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  يلمقدمة الدل
  :  أهمية الدليل ومنهجه-أ
من أهداف المرصد اليمني لحقوق اإلنسان المساهمة في الحماية والمناصرة        - ١

ة والثقاف   صادية واالجتماعي سان االقت وق اإلن ائل   لحق سياسية بوس ة وال ة والمدني ي
ات ة  وآلي ة والمهني ق الدق داني  ،  وطرق تحق ك الرصد المي ن ذل ى وم تناد إل اإلس

تبيان ائع واالس ابالوق كاوى ات والمق ن خالل ش ات م ع المعلوم ضحايا الت وجم  ال
صحفي شر ال ر   ، والن ات غي ل الرصد للمنظم ة لعم ل آلي ل الرصد يمث ون دلي وآ

ذا          ، ةالحكومية العاملة في مجال الحماية والمناصر      ان من الضروري إصدار ه آ
 رآز بدرجة وق اإلنسان وحرياته األساسية إذ الدليل الخاص بالرصد في مجال حق     

وسيعمل المرصد على إصدار    ،أساسية على الحقوق والحريات المدنية والسياسية       
  .دليل خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

داد - ٢ ذ المرصد إع شروع انف ي إطار م دليل ف ذا ال شر ه اء  ون تهدف االرتق س
بمهنية العمل في مجال حقوق اإلنسان والحماية والمناصرة على وجه الخصوص         

ة وا، وفير البني ى ت دليل عل ذا ال دار ه داد وإص ب إع ى جان شروع إل تمل الم ش
ارير  األساسية للمرصد والوسائل واآلليات الضرورية لعمل الرصد وإصدار         التق

رة  ي  ، والمناص ة ف ع  المتمثل صميم موق ييلأت صميم   كترون د وت اص بالمرص  خ
المرصد  وتدريب الراصدين في ، كتروني خاص بالمرصد أيضا    يلبرنامج رصد أ  

رة     ة والمناص ال الحماي ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ن المنظم دد م وع
ق وآت      د والتوثي ال الرص ي مج سان ف وق اإلن ؤازرة حق اً  وم ارير عموم ة التق  اب

ى وجه الخصوص         يليق األ  والرصد والتوث  ذين ، كتروني عل ى       وال دريبهم عل م ت  ت
امج (استعمال   دريب و ال    )  YOHRبرن تفادة من الت م االس ق   وت شات والتطبي مناق

امج الرصد األ ال ذ برن ي تنفي داني ف دليل يلمي ذا ال داد ه ي وإع دم كترون ا يتق  ، وهن
قدمه من دعم       على ما   لألمم المتحدة    اإلنمائيبالشكر والعرفان للبرنامج    المرصد  
ا للمرصد  سيدة فالفي ثال بال سيري  مم ر   _ بن ى آبي يمن وال ي ال امج ف ديرة البرن م

ر إلنجاح            خبراء البرنامج الدآ   ر األث وده آبي ان لجه ذي آ د ال تور العبيد أحمد العبي
شارآة  ،يل هذا النجاح ع والذي قدم مساهمات تطوعية في سب المشرو ومن ذلك الم

امج       ،في إعداد هذا الدليل      ر البرن ائي  والى خبي تاذ  اإلنم ريم       األس د الك دآتور عب  ال
شكر       وأ  المشروع ،  إنجاحبذله من جهود في سبيل       العوج على ما   دم شخصيا بال تق

ي المرصد ل املين ف ةلع ة     آاف صيغته الحالي دليل ب راج ال د إلخ ن جه ذلوه م ا ب  لم
ذي للمرصد               دير التنفي و ، واخص بالذآر الزميل األستاذ محمد علي المقطري الم

ة          وعات والبرامج مراد الغارتي مدير المشر    دير الوحدة اإلداري سقاف م ر ال ، ومني
ة س  ،والمتابع ضاء مجل اءاألوأع اتذةمن زمالء األس ي ال ال د عل ، وادعي  أحم

دادي     د صبره    وهبي ،عبدالعزير البغ شرجبي    . د، ة أحم د ال د  . و د،عادل مجاه عب
 .القادر علي عبده البَنا
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ساعد في تطوير                  ا - ٣ يمن وت ع ال عتمد الدليل مبدأ إيجاد منهجية تتناسب مع واق
ة العمل      آليات لرصد وتوثيق حاالت حقوق اإلنسان والمساهمة في اال         اء بمهني رتق

ل ا   ة لعم سان آآلي وق اإلن ال حق ي مج ع  ف تخدام لجمي ة االس تكون متاح د س  لرص
ة والمناصرة             ة تجمع     ،المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الحماي وهي آلي

م المتحدة                   ه األم ذي اعتمدت ل الرصد ال الخبرة العالمية من خالل محاولة تنمية دلي
تعمال    ه لالس ام موج دليل ع ة   آ االت مختلف ي ح يمن  ، ف ات ال د ، واحتياج بتحدي

ة       ايير الدولي ين المع الرصد ومعناه على  ضوء هذه االحتياجات الخاصة والجمع ب
ة   ايير الوطني ة  : أنظر الفصل األول  ( والمع ايير الدولي ة والمع ة الوطني من ) البني

ة والمما       ة الوطني ة بالبني ة   خالل التشريع والبيانات والمعلومات المتعلق رسة العملي
دأ   ضرورة   مع تنبيه الراصدين إلى     ، في اليمن    د  ((إعمال قاعدة مب اء بالعه )) الوف

دولي         انون ال د الق ع قواع ة م شريعية اليمني د الت ارض القواع ة تع ي حال ك ف وذل
نقص       ة ال ي حال سان أو ف وق اإلن اص بحق ة ، الخ اء أولي د  بإعط ق لقواع  التطبي

دولي إ انون ال تنادًاالق ذه اس ى ه ادة  إل دة والم ي ) ٦(لقاع تور اليمن ن الدس ذا ،م وآ
سبب                     داني ب صعوبات  التي يمكن أن تواجه الرصد المي ى ال الضعف  إرشادهم إل

ه   اني من د تع ذي ق سي ال سان    المؤس وق اإلن ة حق ال حماي ي مج ة ف ة الوطني  البني
ية  ه األساس رام ،وحريات انون واحت م الق ال لحك ود أو ضعف االمتث يادته أو وج  س

انون تح      لدى الم تمعية  ثقافة مج  اذ الق اً   وظفين المعنيين بإنف وق     مل قيم  مناهضة لحق
ة        : األولأنظر الفصل   (اإلنسان   ايير الدولي : الفصل الثالث     ، البنية الوطنية والمع

 والتشريع الوطني  اإلنسانيالدولي معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  
ة     : الفصل التاسع   ، محتجزين    ال إلىالزيارات   : الفصل الثامن   ،  ة المحاآم مراقب

الفصل الثالث  ، مراقبة االنتخابات    : الفصل العاشر ، ة شؤون القضاء    ورصد إدار 
  .)رصد التجمعات السلمية : عشر 
يح ال      - ٤ تم تنق ار مدى سالم           سوف ي ر اختب ى عب ة األول دليل  ةطبع  من خالل      ال

يم   ا والم _ Feed back_ التطبيق العملي والتقي د العلمي   الحظ ذا  _ت والنق ، وله
إ سان   ف وق اإلن ال حق ي مج ة ف دني العامل ع الم ات المجتم دعو منظم ن المرصد ي

تم            إلىوالمختصين والمهتمين    ة لكي ي  تقديم تقييماتهم ومالحظاتهم على هذه الطبع
 .تنقيحها 

  :  األهداف -ب 
املين       الهدف الرئيس العام هو اإل      - ٥ ة الع اءة ومهني اء بكف و      رتق ق  في مجال حق

  : أما األهداف الخاصة فهي -اإلنسان في اليمن 
  تقديم المعلومات عن المعايير الوطنية التي تحكم حقوق اإلنسان في اليمن) أ
وير ) ب شجيع تط سان وت وق اإلن د حق ات رص ن تقني ات ع ديم المعلوم تق

المهارات ذات الصلة لدى العاملين في مجال الرصد والمناصرة وغيرهم من 
  .ال حقوق اإلنسان العاملين في مج
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   : ن للدليل ثمة غايتان أساسيتا
ى      االت      :    األول ق ح د وتوثي ال رص ي مج املين ف دريب الع ي ت ستخدم ف ي

  حقوق اإلنسان في اليمن 
  .هو أن يستخدم في تدريب الراصدين  :   الثانية      
داني      - ٦ د المي ات الرص دليل عملي دم ال را ال يق فوأخي حريا  عالجها بوص ا س
ستطيعون في          وينبغي أن يتذآر العاملو    تهاآات ، لالن م ال ي ن في مجال الرصد أنه

شعروا بال   م أن ي ر األحداث وال ينبغي له ر من الحاالت تغيي ا ال آثي سؤولية عم م
ره ،  ستطيعون تغيي ايير      ي ها المع دود تفرض ي ح صر ف دين تنح ال الراص  وأعم

ا وحدود           لحقوق اإلنسان التي يحاو    ةالوطنيوالدولية   وعي به شر ال لون حمايتها ون
رام االختصاص والصالحيات    ، ال تلحق األذى     (المبادئ األساسية للرصد       ، احت

سليم     م ال ى الحك درتك عل تعمل ق خ، اس ذه    ) ال شأن ه يل ب ن التفاص د م لمزي
  " المبادئ األساسية للرصد : " الفصل الرابع.المبادئ
  :  تعريف المصطلحات األساسية -ج

  " :القانون الدولي اإلنساني " و " نسان حقوق اإل"
ة      - ٧ ا   وحقوق اإلنسان هي ضمانات قانونية عالمية ووطني تأصيل  الغرض منه

أ   من أي وحمايتهم  األفراد والمجموعات  استحقاق نها ة إجراءات أو تجاوزات من ش
ل أشياء  عويلزم قانون حقوق اإلنسان الحكومات بف     ، الكرامة اإلنسانية   أن تنال من    

ة و ل  معين ن فع ا م ي يمنعه دخل ف رى ،أو الت ياء أخ وق  أش مات حق ين س ن ب  وم
  : اإلنسان التي يستشهد بها أآثر من غيرها ما يلي 

 ترآز على الفرد اإلنساني  •
 تحظى بالحماية القانونية  •
 موضع ضمانة دولية ووطنية  •
 تحمي الفرد والمجموعات  •
ة    • م الدول املين باس زم الع راد    تل ان األف ض األحي ي بع  وف

 .لمجموعات وا
 انتزاعها / ال يمكن التنازل عنها •
 )أآل ال يتجز(متساوية ومترابطة  •
 عالمية •

وق   - ٨ ت حق ابقًا آان ضمن   س ي تت وق الت ا الحق رف بأنه سان تع شرعة اإلن ها ال
د وصل                 وق ق وم الحق الدولية ولكن لتطور النظام اإلقليمي والحقًا الوطني فإن مفه

ص        ة ب د الحماي د ي ضيل وم ن التف ة م ى مرحل ن    إل ة م ى األآثري ح إل ورة أوض
  ).مثل األطفال ، السكان األصليين ، األقليات ( المجموعات واألفراد 

ساني    " يمكن تعريف     - ٩ دولي اإلن انون ال ه جزء  " الق دولي    "بأن انون ال  من الق
يهدف بصورة خاصة إلى آفالة احترام المبادئ العامة اإلنسانية في حاالت النزاع            
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ذلك   سلح وآ دولي الم د( ال ل ربق سلح  ) أق داخلي الم زاع ال شأ.  الن د ن انون وق  الق
دات      ين والمعاه ي التقن ى ف ود األول ي والجه دولي العرف انون ال ن الق ساني ع اإلن

ي سلم ف اي لل ؤتمر اله ي م دة ف س١٩٧٧_١٨٩٩ عامي المعتم ة  والمصادر الرئي
ام  ع لع ات جنيف األرب انون هي اتفاقي ذا الق والن اإلضافيان ١٩٤٩له  والبروتوآ

  .١٩٧٧هذه االتفاقيات لعام ل
ك تنامي               -١٠ ًا في    من التطورات  االيجابية في مجال حقوق اإلنسان هي أن هنال

 على دين أو ثقافة معينة وبالتالي يمكن         ن هذه الحقوق ليست حكراً    االعتقاد العام بأ  
س  وق اإلن ال حق ي مج ل ف ل ناشط وعام ه لك ن موروث افي م دعم الك د ال  ان أن يج

افي لح  ديني والثق سان  ال وق اإلن ا    وق ى حماتيه ل عل ي يعم ات الت وق والحري للحق
  .واالرتقاء بتطبيقها 

  : تشمل مصادر حقوق اإلنسان في اليمن 
  . خاصة الباب المتعلق بالحقوق والحريات - الدستور اليمني .١
ر جزءاً          اإل .٢ ي تعتب سان والت وق اإلن  من  لتزامات الدولية في مجال حق

 ) يالقانون الوطن( المعايير الوطنية 
  .مجموعة آبيرة من القوانين ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة  .٣

o  "دــــــــــالرص: "  
ات " الرصد" -١١ ع المعلوم شط في تجمي هو مصطلح واسع يصف العمل الن

سان ،            من والتحقق منها واستعمالها فوراً    وق اإلن شاآل حق شمل    أجل معالجة م  وي
ات  ع المعلوم سان جم وق اإلن د حق وادثرص ن الح ة ع داث المراقب (  وأح

ال      ) إلخ  ..نتخابات والمحاآمات والمظاهرات    اإل وزيارة المواقع مثل أماآن االعتق
ى المعلومات            ومخيمات الالجئين والمناقشات مع السلطات الحكومية للحصول عل

ر ذ الج وغي ائل الع ة وس ة ،ومتابع ة الفوري راءات المتابع ن إج ك م شمل ل  وي
صطلح  شطةالم ي األن تم ف ي ت وم بالرصد    الت ي تق ة الت سة أو المنظم ر المؤس  مق
ك من         ذلك تجميع الحقائق شخصياً     إلىباإلضافة   ر ذل ال  وغي دان      األعم  ، في المي

ىوباإلضافة  ة حيث إل صفة زمني سم الرصد ب ك يت رة أ ذل ي فت ادة ف ه يجري ع ن
  .طويلة من الوقت 

o  " تقصي الحقائق: "  
  من حصيلة الرصد ،   استخالص الحقائقيصف عملية " تقصي الحقائق  "  -١٢

صطلح   ان م ا آ ن هن ائق " وم صي الحق صطلح  " تق ن م ضرورة أضيق م " بال
ع المعلومات                  " . الرصد ر من جم در آبي ى ق ائق ال د ويؤدي تقصي الحق  من  للتأآ

  .الحقائق المحيطة بادعاء انتهاك حقوق اإلنسان 
o  " المراقبة: "  

نحو السلبية في مالحظة    أآبر  ٍر   عملية تميل بقد   إلى تشير عادةً " المراقبة  "  -١٣
داث ات والاألح ل التجمع اهرات ، مث ات والمظ ات واالنتخاب د محاآم ي أح  وه

  . في الموقع سان التي تتطلب حضورًاجوانب رصد حقوق اإلن
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o "مخالفات حقوق اإلنسان "و "  حقوق اإلنسانانتهاآات"  
سان      " تشمل   -١٤ وق اإلن وق التي        " انتهاآات حق ى الحق ة عل ديات الحكومي التع
شمل ال          وال واإلقليمية الوطنية   نضمنها القواني ت ا ت سان آم وق اإلن ل أو  ع فدولية لحق

ذ        يو الدولة   إلى مباشرة   ذي يعزى عل ال االمتناع عن الف   نطوي على تقصير في تنفي
سان    وق اإلن ايير حق ن مع ستمدة م ة الم ات القانوني ات . االلتزام دث االنتهاآ وتح

ة         سياسة العام انون أو ال  أو الممارسة خرق أو تجاهل االلتزامات           عندما يتعمد الق
ى المطلوب من    الدول في تحقيق المستو     على الدولة المعنية أو عندا إخفاق      الواقعة

ة ، سلوك أو النتيج ات ال ع االنتهاآ افية وتق ة اإلض سحب الدول دما ت اد عن  اعتم
  .الحماية القائمة لحقوق اإلنسان 

سياسية ،          -١٥ ة وال سان المدني صادية واالجتم    وتفرض آل حقوق اإلن ة  عااالقت ي
ة  واع ثالث-والثقافي ن اإلة أن ايزة م ات  متم ى الحكوم ات عل ات التزا: لتزام م

وفير ، ة والت رام والحماي ذه االلتزامات االحت ة في أداء أي من ه اق الحكوم  وإخف
   .يشكل انتهاآا لحقوق اإلنسان

ق إال      -١٦ د ال يتحق ا ق وق بعينه ب حق بعض جوان ل ل ال الكام م أن اإلعم  ورغ
ة وال       فان ذلك ال يغير من طابع اإل      ،  بطريقة تدريجية    ى الدول لتزامات القانونية عل

اً   ي تخضع دائم ى بعض العناصر الت وق تنطوي عل ع الحق ي أن جمي ذ يعن  للتنفي
  .الفوري

ن     ذات يمك ة بال ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت ي صدد الحق  إنوف
ات  ضًاتحدث االنتهاآ ةأي ق الدول دما تخف وفير  عن ي ت ة "  ف ستويات الجوهري الم
وق   ن الحق دنيا م صادية   " ال الحقوق االقت دولي الخاص ب د ال ي العه ضمنة ف المت

ة يوجد في       عاواالجتم ان أي دول ا ية والثقافية ومن هنا ف ر من     " ه راد عدد آبي  األف
ة المحرومين من    ة        االغذي ة الصحية    االساسية ومن الرعاي  ومن   األساسية  األولي

أ سالم يم كن االوى والم كال التعل سط اش ن أب ك ساسي أو م ة تنته ة دول  ألول وهل
ة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وا      ة    الجتماعي ذا    ". والثقافي ق ه وينطل

وارد في        مدى   من االلتزامات االساسية بغض النظر عن            الحد األدنى  وفر الم  ت
  . وصعوبات أخرى أطرافالبلد المعني وبغض النظر عن وجود 

ى اساس     حقوق اإلنسان سواء آان هذا التمي      ل تمييز يشكل انتهاآاً  وأي   -١٧ يز عل
 أو غيره من اآلراء      اللغة او الدين او الرأي السياسي     العرق او اللون او الجنس او       

ك من االوضاع                   ر ذل أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الملكية أو الميالد أو غي
التمتع باي حق من حقوق اإلنسان      بغرض أو بنتيجة إلغاء أو تقويض المساواة في         

  .او ممارسته
ح أوسع من      في هذا الدليل آمصطل    "مخالفة حقوق اإلنسان  "تستخدم عبارة    -١٨

صطلح  ات اإل" م ة   " نتهاآ ات فاعل ه جه ذي ترتكب اآي ال سلوك االنته شمولها ال ل
 .غير الدولة 
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o "دـــــــــــالراص: "  
سان          -١٩ ى   ، الراصد هو الناشط في مجال حقوق اإلن وجه الخصوص في      وعل

سان من                   وق اإلن ات حق وم برصد انتهاآات ومخالف مجال الحماية والمناصرة ويق
ا     ا أو توثيقه ق منه ات والتحق ع المعلوم شمل جم ي ت ة الت ات الميداني الل العملي خ
ة         ابالت ومراقب تبيانات والمق ر االس د عب شاهدها والرص ي ي ائع الت د الوق ورص

ات  ،عتصامات وإضرابات     ت وا ات السلمية من مظاهرات ومسيرا    التجمع والعملي
سجيل د وت ة من قي اماالنتخابي ون ام رز ، و الطع راع وف ة واقت   و حمالت انتخابي
ثم آتابة التقارير ، وغير ذلك ، نتائج الوالمحاآمات و، اللجان االنتخابية والمحاآم   

ا     ك ورفعه ة التي ي           بشأن ذل ر الحكومي ة غي ى المنظم ا          ال اون معه ا أو يتع عمل فيه
ل  بم دون مقاب ل أو ب ل ، قاب ن أج تعمالهام ة   اس ة لمعالج ة المعني ل المنظم ن قب  م

ه   من هذه المنظمة في حماية آإسهاممشاآل حقوق اإلنسان      حقوق اإلنسان وحريات
ة           ه بطاق املين مع نح الع ي يم د اليمن ى أن المرص ارة إل در اإلش ية ، تج االساس

  .تعريفية وذلك لتأآيد انتسابهم للمرصد 
دليل يق -٢٠ ى الرصد ال صر عل ه األ ت سان وحريات وق اإلن ال حق ي مج ية ف ساس

وق ولك        لكل    وليس شامالً ، المدنية والسياسية    ذه الحق اليب وطرق     لجوانب ه  أس
شكل      ،   الرصد ا ي اً وإنم ه            أساس ه الراصد في عمل د علي اذج   ،  يعتم  استمارات ونم

داني المعين   العمل المي  احتياجاتالرصد أو التقارير قابلة للتعديل والتطوير حسب        
دليل ال ،  ا أن ال ةآم صوص المتعلق ل الن ل أو آام وي آ اييريحت ة   بالمع الدولي

س  وق اإلن ة حق ة لحماي سياسية والوطني ة وال الحقوق  ، ان المدني ق ب ا يتعل وفيم
ا لما     ثقافي عية الااالقتصادية واالجتم  دليل اليه اً ة اشارت بعض فصول ال ذا   . م وله

إ سا ف وق اإلن ي لحق اص   ن المرصد اليمن ل خ داد واصدار دلي ى اع يعمل عل ن س
ية والثقافية ودليل تشريعي يحتوي على آل        عاحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتم   ب

ن         صل م ل ف ه بك ي المتعلق شريع اليمن ة والت صكوك الدولي صوص لل ل الن وآام
  فصول الدليل

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٧صنعاء  
 رئيس المرصد /       محمد المخالفي
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  ولالفصل األ
   البنية الوطنية والمعايير الدولية

   مقدمــــة–أ 
ة                   - ١ ة، ومعرف ذه الحماي وفر ه ة ت ة وطني سان بني تتطلب عملية حماية حقوق اإلن

مكوناتها تمثل األساس األول لعمل الراصد لكي تستند أي عملية للرصد في مجال               
وق اإل ي     حق ة ف ات المتمثل ك المكون ى تل سان إل تور وال  ن م والدس ام الحك ام نظ نظ

ام     انون آالنظ اذ الق سان أو إنف وق اإلن ة حق ي بحماي سي المعن انوني والمؤس الق
وق   ة حق ة بحماي ستقلة المعني ة الم ات الوطني شرطة والهيئ زة ال ضائي وأجه الق
ى         رة إل د والنظ ادات والتقالي ة والع روف الواقعي سجون والظ ل ال سان وهياآ اإلن

د    القانون ومدى إنفاذه واحترام حكمه وغير تلك م     ة، وتحدي ة الوطني ن مكونات البيئ
ذا                 ارض، وه د التع ة عن ايير الدولي ما يتوافق منها مع المعايير الدولية،واألخذ بالمع
ات                ى الفئ شير إل ة وي ة الوطني ات البني الفصل من الدليل يورد المالمح العامة لمكون
عف           سبب ض ة ب ة خاص ة ورعاي ا حماي ة حقوقه ستوجب حماي عفًا وت ر ض األآث

   -:جتماعي آاألخدام والمولدين والالجئين ، فيما يلي مرآزها اال
ـ    بوضعها الحالي    تأسست الجمهورية اليمنية     :الجمهورية اليمنية    - ٢  ٢٢في ال

ة         ١٩٩٠من مايو    ة اليمني ة العربي يمن     ( م بتوحيد الجمهوري ة  ) شمال ال وجمهوري
ة   ) جنوب اليمن   ( اليمن الديمقراطية الشعبية     ة اليمني ع الجمهوري وب   ، وتق  في جن

ساحتها بحوالي             در م ة وتق رة العربي ع ،       ) ٤٧٤٫٥٨٠(غرب الجزي ر مرب و مت آيل
كانها   دد س غ ع اث  ) ١٩٫٧٢١٫٦٤٣(ويبل سبة اإلن سمة، ن ذآور % ٤٩٫٣ن وال

والي % ٥٠٫٧ ي الحضر و % ٢٧ويعيش ح نهم ف دل % ٧٣م ي الريف ، ومع ف
  .% ٣٫٠٢لي االنمو للسكان حو

 -صنعاء   : هي  ) محافظة  ( حدة إدارية   و) ٢١(والجمهورية اليمنية مقسمة إلى       
ار ،                 دة ، إب ، ذم العاصمة ، محافظة صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت ، الحدي

رة ، البي          بوة ، المه ين ، ش ضالع ، أب ضاء الجوف ،  لحج ، المحويت ، صعدة ، ال
غ عددها   مأرب ، عمران ، حجة ،   ديريات  يبل ( ريمة ، والمحافظات مقسمة إلى م

ة مد) ٣٣٣ ن  . يري وًا وهي م ل نم دان األق درج ضمن البل ة تن ة اليمني والجمهوري
شوهات وا        البلدان العربية األآثر فقرًا ، إذ تعان       صادية من ت ختالالت  ي بنيتها االقت

ع       ي تواض ا ف م مظاهره ت أه ة تمثل شكالت المزمن ن الم د م رزت العدي ادة أف ح
امي   معدالت النمو االقتصادي ، تدني نصيب الفرد من الناتج         شار وتن  القومي ، انت

ه أو الحد من                    البطالة ، انتشار الفقر وعجز اإلجراءات الحكومية من التخفيف من
ة        ، انتشاره ،والمتالك  الدولة مصادر الثروة األساسية       اء التقليدي يم البن سيد ق  – وت

  .القبلية األثر الكبير على عدم احترام قيم العمل واإلنتاج واحتقار أرباب المهن
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  :   نظــام الحكم -ب
واد                   - ٣ ة ، خاصة في الم ة اليمني ام دستور الجمهوري ، ٥،  ٤(طبقًا لمبادئ وأحك
ددي   –) ٥٨ وري ديمقراطي تع ام جمه م نظ ام الحك سياسي  و نظ ام ال اس النظ أس

سلطة من  شعب ال ارس ال لميًا ويم سلطة س داول ال ة وت سياسية والحزبي ة ال التعددي
اال   خالل مجلس النواب والمجالس المحلية       ة ب سري       المنتخب دوري ال قتراع الحر ال

، ومن خالل هيئات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات السلطة          المباشر
ة       يس الدول ل رئ ن قب تها م ة ممارس ى ثنائي ة عل سلطة التنفيذي وم ال ة ، وتق المحلي

سا  ه وت ي تخضع ل ة الت واب ، والحكوم س الن ل مجل ن قب ه وم ن قبل ل ءل م  وتتمث
ة                 السلط دائرة الفردي ًا لنظام ال ة التشريعية بمجلس النواب وهو مجلس منتخب وفق

س   شريعية مجل صالحيات الت ض ال ي بع شارآه ف سبية وي ة الن وز باألغلبي والف
د        ام      الشورى الذي تم استحداثه بموجب تع ين أعضاؤ    ٢٠٠١يل الدستور ع ه م ويع

داد متساوية  من     من قبل رئيس الجمهورية ، وثمة توجه بانتخابه من الشعب وبأع          
ات          ة للمحافظ الس المحلي اب المج تم انتخ ة ي سلطة المحلي ي ال ة، وف ل محافظ آ

  .والمديريات ومهام المجالس ذات طابع رقابي وتخطيطي
ي      تئناف وه اآم االس ة ومح اآم االبتدائي ن المح ضائي م ام الق ون النظ       ويتك

ى جانب     والمحكمة العليا آمحكمة نقض ومحكمة دستور      ،   محاآم موضوع  ية وإل
اآم توج ي المح ل ف ة تتمث ساعدة أو إداري زة م ضائي د أجه يش الق از التفت جه

  . والمجلس األعلى للقضاء ، وتعتبر النيابة العامة جزءًا من السلطة القضائية 
ان        ات واللج ا لالنتخاب ة العلي تفتاء اللجن ة واالس ات العام ولى إدارة االنتخاب    يت

  . األحزاب السياسية شكلة من قبلها من ممثليالم
سكرية       سة الع ة والمؤس ة العام ام والوظيف ال الع اد الم تور حي ب الدس يوج

اة             والمؤسسة األمنية في العملية الديمقراطية وفي التنافس بين األحزاب وفي الحي
  .المدنية 

دون   - ٤ لطات ب سلطة ووجود س ز ال ة وترآي ة الديمقراطي ة التجرب ر أن حداث غي
بة وا ساءلة أو محاس ال    م دم اآتم ضاء وع ز الف اب وضعف مرآ ن العق الت م إلف

زاب ال        ين األح سلطات، وب ين ال ي ب صل الفعل دم الف تقالله وع روط اس سياسية ش
و       ا زالت تع ة م زة الدول ة وأجه إ    ق إوإمكاني سلطة ب سلمي لل ال ال ة االنتق جراء مكاني

ي         رة ف ات آثي رض النتهاآ سان يتع وق اإلن ة، وبعض حق رة ونزيه ات ح انتخاب
ة                  مختلف سان مهم وق اإلن ة حق يلة لحماي  المجاالت ، مما يجعل مهمة الرصد آوس

  .صعبة ومعقدة لكنها في غاية األهمية 
دليل مكرس    - ٥ ذا ال ان ه ا آ ات الرًاولم ع     لعملي ات المجتم ل منظم ن قب د م ص

ر ح                     المدني ة غي ارب من خمسين منظم ا يق اك م ى أن هن ة  ، تجدر اإلشارة إل كومي
سان      وق               تعمل في مجال حقوق اإلن رة حق شر فك ة ون وم بعمل التوعي ا تق ، ومعظمه

دوات      سان عن طريق اإلصدارات والن دريب اإلن وق    والت ، والرصد في مجال حق
سان يم ا   اإلن ل منه دد قلي ًا لع شاطًا عارض ل ن ي  ث د اليمن ة –، والمرص  أول منظم
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ة               جعلت الرصد في مجال  حقوق اإلنسان مهمتها األولى واألساسية ، وبسبب حداث
ى              منظمات   سان باإلضافة إل وق اإلن المجتمع المدني وحداثة تجربتها في مجال حق

ذه    تالك ه دم ام ك ع ن ذل سياسي وم ام ال ة للنظ ة الراهن ة بالحال ات المرتبط المعوق
وق        ة حق ي حماي ة ف ًا للدول ريكًا فعلي ا ش ذي يجعله انوني ال ز الق ات المرآ المنظم

شا ة للن ة اآلمن دانها البيئ سان، وفق دام ماإلن إط وانع ة ف دعم المحلي ة صادر ال ن مهم
ك                     ى تل ضالية للتغلب عل روح الن ة وال سلح بالمهني شطائه الت الرصد تستوجب من ن

  . المعوقات 
     النظام القانوني والمؤسسي-ج 
ذي يتكون من قواعد         - ٦ وطني ال انوني ال انوني النظام الق ا بالنظام الق يقصد هن

