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كلمة الهيئة املستقلة حلقوق االنسان

بجهد  الهيئة  تقوم  فلسطني،  يف  االنسان  لحقوق  وطنية  كمؤسسة  بدورها  الوفاء  اطار  يف 

قطاع  والعاملني يف  القانون  بانفاذ  املكلفني  الواجب من  اصحاب  قدرات  بناء  مستمر يف مجال 

العدالة لرتسيخ احرتام مبدأ سيادة القانون واحرتام حقوق االنسان، وتويل اهمية خاصة بتطوير 

الهيئة  تنظم  حيث  القضاء،  شعب  من  اساسية  شعبة  تعترب  التي  العامة  اعضاءالنيابة  قدرات 

عمل  تحكم  التي  األساسية  املبادىء  ترسيخ  بهدف  لهم  والتمكني  والتثقيف  التدريب  مبادرات 

النزاهة  االنسان وفق معايري  الدولية لحقوق  املنظومة  العدل من منظور  العامة إلقامة  النيابة 

واالستقالل والحياد، وتحديداً تلك املبادئ التي  نظمتها األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء 

النيابة العامة.

لقد تلمست الهيئة من خالل الرشاكة والحوار البناء مع النيابة العامة  رضورة االستمرار يف 

تعزيز وتطوير معارف ومهارات وتوجهات اعضاء النيابة العامة يف مجال احرتام وحامية الحق يف 

الحياة ومنع التمييز والسالمة البدنية والوقاية من التعذيب وضامن سالمة التحقيقات وضامنات 

املحاكمة العادلة لالشخاص املتهمني بجرائم جنائية، وحامية الضحايا والشهود واملبلغني، وتعزيز 

دور النيابة يف الرقابة عىل مراكز االحتجاز وضامن متتع االشخاص املحرومني من حريتهم بالضامنات 

الواردة يف قانون االجراءات الجزائية ومعايري حقوق االنسان التي تضمنها املادة 14 من العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتعليقات التي اوردتها اللجنة املعينة.

وتراقب الهيئة الهيئة بصفتها االلية الوطنية لحقوق االنسان مدى وفاء اعضاء النيابة العامة 

بالتزاماتهم لحامية حقوق االطفال يف خالف مع القانون، وضامن وصول النساء واالشخاص ذوي 

االعاقة للعدالة يف جميع االوقات وخصوصاً يف اوقات الطورائ،  وضامن قدرتهم عىل التمييز بني 

الحقوق التي ميكن فرض قيود عليها مبوجب احكام القانون،  وبني تلك الحقوق التي ال يجوز 

فرض قيود عليها يف جميع االوقات.

وبالتوازي مع قيام الهيئة مبامرسة واليتها لحامية وتعزيز حقوق االنسان والرقابة عليها فإنها 

املرشوعية  مببدأ  تتعلق  التي  املجاالت  يف  قدراتهم  لتطوير  النيابة  اعضاء  الحتياجات  تستجيب 

النيابة العامة يف محارض جمع  املتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية، وترصف  االجرائية وخصوصاً 

والتوقيف  واالستجواب  والتفتيش  والقبض  التلبس  بأحوال  الصلة  ذات  واملبادئ  االستدالالت، 



دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان 8

واالفراج بكفالة، واملبادئ ذات الصلة بالترصف يف التحقيق االبتدايئ ويف تكييف الواقعة اإلجرامية، 

وذلك بواسطة الرشاكة مع الخرباء الدوليني ومن االقليم ومن خالل الخرباء عىل املستوى الوطني 

لالستجابة لهذه االحتياجات وجرس الفجوات.

ويف هذا السياق تتقدم الهيئة بالتقدير لخرباء املنظمة العربية لحقوق االنسان يف جمهورية 

الذي  الفلسطينيني  الخرباء  لفريق  وكذلك  الدليل،  هذا  منت  بإعداد  قاموا  الذين  العربية  مرص 

اسهموا يف مراجعة واثراء محتواه والسوابق التي تضمنها.
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املقدمة

أوال : موضوع الدليل.

العدل من منظور حقوق  العدالة واقامة  التي ترسخ فكرة  املبادىء  الدليل عىل  يركز هذا 

السلطة  باعتبارها شعبة من شعب  العامة  النيابة  عمل  تهيمن عىل  أن  يجب  التي  و  االنسان 

القضائية ، وتأيت فكرة سيادة القانون كمنطلق أسايس للوصول اىل العدل واحرتام حقوق االنسان، 

ويسلط هذا   ، العادلة  املحاكمة  العامة سيعزز وجود  النيابة  قبل  من  املبادىء  بهذه  وااللتزام 

العامة  النيابة  تواجه  التي  والتحديات  الدولة  سلطات  بعض  تدخالت  الضوء عىل صور  الدليل 

النيابة العامة من أجل  ،باالضافة لذلك يركز هذا الدليل عىل الدور الذي يجب أن تضطلع به 

حامية الفئات االوىل بالرعاية خاصة فئة األطفال والنساء، كام يتناول حالة الطوارىء ودور النيابة 

العامة يف ظل ما يرتتب عىل اعالن هذه الحالة.

ثانيا : أهمية الدليل.

النيابة  ودور  القانون  املرأة وسيادة  االنسان وحقوق  عامة عن حقوق  نظرة  الدليل  يقدم 

العامة وفقا للمعايري واملواثيق الدولية.  لذا، تكمن الحاجة للدليل يف كونه أداة إرشادية وتدريبية 

تفاعلية تركز محتوياته عىل تعزيز املعارف والخربات يف هذا السياق للمستهدفني من الدليل.

ثالثا: املستفيدون املستهدفون.

أعضاء النيابة العامة يف فلسطني .  .1

نشطاء حقوق االنسان والفاعلني والفاعالت من منظامت املجتمع املدين .  .2

وتطوير  القانون  وسيادة  االنسان  حقوق  حامية  تعزيز  إىل  يسعون  الذين  املعنيون   .3

قطاعات العدالة .

رابعا: أهداف الدليل

يهدف الدليل تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة وتعزيز دورهم يف حامية حقوق االنسان  •

وسيادة القانون وذلك بهدف الوصول اىل تطبيق أمثل لفكرة العدالة  .

رفع الوعي للفئات املستهدفة من الدليل باملعايري الدولية والوطنية الخاصة بحامية حقوق  •

االنسان وسيادة القانون .
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تسليط الضوء عىل خصوصية بعض الفئات األوىل بالرعاية كالطفل واملرأة وذوي االعاقات  •

يف اطار منظومة العدالة .

عىل  • الحالة  هذه  وأثر  الطوارىء  حالة  اعالن  ظل  يف  القضائية  والجهات  النيابة  دور  ابراز 

حقوق االنسان.

خامسا: تقسيم الدليل.

الفصل األول: املبادىء األساسية التي تحكم عمل النيابة العامة   القامة العدل من منظور 

املنظومة الدولية لحقوق االنسان. 

الفصل الثاين: دور النيابة العامة يف اقامة العدل وحامية حقوق االنسان.  

الفصل الثالث:  دور النيابة العامة يف حامية الفئات األوىل بالرعاية .

الفصل الرابع: دور النيابة العامة يف حالة الطوارىء . 

الفصل الخامس : تعزيز حقوق االنسان من خالل التزام النيابة العامة مببدأ الرشعية اإلجرائية
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الفصل األول

المبادىء األساسية التي تحكم 
عمل النيابة العامة القامة 

العدل من منظور المنظومة 
الدولية لحقوق االنسان
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الفصل األول

يف  مطلباً  ظلت  إذ  اجتامعي  تنظيم  أي  منها  يخل  مل  العدل  فكرة  أن  تاريخيا  الثابت  من 

كل املجتمعات اإلنسانية وهاجساً يشغل فكر بناة الحضارات وقد ازداد تعمقها بظهور األديان 

الساموية، وتطورت مبادئها مع ظهور الدولة الحديثة. وترتبط إقامة العدالة يف املنظومة الدولية 

القضاء  استقالل  وثانيها،  القانون،  حكم  سيادة  أولها،  رئيسية:  جوانب  بثالثة  اإلنسان  لحقوق 

»مبا فيها النيابة العامة«، ويرتبط بها ضامنات الحياد والنزاهة، وثالثها، مجموعة من الضامنات 

اإلجرائية واملوضوعية للمحاكمة العادلة. 

1 - سيادة القانون وحقوق اإلنسان

وفقا لتعريف األمني العام1 »تستلزم سيادة القانون أن تتوافق العمليات القانونية واملؤسسات 

واملعايري الفنية مع حقوق اإلنسان، مبا فيها املبادئ األساسية للمساواة أمام القانون، واملسؤولية 

أمام القانون، واإلنصاف يف الحامية، والدفاع عن الحقوق«. وسيادة القانون هي آلية التنفيذ يف 

مجال حقوق اإلنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إىل حقيقة واقعة. وتعني سيادة القانون خضوع 

القانونية حكاًما ومحكومني مبا يف  جميع أفراد املجتمع عىل قدم املساواة للقوانني واإلجراءات 

ذلك املرشعون ومسئويل الدولة والقضاة.

وإذا ما خلت سيادة القانون من إطار حقوق اإلنسان، فستصبح مجرد: »السيادة بواسطة 

يكفل  أساس  بدون  القواعد،  عىل  القامئة  أو  القانونية  األطر  يصف  مصطلح  وهو  القانون«؛ 

اإلنسان  احرتام حقوق  بدون  القانون«  »سيادة  عليه  يطلق  ما  أن  واألسوأ،  املوضوعية.  العدالة 

ميكن أن يستخدم كأداة ملامرسة السلطة بشكل تعسفي وقهري2. فسيادة القانون هو الضامن 

الحيوي واألسايس لحامية حقوق األفراد وحرياتهم، وال يقترص تحقيقه عىل النصوص الدستورية 

والترشيعية، بل يتطلب تحقيقها يف الواقع العميل والفعيل. فكام تضمن حرية الفرد فهي أساس 

مرشوعية السلطة كذلك. 

وترتابط حقوق اإلنسان وسيادة القانون ويعزز كل منهام اآلخر، فهام جانبان ملبدأ واحد هو 

النزاهة  حرة العيش بكرامة فلذلك بينهام عالقة أصيلة ال تنفصم. وتستلزم بذلك توافر معايري 

1  تقرير األمني العام لألمم املتحدة -تعزيز أنشطة األمم املتحدة يف مجال سيادة القانون وتنسيقها  -Add/68/213/A.1 الفقرة 14- 2014 

)انظر S/2004/616، الفقرة 2، لالطالع عىل تعريف سيادة القانون( 

2  املرجع السابق

http://undocs.org/ar/S/2004/616
http://undocs.org/ar/S/2004/616
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المبادىء األساسية التي تحكم عمل النيابة العامة القامة العدل من منظور 
المنظومة الدولية لحقوق االنسان

القوانني املحلية والقانون  القضايئ لحامية حقوق اإلنسان من خالل تطبيق  النظام  والعدالة يف 

الدويل لحقوق اإلنسان بعدالة إنصاف. 

وتتطلب سيادة القانون، كفالة حق الشخص يف أن يحاكم دون تأخري ال مربر له، حضوريا. 

ويخضع جميع األشخاص ملبدأ افرتاض الرباءة، وعدم إكراههم عىل الشهادة ضد أنفسهم. ويكون 

امليسور  املستقلة  العدالة  توفري  وضامن  فعالة.  بصورة  أنفسهم  عن  الدفاع  يف  الحق  للمتهمني 

اللجوء إليها يف الوقت املناسب. ويشكل استقالل وحياد الهيئة القضائية ونزاهة النظام القضايئ 

واستقالل املحاماة رشوطا ال غنى عنها لحامية حقوق اإلنسان من خالل سيادة القانون.

من خالل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  إعامل  أيضا  القانون  سيادة  وتدعم 

سياسات وبرامج وطنية.

كام تدعم سيادة القانون حقوق اإلنسان يف إتاحة فرصة املساءلة عن االنتهاكات الخطرية 

للقانون اإلنساين واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. بغرض التصدي لهذه الفظائع من خالل 

سيادة القانون ولتعزز السالم واألمن والتنمية. 

وتعزيز سيادة القانون أمر حاسم يف مكافحة الفساد.  فيمكن أن يعرقل الفساد تطوير هياكل 

السوق العادلة ويشوه املنافسة، التي تعوق بدورها االستثامر. ويقلل الفساد ثقة املستثمرين، 

ويفاقم أثر الفقر، وميكن أن يؤدي يف كثري من األحيان إىل زيادة العنف يف املجتمعات املحلية.

2 - استقالل السلطة القضائية والنيابة العامة

أ. االستقالل •

ال ميكن الحديث عن أحد أطراف نظم العدالة وهم »أعضاء النيابة العامة« دون التطرق إىل 

معايري االستقالل والنزاهة والحياد للسلطة القضائية بوجه عام، فوفقاً ملبادئ »بنغالور« للسلوك 

القضايئ، فإن »استقالل القضاء رشط مسبق لسيادة القانون وضامنة جوهرية للمحاكمة العادلة«. 

كام أشارت لجنة حقـوق اإلنسان السابقة أن استقالل السلطة القضائية والفصل بني السلطات 

عنرصين أساسيني من عنارص الدميقراطية3.

3    الفقرة 1 من قرار لجنة حقـوق اإلنسان 46/2002 املعنون »زيادة التدابري الرامية إىل تعزيز الدميقراطية وتوطيدها« والفقرة 2 من قرار 
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تحمي املادة 10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان استقالل القضاء. وتُعترب هذه الحامية 

الخاصة  األساسية  املبادئ  وتتناول  منحه.  للدول  يعود  امتيازاً  وليس  ضامنه  من  بد  ال  التزاماً 

باستقالل السلطة القضائية املواضيع التالية: )أ( استقالل السلطة القضائية، و)ب( حرية التعبري 

و)ه(  ومدتها،  الخدمة  و)د( رشوط  والتدريب،  واالختيار  املؤهالت  و)ج(  الجمعيات،  وتكوين 

الرسية والحصانة املهنيتان، و)و( التأديب واإليقاف والعزل4. وقد شددت منظومة األمم املتحدة 

عىل أهمية نزاهة قطاع العدالة واستقالله يف العديد من القرارات5.

وتنص الفقرة األوىل من املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل 

أن »الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه 

إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 

قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون«.

وتتضمن »مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية« توضيًحا تفصيليًا 

القضائية وينص عليه دستور  السلطة  استقالل  الدولة  األول »تكفل  املبدأ  ملبدأ االستقالل ففي 

البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع املؤسسات الحكومية وغريها من املؤسسات احرتام ومراعاة 

استقالل السلطة القضائية. 

ويف املبدأ الثاين، »السلطة القضائية تفصل يف املسائل املعروضة عليها دون تحيز، عىل أساس 

الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثريات غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو 

تهديدات أو تدخالت، مبارشة كانت أو غري مبارشة، من أي جهة أو ألي سبب«. 

ويف املبدأ الثالث، »تكون للسلطة القضائية الوالية عىل جميع املسائل ذات الطابع القضايئ 

كام تنفرد بسلطة البت فيام إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل يف نطاق 

اختصاصها حسب التعريف الوارد يف القانون«.

ويف املبدأ الرابع، »ال يجوز أن تحدث أية تدخالت غري الئقة، أو ال مربر لها، يف اإلجراءات 

القضائية وال تخضع األحكام القضائية التي تصدرها املحاكم إلعادة النظر. وال يخل هذا املبدأ 

لجنة حقـوق اإلنسان 57/1999 املعنون »تعزيز الحق يف الدميقراطية«.

4  تقرير املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني - HRC/A/35/31 - 2017 الفقرة 24

5  انظر عىل سبيل املثال الفقرة 15 من القرار 4/5 والفقرة 5 من القرار 6/6 ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.
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النظر القضائية أو بقيام السلطات املختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل األحكام  بإعادة 

التي تصدرها السلطة القضائية«.

ويف املبدأ الخامس، »لكل فرد الحق يف أن يحاكم أمام املحاكم العادية أو الهيئات القضائية 

اإلجراءات  تطبق  ال  قضائية  هيئات  إنشاء  يجوز  وال  املقررة.  القانونية  اإلجراءات  تطبق  التي 

القانونية املقررة حسب األصول والخاصة بالتدابري القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي تتمتع 

بها املحاكم العادية أو الهيئات القضائية«.

ويف املبدأ السادس، »يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن 

تضمن سري اإلجراءات القضائية بعدالة، واحرتام حقوق األطراف.

ويف املبدأ السابع، »من واجب كل دولة عضو أن توفر املوارد الكافية لتمكني السلطة القضائية 

من أداء مهامها بطريقة سليمة«.

يف حني تتضمن »املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة« تدابري وقائية لضامن 

استقالل أعضاء النيابة العامة يف مهنتهم، وتقع عىل الدولة أهمية ضامن استقالل أعضاء النيابة 

وعدم تعرضهم ألي شكل من أشكال التدخالت أو تأثري عىل عملهم.

ففي املبدأ الثالث، »ينبغي ألعضاء النيابة، بوصفهم أطرافًا أساسيني يف مجال إقامة العدل، 

الحفاظ دوما عىل رشف مهنتهم وكرامتها«.

ويف املبدأ الرابع، »تكفل الدول متكني أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم املهنية دون 

ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غري الئق، ودون التعرض، بال مربر، للمسؤولية املدنية أو 

الجنائية أو غري ذلك من املسؤوليات«.

تتعرض  عندما  بدنيا  وأرسهم  النيابة  أعضاء  حامية  السلطات  تؤمن  الخامس،  املبدأ  ويف 

سالمتهم الشخصية للخطر بسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة.

ويؤكد املبدأ العارش، عىل »تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة متاًما عن الوظائف 

القضائية«.
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد6 2003 7

وتنص املادة 11 من اتفاقية مكافحة الفساد بشأن التدابري املتعلقة بالجهاز القضايئ وأجهزة 

النيابة العامة »1- نظرا ألهمية استقاللية القضاء وما له من دور حاسم يف مكافحة الفساد، تتخذ 

كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين ودون مساس باستقاللية القضاء، تدابري 

التدابري  تلك  أن تشمل  القضايئ. ويجوز  الجهاز  أعضاء  بني  الفساد  النـزاهة ودرء فرص  لتدعيم 

قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضايئ. 2- يجوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مامثل 

للتدابري املتخذة عمالً بالفقرة 1 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول األطراف التي 

ال يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضايئ، ولكن يتمتع باستقاللية مامثلة الستقالليته«.

ب. احلياد والنزاهة  •

يتطلب الحق يف محاكمة عادلة أن يتسم الجهاز القضايئ بالحيادية والنزاهة، من خالل الرتفع 

عن أي مصلحة أو شأن يف القضية املطروحة أمامهم، وعدم جواز تشكيل رأي مسبق يف الدعوى 

أو يف أطراف الخصومة، فالقضايا يجب أن يُفصل فيها عىل أساس »الوقائع ووفقاً للقانون، ودون 

أية قيود أو تحيز شخيص أو أفكار مسبقة«. وتلتزم الدولة، واملؤسسات األخرى، واألطراف املعنية 

بعدم مامرسة أي ضغط عىل القضاة والنيابة العامة، وفق ما أكدته املادة 14 من العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل الحق يف محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وحيادية.

1. الحياد 

يف  الحق  يف  مهمة  جوانب  اإلجراءات  وعالنية  املحكمة  حياد  أن  املعنية8  اللجنة  أوضحت 

بنزعاتهم  القضاة  يتأثر حكم  أال  أوالً، يجب  الحيادية.  محاكمة عادلة وأن هناك جانبان لرشط 

الشخصية أو تحاملهم، أو أن تكون لديهم مفاهيم مسبقة عن قضية محددة معروضة أمامهم، 

الطرفني عىل حساب  أحد  مصالح  تعزيز  إىل  الئق  غري  نحو  تؤدي عىل  بطريقة  يترصفوا  أن  أو 

الطرف اآلخر. وثانياً، يجب أيضا أن تبدو الهيئة القضائية محايدة يف عني املراقب النزيه. فعىل 

سبيل املثال، ال ميكن أن تُعد محاكمة ما نزيهة إذا تأثرت إىل حد كبري مبشاركة قاض كان ينبغي 

إعالن عدم أهليته مبوجب القوانني املحلية، ويرتبط مبدأ الحياد بأعامل النيابة العامة داخل نظام 

6   قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  4/58 املؤرخ يف 31 ترشين األول/ أكتوبر 2003

7   انضمت إليها دولة فلسطني يف 1 نيسان/ابريل 2014

 CCPRLC/GC/32 – 2007 -8  التعليق العام رقم 32 املادة -14 الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة
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العدالة. فضاًل عن أن ضامن استقالل وحياد القضاء هو من املامرسات العامة التي تشكل عرفاً 

دولياً مبفهوم املادة 38)1()ب( من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية9.  

والنيابة  املحكمة  حيادية  ويعني  الظاهري،  الحياد  أولهم  ميثل  ثالث،  يشكل صور  والحياد 

يحمل  أال  وينبغي  املنظورة،  الدعوى  أطراف  التعاطف ألي من  أو  العداء  إظهار  بعدم  العامة، 

القضاة وأعضاء النيابة العامة آراًء مسبقة بشأن املسألة املنظورة أمامهم، وأال يترصفوا بطريقة 

النيابة العامة  تعزز مصالح أحد األطراف. وثانيهم التنحي الذايت، فيتعنّي عىل املحكمة وأعضاء 

من تلقاء أنفسهم التنحي عن نظر أي قضية حال توافر لديهم دوافع كافية الستشعارهم الحرج 

يف نظرها أو وضع حيادهم املفروض موضع الشكوك وذلك وفًقا للنظم واملعايري املنصوص عليها 

يف القانون. وثالثهم الحياد املوضوعي، مبا يعني توفري الضامنات اإلجرائية واملوضوعية للمحاكمة 

العادلة للمشتبه بهم يف مراحل املحاكمة املختلفة، وإتاحة ما يكفي من التيسريات والتسهيالت 

للمتهم يف إبداء دفاعه.

وينبغي أال يزج القضاة وأعضاء النيابة العامة أنفسهم يف املسائل الخالفية العامة والتي قد 

تؤثر عىل هيبة ووقار الوظيفة القضائية أو قد تؤدي إىل اهتزاز الثقة يف نظام العدالة أمام املجتمع. 

إال أنه يف حاالت محدودة ميكن لهم أن يوضحوا وجهات نظرهم وآرائهم بشأن مسائل منها عىل 

سبيل املثال: النقاشات العامة املتعلقة بالترشيعات والقوانني الوطنية والسياسات التي ميكن أن 

تؤثر عىل القضاء أو النيابة العامة. أو يف حالة وجود ما يهدد الدميقراطية وسيادة القانون، فيكون 

من واجبهم املجاهرة بالرأي للدفاع عن النظام الدستوري وإعادة إرساء الدميقراطية.

كام ينبغي عىل القضاة وأعضاء النيابة العامة توخي الحيطة يف عالقتهم مع وسائل اإلعالم 

املختلفة من الصحافة واإلعالم، فضاًل عن الحذر يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي. 

كام ينبغي عىل أعضاء النيابة العامة الحفاظ عىل رسية التحقيقات وقانونية اإلجراءات وعدم 

السامح بالتناول اإلعالمي للتفاصيل األساسية للتحقيقات ميا يسمح بتأكيد االتهام عىل املشتبه 

بهم، أو النفي القاطع لالتهام بحقهم، أو تناول سرية املتهمني الشخصية وصورهم، أو تناول أرسة 

مقابالت  إجراء  أو  للتحقيقات،  الكامل  النقل  أو  بسمعتهم،  التعريض  أو  وخصوصيات،  املتهم 

التأثري عىل  التحقيقات مبا يتسبب يف  مبارشة عرب وسائل اإلعالم مع املتهمني وقبل االنتهاء من 

سري التحقيقات، كام يتسبب يف مضايقات بشكل عكيس يف الفضح املجتمع أو تهديد للضحايا 

والشهود، خاصة يف القضايا املتعلقة بجرائم الرشف واالغتصاب.

9  انظر E/CN.4/39/1995، الفقرتان 32 و35
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وميكن أن تؤدي مدونات قواعد السلوك املهني املحلية دوراً هاماً يف توفري إرشادات عملية 

للقضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن كيفية مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية مبا يحفظ 

القوانني  بعض  تتضمن  أن  ميكن  كام  وحيادها.  القضائية  السلطة  واستقاللية  مناصبهم  هيبة 

وتبني  السياسية،  والحقوق  األساسية  الحريات  بشأن مامرسة  محددة  أحكاماً  الداخلية  واللوائح 

القيود التي ميكن أن تفرض عىل القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل الحفاظ عىل استقاللهم 

وحيادهم، ورشف املنصب وهيبته، وعىل ثقة الجمهور يف نظام إقامة العدل.

2. النزاهة 

وتشكل النزاهة القضائية العنرص األسايس من العدالة غري املتحيزة. وينبغي تدريب القضاة 

أو  اقتصادياً  أو  سياسياً  الفساد  يكون  فقد  الفساد،  مكافحة  العامة عىل رضورة  النيابة  وأعضاء 

التمتع بحقوق  القيم واملؤسسات الدميقراطية وفرص  مؤسسياً، غري أنه يقوض بجميع مظاهره 

اإلنسان. وينبغي أن يتمتع النظام القضايئ باالستقاللية والنزاهة عند الفصل يف القضايا ويف تحديد 

أنسب وسائل االنتصاف أو التعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان. ومن الواقع العميل نالحظ 

أن من كثري ممن يلجأوا إىل القضاء قد يشعرن أن القضاء أقرب إليهم إذا كان يتألف من قضاة 

يتمتعون بصفات العدل والنزاهة. وشددت منظومة األمم املتحدة عىل أهمية نزاهة قطاع العدالة 

واستقالله يف العديد من القرارات10، وقد ميكن تأمني استقالل ونزاهة القضاء فعلياً إذا وجدت يف 
الدولة آلية راسخة مستقلة تكون مسؤولة عن تعيني القضاة وترقيتهم ونقلهم وعزلهم11

وأشارت املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة إىل معيار النزاهة يف فيام يخص 

اختيار املدعني العامني بناء عىل معايري موضوعية ومتتعهم بالكفاءة والنزاهة )املبدأ 1(، كام أنه 

من عنارص االستقالل والنزاهة التي ال ينبغي تجاهلها توفري األجر املالئم للمدعني العامني التي 

يجب أن تتمىش مع أهمية املهمة التي يؤدونها وميكن أن يحد من خطر الفساد )املبدأ 6(. وأن 

والنزاهة  والقدرة  كاملؤهالت  موضوعية  عوامل  إىل  العامة  النيابة  ألعضاء  الرتقي  معايري  تستند 

والخربة ووفق إجراءات منصفة ونزيهة )املبدأ 7(. فضاًل عن التزامهم، يف أداء واجباتهم دون تحيز 

أو متييز )املبدأ 13(.

االنتخابات  مجال  يف  املنافسة  عامة  بصفة  العامني  املدعني  قيام  عدم  النزاهة  تتطلب  كام 

10  انظر عىل سبيل املثال الفقرة 15 من القرار 4/5 والفقرة 5 من القرار 6/6 ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد.

11  انظر CN/E.4/1995/39، الفقرة 65 
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انتهاء واليتهم  بعد  العودة إىل وظيفتهم  إمكانية  أن يستقيلوا من منصبهم مع  السياسية دون 

السياسية. كام ينبغي أن يسلكوا عىل الدوام سلوكاً مهنياً ويسعوا جاهدين إىل التحيل باالستقالل 

والنزاهة والنظر إليهم عىل هذا األساس وقد يؤثر االنتساب إىل حزب سيايس أو الرتشح لشغل 

منصب سيايس عىل معاير النزاهة املفرتضة فيهم. 

أداء  عىل  وقدرتهم  العامة  النيابة  أعضاء  ونزاهة  استقاللية  عىل  العنارص  بعض  تؤثر  كام 

املهنية فيه، باإلضافة إىل  الحياة  العامة وتنظيم  النيابة  بينها طريقة وهيكلة نظام  مهامهم من 

العمل غري  البرشية واملالية بشكل كاف، وظروف  املوارد  توفر  الخارجية. كعدم  العوامل  بعض 

املالمئة كتدين األجور وعدم توفر البنية التحتية واملعدات التقنية الالزمة إلجراء تحقيق فعالوعدم 

توافر الحامية الالزمة ألمنهم وأفراد أرسهم.

كام أكدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم 32، عىل أنه ال يتسق مع 

مبدأ استقالل الهيئة القضائية أي وضع ال مُييّز فيه بوضوح بني وظائف واختصاصات السلطتني 

أو  القضائية  السلطة  عىل  السيطرة  من  التنفيذية  السلطة  فيه  تتمكن  أو  والتنفيذية  القضائية 

توجيهها12. كإىل وضع متييز واضح بني اختصاص ألجهزة التنفيذية واألجهزة القضائية13. 

كام تقتيض النزاهة املفرتضة يف النيابة العامة والجهاز القضايئ معاملة أعضاء النيابة العامة 

بالكفاءة والنزاهة وملتزمات  القضايئ ويتسمن  الجهاز  باعتبارهم أعضاء  النساء والقاضيات  من 

مبامرسة إصدار أحكام مستقلة وقادرات عىل النظر يف قضايا من جميع مجاالت القانون، وبناء 

عليه ينبغي توفري التدريب والتوعية عىل نحو كاف للجهاز القضايئ وجميع املوظفني القضائيني 

يف هذا الصدد.

CCPR/C/GC/32  12 )الحاشية رقم 1(، الفقرة 19.

CCPR/CO/79/GNQ  13، الفقرة 7؛ وCCPR/C/79/Add.111، الفقرة10؛ وCCPR/C/79/Add.79، الفقرة 3.
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3 - املعايير الدولية للمحاكمة العادلة 

أواًل: الضامنات اإلجرائية للمحاكمة العادلة:

خالل مرحلة التحقيق

يف  والحق  عليه،  القبض  سبب  معرفة  يف  املحتجز  الشخص  حق  الدولية  املعايري  وتشمل 

االستعانة مبحام قبل املحاكمة، والحق يف االتصال بالعامل الخارجي مبا يف ذلك حقه يف إبالغ أرسته 

بأمر احتجازه ومكانه، والحق يف تلقى الزيارات، والحق يف الرعاية الطبية، والحق يف املثول عىل 

وجه الرسعة أمام قاض أو مسئول قضايئ، والحق يف التزام الصمت خالل مراحل التحقيق، وحظر 

اإلكراه عىل االعرتاف، وحقه يف أوضاع إنسانية أثناء االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب، والحق يف 

الطعن يف مرشوعية احتجاز.

خالل املحاكمة

وتشمل الحق يف محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة ودون تأخري ال مربر له أو اإلفراج 

عنه، والحق يف فرته زمنية وتسهيالت كافية إلعداد الدفاع، والحق يف املساواة أمام القانون وأمام 

توافر  القانون، وضامن  وفق  ونزيهة  أمام محكمة مختصة مستقلة  املثول  والحق يف  واملحاكم، 

قرينة افرتاض الرباءة، وعدم اإلكراه عىل الشهادة أو اإلقرار بالذنب، واستبعاد األدلة املنتزعة نتيجة 

التعذيب أو اإلكراه، وحظر تطبيق القوانني الجنائية بأثر رجعي أو تكرار املحاكمة عن الجرمية 

ذاتها، ضامن الحق يف الدفاع املناسب، والحق يف حضور املحاكامت وجلسات االستئناف، والحق 

يف استدعاء الشهود ومناقشتهم، والحق يف االستعانة مبرتجم شفهي وترجمة تحريرية عند الحاجة، 

والحق يف إعالن األحكام ومعرفة أسبابها.

بعد صدور الحكم

الحق يف استئناف الحكم، والحق يف التعويض عن الخطأ يف تطبيق العدالة، والتعويض عن 

الحبس االحتياطي.

ثانًيا: املبادئ املوضوعية لضامن الحق يف املحاكمة العادلة أهمها: 

تتوافر مبادئ موضوعية لضامن  ينبغي أن  وإىل جانب الرشوط اإلجرائية لعدالة املحاكمة 



21دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

المبادىء األساسية التي تحكم عمل النيابة العامة القامة العدل من منظور 
المنظومة الدولية لحقوق االنسان

الحق يف املحاكمة العادلة أهمها: قرينة الرباءة »أي أن الرباءة يف اإلنسان هي األصل«، وأنه ال 

جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين منضبط يحيط عىل نحو قانوين وواضح بالسلوك محل التجريم، 

وعدم رجعية القانون الجنايئ، وحق املتهم يف القانون األصلح له، وحرية الدفاع وضامن الحق فيه، 

ومبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الجرم، 

وتفرد كذلك املعايري الدولية أحكاماً خاصة لعقوبة اإلعدام بحيث تشدد عىل ضامنات تتعلق 

بتطبيقها، والجرائم األشد خطورة التي تخضع لتطبيق العقوبة بشأنها، وضامنات األشخاص الذين 

يواجهون عقوبة اإلعدام، 

أو  االستثنائية  باملحاكامت  يتعلق  فيام  العادلة  املحاكمة  معايري  تطبيق  عىل  تشدد  كام 

كافة  تضمن  حيث  املسلحة،  املنازعات  وإبان  الطوارئ  حالة  خالل  تتم  التي  وتلك  العسكرية، 

يف  تجري  وجنائية  مدنية  محاكامت  أساسها  منصفة  محاكمة  يف  الحق  اإلنسان  حقوق  صكوك 

محاكم مستقلة، كام أكـدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عىل أن “حق املتهم يف أن يحاكم من 

طرف محكمة مستقلة ومحايدة هو »حق مطلق وال يخضع ألي استثناء” فهو حق يطبق يف كافة 

الظروف وعىل جميع املحاكم عادية كانت أم استثنائية. 

الذين  بالنسبة لألطفال  العادلة أحكاماً خاصة  للمحاكمة  الدولية  املعايري  فضاًل عن تضمن 

عىل خالف مع القانون.

 

4 - بعض صور التدخالت التي تواجه النيابة العامة والسلطة القضائية

العامة  والنيابة  للقضاة  السامح  يف  القانونية  واجباتها  الدول  تتحمل  أن  الرضورة  تقتيض 

من  أو  والترشيعية،  التنفيذية  السلطتني  من  تدخل  ودون  واستقاللية  بحرية  أعاملهم  مبامرسة 

إيجابية  إجراءات  باتخاذ  ونزاهتهم  استقاللهم  بتأمني  تلتزم  األفراد. كام  أو  الخاصة  املجموعات 

لحامية القضاة وأعضاء النيابة العامة واملحامني من العنف أو الرتهيب أو إعاقة سري عملهم أو غري 

ذلك من التدخل غري السليم، من أجل متكينهم من مامرسة وظائفهم عىل النحو الفعال.

ومن التدخالت التي قد متارسها السلطة التنفيذية والترشيعية أو جهات أخرى، أو الخضوع 

للقناعات الشخصية أو االجتامعية عىل القضاة وأعضاء النيابة العامة ما ييل:
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تويل السلطة التنفيذية تعيني وعزل املناصب القيادية يف القضاء كرئيس مجلس القضاء أو يف  •

النيابة العامة كالنائب العام، مبا ينتقص من استقاللهم.  

تويل السلطة التنفيذية امكانية تحديد عدد املعينني يف القضاء والنيابة العامة مبا يخل من  •

عدد  لقلة  القضايا  تراكم  يف  التسبب  أو  النزاعات  يف  والفصل  العدالة  تحقيق  يف  قدراتهم 

القضاة وأعضاء النيابة العامة. 

حركة التنقالت واالنتدابات للقضاة أو أعضاء النيابة إىل مؤسسات الدولة املختلفة، فالندب  •

ملدد طويلة خارج املحاكم يجعلهم يفكرون يف أمور القضاء بعني السلطة التنفيذية وينتقص 

من حيادهم. 

اإلعارة خارج إىل الخارج وما متثله من مميزات مختلفة وأبروها األمور املالية مبا تدفع إىل  •

التقرب من السلطة التنفيذية.

القضايئ  • التفتيش  تعيني جهات  أو  النيابة،  وأعضاء  القضاة  الشكاوى ضد  التحقيق يف  تويل 

املسؤولة عن تقييم عمل القضاة من قبل السلطة التنفيذية.

اختالالت الرقابة عىل الشئون املالية للقضاة والنيابة العامة مبا ينتقص من حريتهم ويخل  •

بدورهم يف تحقيق العدالة وإدارة شؤونها باستقاللية وحرية، أو تحديد موازنتها املالية دون 

ارشاكهم يف إعدادها أو تلبية احتياجاتهم من موارد مالية كافية للمامرسة عملهم وضامن 

حيادهم وبناء قدراتهم، فبدون موارد كافية يتعذر عىل نظام العدالة بشكل عام أن يضطلع 

مبهامه عىل النحو الفعال، وقد يؤدي إىل تعريضهم للضغوط الخارجية ورمبـا إىل الفساد.  

من  • اإلفالت  مكافحة  يف  الجنائية  العدالة  نظام  مؤسسات  أمام  املاثلة  التحديات  بني  ومن 

العقاب خالل مرحلة التحقيق، فثمة سمة أساسية ألي نظام فعال للعدالة الجنائية هي إجراء 

تحقيقات فعالة وفورية، وهنالك العديد من العوامل التي متنع املحققني من أداء عملهم 

التقنية، والنقص يف  التحقيق، واملوارد  القدرات، وندرة موارد  بفعالية، وتشمل االفتقار إىل 

التدريب، واملوارد البرشية واملالية املحدودة14. 

ويف بعض الحاالت قد يعجز املحققون عن إجراء تحقيقات جديرة بالثقة وفعالة الفتقارهم  •

2010 - 65/274/A  - »14  مذكرة من األمني العام »استقالل القضاة واملحامني
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للقدرات يف مجال الطب الرشعي، وقد ينتج عن ذلك عدم تأمني مواقع الجرائم يف الوقت 

املناسب، بحيث تضيع األدلة األساسية15.

لنظر  • املحاكم  القضاة يف  توزيع  يتولون  الذين  املحاكم  تعيني رؤساء  العدل يف  وزارة  سلطة 

أنواع القضايا املختلفة مبا ميهد إىل إحالة القضايا ذات األهمية إىل دوائر بعينها مبا يهدد مبدأ 

استقالل القضاء بأال يتحدد القايض الذي ينظر قضية بعينها سلفا أو قصدا.

التوجيه املبارش أو غري املبارش من القيادات السياسية أو الحكومية باإلرساع يف الفصل يف بعض  •

القضايا تلبية لضغوط من الرأي العام أو من جهات أخرى أو بغرض تحقيق العدالة الناجزة، 

مبا قد يخل بحقوق الدفاع يف فرته زمنية وتسهيالت كافية إلعداد الدفاع ومنها عىل سبيل 

املثال قضايا االعتداءات الجنسية وخاصة عىل األطفال أو املتصلة بأعامل عنف وإرهاب. 

تبدأ  • للمحاكمة كأن  إحالة  لفرتات غري محددة دون  التحقيقات  إجراءات  باستمرار  السامح 

التحقيقات املطولة وتهدر  التحقيقات وتستمر لسنوات مبا يضع املشتبه بهم تحت وطأة 

بالحق يف  التحفظية واالحرتازية مبا يخل بضامنة  العامة  النيابة  حقوقه عىل صلة بقرارات 

محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة ودون تأخري ال مربر له.

السيطرة عىل مخرجات القضاء مثل عدم تنفيذ األحكام القضائية مبا يضعف مبدأ املساواة  •

تنفيذ  عدم  وكذلك  العدالة،  من  وينتقص  القضاء  أحكام  قوة  من  ويضعف  القانون  أمام 

قرارات النيابة العامة، كعدم التعاون اإليجايب مع قرارات النيابة العامة من قبل املؤسسات 

الحكومية مبا يحد من سلطة النيابة يف التحقيق والوصول إىل العدالة.

القضايا  • تناول  يف  والقضاة  العامة  النيابة  أن  العامة  النيابة  ألعضاء  الشخصية  التوجهات 

املطروحة أمامهم، فقد تتحول يف بعض األحيان وظيفة النيابة العامة إىل سلطة اتهام فقط 

مبا يعني املدافعة عن وجهة النظر يف توجيه االتهام لشخص ما دون النظر إىل تحقيق العدالة 

والوصول إىل مقرتف الجرم الحقيقي، كذلك اكتفاء بعض القضاة مبحارض التحريات وجمع 

االستدالالت األولية لإلدانة، وكذلك أنواع الجرائم تؤثر عىل توجهات النيابة العامة أو القضاة 

االعتداء  أو  العرض  أو  الدم  بجرائم  املتعلقة  وخاصة  املبدئية  باإلدانة  ايجابا  وكذلك  سلبا 

الجنيس عىل األطفال وخاصة التي يتتبع مسارها الرأي العام. 

15  املرجع السابق
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اإليحاء بأن السلطة القضائية مستهدفة من املجتمع أو أنها يف مكانة منفصلة عنهم، مبا يصنع  •

جداًرا بينها وبني املتقاضني واملحامني والجمهور، ومنها تحرك القضاة وأعضاء النيابة العامة 

نظر  أثناء  بها  املتهمني  إليداع  الزجاجية  االقفاص  ابتداع  وكذلك  مشددة،  حراسات  وسط 

الرغم من أن املتهمني يف حوزة األمن واملحكمة، وهو ينتقص  القضايا داخل املحاكم عىل 

االكتفاء  املحكمة، وكذلك  مبارش مع هيئة  واتصال  عادلة  املتهمني يف محاكمة  من حقوق 

وكذلك  النيابة،  أمام  بشخصهم  عرضهم  دون  احتياطيا  املحبوسني  املتهمني  أوراق  بعرض 

املحاكم،  الدفاع واملتخاصمني داخل  القايض والنيابة وبني وهيئات  الحواجز بني  استحداث 

وأيضا الحواجز واملعامالت غري املتكافئة يف أروقة ومحيط املحاكم والنيابات تجاه املحامني 

واملتهمني والجمهور. فإذا واجه املجتمع اشكاليات يف تأمني العدل ألنفسهم، يفقدوا الثقة 

يف تحقيقها بشكل عام، وقد ينساقوا إىل أخذ حقوقهم بأيديهم مام يتسبب يف زيادة تردي 

أوضاع العدالة أو اندالع الفوىض.

الواقع  يف  والفجوات  التحديات  من  عددا  العامة  والنيابة  القضاء  يواجه  السياق  ذات  ويف 

العميل تحد من حريتهم يف إداء عملهم بنزاهة وتسمح بتقويض نظام العدالة ومنها:

نقص استقالل السلطة القضائية بالتدخالت اإلدارية، أو التنفيذية، أو من وسائل اإلعالم،  •

أو من املجموعات السياسية أو الحزبية أو ذات النفوذ املجتمعي أو صاحبة السلطة 

الواقعية.

االنتقاص من ضامنات املحاكمة العادلة واملنصفة. •

عدم تنفيذ أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة. •

بطء إجراءات التقايض وتراكم القضايا يف املحاكم. •

نقص الكفاءة للنظام اإلداري املعاون للقضاء يتسبب يف اختالالت يف تحقيق العدالة. •

بنظام  • تخل  ثغرات  أوبها  معيبة  أو  متناقضة  تبدو  قوانني  وتطبيق  الترشيعي  الرتهل 

العدالة.

املحاكمة  • ومنها  االستثنايئ،  الطابع  ذات  واملحاكم  االستثنائية،  واألوضاع  الترشيعات 

العسكرية ومحاكم أمن الدولة واملحاكم املخصوصة.
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تحصني بعض القرارات وأعامل اإلدارة من الطعن بدعوى أنها عمل من أعامل السيادة. •

شخص  • أي  ضد  التمييز  يجوز  فال  الحقوق:  لكل  جوهريًا  أساًسا  التمييز  حظر  ويعد 

بأي أشكل من األشكال بسبب اللون أو الدين أو العرق أو الرأي السيايس أو الوضع 

االجتامعي 

5 - املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 1990

املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة هي الصك الرئييس عىل الصعيد الدويل 

الذي يهدف بالتحديد إىل تنظيم مهنة أعضاء النيابة العامة. ومع أن هذه املبادئ التوجيهية ال 

املتمثلة يف  األعضاء يف مهامها  الدول  الهدف من وضعها هو »مساعدة  فإن  ملزماً  تشكل صكاً 

ضامن وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدلهم يف اإلجراءات الجنائية« يف القانون 

املحيل واملامرسات« )الديباجة(. ويتضمن هذا الصك 24 مبدأ توجيهياً ينطبق عىل مؤهالت أعضاء 

النيابة العامة ووضعهم ودورهم ووظائفهم16، كام تتضمن مؤهالت وتعيني واختيار أعضاء النيابة 

العامة ورشوط الخدمة والرتقي، وضامنات الحامية لهم إلداء مهاماتهم، ودورهم يف اإلجراءات 

الجنائية، وبدائل املالحقة القانونية، واملساءلة واإلجراءات التأديبية.

القانونية وأعضاء  القضائية واملهنة  العامة والسلطة  النيابة  انتباه أعضاء  وينبغي أن يلفت 

اعتامد  تم  وقد  التوجيهية.  املبادئ  هذه  إىل  الجمهور  وعامة  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني 

»املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة« يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية 

ومعاملة املجرمني )مؤمتر منع الجرمية والعدالة الجنائية( هافانا 1990.  

املؤهالت واالختيار والتدريب

يتعني أن يكون األشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة . 1

وحاصلني عىل تدريب ومؤهالت مالمئة.

دون . 2 تحول  العامة ضامنات  النيابة  أعضاء  اختيار  معايري  تضمني  )أ(  ييل:  ما  الدول  تكفل 

املحاباة، بحيث تستبعد أي متييز ضد األشخاص يستند إىل  أو  التحيز  تعيينهم عىل أساس 

العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس وغريه من اآلراء، أو املنشأ 

  20/19/HRC/A-   2012 -   16  تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني، غابرييال كنول
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الوطني واالجتامعي أو األصل العرقي أو امللكية أو املولد أو الحالة االقتصادية أو أي وضع 

آخر، وال يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون املرشح لتوىل منصب عضو النيابة العامة من 

رعايا البلد املعنى ال يعترب متييزا.

العامة، كام ينبغي توعيتهم إىل املثل  النيابة  التعلم والتدريب املالمئني ألعضاء  )ب( تأمني 

بهم  املشتبه  لحقوق  والقانونية  الدستورية  والحامية  لوظائفهم،  األخالقية  والواجبات 

والضحايا، وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل.

الحالة ورشوط الخدمة

الحفاظ دوما عىل . 3 العدل،  إقامة  النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيني يف مجال  ينبغي ألعضاء 

رشف مهنتهم وكرامتها.

تكفل الدول متكني أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب أو تعويق أو . 4

مضايقة أو تدخل غري الئق، ودون التعرض، بال مربر، للمسؤولية املدنية أو الجنائية أو غري 

ذلك من املسؤوليات. 

تؤمن السلطات حامية أعضاء النيابة وأرسهم بدنيا عندما تتعرض سالمتهم الشخصية للخطر . 5

بسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة.

تحدد، مبوجب القانون أو مبوجب قواعد أو لوائح منشورة، رشوط الئقة لخدمة أعضاء النيابة . 6

ومعاشهم  ملناصبهم  شغلهم  ملدة  ذلك،  ينطبق  وحيث  كاف،  أجر  عىل  وحصولهم  العامة 

التقاعدي وسن تقاعدهم.

لها، إىل عوامل موضوعية منها، عىل . 7 العامة، حيثام وجد نظام  النيابة  ترقية أعضاء  تستند 

الخصوص، املؤهالت املهنية واملقدرة والنزاهة والخربة، ويبت فيها وفقا إلجراءات منصفة 

ونزيهة.

حرية التعبري وتكوين الرابطات واالنضامم إليها

والعقيدة . 8 التعبري  الحق يف حرية  املواطنني،  العامة، شأنهم شأن غريهم من  النيابة  ألعضاء 

وتشكيل الرابطات واالنضامم إليها وعقد االجتامعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، املشاركة يف 

املناقشات العامة لألمور املتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها، 
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وكذلك االنضامم إىل منظامت محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتامعاتها، دون 

أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة املهنية بسبب عملهم املرشوع أو عضويتهم يف منظمة 

مرشوعة. وعليهم أن يترصفوا دامئا، يف مامرسة هذه الحقوق، طبقا للقانون واملعايري واآلداب 

املعرتف بها ملهنتهم.

متثل . 9 التي  املنظامت  من  غريها  أو  املهنية  الرابطات  تشكيل  حرية  العامة  النيابة  ألعضاء 

مصالحهم وتعزز تدريبهم املهني وتحمى مركزهم، واالنضامم إليها.

دور أعضاء النيابة العامة يف اإلجراءات الجنائية

تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة متاما عن الوظائف القضائية.. 10

املالحقة . 11 بدء  ذلك  يف  مبا  الجنائية،  اإلجراءات  يف  فعاال  دورا  العامة  النيابة  أعضاء  يؤدى 

القضائية، واالضطالع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمىش مع املامرسة املحلية، بالتحقيق 

يف الجرائم واإلرشاف عىل قانونية التحقيقات، واإلرشاف عىل تنفيذ قرارات املحاكم، ومامرسة 

مهامهم األخرى باعتبارهم ممثلني للصالح العام.

بإنصاف واتساق ورسعة، وأن . 12 للقانون،  العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا  النيابة  عىل أعضاء 

يحرتموا كرامة اإلنسان ويحموها ويساندوا حقوق اإلنسان، بحيث يسهمون يف تأمني سالمة 

اإلجراءات وسالمة سري أعامل نظام العدالة الجنائية.

يلتزم أعضاء النيابة العامة، يف أداء واجباتهم، مبا ييل:. 13

)أ( أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السيايس أو االجتامعي أو الديني 

أو العنرصي أو الثقايف أو الجنيس أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،

)ب( حامية املصلحة العامة، والترصف مبوضوعية، واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم 

والضحية، واالهتامم بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح املتهم أو ضده،

)ج( املحافظة عىل رسية املسائل التي يعهد إليهم بها، ما مل يتطلب أداء واجبهم أو دواعي 

العدالة خالف ذلك،

)د(  دراسة آراء وشواغل الضحايا يف حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضامن إبالغ الضحايا 
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يف  والتعسف  اإلجرام  بضحايا  املتعلقة  األساسية  العدل  مبادئ  بإعالن  عمال  بحقوقهم 

استعامل السلطة.

ميتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم . 14

لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.

التي . 15 بالجرائم  املتصلة  القضائية  للمالحقات  الواجب  االهتامم  العامة  النيابة  أعضاء  يوىل 

السلطة،  استعامل  وإساءة  بالفساد،  منها  يتعلق  ما  والسيام  عموميون،  موظفون  يرتكبها 

القانون  عليها  ينص  التي  الجرائم  من  ذلك  وغري  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات 

الدويل، وللتحقيق يف هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمىش مع املامرسة 

املحلية.

إذا أصبحت يف حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، . 16

انتهاكا  تشكل  غري مرشوعة  بأساليب  جرى  عليها  الحصول  أن  وجيهة،  أسباب  إىل  استنادا 

خطريا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو املعاملة أو 

املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، وجب 

عليهم رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غري الذين استخدموا األساليب املذكورة أو 

إخطار املحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن تقديم املسؤولني عن استخدام 

هذه األساليب إىل العدالة.

الصالحيات االستثنائية

بصالحيات . 17 متسمة  العامة  النيابة  أعضاء  وظائف  فيها  تكون  التي  البلدان  يف  يقتيض، 

استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم املنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز 

اإلنصاف واتساق النهج عند البت يف عمليات املالحقة القضائية، مبا يف ذلك بدء املالحقة أو 

رصف النظر عنها.

بدائل املالحقة القانونية

يوىل أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، االعتبار الواجب إلمكان رصف النظر عن . 18

املالحقة القضائية ووقف الدعاوى، برشوط أو بدون رشوط، وتحويل القضايا الجنائية عن 

ولهذا  والضحايا.  فيهم  املشتبه  لحقوق  الكامل  االحرتام  مع  وذلك  الرسمي،  القضاء  نظام 
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عن  لالستعاضة  خطط  اعتامد  إمكان  تام،  بشكل  الدول،  تستكشف  أن  وينبغي  الغرض، 

املالحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف األعباء املفرطة عن كاهل املحاكم، بل كذلك لتجنيب 

األشخاص املعنيني وصمة االحتجاز السابق للمحاكمة واالتهام واإلدانة، وكذلك اآلثار الضارة 

للسجن.

يف البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات استنسابية فيام . 19

لطبيعته  اعتبار خاص  إيالء  ينبغي  أو عدم مالحقته،  الحدث قضائيا  بقرار مالحقة  يتعلق 

الجرم وخطورته ولحامية املجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي ألعضاء النيابة العامة، 

قوانني  إطار  املتاحة يف  املالحقة  بدائل  ينظروا بصفة خاصة يف  أن  القرار،  اتخاذ هذا  لدى 

جهدهم  قصارى  يبذلوا  أن  العامة  النيابة  أعضاء  عىل  ويتعني  األحداث،  قضاء  وإجراءات 

لالمتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد األحداث إال يف حالة الرضورة القصوى.

العالقة مع الوكاالت أو املؤسسات الحكومية األخرى

ضامنا لعدالة املالحقة القضائية وفعاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إىل التعاون . 20

أو  الوكاالت  وسائر  العامة،  الدفاع  وهيئات  القانونية  املهن  ومزاويل  واملحاكم  الرشطة  مع 

املؤسسات الحكومية.

اإلجراءات التأديبية

إجراءات . 21 تستحق  والتي  العامة  النيابة  أعضاء  يرتكبها  التي  املخالفات  معالجة  يف  يستند، 

تقدم ضدهم،  التي  الشكاوى  وتعالج  القانون  إىل  املستندة  النظم  أو  القانون  إىل  تأديبية، 

إطار  وىف  ومنصفة  رسيعة  معالجة  املهنية،  املعايري  نطاق  بوضوح،  تجاوزوا،  أنهم  وتدعى 

إجراءات مالمئة.

ويكون لهم الحق يف الحصول عىل محاكمة عادلة. ويخضع القرار ملراجعة مستقلة.

واتخاذ . 22 التقييامت  إجراء  العامة  النيابة  أعضاء  ضد  تتخذ  التي  التأديبية  اإلجراءات  تكفل 

القرارات عىل أسس موضوعية. وتحدد هذه اإلجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك 

املهني وسائر املعايري والقواعد األخالقية الراسخة، وعىل هدى هذه املبادئ التوجيهية.
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التقيد باملبادئ التوجيهية

يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه املبادئ التوجيهية، ويبذلون أقىص مستطاعهم ملنع انتهاكها . 23

وملجابهة هذا االنتهاك بحزم.

املبادئ . 24 بأن هذه  االعتقاد  ما يدعوهم إىل  لديهم  الذين يوجد  العامة  النيابة  أعضاء  يتوىل 

التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبالغ ذلك إىل السلطات العليا التي يتبعونها، 

وكذلك، حيث تدعو الرضورة، إىل أية سلطات أو هيئات مختصة غريها متلك صالحية املراجعة 

أو التصحيح.
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دور النيابة العامة في إقامة 
العدل وحماية حقوق اإلنسان 
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أواًل: املساواة وعدم التمييز 

يستند حظر التمييز إىل مبدأ املساواة العام: أي املساواة أمام القانون واملساواة أمام املحاكم 

بحقوق  املتعلقة  املعاهدات  أهم  وتتضمن  القانون.  حامية  عىل  الحصول  يف  املساواة  وكذلك 

التمييز عىل  للتمييز. ويفرض حظر  تنّص عىل حظٍر قاطع  عاماً عن املساواة، كام  بنداً  اإلنسان 

الدول االمتثال ملبدأ املساواة العام وضامن متتع كل شخص خاضع لواليتها متتعاً كامالً بالحق يف 

عدم التمييز. ولهذه االلتزامات طابع سلبي وإيجايب معاً. فالدول يجب أن متتنع عن انتهاك الحق 

يف عدم التمييز بنفسها، وأن تلجأ عند الرضورة إىل تدابريٍ إيجابية للحامية ليس من االنتهاكات 

التي قد يرتكبها موظفوها فحسب، وإمنا من االنتهاكات التي قد ترتكبها جهات خاصة أيضا17ً.

ويتمثل دور النيابة العامة األبرز يف التأكد من احرتام القوانني وتحقيق نظام للعدالة قائم 

عىل حظر التمييز يف املامرسات القانونية، ويتعني عىل أعضاء النيابة العامة، يف أدائهم لواجباتهم، 

باجتناب التحيـز وكافة أنواع التمييز السيايس أو االجتامعي أو الديني أو العنرصي أو الثقايف أو 

الجنسـي أو أي نـوع آخر من أنواع التمييز«، ويعمل القضاء والنيابة العامة عىل عالج أي انتهاك 

لهذا الحق ويوفر الحامية ألفراد املجتمع من تعرضهم للتمييز وكفالة عدم إفالت األعامل التميزية 

من العقاب والتحقيق يف تلك األعامل واملعاقبة عليها عىل النحو الواجب، وإتاحة سبل انتصاف 

فعالة18. 

ويف الحاالت التي ال يوجد فيها قانون وطني لحظر التمييز أو افتقار القانون إىل الوضوح، 

ميكن اللجوء إىل االتفاقيات الدولية املعنية املنضمة لها الدولة أو اللجوء إىل الصكوك القانونية 

الدولية، مبا يف ذلك السوابق القضائية العاملية.

ميثاق األمم املتحدة 

الثانية، عىل  الفقرة  امليثاق أوضحت  ديباجة  .ففي  املساواة  املتحدة عىل  األمم  ميثاق  أكد 

“نحن شعوب األمم املتحدة.....: وأن نؤكد من جديد إمياننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة 

الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية«. 

17  لجنة حقوق اإلنسان- اللجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان- إقامة العدل وسيادة القانون والدميقراطية التمييز يف نظام العدالة 

 2/2005/7.Sub/4.CN/E - الجنائية- الدورة الخامسة والخمسون

18   فقرة 1-2 دور القضاة وأعضاء النيابة واملحامني يف حامية األشخاص من التمييز صـ 4-  الفصل الثالث عرش- الحق يف املساواة وعدم التمييز 

يف مجال إقامة العدل- حقوق اإلنسان يف مجال إقامة العدل : دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة واملدعني العامني واملحامني.
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وكذلك يف املادة 1 )مقاصد األمم املتحدة( الفقرة ٢ “إمناء العالقات الودية بني األمم عىل 

أساس احرتام املبدأ الذي يقيض بالتسوية يف الحقوق بـني الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير 

مصريها، وكذلك اتخاذ التدابري األخرى املالمئة لتعزيز السلم العام. ويف الفقرة 3 »تحقيق التعاون 

الدويل عىل حل املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافية واإلنسانية وعىل 

للناس جميعا والتشجيع عىل ذلك إطالقًا بال  تعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

متييز بسبب الجـنس أو اللغـة أو الـدين وال تفريق بني الرجال والنساء.” 

وأيًضا املادة 2 الفقرة ١ أن “تقوم الهيئة عىل مبدأ املساواة يف السيادة بني جميع أعضائها”.

كام أعادت التأكيد املادة 13 فقرة 1 )ب( تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشري بتوصيات 

بقصد: »إمناء التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتعليمية والصحية، 

واإلعانة عىل تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال متييز بينهم يف الجنس أو 

اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء«.

وأكدت املادة 55 )ج( عىل أن يشيع احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال 

الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق  الدين، وال تفريق بني  اللغة أو  الجـنس أو  متييز بسبب 

والحريات فعاًل«. 

األساسية  والحريات  اإلنسان  احرتام حقوق  »التشجيع عىل  أن  )ج( عىل   76 املادة  وكذلك 

للجميع بال متييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، والتشجيع عىل 

إدراك ما بني شعوب العامل من تقيد بعضهم بالبعض«.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948 

الناس أحراراً  العاملي لحقوق اإلنسان يف مادته األوىل عىل أن »يولد جميع  استهل اإلعالن 

بعضهم  يعاملوا  أن  وعليهم  والوجدان  العقل  قد وهبوا  والحقوق. وهم  الكرامة  ومتساوين يف 

بعضاً بروح اإلخاء«.

يات املذكورة  فيام نصت املادة الثانية عىل أن »لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ

يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من أيِّ نوع، وال سيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو 

ين، أو الرأي سياسيًّا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد،  اللغة، أو الدِّ

أو أيِّ وضع آخر. وفضالً عن ذلك ال يجوز التمييُز عيل أساس الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل 
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للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالًّ أو موضوًعا تحت الوصاية أو غري 

متمتِّع بالحكم الذايت أم خاضًعا أليِّ قيد آخر عىل سيادته.

يف حني نصت املادة السابعة عىل الحق يف املساواة أمام القانون »الناُس جميًعا سواٌء أمام 

القانون، وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بحامية القانون دومنا متييز، كام يتساوون يف حقِّ التمتُّع 

بالحامية من أيِّ متييز ينتهك هذا اإلعالَن ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز«. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

تضمنت ديباجة العهد »إن الدول األطراف يف هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا لجميع أعضاء 

األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ املعلنة 

يف ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم يف العامل«. 

ويف املادة 2 الفقرة 1 أن » تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف بها 

فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي 

متييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو 

األصل القومي أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب«. 

الدول  »تتعهد  بأن  والنساء  الرجال  بني  املساواة  مبدأ  عىل  الدول  التزام   3 املادة  وأكدت 

املدنية  الحقوق  بجميع  التمتع  والنساء يف حق  الرجال  تساوى  بكفالة  العهد  هذا  األطراف يف 

والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد.”

ويف املادة 4 الفقرة 1 »يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها 

رسميا، يجوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابري 

ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتىض هذا العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات 

األخرى املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو 

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

ويف املادة 14 يف الفقرة 1 »الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل 

يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل 

نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
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ويف الفقرة 3 »لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعىل قدم املساواة التامة، 

بالضامنات الدنيا التالية: )أ( أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة 

املوجهة إليه وأسبابها، )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال 

مبحام يختاره بنفسه، )ج( أن يحاكم دون تأخري ال مربر له، )د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع 

عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا مل 

يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده املحكمة حكام، كلام كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك، مبحام 

يدافع عنه، دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر. )هـ( أن 

يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن يحصل عىل املوافقة عىل استدعاء شهود النفي 

بذات الرشوط املطبقة يف حالة شهود االتهام. )و( أن يزود مجانا برتجامن إذا كان ال يفهم أو ال 

يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة. )ز( أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب.

أو  العنرصية  أو  القومية  الكراهية  إىل  دعوة  أية  بالقانون  »تحظر   2 الفقرة   20 املادة  ويف 

الدينية تشكل تحريًضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف«.

ويف املادة 23 فقرة 4 »تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسبة لكفالة تساوى 

االنحالل  حالة  انحالله. وىف  ولدى  الزواج  قيام  التزوج وخالل  لدى  وواجباتهام  الزوجني  حقوق 

يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة الحامية الرضورية لألوالد يف حالة وجودهم«.

 ويف املادة 24 الفقرة 1 »يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 

اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب، حق عىل أرسته وعىل املجتمع 

وعىل الدولة يف اتخاذ تدابري الحامية التي يقتضيها كونه قارًصا.

ويف املادة 25 »يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، الحقوق 

التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة: )أ( أن يشارك يف إدارة 

الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية، )ب( أن ينتخب وينتخب، يف 

انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي، 

تضمن التعبري الحر عن إرادة الناخبني، )ج( أن تتاح له، عىل قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة 

تقلد الوظائف العامة يف بلده.”

فيام أكدت املادة 26 رصاحة عىل املساواة والحامية من التمييز »الناس جميعا سواء أمام 

القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو يف التمتع بحاميته. ويف هذا الصدد يجب أن يحظر 
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التمييز ألي سبب،  القانون أي متييز وأن يكفل لجميع األشخاص عىل السواء حامية فعالة من 

كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي أو 

االجتامعي، أو الرثوة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

ويف املادة 27 »ال يجوز، يف الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم 

األشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو املجاهرة بدينهم 

وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشرتاك مع األعضاء اآلخرين يف جامعتهم.”

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 1966

.. من حقوق  البرشية  األرسة  أعضاء  لجميع  »ما  املساواة  مبدأ  ديباجته عىل  العهد يف  أقر 

متساوية وثابتة«.

وتلزم املادة 2 الفقرة 2 الدول األطراف بأن »تضمن جعل مامرسة الحقوق املنصوص عليها 

يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 

أو غري ذلك من  النسب،  أو  الرثوة،  أو  أو االجتامعي،  القومي  أو األصل  أو غري سيايس،  سياسيا 

األسباب«.

كام أكدت املادة 3 عىل ضامن املساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق بأن »تتعهد الدول 

األطراف يف هذا العهد بضامن مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد«.

وأشارت كذلك املادة 7 يف الفقرتني )أ( و)ج( عىل مبدأ عدم التمييز يف رشوط العمل العادلة 

بأن »تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد مبا لكل شخص من حق يف التمتع برشوط عمل عادلة 

ومرضية تكفل عىل الخصوص: )أ( مكافأة توفر لجميع العامل، كحد أدىن: 1. أجر منصفا، ومكافأة 

متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي متييز، عىل أن يضمن للمرأة خصوصا متتعها برشوط 

عمل ال تكون أدىن من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى 

العمل، 2. عيشا كرميا لهم وألرسهم طبقا ألحكام هذا العهد. )ج( تساوى الجميع يف فرص الرتقية، 

داخل عملهم، إىل مرتبة أعىل مالمئة، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة«.

وتطلب املادة 10 يف فقرتيها 2 و3 من الدول األطراف اإلقرار بالحامية وعدم التمييز لألمهات 

واألطفال واملراهقني بأن »2- وجوب توفري حامية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع 
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وبعده. وينبغي منح األمهات العامالت، أثناء الفرتة املذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة 

باستحقاقات ضامن اجتامعي كافية. 3- وجوب اتخاذ تدابري حامية ومساعدة خاصة لصالح جميع 

الواجب حامية  ومن  الظروف.  من  غريه  أو  النسب  بسبب  متييز  أي  دون  واملراهقني،  األطفال 

األطفال واملراهقني من االستغالل االقتصادي واالجتامعي. كام يجب جعل القانون يعاقب عىل 

استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األرضار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر 

أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي. وعىل الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون 

استخدام الصغار الذين مل يبلغوها يف عمل مأجور ويعاقب عليه«.

وتؤكد املادة 13 الفقرة 2 عىل ضامن الدول األطراف املامرسة التامة للحق يف التعليم وما 

يتطلبه من » )أ( جعل التعليم االبتدايئ إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع. )ب( تعميم التعليم الثانوي 

مبختلف أنواعه، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقني واملهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل 

املناسبة وال سيام باألخذ تدريجيا مبجانية التعليم. )ج( جعل التعليم العايل متاحا للجميع عىل 

قدم املساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل املناسبة وال سيام باألخذ تدريجيا مبجانية التعليم. )د( 

تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها، إىل أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أو مل 

يستكملوا الدراسة االبتدائية. )هـ( العمل بنشاط عىل إمناء شبكة مدرسية عىل جميع املستويات، 

وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسني األوضاع املادية للعاملني يف التدريس.

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 1965

تعرف االتفاقية معنى التمييز بشكل عام يف الفقرة األوىل من املادة 1 أن املقصود من تعبري 

التمييز العنرصي يعني »أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم عىل أساس العرق أو اللون 

أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف بحقوق 

اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة، يف امليدان السيايس أو 

االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة«.

وتنص املادة 2 الفقرة 1 عىل التزام الدول األطراف »بأن تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون 

أي تأخري، سياسة للقضاء عيل التمييز العنرصي بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بني جميع األجناس، 

وتحقيقا لذلك: )أ( تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو مامرسة من أعامل أو مامرسات 

جميع  ترصف  وبضامن  املؤسسات،  أو  األشخاص  جامعات  أو  األشخاص  ضد  العنرصي  التمييز 

السلطات العامة واملؤسسات العامة، القومية واملحلية، طبقا لهذا االلتزام، (ب( تتعهد كل دولة 
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طرف بعدم تشجيع أو حامية أو تأييد أي متييز عنرصي يصدر عن أي شخص أو أية منظمة، )ج( 

تتخذ كل دولة طرف تدابري فعالة إلعادة النظر يف السياسات الحكومية القومية واملحلية، ولتعديل 

أو إلغاء أو إبطال أية قوانني أو أنظمة تكون مؤدية إيل إقامة التمييز العنرصي أو إيل إدامته حيثام 

يكون قامئا، (د( تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعات املقتضاة إذا 

تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي متييز عنرصي يصدر عن أي أشخاص أو أية جامعة أو منظمة، 

(هـ( تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند االقتضاء، املنظامت والحركات االندماجية املتعددة 

األجناس والوسائل األخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بني األجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية 

االنقسام العنرصي.

الدعايات  »جميع  شجب  عىل  األطراف  الدول  التزام  عىل   1 الفقرة  يف   4 املادة  ونصت 

والتنظيامت القامئة عيل األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جامعة من لون أو 

أصل اثني واحد، أو التي تحاول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنرصية والتمييز 

العنرصي، وتتعهد باتخاذ التدابري الفورية اإليجابية الرامية إيل القضاء عيل كل تحريض عيل هذا 

التمييز وكل عمل من أعامله، ويف الفقرة الفرعية )أ( اعتبار كل نرش لألفكار القامئة عيل التفوق 

العنرصي أو الكراهية العنرصية، وكل تحريض عيل التمييز العنرصي وكل عمل من أعامل العنف 

أثني آخر،  أية جامعة من لون أو أصل  أو تحريض عيل هذه األعامل يرتكب ضد أي عرق أو 

وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنرصية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون،

وأكدت املادة 5 عىل أن »إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة 2 من االتفاقية، تتعهد 

الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق كل إنسان، دون 

متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، يف املساواة أمام القانون، ال سيام بصدد 

التمتع بالحقوق التالية:  

 )أ( الحق يف معاملة عيل قدم املساواة أمام املحاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتوىل إقامة العدل،

)ب( الحق يف األمن عيل شخصه ويف حامية الدولة له من أي عنف أو أذى بدين، يصدر سواء عن 

موظفني رسميني أو عن أية جامعة أو مؤسسة،

)د( الحقوق املدنية األخرى، وال سيام: 1. الحق يف حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة، 

2. الحق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده ويف العودة إىل بلده، 3. الحق يف الجنسية، 4. حق 

التزوج واختيار الزوج، 5. حق التملك مبفرده أو باالشرتاك مع آخرين، 6. حق اإلرث، 7. الحق 
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يف حرية الفكر والعقيدة والدين، 8. الحق يف حرية الرأي والتعبري، 9. الحق يف حرية االجتامع 

السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو االنتامء إليها.

الرجوع إىل املحاكم  الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق  املادة 6 »تكفل  ويف 

الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة لحاميته ورفع الحيف عنه عيل نحو فعال بصدد 

أي عمل من أعامل التمييز العنرصي يكون انتهاكا ملا له من حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ويتناىف مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إيل املحاكم املذكورة التامسا لتعويض عادل مناسب 

أو ترضية عادلة مناسبة عن أي رضر لحقه كنتيجة لهذا التمييز«.

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 1979 

نصت املادة 1 من االتفاقية عىل أن »يعني مصطلح )التمييز ضد املرأة( أي تفرقة أو استبعاد 

أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة 

والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين  يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 

واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، وبرصف 

النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل.

وتوضح املادة 2 التزام الدول بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة من خالل أن »تشجب الدول 

ودون  املناسبة  الوسائل  بكل  تنتهج،  أن  وتتفق عىل  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  األطراف جميع 

إبطاء، سياسة تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا ييل: )أ( 

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، إذا مل 

يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع 

وغريه من الوسائل املناسبة. )ب( اتخاذ املناسب من التدابري، ترشيعية وغري ترشيعية، مبا يف ذلك 

ما يناسب من جزاءات، لحظر كل متييز ضد املرأة. )ج( فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل 

االختصاص  ذات  املحاكم  للمرأة، عن طريق  الفعالة  الحامية  الرجل، وضامن  مع  املساواة  قدم 

واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي. )د( االمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي 

أو مامرسة متييزية ضد املرأة، وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام. 

)هـ( اتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة 

أو مؤسسة. )و( اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال القائم 

من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة. )ز( إلغاء جميع األحكام 
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الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.

أكدت املادة 15 يف الفقرة 1 عىل أن االعرتاف »للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون«. ويف 

الفقرة 2 أن »متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مامثلة ألهلية الرجل، 

وتساوى بينها وبينه يف فرص مامرسة تلك األهلية.... وتعاملهام عىل قدم املساواة يف جميع مراحل 

اإلجراءات القضائية.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

نصت املادة 2 عىل أن »1. تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها 

لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنرص الطفل أو والديه 

أو الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيايس أو غريه أو 

أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتامعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 2. 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل الحامية من جميع أشكال التمييز أو 

العقاب القامئة عىل أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األرسة، أو 

أنشطتهم أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم.

فيام أشارت املادة 29 يف الفقرة 1 إىل »توافق الدول األطراف عىل أن يكون تعليم الطفل 

إمكاناتها.  العقلية والبدنية إىل أقىص  الطفل ومواهبه وقدراته  تنمية شخصية  )أ(  موجها نحو: 

)ب( تنمية احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة. 

)ج( تنمية احرتام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف األصل والحضارات املختلفة عن حضارته. )د( إعداد 

الطفل لحياة تستشعر املسؤولية يف مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة 

واألشخاص  والدينية  والوطنية  اإلثنية  والجامعات  الشعوب  جميع  بني  والصداقة  الجنسني  بني 

الذين ينتمون إىل السكان األصليني، )هـ( تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 

أكدت االتفاقية عىل مبدأي املساواة وعدم التمييز املقران يف املواثيق واالتفاقيات السابقة 

املعنية بحقوق اإلنسان حيث أشارت يف ديباجيتها عىل: )أ( إذ تشري إىل املبادئ املنصوص عليها 

أفراد األرسة اإلنسانية من كرامة وقيم متأصلة  التي تعرتف مبا لجميع  املتحدة  يف ميثاق األمم 
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وحقوق متساوية غري قابلة للترصف كأساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل، )ب( وإذ تعرتف 

بأن األمم املتحدة قد أعلنت ووافقت، يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ويف العهدين الدوليني 

بجميع  التمتع  يف  الحق  نوع،  أي  من  متييز  دون  فرد،  لكل  أن  عىل  اإلنسان،  بحقوق  الخاصني 

العاملي  الطابع  تؤكد من جديد  وإذ  الصكوك، )ج(  تلك  عليها يف  املنصوص  والحريات  الحقوق 

لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها ورضورة 

ضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون متييز.

أو  استبعاد  أو  أي متييز  يعني  اإلعاقة(  أساس  )التمييز عىل  تعريف  املادة 2  كام أوضحت 

تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف امليادين السياسية 

واالقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، 

مبا يف ذلك الحرمان من ترتيبات تيسريية معقولة. 

وأوضحت أيضاً ذات املادة تعبري )الرتتيبات التيسريية املعقولة( »تعني التعديالت والرتتيبات 

الالزمة واملناسبة التي ال تفرض عبئا غري متناسب أو غري رضوري، والتي تكون هناك حاجة إليها يف 

حالة محددة، لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أساس املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية ومامرستها«.

كام أكدت أيًضا عىل ذلك يف املادة 3 )املبادئ العامة لالتفاقية(: »)أ( احرتام كرامة األشخاص 

املتأصلة واستقاللهم الذايت مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم؛ )ب( عدم 

التمييز؛ )ج( كفالة مشاركة وإرشاك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع؛ )د( 

احرتام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البرشي والطبيعة البرشية؛ )هـ( 

تكافؤ الفرص؛ )و( إمكانية الوصول؛ )ز( املساواة بني الرجل واملرأة«.

التزامات الدول األطراف  الفرعية )أ – ه( عىل  الفقرات  كام أكدت يف املادة 4 فقرة 1 يف 

تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة »1. تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعامل كافة حقوق اإلنسان 

نوع عىل  أي  أي متييز من  اإلعاقة دون  األشخاص ذوي  لجميع  تاما  إعامال  األساسية  والحريات 

التدابري  جميع  اتخاذ  )أ(  ييل:  مبا  األطراف  الدول  تتعهد  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  اإلعاقة.  أساس 

املالمئة، الترشيعية واإلدارية وغريها من التدابري، إلنفاذ الحقوق املعرتف بها يف هذه االتفاقية؛ 

)ب( اتخاذ جميع التدابري املالمئة، مبا فيها الترشيع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح 
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وأعراف ومامرسات تشكل متييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛ )ج( مراعاة حامية وتعزيز حقوق 

اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع السياسات والربامج؛ )د( االمتناع عن القيام بأي عمل 

أو مامرسة تتعارض وهذه االتفاقية وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق معها؛ (

هـ( اتخاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز عىل أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أو 

منظمة أو مؤسسة خاصة.

التمييز( أن »1- تقر الدول األطراف  التأكيد عىل مبدأي )املساواة وعدم  وأعادت املادة 5 

قدم  وعىل  متييز  أي  دون  الحق  ولهم  ومبقتضاه  القانون  أمام  متساوون  األشخاص  جميع  بأن 

املساواة يف الحامية والفائدة اللتني يوفرهام القانون. 2- تحظر الدول األطراف أي متييز عىل أساس 

أساس.  أي  التمييز عىل  من  والفعالة  املتساوية  الحامية  اإلعاقة  لألشخاص ذوي  وتكفل  اإلعاقة 

3- تتخذ الدول األطراف، سعياً لتعزيز املساواة والقضاء عىل التمييز، جميع الخطوات املناسبة 

التدابري املحددة  التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 4- ال تعترب  لكفالة توافر الرتتيبات 

أحكام  متييزا مبقتىض  تحقيقها  أو  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الفعلية  باملساواة  للتعجيل  الرضورية 

هذه االتفاقية«.

التدابري  الحياة وتتخذ جميع  الحق األصيل يف  إنسان  املادة 10 عىل أن »لكل  فيام أشارت 

الرضورية لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا بهذا الحق عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.

ويف املادة 12 أكدت عىل »االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع آخرين 

أمام القانون، 1- تؤكد الدول األطراف من جديد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف بهم يف 

كل مكان كأشخاص أمام القانون، 2- تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية 

قانونية عىل قدم املساواة مع آخرين يف جميع مناحي الحياة. 3- تتخذ الدول األطراف التدابري 

املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء مامرسة 

األهلية  املرتبطة مبامرسة  التدابري  جميع  توفر  أن  األطراف  الدول  تكفل   -4 القانونية.  أهليتهم 

الدويل  للقانون  وفقا  التدابري  هذه  استعامل  إساءة  ملنع  والفعالة  املناسبة  الضامنات  القانونية 

القانونية  األهلية  مبامرسة  املرتبطة  التدابري  تحرتم  أن  الضامنات  هذه  وتكفل  اإلنسان.  لحقوق 

حقوق الشخص املعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب املصالح ومن التأثيــــر 

الذي ال مسوغ له، ومتناسبة ومتامشية مع ظروف الشخص، وترسي يف أقرص مدة ممكنة، وتخضع 

ملراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون 

هذه الضامنات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصالحه«.
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فيام أوضحت املادة 13 عىل إمكانية اللجوء إىل القضاء »1- تكفل الدول األطراف سبال فعالة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة للجوء إىل القضاء عىل قدم املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل 

الفعال يف املشاركة  تتناسب مع أعامرهم، بغرض تيرس دورهم  التي  التيسريات اإلجرائية  توفري 

املبارشة وغري املبارشة، مبا يف ذلك بصفتهم شهودا، يف جميع اإلجراءات القانونية، مبا فيها مراحل 

التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى. 2- لكفالة إمكانية لجوء األشخاص ذوي اإلعاقة إىل القضاء 

العدل، ومن ضمنهم  إقامة  للعاملني يف مجال  املناسب  التدريب  األطراف  الدول  فعليا، تشجع 

الرشطة وموظفو السجون.

املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة

ينص املبدأ الثاين عىل أن تكفل الدول ما ييل: )أ( تضمني معايري اختيار أعضاء النيابة العامة 

ضامنات تحول دون تعيينهم عىل أساس التحيز أو املحاباة، بحيث تستبعد أي متييز ضد األشخاص 

يستند إىل العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس وغريه من اآلراء، أو 

املنشأ الوطني واالجتامعي أو األصل العرقي أو امللكية أو املولد أو الحالة االقتصادية أو أي وضع 

آخر، وال يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون املرشح لتوىل منصب عضو النيابة العامة من رعايا 

البلد املعنى ال يعترب متييزا.

ثانًيا: احلق يف احلياة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

أكدت املادة 3 عىل أن »لكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل شخصه«. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

أقرت املادة 6 من العهد عىل »1- الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن 

يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 2- ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ 

عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للترشيع النافذ 

وقت ارتكاب الجرمية وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية 
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واملعاقبة عليها. وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتىض حكم نهايئ صادر عن محكمة مختصة. 

3- حني يكون الحرمان من الحياة جرمية من جرائم اإلبادة الجامعية، يكون من املفهوم بداهة 

أنه ليس يف هذه املادة أي نص يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفى نفسها عىل أية صورة 

الجامعية واملعاقبة  اإلبادة  اتفاقية منع جرمية  التزام يكون مرتتبا عليها مبقتىض أحكام  أي  من 

عليها. 4- ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التامس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز 

منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت. 5- ال يجوز الحكم 

بعقوبة اإلعدام عىل جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة 

بالحوامل. 6- ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام 

من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 1979 

تعرف املادة )1( مصطلح )التمييز ضد املرأة( أنه »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل 

اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعرتاف  إحباط  أو  توهني  أغراضه،  أو  آثاره  الجنس ويكون من  أساس 

أو يف أي  السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية  امليادين  والحريات األساسية يف 

ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، برصف النظر عن حالتها 

الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل«.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

أكدت املادة 6 من االتفاقية عىل أن »لكل طفل حقا أصيال يف الحياة. تكفل الدول األطراف 

إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

أقرت الفقرة )أ( من املادة 37 من االتفاقية »تكفل الدول األطراف: )أ( .....  وال تفرض عقوبة 

اإلعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عن مثاين عرشة سنة 

دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 

أكدت املادة 10 عىل أن »لكل إنسان الحق األصيل يف الحياة وتتخذ جميع التدابري الرضورية 

لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا بهذا الحق عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.
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ثالًثا: احلق يف السالمة البدنية واحلماية من التعذيب 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948

نصت املادة 5 من اإلعالن »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة«. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

أكدت املادة 7 من العهد عىل أنه »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية 

أو علمية عىل أحد دون رضاه الحر«.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

1984

عرفت املادة 1 من االتفاقية جرمية التعذيب بأنها »1- يقصد »بالتعذيب« أى عمل ينتج 

عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا 

أو  ارتكبه  معاقبته عىل عمل  أو  اعرتاف،  أو عىل  معلومات  ثالث، عىل  الشخص،أو من شخص 

يشتبه يف انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما 

يلحق مثل هذا األمل أو العذاب ألى سبب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو 

يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك 

األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

عرضية لها. 2- ال تخل هذه املادة بأى صك دوىل أو ترشيع وطنى يتضمن أو ميكن أن يتضمن 

أحكاما ذات تطبيق أشمل.

وأشارت املادة 2 عىل »1- تتخذ كل دولة طرف اجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائية فعالة 

أو أية اجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب يف أى اقليم يخضع الختصاصها القضايئ. 2- ال يجوز 

التذرع بأية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب 

أو عدم استقرار سيايس داخيل أو اية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب. 

3-ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب.



دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان 46

الفصل الثاني

فيام نصت املادة 3 يف الفقرة 1 عىل »1-  ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو 

بأنه  االعتقاد  إىل  تدعو  أسباب حقيقة  لديها  توافرت  إذا  أخرى،  دولة  إىل  تسلمه  أن  أو  تعيده 

سيكون يف خطر التعرض للتعذيب.”

التعذيب جرائم  أعامل  تكون جميع  ان  املادة 4 عىل »1- تضمن كل دولة طرف  وأكدت 

مبوجب قانونها الجناىئ، وينطبق األمر ذاته عىل قيام أى شخص بأيه محاولة ملامرسة التعذيب 

وعىل قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه 

الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ يف االعتبار طبيعتها الخطرية«.

كام أوضحت املادة 10 عىل »1- تضمن كل دولة إدراج التعليم واالعالم فيام يتعلق بحظر 

التعذيب عىل الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفني بانفاذ القوانني سواء أكانوا من 

املدنيني أو العسكريني، والعاملني يف ميدان الطب، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن تكون لهم 

عالقة باحتجاز أى فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب 

هذا الفرد أو معاملته. 2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر يف القوانني والتعليامت التي 

يتم إصدارها فيام يختص بواجبات ووظائف مثل هؤالء األشخاص«.

كام نصت املادة 11 عىل »تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب، وتعليامته 

وأساليبه ومامرساته، وكذلك الرتتيبات املتعلقة بحجز ومعاملة االشخاص الذين تعرضوا ألي شكل 

من اشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن يف أى اقليم يخضع لواليتها القضائية، وذلك بقصد منع 

حدوث أى حاالت تعذيب«.

وحثت املادة 12 عىل أن »ضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها املختصة باجراء تحقيق رسيع 

ونزيه كلام وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بان عمال من أعامل التعذيب قد ارتكب يف 

أى من االقاليم الخاضعة لواليتها القضائية.”

وكذلك أوضحت املادة 13 عىل أن »تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض 

للتعذيب يف أى اقليم يخضع لواليتها القضائية، الحق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاتها املختصة ويف 

تنظر هذه السلطات يف حالته عىل وجه الرسعة وبنزاهة. وينبغى اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن 

حامية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي 

أدلة تقدم«.
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ويف املادة 14 »1- تضمن كل دولة طرف، يف نظامها القانوىن، إنصاف من يتعرض لعمل من 

أعامل التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة 

تأهيله عىل أكمل وجه ممكن، ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من أعامل التعذيب، 

حق  أى  ميس  ما  املادة  هذه  يف  ليس   -2 التعويض.  يف  الحق  يعولهم  الذين  لألشخاص  يكون 

للمعتدى عليه أو لغريه من االشخاص فيام قد يوجد من تعويض مبقتىض القانون الوطني«. 

وتشدد املادة 15 عىل أن »تضمن كل دولة طرف عدم اإلستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم 

اإلدالء بها نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب 

التعذيب كدليل عىل اإلدالء بهذه االقوال«.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

نصت املادة 37 يف الفقرة أ عىل كفالة الدول »)أ( أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن 

مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عن مثاين عرشة سنة دون وجود إمكانية 

لإلفراج عنهم. 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 

القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  للتعذيب  التعرض  االتفاقية عىل عدم  املادة 15 من  تنص 

رض أي شخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية  أو الالإنسانية أو املهينة بأن » 1- ال يُعَّ

والعلمية  الطبية  التجارب  أي شخص إلجراء  يعرض  ال  وبشكل خاص  املهينة.  أو  الالإنسانية  أو 

التدابري الترشيعية واإلدارية  عليه دون موافقته بكامل حريته. 2- تتخذ الدول األطراف جميع 

والقضائية وغريها من التدابري الفعالة ملنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع 

اآلخرين، للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

الفقرات )1، 2، 5( بأن  التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء يف  املادة 16 عىل عدم  وتقر 

»1- تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية وغريها من 

التدابري املناسبة لحامية األشخاص ذوي اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها عىل السواء، من جميع 

أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك جوانبها القامئة عىل نوع الجنس. 

2- تتخذ الدول األطراف أيضا جميع التدابري املناسبة ملنع جميع أشكال االستغالل والعنف 
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اإلعاقة  املساعدة والدعم لألشخاص ذوي  أمور منها توفري أشكال مناسبة من  بكفالة  واالعتداء 

ذلك  يف  مبا  وسنهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جنس  نوع  تراعي  لهم  الرعاية  ومقدمي  وأرسهم 

عن طريق توفري املعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء 

الحامية سن  توفري خدمات  يراعى يف  أن  األطراف  الدول  وتكفل  عنها.  واإلبالغ  عليها  والتعرف 

األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم. 

الدول األطراف ترشيعات وسياسات فعالة، من ضمنها ترشيعات وسياسات تركز  5- تضع 

عىل النساء واألطفال، لكفالة التعرف عىل حاالت االستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها 

األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، املقاضاة عليها.

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 1998

حددت املــادة )5) من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية أن الجرائم التي تدخل 

يف اختصاص املحكمة يف الفقرة 1 »يقترص اختصاص املحكمة عىل أشد الجرائم خطورة موضع 

اهتامم املجتمع الدويل بأرسه، وللمحكمة مبوجب هذا النظام األسايس اختصاص النظر يف الجرائم 

التالية:- أ ( جرمية اإلبادة الجامعية. ب( الجرائم ضد اإلنسانية. ج( جرائم الحرب.

وعرفت املــادة )6( جرمية اإلبادة الجامعية تعني »أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد 

إهالك جامعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهالكاً كلياً أو جزئياً: )ب( إلحاق 

رضر جسدي أو عقيل جسيم بأفراد الجامعة. 

يف حني حددت املــادة )7( يف الفقرة 1 والفقرات الفرعية )أ- ك( األفعال التي تشكل الجرائم 

الالإنسانية  األفعال  )ك(  لألشخاص.  القرسي  االختفاء  )ط (  التعذيب.  )و(  اإلنسانية منها:  ضد 

األخرى ذات الطابع املامثل التي تتسبب عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق بالجسم 

أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ويف الفقرة 2 عرفت تلك األفعال عىل النحو التايل: )هـ( يعني »التعذيب« تعمد إلحاق أمل 

شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إرشاف املتهم أو سيطرته، 

ولكن ال يشمل التعذيب أي أمل أو معاناة ينجامن فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً 

أو  أشخاص  أي  القبض عىل  إلقاء  لألشخاص«  القرسي  »االختفاء  يعني  لها. (ط(  نتيجة  أو  منها 

احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو 
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بسكوتها عليه، ثم رفضها اإلقرار بحرمان هؤالء األشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن 

مصريهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حامية القانون لفرتة زمنية طويلة.

)أ(  الفقرة 2  الحرب« يف  التي تدخل ضمن »جرائم  الجرائم  املــادة )8( أشكال  وأوضحت 

إىل أن »2- لغرض هذا النظام األسايس تعني »جرائم الحرب: )أ( االنتهاكات الجسيمة التفاقيات 

جنيف 1949، أي أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص، أو املمتلكات الذين تحميهم أحكام 

الالإنسانية، مبا يف ذلك إجراء تجارب  التعذيب أو املعاملة   -2....... اتفاقية جنيف ذات الصلة: 

بيولوجية. 3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطري بالجسم أو بالصحة.

االنتهاكات  دويل،  طابع  ذي  غري  مسلح  نزاع  وقوع  حالة  »يف  أوضحت  )ج(   2 الفقرة  ويف 

التالية  األفعال  من  أي  وهي   ،1949 األربع  جنيف  اتفاقيات  بني  املشرتكة   2 للامدة  الجسيمة 

القوات  أفراد  الحربية، مبا يف ذلك  األعامل  يف  فعلياً  اشرتاكاً  أشخاص غري مشرتكني  املرتكبة ضد 

املسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة 

أو االحتجاز أو ألي سبب آخر:1- استعامل العنف ضد الحياة واألشخاص، ... واملعاملة القاسية، 

والتعذيب. 2- االعتداء عىل كرامة الشخص، وبخاصة املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة.

توصيات املقرر الخاص حول صياغة »الربوتوكول العاملي لالستجواب«

ونلفت النظر هنا إىل ما أوىص به املقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف تقاريره19 حول عدد من النقاط يف حال استخدامها 

يف مرحلة االستجواب ومتابعة تطبيقها من قبل النيابة العامة ميكن أن تحول دون ارتكاب جرائم 

تعذيب، ويشار إىل أن االستجواب ليس فقط خالل فرتة التحقيق بل يشمل الفرتات التي تسبق 

االستجواب وأثناؤه وبعده عند استخدام ضغوط جسدية أو نفسية للتأثري عىل املتهمني للخضوع 

الخاص  املقرر  مشاورات  إطار  يف  جاءت  التالية  والتوصيات  الرسمية،  للتحقيقات  واالستجابة 

مع العديد من املتخصصني والخرباء لوضع »بروتوكول عاملي لالستجواب« تكون فيه مامرسات 

وعمليات االستجواب غري قرسية وسليمة أخالقيا، دون اللجوء إىل التعذيب أو إىل إساءة املعاملة 

أو اإلكراه، وترتكز التوصيات عىل املبادئ األساسية للقانون الدويل لحقوق اإلنسان، بهدف وضع 

حد لإلفالت من العقاب من الناحية الواقعية والقانونية: ومنها ما ييل: 

 156/A/56  19  تقارير التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

2016 298/A/71  - 2001
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الحصول  • يتم  أدلة  أي  وأن  بها،  واملعرتف  الرسمية  التحقيق  أماكن  يف  االستجواب  يتم  أن 

عليها من املتهمون واملسجوبون يف أماكن إحتجاز غري رسمية أو مل يؤكدوها خالل عملية 

االستجواب أمام جهة التحقيق الرسمية ال ينبغي أن تقبل كإثبات يف املحكمة. وال ينبغي ألي 

بيان باالعرتاف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء ما يتم االعرتاف به 

يف حضور قاض أو محام، أن يكون ذا قيمة إثباتية يف املحكمة. وإمكانية النظر يف تحديث 

وتطوير األساليب لتسجيل اإلجراءات التي تشهدها غرف االستجواب.

تشكل عمليات تفتيش أماكن االحتجاز بانتظام، ال سيام حينام تنفذ كجزء من سلسلة من  •

الزيارات الدورية، أحد أكرث التدابري الوقائية فعالية ضد التعذيب. 

تسجل كافة املعلومات املتعلقة باالستجواب وهويات األشخاص الحارضين بشكل دقيق.  •

االحتجاز  • اعتبار  فينبغي  االنفرادي.  االحتجاز  خالل  تجرى  التعذيب  عمليات  أغلب  إن 

االنفرادي غري قانوين، وينبغي أن تسجل كافة املعلومات املتعلقة االحتجاز ومكانه، وهويات 

بعملية  املتعلقة  املعلومات  االعتقال، وتسجيل  نفذوا عملية  الذين  القانون  إنفاذ  موظفي 

االحتجاز بحد ذاتها، واتاحتها للمتهمني وملحاميهم وإمكانية الوصول إليها.

إبالغ أحد أقرباء املحتجز باحتجازه ومكان احتجازه.  •

يجب متتع األشخاص املتهمني واملشتبه بهم بكفالة الحق يف االستعانة وبحضور محامي أثناء  •

أي استجواب وخاصة باالتهامات الجنائية، ويف الحاالت االستثنائية ينبغي عىل األقل متكني 

املحتجز من لقاء محاٍم مستقل.

إعالم املتهمني بهوية األشخاص الحارضين جلسات االستجواب. •

اتاحة خضوعه لفحص طبي وبانتظام، وجعلها إلزامية عقب نقله إىل مكان احتجاز آخر. •

يشعره  • مام  االستجواب،  أثناء  للمتهمني  للرأس  غطاء  ووضع  العينني  مامرسة عصب  حظر 

بالضعف ويحرمه من حواسه ويُشكل يف حد ذاته تعذيبا أو سوء معاملة، كام يعجز الضحايا 

عن التعرف عىل هوية معذبيهم. 

مرافق خاضعة  • احتجازهم يف  ينبغي  ال  فإنه  قانونية،  بصفة  يعتقلون  الذين  األشخاص  أما 

الذي  الوقت  عىل  تزيد  لفرتة  معهم  يحققون  أو  يستجوبونهم  الذين  األشخاص  لسيطرة 
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يقتضيه القانون للحصول عىل أمر قضايئ باالحتجاز قبل املحاكمة )وهي ال تتجاوز فرتة 48 

ساعة(. ووفقا لذلك، ينبغي نقلهم فورا إىل مرفق من مرافق ما قبل املحاكمة يخضع لسلطة 

القامئني  مع  إرشاف  بدون  إضايف  اتصال  أي  بإقامة  ذلك  بعد  السامح  ينبغي  وال  مختلفة، 

باالستجواب أو التحقيق.

الدرجة من  • نفس  للحصول عىل  اإلداري مؤهلني  االحتجاز  قيد  األشخاص  يكون  أن  ينبغي 

إلغاء جميع  البلدان يف  تنظر  أن  ينبغي  الجنايئ. كام  الحامية مثل األشخاص قيد االحتجاز 

أشكال االحتجاز اإلداري، وفقا للمعايري الدولية ذات الصلة.

وجه  • عىل  اإلجراءات  هذه  واتخاذ  فيه.  واملعاملة  االحتجاز  قانونية  عىل  الطعن  يف  الحق 

الرسعة.

العنف،  • بهذا  املتعلقة  التقارير  يف  بالتحقيق  السجناء  بني  فيام  العنف  ملنع  تدابري  اتخاذ 

للخطر،  املعرضني  لألشخاص  حامئية  حراسة  وبتوفري  ومعاقبتهم،  عنه  املسؤولني  ومحاكمة 

دون تهميشهم من بني نزالء السجن أكرث مام تستلزمه رضورات الحامية ودون تعريضهم 

لخطر آخر هو سوء املعاملة. 

النظر يف وضع برامج للتدريب لتوعية مسؤويل السجون بأهمية اتخاذ خطوات فعالة ملنع  •

إساءة معاملة املسجونني لبعضهم ومعالجتها، وينبغي فصل املسجونني تبعا لنوع الجنس 

والسن ومدى خطورة الجرمية، وكذلك املجرمني ألول مرة/معتادي اإلجرام واملحتجزين قبل 

املحاكمة/املدانني.

ينبغي عىل  • التعذيب،  أو محاميه بشكوى من  له  أو قريب  املحتجزين  أحد  يتقدم  عندما 

املسؤولني  وقف  ينبغي  ظاهرة،  بصورة  واهية  املزاعم  تكن  مل  وما  تحقيق،  إجراء  الدوام 

العامني املتورطني عن مامرسة مهام وظائفهم رهنا بنتيجة التحقيق وأي إجراءات قانونية 

أو تأديبية الحقة. وعند إثارة أحد املدعى عليهم مزاعم بالتعذيب أو غريه من أشكال سوء 

املعاملة أثناء املحاكمة، فإن عبء اإلثبات ينبغي أن ينتقل إىل االدعاء ليك يثبت دون أي 

شك معقول أن االعرتاف مل يتم الحصول عليه بوسائل غري قانونية، مبا يف ذلك التعذيب وأي 

سوء معاملة مامثل. 

وينبغي النظر بجدية أيضا يف وضع برامج لحامية الشهود يف حوادث التعذيب وغريها من  •
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حوادث سوء املعاملة املامثلة والتي يتعني أن متتد بالكامل لتغطية األشخاص ذوي السجل 

اإلجرامي السابق.

آخر  • مرفق  إىل  نقلهم  ينبغي  خطر،  يف  الحاليون  املجرمون  فيها  يكون  التي  الحاالت  ويف 

لالحتجاز حيث ينبغي اتخاذ تدابري خاصة ألمنهم. والشكوى التي تعترب موثقة جيدا ينبغي 

أن تؤدي إىل تعويض الضحية أو األقارب. ويف جميع حاالت الوفاة التي تحدث أثناء االحتجاز 

غريها  أو  القضائية  السلطات  بواسطة  تحقيق  إجراء  ينبغي  بقليل،  الرساح  إطالق  بعد  أو 

من السلطات املحايدة. وينبغي محاكمة الشخص الذي توجد بشأنه أدلة موثوق بها عىل 

مسؤوليته عن التعذيب أو سوء املعاملة القاسية، وأن يعاقب إذا ما تبني أنه مذنب. وينبغي 

إلغاء األحكام القانونية التي متنح استثناءات من املسؤولية الجنائية ملامريس التعذيب، مثل 

حاالت العفو، وقوانني الحصانة، وما إىل ذلك. وإذا ما وقع التعذيب يف مكان احتجاز رسمي، 

فإنه ينبغي إخضاع املسؤول املختص عن ذلك املكان إلجراء تأديبي أو معاقبته.

وال ينبغي استخدام املحاكم العسكرية ملحاكمة األشخاص املتهمني بالتعذيب.  •

وينبغي أن تخضع الخدمات الطبية الرشعية لسلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وأال  •

تخضع لنفس السلطة الحكومية مثل الرشطة ونظام السجون. وال ينبغي للخدمات الطبية 

ينبغي  الصدد،  القضائية. ويف هذا  األدلة الرشعية لألغراض  احتكار خربات  العامة  الرشعية 

للبلدان أن تسرتشد باملبادئ املتعلقة بالتقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة كأداة مفيدة يف الجهد املبذول 

ملكافحة التعذيب.

توفري التدريب واألدلة التدريبية ألفراد الرشطة واألمن. وتلقني أفراد األمن وإنفاذ القوانني  •

بإنفاذ  املكلفني  للموظفني  السلوك  وقواعد  السجناء،  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعد 

القوانني، واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ 

القوانني، ومجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

أشكال االحتجاز أو السجن. ويف أثناء التدريب، ينبغي التشديد بصفة خاصة عىل أن مبدأ 

حظر التعذيب مطلق وغري قابل لالنتقاص منه وأن هناك واجب عدم الخضوع ألوامر صادرة 

من أحد الرؤساء بارتكاب التعذيب. 

ينبغي تلقني أفراد القطاع الصحي مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور موظفي الخدمات  •
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التعذيب وغريه من رضوب  والسجناء من  املحتجزين  األطباء، يف حامية  الصحية، ال سيام 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وينبغي للحكومات والرابطات املهنية 

الطبية أن تتخذ تدابري قاسية ضد موظفي الخدمات الطبية الذين يضطلعون بدور، مبارش أو 

غري مبارش يف التعذيب. وينبغي أن ميتد مثل هذا الحظر إىل مامرسات مثل فحص املحتجزين 

لتحديد “مدى صالحيتهم لالستجواب” واإلجراءات التي تنطوي عىل إساءة معاملة أو تعذيب، 

وكذلك تقديم العالج الطبي للمحتجزين الذين تعرضوا إلساءة املعاملة بغية متكينهم من 

الصمود ألي إساءة معاملة أخرى. ويف حاالت أخرى، ينبغي مجازاة موظفي الخدمات الطبية 

الذين ميتنعون عن تقديم العالج الطبي املناسب.

رابًعا: ضمان سالمة التحقيقات، وحقوق األشخاص املتهمني بجرائم جنائية 

يتوىل أعضاء النيابة العامة الدور األبرز يف ضامن سالمة إجراء التحقيقات وسريها جنبا إىل 

اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون  املحيل  القانون  يكفله  ما  اإلنسان، وفق  جنب حامية حقوق 

ويف ضامن متتع املتهمني بضامنات حقوق اإلنسان خالل التحقيقات الجنائية األولية منها، وأمام 

جهات التحقيق الرسمية، وعدم تعرضهم ألي انتهاك لحقوقهم، وتوفري الحد األدىن من ضامنات 

حقوق املتهمني، فيؤدي أعضاء النيابة العامة خالل عملهم يف التحقيق يف الجرائم واإلرشاف عىل 

قانونية التحقيقات واإلرشاف عىل تنفيذ قرارات املحاكم فضاًل عن مامرسة مهام أخرى باعتبارهم 

ممثلني عن املجتمع.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

تنص املادة 14 من العهد يف الفقرة 2 عىل »من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئًا 

إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا«.

قدم  قضيته، وعىل  النظر يف  أثناء  يتمتع  أن  بجرمية  متهم  »لكل  3 نصت عىل  الفقرة  ويف 

املساواة التامة، بالضامنات الدنيا التالية: )أ( أن يتم إعالمه رسيعا وبالتفصيل، وىف لغة يفهمها، 

بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها، )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد 

دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه، )ج( أن يحاكم دون تأخري ال مربر له، )د( أن يحاكم حضوريا 

من  وجود  يف  بحقه  يخطر  وأن  اختياره،  من  محام  بواسطة  أو  بشخصه  نفسه  عن  يدافع  وأن 
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يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده املحكمة حكام، كلام كانت مصلحة العدالة 

تقتيض ذلك، مبحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا عىل ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع 

هذا األجر. )هـ( أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن يحصل عىل املوافقة عىل 

استدعاء شهود النفي بذات الرشوط املطبقة يف حالة شهود االتهام. )و( أن يزود مجانا برتجامن 

إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة. )ز( أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه 

أو عىل االعرتاف بذنب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

1984

نصت املادة 7 الفقرة 3 عىل أن »تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل االجراءات القانونية 

ألي شخص تتخذ ضده تلك االجراءات فيام يتعلق بأي من الجرائم املشار اليها يف املادة 4«.

املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 

تؤكد املبادئ التوجيهية رصاحة عىل دور النيابة العامة يف اإلجراءات الجنائية وضامن سالمة 

التحقيقات وعملها وفق القانون وحامية حقوق املتهمني يف املواد التالية:

10. تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة متاما عن الوظائف القضائية.

11. يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعاال يف اإلجراءات الجنائية، مبا يف ذلك بدء املالحقة 

القضائية، واالضطالع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمىش مع املامرسة املحلية، بالتحقيق يف 

الجرائم واإلرشاف عىل قانونية التحقيقات، واإلرشاف عىل تنفيذ قرارات املحاكم، ومامرسة مهامهم 

األخرى باعتبارهم ممثلني للصالح العام. 

واتساق ورسعة،  بإنصاف  للقانون،  يؤدوا واجباتهم وفقا  أن  العامة  النيابة  أعضاء  12. عىل 

وأن يحرتموا كرامة اإلنسان ويحموها ويساندوا حقوق اإلنسان، بحيث يسهمون يف تأمني سالمة 

اإلجراءات وسالمة سري أعامل نظام العدالة الجنائية. 

أداء واجباتهم: )أ( أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب  العامة، يف  النيابة  يلتزم أعضاء   .13

جميع أنواع التمييز السيايس أو االجتامعي أو الديني أو العنرصي أو الثقايف أو الجنيس أو أي 

نوع آخر من أنواع التمييز، )ب( حامية املصلحة العامة، والترصف مبوضوعية، واملراعاة الواجبة 
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ملوقف كل من املتهم والضحية، واالهتامم بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح املتهم 

أو ضده، )ج( املحافظة عىل رسية املسائل التي يعهد إليهم بها، ما مل يتطلب أداء واجبهم أو 

دواعي العدالة خالف ذلك، )د( دراسة آراء وشواغل الضحايا يف حالة تأثر مصالحهم الشخصية، 

اإلجرام  بضحايا  املتعلقة  األساسية  العدل  مبادئ  بإعالن  عمال  بحقوقهم  الضحايا  إبالغ  وضامن 

والتعسف يف استعامل السلطة. 

14. ميتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى 

جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.

بالجرائم  املتصلة  القضائية  للمالحقات  الواجب  االهتامم  العامة  النيابة  أعضاء  يوىل   .15

السلطة،  استعامل  وإساءة  بالفساد،  منها  يتعلق  ما  والسيام  عموميون،  موظفون  يرتكبها  التي 

واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وغري ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدويل، 

وللتحقيق يف هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمىش مع املامرسة املحلية.

العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو  النيابة  16. إذا أصبحت يف حوزة أعضاء 

اعتقدوا، استنادا إىل أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غري مرشوعة تشكل انتهاكا 

خطريا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو املعاملة أو املعاقبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، وجب عليهم رفض 

استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غري الذين استخدموا األساليب املذكورة أو إخطار املحكمة 

إىل  األساليب  هذه  استخدام  عن  املسؤولني  تقديم  لضامن  الالزمة  التدابري  كافة  واتخاذ  بذلك، 

العدالة.

إىل  جاهدين  العامة  النيابة  أعضاء  يسعى  وفعاليتها،  القضائية  املالحقة  لعدالة  20. ضامنا 

التعاون مع الرشطة واملحاكم ومزاويل املهن القانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكاالت أو 

املؤسسات الحكومية.
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خامًسا: حقوق السجناء واحملتجزين، واحلق يف احلرية واألمان الشخصي 

تلعب النيابة الدور الرئييس يف حامية السجناء وغريهم من املحتجزين وضامن تطبيق معايري 

املعاملة املناسبة للسجناء وعدم انتهاك حقوقهم من قبل القاامئني عىل السجون أو أماكن االحتجاز، 

وحامية الحق يف الحرية واألمان الشخيص، فيجب أن تقوم النيابة العامة بزيارت منتظمة ألماكن 

االحتجاز والسجون واملقابلة املبارشة مع النزالء واملحتجزين وتلقي الشكاوى منهم عند الحاجة، 

والتحقيق الفوري يف إدعاءات بانتهاك حقوقهم، وكذلك متابعة تطبيق معايري القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة السجناء وفق القانون املحيل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

ونحيل القواعد املتعلقة باالستجواب إىل الجزء الخاص بتوصيات املقرر الخاص حول صياغة 

»الربوتوكول العاملي لالستجواب« الواردة يف هذا القسم )ثالثًا: الحق يف السالمة البدنية والحامية 

من التعذيب(

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948 

نص اإلعالن يف املادة 3 عىل »الحق يف الحياة والحرية واألمان عىل الشخص”.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

أكدت املادة 9 من العهد عىل أن »1- لكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه. وال 

يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها 

القانون وطبقا لإلجراء املقرر فيه. 2- يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف 

لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعا بأية تهمة توجه إليه. 3- يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة 

جزائية، رسيعا، إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانونا مبارشة وظائف قضائية، ويكون 

من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص 

الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم عىل ضامنات 

لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 

إىل  الرجوع  االعتقال حق  أو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  لكل شخص   -4 االقتضاء.  عند  الحكم 

كان  إذا  عنه  باإلفراج  وتأمر  اعتقاله،  قانونية  إبطاء يف  دون  املحكمة  تفصل هذه  ليك  محكمة 

االعتقال غري قانوين. 5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف الحصول عىل 

تعويض.
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تحرتم  إنسانية،  معاملة  حريتهم  من  املحرومني  جميع  يعامل   -1« عىل   10 املادة  ونصت 

الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساين. 2- )أ( يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال 

يف ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة عىل حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غري مدانني. )ب( 

يفصل املتهمون األحداث عن البالغني. ويحالون بالرسعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم. 

إصالحهم  األسايس  يكون هدفها  معاملة  املسجونني  معاملة  السجون  نظام  يراعى  أن  -يجب   3

وإعادة تأهيلهم االجتامعي. ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع 

سنهم ومركزهم القانوين.

وأكدت املادة 11 عىل أنه »ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي«.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

نصت املادة 16 عىل » 1- ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته 

الخاصة أو أرسته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين برشفه أو سمعته. 2- للطفل حق 

يف أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس«.

كام نصت املادة 37 يف الفقرتني )ب، ج، د( عىل كفالة الدول » )ب( أال يحرم أي طفل من 

حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا 

للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة. )ج( يعامل كل طفل محروم 

من حريته بإنسانية واحرتام للكرامة املتأصلة يف اإلنسان، وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص 

الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن 

مصلحة الطفل تقتيض خالف ذلك، ويكون له الحق يف البقاء عىل اتصال مع أرسته عن طريق 

املراسالت والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية. )د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق يف 

الحصول برسعة عىل مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة، فضال عن الحق يف الطعن يف 

رشعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وىف أن يجرى 

البت برسعة يف أي إجراء من هذا القبيل.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006 

نصت املادة 14 يف الفقرة 1 عىل حرية الشخص وأمنه بأن »تكفل الدول األطراف لألشخاص 

واألمن  الشخصية  الحرية  يف  بالحق  التمتع  )أ(  اآلخرين:  مع  املساواة  قدم  عىل  اإلعاقة  ذوي 
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الشخيص، )ب( عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غري قانوين أو بشكل تعسفي وأن يكون أي 

حرمان من الحرية متسقا مع القانون، وأال يكون وجود اإلعاقة مربرا بأي حال من األحوال ألي 

حرمان من الحرية. 

من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حرمان  حالة  يف  األطراف  الدول  »تكفل  أن  عىل   2 الفقرة  ويف 

حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، عىل قدم املساواة مع غريهم، ضامنات وفقا للقانون 

توفري  ذلك  يف  مبا  االتفاقية،  هذه  ومبادئ  ألهداف  وفقا  يُعاملوا  وأن  اإلنسان،  لحقوق  الدويل 

الرتتيبات التيسريية املعقولة لهم.

ويف املادة 17 نصت عىل حامية السالمة الشخصية بأن«لكل شخص ذي إعاقة الحق يف احرتام 

سالمته الشخصية والعقلية عىل قدم املساواة مع اآلخرين«.

كام نصت املادة 22 عىل احرتام الخصوصية »1- ال يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، برصف 

النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون 

أرسته أو بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال التي يستعملها، وال للتهجم غري 

املرشوع عىل رشفه وسمعته. ولجميع األشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف حامية القانون لهم من أي 

تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 2- تقوم الدول األطراف بحامية خصوصية املعلومات املتعلقة 

مع  املساواة  قدم  عىل  تأهيلهم  وإعادة  وبصحتهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الشخصية  بالشؤون 

اآلخرين.

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 1998

أثناء  األشخاص  »حقوق  الدولية  الجنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  من   55 املادة  تفرد 

التحقيق« والتي ميكن االستناد إليها يف عمل النيابة العامة بوجه عام عىل النحو التايل:

الشخص عىل  إجبار  يجوز  ال  أ(  األسايس(  النظام  تحقيق مبوجب هذا  بأي  يتعلق  فيام   -1

تجريم نفسه أو االعرتاف بأنه مذنب. )ب ( ال يجوز إخضاع الشخص ألي شكل من أشكال القرس 

أو  املعاملة  أشكال  من  آخر  شكل  ألي  أو  للتعذيب  إخضاعه  يجوز  وال  التهديد،  أو  اإلكراه  أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. )ج( إذا جرى استجواب الشخص بلغة غري اللغة التي 

يفهمها متاماً ويتحدث بها يحق له االستعانة مجاناً مبرتجم شفوي كفء والحصول عىل الرتجامت 

التحريرية الالزمة للوفاء مبقتضيات اإلنصاف. )د( ال يجوز إخضاع الشخص للقبض أو االحتجاز 
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التعسفي، وال يجوز حرمانه من حريته إال لألسباب ووفقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف النظام 

األسايس.

2- حيثام توجد أسباب تدعو لالعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص 

املحكمة ويكون من املزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل املدعي العام أو السلطات الوطنية 

النظام األسايس، يكون لذلك الشخص الحقوق  الباب 9 من هذا  بناًء عىل طلب مقدم مبوجب 

التالية أيضاً ويجب إبالغه بها قبل استجوابه. )أ( أن يجري إبالغه، قبل الرشوع يف استجوابه، بأن 

هناك أسباباً تدعو لالعتقاد بأنه ارتكب جرمية تدخل يف اختصاص املحكمة. )ب ( التزام الصمت 

دون أن يعترب هذا الصمت عامالً يف تقرير الذنب أو الرباءة. )ج( االستعانة باملساعدة القانونية 

أية حالة  له تلك املساعدة يف  قانونية، توفر  الشخص مساعدة  التي يختارها وإذا مل يكن لدى 

تقتيض فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك املساعدة يف أية حالة من 

هذا النوع إذا مل تكن لديه اإلمكانيات الكافية لتحملها. )د( أن يجري استجوابه يف حضور محام، 

مامل يتنازل الشخص طواعية عن حقه يف االستعانة مبحام.

- وأشارت »مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف 

نظم العدالة الجنائية« إىل حقوق األشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم 

)أ(  تحقيق  إىل  ترمي  تدابري  اتخاذ  تتضمن  والتي  التوجيه320  يف  بارتكابها  أو املتهمني  جرمية 

وقبل  الدعوى  مراحل  أي مرحلة من  واستشارة محام يف  الصمت،  التزام  بحقوقهم يف  إعالمهم 

وأثناء استجوابه وأثناء الخطوات اإلجرائية األخرى. )ب( يف حال عدم وجود أي ظروف قاهرة، 

حظر إجراء الرشطة استجوابهم يف غياب محام له. )ج( إعالم جميع املحتجزين والسجناء األجانب 

كفالة  )د(  إبطاء.  دون  القنصلية  بسلطاتهم  االتصال  بحقهم يف طلب  يفهمونها  لغة  باستخدام 

مقابلة املحتجزين ملحام عىل وجه الرسعة عقب اعتقالهم مع ضامن الرسية. )ه( متكينهم من 

إخطار أحد أفراد أرسهم باحتجازهم ومبكان االحتجاز وفق القانون. )و( توفري خدمات مرتجم 

تعيني حارس  )ز(  االقتضاء.  الوثائق حسب  الرضورة ذلك، وترجمة  اقتضت  إذا  شفوي مستقل، 

مراكز  يف  القانونية  املساعدة  مبقدمي  االتصال  وسائل  إتاحة  )ح(  الرضورة.  اقتضت  إذا  قضايئ، 

الرشطة وأماكن االحتجاز. )ط( ضامن إعالمهم بحقوقهم وآثار تنازلهم عنها. )ي( ضامن إعالمهم 

بأي آلية متاحة لتقديم الشكاوى من التعذيب أو سوء املعامل. )ك( ضامن أال تؤدي مامرستهم 

لهذه الحقوق إىل التأثري سلبا يف القضية. 

20  قرار اتخذته الجمعية العامة يف 20 كانون األول/ديسمرب 2012 - الدورة السابعة والستون – A/RES/67/187 – 2013 جيم: التوجيهات 

– الفقرتني 44-43
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- وكذلك التوجيه 4 املتعلق املساعدة القانونية يف مرحلة ما قبل املحاكمة من أجل ضامن 

الحصول عىل املساعدة القانونية عىل وجه الرسعة وفقا للقانون، ينبغي اتخاذ التدابري التالية: )أ( 

ضامن أال تقوم الرشطة أو السلطات القضائية تعسفا بتقييد حقهم يف الحصول عىل املساعدة 

القانونية أو تقييد حصولهم عليها، وخصوصا يف مراكز الرشطة. )ب( تيسري الوصول إىل املساعدة 

ضامن  )ج(  االحتجاز.  أماكن  من  وغريها  الرشطة  مراكز  يف  املحتجزين  األشخاص  إىل  القانونية 

الزمنية  الحدود  )د( رصد  للمحاكمة.  السابقة  والجلسات  اإلجراءات  القانوين يف جميع  التمثيل 

مراكز  من  غريها  أو  الرشطة  تستخدمها  التي  الحجز  زنزانات  يف  وإنفاذها  االحتياطي  للحبس 

بانتظام  القضائية بأن تفحص  املثال، أن يوعز إىل السلطات  االحتجاز، بوسائل منها، عىل سبيل 

ملفات الحبس االحتياطي الراهنة يف مراكز االحتجاز للتأكد من قانونية حاالت الحبس االحتياطي، 

هذه  أصحاب  احتجاز  ظروف  وتوافق  املناسب  الوقت  يف  الحاالت  هذه  مع  التعامل  وضامن 

الحاالت مع املعايري القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية. )ه( تزويد كل شخص، عند 

إيداعه مكان االحتجاز، مبعلومات عن حقه الذي يكفله له القانون والقواعد التي تحكم أماكن 

االحتجاز واملراحل األولية إلجراءات ما قبل املحاكمة وذلك بأسلوب يناسب احتياجات األميني 

بلغة يفهمها. وينبغي تقديم املعلومات إىل  وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال، 

األطفال بأسلوب يناسب عمرهم ومستوى نضجهم. وينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل برصية 

توضع بصورة واضحة يف جميع مراكز االحتجاز.

أشكال  يتعرضون ألي شكل من  الذين  األشخاص  املتعلقة بحامية جميع  املبادئ  مجموعة 

االحتجاز أو السجن21 

وتتضمن مجموعة املبادئ تفصيال ملعايري معاملة األشخاص املعرضون لكافة أشكال االحتجاز 

والسجن يف 39 مبدأً وعىل الرغم من أنها وثيقة غري ملزمة إال أنه يجب أن تؤخذ بعني االعتبار 

ملتابعة أوضاع السجناء وغريهم من املحتجزين ونذكر منها ما ييل:  

يتعلق املبدأ 1 بكفالة معاملة جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 

أو السجن معاملة إنسانية وباحرتام لكرامة الشخص اإلنساين األصيلة. واملبدأ 2 بعدم جواز القبض 

أو االحتجاز أو السجن إال وفق القانون وعىل يد املوظفني املختصني بذلك.

ومينع املبدأ 4 أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو أي تدبري متس حقوق اإلنسان التي 

21  اعتمدت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 173/43 يف 9 كانون األول/ديسمرب -1988 انظر القواعد من خالل الرابط التايل –

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx          

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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يتمتع بها أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن إال إذا كان ذلك بأمر من 

سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

تلك  وتطبيق  املحتجزين  األشخاص  التمييز ضد  أشكال  كافة   1 الفقرة  يف   5 املبدأ  ويحظر 

املبادئ عىل جميع املحتجزين داخل أرض دولة. ويشمل املبدأ 8 أن يعامل األشخاص املحتجزون 

ويتضمن  كام  السجناء.  وبني  بينهم  الفصل  مدانني. ورضورة  غري  وضعهم  مع  تتناسب  معاملة 

املبدأ 10 عىل ضامنة إبالغ الشخص املحتجز عن أسباب القبض عليه االتهامات املوجهة عىل وجه 

الرسعة.

املحتجز  إلدالء  حقيقة  فرصة  اتاحة  من خالل  القضائية  الرقابة  11: ضامنة  املبدأ  ويضمن 

بأقواله يف أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. وكفالة حقه الدفاع عن نفسه أو أن 

الحصول عىل مساعدة محام. وإتاحة املعلومات كاملة للشخص املحتجز ومحاميه، عن االحتجاز 

وأسبابه. وكفالة إعادة النظر يف استمرار االحتجاز من قبل سلطة قضائية أو سلطة ذات صالحية.

وأسباب  االحتجاز  عن  املعلومات  كافة  تسجيل  ضامنات  عىل  و13   12 املبدأين  ويتضمن 

القبض ووقت االقتياد إىل مكان الحجز وكذلك وقت املثول ألول مرة أمام سلطة  القبض وقته 

قضائية أو سلطة أخرى، وهوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني، ومعلومات دقيقة حول مكان 

الحجز، وإبالغ تلك املعلومات إىل الشخص املحتجز أو محامية. وكذلك ضامنة تزويد الشخص 

املحتجز بحقوقه وبتفسري لهذه الحقوق وكيفية استعاملها. 