ي يلت  دولي الت انون ال د الق داخلي وقواع شريع ال ة الت ا أولوي ي له يمن والت ا ال زم به
داخلي             التطبيق على قواعد التشريع الداخلي في حالة التعارض بانتقاص التشريع ال

ة              ايير الدولي ًا للمع سان طبق وق اإلن ايير الحد األدنى ، إذ ينص         –من حماية حق  مع
ادة         ي في الم ى   ) ٦(الدستور اليمن م المتحدة        : " عل اق األم ة العمل بميث د الدول تؤآ

انون     و ة وقواعد الق دول العربي ة ال اق جامع سان وميث وق اإلن المي لحق اإلعالن الع
وصادق اليمن على عدد واسع من المعاهدات       " الدولي المعترف بها بصورة عامة      

ة  ات الدولي ا "واالتفاق صادية   : ، أهمه الحقوق االقت اص ب دولي الخ د ال العه
الح       دولي الخاص ب ة    واالجتماعية والثقافية والعهد ال سياسية ، اتفاقي ة وال قوق المدني

ى          ة للقضاء عل ة الدولي ذيب ، االتفاقي حقوق الطفل ، االتفاقية الدولية لمناهضة التع
وق                جميع ِأشكال التمييز العنصري وغيرها من االتفاقيات في مختلف مجاالت حق

  ) . لهذا الفصل١أنظر التذييل ( اإلنسان 
ة          آفل التشريع اليمني الحقوق المدنية وفي       - ٧ شرعية الجنائي ادئ ال دمتها مب :  مق

ادة   ي الم ة ف سؤولية الجنائي دأ شخصية الم ادة ) ٤٧(مب تور والم ن الدس ن ) ٣(م م
انون       (قانون اإلجراءات الجزائية     ادة    ) مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بق ) ٤٧(في الم

انون     . من قانون الجرائم والعقوبات     ) ٢(من الدستور والمادة      مبدأ عدم جواز سن ق
ادتين            من الدستور    ) ٢٠٤،  ٤٧(يعاقب على أية أفعال بأثر رجعي لصدوره في الم

  .من قانون الجرائم والعقوبات ) ٤(والمادة 
ادة     : آفل التشريع اليمني مبادئ المحاآمة العادلة        - ٨ راءة في الم مبدأ األصل الب
ة وا        ) ٤(من الدستور والمادة    ) ٤٧( انون اإلجراءات الجزائي ان   من ق ) ٣،  ٢(لمادت

ة مختصة ذات                   من قانون اإلثبات،   ات من محكم م ب  مبدأ ال تجريم إال بصدور حك
ادة    ي الم ة ف ضائية آامل ة ق ادة  ) ٤٧(طبيع تور والم ن الدس انون  ) ٤(م ن ق م

ة، راءات الجزائي ادة   اإلج ي الم تهم ف صالح الم سر ل شك يف دأ ال انون ) ٤( مب ن ق م
ة  راءات الجزائي ي ال.اإلج ادتين وف انون) ٣، ٢(م ن ق ات،م انون  اإلثب دأ الق  مب

ادة   ي الم تهم ف رائم وال ) ٤(األصلح للم انون الج ن ق ات،م ق  عقوب دأ ضمان ح  مب
واد       ) ٤٩،  ٤٨(الدفاع في المادتين     من  ) ٣٦٧،  ٣٤٩،  ١٨١،  ٩(من الدستور والم

ادة                قانون اإلجراءات الجزائية،   دعوى في الم ة في نطاق ال  مبدأ انحصار المحاآم
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) ٢٦( مبدأ التسوية بين الخصوم في المادة        ت الجزائية، من قانون اإلجراءا  ) ٣٥٦(
ادتين             دني وفي الم ذ الم سلطة      ) ٣١٨ ،٢(من قانون المرافعات والتنفي انون ال من ق

ادة       القضائية، ادتين    ) ١٥٤( مبدأ علنية المحاآمة في الم أو / ٢٣(من الدستور والم
ادة        ) ١٦١ ان من   ) ٢٦٣(من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والم ون اإلجراءات   ق

ادة       مبدأ شفاه  الجزائية، ة في الم انون   ) ب/٢٣(ية الترافع وإجراءات المحاآم من ق
ادة         دني والم ذ الم ة،       ) ٢٦٥( المرافعات والتنفي انون اإلجراءات الجزائي دأ   من ق  مب

واد   ي الم ام ف راءات واألحك دوين اإلج دعوى وت سجيل ال ، ١٠٤، ٦٩، ٦١، ٦٠(ت
انون المرا ) ١٥٨، ١٠٥ ن ق ادة  م ات والم راءات  ) ٣٢٠(فع انون اإلج ن ق م

واد   الجزائية، انون المرافعات    ) ٢٣١، ٢٣٠، ٢١٧( مبدأ صحة الحكم في الم من ق
ادة    دني والم ذ الم ة ،   ) ٣٩٧(والتنفي راءات الجزائي انون اإلج ن ق ن  م دأ الطع  مب

ادة  ي الم ام ف القرارات واألحك واد ) ٥٣(ب تور والم ن الدس ) ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢(م
  . قانون اإلجراءات الجزائية  المرافعات واحكام ونصوصانونمن ق
ي      - ٩ ق ف سفية والح االت التع ر االعتق ة وحظ ي الحري ق ف تور الح ل الدس آف

ن         ي األم ق ف ل الح وي وآف سدي والمعن ذيب الج ر التع صية وحظ سالمة الشخ ال
اة الخاصة                      رام الحي ى القضاء والحق في احت ة وحق اللجوء إل الشخصي والكرام

ة            والحق في إقا   مة األسرة والسكن وحرية وسرية المواصالت واالتصاالت وحري
ة                      ة الخاصة والعام سية والحق في اللجوء والحق في الملكي التنقل والحق في الجن

، ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٤٨، ،   ٤٦،  ٤٤،  ٢٦ ،   ٨(وغيرها من الحقوق المدنية في المواد       
الحقوق ، مثل قانون وتتضمن القوانين المختلفة األحكام التفصيلية لحماية هذه ) ٥٧

الجرائم والعقوبات وقانون اإلجراءات الجزائية والقانون المدني وقانون المرافعات         
ل ،               وق الطف والتنفيذ المدني وقانون الجنسية وقانون األحوال الشخصية ، قانون حق

  .قانون رعاية األحداث وغيرها ، آما يتبين في الفصول الالحقة 
سياسي  -١٠ وق ال تور الحق ل الدس ة  :  ةآف ام وحري شأن الع ي إدارة ال شارآة ف الم

سلطة والحق في االنت            ات الحرة    التنظيم والتعددية السياسية والحزبية وتداول ال خاب
غ ي ش ة والحق ف ي  والنزيه ر ف رأي والتعبي ة ال ي حري ة والحق ف ة العام ل الوظيف

واد  ة ) ١٥٩، ٥٨، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٢٨، ٥، ٤(الم وانين ذات العالق صل الق وتف
انون األحزاب والتنظيمات                 حماية صحافة والمطبوعات وق انون ال وق آق  هذه الحق

انون       ة وق سلطة المحلي انون ال تفتاء وق ة واالس ات العام انون االنتخاب سياسية وق ال
ة        وانين الخاص ة والق ات العمالي انون النقاب ة وق سات األهلي ات والمؤس الجمعي

جراءات الجزائية وقانون تنظيم    بالنقابات النوعية وقانون الخدمة المدنية وقانون اإل      
  .المظاهرات والمسيرات 

شي الئق والحق        يكفل الدستور الحقوق اإل    -١١ الحق في مستوى معي صادية آ قت
واد              ة في الم ة البيئ ابي وحماي في العمل والضمان االجتماعي والحق في العمل النق

وق   ) ٥٦ ، ٢٩، ٢٥، ٢٤، ١٧، ٧( ذه الحق مانات ه وانين الخاصة ض صل الق وتف
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ات        آق انون المعاش ابي وق ل النق ة العم ة بحري وانين  الخاص ل والق انون العم
  .والتأمينات وغيرها من القوانين ذات العالقة 

دمات    -١٢ صحة والخ يم وال ي التعل الحق ف ة آ وق االجتماعي تور الحق ل الدس يكف
واد      ي الم ة ف ة والطفول ة األموم ة وحماي صل )  ٣٢، ٣٠، ٢٤( االجتماعي وتف

يم          القوانين ذات العال  ام للتعل انون الع وق آالق ذه الحق ة بضمان ه ام المتعلق ة األحك ق
وق ال انون حق ل ،وق ادتين طف ي الم ة ف وق الثقافي ل الدستور الحق ) ٢٧، ٢٤( و يكف

  . وتفصل ضمانات القوانين ذات العالقة آقانون الحق الفكري 
واد       -١٣ ًا للم ، ١٥٠، ١٤٩( ينيط الدستور الحماية المؤسسية لحقوق اإلنسان وفق
ضاء ) ١٥٣، ١٥١ ة(بالق ة عام اآم ونياب شاء ) مح ادي ،ويحظر إن ستقل والع ، الم

شرطة                ة ال ة بهيئ انون المتمثل محاآم استثنائية ، وبأجهزة الضبط القضائي وإنفاذ الق
شئ         وآل الموظفين اآلخرين ال    ا أن انون ، آم اذ الق دا    مكلفين بإنف ث في   ت محاآم األح

س  ات الرئي ض المحافظ م بع اعواص ات  ة ، وتن بعض جه ة ب ة اإلداري ط الحماي
حكومية آوزارة حقوق اإلنسان والمجلس اليمني لرعاية األمومة والطفولة واللجنة          

ة     ة الوطني ي واللجن ر اليمن الل األحم ة اله رأة وهيئ ة للم ة الوطني ا لرعاي العلي
  .ن المغتربين المعوقين،ومجلس شؤو

ايير        -١٤ ي بالمع انوني والمؤسسي اليمن وق    بمقارنة النظام الق ة حق ة لحماي  الدولي
 في أحكام التشريع الداخلي وتعارض بعض نصوصه         ًااإلنسان سيجد الراصد نقص   

ذه        ووضع مؤسساته مع معايير القانون الدولي ، ومن ثم           ينبغي على الراصد في ه
عمال قواعد الصكوك الدولية ومن أمثلة ذلك أن الدستور اليمني ال يتضمن             الحالة إ 

ق  اة والح ي الحي ق ف اهرات الح يم المظ انون تنظ دين وق د وال ة المعتق ي حري ف
انون     ع، وق ي الواق تعماله ف ة اس د يعطل إمكاني ى ح ذا الحق إل د ه سيرات يقي والم
ع توجد محاآم               ة، وفي الواق ايير الدولي ًا للمع السلطة القضائية يعطل استقاللها طبق

دنيا ألو       سجون،   استثنائية، وقانون السجون ال يتضمن الكثير من القواعد ال ضاع ال
ى   تور عل دم نص الدس ل ع انون مث ي الق دارك ف ه مت تور لكن ي الدس ة نقص ف وثم
المساواة أمام القانون وعدم آفالة الحق في التجمع السلمي إال أن قانون اإلجراءات           

ادتين       دأ عدم      )  ١٥، ٥(الجزائية آفل هذين الحقين في الم م يتضمن الدستور مب ول
واني ن الق دد م ز وصدر ع ل  التميي دين ، مث سبب الجنس أو ال اس ب ين الن ز ب ن تمي

  .قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجنسية وقانون األحوال الشخصية وغيرها
ة   -١٥ ايير الدولي ام بالمع ات الرصد اإللم ام بعملي د القي ى الراصد عن  ينبغي عل

صك       ى ال الرجوع إل واردة في      والمحلية ب ذييل   ( وك ال ى      ل ) ٢،  ١الت ذا الفصل وإل ه
ذا              ال شريعي له واردة نصوصها في الملحق الت صكوك الدولية والداخلية األخرى ال

 .الدليل
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  خصوصية العمل في مجال حقوق اإلنسان  والظروف الواقعية  -د 
ة           -١٦ ة والمهني ب الدق ى جان سان ، إل وق اإلن ال حق ي مج د ف ب الرص   يتطل

وق اإلن    ة حق ة بحماي ة المتعلق ة والمحلي ايير الدولي ة المع ه ومعرف سان وحريات
اف   ام الك ية ، اإللم صلة     ياألساس روف المت ك الظ يما تل ة ، الس الظروف الواقعي  ب

رام            بالضمانات الفعلية لحماية حقوق اإلنسان وممارستها آالنظرة إلى القانون واحت
د   ادات والتقالي سلطة والع ة ال ة ممارس ن خالل ثقاف سان م وق اإلن ى حق يادته وإل س

ة الديمقر ة والبني رام المجتمعي دى احت سية وم ة المؤس ن خالل الحال ة م ل اطي  العم
سؤ  رام م سؤولية واحت ي الم ب ف ساتها المؤسسي والترات ة ومؤس زة الدول ولي أجه

ائع        د الوق ربط رص د أن ي ى الراص ي عل سية، وينبغ شروعية المؤس انون والم للق
ة الرصد              المتعلقة بحقوق اإلنسان، بمجمل تلك الظروف الواقعية وأن يشملها بعملي

ة      تفي مجال حقوق اإلنسان ألن حماية هذه الحقوق          تطلب إزالة معوقات هذه الحماي
ة                       ة وإشاعة ثقاف م شروط الديمقراطي ة أو مؤسسية ، إذ أن من أه سواء آانت ثقافي
م أو                 رام مشروعية الحك انون واحت يادة الق رام س سان في المجتمع ، احت حقوق اإلن

ة المشروعية المؤسسية وحيث أن هذه الضمانات   سان في      الفعلي وق اإلن ة حق  لحماي
ا  يمن م م   ال شوء ول ور الن ي ط ت ف ال    ت زال انون واالنتق ة الق ة دول د إقام ق بع تحق

ا من                ا آونه الديمقراطي ، يكون الزمًا شمول الرصد الظروف الواقعية المتعلقة به
  :معوقات حقوق اإلنسان ومن مظاهرها

ل القضاء نف              - انون من قب يادة الق دأ س رام مب ات   : سه عدم احت محاآم ونياب
ي   ين ف وظفين المعني ضبط والم أجهزة ال ساعدة آ ات الم زة والهيئ واألجه

امين  انون والمح اذ الق انون ا، إنف د الق ق بقواع ا يتعل دولي الخاصة  وفيم ل
  .نها مستبعدة األعمال في ساحة القضاء اليمني بحقوق اإلنسان ، فإ

الي ، عدم احت              - انون ، وبالت يادة الق روعية العمل   رام مش  ضعف احترام س
سؤ   ب الم سي وترات ا وليات ،المؤس ى م اهرة     عل يوع ظ ه ش ب علي  ترت

ك          ولي الس ب سلطة القضاء من قبل مسؤ     اغتصا ا في ذل ة ، بم لطة التنفيذي
سكريو سؤولون الع ذين ون واألمنيالم شائر المتنف اء الع ن ، وزعم

ل        ا مح ة وإحالله راف القبلي ضوع لألع ى الخ واطنين عل ارهم للم وإجب
ي    الق واطنين ف داع الم أمرون بإي م وي جونًا خاصة به ون س انون ، ويقيم

  .السجون الحكومية 
د   - ة ض ز خاص ار والتميي ى الث ائم عل ي الق ام العرف يادة النظ رأة س الم

ان األخرى وشاغلي بعض             واألخدام والمولدين ومعتنقي المذاهب واألدي
  .المهن والحرف التقليدية 

ل    - ي آ ة ف سات الدول د مؤس عف تواج انون ض م الق رض حك بالد وف ال
 .وبالتالي ،  شيوع الثأر والحروب القبلية في مناطق عدة من البالد 

دم   - ة ع انون وثقاف رام الق دم احت ن ع ديمقراطي م ال ال ة االنتق اني عملي تع
ات         اد الهيئ ة حي ر إمكاني ك تعث ى ذل ب عل سان وترت وق اإلن رام حق احت
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سيا وق ال ة الحق ة ممارس ة بحماي زة المعني وق واألجه ًا حق سية وعموم
ل   ة ، مث رة ونزيه ات ح راءات انتخاب ة وإج سياسية والحزبي ة ال : التعددي

ة       زة األمني سكرية واألجه سة الع اد المؤس ات وحي ا لالنتخاب ة العلي اللجن
 .والوظيفية العامة 

ان رصد     -١٧ سان ، ف وق اإلن ة حق ي األول بحماي و المعن ضاء ه ان الق ا آ ولم
، إذ أن ضعف مرآز القضاء أمام السلطة التنفيذية أعمال القضاء يحتل مكانة هامة 

وعدم احترام القضاء لسيادة القانون وشروط المحاآمة العادلة يتمظهر بشيوع عدم    
سابقة               ى اإلجراءات ال احترام قواعد اإلجراءات في المحاآم وعدم التفات القضاة إل

ة ا            شجع النياب ا ي ة ، مم ة العام ى عدم    للمحاآمة في أجهزة الشرطة والنياب ة عل لعام
ق      بس أو التحقي ر أو الح يش أو الحج بض أو التفت د الق سان عن وق اإلن اة حق مراع
زة األمن ،                     وذ وأجه ل أصحاب النف والتغاضي عن االنتهاآات التي ترتكب من قب

اة          رارات        ، ويقود آل ذلك إلى إخالل المحامين بواجبات مهنة المحام ذ ق وعدم تنفي
  .نيابة العامة وأجهزة األمن والحكومة  الا في ذلك ، بموأحكام القضاء

ع،   -١٨ ة للمجتم ة التمييزي سان والثقاف وق اإلن ة حق ات لحماي ذه المعوق سبب ه وب
ل ، فإ  خاصة، أر والقت ة الث دين وثقاف ون أو ال سبب الل تم الراصد   ب ه يجب أن يه ن

اعي أو    ز االجتم ون أو المرآ سبب الل عفًا ب ر ض ات األآث ة بالفئ صورة خاص ب
ي      نء ما يسمو  الموطن ومن هؤال   ز والتهميش الكل  باألخدام الذين يعانون من التميي

م  دين وه يهم بالمول ق عل ا يطل سوداء ، وم شرتهم ال اعي وب زهم االجتم سبب مرآ ب
سرية            ودة الق ى الع أبناء المهاجرين اليمنيين في أفريقيا الذين اضطرتهم الظروف إل

 وجنوب شرق    ل شمال   إلى موطن أجدادهم ، والالجئون وهم أيضًا قادمون من دو         
 .أفريقيا 
ة أخرى               -١٩ ى معالجة معضلة ثقافي دليل إل اد  وهي    أالويهدف ال ر  االعتم  األآب

ائع ووصف حاالت              ديم الوق اك على الشفافية في تق ك        االنته سان ، وذل وق اإلن  لحق
دها         ة بسبب تفشي األمية في اليمن التي صارت تفرض تقالي د   آمنظوم ة تعتم  ثقافي

شفهي ،   ديث ال ى الح افي    عل ال الثق ي المج املين ف ي صفوف الع ك ، ف ي ذل ا ف بم
ظ  ق وحف رورة التوثي ون إدراك ض د اليمني ة فق ذه المنظوم ا له ة ، وتبع والتوعي

 :جعل لعملية التوثيق أهمية خاصة من ناحيتينيي ذ الاألمرالذاآرة، 
ة في مجال                   : األولى ر الحكومي ة لعمل المنظمات غي ضمان الموضوعية والمهني

  .وق اإلنسان حماية حق
  . التأسيس لثقافة سليمة وحقيقة لحقوق اإلنسان : الثانية 
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   للفصل االول  ١التذييل 
  الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها أو التزمت بها اليمن

  مصادقة اليمن  دخوله حيز التنفيذاعتماد الصك   اسم الصك  م
 من الدستور ٦المادة   ١٠/١٢/١٩٨٤  ١٠/١٢/١٩٤٨  ناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا  ١

المعدل في 
٢٩/٩/١٩٩٤  

ة    ٢ الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال العه
  والسياسية 

طبقا ٣/١/١٩٧٦  ١٦/١٢/١٩٦٦
  ٢٧للمادة 

٩/٢/١٩٨٧   

الحقوق اإل   ٣ اص ب دولي الخ د ال صادية العه قت
  واالجتماعية والثقافية

  طبقا٢٣/٣/١٩٧٦  ١٦/١٢/١٩٦٦
  ٤٩للمادة 

٩/٢/١٩٨٧  

ع أشكال           اإل  ٤ ى جمي ة للقضاء عل تفاقية الدولي
  التمييز العنصري

طبقًاللماد٤/١/١٩٦٩  ٢١/١٢/١٩٦٥
  ١٩ة 

١٨/١٠/١٩٧٢  

صل  اإل  ٥ ة الف ع جريم ة لقم ة الدولي تفاقي
  العنصري والمعاقبة عليها 

  طبقًا١٨/٧/١٩٧٦  ٣٠/١١/١٩٧٣
  ١٥للمادة 

١٧/٨/١٩٨٧  

العنصري  تفاقية الدولية لمناهضة الفصل       اإل  ٦
  في األلعاب الرياضية

  طبقًا٣/٤/١٩٨٨  ١٠/١٢/١٩٨٥
  ١٨للمادة 

وقعت اليمن في 
ولم ١٦/٥/١٩٨٦

  تصادق عليها
تفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية إ  ٧

  والمعاقبة عليها
  طبقا١٢/١/١٩٥١  ٩/١٢/١٩٤٨

  ١٣ًللمادة 
  مع ٩/٢/١٩٨٧

 ٩التحفظ على المادة 
رب  إ  ٨ رائم الح ادم ج دم تق ة ع رائم تفاقي  والج

  المرتكبة ضد اإلنسانية 
  طبقا١١/١١/١٩٧٠  ٢٦/١١/١٩٦٨

  ٨ًللمادة 
٩/٢/١٩٨٧  

تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب        إ  ٩
سانية    ية أو الالإن ة القاس ة أو العقوب المعامل

  أو المهينة

  طبقًا٢٦/٦/١٩٨٧  ١٠/١٢/١٩٨٤
  )١(٢٧للمادة

٥/١١/١٩٩١  

كال ال   إ  ١٠ ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ز تفاقي تميي
  ضد المرأة

  طبقا٣/٩/١٩٨١  ١٨/١٢/١٩٧٩
  )١(٢٧ًللمادة 

 مع ٣٠/٥/١٩٨٤
التحفظ على 

  )أ(٢٩المادة
سياسية     اإل  ١١ وق ال شأن الحق ة ب ة الدولي تفاقي

  للمرأة
  طبقا٧/٧/١٩٥٤  ٢٠/١٢/١٩٥٢

  ٦ًللمادة 
مع ٩/٢/١٩٨٧

 ٩التحفظ على المادة 
وعدم قبول الجملة 
  ٧األخيرة من المادة 

  طبقًا٢/٩/١٩٩٠  ٢٠/١١/١٩٨٩  وق الطفل تفاقية حقإ  ١٢
  ٤٩للمادة 

١/٥/١٩٩١  

سن    إ  ١٣ ى ل د األدن الزواج والح ا ب ة الرض تفاقي
  الزواج وتسجيل عقود الزواج

  طبقا٩/١٢/١٩٦٤  ٧/١١/١٩٦٢
  ٦ًللمادة 

٩/٢/١٩٨٧  

  ٩/٢/١٩٨٧  ٩/٣/١٩٢٧  ٢٥/٩/١٩٢٦  تفاقية الخاصة بالرق اإل  ١٤
ار باألشخاص و إ  ١٥ ر االتج ة حظ تغالل تفاقي اس

  دعارة الغير
  طبقًا٢٥/٧/١٩٥١  ٢/١٢/١٩٤٩

  ٢٤للمادة 
٦/٤/١٩٨٩  

  طبقًا٢٢/٤/١٩٥٤  ٢٨/٧/١٩٥١   الخاصة بوضع الالجئين١٩٥١تفاقية عام إ  ١٦
  ٤٣للمادة 

١٨/١/١٩٨٠  

  طبقًا٢٢/٤/١٩٥٤  ١٨/١١/١٩٦٦  البرتوآول الخاص باتفاقية وضع الالجئين   ١٧
  ٨للمادة 

١٨/١/١٩٨٠  
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لتحسين حال الجرحى تفاقية جنيف إ  ١٨
في الميدان والمرضى بالقوات المسلحة 

  ؛)تفاقية جنيف األولىإ(

١٦/٧/١٩٧٠  ٢١/١٠/١٩٥٠  ١٢/٨/١٩٤٩  

تفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى إ  ١٩
تفاقية إ(غرقى القوات المسلحة في البحار و

  ؛)جنيف الثانية

١٦/٧/١٩٧٠  ٢١/١٠/١٩٥٠  ١٢/٨/١٩٤٩  

املة أسرى الحرب نيف بشأن معإتفاقية ج  ٢٠
  ؛)اتفاقية جنيف الثالثة(

١٦/٧/١٩٧٠  ٢١/١٠/١٩٥٠  ١٢/٨/١٩٤٩  

تفاقية حنيف بشأن حماية األشخاص إ  ٢١
اتفاقية جنيف (المدنيين في وقت الحرب 

  ؛)الرابعة

١٦/٧/١٩٧٠  ٢١/١٠/١٩٥٠  ١٢/٨/١٩٤٩  

البرتوآول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات   ٢٢
س أغسط/ آب١٢جنيف المعقودة في 

 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات ١٩٤٩
البروتوآول اإلضافي (المسلحة الدولية 

  ؛)األول
  

  طبقا٧/١٢/١٩٧٨  ٨/٦/١٩٧٧
  ٩٥ًللمادة

١٧/٤/١٩٩٠  

البرتوآول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات   ٢٣
أغسطس / آب١٢جنيف المعقودة في 

 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات ١٩٤٩
لبروتوآول اإلضافي ا(المسلحة الدولية 

  )األول

  طبقًا٧/١٢/١٩٧٨  ٨/٦/١٩٧٧
  ٢٣للمادة

١٧/٤/١٩٩٠  
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  للفصل األول) ٢(التذييل 
   اليمنية المتعلقة بحقوق اإلنسانأهم الصكوك التشريعية

رقم عدد الجريدة   تاريخ صدوره  )القانون(الموضوع  رقم
  مالحظات  الرسمية

النص الكامل لدستور الجمهورية   ١
  ياغة المعدلةصلاليمنية ل

    م١/٢٠٠١ج٧  م١٥/٤/٢٠٠١

٢  
  

بشأن الجنسية اليمنية ) ٦(قانون رقم 
الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية رقم 

  م١٩٩٤لسنة ) ٣(

  م٢٦/٨/١٩٩٠
٢٩/١/١٩٩٤  

  م١/١٩٩٠ج٧
  م٢/٩٤

عدل بالقانون رقم 
م ٢٠٠٣لسنة ) ٢٤(

لسنة ) ٥(في العدد 
  م ٢٠٠٣

٣  
  
  

 بشان ١٩٩٠لسنة ) ٧(قانون رقم 
  لجوازاتا

الالئحة التنفيذية لقانون الجوازات رقم 
  م١٩٩٤لسنة ) ٢(

  م٢٦/٨/١٩٩٠
  

  م٢٩/١/١٩٩٤

  م٧/١٩٩٠
  
  م٢/٩٤

  

  

٤  
  
  

 بشان ١٩٩٠لسنة ) ٢٥(قانون رقم 
  الحافة والمطبوعات 

الئحة تنظيم إصدار بطاقة التسهيالت 
  الصحفية 

  م٢٣/١٢/١٩٩٠
  

  م١٩٩٣//٢٥

  م١٥/٩٠
  
  م٢/٩٤

  

م بشان ١٩٩١ة لسن) ١(قانون رقم   ٥
  السلطة القضائية

) ٣(عدل بالقانون رقم     م٢٦/١/١٩٩١
  م٩٤لسنة 

٦  
  
  

م بشان ١٩٩١لسنة ) ١٩(قانون رقم 
  الخدمة المدنية

الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة رقم 
  لسنة  م ) ١٢٢(

  م٦/٩١
  م١/٩٢ج١٧

  م٦/٩١
  م١/٩٢ج١٧

  

  

٧  
  
  

  

) ٠٢٣قرار جمهوري بالقانون رقم 
 األحوال المدنية م بشان١٩٩١لسنة 

  والسجل المدني
حوال يذية لقانون األالالئحة التنف

لسنة ) ٢٢٠(المدنية والصادرة برقم 
١٩٩٩  

  م١٠/٤/١٩٩١
  
  

  م١١/١/٩٩

  م١/١٩٩١ج٧
  
  
  م١٣/٩٩

استعرض مجلس 
النواب هذا القرار 

ووافق عليه بالقرار 
  م١٩٩٢لسنة ( ) رقم 

٨  
  
  

ن م بشأ٢٠٠٠لسنة ) ١٥(قانون رقم 
  الشرطة

) ٣٥(ار رئيس مجلس الوزراء رقم قر
م بإصدار الالئحة التنفيذية ٢٠٠٣لسنة 

  لقانون هيئة الشرطة

    م٢٠٠٠)٢ج١٢(  

٩  
  

  

) ٢٥(بالقانون رقم قرار جمهوري 
ن التأمينات م بشأ١٩٩١لسنة 

  والمعاشات 
) ١٢٥(الالئحة التنفيذية لقانون رقم 

  م١٩٩١لسنة 
  
  
  

  م١٠/٤/١٩٩١
  

  م١٢/٩/٩٢

  م٢/٩١ح٧
  

  م٤/٩٢ج٧
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١٠  
  

  

) ٠٤٧قرار جمهوري بالقانون رقم 
ن دخول وإقامة أم بش١٩٩١لسنة 

  األجانب
) ٠١٤الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  م١٩٩٤لسنة 

  م١٣/٤/١٩٩١
  

  م٢٥/١/١٩٩٤

  م٧/٩١ج٧
  
  م٢/٩١

  

١١  
  
  

) ٤٨(قرار جمهوري بالقانون رقم 
  ن تنظيم السجونأم بش١٩٩١لسنة 

 لسنة )٤(الالئحة المنظمة للقانون رقم 
  م ١٩٩٩

  م١٣/٤/١٩٩١
  

  م٢/١/٩٩

  م٧/٩١ج٧
  
  م١٣/٩٩

عدل بالقانون رقم 
  م٢٠٠٢لسنة ) ٢٦_

١٢  
  
  

ن أم بش١٩٩١لسنة ) ٠٦٦قانون رقم 
  االحزاب والمنظمات السياسية 
) ١٠٩(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

  م ١٩٩٥لسنة 

  م١٧/١٠/١٩٩١
  

  م٢١/٨/١٩٩٥

  م٢٠/٩١
  
  م١٦/٩٥

  

١٣  
  

  

) ٢٠(قانون رقم  بالقرار جمهوري
  ن األحوال الشخصية بشأ١٩٩٢لسنة 

عدل بالقانون رقم   م٢/٩٢ج٦  م٢٩/٣/١٩٩٢
م ٩٨لسنة ) ٠٢٧

) ٢٤(وقانون رقم 
م والقانون ٩٩لسنة 

لسنة ) ٣٤(رقم 
  م٢٠٠٣

١٤  
  
  