التي  باللغة  السابقة  املعلومات  املحتجز  إبالغ  السابقة برضورة  باملبادئ  املبدأ 14  ويرتبط 

يفهمها أو توفري مرتجم شفوي عند الحاجة. وتكفل املبدأ 15 بحظر حرمان الشخص املحتجز أو 

املسجون من االتصال بالعامل الخارجي »أرسته أو محامية«، لفرتة تزيد عن أيام.

ويكفل املبدأ 17 بضامنة الحصول عىل مساعدة قانونية. ويكفل املبدأ 18 التصال املبارش مع 

املحامي وتيسري الوقت الكايف لذلك وحظر منع تواصل املحامي مع املحتجز إال باستثناء يحدده 

القانون واللوائح. ويسمح املبدأ 19 بحق املحتجز يف االتصال الخارجي.

أو  للعنف  تعريضه  أو  لضغوط  خضوعه  أو  لالستغالل  املحتجز  تعرض   21 املبدأ  ويحظر 

التهديد بغرض انتزاع اعرتاف بجرم أو الشهادة ضد نفسه، ويحظر نهائيًا املبدأ 22 خضوع املحتجز 

للتجارب الطبية أو العلمية. 
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وينص املبدأ 23 عىل تسجيل مدة أي استجواب والفرتات الفاصلة بني االستجوابات وهوية 

املعلومات للمحتجز  الحارضين. وإتاحة تلك  الذين يجرون االستجوابات وغريهم من  املوظفني 

ومحاميه وفق القانون، كام يتيح املبدأ 24 ألي محتجز فرصة إجراء فحص طبي مناسب يف أقرص 

مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، مع توفري الرعاية الطبية والعالج كلام دعت 

الحاجة وباملجان.

ويكفل املبدأ 25 للمحتجز أو محاميه التامس إعادة توقيع الفحص الطبي من سلطة قضائية 

أو سلطة أخرى أو الحصول عىل رأى طبي ثان. وينص املبدأ 29 عىل وجودة سلطة مستقلة عن 

السلطة القامئة بإدارة مكان االحتجاز أو السجن ملراقبة مدى تطبيق القوانني واألنظمة ذات الصلة 

وتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمة، وإمكانية التواصل مع املحتجزين بحرية ورسية ملتابعة 

أوضاعهم. 

وفق  ومدتها  التأديبية  العقوبة  ووصف  التأديب  إجراءات  تنظيم  عىل   30 املبدأ  وينص 

القانون، واتحاة التظلم منها إىل سلطات أعىل ملراجعته. كام ينص املبدأ 32 بالحق يف الطعن يف 

مدى قانونية االحتجاز واتحتها بتكلفة مناسبة. 

ويكفل املبدأ 33 الحق يف تقديم شكوى بشأن املعاملة داخل مكان االحتجاز أو السجن، وال 

سيام يف حالة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. إىل السلطات 

املسؤولة عن إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات األعىل، وعند االقتضاء إىل السلطات املناسبة 

املنوطة بها صالحيات املراجعة أو اإلنصاف. مع االحتفاظ برسية الطلب أو الشكوى. والبت عىل 

وجه الرسعة يف كل شكوى والرد عليها دون تأخري ال مربر له. وحق الشايك يف عرض ذلك عىل 

سلطة قضائية أو سلطة أخرى. مع كفالة عدم تعرض املحتجز للرضر بسبب شكواه.

كام يكفل املبدأ 34 إذا توىف شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، 

تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق يف سبب الوفاة أو االختفاء، سواء من تلقاء نفسها 

أو بناء عىل طلب من أحد أفراد أرسة ذلك الشخص أو من أي شخص عىل معرفة بالقضية. ويجرى 

وحدث  أو  الوفاة  حدثت  إذا  اإلجرايئ  األساس  نفس  عىل  الظروف،  اقتضت  إذا  التحقيق،  هذا 

االختفاء عقب انتهاء االحتجاز أو السجن بفرتة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو 

تقرير عنه ما مل يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا. كام يكفل املبدأ 35 الحق يف التعويض 

عن هذه األرضار.
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ويكفل املبدأ 36 توفري قرينة الرباءة لكل محتجز أو مشتبه يف ارتكابه جرمية جنائية ويعامل 

عىل هذا األساس إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون يف محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضامنات 

الرضورية للدفاع عنه. وينص املبدأ 37 عىل كفالة رسعة عرض املحتجز املتهم بتهمة جنائية أمام 

سلطة قضائية أو سلطة أخرى عقب القبض عليه. والبت دون تأخري يف قانونية ورضورة االحتجاز، 

وال يجوز إبقائه محتجزا عىل ذمة التحقيق أو املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب من هذه السلطة. 

ويكون له الحق عند مثوله أمام هذه السلطة، يف اإلدالء بأقوال بشأن املعاملة التي لقيها أثناء 

احتجازه. كام يكفل املبدأ 38 حقه يف املحاكمة خالل مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته. 

كام يسمح املبدأ 39 بحق املحتجز بتهمة جنائية باطالق رساحه إىل حني محاكمته وفقا للقانون. 

مع مراجعة موقفه من جانب هذه السلطة.

سادًسا: حماية الضحايا والشهود واملبلغني

يتضمن هذا الجزء إشارة إىل التطور الجاري يف نظم العدالة املختلفة وأهمية إلياء اهتامم 

بدور جهات التحقيق والقضاء يف توفري الحامية الالزمة للضحايا والشهود واملبلغني عند االقتضاء 

مبا يسمح بتحقيق العدالة ويعزز اللجوء إىل القضاء واإلبالغ عن الجرائم الجسيمة ويحمي حقوق 

واملجني  الضحاي  ويدفع  بشهاداتهم،  إدالئهم  بسبب  للخطر  يتعرضون  ممن  وغريهم  الضحايا 

عليهم إىل عدم إحجام عن اإلبالغ عن تلك الجرائم، وأيضا من قبيل حامية سمعة املجنى عليهم 

مثل عدم الكشف عن شخصيته او توفري الحامية واللجوء عىل صلة بجرائم بالتعذيب واالتجار 

بالبرش وجرائم العرض بالنسبة لألطفال والنساء فضاًل عن جرائم الفساد.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

املادة 6 الفقرة 1 »الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. 

وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.”

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة 1984

وأقرت املادة 13 عىل »تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب يف 
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أى اقليم يخضع لواليتها القضائية، الحق يف أن يرفع شكوى إىل سلطاتها املختصة ويف تنظر هذه 

الالزمة لضامن حامية  الخطوات  اتخاذ  الرسعة وبنزاهة. وينبغى  السلطات يف حالته عىل وجه 

مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة 

تقدم«.

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 1965

الهيئات  املحاكم وجميع  أمام  املساواة  قدم  »الحق يف معاملة عيل  )أ(  الفقرة   5 املادة  يف 

األخرى التي تتوىل إقامة العدل«. 

الرجوع إىل املحاكم  الدول األطراف لكل إنسان داخل يف واليتها حق  املادة 6 »تكفل  ويف 

الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة لحاميته ورفع الحيف عنه عيل نحو فعال بصدد 

أي عمل من أعامل التمييز العنرصي يكون انتهاكا ملا له من حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ويتناىف مع هذه االتفاقية، وكذلك حق الرجوع إيل املحاكم املذكورة التامسا لتعويض عادل مناسب 

أو ترضية عادلة مناسبة عن أي رضر لحقه كنتيجة لهذا التمييز«.

اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 1979 

املادة 2 )ج( فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، وضامن الحامية 

الفعالة للمرأة، عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي 

عمل متييزي. 

واملادة 15 يف الفقرة 1 عىل أن االعرتاف »للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون«. 

اتفاقية حقوق الطفل 1989

- ويشري تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان22، حول الوصول إىل العدالة 

إىل إمكانية الحصول عىل سبيل انتصاف عادل وعىل وجه الرسعة عند وقوع انتهاكات للحقوق، 

دون  ويشمل  الطفل23،  حقوق  اتفاقية  ذلك  يف  مبا  والدولية،  الوطنية  والقواعد  باملعايري  عمالً 

تقييد جميع اإلجراءات القضائية ذات الصلة التي تؤثر يف األطفال، مبن فيهم األطفال الذين يدعى 

A/ -22  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان- وصول األطفال إىل العدالة- مجلس حقوق اإلنسان- الدورة الخامسة والعرشون

 2013 35-/HRC/25

نهج األمم املتحدة املوحد إلقامة العدل لصالح األطفال، الصفحة 4.   23
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أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، سواء أكانوا من الضحايا أو 

الشهود24، أو األطفال الذين يُعرضون عىل نظام العدالة ألسباب أخرى تتعلق عىل سبيل املثال 

بالرعاية أو الحضانة أو الحامية. 

- ويقتيض مفهوم وصول األطفال إىل العدالة التمكني القانوين لجميع األطفال. وينبغي متكينهم 

من الوصول إىل املعلومات ذات الصلة وإىل سبل االنتصاف الفعالة للمطالبة بحقوقهم، مبا يف ذلك 

عن طريق الدوائر القانونية وغريها، وتثقيفهم يف مجال حقوق الطفل، وتزويدهم باإلرشادات 

ذلك،  عىل  وعالوة  مستنريين25.  راشدين  أشخاص  طريق  عن  ودعمهم  لهم،  املشورة  وتقديم 

يتطلب وصول األطفال إىل العدالة مراعاة تطور نضج األطفال وإدراكهم لدى مامرستهم لحقوقهم.

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 

ويف املواد االباحية26 

التدابري  األطراف  الدول  »تتخذ  1 عىل  الفقرة  االختياري يف  الربوتوكول  من   8 املادة  نصت 

املناسبة لحامية حقوق ومصالح األطفال ضحايا املامرسات املحظورة مبوجب هذا الربوتوكول يف 

جميع مراحل اإلجراءات القضائية الجنائية، وال سيام عن طريق ما ييل:

)أ( االعرتاف بضعف األطفال الضحايا وتكييف اإلجراءات لجعلها تعرتف باحتياجاتهم الخاصة، 

مبا يف ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود.

)ب( إعالم األطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت 

يف قضاياهم.

)ج( السامح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى 

التي متس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمىش مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني

)د( توفري خدمات املساندة املالمئة لألطفال الضحايا طيلة سري اإلجراءات القانونية؛

24  عبارة »األطفال الضحايا والشهود« تعني األطفال واملراهقني دون سن الثامنة عرشة من ضحايا الجرمية أو الشهود عليها، برصف النظر عن 

دورهم يف الجرم املرتكب أو يف محاكمة املجرم املزعوم أو جامعات املجرمني املزعومني؛ املادة 9)أ( من قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 

.20/2005

25  نهج األمم املتحدة املوحد إلقامة العدل لصالح األطفال، الصفحة 4.

إليه دولة  أيار/مايو 2000– انضمت  الرابعة والخمسون املؤرخ يف 25  الدورة  العامة لألمم املتحدة 263  الجمعية  26  اعتمد مبوجب قرار 

فلسطني يف 6 كانون أول/ديسمرب 2017
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)ه ( حامية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا واتخاذ التدابري الالزمة وفقاً للقانون الوطني 

لتجنب نرش معلومات ميكن أن تفيض إىل التعرف عىل هؤالء األطفال الضحايا.

والشهود  وأرسهم  الضحايا  األطفال  سالمة  حامية  بكفالة  املناسبة،  الحاالت  يف  القيام،  )و( 

الذين يشهدون لصالحهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام.

)ز( تفادي التأخري الذي ال لزوم له يف البت يف القضايا وتنفيذ األوامر أو القرارات التي متنح 

تعويضات لألطفال الضحايا.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية27

يف املادة 24 بشأن حامية الشهود »1- تتخذ كل دولة طرف تدابري مالمئة يف حدود إمكانياتها 

الجرائم  بخصوص  بشهادة  الجنائية  اإلجراءات  يف  يدلون  الذين  للشهود  فعالة  حامية  لتوفري 

املشمولة بهذه االتفاقية، وكذلك ألقاربهم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب االقتضاء، 

من أي انتقام أو ترهيب محتمل.

2- يجوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة 1 من هذه املادة، ودون مساس بحقوق 

الحامية  لتوفري  )أ( وضع قواعد إجرائية  الضامنات اإلجرائية:  املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف 

إقامتهم،  أماكن  بتغيري  عمليا،  واملمكن  الالزم  بالقدر  مثال،  كالقيام  األشخاص،  ألولئك  الجسدية 

بفرض  أو  وجودهم  وأماكن  بهويتهم  املتعلقة  املعلومات  إفشاء  بعدم  االقتضاء  عند  والسامح 

قيود عىل إفشائها؛ )ب( توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة عىل نحو يكفل سالمة 

وصالت  مثال  ومنها  االتصاالت،  تكنولوجيا  باستخدام  بالشهادة  باإلدالء  مثال  كالسامح  الشاهد، 

الفيديو أو غريها من الوسائل املالمئة.

3- تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة 

األشخاص املذكورين يف الفقرة 1 من هذه املادة.

4- تنطبق أحكام هذه املادة كذلك عىل الضحايا من حيث كونهم شهودا.

ويف املادة 25 بشأن مساعدة الضحايا وحاميتهم »1- تتخذ كل دولة طرف تدابري مالمئة   

27  قرار الجمعية العامة رقم 111/53 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب -A/RES/55 1998/25 - انضمت إليها دولة فلسطني يف 31 كانون أول/

ديسمرب 2014
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يف حدود إمكانياتها لتوفري املساعدة والحامية لضحايا الجرائم املشمولة بهذه االتفاقية، خصوصا 

يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للرتهيب. 2- تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية مالمئة 

توفر لضحايا الجرائم املشمولة بهذه االتفاقية سبل الحصول عىل التعويض وجرب األرضار. 

وشواغلهم  الضحايا  آراء  عرض  إمكانية  الداخيل،  بقانونها  رهنا  طرف،  دولة  كل  تتيح   -3

وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات الجنائية املتخذة بحق الجناة، عىل نحو 

ال ميس بحقوق الدفاع.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 200328

تدابري  دولة طرف  كل  تتخذ  والضحايا” 1-  والخرباء  الشهود  بحامية  املتعلقة   32 املادة  يف 

للشهود  فّعالة  لتوفري حامية  إمكانياتها،  الداخيل، وضمن حدود  القانوين  لنظامها  وفقا  مناسبة 

والخرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك ألقاربهم وسائر 

األشخاص الوثيقي الصلة بهم عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 

2- يجوز أن تشمل التدابري املتوّخاة يف الفقرة 1 من هذه املادة، ودون مساس بحقوق املدعى 

عليه، مبا يف ذلك حقه يف محاكمة حسب األصول: )أ( إرساء إجراءات لتوفري الحامية الجسدية 

ألولئك األشخاص، كالقيام مثال، بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم والسامح، عند 

االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود عىل إفشائها؛ 

)ب( توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود والخرباء أن يدلوا بأقوالهم عىل نحو يكفل سالمة 

أولئك األشخاص، كالسامح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت 

الفيديو أو غريها من الوسائل املالمئة.

3- تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة 

األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 1 من هذه املادة. 

4- ترسي أحكام هذه املادة أيضا عىل الضحايا إذا كانوا شهودا. 

5- تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخيل، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها 

بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من االجراءات الجنائية املتخذة ضد الجناة، عىل نحو ال ميس 

بحقوق الدفاع«. 

28  قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  4/58 املؤرخ يف 31 ترشين األول/ أكتوبر 2003 - انضمت إليها دولة فلسطني يف 1 نيسان/ابريل 2014
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نظامها  تُدخل يف صلب  أن  دولة طرف يف  كل  »تنظر  املبلّغني  33 بشأن حامية  املادة  ويف 

لها ألي شخص يقوم،  الحامية من أي معاملة ال مسّوغ  لتوفري  تدابري مناسبة  الداخيل  القانوين 

بحسن نيّة وألسباب وجيهة، بابالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه 

االتفاقية«.

نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية 1998 29

يتضمن النظام األسايس املحكمة الجنائية الدولية العديد من املواد املتعلقة ببناء نظام حامية 

للشهود والضحايا ميكن أن تسرتشد الدول ونظم العدالة فيها »النيابة العامة« لهذه اإلجراءات 

لتعزيز حامية الحقوق وفيام ييل إشارة لتلك املواد:

نصت املــادة 43 »قلم املحكمة« يف الفقرة 6 عىل أن »ينشئ املسجل وحدة للمجني عليهم 

تدابري  العام،  املدعي  مكتب  مع  بالتشاور  الوحدة،  هذه  وتوفر  املحكمة،  قلم  ضمن  والشهود 

الحامية والرتتيبات األمنية، واملشورة، واملساعدات املالمئة األخرى للشهود وللمجني عليهم الذين 

وتضم  بشهاداتهم  الشهود  إدالء  بسبب  للخطر  يتعرضون  ممن  وغريهم  املحكمة،  أمام  ميثلون 

الوحدة موظفني ذوي خربة يف مجال الصدمات النفسية، مبا يف ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم 

العنف الجنيس”.

ويف املــادة 54 املتعلقة بواجبات وسلطات املدعي العام فيام يتعلق بالتحقيقات يف الفقرة 1 

)ب( »اتخاذ التدابري املناسبة لضامن فعالية التحقيق يف الجرائم التي تدخل يف اختصاص املحكمة 

واملقاضاة عليها، ويحرتم، وهو يفعل ذلك، مصالح املجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، 

مبا يف ذلك السن ونوع الجنس عىل النحو املعرف يف الفقرة 3 من املادة 7، والصحة، ويأخذ يف 

االعتبار طبيعة الجرمية، وبخاصة عندما تنطوي الجرمية عىل عنف جنيس أو عنف بني الجنسني 

أو عنف ضد األطفال«.

ويف املــادة 57 املتعلقة بوظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها يف الفقرة 3 )ج( »أن تتخذ عند 

الرضورة ترتيبات لحامية املجني عليهم والشهود وخصوصياتهم، واملحافظة عىل األدلة، وحامية 

األشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة ألمر الحضور، وحامية املعلومات املتعلقة 

باألمن الوطني.” 

29  انضمت إليها دولة فلسطني يف 31 كانون أول/ديسمرب 2014 
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الدائرة  »تكفل   2 الفقرة  يف  وسلطاتها  االبتدائية  الدائرة  بوظائف  املتعلقة   64 املادة  ويف 

االبتدائية أن تكون املحاكمة عادلة ورسيعة وأن تنعقد يف جو من االحرتام التام لحقوق املتهم 

واملراعاة الواجبة لحامية املجني عليهم والشهود«. 

وتناولت املادة 68 املتعلقة بحامية املجني عليهم والشهود واشرتاكهم يف اإلجراءات »1- تتخذ 

املحكمة تدابري مناسبة لحامية أمان املجني عليهم والشهود وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم 

وخصوصيتهم, وتويل املحكمة يف ذلك اعتباراً لجميع العوامل ذات الصلة, مبا فيها السن ونوع 

الجنس عىل النحو املعرف يف الفقرة 3 من املادة 2, والصحة , وطبيعة الجرمية, وال سيام, ولكن 

دون حرص, عندما تنطوي الجرمية عىل عنف جنيس أو عنف بني الجنسني أو عنف ضد األطفال 

ويتخذ املدعي العام هذه التدابري, وبخاصة يف أثناء التحقيق يف هذه الجرائم واملقاضاة عليها, 

ويجب أال متس هذه التدابري أو تتعارض مع حقوق املتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة 

املادة 67, لدوائر املحكمة أن  املنصوص عليه يف  الجلسات  ونزيهة. 2- استثناء من مبدأ علنية 

تقوم، حامية للمجني عليهم والشهود أو املتهم بإجراء أي جزء من املحاكمة يف جلسات رسية 

أو بالسامح بتقديم األدلة بوسائل إلكرتونية أو بوسائل خاصة أخرى، وتنفذ هذه التدابري بشكل 

تأمر  مامل  شاهداً،  أو  عليه  مجنياً  يكون  الذي  الطفل  أو  الجنيس  العنف  حالة ضحية  يف  خاص 

املحكمة بغري ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، وال سيام آراء املجني عليه أو الشاهد. 3- تسمح 

املحكمة للمجني عليهم، حيثام تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها 

يف أي مرحلة من اإلجراءات تراها املحكمة مناسبة وعىل نحو ال ميس أو يتعارض مع حقوق املتهم 

ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة، ويجوز للممثلني القانونيني للمجني عليهم عرض 

هذه اآلراء والشواغل حيثام تري املحكمة ذلك مناسباً وفقاً لل قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 

تدابري  بشأن  واملحكمة  العام  املدعي  إىل  املشورة  تقدم  أن  والشهود  عليهم  املجني  لوحدة   -4

الحامية املناسبة والرتتيبات األمنية وتقديم النصح واملساعدة عىل النحو املشار إليه يف الفقرة 6 

من املادة 43. 5- يجوز للمدعي العام ألغراض أية إجراءات تسبق الرشوع يف املحاكمة، أن يكتم 

أية أدلة أو معلومات ميكن الكشف عنها مبوجب هذا النظام األسايس فيقدم بدالً من ذلك موجزاً 

لها إذا كان الكشف عن هذه األدلة يؤدى إىل تعريض سالمة أي شاهد أو أرسته لخطر جسيم، 

إجراء  مقتضيات  مع  أو  معها  تتعارض  أو  املتهم  ال متس حقوق  بطريقة  التدابري  هذه  ومتارس 

التدابري الالزمة فيام يتعلق بحامية  محاكمة عادلة ونزيهة. 6- للدولة أن تتقدم بطلب التخاذ 

موظفيها أو مندوبيها ولحامية املعلومات الرسية أو الحساسة.”
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كام تضمنت املــادة 87 يف الفقرة 4 »فيام يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم مبوجب الباب 

9، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك التدابري املتصلة بحامية املعلومات، لكفالة 

أمان املجني عليهم والشهود املحتملني وأرسهم وسالمتهم البدنية والنفسية، وللمحكمة أن تطلب 

أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح مبقتىض الباب 9 عىل نحو يحمي أمان املجني عليهم 

والشهود املحتملني وأرسهم وسالمتهم البدنية والنفسية.”

كام أعادت التأكيد املادة 93 يف الفقرة 1 أن »متتثل الدول األطراف وفقاً ألحكام هذا الباب 

ومبوجب إجراءات قوانينها الوطنية، للطلبات املوجهة من املحكمة لتقديم املساعدة التالية فيام 

يتصل بالتحقيق أو املقاضاة... )ي( حامية املجني عليهم والشهود واملحافظة عىل األدلة«.

املبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة لألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها

تعكس مبادئ توفري العدالة لألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها عددا من الحقوق لألطفال 

األمم  تعتمدها  الجنائية، فيام  العدالة  اإلنسان ومعايري  الفجوة بني معايري حقوق  بغرض جرس 

املتحدة كمعيار قائم عىل الحقوق يف هذا املجال، كام تستخدمها لجنة حقوق الطفل كمقياس 

عند استعراض تقارير الدول األطراف. ونذكر املبادئ بإيجاز فيام ييل: )أ( الحق يف املعاملة بكرامة 

وشفقة، )ب( الحق يف الحامية من التمييز، )ج( الحق يف الحصول عىل املعلومات، )د( حق الطفل 

يف أن يُستمع إليه ويف التعبري عن آرائه وشواغله، (ه( الحق يف الحصول عىل مساعدة فّعالة، )و( 

الحق يف الحرمة الشخصية، (ز( الحق يف الحامية من املشقة أثناء إجراءات العدالة، )ح( الحق يف 

األمان، )ط( الحق يف التعويض، )ي( الحق يف االنتفاع من تدابري وقائية خاصة.

مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول عىل املساعدة القانونية يف نظم العدالة 

الجنائية30 

للدول، حسب  الجرائم »ينبغي  القانونية إىل ضحايا  املساعدة  بتقديم  املتعلقة  املبدأ ٤  يف 

أو  املتهمني  بحقوق  املساس  دون  الجرائم،  ضحايا  إىل  القانونية  املساعدة  تقدم  أن  االقتضاء، 

التعارض معها«.

ويف املبدأ ٥ املتعلقة باملساعدة القانونية للشهود »ينبغي للدول، حسب االقتضاء، أن تقدم 

املساعدة القانونية إىل الشهود عىل الجرائم، دون املساس بحقوق املتهمني أو التعارض معها«.

2013 - 187/A/RES/67 – 30  قرار الجمعية العامة - الدورة السابعة والستون
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ويف التوجيه 7 بشأن تقديم املساعدة القانونية إىل الضحايا »ينبغي للبلدان اتخاذ التدابري 

مع  يتفق  ومبا  معها  التعارض  أو  املتهمني  بحقوق  املساس  ودون  االقتضاء،  حسب  املالمئة، 

واملساعدة  املشورة  من  يناسب  ما  تقديم  )أ(  ييل:  ما  لضامن  الصلة  ذات  الوطنية  الترشيعات 

والرعاية والتسهيالت والدعم لضحايا الجرائم، طوال إجراءات العدالة الجنائية، عىل نحو يحول 

املساعدة  عىل  الضحايا  األطفال  حصول  )ب(  مبارش،  غري  إيذاء  أو حدوث  اإليذاء  تكرار  دون 

ضحايا  باألطفال  املتعلقة  األمور  يف  العدالة  بشأن  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  املطلوبة،  القانونية 

من  جانب  أي  بشأن  القانونية  املشورة  عىل  الضحايا  حصول  )ج(  عليها31،  والشهود  الجرمية 

جوانب انخراطهم يف إجراءات العدالة الجنائية، مبا يف ذلك إمكانية رفع دعوى مدنية أو املطالبة 

قيام  )د(  الصلة،  ذي  الوطني  الترشيع  مع  اتفق  أيهام  منفصلة،  قانونية  إجراءات  يف  بتعويض 

ورعاية  واالجتامعية  الصحية  الخدمات  مقدمي  )أي  األخرى  األولية  االستجابة  وجهات  الرشطة 

الطفل( بإخطار الضحايا عىل وجه الرسعة بحقهم يف الحصول عىل املعلومات وحقهم يف الحصول 

آراء  )ه( عرض  الحقوق،  الحصول عىل هذه  القانونية وكيفية  والحامية  واملساعدة  الدعم  عىل 

الضحايا وشواغلهم والنظر فيها خالل املراحل املناسبة من إجراءات العدالة الجنائية عندما تتأثر 

املعنية  الوكاالت  قيام  إمكانية  )و(  العدالة ذلك،  اقتضت مصلحة  متى  أو  الشخصية  مصالحهم 

بتقديم خدمات إىل الضحايا واملنظامت غري الحكومية بتقديم املساعدة القانونية إىل الضحايا، )ز( 

وضع آليات وإجراءات لضامن التعاون الوثيق وتشغيل نظم اإلحالة املالمئة بني مقدمي املساعدة 

القانونية واملهنيني اآلخرين )أي مقدمي الخدمات الصحية واالجتامعية ورعاية الطفل( الكتساب 

فهم شامل عن الضحايا، إىل جانب تقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنفسية واالجتامعية 

والعاطفية والبدنية واملعرفية.

تدابري  اتخاذ  للدول  »ينبغي  الشهود  إىل  القانونية  املساعدة  تقديم  بشأن   8 التوجيه  ويف 

مالمئة، حسب االقتضاء، لضامن ما ييل: )أ( قيام السلطة املعنية بإعالم الشهود عىل وجه الرسعة 

بحقهم يف الحصول عىل املعلومات وحقهم يف الحصول عىل املساعدة والحامية وكيفية الحصول 

عىل هذه الحقوق، (ب( تقديم املشورة واملساعدة وتسهيالت الرعاية والدعم عىل نحو مالئم 

إىل الشهود عىل الجرائم طوال إجراءات العدالة الجنائية، (ج( تلقي األطفال الشهود املساعدة 

ضحايا  باألطفال  املتعلقة  األمور  يف  العدالة  بشأن  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  املطلوبة،  القانونية 

الجرمية والشهود عليها، (د( توفري ترجمة شفوية وتحريرية دقيقة لكل ما يديل به الشاهد من 

بيانات أو شهادات يف جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية.

31  قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي 20/2005
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وينبغي للدول، حسب االقتضاء، تقديم املساعدة القانونية إىل الشهود.

وتشمل الظروف التي قد يكون من املالئم فيها تقديم املساعدة القانونية إىل الشهود الحاالت 

التالية، عىل سبيل املثال ال الحرص: )أ( حيثام يكون الشاهد معرضا لخطر إدانة نفسه، )ب( حيثام 

يكون مثة خطر عىل سالمة الشاهد وراحته بسبب وضعه كشاهد، )ج( حيثام يكون الشاهد شديد 

الضعف ألسباب منها أنه من ذوي االحتياجات الخاصة.

املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة 32

يف املبدأ 13 يف الفقرتني )ب، د( يلتزم أعضاء النيابة العامة، يف أداء واجباتهم )ب( حامية 

املصلحة العامة، والترصف مبوضوعية، واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم والضحية، واالهتامم 

بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح املتهم أو ضده، )د( دراسة آراء وشواغل الضحايا 

العدل  مبادئ  بإعالن  الضحايا بحقوقهم عمال  إبالغ  الشخصية، وضامن  تأثر مصالحهم  يف حالة 

األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعامل السلطة.

القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون  العامة عن بدء املالحقة  النيابة  واملبدأ 14«ميتنع أعضاء 

قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها«.

املتصلة  القضائية  للمالحقات  الواجب  االهتامم  العامة  النيابة  أعضاء  »يوىل   15 املبدأ  ويف 

استعامل  وإساءة  بالفساد،  منها  يتعلق  ما  والسيام  عموميون،  موظفون  يرتكبها  التي  بالجرائم 

السلطة، واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وغري ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون 

املامرسة  يتمىش مع  كان  إذا  أو  به  القانون يسمح  كان  إذا  الجرائم  وللتحقيق يف هذه  الدويل، 

املحلية.

العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم  النيابة  املبدأ 16 »إذا أصبحت يف حوزة أعضاء  ويف 

بأساليب غري مرشوعة  الحصول عليها جرى  أن  أسباب وجيهة،  إىل  استنادا  اعتقدوا،  أو  وعلموا 

أو  التعذيب  باستخدام  وخصوصا  فيه،  للمشتبه  بالنسبة  اإلنسان  لحقوق  انتهاكا خطريا  تشكل 

املعاملة أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان، 

وجب عليهم رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غري الذين استخدموا األساليب املذكورة 

أو إخطار املحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابري الالزمة لضامن تقديم املسؤولني عن استخدام هذه 

األساليب إىل العدالة«. 

 
 32



73دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

دور النيابة العامة في إقامة العدل وحماية حقوق اإلنسان

سابًعا: العدالة التصاحلية - واحلد من االحتجاز ما قبل احملاكمة- وبدائل 
احلبس االحتياطي

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

نصت املادة 9 يف الفقرة 1 عىل »... وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا«

الكرامة  تحرتم  إنسانية،  معاملة  حريتهم  من  املحرومني  جميع  يعامل   -1«  10 املادة  ويف 

األصيلة يف الشخص اإلنساين. 

2- )أ( يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف استثنائية، ويكونون 

محل معاملة عىل حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غري مدانني،

3- يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها األسايس إصالحهم 

وإعادة تأهيلهم االجتامعي. ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع 

سنهم ومركزهم القانوين.

املادة 11 »ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي«.

اتفاقية حقوق الطفل 1989

نصت املادة 37 يف الفقرة )ب( عىل »أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو 

تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز مامرسته 

إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة. 

قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية33 )قواعد طوكيو( 34

للسلطات  تتيح  التي  اإلحتجازية  غري  التدابري  من  واسعة  مجموعة  طوكيو  قواعد  تتضمن 

القضائية أن تستخدمها كعقوبات بديلة عن االحتجاز وعقوبة الحبس، مع األخذ يف االعتبار حاجة 

الجناة إلعادة التأهيل ولحامية املجتمع وملصالح الضحايا. وتتنوع التدابري التي ميكن االستعانة بها 

33  اعتمد بقرار الجمعية العامة  45/-110 املؤرخ 14 كانون األول / ديسمرب 1990

34  انظر خالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية- ثالثا - بدائل السجن والعدالة التصالحية – من 

https://www.unodc.org/unodc/ar/justice-and-prison-reform/compendium.html خالل الرابط التايل

https://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_01_03.pdf
https://www.unodc.org/unodc/ar/justice-and-prison-reform/compendium.html
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من قبل النابة العامة يف مرحلة ما قبل املحاكمة عىل سبيل املثال )العقوبات الشفهية كالتوبيخ 

والتحذير واإلنذار،إخالء السبيل املرشوط، العقوبات التي متس حالة الفرد القانونية مثل حرمانه 

من بعض الحقوق يف املجتمع، العقوبات اإلقتصادية كالغرامات املالية والغرامات اليومية، األمر 

مبصادرة األموال أو نزع امللكية، األمر برد الحق إىل املجني عليه أو تعويضه، الحكم مع إيقاف 

التنفيذ أو تأجيله، الوضع تحت اإلختبار واإلرشاف القضايئ، األمر بأداء خدمات للمجتمع، اإلحالة 

إىل مراكز املثول، واإلقامة الجربية. 

كام أجازت القواعد استخدام »أي شكل أخر من أشكال املعاملة غري اإليداعية يف مؤسسة 

إحتجازية« يف ضوء مالءمتها للجاين وملصالح املجتمع والضحايا. كام يجوز للقايض أن يجمع بني 

عقوبتني منها أو أكرث.

وتعترب قواعد طوكيو الوثيقة األساسية ملعايري التدابري غري االحتجازية، وتوفر هذه القواعد 

مجموعة من املبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابري غري االحتجازية، وحد أدىن من الضامنات 

لألشخاص الخاضعني لبدائل السجن. وتهدف إىل تعزيز مشاركة املجتمع بشكل أكرب يف تحسني 

املجرمني  بني  الشعور  تعزيز  عن  فضال  املجرمني،  معاملة  يف  وتحديدا  الجنائية،  العدالة  نظام 

باملسؤولية تجاه املجتمع. وتسعى القواعد إىل ضامن التوازن املناسب بني حقوق الجناة وحقوق 

الضحايا واهتامم املجتمع بالسالمة واألمن ومنع الجرمية.

وتحث القواعد الدول إىل استحداث تدابري غري احتجازية يف إطار أنظمتها القانونية لتوسيع 

خيارات وبالتايل إىل الحد من استخدام السجن، وترشيد سياسات العدالة الجنائية، مع األخذ يف 

من  التأهيل  إعادة  واحتياجات  االجتامعية  العدالة  ومتطلبات  اإلنسان  حقوق  مراعاة  االعتبار 

العدالة  ونظم  للدول  ميكن  االحتجازية  التدابري  من  واسعة  قامئة  طوكيو  قواعد  وتتيح  الجاين. 

داخلها عىل االستعانة بها وتطويرها أيضا يف ذات السياق السابق ذكره.

فعالة  تكون وسيلة  قد  السجن  بدائل  أن  الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  لجنة  تعليق  ويف 

ملعالجة املجرمني داخل املجتمع مبا يحقق نفعهم ونفع املجتمع عىل السواء، وأن تقييد الحرية قد 

يكون مبربه هو األمن العام ومنع الجرمية والجزاء العادل والردع يف حني أن الهدف النهايئ لنظام 

العدالة الجنائية هو إعادة الجاين يف املجتمع. كام أن ازدياد عدد السجناء واكتظاظ السجون بهم 

يشكالن صعوبات تحول دون تحقيق املعاملة النموذجية للسجناء عىل الوجه املالئم. 

وتوضح القاعدة 2 نطاق ومرونة تطبيق القواعد يف أي مرحلة ففي الفقرة 1 »ترسي قواعد 
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يف  ما،  تنفيذ حكم  أو  املحاكمة  أو  القضائية  للمالحقة  الخاضعني  األشخاص  طوكيو عىل جميع 

جميع مراحل شؤون العدالة الجنائية، ويقصد بالجناة كل شخص مشتبه به أو متهم أو محكوم 

عليه«. والتطبيق املنصف واملوضوعي لها يف الفقرة 2 »وتطبق القواعد دون أي متييز يستند إىل 

العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل 

القومي أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر.”

وتتيح فقرة 3 »قدر أكرب من املرونة يف استخدام التدابري غري االحتجازية يف مرحلة ما قبل 

حامية  ومع  الجاين،  وخلفية  شخصية  ومع  املخالفة،  وخطورة  »طبيعة  مع  يتفق  مبا  املحاكمة 

املجتمع، وتجنب االستخدام غري الرضوري للسجن«، يجب أن يوفر نظام العدالة الجنائية مجموعة 

بالتدابري  انتهاء  للمحاكمة  السابقة  اإلجراءات  من  بداية  االحتجاز،  غري  من  التدابري  من  واسعة 

الالحقة لصدور األحكام، وأما عدد وأنواع غري التدابري االحتجازية املتاحة فينبغي أن يحددا عىل 

نحو يبقي عىل إمكانية االتساق يف األحكام.” وتشجع الفقرة 4 »وضع تدابري غري احتجازية جديدة 

ورصدها عن كثب وتقييم استخدامها بشكل منهجي« حتى ميكن تقييم مدى تطبيقها.

وتويل الفقرة 5 املراعاة »للتعامل مع الجناة يف إطار املجتمع لتجنب قدر اإلمكان اللجوء إىل 

اإلجراءات الرسمية أو املحاكمة، وفًقا للضامنات القانونية وحكم القانون.” وتقتيض الفقرة 6 أنه 

»يجب استخدام التدابري غري االحتجازية وفًقا ملبدأ الحد األدىن من التدخل.، كام تقتيض الفقرة 7 

أنه »ينبغي أن يشكل استخدام التدابري غري االحتجازية جزًءا من التحرك نحو إلغاء العقوبة وإلغاء 

التجريم بدالً من التداخل مع الجهود املبذولة يف هذا أو تعطيلها.

وتقتيض القاعد 3 ضامنات قانونية يف الفقرة 1 »بأن يتم النص عىل التدبري غري االحتجازية 

وتطبيقها يف القانون املحيل«. ويف الفقرة 2 بأن يعتمد اختيار التدبري غري االحتجازي بناء عىل تقييم 

املعايري املوضوعة يف احرتام طبيعة الجرم ومدى خطورته والشخصية وخلفية الجاين، وبأغراض 

الحكام وحقوق الضحاية. ويف الفقرة 3 »أن متارس السلطة القضائية او غريها من الهيئات املستقلة 

املختصة صالحياتها التقديرية يف جميع مراحل الدعوى، بضامن تحمل املسؤولية الكاملة ووفًقا 

لسيادة القانون فقط«. ويف الفقرة 4 »يقتيض اتخاذ أي تدابري غري االحتجازية تفرض التزاًما ما 

عىل الجاين وتُطبق قبل أو بدالً من اإلجراءات الرسمية أو املحاكمة، الحصول عىل موافقة الجاين.” 

وتلزم الفقرة 5 »خضوع القرارات املتعلقة بفرض التدابري غري االحتجازية للمراجعة من قبل 

القضاء أو سلطة مختصة أخرى مستقلة، بناء عىل طلب الجاين«. وتتيح الفقرة 6 »حق الجاين يف 
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تقديم طلب أو شكوى إىل جهة قضائية أو هيئة مختصة مستقلة أخرى بشأن املسائل التي تؤثر 

عىل حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية«. كام تقتيض الفقرة 7 »توفري آليات انتصاف 

مناسبة للتظلم من عدم مراعاة حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليا«. 

وتحظر الفقرة 8 أن »تنطوي التدابري غري االحتجازية عىل إجراء تجارب طبية أو نفسية عىل 

الجاين أو تعريضه بغري داع ملخاطر جسامنية أو عقلية. وتقر الفقرة 9 عىل ضامن »حامية كرامة 

الجاين الخاضع للتدابري غري االحتجازية يف جميع األحوال. وتقيض الفقرة 10 »عند تنفيذ التدابري 

غري االحتجازية، ال يجوز تقييد حقوق الجاين أبعد مام أذنت به السلطة املختصة التي أصدرت 

الفقرة  وتلزم  للجاين وأرسته«.  الخاصة  الحياة  »احرتام  الفقرة 11 عىل  تقر  األصيل«. كام  القرار 

12 عىل »االحتفاظ بالسجالت الشخصية للجاين يف رسية تامة وعدم كشفها أمام أطراف ثالثة. 

وأن يقترص الوصول إىل هذه السجالت عىل األشخاص املعنيني مبارشة بالترصف يف قضية الجاين 

وغريهم من األشخاص املرخص لهم بذلك حسب األصول«.

وفيام يتعلق مبرحلة ما قبل املحاكمة تتيح القاعدة 5 للنيابة العامة اللجوء إىل التدابري غري 

االحتجازية ضمن التدابري السابقة للمحاكمة، حيثام كان ذلك مناسبًا ومتوافًقا مع النظام القانوين 

الجنائية  القضايا  العامة أو غريهام من األجهزة املعنية مبعالجة  النيابة  بأن »تخويل الرشطة أو 

سلطة إسقاط الدعوى املقامة )بإخالء سبيل الجاين( إذا رأت أنه ليس من الرضوري امليض قدما 

يف القضية )لحامية املجتمع(، أو )منع الجرمية( أو )تعزيز احرتام القانون( و)حقوق الضحايا(. 

استحداث مجموعة من  اإلجراءات، يجب  تحديد  أو  الذمة  إبراء  تقرير مدى مالءمة  وألغراض 

املعايري داخل كل نظام قانوين يف القضايا البسيطة، ويجوز لوكيل النيابة أن يفرض التدابري غري 

االحتجازية املناسبة حسب االقتضاء.

ففي  االحتياطي«  »الحبس  للمحاكمة  السابق  االحتجاز  تجنب  أهمية   6 القاعدة  وتعكس 

إيالء  مع  أخرية،  كوسيلة  الجنائية  اإلجراءات  يف  االحتياطي  الحبس  استخدام  يجب   «  1 الفقرة 

 2 الفقرة  ويف  والضحية«.  املجتمع  ولحامية  املزعومة  الجرمية  يف  للتحقيق  الواجب  االعتبار 

ويجب  املحاكمة،  قبل  ممكنة ما  مرحلة  أبكر  للمحاكمة يف  السابق  االحتجاز  بدائل  »استخدام 

أال يستمر االحتجاز فرتة أطول مام يتوجب لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف القاعدة 1-6، 

وتتوخى يف تنفيذه االعتبارات إنسانية واحرتام الكرامة املتأصلة يف البرش. كام تؤكد الفقرة 3 عىل 

»حق الجاين يف االستئناف أمام سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى يف الحاالت التي يتم فيها 

استخدام الحبس االحتياطي.



77دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

دور النيابة العامة في إقامة العدل وحماية حقوق اإلنسان

 كام تتناول القاعدة 8 استخدام التدابري غري االحتجازية يف مرحلة املحاكمة وإصدار الحكم 

سبيل  عىل  التالية  بالتدابري  األحكام  أو  القرارات  بإصدار  املختصة  السلطات  استعانة  وإمكانية 

املثل :)أ( العقوبات اللفظية، مثل التحذير والتوبيخ واإلنذار. )ب( إخالء السبيل املرشوط. )ج( 

العقوبات التي متس حالة الفرد القانونية. )د( العقوبات االقتصادية والجزاءات املالية، كالغرامات 

والغرامات اليومية. )هـ( مصادرة األموال أو نزع امللكية. )و( االمر برد الحق إىل املجني عليه أو 

تعويضه. )ز( العقوبة املعلقة )مع وقف التنفيذ( أو املؤجلة. )ح( الوضع تحت املراقبة واإلرشاف 

القضايئ. )ط( األمر بتأدية خدمات للمجتمع. )ي( اإلحالة إىل مركز الحضور. )ك( اإلقامة الجربية. 

)ل( أي شكل آخر من أشكال املعاملة غري االيداعية يف مؤسسة احتجازية. )م( أي مجموعة من 

التدابري املذكورة أعاله.

وفيام يتعلق بالرتتيبات الالحقة لصدور األحكام فتنص القاعدة 9 يف الفقرة 1 عىل »رضورة 

اتاحة مجموعة واسعة من التدابري البديلة الالحقة لصدور الحكم أما الهيئة املختصة ليك يتالىف 

وتعدد  املجتمع«.  يف  مبكراً  اندماجه  احتجازية ومساعدته عىل عودة  الجاين يف مؤسسة  إيداع 

الفقرة 2 أمثلة عىل التدابري الالحقة لصدور األحكام )أ( الترصيح بالغياب، ودور التأهيل. )ب( 

إطالق الرساح من أجل العمل أو تلقي العلم. )ج( إخالء السبيل املرشوط مبختلف أشكاله. )د( 

إسقاط العقوبة. )ه( العفو.

وتنص الفقرة 3 عىل حق الجاين يف طلب إعادة النظر يف تلك التدابري غري االحتجازية فيام 

عدا العفو أمام هيئة قضائية او هيئة أخرى مستقلة مختصة. وتدعو الفقرة 4 إىل ان ينظر يف 

أبكر مرحلة ممكنة أي شكل من أشكال إطالق رساح الجاين وإحالته عىل برامج غري احتجازية.

وتوضح القاعدة 10 كيفية اإلرشاف عىل تنفيذ التدابري غري االحتجازية يف الفقرة 1 بأن »الغرض 

من اإلرشاف هو الحد من معاودة ارتكاب الجرائم ومساعدة الجاين عىل االندماج يف املجتمع عىل 

نحو يقلل من احتاملية العودة إىل الجرمية.” ويف الفقرة 2 »إذا كان التدبري غري االحتجازي يستلزم 

اإلرشاف عىل الجاين »فيجب أن يتم تنفيذه من قبل جهة مختصة وفًقا للرشوط املحددة التي 

ينص عليها القانون«. ويف الفقرة 3 »ينبغي تقرير أنسب نوع من اإلرشاف والعالج، يف إطار تدبري 

غري احتجازي لكل حالة عىل حدة، مبا يهدف إىل مساعدة الجاين عىل معالجة إجرامه. مع مراجعة 

»تزويد  4 برضورة  الفقرة  وتقيض  االقتضاء.”  وتعديلهام حسب  دوري  بشكل  والعالج  اإلرشاف 

الجناة عند الحاجة، باملساعدة النفسية واالجتامعية واملادية مع فرص تعزيز الروابط مع املجتمع 

وتسهيل إعادة اندماجهم فيه.
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وتقتيض القاعدة 11 »أال تتجاوز فرتة التدابري غري االحتجازية املدة التي اقرتها الهيئة املختصة 

وفقا للقانون. وإمكانية النص عىل إنهاء التدبري مبكرا إذا كانت استجابة الجاين له مرضية«.

وتقتيض القاعدة 12 »1-إذا توافرت الرشوط الواجب مراعاتها من قبل الجاين، يجب تأخذ 

السلطة املختصة يف اعتبارها احتياجات املجتمع واحتياجات وحقوق الجاين وضحية. 2- مع رضورة 

أن تكون الرشوط الواجب مراعاتها عملية ودقيقة وقليلة قدر اإلمكان وتستهدف إضعاف احتامل 

احتياجات  مراعاة  مع  املجتمع،  يف  اندماجه  فرص  وتنامي  اإلجرامي  السلوك  إىل  الجاين  ارتداد 

املجني عليه”. 3- وينبغي يف بداية تطبيق التدبري غري االحتجازي أن يتلقى الجاين رشح الرشوط 

للفقرة 4  التي تحكم تطبيق التدبري شفويا وكتابيا، مبا يف ذلك التزامات الجاين وحقوقه. ووفقاً 

»يجوز تعديل الرشوط من جانب السلطة املختصة مبوجب القانون املعمول به ووفق ما يحرزه 

الجاين من تقدم.«

احتجازي  تدبري غري  إطار  الفقرة 1«توضع يف  املعالجة يف  بشأن عملية  القاعدة 13  وتنص 

كل  االجتامعية  الحاالت  معالجة  مثل  مختلفة،  مخططات  توجد  املناسبة،  الحاالت  ويف  معني، 

عىل حده، والعالج الجامعي والربامج السكنية يف دور الرعاية، والعالج املتخصص ملختلف فئات 

العالج  يتوىل  أن  يجب   2 الفقرة  ويف  فعالية.  أكرث  بشكل  املجرمني  احتياجات  لتلبية  املجرمني، 

متخصصني لديهم القدر املالئم من التدريب والخربة العملية. وتقر الفقرة 3 أنه »متى تقررت 

رضورة العالج ينبغي بذل الجهود الالزمة لفهم خلفية الجاين وشخصيته وقدراته وذكائه وقيمه، 

وال سيام لفهم الظروف التي أدت إىل ارتكابه الجرمية.” وتجيز الفقرة 4 »للسلطة املختصة إرشاك 

املجتمع وأنظمة الدعم االجتامعي يف تطبيق التدابري غري االحتجازية«. كام تفرض الفقرة 5 »قدر 

اإلمكان يتعني ابقاء عبء الحاالت املكلف بها عند حد يسهل التحكم فيه لضامن التنفيذ الفعال 

لربامج العالج«. والفقرة 6 »تنشئ السلطات املختصة سجل للقضية بالنسبة لكل جاين«.

وتتعلق القاعدة 14 باالنضباط وخرق الرشوط فتشري الفقرة 1 إىل »قد يؤدي خرق الرشوط 

التي يجب مراعاتها من قبل الجاين إىل تعديل أو إلغاء التدبري غري االحتجازي«. والفقرة 2 تؤكد 

عىل »اختصاص السلطة بتعديل أو إلغاء التدبري غري االحتجازي بعد فحص دقيق للحقائق التي 

قدمها كل من املوظف املرشف والجاين«. وتدعو الفقرة 3 إىل الرتيث يف اتخاذ التدابري االحتجازية 

بناء عىل فشل غري االحتجازية »ال ينبغي أن يؤدي فشل التدبري غري االحتجازي تلقائيًا إىل فرض 

إلغاء  أو  املختصة، يف حالة تعديل  السلطة  أنه »تسعى  الفقرة 4 عىل  تدبري احتجازي«. وتنص 

التدبري غري االحتجازي، إىل أن تحاول وضع إجراء بديل مناسب غري احتجازي. وال يجوز فرض 
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عقوبة السجن إال يف حالة عدم وجود بدائل أخرى مناسبة«. وتقر الفقرة 5 عىل أن »تحدد بنص 

القانون صالحية القبض عىل الجاين الخاضع لإلرشاف واحتجازه يف الحاالت التي يوجد فيها خرق 

الحق يف  للجاين  يكون  االحتجازي،  التدبري غري  إلغاء  أو  تعديل  الفقرة 6 »عند  للرشوط. وتتيح 

االستئناف أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة مختصة.

املبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة

أعضاء  »يوىل   18 املبدأ  ييل:  فييام  القانوين  املالحقة  بدائل  عىل  التوجية  املبادئ  تتناول 

النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، االعتبار الواجب إلمكان رصف النظر عن املالحقة القضائية 

ووقف الدعاوى، برشوط أو بدون رشوط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، 

وذلك مع االحرتام الكامل لحقوق املشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف 

الدول، بشكل تام، إمكان اعتامد خطط لالستعاضة عن املالحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف 

األعباء املفرطة عن كاهل املحاكم، بل كذلك لتجنيب األشخاص املعنيني وصمة االحتجاز السابق 

للمحاكمة واالتهام واإلدانة، وكذلك اآلثار الضارة للسجن«. 

ويف املبدأ 19 »يف البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات 

استنسابية فيام يتعلق بقرار مالحقة الحدث قضائيا أو عدم مالحقته، ينبغي إيالء اعتبار خاص 

النيابة  الحدث وخلفتيه. وينبغي ألعضاء  الجرم وخطورته ولحامية املجتمع وشخصية  لطبيعته 

العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة يف بدائل املالحقة املتاحة يف إطار قوانني 

وإجراءات قضاء األحداث، ويتعني عىل أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم لالمتناع 

عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد األحداث إال يف حالة الرضورة القصوى«.

إعالن فيينا بشأن الجرمية والعدالة: خطة العمل بشأن اكتظاظ السجون وبدائل السجن 

أشارت الفقرة ٢٦ من إعالن فيينا، يويص الباب العارش35 من خطط العمل بأن تسعى الدول 

إىل وضع تدابري محددة وأهداف زمنية عىل املستوى الوطني ملعالجة اكتظاظ السجون، مبا يف 

ذلك التدابري الرامية إىل الحد من االحتجاز قبل املحاكمة، واستعامل بدائل للسجن، واستعامل 

املامرسة العرفية، والوساطة أو دفع تعويضات مدنية أو تعويض عند التعامل مع األفعال االجرامية 

البسيطة.

35   خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا بشأن الجرمية والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين- A/RES/56/261 – الفقرة 31 ، انظر 

أيضا لجنة منع الجرمية والعدالة الجنائية - إصالح نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية واإلنصاف E/CN.15/3/2002 -- الفقرة 48 
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وعىل املستوى الدويل، تدعو خطة العمل إىل تعزيز إدراج تدابري لتقليل اكتظاظ السجون 

يف برامج التعاون التقني، وإىل تعزيز التدابري بشأن بدائل اكتظاظ السجون وبدائل السجن التي 

تأخذ يف االعتبار أيضا أي تأثري غري متناسب عىل النساء والرجال.

املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية يف املسائل الجنائية36 

التقليل من  إىل  وتدابري تسعى  اسرتاتيجيات  الجرمية«  »منع  يتضمن  املبادئ  ألغراض هذه 

احتامالت حدوث جرائم والحد من آثارها الضارة التي قد تلحق باألفراد واملجتمع، مبا يف ذلك 

واألحكام  القوانني  انفاذ  أما  املتعددة.  أسبابها  يف  للتأثري  بالتدخل  وذلك  الجرمية،  من  الخوف 

املبادئ  هذه  نطاق  خارج  يندرج  فهو  الجرمية،  منع  مبهام  االضطالع  مع  التأديبية،  والجزاءات 

التوجيهية، نظرا ألن هناك تغطية شاملة للموضوع يف صكوك أخرى صادرة عن األمم املتحدة37. 

وتعالج هذه املبادئ الجرمية وآثارها عىل الضحايا واملجتمع، وتأخذ يف االعتبار تزايد الطابع الدويل 

منع  مفهوم  والتعاون عنرصين هامني يف  املحلية  املجتمعات  اإلجرامية. وميثل إرشاك  لألنشطة 

الجرمية. ويف حني أن عبارة »املجتمع« املحيل جوهرها يف هذا السياق هو ارشاك املجتمع األهيل 

عىل الصعيد املحيل.

ثانيا - استخدام برامج العدالة التصالحية

6- ميكن استخدام برامج العدالة التصالحية يف أي مرحلة من مراحل نظام العدالة الجنائية، 

رهنا بالقانون الوطني. 

7- ينبغي أال تستخدم العمليات التصالحية إال عندما تكون هناك أدلة كافية لتوجيه االتهام 

الضحية  يكون مبقدور  أن  وينبغي  والجاين.  الضحية  والطوعية من  الحرة  وباملوافقة  الجاين،  إىل 

والجاين سحب تلك املوافقة يف أي وقت أثناء العملية. وينبغي التوصل إىل االتفاقات طوعيا وأال 

تتضمن سوى التزامات معقولة ومتناسبة.

8- ينبغي، يف األحوال العادية، أن يتفق الضحية والجاين عىل الوقائع األساسية للقضية كأساس 

ملشاركتهام يف العملية التصالحية. وال ينبغي استخدام مشاركة الجاين كدليل عىل االعرتاف بالذنب 

يف اإلجراءات القانونية الالحقة.

E/2002/INF/2/Add.2 - 2002 36  اعتمدت مبوجب قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي رقم 12/2002، املؤرخ يف 24 متوز/يوليه

A.92. 37  انظر خالصة وافية ملعايري األمم املتحدة وقواعدها يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

IV.1 والتصويب(.
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9 - ينبغي أن توضع يف االعتبار، لدى احالة القضية إىل العملية التصالحية ويف تسيري تلك 

العملية، الفوارق املؤدية إىل اختالل توازن القوى، وكذلك التباينات الثقافية بني األطراف.

10- توضع سالمة األطراف يف االعتبار لدى احالة أي قضية إىل العملية التصالحية ويف تسيري 

تلك العملية.

11- عندما تكون العمليات التصالحية غري مالمئة أو غري ممكنة، ينبغي أن تحال القضية إىل 

سلطات العدالة الجنائية وأن يبت دون إبطاء يف كيفية الترصف. ويف تلك الحاالت ينبغي أن يسعى 

واملجتمعات  الضحية  تجاه  املسؤولية  تحمل  عىل  الجاين  تشجيع  إىل  الجنائية  العدالة  مسؤولو 

املحلية املترضرة، وأن يدعموا اعادة اندماج الضحية والجاين يف املجتمع.

ثالثا- تسيري برامج العدالة التصالحية

12- ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف وضع مبادئ توجيهية ومعايري، بسند ترشيعي عند 

التوجيهية  املبادئ  تلك  تحرتم  أن  وينبغي  التصالحية.  العدالة  برامج  استخدام  تحكم  االقتضاء، 

واملعايري املبادئ األساسية املبينة يف هذا الصك، وينبغي أن تتناول، فيام تتناول، ما ييل: )أ( رشوط 

إحالة القضايا إىل برامج العدالة التصالحية. )ب( معالجة القضايا بعد العملية التصالحية. )ج( 

مؤهالت امليرسين وتدريبهم وتقييمهم. )د( إدارة برامج العدالة التصالحية. )هـ( معايري الكفاءة 

وقواعد السلوك التي تحكم تسيري برامج العدالة التصالحية.

13- ينبغي أن تطبق عىل برامج العدالة التصالحية، وال سيام العمليات التصالحية، ضامنات 

أن  ينبغي  الوطني،  بالقانون  رهنا  )أ(  وهي:  والضحية،  للجاين  اإلنصاف  تكفل  أساسية  اجرائية 

يكون للضحية والجاين الحق يف التشاور مع مستشار قانوين بشأن العملية التصالحية، ويف الرتجمة 

يف  الحق  ذلك،  عىل  عالوة  للقرّص،  يكون  أن  وينبغي  الرضورة.  عند  الشفوية  و/أو  التحريرية 

الحصول عىل املساعدة من أحد األبوين أو من ويص. )ب( ينبغي إطالع األطراف بصورة وافية، 

التصالحية  العملية  وطبيعة  حقوقهم  عىل  التصالحية،  العملية  يف  املشاركة  عىل  املوافقة  قبل 

والنتائج التي ميكن أن ترتتب عىل قرارهم. )ج( ال ينبغي إرغام الضحية وال الجاين عىل املشاركة يف 

العملية التصالحية أو قبول النواتج التصالحية أو دفعه إىل ذلك بوسائل مجحفة.

14- ينبغي أن تكون املناقشات التي ال تجري علنا يف العملية التصالحية رسية، وال ينبغي 

إفشاؤها الحقا إال مبوافقة األطراف أو حسب ما يقتيض القانون الوطني.
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15- ينبغي أن يكون هناك إرشاف قضايئ، عند االقتضاء، عىل نتائج االتفاقات الناشئة عن 

برامج العدالة التصالحية، أو أن تدرج يف قرارات أو أحكام قضائية. وحيثام يحدث ذلك، ينبغي 

أن تكون للناتج نفس وضعية أي قرار أو حكم قضايئ آخر، وينبغي أن يحول الناتج دون املالحقة 

القضائية بشأن نفس الوقائع.

العدالة  القضية إىل عمليات  اتفاق بينهم، ينبغي أن تعاد  16- حيثام ال يصل األطراف إىل 

الجنائية القامئة وأن يبت دون إبطاء يف كيفية الترصف. وال يستخدم يف إجراءات العدالة الجنائية 

الالحقة مجرد عدم التوصل إىل اتفاق.

17- ينبغي أن يحال عدم تنفيذ االتفاق الذي يتم يف أثناء العملية التصالحية إىل الربنامج 

التصالحي مجددا، أو إىل عمليات العدالة الجنائية القامئة حيثام يقتيض القانون الوطني ذلك، وأن 

يبت دون إبطاء يف كيفية الترصف. وال ينبغي أن يستخدم عدم تنفيذ االتفاق، باستثناء القرار أو 

الحكم القضايئ، كمربر إلصدار حكم أشد يف إجراءات العدالة الجنائية الالحقة.

األطراف.  لكرامة  الواجب  االحرتام  مع  بنـزاهة،  واجباتهم  ون  امليرسِّ يؤدي  أن  ينبغي   -18

ين، بصفتهم تلك، أن يكفلوا أن يترصف األطراف باحرتام، كل منهم تجاه اآلخر،  وينبغي للميرسِّ

وأن ميّكنوا األطراف من التوصل إىل حل مالئم فيام بينهم.

ين فهم جيد للثقافات واملجتمعات املحلية وأن يحصلوا، عند  19- يجب أن يكون للميرسِّ

االقتضاء، عىل تدريب أويل قبل تويل مهام التيسري.

رابعا- التطوير املستمر لربامج العدالة التصالحية

20- ينبغي أن تنظر الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجيات وسياسات وطنية تهدف إىل تطوير 

العدالة التصالحية واىل ترويج ثقافة بني سلطات انفاذ القوانني والسلطات القضائية واالجتامعية، 

وكذلك بني املجتمعات املحلية، مؤاتية الستخدام العدالة التصالحية.

21- ينبغي أن يكون هناك تشاور منتظم بني سلطات العدالة الجنائية ومديري برامج العدالة 

التصالحية، من أجل تطوير فهم مشرتك للعمليات والنواتج التصالحية وتعزيز فعاليتها، وتوسيع 

نطاق استخدام الربامج التصالحية، واستكشاف السبل التي ميكن بها ادماج النهوج التصالحية يف 

مامرسات العدالة الجنائية.
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22- ينبغي للدول األعضاء أن تشجع، بالتعاون مع املجتمع املدين عند االقتضاء، البحوث عن 

برامج العدالة التصالحية وتقييامت تلك الربامج، بغية تقدير مدى إفضائها إىل نواتج تصالحية، 

ومدى صالحيتها كمكمل أو بديل لعمليات العدالة الجنائية، ومدى توفريها نواتج ايجابية لجميع 

التصالحية.  العدالة  ملموسة عىل عمليات  تغيريات  إدخال  الزمن  مرور  يلزم مع  وقد  األطراف. 