) ٢٤(قرار جمهوري بالقانون رقم 
  ن رعاية األحداث أم بش١٩٩٢لسنة 

) ٣٨٠(الالئحة التنفيذية للقانون رقم
  م٢٠٠٠ لسنة

  م٢٩/٣/١٩٩٢
  

  م٢٣/١٠/٢٠٠

  م٤/٩٢ج٦
  

  م٢٨/٢٠٠٠

عدل بالقانون رقم 
  م٩٧لسنة ) ٠٢٦

) ٣٠(قرار جمهوري بالقانون رقم   ١٥
  ن المحاماةأ م بش١٩٩٢لسنة 

لغي بالقانون رقم أ  م٢/٩٢ج٧  م٣/٤/١٩٩٢
  م١٩٩٧لسنة ) ٣١(

ن  بشأ١٩٩٢لسنة ) ٤٥(قانون رقم   ١٦
  القانون العام للتربية والتعليم 

    م١٤/٩٢  م٣١/١٢/١٩٩٢

١٧  
  
  

 بإضافة ١٩٩٤لسنة ) ٣(قانون رقم 
من ) ٥٧(فقرة جديدة إلى المادة 

ن  بشأ١٩٩١لسنة ) ١(القانون رقم 
  السلطة القضائية 

    م٨/٩٤  م٢٠/٤/١٩٩٤

١٨  
  
  
  

لسنة ) ٢(قرار جمهوري بالقانون رقم 
  ن الجرائم والعقوبات أ بش١٩٩٤

م قرار بالقانون الخاص بمكافحة جرائ
لسنة ) ٢٤(االختطاف والتقطع رقم 

  م ١٩٩٨

  م١٢/١٠/١٩٩٤
  
  

٢٨/١/٢٠٠٢  

  م٣/٩٤ج١٩
  
  

  م٢/٢٠٠٢ج٢

عدل بالقرار بالقانون 
  م٩٥لسنة ) ١٦(رقم 

) ١٣(بالقانون رقم قرار جمهوري   ١٩
ن االجراءات م بشأ١٩٩٤لسنة 

  الجزائية 

    م٢/٩٤ج١٩  م١٢/١٠/١٩٩٤

) ١٩(بالقانون رقم قرار جمهوري   ٢٠
ن العقوبات م بشأ١٩٩٤لسنة 

  واالجراءات العسكرية 

لغي القرار بالقانون أ  م٢/٩٤ج٢٠  م٢٩/١٠/١٩٩٤
 ٩٦لسنة ) ١٦(

بصدور القانون رقم 
  م٩٨لسنة ) ٢١(

) ١٩(قرار جمهوري بالقانون رقم   ٢١
  ن الحق الفكريأم بش١٩٩٤لسنة 

    م٢/٩٤ج٢٠  م٢٩/١٠/١٩٩٤
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لسنة ) ٥( بالقانون رقم قرار جمهوري  ٢٢
  ن قانون العملبشأم ١٩٩٥

  : ـعدل ب    
) ٢٥(القانون رقم 

  م٩٧لسنة 
) ١١(والقانون رقم 

  م ٢٠٠١لسنة 
) ٢٥(والقانون رقم 

  م٢٠٠٣لسنة 
قانون تنظيم النقابات العمالية رقم   ٢٣

  م ٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(
    م١٦/٢٠٠٢  ٣١/٨/٢٠٠٢

أن م بش١٩٩٥لسنة ) ٦(قانون رقم   ٢٤
جراءات اتهام ومحاآمة شاغلي إ

  السلطة التنفيذية العلياوظائف 

٢١/٢/١٩٩٥      

٢٥  
  
  
  

) ١٦(قرار جمهوري بالقانون رقم 
) ٤٠(م لتعديل المادة ١٩٩٥لسنة 

المتعلقة بالديات والعروش من القرار 
لسنة ) ١٢(ي بالقانون رقم الجمهور
  ن الجرائم والعقوباتبشأ١٩٩٤

    م١٠/٩٥  م٢٤/٥/١٩٩٥
  
  

  

ن أم بش١٩٩٥لسنة ) ٢٦(قانون رقم   ٢٦
  اية البيئة حم

    م٢٠/٩٥  م٢٩/١٠/١٩٩٥

ن أم بش١٩٩٦لسنة ) ٢٠(قانون رقم   ٢٧
ري بالقانون رقم تعديل القرار الجمهو

  ن االثبات بشأ٩٢لسنة ) ٢١(

    م١٤/٩٦  م٢٩/٧/٩٦

 بتعديل ١٩٩٦لسنة ) ٢٩(قانون رقم   ٢٨
بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون 

م بشأن إنشاء ١٩٩٦لسنة ) ١٠(رقم 
 والشباب ة النشءصندوق رعاي

  والرياضة

    م١٨/٩٦  م٣٠/٦/١٩٩٦

ن م بشأ١٩٩٦لسنة ) ٣١(قانون رقم   ٢٩
  الرعاية االجتماعية

    م١٩/٩٦  م٩/١٠/٩٦

ن أم بش١٩٩٨لسنة ) ٢٨(قانون رقم   ٣٠
  مية وتعليم الكبارمحو األ

    م٢٢/٩٨  م٢٧/١١/٩٨

 بتعديل ٩٩لسنة ) ١٧(قانون رقم   ٣١
ة لسن) ٣١(اد القانون رقم بعض مو

  ن الرعاية االجتماعيةم بشأ٩٦

    م١/٩٩ج٢  م١٧/١/٩٩

٣٢  
  
  

ن أبش١٩٩٩لسنة ) ٦١(قانون رقم 
  رعاية وتاهيل المعاقين 

) ٢٨(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  م٢٠٠٢لسنة 

  م٢٩/١٢/٩٩
  

  م١٦/٣/٢٠٠٢

  م٢٤/٩٩
  
١٦/٢٠٠٢  

  

٣٢  
  
  

ن أم بش٢٠٠٠لسنة ) ٤(قانون رقم 
  السلطة المحلية 

لسنة ) ٢٦٩(يذية رقم الالئحة التنف
  م ٢٠٠٢

  م١٠/٢/٢٠٠٠
  

  م٢٧/٧/٢٠٠٢

  م٢/٢٠٠٠
  
  

 بموجب عدل الحقًا
) ٢٥(القانون رقم 

  م٢٠٠٢لسنة 

ن أم بش٢٠٠١لسنة ) ١(قانون رقم   ٣٢
  الجمعيات والمؤسسات االهلية

  الالئحة التنفيذية رقم 

    م٤/٢٠٠١  م٢٩/٢/٢٠٠١



 

  ٢٢                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

٣٣  
  
  

أن م بش٢٠٠١لسنة ) ٣١(قانون رقم 
  ستفتاء العامة واإلاالنتخابات

) ١١(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
  ٢٠٠٢لسنة 

  م١٣/١١/٢٠٠١
  

  م٢٧/٤/٢٠٠٢
  

    م١/٢٠٠١ج٢١

ن القانون لسنة   بشأ) ١٤(قانون رقم   ٣٤
  المدني

    م١١/٢٠٠٢  م١٠/٤/٢٠٠٢

ن  بشأ٢٠٠٢لسنة ) ٢١(قانون رقم   ٣٥
  الوثائق 

    م١٢/٢٠٠٢  م١٦/٦/٢٠٠٢

ن أ بش٢٠٠٢لسنة ) ٣٤(قانون رقم   ٣٦
  رعاية المغتربين اليمنيين

    م١٦/٢٠٠٢  م٣١/٨/٢٠٠٢

ن أم بش٢٠٠٢لسنة ) ٤٥(قانون رقم   ٣٧
  حقوق الطفل

    م٢٢/٢٠٠٢  ١٩/١١/٢٠٠٢
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  الفصل الثاني

القانون الدولي لحقوق 

  اإلنسان 

  اإلنساني الدوليوالقانون
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  الفصل الثاني
  اإلنساني الدوليونالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقان

  )السريان والنطاق(
  ةسالمفاهيم الرئي

 لقانون حقوق اإلنسان    األساس توفر الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان التعريف           
ة      الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال سان والعه وق اإلن المي لحق الن الع ي اإلع ف

الحقوق الغ         والسياسية دولي الخاص ب د ال صادية واالجتماعي    والعه ة  قت  ، ة والثقافي
ام       إلى أساسيةبصورة  اإلنساني  ويستند القانون     م١٩٤٩ اتفاقيات جنيف األربع لع

  .م المتصلين بالنزاع المسلح الدولي وغير الدولي ١٩٧٧وبروتوآولي عام
دنيا       وهناك      وق ال ل     يمكن أن تكون      التي ال   األساسية بعض الحق موضع تعطي

االت   سلحة أو ح ات الم اء النزاع ى أثن وارئ حت تثنائية األخرى ، وهي اإلالط س
ادة       ا في الم ة       ٤حقوق منصوص عليه الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه

  . المشترآة بين اتفاقيات جنيف ٣والسياسية والمادة 
  : المقدمة –أ 
ًا - ١ سان أن يكون ملم وق اإلن ى الراصد في مجال حق ي ينبغي عل الحقوق الت  ب

وق  دولي لحق انون ال ضمنها الق ذا ي وفر ه ساني  وي دولي اإلن انون ال سان والق اإلن
ح        ساني ، ويوض انون اإلن سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال ار للق صل اإلط الف
سان               وق اإلن ين حق مصادر المعايير الدولية  وصالحيتها القانونية، ويبين الصلة ب
وق          ات حق ة منظم انون ومهم ذا الق ين ه صلة ب اقش ال ساني، وين انون اإلن والق

  .سان في القيام بالحماية ومن ذلك الرصد والتوثيق وإصدار التقاريراإلن
عة للحقوق األساسية لجميع    يعلن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ضمانات واس       - ٢

ا هو منصوص              البشر، ساني ، آم دولي اإلن انون ال إن الق ك، ف ى ذل  وباإلضافة إل
ام      ع لع ف األرب ات جني ي اتفاقي ه ف ولين اإل١٩٤٩علي ام   والبروتوآ افيين لع ض

را ١٩٧٧ اء فت دنيين أثن اربين والم ة المح نظم معامل دولي ، ي سلح ال زاع الم ت الن
زاع        والداخلي، داعي، في حاالت الن  ويعيد القانون اإلنساني الدولي تأآيد المبدأ ال

ال                    شترآون مباشرة في األعم ذين ال ي ة األشخاص ال المسلح، إلى وجوب معامل
 .العدائية معاملة إنسانية

   األثر القانوني لصكوك قانون حقوق اإلنسان والقانون  اإلنساني-ب 
ق                  - ٣ ي تطل سان  اختالف األسماء الت قد يالحظ الراصدون في مجال حقوق اإلن

ول،     المتعددة األطراف، مثل الميثاق    المعاهداتعلى     والعهد واالتفاقية والبروتوآ
اً  ية القانونية ملزمة من الناح  وهذه آلها معاهدات بين الدول تحمل التزامات           طبق

ادة            للغة المستخدمة فيها،   ذي، بموجب الم ، ١٠٣ وباستثناء ميثاق األمم المتحدة ال
ع المعا  ع جمي دة أخرى، وتتمت ع معاه ضارب م ة الت ي حال ه ف دات ينبغي تغليب ه
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انوني،  ر الق نفس األث رى ب صطلح األخ ستخدم م ول" وي ى " البروتوآ ة عل للدالل
دة أخرى               معاهدة متعددة األطراف توسع أ     د أو معاه ة أو العه ر االتفاقي دل أث و تع

  . يرتبط بها
اً            - ٤ ا دولي ا إعالن أو مجموعة        ويشار إلى النصوص األخرى المتفق عليه  بأنه

وع           والفرق الرئيس  وط توجيهية، الخ،  مبادئ أو خط   ذا الن ين ه  بين المعاهدات وب
ميا     ات رس ا الحكوم د تقبله دات ق و أن المعاه ائق ه ن الوث اني م ن(الث ق ع  طري

دول،       ومن ثم تعد    ) التصديق عليها أو االنضمام إليها     ين ال ا ب ة قانون ات ملزم  اتفاق
ات والخطوط               ل اإلعالن ائق، مث ه الوث سم ب ويتفاوت األثر القانوني الملزم الذي تت

اً           ادئ، تبع دنيا ومجموعات المب ى سبيل       للد التوجيهية والقواعد ال ك عل رجة، وذل
ذي ال، ال ه المث سر ب ه  االلتزايف ر ب دات أو يعب ات بموجب المعاه انون م  عن الق

الدولي العرفي أو المبادئ العامة للقانون، أو يعبر بها عن القانون الدولي العرفي   
آونها تعبر عن أفضل الممارسات دون أن          في عملية الصياغة أو التي يعتبر بها      
  .يكون لها تأثير قانوني أآثر إلزامًا

ا           في آثير   " الصك"ويستعمل مصطلح    - ٥ ة إم ام للدالل ان آمصطلح ع من األحي
وط       ادئ أو الخط ة المب الن أو مجموع ل اإلع ة، مث ة تقنيني دة أو وثيق ى معاه عل

  .التوجيهية، الخ
   أهمية المعايير الدولية–ج 
وق        - ٦ ايير حق ة مع ى معرف سان إل وق اإلن ال حق ي مج دون ف اج الراص  ويحت

ا ،وتر   دد واليته ايير تح ذه المع ة ألن ه سان الدولي ة  اإلن ات قانوني ي التزام س
احترام  اعلين اآلخرين ب ة والف ة الحكوم وفر األساس لمطالب م ت ة، ومن ث للحكوم

  .حقوق اإلنسان
ي ا   - ٧ ة  ه سان الدولي وق اإلن ايير حق س  ومع ة الرئي ة المعياري ة المرجعي ة لنقط

ارير          قلحماية حقو  ديم تق ة أو تق ال الحكوم ة رصد امتث  اإلنسان ،وسواء في عملي
ات، ف  ن انتهاآ ة      ع ا أولوي إن له دولي ف دد ال ا تح ب أنه ى جان ة إل اير الدولي المع

  .التطبيق على المعاير المحلية
م المتحدة والمعاهدات األخرى             -١ اق األم سان في ميث  أسس حماية حقوق اإلن

  والمعايير ذات الصلة
o ميثاق األمم المتحدة  

ل       - ٨ ى س سان إل وق اإلن ة لحق ة الدولي ستند الحماي دة بمو ت م المتح ب طة األم ج
 وميثاق األمم المتحدة هو من أبرز المعاهدات بين الدول ويتضمن أحكام             الميثاق،

ية   سان األساس وق اإلن واد (حق ر الم م  ١٠٣و٥٦و٥٥ و١أنظ اق األم ن ميث  م
دة ادة  ). المتح دد الم سان       ٥٥وتح وق اإلن داف حق دة أه م المتح اق األم ن ميث  م

ص على أن تعمل األمم المتحدة      األساسية التي ترمي إليها األمم المتحدة  عندما تن        
  :على
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تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل لكل             ) أ(
  جتماعي،النهوض بعوامل التطور والتقدم اإلقتصادي واإلفرد و

صادية واإل         ) ب( ة اإلقت شاآل الدولي ول للم ة والصحية    تيسير الحل جتماعي
  مور الثقافة والتعليم،وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أ

شا) ج( ية  أن ي ات األساس سان والحري وق اإلن رام حق الم احت ي الع ع ف
ين الرجال                 ق ب للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفري

  . والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات
اد    " يتعهد" وبالتصديق على ميثاق األمم المتحدة،       -٩   ٥٦ة  جميع األعضاء في الم
ة    " بأن يقوموا، منفردين أو مشترآين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئ

  ."٥٥إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
ا    المصادر الرئيس والمعاهدات، بما فيها الميثاق، تؤلف    -١٠ دولي، بم انون ال ة للق

ستهدف    . في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان      ة     ولما آان الرصد ي ز حماي  تعزي
سان،  وق اإلن د "حق تم تحدي سوف ي سان"ف وق اإلن ًا" حق م وفق اق األم ام ميث  ألحك
ضالً  دة، ف ص    المتح صكوك ذات ال رى وال دات األخ ن المعاه ا   ع ي يعلنه لة  الت
 وما تحدده أحكام الميثاق من حقوق  يمكن أن يفصل ويفسر من              المجتمع الدولي، 

وق  سان وصكوك حق وق اإلن دات حق ضًالخالل معاه رى، ف سان األخ ن  اإلن  ع
  . القانون العرفي الدولي ذي الصلة والمبادئ العامة للقانون

o الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  
م المتحدة اإل        حددت   -١١ ة لألم ع          الجمعية العام ي تق سان الت وق اإلن لتزامات بحق

سان              وق اإلن ة لحق على الدول األعضاء في األمم المتحدة وذلك في الشرعة الدولي
  :التي تتألف مما يلي

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
اري            ه االختي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوآول

  .األول
o عالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل:  

م المتحدة                   صدر االعالن العالمي لحقوق اإلنس     ة لالم ة العام ان عن الجمعي
ي  س١١ف شـ ١٩٤٨مبر  دي ي ي ان اول صك دول سان  م ، وآ وق اإلن ى حق مل عل

ية   وحريا ه االساس سياسية : ت ة وال ة او، المدني ة والثقافي صادية واالجتماعي ، القت
ة     ولكن دة الدولي ان      ، وعه لم يتخذ طابع المعاه دتان دوليت ى اساسه وضعت معاه ل
ة اأ ا الجمعي ام ة لأللعامقرتهم دة ع م المتح ز ١٩٦٦م ال حي ام م ودخ اذ ع النف

قتصادية واالجتماعية والثقافية    اإل العهد الدولي الخاص بالحقوق     : م وهما   ١٩٧٦
   .المدنية والسياسيةوالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
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o العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
اراً      يرسي العهد الدولي الخاص بالحقوق ا      -١٢ سياسية معي ة وال اً  لمدني  أدنى    دولي

ر المصير،                 وق الخاصة بتقري ل الحق لسلوك جميع الدول األطراف فيه، وهو يكف
ر      ل،  والنظ ة التنق ة، وحري اة، والحري ساواة، والحي انوني، والم صاف الق واالنت
ر والفكر والوجدان                ة التعبي ة، وحري المنصف والعلني والسريع في التهم الجزائي

ات،       والدين،   ات         (والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعي وق نقاب ك حق ا في ذل بم
شارآة     )العمال واألحزاب السياسية   شؤو   ، واألسرة، والم ه    في ال ا ان ة، آم  ن العام

" المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة        "يحظر التعذيب و    
ى ذات ا          ة عل سفي، والمحاآم سبب        والرق والتوقيف التع سجن ب رتين، وال لجرم م

  .العجز عن الوفاء بالدين
o جتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإل  
دو -١٣ د ال ي العه صادية واإل  يرس الحقوق اإلقت اص ب ة  لي الخ ة والثقافي جتماعي

رام              معايير دنيا دولية للدول التي صدقت على هذا النص التخاذ خطوات نحو احت
ويتطلب هذا العهد من .  وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوحماية  

رق     أآثر الط ة  ب ا المتاح ه موارده سمح ب ا ت صى م ريس أق راف تك دول األط ال
دريجي في بعض الحاالت،                  ل، والت ال الكام الممكنة فعالية وسرعة  لكفالة اإلعم

رد في آسب       : د وتشمل الحقوق الواردة في العه     للحقوق التي تعترف بها،    حق الف
ات،                وق النقاب ع بحق سالمة والصحة، والتمت رزقه بالعمل، وظروف عمل تكفل ال
ساء  سكن والك رة، وال ة األس اعي، وحماي ضمان االجتم ى ال صول عل والح
المالئمين، والتحرر من الجوع،  وتلقي الرعاية الصحية، والحصول على التعليم           

والنشاط  اإلبداعي والبحث العلمي      الثقافية  العام المجاني،  والمشارآة في الحياة         
ة   ، صادية واالجتماعي الحقوق االقت ق ب ا يتعل ز فيم شدة التميي د ب ا يحظر العه  آم

  .والثقافية ويكفل مساواة الرجال والنساء في حق التمتع بهذه الحقوق
o المعاهدات المتخصصة  
 في   ر تحديداً  آما قامت األمم المتحدة بوضع قانون دولي لحقوق اإلنسان أآث          -١٤

ة      صورة أولي ددتها ب ي ح يع الت ف  المواض صلة بمختل دات المت ن المعاه دد م ع
سان   وق اإلن ة لحق شرعة الدولي دول   .  ال ة لل ات قانوني دات التزام شئ المعاه وتن

دولي آكل             ى أن   .  األطراف فيها، ولكنها بصفة عامة ليست ملزمة للمجتمع ال عل
 الدول عندما ترمي هذه االتفاقات  لكل ملزمًاًا عام دوليًاالمعاهدات قد تنشئ قانونًا

ى نطاق واسع                 إلى تمسك الدول بها عموماً     ة عل ة مقبول دما تكون في الحقيق  وعن
  .وعندما تنص مرة أخرى على المبادئ العامة للقانون

إن               -١٥ سان، ف وق اإلن   وباإلضافة إلى ميثاق األمم المتحدة والشرعة الدولية لحق
م  دات األم م معاه ضمامات أه صديقات أو االن دد من الت ي حظيت بع دة الت المتح

  ): النفاذريخ بدءحسب ترتيب تأ(تشمل ما يلي يكفي لبدء نفاذها 
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 تفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛إ 
 تفاقية الخاصة بوضع الالجئين؛اإل 
 البروتوآول الخاص بوضع الالجئين؛ 
 يع أشكال التمييز العنصري؛تفاقية الدولية للقضاء على جماإل 
 تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛إ 
ة القاسية              إ  ة أو العقوب تفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل

 أو الالإنسانية أو المهينة؛
 تفاقية حقوق الطفل؛إ 
ة         وق المدني دولي للحق د ال ق بالعه اني الملح اري الث ول االختي البروتوآ

  .اسية،  بهدف إلغاء عقوبة اإلعداموالسي
ة  -١٦ ون الدول د أن تك ين،  الب د مع ى بل دة عل ق معاه د( ولكي تنطب د ) أي البل ق

م          بأي شكل آخر،   صدقت على المعاهدة أو التزمت بها رسمياً       ا فمن المه  ومن هن
دة                     ى المعاه يمن عل سان أن يتحقق من مصادقة ال وق اإلن . للراصد في مجال حق

دة             وتلحق بعض الدول   ى المعاه صديقها عل .   تحفظات  أو غيرها من القيود على ت
ك      آان لليمن تحفظات على   لذلك من المهم أيضا التحقق ماإذا       و هذه المعاهدة أو تل

ة،             د   المتصلة بعملية الرصد ، وينبغي مالحظة أن التحفظ، حتى وإن أآدته الدول ق
اً  ون الغي ة    يك ن االتفاقي رض م دف والغ ك اله ر ا( إذا انته اص  أنط ق الخ لملح

 .ول بالفصل األبالمعاهدات التي صادقت عليها اليمن
o هيئات انفاذ المعاهدات  

ت لجان لمراقبة تنفيذ    ة، أنشئ  من معاهدات حقوق اإلنسان الرئيس      عمال بست  -١٧
دات، سان المعاه وق اإلن ة بحق ة المعني ست هي  اللجن ة ال ات التعاهدي ذه الهيئ  وه

وق المد ( دولي للحق د ال سياسيةبموجب العه ة وال صادية  ) ني وق االقت ة الحق ولجن
ى              ة القضاء عل واالجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجن

ل وق الطف ة حق ذيب ولجن ة مناهضة التع رأة ولجن ز ضد الم ستعرض.  التميي  وت
ة  الهيئات التعاهدية الست     دول األطراف    من  التقارير المقدم ا له      ال ذه  عن امتثاله

دات،المعا ن       ه ر ع يات تعب ة وتوص ات عام ات تعليق ذه الهيئ م ه صدر معظ  وت
دول،      دم           تجربتها في استعراض تقارير ال ا أن تق ة، يمكنه ذه الطريق سيرات   وبه تف

دات،     ام المعاه دول          رسمية ألحك ذ ال وم في بحث مدى تنفي ك تق ى ذل  باإلضافة إل
دول،       ارير ال ل تق الل تحلي ن خ ة م صورة دوري دات ب راف للمعاه صدر األط ت

دول                 ة يمكن لل اول مجاالت معين الهيئات التعاهدية مالحظات ختامية تصف وتتن
اتها م       ة وممارس تها العام شريعاتها وسياس ر ت راف أن تغي ز  األط ل تعزي ن أج

يم                 االمتثال للمعاهدة،  ان مصدر ق ر من األحي ة هي في آثي  والمالحظات الختامي
سان   وق اإلن دان حق ي مي املين ف ن الع ات ع ات  .  للمعلوم ن الهيئ ًا م ا أن ثالث آم

ز          ى التميي ضاء عل ة الق سان ولجن وق اإلن ة بحق ة المعني ي اللجن ة، وه التعاهدي
ة  ي أحوال معين ى ف د تتلق ذيب، ق ة مناهضة التع ةالعنصري ولجن  بالغات فردي
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اً   صدر أحكام م ت ن ث دات وم ذه المعاه ات ه دات  بانتهاآ ام المعاه سر أحك  تف
ا، ات اوتطبيقه ين أن الهيئ ي ح كاوى  وف ى ش ا أن تتلق ة األخرى ال يمكنه لتعاهدي

ام               رسمية في شكل بالغات فردية، فإنها تقوم بإصدار إعالنات تفسر وتطبق أحك
ان - عن اإلشارةالمعاهدة، فضالً   -وإن آان على نحو مخصص في آثير من األحي

ال    ن أجل ضمان االمتث لوآها م ن س ر م دول األطراف أن تغي ي لل ه ينبغ ى أن إل
  . ا بموجب المعاهدةبالتزاماته

   صكوك األمم المتحدة غير التعاهدية ذات الصلة-د 
ع        -١٨ ى وض راف عل دة باإلش م المتح ت األم دات، قام ى المعاه افة إل  وباإلض

ة  وط التوجيهي د والخط دونات والقواع ات والم ن اإلعالن شرات م اد الع واعتم
سير  ى تف ل عل ي تعم صكوك الت ك من ال ر ذل رارات وغي ادئ والق يع  والمب وتوس

ادتين            من   ٥٦ و   ٥٥التزامات الدول األعضاء بحقوق اإلنسان العامة بموجب الم
د دة وق م المتح اق األم ي،ميث دولي العرف انون ال ر عن الق المي  تعب  واإلعالن الع

سيراً     ط  تف وفر فق و ال ي سان، وه وق اإلن رز صكوك حق و أب سان ه وق اإلن  لحق
م           اللتزام قريبًا ت   ومعاصراً   وشامالً رسميًا اق األم سان بموجب ميث وق اإلن ات حق

 تم االعتراف بها باعتبارها تعبر عن القانون  أحكامًاالمتحدة، ولكنه يتضمن أيضًا
اً          ت أطراف ا إن آان ر عم صرف النظ دول ب ل ال زم لك ي المل دولي العرف ي ال  ف

ام          ك األحك ارزة        .  المعاهدات التي تتضمن هي األخرى تل ين الصكوك الب ومن ب
ي  رى الت وق     األخ دان حق ي مي ة  ف ة عظيم سم بأهمي ا تت دات ولكنه ست معاه لي

  :ما يلي) مرتبة حسب تاريخ اعتمادها(اإلنسان 
 القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛ 
 اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين؛ 
 مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛ 
وفير   ية لت ادئ األساس شأن المب اءة إعالن ب ة وإس ضحايا الجريم ة ل العدال

 استعمال السلطة؛
 ؛")قواعد بكين("ون قضاء األحداث قواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤال 
 إعالن الحق في التنمية؛ 
ذين يتعرضون ألي             مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص ال

 شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛
الي   صي الفع ع والتق ادئ المن انون   مب اق الق ارج نط دام خ ات اإلع ن لعملي

 واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاآمة؛
مبادئ أساسية بشأن استعمال األسلحة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ        

 القوانين؛
 إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري؛ 
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ة و           ة أو إثني ات قومي ى أقلي ين إل ى  إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتم إل
 أقليات دينية ولغوية؛

 إعالن القضاء على العنف ضد المرأة؛ 
ع   زة المجتم راد والجماعات وأجه سؤولية األف اإلعالن الخاص بحق وم

ا       رف به ية المعت ات األساس سان والحري وق اإلن ة حق ز وحماي ي تعزي ف
  .عالميًا

   معاهدات وصكوك األمم المتحدة  األخرى-هـ 
ست المنظ  -١٩ دة لي م المتح سرت      األم درت أو ي ي أص دة الت ة الوحي ة العالمي م

الم،        إصدار معايير    ى مستوى الع سان عل شمل المنظمات األخرى       لحقوق اإلن  وت
دة المتخصصة  م المتح االت األم م  (وآ ة األم ة ومنظم ل الدولي ة العم ل منظم مث

ة       سكو (المتحدة للتربية والعلوم والثقاف صليب           )اليون ة لل ة الدولي ، فضال عن اللجن
  .)األحمر
ة  -٢٠ ات الحكومي ن أعرق المنظم دة م ا واح ة، باعتباره ل الدولي ة العم  ومنظم

عدة معاهدات   اتفاقية، بما في ذلك ١٧٦ توصية و١٣٨ قامت بنشر  فإنها الدولية،
سان، وق اإلن صلة بحق وق مت صلة بحق دات مت دة معاه شر ع سكو بن  وقامت اليون

ي   ز ف ة التميي ة بمكافح ة الخاص ل االتفاقي سان، مث سلة اإلن يم، سل ال التعل مج
  .١٩٦٢أيار / مايو٢٢، التي بدأ نفاذها في ٩٣، ٤٢٩معاهدات األمم المتحدة 

   اتفاقيات جنيف وبروتوآوالها-و 
ى                 -٢١ رن التاسع عشر، إل ذ أواسط الق  دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر، من

سلحة           عقد مؤتمرات حكومية لصياغة معاهدات بغرض حماية جرحى القوات الم
دنيين في وقت                 ف ي الميدان وفي البحر أثناء النزاع المسلح، وأسرى الحرب والم

ى    .  الحرب ي إل دولي الرام ساني ال انون اإلن وهر الق دات ج ذه المعاه ف ه وتؤل
رات ال           اء فت سانية أثن ر        آفالة احترام المبادئ العامة لإلن دولي وغي زاع المسلح ال ن

دولي، وفر اال سلحة، ي ًا وفي سياق المنازعات الم ساني أساس دولي اإلن انون ال  لق
ة                  شرعة الدولي ا في ال ر مم ر بكثي لحماية حقوق اإلنسان بدرجة من التفصيل أآب

  .لحقوق اإلنسان وغيرها من صكوك األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
س وال-٢٢ راف الرئي ددة األط دات المتع اس امعاه وفر األس ي ت شريعي ة الت لت