ولذلك ينبغي أن تشجع الدول األعضاء تقييم وتعديل تلك الربامج عىل فرتات منتظمة. وينبغي 

أن يسرتشد بنتائج البحوث والتقييامت يف مواصلة تطوير السياسات والربامج.
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أواًل: الطفل يف خالف مع القانون

أ( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948 

املادة 1 »يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقالً وضمرياً 

وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء«. 

املادة 2 »لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن، دون أي 

متييز......«.

القانون  التمتع بحامية  القانون، وهم يتساوون يف حق  أمام  املادة 7 »الناس جميعا سواء 

دومنا متييز...«.

املادة 8 »لكل شخص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة إلنصافه...«.

املادة 25 الفقرة 2 »لألمومة والطفولة حق يف رعاية ومساعدة خاصتني. ولجميع األطفال حق 

التمتع بذات الحامية االجتامعية سواء ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار«.

ب( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

املادة 10 الفقرة 2 )ب( »يفصل املتهمون األحداث عن البالغني. ويحالون بالرسعة املمكنة 

إىل القضاء للفصل يف قضاياهم«.

والفقرة 3 »يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها األسايس 

إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتامعي. ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملون معاملة 

تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين«.

وتقر املادة 14 الفقرة 1 عىل أن »الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى 

الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته 

محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز 

منع الصحافة والجمهور من حضور املحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام 

أو األمن القومي يف مجتمع دميقراطي، أو ملقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو يف 

أدىن الحدود التي تراها املحكمة رضورية حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية 
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أن تخل مبصلحة العدالة، إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة 

علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتيض مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول 

خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية عىل أطفال«.

والفقرة 4 »يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لرضورة العمل 

عىل إعادة تأهيلهم«.

جـ( اتفاقية حقوق الطفل 1989

عرفت املادة 1 الطفل أنه »كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

مبوجب القانون املنطبق عليه«.

ونصت املادة 2 »1- تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل 

طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنرص الطفل أو والديه أو 

الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيايس أو غريه أو أصلهم 

القومي أو اإلثني أو االجتامعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. 2- تتخذ 

الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتكفل للطفل الحامية من جميع أشكال التمييز أو العقاب 

القامئة عىل أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو أعضاء األرسة، أو أنشطتهم 

أو آرائهم املعرب عنها أو معتقداتهم.

ويف املادة 3 »1-يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية 

االجتامعية العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية، يويل االعتبار 

والرعاية  الحامية  للطفل  تضمن  بأن  األطراف  الدول  تتعهد   -2 الفضىل.  الطفل  ملصالح  األول 

املسؤولني  األفراد  من  غريهم  أو  أوصيائه  أو  والديه  وواجبات  مراعية حقوق  لرفاهه،  الالزمتني 

تكفل   -3 املالمئة.  واإلدارية  الترشيعية  التدابري  الغرض، جميع  لهذا  تحقيقا  وتتخذ،  عنه،  قانونا 

األطفال  أو حامية  املسؤولة عن رعاية  املؤسسات واإلدارات واملرافق  تتقيد  أن  األطراف  الدول 

باملعايري التي وضعتها السلطات املختصة، وال سيام يف مجايل السالمة والصحة وىف عدد موظفيها 

وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلرشاف«.

ويف املادة 4 » تتخذ الدول األطراف كل التدابري الترشيعية واإلدارية وغريها من التدابري املالمئة 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  وفيام  االتفاقية.  بها يف هذه  املعرتف  الحقوق  إلعامل 
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والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابري إىل أقىص حدود مواردها املتاحة، وحيثام يلزم، يف 

إطار التعاون الدويل«.

ويف املادة 6 »1- تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف الحياة. 2- تكفل الدول 

األطراف إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

والديه عىل  الطفل عن  األطراف عدم فصل  الدول  الفقرة 1 عىل »تضمن  املادة 9 يف  ويف 

للقوانني  وفقا  قضائية،  نظر  إعادة  بإجراء  رهنا  املختصة،  السلطات  تقرر  عندما  إال  منهام،  كره 

واإلجراءات املعمول بها، أن هذا الفصل رضوري لصون مصالح الطفل الفضىل. وقد يلزم مثل هذا 

القرار يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهاملهام له، أو عندما يعيش 

الوالدان منفصلني ويتعني اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل«.

املادة 12 »1- تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه الخاصة 

حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل التي متس الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار 

الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستامع 

إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إما مبارشة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالمئة، 

بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني«.

املادة 16 »1- ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته الخاصة 

أو أرسته أو منزله أو مراسالته، وال أي مساس غري قانوين برشفه أو سمعته. 2- للطفل حق يف أن 

يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس«.

املادة 19 »1- تتخذ الدول األطراف جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية 

املالمئة لحامية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهامل 

أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة الجنسية، وهو 

يف رعاية الوالد )الوالدين( أو الويص القانوين )األوصياء القانونيني( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد 

الطفل برعايته. 2- ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع 

برعايتهم، وكذلك  الطفل  يتعهدون  الذين  للطفل وألولئك  الالزم  الدعم  لتوفري  اجتامعية  برامج 

لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حتى اآلن واإلبالغ 

عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء«.
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ألغراض  املختصة  السلطات  تودعه  الذي  الطفل  بحق  األطراف  الدول  »تعرتف   25 املادة 

العقلية يف مراجعة دورية للعالج املقدم للطفل  أو  البدنية  الحامية أو عالج صحته  أو  الرعاية 

ولجميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعه«.

املادة 32 »1- تعرتف الدول األطراف بحق الطفل يف حاميته من االستغالل االقتصادي ومن 

أداء أي عمل يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة 

الطفل أو بنموه البدين، أو العقيل، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتامعي.

2- تتخذ الدول األطراف التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية التي تكفل تنفيذ 

هذه املادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول 

األطراف بوجه خاص مبا ييل: )أ( تحديد عمر أدىن أو أعامر دنيا لاللتحاق بعمل. )ب( وضع نظام 

مناسب لساعات العمل وظروفه. )ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضامن بغية إنفاذ 

هذه املادة بفعالية.

الترشيعية  التدابري  ذلك  يف  مبا  املناسبة،  التدابري  جميع  األطراف  الدول  »تتخذ   33 املادة 

واإلدارية واالجتامعية والرتبوية، لوقاية األطفال من االستخدام غري املرشوع للمواد املخدرة واملواد 

املؤثرة عىل العقل، وحسبام تحددت يف املعاهدات الدولية ذات الصلة، وملنع استخدام األطفال 

يف إنتاج مثل هذه املواد بطريقة غري مرشوعة واالتجار بها«.

الجنيس  االستغالل  أشكال  جميع  من  الطفل  بحامية  األطراف  الدول  »تتعهد   34 املادة 

املالمئة  التدابري  جميع  خاص،  بوجه  األطراف،  الدول  تتخذ  األغراض  ولهذه  الجنيس.  واالنتهاك 

الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع: )أ( حمل أو إكراه الطفل عىل تعاطى أي نشاط جنيس 

غري مرشوع. )ب( االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريها من املامرسات الجنسية غري 

املرشوعة. )ج( االستخدام االستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعرة.

املادة 35 »تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املالمئة الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف 

ملنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال«.

املادة 36 »تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من 

جوانب رفاة الطفل«.

يف حني تحظر املادة 37 »)أ( أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من رضوب املعاملة أو 
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العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي الحياة بسبب 

جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعامرهم عن مثاين عرشة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم. 

)ب( أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال 

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية 

مناسبة.

اإلنسان،  يف  املتأصلة  للكرامة  واحرتام  بإنسانية  حريته  من  محروم  طفل  كل  يعامل  )ج( 

وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من 

حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن مصلحة الطفل تقتيض خالف ذلك، ويكون له الحق يف البقاء 

عىل اتصال مع أرسته عن طريق املراسالت والزيارات، إال يف الظروف االستثنائية.

)د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق يف الحصول برسعة عىل مساعدة قانونية وغريها 

من املساعدة املناسبة، فضال عن الحق يف الطعن يف رشعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو 

سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وىف أن يجرى البت برسعة يف أي إجراء من هذا القبيل«.

فيام نصت املادة 40 عىل »1- تعرتف الدول األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون 

العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس 

الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احرتام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

2- وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، 

اتهامه بذلك أو إثبات  انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو  بوجه خاص، ما ييل: )أ( عدم ادعاء 

ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور مل تكن محظورة مبوجب القانون الوطني أو الدويل عند 

ارتكابها:

التالية  العقوبات أو يتهم بذلك الضامنات  انتهك قانون  بأنه  )ب( يكون لكل طفل يدعي 

عىل األقل:

»1« افرتاض براءته إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون.

»2« إخطاره فورا ومبارشة بالتهم املوجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القانونيني عليه عند 

االقتضاء، والحصول عىل مساعدة قانونية أو غريها من املساعدة املالمئة إلعداد وتقديم دفاعه.
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»3« قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعواه دون تأخري يف 

للقانون، بحضور مستشار قانوين أو مبساعدة مناسبة أخرى وبحضور  محاكمة عادلة وفقا 

والديه أو األوصياء القانونيني عليه، ما مل يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضىل، وال 

سيام إذا أخذ يف الحسبان سنه أو حالته،

أو تأمني استجواب  بالذنب، واستجواب  »4« عدم إكراهه عىل اإلدالء بشهادة أو االعرتاف 

الشهود املناهضني وكفالة اشرتاك واستجواب الشهود لصالحه يف ظل ظروف من املساواة.

»5« إذا اعترب أنه انتهك قانون العقوبات، تأمني قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة 

ونزيهة أعىل وفقا للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار وىف أية تدابري مفروضة تبعا لذلك.

»6«الحصول عىل مساعدة مرتجم شفوي مجانا إذا تعذر عىل الطفل فهم اللغة املستعملة 

أو النطق بها.

»7« تأمني احرتام حياته الخاصة متاما أثناء جميع مراحل الدعوى.

منطبقة  ومؤسسات  وسلطات  وإجراءات  قوانني  إقامة  لتعزير  األطراف  الدول  تسعى   -3

خصيصا عىل األطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم 

ذلك، وخاصة القيام مبا ييل: )أ( تحديد سن دنيا يفرتض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية 

النتهاك قانون العقوبات.

)ب( استصواب اتخاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إىل إجراءات 

قضائية، رشيطة أن تحرتم حقوق اإلنسان والضامنات القانونية احرتام كامال.

واالختبار،  واملشورة،  واإلرشاف،  واإلرشاد  الرعاية  أوامر  مثل  مختلفة،  ترتيبات  تتاح   -4

والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريها من بدائل الرعاية املؤسسية، لضامن معاملة 

األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم عىل السواء«.

حق الطفل يف االستامع إليه يف اإلجراءات القضائية الجنائية38	 

- يف اإلجراءات الجنائية، ينبغي أن يحظى حق الطفل يف التعبري عن آرائه بحرية يف جميع 

املسائل التي متس الطفل باالحرتام والتنفيذ الكاملني عرب كل مرحلة من عملية قضاء األحداث39.

38  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 12 املتعلق بحق الطفل يف االستامع إليه -  - CRC/C/GC/12 2009 -  الفقرة 64-57  

.)CRC/C/GC/10( املتعلق بحقوق األطفال يف قضاء األحداث )39  انظر التعليق العام للجنة رقم 10)2007
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الطفل الجانح 

قانون  خالفوا  أنهم  يُدعى  الذين  األطفال  من  العدل  تلتمس  أن  للدولة  يحق  كان  إذا   -

العقوبات أو اتُّهموا بذلك، فإن عليها أيضاً التزامات فيام يتعلق بضامن أن يُعامل هؤالء األطفال 

باإلنصاف يف نظام العدالة. وتنص الفقرة 2 من املادة 12 عىل أن للطفل املدعى انتهاكُه للقانون 

الجنايئ، أو املتهم بذلك أو الذي ثبت انتهاكه له، حق االستامع إليه. ويتعني احرتام هذا الحق يف 

جميع مراحل العملية القضائية، انطالقاً من مرحلة ما قبل املحاكمة عندما يكون للطفل الحق 

يف لزوم الصمت، إىل حق االستامع إليه من قبل الرشطة، واملدعي العام وقايض التحقيق. وينطبق 

هذا الحق أيضاً عرب مراحل الفصل يف القضية والحكم فيها، وكذا تنفيذ التدابري املفروضة. ويف 

التدابري البديلة، مبا يف ذلك الوساطة، يجب أن تكون للطفل فرصة إعطاء املوافقة الحرة  حالة 

تحديد  القانونيتني وغري ذلك يف  واملساعدة  املشورة  الحصول عىل  يُعطى فرصة  وأن  والطوعية 

مالءمة التدبري البديل املقرتح واستصوابه.

- ويجب إبالغ كل طفل فوراً ومبارشة بشأن التهم املوجهة إليه بلغة يفهمها، وأيضاً بشأن 

عملية قضاء األحداث والتدابري املمكن اتخاذها من قبل املحكمة. وينبغي أن تسري اإلجراءات يف 

جو ميّكن الطفل من املشاركة والتعبري عن نفسه بحرية. وينبغي أن تجري املحاكمة وجلسات 

االستامع األخرى للطفل املخالف للقانون يف جلسات مغلقة. وينبغي أن تكون حاالت االستثناء 

من هذه القاعدة محدودة جداًوفق القانون الوطني ومسرتشدة باملصالح الفضىل للطفل.

الطفل الضحية والطفل الشاهد

- يجب إعطاء الطفل الضحية والطفل الشاهد فرصة ملامرسة حقه يف التعبري بحرية عن رأيه 

تعبرياً كامال40ً، مبا يعني رضورة بذل كل جهد من أجل ضامن مشاورة طفل ضحية و/أو شاهد 

بشأن املسائل ذات الصلة فيام يتعلق مبشاركته يف القضية املعروضة للنظر، ومتكينه من التعبري 

بحرية، وبطريقته الخاصة، عن آرائه وشواغله فيام يتعلق مبشاركته يف العملية القضائية. مبا يف 

الخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية، ودور  ذلك الحق االطالع عىل قضايا من قبيل وجود 

املوجودة  الدعم  وآليات  »االستجواب«،  بها  يُجرى  التي  والطرق  الشاهد،  و/أو  الضحية  الطفل 

واملواعيد  واألماكن  املحكمة،  وإجراءات  التحقيقات  يف  واملشاركة  الشكوى  تقديم  عند  للطفل 

40  قرار املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة 20/2005، »املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة 

/ecosoc/org.un.www :باألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها« ال سيام املواد 8 و19 و20. يوجد عىل العنوان التايل

.pdf.202005-20%Resolution/2005/docs



93دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

دور النيابة العامة في حماية الفئات األولى بالرعاية

املحددة لجلسات االستامع، ووجود تدابري حامئية، وإمكانية االستفادة من الجرب، وأحكام الطعن.

الحق يف االستامع إىل الطفل يف اإلجراءات اإلدارية	 

-ينبغي أن تتضمن اإلجراءات اإلدارية متطلبات املادة 12 إيالء املصالح الفضىل للطفل وحق 

الكشف عن  الحق يف  اإلجرائية األخرى، مبا يف ذلك  إليه إىل جانب حقوقه  الطفل يف االستامع 

السجالت ذات الصلة، واإلبالغ بجلسة االستامع، والتمثيل من قبل األبوين أو أشخاص آخرين. من 

األرجح أن يرُشك األطفال يف اإلجراءات اإلدارية بدالً من إجراءات املحكمة، ألن اإلجراءات اإلدارية 

أقل رسمية، وأكرث مرونة وأسهل نسبياً يف إقامتها من خالل القانون واألنظمة. ويتعني أن تكون 

اإلجراءات مالمئة للطفل ويف متناوله. وتتمثل بعض صور اإلجراءات اإلدارية املتصلة باألطفال: 

آليات تناول قضايا التأديب يف املدارس )مثل التوقيف والطرد(، ورفض منح الشهادات املدرسية 

األحداث،  احتجاز  مراكز  االمتيازات يف  منح  ورفض  التأديبية  والتدابري  باألداء،  املتصلة  والقضايا 

وطلبات اللجوء التي يقدمها األطفال غري املصحوبني، وطلبات الحصول عىل رخصة السياقة. ويف 

هذه املسائل ينبغي أن يكون للطفل الحق يف االستامع إليه والتمتع بحقوق أخرى »تتفق مع 

القواعد اإلجرائية للقانون الوطني«41.

)هـ( السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ونظم قضاء األطفال

املتهمني  مع  باختالفه  الطفل  املتهم  ومسؤولية  نطاق  يحدد  ألنه  السن  تحديد  يتطلب   -

البالغني، كام يحدد األفعال واإلجراءات التي ميكن أن تتبع ضده، فضاًل عن أن تحديد السن ميكن 

األطفال(،  محكمة   - األطفال  )نيابة  القضية  بنظر  املختصة  التحقيق  وجهة  املحكمة  يحدد  أن 

مع األخذ يف االعتبار أن السن الذي يُؤخذ يف االعتبار هو السن وقت ارتكاب الجرمية، وال ميكن 

تحميل املسؤولية يف إجراءات الجنائية لألطفال الذين هم دون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية 

عند ارتكاب الجرمية. واألطفال الذين يبلغ سنهم الحد األدىن أو يزيد عنه وقت ارتكاب الجرمية 

ولكن يقل عن ١٨ عاماً ميكن أن توجه إليهم التهم وأن يخضعوا إلجراءات قضاء األطفال. ومبوجب 

املادة ٤٠ الفقرة ٣ يتعني وضع سناً دنيا للمسؤولية الجنائية، وعىل الرغم من عدم تحديد هذه 

السن يف االتفاقية، إال أن نحو 50 دولة طرفاً عقب التصديق عىل االتفاقية أقدمت رفع السن 

الدنيا، ويعد السن الدنيا األكرث شيوعاً للمسؤولية الجنائية عىل الصعيد الدويل هي ١٤عاما42ً. 

41  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 12 املتعلق بحق الطفل يف االستامع إليه -  - CRC/C/GC/12 2009 -  الفقرة 67-65  

42  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل يف نظم قضاء األطفال -  - CRC/C/GC/242019 -  الفقرتني 21-20
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النضج  أن  األعصاب  وعلوم  الطفل  مناء  مجال  يف  موثقة  أدلة  خالل  من  اللجنة43  وتبني   -

والقدرة عىل التفكري التجريدي ال يزال يف تطور عند األطفال بني ١٢ و١٣ عاماً، ألن قرشة مخهم 

األمامية ال تزال يف طور النمو. ولذلك، ليس من املحتمل أن يفهموا أثر أفعالهم أو أن يستوعبوا 

اإلجراءات الجنائية. وهم يتأثرون أيضاً بدخولهم يف سن املراهقة. وكام تالحظ اللجنة44 يف تعليقها 

العام رقم ٢٠)٢٠١٦( بشأن إعامل حقوق الطفل أثناء املراهقة، إن املراهقة مرحلة فريدة تحدد 

مناء اإلنسان وتتسم برسعة منو املخ، وهذا يؤثر عىل املخاطرة وبعض أنواع صنع القرار والقدرة 

عىل التحكم يف النزوات.

تطبيق نظام قضاء األطفال  

- ومبوجب املادة 40 الفقرة 3 ينبغي أن ينطبق نظام قضاء األطفال عىل جميع األطفال الذين 

يزيد سنهم عن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ولكنه يقل عن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجرمية. 

وينبغي أن يقدم نظام قضاء األطفال الحامية أيضاً إىل األطفال الذين كانت أعامرهم دون ١٨ 

عاماً وقت ارتكاب الجرمية ولكنهم بلغوا ١٨ عاماً خالل عملية املحاكمة أو إصدار الحكم. كام 

تويص اللجنة45 الدول التي تحرص تطبيق نظام قضاء األطفال لديها عىل األطفال دون سن ١٦ عاماً 

)أو أقل(، أو التي تسمح من باب االستثناء مبعاملة بعض األطفال معاملة املجرمني البالغني )مثالً 

بسبب فئة الجرمية(، بتغيري قوانينها لضامن تطبيق نظام قضاء األطفال الخاص بها تطبيقاً كامالً 

وغري متييزي عىل جميع األشخاص دون سن ١٨ عاماً وقت ارتكاب الجرمية.

)و( حرمان األطفال من الحرية 

الحرية،  اللجوء إىل حرمان األطفال من  املادة 37 عىل مبادئ توجيهية يف حال  - تضمنت 

والحقوق اإلجرائية والظروف الصحية لكل طفل يف الحاالت القليلة التي يكون فيها سلب حريته 

احتجازهم  وظروف  الحرية  مسلويب  األطفال  مبعاملة  تتعلق  أحكاما  تتضمن  كام  أمراً رضورياً، 

فضالً عن إعامل الحق يف الحرية واألمان الشخيص لألطفال، ويف سياق االحتجاز السابق للمحاكمة 

العاملية  الدراسة  الحرية. وقد أشارت  العامة وهي  باعتباره تدبري احرتازي واستثناء عىل قاعدة 

عن األطفال املحرومني من الحرية46 إىل أن الحق يف الحرية الشخصية أحد أقدم وأهم حقوق 

43  املرج السابق - الفقرات 24-22

CRC/C/GC/20 - 2016 - 44  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم ٢٠ بشأن إعامل حقوق الطفل أثناء املراهقة

45  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل يف نظم قضاء األطفال -  - CRC/C/GC/242019 -  الفقرة 30، انظر 

أيضاً لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم ٢٠ بشأن إعامل حقوق الطفل أثناء املراهقة - CRC/C/GC/20 – 2016 الفقرة 88

46  الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من الحرية- تقرير الخبري املستقل املكلف بإعداد الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من 
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االحتجاز.  وأماكن  الحرية  من  للحرمان  الواسع  التعريف  يشمل  أن  لحاميته  ويتطلب  اإلنسان، 

بحيث يشمل مصطلح »أماكن االحتجاز« جميع األماكن التي قد يُحرم فيها األطفال من حريتهم، 

مثل السجون، أو مخافر الرشطة، أو مراكز االحتجاز قبل املحاكمة، أو املعسكرات العسكرية، أو 

مرافق الرعاية االجتامعية، أو مؤسسات األشخاص ذوي اإلعاقة أو مدمني املخدرات أو الكحول، 

الرتبوي عىل األطفال، أو مستشفيات  أو »دور األيتام«، أو دور األطفال، أو مؤسسات اإلرشاف 

الطب النفيس، أو مراكز الصحة العقلية أو مراكز احتجاز املهاجرين.  وما يرتتب عىل ذلك من بذل 

الجهود للحد من االعتامد عىل احتجاز األطفال إىل أدىن حد ممكن.

- فيام أشارت اللجنة47 إىل املبادئ األساسية لفي حال الجوء إىل سلب حرية الطفل وتتمثل يف: 

)أ( أال يُعتََقل الطفل أو يُحتجز أو يُسَجن إال وفقاً للقانون وأال يكون ذلك إال كمالذ أخري وألقرص 

فرتة زمنية مناسبة؛ )ب( أال يُسلَب أي طفل حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية. فغالباً ما يكون 

االعتقال نقطة بداية االحتجاز السابق للمحاكمة، وينبغي للدول أن تضمن أن القانون يفرض عىل 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني التزامات واضحة لتطبيق املادة ٣٧ يف أثناء االعتقال. وينبغي 

للدول أن تضمن كذلك عدم االحتفاظ باألطفال يف وسائل النقل أو يف زنزانات الرشطة، إال كمالذ 

مصالحهم  يخدم  ذلك  كان  إذا  إال  البالغني،  مع  يُحتجزوا  وأال  ممكنة،  زمنية  فرتة  وألقرص  أخري 

الفضىل. وينبغي إعطاء األولوية آلليات اإلفراج الرسيع لآلباء أو األشخاص البالغني املناسبني.

وحتى  األكرث خطورة،  الحاالت  يف  إال  للمحاكمة  السابق  االحتجاز  إىل  اللجوء  ينبغي  وال   -

السابقة  املرحلة  يف  التحويل  ويحد  املجتمعي.  اإليداع  يف  بعناية  النظر  بعد  إال  الحالة  تلك  يف 

للمحاكمة من اللجوء إىل االحتجاز، ولكن حتى عندما يكون الطفل سيُحاكم يف النظام القضايئ 

السابق  االحتجاز  إىل  اللجوء  لتقييد  بعناية  االحتجازية  غري  التدابري  استهداف  ينبغي  لألطفال، 

للمحاكمة  السابق  االحتجاز  إىل  اللجوء  معايري  بوضوح  القانون  يبني  أن  ينبغي  كام  للمحاكمة. 

الذي ينبغي أن يكون يف املقام األول لضامن املثول يف إجراءات املحكمة وإذا كان الطفل يشكل 

خطراً مبارشاً عىل اآلخرين. وتطبيق تدابري حامية الطفل إذا كان الطفل يُعترب خطراً )عىل نفسه 

أو عىل غريه(. وينبغي أن يكون االحتجاز السابق للمحاكمة مرهوناً باستعراض منتظم وأن تكون 

مدته محدودة مبوجب القانون. وينبغي لجميع الجهات الفاعلة يف نظام قضاء األطفال أن تعطي 

األولوية لحاالت األطفال قيد االحتجاز السابق للمحاكمة.

الحرية، املقدم عمال بقرار الجمعية العامة A/74 - 245/72/136 –  -2019 الفقرات 17 -  21
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ويجب مراعاة املبادئ والقواعد التالية يف جميع حاالت سلب الحرية لألطفال48:

 )أ( ال يجوز الحبس االنفرادي لألشخاص الذين تقل أعامرهم عن ١٨ عاماً.

 )ب( ينبغي أن تُوفر لألطفال بيئة مادية وسكنى تساعد عىل إعادة أهداف إدماجهم التي 

يتوخاها اإليداع يف املؤسسات. وينبغي إيالء االعتبار الواجب الحتياجاتهم للخصوصية والحوافز 

وأنشطة  والفنون  البدنية  والتامرين  الرياضات  يف  واملشاركة  بأقرانهم  االختالط  وفرص  الحسية 

أوقات الفراغ.

 )جـ( لكل طفل الحق يف تلقي تعليم يالئم احتياجاته وقدراته، مبا يف ذلك فيام يتعلق بإجراء 

االمتحانات، ومصمم إلعداده للعودة إىل املجتمع؛ وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتلقى كل طفل، 

ح أن تعده للعمل يف املستقبل. عند االقتضاء، تدريباً مهنياً عىل الحرف التي يُرجَّ

 )د( لكل طفل الحق يف أن يفحصه طبيب أو أخصايئ صحي فور قبوله يف مرفق االحتجاز/

اإلصالح ويجب أن يتلقى، طوال مكوثه يف املرفق، الرعاية الصحية البدنية والعقلية املالمئة التي 

ينبغي أن تقدمها، عند اإلمكان، املرافق الصحية والخدمات املجتمعية.

الطفل باستمرار باملجتمع  اتصال  )هـ( ينبغي أن يعمل موظفو املرفق عىل تعزيز وتيسري 

عىل نطاق أوسع، مبا يف ذلك االتصال بأرسته وأصدقائه وغريهم من األشخاص، مبا يف ذلك ممثلو 

املنظامت الخارجية حسنة السمعة، وفرص زيارته لبيته وأرسته. وينبغي أال تُفرَض أي قيود عىل 

قدرة الطفل عىل االتصال بصورة رسية يف أي وقت مع محاميه أو غريه من املساعدين.

يهدد  وشيكاً  خطراً  الطفل  يشكل  عندما  إال  القوة  أو  التقييد  باستخدام  يُسمح  ال  )و(   

بإلحاق الرضر بنفسه أو بغريه وبعد استنفاد جميع سبل التحكم األخرى. وال ينبغي استخدام 

التقييد لضامن االمتثال. وينبغي أال يشمل أبداً تعمد التسبب يف األمل. ويجب أال يُستخدم أبداً 

كوسيلة للعقاب. وينبغي أن يخضع استخدام التقييد أو القوة، مبا يف ذلك وسائل التقييد املادية 

وامليكانيكية والطبية أو الصيدالنية، ملراقبة دقيقة ومبارشة ومستمرة من قبل مهني مختص يف 

الواجب  املعايري  عىل  تدريباً  املرفق  موظفو  يتلقى  أن  وينبغي  النفس.  علم  و/أو  الطب  مجال 

تطبيقها كام ينبغي توقيع العقوبات املناسبة عىل املوظفني الذين يلجأون إىل التقييد أو القوة 

بطرق تنتهك القواعد واملعايري. وينبغي للدول أن تسجل وترصد وتقيم جميع حاالت التقييد أو 

استخدام القوة وأن تضمن خفضها إىل أدىن حد.

48  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل يف نظم قضاء األطفال -  - CRC/C/GC/242019 الفقرة 95
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)ز( يجب أن تكون أي تدابري تأديبية متسقة مع صون الكرامة املالزمة للطفل واألهداف 

املادة ٣٧ من االتفاقية  التي تنتهك  التأديبية  التدابري  األساسية للرعاية املؤسسية. ويجب حظر 

أو أي  الحبس االنفرادي،  أو  أو اإليداع يف زنزانة مظلمة،  البدين  العقاب  باتاً، مبا يف ذلك  حظراً 

عقوبة أخرى ميكن أن ترض بصحة الطفل املعني البدنية أو العقلية أو برفاهه، وينبغي أال تحرم 

التدابري التأديبية األطفال من حقوقهم األساسية، مثل الزيارات التي يقوم بها املمثل القانوين أو 

االتصال باألرسة أو الغذاء أو املاء أو املالبس أو األفرشة أو التامرين أو االتصال اليومي املجدي 

مع اآلخرين.

)ح( ينبغي عدم استخدام الحبس االنفرادي للطفل. وينبغي أن يكون أي فصل للطفل عن 

اآلخرين ألقرص مدة زمنية ممكنة وأال يستخدم إال كتدبري من تدابري املالذ األخري لحامية الطفل 

أو اآلخرين. ويف الحاالت التي يعترب فيها من الرضوري إبقاء الطفل يف معزل عن اآلخرين، ينبغي 

فعل ذلك بحضور موظف مدرب تدريباً مناسباً وتحت إرشافه الدقيق، وينبغي تسجيل األسباب 

واملدة.

)ط( ينبغي أن يكون لكل طفل الحق يف تقديم طلبات أو شكاوى، دون رقابة عىل املضمون، 

إىل اإلدارة املركزية أو الهيئة القضائية أو أي سلطة مستقلة مناسبة أخرى، ويف إخطاره بالرد دون 

تأخري. وال بد أن يكون األطفال عىل علم بحقوقهم وبوجود آليات تقديم الطلبات والشكاوى وأن 

يكونوا قادرين عىل الوصول إليها بسهولة.

منتظمة ومفاجئة  تفتيش  تفويض مفتشني مستقلني ومؤهلني إلجراء عمليات  ينبغي  )ي( 

مببادرتهم الخاصة؛ وينبغي أن يركزوا تركيزاً خاصاً عىل إجراء محادثات مع األطفال يف املرافق، يف 

كنف الرسية.

)ك( ينبغي أن تكفل الدول األطراف عدم وجود أي حوافز لسلب األطفال حريتهم وعدم 

وجود أي فرص للفساد فيام يتعلق بإيداعهم أو فيام يتعلق بتوفري السلع والخدمات أو االتصال 

بأرسهم.

 أثر االحتجاز عىل صحة األطفال

تكون  أن  العامون، عىل وعي مبا ميكن  واملدعون  القضاة  يكون  أن  األهمية مبكان،  - ومن 

للعقوبات الجنائية التي يُصدرونها بحق األطفال، وال سيام العقوبات التي تنطوي عىل حرمان 
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من الحرية واالحتجاز السسابق املحاكمة، من آثار سلبية محددة عىل هؤالء األطفال. ويجب عىل 

املدعني العامني والقضاة أن يراعوا مصالح الطفل الُفضىل يف سياق االحتجاز السابق للمحاكمة 

وعند طلب وفرض عقوبات عىل األطفال، ويشمل ذلك إجراء تحليل فردي لكل من ظروف الجرم 

والطفل.

- وتكفل املادة 24 لجميع األطفال الحق يف التمتع بأعىل مستوى صحي ميكن بلوغه، وأشار 

تقرير49 املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة 

البدنية والعقلية إىل نطاق وحجم معاناة األطفال يف أماكن االحتجاز والحبس والعمل عىل إلغاء 

املجتمعية،  الخدمات  يف  باالستثامر  النهوض  مع  الكبرية،  الرعاية  ومؤسسات  األطفال  سجون 

كام اشرتطت قواعد األمم املتحدة املتعلقة بقضاء األحداث أن يكون إيداع الحدث يف مؤسسة 

إصالحية ترصفاً يُلجأ إليه كمالذ أخري وألقرص فرتة ممكنة50. كام التزمت الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة منذ فرتة طويلة بإلغاء العقوبة عىل األطفال والبالغني وبتطبيق تدابري غري احتجازية51. 

كام يُعد إبعاد األطفال عن نظام العدالة الجنائية جزءاً من اسرتاتيجية إلنهاء مامرسة العنف عىل 

األطفال يف أوساط العدالة الجنائية52.

)ز( احتجاز األطفال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية

- وبينام يجوز احتجاز البالغني بشكل قانوين ألسباب متنوعة، بل وحتى لفرتات طويلة من 

الزمن، وتنص املادة 37)ب( عىل فرض قيود أكرث رصامة بالنسبة لألطفال. وباإلضافة إىل القاعدة 

العامة التي تقيض بأنه »ينبغي أال يُحرم أّي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية«، 

فإن الحكم يستمر عىل النحو التايل: »يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا 

للقانون وال يجوز مامرسته إال كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة«. ويعني »إال كملجأ أخري« 

أن حرمان األطفال من الحرية ينبغي أال يكون إال الخيار األخري ويتعني تجنبه من حيث املبدأ. 

وإذا كان الحرمان من الحرية، كاستثناء من هذه القاعدة، أمرًا ال مفر منه ورضوريًا للغاية يف ضوء 

الظروف املحددة للقضية، فال يجوز تطبيقه إال ألقرص فرتة زمنية مناسبة.

 2018 – 36/A/HRC/38 - 49  تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

– الفقرتني 53 - 54

50  قواعد األمم النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )»قواعد بيجني«(، القاعدة 19-1؛ انظر أيضاً قواعد األمم املتحدة بشأن حامية 

األحداث املجردين من حريتهم )»قواعد هافانا«(، القاعدة 1.

51  قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية )»قواعد طوكيو«(.

52  انظر اسرتاتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء عىل العنف ضد األطفال يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية، 

الفقرتان 30 و31.
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- وتقتيض الفقرة )ب( تطبيق هذا املعيار عىل جميع الحاالت التي يُحرم فيها األطفال من 

واملشاركة،  النامء  األطفال يف  التمييز، وحق  للطفل، وحظر  الفضىل  املصالح  الحرية. مع ضامن 

والحد من احتجاز األطفال إىل أدىن حد ممكن باستخدام حلول غري احتجازية مناسبة. كام ينبغي 

اتاحة فرصاً منتظمة للسامح باإلفراج املبكر عن األطفال من االحتجاز، مبا يف ذلك االحتجاز يف 

مخافر الرشطة، ووضعهم يف رعاية اآلباء أو غريهم من البالغني املناسبني. وينبغي أن تكون هناك 

سلطة تقديرية إلطالق رساح املعنيني برشوط أو بدونها، مثل الحضور أمام شخص مأذون له أو 

يف مكان مخصص. وال ينبغي أن يكون دفع كفالة نقدية رشطاً ألن معظم األطفال ال يستطيعون 

الدفع وألن ذلك ينطوي عىل متييز ضد األرس الفقرية واملهمشة. وعالوة عىل ذلك، فتحديد كفالة 

آليات  استخدام  الطفل، وميكن  اإلفراج عن  املبدأ برضورة  املحكمة تعرتف من حيث  أن  يعني 

أخرى لضامن الحضور.

- وتشري اللجنة املعنية53 إىل أنه يف حالة االحتجاز لدى الرشطة، ينبغي أن يُعرض أي طفل 

أُلقي القبض عليه عىل سلطة مختصة تنظر يف مدى قانونية الحرمان من الحرية من عدمه يف 

غضون 24 ساعة. ويف حالة االحتجاز السابق للمحاكمة ال ينبغي احتجاز أي طفل ملدة تتجاوز ٣٠ 

يوما بدون توجيه اتهام رسمي إليه، يف حني ينبغي أن يصدر قرار نهايئ بشأن االتهامات املوجهة 

إىل الطفل يف غضون ستة أشهر من التاريخ األويل الحتجازه، عىل أن يتم االفراج عن الطفل إذا 

مل يتم ذلك.

- ووفق ما سبق ذكره، فإذا كان االحتجاز أمرًا ال مفر منه يف ضوء الرضورة ووفق الظروف 

الخاصة بكل حالة، فال يجب تطبيقه إال ألقرص فرتة زمنية مناسبة. مع االلتزام بتطبيق ظروف 

نحو  األصيلة عىل  لكرامتهم  بإنسانية واحرتام  أي متييز. فيجب معاملتهم  لألطفال، دون  مالمئة 

يراعي عمرهم واحتياجاتهم الخاصة، ويجب أال يتعرض األطفال لإلهامل والعنف واإليذاء الجنيس 

واالستغالل وسوء املعاملة والتعذيب وظروف احتجاز الإنسانية. ولهم الحق يف الحصول برسعة 

عىل مساعدة قانونية وغري ذلك من املساعدة للطعن يف قانونية احتجازهم. وينبغي كفالة حصول 

األطفال عىل الخدمات األساسية الرامية إىل إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف املجتمع، مبا يف 

ذلك التعليم والتدريب املهني واالتصاالت بالعائلة والرياضة والرتفيه والتغذية الكافية واإلسكان 

والرعاية الصحية. ويجب أن تكون الخدمات الصحية يف مراكز االحتجاز عىل مستوى مساٍو لتلك 

املتوفرة يف املجتمع ككل.

53  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل يف نظم قضاء األطفال -  - CRC/C/GC/242019 -  الفقرة 90
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الحرية، ضامن الحامية املالمئة يف نظم رعاية  - كام يتطلب حامية األطفال املحرومني من 

الطفل، والحامية االجتامعية، والتعليم، والصحة، وإنفاذ القانون، والنظام القضايئ، وتنفيذ سياسات 

املسؤولية  لسن  األدىن  الحد  زيادة  والعمل عىل  وبفاعلية،  الكايف  بالقدر  املبكر  للتدخل  وقائية 

الجنائية إىل ما ال يقل عن 14 عاما، وتوفري التدريب املتخصص لضباط الرشطة والقضاة واملدعون 

العامون وحراس السجون. 

)ح( أولوية تطبيق اإلجراءات غري االحتجازية عىل األطفال

- وحيث أن األطفال يف سنوات تكوينهم، يكون فيها للحرمان من الحرية آثار ضارة للغاية 

عىل صحتهم الجسدية والعقلية ومواصلة منائهم وحياتهم، فإنه يتعني عىل الدول أن تطبق حلوال 

غري احتجازية عند التعامل مع األطفال. وحتى فيام يتعلق باألطفال الذين ارتكبوا جرائم، فإن 

املادة 40 )4( تنص عىل أن تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلرشاف، واملشورة، 

املؤسسية،  الرعاية  بدائل  من  وغريها  املهني  والتدريب  التعليم  وبرامج  والحضانة،  واالختبار، 

لضامن معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم عىل السواء. ومع 

هذه القامئة الشاملة للحلول غري االحتجازية، تشري اتفاقية حقوق الطفل بوضوح إىل أنه يجب 

نظام  إىل  الجنائية  العدالة  نظام  من  األطفال  أحيل  وإذا  اإلمكان.  قدر  األطفال  احتجاز  تجنب 

الرعاية االجتامعية، فإن مبدأ »إال كملجأ أخري« يظل واجب التطبيق بنفس القدر لحامية األطفال 

من الحرمان من الحرية يف جميع أنواع املؤسسات، مبا يف ذلك األطفال ذوو اإلعاقة. ونظرًا لوجود 

خيارات أخرى متاحة، فال ميكن أبًدا اعتبار احتجاز األطفال ألسباب تتعلق بالهجرة البحتة ملجأً 

أخريا أو أنه يحقق مصالح الطفل الفضىل، ولذا يجب حظره دامئًا.

)ط( احتجاز األطفال يف سياق األمن الوطني

فوفق  إرهابية  إىل جامعات  باالنضامم  اتهامهم  سياق  يف  األطفال  باحتجاز  يتعلق  وفيام   -

قرار مجلس األمن 2018/2427 باعتبار األطفال ضحايا وليس جناة، ويتطلب ذلك توفري الحامية 

لألطفال إذا ما وقعوا تحت طائلة قوانني مكافحة اإلرهاب وفق التوسعات األخرية يف الدول يف 

نطاق التطبيق التي تؤثر سلبا عىل األطفال وما يتضمنها من تدابري تعرض األطفال لخطر متزايد 

باالحتجاز بسبب جرائم اإلرهاب »األمن الوطني« املزعومة، خاصة وأن يف كثري من األحيان ال تفرق 

ترشيعات مكافحة اإلرهاب بني البالغني واألطفال، وتتضمن تعاريف فضفاضة للغاية لإلرهاب، 

وتوفر ضامنات إجرائية أقل وتفرض عقوبات أشد. وقد يتم احتجاز األطفال بسبب مشاركتهم 
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املزعومة يف أعامل قتالية إبان النزاعات املسلحة، أو ألنه يُنظر إليهم كتهديد لألمن الوطني. وكثري 

تابعة للدول مصنفة عىل  ارتباط فعيل بجامعات مسلحة غري  من األطفال ال يُحتجزون بسبب 

أنها إرهابية، ولكن بناء عىل افرتاض بأنهم متعاطفون مع هذه الجامعات، أو لالشتباه يف تورط 

املسلحة غري  بالجامعات  االرتباط  الدول مجرد  الجامعات. وتجرم بعض  أفراد أرسهم مع هذه 

التابعة للدول التي تُصنف عىل أنها إرهابية، مام يزيد عدد األطفال املحتجزين والذين يحاكمون 

بسبب ارتباطهم بهذه الجامعات. وغالبًا ما يُحاكم األطفال أمام محاكم عسكرية بدون حضور 

والديهم أو مقدمي الرعاية لهم، وبدون فهم واضح للتهم املوجهة إليهم، وبدون مساعدة قانونية 

أو أي احرتام لحقوقهم اإلجرائية. وتنتهك الحاالت من هذا القبيل اتفاقية حقوق الطفل وكذلك 

السلطات  إىل  أو بجامعات مسلحة  بقوات  املرتبطني  األطفال  بتسليم  تقيض  التي  الربوتوكوالت 

املدنية إلعادة تأهيلهم54.

- وتُستَخَدم هذه القوانني أيًضا الحتجاز األطفال لقاء مجموعة واسعة من األنشطة خارج 

شواغل األمن الوطني، مثل نرش اآلراء السياسية عىل شبكة اإلنرتنت، واملشاركة يف االحتجاجات 

السلمية، واملشاركة يف جامعات سياسية محظورة، أو أنشطة عصابات مزعومة، أو نرش محتوى 

عىل فيسبوك وتويرت أو عىل منصات أخرى عرب اإلنرتنت، ويعد األطفال املتهمون بارتكاب جرائم 

األمن الوطني أكرث عرضة لالحتجاز دون تهمٍة أو محاكمٍة لفرتات طويلة، وللمالحقة القضائية يف 

محاكم البالغني واملحاكم العسكرية التي ال تتضمن الضامنات التي يكفلها قضاء األطفال. وكذلك 

احتجاز أطفال بدون تهم أو محاكمة لسنوات، وعند إدانتهم، يلقوا أحيانًا عقوبات قاسية، منها 
السجن مدى الحياة. وغالبا ما ال تتوافر حلول للتحويل أو حلول غري احتجازية55. 

)ي( سبل تجنب اللجوء إىل اإلجراءات القضائية »التحويل«56 

- مبوجب املادة الفقرة ٣ )ب( »استصواب اتخاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤالء األطفال 

دون اللجوء إىل إجراءات قضائية، رشيطة أن تحرتم حقوق اإلنسان والضامنات القانونية احرتام 

كامال.« ويعني كلام كان ذلك مالمئاً اتخاذ تدابري إلحالة األطفال إىل خارج النظام القضايئ بهدف 

54  الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من الحرية- تقرير الخبري املستقل املكلف بإعداد الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من 

2019  – 136/A/74 - 245/72 الحرية، املقدم عمال بقرار الجمعية العامة

55  الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من الحرية- تقرير الخبري املستقل املكلف بإعداد الدراسة العاملية عن األطفال املحرومني من 

الحرية، املقدم عمال بقرار الجمعية العامة A/74 - 245/72/136 –  -2019 الفقرات 72 - 78

للجنة املعنية بحقوق الطفل – التعليق العام رقم 24  بشأن حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال - CRC/C/GC/24- 2019  - التدخالت   56

لصالح األطفال فوق السن الدنيا للمسؤولية الجنائية- الفقرات 13 - 17

https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
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تتجنب اللجوء إىل اإلجراءات القضائية، يف أي وقت قبل اإلجراءات ذات الصلة أو أثناءها، ويُشار 

التحويل عىل إحالة املسائل إىل  التصالحية. وينطوي  العدالة  بكلمة »التحويل« أو  إليها عموماً 

يسفر عن  نهج  أنشطة. وهو  أو  برامج  عادة عىل شكل  الرسمي،  الجنائية  العدالة  نظام  خارج 

للسالمة  مالمئته  الجنائية  والسجالت  الوصم  تفادي  حيث  من  لألطفال  بالنسبة  جيدة  نتائج 

الحاالت.  معظم  يف  األطفال  مع  للتعامل  املفضلة  الطريقة  التحويل  يكون  أن  وينبغي  العامة. 

وينبغي توسيع نطاق الجرائم التي ميكن تطبيق التحويل بشأنها، مبا يف ذلك الجرائم الخطرية عند 

االقتضاء. وينبغي أن تتاح فرص التحويل يف أقرب وقت ممكن بعد االحتكاك بنظام العدالة ويف 

مراحل مختلفة طوال العملية. وينبغي أن يكون التحويل جزءاً ال يتجزأ من نظام قضاء األطفال. 

كام يجب أن تحظى حقوق اإلنسان لألطفال وضامناتهم القانونية باحرتام وحامية تأمني يف جميع 

عمليات التحويل وبرامجه.

- وتتمثل بعض صور التحويل يف مجموعة متنوعة من الربامج املجتمعية قد وضعت، مثل 

الخدمة املجتمعية، واإلرشاف والتوجيه من جانب مسؤولني معينني، وعقد اجتامعات وساطة مع 

األرس، وغري ذلك من خيارات العدالة التصالحية، مبا يف ذلك تقديم الجرب للضحايا. وشددت اللجنة 

فيام يخص باستخدام التحويل عىل ما ييل57: أ- ينبغي أال يُستخَدم التحويل إال عند وجود دالئل 

قاطعة عىل أن الطفل ارتكب الجرمية املزعومة، وأنه يعرتف باملسؤولية بحرية وطواعية، دون 

ترهيب أو ضغط، وأن االعرتاف لن يُستخَدم ضد الطفل يف أي إجراء قانوين الحق. 

ب- ينبغي أن تكون موافقة الطفل الحرة والطوعية عىل التحويل قامئة عىل معلومات كافية 

ومحددة بشأن طبيعة التدبري ومضمونه ومدته، وعىل فهم للعواقب املرتتبة عىل عدم التعاون 

أو عدم إمتام التدبري. 

ج- ينبغي أن يبني القانون الحاالت التي يكون فيها التحويل ممكناً، وينبغي أن تكون القرارات 

للتنظيم  األخرى خاضعة  الوكاالت  و/أو  العامني  املدعني  و/أو  الرشطة  الصادرة عن  الصلة  ذات 

املشاركة يف  الفاعلة  والجهات  الحكوميني  املوظفني  يتلقى جميع  أن  وينبغي  للمراجعة.  وقابلة 

عملية التحويل ما يلزم من تدريب ودعم. 

د- يجب إعطاء الطفل فرصة التامس املساعدة القانونية أو مساعدة مالمئة أخرى فيام يتعلق 

بالتحويل الذي تعرضه السلطات املختصة، وإمكانية مراجعة هذا التدبري. 

اللجنة املعنية بحقوق الطفل – التعليق العام رقم 24  بشأن حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال - CRC/C/GC/24- 2019   الفقرة 18  57
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هـ- ينبغي أال تشمل تدابري التحويل سلب الحرية. 

و- ينبغي أن يؤدي إكامل تدبري التحويل إىل إغالق ملف القضية بشكل قطعي ونهايئ. وعىل 

والتحقيق  واملراجعة  اإلدارة  التحويل ألغراض  االحتفاظ بسجالت رسية عن  إمكانية  الرغم من 

والبحث، فإنها ينبغي أال تعترب إدانات جنائية أو تسفر عن سجالت جنائية.

- كام تويص اللجنة58 »مبواصلة تدابري قضاء األطفال« بأن يُسمح لألطفال الذين يبلغون سن 

١٨ عاماً قبل إمتام برنامج تحويل أو تدبري احتجازي أو غري احتجازي باستكامل الربنامج أو التدبري 

أو الحكم وأال يُرَسلوا إىل مراكز البالغني. 

املحاكمة  مبادئ  تطبيق  يجب  القضائية،  اإلجراءات  املختصة  السلطات  مبارشة  وعند   -

املنصفة والعادلة. كام ينبغي أن يوفر نظام قضاء األطفال فرصاً كافية لتطبيق التدابري االجتامعية 

والتعليمية، وللحد برصامة من اللجوء إىل سلب الحرية، منذ لحظة االعتقال ويف جميع مراحل 

موظفوها  يتمتع  مشابهة  وكالة  أو  للمراقبة  دائرة  توفري  وينبغي  الحكم.  إصدار  وعند  الدعوى 

بتدريب جيد لضامن أقىص استخدام وأكرثه فعالية لتدابري من قبيل أوامر التوجيه واإلرشاف، أو 

املراقبة، أو الرصد املجتمعي أو مراكز اإلبالغ اليومي، وإمكانية اإلفراج املبكر من االحتجاز.

- وفيام يتعلق بالحاالت التي يرتكب فيها شاب عدة جرائم، بعضها قبل سن 18 عاماً وبعضها 

النظر يف إمكانية إنشاء قواعد إجرائية تسمح بتطبيق نظام قضاء األطفال فيام  بعدها، ينبغي 

يتعلق بجميع الجرائم عندما تكون هناك أسباب معقولة للقيام بذلك. ويف الحاالت التي يرتكب 

فيها الطفل جرمية مع بالغ واحد أو أكرث، تنطبق قواعد نظام قضاء األطفال عىل الطفل، سواًء 

حوكموا معاً أو كالً عىل حدة.

)ك( ضامنات املحاكمة العادلة59

- نصت املادة ٤٠ الفقرة 2 عىل مجموعة من الحقوق والضامنات لكفالة حصول جميع األطفال 

عىل املعايري الدنيا للمحاكمة عادلة »واملكفولة للبالغني«. وملراعاة تطبيق تلك الضامنات، فينبغي 

االهتامم الالزم بتوفري التدريب املستمر واملنتظم للمهنيني املتصلني بنظام قضاء األطفال، باإلضافة 

58  اللجنة املعنية بحقوق الطفل – التعليق العام رقم 24  بشأن حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال - CRC/C/GC/24- 2019   الفقرة 35

59  اللجنة املعنية بحقوق الطفل – التعليق العام رقم 24  بشأن حقوق الطفل يف نظام قضاء األطفال - CRC/C/GC/24- 2019   الفقرات 

38 – 61، انظر أيضا املادة ١٤ من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية – اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان - التعليق العام 32 

.CCPR/C/GC/32 - 2007 - -
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واملراهقني،  لألطفال  واالجتامعي  والعقيل  والنفيس  البدين  بالنمو  جيد  علم  عىل  يكونوا  أن  إىل 

ضد  توفري ضامنات  إىل  الحاجة  وكذلك  تهميشاً.  األكرث  لألطفال  الخاصة  االحتياجات  عن  فضالً 

أي  ضد  التمييز  ويتطلب  املحاكمة،  وخالل  الجنائية،  العدالة  بنظام  احتكاك  أول  منذ  التمييز 

تؤمن  مامرسات  وتضمن  ترشيعات  وجود  أهمية  وكذلك  فعاالً.  انتصافاً  األطفال  من  مجموعة 

حقوق األطفال منذ لحظة االحتكاك بالنظام، مبا يف ذلك يف مرحلة التوقيف أو اإلنذار أو االعتقال، 

وأثناء احتجازهم لدى الرشطة أو غريها من وكاالت إنفاذ القانون، وخالل نقلهم من مراكز الرشطة 

وأماكن االحتجاز واملحاكم وإليها، وخالل االستجواب والتفتيش وأخذ العينات اإلثباتية. وينبغي 

االحتفاظ بسجالت عن مواقع األطفال ووضعهم يف جميع املراحل والعمليات. وهو ما يتطلب من 

النيابة العامة جهدا بارزاً ملتابع تحقيق تلك الحامية مع ضامن تطبيق الضامنات التالية: 

1- عدم تطبيق قضاء األطفال بصفة رجعية )الفقرة 2)أ( من املادة 40( 

- ال يدان أي طفل بأية جرمية مل تكن تشكل جرمية مبقتىض القانون الوطني أو الدويل وقت 

ارتكابها. وينبغي عدم التوسع يف أحكام القانون املتعلقة منع اإلرهاب ومكافحته وضامن عدم 

إجراء أية تعديالت ترشيعية قد تفيض إىل معاقبة األطفال بصورة رجعية أو غري مقصودة. وكذلك 

أن  ينبغي  كام  الجرمية،  ارتكاب  وقت  املنطبقة  العقوبة  من  أشد  بعقوبة  طفل  أي  يُعاقب  أال 

يستفيد الطفل مببدأ القانون األصلح للمتهم إذا ما أُجريت تعديالت قانونية بعد ارتكاب الجرمية 

تنص عىل عقوبة أخف.

2- افرتاض الرباءة )الفقرة 2)ب(’1‘من املادة 40( 

النظر عن  العام، برصف  التهمة عىل االدعاء  إثبات  الرباءة أن يقع عبء  افرتاض  - يتطلب 

طبيعة الجرمية. ويستفيد الطفل من قرينة الشك وال يكون مذنباً إال إذا ثبتت التهم املوجهة إليه 

مبا ال يدع مجاالً للشك. وينبغي أال يؤدي السلوك املشبوه من جانب الطفل إىل افرتاضات الذنب 

ألنه قد يعزى إىل االفتقار إىل فهم اإلجراءات الجنائية والنظام املتبع أو قلة النضج أو الخوف أو 

غري ذلك من األسباب.

3- حق الطفل يف االستامع إليه )املادة 12(

- عىل نحو ما تم تناوله يف البند )ب- الحق يف االستامع إىل رأي الطفل(60، ينبغي كفالة 

الحق األسايس للطفل يف االستامع إليه يف سياق قضاء األطفال، مبا يف ذلك الحق يف أن يستمع 

60  لجنة حقوق الطفل -التعليق العام رقم 12 املتعلق بحق الطفل يف االستامع إليه -  - CRC/C/GC/12 2009 -  الفقرة 64-57 
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إليهم مبارشة، وليس فقط بواسطة ممثل، ويف جميع مراحل العملية، بدءاً من لحظة االحتكاك. 

والحق يف لزوم الصمت للطفل، وال ينبغي استخالص أي استدالل سلبي عندما يختار األطفال عدم 

اإلدالء ببيانات. 

4- املشاركة الفعلية يف اإلجراءات )الفقرة 2)ب(’4‘ من املادة 40( 

للمشاركة يف  الجنائية مؤهالً  للمسؤولية  الدنيا  السن  يتجاوز  الذي  الطفل  اعتبار  ينبغي   -

جميع مراحل عملية قضاء األطفال. وليشارك الطفل بفعالية، فهو يحتاج إىل دعم جميع املامرسني 

لفهم االتهامات والعواقب املحتملة والخيارات املتاحة من أجل توجيه املمثل القانوين، وتحدي 

الشهود، وتقديم رسد لألحداث، واتخاذ القرارات املناسبة بشأن األدلة والشهادات والتدابري التي 

توفري مرتجم شفوي  أو  تاماً  فهامً  الطفل  يفهمها  بلغة  اإلجراءات  تسيري  وينبغي  فرضها.  يجب 

مجاناً. وينبغي أن تسري اإلجراءات يف جو من التفهم للسامح لألطفال بأن يشاركوا فيها مشاركة 

لألطفال  مالمئة  لغة  استخدام  نحو  حافزاً  توفر  لألطفال  املراعية  العدالة  يف  والتطورات  كاملة. 

من  الدعم  وتقديم  واملحاكم،  االستجواب  ألماكن  لألطفال  مالمئة  وتصاميم  املراحل،  جميع  يف 

األشخاص البالغني املناسبني، وإزالة اللباس القانوين املخيف وتكييف اإلجراءات القانونية، مبا يف 

ذلك إجراء ترتيبات لألطفال ذوي اإلعاقة. 

5- اإلخطار الفوري واملبارش بالتهم املوجهة )الفقرة 2)ب(’2‘ من املادة 40( 

- لكل طفل الحق يف إخطاره بالتهم املوجهة إليه فوراً ومبارشة )أو عند االقتضاء من خالل 

والده أو الويص عليه(. وتعني كلمة »فوراً« يف أقرب وقت ممكن بعد أول احتكاك للطفل بنظام 

العدالة. وينبغي عدم إهامل إخطار اآلباء بسبب الظروف أو املوارد. فاألطفال املحولون الذين 

هم يف مرحلة االتهام بحاجة إىل فهم الخيارات القانونية، وينبغي أن تُحرتم الضامنات القانونية 

كاملة. وينبغي للسلطات أن تكفل فهم الطفل لالتهامات والخيارات والعمليات. وال يكفي تزويد 

إىل  األطفال بحاجة  أن  الرغم من  تقديم رشح شفوي. وعىل  يتعني  بوثيقة رسمية وإمنا  الطفل 

مساعدة أحد الوالدين أو شخص بالغ مناسب لفهم أي وثيقة، فإن عىل السلطات أال ترتك رشح 

التهم لهؤالء األشخاص. 

6- املساعدة القانونية أو مساعدة مالمئة أخرى )الفقرة 2)ب(’2‘ من املادة 40( 

- ينبغي كفالة حصول الطفل عىل املساعدة القانونية أو مساعدة مالمئة أخرى منذ بداية 

اإلجراءات، ويف عملية إعداد وتقديم الدفاع، وإىل غاية استنفاد جميع الطعون و/أو املراجعات. 
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وأيضاً الحرص عىل عدم توجيه أية تهم جنائية لألطفال أمام السلطات القضائية أو اإلدارية أو 

غريها من السلطات العامة، أو صدور قرارات بسلب حريتهم، »دون االستفادة من متثيل قانوين«. 

مع األخذ يف االعتبار أن املادة ١٤)٣()د( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

لجميع  الجنائية  العدالة  نظام  يف  للضامنات  أدىن  حد  القانوين  التمثيل  يف  الحق  أن  عىل  تنص 

األشخاص، ونطبق بالتايل عىل األطفال. وعىل الرغم من أن هذه املادة تسمح للشخص بالدفاع 

فيها مصلحة  تقتيض  حالة  أي  القانونية يف  املساعدة  له  م  تُقدَّ أن  الواجب  من  فإن  نفسه،  عن 

العدالة ذلك. وتشري اللجنة أن األطفال يتلقون حامية أقل مام يضمنه القانون الدويل للبالغني. 

وتويص كذلك الدول بأن توفر متثيالً قانونياً مجانياً لجميع األطفال الذين يواجهون تهامً جنائية 

أمام السلطات القضائية أو اإلدارية أو غريها من السلطات العامة. وينبغي لنظم قضاء األطفال 

أال تسمح لألطفال بالتنازل عن التمثيل القانوين إال إذا اتُِّخذ قرار التنازل طواعية وتحت إرشاف 

قضايئ محايد.

السجالت  أو  اإلدانة  إىل  يفيض  ال  نظام  يف  كانوا  أو  برامج  إىل  األطفال  تحويل  حال  ويف   -

املقبول تقديم أشكال من املساعدة املالمئة من جانب موظفني  الحرية، من  أو سلب  الجنائية 

وعند  العمليات.  جميع  أثناء  لألطفال  القانوين  التمثيل  توفري  مع رضورة  جيداً،  تدريباً  مدربني 

السامح مبساعدة مالمئة أخرى، يُشرتط من الشخص الذي يقدم املساعدة أن يكون لديه قدر كاٍف 

من املعرفة املتعلقة بالجوانب القانونية لعملية قضاء األطفال وأن يحصل عىل تدريب مناسب. 

7- اتخاذ القرارات دون تأخري وبحضور اآلباء أو األوصياء )الفقرة 2)ب(’3‘ من املادة 40(

ينبغي أن تكون الفرتة الزمنية الفاصلة بني ارتكاب الجرمية واختتام اإلجراءات قصرية قدر 

اإلمكان. وكلام طالت هذه املدة، كلام زادت االحتامالت بأن يفقد الرد نتائجه املرجوة. 

أو  وللقايض  الدعوى.  مراحل  جميع  يف  القانونيني  األوصياء  أو  اآلباء  حضور  ينبغي  كام   -

السلطة املختصة أن تقرر الحد من حضورهم يف اإلجراءات أو تقييده أو استبعاده، بطلب من 

الطفل أو مساعده القانوين أو مساعد مناسب آخر أو ألنه ال يخدم مصالح الطفل الفضىل.

8- عدم اإلكراه عىل تجريم الذات )الفقرة 2)ب(’4‘ من املادة 40(

- ويجب ضامن عدم إكراه الطفل عىل اإلدالء بشهادة أو االعرتاف بالذنب. ومبوجب املادة 

37 )أ( يشكل ارتكاب أعامل التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بغرض انتزاع 
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اعرتاف أو إقرار انتهاكاً جسيامً لحقوق الطفل. وال يُقبَل أي اعرتاف أو إقرار من هذا القبيل كدليل 

)مبوجب املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة(. كام ال يُسَمح باإلكراه الذي يدفع الطفل إىل االعرتاف أو اإلدالء بشهادة 

تجرمه. وينبغي تفسري مصطلح »إجبار« مبعناه الواسع وعدم حرصه يف القوة البدنية. ويزيد من 

خطر االعرتافات الكاذبة سن الطفل ومنوه، وعدم فهمه، وخوفه من العواقب املجهولة، مبا يف ذلك 

التلميح إىل إمكانية السجن، وكذلك طول االستجواب وظروفه.

- ويجب أن يكون بإمكان الطفل االستفادة من مساعدة مستشار قانوين أو مساعدة مالمئة 

أثناء  بالغ مناسب آخر  أو شخص  قانوين  أو ويص  أن يحظى بدعم أحد والديه  أخرى، وينبغي 

االستجواب. وعند النظر يف طوعية وموثوقية اعرتاف أي طفل أو إقراره، ينبغي للمحكمة أو أي 

هيئة قضائية أخرى أن تأخذ جميع العوامل يف الحسبان، مبا يف ذلك سن الطفل ودرجة نضجه، 

وحضور  أخرى  مستقلة  مساعدة  أو  قانونية  مساعدة  ووجود  االحتجاز  أو  االستجواب  وطول 

من  وغريها  الرشطة  ضباط  يكون  أن  وينبغي  مناسب.  بالغ  شخص  أي  أو  الويص  أو  الوالدين 

سلطات التحقيق مدربني تدريباً حسناً لتجنب تقنيات ومامرسات االستجواب تفيض إىل اعرتافات 

أو شهادات منتزعة قرساً أو غري جديرة بالثقة، وينبغي استخدام التقنيات السمعية البرصية عند 

اإلمكان.

9- حضور الشهود واستجوابهم )الفقرة 2)ب(’4‘ من املادة 40( 

- يحق لألطفال استجواب الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم وأن يرشكوا شهوداً لدعم 

دفاعهم، وينبغي أن تسهل عمليات قضاء األطفال مشاركة الطفل، يف ظل ظروف من املساواة، 

مبساعدة قانونية.

10- حق املراجعة أو الطعن )الفقرة 2)ب(’5‘ من املادة 40(

عليه من جانب  تُفرض  تدابري  أو  يدينه  استنتاج  أي  الحصول عىل مراجعة  للطفل  - يحق 

عىل  املراجعة  يقترص حق  وال  قضائية.  هيئة  جانب  من  أو  ومحايدة  ومستقلة  مختصة  سلطة 

تنتج  التي  الحاالت  آلية للمراجعة، ال سيام يف  الجرائم. والنظر يف إمكانية اعتامد تدابري  أخطر 

عنها سجالت جنائية أو سلب للحرية. وعالوة عىل ذلك، يتطلب الوصول إىل العدالة تفسرياً أوسع 

إتاحة سبل  أو موضوعي وضامن  إجرايئ  توجيه خاطئ  أي  والطعن يف حال  باملراجعة  للسامح 

انتصاف فعالة61.

61  قرار مجلس حقوق اإلنسان 6/25.
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11- الحصول عىل مساعدة مرتجم شفوي مجاناً )الفقرة 2)ب(’6‘ من املادة 40(

- يحق للطفل الذي ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف نظام قضاء األطفال الحق يف 

الحصول عىل مساعدة مرتجم شفوي مجاناً يف جميع مراحل العملية. وينبغي أن يكون هؤالء 

املرتجمون الشفويون مدربني للعمل مع األطفال. وينبغي أن تقدم إىل األطفال الذين يعانون من 

حواجز االتصال مساعدة كافية وفعالة من جانب مهنيني مدربني تدريباً جيداً.

12- االحرتام التام للحياة الخاصة )املادة 16 والفقرة 2)ب(’7‘ من املادة 40(

مراحل  جميع  أثناء  تاماً  احرتاماً  الخاصة  حياته  تحرتم  أن  يف  الطفل  حق  قراءة  ينبغي   -

اإلجراءات، املنصوص عليه يف الفقرة )٢()ب(’7‘ من املادة ٤٠، باالقرتان مع املادتني ١٦ و٤٠)١(. 

فينبغي أن تحرتم القاعدة التي تنص عىل أن جلسات االستامع الخاصة بقضاء األطفال تجري وراء 

أبواب مغلقة. وينبغي أن تكون االستثناءات محدودة جداً ومذكورة بوضوح يف القانون. وإذا نُِطق 

الطفل.  العقوبة عالنية يف جلسة من جلسات املحكمة، ينبغي أال تُكَشف هوية  بالحكم و/أو 

وعالوة عىل ذلك، يعني الحق يف الخصوصية أيضاً أن ملفات املحكمة وسجالتها الخاصة باألطفال 

ينبغي أن تحفظ يف رسية تامة وأن يحظر عىل الغري االطالع عليها، فيام عدا األشخاص املشاركني 

بصفة مبارشة يف التحقيق يف القضية وتقييمها والبت فيها. وينبغي أن تُحجب يف تقارير السوابق 

القضائية املتعلقة باألطفال هوية املعنيني باألمر وينبغي أن تتقيد هذه التقارير املنشورة عىل 

اإلنرتنت بهذه القاعدة.

- وتويص اللجنة أن متتنع الدول عن إدراج تفاصيل أي طفل، أو أي شخص كان طفالً وقت 

ارتكاب الجرمية، يف أي سجل عام للمجرمني. وينبغي تجنب إدراج هذه التفاصيل يف السجالت 

الرضوري وجود حامية مدى  االندماج. ومن  إىل فرص  الوصول  تعوق  التي  العامة  األخرى غري 

الحياة من النرش فيام يتعلق بالجرائم التي يرتكبها األطفال. ألن النرش يسبب وصامً مستمراً، مام 

ح أن يكون له أثر سلبي عىل إمكانية الحصول عىل التعليم أو العمل أو السكن أو السالمة.  يُرجَّ

ويعوق ذلك إعادة اندماج الطفل واضطالعه بدور بناء يف املجتمع. ومن ثم ينبغي كفالة القاعدة 

العامة يف حامية الخصوصية طوال الحياة فيام يتعلق بجميع أنواع وسائط اإلعالم، مبا فيها وسائط 

التواصل االجتامعي.  مع إمكانية اعتامد قواعد تسمح بحذف السجالت الجنائية لألطفال لدى 

بلوغهم سن ١٨ عاماً، تلقائياً أو عقب استعراض مستقل يف حاالت استثنائية. 
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د( املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة

فيام يخص بدائل املالحقة القانونية يف املبدأ 19 »يف البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء 

أو عدم  الحدث قضائيا  بقرار مالحقة  يتعلق  استنسابية فيام  العامة متسمة بصالحيات  النيابة 

مالحقته، ينبغي إيالء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحامية املجتمع وشخصية الحدث 

وخلفتيه. وينبغي ألعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة يف بدائل 

املالحقة املتاحة يف إطار قوانني وإجراءات قضاء األحداث، ويتعني عىل أعضاء النيابة العامة أن 

اتخاذ إجراءات قضائية ضد األحداث إال يف حالة الرضورة  يبذلوا قصارى جهدهم لالمتناع عن 

القصوى«.

املبدأ 3: تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص املشتبه بارتكابهم جرائم أو املتهمني بارتكاب 

جرائم

ينبغي للدول أن تكفل الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل إجراءات 

عليها  يعاقب  جرمية  بارتكابه  يشتبه  أو  عليـه  يقبض  أو  يحتجز  شخص  ألي  الجنائية  العدالة 

بالسجن أو اإلعدام أو يتهم بارتكاب تلك الجرمية. 

وينبغي أيضا تقديم املساعدة القانونية، بغض النظر عن الوسائل املادية املتاحة للشخص 

املعني، متى اقتضت ذلك مصلحة العدالة بسبب طابع القضية االستعجايل أو تعقدها أو شدة 

العقوبة املحتملة، عىل سبيل املثال.

وينبغي أن يحصل األطفال عىل املساعدة القانونية بنفس الرشوط التي تقدم بها للبالغني أو 

برشوط أكرث تساهال.

القانونية إىل  العامون والقضاة مسؤولية ضامن توفر املساعدة  وتتحمل الرشطة واملدعون 

األشخاص الذين ميثلون أمامهم وال يستطيعون تحمل تكاليف توكيل محام و/أو الذين ينتمون 

إىل فئات ضعيفة.

املبدأ 10: اإلنصاف يف الحصول عىل املساعدة القانونية

ينبغي اتخاذ تدابري خاصة لكفالة حصول النساء واألطفال والفئات ذات االحتياجات الخاصة 

وأفراد األقليات  السن  كبار  حرصا  ال  مثال  فيهم  مبن  مجدية،  بصورة  القانونية  املساعدة  عىل 
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واألشخاص ذوو اإلعاقة واملصابون بأمراض عقلية واملصابون بفريوس نقص املناعة البرشية وغريه 

الجنسية  وعدميو  األصلية  والشعوب  املخدرات  ومتعاطو  األخرى  الخطرية  املعدية  األمراض  من 

داخل  واملرشدون  والالجئون  املهاجرون  والعامل  واملهاجرون  األجانب  والرعايا  اللجوء  وطالبو 

التدابري االحتياجات الخاصة لهذه الفئات وأن تكون، يف جملة  بلدانهم. وينبغي أن تلبي هذه 

أمور، مراعية للفروق بني الجنسني ومالمئة ملختلف األعامر.

وينبغي للدول أيضا كفالة تقديم املساعدة القانونية إىل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق 

الريفية والنائية واملناطق املحرومة اقتصاديا واجتامعيا وإىل األشخاص الذين ينتمون إىل الفئات 

املحرومة اقتصاديا واجتامعيا.

املبدأ ١١: تقديم املساعدة القانونية إىل األطفال عىل نحو يخدم مصالحهم الفضىل 

ينبغي إيالء االعتبار يف املقام األول ملراعاة املصالح الفضىل للطفل يف جميع قرارات املساعدة 

القانونية التي تؤثر عىل األطفال.

وينبغي إيالء األولوية لتقديم املساعدة القانونية إىل األطفال، مبا يخدم مصلحتهم الفضىل، 

وينبغي أن تكون هذه املساعدة ميسورة املنال ومالمئة ألعامرهم وشاملة لعدة تخصصات وفعالة 

ومستجيبة الحتياجات األطفال القانونية واالجتامعية الخاصة.

التوجيه 1: تقديم املساعدة القانونية

املساعدة  عىل  الحصول  أهلية  لتحديد  املالية  القدرة  اختبارات  أجرت  كلام  للدول،  ينبغي 

الذين  القانونية األولية إىل األشخاص  القانونية، أن تراعي ما ييل: )ج( رضورة تقديم املساعدة 

يحتاجون إىل مساعدة قانونية عاجلة يف مراكز الرشطة أو مراكز االحتجاز أو املحاكم ريثام يجري 

البت يف أهليتهم. ويعفى األطفال دامئا من اختبار القدرة املالية؛ )د( تقديم املعلومات املتعلقة 

بحقوق الشخص املشتبه بارتكابه جرمية أو املتهم بارتكابها يف سياق إجراءات العدالة الجنائية 

االحتجاز  ومراكز  الرشطة  مراكز  يف  القانونية  املساعدة  خدمات  بإتاحة  املتعلقة  واملعلومات 

واملحاكم والسجون، عىل سبيل املثال، من خالل تزويد املتهم ببيان رسمي بحقوقه أو بأي استامرة 

رسمية أخرى ذات صلة. وينبغي تقديم هذه املعلومات بطريقة تتوافق مع احتياجات األميني 

وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال؛ وينبغي أن تقدم هذه املعلومات بلغة ميكن 

لهؤالء األشخاص فهمها. ويتعني تقديم املعلومات إىل األطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم ومستوى 

نضجهم؛
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التوجيه 4: املساعدة القانونية يف مرحلة ما قبل املحاكمة

من أجل ضامن حصول األشخاص املحتجزين عىل املساعدة القانونية عىل وجه الرسعة وفقا 

للقانون، ينبغي للدول أن تتخذ التدابري التالية: )ه( تزويد كل شخص، عند إيداعه مكان االحتجاز، 

واملراحل  االحتجاز  أماكن  تحكم  التي  والقواعد  القانون  له  يكفله  الذي  حقه  عن  مبعلومات 

األولية إلجراءات ما قبل املحاكمة. وينبغي أن تقدم هذه املعلومات بأسلوب يناسب احتياجات 

األميني وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال، وأن تقدم بلغة يفهمها الشخص الذي 

يناسب عمرهم  بأسلوب  األطفال  إىل  املعلومات  تقديم  وينبغي  القانونية.  املساعدة  إىل  يحتاج 

ومستوى نضجهم. وينبغي دعم املواد اإلعالمية بوسائل برصية توضع بصورة واضحة يف جميع 

مراكز االحتجاز؛

التوجيه 6: املساعدة القانونية يف مرحلة ما بعد املحاكمة

املساعدة  عىل  حريتهم  من  املحرومني  واألطفال  السجناء  تضمن حصول  أن  للدول  ينبغي 

القانونية. ويف الحاالت التي ال تتوافر فيها املساعدة القانونية، تلتزم الدول بضامن احتجاز هؤالء 

األشخاص يف السجون مبا يتفق مع القانون. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي للدول أن تتخذ تدابري 

من أجل:

عن  مبعلومات  احتجازهم،  فرتة  وخالل  السجن  إيداعهم  عند  األشخاص،  جميع  تزويد  )أ( 

القواعد التي تحكم مكان السجن وحقوقهم مبوجب القانون، مبا يف ذلك حقهم يف الحصول عىل 

القانونية يف جو محاط بالرسية؛ وعن احتامالت مواصلة استعراض  الدعم واملشورة واملساعدة 

أو  التظلم  إجراءات  وعن  التأديبية؛  اإلجراءات  خالل  حقوقهم  وعن  املرفوعة ضدهم؛  الدعوى 

االستئناف أو اإلفراج املبكر أو العفو أو الرأفة. وينبغي أن تقدم هذه املعلومات بأسلوب يتناسب 

مع احتياجات األميني وأفراد األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال وباستخدام لغة يفهمها 

الشخص الذي يحتاج إىل مساعدة قانونية. وينبغي تقديم املعلومات املوجهة إىل األطفال بأسلوب 

اإلعالمية بوسائل برصية توضع يف  املواد  يتناسب مع عمرهم ومستوى نضجهم. وينبغي دعم 

أماكن بارزة يف األجزاء التي يتاح للسجناء الوصول إليها بانتظام داخل مرافق السجن؛

التوجيه 10: التدابري الخاصة لصالح األطفال

ينبغي للدول ضامن اتخاذ تدابري خاصة لصالح األطفال لتعزيز إمكانية لجوئهم إىل العدالة 
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بصورة فعالة والحيلولة دون وصمهم أو تعرضهم آلثار سلبية أخرى نتيجة النخراطهم يف نظام 

العدالة الجنائية، مبا يف ذلك ما ييل:

)أ( ضامن حق الطفل يف االستعانة مبحام يكلف بتمثيل الطفل يف اإلجراءات حيثام يوجد، أو 

يحتمل وجود، تضارب يف املصالح بني الطفل ووالديه أو األطراف املعنية األخرى.

)ب( متكني األطفال املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املشتبه بارتكابهم جرمية أو املتهمني 

بارتكاب جرمية من االتصال بوالديهم أو أوصيائهم فورا، وحظر إجراء أي استجواب للطفل يف 

غياب محاميه أو مقدم املساعدة القانونية املكلف به وأحد والديه أو وصيه، إن وجد، مبا يخدم 

مصالح الطفل الفضىل.

)ج( ضامن حق الطفل يف أن يبت يف قضيته يف حضور والديه أو وصيه الرشعي، ما مل يعترب 

ذلك يف غري مصلحة الطفل الفضىل.

)د( ضامن متكن الطفل من التشاور بحرية ويف رسية تامة مع والديه و/أو أوصيائه أو ممثليه 

القانونيني.

ومستوى  الطفل  عمر  مع  يتناسب  بأسلوب  القانونية  الحقوق  عن  معلومات  تقديم  )ه( 

الثقافية.  وللجوانب  للجنسني  مراع  وبأسلوب  يفهمها  أن  للطفل  ميكن  لغة  وباستخدام  نضجه 

وينبغي أن ميثل تقديم املعلومات لوالدي الطفل أو أوصيائه أو مقدمي الرعاية له إجراء إضافيا 

إىل جانب إبالغ الطفل بهذه املعلومات، وليس بديال عنه. 

)و( تشجيع تجنب اإلحالة إىل نظام العدالة الجنائية الرسمي، حسب االقتضاء، وضامن متتع 

األطفال بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية يف جميع مراحل اإلجراءات التي يؤخذ فيها 

بهذا النهج.

االقتضاء،  حسب  الحرية،  من  الحرمان  عن  بديلة  وجزاءات  تدابري  استخدام  تشجيع  )ز( 

وضامن متتع األطفال بالحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية بحيث يصبح الحرمان من الحرية 

إجراء يلجأ إليه كمالذ أخري وألقرص مدة زمنية مالمئة.

)ح( وضع تدابري لضامن سري اإلجراءات القضائية واإلدارية يف جو موات وبأسلوب يسمح 

القواعد  مبا يتفق مع  أو جهة مالمئة  أو من خالل ممثل  أنفسهم مبارشة  بالتعبري عن  لألطفال 
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اإلجرائية للقانون الوطني. وقد تقتيض مراعاة عمر الطفل ومستوى نضجه إجراء تعديالت أيضا 

عىل اإلجراءات واملامرسات القضائية واإلدارية.

أو  قضائية  إجراءات  يف  منخرطا،  كان  الذي  أو  املنخرط،  الطفل  حامية خصوصية  وينبغي 

غري قضائية أو غريها من التدخالت وحامية بياناته الشخصية يف جميع املراحل، وينبغي ضامن 

هذه الحامية مبوجب القانون. ويعني ذلك بوجه عام أنه ال يجوز إتاحة أي معلومات أو بيانات 

شخصية أو نرشها، وخصوصا يف وسائط اإلعالم، مبا من شأنه أن يكشف عن هوية الطفل بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة، ويشمل ذلك نرش صور الطفل واألوصاف التفصيلية له أو ألرسته، وأسامء 

أو عناوين أفراد أرسته، وتسجيالته الصوتية واملرئية.

التوجيه 11: نظام املساعدة القانونية عىل الصعيد الوطني

لألطفال  مالمئة  قانونية  مساعدة  نظم  إلنشاء  املالمئة  التدابري  اتخاذ  للدول  وينبغي   .......«

توازن مالئم  إقامة  إىل  والحاجة  األطفال  قدرات  تطور  االعتبار  آخذة يف  ومراعية الحتياجاتهم، 

بيــن مصالحهم الفضلـى وحقهم فــي التعبيــر عن أنفسهم يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك 

ما ييل:

إىل  املتخصصة  القانونية  املساعدة  تقديم  لدعم  أمكن،  حيثام  مخصصة،  آليات  إنشاء  )أ( 

األطفال ودعم دمج املساعدة القانونية املالمئة لألطفال يف آليات عامة وغري متخصصة؛

)ب( اعتامد ترشيعات وسياسات ولوائح للمساعدة القانونية تراعي رصاحة حقوق األطفال 

واحتياجاتهم اإلمنائية الخاصة، مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية وغريها من 

أنفسهم يف جميع  عن  التعبري  يف  والحق  وتقدميه؛  لدفاعهم  اإلعداد  يف  املالمئة  املساعدة  أوجه 

اإلجراءات القضائية التي متسهم؛ وتطبيق اإلجراءات املعتادة لتحديد مصالحهم الفضىل؛ والحفاظ 

إىل  اإلحالة  تجنيبهم  إمكانية  النظر يف  والحق يف  الشخصية؛  بياناتهم  عىل خصوصيتهم وحامية 

القضاء؛

)ج( وضع معايري تحكم خدمة املساعدة القانونية املالمئة لألطفال ومدونات سلوك مهنية لها. 

وينبغي، متى اقتضت الرضورة، أن يخضع مقدمو املساعدة القانونية الذين يعملون مع األطفال 

أو من أجلهم لعمليات تقييم منتظمة للتأكد من مالءمتهم للعمل مع األطفال؛

)د( تشجيع تنفيذ برامج قياسية للتدريب عىل املساعدة القانونية. فينبغي تدريب مقدمي 
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الذين ميثلون األطفال عىل حقوق الطفل وما يتصل بها من قضايا وينبغي  القانونية  املساعدة 

أن يكونوا ملمني باملعارف الالزمة يف هذا الشأن، كام ينبغي أن يتلقوا تدريبا مستمرا ومتعمقا، 

وأن يكونوا قادرين عىل التواصل مع األطفال مبا يتناسب مع مستوى فهمهم. وينبغي أن يتلقى 

جميع مقدمي املساعدة القانونية الذين يعملون مع األطفال تدريبا أساسيا يجمع بني تخصصات 

مختلفة عىل حقوق واحتياجات األطفال من الفئات العمرية املختلفة وعىل اإلجراءات التي يتم 

تطويعها لصالحهم؛ وأن يتلقوا تدريبا عىل الجوانب النفسية لتطور الطفل وغريها من الجوانب، 

مع إيالء اهتامم خاص للفتيات واألطفال الذين ينتمون إىل أقليات أو فئات من الشعوب األصلية، 

وعىل التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن األطفال املخالفني للقانون؛

)ه( إرساء آليات وإجراءات لضامن التعاون الوثيق وتطبيق نظم اإلحالة املالمئة بني مقدمي 

حالتهم  وتقييم  األطفال،  عن  شامل  فهم  الكتساب  االختصاصيني  ومختلف  القانونية  املساعدة 

واحتياجاتهم القانونية والنفسية واالجتامعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.

املبادئ التوجيهية بشأن توفري العدالة لألطفال ضحايا الجرمية والشهود عليها62

ألف - الحق يف املعاملة بكرامة وشفقة

10- ينبغي معاملة األطفال الضحايا والشهود بعناية وحّس مرهف طوال سري العدالة، مع 

مراعاة وضعهم الشخيص واحتياجاتهم العاجلة وسنهم وجنسانيتهم وعوقهم ومستوى نضجهم، 

ومع االحرتام الكامل لسالمتهم البدنية والذهنية واالخالقية.

11- ينبغي معاملة كل طفل بصفته فردا له احتياجاته ورغباته ومشاعره الفردية. وال ينبغي 

جرمية  لضحايا  منوذجا  أو  األطفال،  من  عمرية  لفئة  منوذجا  بصفته  طفل  أي  معاملة  للمهنيني 

محددة أو للشهود عليها.

12- ينبغي أن يكون التدخل يف حياة الطفل الخاصة محصورا يف الحد األدىن الالزم وأن يجري 

يف الوقت ذاته التقيد باملعايري العليا لجمع األدلة بغية ضامن متخض سري إجراءات العدالة عن 

نتائج منصفة وعادلة.

13- بغية تجنب تحميل الطفل مزيدا من املشقة، ينبغي أن يتّوىل محاورة الطفل والتحقيق 

62  قرار الجمعية العامة  2004/ 27  – املؤرخ 21 متوز/ يوليو 2004 - الجلسة 47
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معه وغري ذلك من أشكال التحّدي مهنيون متدربون يترصّفون بحّس مرهف واحرتام وكفاءة.

14- كل التفاعالت املبيّنة يف هذه املبادئ التوجيهية ينبغي إجراؤها عىل نحو مراع للطفل 

بلغة  أيضا  تكون  أن  وينبغي  الخاصة.  الطفل  احتياجات  فيها  تتوفر  بيئة مالمئة  داخل  وبحنان 

يستعملها الطفل ويفهمها.

باء - الحق يف الحامية من التمييز

التي  العدالة  إجراءات  إىل  الوصول  سبل  والشهود  الضحايا  لألطفال  تتاح  أن  ينبغي   -15

تحميهم من التمييز عىل أساس ما يختص به الطفل أو والداه أو وصيه الرشعي من عرق أو لون 

أو جنسانية أو لغة أو دين أو رأي سيايس أو آخر أو أصل وطني أو إثني أو اجتامعي أو ممتلكات 

أو عوق أو مولد أو غري ذلك من الصفات.

الضحايا والشهود  املتاحة لألطفال  الدعم  العدالة وخدمات  ينبغي أن تكون إجراءات   -16

وأرسهم مراعية لسن الطفل ورغباته ومدى فهمه وجنسانيته وميوله الجنسية وخلفيته اإلثنية 

االجتامعية-االقتصادية  وظروفه  الطائفية  ووضعيته  واالجتامعية  واللغوية  والدينية  والثقافية 

وصفته كمهاجر أو الجئ وكذلك الحتياجات الطفل الخاصة، مبا فيها صحته وإمكاناته وقدراته. 

وينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم بشأن هذه االختالفات.

17- يف حاالت عديدة، سوف يكون من الرضوري استحداث خدمات وتدابري حامية خاصة 

ليك تؤخذ يف الحسبان الطبيعة املختلفة لجرائم معينة تستهدف األطفال، كاالعتداء الجنيس عىل 

الطفالت.

18- ال ينبغي أن تشكل السن حاجزا أمام حق الطفل يف املشاركة الكاملة يف إجراءات العدالة. 

فلكل طفل الحق يف أن يعامل بصفته شاهدا قديرا، وينبغي افرتاض صحة شهادته وموثوقيتها يف 

املحاكمة ما مل يثبت عكس ذلك وطاملا كان عمره أو نضجه ميكنانه من اإلدالء بشهادة مفهومة 

بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة أخرى أو دون ذلك.

جيم - الحق يف الحصول عىل معلومات

19- لألطفال الضحايا والشهود وأرسهم وممثليهم الرشعيني، منذ أول اتصال لهم بإجراءات 

العدالة وطوال تلك اإلجراءات، الحق يف الحصول فورا عىل املعلومات التالية:



دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان 116

الفصل الثالث

املتوفرة  الصلة  ذات  الخدمات  من  وغريها  واالجتامعية  والنفسية  الصحية  الخدمات  )أ(   

وكذلك سبل الوصول إىل تلك الخدمات، إضافة إىل ما هو متوفر يف مجال املشورة القانونية أو 

التمثيل القانوين أو غريهام والتعويض والدعم املايل الطارئ، حيثام انطبق ذلك. 

الراشدين واألحداث، مبا يف ذلك  )ب( اإلجراءات الخاصة بإجراءات العدالة الجنائية بشأن 

دور األطفال الضحايا والشهود وأهمية الشهادة وتوقيتها وكيفية االدالء بها والطرائق التي سيُجرى 

بها “االستجواب” أثناء التحقيق واملحاكمة.

واعتقاله  املتهم  إيقاف  ذلك  مبا يف  إليه،  تؤول  وما  املحددة  القضية  املحرز يف  التقدم  )ج( 

واحتجازه وأي تغريات من املتوقع أن تطرأ عىل تلك الوضعية وقرار النيابة العامة والتطورات ذات 

الصلة التي تحدث بعد املحاكمة ونتيجة القضية.

التحقيق  يف  واملشاركة  بشكوى  التقدم  عند  الطفل  لصالح  املوجودة  الدعم  آليات  )د( 

واإلجراءات القضائية.

)ه( األماكن واألوقات املحددة لجلسات االستامع وغريها من األحداث ذات الصلة.

)و( تدابري الحامية املتوفرة.

إجراءات  خالل  من  الدولة  من  أو  املجرم  من  تعويض  عىل  للحصول  املتوفرة  الفرص  )ز( 

العدالة، أو من خالل إجراءات مدنية بديلة أو من خالل آليات أخرى.

)ح( اآلليات القامئة إلعادة النظر يف القرارات التي تؤثر يف األطفال الضحايا والشهود.

)ط( حقوق األطفال الضحايا والشهود ذات الصلة عمال باتفاقية حقوق الطفل وكذلك عمال 

بإعالن مبادئ العدل األساسية لضحايا الجرمية والتعسف يف استعامل السلطة.

دال - حق الطفل يف التعبري عن آرائه وشواغله ويف أن يُستمع إليه

20- ينبغي للمهنيني أن يبذلوا قصارى جهدهم لتمكني األطفال الضحايا والشهود من التعبري 

عن آرائهم وشواغلهم فيام يتعلق مبشاركتهم يف إجراءات العدالة.

21- ينبغي للمهنيني:
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)أ( أن يكفلوا استشارة األطفال الضحايا والشهود يف املسائل املبيّنة يف الفقرة 19 أعاله؛

)ب( أن يكفلوا متكني األطفال الضحايا والشهود من التعبري بحرية، وبطريقتهم الخاصة، عن 

آرائهم وشواغلهم فيام يتعلق مبشاركتهم يف إجراءات العدالة، وعن شواغلهم فيام يتعلق بأمانهم 

من املتهم، وعن الطريقة التي يفضلون اتباعها يف االدالء بالشهادة، وعن مشاعرهم فيام يتعلق 

بنتائج اإلجراءات.

22- ينبغي للمهنيني أن يولوا االعتبار الواجب آلراء األطفال وشواغلهم، وإذا تعذر عليهم 

مراعاتها، فينبغي لهم أن يوضحوا للطفل أسباب ذلك.

هاء - الحق يف الحصول عىل مساعدة ناجعة

23- ينبغي أن تتاح لألطفال الضحايا والشهود، وحيثام كان ذلك مناسبا ألفراد أرسهم، سبل 

املبنّي  النحو  املناسب عىل  التدريب  تلقوا  الذين  املهنيون  يقدمها  التي  املساعدة  الحصول عىل 

يف الفقرات 41-43 أدناه. وهي تشمل خدمات مساعدة ودعم مثل الخدمات املالية والقانونية 

الخدمات  من  ذلك  وغري  والنفيس  البدين  التعايف  وخدمات  واالجتامعية  والصحية  واالستشارية 

الرضورية لتحقيق إعادة اندماج الطفل. وينبغي أن تتناول كل أنواع املساعدة هذه احتياجات 

الطفل وأن متكنه من

املشاركة بفعالية يف جميع مراحل إجراءات العدالة.

قصارى جهدهم  يبذلوا  أن  للمهنيني  ينبغي  والشهود،  الضحايا  األطفال  لدى مساعدة   -24

لتنسيق الدعم حتى ال يُعرّض الطفل لتدخالت مفرطة.

مثل  مؤازرين  أشخاص  من  املساعدة  يتلقوا  أن  والشهود  الضحايا  لألطفال  ينبغي   -25

تلك  تصبح  أن  إىل  األويل  التقرير  منذ  وذلك  الضحايا/الشهود،  باألطفال  املعنيني  األخصائيني 

الخدمات غري رضورية.

26- ينبغي للمهنيني أن يصوغوا وينفذوا تدابري تيرّس عىل األطفال االدالء بالشهادة وتحّسن 

االتصال والفهم يف مرحلتي املحاكمة وما قبل املحاكمة. وميكن أن تشمل هذه التدابري ما ييل:

)أ( تناول االخصائيني املعنيني باألطفال الضحايا والشهود االحتياجات الخاصة بأولئك األطفال.
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)ب( قيام املؤازرين، ومنهم االخصائيون وأفراد األرسة املناسبون، مبرافقة الطفل أثناء اإلدالء 

بشهادته.

)ج( تويل أوصياء القضية حامية مصالح الطفل القانونية.

واو - الحق يف الخصوصية

27- ينبغي أن يحظى األطفال الشهود والضحايا بحامية خصوصيتهم بصفة ذلك مسألة ذات 

أهمية رئيسية.

28- ينبغي حامية أي معلومات تتعلق مبشاركة الطفل يف إجراءات العدالة. وميكن تحقيق 

إىل كشف هوية  تؤدي  قد  التي  املعلومات  إفشاء  وتقييد  الرسية  الحفاظ عىل  ذلك من خالل 

الطفل الذي هو ضحية أو شاهد يف إجراءات العدالة.

29- ينبغي، حيثام يكون مناسبا، اتخاذ التدابري الالزمة إلقصاء الناس ووسائط االعالم من قاعة 

املحكمة أثناء إدالء الطفل بشهادته.

زاي - الحق يف الحامية من املشقة أثناء إجراءات العدالة

30- ينبغي للمهنيني أن يتخذوا التدابري الالزمة لتجنب املشقة أثناء إجراءات االقتفاء والتحقيق 

واملالحقة القضائية بغية ضامن احرتام املصالح الفضىل لألطفال الضحايا والشهود وكرامتهم.

31- ينبغي للمهنيني أن يعاملوا األطفال الضحايا والشهود بحّس مرهف، من أجل: 

يف  مشاركته  طوال  الطفل  مرافقة  ذلك  يف  مبا  والشهود،  الضحايا  لألطفال  الدعم  توفري  )أ( 

إجراءات العدالة، عندما يكون ذلك يخدم مصالحه الفضىل.

)ب( توفري اليقني بشأن اإلجراءات، مبا يف ذلك تزويد األطفال الضحايا والشهود بصورة واضحة 

عام ميكنهم توقعه من اإلجراءات بأكرب قدر ممكن من اليقني. وينبغي التخطيط مسبقا ملشاركة 

الطفل يف جلسات االستامع واملحاكمة، كام ينبغي بذل كل الجهود لضامن االستمرارية يف العالقات 

بني األطفال واملهنيني الذين يقيمون صالت بهم طوال اإلجراءات.

ينبغي  الفضىل. كام  الطفل  االبطاء يخدم مصالح  املحاكامت، ما مل يكن  )ج( ضامن عجلة 
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تعجيل التحقيق يف الجرائم التي يكون فيها األطفال ضحايا أو شهودا، وينبغي أن تكون هناك 

الضحايا  األطفال  تشمل  التي  القضايا  تعجيل  عىل  تنص  قضائية  قواعد  أو  قوانني  أو  إجراءات 

والشهود.

تكون مصممة  للمقابالت  توفري غرف  ذلك  مبا يف  لألطفال،  مراعية  إجراءات  استعامل  )د( 

تُجمع كلها تحت سقف واحد،  الضحايا  التخصصات لألطفال  لألطفال وتوفري خدمات متعددة 

وتكييف بيئة املحكمة عىل نحو يُراعي وجود شهود من األطفال، وعقد جلسات اعتكافية أثناء 

االستامع إىل شهادة الطفل وجلسات استامع تحدد أوقاتها اليومية عىل نحو يناسب سن الطفل 

الطفل  ذهاب  عدم  لضامن  الطلب  رهن  بيته  يف  الشاهد  إبقاء  نظام  واتباع  نضجه،  ومستوى 

املناسبة لتيسري إدالء الطفل  التدابري  إىل املحكمة إالّ عندما يكون ذلك رضوريا، وغري ذلك من 

بالشهادة.

32- ينبغي للمهنيني أيضا تنفيذ تدابري من أجل:

)أ( الحد من عدد املحاورات. فينبغي تنفيذ إجراءات خاصة لجمع األدلة من األطفال الشهود 

والضحايا من أجل التقليل من عدد املحاورات والبيانات وجلسات االستامع، وعىل وجه التحديد، 

الصالت غري الرضورية بإجراءات العدالة، كأن يكون ذلك من خالل استعامل أرشطة فيديو مسجلة 

مسبقا.

)ب( تجنب الصالت غري الرضورية بالجاين املزعوم ومجموعة محاميه وغريهم من األشخاص 

الذين ال صلة لهم مبارشة بإجراءات العدالة. فينبغي للمهنيني أن يكفلوا حامية األطفال الضحايا 

من  الدفاع،  لحقوق  الواجب  االحرتام  ومع  القانوين  النظام  مع  يتامىش  ذلك  كان  إذا  والشهود، 

ينبغي  االقتضاء،  وحسب  ذلك،  أمكن  وكلام  املزعوم.  الجاين  من  املقابل  للتحقيق  يتعرضوا  أن 

محاورة األطفال الضحايا والشهود والتحقيق معهم داخل املحكمة بعيدا عن أنظار الجاين املزعوم، 

وينبغي توفري قاعات انتظار منفصلة وأماكن خاصة للمحاورة داخل املحاكم. 

فينبغي  بشهادته.  الطفل  إدالء  تيرّس  بالشهادة  اإلدالء  عىل  مساعدة  أدوات  استعامل  )ج( 

للقضاة أن ينظروا بعني الجد يف السامح باستعامل أدوات تساعد عىل اإلدالء بالشهادة لتيسري 

الطفل، وكذلك مامرسة االرشاف واتخاذ  والتقليل من احتامالت ترهيب  بالشهادة  الطفل  إدالء 

التدابري املناسبة لضامن طرح أسئلة عىل األطفال الضحايا والشهود عىل نحو مراع لهم.
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حاء - الحق يف األمان

33- عندما يكون هناك احتامل تعرض أمان الطفل الضحية أو الشاهد للخطر، ينبغي اتخاذ 

وحامية  الطفل  أمان  تهدد  التي  املخاطر  بتلك  املناسبة  السلطات  ابالغ  الشرتاط  مناسبة  تدابري 

الطفل من تلك املخاطر أثناء إجراءات العدالة وبعدها.

34- ينبغي أن يشرتط عىل موظفي املرافق املعنية باألطفال وعىل املهنيني وغريهم من األفراد 

الذين هم عىل اتصال باألطفال أن يبّلغوا السلطات املختصة إذا ما كانوا يشتبهون يف أن الطفل 

الضحية أو الشاهد قد تعرّض لألذى أو يتعرض حاليا لألذى أو من املحتمل أن يتعرض لألذى.

يستهدف  الذي  واألذى  والتهديد  الرتهيب  ومنع  استبانة  عىل  املهنيني  تدريب  ينبغي   -35

األطفال الضحايا والشهود. وحيثام ميكن أن يتعرض األطفال الضحايا والشهود للرتهيب أو التهديد 

أو األذى، ينبغي توفري الظروف املناسبة لضامن أمان الطفل. وميكن أن تشمل هذه الضامنات 

ما ييل:

أي  يف  عليهم  املزعومني  والجناة  والشهود  الضحايا  األطفال  بني  املبارش  االتصال  تجنب  )أ( 

لحظة أثناء سري إجراءات العدالة.

)ب( استعامل أوامر صادرة عن املحكمة لتحديد محيط أمني وتدوين تلك األوامر يف سجل؛

)ج( األمر باعتقال املتهم قبل املحاكمة ووضع رشوط خاصة بشأن االفراج بكفالة تقيض بعدم 

االتصال بالضحية.

)د( فرض االقامة الجربية عىل املتهم.

)ه) منح األطفال الضحايا والشهود، حيثام أمكن ذلك، الحامية من قبل الرشطة أو أجهزة 

مناسبة أخرى، وضامن عدم الكشف عن أماكن تواجدهم.

......ثالًثا - التنفيذ

ألف- ينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم فيام يتعلق بهذه املبادئ التوجيهية بغية التعامل مع 

األطفال الضحايا والشهود بكفاءة وبحس مرهف

41- ينبغي إتاحة القدر الوايف من التدريب والتعليم واملعلومات لكل من هم يف الطليعة 
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وغريهم  العدالة  نظام  يف  واملامرسني  األحداث  وقضاء  الجنائية  العدالة  وموظفي  املهنيني  من 

من املهنيني الذين يتعاملون مع األطفال الضحايا والشهود، بغية تحسني ودعم الطرائق والنُُّهج 

واملواقف التخصصية.

42- ينبغي اختيار املهنيني وتدريبهم حتى يتمكنوا من الوفاء باحتياجات األطفال الضحايا 

والشهود، مبا يف ذلك يف إطار وحدات وخدمات متخصصة.

ثانًيا: املرأة واملساواة أمام العدالة

1( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948 

يات املذكورة يف  نصت املادة الثانية عىل أن »لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ

هذا اإلعالن، دومنا متييز من أيِّ نوع، وال سيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو 

ين، أو الرأي سياسيًّا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد،  اللغة، أو الدِّ

أو أيِّ وضع آخر. 

ونصت املادة السابعة عىل الحق يف املساواة أمام القانون »الناُس جميًعا سواٌء أمام القانون، 

وهم يتساوون يف حقِّ التمتُّع بحامية القانون دومنا متييز، كام يتساوون يف حقِّ التمتُّع بالحامية 

من أيِّ متييز ينتهك هذا اإلعالَن ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز«. 

2( العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

يف املادة 3 »تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع 

بجميع الحقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد.”

ويف املادة 14 الفقرة 1 »الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف 

أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية،...«

ويف املادة 16 »لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانوين«.

3( اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة 1979 
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تنص املادة 1 من االتفاقية عىل أن »يعني مصطلح )التمييز ضد املرأة( أي تفرقة أو استبعاد 

أو تقييد يتم عىل أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة 

والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  امليادين  يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 

واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها بهذه الحقوق أو مامرستها لها، وبرصف 

النظر عن حالتها الزوجية وعىل أساس املساواة بينها وبني الرجل.

الدول  »تشجب  أن  خالل  من  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  الدول  التزام   2 املادة  ويف 

ودون  املناسبة  الوسائل  بكل  تنتهج،  أن  وتتفق عىل  املرأة،  التمييز ضد  أشكال  األطراف جميع 

إبطاء، سياسة تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام مبا ييل: )أ( 

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، إذا مل 

يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وكفالة التحقيق العميل لهذا املبدأ من خالل الترشيع 

وغريه من الوسائل املناسبة. )ب( اتخاذ املناسب من التدابري، ترشيعية وغري ترشيعية، مبا يف ذلك 

ما يناسب من جزاءات، لحظر كل متييز ضد املرأة. )ج( فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل 

االختصاص  ذات  املحاكم  للمرأة، عن طريق  الفعالة  الحامية  الرجل، وضامن  مع  املساواة  قدم 

واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي. )د( االمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي 

أو مامرسة متييزية ضد املرأة، وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام. 

)هـ( اتخاذ جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة 

أو مؤسسة. )و( اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال القائم 

من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة. )ز( إلغاء جميع األحكام 

الجزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.

ويف املادة 3 »تتخذ الدول األطراف يف جميع امليادين، وال سيام امليادين السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها 

الكاملني. وذلك لتضمن لها مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس 

املساواة مع الرجل«.

ويف املادة الفقرة 5 )أ( تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة لتحقيق »تغيري األمناط 

االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية 

وكل املامرسات األخرى القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن أو أعىل من اآلخر، أو عىل 

أدوار منطية للرجل واملرأة«.
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التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها،  وتنص املادة 6 »تتخذ الدول األطراف جميع 

ملكافحة جميع أشكال االتجار باملرأة واستغالل بغاء املرأة«. 

أكدت املادة 15 يف الفقرة 1 عىل أن االعرتاف »للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون«. ويف 

الفقرة 2 أن »متنح الدول األطراف املرأة، يف الشئون املدنية، أهلية قانونية مامثلة ألهلية الرجل، 

جميع  يف  املساواة  قدم  عىل  وتعاملهام  األهلية.....  تلك  مامرسة  فرص  يف  وبينه  بينها  وتساوى 

مراحل اإلجراءات القضائية.

)قواعد  للمجرمات  االحتجازية  غري  والتدابري  السجينات  ملعاملة  املتحدة  األمم  قواعد   )4
بانكوك(63

أولت األمم املتحدة اهتامم خاص برعاية السجناء وحسن معاملتهم من أجل إعادة تأهيلهم 

 )1955( السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  وأقرت  أخرى  مرة  املجتمع  يف  وادماجهم 

وترسي تلك القواعد عىل كل السجناء دون متييز، لذلك يجب أن تؤخذ يف االعتبار االحتياجات 

الخاصة لجميع السجناء، مبن فيهم السجينات، والواقع الذي يعيشونه عند تطبيقها. 

كام أقرت األمم املتحدة عدد من القواعد األخرى يف مجال منع الجرمية والعدالة الجنائية 

للعدالة  برامج  واستخدام  احتجازية  غري  تدابري  واستخدام  للسجن  بدائل  وضع  عىل  وشجعت 

اإلصالحية يف املسائل الجنائية، ومل تراعي القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء االعتبارات 

كذلك  تراعي  ومل  الجنائية،  العدالة  نظام  طائلة  تحت  يقعن  اللوايت  للنساء  املميزة  والخصائص 

مراحل  الخاصة خالل  احتياجاتهن  إىل  إشارة  تتضمن  ومل  القارصات،  من  السجينات  احتياجات 

لها  التي  املستضعفة  الفئات  إحدى  السجينات هن  أن  االعتبار  األخذ يف  مع  الجنائية.  الدعوى 

األول  املقام  إعدادها يف  تم  عام  السجون بشكل  مرافق  وأن  احتياجات ومتطلبات خاصة، كام 

للسجناء الرجال، كام أن سجن النساء قد يجعل إعادة إدماجهن يف املجتمع أكرث صعوبة فمن 

الرضوري إعطاء أولوية لتطبيق التدابري غري االحتجازية بحقهم بسبب تلك الخصائص املميزة. 

الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد  النموذجية  وتعد قواعد بانكوك »قواعد تكميلية« للقواعد 

للتدابري غري االحتجازية )قواعد طوكيو( وتظل جميع األحكام.  الدنيا  النموذجية  األمم املتحدة 

وتتضمن قواعد بانكوك عدد من التدابري الهادفة إىل إيالء العناية باالحتياجات الخاّصة للسجينات 

والسجينات القارصات وتطبيقها عىل مؤسسات السجون، من بينها: إدارة السجون ومستلزمات 

فيها  مبا  الصحية  الرعاية  وخدمات  الشخصية،  والنظافة  وأطفالهن،  تسجيلهن  من  السجينات 

65/229/RES/A - 2010 63  قرار الجمعية العامة يف 21 كانون األول/ديسمرب
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من رعاية صحية خاصة بهن، والعرض عىل فحص طبي عند دخول السجن، وإيداع السجينات 

ديارهن.  من  قريبة  وايداعهن يف سجون  الرجال،  مؤسسات سجون  منفصلة  سجنيّة  مؤّسسات 

والفصل بني السجناء القرص والبالغني، وتهيئة فرص السجينات القارصات يف الحصول عىل التعليم 

والتعليم املهني، واحرتام كرامة السجينات، والحق يف التواصل االجتامعي والرعاية بعد السجن. 

باإلضافة إىل حظر استخدام تدابري الحبس االنفرادي أو العزل التأديبي عىل الحوامل، وحظر 

التمييز عىل أساس الجنس داخل السجون، تهيئة مرافق خاّصة لتقديم العالج والرعاية الطبيّة 

تتوىل  وأن  السجينات.  توفري محضنة ألطفال  إىل جانب  الوالدة  بعد  وما  قبل  ما  مرحلتي  أثناء 

املحتجزات. عىل  النساء  اإلرشاف عىل  موظفات  وتتوىل  النساء  من  السجينات حارسات  حراسة 

النساء وأطفالهن فتتناول مسائل  باحتياجات  القواعد تعنى بصورة رئيسية  الرغم من أن هذه 

الوالدين،  مبسؤوليات  املتعلقة  املسائل  فيها  مبا  السواء،  عىل  والسجينات  السجناء  عىل  تنطبق 

وبعض الخدمات الطبية وإجراءات التفتيش وما شابهها. 

وال تنطبق قواعد بانكوك عىل مؤسسات سجون النساء فقط بل متتد إىل جميع فئات النساء 

املحرومات من الحرية مبن فيهن السجينات يف قضايا جنائية أو مدنية أو النساء اللوايت مل يحاكمن 

بعد أو النساء املدانات والنساء اللوايت يخضعن لـ »تدابري أمنية« أو تدابري إصالحية بناء عىل أمر 

من القايض.

وتتضمن أيضا قواعد محددة ترسي عىل عدد من الفئات الخاصة من السجينات، ومنها قواعد 

ترسي عىل السجينات اللوايت صدر ضدهن أحكام، والحوامل واألمهات املرضعات واألمهات اللوايت 

يرافقهن أطفالهن يف السجن، السجينات األجنبيات، واملوقوفات أو املحتجزات رهن املحاكمة. كام 

تتضمن تدابري غري احتجازية ميكن تطبيقها عىل الرجال والنساء يف سياق العدالة الجنائية خالل 

جميع مراحلها أثناي املحاكمة أو بعد صدور األحكام مثل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة 

الجنائية وبدائل االحتجاز قبل املحاكمة وأثناءها، كام تتضمن تدابري إصالحيّة كربامج العالج من 

تعاطي املخدرات ورعاية الّصحة العقليّة.

ونرسد فيام ييل )قواعد بانكوك( ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات:

أوال - قواعد عامة التطبيق

1- املبدأ األسايس ]تكملة للقاعدة 6 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 1 »من أجل تطبيق مبدأ عدم التمييز الذي تجسده القاعدة 6 من القواعد النموذجية 
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الدنيا ملعاملة السجناء تؤخذ االحتياجات املميزة للسجينات يف االعتبار عند تطبيق هذه القواعد. 

وال ينظر إىل التدابري املتخذة لتلبية هذه االحتياجات من أجل تحقيق مساواة فعلية بني الجنسني 

عىل أنها تدابري تنطوي عىل متييز«.

2- دخول السجن

القاعدة 2 »1- يجب إيالء اهتامم كاف لإلجراءات املتعلقة بدخول النساء واألطفال السجن 

دخلن  اللوايت  للسجينات  تسهيالت  توفري  ويجب  الوقت.  ذلك  يف  خاص  بوجه  لضعفهم  نظرا 

القانونية،  املشورة  الحصول عىل  إمكانية  وإتاحة  بأقاربهن،  االتصال  السجن حديثا متكنهن من 

وتزويدهن مبعلومات بشأن قواعد السجن ولوائحه، والنظام املتبع فيه واألماكن التي يستطعن 

فيها التامس املساعدة إذا ما احتجن إليها بلغة يفهمنها، وإتاحة إمكانية االتصال، يف حالة النساء 

األجنبيات، مبمثيل قنصلياتهن. 2- يسمح للنساء اللوايت يتولني مسؤولية رعاية أطفالهن، قبل أو 

عند دخولهن السجن، بوضع ترتيبات فيام يتعلق بأطفالهن، مبا يف ذلك إمكانية تعليق احتجازهن 

لفرتة معقولة، مراعاة ملصلحة الطفل يف املقام األول«.

3- السجل ]تكملة للقاعدة 7 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 3 »1- يسجل عدد أطفال النساء اللوايت يدخلن السجن وبياناتهم الشخصية عند 

دخول السجن. وتتضمن السجالت عىل األقل ودون مساس بحقوق األم أسامء األطفال وأعامرهم 

ومكان إقامتهم ووضعهم من ناحية الحضانة أو الوصاية إن مل يكونوا برفقة أمهاتهم. 2- تظل 

جميع املعلومات املتعلقة بهوية األطفال رسية، وال تستخدم هذه املعلومات إال مبا يخدم مصلحة 

الطفل«.

4-أماكن االحتجاز

القاعدة 4 »تودع السجينات، حيثام كان ذلك ممكنا، يف سجون قريبة من ديارهن أو من 

مراكز التأهيل االجتامعي، أخذا يف االعتبار املسؤولية عن رعاية أطفالهن وخياراتهن الشخصية وما 

يتوفر من برامج وخدمات مالمئة لهن«.

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من  و16   15 للقاعدتني  ]تكملة  الشخصية  النظافة   -5

السجناء[
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لتلبية  الرضورية  واملواد  املرافق  إيوائهن  أماكن  يف  للسجينات  توفر  أن  »يجب   5 القاعدة 

احتياجاتهن الخاصة من حيث النظافة الشخصية، مبا يف ذلك الحفاضات الصحية مجانا واإلمداد 

باملياه بصورة منتظمة ألغراض العناية الشخصية لألطفال والنساء، وال سيام النساء اللوايت يقمن 

بأعامل الطهي والحوامل أو املرضعات أو اللوايت يجيئهن الحيض«.

6- خدمات الرعاية الصحية ]تكملة للقواعد 22 إىل 26 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

السجناء[

الدنيا  النموذجية  القواعد  للقاعدة 24 من  ]تكملة  السجن  الطبي عند دخول  الفحص  )أ( 

ملعاملة السجناء[

القاعدة 6 »للتعرف عىل حالة السجينات الصحية يجرى فحص شامل لتحديد االحتياجات 

من الرعاية الصحية األولية وللوقوف عىل ما ييل: )أ( اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق 

االتصال الجنيس أو األمراض املنقولة بالدم، ويجوز أيضا أن يتاح للسجينات إجراء الفحص الخاص 

توفري  مع  ذلك،  عليها  ينطوي  التي  الخطورة  عوامل  عىل  بناء  البرشية،  املناعة  نقص  بفريوس 

االستشارات الطبية الالزمة قبل إجراء هذا الفحص وبعده. )ب( االحتياجات من الرعاية الصحية 

العقلية، مبا يف ذلك االضطرابات النفسية الالحقة للصدمة ومخاطر اإلقدام عىل االنتحار وإيذاء 

السجن  دخول  لدى  الحمل  حاالت  ذلك  يف  مبا  للسجينة،  اإلنجابية  الصحة  سجل  )ج(  النفس. 

أو التي حصلت يف اآلونة األخرية والوالدات وأي مسائل تتعلق بالصحة اإلنجابية. )د( وجود حالة 

إدمان للمخدرات. )ه( االنتهاك الجنيس وغريه من أشكال العنف التي رمبا تكون السجينات قد 

عانني منها قبل دخولهن السجن«.

العنف  أشكال  من  غريه  أو  جنيس  انتهاك  وجود  عن  التشخيص  أسفر  إذا   -1«  7 القاعدة 

اللجوء إىل  التامس  التي تعرضت لها السجينة قبل االحتجاز أو خالله، تبلغ السجينة بحقها يف 

املتبعة يف هذا  باإلجراءات والخطوات  السجينة علام بصورة وافية  القضائية. وتحاط  السلطات 

الشأن. فإذا وافقت السجينة عىل السري يف اإلجراءات القانونية، وجب إخطار املوظفني املعنيني 

القضية فورا إىل السلطة املختصة للتحقيق فيها. وتساعد سلطات السجن هؤالء  بذلك وإحالة 

النساء يف الحصول عىل املساعدة القانونية. 2- سواء اختارت املرأة السري يف اإلجراءات القانونية 

النفيس  الدعم  أم مل تخرت ذلك، تسعى سلطات السجن إىل ضامن حصولها بصورة مبارشة عىل 

املتخصص أو االستشارات النفسية املتخصصة. 3- تتخذ تدابري محددة لتفادي أي شكل من أشكال 
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االنتقام ضد املحتجزات اللوايت يقدمن بالغات من هذا القبيل أو يرسن يف اإلجراءات القانونية.

القاعدة 8 »يحرتم يف جميع األوقات حق السجينات يف املحافظة عىل رسية املعلومات الطبية 

بصحتهن  تتعلق  مبعلومات  اإلدالء  عدم  يف  الحق  التحديد  وجه  عىل  ذلك  يف  مبا  بهن،  الخاصة 

اإلنجابية ويف عدم الخضوع لفحص يتعلق بذلك«.

القاعدة 9 »إذا كان برفقة السجينة طفل، يخضع هذا الطفل أيضا للفحص الصحي ويفضل 

رعاية صحية  وتوفر  املطلوبة.  الطبية  والعناية  العالج  لتحديد طرق  أطفال  به طبيب  يقوم  أن 

مناسبة تعادل عىل األقل الرعاية الصحية املتوفرة يف املجتمع املحيل«.

)ب( الرعاية الصحية الخاصة بالنساء

األقل  عىل  تعادل  بالنساء  خاصة  رعاية صحية  خدمات  للسجينات  توفر   -1«  10 القاعدة 

الخدمات املتوفرة يف املجتمع املحيل. 2- إذا طلبت السجينة أن تفحصها أو تعالجها طبيبة أو 

ممرضة وجب تأمني طبيبة أو ممرضة لها، قدر املستطاع، باستثناء الحاالت التي تستدعي تدخال 

إحدى  تحرض  أن  وجب  السجينة  لرغبة  خالفا  الفحص  للطب  مامرس  أجرى  وإذا  عاجال.  طبيا 

املوظفات الفحص«.

القاعدة 11 »1 - ال يحرض الفحوص الطبية إال العاملون يف مجال الطب ما مل ير الطبيب 

وجود ظروف استثنائية تقتيض حضور أحد موظفي السجن ألسباب أمنية أو ما مل يطلب الطبيب 

ذلك أو ما مل تطلب السجينة عىل وجه التحديد حضور أحد املوظفني حسبام هو مبني يف الفقرة 

2 من القاعدة 10 أعاله. 2 -إذا كان من الرضوري حضور موظفني من السجن ال يعملون يف مجال 

الطب الفحوص الطبية، ينبغي أن يكون هؤالء املوظفون من النساء وأن تجرى الفحوص عىل نحو 

يكفل الخصوصية والكرامة والرسية«.

)ج( الصحة العقلية والرعاية الصحية الالزمة لها

القاعدة 12 »توفر للسجينات اللوايت يحتجن إىل رعاية صحية عقلية، داخل السجن أو يف 

املرافق غري االحتجازية، برامج شاملة للرعاية الصحية العقلية والتأهيل مالمئة لكل حالة عىل حدة 

تراعى فيها الفوارق بني الجنسني والصدمات التي تعرضن لها«.

القاعدة 13 »يجب تعريف موظفي السجن باألوقات التي قد تشعر فيها النساء بحاالت من 

الضيق النفيس ملراعاة حالتهن وضامن توفري الدعم املالئم لهن«.
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)د( الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية وتوفري العالج والرعاية والدعم للمصابني به

القاعدة 14 »للتصدي لحاالت فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

)اإليدز( يف السجون، تعد الربامج والخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات الخاصة للنساء، مبا يف ذلك 

منع انتقال املرض من األمهات إىل األطفال. ويف هذا السياق، تشجع سلطات السجن وتدعم اتخاذ 

مبادرات يف مجال الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية وتوفري العالج والرعاية للمصابني به، 

مثل التثقيف عن طريق األقران«.

)هـ( برامج العالج من تعاطي املواد املؤثرة يف الحالة النفسية

للعالج  متخصصة  برامج  السجن  الصحية يف  الدوائر  تيرس  أو  توفر  أن  »يجب   15 القاعدة 

الذي  اإليذاء  االعتبار  يف  أخذا  النفسية،  الحالة  يف  املؤثرة  املواد  يتعاطني  اللوايت  للنساء  معدة 

أطفالهن  يرافقهن  اللوايت  والنساء  الحوامل  للنساء  الخاصة  واالحتياجات  السابق  يف  له  تعرضن 

واختالف خلفياتهن الثقافية«.

)و( منع االنتحار وإيذاء النفس

املعنية  الدوائر  مع  بالتشاور  االسرتاتيجيات،  وتنفيذ  إعداد  يشكل  أن  »يجب   16 القاعدة 

الحيلولة  أجل  من  االجتامعية،  الرعاية  وخدمات  العقلية  الصحية  الرعاية  خدمات  بتقديم 

النفس وتوفري الدعم املناسب واملتخصص واملراعي  دون إقدام السجينات عىل االنتحار وإيذاء 

الحتياجات النساء اللوايت يحتمل أن يقمن بذلك، جزءا من سياسة شاملة يف مجال الرعاية الصحية 

العقلية يف سجون النساء«.

 )ز( خدمات الرعاية الصحية الوقائية

القاعدة 17 »تثقف السجينات وتوفر لهن املعلومات بشأن التدابري املتعلقة بالرعاية الصحية 

الوقائية، مبا فيها فريوس نقص املناعة البرشية واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنيس 

وغريها من األمراض التي تنتقل بالدم، وبشأن الظروف الصحية الخاصة بالنساء«.

القاعدة 18 »توفر للسجينات تدابري الرعاية الصحية الوقائية الخاصة بالنساء تحديدا، من 

الثدي وعن أمراض النساء  قبيل الفحوص الالزمة للكشف عن االلتهابات املهبلية وعن رسطان 

الرسطانية، عىل قدم املساواة مع النساء اللوايت من أعامرهن يف املجتمع املحيل«.

7 -السالمة واألمن ]تكملة للقواعد 27 إىل36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[ 
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)أ( عمليات التفتيش

القاعدة 19 »تتخذ التدابري الفعالة لكفالة حامية كرامة السجينات واحرتامهن أثناء عمليات 

التفتيش الجسدي التي ال تجريها سوى موظفات تلقني التدريب املناسب عىل استخدام أساليب 

التفتيش املالمئة ووفقا إلجراءات التفتيش املقررة«.

بديلة، من قبيل استخدام أجهزة مسح تحل محل  أساليب فحص  القاعدة 20 »تستحدث 

حدود  يتخطى  الذي  الجسدي  التفتيش  وعمليات  املالبس  فيها  تنـزع  التي  التفتيش  عمليات 

عىل  ترتتب  أن  يحتمل  التي  البدنية  واآلثار  الضارة  النفسية  اآلثار  تفادي  أجل  من  الحرمات، 

عمليات التفتيش الجسدي الذي يتخطى حدود الحرمات«.

القاعدة 21 »يجب أن يظهر موظفو السجون الكفاءة والقدرة املهنية والكياسة لدى تفتيش 

األطفال الذين يرافقون أمهاتهم يف السجن واألطفال الذين يزورون السجينات وأن يكفلوا لهم 

االحرتام وأن يصونوا كرامتهم«.

الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد  للقواعد 27 إىل 32 من  ]تكملة  التأديب والعقاب  )ب( 

السجناء[

والنساء  الحوامل  التأديبـي عىل  العزل  أو  االنفرادي  الحبس  تطبق عقوبة  القاعدة 22 »ال 

اللوايت برفقتهن أطفال رضع واألمهات املرضعات يف السجن«.

القاعدة 23 »ال تشمل العقوبات التأديبية التي تفرض عىل السجينات منعهن من االتصال 

بأرسهن، وبخاصة أطفالهن«.

)ج( أدوات تقييد الحرية ]تكملة للقاعدتني 33 و34 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

السجناء[

القاعدة 24 »ال تستخدم إطالقا أدوات تقييد الحرية مع النساء أثناء املخاض وأثناء الوالدة 

وبعد الوضع مبارشة«.

)د( تزويد السجينات باملعلومات وحقهن يف الشكوى؛ وزيارات التفتيش ]تكملة للقاعدتني 

35 و36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وتكملة للقاعدة 55 من تلك القواعد فيام 

يتعلق بالتفتيش[
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القاعدة 25 »1- توفر الحامية والدعم واملشورة بصورة فورية للسجينات اللوايت يبلغن عن 

تعرضهن لسوء معاملة، ويجب أن تحقق يف ادعاءاتهن سلطات مختصة مستقلة، يف ظل االحرتام 

التام ملبدأ الرسية. وال بد من إيالء االعتبار يف التدابري املتعلقة بالحامية الحتامالت االنتقام عىل 

وجه التحديد. 2- تتلقى السجينات اللوايت يتعرضن النتهاك جنيس، وال سيام السجينات اللوايت 

يحملن نتيجة لذلك، التوجيهات واإلرشادات الطبية املالمئة، وتوفر لهن الرعاية الصحية البدنية 

والعقلية والدعم واملساعدة القانونية الرضورية لهن. 3- من أجل رصد الظروف املتعلقة باحتجاز 

هيئات  أو  الرصد  أو  بالزيارات  املعنية  الهيئات  أو  التفتيش  هيئات  تضم  السجينات،  ومعاملة 

اإلرشاف أعضاء من النساء«.

8– االتصال بالعامل الخارجي ]تكملة للقواعد 37 إىل 39 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

السجناء[

القاعدة 26 »تشجع السجينات عىل االتصال بأفراد أرسهن، مبن فيهم أطفالهن وأولياء أمور 

أطفالهن وممثليهن القانونيني، وييرس هذا االتصال بكل الوسائل املعقولة. وتتخذ حيثام تسنى 

تدابري تكفل التعويض عن املضار التي تعاين منها النساء املحتجزات يف سجون بعيدة عن ديارهن«.

القاعدة 27 »حيثام يسمح بزيارة األزواج، تتاح للسجينات إمكانية مامرسة هذا الحق عىل 

قدم املساواة مع الرجال«.

القاعدة 28 »يجب أن تتم الزيارات التي يشارك فيها أطفال يف جو يجعل من تجربة الزيارة 

تجربة إيجابية من نواح عدة، من بينها سلوك املوظفني، وأن يسمح يف هذه الزيارات بلقاء مفتوح 

بني األم والطفل. وينبغي تشجيع الزيارات التي يكون فيها التالقي مع األطفال ممتدا لفرتة طويلة، 

حيثام أمكن«.

الدنيا  النموذجية  القواعد  من   55 إىل   46 للقواعد  ]تكملة  والتدريب  السجن  موظفو   -9

ملعاملة السجناء[

القاعدة 29 »يجب أن تتاح للموظفني يف سجون النساء، عن طريق بناء قدراتهم، إمكانية 

الوفاء باملتطلبات الخاصة بإعادة إدماج السجينات يف املجتمع وإدارة مرافق آمنة تكفل تأهيلهن. 

ويجب أن تتاح أيضا التدابري املتخذة لبناء قدرات موظفات السجون والسبل التي تكفل وصولهن 

إىل مناصب عليا وتوليهن مسؤولية رئيسية عن وضع السياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة مبعاملة 

السجينات ورعايتهن«.
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القاعدة 30 »يجب أن يلتزم مديرو إدارات السجون بوضوح وباستمرار مبنع التمييز القائم 

عىل أساس نوع الجنس ضد املوظفات والتصدي له«.

القاعدة 31 »تعد وتنفذ سياسات ولوائح واضحة بشأن سلوك موظفي السجن تهدف إىل 

توفري أقىص درجة من الحامية للسجينات من العنف البدين أو اللفظي القائم عىل أساس نوع 

الجنس ومن االعتداء عليهن والتحرش الجنيس بهن«.

القاعدة 32 »تتاح ملوظفات السجون نفس فرص التدريب املتاحة للموظفني، ويتلقى جميع 

وحظر  الجنسني  بني  الفروق  مراعاة  عىل  التدريب  النساء  سجون  إدارة  يف  املشاركني  املوظفني 

التمييز والتحرش الجنيس«.

السجينات تدريبا  بالتعامل مع  املكلفني  يتلقى جميع املوظفني  القاعدة 33 »1- يجب أن 

يتعلق باالحتياجات الخاصة للنساء وحقوق اإلنسان للسجينات. 2- يوفر للموظفني العاملني يف 

سجون النساء تدريب أسايس بشأن املسائل الرئيسية املتصلة بصحة النساء، باإلضافة إىل التدريب 

عىل اإلسعافات األولية والتطبيب األويل. 3- حيثام يسمح لألطفال بالبقاء مع أمهاتهم يف السجن، 

تتم أيضا توعية موظفي السجن بشأن منو الطفل ويوفر لهم تدريب أسايس عىل الرعاية الصحية 

لألطفال ليك يتمكنوا من االستجابة عىل النحو املالئم عند الرضورة ويف حاالت الطوارئ«.

القاعدة 34 »تدرج برامج بناء القدرات فيام يتعلق بفريوس نقص املناعة البرشية يف مناهج 

البرشية/ املناعة  نقص  فريوس  من  الوقاية  إىل  وباإلضافة  السجون.  ملوظفي  النظامي  التدريب 

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( وتوفري العالج والرعاية والدعم للمصابني به، تدرج أيضا 

الرتكيز  اإلنسان، مع  بحقوق  املتعلقة  واملسائل  الجنسانية  املسائل  مثل  املناهج مسائل  تلك  يف 

بشكل خاص عىل صلتها بفريوس نقص املناعة البرشية والوصم والتمييز«.

القاعدة 35 »يتلقى موظفو السجون التدريب يف مجال الكشف عن احتياجات السجينات 

من الرعاية الصحية العقلية واحتامل إيذائهن ألنفسهن وإقدامهن عىل االنتحار ويف مجال تقديم 

املساعدة إليهن عن طريق توفري الدعم لهن وإحالة مثل هذه الحاالت إىل األخصائيني«.د

10- السجينات القارصات

من  القارصات  السجينات  احتياجات  لتلبية  تدابري  السجن  سلطات  »تتخذ   36 القاعدة 

الحامية«.
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القاعدة 37 »تهيأ للسجينات القارصات نفس فرص التعليم والتدريب املهني املتاحة للسجناء 

القرص«.

القاعدة 38 »تتاح للسجينات القارصات الربامج والخدمات التي تراعي السن ونوع الجنس، 

من قبيل املشورة بشأن االنتهاك أو العنف الجنيس. ويجب أن يتم تثقيفهن بشأن الرعاية الصحية 

الخاصة بالنساء، وتتاح لهن إمكانية زيارة أطباء أمراض النساء عىل نحو منتظم أسوة بالسجينات 

البالغات«.

القاعدة 39 »يجب أن تتلقى السجينات القارصات الحوامل دعام ورعاية طبية مكافئتني ملا 

البالغات. ويقوم أخصايئ طبي مبراقبة حالتهن الصحية، مع األخذ يف االعتبار  تتلقاه السجينات 

أنهن قد يتعرضن أكرث من غريهن ملضاعفات صحية خالل فرتة الحمل نظرا لحداثة أعامرهن«.

ثانيا - القواعد التي ترسي عىل فئات خاصة

ألف - السجينات اللوايت صدرت ضدهن أحكام

1 -التصنيف حسب الفئات والعالج عىل أساس كل حالة عىل حدة ]تكملة للقواعد 67 إىل 

69 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 40 »يعد وينفذ مديرو السجون أساليب تصنيف تراعى فيها االحتياجات الخاصة 

يف  التبكري  إىل  تهدف  وفردية  مالمئة  خطط  وتنفيذ  إعداد  لضامن  السجينات  وظروف  للنساء 

تأهيلهن وعالجهن وإعادة إدماجهن يف املجتمع«.

القاعدة 41 »يجب أن يشمل تقييم املخاطر املراعي لنوع الجنس وتصنيف السجناء حسب 

البالغة الرضر  الفئات ما ييل: )أ( مراعاة أن السجينات يشكلن خطرا أقل عىل اآلخرين واآلثار 

التي ميكن أن تتعرض لها السجينات من جراء التدابري األمنية ومستويات العزل املشددة؛ )ب( 

توفري معلومات أساسية بشأن خلفيات النساء، من قبيل العنف الذي رمبا سبق أن تعرضن له، 

وإعاقتهن العقلية وتعاطيهن املخدرات، إىل جانب ما يتحملنه من مسؤولية عن رعاية أطفالهن 

الخطط املالمئة  االعتبار لدى احتجازهن وإعداد  أمور ال بد من أخذها يف  وغريهم، وهي كلها 

لفرتة األحكام الصادرة ضدهن؛ )ج( كفالة أن تتضمن الخطط املتعلقة بالحكم عىل السجينات 

برامج وخدمات تكفل تأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجاتهن الخاصة؛ )د( كفالة إيداع النساء اللوايت 

يحتجن إىل رعاية صحية عقلية يف أماكن إيواء ال تقيد فيها حركتهن يكون فيها مستوى اإلجراءات 
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فيها  عليهن  يفرض  مرافق  يف  وليس  املناسب  العالج  فيها  ويتلقني  ممكن  حد  أدىن  يف  األمنية 

إجراءات أمنية مشددة ملجرد أنهن يعانني من مشاكل صحية عقلية«.

النموذجية  القواعد  إىل 81 من  والقواعد 70  للقاعدتني 65 و66  ]تكملة  السجن  نظام   -2

الدنيا ملعاملة السجناء[

يف  يأخذ  وشامل  متوازن  أنشطة  بربنامج  االلتحاق  من  السجينات  متكن   -1«  42 القاعدة 

االعتبار االحتياجات املالمئة لنوع الجنس.2- يجب أن يتسم نظام السجن بقدر كاف من املرونة 

بحيث يلبي احتياجات الحوامل واألمهات املرضعات والنساء اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن. 

من  السجينات  متكني  أجل  من  السجون  يف  األطفال  لرعاية  الالزمة  الرتتيبات  أو  املرافق  وتوفر 

املشاركة يف األنشطة التي تنظم يف السجن. 3- تبذل جهود خاصة لتوفري برامج تالئم الحوامل 

واألمهات املرضعات والنساء اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن. 4- تبذل جهود خاصة لتوفري 

تعرضن  اللوايت  السجينات  سيام  وال  نفيس،  دعم  إىل  يحتجن  اللوايت  السجينات  تالئم  خدمات 

العتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية«.

القواعد  من  إىل81   79 للقواعد  ]تكملة  السجن  بعد  والرعاية  االجتامعية  2-العالقات 

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[ 

السجينات  زيارات  ذلك،  أمكنها  حيثام  أيضا  وتيرس  السجن،  سلطات  »تشجع   43 القاعدة 

باعتبارها رشطا أساسيا مهام لضامن عافيتهن العقلية وإعادة إدماجهن يف املجتمع«.

القاعدة 44 »بالنظر إىل تعرض السجينات أكرث من غريهن للعنف العائيل، يجب استشارتهن 

عىل النحو املالئم بشأن األشخاص، مبن فيهم أفراد أرسهن، الذين يسمح لهم بزيارتهن«.

القاعدة 45 »تتيح سلطات السجن للسجينات خيارات، من قبيل اإلجازات املنـزلية والسجون 

انتقالهن  لتيسري  ممكن  حد  أقىص  إىل  املجتمعية،  والخدمات  والربامج  التأهيل  ودور  املفتوحة 

من السجن إىل الحرية وتقليص إمكانية وصمهن وإعادة تواصلهن مع أرسهن يف أقرب مرحلة 

ممكنة«.

السلوك  املعنية مبراقبة  الدوائر  بالتعاون مع  القاعدة 46 »عىل سلطات السجن أن تعمل، 

املجتمع املحيل واملنظامت  الرعاية االجتامعية وجامعات  بتقديم خدمات  املعنية  الدوائر  و/أو 

وبعده  إطالق رساحهن  قبل  السجينات  إدماج  إلعادة  شاملة  برامج  إعداد  الحكومية، عىل  غري 

وتنفيذها، مبا يكفل أخذ االحتياجات الخاصة للنساء يف االعتبار«.
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مساعدة  إىل  ويحتجن  رساحهن  يطلق  اللوايت  للسجينات  إضايف  دعم  »يقدم   47 القاعدة 

مع  بالتعاون  املجتمع،  يف  إدماجهن  إعادة  يف  النجاح  لضامن  وعملية  وقانونية  وطبية  نفسية 

الدوائر املعنية بتقديم الخدمات يف املجتمع املحيل«.

3-الحوامل واألمهات املرضعات واألمهات اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن ]تكملة للقاعدة 

23 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 48 »1- تتلقى السجينات الحوامل أو املرضعات توجيهات بشأن صحتهن والنظام 

كافية  أغذية  وتؤمن  أخصايئ صحي مؤهل.  ويراقبه  يعده  برنامج  إطار  بهن يف  الخاص  الغذايئ 

ووفق جدول زمني مناسب وتوفر بيئة صحية وفرص مامرسة التامرين بانتظام للحوامل والرضع 

واألطفال واألمهات املرضعات مجانا. 2- ال يجوز ثني السجينات عن إرضاع أطفالهن ما مل تكن 

مثة أسباب صحية خاصة تقتيض ذلك. 3- تدرج يف برامج العالج االحتياجات الطبية والتغذوية 

للسجينات اللوايت وضعن مواليدهن حديثا، دون أن يرافقهن أطفالهن يف السجن«.

القاعدة 49 »تتخذ القرارات فيام يتعلق بالسامح لألطفال بالبقاء مع أمهاتهم يف السجن مبا 

يراعي يف املقام األول مصلحة الطفل. وال يعامل األطفال الذين يرافقون أمهاتهم يف السجن إطالقا 

كسجناء«.

القاعدة 50 »يتاح للسجينات اللوايت يرافقهن أطفالهن يف السجن أقىص ما ميكن من الفرص 

لقضاء الوقت مع أطفالهن«.

القاعدة 51 »1- توفر خدمات الرعاية الصحية بشكل متواصل لألطفال الذين يعيشون مع 

أمهاتهم يف السجن ويتوىل أخصائيون رصد منوهم، بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقديم الخدمات 

الصحية املجتمعية. 2- يجب تربية األطفال يف بيئة أقرب ما تكون للبيئة التي ينشأ فيها األطفال 

خارج السجن«.

القاعدة 52 »1- تتخذ القرارات فيام يتعلق بفصل الطفل عن أمه استنادا إىل تقييامت خاصة 

بكل حالة عىل حدة وتراعى فيها يف املقام األول مصلحة الطفل، يف إطار القوانني الوطنية ذات 

الصلة باملوضوع. 2- يجب أن تعامل مسألة مغادرة الطفل للسجن عىل نحو يراعي مشاعر الطفل 

وال يسمح بها إال عندما تحدد ترتيبات تكفل له رعاية بديلة، وبعد التشاور، يف حالة السجينات 

وإلحاقهم  أمهاتهم  عن  األطفال  فصل  بعد   -3 القنصليني.  املسؤولني  مع  األجانب،  الرعايا  من 
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بأرسهم أو بأقارب لهم أو تأمني رعاية أخرى بديلة لهم، يتاح للسجينات أقىص ما ميكن من الفرص 

والتسهيالت للقاء أطفالهن، عندما يكون ذلك تحقيقا ملصلحة الطفل وال ميس السالمة العامة«.

4- السجينات األجنبيات ]تكملة للقاعدة 38 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 53 »1- عند وجود اتفاقات ثنائية أو اتفاقات متعددة األطراف ذات صلة باملوضوع، 

ينظر يف نقل السجينات األجنبيات غري املقيامت يف الدولة التي سجن فيها إىل أوطانهن، وبخاصة 

املرأة  تقديم  بعد  فرتة سجنهن،  ممكن خالل  وقت  أقرب  أطفال، يف  أوطانهن  لهن يف  إذا كان 

املعنية طلبا بنقلها أو موافقتها عىل ذلك عن علم وبينة. 2- عندما يتعني أن يخرج من السجن 

طفل يعيش مع سجينة أجنبية غري مقيمة يف الدولة التي سجنت فيها، ينظر يف إعادة الطفل إىل 

وطنه، مراعاة ملصلحة الطفل وبالتشاور مع أمه«.

5- نساء األقليات ونساء الشعوب األصلية

القاعدة 54 »يجب عىل سلطات السجن أن تدرك أن للسجينات اللوايت لهن خلفيات دينية 

إذا ما أردن  التمييز  وثقافية مختلفة احتياجات متباينة وأنهن قد يواجهن أشكاال متعددة من 

سلطات  عىل  لذا  الثقافية.  واألبعاد  الجنس  نوع  تراعي  التي  والخدمات  الربامج  من  االستفادة 

السجن أن تقدم برامج وخدمات شاملة لتلبية هذه االحتياجات، بالتشاور مع السجينات أنفسهن 

والجامعات املعنية«.

القاعدة 55 »تستعرض الخدمات التي تقدم للسجينات قبل إطالق رساحهن وبعده لكفالة 

إثنية  إىل جامعات  ينتمني  اللوايت  وللسجينات  األصلية  الشعوب  نساء  من  للسجينات  مالءمتها 

وعرقية معينة وضامن استفادتهن منها، بالتشاور مع الجامعات املعنية«.

باء- املوقوفات أو املحتجزات رهن املحاكمة ]تكملة للقواعد 84 إىل93 من القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة السجناء[

القاعدة 56 »عىل السلطات املعنية أن تسلم بأن النساء يتعرضن بشكل خاص لسوء املعاملة 

خالل فرتة احتجازهن رهن املحاكمة وتتخذ تدابري مالمئة يف إطار سياساتها ومامرساتها العملية 

لضامن سالمة هؤالء النساء خالل هذه الفرتة. )انظر أيضا القاعدة 58 أدناه فيام يتعلق ببدائل 

االحتجاز رهن املحاكمة(«.
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ثالثا- التدابري غري االحتجازية

لحاالت  للتصدي  مالمئة  أساليب  وضع  يف  طوكيو  قواعد  بأحكام  »يسرتشد   57 القاعدة 

املجرمات وتطبيقها. وتوضع يف إطار النظم القانونية للدول األعضاء خيارات تراعي نوع الجنس 

بشأن تدابري إحالة املجرمات إىل برامج إصالح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية وبدائل االحتجاز 

رهن املحاكمة وإصدار األحكام، مع مراعاة ما تعرض له العديد من املجرمات من إيذاء يف السابق 

ومسؤوليتهن عن توفري الرعاية«.

عن  املجرمات  ال تفصل  طوكيو،  قواعد  من   3-2 القاعدة  أحكام  مراعاة  »مع   58 القاعدة 

أرسهن ومجتمعاتهن املحلية دون إيالء االعتبار الواجب لخلفياتهن وروابطهن األرسية. وتطبق 

أساليب بديلة للتعامل مع النساء اللوايت يرتكنب جرائم، من قبيل تدابري إحالة املجرمات إىل برامج 

إصالح خارج نطاق نظام العدالة الجنائية وبدائل االحتجاز رهن املحاكمة وإصدار األحكام، حيثام 

كان ذلك مالمئا وممكنا«.

القاعدة 59 »تستخدم بوجه عام وسائل الحامية غري االحتجازية، عىل سبيل املثال يف مراكز 

اإليواء التي تديرها هيئات مستقلة أو منظامت غري حكومية أو دوائر أخرى تعنى بالخدمات 

املجتمعية، لحامية النساء اللوايت يحتجن إىل هذه الحامية. وال تطبق التدابري املؤقتة التي تشتمل 

عىل احتجاز امرأة لغرض حاميتها إال عند الرضورة وبناء عىل طلب رصيح من املرأة املعنية، ويتم 

املختصة. وال  السلطات  أو غريها من  القضائية  السلطات  الحاالت تحت إرشاف  ذلك يف جميع 

يتواصل تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة املرأة املعنية«.

القاعدة 60 »تتاح موارد مالمئة إليجاد بدائل تناسب حالة املجرمات من أجل دمج التدابري 

النساء تحت  التي تجعل  املشاكل شيوعا  للتصدي ألكرث  املتخذة  اإلجراءات  غري االحتجازية مع 

طائلة نظام العدالة الجنائية. وقد تشمل تلك البدائل تنظيم دورات عالجية وتقديم املشورة إىل 

النساء ضحايا العنف العائيل واالعتداء الجنيس وتقديم العالج املناسب إىل النساء اللوايت يعانني 

من إعاقة عقلية وتوفري برامج تعليمية وتدريبية لتحسني فرص توظيفهن. وتأخذ هذه الربامج يف 

االعتبار رضورة توفري الرعاية لألطفال والخدمات املخصصة للنساء دون غريهن«.

القاعدة 61 »يجب أن تتمتع املحاكم، عند إصدارها أحكاما ضد املجرمات، بالصالحيات التي 

قبيل عدم وجود سجل جنايئ وعدم خطورة  للحكم من  املخففة  العوامل  النظر يف  متكنها من 

السلوك اإلجرامي نسبيا وطبيعة هذا السلوك، يف ضوء مسؤوليات الرعاية امللقاة عىل عاتق النساء 

املعنيات والخلفيات املعتادة«.
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القاعدة 62 »يجب تحسني إمكانية توفري برامج مخصصة للنساء يف املجتمع املحيل لعالجهن 

من تعاطي املخدرات يراعى فيها نوع الجنس وتأثري الصدمات النفسية وإمكانية استفادة النساء 

من هذا العالج، من أجل منعهن من ارتكاب الجرائم وألغراض إحالتهن إىل برامج إصالح خارج 

نطاق نظام العدالة الجنائية وإصدار أحكام بديلة ضدهن«.

1- التدابري الالحقة إلصدار األحكام

القاعدة 63 »يجب أن تؤخذ مسؤولية السجينات عن توفري الرعاية واحتياجاتهن الخاصة فيام 

يتعلق بإعادة اإلدماج يف املجتمع بعني االعتبار يف القرارات املتعلقة باإلفراج املرشوط املبكر«.

2- الحوامل والنساء اللوايت يعلن أطفاال

القاعدة 64 »يفضل، حيثام يكون ممكنا ومالمئا، إصدار أحكام غري احتجازية بحق الحوامل 

والنساء اللوايت يعلن أطفاال، وينظر يف إصدار أحكام احتجازية يف الحاالت التي تعترب فيها الجرمية 

املرتكبة خطرية أو عنيفة أو يف الحاالت التي تشكل فيها املرأة خطرا مستمرا، وبعد مراعاة مصلحة 

الطفل أو األطفال مع كفالة وضع ترتيبات مالمئة لتوفري الرعاية لهؤالء األطفال«.

3- املجرمات القارصات

القاعدة 65 »يجب قدر اإلمكان تجنب إيداع األطفال الذين يخالفون القانون السجن. ويجب 

مراعاة ضعف املجرمات القارصات بسبب نوع الجنس عند اتخاذ قرارات بشأنهن«.

4- النساء األجنبيات

الجرمية  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  للتصديق عىل  الجهود  قصارى  »تبذل   66 القاعدة 

املنظمة عرب الوطنيةوبروتوكول منع وقمع االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، واملعاقبة 

عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل تنفيذ أحكامهام 

عىل نحو تام مبا يوفر الحامية القصوى لضحايا االتجار بغية تجنب اإليذاء غري املبارش للعديد من 

النساء األجنبيات«.

رابعا- إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم والتوعية

1-إجراء البحوث وإعداد الخطط والتقييم

بشأن  النتائج  عىل  تركز  شاملة  بحوث  إجراء  وتشجيع  لتنظيم  الجهود  »تبذل   67 القاعدة 
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الجنائية  العدالة  طائلة  تحت  الوقوع  إىل  تدفعهن  التي  واألسباب  النساء  ترتكبها  التي  الجرائم 

واألثر الذي يرتتب عىل الوجود يف وسط إجرامي والسجن يف النساء وبشأن الخصائص التي تتسم 

بها املجرمات والربامج التي تصمم للحد من إمكانية معاودة النساء ارتكاب الجرم، كأساس إلعداد 

إدماج  بإعادة  املتعلقة  االحتياجات  لتلبية  فعال  نحو  عىل  والسياسات  الربامج  ووضع  الخطط 

املجرمات يف املجتمع«.

الذين يترضرون  األطفال  البحوث بشأن عدد  لتنظيم وتشجيع  الجهود  القاعدة 68 »تبذل 

بسبب خضوع أمهاتهم لنظام العدالة الجنائية وحبسهن بوجه خاص وما يرتتب عىل ذلك من أثر 

يف األطفال، من أجل املساهمة يف وضع السياسات والربامج مع مراعاة مصلحة الطفل يف املقام 

األول«.

القاعدة 69 »تبذل الجهود للقيام عىل نحو دوري باستعراض االتجاهات واملشاكل والعوامل 

املرتبطة بسلوك املرأة اإلجرامي ومدى فعالية تلبية االحتياجات املتعلقة بإعادة إدماج املجرمات 

الحد من وصمهن ووصم  املعلومات عن ذلك، من أجل  املجتمع وتقييمها ونرش  وأطفالهن يف 

أطفالهن واألثر السلبي الذي يلحق بهم من جراء خضوع هؤالء النساء لنظام العدالة الجنائية«.

2- التوعية وتبادل املعلومات وتوفري التدريب

النساء تحت  التي تجعل  القاعدة 70 »1- يجب توعية وسائل اإلعالم والجمهور باألسباب 

طائلة نظام العدالة الجنائية وبأنجع السبل الكفيلة بالتصدي لذلك، من أجل إتاحة إمكانية إعادة 

إدماج النساء يف املجتمع، مع مراعاة مصلحة الطفل يف املقام األول. 2- يجب أن تشمل السياسات 

التي ترمي إىل تحسني النتائج املتوخاة من إجراءات نظام العدالة الجنائية للتصدي للمجرمات 

وزيادة إنصاف النساء وأطفالهن نرش وتعميم البحوث واألمثلة بشأن املامرسات الجيدة يف هذا 

املسائل  يف  مهنية  مسؤولية  تتحمل  التي  والجهات  والجمهور  اإلعالم  وسائل  تزود   -3 املجال. 

املتعلقة بالسجينات واملجرمات عىل نحو منتظم مبعلومات وقائعية عن املسائل املشمولة بهذه 

القواعد وعن تنفيذها. 4- تعد وتنفذ برامج تدريبية للمسؤولني املعنيني يف نظام العدالة الجنائية 

بشأن هذه القواعد وبشأن نتائج البحوث من أجل توعيتهم باألحكام الواردة فيها وتشجيعهم 

عىل العمل بها«.
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ثالًثا: األشخاص ذوي اإلعاقة والوصول إلى العدالة

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948

املادة 1 »يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة والحقوق....«

املادة 2 »لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا 

متييز من أي نوع، وال سيام التمييز بسبب العنرص، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو 

الرأي سياسيا وغري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو أي وضع آخر«.

املادة 6 »لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانوين«.

املادة 7 »الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع بحامية القانون دومنا 

متييز، كام يتساوون يف حق التمتع بالحامية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل 

مثل هذا التمييز«.

املادة 8 »لكل شخص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعيل من أية أعامل 

تنتهك الحقوق األساسية التي مينحها إياه الدستور أو القانون«.

قضيته  تنظر  أن  يف  الحق  اآلخرين،  مع  التامة  املساواة  قدم  عىل  إنسان،  »لكل   10 املادة 

محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف أية تهمة جزائية 

توجه إليه«. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

املادة 2 »1. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة 

إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب  املوجودين يف  األفراد  الحقوق لجميع  هذه 

العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي 

أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب«.

املادة 14 »1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية تهمة 

جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف 

وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. .....
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3. لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته، وعىل قدم املساواة التامة، بالضامنات 

الدنيا التالية: .......

املادة 16 »لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية«.

اتفاقية حقوق الطفل 1990

املادة 2 الفقرة 1 »تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتضمنها لكل 

طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنرص الطفل أو والديه أو 

الويص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السيايس أو غريه أو أصلهم 

القومي أو اإلثني أو االجتامعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر«.

ويف املادة 3 الفقرة 1 »يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات 

الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات الترشيعية، يويل 

االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل«

ويف املادة 6 »1. تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال يف الحياة. 2. تكفل الدول 

األطراف إىل أقىص حد ممكن بقاء الطفل ومنوه«.

ويف املادة 12 »1. تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه 

الخاصة حق التعبري عن تلك اآلراء بحرية يف جميع املسائل التي متس الطفل، وتوىل آراء الطفل 

االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 

قضائية  إجراءات  أي  يف  إليه  االستامع  فرصة  خاص،  بوجه  للطفل،  تتاح  الغرض،  ولهذا   .2

وإدارية متس الطفل، إما مبارشة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالمئة، بطريقة تتفق مع القواعد 

اإلجرائية للقانون الوطني.

بحياة  أو جسديا  املعوق عقليا  الطفل  بوجوب متتع  األطراف  الدول  املادة 23 »1. تعرتف 

كاملة وكرمية، يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتامده عىل النفس وتيرس مشاركته الفعلية يف 

املجتمع. 

2. تعرتف الدول األطراف بحق الطفل املعوق يف التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل 

املؤهل لذلك وللمسؤولني عن رعايته، رهنا بتوفر املوارد، تقديم املساعدة التي يقدم عنها طلب، 

والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غريهام ممن يرعونه.
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3. إدراكا لالحتياجات الخاصة للطفل املعوق، توفر املساعدة املقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه 

املادة مجانا كلام أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غريهام ممن يقومون برعاية 

الطفل، وينبغي أن تهدف إىل ضامن إمكانية حصول الطفل املعوق فعال عىل التعليم والتدريب، 

الرتفيهية  والفرص  واإلعداد ملامرسة عمل،  التأهيل،  إعادة  الصحية، وخدمات  الرعاية  وخدمات 

وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إىل تحقيق االندماج االجتامعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف ذلك منوه 

الثقايف والروحي، عىل أكمل وجه ممكن.

يتهم بذلك  أو  العقوبات  قانون  انتهك  بأنه  املادة 40« 2)ب( يكون لكل طفل يدعي  ويف 

الضامنات التالية عىل األقل: »6« الحصول عىل مساعدة مرتجم شفوي مجانا إذا تعذر عىل الطفل 

فهم اللغة املستعملة أو النطق بها.

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006

املادة 1 »الغرض من هذه االتفاقية هو تعزيز وحامية وكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة 

متتعا كامال عىل قدم املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز 

احرتام كرامتهم املتأصلة.

ويشمل مصطلح »األشخاص ذوي اإلعاقة« كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية 

أو عقلية أو ذهنية أو حّسيَة، قد متنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من املشاركة بصورة 

كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

املادة 2- التعاريف 

اللمس،  طريق  عن  واالتصال  برايل،  وطريقة  النصوص،  وعرض  اللغات  يشمل  »االتصال” 

ووسائل  أساليب  عن  فضال  االستعامل،  امليسورة  املتعددة  والوسائط  الكبرية،  الطباعة  وحروف 

وأشكال االتصال املعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة املبسطة والقراءة بواسطة البرش، 

مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصال امليسورة االستعامل.

“اللغة” تشمل لغة الكالم ولغة اإلشارة وغريها من أشكال اللغات غري الكالمية.

“التمييز عىل أساس اإلعاقة” يعني أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون 

غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع 
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بها أو مامرستها، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف امليادين السياسية واالقتصادية أو االجتامعية 

أو الثقافية أو املدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، مبا يف ذلك الحرمان من 

ترتيبات تيسريية معقولة.

»الرتتيبات التيسريية املعقولة« تعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة التي ال تفرض 

عبئا غري متناسب أو غري رضوري، والتي تكون هناك حاجة إليها يف حالة محددة، لكفالة متتع 

األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أساس املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ومامرستها.

الذايت  املتأصلة واستقاللهم  العامة لالتفاقية »)أ( احرتام كرامة األشخاص  املبادئ  املادة 3- 

مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم، )ب( عدم التمييز، )ج( كفالة مشاركة 

وقبول  الفوارق  احرتام  )د(  املجتمع،  يف  وفعالة  كاملة  بصورة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وإرشاك 

)و(  الفرص،  تكافؤ  )هـ(  البرشية،  والطبيعة  البرشي  التنوع  من  كجزء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

ذوي  لألطفال  املتطورة  القدرات  احرتام  )ح(  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة  )ز(  الوصول،  إمكانية 

اإلعاقة واحرتام حقهم يف الحفاظ عىل هويتهم.”

املادة 4- االلتزامات العامة

األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  كافة  إعامل  وتعزيز  بكفالة  األطراف  الدول  تتعهد   .1

إعامال تاما لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع عىل أساس اإلعاقة. وتحقيقا 

لهذه الغاية، تتعهد الدول األطراف مبا ييل: )أ( اتخاذ جميع التدابري املالمئة، الترشيعية واإلدارية 

التدابري  جميع  اتخاذ  )ب(  االتفاقية،  هذه  يف  بها  املعرتف  الحقوق  إلنفاذ  التدابري،  من  وغريها 

املالمئة، مبا فيها الترشيع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف ومامرسات تشكل 

ذوي  لألشخاص  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حامية  مراعاة  )ج(  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ضد  متييزا 

اإلعاقة يف جميع السياسات والربامج؛ )د( االمتناع عن القيام بأي عمل أو مامرسة تتعارض وهذه 

التدابري  اتخاذ كافة  العامة مبا يتفق معها، (هـ(  السلطات واملؤسسات  االتفاقية وكفالة ترصف 

املناسبة للقضاء عىل التمييز عىل أساس اإلعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

املادة 5- املساواة وعدم التمييز 

1. تقر الدول األطراف بأن جميع األشخاص متساوون أمام القانون ومبقتضاه ولهم الحق دون 

أي متييز وعىل قدم املساواة يف الحامية والفائدة اللتني يوفرهام القانون.
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2. تحظر الدول األطراف أي متييز عىل أساس اإلعاقة وتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحامية 

املتساوية والفعالة من التمييز عىل أي أساس.

3. تتخذ الدول األطراف، سعياً لتعزيز املساواة والقضاء عىل التمييز، جميع الخطوات املناسبة 

لكفالة توافر الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

4. ال تعترب التدابري املحددة الرضورية للتعجيل باملساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو 

تحقيقها متييزا مبقتىض أحكام هذه االتفاقية.

املادة 6- النساء ذوات اإلعاقة

من  متعددة  ألشكال  يتعرضن  اإلعاقة  ذوات  والفتيات  النساء  بأن  األطراف  الدول  تقر   .1

قدم  وعىل  كامال  متتعا  متتــعهن  لضامن  الالزمة  التدابري  الصدد  هذا  يف  ستتخذ  وأنها  التمييز، 

املساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

2. تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املالمئة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكني للمرأة، 

بغرض ضامن مامرستها حقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة يف هذه االتفاقية والتمتع بها.

املادة 7- األطفال ذوو اإلعاقة

متتعا  اإلعاقة  ذوي  األطفال  متتع  لكفالة  الرضورية  التدابري  األطراف جميع  الدول  تتخذ   .1

كامال بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وذلك عىل قدم املساواة مع غريهم من األطفال.

اإلعاقة،  ذوي  باألطفال  املتعلقة  التدابري  للطفل، يف جميع  مصلحة  أفضل  توخي  يكون   .2

اعتبارا أساسيا.

3. تكفل الدول األطراف متتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق يف التعبري بحرية عن آرائهم يف 

جميع املسائل التي متسهم مع إيالء االهتامم الواجب آلرائهم هذه وفقا لسنهم ومدى نضجهم، 

وذلك عىل أساس املساواة مع غريهم من األطفال وتوفري املساعدة عىل مامرسة ذلك الحق، مبا 

يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

املادة 9- إمكانية الوصول

1. لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش يف استقاللية واملشاركة بشكل كامل يف جميع 

جوانب الحياة، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي 
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واملعلومات  النقل  ووسائل  املحيطة  املادية  البيئة  إىل  غريهم،  مع  املساواة  قدم  عىل  اإلعاقة، 

األخرى  والخدمات  واملرافق  واالتصال،  املعلومات  ونظم  تكنولوجيات  ذلك  يف  مبا  واالتصاالت، 

املتاحة لعامة الجمهور أو املقدمة إليه، يف املناطق الحرضية والريفية عىل السواء. وهذه التدابري، 

تنطبق بوجه  الوصول وإزالتها،  إمكانية  أمام  العقبات واملعوقات  أن تشمل تحديد  التي يجب 

خاص عىل ما ييل: )أ( املباين والطرق ووسائل النقل واملرافق األخرى داخل البيوت وخارجها، مبا 

يف ذلك املدارس واملساكن واملرافق الطبية وأماكن العمل؛ )ب( املعلومات واالتصاالت والخدمات 

األخرى، مبا فيها الخدمات اإللكرتونية وخدمات الطوارئ.

2. تتخذ الدول األطراف أيضا التدابري املناسبة الرامية إىل: .... )ج( توفري التدريب للجهات 

التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة؛ )د( توفري  املتعلقة بإمكانية الوصول  املعنية بشأن املسائل 

الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها يف املباين العامة واملرافق األخرى املتاحة 

لعامة الجمهور؛ )هـ( توفري أشكال من املساعدة البرشية والوسطاء، مبن فيهم املرشدون والقراء 

واألخصائيون املفرسون للغة اإلشارة، لتيسري إمكانية الوصول إىل املباين واملرافق األخرى املتاحة 

لضامن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األخرى  والدعم  املساعدة  أشكال  تشجيع  )و(  الجمهور؛  لعامة 

حصولهم عىل املعلومات؛

املادة 10- الحق يف الحياة »تؤكد الدول األطراف من جديد أن لكل إنسان الحق األصيل يف 

الحياة وتتخذ جميع التدابري الرضورية لضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة فعليا بهذا الحق عىل 

قدم املساواة مع اآلخرين«.

املادة 11- حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية »تتعهد الدول األطراف وفقا ملسؤولياتها الواردة 

يف القانون الدويل، مبا فيها القانون اإلنساين الدويل وكذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان، باتخاذ 

يوجدون يف حاالت  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لضامن حامية وسالمة  املمكنة  التدابري  كافة 

تتسم بالخطورة، مبا يف ذلك حاالت النـزاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية”.

املادة 12- االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع آخرين أمام القانون 1. 

تؤكد الدول األطراف من جديد حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف بهم يف كل مكان كأشخاص 

أمام القانون.

2. تقر الدول األطراف بتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بأهلية قانونية عىل قدم املساواة مع 

آخرين يف جميع مناحي الحياة.
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3. تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة لتوفري إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل 

الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء مامرسة أهليتهم القانونية.

4. تكفل الدول األطراف أن توفر جميع التدابري املرتبطة مبامرسة األهلية القانونية الضامنات 

املناسبة والفعالة ملنع إساءة استعامل هذه التدابري وفقا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان. وتكفل 

املعني  الشخص  حقوق  القانونية  األهلية  مبامرسة  املرتبطة  التدابري  تحرتم  أن  الضامنات  هذه 

له،  ال مسوغ  الذي  التأثيــــر  ومن  املصالح  تضارب  من  تكون مجردة  وأن  وأفضلياته،  وإرادته 

ومتناسبة ومتامشية مع ظروف الشخص، وترسي يف أقرص مدة ممكنة، وتخضع ملراجعة منتظمة 

من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضامنات 

متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابري يف حقوق الشخص ومصالحه.

5. رهنا بأحكام هذه املادة، تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة والفعالة لضامن حق 

األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل أساس املساواة، يف ملكية أو وراثة املمتلكات وإدارة شؤونهم املالية 

وإمكانية حصولهم، مساواة بغريهم، عىل القروض املرصفية والرهون وغريها من أشكال االئتامن 

املايل، وتضمن عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

املادة 13- إمكانية اللجوء إىل القضاء

قدم  عىل  القضاء  إىل  للجوء  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  فعالة  سبال  األطراف  الدول  تكفل   .1

املساواة مع اآلخرين، مبا يف ذلك من خالل توفري التيسريات اإلجرائية التي تتناسب مع أعامرهم، 

املبارشة، مبا يف ذلك بصفتهم شهودا، يف  املبارشة وغري  الفعال يف املشاركة  بغرض تيرس دورهم 

جميع اإلجراءات القانونية، مبا فيها مراحل التحقيق واملراحل التمهيدية األخرى.

األطراف  الدول  تشجع  فعليا،  القضاء  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لجوء  إمكانية  لكفالة   .2

التدريب املناسب للعاملني يف مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الرشطة وموظفو السجون.

املادة 14- حرية الشخص وأمنه 1. تكفل الدول األطراف لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم 

املساواة مع اآلخرين: )أ( التمتع بالحق يف الحرية الشخصية واألمن الشخيص؛ )ب( عدم حرمانهم 

الحرية متسقا مع  من حريتهم بشكل غري قانوين أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من 

القانون، وأال يكون وجود اإلعاقة مربرا بأي حال من األحوال ألي حرمان من الحرية.

أية  نتيجة  حريتهم،  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حرمان  حالة  يف  األطراف  الدول  تكفل   .2
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لحقوق  الدويل  للقانون  وفقا  املساواة مع غريهم، ضامنات  قدم  لهم، عىل  يخول  أن  إجراءات، 

اإلنسان، وأن يُعاملوا وفقا ألهداف ومبادئ هذه االتفاقية، مبا يف ذلك توفري الرتتيبات التيسريية 

املعقولة لهم.

املادة 15- عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 1. 

رض أي شخص للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وبشكل  ال يُعَّ

خاص ال يعرض أي شخص إلجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته.

التدابري  التدابري الترشيعية واإلدارية والقضائية وغريها من  2. تتخذ الدول األطراف جميع 

الفعالة ملنع إخضاع األشخاص ذوي اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، للتعذيب أو املعاملة 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

املادة 16- عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء 1. تتخذ الدول األطراف جميع التدابري 

الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية وغريها من التدابري املناسبة لحامية األشخاص ذوي 

اإلعاقة، داخل منازلهم وخارجها عىل السواء، من جميع أشكال االستغالل والعنف واالعتداء، مبا 

يف ذلك جوانبها القامئة عىل نوع الجنس.

2. تتخذ الدول األطراف أيضا جميع التدابري املناسبة ملنع جميع أشكال االستغالل والعنف 

اإلعاقة  املساعدة والدعم لألشخاص ذوي  أمور منها توفري أشكال مناسبة من  بكفالة  واالعتداء 

ذلك  يف  مبا  وسنهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  جنس  نوع  تراعي  لهم  الرعاية  ومقدمي  وأرسهم 

عن طريق توفري املعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حاالت االستغالل والعنف واالعتداء 

الحامية سن  توفري خدمات  يراعى يف  أن  األطراف  الدول  وتكفل  عنها.  واإلبالغ  عليها  والتعرف 

األشخاص ذوي اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.

3. تكفل الدول األطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع املرافق والربامج املعّدة لخدمة 

والعنف  االستغالل  أشكال  جميع  حدوث  دون  للحيلولة  فعاال  رصدا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

واالعتداء.

اإلعاقة  ذوي  األشخاص  استعادة  لتشجيع  املناسبة  التدابري  األطراف جميع  الدول  تتخذ   .4

عندما  املجتمع  يف  إدماجهم  وإعادة  تأهيلهم،  وإعادة  والنفسية،  واإلدراكية  البدنية  عافيتهم 

توفري  االعتداء، مبا يف ذلك عن طريق  أو  العنف  أو  االستغالل  أشكال  يتعرضون ألي شكل من 

الفرد  صحة  تعزز  بيئة  يف  اإلدماج  وإعادة  العافية  استعادة  وتتحقق  لهم.  الحامية  خدمات 
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الذايت وتراعي االحتياجات الخاصة بكل من نوع  ورفاهيته واحرتامه لنفسه وكرامته واستقالله 

الجنس والسن.

تركز  األطراف ترشيعات وسياسات فعالة، من ضمنها ترشيعات وسياسات  الدول  5. تضع 

عىل النساء واألطفال، لكفالة التعرف عىل حاالت االستغالل والعنف واالعتداء التي يتعرض لها 

األشخاص ذوو اإلعاقة والتحقيق فيها، وعند االقتضاء، املقاضاة عليها.

املادة 17- حامية السالمة الشخصية »لكل شخص ذي إعاقة الحق يف احرتام سالمته الشخصية 

والعقلية عىل قدم املساواة مع اآلخرين”.

اإلعاقة يف  الدول األطراف بحق األشخاص ذوي  تقر  التنقل والجنسية 1.  املادة 18- حرية 

التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول عىل الجنسية، عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين، مبا يف ذلك ضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة مبا ييل: )أ( الحق يف الحصول عىل 

الجنسية وتغيريها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو عىل أساس اإلعاقة؛ )ب( عدم حرمانهم 

عىل أساس اإلعاقة من إمكانية حيازة وامتالك واستعامل وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى إلثبات 

الهوية أو اللجوء إىل عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الرضورة لتيسري 

مامرسة الحق يف حرية التنقل؛ )ج( الحق يف مغادرة أي بلد مبا يف ذلك بلدهم؛ )د( عدم حرمانهم 

تعسفا أو عىل أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم.

2. يسجل األطفال ذوو اإلعاقة فور والدتهم ويكون لهم منذئذ الحق يف الحصول عىل اسم 

والحق يف اكتساب الجنسية والحق بقدر اإلمكان يف أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

االتفاقية  هذه  يف  األطراف  الدول  »تقر  املجتمع  يف  واإلدماج  املستقل  19-العيش  املادة 

بخيارات مساوية  املجتمع،  العيش يف  بغريهم، يف  اإلعاقة، مساواة  األشخاص ذوي  بحق جميع 

لخيارات اآلخرين، وتتخذ تدابري فعالة ومناسبة لتيسري متتع األشخاص ذوي اإلعاقة الكامل بحقهم 

وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة يف املجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما ييل: )أ( إتاحة الفرصة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم واألشخاص الذين يعيشون 

معهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين وعدم إجبارهم عىل العيش يف إطار ترتيب معييش خاص؛ 

)ب( إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل طائفة من خدمات املؤازرة يف املنـزل ويف محل 

اإلقامة وغريها من الخدمات املجتمعية، مبا يف ذلك املساعدة الشخصية الرضورية لتيسري عيشهم 

ذوي  األشخاص  استفادة  (ج(  عنه؛  االنفصال  أو  االنعزال  من  ووقايتهم  املجتمع،  يف  وإدماجهم 
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اإلعاقة، عىل قدم املساواة مع اآلخرين، من الخدمات واملرافق املجتمعية املتاحة لعامة الناس، 

وضامن استجابة هذه الخدمات الحتياجاتهم.

النظر عن  املادة 22- احرتام الخصوصية 1. ال يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، برصف 

مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصياته أو شؤون أرسته 

أو بيته أو مراسالته أو أي نوع آخر من وسائل االتصال التي يستعملها، وال للتهجم غري املرشوع 

عىل رشفه وسمعته. ولجميع األشخاص ذوي اإلعاقة الحق يف حامية القانون لهم من أي تدخل 

أو تهجم من هذا القبيل.

2. تقوم الدول األطراف بحامية خصوصية املعلومات املتعلقة بالشؤون الشخصية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

التمتع  يف  الحق  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  بـأن  األطراف  الدول  »تعرتف  الصحة   -25 املادة 

بأعىل مستويات الصحة دون متييز عىل أساس اإلعاقة. وتتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة 

الكفيلة بحصول األشخاص ذوي اإلعاقة عىل خدمات صحية تراعي الفروق بني الجنسني، مبا يف 

ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول األطراف بوجه خاص عىل ما ييل: )أ( توفري 

رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة لألشخاص ذوي اإلعاقة تعادل يف نطاقها ونوعيتها 

وبرامج  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  ذلك خدمات  يف  مبا  لآلخرين،  توفرها  التي  تلك  ومعايريها 

الصحة العامة للسكان، )ب( توفري ما يحتاج إليه األشخاص ذوو اإلعاقة تحديدا بسبب إعاقتهم 

من خدمات صحية، تشمل الكشف املبكر والتدخل عند االقتضاء، وخدمات تهدف إىل التقليل 

إىل أدىن حد من اإلعاقات ومنع حدوث املزيد منها، عىل أن يشمل ذلك األطفال وكبار السن، )ج( 

توفري هذه الخدمات الصحية يف أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم املحلية، مبا يف ذلك يف املناطق 

الريفية، (د( الطلب إىل مزاويل املهن الصحية تقديم رعاية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة بنفس جودة 

الحرة  املوافقة  الرعاية عىل أساس  التي يقدمونها إىل اآلخرين، مبا يف ذلك تقديم هذه  الرعاية 

واملستنرية، من خالل القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق اإلنسان املكفولة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكرامتهم واستقاللهم الذايت واحتياجاتهم من خالل توفري التدريب لهم ونرش معايري 

التمييز ضد األشخاص  العام والخاص، (هـ( حظر  القطاعني  الصحية يف  بالرعاية  تتعلق  أخالقية 

ذوي اإلعاقة يف توفري التأمني الصحي، والتأمني عىل الحياة حيثام يسمح القانون الوطني بذلك، 

عىل أن يوفر بطريقة منصفة ومعقولة، (و( منع الحرمان عىل أساس التمييز من الرعاية الصحية 

أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب اإلعاقة.
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الخالصة

- تقر االتفاقية كفالة التمتع الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة بجميع الحقوق والحريات عىل 

قدم املساواة مع كافة األشخاص، وتعرف املادة األوىل »األشخاص ذوي اإلعاقة« كل من يعاين من 

عاهة طويلة األجل متنعهم من التعامل مع املجتمع سواء كانت اإلعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية 

أو حّسيَة.

- وتتضمن املادة الثانية تعاريف وسائل االتصال واللغة مع ذوي اإلعاقة. وتوضح أيضاً أن 

»التمييز عىل أساس اإلعاقة” أي متييز أو استبعاد أو تقييد عىل أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره 

إضعاف أو إحباط االعرتاف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو مامرستها، 

عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يف جميع امليادين. فضالً عن بيان »الرتتيبات التيسريية املعقولة« 

من التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناسبة لكفالة متتع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل أساس املساواة 

مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومامرستها.

- وتعيد املادة الثالثة التأكيد عىل مجموعة املبادئ األساسية ينبغي احرتامها لألشخاص ذوي 

وفعالة  كاملة  بصورة  وكفالة مشاركتهم  التمييز  وعدم  املتأصلة  األشخاص  كرامة  احرتام  اإلعاقة 

الوصول؛  وإمكانية  الفرص؛  اإلعاقة وتكافؤ  األشخاص ذوي  الفوارق وقبول  املجتمع؛ واحرتام  يف 

واملساواة بني الرجل واملرأة؛ واحرتام القدرات املتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة.

- وتقتيض املادة الرابعة بااللتزامات الوقعة عىل الدول بكفالة وتعزيز إعامل كافة حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية إعامال تاما لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من أي نوع 

عىل أساس اإلعاقة، من بينها اتخاذ جميع التدابري املالمئة إلنفاذ الحقوق املعرتف ولتعديل أو إلغاء 

ما يوجد من قوانني ولوائح وأعراف ومامرسات تشكل متييزا ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

ضامنها  وينبغي  البرش  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحقوق  من  جملة  االتفاقية  وتكرس   -

لألشخاص ذوي اإلعاقة كذلك عىل النحو التايل:

1( الشخصية القانونية64 )املادة 12(

- تنص املادة 12 عىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف لهم بالشخصية القانونية الكامل 

64  انظر التعليق العام رقم 1 - اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - بشأن املادة 12 االعرتاف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم 
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فتقر الفقرة 1 رصاحة عىل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف بهم كأشخاص أمام القانون، 

مع ضامن احرتام الشخصية القانونية لكل إنسان، وهي رشط مسبق لالعرتاف بأهليته القانونية. 

مع  املساواة  قدم  الحياة عىل  مناحي  القانونية يف جميع  باألهلية  بتمتعهم   2 الفقرة  تقر  فيام 

القانوين. مع  النظام  تامة لحقوقه يف  للحصول عىل حامية  أهلية  اآلخرين. مبا تشمل عليه من 

األخذ يف االعتبار أن األهلية القانونية هو حق متأصل مكفول لجميع الناس، مبن فيهم األشخاص 

ذوو اإلعاقة.

- كام تنص الفقرة 5 عىل حقهم يف االعرتاف بأهليته لألداء، وواجب الدول يف اتخاذ »جميع 

ملكية  يف  املساواة،  أساس  عىل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حق  لضامن  والفعالة  املناسبة  التدابري 

القروض  عىل  بغريهم،  مساواًة  حصولهم،  وإمكانية  املالية  شؤونهم  وإدارة  املمتلكات  أو وراثة 

املرصفية والرهون وغريها من أشكال االئتامن املايل، وتضمن عدم حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة 

بشكل تعسفي من ممتلكاتهم«.

- ووفق ما تبيّنه املادة 12 أن املسميات التمييزية، مثل »االختالل العقيل« وغريه، ليست 

أوجه  تُستخدم  أالّ  يجب  املادة  فبموجب هذه  القانونية.  األهلية  من  للتجريد  أسباباً مرشوعة 

القانونية  لتجريد شخص من أهليته  العقلية، متصّورة كانت أو فعلية، مربراً  القدرة  القصور يف 

بأن  الوجوب(  األول:)أهلية  فالشق  املجتمع.  املشاركة يف  بشكل جدي من  يتمكن  ليك  بشقيها 

يكون صاحب حقوق وواجبات ويعرتف به كشخص اعتباري أمام القانون، منها عىل سبيل املثال 

الحصول عىل شهادة ميالد، أو التامس املساعدة الطبية، أو التسّجل يف قوائم االقرتاع، أو التقّدم 

والواجبات  الحقوق  بأن ميارس هذه  األداء(  )أهلية  الثاين  والشق  بطلب الستصدار جواز سفر. 

القانون. وهو األمر الذي كثرياً  والقدرة عىل الترصف مبوجبها، وأن يُعرتف بتلك الترصفات أمام 

ما يواجه فيه األشخاص ذوو اإلعاقة حرماناً أو انتقاصاً. عىل سبيل املثال، قد تجيز القوانني لذوي 

اإلعاقة التملّك، ولكنها قد ال تحرتم دامئاً ترصّفاتهم من حيث بيع املمتلكات أو رشائها. 

- مع مراعاة عدم الخلط بني مفهوَمي القدرة العقلية واألهلية القانونية لدرجة أن الشخص 

الذي يعترب مصاباً بعجز يف مهارات اتخاذ القرار، بسبب إعاقة إدراكية أو نفسية اجتامعية يف كثري 

من األحيان، يُجرَّد نتيجة ذلك من أهليته القانونية يف اتخاذ القرار. فال تجيز املادة 12 التجريد 

التمييزي من األهلية القانونية بل تقيض بتقديم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مامرسة أهليتهم 

القانونية.
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- وتُقر الفقرة 3 بالتزام الدول بأن تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة الحصول عىل الدعم يف مامرسة 

أهليتهم القانونية. واالمتناع عن تجريدهم من أهليتهم القانونية، وإمكانية اتاحة حصولهم عىل 

الدعم الالزم لتمكينهم من اتخاذ قرارات ذات أثر قانوين، منها ما يشمل الرتتيبات الرسمية وغري 

ذوو  األشخاص  اختيار  املثال  سبيل  عىل  ودرجاتها،  أنواعها  باختالف  الدعم،  تقديم  يف  الرسمية 

اإلعاقة، أشخاص ملساعدتهم يف مامرسة أهليتهم القانونية يف أنواع معيّنة من القرارات، أو التامس 

الدفاع عن  الدعم يف  )مبا يشمل  أو االستعانة مبؤازرين  األقران  كدعم  الدعم  من  أخرى  أشكاالً 

قضاياهم بأنفسهم( أو املساعدة يف مجال التواصل. أو تدابري تتعلق مببدأ التصميم العام وإمكانية 

الوصول مثل إتاحة املعلومات بصيغة ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة فهمها أو إتاحة مرتجمني للغة 

اإلشارة من أجل متكينهم من القيام باإلجراءات القانونية املطلوبة. مع وجوب احرتام حقوقهم 

وإرادتهم وأفضلياتهم، بحيث أال يصل هذا الدعم إىل حد اتخاذ القرارات بالوكالة عنهم أو يكون 

ضد رغبتهم يف عدم مامرسة حقهم يف الحصول عىل الدعم. ومبوجب الفقرة 3)د( ينبغي احرتام 

ومراعاة  البرشية«  والطبيعة  البرشي  التنوع  من  كجزء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وقبول  الفوارق 

تفاوت نوع الدعم املقدم ودرجته من شخص آلخر نظراً لتنوع اإلعاقة. ويجب احرتام االستقالل 

الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقة وقدرتهم عىل اتخاذ القرارات يف جميع األوقات، مبا يف ذلك أثناء 

األزمات. 

- وتبني الفقرة 4 الضامنات التي يجب توافرها يف أي نظام لتقديم الدعم لذوي اإلعاقة يف 

احرتام  وتكفل  األهلية  هذه  للمامرسة  وفعالة  مالمئة  تكون  بحيث  القانونية.  أهليتهم  مامرسة 

حقوق الشخص وإرادته وأفضلياته. والحامية من االعتداء عىل قدم املساواة مع اآلخرين. ويف حال 

تعذر عمليا تحدي إرادة الفرد وأفضلياته يتعني االستعاضة عن عبارة »املصالح الفضىل« املفرتضة 

لألطفال، بعبارة »أفضل تفسري لإلرادة واألفضليات« عندما يتعلق األمر بالبالغني، الحرتام حقوق 

القانونية عىل  الفرد وإرادته وأفضلياته ولضامن متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقهم يف األهلية 

قدم املساواة مع اآلخرين.

الذي  التأثري  من  حامية  عىل  القانونية  األهلية  مامرسة  ضامنات  تشتمل  أن  مراعاة  مع   -

الدعم  الداعم ومتلّقي  التفاعل بني  نوعية  التأثري عندما يظهر عىل  له، ويحدث ذلك  ال مسوغ 

يتفاقم لدى  أو تالعب. خاصة وأن هذا األمر قد  أو خداع  أو تهديد  أو عدوانية  إشارات خوف 

األشخاص الذين يعتمدون عىل دعم اآلخرين يف اتخاذ القرارات. 

- كام تقيض الفقرة 5 بأن تتخذ الدول التدابري الالزمة، ترشيعية وإدارية وقضائية وتدابري 
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قدم  واالقتصادية، عىل  املالية  الشؤون  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لضامن حقوق  أخرى،  عملية 

التمويل  مجايَل  يف  للتمييز  أساساً  الجنس  نوع  استخدام  ال يجوز  ومثلام  اآلخرين.  مع  املساواة 

وامللكية وفق اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، فإنه ال يجوز استخدام اإلعاقة 

أساساً للتمييز فيهام.

2( املساواة أمام القانون وعدم التمييز )املادة 5(

أواًل: املساواة أمام القانون65 

أمام  »متساوون  مصطلح  عىل  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعاهدات  من  العديد  تشتمل   -

القانون«، الذي يصف حق األشخاص يف املساواة يف املعاملة ويف تطبيق القانون، كأحد مجاالت 

املساواة. ومن أجل إعامل هذا الحق إعامالً كامالً، يجب عىل العاملني يف الجهاز القضايئ واملوظفني 

املكلفني بإنفاذ القانون عدم التمييز يف مجال إقامة العدل، ضد األشخاص ذوي اإلعاقة. وتنفرد 

االتفاقية مببدأ »املساواة مبوجب القانون« مبعنى إمكانية الدخول يف عالقات ذات صفة قانونية. 

القانون، فإن املساواة  التمتع بالحامية بحكم  القانون إىل الحق يف  ويف حني تشري املساواة أمام 

مبوجب القانون تشري إىل حق الشخص يف استخدام القانون بغية الحصول عىل استحقاقاته. ومن 

بشكل  ذلك  واالنخراط يف  القانون  بحكم  الفعلية  بالحامية  التمتع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حق 

إيجايب. ويكفل القانون يف حد ذاته املساواة الفعلية لجميع األشخاص الخاضعني لوالية قضائية 

معينة. وبالتايل، فإن االعرتاف بأن جميع األشخاص ذوي اإلعاقة متساوون أمام القانون يعني أنه 

ينبغي أال تكون هناك قوانني تجيز حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حقوق محددة أو تقييدها 

أو الحد منها، وأن منظور اإلعاقة ينبغي تعميمه يف جميع الترشيعات والسياسات.

- وفيام يتعلق مبفهومي »املساواة يف التمتع بحامية القانون« و«املساواة يف التمتع بالفوائد 

التي يوفرها القانون« فتنطويان عىل مفاهيم مرتابطة وإن كانت ُمتاََمِيزة بشأن املساواة وعدم 

التمييز. فعبارة »املساواة يف التمتع بحامية القانون« تستخدم ملطالبة الهيئات الترشيعية الوطنية 

السياساتـ  القوانني ووضع  عند سن  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  التمييز ضد  أو تكريس  إبقاء  بعدم 

بالحقوق املكفولة  إيجابية من أجل تيسري متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  الدول إجراءات  واتخاذ 

مبوجب الترشيعات عىل قدم املساواة مع غريهم، وغالباً ما يقتيض األمر إتاحة الوصول والرتتيبات 

التي  بالفائدة  التمتع  يف  »املساواة  ويستخدم مصطلح  فردي.  دعم  وتقديم  املعقولة  التيسريية 
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يوفرها القانون« للداللة عىل إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إىل أي من جوانب الحامية 

التي يوفرها القانون، ومزايا املساواة يف الوصول إىل القانون والعدالة من أجل تأكيد الحقوق.