ساني  دولي اإلن انون ال ي اتفا-للق ام  وه ف لع ات جني ن  -١٩٤٩قي دد م ت بع  حظي
اق               التصديقات يزيد عما حظيت به معاهدات حقوق اإلنسان األخرى فيما عدا ميث

ل،    األ وق الطف ة حق دة واتفاقي م المتح ام    م افيان لع والن اإلض ع البروتوآ  ويوس
ام         ١٩٧٧ ات جنيف لع ا  ١٩٤٩ من أنواع الحماية المكفولة بموجب اتفاقي  ويجعله

  .تشمل المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية لأآثر تحديدًا
  :     ويعد من أبرز الصكوك الدولية في مجال القانون اإلنساني ما يلي 
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ي       سلحة ف القوات الم ى والمرضى ب ال الجرح سين ح ف لتح ة جني اتفاقي
 ؛)اتفاقية جنيف األولى(الميدان 

 في   اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة         
 ؛)اتفاقية جنيف الثانية(البحار 

 ؛)اتفاقية جنيف الثالثة(نيف بشأن معاملة أسرى الحرب اتفاقية ج 
دنيين في وقت الحرب              اتفاقية ج   ة  (نيف بشأن حماية األشخاص الم اتفاقي

 ؛)جنيف الرابعة
ي        ودة ف ف المعق ات جني ق باتفاقي افي األول الملح ول اإلض  ١٢البرتوآ

سطس  /آب ق١٩٤٩أغ سلحة   والمتعل ات الم حايا المنازع ة ض  بحماي
 ؛)البروتوآول اإلضافي األول(الدولية 

ي       ودة ف ف المعق ات جني ق باتفاقي اني الملح افي الث ول اإلض  ١٢البرتوآ
ر            ١٩٤٩أغسطس  /آب سلحة غي ة ضحايا المنازعات الم  والمتعلق بحماي

  ).البروتوآول اإلضافي الثاني(الدولية 
ا -٢٣ ام اتفاقي ن أحك ر م ا ت جني وتحظى آثي ا واتفاقيت ـع وبروتوآواله  ف األرب

ـي   ـاي لعام ى     ١٩٠٧ و١٨٩٩اله د عل ن جدي نص م ا ت ع باعتباره ول واس  بقب
دان  ع البل ى جمي ساري عل ي ال ساني العرف دولي اإلن انون ال انون ،الق سري الق  وي

ادة في عداد                 حاالت  "اإلنساني بالتحديد على حاالت النزاع المسلح التي تدخل ع
  ."نائيةالطوارئ االستث

    الحدود المقيدة للحقوق-ز 
دوداً -٢٤ رض  ح دول أن تف ن لل ي    يمك سان ف وق اإلن ة بعض حق ى ممارس  عل

صلة،         أحوال محددة منصوص عليها في معاهدات      ة ذات ال سان الدولي وق اإلن   حق
تثناء وليست              على أنه ينبغي أن يكون واضحاً      وق هي االس ى الحق  أن  الحدود عل

األحرى ا دة، ب ا، الحدولقاع ا سمح به وق، حيثم ى الحق ددة في نصوصد عل  مح
سان، وق اإلن دات حق ًامختلف معاه ود  ويجب عموم ذه الحدود والقي ون ه  أن تك

  :من أجلضرورية في مجتمع ديمقراطي  وأن تكون محددة من قبل القانون
 آفالة احترام حقوق وحريات اآلخرين؛ 
ام أو الصحة أ             ة للنظام الع ة أو      الوفاء بالمتطلبات العادل و األخالق العام

 .األمن القومي أو السالمة العامة
ا         سمح به ذآر ال ي سالفة ال وال ال ارج األح وق خ ى الحق ة عل ود المفروض والقي

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان
   حاالت الطوارئ والتضييق-ح 
ادة -٢٥ ي الم ا ف شار إليه صارمة الم ددة وال ي الحاالت المح د ) ١ (٤ ف من العه

سان         الدولي الخ  اص بالحقوق المدنية والسياسية، يسمح القانون الدولي لحقوق اإلن
أن   دول  ب ضيقلل اً  (ت ل مؤقت رات  ) أي تعط اء فت وق أثن وارئ "الحق الط
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تثنائية ادة ."  االس نص الم ة  ) ١ (٤وت الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ن العه م
  : والسياسية على ما يلي

ي تته      تثنائية الت وارئ االس االت الط ي ح ا    ف ن قيامه ة، والمعل اة األم دد حي
، يجوز للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي     رسميًا

ذا       ضى ه ا بمقت ة عليه ات المترتب د بااللتزام دابير ال تتقي ع، ت ا الوض يتطلبه
ا           ة عليه دابير لاللتزامات األخرى المترتب ذه الت اة ه د، شريطة عدم مناف العه

د هو           بمقتضى القانون الد   رره الوحي ز يكون مب ى تميي ولي وعدم انطوائها عل
  .جتماعيس أو اللغة أو الدين أو األصل اإلالعرق أو اللون أو الجن

أي                 -٢٦ ا ب  على أنه توجد مجموعة من الحقوق التي ال يمكن  تضييقها أو تعطيله
ادة                   ة في الم ة المبين ك في الحال دولي       ٤حال من األحوال، بما في ذل د ال  من العه

سياسيةا ة وال الحقوق المدني اص ب ي  و.  لخ وق الت ذه الحق شمل ه وز ت ال يج
ضييقها ن       : ت رر م اة، والتح ن الحي سفي م ان التع ن الحرم رر م ي التح ق ف الح

دين،                اء بال التعذيب وغير ذلك من إساءة المعاملة والرق والسجن للعجز عن الوف
د   انون واالعت ل الق ن قب راف م دم االعت ي وع أثر رجع ة ب ة والعقوب ى حري اء عل

  )).٢ (٤المادة (الفكر والوجدان والدين 
ى الطابع               -٢٧ سياسية عل ة وال  وتشدد أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

د،       االستثنائي لحاالت عدم ال    ة في العه شدة       تقيد بالحقوق المكفول اه ب  وينبغي االنتب
انون ال ا الق سمح فيه ي ي ة الت ة واإلجرائي ى األحوال الجوهري د إل دم التقي دولي بع

  :بالحقوق
 وجود ما يتهدد حياة األمة؛ 
  عن قيام حالة طوارئ؛اإلعالن رسميًا 
 أن يكون عدم التقيد بالحقوق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع؛ 
ضى      ا بمقت ة عليه رى المترتب ات األخ دابير لاللتزام ذه الت اة ه دم مناف ع

 القانون الدولي؛
 عدم انطوائها على تمييز؛ 
  .رام الحقوق التي ال يجوز عدم التقيد بهاحتإ 

م         ) ٣ (٤ آما تتطلب المادة     -٢٨ الحقوق أن تعل د ب ي ال تتقي دول الت ام ال وجوب قي
ورًا ة   ف الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ي العه راف ف رى األط دول األخ  ال

ا   د به م تتقي ي ل ام الت دة، باألحك م المتح ام لألم ين الع ق األم سياسية، عن طري وال
  .سباب التي دفعتها إلى ذلكوباأل
   سريان القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني-ط 
دولي     من ان    ما أوضحنا أنفاً   آ -٢٩ انون ال  القانون الدولي اإلنساني هو صلب الق

دولي              ر ال دولي وغي زاع المسلح ال انون      . الساري على حاالت الن ذا الق ويرسي ه
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دول        فرض حدوداً  من الحماية لألفراد وي    أنواعًا  على طرق ووسائل الحرب بين ال
  .  المتحاربة

  غير أنه نظراً    سان في السريان في أوقات النزاع،      ويستمر قانون حقوق اإلن    -٣٠
تثنائية    "ألن حاالت النزاع المسلح هي في العادة من قبيل           " حاالت الطوارئ االس

ادة      ي الم دد ف و المح ى النح الحق    ٤عل اص ب دولي الخ د ال ن العه ة  م وق المدني
دول          ق ال د تطب االت ق ذه الح ي ه ه ف رجح أن ن الم ن وم ن الممك سياسية، م وال

ودا سان   صقي وق اإلن ى حق روج عل دابير للخ ذآر ( وت سالفة ال وال ال ي األح ).  ف
زاع         االت الن ي ح راد ف ة لألف ن الحماي ستوى م ى م رجح أن أعل ن الم ذلك م ول

  المسلح توفرها أحكام القانون الدولي اإلنساني 
الي ت-٣١ دول الت رز الج انون يطب ويب سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال ق الق

  :اإلنساني في مختلف الحاالت وما يقابلها من مختلف مستويات النزاع
  

  قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الواجب التطبيق
 الحالة القانون الواجب التطبيق وسريانه

سر : ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربع لعام      ي ت
  : على 

  الجرحى والمرضى في الميدان) ١(
  الغرقى) ٢(
  أسرى الحرب) ٣(
  )تحت االحتالل(األشخاص المدنيين ) ٤(

  ١٩٧٧البروتوآول اإلضافي األول لعام 
رى سان األخ وق اإلن ام حق ا ال  (أحك طالم

 )يجوز مخالفتها ولم تعلن حالة طوارئ

  النزاع المسلح الدولي -١
ي       ويشمل التسلط االستعماري    واالحتالل األجنب

ك في ممارسة حق            وضد األنظمة العنصرية وذل
  تقرير المصير

  
 

ادة ا شترآة٣لم ف   الم ات جني ين اتفاقي  ب
ة     ( وة المعارض ة وق ى الحكوم سري عل ت

  )المسلحة
اني افي الث ول اإلض ام البروتوآ  ١٩٧٧ لع

  )ميدان تطبيق أشد تقييدًا(
رى   سان األخ وق اإلن ام حق ا ال (أحك طالم

  )مخالفتها ولم تعلن حالة طوارئيجوز 

  النزاع المسلح غير الدولي -٢
ا    ارس فيه رى تم ة أخ ة أو أي حال رب األهلي الح
ي    سؤولة عل ادة م ة تحت قي سلحة نظامي وات م ق

ام         اجزء من إقليمه    من السيطرة ما يمكنها من القي
ستطيع     سقة، وت لة ومن سكرية متواص ات ع بعملي

  .تنفيذ القانون اإلنساني

  :، باستثناء ما يليق اإلنسانجميع حقو
وق  • بعض الحق قد ُيسمح بعدم التقيد ب

ه فقط مقتضيات          بالقدر  الذي تتطلب
ع    ارض م ة، وأال يتع الحال
ضى  رى بمقت ات األخ المتطلب

دولي  انون ال ك (الق ي ذل ا ف بم

  حالة الطوارئ -٣
ال  طرابات و أعم ف  ال االض ال العن شغب وأعم

ادرة وارئ العرضية الن االت الط ن ح ا م  وغيره
ا              العام ة والتي ال تكفي فيه اة الدول ة التي تهدد حي

وانين              ادة مع الدستور والق ة في الع التدابير المتفق
  .للتصدي للحالة
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والن  ف والبروتوآ ات جني اتفاقي
 ).الملحقان بها

ز   • ى أساس العنصر     عدم التميي  عل
س أو اللغة أو الدين     أو اللون أو الجن   

 .أو األصل االجتماعي
ق   • ا يتعل ضييق فيم أي ت سمح ب ال ُي

اة أو  ن الحي سفي م د التع بالتجري
ز   سجن للعج رق أو ال ذيب أو ال التع

  .عن الوفاء بالتزام تعاقدي

  .يجب إعالن حالة الطوارئ رسميا
  

  
سان وق اإلن ع حق ي أي  (جمي ولكن ُينظر ف

وق، ن الحق د م ل واح د ذي صلة بك  وال تقيي
ود المحددة            وق إال للقي يمكن أن تخضع الحق

سب  مان فح رض ض انون  بغ ل الق ن قب م
وق    واجبين  لحق رام ال راف واالحت االعت
ات   اء بالمتطلب رين وللوف ات اآلخ وحري
اه  ام والرف ام الع ات والنظ ة لألخالقي العادل

  ).  العام في مجتمع ديمقراطي
  

  
  التوترات الداخلية األخرى -٤

ال  طرابات و أعم ف   االض ال العن شغب وأعم  ال
ة طوارئ       التي ال    العرضية النادرة  تعد بمثابة حال

  .عامة تهدد حياة األمة
  .عدم إعالن حالة طوارئ

  

سان وق اإلن ع حق ي أي  (جمي ولكن ُينظر ف
وق،ت ن الحق د م ل واح د ذي صلة بك  وال قيي

ود المحددة            وق إال للقي يمكن أن تخضع الحق
مان  رض ض انون  بغ ل الق ن قب سب م فح
وق    واجبين  لحق رام ال راف واالحت االعت

ات اآل  ات وحري اء بالمتطلب رين وللوف خ
اه  ام والرف ام الع ات والنظ ة لألخالقي العادل

  ).  العام في مجتمع ديمقراطي

  العادية  الحاالت-٥
  
  

   المعيار األآثر حماية-ي 
ة الممنوحة من مختلف صكوك                 ونظراً -٣٢ ين الحماي  لعدم االتساق والثغرات ب

ساني، فضال عن ال          ة،    قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلن ة والمحلي وانين الوطني ق
ة أو      وانين الدولي ي الق واردة ف ة ال ر حماي ام األآث رد باألحك ع الف ي أن  يتمت ينبغ

اً .  الوطنية أو المحلية النافذة   وبناء على ذلك، إذا آان القانون اإلنساني يتيح أنواع
ق    سان، فينبغي تطبي وق اإلن انون حق ا ق ي يتيحه ك الت ة أفضل  من تل من الحماي

  . ون اإلنساني، والعكس بالعكسالقان
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   الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان -ك 
ل      -٣٣ اك هياآ سان، هن وق اإلن ذ حق دة لتنفي م المتح ات األم ى آلي افة إل  وباإلض

ر  ا واألم ي أفريقي ل اآلن ف ة تعم ة،إقليمي بالد العربي ا وال وق يكتين وأوروب  والحق
وق المن    ن الحق ستمدة م ل م ذه الهياآ ا ه ي تحميه شرعة  الت ي ال ا ف صوص عليه

دة                         اهج فري د طور من ر أن آل هيكل ق ا، غي شابهة له سان وم وق اإلن الدولية لحق
ة تنصب       . للسعي إلى تأآيد التطبيق العملي لهذه الحقوق       وفي حين أن المواد التالي

ة،                     ايير العالمي ا من المع م المتحدة وغيره ايير األم ى مع في آثير من األحيان عل
ى                  تتسم المعايير اإلقل   ك عل ة وذل ة في ظروف معين رة من األهمي يمية بدرجة آبي

ال   بيل المث وق      : س ة لحق ة مهم دات إقليمي ى معاه د صدق عل ون ق د يك ألن البل
اً    ر إقناع ة أآث ا الحكوم سان تعتبره ى    اإلن ة تحظ صكوك اإلقليمي ذه ال  أو ألن ه

ش     (بأهمية في االتفاق مع عملية حقوق اإلنسان  ون ب ات دايت د اتفاق زاع  أن اتعه لن
ك لإل   نة والهرس ي البوس ات      ف سان والحري وق اإلن ة حق ة لحماي ة األوروبي تفاقي

سان     ومعاهدا).  في مواجهة القانون المحلي     مساوياً األساسية مرآزاً  وق اإلن ت حق
  :ة المشار إليها في هذا الدليل هياإلقليمية الرئيس

 )ميثاق بنجول(الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  
 )تفاقية األمريكيةاإل(ية األمريكية لحقوق اإلنسان قتفااإل 
ة  اإل(ق اإلنسان والحريات األساسية      تفاقية األوروبية لحماية حقو   اإل  تفاقي

 ).األوروبية
وق ا      سان   الميثاق العربي لحق ه        –إلن صديقات وعلي م تكتمل ال دخل      ل م ي  ل

  .حيز التنفيذ بعد
م الم -٣٤ ايير األم ى مع ة  رصد إل ة عملي ستند أي ل   ت سان، مث وق اإلن دة لحق تح

وق           ة حق يلة لحماي م وس ع أن أه دليل،  والواق ذا ال ي ه شت ف ي نوق وق الت الحق
دان هي من خالل                  اإلنسان ولتنفيذ القانون الدولي من منظور الفرد في معظم البل

ة    وق              .  المختصة  التشريع والمحاآم الوطني سم  دور الراصد في مجال حق د يت وق
ن الفعالي  د م سان بمزي ق  اإلن وطني لتحقي انون ال تور أو الق ى الدس الرجوع إل ة  ب
  .الحماية لحقوق اإلنسان

ل                 -٣٥  و معايير حقوق اإلنسان في جهات غير األمم المتحدة قد نجده في بلد  يكف
ك                فيه الدستور أو القانون الوطني أو الممارسة حماية لحقوق اإلنسان أآبر من تل

ايير  اهدات حقوق اإلنساالتي  يكفلها القانون الدولي، حيث أن مع        ن ال توفر إال مع
ر من ت          ًا وليس ثمة ما يمنع بلد     دنيا دولية،  ك   من توفير حماية لحقوق اإلنسان أآب ل

ع            التي توفرها المعايير الدولية،     وآما أسلفنا، ينبغي أن يكون للفرد الحق في التمت
 ، المحلية النافذةية أو الوطنية أو   باألحكام األآثر حماية التي ترد في القوانين الدول       

ايير              ستعين بالمع سان أن ي وق اإلن وعلى ضوء ذلك ينبغي للراصد في مجال حق
  .األآثر حماية أيا آانت هذه المعايير
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 على أن الراصدين في مجال حقوق اإلنسان سيجدون بصفة عامة أن حقوق             -٣٦
ب        ه بموج ى ب ا تحظ ر مم دولي أآب انون ال ل الق ي ظ ة ف ى بحماي سان تحظ اإلن

ان وطنيالق دو  ،ون ال اج الراص ك، يحت ى ذل اء عل ة    وبن ى آيفي دريب عل ى ت ن إل
شأن       ة ب ار الدولي ن األفك تفادة م ع واالس ة األوس ن الحماي واع م ى أن وع إل الرج

 .الطريقة التي يمكن بها تنفيذ حقوق اإلنسان
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   للفصل الثاني١التذييل 
  وليةتصنيف الحقوق وفقًا للمواثيق الد

  حقوق اإلنسان
  
  
  

  
  
  

  
  حقوق اإلنسان المدنية

  

  
  
  

  

اقتصادية واجتماعية 
ة ثقاف

  مدنية وسياسية

 الحق في المساواة وعدم
) ٢٦(م) ٧-٢-١(ز ميالتمي

  إعالن

) ١٦(حق تأسيس األسرة م 
  عهد) ٢٣(إعالن و م 

الحق في الحرية 
) ٣(من الشخصي مواأل

  عهد) ٩(إعالن م

الحق في السالمة 
) ٥(الشخصية  م 

  عهد) ٧(إعالن و 

الحق في حرية الحياة 
إعالن و م ) ١٢(الخاصة م 
  عهد) ١٧(

) ٣(الحق في الحياة م
  عهد) ٦(إعالن و م 

) ٣(حرية اإلقامة واالنتقال م
  عهد) ١٢(إعالن و م

) ١٤(الحق في اللجوء م 
  إعالن

) ١١-10-8(حق التقاضي م 
  عهد) ١٥-١٤(إعالن م 

الحق في الهوية م 
إعالن و م ) ١٥(

  عهد) ٢٤(

الحق في حرية الفكر 
) ١٨(والوجدان والدين م

  عهد) ٨(إعالن و م

الحق في الشخصية القانونية 
) ١٦(إعالن م ) ٦-٤(م     

  عهد

  إعالن) ١٧(حق التملك  م 
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حق التقاضي 
 والمحاآمة العادلة 

)١٠-٨-
  إعالن )١١

  يقابلها المواد 
  عهد) ١٥-١٤(

الحق في الشخصية 
  القانونية 

  إعالن ) ٦-٤(م
  )١٦-٨(وعهد 

الحق في السالمة 
  الشخصية 

  إعالن ) ٥( م
  عهد) ٧(و م

حق تأسيس 
  ألسرة ا
 إعالن ) ١٦( م

  عهد) ٢٣(و 

الحق في 
حرية الفكر 
والوجدان 
  والدين  

) ١٨(م
  إعالن 

) ١٨(و م 
  عهد 

  حق التملك 
  )١٧( م 

  

الحق في حرية 
اإلقامة 

واالنتقال  م 
  إعالن ) ٣(

 عهد ) ١٢(و م 

الحق في 
اللجوء  م 

  إعالن) ١٤(

  حق اللجوء إلى  

  )٨(القضاء م(

  الحماية من 

  )٤(ماالسترقاق 

الحماية من 
  التعذيب

حق التزويج 
وحرية تأسيس 

األسرة 
  )١٦/١(م

الحق في 
الملكية 
  الفردية

اللجوء   حرية اإلقامة
  اإلنساني

الحق في  
  )٨(اإلنصاف م(

  الحماية من 

  )٤(االستعباد م

ماية منم الح
المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو 
الإلنسانية أو 

  المهنية  

رضى 
الراغبين في 

الزواج 
  )١٦/٢(م

 حرية -
واعتناق 

األفكار أو 
المعتقدات 
  الفكرية

 الحق في -
  حرية

 تغيير 
  المعتقد

الحق في 
الملكية 
  الجماعية

  اللجوء السياسي  حرية االنتقال

  المساواة أمام 

  )١٠(القضاء م(

  التمتع باألهلية 

  )٦(م

حرمة 
  الخصوصيات 

  الشخصية

  حماية األسرة 

  )١٦/٣(م

الحق في 
حماية 

القانون لحق 
  الملكية

حرية الدخول 
  والخروج

   من والي البلد

  

استقالل القضاء   
  )١٠(ونزاهته م(

حماية الحياة والسالمة 
الجسمانية من الجوع 
  واألمراض القاتلة

  حرمة الشئون 

  األسرية

تساوي الحقوق 
للزوجين 

  )١٦/١(م

لدين  حرية ا-
.  
   الحق في -

حرية تغيير 
        الديانة

الحق في مبدأ 
  الشرعية

   الجنائية١١/٢م

حق التسجيل في السجل 
  المدني والحق في االسم

  

ة *     حرمة السكن حري
  اإلعراب 

  :عنهما 
ي - ق ف  الح

  .تعلمها 
ي - ق ف  الح

إقامة الشعائر  
ي - ق ف  الح

تها  ممارس
  عمليًا 

      

  علنية المحاآمة 

  )١٠(م 

  حق التمتع 

  بجنسية

  حرية المراسالت 

  واالتصاالت

          

الحق في مبدأ 
  البراءة

  )١-١١(م(

  الحماية من 

  الحرمان منها

  حرمة الشرف 

  والسمعة

          

  الحق في الحرية 

  )١-١١(الدفاع م

              الحق في تغيرها
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  حقوق اإلنسان السياسية

  

  
  
  
  

لرأي الحق في حرية ا
  والتعبير والمعلومات 

  من اإلعالن والعهد) ١٩(م 

حق تقرير المصير 
) ١ف(ديباجة : 

) ٥٥(ميثاق م 
  )١(العهدين م 

حرية التعبير  حرية الرأي
  حرية اإلعالم

حرية التجمع 
  السلمي

  )٢٠( م

حق تكوين 
الجمعيات 

إعالن ) ٢٠(م
  عهد) ٢٢(و 

حق المشارآة في 
الشئون العامة وإدارتها 

إعالن و ) ٢١(م : 
  عهد ) ٢٥(

  حق إقامة الكيان

  السياسي

حرية 
عتناق ا

  اآلراء

القول 
  الشفوي

  حرية تكوين  االعتصـامـات

األحزاب 
  السياسية

  حرية اختيار

  النظام السياسي

حرية 
استقاء 
األنباء 
  واألفكار

  الكتـابة

 الصحف -
  والمجالت

المنظمات   المســيرات
  المهنية

  توالنقابا

حرية االنتخاب 
  والترشيح

  حرة ونزيهة -
عامة  -

 ومتساوية
  دوريـة

االقتراع  -
  السري

حق السيادة في 
اتخاذ القرار 

  السياسي

حرية تلقي 
األنباء 
  واألفكار

  حرية تكوين  المظـاهرات  الــرسم

الجمعيات 
  اإلنسانية

  االستفتـاء

  حق السيادة

  على الثروة

  حرية تكوين    التصـوير  

المنظمات 
االجتماعية 
  والثقافية

  حق تقلد
  الوظائف العامة

حق السيادة في 
اتخاذ القرار 

  مويالتن

حرية االلتحاق     اإلشـارات  
واالنسحاب  بها

  منها

  

  حق تقرير المصير

) ٢-١(م )  ١ف(الديباجة 
  إعالن

من ) ١(ميثاق م ) ٥٥(م 
العهدين

الحق في حرية الرأي والتعبير 
  والمعلومات

  من اإلعالن والعهد) ١٩(م 

  الحق في حرية التجمع السلمي

  عهد) ٢١(إعالن ، م ) ٢٠(م 

  الحق في حرية تكوين الجمعيات

  عهد) ٢٢(إعالن م ) ٢٠(إنشاء النقابات م و

   المشارآة في الشؤون العامة وإدارتهاحق

  عهد) ٢٥(إعالن  ، م ) ٢١(م 
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  واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية 
  

  
                                      

  
  

                                   
  العهدين) ١(م : حق تقرير المصير 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    والشعوبحقوق الجماعات
  )١٥و١٣و٨ م  ()ديباجة العهد الخاص(

  حقوق األفراد

الحق في التصرف الحر بثرواتها ومواردها 
 .الطبيعية

الحق في حرية اتخاذ القرار التنموي المحقق 
  .واالجتماعي والثقافي لنمائها االقتصادي

 

حق البلدان الفقيرة في الحصول على العون 
نولوجي من البلدان المتقدمة االقتصادي والتك

  .والغنية
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  القتصاديةالحقوق ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحق في مستوى معيشي الئق   ٩الضمان االجتماعي   م  الحق في التنظيم واإلضراب
  ١١وآاٍف م

الحق في تكوين النقابات واالنضمام  -
  إليها

 حق النقابات في إنشاء اتحادات وطنية -
  نضمام إليها واال

حق االتحادات في إنشاء اتحادات  -
 دولية أو االنضمام إليها

حق النقابات في ممارسة نشاطها  -
  بحرية

 الحق في اإلضراب والتفاوض-

 توفير الضمان االجتماعي لغير - -
  .القادرين 

 توفير الضمان االجتماعي لمن ال - -
  .عادل لهم 

 التأمين االجتماعي عند الشيخوخة - -
 أو العجز عن العمل الراتب التقاعدي

  

  شروط العمل العادلة -
-   

  التساوي في فرص الترقية*  توفير العيش الكريم  *  تحديد ساعات العمل   *  ي    أجر منصف ومتساو* -
  االستراحة أثناء العمل واإلجازات الدورية مدفوعة األجر والعطل*  ظروف عمل تكفل السالمة والصحة   *   -

  

  الحق في العمل
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  ) ١٤و١٣و١٢(م: الحقوق االجتماعية 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الحق في 
  الرعاية الصحية 

  

  الخدمات االجتماعية
 رىاألخ

  التعليم الحق في 
  ١٣م

 

  .الحق في بيئة صحية -
ة  الحق في أعلى مستوى من الصح-

  .الجسيمة والعقلية 
 .تأمين نمو الطفل نموًا صحيًا  - 
   تأمين الخدمات والعناية الطبية -
الحق في الوقاية من األمراض  - 

الوبائية والمتواصلة والمهنية وعالجها 
  .ومكافحتها 

  .مجانية التعليم  -
  . إلزامية التعليم األساسي -
 .إتاحة التعليم  -
  .حرية اختيار مجال التعليم  -
 التطوير الكامل لشخصية اإلنسان -

ومعرفة قدرها وتنمية ملكات وقدرات 
المتعلم بما يجعله عضوًا نافعًا في 

  .المجتمع 
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  )١٠(م : حقوق اقتصادية واجتماعية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       الحق في التنمية ، الحق في بيئة سليمة   حقوق اقتصادية جديدة * 
  )١٥(الحقوق الثقافية م *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مساعدة خاصة لتكوين ج
  األسرة

 

ية الخاصة لألسرة الحما  إجازة مدفوعة األجر
  ورعايتها

الحماية من اإلضرار وتوفير 
 الرعاية

حماية األطفال من االستغالل 
  االقتصادي واالجتماعي

  المشارآة في
   الحياة الثقافية 

 

حرية البحث العلمي 
  والنشاط اإلبداعي

  

حماية الحقوق األدبية 
  والمبتكر للمبدع
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  لفصل الثالثا

  نبذة عامة عن 
  معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  ي والتشريع الوطنياإلنسان والقانون
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  الفصل الثالث
  نبذة عامة عن  معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  والتشريع الوطني  اإلنساني الدوليوالقانون
  :ةفاهيم الرئيسالم

ة                   ى وعي بالمجموعة الكامل ينبغي أن يكون الراصد في مجال حقوق اإلنسان عل
ة والثق            وق المدني صادية    لمعايير حقوق اإلنسان الدولية، بما في ذلك الحق ة واالقت افي

  .  والسياسية واالجتماعية
اً            سان أحكام وق اإلن دولي لحق  محددة للجماعات التي تتطلب         ويتضمن القانون ال

  .حماية خاصة، مثل الالجئين والمشردين داخليا والنساء واألقليات واألطفال
سا   انون اإلن سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال ة ويتطلب الق دول محاآم ن ال ني م

سؤ ة الم ن  ومعاقب الت م د  لإلف انون بغرض  وضع ح ذا الق ات ه ولين عن انتهاآ
  العقاب

   المقدمة-أ 
 عن معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان  موجزًايقدم هذا الفصل ملخصًا - ١

والقانون اإلنساني التي يتطلبها عمل الرصد ، وفيه ترد تغطية تفصيلية للمعايير 
المبادئ : "فصل الرابعالوق اإلنسان الدولية في المتصلة بمجاالت محددة من حق

 ثل االنتخابات واالحتجازوفي الفصول المتصلة بمجاالت م" لرصدساسية لاأل
  .والمشردين داخليا والالجئين والمحاآمة المنصفة وغير ذلك

لراصد أن  يدرك أن هذا الملخص يوفر فقط نظرة موجزة على أنه ينبغي ل - ٢
حقوق اإلنسان والقانون معايير القانون الدولي لعلى المجموعة الكبيرة من 

 وينصب هذا الدليل فقط على بضعة معايير أساسية من معايير القانون اإلنساني،
قوق الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني بدون أن يعني ذلك أن هذه هي الح

يار ومن أجل تضييق نطاق هذا الفصل، وقع االختالوحيدة التي تهم عمل الرصد،
 بسبب اتصالها بالرصد على ما يتم مناقشته من حقوق في هذا الفصل وذلك أساسًا

الميداني، ويجب الرجوع إلى النصوص األخرى التي تتضمن معلومات أشمل عن 
قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني والتي يرد بعضها في قائمة المراجع 

  .الموجودة في نهاية هذا الدليل
لفصل مناقشة المبادئ التالية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق سيتم في هذا ا - ٣

 والنصوص الواردة بالدستور والقوانين اليمنية التي اإلنسان والقانون اإلنساني
، والحق في الفرد في أال يحرم من الحياة تعسفًا حق : ، وهيتكفل تلك الحقوق

الحقوق الخاصة و شخصه،السالمة الشخصية، وحق الفرد في الحرية واألمن على
ون القضاء، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجماعات وحرية بإدارة شؤ

،  وحقوق التجمع، وحرية التنقل واإلقامة، وحقوق الالجئين والمشردين داخليًا
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اإلنسان الخاصة بالمرأة،  وحقوق األقليات، والحق في المعاملة غير التمييزية، 
قتصادية واالجتماعية وغيره من الحقوق اإللحق في السكن وحق التملك، وا

  .العقاب، وغير ذلك من معايير حقوق اإلنسان والثقافية، واإلفالت من
  :  حق الفرد في عدم حرمانه  من الحياة تعسفا-ب 
   المعايير الدولية-١

   القانون الدولي لحقوق اإلنسان-أ     
 للمواطنين حريتهم  من الدستور اليمني على أن تكفل الدولة٤٨تنص المادة  - ٤

 من اإلعالن العالمي ٣ آرامتهم وأمنهم ، وعمًال بالمادة ىالشخصية وتحافظ عل
وتنص ."  من على شخصهاأللكل فرد الحق في الحياة والحرية و"لحقوق اإلنسان، 

الحق في "  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل  أن ٦المادة 
وال يجوز حرمان . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. نسانالحياة حق مالزم لكل إ
 تعلن ٦والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  أن المادة ."  أحد من حياته تعسفًا

 من العهد الدولي الخاص ٤   وتنص المادة ١." ال يجوز تضييق تفسيرهحقًا"
 من القتل بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز تضييق الحق في التحرر

  .التعسفي، أي أن هذا الحق ال يمكن تعطيله حتى في حاالت الطوارئ
   القانون الدولي اإلنساني-ب    
 اإلنساني حق الفرد في عدم حرمانه من الحياة الدوليآما يحمي القانون  - ٥

في جميع األوقات " المشترآة بين اتفاقيات جنيف األربع ٣ وتحظر المادة ،تعسفًا
" عتداء علي الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكالهاال...واألماآن

ي نزاع مسلح ال يتسم بطابع  ف فعليًاضد األشخاص الذين ال يشترآون اشتراآًا
االعتداء علي حياة " من البروتوآول اإلضافي الثاني ٤ آما  تحظر المادة دولي،

فون عن االشتراك في الذين ال يشترآون بصورة مباشرة أو الذين يك[األشخاص 
  ". وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية وال سيما القتل] األعمال العدائية الدولية

وبالنسبة للنزاع المسلح الدولي، تعد أعمال القتل المتعمدة التي  تقترف ضد   - ٦
) المدنيين  وأسرى الحرب والجنود الذين ألقوا عنهم أسلحتهم(أشخاص محميين 
 ٥٠أنظر المادة  (ة جسيمة للقانون اإلنساني الدولينيف مخالفبموجب اتفاقيات ج

 من ١٣٠ من اتفاقية جنيف الثانية والمادة ٥١من اتفاقية جنيف األولى والمادة 
 من ٨٥ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ١٤٧اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 

  ).البرتوآول اإلضافي األول
 أو استعمال العنف  اعتداء علي حياتهمويحظر بشدة أي... إنسانية وتنص - ٧

  ...". األخص عدم قتلهم أو إبادتهممعهم، ويجب على

                                                 
، مجموعة تعليقات عامة )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة،  (٦، المادة ٦اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  ١

 من النص ٦ ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1وتوصيات عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة 
  ).١٩٩٤(اإلنكليزي 
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يجب معاملة أسرى " من اتفاقية جنيف الثالثة على أنه ١٣وتنص المادة  - ٨
 ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي  معاملة إنسانية في جميع األوقات،الحرب

  جسيمًاي عهدتها، ويعتبر انتهاآًافعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير ف
  ."لهذه االتفاقية

عة أي تدابير من شأنها أن تسبب  من اتفاقية جنيف الراب٣٢وتحظر المادة  - ٩
وال يقتصر ص المحميين الموجودين تحت سلطتها، معاناة بدنية أو إبادة لألشخا"

طبية هذا الحظر علي القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب ال
العلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل 

، سواء قام بها وآالء مدنيون أو وآالء ص أي أعمال وحشية أخرىأيضا
 واتفاقية جنيف الثانية على معاملة  ى من اتفاقية جنيف األول١٢المادة ."عسكريون

  .املةمع"الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة  
   انتهاآات الحق في عدم الحرمان من الحياة تعسفا-٢

   اإلعدام التعسفي-أ    
اإلعدام التعسفي هو قتل شخص على يد وآيل للدولة أو أي شخص آخر  -١٠

يعمل تحت سلطة الحكومة أو بتواطئها معهم  أو تغاضيها عن أفعالهم أو قبولها 
وحاالت اإلعدام  .  مناسبةولكن بدون أي عملية قضائية أو بدون عملية قضائية 
 حاالت إعدام تعسفي إذا صالمنبثقة عن حكم باإلعدام صادر عن محكمة هي أيضا

 من ١٥ و١٤لم ُتحترم ضمانات المحاآمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 
 من ١٥٤، ٤٩، ٤٨، ٧العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 

  .الدستور اليمني
التي تختلف عن حاالت اإلعدام بعد محاآمة (ت اإلعدام التعسفي وحاال -١١

هي في آثير من األحيان أعمال قتل ترتكب في ظروف مشبوهة وتتسم ) منصفة
  :بما يلي

وقوع الوفاة حال وجود الشخص في قبضة الموظفين المكلفين بإنفاذ )  ١(
فين أو  الموظ)  من قبل الشرطة محتجزًاآأن يكون مثًال(القوانين 

  .العموميين أو األشخاص اآلخرين  العاملين بصفة رسمية
 لجثة جر السلطات تشريحًا  تولم.  لم يعقب الوفاة تحقيق رسمي) ٢(

 للحصول على أدلة ذات صلة الضحية أو لم تتخذ الخطوات الالزمة
  ). أو عالمات على وقوع تعذيب سابق، الختقرير طَبي(

ال القتل التي ُتقترف ألسباب سياسية  وتشمل حاالت اإلعدام التعسفي أعم -١٢
وحاالت الوفاة الناجمة عن التعذيب أو غير ذلك من المعاملة القاسية أو الالإنسانية 
أو المهينة وأعمال القتل في أعقاب االختطاف أو االختفاء القسري في حالة توفر 

 .الشروط المذآورة
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   تقصي حاالت اإلعدام التعسفي-ب        
 األمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام تتضمن مبادئ -١٣

 للدول  هامًا توجيهًا٢خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاآمة
وترد المبادئ تحت ثالثة عناوين، .  وللعاملين في مجال حماية حقوق االنسان

، تحظر ١أ  بالمبدوعمًال. المنع، والتقصي، واإلجراءات القانونية: وهي
الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام 

وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب .  التعسفي
وتعيد المبادئ  تأآيد واجب الحكومة في . عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها

آما تنص .  سفي واإلعدام خارج نطاق القانونتقصي جميع حاالت اإلعدام التع
  :المبادئ على ما يلي

دأ  ارج نطاق  -٨المب دام خ ات اإلع ع عملي دها لمن صارى جه ات ق ذل الحكوم  تب
القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاآمة، وذلك باتخاذ تدابير مثل الوساطة    

ات      شاآين بالهيئ صال ال ات ات سين إمكاني ية، وتح ة  الدبلوماس ة الحكومي الدولي
ا            . والهيئات القضائية، والشجب العلني    ق فيم ة للتحقي ة حكومي ات دولي ستخدم آلي وت

ة                      اذ إجراءات فعال ل والتخ ذا القبي ات إعدام من ه تتضمنه البالغات عن أي عملي
شتبه في         . ضد هذه الممارسات   دان التي ي وتقيم الحكومات، وضمنها حكومات البل

انون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون               أنه تحدث فيها عمليات إعد     ام خارج نطاق الق
  . فيما بينها في التحقيقات الدولية عن هذا الموضوع تامًامحاآمة، تعاونًا

دأ  شريح       -١٢المب راء ت د إج وفى إال بع ة المت ي جث صرف ف وز الت واف  ال يج
ا التحقيق،     ..له ة ب ات المتعلق ع البيان ي جمي الع عل شريح االط ائمين بالت ق للق  ويح

  .ودخول المكان الذي اآتشفت فيه الجثة، والمكان الذي يعتقد أن الوفاة حصلت فيه
شريح لفت             -١٣المبدأ   وفى لمن يجرون الت ة المت ة تكفي إلجراء        تتاح جث رة زمني

وفى                تحقيق شامل،  ة الشخص المت ل، هوي ي األق  ويسعى التشريح إلي أن يحدد، عل
ان،  دد، ضمن اإلمك ا، ويح اة وآيفيته بب الوف اوس اة ومكانه ت الوف ضمن .  وق ويت

ائج               تقرير التشريح صوراً   ق ودعم النت ة توثي وفى بغي  ملونة تفصيلية للشخص المت
ق ا التحقي ص إليه ي يخل ر ع. الت ابات تظه شريح أي إص ر الت صف تقري ي وي ل

  . تعرضه للتعذيبالمتوفى، وضمن ذلك أي دليل على
اة        -١٤ ي الوف ق ف اء التحقي راءات أثن ذه اإلج تعمال ه ة   واس دم األدل د وأن يق الب

ادئ        ف حاالت إعدام أخرى والكشف عنها،     الالزمة لزيادة اآتشا   ذه المب زود ه  آما ت
شتبه                اة الم الراصدين بخطوط توجيهية لتقييم التحقيقات التي تجري في حاالت الوف

ع والتقصي                      .  فيها ل المن ادئ وشرحها في  دلي م المتحدة بجمع المب وقد قامت األم

                                                 
واعتمد المبادئ المجلس االقتصادي .  ١٩٨٨قبة الجريمة بهذه  المبادئ في عام أوصت اللجنة المعنية بمنع ومرا ٢

 ووافقت عليه الجمعية العامة في قراراها ١٩٨٩أيار / مايو٢٤، المرفق، المؤرخ في ١٩٨٩/٦٥واالجتماعي في قراره 
  . م ١٩٨٩آانون األول / ديسمبر١٥ المؤرخ في ٤٤/١٦٢



 

  ٤٩                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

ا  الين لعملي دام دون    الفع سفي واإلع دام التع انون واإلع اق الق ارج نط دام خ ت اإلع
  .  آما ترد معلومات ذات صلة  ٣.محاآمة

االت      -ج ع ح ة لمن سؤولي الحكوم ب م ن جان وة م تعمال الق د اس ي تقي دود الت الح
  .اإلعدام التعسفي

 من العهد الخاص    ٦جاء في تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على المادة            -١٥
  :وق المدنية والسياسية أنبالحق

ة من   ة الثالث ه الجمل ا تتطلب و م اة، وه سفي من الحي ان التع ة من الحرم الحماي
سم     )  ١ (٦المادة   ة بتت دول األطراف             ، األعظم  األهمي ه ينبغي لل ة أن ر اللجن  وتعتب

ل                 ة، ب ال اإلجرامي اتخاذ تدابير ليس فقط لمنع الحرمان من الحياة عن طريق األعم
 والحرمان من الحياة  ترتكبه قوات األمن التابعة لها،لقتل التعسفي الذي لمنع اأيضًا

الغ الخطورة،       على يد س   انون في            لطات الدولة هو أمر ب تحكم الق ذلك يجب أن ي  ول
الظروف التي قد يحرم فيها شخص من حياته على يد هذه السلطات، وأن يحد من                  

  ٤.هذه الظروف
ًا -١٦ ة وفق ل المرتكب ال القت ر أعم ويوال تعتب وة بتف شروع للق تخدام م ن  الس ض م

م              القانون حاالت إعدام تعسفي،    وانين، في أدائه اذ الق ين بإنف  وعلى الموظفين المكلف
ى                       ل اللجوء إل العنف قب سم ب ائل التي ال تت ان، الوس در اإلمك لواجبهم، أن يطبقوا، ق

ة لحة الناري وة واألس تعمال الق ة .  اس لحة الناري تعمال األس م اس إال إذا وال يجوز له
ا                        ة أو عدم وجود أي أمل في تحقيقه ائل عن أداء المهم ثبت عجز غيرها من الوس

راً             .  للنتيجة المنشودة  ة أم وة واألسلحة الناري  ال  ومتى آان االستعمال المشروع للق
ى الحد            يقمناص منه،    وانين  الضرر واإلصابة إل اذ الق ون بإنف ون المكلف لل الموظف

  . نسانية ويحافظون عليهااألدنى، ويحترمون الحياة اإل
ادة  -١٧ رر الم ين  ٣وتق وظفين المكلف لوك الم د س دة لقواع م المتح ة األم ن مدون  م

وة إال                " أنه   ٥بإنفاذ القوانين  وانين استعمال الق اذ الق ين بإنف ال يجوز للموظفين المكلف
ة  ي حال بهم     ف ة ألداء واج دود الالزم ى الح صوى وف ضرورة الق نص  ."  ال ا ي آم

  : على ما يلي٣ ةاد المالتعليق على
اذ   ) أ( ين بإنف وظفين المكلف ل الم ن قب وة م تعمال الق ى أن اس م عل ذا الحك شدد ه ي

، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به        استثنائياً القوانين ينبغي أن يكون أمراً    
لظروف معقول  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله ا          

انوني للمجرمين               من أجل تفادي  الضرورة   ال الق ذ االعتق  وقوع الجرائم أو في تنفي
وة    تخدام الق ز اس و ال يجي ك، فه ى ذل ساعدة عل ون، أو الم أنهم مجرم شتبه ب أو الم

  .بشكل يتعدى هذا الحد
                                                 

  ).١٩٩١ (ST/CSDHA/12الوثيقة  ٣
، مجموعة تعليقات عامة )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة،  (٦، المادة ٦للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام ا ٤

 من النص ٦ ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1وتوصيات عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة 
  ).١٩٩٤(اإلنكليزي 

  .١٩٧٩آانون األول / ديسمبر١٧المؤرخ في  ٣٤/١٦٩اعتمدتها الجمعية العامة في القرار  ٥
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ين                    ) ب( ل الموظفين المكلف وة من قب ادة استعمال الق وطني في الع يقيد القانون ال
ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية     . دأ التناسبية  لمب بإنفاذ القوانين وفقاً  

سير      . المعمول بها على الصعيد الوطني في تفسير هذا الحكم         وال يجوز بأية حال تف
شروع  دف الم ع اله ب م شكل ال يتناس وة ب تعمال الق سمح باس ا ي م بم ذا الحك ه

  المطلوب تحقيقه،
دبيراً     ) ج( د ممكن      .  أقصى  يعتبر استعمال األسلحة النارية ت ذل آل جه وينبغي ب

ال يما ضد األطف ة، وال س لحة الناري تعمال األس ي اس ام، ال ينبغي . لتالف وبوجه ع
تعما دي   اس دما يب ة إال عن لحة الناري اً   ل األس ه جرم ي ارتكاب شتبه ف شخص الم   ال

دابير   ون الت ة أخرى وتك اة اآلخرين للخطر بطريق سلحة أو يعرض حي ة م مقاوم
 وفى آل حالة يطلق     ،ر آافية لكبح المشتبه به أو إللقاء القبض عليه         غي األقل تطرفاً 

  .فيها سالح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء
لحة          -١٨ وة واألس تعمال الق شأن اس ية ب دة األساس م المتح ادئ األم نص مب وت

ة    النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الخطوط التوجي           ة التالي هي
  ٦:بشأن هذه المسألة

  المبادئ العامة الستعمال القوة’  ١’
  ٧ إلى استعمال الوسائل غير العنيفةالسعي أوًال

  ٨يقتصر استعمال القوة على حاالت الضرورة القصوى
  ٩يقتصر استعمال القوة على األغراض المشروعة إلنفاذ القانون

ستعمال القوة بصورة غير ال يجوز السماح بأي استثناءات أو أي ذرائع ال
  ١٠مشروعة

استعمال القوة في آل الحاالت بشكل يتناسب مع الهدف المشروع المراد 
  ١١تحقيقه

   ١٢ممارسة ضبط النمس في استعمال القوة
  ١٣تقليل الضرر واإلصابة إلى الحد األدنى

  ١٤ وسائل استعمال القوة بدرجات متباينة إتاحة مجموعة من

                                                 
الملخص التالي للمعايير الدولية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مستمد  ٦

وق ، مفوضية األمم المتحدة لحقآتيب عن حقوق اإلنسان للشرطة-معايير حقوق اإلنسان الدولية إلنفاذ القوانين: من
  .١٩٩٦اإلنسان، 

  .٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٧
  .٥ و٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدآن  ٨
  .٧ و٥مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدآن  ٩
  .٨مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ١٠
  )  أ(٥ و ٢ النارية، المبدآن مبادئ استعمال القوة واألسلحة ١١
 ٣٨، ٣٧ من قانون الشرطة، المادتان ١٢، ١١، ٩ المواد ٩و) أ(٥ و ٢مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبادئ  ١٢

  .من قانون السجون
 من ٣٨، ٣٧ من قانون الشرطة، المادتان ١٢، ١١، ٩المواد ) ب (٥ مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ ١٣

   .قانون السجون
  . من قانون الشرطة١٢ و المادة ٢مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ   ١٤
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ستعمال مختلف وسائل االستعمال المتباين تدريب جميع الموظفين على ا
  ١٥للقوة

  ١٦ استعمال الوسائل التي ال  تتسم بالعنف تدريب جميع الموظفين على
  المساءلة عن استعمال القوة واألسلحة النارية’ ٢’

اإلبالغ عن جميع وقائع استعمال القوة أو األسلحة النارية واستعراضها من 
  ١٧جانب المسؤولين األعلى

سؤولون األعلى مساءلين عن أفعال أفراد الشرطة الذين يقعون تحت            يعتبر الم 
م         ى عل قيادتهم إذا آان المسؤول األعلى على علم أو آان ينبغي له أن يكون عل

  ١٨بالتجاوزات ولكنه أخفق في اتخاذ إجراءات ملموسة 
  ١٩منح حصانة للمسؤولين الذين يرفضون تنفيذ أوامر عليا غير مشروعة

سؤ ا ال يجوز ألي م أوامر علي ذرع ب د أن يت ذه القواع اوزات له ول يرتكب تج
  ٢٠لتبرير ارتكابه لهذه التجاوزات

  الظروف المسوح فيها باستعمال األسلحة النارية’ ٣’
  ٢١ال يجوز استعمال األسلحة النارية  إال في حاالت الضرورة القصوى

ة إال   لحة الناري تعمال األس وز اس يال يج دفاع   ف نفس أو ال ن ال دفاع ع ن  ال  ع
  ٢٢اآلخرين من خطر وشيك آالموت أو اإلصابة البالغة

  ٢٣أو لمنع استمرار ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدًا بالغًا للحياة
شرطة، أو        اوم سلطة رجل ال أو للقبض على شخص يمثل مثل هذا الخطر ويق

  ٢٤منعه من الهرب
  ٢٥ير األخرىوال يجوز استعمالها بأي حال إال إذا ثبت عدم آفاية التداب

تم               دًا إال حين يتح ى الموت عم ضية إل ة المف وال يجوز استعمال األسلحة الناري
  ٢٦استعمالها بصورة صارمة لحماية الحياة

  إجراءات استعمال األسلحة النارية’ ٤’
  ٢٧ينبغي أن يعلن رجل الشرطة أنه من الشرطة

  ٢٨وأن ُيفصح بوضوح عن اعتزامه استعمال األسلحة النارية
                                                 

  .. من قانون الشرطة١٢ و المادة ٢٠ و١٩ و٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبادئ  ١٥
  ..ن قانون الشرطة م١٢ و المادة ٢٠ و ٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدآن  ١٦
  . من قانون الشرطة١٢، ١١ والمادتان ٢٢و) و(١١ و٦مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبادئ  ١٧
  . من قانون الشرطة١٢، ١١ والمادتان ٢٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ١٨
  . من قانون الشرطة١٢ والمادة ٢٥مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ١٩
  . من قانون الشرطة١٢ والمادة ٢٦مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٠
  . من قانون السجون٣٨، ٣٧ من قانون الشرطة والمادتان ١١، ١٠ والمادتان ٤مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢١
  . من قانون الشرطة١٠ والمادة ٩دأ مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المب ٢٢
  . من قانون الشرطة١٠ والمادة ٩مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٣
  . من قانون الشرطة١٠ والمادة ٩مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٤
  .الشرطة من قانون ١٠ والمادة ٩مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٥
  . من قانون الشرطة١١ والمادة ٩مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٦
  . من قانون السجون٣٨ من قانون الشرطة والمادة ١١ والمادة ١٠مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٧
  . من قانون السجون٣٨نون الشرطة والمادة  من قا١١ والمادة ١٠مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٨
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  ٢٩مهلة الكافية لمراعاة ذلكوإتاحة ال
ي   سبب ف شرطة للخطر أو الت ريض رجل ال أنه تع ن ش ك م ان ذل إّال إذا آ

  ٣٠تعريض اآلخرين للموت أو لإلصابة بجراح بالغة
  ٣١أو إذا تبين بوضوح أن ذلك ال يتفق مع ظروف الحادث أو ال جدوى منه

  بعد استعمال األسلحة النارية’ ٥’
  ٣٢ع المصابينتقديم المساعدة الطبية إلى جمي

  ٣٣إبالغ أقرباء أو أصدقاء األشخاص المتضررين
  ٣٤السماح بإجراء تحقيقات عند الطلب أو االقتضاء

  ٣٥تقديم تقرير آامل وتفصيلي  عن الواقعة
املة              -١٩ زة وش ر متحي وبموجب القانون الدولي، تلتزم الدول بإجراء تحقيقات غي

ك ال               ا في ذل سفي، بم ل باستعمال األسلحة      في االدعاءات بوقوع حاالت إعدام تع قت
سؤولين   خاص الم د األش سات وتحدي ن المالب شف ع رض الك ك بغ ة، وذل الناري
وتقديمهم إلى العدالة وتعويض الضحايا أو أسرهم واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة 

ات             وقوع أعمال مشابهة في المستقبل،     لمنع ذه التحقيق  ويجب اإلعالن عن نتيجة ه
صي الفع ( ع والتق ادئ المن دام  مب انون واإلع اق الق ارج نط دام خ ات اإلع الين لعملي

ة   دام دون محاآم سفي واإلع رالتع دام     عب ات اإلع الين لعملي صي الفع ع والتق  المن
  ).خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاآمة 

ل     ونظراً -٢١ ى القت  ألن اإلسراف في استعمال القوة واألسلحة النارية قد يفضي إل
الحق في عدم الحرمان من الحياة      "سفي، يتم تناول هذا الموضوع تحت عنوان        التع

د                 ." تعسفًا ة ق وة واألسلحة الناري رط للق على أنه ينبغي مالحظة أن االستعمال المف
ضا  ضي أي ك الح     صيف ي ذل ا ف رى، بم ية أخ وق أساس ات لحق ى انتهاآ ي  إل ق ف

  ).أنظر الحقًا(السالمة الشخصية 
   اإلبادة الجماعية-د

ام              -٢٠ ا لع ة عليه  من   م١٩٤٨تتطلب اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقب
دول أن  ام ال       "ال ي أي ت ف واء ارتكب ة س ادة الجماعي ى اإلب ب عل اء تعاق سلم أو أثن
رب ادة"  (الح د  ).١الم اب أح ا ارتك ى أنه ة عل ادة الجماعي ة اإلب دد االتفاقي  وتح

ي      دمير الكل صد الت ي ق ة، عل ال التالي ة أو   األفع ة أو إثني ة قومي ي لجماع أو الجزئ
  :عنصرية أو دينية

  قتل أعضاء من الجماعة،) أ(
  إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،) ب(

                                                 
  . من قانون السجون٣٨ من قانون الشرطة والمادة ١١ والمادة ١٠مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٢٩
  .جون من قانون الس٣٨، ٣٧ من قانون الشرطة والمادتان ١١، ١٠ والمادتان ١٠مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٣٠
  . من قانون السجون٣٨، ٣٧ من قانون الشرطة والمادتان ١١، ١٠ والمادتان ١٠مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٣١
  . من قانون الشرطة١٢المادة ) ج(٥مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٣٢
  . من قانون الشرطة١٢ادة الم) د(٥مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٣٣
  .٢٣ و٢٢و) و(١١ و٦مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبادئ  ٣٤
  .٢٢مبادئ استعمال القوة واألسلحة النارية، المبدأ  ٣٥
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داً   ) ج( ادي             إخضاع الجماعة، عم دميرها الم ا ت راد به شية ي ، لظروف معي
  ، أو جزئيًاآليًا

ال             ) د( ستهدف الحؤول دون إنجاب األطف دابير ت   داخل الجماعة،   فرض ت
  . نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى)هـ(

شمل  -٢١ د ت ا ق ل، ولكنه ب القت ة ال تتطل ادة الجماعي ة أن اإلب ي مالحظ وينبغ
ة،          ادة الجماعي صد اإلب ت بق ة إذا ارتكب ي االتفاقي ددة ف رى المح راءات األخ اإلج

  .وبخاصة إذا انطوت على إبادة أعداد آبيرة من األشخاص
  حاولة اإلعدام التعسفي م-هـ
تشكل محاولة القيام بإعدام تعسفي، والتي تفشل ألسباب  تتجاوز النية األولية  -٢٢

ر من وآالء ا د أو أآث سفي،لواح دام التع ة لإلع ة، محاول ون لحكوم  وينبغي أن  تك
  : مع أخذ  العناصر التالية في االعتبارتحقيقجميع هذه المحاوالت موضوع 

سياسي أو) أ( شاط ال ه  الن ذي يمارس اعي ال ديني أو االجتم ابي أو ال  النق
  .الشخص الضحية

دام      ) ب( ة اإلع ه بمحاول رض قيام شخص المفت شاط ال اق ن ة أو نط وظيف
  .التعسفي

ا       ) ج( رض له د تع ون ق اردة يك د أو مط رش أو تهدي ريض أو تح أي تح
  .الضحية أو أقاربه قبل محاولة اإلعدام

ل، وس   ) د( ي القت شروع ف د ال تعمال، عن ة   اس ق النتيج أنها تحقي ن ش يلة م
  .المطلوبة

  .شكل ووسيلة محاولة اإلعدام)  هـ(
   التهديدات بالموت-و

س        -٢٣ ي نف ث ف د يب مني ق ريح أو ض ول ص ل أو ق و أي عم الموت ه د ب التهدي
اشخص ًا  م ررهخوف ا يب ه م سفي ل دام تع الوقوع ضحية إلع وظفي ، ب   وينبغي لم

  :ت بالقتلحقوق اإلنسان تكريس انتباههم إلى التهديدا
  الصادرة عن أفراد القوات المسلحة أو أي مؤسسات عامة أخرى؛) أ(
سلطات أو                 ) ب( صلة بال راد أو جماعات شبه عسكرية مت الصادرة عن أف

  تعمل بالتواطؤ معها أو بموافقتها الضمنية؛
شكل                     ) ج( دات ت ذه التهدي أن ه اد ب ى االعتق دعو إل اك سبب ي ان هن حيثما آ

ان        من ممارسة لإلعد   جزءًا ا وإذا آ د دقيق دما يكون التهدي سفي؛ وعن ام التع
  .هناك سبب يدعو إلى االعتقاد بأن التهديد سيعقبه إجراء

ة -٢٤ ولي أولوي سان أن ي وق اإلن ف حق ي لموظ م، ينبغ ن ث ة وم راء  هام  ألج
اة للخطر              ا يعرض الحي سعى     .  تحقيقات في الحاالت التي يوجد فيها م وينبغي أن ت

الموت      التحقيقات إلى تقرير وجو    د ب د إعدام تعسفي أو محاولة إعدام تعسفي أو تهدي
د   ق تحدي ن طري و  ع ى النح ات عل ر االنتهاآ سادس  عناص صل ال ي الف وارد ف :  ال

  ."تحديد الجهود واألولويات فيما يتعلق بانتهاآات حقوق اإلنسان"
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  الحق في السالمة الشخصية–ج 
   المعايير الوطنية و الدولية-١
من الدستور  التي    ) ٤٨(ي السالمة الشخصية في المادة    تتجسد معايير الحق ف     -٢٥

سيًا     التعذي:" على صيانة آرامة اإلنسان وحظر    ) ب(تنص في الفقرة     ب جسديًا أو نف
ًا  رة    . .أو معنوي اء فت بض أو أثن د الق سانية عن ر اإلن ة غي ذيب والمعامل رم التع ويح

شأن  م١٩٩٤سنة  ل) ١٣(من القانون رقم    ) ٦(وتنص المادة   " االحتجاز أو السجن      ب
 ية يحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير إنسان:"اإلجراءات الجزائية على أن

ه صدر من احد                    ول يثبت ان راف وآل ق أو إيذائه بدنيا او معنويا لقسره على االعت
   " . ء مما ذآر يهدر وال يعول عليهالمتهمين او الشهود تحت وطأة شي

ادة  ال بالم الن ال٥عم ن اإلع سان،   م وق اإلن المي لحق د  " ع ضاع أح وز إخ ال يج
ذيب ة    وال للتع ة بالكرام سانية أو الحاط ية أو الالإن ة القاس ة أو العقوب ."  للمعامل

اسية الحق في     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي       ٧آما تضمن المادة    
ذيب، سان في تعليقعدم التعرض للتع وق اإلن ة بحق ة المعني شير اللجن ام   وت ا الع ه

ادة   ى الم ه  ٧عل ى أن ضييق  إل وز ت وارئ    ال يج االت الط ي ح ى ف م حت ذا الحك  ه
  ٣٦.االستثنائية

ادة   -٢٦ سياسية ) ١ (١٠نص الم ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ن العه م
ى أن  ة   " عل رم الكرام سانية، تحت ة إن ريتهم معامل ن ح رومين م ع المح ل جمي يعام

ادة           وت."  األصيلة في الشخص اإلنساني    سان الم وق اإلن ة بحق  ١٠فسر اللجنة المعني
ه بموجب      " بأنها تنطبق على     ٢١في تعليقها العام    ) ١( أي شخص محروم من حريت

شفيات               شفيات، وبخاصة مست سجون أو المست قوانين الدولة وسلطتها ويحتجز في ال
ان آخر                ٣٧."األمراض العقلية، أو مخيمات االحتجاز أو اإلصالحيات أو في أي مك

ادتين         وفي ين الم ة           ١٠ و ٧ تعليقها على العالقة ب الحقوق المدني د الخاص ب  من العه
  : على أنه٢١والسياسية، تنص اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق 