ثانًيا: حظر التمييز والحامية القانونية املتساوية والفعالة66

- تتضمن الفقرة 2 املتطلبات القانونية لتحقيق املساواة يف الحقوق لذوي اإلعاقة واألشخاص 

املرتبطني بهم. وااللتزامات التي تحظر جميع أشكال التمييز عىل أساس اإلعاقة تشمل األشخاص 

الدول  التزام  اإلعاقة. وكذلك  واألطفال ذوي  اآلباء  مثل  بهم،  املرتبطني  اإلعاقة واألشخاص  ذوي 

بضامن متتعهم بالحامية القانونية املتساوية والفعالة من التمييز عىل أي أساس، وهو التزام واسع 

النطاق ويفرض عليها واجبات إيجابية بتوفري الحامية.

التمييز، مبا يف  أشكال  اإلعاقة فيشمل جميع  أساس  للتمييز عىل   2 املادة  تعريف  - ووفق 

ذلك الحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة كشكل من أشكال التمييز عىل أساس اإلعاقة. كام 

يتضمن التعريف عبارة »عىل قدم املساواة مع اآلخرين«، وهي ال تقترص عىل تعريف التمييز 

عىل أساس اإلعاقة فحسب، بل تعكس أيضاً كامل االتفاقية، فهي تعني أن األشخاص ذوي اإلعاقة 

لن يحصلوا عىل قدر أكرب أو أقل من الحقوق أو املزايا باملقارنة مع عامة السكان. وتقتيض أيضا 

أن تتخذ الدول تدابري محددة لتحقيق املساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة للتأكد من متتعهم 

الفعيل بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

- وواجب حظر »التمييز بالكامل« يشمل التمييز بجميع أشكاله. واملتمثل يف أربعة أشكال 

رئيسية للتمييز ميكن أن تحدث بصورة فردية أو متزامنة:

)أ( »التمييز املبارش«، يحدث عندما يعامل األشخاص ذوي اإلعاقة، معاملة أقل حظوة من 

غريهم يف حالة وظروف مامثلة لسبب يتعلق بأحد األسباب املحظورة. ويشمل التمييز املبارش 

حدوث أفعال أو أوجه تقصري مجحفة ألسباب محظورة يف حال عدم وجود ظرف مامثل قابل 

للمقارنة67. وليس من املهم معرفة دافع أو نية الطرف الذي ميارس التمييز لتحديد ما إذا كان 

التمييز قد وقع بالفعل. فعىل سبيل املثال، عندما ترفض مدرسة حكومية قبول طفل من ذوي 

اإلعاقة ليك ال يتحتم عليها تعديل برامج الدراسة، فهي تفعل ذلك بسبب إعاقة الطفل، ويعد 

ذلك مثاالً عىل التمييز املبارش.
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)ب( »التمييز غري املبارش«68 يعني أن القوانني أو السياسات أو املامرسات تبدو محايدة يف 

اإلعاقة. وهو يحدث  األشخاص ذوي  متناسبة عىل  آثار سلبية غري  تنطوي عىل  ظاهرها ولكنها 

حالتهم  ألن  بعينهم  أشخاصاً  األمر  واقع  يف  تستبعد  لكنها  املتناول  يف  تبدو  فرصة  وجود  عند 

ال متكنهم من االستفادة منها. عىل سبيل املثال، إذا كانت إحدى املدارس ال توفر الكتب املدرسية 

يف صيغة سهلة القراءة، فهي متارس التمييز غري املبارش بحق األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، فهم 

ملتحقون فعلياً باملدرسة، لكنهم يحتاجون يف واقع األمر االلتحاق مبدرسة أخرى. وباملثل، إذا كان 

أحد املرشحني لاللتحاق بوظيفة من محدودي الحركة وُدعي إىل إجراء مقابلة يف مكتب يقع يف 

الطابق الثاين من مبنى بدون مصعد، يكون قد تعرض ملعاملة غري متساوية عىل الرغم من دعوته 

للمقابلة.

بتعديالت  ال يُسمح  عندما  متييزاً،  املعقولة«  التيسريية  الرتتيبات  »الحرمان من  يشكل  )ج( 

رضورية ومناسبة )ال تفرض عبئاً غري متناسب أو غري رضوري( عىل الرغم من أنها رضورية لضامن 

املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. عىل سبيل املثال، 

عدم قبول وجود مرافق للشخص ذوي اإلعاقة أو رفض توفري الرتتيبات التيسريية له.

)د( ويشكل »التحرش«، رضباً من التمييز عند حدوث سلوك غري مرغوب فيه يتصل باإلعاقة 

بيئة  وخلق  الشخص  كرامة  انتهاك  أو قصد  بغرض  وذلك  املحظورة،  التمييز  أسباب  من  أو أي 

يكتنفها التهديد أو عدائية أو مهينة أو مذلة. وميكن أن يحدث من خالل أفعال أو عبارات تؤدي 

إىل تكريس االختالف واضطهاد األشخاص ذوي اإلعاقة. 

- وينبغي إيالء اهتامم خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعيشون يف أماكن منفصلة، مثل 

املؤسسات السكنية واملدارس الخاصة أو مستشفيات األمراض النفسية، حيث يرجح حدوث هذا 

النوع من التمييز الذي يكون بطبيعته غري منظور، ولذلك ال يحتمل أن يعاقب عليه. كام ميثل 

عنيفة  أشكاالً  اإلنرتنت،  عرب  الكراهية  وبث  والتحرش  اإلنرتنت،  عرب  أشكاله  مبختلف  »التنمر« 

ومؤذية من جرائم الكراهية. ومن األمثلة األخرى، العنف )عىل أساس اإلعاقة( بجميع مظاهره، 

مثل االغتصاب واالعتداء واالستغالل، وجرائم الكراهية والرضب.

- وقد يقع التمييز عىل أساس سبب واحد، مثل اإلعاقة أو نوع الجنس، أو عىل أساس أسباب 

إعاقة  ذو  يتعرض شخص  عندما  الجوانب«  املتعدد  »التمييز  ويحدث  متقاطعة.  و/أو  متعددة 

أو اللون  العرق  قبيل  بعوامل من  مقرتناً  التمييز  أشكال  أي شكل من  إىل  به  مرتبط  أو شخص 

املرجع نفسه.    68
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يظهر  وقد  آخر.  وضع  أو أي  الجنس  أو نوع  اإلثني  أو االنتامء  أو الدين  أو اللغة  أو الجنس 

التيسريية  الرتتيبات  التمييز املتعدد الجوانب يف شكل متييز مبارش أو غري مبارش أو حرمان من 

املعقولة أو تحرش. فعىل سبيل املثال، يتأثر جميع األشخاص ذوي اإلعاقة بالحرمان من الوصول 

إىل املعلومات املتصلة بالصحة العامة بسبب عدم نرشها بصيغة ميرّسة، فحرمان امرأة مكفوفة 

من الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة يعترب تقييداً لحقوقها استناداً إىل التقاطع بني نوع الجنس 

واإلعاقة. 

األسباب  جميع  االعتبار  يف  توضع  أن  تعني  أسبابه«  كانت  أياً  »التمييز  من  والحامية   -

ال الحرص:  املثال  سبيل  عىل  تشمل  املحتملة  واألسباب  التمييز.  لحدوث  املحتملة  والتقاطعات 

اإلعاقة، والحالة الصحية، والخاصيات الجينية أو غريها من العوامل التي تعرض للمرض، والعرق، 

الوظيفي  واملركز  املدنية،  والحقوق  واألمومة/األبوة،  والحمل  الجنس،  ونوع  والنسب،  واللون، 

السيايس،  أو غري  السيايس  والرأي  والدين،  واللغة،  الجنس،  ونوع  الجنساين،  واملظهر  أو األرسة، 

واألصل الوطني أو العرقي أو االجتامعي، ووضع الشخص كالالجئ أو مهاجر، واالنتامء إىل أقلية 

األسباب  تلك  من  أو مزيج  العمرية،  والفئة  وامليالد،  أو املمتلكات،  االقتصادية  والحالة  قومية، 

أو الخصائص املرتبطة بأي منها.

- وتعني »الحامية القانونية املتساوية والفعالة من التمييز« أن الدول عليها التزامات إيجابية 

بحامية األشخاص ذوي اإلعاقة من التمييز، مع التزام بسن ترشيعات محددة وشاملة ملكافحة 

ضد  التمييز  أشكال  من  وغريه  اإلعاقة  عىل  القائم  للتمييز  الرصيح  القانوين  والحظر  التمييز. 

األشخاص ذوي اإلعاقة، ينبغي أن يقرتن بتوفري سبل انتصاف قانونية فعالة ومناسبة وعقوبات يف 

اإلجراءات املدنية واإلدارية والجنائية لردع مامرسات التمييز املتعدد الجوانب. 

- كام تجدر اإلشارة إىل التزام الدول بأن متتنع عن القيام بأي عمل ينطوي عىل متييز ضد 

األشخاص ذوي اإلعاقة. وعىل وجه الخصوص، يتعني تعديل أو إلغاء القوانني واألنظمة واألعراف 

واملامرسات القامئة التي تشكل متييزاً. وينبغي تحديد املجاالت أو املجموعات الفرعية لألشخاص 

اتخاذ  تستلزم  التي  الجوانب-  املتعدد  التمييز  يواجهون  الذين  أولئك  فيهم  -مبن  اإلعاقة  ذوي 

تدابري خاصة ترمي إىل ترسيع تحقيق املساواة الشاملة. والتزام الدول باعتامد تدابري خاصة لهذه 

الفئات. وأشارت اللجنة املعنية69 عىل بعض األمثلة منها: القوانني املتعلقة بالوصاية والقواعد 
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األخرى التي متس الحق يف األهلية القانونية70، والقوانني املتعلقة بالصحة العقلية التي تضفي 

الرشعية عىل العالج القرسي واإليداع القرسي يف مؤسسات الرعاية، وهي مامرسات متييزية يجب 

حظرها71، وتعقيم النساء والفتيات ذوات اإلعاقة دون موافقتهن، وتعذر الوصول إىل سياسات 

والقوانني  املنفصل73،  التعليم  وسياسات  وقوانني  الرعاية72،  مؤسسات  يف  واإليداع  اإلسكان 

االنتخابية التي تحرم األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة.

قبيل  إنفاذ، من  تدابري  اعتامد  يتطلب  التمييز  املساواة وعدم  بالحق يف  الفعيل  وللتمتع   -

ما ييل:

)أ( توعية الجميع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املكفولة مبوجب االتفاقية، ومبعنى التمييز، 

واطالعهم عىل سبل االنتصاف القضايئ القامئة.

)ب( كفالة أن الحقوق الواردة يف االتفاقية قابلة للتطبيق يف املحاكم املحلية وتتيح وصول 

جميع األشخاص الذين تعرضوا للتمييز إىل العدالة.

)ج( الحامية من االنتقام، مثل التعرض ملعاملة سلبية أو تبعات وخيمة بسبب تقديم شكوى 

أو اتخاذ إجراءات من أجل إنفاذ االمتثال ألحكام املساواة.

الجمعيات  طريق  عن  الدعاوى  ومتابعة  محكمة  أمام  دعوى  رفع  يف  القانوين  الحق  )د( 

أو املنظامت أو غريها من الكيانات القانونية التي لها اهتامم حقيقي بإعامل الحق يف املساواة.

)ه( القواعد الخاصة املتعلقة باألدلة والرباهني الرامية إىل كفالة إال تؤدي املواقف النمطية 

املتعلقة بأهلية األشخاص ذوي اإلعاقة إىل وقوعهم ضحايا متييز يتعذر عليهم الوصول إىل الجرب.

سبل  وتوفري  املساواة  يف  الحق  انتهاك  عىل  ورادعة  ومتناسبة  فعالة  عقوبات  فرض  )و( 

االنتصاف املالمئة.

يف  القضاء  إىل  املدعني  وصول  لكفالة  املتاحة  القانونية  املساعدة  من  ما يكفي  توفري  )ز( 

الدعاوى املتصلة بالتمييز.

انظر التعليق العام رقم 1الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بشأن املساواة يف االعرتاف أمام القانون- 2014  70

71  انظر املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن املادة 14، الفقرتان 6 و14. متاح عىل الصفحة الشبكية للجنة.  

 )https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx(

72  انظر عىل سبيل املثال، التعليق العام رقم 5  املتعلق بالعيش املستقل واالندماج يف املجتمع، -CRPD/C/GC/5  -2017 الفقرة 46.

انظر التعليق العام رقم 4 بشأن الحق يف التعليم الشامل، -CRPD/C/GC/4 -2016 الفقرة 24.  73

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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ثالًثا: الرتتيبات التيسريية املعقولة

- وفيام يتعلق بالفقرة 3 بشأن »الرتتيبات التيسريية املعقولة« فهي جزءاً ال يتجزأ من واجب 

عدم التمييز الالزم إعامله عىل الفور يف سياق مسألة اإلعاقة74. وتشمل عىل سبيل املثال، جعل 

املرافق القامئة واملعلومات متاحة لألشخاص من ذوي اإلعاقة؛ وتعديل املعدات؛ وإعادة تنظيم 

األنشطة، وتكييف املناهج الدراسية ومواد التعليم واسرتاتيجيات التدريس، وتكييف اإلجراءات 

العالجية، ومتكني موظفي الدعم من الوصول إىل األشخاص ذوي اإلعاقة دون عبء غري متناسب 

أو غري رضوري. وبذلك تختلف الرتتيبات التيسريية املعقولة عن »إمكانية الوصول«، لكن هدفهام 

الشامل  التصميم  خالل  من  الوصول  إمكانية  توفري  واجب  إال أن  الوصول،  إمكانية  ضامن  هو 

أو تكنولوجيات مساعدة يتم بصورة مسبقة، أما توفري ترتيبات تيسريية معقولة فهو واجب فوري:

مراعاة  دون  وعمليات  نظم  عىل  مسبق،  كواجب  الوصول،  إمكانية  تقوم  أن  وينبغي  )أ( 

االحتياجات املتعلقة بأشخاص بعينهم من ذوي اإلعاقة، مثل إتاحة إمكانية الوصول إىل املباين 

والخدمات واملنتجات بصورة متساوية للجميع. فهو واجب استباقي وبنيوي.

)ب( والرتتيبات التيسريية املعقولة، كواجب فوري، ينبغي توفريها منذ اللحظة التي يحتاج 

لديه  أو كانت  اإلمكانية،  أو بيئة ال تتيح هذه  الوصول إىل مكان  اإلعاقة  فيها شخص من ذوي 

الرغبة يف مامرسة حقوقه. والرتتيبات التيسريية املعقولة غالباً ما يطلبها شخص بحاجة إىل توفري 

التفاوض بشأنها مع  إمكانية الوصول أو ممثلو هذا الشخص أو مجموعة من أشخاص. ويجب 

صاحب الطلب. ويف بعض الحاالت تصبح الرتتيبات التيسريية املعقولة منفعة عامة أو جامعية أو 

لفائدة مقدم الطلب فقط. وتتطلب الرتتيبات التيسريية املعقولة دخول الجهة املسؤولة يف حوار 

مع األفراد من ذوي اإلعاقة. وأن واجب توفريها ال يقترص عىل الحاالت التي يطلب فيها شخص 

ذو إعاقة توفري هذا الواجب، أو الحاالت التي ميكن فيها إثبات أن الجهة املسؤولة تعلم يف واقع 

األمر أن الشخص املعني من ذوي اإلعاقة. كام ينبغي تطبيقها يف الحاالت التي كان ينبغي فيها 

للجهة املسؤولة أن تدرك أن الشخص املعني من ذوي اإلعاقة وأنه قد يحتاج إىل ترتيبات تيسريية 

ملعالجة الحواجز التي تعرتض مامرسته لحقوقه.

مبا يف  الخاصة«،  و«التدابري  املعقولة«  التيسريية  »الرتتيبات  بني  الخلط  عدم  ينبغي  )ج( 

ذلك »التدابري اإليجابية«. ويرمي املفهومان إىل تحقيق املساواة الفعلية، »فالرتتيبات التيسريية 

74  انظر العام رقم 5)1994( الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، الفقرة 15.
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تنطوي عىل معاملة تفضيلية  الخاصة«  »التدابري  أن  املعقولة« هي واجب غري متييزي، يف حني 

لألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل معالجة تعرضهم بصورة تاريخية و/أو منهجية/بنيوية لإلقصاء 

من مامرسة حقوقهم. واألمثلة عىل التدابري املحددة تشمل اتخاذ تدابري مؤقتة ملعالجة تدين عدد 

النساء ذوات اإلعاقة العامالت يف القطاع الخاص ودعم الربامج الرامية إىل زيادة عدد الطالب ذوي 

اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العايل. وباملثل، ال ينبغي الخلط بني »الرتتيبات التيسريية املعقولة« 

و«توفري الدعم«، مثل املساعدة الشخصية، يف إطار الحق يف العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع، 

أو الدعم من أجل مامرسة األهلية القانونية.

و«الرتتيبات  العدالة  إىل  الوصول  سياق  يف  اإلجرائية«  »الرتتيبات  بني  الخلط  ال ينبغي  )د( 

عدم  مبفهوم  مقيّدة  املعقولة  التيسريات  فإن  اإلجرائية،  للرتتيبات  وخالفاً  املعقولة«؛  التيسريية 

التناسب.

- مع األخذ يف االعتبار أن أي تربير للحرمان من الرتتيبات التيسريية املعقولة يجب أن يستند 

إىل معايري موضوعية ويتم تحليله وإبالغ الشخص ذي اإلعاقة املعني به عىل الفور. 

التيسريية  الرتتيبات  توفري  واجب  تنفيذ  يف  بها  يسرتشد  التي  الرئيسية  العنارص  وتشمل   -

املعقولة ما ييل:

اإلنسان،  بحقوق  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  عىل  تؤثر  التي  العقبات  وإزالة  تحديد  )أ( 

والتحاور مع الشخص ذي اإلعاقة املعني.

)ب( تقييم ما إذا كان الرتتيب التيسريي ممكناً )من الناحيتني القانونية أو العملية(. 

)ج( تقييم ما إذا كانت الرتتيبات التيسريية ذات صلة )أي الزمة ومناسبة( أو فعالة يف ضامن 

إعامل الحق املعني.

)د( تقييم ما إذا كان التعديل يفرض عبئاً غري متناسب أو غري رضوري عىل الجهة املسؤولة؛ 

لها،  ال موجب  أعباًء  أو تفرض  متناسبة  غري  املعقولة  التيسريية  الرتتيبات  كانت  ما إذا  وتحديد 

يستلزم إجراء تقييم للعالقة النسبية بني الوسائل املستخدمة والهدف املنشود، وهو التمتع بالحق 

املعني.

)ه( التأكد من أن الرتتيبات التيسريية املعقولة مناسبة لتحقيق الهدف األسايس املتمثل يف 

نهج  اتباع  اإلعاقة. وبالتايل، ال بد من  التمييز ضد األشخاص ذوي  املساواة والقضاء عىل  تعزيز 
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كل حالة عىل حدة استناداً إىل التشاور مع الهيئة املختصة املكلفة بالرتتيبات التيسريية املعقولة 

املالية،  التكاليف  تتضمن  االعتبار  يف  وضعها  يتعني  التي  املحتملة  والعوامل  املعني.  والشخص 

واملوارد املتاحة )مبا يف ذلك اإلعانات العامة(، وحجم الرتتيبات التيسريية )بالكامل(، وأثر التعديل 

عىل  السلبية  واآلثار  الثالث،  الشخص  يجنيها  التي  والفوائد  أو الرشكة،  املؤسسة  يف  يُنّفذ  الذي 

األشخاص اآلخرين واملتطلبات املعقولة املتعلقة بالصحة والسالمة. وفيام يتعلق بالدولة الطرف 

ككل وكيانات القطاع الخاص، يجب النظر يف األصول واملوجودات بشكل عام، وليس يف املوارد 

الخاصة بوحدة أو إدارة داخل هيكل تنظيمي.

)و( التأكد بشكل أعم من أن األشخاص ذوي اإلعاقة ال يتحملون التكاليف.

)ز( كفالة أن يقع عبء اإلثبات عىل عاتق الجهة املسؤولة التي تدعي أنها ستتحمل أعباء 

غري متناسبة أو ال موجب لها.

رابًعا: التدابري الخاصة

- تشري الفقرة 4 من املادة 5 إىل »التدابري الخاصة«، فال تعترب التدابري الخاصة متييزاً بل تدابري 

ايجابية تستهدف التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية لألشخاص ذوي اإلعاقة. وهي تستلزم اعتامد 

مزايا معينة أو الحفاظ عليها لفائدة رشيحة مهمشة أو ناقصة التمثيل )كام للنساء واألطفال وفق 

االتفاقيات املعنية بحقوقهم(. وعادة ما تكون مؤقتة تلك التدابري، عىل الرغم من الحاجة يف بعض 

األحيان إىل اتخاذ تدابري دامئة، حسب السياق والظروف، مبا يف ذلك بحكم نوع اإلعاقة أو يف حالة 

وجود حواجز هيكلية يف املجتمع. ومتشمل األمثلة عىل التدابري الخاصة برامج التوعية والدعم، 

وتخصيص و/أو إعادة تخصيص املوارد، والتوظيف والتعيني والرتقية بصورة محددة الهدف، فضالً 

عن الرعاية املؤقتة ووسائل املساعدة التكنولوجية. ويجب أن تكون التدابري الخاصة متسقة مع 

كافة مبادئ االتفاقية وأحكامها. وعىل وجه الخصوص، يجب أال تؤدي إىل إدامة العزل، والفصل، 

والقولبة النمطية، والوصم أو التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

3( إمكانية الوصول )املادة 9(75  

- ومبوجب املادة 9 فإتاحة إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة رشط مسبق ال بد منه 

لتحقيق  تامة، وتعد وسيلة  املجتمع بصورة  باستقاللية واملشاركة يف  العيش  يحكم متكنهم من 

 CRPD/C/GC/6 – 2018 - 75  اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - التعليق العام رقم 6 )2018( بشأن املساواة وعدم التمييز

)CRPD/C/GC/2- )2014 - الفقرات 40-41، انظر أيضا بالتفصيل التعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن إمكانية الوصول –
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املادية  البيئة  إىل  الوصول  فبدون  غريهم.  مع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لجميع  الفعلية  املساواة 

املحيطة ووسائل النقل ونظم وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك املرافق املفتوحة 

بفرص  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يحظى  ال  قد  له،  املقدمة  الخدمات  أو  الجمهور  عامة  وجه  يف 

املشاركة يف مجتمعاتهم عىل قدم املساواة مع غريهم. وينبغي عىل الدول معالجة مسألة إمكانية 

الوصول إىل البيئة املبنية، ووسائل النقل العام، وخدمات املعلومات واالتصاالت، فيجب أن تكون 

جميعها متاحة وقابلة لالستخدام من ِقبل جميع األشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع 

والدعم  االجتامعي  الدعم  توفري  تشمل  االتصال  سياق خدمات  الوصول يف  وإمكانية  اآلخرين. 

يف مجال االتصال، وميكن االستعانة بالتكنولوجيات الجديدة من أجل تعزيز مشاركة األشخاص 

تكون هذه  ان  املجتمع، رشيطة  مع غريهم يف  املساواة  قدم  تامة وعىل  مشاركة  اإلعاقة  ذوي 

التكنولوجيات مصممة ومنتجة بطريقة تضمن إمكانية الوصول إليها.

- وتنص الفقرة 1 عىل أن تتوىل الدول تحديد وإزالة العقبات واملعوقات التي متنع إمكانية 

الوصول إىل كل من: )املباين والطرق ووسائل النقل وسائر املرافق املوجودة داخل مبان أو خارجها، 

واالتصاالت  )املعلومات  وكذلك  العمل،  وأماكن  الطبية  واملرافق  واملساكن  املدارس  ذلك  يف  مبا 

والخدمات األخرى، مبا يف ذلك الخدمات اإللكرتونية وخدمات الطوارئ(. كام تدخل ضمن فئة 

املرافق املوجودة داخل مبان أو خارجها، )وكاالت إنفاذ القانون واملحاكم والسجون، واملؤسسات 

والدينية  والثقافية  الرتفيهية  واألنشطة  االجتامعي  للتفاعل  املخصصة  واألماكن  االجتامعية، 

والسياسية والرياضية، ومحالت التسوق(. أما الخدمات األخرى فينبغي أن تدخل ضمنها الخدمات 

إعاماًل  الوصول  إمكانية  تحقيق  ويتطلب  واملعلومات.  االتصاالت  وخدمات  واملرصفية  الربيدية 

يستغرق  قد  واالتصاالت  املعلومات  وخدمات  العام  النقل  ووسائل  املبنية  البيئة  مثل  تدريجياً 

تهيئتها بعض الوقت. 

- وتتضمن الفقرة 2 عىل التزام الدول بتوفري التدريب للجهات املعنية بشأن املسائل املتعلقة 

النيابة  القضاة وأعضاء  التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة وينطبق ذلك عىل  بإمكانية الوصول 

والوسطاء، مبن  البرشية  املساعدة  مقدمي  فيهم  مبا  العدالة  نظام  داخل  واملتعاملني  واملوظفني 

فيهم املرشدون والقراء واألخصائيون املفرسون للغة اإلشارة، ومبوجب الفقرة ذاتها ينبغي توفري 

املباين  يف  وفهمها  قراءتها  يسهل  وبأشكال  برايل  بطريقة  املختلفة  بالوسائل  وإرشادات  الفتات 

العامة واملرافق األخرى املتاحة لعامة الجمهور ومن بينها املحاكم والهيئات القضائية.
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4( اللجوء إىل القضاء76

- مبقتىض املادة 13 يقع عىل الدول التزام بضامن قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة عىل اللجوء 

أسايس  أمر  القانونية  األهلية  يف  بحقهم  واالعرتاف  اآلخرين.  مع  املساواة  قدم  عىل  القضاء  إىل 

حقوقهم  إعامل  اإلعاقة  لذوي  يتسنى  وليك  كثرية.  جوانب  يف  القضاء  إىل  اللجوء  من  للتمكن 

القانون  أمام  كأشخاص  بهم  االعرتاف  يجب  اآلخرين،  مع  املساواة  قدم  عىل  واجباتهم  وأداء 

إمكانية  ضامن  ينبغي  كام  القضائية.  والهيئات  املحاكم  يف  غريهم  ملركز  مساٍو  مبركز  يتمتعون 

الحصول عىل متثيل قانوين لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة مع اآلخرين. ومنها ضامن 

أن تتاح لألشخاص الذين تعرّضوا لتدخل ميس بحقهم يف األهلية القانونية فرصة للطعن يف هذا 

أيضاً  املحاكم. ويجب  قانوين(، والدفاع عن حقوقهم يف  أو عن طريق متثيل  )بأنفسهم  التدخل 

املساواة مع اآلخرين،  بالشهادة عىل قدم  القانونية لإلدالء  األهلية  اإلعاقة  منح األشخاص ذوي 

كام  القانونية.  الدعاوى  من  وغريها  واإلدارية  القضائية  الدعاوى  يف  بشهادة  اإلدالء  ذلك  مبا يف 

تضمن املادة 12 مّدهم بالدعم يف مامرسة أهليتهم القانونية وميكن لهذا الدعم أن يتخذ أشكاالً 

مختلفة، كاالعرتاف بوسائل االتصال املتعددة، ومنها تسجيل الشهادة بالصوت والصورة يف بعض 

الحاالت، والرتتيبات التيسريية اإلجرائية، مثل توفري مختلف وسائل االتصال لألشخاص ذوي اإلعاقة 

األساليب  من  ذلك  وغري  اإلشارة،  للغة  مهنيني  وإتاحة مرتجمني  القضائية،  والهيئات  املحاكم  يف 

املعلومات عن اآلليات  العمرية مثل نرش  للفئة  املناسبة  التيسريية  الرتتيبات  املساِعدة. وكذلك 

مناسبة  وصياغة  واضحة  لغة  باستخدام  العدالة،  إىل  والوصول  الشكاوى  رفع  أجل  من  املتاحة 

ألعامر األشخاص املعنيني. 

- ومن أجل كفالة الوصول الفعال إىل العدالة، يجب أن تتيح اإلجراءات القضائية مشاركة 

األشخاص املعنيني وأن تكون شفافة. مثل )أ. توصيل املعلومات بطريقة مفهومة وميرّسة؛ ب. توفري 

مختلف أشكال االتصاالت؛ ج. إمكانية الوصول املادي يف جميع مراحل العملية؛ د. توفري املساعدة 

املالية لدى تقديم املعونة القانونية، حيثام أمكن، ورهناً باالختبارات القانونية لإلمكانيات واألسس 

الدفاع عن  الذين ال يستطيعون  التي ميكن أن تحمي األشخاص  املناسبة  املوضوعية(. والتدابري 

إىل  محدودة  خياراتهم  تكون  أو الذين  الدعم،  عىل  حصولهم  عند  حتى  التمييز،  ضد  أنفسهم 

حد كبري لخشيتهم من التبعات السلبية لهذه املحاوالت، هي إجراءات لتحقيق املصلحة العامة 

جميع  تكون  أن  كفالة  يجب  الشفافية،  توفري  أجل  ومن  ذلك،  عىل  وعالوة  الِحسبة(.  )دعوى 

76  انظر التعليق رقم -1 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -  بشأن املادة 12 االعرتاف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين أمام القانون - CRPD/C/GC/1– 2014 – الفقرات 38 - 39
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املعلومات ذات الصلة متاحة وميكن الوصول إليها، وأن هناك تسجيالت وتقارير مالمئة تشمل كل 

الدعاوى والقضايا واألوامر القضائية ذات الصلة77. 

- فضالً عن إيالء اهتامم خاص لتمكني النساء ذوات اإلعاقة من الوصول إىل نظم العدالة. 

إىل  اللجوء  عن  اإلحجام  أو  العدالة  نظام  إىل  النساء  وصول  دون  تحول  التي  العقبات  وتذليل 

القضاء واملحاكم. منها االفتقار إىل سياسات عامة تستهدف إزالة العقبات التي تعرتض إمكانية 

املحاكم  توافر  كعدم  واملعوزة،  الضعيفة  املجتمع  رشائح  وخاصة  العدالة  إىل  الجميع  احتكام 

والهيئات القضائية وشبه القضائية يف املناطق الريفية والنائية، والعقبات املتصلة بالوقت واملال 

املطلوبني للوصول إليها، وتعقيد اإلجراءات، والحواجز املادية بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة، وعدم 

إمكانية الحصول عىل املشورة القانونية الجيدة املختصة باملسائل الجنسانية، مبا يف ذلك املساعدة 

القانونية، وضامن حصول النساء واألطفال من ذوي اإلعاقة عىل مساعدة قانونية فعلية78. 

5( احرتام السالمة الشخصية واألمن79 

- وتقتيض املواد 14 و17 و25 احرتام حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحرية واألمن الشخيص 

عىل قدم املساواة مع اآلخرين. فهي تعزز احرتام حقهم يف األهلية القانونية عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين، كثريا ما يتعرض ذوي اإلعاقة لبعض املامرسات واألفعال التميزية تنتهك حقهم يف 

األمان الشخيص مثل إيداعهم قرساً أو احتجازهم يف مؤسسات رعاية رغامً عنهم دون موافقتهم 

من  تعسفياً  حرماناً  املامرسة  هذه  وتشكل  عنهم.  بدالً  القرار  باتخاذ  موكَّل  شخص  أو مبوافقة 

الحرية وتنتهك املادتني 12 و14 من االتفاقية. ويعد لجوء أخصائيي الطب النفيس وغريهم من 

األخصائيني الصحيني والطبيني إىل العالج القرسي انتهاكاً لحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف االعرتاف 

بهم عىل قدم املساواة مع اآلخرين أمام القانون، كام ينتهك حقهم يف السالمة الشخصية. وينبغي 

كذلك النظر يف إمكانية مراجعة الحاالت التي يتم فيها ايداع أشخاص ذوو إعاقة يف مؤسسات 

رعاية داخلية دون الحصول عىل موافقتهم املحددة عىل ذلك.

اإلعاقة من حريتهم بشكل تعسفي، وأال يكون  ينبغي حظر حرمان األشخاص ذوي  - كام 

 CRPD/C/GC/6 – 2018 - 77  اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - التعليق العام رقم 6 )2018( بشأن املساواة وعدم التمييز

– الفقرات -51 54

78  تقرير املقررة الخاصة املعنية باستقالل القضاة واملحامني، غابرييال كنول - A/HRC/23/43 – 2013 – الفقرة 105

79  انظر التعليق رقم -1 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -  بشأن املادة 12 االعرتاف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين أمام القانون - CRPD/C/GC/1– 2014 – الفقرتني 40 - 41
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يتمتع  أن  كذلك  ويقتيض  الحرية.  من  حرمان  ألي  األحوال  من  حال  بأي  مربراً  اإلعاقة  وجود 

بشكل  القانونية  والتظلم  االنصاف  سبل  الحرية  من  حرمانهم  حال  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

مناسب، وأن توفر لهم الرتتيبات التيسريية املعقولة. 

- وتقر املادة 25 عىل الحق يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة ويشمل ذلك الحق 

يف الرعاية الصحية عىل أساس املوافقة الحرة واملستنرية. وتلتزم الدول بأن تتيح لألشخاص ذوي 

من  وغريه  النفيس  بالعالج  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  الدعم  عىل  الحصول  إمكانية  اإلعاقة 

فيهم  )مبن  والطبيني  الصحيني  األخصائيني  جميع  عىل  تشرتط  بأن  تلتزم  كام  الطبية.  العالجات 

أخصائيو الطب النفيس( أن يحصلوا عىل موافقة حرة ومستنرية من األشخاص ذوي اإلعاقة قبل 

وكذلك ضامن  العقلية وخارجها.  الصحة  مرافق  داخل  للعالج قرساً  إخضاعهم  أي عالج، وعدم 

الحرة  مبوافقته  إالّ  للشخص  أو العقلية  الشخصية  بالسالمة  تتصل  قرارات  باتخاذ  السامح  عدم 

واملستنرية. وينبغي كذلك حظر اإلكراه عىل العالجات التصحيحية لإلعاقة.  وإىل جانب االلتزام 

املتعلق بحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف األهلية القانونية عىل قدم املساواة مع اآلخرين، يقع عىل 

الدول التزام بعدم السامح للموكَّلني باتخاذ القرار عن األشخاص ذوي اإلعاقة أن يعطوا املوافقة 

م املشورة بصورة مالمئة  باسمهم. وينبغي أن يضمن جميع األخصائيني الطبيني والصحيني أن تُقدَّ

يشارك فيها الشخص ذو اإلعاقة مبارشًة. وينبغي لهم أيضاً أن يبذلوا ما بوسعهم ليضمنوا أالّ يحل 

القرارات أو يؤثروا يف هذه  املساعدون أو مقدمو الدعم محل األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتخاذ 

القرارات بشكل غري مقبول. كام تلتزم الدول مبراجعة السياسات واألحكام الترشيعية التي تتيح 

العالج القرسي واملستديم وخاصة يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية االجتامعية والذهنية 

وغريها من اإلعاقات اإلدراكية. 

حظراً  تشكل  املادتني  أحكام  أن  إىل  املعنية80  اللجنة  تشري  و14(.  )املادتني 12  ومبوجب   -

مطلقاً للحبس التعسفي، مبا يف ذلك اإليداع القرسي لألشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية - 

االجتامعية يف مرافق الصحة النفسية، وذلك فقط بسبب إعاقة فعلية أو متصورة، ألن هذا الحبس 

ينطوي عىل حرمان الشخص من األهلية القانونية التخاذ قرار بشأن ما يتلقاه من رعاية أو عالج 

أو دخوله مستشفى أو مؤسسة رعاية81. ووفقاً لالتفاقية يُطبق االعرتاف باألهلية القانونية، ومنها 

جوانب  جميع  يف  االجتامعية،   - والنفسية  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  القانونية  األهلية 

 2018 – 36/A/HRC/38 - 80  تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

– الفقرتني -49 50

81  املبادئ التوجيهية بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحرية واألمن. 
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القضائية. ويف حالة حرمان األشخاص  الحياة، مبا يف ذلك ألغراض املثول أمام املحاكم والهيئات 

ذوي اإلعاقة )أيا كانت اإلعاقة( املخالفني للقانون، مبن فيهم ذوو اإلعاقات الذهنية والنفسية - 

االجتامعية، من حريتهم مبوجب إجراء قانوين غري تعسفي، يجب أن توفر لهم الرتتيبات التيسريية 

املعقولة التي تحفظ كرامتهم، مبا يف ذلك يف السجن أيا كان شكلها82.

6( عدم التعرض للتعذيب والعنف واالستغالل واالعتداء83 املادتني )15 و16( 

- الحظر الشامل لتعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهينة، وهو ما ينطبق بالرضورة عىل األشخاص ذوو اإلعاقة، فقد يتعرضون بشكل غري متناسب 

للعنف أو االعتداء أو غري ذلك من املعاملة القاسية واملهينة، التي قد تكون يف شكل تقييد للحرية 

أو الفصل أو اعتداء عنيف. باإلضافة إىل أفعال ترتكب بحق أشخاص من ذوي اإلعاقة، مبن فيهم 

األطفال، عىل أساس اإلعاقة، تعترب أفعااًل متييزية بحكم تعريفها: مثل فصل األطفال ذوي اإلعاقة 

عن أرسهم وإيداعهم قرساً يف مؤسسات الرعاية؛ وسلب الحرية؛ والعنف؛ وإخضاع األشخاص ذوي 

اإلعاقة إىل العالج قرساً داخل مرافق الصحة العقلية وخارجها. ووفق أحكام االتفاقية تلتزم الدول 

باتخاذ جميع التدابري املناسبة، للحامية من جميع أشكال االستغالل والعنف واإليذاء املرتكبة ضد 

األشخاص ذوي اإلعاقة وحظرها. وينبغي حظر اإلكراه عىل العالجات التصحيحية لإلعاقة.

7( الحرمان من الحرية واالحتجاز )السابق للمحاكمة – وتنفيذ األحكام القضائية(

- ويؤدي الحرمان الفعيل وبحكم الواقع من الحرية إىل آثار سلبية عىل الصحة العقلية قد 

تصل إىل درجة انتهاك الحق يف الصحة. كام يؤثر سلباً الحبس اإلنفرادي واالحتجاز املطوَّل، مبا يف 

ذلك االحتجاز ملدة عقود يف السجون أو يف أماكن مغلقة أخرى، عىل الصحة والسالمة العقليتني 

عىل األشخاص ذوي اإلعاقة. هذا بخالف تدين الصحة العقلية لدى نزالء السجون بوجه عام عن 

غريهم من غري املحتجزين. ويعد الحرمان من الحرية من التجارب النفسية السلبية عىل كل سجني 

نتيجة إمكانية التعرض ألوضاع ال إنسانية ولالكتظاظ والعنف واالعتداء، واالنفصال عن األرسة 

واملجتمع، ولفقدان االستقاللية والسيطرة عىل الحياة اليومية، وعىل بيئة من الخوف واإلهانة، 

زة. كام تزيد فرص اإلنطواء االجتامعي واإلنساين، وكذلك ضعف  وغياب األنشطة البنَّاءة واملحفِّ

املبادئ التوجيهية بشأن حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الحرية واألمن.    82

83  انظر التعليق رقم -1 اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -  بشأن املادة 12 االعرتاف باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل قدم املساواة 

مع اآلخرين أمام القانون - CRPD/C/GC/1– 2014 – الفقرة 42 ، انظر أيضا  التعليق العام رقم 6 )2018( بشأن املساواة وعدم التمييز 

- CRPD/C/GC/6 – 2018 – الفقرة 56
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األوضاع  تناسب  عدم  إىل  باإلضافة  اإلعاقة.  ذوي  من  السجناء  املجتمع عىل  اإلندماج يف  إعادة 

املعيشية والبيئية داخل السجون مع ذوي اإلعاقة عىل صلة بعدم توافر االحتياجات الخاصة لهذه 

الفئة والرعاة الخاصة املتطلبة للتعامل معهم. وتبلغ معدالت االنتحار يف السجون ثالثة أضعاف 

عىل األقل مثيالتها يف املجتمع ككل. وال تتوافر األبحاث الكافية التي تتناول الكيفية التي تشكل 

بها القيود املفروضة يف البيئة املغلقة نفسها، ال سيام البيئة العقابية، عقبات كبرية أمام تقديم 

الرعاية الصحية الجيدة إىل من هم يف أمس الحاجة إليها. وتتوافق اآلراء عىل أن السجون ليست 

بيئة مؤاتية للعالج النفيس الفعال وليست املكان املناسب لألشخاص املصابني بحالة عقلية. مع 

مراعاة أن تجنيب الغيداع يف السجون واللجوء إىل الحبس التعسفي يف مرافق الصحة النفسية، 

ألجل غري مسمى أحياناً دون ضامنات فعلية لحامية الحق يف الصحة أو للتعايف أو للحامية من 

التعسف. فمثالً، ينتهي األمر باألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والنفسية - االجتامعية املخالفني 

للقانون وغري القادرين عىل اتخاذ حكم عقالين بشأن سلوكهم )الدفاع القائم عىل ادعاء »اإلصابة 

بالجنون«( باالحتجاز يف مرافق طبية أو أمنية84.

- فيام يتزايد نسبة السجينات ذوات اإلعاقة ال سيام اإلعاقات النفسية - االجتامعية، باملقارنة 

املساكن  كفاية  وعدم  النفسية  الصحة  مؤسسات  إغالق  ذلك  يف  يسهم  وقد  الذكور،  بالسجناء 

وخدمات الصحة النفسية والخدمات االجتامعية يف املجتمعات املحلية. كام قد يسهم يف ذلك أيضاً 

إضفاء الطابع الطبي عىل سلوك النساء والتنميط املجتمعي، ووصف النساء املخالفات للقانون 

بأنهن )مصابات بالجنون، أو غري راشدات، أو بحاجة إىل اإلصالح(، ووصم النساء املسجونات دون 

السجناء الرجال، بأنهن مصابات بحاالت صحية عقلية، مام يؤدي إىل وصف جرعات مفرطة من 

األدوية النفسانية التأثري للنساء الاليت يعانني من مستويات عالية من الكرب املرتبط باالحتجاز. 

ويضاف إىل ذك عدم توافر يف العديد من السجون الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي 

اإلعاقة، مام يسفر إىل متتعهم بالحق يف الصحة، وقد يتعرضن للتعذيب أو إساءة املعاملة. ويؤدي 

أيضاً سوء تصنيف النساء ذوات اإلعاقات العقلية بأنهن شديدات الخطر إىل إعاقة اإلفراج املبكر 

عنهن، مام يزيد من تفاقم أحوالهن الصحية العقلية القامئة. فضاًل عن صعوبات معالجة آثار ما 

تعانيه النساء من أوضاع الضعف والحرمان والتهميش85.

 2018 – 36/A/HRC/38 - 84  تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

– الفقرات 46 - 48 

 2018 – 36/A/HRC/38 - 85  تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية

– الفقرات -82 84
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األشخاص ذوي  تجاه  املتخصصني  لدى  النظرة وخاصة  أهمية تحسني  إىل  اإلشارة  - وتجدر 

املخالف  الشخص  العقلية وتصنيف  األمراض  نحو  النمطية  والصورة  الوصم  والبعد عن  اإلعاقة 

للقانون بأنه إما »مجنون« وإما »يسء«. وال ميكن اختزال األشخاص املخالفني للقانون، مبن فيهم 

من يعانون من حالة صحية نفسية، يف هذا التصنيف الثنايئ. وما ينطوي عليه هذا التصنيف من 

خطر تحويل األشخاص قرساً إىل مرافق الصحة العقلية. مع تطوير سبل وأدوات العدالة للتفرقة 

بني اإلدعاء الجنون، وبني الحاالت التي يف حاجة إىل تقييم صحيح لألمراض النفسية والعقلية.  

اإلعالن الخاص بحقوق املعوقني 197586 

الواردة يف هذا اإلعالن، ويعرتف بهذه الحقوق لجميع  2-  يتمتع املعوق بجميع الحقوق 

املعوقني دون أي استثناء وبال تفرقة أو متييز عىل أساس العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو الرثوة، أو املولد، أو 

بسبب أي وضع آخر ينطبق عىل املعوق نفسه أو عىل أرسته.

3-  للمعوق حق أصيل يف أن تحرتم كرامته اإلنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة 

أوجه التعويق والقصور التي يعاين منها، نفس الحقوق األساسية التي تكون ملواطنيه الذين هم 

يف سنه، األمر الذي يعني أوال وقبل كل شئ أن له الحق يف التمتع بحياة الئقة، تكون طبيعية 

وغنية قدر املستطاع.

4-  للمعوق نفس الحقوق املدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البرش، وتنطبق الفقرة 

7 من اإلعالن الخاص بحقوق املتخلفني عقليا عىل أي تقييد أو إلغاء للحقوق املذكورة ميكن أن 

ميس املعوقني عقليا.

5-  للمعوق الحق يف التدابري التي تستهدف متكينه من بلوغ أكرب قدر ممكن من االستقالل 

الذايت.

6-  للمعوق الحق يف العالج الطبي والنفيس والوظيفي مبا يف ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة 

ويف  املهنيني،  والتأهيل  التدريب  ويف  التعليم،  ويف  واالجتامعي،  الطبي  التأهيل  ويف  التقويم، 

قدراته  إمناء  التي متكنه من  الخدمات  التوظيف وغريها من  واملشورة، ويف خدمات  املساعدة، 

ومهاراته إيل أقيص الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه يف املجتمع.

86  اعتمد ونرش مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 3447 )د30-( املؤرخ يف 9 كانون األول/ديسمرب 1975 
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الحق،  االقتصادي واالجتامعي ويف مستوي معيشة الئق، وله  األمن  الحق يف  للمعوق    -7

حسب قدرته، يف الحصول عىل عمل واالحتفاظ به أو يف مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، 

ويف االنتامء إىل نقابات العامل.

8-  للمعوقني الحق يف أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعني االعتبار يف كافة مراحل التخطيط 

االقتصادي واالجتامعي.

املشاركة يف جميع  ويف  بديلة،  أرسة  مع  أو  ذاتها  أرسته  مع  اإلقامة  يف  الحق  للمعوق    -9

األنشطة االجتامعية أو اإلبداعية أو الرتفيهية. وال يجوز إخضاع أي معوق، فيام يتعلق باإلقامة، 

التحسن املرجو له من هذه املعاملة.  التي تقتضيها حالته أو يقتضيها  ملعاملة مميزة غري تلك 

فإذا حتمت الرضورة أن يبقي املعوق يف مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه املؤسسة 

وظروف الحياة فيها عىل أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية لألشخاص الذين هم 

يف سنه.

10-  يجب أن يحمي املعوق من أي استغالل ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة متييزية 

أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.

11-  يجب أن ميكن املعوق من االستعانة مبساعدة قانونية من ذوي االختصاص حني يتبني أن 

مثل هذه املساعدة ال غني عنها لحامية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد املعوق دعوى قضائية 

وجب أن تراعي اإلجراءات القانونية املطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.

12-من املفيد استشارة منظامت املعوقني يف كل األمور املتعلقة بحقوقهم.

كامال  إعالما  املناسبة،  الوسائل  بكل  املحيل،  ومجتمعه  وأرسته  املعوق  إعالم  يتوجب   -13

بالحقوق التي يتضمنها هذا اإلعالن.
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أواًل: معيار الطوارئ يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

املادة 4 »يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، يجوز 

للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد 

بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتىض هذا العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى 

املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو 

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

1- ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 )الفقرتني 1 و2( و11 و15 و16 و18.

2- عىل أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف 

األخرى فورا، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام التي مل تتقيد بها وباألسباب التي 

أخرى  مرة  بذلك  تعلمها  أن  التقيد،  عدم  فيه  تنهى  الذي  التاريخ  يف  وعليها،  ذلك.  إىل  دفعتها 

وبالطريق ذاته.

املادة 5 »1- ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله عىل نحو يفيد انطواءه عىل حق ألي 

دولة أو جامعة أو شخص مببارشة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من الحقوق 

أو الحريات املعرتف بها يف هذا العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه. 

2- ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف أو النافذة يف 

أي بلد تطبيقا لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد ال يعرتف بها أو 

كون اعرتافه بها يف أضيق مدى«.

املادة 6 »1- الحق يف الحياة حق مالزم لكل إنسان. وعىل القانون أن يحمى هذا الحق. وال 

يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.2- ال يجوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم 

بهذه العقوبة إال جزاء عىل أشد الجرائم خطورة وفقا للترشيع النافذ وقت ارتكاب الجرمية وغري 

يجوز  وال  عليها.  واملعاقبة  الجامعية  اإلبادة  جرمية  منع  والتفاقية  العهد  هذا  ألحكام  املخالف 

تطبيق هذه العقوبة إال مبقتىض حكم نهايئ صادر عن محكمة مختصة. 3- حني يكون الحرمان 

من الحياة جرمية من جرائم اإلبادة الجامعية، يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة 

أي نص يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفى نفسها عىل أية صورة من أي التزام يكون 
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مرتتبا عليها مبقتىض أحكام اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها. 4- ألي شخص 

حكم عليه باإلعدام حق التامس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو 

الخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع الحاالت. 5- ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام عىل جرائم 

ارتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر، وال تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل. 6- ليس يف هذه 

املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف 

هذا العهد«.

املادة 7 »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

الحاطة بالكرامة. وعىل وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عىل أحد دون 

رضاه الحر«.

املادة 8 »1-ال يجوز اسرتقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهام.

2- ال يجوز إخضاع أحد للعبودية«.

املادة 11 »ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي«.

املادة 15 »1-ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه 

يشكل جرمية مبقتىض القانون الوطني أو الدويل. كام ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك 

التي كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه الجرمية. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجرمية 

أن صدر قانون ينص عىل عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجرمية من هذا التخفيف. 2- 

ليس يف هذه املادة من يشء يخل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص عىل أي فعل أو امتناع عن فعل 

كان حني ارتكابه يشكل جرما وفقا ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جامعة األمم«

املادة 16 »لكل إنسان، يف كل مكان، الحق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية«.

املادة 18 »1- لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن 

يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده 

بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده أو مع جامعة، وأمام املأل أو عىل حدة. 2- ال 

يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي 

دين أو معتقد يختاره. 3- ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود 

الصحة  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة  لحامية  تكون رضورية  والتي  القانون  يفرضها  التي 
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العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية. 4- تتعهد الدول األطراف يف هذا 

العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا 

لقناعاتهم الخاصة«. 

اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو 

املهينـة 1984

املادة 2 » 2- ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت، سواء أكانت هذه الظروف 

حالة حرب أو تهديًدا بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ 

العامة األخرى كمربر للتعذيب.«

ثانًيا: احلقوق التي ال يجوز تقييدها يف ظل حالة الطوارئ

حددت املادة 4 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املواد املعنية بالحقوق 

التي ال يجوز تقييدها يف ظل الظروف االستثنائية وميكن توضيحها بإيجاز فيام ييل: 

1. الحق يف الحياة )املادة 6(

الحق يف الحياة هو أعىل الحقوق لإلنسان فبدونها ال جدوى من حامية أي حق آخر، فهو 

حق ال يقبل االستثناء، فيجب عىل الدول يف كافة األوقات أن تتخذ تدابري إيجابية لحامية الحق 

يف الحياة، وضامن عدم الحكم وتنفيذ عقوبة اإلعدام يف ظل حالة الطوارئ، وكذلك يحظر عليها 

أال تشارك يف أي وقت يف إعدام أشخاص تعسفاً أو وفق إجراءات موجزة أو تعسفية أو خارج 

نطاق القانون أو التغايض عن ذلك. ومبوجب حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة، يقع 

عىل الدول واجب قانوين صارم مينع وقوع انتهاكات للحق يف الحياة، والتحقيق يف هذه االنتهاكات 

ومقاضاة مرتكبيها واملعاقبة عليها.

أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  وال  للتعذيب  التعرض  عدم  يف  الحق   .2

الحاطة بالكرامة )املادة 7(

ويحظر كذلك وفق املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وىف كل األوقات استعامل التعذيب أو 
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املعاملة أو العقوبة القاسية تجاه أي إنسان، فال يوجد إنسان يقبل عىل نفسه التعرض للتعذيب 

تحت أي سبب أو يف أي ظرف، وهو يشمل مبا يف ذلك يف وقت الحرب أو حالة الطوارئ، كام 

يحظر أيضا التعذيب وسوء املعاملة يف مكافحة اإلرهاب، أو للحصول عىل معلومات أو اعرتافات، 

كام ينطبق ذلك عىل األشخاص املحتجزين وفق القانون أو املحرومني من حريتهم،  ويعد الحبس 

االنفرادي ملدة طويلة من قبيل سوء املعاملة التي يحظرها القانون الدويل يف حاالت الطوارئ.

الحق يف عدم التعرض للرق واالستعباد )املادة 8 الفقرتني 1 و2(

يحظر بشدة الرق واالتجار بالرقيق، واالسرتقاق واالتجار بالنساء واألطفال يف كل األوقات، 

مبا يف ذلك أثناء حالة الطوارئ العامة التي تهدد األمة، وتلتزم الدول بواجب قانوين يف حاالت 

الطوارئ بالتدخل واتخاذ التدابري الالزمة ملنع هذه املامرسات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها 

واملعاقبة عليها وكذلك تعويض الضحايا. 

حق الشخص يف عدم جواز سجنه ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )املادة 11(

كام يجب عىل كل الدول يف كل األوقات أن تكفل الحق يف عدم سجن األشخاص لعدم قدرته 

أو عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مبا يف ذلك يف وقت الحرب أو الطوارئ العامة. 

حظر القوانني الرجعية )املادة 15(

لكل شخص الحق يف أال يعاقب يف إطار قانون ذو أثر رجعي، ويحظر القانون الدويل لحقوق 

اإلنسان تطبق الجزاءات بأثر رجعي مبا يرض مبصلحة الشخص املدان، ويكفل العهد الدويل الخاص 

العقوبة  االستفادة من  املدان يف  الشخص  )املادة 14(، حق  والسياسية كذلك  املدنية  بالحقوق 

األخف الصادرة بعد ارتكابه للجرمية. كام يرتبط بذلك أال يجوز تعطيل مبدأ عدم جواز املحاكمة 

عىل ذات الجرم مرتني، فضاًل عن حق املتهم بأال يدان بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل 

مل يكن وقت ارتكابه جرمية، ويجب كفالة هذه الحقوق بفاعلية يف كل األوقات مبا يف ذلك وقت 

الحرب أو يف أي حالة طوارئ أخري.

حق الشخص يف االعرتاف له بالشخصية القانونية )املادة 16( 

كام يحظر اإلخالل بحق كل إنسان يف كل األوقات يف أن يعرتف له بالشخصية القانونية أمام 

القانون، وال يجوز التذرع بأية ظروف أو معتقدات لتربير فرض أي قيود عىل هذا الحق األسايس. 
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الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18(

كام يجب ضامن حريات الفكر والجدان والدين يف كل االوقات، فال يجوز تعطيله بأي حال، 

كام يجب عدم تحديد حق الشخص يف املجاهرة بدينه ومعتقداته إال بأحكام التقييد العادية يف 

وقت الحرب أو فيام حداها من حاالت الطوارئ العامة.

فيام تتوسع اللجنة املعنية87 يف تفسريها للامدة 4 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية من نطاق الحقوق التي ال يجوز اخضاعها لعدم التقييد املرشوع مبوجب املادة 4 يف 

سياق فرض حالة الطوارئ وذلك باعتبارها من قواعد القانون الدويل العام وأوردت بعضها عىل 

سبيل املثال وهي:

املعاملة اإلنسانية لألشخاص املحرومني من الحرية )املادة 10(

الكرامة األصيلة للشخص  إنسانية مع احرتام  املحرومني من حريتهم معاملة  يُعامل جميع 

اإلنساين. وعىل الرغم من أن هذا الحق، وفق املادة 10 من العهد، هو حق مل يُذكر يف الحقوق 

الدويل  القانون  العهد يعرب هنا عن قاعدة من قواعد  فإن  الفقرة 2،  تقييدها يف  التي ال يجوز 

العام التي ال تخضع لعدم التقيد. واإلشارة إىل الكرامة األصيلة للشخص اإلنساين يف ديباجة العهد 

والصلة الوثيقة بني املادتني 7 و10 تؤيدان ذلك. 

االختطاف أو أخذ الرهائن أو االحتجاز يف أماكن غري معلومة 

ال تخضع األحكام التي تحظر أخذ الرهائن أو أعامل االختطاف أو االحتجاز يف أماكن ال يُعلن 

عنها لعدم التقيد. والطبيعة املطلقة لهذا الحظر، حتى يف أوقات الطوارئ، تربرها وضعية هذه 

القواعد باعتبارها من قواعد القانون الدويل العام. 

األشخاص املنتمني إىل األقليات 

الحامية الدولية لحقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات تشمل عنارص يجب احرتامها يف جميع 

عدم  إدراج رشط  ويف  الدويل،  القانون  يف  الجامعية  اإلبادة  تحريم  يف  ذلك  وينعكس  الظروف. 

التمييز يف الفقرة 1، وكذلك يف طابع املادة 18 الذي ال يجوز عدم التقيد به. 

87  اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان - التعليق العام 29 املادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ(–  الدورة الثانية والسبعون 

)HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.I( - Page 238 - )2001   - الفقرة 13
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اإلبعاد أو الرتحيل القرسي

ووفقاً ملا أكده نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، فإن اإلبعاد أو الرتحيل القرسي للسكان 

باتباع  أو  بالطرد  القرسي  الترشيد  شكل  يتخذ  والذي  رشعاً،  فيها  يتواجدون  التي  املنطقة  من 

أمر يشكل  الدويل، هو  القانون  أُسس يجيزها  االستناد يف ذلك إىل  أساليب قرسية أخرى، دون 

جرمية ضد اإلنسانية. وال ميكن أبداً القبول بالحق املرشوع بعدم التقيد باملادة 12 من العهد، أثناء 

حالة الطوارئ، كمربر لهذه التدابري. 

الدعاية للحرب أو الدعوة للكراهية أو العنرصية

إعالن حالة الطوارئ عمالً بالفقرة 1 ال يجوز االحتجاج به لتربير قيام الدولة الطرف، مبا يتناىف 

التي  الدينية  أو  العنرصية  أو  القومية  الكراهية  إىل  بالدعوة  أو  للحرب  بالدعاية  املادة 20،  مع 

تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف. 

ثالًثا: ضوابط وشروط تقييد احلقوق وتعليق 

الدول يف حاالت  العهد من إمكانية لجوء  املادة 4 من  تتيحه  الرغم مام  كام أوضحنا عىل 

الطوارئ االستثنائية إىل عدم التقيد بأحكام العهد والتحلل من االلتزامات القانونية للعهد، واتخاذ 

تدابري تفرض قيود عىل حقوق اإلنسان، إال أنه ليس حق مطلق بل يقع عىل الدول التزام أن تتوافر 

عدد من الضوابط والرشوط وميكن بينها يف النحو التايل: 

أ. الرضورة 

يعد أحد أهم الرشوط والضوابط األساسية ليك يجوز للدولة فرض حالة الطوارئ العامة، أن 

يتوافر لها حالة الرضورة القصوى، التخاذ أي تدابري لعدم التقيد بااللتزامات القانونية يف أضيق 

الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع، مبا يعني مع توافر رضورة قصوى لحامية الدولة يتضح 

معها عدم جدوى التدابري العادية املتخذة يف األوقات الطبيعية، مبا يستلزم أن تتخذ الدولة تدابري 

ذات سامت خاصة حتى ميكن أن تتناسب مع الطبيعة االستثنائية للحالة والظروف الجارية. وكام 

التي  الحدود  أضيق  اإلنسان  بحقوق  االلتزامات  تعطيل  يتجاوز  أال  يجب  ال  أنه  سابًقا  أوضحنا 

يتطلبها الوضع ويستلزم ذلك ان تتناسب التدابري مع مقتضيات الوضع وفق مدة حالة الطوارئ 
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بالحقوق  التمتع  لتعطيل  تفرض  أن  تدابري أخرى ميكن  املادي، وأي  الجغرايف، ونطاقها  ونطاقها 

سبب حالة الطوارئ، وذلك دون توسع أو تجاوز، والذي يعد مألوفاً يف حالة السلطات التي يجري 

مبوجبها عدم التقيد باألحكام وفرض القيود، فيام تعترب تدابري التعطيل التي تتجاوز رشط الرضورة 

القصوى غري مرشوعة وينبغي الحكم عليها يف ضوء املعايري القانونية املطبقة يف األوقات العادية. 