ادة               افي الم ة تن ال يجوز إخضاع األشخاص المحرومين من حريتهم لمعامل
 ال يجوز     ولكن  فحسب، بما في ذلك  إجراء  تجارب علمية وطبية عليه،           ٧

ضاعه ألي ائقةإخ اة،        ض ن الحي ان م ن الحرم شأ ع ا ين الف م د خ أو قي
ى        ة عل شروط المنطبق نفس ال خاص ب ؤالء األش ة ه رام آرام ب احت ويج

  .األشخاص األحرار
ة القاسية أو               -٢٧ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب

  :بأنه) ١(ة  الالإنسانية أو المهينة تعرف التعذيب في الماد
                                                 

، مجموعة تعليقات عامة )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة،  (٧، المادة ٧اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  ٣٦
 من النص ٧ ، صفحة HRI/GEN/1/Rev.1عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة وتوصيات 
   ).١٩٩٤(اإلنكليزي 

، مجموعة تعليقات )١٩٩٢الدورة الرابعة واألربعون،  (١٠، المادة ٢١اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  ٣٧
 من النص ٣٣،  صفحة HRI/GEN/1/Rev.1 اإلنسان، الوثيقة عامة وتوصيات عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق

  ).١٩٩٤(اإلنكليزي 
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أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب        " بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد     
 بشخص ما بقصد الحصول من هذا       ، يلحق عمداً   آان أم عقلياً   شديد، جسدياً 

راف، أو    ى اعت ات أو عل ى معلوم ث، عل خص ثال ن ش شخص، أو م ال
ه، هو أو شخص ث             الث أو  معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكب

م     -تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث        ذا األل ل ه  أو عندما يلحق مث
ه، أو      ان نوع ا آ ز أي ى التميي وم عل باب يق ن األس بب م ذاب ألي س أو الع
ه موظف رسمي أو أي شخص             سكت عن يحرض عليه أو يوافق عليه أو ي

ذاب الناشئ فقط           . آخر يتصرف بصفة رسمية    وال يتضمن ذلك األلم أو الع
ن ة   ع ون نتيج ذي يك ات أو ال ذه العقوب الزم له ة أو الم ات قانوني  عقوب

  .عرضية لها
تثناء   -٢٨ ة"واس ات القانوني و" العقوب انون ال ي الق شرعية ف ى ال شير إل طني ي

 من ٣١من غير الشرعي فرض عقوبة تنتهك القاعدة  ولذلك فوالدولي على السواء،
ة         القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تح       ور، العقوب ة أم ظر، من بين جمل

ادة       .  البدنية سان الم وق اإلن دولي    ٧وبالمثل، فسرت اللجنة المعنية بحق د ال  من العه
شمل       "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ونصت على أنه          يجب أن يمتد الحظر لي

أديبي         وي أو ت دبير ترب د   . العقوبة البدنية، بما في ذلك اإلفراط في الضرب آت ل وق ب
اً   ي رادي تبع بس االنف ل الح راء مث ادة إج ذه الم افي ه ي  ن روف وبخاصة إذا بق  للظ

 .  الشخص بدون اتصال باآلخرين
  : القانون الدولي االنساني-٢
صادق اليمن على جميع اتفاقيات جنيف وبروتوآوالت جنيف األساسية التي            -٢٩

  .تشكل مجمل قوام القانون الدولي اإلنساني
ف    -٣٠ ات جني ع اتفاقي ضمن جمي اً   تت افيان أحكام والن اإلض ع والبروتوآ   األرب

ة الق    ة أو العقوب ن المعامل ره م ذيب وغي منًا التع راحًة أو ض ر ص ية أو تحظ اس
ة،  سانية أو المهين ى    الالإن ذيب الجرح دولي تع سلح ال زاع الم اء الن ر أثن  ويحظ

ادة      ب الم دان بموج ي المي سلحة ف القوات الم ف  ١٢والمرضى  ب ة جني ن اتفاقي  م
ادة        األولى، و   ١٢يحظر تعذيب الجرحى والمرضى والغرقى في البحر بموجب الم

ادتين                ة، وأسرى الحرب بموجب  الم ة     ٨٧ و   ١٧من اتفاقية جنيف الثاني  من اتفاقي
ادة         ادة            ٣٢جنيف الثالثة، والمدنيين بموجب الم ة والم ة جنيف الرابع  ٧٥ من اتفاقي
  .ل اإلضافي الثاني من البروتوآو٤من البروتوآول اإلضافي األول والمادة 

ادة  -٣١ ة بموجب الم دنيون بالحماي ع الم ا يتمت ة ٣٧آم ة جنيف الرابع  من اتفاقي
زين    دنيين المحتج ة الم ى معامل نص عل ي ت سانية"الت ة إن ادة ."  معامل ر الم وتحظ

في مبان ال يتخللها ضوء النهار، وبصورة " من اتفاقية جنيف الرابعة  السجن ١١٨
  .ضد المعتقلين" القسوةعامة أي شكل آان من أشكال 

ر      -٣٢ وطني، تحظ ر ال روب التحري دولي أو ح سلح ال زاع الم رات الن اء فت وأثن
الصحة والسالمة البدنية " من البروتوآول اإلضافي األول أي عمل يمس ١١المادة 
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الهم أو                       تم احتجازهم أو اعتق م في قبضة الخصم أو ي ذين ه أو العقلية لألشخاص ال
ر    ورة أخ ة ص انهم بأي نىحرم اتهم م ادة   ..". حري ر الم ا تحظ اك  " ٧٥ آم انته

  .".. من قدرهنة لإلنسان والحاَطةالكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهي
ادة               -٣٣ ة، تحظر الم ر الدولي سلحة غي ين     ٣وفي حالة المنازعات الم شترآة ب  الم

ذين ال  " المعاملة القاسية والتعذيب  "اتفاقيات جنيف األربع      فيما يتعلق باألشخاص ال
ة،        يشت ال العدائي شترآة       رآون مباشرة في األعم ادة الم ا تحظر الم داء   "٣ آم االعت

ة         شويه، والمعامل كاله، والت ع أش ل بجمي ة القت صية، وبخاص سالمة  الشخ ي ال عل
 من البروتوآول اإلضافي ٤ وباإلضافة إلى ذلك، تحظر المادة  ،"القاسية، والتعذيب 

ان ومك ل زم ي آ ة ف ال التالي اني األعم اة األشخاص ) أ: "(انالث ي حي داء عل االعت
ذيب أو      وصحتهم وسالمتهم البدنية أو العقلية وال سيما القتل والمعاملة القاسية آالتع

ة الشخصية     ) ج... (التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية        انتهاك الكرام
ة وب ة والحاَط ة المهين ه خاص المعامل ر وج صاب واإلآ سان واالغت در اإلن ن ق اه  م

ال        ) ح (..ارة وآل ما من شأنه خدش الحياء      علي الدع  التهديد بارتكاب أي من األفع
  ."المذآورة

   انتهاآات الحق في السالمة الشخصية-٣
ا                 إ -٣٤ ة، من خالل وآالئه دما تطبق الدول نتهاك الحق في السالمة الشخصية عن

اض       ا أو بتغ ا أو بموافقته ريض منه مية بتح صفة رس ل ب ر يعم أو أي شخص آخ
ا، من اة      علىه ذلك معان ة ب ة موقع سانية أو المهين ة القاسية أو اإلن ذيب أو المعامل  التع

ة   سية أو أخالقي ة أو نف ي     .  بدني د ف اة  والتعم م والمعان دة األل ا ازدادت ش وآلم
المة        ى س داء عل ى اعت ة عل وي المعامل ي أن تنط ال ف ا ازداد االحتم إلحاقهما،آلم

  .الشخص
  :فعال تقابل هذا النوع من االنتهاكوهناك عموما ثالث فئات من األ -٣٥

  التعذيب؛) أ(
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛) ب(
  .محاولة اإلعدام) ج(
  

   التعذيب-أ  
ة القاسية            فا إلتفاقية مناهضة ل    -٣٦ ة أو العقوب لتعذيب وغيره من ضروب المعامل

م أو عذاب شديد،          أي ع " بالتعذيب"أو الالإنسانية أو المهينة، يقصد       مل ينتج عنه أل
  : بشخص ألغراض مثل، يلحق عمدًا آان أم عقليًاجسديًا

ات أو  ) أ( ى معلوم ث، عل ن شخص ثال شخص، أو م ذا ال ن ه الحصول م
  على اعتراف؛

ه ، هو أو شخص                      ) ب( ه ارتكب شتبه في أن ه أو ي ى عمل ارتكب معاقبته عل
  ثالث؛

  تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث؛) ج(
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ى    ) د( وم عل عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يق
  . آان نوعهالتمييز أيًا

ذيباً  -٣٧ ذآر تع سالف ال شديد ال ذاب ال م أو الع شكل األل ه  موظف وي دما يلحق  عن
مية أو بتحريض  صفة رس ل ب ومي أو أي شخص آخر يعم ه أو عم ه أو بموافقت من

سيراً      على أنه ينبغي تفسير ا    .بتغاضيه عنه  دالً   واسعاً  لسلوك الذي يميز التعذيب  تف   ب
ذيب           .   ضيقاً من تفسيره تفسيراً   وعلى أية حال،  ينبغي التشديد في هذا التعريف للتع
  :عل ثالثة عناصر

  المعاناة الشديدة؛) أ(
  إلحاقه عن قصد؛) ب(
صفة رسمية             )  ج( من جانب  موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل ب

  . افقته أو بتغاضيه عنهأو بتحريض منه أو بمو
صاب ضرباً  -٣٨ شكل االغت ف، ي ذا التعري ار ه ي إط ذيبوف ن ضروب التع .   م

سان أن يالحظ أن                    وق اإلن على أنه، آما أسلفنا أعاله،  ينبغي للراصد في مجال حق
ا أو  ين له شرعية أو المالزم ات ال ط عن العقوب ئين فق شديد الناش ذاب ال م أو الع األل

د ال ي   ا ق رتبين عليه درجاالمت ات       نن ذه العقوب ت ه ذيب إذا آان ف التع ت تعري  تح
وقد .  مقبولة  بمقتضى القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان على السواء          

ذيباً     ي تع انون المحل ب الق ه بموج سموح ب سلوك الم ر ال والً يعتب ن مقب م يك    إذا ل
 . السجناءبموجب الصكوك الدولية، مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة

   المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة-ب
ة             -٣٩  ،التعذيب شكل مبالغ فيه من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهين

شكل                 ة ال ت سانية أو المهين ذيباً "على أن بعض أنواع المعاملة القاسية أو الالإن  ". تع
د   وليس من اليسير في آل     رق أو خط فاصل        األحوال تحدي ال،      .  ف ى سبيل المث وعل

ت وصف هل يندرج الضرب الذي مما ال شك فيه أنه قاس وغير إنساني ومهين تح            
ذيب " ربة؟ "التع م ض د آ روح  ؟ وبع سامة الج اة وج دة المعان ة ش ع عتب ن تق  وأي

  واإلصابات؟
ة           ١٦ بالمادة   وعمًال -٤٠  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل

ة، تنطبق االلتزامات ا            أو العقوب  سانية أو المهين واد      ة القاسية أو الالإن واردة في الم ل
ة              ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠ ة أو العقوب  على آل من التعذيب وغيره من ضروب المعامل

دول  ١٣ و١٢ومن هنا فإن المادتين  . القاسية أو الالإنسانية أو المهينة      تتطلبان من ال
ة           آفالة تقصي الشكاوى بشأن وقوع أعمال تن       ة أو عقوب ذيب أو معامل ى تع طوي عل

ادة     وبالمثل،  عمالً    .ال إنسانية أو مهينة على السواء     قاسية أو    ى     ١٠ بالم ين عل ، يتع
الدول أن تدرج في تدريب الموظفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين  والموظفين  

ذيب       لخ تثقيفاًَ إالعموميين،   شأن حظر التع ة أو العق / ومعلومات ب ة القاسية   المعامل وب
  .أو الالإنسانية أو المهينة
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ة قاسية أو ال          على أن تعريف الفعل الذي يشكل تعذيباً       -٤١ األحرى معامل  وليس ب
ادة       .  إنسانية أو مهينة قد ينطوي على عواقب هامة        ك أن الم ة     ٤ومثال ذل  من اتفاقي

سانية                  ة القاسية أو الالإن ة أو العقوب أو مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل
ة طرفٍ         ذيب                 المهينة تتطلب من آل دول ال التع ار آل عمل من أعم ل اعتب  أن تكف

ذ             .  جرائم بموجب قانونها الجنائي    ضحايا بحق واجب التنفي ع ال آما تكفل الدول تمت
ا    ) ١٤المادة  (في تعويض منصف وآافٍ    تم اإلدالء به وال ي وعدم االستشهاد بأية أق

ت، إال إذا آان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب          نتيجة للتعذيب، آدليل في أية إجراءا     
ى ا  دليل عل ذيب آ وال  التع ذه األق ادة (إلدالء به ي   )١٥الم واردة ف واد ال ذه الم  وه

ية أو      ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ن ض ره م ذيب وغي ضة التع ة مناه اتفاقي
س                   ة  القاسية أو الالإن ة أو العقوب ى المعامل انية أو  الالإنسانية أو المهينة ال تنطبق عل

  .المهينة
ق -٤٢ را التفري يس أم ة ل سانية أو المهين ية أو الالإن ة القاس ذيب والمعامل ين التع  ب

سان إجراء           . يسيرا في آل الحاالت    آما أنه ليس من الضروري لموظفي حقوق اإلن
ذه التفر قه اً  . ي ة انتهاآ سانية أو المهين ية أو الالإن ة القاس ذيب والمعامل شكل التع  وي

 ب على موظفي حقوق اإلنسان جمع معلومات عنه واإلبالغ عنه         لحقوق اإلنسان يج  
.  

   حق الفرد في الحرية  واألمن على  شخصه–د 
  : المعايير الوطنية والدولية-١
ايير                -٤٢   يكفل الدستور اليمني حق الفرد في الحرية واألمن الشخصي ويحدد مع

انون اإلجراءات وفصل ذلك ق  ) ٤٨،٥٧(االحتجاز ومعاملة  المحتجزين في المادتين       
واد    ي الم ة ف ، ٢٠٤ ،١٩٣ ، ١٨٤ ،١٥ ،١٣ ، ١٢ ،١١ ،٢/ ٩ ، ٧ ، ٦(الجزائي

ادة  ) ٢٢٥،٢٢٦،٢٢٧ نص الم ث ت ى  ) ٤٨(حي تور عل ن الدس ة  -أ: " م ل الدول  تكف
للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على آرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحاالت           

واطن، وال ي    ة الم ا حري د فيه ي تقي ه     الت ن محكم م م د إال بحك ة اح د حري وز تقيي ج
صة  ادة "مخت ى) ٥٧(، والم ن :" عل ل م ة التنق ي االراضي   حري ر ف ى آخ ان إل  مك
ة انون اليمني ا الق ي يبينه ي الحاالت الت دها إال ف واطن، وال يجوز تقيي ل م ول لك  مكف

ة       لمقتضيات امن وسالمة المواط    ى الجمهوري دخول ال ا     نين، وحرية ال  والخروج منه
 منية او منعه من العودة    ها القانون ، واليجوز ابعاد أي مواطن عن االراضي الي         ينظم
 االعتقاالت غير -١:" من قانون اإلجراءات الجزائية على ) ٧(وتنص المادة " اليها 

 ويجب ان تستند الى القانون      مسموح بها إال فيما يرتبط باالفعال المعاقب عليها قانوناً        
ورًا-٢.  ة ف رج النياب اً   تف ه خالف دت حريت ل شخص قي ي عن آ انون او وضع ف  للق

ا هو           م أو أ              الحبس االحتياطي لمدة اطول مم انون او في الحك ه في الق مر  مصرح ب
ى   ) ١١(، والمادة "القاضي ة وال      :" عل ة الشخصية مكفول واطن       الحري ام م  يجوز اته

دا   وفق ما جاء   ريته إال بأمر من السلطات المختصة      وال تقيد ح   بارتكاب جريمة  في ه
انون  ادة"الق ى) ١٥(، والم واطني    :" عل ة الم ى حري ود عل ع قي وز وض ي ال يج ن ف
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ة  ال واالقام اع واالنتق اً االجتم رور إال وفق انون   والم ام الق ع  "  الحك صيل راج بالتف
  .الملحق التشريعي 

اة         "  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،       ٣ للمادة   طبقًا      رد حق في الحي لكل ف
ادة      ."  فى األمان على شخصه   والحرية و  ى     ٩آما تنص الم المي عل  من اإلعالن الع

  ." ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا" أنه 
ادة  -٤٣ ل الم سياسية   ) ١(٩وتكف ة وال الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ن العه م

 وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله  . لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه        "
سفًا اً    . تع انون وطبق ا الق نص عليه باب ي ه إال ألس ن حريت د م ان أح وز حرم  وال يج

ه رر في راء المق ى أن ."  لإلج سان إل وق اإلن ة بحق ة المعني ارت اللجن رة "وأش  ١الفق
ة أم في                 تنطبق على جميع حاالت الحرمان من الحرية، سواء أآانت في قضايا جنائي

ة       قضايا أخرى، مثل المرض العقلي والتشر      د وإدمان المخدرات واألغراض التربوي
  ٣٨."والسيطرة على الهجرة، الخ

ر   -٤٤ زين، أنظ وق المحتج صلة بحق افية المت ايير اإلض ى المع صول عل وللح
  ."الزيارات إلى المحتجزين: "الفصل التاسع

   انتهاآات حق الفرد في الحرية واألمن على شخصه-٢
  حتجاز التعسفي اإل-أ     
 في الحرية عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر              يقع انتهاك الحق    -٤٥

ل  ميةيعم صفة رس ه،  ب اه أو موافقت ه أو برض مي من ريض رس ان  أو بتح بحرم
 عن طريق احتجازه في سجن أو في أي               شخص، بدون سبب مشروع، من حريته     

  . مرفق احتجاز آخر أو وضعه تحت اإلقامة الجبرية
ادة        -٤٦ د      ٩  وأول ما تتضمنه الم صادية         من العه ة واالقت الحقوق المدني الخاص ب

دما             .حتجاز توقيف واإل  ال قانونيةهو متطلب    ة إال عن ان من الحري سمح بالحرم  وال ُي
ة إذا تعرض        . إلجراءات يقررها القانون   يتم ألسباب وطبقاً    ويقع انتهاك لمبدأ القانوني

راً   ررة تقري ر مق باب غي از ألس ف أو االحتج انون  واضحًاشخص للتوقي ي الق أو  ف
  .تتنافى مع هذا القانون

ًا-٤٧ ادة   وثاني ر الم الحقوق المدن٩ ، تحظ اص ب د الخ ن العه سياسية  م ة وال ي
ف  سفي"التوقي وم  ".التع اوز مفه سف" ويتج ة " التع وم القانوني ر  . مفه نص حظ وي

 وال يكفي أن يكون     .على إمكانية حرمان شخص من حريته     التعسف على قيد إضافي     
انون    صًاالحرمان من الحرية منصو     ه في الق سه      . علي انون نف ا يجب أال يكون الق  آم

ه مجرد         " التعسف" و .جب أال يتم إنفاذ القانون تعسفا      وي تعسفيًا د عن آون ة  يزي مخالف
انوني      سيراً      .القانون أو ما هو ق سيره تف م وعدم        ويجب تف شمل عناصر الظل  أوسع لي
ان من ال        . المعقولية وعدم التناسبية   ا        ولذلك فإن حاالت الحرم ة التي ينص عليه حري

                                                 
، مجموعة تعليقات عامة )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة،  (٩، المادة ٨اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  ٣٨

 من النص اإلنكليزي ٨ ، صفحةHRI/GEN/1/Rev.1وتوصيات عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، الوثيقة 
)١٩٩٤.(  
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القانون يجب أال تكون غير تناسبية أو غير عادلة أو غير متنبأ بها، ويجب أال تكون             
ى          النظر إل ة ب ة  ويجب أن تكون مالئم الطريقة المحددة التي يقع بها التوقيف تمييزي

  .  ظروف الحالة
وفين   -٤٨ وق األشخاص الموق اك حق ن أن يفضي انته ك، يمك ى ذل وباإلضافة إل
سياسية أو مجموعة                ٩ار إليه في المادة     المش ة وال الحقوق المدني د الخاص ب  من العه

سفي،       من االنتهاآات لتل   ى االحتجاز التع ة      ك الحقوق، إل ة المعني ك أن اللجن ال ذل  ومث
تم                      م ي دون أمر توقيف ول وقيفهم ب م ت بحقوق اإلنسان قد قررت أن األشخاص الذين ت

  . تعسفيًاين احتجازًاإبالغهم  بأسباب التوقيف آانوا محتجز
اآن احتجاز معترفٍ             -٤٩ ا   وال يجوز احتجاز األشخاص المحتجزين إال في أم  به
  ٣٩. وأن تتلقى أسرهم وأسرهم معلومات آافيةرسميًا
يهم                  -٥٠ وم عل ساء عن الرجال والمحك الغين والن وينبغي فصل األحداث عن الب

  ٤٠.عن األشخاص الذين ينتظرون المحاآمة
ل  -٥١ ضائية أو س لطة ق ولى س اوتت اظرة له دة  ٤١طة من شأن م رارات ب اذ الق  اتخ
ة اإلوقان ازوني ي       . حتج ضائية  وف لطة ق ام س ول أم ي  المث ق ف ز الح ل محتج ولك

  ٤٢.استعراض قانونية احتجازه
ة     ة اليمني ة بالثقاف ات المرتبط ن االنتهاآ ارب    -وم شرطة ألق زة ال از أجه  احتج

ى احت     افة إل سهم باإلض سليم أنف ى ت ارهم عل م إلجب شتبه به ي  الم راد ف از األف ج
اء       ر زعم ى أوام اًء عل ة بن جون قانوني ي س ة أو ف ة وقبلي ة إداري جون خاص س

  .عشائريين 
  ختفاء القسري اإل-ب       
ًا -٤٨ م طبق ام رق ق الع دول ٦ للتعلي ي لل سان، ينبغ وق اإلن ة بحق ة المعني  للجن

ماية ويتضمن إعالن ح. األطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة  لمنع اختفاء األفراد   
دول إزاء     تفصيالً  توجيهاً ٤٣جميع األشخاص من االختفاء القسري      بشأن التزامات ال

  : حاالت االختفاء القسري عند وتقع عمومًا،هذه المسألة
اً    ) أ( افهم رغم ازهم أو اختط خاص واحتج ي األش بض عل نهمالق  أو  ع

دي موظفين من مختلف          حرمانهم من حريتهم على    ي أي  أي نحو آخر، عل
روع الح ى ف ستوياتها أو عل ة أو م راد   كوم ة أو أف ات منظم دي مجموع  أي

ر        رة أو غي صورة مباش ا، ب دعم منه ة أو ب م الحكوم ون باس اديين يعمل ع
  مباشرة، أو برضاها أو بقبولها؛

                                                 
؛ و إعالن حماية جميع ٩٢و ) ٣(٤٤ و ٧؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد )١ (١٦ و ١٢مبادئ االحتجاز أو السجن، المبدآن  ٣٩

  .٦؛ ومبادئ اإلعدام دون محاآمة، المبدأ ١٠األشخاص من االختفاء القسري، المادة 
 ٨ و٥؛ والقواعد النموذجية الدنيا، القواعد ٣٧؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة ١٠سياسية، المادة العهد الخاص بالحقوق المدنية وال ٤٠
  .٨و ) ٢(٥؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، المبدآن )٢ (٨٥و) ١(٨٥ و٤٣و
الن ؛ و إع٣٧ و٣٢؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، المبدآن )٤ (٩العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  ٤١

  ).١ (١٠حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، المادة 
  .٣٢؛ ومبادئ االحتجاز أو السجن، المبدأ )٤ (٩العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  ٤٢
، الوثيقة ١٩٩٢آانون األول / ديسمبر١٨ المؤرخ في ٤٧/١٣٣اعتمدته الجمعية العامة في القرار  ٤٣

A/RES/47/133,I.L.M, 903) ١٩٩٣.(  
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اآن        ) ب( ن أم ين أو ع خاص المعني صير األش ن م شف ع ض الك م رف ث
  .وجودهم أو رفض االعتراف بحرمانهم من حريتهم

ار األول  -٤٩ ه أو        والمعي بض علي ي الق د ألق ون ق د وأن يك شخص الب و أن ال ه
ومي أو أي شخص آخر يعمل      ه  من جانب مسؤول حك صفة رسميةاختطاف  أو ب

ن هذه المسؤولية التي      ومن العسير في آثير من األحيان التحقق م        برضاه أو قبوله،  
 . ويقوم مرتكبو االختفاء القسري في العادة بتغطية آثارهم بعنايةتقع الدولة،

ويزداد احتمال وقوع اختفاء إذا آان الضحايا يشترآون في أنشطة سياسية أو            -٥٠
سأل           ية أو غير ذلك من أنشطة الجمعيات،      نقاب سان أن ي وق اإلن  وينبغي لموظف حق

ه     سياسية أو معتقدات شطته ال . عما إن آان الضحية قد تعرض لتهديد من قبل بسب أن
   نفس المنظمات؟وهل بلغت تقارير عن  فقد أي أفراد آخرين في

التوقيف           -٥١ راف ب ة االعت أو ويتصل العنصر الثاني من التعريف برفض الحكوم
شخص،     اً           اإلقرار بمعرفتها بمكان ال ق  بحث شمل التحقي  عن الشخص       وينبغي أن ي

ر الرسمية،      المفقود في مراآز ا    ى إجراء         الحتجاز الرسمية أو غي سعي إل  ويمكن ال
راد أسرته أ           خ           هذا التحقيق  من جانب أف سان، ال وق اإلن . و أصدقائه أو موظفي حق

ساب          ع ال ن الموق ة ع سؤولي الحكوم ؤال م سان س وق اإلن وظفي حق ي لم ق وينبغ
ى   والمكان الحالي للشخص المفقود،   وال يمكن لموظف حقوق اإلنسان أن يخلص إل

ة عدم               ديم معلومات أو في حال ة تق وقوع حالة اختفاء قسري إال بعد رفض الحكوم
  .اتوجود أي معلوم

ة      -٥٢ ود حال راض وج ن افت صار يمك سري "وباخت اء ق سفر  "  اختف دما ال ي عن
ة                  أن مسؤولي الحكوم اد ب التحقيق عن أي نتائج، وعندما تتوفر آل األسباب لالعتق

ون لحسابها متورطون          ذين يعمل ة          أو األشخاص ال وفر أدل دما تت اء، وعن   في االختف
  .أخرى مشابهةقوية على وقوع االختفاء ألسباب سياسية أو  ألسباب 

ذين            -٥٣ ورط مسؤوليها أو األشخاص ال ة بت ر الحكوم ن تق وفي معظم الحاالت ل
  .  إجراء تحقيق سليم أو سترفض إجراءهيعملون لحسابها في االختفاء ولن تهتم ب

ا               -٥٤ شكل به ا ازدادت الدرجة التي ت ف، آلم ذا التعري وآلما اقتربت قضية من ه
 .  لحقوق اإلنسانومتواصًال  جسيمًاانتهاآًا

  ون القضاء الحقوق في مجال إدارة شؤ-هـ 
رعية ومبدأ الش، آفل الدستور اليمني حرية اللجوء إلى القضاء وحرية الدفاع           -٥٥

ة  اآم اإل ، الجنائي ر المح تثنائية وحظ ضاء   ، س تقالل الق ل اس ًا  : وآف ضائيًا ومالي ق
انون وال              ا الق ة يعاقب عليه سقط  وإداريًا واعتبر التدخل في شؤون القضاء جريم ي

ادم  دعوى بالتق ي ال ضاة وأعضاء ، الحق ف زلوالق ابلين للع ر ق ة غي ة العام ، النياب
ادئ        مانات ومب د ض رض تحدي ي مع اة ف ة المحام انون لمهن يم الق ى تنظ شيرًا إل م
اة جزءًا من استقالل               ة المحام ر استقالل مهن استقالل القضاء أي أن الدستور يعتب

ضاء  واد ، الق ر الم ) ١٥٣ ، ١٥٢  ،١٥١ ،١٥٠ ، ١٤٩ ،٥١ ، ٤٩،أ /٤٨(أنظ
ة           ١٩٩٩لسنة   ) ٣١( وأآد القانون رقم     اة واستقالل مهن ة المحام م بشأن تنظيم مهن
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تقاللية مهن      اة ،   المحاماة على اس ًا           ة المحام ة األحداث أحكام انون رعاي  وخصص ق
  .إلدارة شؤون قضاء األحداث 

اآم،       وتشمل إدارة شؤ          ة،      ون القضاء أداء واستقالل المح  ودور أعضاء النياب
اء                  سان أثن وق اإلن وانين، وحق اذ الق ين بإنف ودور المحامين، ودور الموظفين المكلف
ايير    صفة، ومع ة من ي محاآم از، والحق ف ف واالحتج ة والتوقي ات الجنائي التحقيق

ون قضاء األحداث، وحقوق وإدارة شؤحماية السجناء، والتدابير غير االحتجازية، 
المرأة في النظام             األقليات وغير الم   سان الخاصة ب واطنين والالجئين، وحقوق اإلن

سلطة، وإدارة     القانوني، وحماية وسبل انتصاف ضحايا الجرائم        وإساءة استعمال ال
ائل                شؤ ة أو وس ون القضاء في حاالت الطوارئ، واإلحضار أو الحق في الحماي

صادية            وق االقت ة الحق اآم في حماي شابهة، ودور المح ة االنتصاف الم .  واالجتماعي
ا                وهناك معايير دولية متصلة بكل واحد من هذه المواضيع سيرد تفصيل موجز له

ر تفصيالً    .  أدناه ر شموالً    ولمعالجة أآث م            وأآث ايير، أنظر مفوضية األم ذه المع  له
دريب   (ون القضاء  ؤالمتحدة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان في إدارة ش    سلة الت سل

ا    سان     ومف) المهني، ستصدر قريب وق اإلن وق        /وضية حق سان، حق وق اإلن مرآز حق
وق    ) ١٩٩٧،  ٥سلسلة التدريب المهني رقم     (اإلنسان وإنفاذ القوانين     ومفوضية حق

  ).سلسلة التدريب المهني، ستصدر قريبًا(اإلنسان، حقوق اإلنسان والسجون 
  اآمــــــ المح-١
ى أن              ١٠تنص المادة    -٥٦ سان عل وق اإلن المي لحق سان،   لك " من اإلعالن الع ل إن

ستقلة                   ة م ضيته محكم ة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر ق ساواة التام دم الم على ق
ة          وعلنياً  منصفاً ومحايدة، نظراً  ة جزائي ة تهم ه وفى أي ، للفصل في حقوقه والتزامات

 ."توجه إليه
ادة  -٥٧ عها الم ادة توس ذه الم ة  ) ١ (١٤وه الحقوق المدني اص ب د الخ ن العه م

  :ما يليوالسياسية التي تنص على 
ام القضاء  الناس جميعاً  ة         .  سواء أم دى الفصل في أي رد، ل ومن حق آل ف

ة، أن                    ة دعوى مدني ه في أي ه والتزامات تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوق
ستقلة                    ة مختصة م ل محكم تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قب

  .حيادية، منشأة بحكم القانون
ر صراحة         -٥٨ ة أآث اآم   الستقالل وع   وهناك حماي ز المح ؤتمر   دم تحي دها م  اعتم

شأن                 ادئ األساسية ب األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في المب
تكفل الدولة استقالل السلطة " على أن ١  وينص المبدأ ٤٤.استقالل السلطة القضائية  

ه د أو قوانين تور البل ه دس نص علي ضائية وي سات . الق ع المؤس ب جمي ن واج وم
ة ضائية   الحكومي سلطة الق تقالل ال اة اس رام ومراع سات احت ن المؤس ا م ."   وغيره

دأ     ى أن     ٢وينص المب ا              " عل سائل المعروضة عليه ضائية في الم سلطة الق تفصل ال
                                                 

٤٤ A/CONF.121/22/Rev.1 الوثائق ٤٠/١٤٦وافقت عليه الجمعية العامة في القرار ). ١٩٨٥ (٥٩ و٥٨، الفقرتان ،
  .١٩٨٦ (A/40/53) ١٥٥ و١٥٤، الفقرتان ٥٣الرسمية للجمعية العامة، الدورة األربعون، الملحق رقم 
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اً       ائع ووفق ر      دون تحيز، على أساس الوق أثيرات غي دات أو ت ة تقيي انون، ودون أي  للق
دخالت،              دات أو ت ر        سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهدي  مباشرة آانت أو غي

 ."مباشرة، من أي جهة أو ألي سبب
سلطة ويتطلب               "،  ٦ للمبدأ   وطبقًا -٥٩ ذه ال ضائية له سلطة الق دأ استقالل ال يكفل مب

  ."منها أن تضمن سير اإلجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف
ى         ١٠وينص المبدأ    -٦٠ ضائية عل سلطة الق   من المبادئ األساسية بشأن استقالل ال
شغل ال          " أنه   ار ل يهم االختي ع عل رادا من     يتعين أن يكون من يق ضائية أف وظائف الق
انونذوي ي الق بة ف دريب أو مؤهالت مناس ى ت اءة، وحاصلين عل ة والكف ."   النزاه

دأ  ب المب ضمان  " أن ١٢ويتطل ين، ب ين أو منتخب انوا معين واء أآ ضاة، س ع الق يتمت
ررة       بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن الت        رة المق اء الفت ة أو انته قاعد اإللزامي
  ."لتوليهم المنصب، حيثما يكون معموال بذلك

ر                  -٦١ ة التعبي ضائية حري سلطة الق شأن استقالل ال آما تضمن المبادئ األساسية ب
ارهم      ؤهالتهم واختي ة بم رى المتعلق ايير األخ ضاة والمع ات للق وين الجمعي وتك

ررة  رة المق ة والفت دريبهم وشروط الخدم سرية والحصانة وت وليهم المنصب وال لت
  .  عن التأديب واإليقاف والعزلالمهنيتين، فضًال

  :وتشدد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على ما يلي -٦٢
ادة  ام الم ق أحك ذه  ١٤تنطب ع ضمن نطاق ه ي تق اآم الت ع المح ى جمي  عل

ة أم متخصصة    اآم عادي ت مح واء أآان ادة س ود  . الم ة وج ظ اللجن وتالح
دان          محاآم عسكر  ر من البل دنيين في آثي ة الم .  ية أو محاآم خاصة لمحاآم

زة      ويطرح ذلك مشاآل خطيرة  فيما يتعلق باإلدارة الم         ر المتحي صفة وغي ن
داً    والسبب وراء إنشاء هذه المحاآم في آثيرٍ        ،ون القضاء والمستقلة لشؤ    ج

ير من الحاالت هو تمكين تطبيق اإلجراءات االستثنائية التي ال تمتثل لمعاي           
ان               .   العدالة العادية  اآم، ف واع من المح وفي حين ال يحظر العهد هذه  األن

ذه    ام ه دنيين أم ة الم ى أن محاآم شير إل ن شروط ت ضعه بوضوح م ا ي م
ى الحاالت اإلالمحاآ  تم تحت شروط م ينبغي أن يقتصر عل تثانية وأن ي س

ادة    ي الم ا ف صوص عليه ة المن ضمانات الكامل ة ال صورة حقيق ل ب تكف
٤٥".١٤  

  ةــــــــــــــ أعضاء النياب-٢
ة   -٦٣ ة العام شأن دور أعضاء النياب ة ب ادئ التوجيهي رف المب أن أعضاء ٤٦تعت  ب

أدائهم   ة ب د المتعلق دل، وأن القواع ة الع ي إقام م ف دور حاس ضطلعون ب ة ي النياب
ا،                  زامهم به ذآر والت ة ال ادئ اآلنف رامهم للمب لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احت

سه ث ت ة    بحي ن الجريم واطنين م ة الم ي وقاي صفة وف ة من ة جنائي ة عدال ي إقام م ف

                                                 
  .١٩٨٤ (A/39/40) ١٤٤، الفقرة ٤٠الثون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والث ٤٥
 ٧آب إلى / أغسطس٢٧مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا من  ٤٦

  ).١٩٩٠( من النص اإلنكليزي ١٨٩، صفحة A/CONF.144/28/Rev.1، الوثيقة ١٩٩٠أيلول /سبتمبر
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ة  صورة فعال ؤهالت      .  ب شأن م ايير ب ة مع وط التوجيهي ذه الخط وفر ه م، ت ن ث وم
أعضاء النيابة واختيارهم وتدريبهم وحالتهم وشروط خدمتهم وضمان حريتهم في              

ة وأد   راءات الجنائي ي اإلج م ف ات ودوره وين الرابط ر وتك الحيتهم اءالتعبي  ص
سات       اإل االت أو المؤس ع الوآ تهم م ضائية وعالق ة الق دائل المالحق تثنائية وب س

 .الحكومية األخرى واإلجراءات التأديبية
اتهم          "  على  أنه     ١٢ويتطلب المبدأ    -٦٤ ؤدوا واجب ة أن ي على أعضاء النيابة العام

اً  انون، وفق ساق وسرعة   للق سان ويحمو بإنصاف وات ة اإلن وا آرام ا ، وأن يحترم ه
ويساندوا حقوق اإلنسان، بحيث يسهمون في تأمين سالمة اإلجراءات وسالمة سير          

  ."أعمال نظام العدالة الجنائية
ادئ من  -٦٥ رر المب ا تق ى ١٣آم ائفهم ١٦ إل ي أداء وظ ة ف  واجب أعضاء النياب

الء      بدون تحيز وبدون تمييز    ه والضحية وإي شتبه في ، والمراعاة الواجبة لموقف الم
ام الوا ون     االهتم ا موظف ي يرتكبه الجرائم الت صلة ب ضائية المت ات الق ب للمالحق ج

ة    تعمال أدل سان ورفض اس وق اإلن سيمة لحق ات الج ون، وبخاصة االنتهاآ عمومي
اً                 شكل انتهاآ ر مشروعة ت اليب غي راً  يعلمون أن الحصول عليها قد جرى بأس   خطي

  .لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه
  ونـــــــــــ المحام-٣
وق         ٤٧ترف المبادئ األساسية بشأن دور المحامين      تع -٦٦ ة لحق ة الكامل أن الحماي  ب

دمها          ي يق ة الت دمات القانوني ى الخ ال إل ول الفع ضي الوص سان تقت ون  اإلن مهني
ستقلون انونيون م ة    ق ع، بفعالي صال الجمي وفير ات ات لت ات للحكوم رر التزام  وتق

ز دون تميي امين ب ساواة، بالمح دم الم ى ق ضمن المب،وعل تعانة  وت ة االس ادئ إمكاني
ة             سائل العدال بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية وضمانات خاصة في م

ت   ة اس دريب وحماي ؤهالت والت ايير للم ة ومع ة الجنائي امين و حري قالل وأداء المح
  .ير وتكوين الرابطات و الرابطات المهنية للمحامين واإلجراءات التأديبيةالتعب
  ون بإنفاذ القوانين الموظفون المكلف-٤
وانين جزء      يعتبر األشخاص المكلفو   -٦٧ اذ الق ى      ًا مهم  ًان بإنف ع عل  من المجتمع يق

ر             ال غي ايتهم من األعم رامتهم وحم نهم وآ صيانة أم ك ب ة المجتمع وذل عاتقه حماي
انون                  ، القانونية   اذ الق ا واجب إنف وط به زة المن ، ويعد جهاز الشرطة من أهم األجه

وقانون الشرطة ) ٤٠، ٣٩(ب الدستور اليمني في المادتين     وقد نص على هذا الواج    
  ).ل /٨٩، ٨، ٧(في المواد 

وانين         ذي   ٤٨تعترف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ الق واجبهم ال  ب
ع األشخاص          يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك أساساً      ة جمي  بخدمة المجتمع وبحماي

                                                 
 ٧آب  إلى / أغسطس٢٧امن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا من مؤتمر األمم المتحدة الث ٤٧

  ).١٩٩٠( من النص اإلنكليزي ١١٨، صفحة A/CONF.144/28/Rev.1، الوثيقة ١٩٩٠أيلول /سبتمبر
، ٤٦ملحق رقم ، المرفق، الدورة الرابعة والثالثون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال٣٤/١٦٩قرار الجمعية العامة  ٤٨

  ).١٩٧٩ (A/34/46 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ١٨٦صفحة 
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ا            من األعمال غير القانونية، على       نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبه
ه من جانب                 ،مهنتهم سان وآرامت وق اإلن رام حق ة واحت   وتنص المدونة على حماي

وة مقصوراً            تعمالهم للق ى حاالت     الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتجعل اس  عل
سائل      رية بعض الم ى س اظ عل ي الحف بهم ف ى واج شير إل صوى وت ضرورة الق ال

ر يحمون   وتحظ م س د أنه ة وتؤآ اءة المعامل ن إس ره م ذيب أو غي ى التع وء إل  اللج
انون                 م سيحترمون الق ساد وأنه م سيجتنبون الف ى أنه .  صحة المحتجزين وتنص عل

وقد ناقشنا المبادئ األساسية الستعمال القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين            
وانين    ذا ال          ٤٩المكلفين بإنفاذ الق رع ب من ه وان        في الف الحق في    " فصل تحت عن

سفاً   اة تع ن الحي ان م دم الحرم ل    ."  ع ى تحلي صول عل ك، للح ى ذل افة إل وباإلض
تفصيلي لمعايير حقوق اإلنسان الدولية المتصلة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين           

دة     م المتح ية األم ى مفوض وع إل ن الرج ائفهم، يمك سان،  /ووظ وق اإلن ز حق مرآ
  ).١٩٩٧، ٥سلسلة التدريب المهني رقم (ذ القوانين حقوق اإلنسان وإنفا

   حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات الجنائية والتوقيف واالحتجاز-٥
ه                   ٩تنص المادة    -٦٨ ى أن سياسية  عل ة وال الحقوق المدني د الخاص ب ال " من العه

سفاً       ه إال ألسباب       . يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تع ان أحد من حريت وال يجوز حرم
ه       القانون وطبقاً  ينص عليها  رر في تم         "و."  لإلجراء المق الغ أي شخص ي يتوجب إب

ة توجه       توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه آما يتوجب إبالغه سريعاً          ة تهم  بأي
ه ي     ." إلي از ف التوقيف واالحتج ة ب رى المتعلق ايير األخ شة للمع رد مناق صل وت الف
  ."الزيارات إلى المحتجزين: "ثامنال
  اآمة منصفة الحق في مح-٦
واد   -٦٩ ل الم سياسية     ١٥ و٤ ١ و٩تكف ة وال الحقوق المدني اص ب د الخ ن العه  م

صفة          ة من شمل       ،بصورة أساسية الحق في محاآم ة ي أي قضية جنائي ق ب ا يتعل  وفيم
ريعاً   ه س ي إبالغ ه ف تم توقيف د  حق أي شخص ي ي   العه ه،  وف ه إلي م توج ة ته  بأي

ريعاً  ه، س ف    تقديم ى موظ ضاة أو إل د الق ى أح ة    ، إل يم قانوني ل لتقي ضائي مماث  ق
ضيته محل نظر                     ام القضاء ، وفي أن تكون ق التوقيف، وفي المعاملة المتساوية أم
انون، وفي                منصف وعلني  من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم الق

ا  ر بريئ ريعاً صأن يعتب ه س ي إعالم صيل، وب، وف ا،   وبالتف ة يفهمه ن لغ ة ع طبيع
ه                التهمة الموجهة إل   ا يكفي سهيالت م يه وأسبابها، وفي أن يعطى من الوقت ومن الت

رر                    أخير ال مب سه، وفي أن يحاآم دون ت اره بنف إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يخت
، وفي أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من له، وفي أن يحاآم حضورياً    

ه                دافع عن ام ي ة ستزوده بمح أن المحكم ك         اختياره، وفي أن يخطر ب م يكن يمل   إذا ل
ك،  ة تقتضي ذل ذا المحامي وإذا آانت مصلحة العدال دفع أجر ه ة ل ائل الكافي الوس

تهام، بنفسه أو من قبل غيره، وفي أن يحصل على الموافقة شهود اإلوفي أن يناقش 
                                                 

 ٧آب  إلى / أغسطس٢٧مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا من  ٤٩ ٤٩
  ).١٩٩٠( من النص اإلنكليزي ١١٢  ، صفحةA/CONF.144/28/Rev.1، الوثيقة ١٩٩٠أيلول /سبتمبر
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ام، وفي أن                 ة شهود االته ة في حال على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبق
إذا آان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، وفي        بترجمان   يزود مجاناً 

ى اإل        أال يكر  اً           ه على الشهادة ضد نفسه أو عل ذنب، وفي حق اللجوء، وفق راف ب  عت
ه، وفي تعويضه عن أي                    رار إدانت للقانون، إلى محكمة أعلى آيما تعيد النظر في ق

قضائي، وفي أال يتعرض       عقوبة  يثبت بالدليل القاطع أنها وقعت عليه بسبب خطأ           
ائي            مجددًا م نه ا بحك  للمحاآمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منه

م              )عدم محاآمته على ذات الجرم مرتين     (  سبب فعل ل ة ب ة جريم دان بأي ، وفي أال ي
دولي              وطني أو ال حظر تطبيق    (يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون ال

أ   ائي ب انون الجن ة   )ثر رجعي الق ستفيد من أي تخفيف الحق في العقوب .  ، وفي أن ي
صفة، أنظر الفصل الثالث عشر                : ولمزيد من المعلومات عن معايير المحاآمة المن

ذا    ٩- الفرع هـ    أنظر أيضا ." (ون القضاء مراقبة المحاآمة ورصد إدارة شؤ    "  من ه
و الحق في     اإلحضار أ   : "١٤-والفرع هاء " ون قضاء األحداث  إدارة شؤ : "الفصل

  . أدناه" الحماية أو سائل االنتصاف المشابهة
   معايير حماية السجناء-٧
ادة -٧٠ ي الم ي ف تور اليمن واز حجز األشخاص ) ب/٤٨(نص الدس دم ج ى ع عل

ى      دًا عل سجون مؤآ يم ال انون تنظ اآن الخاضعة لق ر األم ي غي يهم ف وض عل المقب
أنظر ( ملة غير اإلنسانية    صيانة الكرامة والحماية للموقوفين والمحتجزين من المعا      

ة     )١٨٧، ٧٧ ،١٣(خاصة المواد   ) الملحق التشريعي    من قانون اإلجراءات الجزائي
  .من قانون السجون ) ٣١(والمادة ، 

ادة  نص الم ى أن  ١٠ت سياسية عل ة وال الحقوق المدني د الخاص ب ن العه ل " م يعام
ة األ  رم الكرام سانية، تحت ة إن ريتهم معامل ن ح رومين م ع المح ي جمي يلة ف ص

ذيب       "  على أنه    ٧آما تنص المادة    ."  الشخص اإلنساني  ال يجوز إخضاع أحد للتع
ة سانية أو الحاطة بالكرام ية أو الالإن ة القاس ة أو العقوب د من ."  وال للمعامل ولمزي

ر   ة، أنظ ايير المنطبق ن المع ات ع صل الالمعلوم امنالف ى : "ث ارات إل الزي
  ."المحتجزين

  جازية التدابير غير االحت-٨
ادة   -٧١ ي الم ي ف تور اليمن دم إخضاع األ) ب/٤٨(نص الدس ى ع شخاص أو عل

االت اإل  ي الح ز إال ف ر   الحج ة األوام ي حال بس أو ف ة التل شمل حال ي ت تثنائية الت س
  .الصريحة الصادرة من القضاء والنيابة 

ادة  نص الم ه   ) ٣ (٩ت ى أن سياسية عل ة وال الحقوق المدني د الخاص ب ن العه ال "م
ة،                 يجوز أن ي   ة هو القاعدة العام ذين ينتظرون المحاآم كون احتجاز األشخاص ال

ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاآمة في            
د         م عن ذ الحك ة تنفي ضائية، ولكفال راءات الق ل اإلج ن مراح رى م ة أخ ة مرحل أي
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م المتح              ."  االقتضاء ار في قواعد األم ذا المعي ة     ويرد تفصيل له دنيا النموذجي دة ال
  ٥٠).قواعد طوآيو(للتدابير غير االحتجازية 

ادة   ي الم ضمانات ف ذه ال ي ه شرع اليمن صل الم د ف راءات ) ٧(وق انون اإلج ن ق م
  ).أنظر الملحق التشريعي (من قانون السجون ) ١٠ ،٨ ، ٧(الجزائية والمواد

  ون قضاء األحداث إدارة شؤ-٩
بة  -٧٢ ي إجراءات مناس شريع اليمن واد  خصص الت ا ورد في الم سن الحدث آم  ل

  ) .أنظر الملحق التشريعي(من قانون حقوق الطفل ) ١٣٢ -١٢٨(
ه              ) ٤ (١٤تنص المادة          ى أن سياسية عل ة وال الحقوق المدني من العهد الخاص ب

 جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل        يراعىفي حالة األحداث،    
ى  أهيلهمعل ادة ت نص.  إع ا ت ادة آم ة ٤٠ الم ى جمل ل عل وق الطف ة حق ن اتفاقي  م

أمور من بينها حق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت       
دره                 ه وق عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامت

ه انت       ع إعادة اندماج الطفل في المجتمع،     واستصواب تشجي  هك    ولكل طفل يدعي أن
ه،   ، وفي إعالمه سريعاً قانون العقوبات الحق في أن يعتبر بريئاً       ة إلي  بالتهم الموجه

وفي قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة بالفصل في دعواه دون               
اً    ة وفق ة عادل ي محاآم أخير ف ساعدة    ت انوني أو بم شار ق ضور مست انون، بح  للق

  . أو األوصياء القانونيين عليهوالديهمناسبة أخرى وفي العادة بحضور 
ضاء             ؤون ق إدارة ش ة ب بة الخاص دابير المناس ي الت شرع اليمن صل الم د ف وق

داث     ة األح انون رعاي ي ق داث ف واد  ، األح ة والم ق  ) (١٩-٥(خاص ر الملح أنظ
  ).التشريعي 

ذنب، واستجواب              -٧٣ آما ينبغي عدم إآراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بال
صالحه           أو تأمين ا   شهود ل ستجواب الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب ال

صول،     ساواة، والح ن الم روف م ل ظ ي ظ رجم    ف ساعدة مت ى م ة، عل د الحاج عن
فاه ًاش أمين      ي مجان ا، وت ق به ستعملة أو النط ة الم م اللغ ل فه ى الطف ذر عل  إذا تع

ضائية م              ة ق ة   احترام حياته الخاصة، وتأمين قيام سلطة مختصة أو هيئ ستقلة ونزيه
  . للقانون بإعادة النظر في  أي قرار يصدر ضدهأعلى وفقًا

راءات       ي إج ار ف ة للكب ضمانات المتاح نفس ال ي ب انون اليمن ي الق ل ف ع الطف يتمت
ا هو    ، باإلضافة إلى الضمانات الخاصة بالحدث      ، القبض والتفتيش واالحتجاز     آم

  .مبين في الفقرات السابقة 
ذين             ويتعين آذلك على الحكو    -٧٤ ال  ال مات تعزيز اتخاذ تدابير للتعامل مع األطف

ادة     . اللجوء إلى اإلجراءات القضائية     بدونلهم مشاآل مع القانون       ٤٠وتتطلب الم
ضًا راف،    أي اد واإلش ة واإلرش ر الرعاي ل أوام ات، مث ن الترتيب ة م ة مجموع  إتاح

ي و             دريب المهن يم والت رامج التعل ا من    والمشورة، واالختبار، والحضانة، وب غيره
                                                 

 ٤٩، المرفق، الدورة الخامسة واألربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ٤٥/١١٠ر الجمعية العامة قرا ٥٠
  ).١٩٩٠ (A/45/49 من النص اإلنكليزي،  الوثيقة ١٩٧ألف، صفحة 



 

  ٦٨                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

اههم          بدائل الرعاية المؤسسية   م رف وتتناسب  ، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئ
  .مع ظروفهم وجرمهم على السواء

واد      ي الم دابير ف ذه الت ي ه شريع اليمن ل الت ة  ) ١٢، ١١، ٥(تكف انون رعاي ن ق م
  ).٢٧-٢٤(األحداث في المواد 

ل آل طفل محروم من  من اتفاقية حقوق الطفل على أن يعام٣٧وتنص المادة  -٧٥
نه، وأن            ل     يفصل حريته بطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا س  آل طف

  . ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلكعن البالغينمحروم من حريته 
ادة  دابير في الم ذه الت ى ه ي عل شريع اليمن سجون ) ٣٢/٤(نص الت انون ال ، من ق

  .ألحداث من قانون رعاية ا) ٣٥(والمادة 
ادة             ٦وتنص المادة    -٧٦ سياسية  والم ة وال ) ٣١( من العهد الخاص بالحقوق المدني

ى  عدم جواز              ة اإلعدام    من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عل م بعقوب ى  الحك  عل
 .جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر

ن الصكوك   ويتم تناول هذه المعايير بمزيد من التطوير والتوضيح في عدد م             -٧٧
ضًا ك أي ي ذل ا ف ددة، بم شأن األحداث  المجردين من المح دة  ب م المتح د األم  قواع

داث    راف األح ع انح دة لمن م المتح ة لألم ادئ التوجيهي ريتهم ، والمب ادئ (ح مب
اض داث     ) الري ضاء األح ئون ق دنيا  إلدارة ش ة ال دة النموذجي م المتح د األم وقواع

  .)يعي أنظر الملحق التشر). ( قواعد بكين(
   حقوق األقليات وغير المواطنين والالجئين-١٠
ادة   -٧٨ صت الم ى أن    ) ٤١(ن ي عل تور اليمن ن الدس واطن :" م ًا  يالم ن جميع

ة          ات العام وق والواجب ادة         " متساوون في الحق ا أآدت تنص الم د   ٢٦بينم  من العه
  :الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن

انون ويتم       ساو في          الناس جميعا سواء أمام الق ز بحق مت تعون دون أي تميي
ه ع بحمايت ز وأن   . التمت انون أي تميي ر الق صدد يجب أن يحظ ذا ال ي ه وف

ز ألي سبب،                     ة من التميي ة فعال سواء حماي ى ال ع األشخاص عل يكفل لجمي
ياً     رأي سياس دين أو ال ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج العرق أو الل ر آ  أو غي

ا ومي أو االجتم ي، أو األصل الق ر سياس سب، أو غي روة أو الن عي، أو الث
  .ذلك من األسباب

أن " من العهد لكل متهم الحق في     ) و) (٣ (١٤وآما جاء أعاله، تكفل المادة       -٧٩
ًا زود مجان ةي ستخدمة في المحكم ة الم تكلم اللغ م أو ال ي ان ال يفه ان إذا آ ."  بترجم

و   ي الم شهود ف د ال تهم أو أح ل م ي لك شريع اليمن ي الت ذا الحق ف ل ه  ، ٣٣٥(اد آف
ة  ) ٣٣٦ انون اإلجراءات الجزائي ادة  ، من ق وفر الم ا  ت ات ٢٧آم د لألقلي  من العه

تهم الخاصة  تخدام لغ ي اس ي   .  الحق ف ررة ف ة مق ن الحماي واع أخرى م اك أن وهن
ات                       ى أقلي ة وإل ة أو إثني ات قومي ى أقلي ين إل وق األشخاص المنتم شأن حق اإلعالن ب

 .دينية ولغوية
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ه ال            من ١٣وتشير المادة    -٨٠ ى أن سياسية  عل ة وال الحقوق المدني د الخاص ب  العه
ذًا د إال تنفي يم بل ي إقل ة ف صفة قانوني يم ب ي المق اد األجنب ًايجوز إبع ذ وفق رار اتخ   لق

ك، من عرض                         ومي خالف ذل م تحتم دواعي األمن الق ا ل ه، م للقانون، وبعد تمكين
مختصة أو على من  األسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة ال        

 وترد أنواع إضافية من الحماية في اإلعالن المتعلق  لذلك،تعينه أو تعينهم خصيصًا
 ٥١.بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

ادة  -٨١ ن اإل١٦والم ي        م ة ف صيغة المطبق ين بال ع الالجئ ة بوض ة الخاص تفاقي
ين    ع الالجئ اص بوض ول الخ ام    البروتوآ ر أم ق التقاضي الح ين ح ضمن لالجئ ت

ام           المحاآم والتمتع بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أم
  .  المحاآم، بما في ذلك المساعدة القضائية

  ) .٤٦(المادة ويحظر الدستور اليمني تسليم الالجئين السياسيين في 
  ون القضاءارة شؤمجال إد  حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة في-١١
سياسية        ٢٦آما جاء أعاله، تقرر المادة       -٨٢  من العهد الخاص بالحقوق المدنية وال
ًا" أن  اس جميع ز  الن ون دون أي تميي انون ويتمتع ام الق واء أم ي  س ساو ف بحق مت

ادة     .  وتحظر التمييز ألي سبب بما في ذلك الجنس       " التمتع بحمايته    ٣آما تنص الم
ساء     ويتسابكفالة  ... تتعهد  "  على العهد    على أن الحكومات المصدقة     الرجال والن

ا    صوص عليه سياسية المن ة وال وق المدني ع الحق ع بجمي ي حق التمت د" ف ي العه .  ف
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ١وباإلضافة إلى ذلك،  فإن المادة 

رأة  رأة   الم د الم ز ض ر التميي ادة   .  تحظ زم الم ا تل ذه ا ٢آم ن ه ع   م ة جمي التفاقي
ولى    أن تت صدقة ب ات الم دم     "الحكوم ى ق رأة عل وق الم ة لحق ة قانوني رض حماي ف

اآم ذات        ق المح ن طري رأة، ع ة للم ة الفعال مان الحماي ل، وض ع الرج ساواة م الم
 ."االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي

رأة    اإلعالن  بشأن القضاء على ال   ويتصل بذلك أيضاً   -٨٣    ومن  ٥٢.عنف ضد الم
ف     ة أن  تعري صفة خاص م ب رأة  "المه د الم ف ض ادة   " العن ي الم وارد ف ن ١ال  م

رجح                  "اإلعالن يشمل    ه، أو ي ه عصبية الجنس ويترتب علي دفع إلي أي فعل عنيف ت
سية أو                     ة الجسمانية أو الجن رأة، سواء من الناحي أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للم

ك   ...النفسية ة أو الخاصة       في    سواء حدث ذل اة العام ى العنف      ."  الحي وباإلضافة إل
ع                       ذي يق شمل التعريف العنف ال ه، ي في إطار    الذي  ترتكبه الدولة أو تتغاضى عن

اً      ،)٢المادة    (وفي إطار المجتمع  ) العنف األسري  (األسرة   ويفرض اإلعالن واجب
ا ون القضاء ف   الل نظم إنفاذ القوانين وإدارة شؤ      من خ  –على الدولة    ع  -يه ع  بمن  جمي

ة أو أشخاص   ا الدول واء ارتكبته رأة، س ال العنف ضد الم قأعم ذه والتحقي ي ه  ف
ال  ةاألعم ة والمعاقب ف إمكاني ن للعن ي  يتعرض ساء الالت اح للن ى يت ا، حت  عليه

                                                 
، صفحة ٥٣ رقم ، المرفق، الدورة األربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق٤٠/١٤٤قرار الجمعية العامة  ٥١

  ).١٩٨٥ (A/40/53 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٢٥٢
، صفحة ٤٩، الدورة الثامنة واألربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ٤٨/١٠٤قرار الجمعية العامة  ٥٢

  ).١٩٩٣ (A/48/49، الوثيقة ٢١٧
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صول        ة ح ة، ولكفال ة والفعال صاف العادل بل االنت ة وس ات العدال ى آلي الوصول إل
ين ب  وظفين المكلف واني إالم اذ الق دريب    نف ى ت ين عل وميين المعني وظفين العم ن والم

  .لتوعيتهم باحتياجات المرأة
 حماية الضحايا وسبل إنصاف ضحايا الجريمة وإساءة استعمال               -١٢

  السلطة
اءة استعمال             -٨٤ أورد الدستور اليمني القواعد العامة لحماية ضحايا الجريمة وإس

وفير   و ينص اإلعالن بشأن ال    ) ٥١هـ و /٤٨(السلطة في المادتين     مبادئ األساسية لت
سلطة تعمال ال اءة اس ة وإس ضحايا الجريم ة ل ضحايا ٥٣العدال ي لل ه ينبغ ى أن  عل

وري   الوصول إلى آليات العدالة والحصول على        رات من      (اإلنصاف الف ى   ٤الفق  إل
رات من     (وإعادة الممتلكات   ) ٧ ى    ٨الفق ان    (والتعويض ) ١١ إل ،  )١٣ و ١٢الفقرت

زم من         ة      ساعدةم باإلضافة إلى ما يل سية واجتماعي ة ونف ة وطبي رات من   ( مادي الفق
ى ١٤ الفقرة ).  ١٧ إل صد بمصطلح ١وعمال ب ة"، يق األشخاص " ضحايا الجريم

ًا ذين أصيبوا بضرر فردي ًاال ي أو  أو جماعي دني أو العقل ضرر الب ك ال ي ذل ا ف ، بم
ن الت     رة م ة آبي ان بدرج صادية، أو الحرم سارة االقت سية أو الخ اة النف ع المعان مت