ب. عدم التمييز

ويشكل عدم التمييز قاعدة أساسية يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل العام 

وركنا هاًما وفوريًا إلعامل التمتع بحقوق اإلنسان بوجه عام ويف كافة الظروف، فأي تدابري لعدم 

التقيد بااللتزامات القانونية تنطوي عىل صورة من صور التمييز بني األشخاص ال ينبغي بأي شكل 

من األشكال االستناد إليها وفق أي ظروف. ويجب عىل الدول أن تضمن يف كافة الظروف ومنها 

االستثنائية الحظر الشامل للتمييز وكفالة مبادئ املساواة أمام القانون ويف املعاملة، وأال تتخذ أي 

تدابري تستند عىل متييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس او اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

جـ. وسائل انصاف فعالة

يقتيض من الدول الطرف يف العهد أن توفر سبل تظلم فعالة من أي انتهاك ألحكام العهد، 

ويشكل هذا التزاماً متأصل يف العهد ككل. وبالتايل يف إطار فرض حالة الطوارئ أن تنفذ الدولة 

التي  انتهاكات حقوق اإلنسان  القانوين بتوفر تدابري داخلية فعالة للتظلم من  التزامها  بالكامل 

تم تعطيلها، مبا يف ذلك الحقوق غري القابلة للتعطيل التي يجب ضامنها يف كل األوقات، وعىل 

الدول يف حالة التجائها إىل تعطيل التزاماتها املرتتبة عليها مبقتىض معاهدات حقوق اإلنسان أن 

توفر تدابري انتصاف فعالة بغرض تقييد الرضورة الصارمة لتدابري الطوارئ ومنع وقوع انتهاكات 

عموًما وىف أي قضية معنية عىل السواء. وحتى يف حال اتخاذ الدولة يف ظل حالة الطوارئ بإدخال 

القضائية أو غريها من سبل  التي تنظم سبل االنتصاف  العميل لإلجراءات  تعديالت عىل األداء 

االنتصاف، فينبغي عىل الدولة التقيد بااللتزام األسايس املرتتب عليها بتوفري وسيلة انتصاف فعالة. 

فضاًل عن أن الدول األطراف ملتزمة بأن تنتصف لألشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي ينص 

عليها العهد، فبدون ذلك االنتصاف، ال يكون قد تم الوفاء بالتزام توفري سبيل انتصاف فعال.

 وبينام تجيز املعايري الدولية اللجوء اىل استعامل السلطات االستثنائية للتوقيف يف حاالت 

الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة أو استقالل أو أمن الدولة الطرف، فينبغي أن يتم ذلك 

فقط بالقدر وخالل املدة الذين تقضيهام رضورات الوضع. ويعني ذلك أن السلطات االستثنائية 



177دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

دور النيابة العامة في ظل حالة الطوارئ

للتوقيف ال تعد قانونية إال بقدر تناسبها فعليًا مع التهديد الذي تشكله حالة الطوارئ. وعىل 

الدولة القامئة بالتعطيل إثبات أن التدابري املتخذة ال تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. 

ويعني هذا ضمًنا أنه يجب عىل الدولة أن تراجع بصفة مستمرة الرضورة الداعية إىل اتخاذ هذا 

االستثنائية  واالحتجاز  التوقيف  سلطات  تفيض  أن  االوقات  من  وقت  أي  يف  يجوز  وال  التدابري. 

بالتوقيف واالحتجاز تعسًفا أو إىل أي تجاوزات من أي نوع، وملنع التعسف والتجاوز فالبد من 

االحتفاظ بوسائل انتصاف فعالة وضامنات كافية النتهاء حالة الطوارئ وأن تتاح ألي شخص مجرد 

من حريته اللجوء إليها. 

د. ضامنات املحاكمة العادلة واملنصفة 

عىل الرغم من أن املادة 14 املعنية بضامنات املحاكمة العادلة غري مدرجة يف قامئة الحقوق 

تتقيد يف  التي ال  الدول  فينبغي عىل   ،4 املادة  الفقرة 2 من  الواردة يف  انتقاصها  التي ال يجوز 

تكون  أن  كفالة   14 املادة  مبوجب  املطلوبة  املعتادة  باإلجراءات  العامة  الطوارئ  ظروف  ظل 

االستثناءات يف أضيق الحدود التي تفرضها مقتضيات الوضع الفعيل. وال يجوز عىل اإلطالق أن 

تخضع ضامنات املحاكمة العادلة لتدابري التقييد التي قد تؤدي إىل التحايل عىل حامية الحقوق 

القابلة لالنتقاص. فعىل سبيل املثال، مبا أن املادة 6 بكاملها غري قابلة لالنتقاص، يجب أن  غري 

تكون أي محاكمة تقود إىل صدور حكم باإلعدام خالل حالة طوارئ متسقة مع أحكام العهد، 

مبا يف ذلك جميع متطلبات املادة1488. ونظراً إىل أن املادة 7 بأكملها غري قابلة لالنتقاص أيضا، 

فإن أي أقوال أو اعرتافات أو من حيث املبدأ، أي أدلة أخرى يتم الحصول عليها بصورة تشكل 

املادة 14، مبا  إثبات يف أي إجراءات مبوجب  بها كدليل  الحكم، ال ميكن االحتجاج  لهذا  انتهاكاً 

يف ذلك خالل حاالت الطوارئ89، إال إذا استخدمت إفادة أو اعرتاف تم الحصول عليه بصورة 

للامدة 7 كدليل إلثبات حدوث تعذيب أو معاملة أخرى محظورة مبوجب هذا  انتهاكاً  تشكل 

الحكم90. ومُينع منعا باتا االنحراف عن املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة مبا يف ذلك افرتاض 

براءة املتهم91.

كام تشمل ضامنات املحاكمة العادلة لكل شخص متهم أمام أي محكمة سواء كانت محكمة 

88  التعليق العام رقم 29 )2001( بشأن املادة 4: االستثناءات خالل حاالت الطوارئ، -Page 238 - )HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.I  الفقرة 15.

89  املرجع السابق، الفقرتان 7 و15

90  انظر املادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

91  التعليق العام رقم 29 )2001( بشأن املادة 4: االستثناءات خالل حاالت الطوارئ، -Page 238 - )HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.I  الفقرة 11، 

CCPRLC/GC/32 – 2007 -انظر أيضا التعليق العام رقم 32 املادة 14 الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة عادلة
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عادية أو خاصة ويف أي ظروف أن تتاح له يف كافة الظروف مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة أن 

الرباءة  بقرينة  متهم  يتمتع كل  وأن  منصفة ومختصة ومستقلة ومحايدة  أمام محاكمة  يحاكم 

إىل أن تثبت إدانته، وال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين منضبط يحيط عىل نحو قانوين وواضح 

بالسلوك محل التجريم، وعدم رجعية القانون الجنايئ، وحق املتهم يف القانون األصلح له، وحرية 

الدفاع وضامن الحق يف الدفاع املناسب، ومبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الجرم، وكفالة الحق 

يف التزام الصمت خالل مراحل التحقيق، وحظر اإلكراه عىل االعرتاف أو اإلقرار بالذنب، وحقه يف 

أوضاع إنسانية أثناء االحتجاز وعدم التعرض للتعذيب، واستبعاد األدلة املنتزعة نتيجة التعذيب 

أو اإلكراه، وكذلك الحق يف محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة ودون تأخري ال مربر له أو 

اإلفراج عنه، والحق يف املساواة أمام القانون وأمام واملحاكم، وحظر تطبيق القوانني الجنائية بأثر 

رجعي أو تكرار املحاكمة عن الجرمية ذاتها.

 وطاملا املحكمة تراعي الضامنات اإلجرائية واملبادئ املوضوعية الواجبة للمحاكمة العادلة 

للحق يف محاكمة منصفة،  انتهاكا  ذاتها  الخاصة يف  املحاكم  التي تجريها  املحاكامت  فال تشكل 

املحاكمة  تتطلبها  التي  األساسية  املقتضيات  بكل  املحاكم  هذه  التزام  كفالة  مراقبة  أهمية  مع 

املنصفة، وكام هو متفق عليه عدم خضوع املدنيني للمحاكمة أمام املحاكم العسكرية، وأن يُحاكم 

املحاكم  به  أو خاصة92، عىل صلة مبا تتسم  أمام محاكم عسكرية  االستثناء  باب  املدنيون من 

العسكرية بنظام العسكرية يف تلقي وتنفيذ األوامر العسكرية والرتاتبية الوظيفية، مام قد يؤدي 

إىل عدم توافر معايري العدالة بشكل منصف ومستقل ومنزه عن التمييز. وينبغي أن تستويف هذه 

املحاكامت رشوط املادة 14 وأال يؤدي الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة املعنية إىل تقييد أو 

تعديل الضامنات التي تكفلها.

ه. عدم التعارض مع االلتزامات القانونية األخرى

أن  الدول  عىل  ينبغي  العهد  مبوجب  املرتتبة  االلتزامات  تعطيل  تدابري  إىل  اللجوء  حال  يف 

ال  الدويل  القانون  عليها مبوجب  املرتتبة  األخرى  التزاماتها  مع  التدابري  تلك  تعارض  عدم  تكفل 

سيام املعايري املطلقة العليا للقانون االنساين أو كل ما يتصل بذلك من مبادئ أخرى ملزمة للدول 

القامئة بالتعطيل مبقتيض معاهدة دولية أو قانون عريف أو مبادئ قانونية عامة. فال ميكن اعتبار 

اللجوء إىل املادة 4 مبثابة تربير لعدم التقيد بالعهد إذا استند عدم التقيد إىل خرق لاللتزامات 

92  انظر أيضاً االتفاقية املتعلقة بحامية املدنيني وقت الحرب املؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، املادة 64، والتعليق العام رقم 31 )2004( طابع 

االلتزام القانوين العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، الفقرة 11
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االلتزامات قد فرضت مبوجب معاهدة  أكانت هذه  الدولة، سواء  الواقعة عىل  الدولية األخرى 

أو القانون الدويل العام. ويتجىل ذلك يف الفقرة 2 من املادة 5 من العهد التي تنص عىل عدم 

جواز فرض أي قيود أو تضييق عىل أي من حقوق اإلنسان األساسية املعرتف بها يف صكوك أخرى 

بذريعة أن العهد ال يعرتف بهذه الحقوق أو لكون اعرتافه بها أضيق مدى93.

و. اإلخطار الدويل

عىل أي دولة طرف يف العهد استخدمت حق التقييد، فإنها تلزم نفسها بنظام اإلخطار ويجب 

أن تُعلم الدول األطراف األخرى فوراً، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، باألحكام التي تتقيد 

األخرى  األطراف  والدول  املتحدة  األمم  إجراء ميكن  وهو  ذلك،  اىل  دفعت  التي  وباألسباب  بها 

من رصد االمتثال ألحكام العهد وتقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت التدابري يف أضيق 

الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع. 

وينبغي أن يتضمن اإلخطار املقدم من الدول معلومات كاملة بشأن التدابري املتخذة وتفسرياً 

واضحاً لألسباب التي دفعتها إىل ذلك، مشفوعة بوثائق كاملة تتعلق بقوانينها. ويكون مطلوباً من 

الدولة الطرف تقديم إخطارات إضافية إذا اتخذت فيام بعد تدابري أخرى مبوجب املادة 4، كأن 

مُتدد مثالً فرتة حالة الطوارئ. وينطبق باملثل اشرتاط اإلخطار الفوري فيام يتصل بإنهاء حالة عدم 

التقيد وبالطريق ذاته. كام يشمل االلتزام باإلخطار الدويل الفوري كلام اتخذت الدولة الطرف 

تدابري مبقتضاها ال تتقيد بالتزاماتها مبوجب العهد.

رابًعا: أدوار ومهام النيابة العامة يف حالة الطوارئ الصحية

باإلضافة إىل جميع ما تم ذكره سابقاً، تتعد أدوار النيابة العامة خالل حاالت الطوارئ وتتجاوز 

الدور املعروف لها بحامية القانون وحامية املجتمع من الجرمية، فتتوسع أدوار النيابة العامة ومتتد 

إىل حامية جميع املواطنني من انتهاك حقوقهم املستقرة قانوناً، وضامن متتعهم مبختلف حقوق 

التهميش واإلضعاف  اإلنسان، وضامن توفري الحامية لفئات تتسم بالضعف ومعرضة ملزيد من 

وتجاهل لحقوقهم وانتهاكها يف ظل هذه الظروف، كام تتوىل النيابة العامة بصورة مبارشة إرساء 

املحيل  والقانون  الدستور  أحكام  حدود  يف  الدولة  سلطات  تترصف  وأن  القانون  سيادة  مبادئ 

93  التعليق العام رقم 29 )2001( بشأن املادة 4: االستثناءات خالل حاالت الطوارئ، -Page 238 - )HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.I  الفقرة 9.
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الحالة  واستغالل  األمنية  والتدابري  القمعية  املامرسات  ومنع  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون 

السلطات  أداء  يف  انحراف  أو  أي شطط  عىل  والرقابة  اإلنسان،  حقوق  قمع  بغرض  االستثنائية 

إخضاع  أو  أخرى  سلطات  حساب  عىل  فيها  التوسع  أو  سلطاتها  استعامل  إساءة  أو  التنفيذية 

املواطنني لقيود تتجاوز حالة الطوارئ، أو الحد من أي مامرسات سلبية يف ظل حالة الطوارئ.

كام يقع عىل عاتق النيابة العامة والسلطة القضائية كفالة الحامية الفعالة لحقوق اإلنسان 

التأكد من  الفئات أال يدخروا جهداً يف  الواجب املهني من هذه  يف حالة الطوارئ وما يقتضيه 

أن املبادئ القانونية وحقوق اإلنسان مكفولة ومحققة بفعالية حتى يف حاالت االضطرابات التي 

تتعرض لها الدولة.

1( حامية املجتمع وصون حرياته )النيابة صاحبة والية من ال والية له( 

ينبغي عىل أعضاء النيابة العامة ضامن حامية املجتمع وصون حرياته من بينها ما ييل:

ضامن حامية جميع الحقوق التي ال تخضع للقيد سواء الواردة يف الفقرة 2 من املادة 4 من  •

العهد أو املشمولة بالحامية وفق قواعد القانون الدويل العام. 

املستوى  • عىل  املواطنني  لجميع  الدولة  إلقليم  الخاضعني  األشخاص  لجميع  املساواة  ضامن 

والالجئني  وأرسهم  املهاجرين  العامل  من  املواطنني  غري  وكذلك  املالية،  واملقدرة  الجغرايف 

والنازحني واملهاجرين وعدميي الجنسية، وعدم التمييز بأي شكل من أشكال التمييز بسبب 

النوع أو الجنس أو القومية أو العنرصية أو الدين أو غريها من صور التمييز. وال سيام عىل 

حساب فئات السكان من الفقراء واملهّمشني واألرس املعوزة واألطفال األكرث ضعفاً.

وذوي  • السن  وكبار  واألطفال  )النساء  ألوضاع  االجتامعي  بالنوع  املتعلق  املنظور  مراعاة 

اإلعاقة(، ومناهضة العنف املوجه ضد تلك الفئات الضعيفة ومن بينها أشكال العنف املنزيل 

أو يف دور الرعاية واإليواء.

حامية حقوق املحتجزين وجميع املحرومني من حريتهم، وما يف حكمهم من مودعي الحجر  •

الصحي واملودعني يف املراكز الصحية أو املعسكرات أو مراكز الرتحيل خارج البلد، وحاميتهم 

حامية  ضامن  وأيضا  كرامتهم،  وتحرتم  إنسانية  معاملة  ومعاملتهم  لإلساءة،  تعرضهم  من 

واإلخفاء  التعسفي  واالحتجاز  والعقلية،  الجسدية  والسالمة  والحياة  الصحة  يف  حقوقهم 

القرسي. 
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عدم خضوع أي شخص للتجارب العلمية أو الطبية دون موافقة واضحة ورصيحة. •

الحق يف الوصول للرعاية الصحية املناسبة لكافة فئات املجتمع وعىل جميع املستويات دون  •

متييز عىل أي أساس وخاصة املالءة املالية أو املكان الجغرايف. 

الطوارئ  • العدالة وعدم إرضارهم من فرض حالة  لنظم  املتقاضني والالجئني  حامية حقوق 

الحقوق عىل  القضاء، ومن هذه  أعامل  بينها  ومن  الحكومية  الخدمات  تعليق  مع  خاصة 

سبيل املثال )املواعيد القانونية للطعون القضائية، حفظ وحامية الحقوق العاجلة التي ميكن 

أن تتأثر بسبب الوقت، نظر االستئنافات واملحتجزين احتياطيا عىل ذمة التحقيقات والقضايا 

املنظورة(. واالستفادة من معيار القوة القاهرة يف عدم شطب أي دعوى ووقف رسيان املدد 

القانونية عىل الطعون واالستئنافات.

وخالل  • العدالة  نظام  داخل  الصارمة،  الصحية  االحرتازية  والتدابري  اإلجراءات  اتخاذ  ضامن 

التحقيقات واملحاكامت التي تجري يف ظل الطوارئ الصحية وحامية املتقاضية والعاملني يف 

قطاع العدالة.

استخدام  • عدم  وكذلك ضامن  الخصوصية،  يف  والحق  التعبري  حرية  يف  الحق  احرتام  ضامن 

الخوف  استغالل  ألغراض  الشائعات،  بث  يف  اإلعالم  ووسائل  االجتامعي  التواصل  منصات 

والرهاب املجتمعي يف ارتكاب جرائم اقتصادية والفساد املايل وحصد مكاسب مالية مخالفة 

للقانون واإلثراء يف زمن الوباء.

أو  • التحقيقات  استمرار  حال  يف  واملنصفة  العادلة  املحاكمة  ضامنات  جميع  توفري  ضامن 

املحاكامت خالل فرتة الطوارئ. 

ضامن عدم توسع السلطة التنفيذية يف فرض السلطات االستثنائية يف ظل الطوارئ. •

ضامن املراجعة القضائية لإلجراءات والتدابري االستثنائية التي اتخذت يف ظل حالة الطوارئ. •

ضامن توفري وسائل االنصاف القضائية ومنها تحقيقات النيابة العامة يف بالغات وادعاءات  •

انتهاك حقوق اإلنسان يف ظل حالة الطوارئ، وضامن عدم إفالت مرتكبيها من العقاب.

ينبغي عىل أعضاء النيابة العامة النظر يف عدم اللجوء إىل الحبس االحتياطي أو تقييد الحرية  •

أو االحتجاز السابق للمحاكمة، مبا يف ذلك الحجز الصحي، خاصة وأنها استثناء عىل القاعدة 
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العامة ونظرا ملخاطر تكدس السجون وأماكن االحتجاز مع حالة الطوارئ الصحية، والعمل 

النظر  إمكانية  إىل  باإلضافة  املختلفة.  االحتجاز  بدائل  استخدام  إىل  اللجوء  يف  لتوسع  عىل 

إطالق رساح  قرارات  أو  مؤقتة  أو  الصحية  املختلفة  بصورها  اإلفراج  قرارات  التوسع يف  يف 

مرشوطة، ملنع التكدس داخل مراكز االحتجاز والسجون وخاصة الفئات األكرث ضعًفا واملرىض 

وكبار السن. فضالً عن املبدأ السابق ذكره بشأن األطفال يف عدم اللجوء إىل إجراء االحتجاز 

رهن املحاكمة أو السجن إال كمالذ أخري وألقرص فرتة زمنية ممكنة.

مراجعة األحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع األطفال املتهمني يف مؤسسات الرعاية  •

االجتامعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابري أخرى إلخراجهم من تلك املؤسسات. وكذلك 

مراجعة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع األطفال املعرضني للخطر بدور الرعاية واتخاذ 

بها  املستبقني  األطفال  توزيع  إعادة  يف  النظر  مع  اإلمكان،  قدر  منها  إخراجهم  إجراءات 

للحيلولة دون تكدسهم، ولتخفيف أعباء الحراسة مبا ال يُخل بقواعد العدالة الجنائية الناجزة، 

وُحسن تطبيق القانون.

مراجعة األحكام القضائية والنظر يف امكانية تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وخاصة  •

احرتازية  تدابري  استخدام  إىل  واللجوء  السن،  وكبار  املرىض  والسجينات  بالسجناء  املتعلقة 

بديلة.

ضامن متتع جميع السجناء واملحتجزين بالحق يف الحصول عىل أعىل مستوى ممكن للصحة  •

الالزمة، بشكل مكافئ كام يتمتع بها جميع األشخاص من غري املحتجزين، باإلضافة إىل الحق 

يف عدم خضوعهم ألي تجارب طبية أو علمية دون موافقتهم الحرة.

تشديد الرقابة والتفتيش الدوري واملكثف عىل أماكن االحتجاز والسجون وخاصة العيادات  •

وصحية  األول  املقام  يف  إنسانية  احتجاز  ظروف  توفري  وضامن  بها،  امللحقة  واملستشفيات 

أيًضا، وتتوفر بها جميع مستويات الوقاية واالحتياجات األساسية الصحية واملعيشية، وكذلك 

ضامن الظروف البيئية والصحية والنظافة الالزمة ملواجهة مثل تلك الظروف الطارئة يف تلك 

األماكن.

ضامن اتفاق اإلجراءات االحرتازية الطارئة مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ومنها: )العزل  •

والحجر الصحي، وتقييد الحق يف التنقل، وحظر السفر، وحظر األنشطة، واإلغالق( 
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محاموهم  • يشمل  مبا  الخارجي  بالعامل  حكمهم،  يف  وما  املحتجزين،  جميع  تواصل  ضامن 

وذويهم.

االستفادة من تجارب الدول األخرى يف عمل القضاء والنيابة العامة عن بعد، وكذلك إنشاء  •

باملخالفة  تقع  والتي  بالصحة  املتعلقة  الجرائم  والترصف يف  التحقيق  نيابات متخصصة يف 

ألحكام القوانني الطوارئ الصحية، ومراجعة األوامر والعقوبات املرتبطة مبخالفة تلك القوانني 

يف فرتة الطوارئ الصحية. 

2. حامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )التدخل لحامية املجتمع( 

عىل الرغم من أن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية من الحقوق التي يتطلب التمتع 

الفعيل بها اإلعامل التدريجي حيث يرتبط باملوارد يف املقام األول ويتسم بالرتاكم والتدرج وفق 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان »العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية«.

إال أن الحالة الطارئة صحيا يف إطار جائحة كورونا »كوفيد-19« أثارت انتباه الدول إىل أن 

أبرز القضايا التي تحتاج إىل تعزيز وجهد من الدولة هي )الصحة والبحث العلمي(. وأصبح العامل 

الحقوق  والدول جميعها تسعى إىل توفري نظام صحي مناسب لتجاوز هذه املحنة. وأن بعض 

االقتصادية واالجتامعية يجب ضامن التمتع بها وفق قدرات الدول وإيالء اهتامم واسع لها خاصة 

وأن الحق يف الصحة من أسمى األهداف التي تعمل الدول عىل بلوغها الستمرار حياة البرشية، 

ونظرا الرتباط الحق يف الصحة مبختلف الحقوق والحريات مبا فيها الحق يف الحياة والذي ال 

يقبل التقييد تحت أي ظرف ويف كل األوقات. وكذلك الحق يف عدم التمييز، واملساواة، والغذاء، 

إىل  والوصول  والخصوصية،  التعذيب،  وحظر  اإلنسانية،  والكرامة  والتعليم،  والعمل،  واملسكن، 

بالحالة  املتعلقة  املعلومات  عىل  الحصول  وإتاحة  التعليم  توفري  أن  كام  والتنقل.  املعلومات، 

الصحية الحالية يف املجتمع، والتزام الدول بالتوعية بطرق الوقاية واملكافحة، واتاحت املعلومات 

املتعلقة بها بسهولة للجميع.

للحقوق  األشخاص  جميع  متتع  ومتابعة  مراقبة  العامة  النيابة  أعضاء  عاتق  عىل  فيقع 

االقتصادية واالجتامعية خالل حالة الطوارئ سيام األوضاع الصحية من خالل دورها الرئيس يف 

املساءلة واملحاسبة ومن أبرزها:

الصحية  • بالرعاية  الجميع  متتع  وضامن  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعىل  التمتع  ضامن 



دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان 184

الفصل الرابع

املالية،  القدرة  فيها  املمكنة مبا  الوصول واإلتاحة  أي نوع، وضامن  املناسبة دون متييز من 

عدم  املمكن، وضامن  القدر  بنفس  املناطق  لجميع  الطبية  واملستلزمات  العالجات  وتوفري 

واتاحتها  املعتمدة  الطبية  واملراكز  املستشفيات  يف  الصحية  الخدمات  الحصول عىل  تقييد 

للجميع، وكذلك تقديم األدوية والعالجات من خالل الصيدليات وغريها. مع إيالء اهتامم 

أكرب بضامن حصول املرىض بأمراض مزمنة وخطرية لخدمات الرعاية الطبية الالزمة حتى يف 

حاالت الطوارئ.

ضامن الحق يف الغذاء الصحي وتوافرها بالشكل الكاِف للجميع وخاصة الخاضعني للحجر  •

الصحي والعزل املنزيل املطول واملناطق النائية والريفية، وكذلك الحامية الغذاء من الغش 

ومامرسات الفساد وعدم احتكار السلع الغذائية أو اخفائها.

ضامن التمتع بالتعليم وفق الظروف املتاحة والحامية الالزمة من عدم وجود أجيال متخلفة  •

عن التعليم يف ظروف الطوارئ الصحية )باستخدام تقنيات تكنولوجية واتاحتها للجميع دون 

القدرة  الجغرايف وعىل مستوى  املتمتعة بها عىل املستوى  للفئات غري  متييز وإيجاد بدائل 

املالية وعىل مستوى الجودة(. 

الحق يف الحصول عىل املعلومة الطالع املجتمع مبدى التطور يف مواجهة الظروف الصحية  •

سواء إيجابا أو سلباً، وكذلك مامرسة الرقابة عىل املعلومات املتعلقة بالصحة. 

الحق يف العمل وخاصة الفئات املعتمدة عىل األجور اليومية أو املوسمية أو غري الرسمية.  •

الضامن االجتامعي للفائت الضعيف والهشة، وتعويض الفئات املترضرة من حالة الطوارئ  •

أو تسببت يف فقدهم للعمل ومصادر أرزاقهم، لجميع الفئات دون متييز ويف جميع مناطق 

الدولة.

حامية املرىض عقلياً وتحسني العناية بالصحة العقلية، والرقابة عىل أماكن الرعاية الصحية  •

العقلية »باعتبارها أماكن احتجاز«، وضامن عدم تعريض أحد لسوء معاملة أو خضوعهم 

لتجارب طبية دون موافقة رصيحة ووفق االعتبارات واملعايري الطبية.  

الرقابة لحامية املجتمع من احتاملية التلويث غري القانوين للهواء واملياه والرتبة )كالنفايات  •

الصناعية، املخلفات الطبية الخطرة(. 
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3. الدور املزدوج بالرقابة والتوعية 

كام يظهر دور مزدوج للنيابة العامة يف التفاعل مع املستجدات يف ظل حالة الطوارئ الصحية 

يف سياق الجرائم املستحدثة لهذه الظاهرة، باإلضافة إىل تحملهم ملخاطر مواصلة مهامها يف ظل 

ووسائل  الدولة  أجهزة  مع  تتوىل  فينبغي  القانون،  وسيادة  املجتمع  لحامية حقوق  الفرتة  هذه 

اإلعالم إىل تعزيز التوعية القانونية للمجتمع الجرائم التي تشيع خالل مثل تلك الظروف لتجنبها 

وعدم ارتكابها للوقاية منها والتصدي لها ومالحقة مرتكبيها، وكذلك الدور الرقايب عىل أي مخالفة 

للقانون وخرق ظروف الطوارئ ومنها:

خرق قرارات الحظر املفروضة أو القيود عىل الحركة والتجمع أو مامرسة أنشطة.   •

أو  • الغذاء  توفري  بغرض  بعضها  يتصل  وقد  الصحية،  والطوارئ  الكوارث  ظل  يف  الرسقة 

املستلزمات األساسية. 

إرهاب الضعفاء وفرض السيطرة والعنف وعدم احرتام القانون. •

اإلثراء والرتبح يف زمن الوباء واستغالل حاجة البرش. •

الفساد والغش يف العقاقري أو األدوية أو األدوات الطبية أو املستلزمات الصحية أو الغذائية،  •

وكذلك تزوير نتائج فحص »كوفيد- 19«.

االعتداء عىل العاملني يف القطاعات الصحية واألطقم الطبية واملستشفيات. •

الكراهية والعنف، تجاه األجانب وخاصة  • أو دعوات  العنرصية  أو  التمييز  مكافحة أشكال 

االشتباه  او  اإلصابة  الناجم عن  الوصم  أو  املهاجرة وأرسهم،  والعاملة  واملهاجرين  الالجئني 

باإلصابة بالوباء من املرىض والفئات الضعيفة. 

مكافحة الوصم الناجم عن تعامل العاملني يف القطاعات الصحية من األطباء وفرق التمريض  •

مع املرىض، إشكاليات من قبل منع دفن املوىت جراء الوباء.

الرقابة عىل أداء العاملني يف داخل نظام العدالة لعدم تعرضهم ملخاطر اإلصابة بالوباء أو  •

عدم تعطيل حقوق املتقاضني وتطبيق إجراءات التباعد االجتامعي والبدين، وتحديد العدد 

النيابة  ألعضاء  الوقائية  املستلزمات  وتوفري  العمل،  ساعات  وعدد  األعامل  إلمتام  املناسب 
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ملناظرة  أو  القضايا  وجلسات  التحقيقات  خالل  القضائيون  واملعاونون  واملوظفني  العامة 

الجثامني أو إجراء املعاينات أو التحقيقات داخل املستشفيات. 

التوعية بالقوانني والعقوبات املستحدثة واملتعلقة بحالة الطوارئ. •

4. تحديث وتطوير عمل النيابة العامة  

يف سياق ما شهده العامل واملنطقة العربية خالل الجائحة »كوفيد-19«، اتجهت الدول إىل 

إجراء تعديالت عىل الطرق املتبعة لنظام العدالة، وبحث إمكانية تطبيق نظام العدالة عن بعد أو 

»املحكمة الرقمية« ولجوء بعضها إىل تحديث وتطوير عمل النيابة العامة والقضاء للقيام مبهامه 

خاصة وأن تعطيل األعامل القضائية يهدر حقوق الناس، كام ينبغي العمل عىل مواكبة التطور 

التكنولوجي وتحقيق العدالة الناجزة بأيرس الطرق، ومحاولة إصالح نظم العدالة وتجنب عقباتها 

وأبرزها بطء التقايض والتكدس والتزاحم يف أروقة املحاكم.

ويقوم هذه النظم عىل إنشاء نظام الكرتوين موحد إلدارة القضايا، يشمل حركة امللفات، ونظام 

األرشفة الكرتونية ملستندات الدعوى، وتسجيل الدعوى، وإجراءاتها، وتسجيل األحكام، وتطوير 

نظام إدارة الدعاوى الجنائية واملدنية، واستخدام وسائل حديثة إلعالن القضايئ وطلبات الحضور، 

والتقايض عن بعد، ونظر القضايا ووقائع الجلسات، ومناقشة الشهود، واستجواب املتهمني، والبت 

يف القضايا، واعتامد التوقيع االلكرتوين يف التعامل مع مختلف مكونات اإلدارة القضائية، واالعتامد 

وسائل الدفع االلكرتوين من استيفاء الرسوم واملصاريف القضائية وغريها.  

ومن الوسائل التكنولوجية الحديثة »التقنية الحديثة« التي تم استخدامها يف بعض الدول 

وميكن االسرتشاد بها عىل سبيل املثال ما ييل:

الحديثة  • التقنية  القضائية عرب وسائل  املحاكامت واإلجراءات  الدول من إجراء  متكن بعض 

»االنرتنت« والربط الكامل بني املحكمة واملتقاضني.

من  • املتهمني  وبني  والقضاة  العامة  النيابة  أعضاء  بني  للتواصل  الكرتونية  آليات  وإنشاء 

الحبس  مد  أوامر  يف  بالنظر  املتعلقة  وخاصة  والسجون  االحتجاز  أماكن  يف  املحتجزين 

االحتياطي للمتهمني، من خالل شبكة تليفزيونية مغلقة وربطها باملحاكم والسجون، وذلك 

للحد من نقلهم إىل مقار النيابات املحاكم ولتحقيق العدالة الناجزة.
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استخدام سياسة التحول الرقمي إلنفاذ القانون واإلجراءات اإلدارية والقانونية داخل نظام  •

واتاحتها  وتطبيقها  االلكرتونية«  القضائية  الخدمات  »بوابة  املنظور  القضايا  وتتبع  العدالة، 

للحد من االختالط والتكدس.

تشكيل  • وكذلك  والبالغات،  الشكاوى  مع  للتواصل  العامة  للنيابة  الكرتونية  منصات  إنشاء 

لجان لرصد وتحليل انتهاكات حقوق اإلنسان.

تعزيز املواقع االلكرتونية القانونية مبا تضمه من الترشيعات الوطنية واألحكام الدستورية،  •

لحامية  القضائية  واالجتهادات  العامة،  للنيابة  العامة  التعليامت  وأبرز  القضائية،  واألحكام 

حقوق اإلنسان، فضالً عن معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق 

اإلنسان املنضمة لها الدولة.
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تعزيز حقوق االنسان من خالل 
التزام النيابة العامة بمبدأ 

الشرعية اإلجرائية
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النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي جهاز منوط به تطبيق القانون 

التطبيق الصحيح فيام يتعلق باختصاصات النيابة، والنيابة العامة بهذا املفهوم تعد خصامً رشيفاَ، 

وليس صحيحاً ما يقال أن النيابة العامة ضد املتهم، فالنيابة العامة تسعى إىل الوصول للحقيقة، 

وهي يف سبيل تحقيق ذلك ملزمة باتخاذ اإلجراءات وفقاً للقانون، وهذا يعد التزاماً مببدأ الرشعية 

اإلجرائية الذي يعد االلتزام به ركيزة من الركائز التي تدعم وتعزز حقوق االنسان.

ويف هذا الفصل سنعرض ألهم املبادئ التي يتعني عدم إغفالها من قبل النيابة العامة وهي 

بصدد قيامها ببعض اإلجراءات وذلك يف ضوء قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة 

2001، ولهذا الغرض سنقسم هذا الفصل إىل خمسة مباحث عىل النحو اآليت:

املبحث األول: مبادئ تتعلق بتحريك الدعوى الجزائية وترصف النيابة العامة يف محارض جمع 

االستدالالت.

املبحث الثاين: مبادئ تتعلق بأحوال التلبس والقبض والتفتيش.

املبحث الثالث: مبادئ تتعلق باالستجواب والتوقيف واالفراج بكفالة.

املبحث الرابع: مبادئ تتعلق بالترصف يف التحقيق االبتدايئ.

املبحث الخامس: املبادئ األساسية يف تكييف الواقعة اإلجرامية.
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املبحث األول

مبادئ تتعلق بتحريك الدعوى اجلزائية وتصرف النيابة العامة 
يف محضر جمع االستدالالت

أوالً: تحريك الدعوى الجزائية واالتهام.

1-الدعوى الجزائية يجب أن ينظر إليها بعيداً عن النظرة السائدة بالنسبة للدعوى املدنية، 

فإذا كانت األخرية عبارة عن الئحة مكتوبة تقدم بآلية محددة، فإن الدعوى الجزائية عىل عكس 

ذلك، فهي أي الدعوى الجزائية حالة اجرائية قد تختلف نقطة بدايتها من دعوى إىل أخرى، فقد 

تبدأ بالقبض يف دعوى معينة، وقد تبدأ بانتداب مأمور الضبط القضايئ للقيام بإجراء ما يف دعوى 

الدعوى  الحال يف  أو الئحة مكتوبة كام هو  اجرائية وليست مجرد صحيفة  أخرى، وهي حالة 

املدنية.

تحقيق  مرحلة  يسبقها  وال  املحاكمة،  مرحلة  وهي  واحدة  مبرحلة  متر  املدنية  2-الدعوى 

التحقيق  اجراءات  إىل  ينظر  أن  يجب  وبالتايل  الجنايات،  يف  خاصة  الجزائية  كالدعوى  ابتدايئ 

االبتدايئ باعتبارها جزء من الدعوى الجزائية فالقبض والتفتيش واالستجواب والتوقيف جميعها 

اجراءات تدل عىل أن الدعوى الجزائية قامئة، فهذه االجراءات تفرتض اعاملها بحق متهم، وكل 

شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهامً استناداً للامدة )8( من قانون االجراءات الجزائية.

3-نصت املادة )1( من قانون االجراءات الجزائية عىل أن »تختص النيابة العامة دون غريها 

بإقامة الدعوى الجزائية ومبارشتها......« وهنا املقصود بإقامة الدعوى الجزائية يف هذا النص هو 

تحريك الدعوى، والتحريك هو االجراء األول الذي تبدأ به الدعوى الجزائية، وقد يختلف هذا 

اإلجراء من دعوى إىل أخرى، فليس هناك إجراء محدد تبدأ به الدعاوى الجزائية كام هو الحال يف 

الدعوى املدنية التي تقدم إىل قلم املحكمة.

التي بسببها  االتهام  لبدء حالة  فاصالً  الجزائية معياراً  اإلجراءات  قانون  4-وضع املرشع يف 

يطلق عىل الشخص )متهامً(، وهذا املعيار حددته املادة )8(، حيث اعتربت أن كل شخص تقام 

عليه دعوى جزائية يسمى متهامً، ويرتتب عىل هذا النص عدة نتائج.

املرحلة  أنه يف هذه  يعني  االستدالالت، وهذا  مرحلة جمع  يف  متهامً  الشخص  يكون  ال  أ- 

ال يجوز اتخاد أي إجراء من اإلجراءات املاسة بالحرية التي تتميز بها مرحلة التحقيق االبتدايئ 
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بتحليف  األقوال  وسامع  واالستجواب  والتفتيش  )كالقبض  الجزائية  الدعوى  يف  أولية  كمرحلة 

اليمني(.

ب_ االتهام هو حالة اجرائية، وهذه الحالة تبدأ مبجرد اتخاذ أي اجراء من اجراءات الدعوى، 

فالقبض واالستجواب والتوقيف هي اجراءات دعوى، وهذا يعني أن الشخص املوجهة له هذه 

االجراءات يسمى متهامً، وهذا يرتب نتيجة هامة وهي أن االتهام كحالة اجرائية ال يبدأ من وقت 

اصدار الئحة االتهام، ألن االخرية هي مجرد وثيقة كاشفة عن الحالة االتهامية السابقة ولو اعتربنا 

أن االتهام يبدأ من لحظة صدور الوثيقة فإن هناك نتائج خطرية سترتتب عىل هذا االستخالص، 

حيث سيكون مصري االجراءات السابقة كاالستجواب والقبض والتوقيف هو البطالن ألنه ال يعقل 

اتخاذها إال ضد املتهم، مام يعني أن االتهام حالة سابقة لالئحة االتهام، وما الالئحة إال مجرد 

كاشفة.

ج-ارتباطاً مبا جاء يف الفقرة )ب(، فإن الفهم الصحيح ملا جاء يف املادة )151(، )152( من 

قانون االجراءات، هو أن قصد املرشع من توجيه االتهام أي تنظيم الئحة اتهام، ألن االتهام سابق، 

وموجه من خالل االجراءات السابقة كاالستجواب.

ثانياً: الترصف يف محرض جمع االستدالالت:

مأمور  العامة ال ميلكه  للنيابة  ذايت  اختصاص  االستدالالت هو  1-الترصف يف محارض جمع 

الضبط القضايئ وال ميكن أن يكون محالً للتفويض استناداً للامدة )53( اجراءات

الجنايات  يف  االبتدايئ  التحقيق  وجوبية  ملبدأ  القانوين  االساس  هي   )53( املادة  تعترب   -2

وجوازيته يف الجنح واملخالفات.

3- تحريك الدعوى الجزائية قد يكون مبرورها يف مرحلة التحقيق االبتدايئ أو بإدخالها حوزة 

املحكمة مبارشة خاصة يف الجنح واملخالفات، ويف االدعاء املبارش، ويف بعض جرائم الجلسات.

الدعوى وهذا ورد  تحريك  األول وهو  له وجهان،  االستدالالت  4-الترصف يف محرض جمع 

النص عليه رصاحة يف املادة )53(، والثاين وهو عدم التحريك وهذا يؤخذ من مفهوم املخالفة 

للامدة )53(، وإذا كان الوجه اآلخر هو عدم التحريك إال أن املرشع مل يضع لنا تسمية له لذا 

يطلق عليه البعض حفظ امللف أو حفظ األوراق.
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5-يجب عىل العاملني بالنيابة االنتباه إىل أن املرشع خلط يف املصطلحات بني حفظ الدعوى 

وحفظ األوراق، وهذا واضح يف املادة )152( الفقرة )6(، حيث استخدم املرشع مصطلح حفظ 

األوراق وهو بصدد الحديث عن حفظ الدعوى، لذلك يجب العلم بأن املعيار املميز بينهام هو 

أن حفظ الدعوى هو القرار الذي يصدر يف ختام مرحلة التحقيق االبتدايئ حيث تكون الدعوى 

محارض  يف  الترصف  عند  فيكون  األوراق  أما حفظ  الدعوى،  بحفظ  الحفظ  يسمى  لذلك  قامئة 

االستدالالت حيث ال توجد الدعوى يف هذه املرحلة.

املبحث الثاني

مبادئ تتعلق بأحوال التلبس والقبض والتفتيش

أوال: مبادئ تتعلق بأحوال التلبس

1-أحوال التلبس واردة عىل سبيل الحرص وهي لذلك ال تقبل التوسع فيها، وإن كانت بعض 

أحوال التلبس املنصوص عليها تعد حاالت مرنة، خاصة الفقرة الثالثة من املادة )26(، لكن هذه 

املرونة ال تعطي الحق يف االجتهاد املنشئ لحاالت تلبس خارج اطار ما جاءت به الفقرة )3(.

الشخص  قيام  عىل  بسيطة  قرينة  مجرد  تنشئ  صورية  حاالت  معظمها  التلبس  2-حاالت 

بارتكاب الجرمية ولكنها قرينة قابلة إلثبات العكس، وال توجد ضمن حاالت التلبس حالة حقيقية 

إال الحالة األوىل وهي مشاهدة الشخص وهو يرتكب الجرمية.

التلبس يعطي الحق ملأمور الضبط القضايئ القبض عىل األشخاص وتفتيشهم متى كان   -3

القبض جائراً.

تفتيش، وال ميكن  إذن  يتطلب  تفتيشها  املنازل، ألن  تفتيش  الحق يف  التلبس ال يعطي   -4

االستناد هنا إىل املادة )48(، ألن هذه املادة تعطي حق دخول املنازل يف أحوال التلبس وليس 

تفتيشها، والدخول يختلف عن التفتيش، فالدخول عمل مادي والتفتيش عمل قانوين، ولكن إذا 

وقع دخول املنزل استناداً للامدة )48(، فإن سلطة مأمور الضبط القضايئ تتحدد هنا بالرجوع ملا 

ورد يف املادة )27(.



دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان 194

الفصل الخامس

5-يرتتب البطالن إذا كانت حالة التلبس مصطنعة، أو متت املشاهدة بطريقة غري مرشوعة 

كالتلصص أو خالصة تفتيش باطل، لكن حالة التلبس تكون صحيحة إذا كانت نتيجة استيقاف 

صحيح.

ثانياً: مبادئ تتعلق بالقبض عىل املتهم.

1-الفيصل بني القبض والتوقيف هو املدد والرتتيب، مبعنى أن املدة التي تسبق االستجواب 

هي قبض، واملدة التي تأيت بعده هي توقيف، ولكن يجب أن تكون هذه املدد يف االطار الذي 

حدده املرشع وذلك عىل النحو اآليت:

أ-مدد القبض ميكن أن تتجاوز )24( ساعة، ولكن ال يجوز أن تتجاوز )24( ساعة يف مركز 

الرشطة أو النظارات، ألنه يقع التزام عىل مسئول املركز أن يرسل املقبوض عليه للنيابة العامة 

الستجوابه، أو أن يطلق رساحه.

تصل  أن  فيمكن  العامة  النيابة  إىل  ساعة   )24( خالل  يف  عليه  املقبوض  ارسال  تم  ب-إذا 

التالية  ساعة   )24( مدة  تستجوبه خالل  قد  النيابة  )48( ساعة ألن  يقارب  ما  إىل  القبض  مدة 

إلرساله، وقد تزيد هذه املدة )24( ساعة أخرى عندما تعرض عليه النيابة حضور وكيل فتؤجل له 

االستجواب )24( ساعة وبذلك قد يصل القبض إىل )72( ساعة عىل النحو الذي فصلناه، وال يجوز 

بأي حال من األحوال ان تزيد مدد القبض عن املدد السابقة.

ج-تنص املادة )34( عىل أنه »يجب عىل مأمور الضبط القضايئ أن يسمع فوراً أقوال املقبوض 

عليه، فإذا مل يأت مبربر إلطالق رساحه يرسله خالل أربع وعرشين ساعة إىل وكيل النيابة املختص«. 

وهنا يجب االرشاد بخصوص أن أصل الرباءة يرتب نتيجة هامة وهي عدم نقل عبء االثبات، كام 

يستخلص من هذا املبدأ مبدأ آخر وهو حق املتهم يف الصمت وهذا املبدأ ال يجيز ملأمور الضبط 

أن يعتمد عىل املقبوض عليه ليك يقوم االخري بتقديم ما يربر اطالق رساحه، لذا يجب أن يفرس 

هذا النص عىل أن عبء االثبات وتربير اطالق الرساح يقع عىل عاتق مأمور الضبط القضايئ.

ثالثاً: مبادئ تتعلق بالتفتيش

وقع  وإال  صحيحاً  املنازل  تفتيش  يكون  أن  يتطلب  املنازل  داخل  يف  األشخاص  1-تفتيش 

البطالن.
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2-تفتيش املنازل يتعلق مبصلحة األشخاص لذلك فإن الرضاء السابق للتفتيش مينح التفتيش 

الرشعية متى صدر الرضاء صحيحا.

3-إذا كانت قواعد التفتيش تتعلق باملصلحة الخاصة، والرضاء يصحح اإلجراء، فإن هذا األمر 

ال ينطبق عىل كل الحاالت، إذ أن تفتيش األنثى بواسطة الرجل ال يصححه رضاء األنثى ألن الرضاء 

هنا يتعلق بالحياء واألخالق وهي مسألة ال تصلح أن تكون محالً للرضاء.

4-إذا كان النص يحظر تفتيش األنثى بواسطة رجل، فإنه لذات العلة ال يجوز تفتيش الرجل 

بواسطة األنثى.

5-يجب عىل النيابة العامة أن تحرص عىل أن تكون مذكرات التفتيش مسببة.

6-أوجب املرشع يف الفقرة )3( من املادة )40( من قانون االجراءات الجزائية ايضاح الغرض 

من التفتيش، ولذلك يجب االلتزام بهذا البيان، ألن توضيح الغرض من التفتيش هو الذي يوضح 

مذكرة  تكن  مل  فإذا  بحدود،  تكون  أن  البد  حق  أي  مامرسه  أن  املعلوم  ومن  التفتيش،  حدود 

التفتيش قد رسمت حدودها فيرتتب عىل ذلك البطالن.

يرتك  وأال  بالجرمية  ترتبط  أشياء  عن  البحث  بيان  من خالل  تكون  التفتيش  إذن  7-حدود 

املجال فضفاضاً ألي يشء حتى وإن كانت حيازته تشكل جرمية إال إذا ظهر عرضاً، وهنا ال داعي 

ألن يذكر يف مذكرة التفتيش عن املسائل التي تظهر عرضاً ألنه منصوص عليها قانوناً باملادة )50( 

الفقرة )1(.

املبحث الثالث

مبادئ تتعلق باالستجواب والتوقيف واالفراج بكفالة

أوالً: مبادئ تتعلق باالستجواب

1-يعد االستجواب من أخطر االجراءات ألنه قد يؤدي إىل االعرتاف، ولذلك وإن كان املرشع 

النيابة  قد أجاز تفويض مأمور الضبط القضايئ لالستجواب يف الجنح، فإنه من األفضل أال تلجأ 

العامة إىل هذا املسلك وأن تبقي بيدها سلطة االستجواب يف كل الجرائم.
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2-يجب عىل النيابة العامة ان تشدد عىل أهمية ما تسمى افهامات )مرياندا(، وهي افهام 

املتهم الذي سيخضع لالستجواب أن من حقه الصمت، وافهامه التهمة بلغة بسيطة ومتكينه من 

احضار محاميه إن رغب ذلك.

3-حق املتهم يف الصمت حق دستوري مشتق من أصل الرباءة الذي يجعل عبء االثبات عىل 

املدعي وال يجوز نقله للمتهم، ولذلك من حق هذا األخري البقاء يف حالة الصمت، وقد أكد املرشع 

عىل هذا الحق رصاحة يف املادة )1/97( اجراءات.

4-استجواب املتهم قبل دعوة محاميه يف حاالت التلبس والرضورة واالستعجال والخوف من 

ضياع األدلة، يجب أن تبقي يف نطاق ضيق وال يجوز التوسع يف هذا األمر الذي نصت عليه املادة 

)98( اجراءات.

5-أجاز املرشع للمتهم أو محاميه الدفع بعدم االختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو انقضائها، 

ويقدم الدفع للنائب العام أو أحد مساعديه ويجب الفصل فيه خالل )24( ساعة، ويكون القرار 

الفاصل فيه قابالً لالستئناف أمام محكمة البداية، وهنا يالحظ أن اجازة االستئناف جاء استثنائياً، 

ليك  املوضوع  يف  فاصالً  ليس  ثانية  ناحية  ومن  حكامً  ليس  أوىل  ناحية  من  املستأنف  فالقرار 

يستأنف استقالالً، وطاملا أن استئنافه استثنائياً، فإنه ال يجوز بعد ذلك اللجوء للنقض ألن املرشع 

أعطى رخصة االستئناف استثناًء ولو أراد االستمرار يف املراجعة القضائية لنص عىل اجازة الطعن 

بالنقض.

ثانياً: مبادئ تتعلق بالتوقيف

1-تعترب مدد التوقيف من النظام العام وال يجوز تجاوزها.

2-ال يجوز أن يصدر التوقيف أو متديده يف غياب املتهم ويستثنى من ذلك أسباب تتعلق 

مبرض املتهم وتكون مثبته بتقارير طبية.

مبوجب  للتوقيف  املخصصة  واألماكن  والتأهيل  االصالح  مراكز  يف  إال  يكون  ال  3-التوقيف 

القانون، ويجب تصنيفهم داخل املركز وعدم اختالطهم باملحكوم عليهم )املادة 1/25( من قانون 

رقم )6( لسنة 1998 بشأن مراكز االصالح والتأهيل.

استناداً  املركز  أو مالبس من خارج  به  ادخال أطعمة خاصة  املوقوف له حق يف  4-النزيل 

للامدة )26( من قانون رقم )6( لسنه 1998 والنيابة العامة مبا لها من سلطة تفقد املراكز وفقاً 



197دليل عمل النيابة العامة من منظور سيادة القانون وحقوق اإلنسان

تعزيز حقوق االنسان من خالل التزام النيابة العامة بمبدأ الشرعية اإلجرائية

للامدة )11( من قانون مراكز االصالح والتأهيل يجب أن تعمل عىل تحقيق ذلك.

5-يجب عىل النيابة العامة مبا لها من سلطة تفقد مراكز االصالح والتأهيل أن تعطي أوامر 

باإلفراج يف حاالت االفراج الوجويب كام لو انتهت مدة التوقيف دون أن يتم التمديد، أو استمر 

التوقيف مدة سته أشهر دون االحالة، كام يجب أن يتم االفراج يف حالة أحكام الرباءة وال يحول 

دون ذلك قابليتها لالستئناف.

6-يجب إعادة النظر يف املادة )127( اجراءات جزائية، التي تجعل تقديم الشكوى من النزيل 

غالباً  الشكوى  ألن  والتأهيل،  االصالح  مركز  مدير  بواسطة  العامة  للنيابة  نزيل  أي  أو  املوقوف 

ستتعلق باملعاملة وحقوق النزالء ومن غري املنطقي أن تقدم بواسطة مدير املركز.

7-املدد التي تكون بعد االستجواب هي مدد توقيف وليس مدد قبض ولذلك فإنها تخضع 

للتحديد الترشيعي بخصوص مدد التوقيف.

ثالثاً: مبادئ تتعلق باإلفراج بكفالة 

1-االفراج عن املتهم املوقوف هو اعامل لألصل ألن التوقيف هو االستثناء ولذلك يجب عىل 

النيابة العامة أن تراعي ذلك يف مرافعاتها املقابلة يف طلبات االفراج.

2-للنيابة العامة أن تطلب إعادة النظر يف األمر الصادر يف طلب االفراج بكفالة أمام ذات 

وقائع جديدة،  باكتشاف  تكون مرتبطة  واإلعادة هنا  اجراءات،   )134( للامدة  استناداً  املحكمة 

وبالتايل فإن تقديم طلب اإلعادة غري محدد بعدد معني طاملا أنه مرتبط باكتشاف واقعة جديدة.

3-للنيابة استئناف األمر الصادر يف طلب االفراج بالكفالة واالستئناف يكون مرة واحدة فيام 

يتعلق بالجزء املستأنف.

4-إعادة النظر أمام رئيس املحكمة العليا )املادة 136( يختلف عن إعادة النظر أمام املحكمة 

املنصوص عليه باملادة )134(، مام يعني أن إعادة النظر أمام رئيس املحكمة العليا غري مرتبط 

باكتشاف وقائع جديدة، ومن الواضح أن خطة املرشع الفلسطيني متجهة نحو اعتبار اإلعادة أمام 

رئيس املحكمة العليا الخطوة األخرية.

5-يقع التزام عىل مدير مركز االصالح والتأهيل مبوجب املادة )144( اجراءات بإخالء سبيل 

املوقوف املفرج عنه، وهذا االلتزام فوري وأي اخالل بذلك سريتب مساءلة قانونية.
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املبحث الرابع

مبادئ تتعلق بالتصرف يف التحقيق االبتدائي

أوالً: حفظ الدعوى الجزائية:

العامة سلطة  النيابة  متلك  وإمنا  األدلة  فقط يف جمع  العامة غري مقصورة  النيابة  1-مهمة 

تقديرية عند الترصف يف التحقيق االبتدايئ بالحفظ أو االحالة.

التي يبني عليها قرار حفظ الدعوى أسباب متعددة منها ما نص عليه املرشع  2-األسباب 

رصاحة مثل الفعل ال يعاقب عليه القانون وانقضاء الدعوى أو مانع مسئولية أو عدم كفاية األدلة 

ومنها ما يستنبط إما بالقياس أو من النصوص الالحقة.

3- متلك النيابة العامة حفظ الدعوى لعدم كفاية األدلة حيث يكون لها سلطة تقدير كفاية 

أو عدم كفاية األدلة، وهذا السبب وأن مل يرد باملادة )149(، إال أنه يستفاد من املادة )156( 

اجراءات.

4-يعترب سبب )الفعل ال يعاقب عليه القانون( سبب شامل لكل الحاالت التي تنتهي إىل عدم 

معاقبة القانون سواء أكان ذلك عىل أساس وجود سبب اإلباحة أو مانع مسئولية أو سبب معفي 

من العقاب.

5-املرشع يف املادة )149( اجراءات، أورد أسباب انقضاء الدعوى وأسباب موانع املسئولية 

عىل سبيل املثال.

6-يعترب سبب عدم أهمية الواقعة من األسباب الالزمة والخطرية يف ذات الوقت، واملرشع مل 

يضع ضوابط إلصدار قرار بحفظ الدعوى لعدم أهمية الواقعة وترك االمر لفطنة النيابة العامة.

7-االستئناف الذي أجاره املرشع للمدعي املدين مبوجب الفقرة )3( من املادة )153( يف قرار 

النائب العام الفاصل يف التظلم هو استئناف استثنايئ مام يعني أن املرشع أراد فقط االستئناف 

لذلك ال يجوز اللجوء بعد ذلك إىل الطعن بالنقض العادي، وإذا كان املرشع قد أغفل النص عىل 

ميعاد االستئناف، فإن هذا ال يعني ترك االستئناف بدون مواعيد، ولذلك ميكن اللجوء إىل املواعيد 

األساسية التي نظمها املرشع باملادة )328(من قانون االجراءات.

الرقابة عىل  اعامل  أجل  الدعوى من  قرارات حفظ  أن تسبب  العامة  النيابة  8-يجب عىل 

اصدارها.
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ثانياً: قرار إحالة الدعوى:

تلزم إلصدارة هي  التي  القناعة  فإن  لذلك  اإلدانة،  اإلحالة عىل فكرة رجحان  قرار  1-يقوم 

باإلدانة  الحكم  أما  باإلدانة  الحكم  االتهامية وبني  الحالة  بدء  بني  تقع يف مرحلة وسطى  قناعة 

فيعتمد عىل اليقني بينام يف املراحل األوىل تكون نسبة الشك كبرية.

2-يجب أن يكون قرار اإلحالة مسبباً، ويحتوي عىل الجانب الشخيص )بيانات املتهم(، والشق 

العيني )بيانات الواقعة والتهمة(، حيث أن قرار اإلحالة )الئحة االتهام( هو الذي يرسم حدود 

املحكمة املختصة الشخصية والعينية.

3-املحكمة تتقيد بالوقائع الواردة يف قرار اإلحالة، ولكنها ال تتقيد باألوصاف أو التهمة.

املبحث اخلامس

املبادئ األساسية يف تكييف الواقعة اإلجرامية

أوالً: مفهوم التنازع الحقيقي والتنازع الظاهري للنصوص.

ال توجد صعوبة عندما ترتكب واقعة اجرامية وال يثار بشأنها إال نص واحد، ففي هذه الحالة 

يتم تكييفها عىل أساس هذا النص، وال نكون هنا أمام حالة تنازع للنصوص، ولكن الصعوبة تظهر 

عندما يتنازع الواقعة أكرث من نص، حيث أن كل نص يطرح نفسه عىل طاولة البحث مدعياً بأنه 

النص الواجب التطبيق، وأحياناً ينتهي االمر بتطبيق النصوص املتنازعة وهذه الحالة يكون فيها 

التنازع حقيقياً أي أن كل نص يتزاحم مع غريه يكون قانوناً واجب التطبيق ويف هذه الحالة تتعدد 

التكييفات وبالتايل تتعدد الجرائم سواء تعدداً مادياً أو معنوياً، وباملقابل قد تتزاحم النصوص ويف 

النهاية ال يطبق منها يف عملية التكييف إال نصاً واحداً، بينام تكون النصوص االخرى غري واجبة 

التطبيق.

وهذه العملية تعد من أدق املهام التي تقع عىل النيابة العامة ألن التكييف الصحيح يؤدي 

إىل تطبيق صحيح للقانون، والسؤال الذي يثار هنا ما هو املعيار أو الضوابط التي ميكن االستناد 

إليها الستبعاد النصوص املتزاحمة واإلبقاء عىل أحدها يف حالة التزاحم الظاهري.
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يف هذا املقام سنعرض ألهم الضوابط التي تساعد يف الوصول إىل االستبعاد التباديل للنصوص، 

وتطبيق النص الواجب التطبيق، وهذه الضوابط هي عىل النحو اآليت:

إىل الركن املعنوي، كأن يرتكب )أ( رسقة أموال  الضابط األول: االستبعاد قد يكون استناداً 

)ب( بناء عىل استعامل العنف املادي ضد )ب(، فهنا تتزاحم عدة نصوص هي نص الرسقة )املادة 

لسنة   74 رقم  العقوبات  قانون  من   ،)1/288( املادة  ونص  )املادة 241(،  االعتداء  ونص   ،)270

1936، ففي هذه الحالة يكون الركن املعنوي هو الفيصل، ألن القصد اتجه إىل السلب استناداً 

للامدة )1/288(، ويستبعد يف هذه الحالة نص الرسقة العادية ونص االعتداء، ألن القصد مل يتجه 

إىل الرضب يف حد ذاته، كام ان نص السلب يستغرق باقي النصوص وهي نص الرسقة العادية 

ونص االعتداء حيث يذوبان يف نص السلب.

الضابط الثاين: إذا وقع تعارض بني تكييفني ألسباب تتعلق بتعريف كل منهام_ وكانت الواقعة 

يحكمها تكييف ثالث يجمع بني التكييفني السابقني، فحينئذ نكون أمام تزاحم ظاهري ويطبق 

العادية  الرسقة  نص  يتزاحم  فهنا  الرسقة،  بقصد  بناية  )أ(  ذلك دخول  ومثال  الثالث،  التكييف 

)املادة 270(، ونص التجاوز الجنايئ عىل امللك املادة )286(، ونص السطو )املادة 295(، يف هذه 

الحالة يكون نص السطو هو النص الذي يستغرقهام.

الضابط الثالث: قد يكون التزاحم الظاهري بسبب أن أحد األفعال يعد نتيجة منطقية للفعل 

السابق له، ويف هذه الحالة يتعني استبعاد التكييف الثاين الذي يعد نتيجة لألول، ومثال ذلك إذا 

قام )أ( برسقة مال قام بإخفائه، فهنا اإلخفاء نتيجة منطقية إذا صدر من ذات السارق، ولكن إذا 

كان السارق شخص واملخفي شخصاً آخر فهنا يكون من املنطقي أن تسند للشخص اآلخر جرمية 

اإلخفاء.

الضابط الرابع: يتم استبعاد النصوص املتزاحمة إذا كان النص زائداً ويكون النص زائداً إذا 

كان نصاً عاماً حيث يستبعد لوجود النص الخاص، وتجدر اإلشارة إىل أن النصوص الخاصة ليس 

بالرضورة أن ترد يف قوانني خاصة، فقد يكون النص الخاص مبوجب قانون خاص مثل النص الخاص 

بتزوير االنتخابات الذي يستبعد النص العام املتعلق بتزوير املحررات، وقد يكون النص الخاص 

وارداً يف صلب ذات القانون الذي يتضمن أيضاً النص العام ومثال ذلك النص الذي يعاقب عىل 

الفعل عقوبة يف صورتها العادية يعد نصاً عاماً، بينام النص الذي يعاقب عىل الفعل يف صورته 

املشددة أو املخففة يعد نصاً خاصاً.