اً         شكل انتهاآ ال ت االت إهم ال أو ح ق أفع ن طري ية، ع وقهم األساس وانين بحق  للق
ة                      اءة الجنائي وانين التي تحرم اإلس ا الق ا فيه دول األعضاء، بم الجنائية النافذة في ال

سلطة      "ويتطابق تعريف مصطلح      .   الستعمال السلطة  " ضحايا إساءة استعمال ال
ال أو             ، غي "ضحايا الجريمة "مع تعريف مصطلح     ع عن طريق أفع ر أن الضرر يق

اً          شكل حتى اآلن انتهاآ شكل           حاالت إهمال ال ت ا ت ة، ولكنه ة الوطني وانين الجنائي  للق
  .انتهاآات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

واد       ) ٧(ووردت أحكام مماثلة في المادة     ، ٤٣ ، ٢٢(من قانون الشرطة اليمني والم
١٨٢ ، ١٢٥-١٢٢، ١١٣ ،٤٦.(   
ى                      -٨٥ ك الحاجة إل ا في ذل ضحايا، بم شأن ال وهناك عدد من  الشواغل األخرى ب

ة                    ات إقام ا من عملي تهم أو غيره ة ال معلومات  عن حقوقهم، والمشارآة في محاآم
 . نتقام منهم وضمان سالمتهم، والخصوصية، وعدم إزعاجهم أو اإلالعدالة الجزائية

 الحماية أو وسائل االنتصاف المشابهة اإلحضار أو الحق في -١٣
ق    ،  حدد التشريع اليمني معايير حماية المشتبه به         -٨٦ المتعلقة باإلحضار والتحقي

واد    ي الم صاف ف يش واإلن ن ) ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٢٦(والتفت م
واد   تور والم ، ١٢١، ١١٧، ١١٦، ٩٣، ٤٥، ١٤، ١٢، ١١، ٩، ٧، ٦، ٤(الدس

انون اإلج ) ٣٠١ ن ق واد  م ة والم انون  ) ل/٨٩، ب /٩، ز/٨(راءات الجزائي ن ق م
ك             ) ٢٥٦، ٢٥٤، ١٦٨(والمواد  ، الشرطة   ر تل ات وغي انون الجرائم والعقوب من ق

ذآورة           وانين الم واد في الق ادة    .من الم دولي الخاص     ) ٣ (٩وتنص الم د ال من العه
  :بالحقوق المدنية والسياسية على أن 

                                                 
، صفحة ٥٣ائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ، المرفق، الدورة األربعون، الوث٤٠/٣٤قرار الجمعية العامة  ٥٣

  ).١٩٨٥ (A/40/53 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٢١٤
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ة      ة، سريعاً    يقدم الموقوف أو المعتقل بتهم ضاة أو أحد           جزائي ى أحد الق ، إل
ًا ولين قانون وظفين المخ ه أن الم ن حق ون م ضائية، ويك رة وظائف ق  مباش

  ...يحاآم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه
  :على أن) ٤ (٩وتنص المادة  -٨٧

ة لكي                       ى محكم ال حق الرجوع إل التوقيف أو االعتق ه ب لكل شخص حرم من حريت
ة دون       ان                 تفصل هذه المحكم ه إذا آ اإلفراج عن أمر ب ه، وت ة اعتقال إبطاء في قانوني

  .االعتقال غير قانوني
اإلحضار أو ما يتصل به من جوانب  الحق في الحماية حق أساسي في المادة                -٨٨
  :التي تنص على) ٣ (٢

  : تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد-٣
ه أو         ) أ( ت حقوق خص انتهك تظلم ألي ش ال لل بيل فع وفير س ل ت أن تكف ب

اك عن أشخاص              و صدر االنته حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ل
  يتصرفون بصفتهم الرسمية،

دعى                   ) ب( ي ي وق الت بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحق
لطة    ة س صة، أو أي شريعية مخت ة أو ت ضائية أو إداري لطة ق ا س انتهاآه

انوني، وب  ة الق ام الدول ا نظ نص عليه صة أخرى ي ات أن تنَممخت ى إمكاني
  ي،التظلم القضائ

صالح ) ج( صادرة ل ام ال اذ األحك صة بإنف سلطات المخت ام ال ل قي أن تكف
  .المتظلمين

سياسية          ٤وبالرغم من أن المادة      -٨٩  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال
ة    ي الحماي ب الحق ف ن جوان ه م صل ب ا يت ضييق اإلحضار وم ع صراحًة ت ال تمن

ه بصورة تدر           إذ حتجاز،للطعن في اال   ذا الحق ال     أصبح من المعترف ب ة أن ه يجي
ى             يجوز تضييقه،  درة عل دون الق ه ب   وقد حدثت هذه التطورات نتيجة لالعتراف بأن

ن يضمن             تثنائية، ل معرفة قانونية احتجاز الفرد، وبخاصة في أوقات الطوارئ االس
ا في   الشخص بأي حال من األحوال  أي حق من الحقوق األخرى الم   نصوص عليه

 . العهد
 قتصادية واالجتماعيةلمحاآم في حماية الحقوق اإل دور ا-١٥
تيفاء في        -٩٠ رع ط آما يرد أدناه بمزيد من االس ك   : "الف رع ي " حق التمل  : والف

ذا    " قتصادية واالجتماعية والثقافية  لحق في السكن وغيره من الحقوق اإل      ا" من ه
صل، فغ سا الف وق اإلن دولي لحق انون ال سان  (ن ن الق وق اإلن المي لحق الن الع اإلع

ى وجه الخصوص              ة عل ة والثقافي ) والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي
ك             يحمي طائفة عريضة من الحقوق اإل      ا في ذل ة ، بم ة والثقافي قتصادية واالجتماعي

رة       وق األس اعي وحق ضمان االجتم وق ال ات وحق وق النقاب ل  وحق ي العم ق ف الح
وى معيشي آاف وحقوق السكن والغذاء والحق في الرعاية الصحية      والحق في مست  

ة       اة الثقافي وق في الحي يم والحق وق التعل د        .وحق سان ق انون اإلن الرغم من أن ق  وب
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ة     وق المدني ة الحق ي حماي اآم  ف ى دور المح سة عل صورة رئي ادة ب ي الع صب ف ان
ضاً   ضائية أي ات الق ؤدي الهيئ سياسية، ت ًا دورًاوال نفس  مهم مان   ب ي ض ة ف الدرج

ة       دان        .  االمتثال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفردي ر من البل وفي آثي
صادية           وق اقت ع بحق ي التمت ق ف ا الح ي له ات الت راد والجماع اء األف زداد  التج ي
ذه   ة به يلة للمطالب اره وس ضائي باعتب ام الق ى النظ ة إل ة معين ة وثقافي واجتماعي

 . الحقوق
ن -٩١ الرغم م ضائي وب ذ الق ة( أن التنفي ضائيإمكاني صل الق وق )  الف للحق

راراً              اإلقتصادية واإل  ين م د تب  أن  جتماعية  والثقافية آان موضوع بعض الجدل، فق
اراً               وق آانت أفك ذه الحق ر  وجهات النظر التي تنكر إمكانية فصل القضاء في ه  تعب

انون حق               سان  عن سوء فهم أآثر من استنادها إلى أسس وطيدة في حالة ق   ٥٤.وق اإلن
شأن تنفي رغ ب ادئ لمبي نص مب صادية وت الحقوق اإلقت اص ب دولي الخ د ال ذ العه

ه      ٥٥جتماعية والثقافية واإل ى أن ا             " عل وق المعترف به ال الكامل للحق رغم أن اإلعم
اً                اً  في العهد قد ال يتم إال بصورة تدريجية، يمكن  تطبيق بعض الحقوق  تطبيق   فوري

ة       في حين أن تطبيق حقوق أخرى      دول    ...  يمكن أن يجري بصورة تدريجي ى ال وعل
ضائية،                ك  سبل االنتصاف الق ا في ذل ة ، بم األطراف أن توفر سبل انتصاف فعال

 ."عند االقتضاء
اعي  د للشكاوى فيما يتصل بالميثاق اإل     والواقع أنه قد تم وضع إجراء جدي       -٩٢ جتم

ام      م المتحدة      ١٩٩٥األوروبي في ع ستمر المفاوضات في إطار األم   للتوصل   وت
.  جتماعية والثقافيةوجب العهد الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإلإلى إجراء مماثل بم

ك  ال ذل وق اإل ومث دة للحق م المتح ة األم د  أن لجن ة ق ة والثقافي صادية واالجتماعي قت
شريعات، هو                "أعلنت أن    ى سن الت من بين التدابير التي قد تكون مالئمة، إضافة إل

اً              توفير وسائل انتصاف قض    ذ طبق ة للتنفي ر قابل د تعتب  ائي فيما يتعلق بالحقوق التي ق
وطني  انوني ال ام الق رى ال  ...  للنظ ام األخ ن األحك دد م اك ع د وهن ي العه واردة ف

واد      الخاص بالحقوق اإلقتصادية واإل   ك الم ا في ذل ة ، بم ) أ (٧و ٣جتماعية والثقافي
دو )٣(١٥و ) ٤(١٣و) أ) (٢ (١٣و ) ٣ (١٠ و ٨و  ي يب ق   ، الت ة للتطبي ا قابل  أنه

نظم    ن ال ر م ي آثي زة ف ن األجه ا م ضائية وغيره زة الق ق األجه وري عن طري الف
 ٥٦."القانونية الوطنية

  
  

                                                 
  :للحصول على معلومات تفصيلية عن مدى الصالحية القضائية ألحد الحقوق، أنظر ٥٤

Scott Leckie, (1995), “The Justifiability of Housing Rights”, in The Right to Complain about 
Economic, Social and Cultural Rights (Coomans, van Hoof, Arambulo, Smith and Toebes, 

ets), pp. 35-72.  
  ).١٩٨٧ (E/CN.4/1987/17الوثيقة  ٥٥
  .٥  من العهد ، الفقرة ١، الفقرة ٢المادة (، طبيعة التزامات الدول األطراف ٤التعليق العام رقم  ٥٦



 

  ٧٣                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  ٥٧ حرية الرأي والتعبير –و 
 اإلسهام في لكل مواطن حق "من الدستور على انه ) ٤٢( تنص المادة  -٩٣

دولة حرية الفكر قتصادية واإلجتماعية والثقافية وتكفل الالحياة السياسية واإل
 من ١٩والمادة " واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن 
والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى التماس 

 ."قلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدوداألنباء واألفكار وتلقيها ون
  : ما يلي١٩ويعلن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  -٩٤

  .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ١
ه في التماس           ،لكل إنسان حق في حرية التعبير     . ٢  ويشمل هذا الحق حريت

ار وت   ات واألفك ف ضروب المعلوم ا    مختل رين دونم ى آخ ا إل ا ونقله لقيه
ي أو  وع أو في قالب فن وب أو مطب ى شكل مكت ار للحدود، سواء عل اعتب

  .بأية وسيلة أخرى يختارها
رة   تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ال       . ٣ ادة       ٢فق ذه الم  من ه

سؤ ات وم ود . وليات خاصةواجب بعض القي ك يجوز إخضاعها ل ى ذل وعل
  :حددة بنص القانون وأن تكون ضروريةولكن شريطة أن تكون م

  الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،) أ(
ة أو اآلداب       ) ب( صحة العام ام أو ال ام الع ومي أو النظ ن الق ة األم لحماي

  .العامة
حق ال "هي ) ١ (١٩وقد علقت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قائلة بأن المادة  -٩٥

 ٥٨."يسمح العهد بأن يخضع ألي استثناء أو قيد
ر حق أساسوالحق -٩٦ رأي والتعبي ة ال ي حري ر من  ف ة لكثي ل حجر الزاوي  يمث

سياسية       وق            .  الحقوق، بما في ذلك الحقوق ال د من البحث التفصيلي في الحق ولمزي
ر      دولي، أنظ انون ال ا الق ي يكفله سياسية الت ع ال صل الراب شر الف ة : "ع مراقب

  ."االنتخابات
  تجمعشتراك في الجمعيات وحرية ال حرية اإل–ز 
أشار الدستور اليمني إلى الحق في حرية االشتراك في الجمعيات وتكوينها            -٩٧

ة  ات المختلف وين الجمعي ة تك ا حري ن أوجهه شعب وم ة ال ى مرجعي تناد إل باالس
واد    ي الم سياسية ف ات ال زاب والتجمع ة واألح ات المهني نص ) ٤٢ ، ٥( والنقاب وت

ادة  ى ) ٥٨(الم ة :" عل وم الجمهوري ي عم واطنين ف ع – للم ارض م ا ال يتع  بم

                                                 
دليل حرية التعبيرالصادر عن منظمة المادة ون الدولي المتصل بالحق في حرية التعبير، أنظر الستعراض أشمل للقان  57
١٩٩٣ (١٩.( 
، مجموعة تعليقات عامة )١٩٨٣الدورة التاسعة عشرة،  (١٩، المادة ١٠اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام  ٥٨

 من النص اإلنكليزي ١١ ، صفحة HRI/GEM/1لوثيقة وتوصيات عامة اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ا
)١٩٩٤.(  
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وين            –نصوص الدستور     الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابيًا والحق في تك
داف         دم أه ا يخ ة بم ادات الوطني ة واالتح ة واالجتماعي ة والثقافي ات العلمي المنظم

آما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن       .. الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق    
ن  واطنين م سياسية  الم ات ال سات والمنظم ات للمؤس ضمن الحري ته، وت ممارس

ة   ة واالجتماعي ة والعلمي ة والثقافي ةوالنقابي ادة   " آاف صت الم انون  ) ١٥( ون ن ق م
  .اإلجراءات الجزائية على عدم جواز وضع قيود على حرية التجمع 

لكل شخص حق    ": من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن       ٢٠ وتنص المادة   
  ."حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلميةفي 
ى أن        ) ١ (٢٢وتنص المادة    -٩٨ سياسية عل ة وال الحقوق المدني من العهد الخاص ب

شاء     " ك حق إن ي ذل ا ف رين، بم ع آخ ات م وين الجمعي ة تك ي حري رد حق ف ل ف لك
ة مصالحه ا من أجل حماي ضمام إليه ات واالن ًال." النقاب ادة وعم ال ) " ٢ (٢٢ بالم

انون        يج وز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها الق
سالمة              ومي أو ال صيانة األمن الق وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، ل
وق   ة حق ة أو حماي ة أو اآلداب العام صحة العام ة ال ام أو حماي ام الع ة أو النظ العام

  ."اآلخرين وحرياتهم
ذه األ       ضمنت ه ة    ت سات األهلي ات والمؤس ة بالجمعي وانين الخاص ام الق حك

وانين ال تتفق            ة وهي ق ة والمهني ات العمالي واألحزاب والتنظيمات السياسية والنقاب
  .مع المعايير الدولية مما يستوجب األخذ بالمعايير الدولية عند التعارض   

سنة    )٢٩(أما القانون رقم         شأن تنظيم المظاهرات والم       ٢٠٠٣ل ه  ، سيرات ب فإن
ة التجمع                      ى حري ود التي فرضها عل شكل  " محل جدل في اليمن ما إذا آانت القي ت

ة في        " تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي       مما يستوجب تطبيق المعايير الدولي
  .حالة التعارض

ات   -٩٩ سياسية والنقاب وين األحزاب ال ات تك ي الجمعي تراك ف ة االش شمل حري وت
ة و   ر الحكومي ات غي ات     والمنظم سائية والجماع ات الن اء والمنظم ات األحي رابط

ا شارآة فيه ا والم ضمام إليه ة واالن ات الطالبي ة والتنظيم ذه .  الديني اك ه د انته ويع
 . الحقوق تدخال في األداء السليم للمجتمع الديمقراطي

اً             -١٠٠ سير جنب اره ي ى جنب     وينبغي النظر إلى الحق في التجمع السلمي باعتب  إل
ة اال    ات،   شتراك   مع حري ادة      في الجمعي ل الم الحقوق        ٢١ وتكف د الخاص ب  من العه

سياسية أن  ة وال ون "المدني ه، يك ا ب سلمي معترف ع ال ي التجم وز أن الحق ف  وال يج
اً             شكل     يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبق انون وت  للق

ومي أو ال           صيانة األمن الق ة  تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، ل سالمة العام
وق اآلخرين              ة حق ة أو حماي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العام

 .وحرياتهم 
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   حرية التنقل واالقامة–ح 
بالد والخروج                  - ١٠١ ى ال دخول إل ل وال ة التنق آفل الدستور للمواطن اليمني حري

ى آخر     حرية التنقل من مكا   :" منه التي تنص على   ) ٥٧(منها وذلك بنص المادة    ن إل
دها إال في الحاالت التي                     واطن، وال يجوز تقيي في األراضي اليمنية مكفولة لكل م
ة         ى الجمهوري دخول إل ة ال واطنين، وحري المة الم ضيات وس انون لمقت ا الق يبينه
والخروج منها ينظمها القانون، وال يجوز إبعاد أي مواطن عن األراضي اليمنية أو  

  .منعه من العودة إليها
ادة  وآ    ت الم ال      )١٥(فل ة االنتق واطن حري ة للم راءات الجزائي انون اإلج ن ق م

الً  رور عم ة والم ادة واإلقام سان،  ) ١ (١٣ بالم وق اإلن المي لحق الن الع ن اإلع م
ة               " ا  ."  لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدول آم

ده، وفى     لكل فرد حق في مغادرة أي ":أن) ٢ (١٣تعلن المادة    ك بل  بلد، بما في ذل
  ."العودة إلى بلده

سياسية الحق في                ١٢وتكفل المادة    - ١٠٢ ة وال الحقوق المدني د الخاص ب  من العه
  :حرية التنقل واإلقامة

ل                     -١ ة التنق ا حق حري ة م يم دول  لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقل
  .فيه وحرية اختيار مكان إقامته

  .، بما في ذلك بلده لكل فرد حرية مغادرة أي بلد-٢
ك التي ينص                     -٣ ر تل ود غي ة قي ذآورة أعاله بأي  ال يجوز تقييد الحقوق الم

ام أو                   ومي أو النظام الع ة األمن الق عليها القانون، وتكون ضرورية لحماي
ون        اتهم، وتك رين وحري وق اآلخ ة أو حق ة أو اآلداب العام صحة العام ال

  . العهدمتمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا
  .، من حق الدخول إلى بلده ال يجوز حرمان أحد، تعسفًا-٤

ادة              - ١٠٣ ) ٢(وأوجبت اتفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة في الم
بة    دابير المناس ع الت اذ جمي ة اتخ ى الدول وانين   " عل ن الق ائم م ال الق ر أو إبط لتغيي

زًا ضد  شكل تميي ي ت ة واألعراف والممارسات الت رأةواألنظم ضًا  " "الم أنظر أي
ة  ) ١٥/٤(آما نصت المادة  " تفاقية  من اإل ) ٥(المادة   من االتفاقية على واجب الدول

نح   ي م ة      :" ف صل بحرآ شريع المت ق بالت ا يتعل وق فيم س الحق رأة نف ل والم الرج
  ".األشخاص وحرية اختيار محل  سكناهم وإقامتهم 

ى              ة عل رأة   وتعد القيود المفروضة من قبل الحكوم ل الم أن    (تنق ة ب ل المطالب مث
ذا الحق،     ) لخارجيرافقها أحد أقربائها الذآور عند السفر إلى ا          انتهاآات واضحة له

ى أساس الجنس المحظور                  ائم عل ز الق آما تشكل هذه القيود حالة من حاالت التميي
ة                 الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال سان والعه بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلن

  .اسيةوالسي
ة شخصية                     - ١٠٤ ة هوي ة عن إصدار جواز سفر أو وثيق ويعتبر  امتناع الحكوم
ًا اً تعويق م انتهاآ ن ث ق، وم ذا الح ة ه ل لممارس ة التنق ي حري ي .    للحق ف ا ينبغ آم
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سية  ة والجن ين اإلقام صلة ب سان إدراك ال وق اإلن وظفي حق ن -لم وهي حق آخر م
ادة       ا الم ي تحميه ية الت سان األساس وق اإلن ن ١٥حق وق     م المي لحق الن الع اإلع

ادة   نص الم سان وت ى  ) ٤٤(اإلن ي عل تور اليمن ن الدس سية  :" م انون الجن نظم الق ي
ًا             اليمنية، وال يجوز إسقاطها عن يمني إطالقًا وال يجوز سحبها ممن اآتسبها إال وفق

سية           " للقانون ساب جن وأثر إنكار الحكومة لحقوق اإلقامة  على التمتع بالحق في اآت
  .لعكسوالعكس با

    حق التملك –ط 
ادتين   - ١٠٥ ي في الم ل الدستور اليمن ة ) :" ٢٠،ج /٧(آف رام الملكي ة واحت حماي

ة الضرورة                  " الخاصة   ا في حال ة وأجاز فقط انتقاله وحظر التجرد التعسفي للملكي
انون ومن                     ًا للق ة وبتعويض عادل يحدده القضاء وفق التي تقتضيها المصلحة العام

ى الح    داءات عل رز االعت يمن    أب ي ال ة ف ي الملكي ات   ، ق ف ى ممتلك تيالء عل االس
  .المواطن في األرض والمسكن 

ادة          ى أن      ١٧وتنص الم سان عل وق اإلن المي لحق رد  "  من اإلعالن الع لكل ف
ره         ه           ... حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غي د أحد من ملك وال يجوز تجري

سفًا شابهاً  ."  تع صًا م دان  ن ضمن العه ادة  .  وال يت ع أن الم دين   ١والواق ن العه  م
ى أن   نص عل عياً "ت شعوب، س ع ال ر   لجمي صرف الح ة، الت دافها الخاص  وراء أه

ضيات      ن مقت ة ع ات منبثق ة التزام الل بأي ا إخ ة دونم ا الطبيعي ا وموارده بثرواته
دولي               انون ال ة وعن الق . التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادل

شه الخاصة              وال ي  ا يحظر   ."  جوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عي آم
  .العهدان التمييز لعدة أسباب، من بينها التمييز بسبب الثروة

اً     - ١٠٦ اً  يرتبط حق التملك ارتباط سكن       وثيق الحق في ال ادة     .  ب  من   ١١وتنص الم
ى               ة  عل ة والثقافي صادية واالجتماعي الحقوق االقت حق آل شخص      "العهد الخاص ب

ا يفي بحاجتهم من                    في وفر م ه وألسرته، ي ساء     مستوى معيشي آاف ل ذاء والك الغ
وق             دروت...".  والمأوى ة الحق  أدناه مناقشة أشمل للحق في السكن باعتباره أحد أمثل

  . االقتصادية
 جتماعية والثقافيةلحق في السكن وغيره من الحقوق اإلقتصادية واإل ا-ي 
ة       لعهد الخا من ا ) ١ (٢تتضمن المادة    - ١٠٧ صادية واإلجتماعي الحقوق اإلقت ص ب

ة اإل دة،  والثقافي ى المعاه ي صادقت عل ات الت ع الحكوم ى جمي ع عل ذي يق زام  ال لت
  :وهذا نصها

ا وعن طريق                   أن تتخذ، بمفرده د ب تتعهد آل دولة طرف في هذا العه
د اون ال ساعدة والتع صعيدين اإلالم ى ال يما عل صادي وليين، وال س قت

صى  ي، وبأق وات   والتقن ن خط زم م ا يل ة، م ا المتاح ه موارده سمح ب ا ت م
د،       ذا العه ي ه ا ف رف به الحقوق المعت دريجي ب ي الت ع الفعل ضمان التمت ل

صوصاً    بة، وخ سبل المناس ع ال ك جمي ى ذل الكة إل دابير  س اد ت بيل اعتم  س
  .تشريعية
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وق     - ١٠٨ ل  وحق ي العم ك الحق ف ي ذل ا ف وق، بم ن الحق دد م د بع رف العه و يعت
وق     شي                النقابات وحق وق األسرة والحق في مستوى معي اعي وحق ضمان االجتم ال

آاف وحقوق السكن والغذاء وحقوق الرعاية الصحية  وحقوق التعليم والحقوق في             
ة    الحقوق اإلقتصادية واإل   وغيرها من   .الحياة الثقافية  ك،   ،جتماعية والثقافي ع ذل   وم

وق ا  ة الحق درت لجن وق، أص ذه الحق ق ه ال لتطبي صادية وآمث ة اإلإلقت جتماعي
ذا             ٤ التعليق العام رقم     ١٩٩١والثقافية  في عام      م، وه سكن المالئ ى الحق في ال  عل

  :نصه
ر "من العهد، فان الدول األطراف      ) ١ (١١ بالمادة   عمًال     بحق آل    ... تق

ا يفي بحاجتهم من                    وفر م ه وألسرته، ي شخص في مستوى معيشي آاف ل
شية     الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين         ه المعي ."  متواصل لظروف

شية،                  ه المعي سكن  وفي التحسين المتواصل لظروف والحق اإلنساني في ال
س         وهو حق مستمد من الحق في مس         ة رئي سم بأهمي اف، يت شي آ ة توى معي

  ... في التمتع بالحقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ى               رارًا عل د م اد التأآي رام الكامل       وبرغم أن المجتمع الدولي قد أع ة االحت  أهمي

ايير           ين  المع للحق في السكن  المالئم، فهناك فجوة آبيرة بدرجة تبعث على القلق ب
من العهد والحالة السائدة  في آثير من أرجاء    ) ١ (١١المنصوص عليها في المادة     

ة                     . العالم دان النامي صفة خاصة في بعض البل ادة ب شاآل تكون ح وفي حين أن الم
ه ق ي تجاب ودًاالت ود   ي ة وج ود، تالحظ اللجن ن القي ا م وارد وغيره ى الم رة عل  آبي

ضًا رة أي شاآل آبي ض   م ي بع م  ف ر المالئ سكن غي أوى وال دام الم ق بانع  تتعل
صادياً     ة اقت د عن                .  المجتمعات المتقدم ا يزي اك م م المتحدة أن هن در األم  ١٠٠وتق

ون ش                  ر من بلي الم وأآث شون   مليون شخص بال مأوى في جميع أنحاء الع خص يعي
. وال يوجد أي مؤشر يدل على حدوث انخفاض في هذا العدد          .  في سكن غير مالئم   

شاآل                     اني من م دول األطراف ال تع ويبدو من الواضح أنه ال توجد أي دولة من ال
  ...آبيرة من نوع أو آخر فيما يتصل بالحق في السكن

ى آل شخص               ى    وفي حين أن اإلشارة      .  وينطبق الحق في السكن عل ه  " إل ل
ا آل و        "  وألسرته ألدوار التي يضطلع به سبة  ل احد من   تعبر عن افتراضات بالن

شاط اإل اط الن سين وأنم اً الجن ة عموم ت  مقبول ي آان صادي الت ام قت ي ع  ١٩٦٦ ف
ا تتضمن أي حدود                  وم أنه عندما تم اعتماد العهد، فال يمكن  أن يفهم من العبارة الي

  ... التي ترأسها امرأة أو غير ذلك من الجماعاتتقيد انطباق حق األفراد أو األسر
ل حق         اره  يمث سكن باعتب ي ال ى الحق ف ي النظر إل ه ينبغ ة  أن رى اللجن وت

اً  .  المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسالم وآرامة       ك مالئم سببين  ويعد ذل  ل
اً ، يرتبط الحق في السكن  ارتباطًاأوًال.  على األقل  وق اإلن   وثيق سان األخرى    بحق

ادة    :وثانيًا... وبالمبادئ األساسية التي يستند إليها العهد       يجب تفسير اإلشارة في الم
م           ) ١ (١١ ا نصت    . على أنها ال تشير فحسب إلى السكن، بل إلى السكن المالئ وآم

ام                  واء لع ة لإلي شرية واالستراتيجية العالمي ة بالمستوطنات الب آل من اللجنة المعني
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م   ه  يقصد ب  "،  ٢٠٠٠ أوى المالئ افي واألمن           ...الم ز  الك ة والحي الخصوصية الكافي
ا          لكافي، واإلضاءة والتهوية الكافيتي   ا م فيم ع المالئ ن والبنية األساسية الكافية والموق

  ٥٩."وأن تكون جميعها بتكلفة معقولة-يتعلق بالعمل والمرافق األساسية
: ن المالئم، وهي    ويحدد التعريف سبعة جوانب ينطوي عليها الحق في السك         -١٢٥

ى              درة عل سالمة الحيازة، وتوفر الخدمات والمواد والمرافق والبنية األساسية، والق
سكن،        ى ال صول عل ة الح ة إمكاني سكن، وإتاح صالحية لل ة،  وال ل التكلف تحم

  ٦٠.والموقع،  والسكن المالئم من الناحية الثقافية
م -١٢٦ ام رق ق الع ي التعلي ى أن ٤ وينته ة تعتب" إل الء اللجن االت اإلخ ر أن ح

ًا سري ال تتمشى ظاهري ي حاالت الق ا إال ف د وال يمكن تبريره ات العه ع متطلب  م
  ٦١."  لمبادئ القانون الدولي ذات الصلةالضرورة القصوى  وطبقًا

ة    أصدرت لجنة الحقوق اإل    ١٩٩٧زيران  ح/ وفي يونيو  -١٢٧ قتصادية واالجتماعي
م        ام رق ر      ٧والثقافية تعليقها الع ذي وف شأن حاالت اإلخالء             ال ه ب دا من التوجي مزي

  ٦٢:القسري
الء         االت اإلخ دد ح ي ص د ف ي العه راف  ف دول األط ات ال ستند التزام ت

ادة    ى الم ا إل ي جوهره سري ف رى ذات  ) ١ (١١الق ام األخ ى األحك افة إل باإلض
صلة ادة .  ال ستعمل   ) ١ (٢والم أن ت دول  ب زم ال صفة خاصة تل سبل "ب ع ال جمي
ة ممارسة          .   الحق في السكن المالئم    لتعزيز"  المناسبة ى طبيع النظر إل على أنه ب

ستند          ) ١ (٢اإلخالء القسري فإن ما تشير إليه المادة         ذي ي دريجي ال ذ الت من التنفي
اً       سها عن اإلخالء        .  إلى توفر الموارد قلما يكون مالئم ة نف ع الدول ويجب أن تمتن

ا أو األط     د وآالئه انون ض ق الق ضمن تطبي سري وأن ت ذين  الق رى ال راف األخ
سري  ذ اإلخالء الق ون بتنفي رة (يقوم ي الفق دد ف ى النحو المح ا ).   أعاله٣عل آم

ادة  نهج الم ذا ال ة ) ١ (١٧يعزز من ه الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال من العه
ة               ة آافي ا حماي .  والسياسية التي تكمل الحق في عدم التعرض للخالء القسري دونم

ة أ م بجمل ذا الحك رف ه ن  ويعت ة م ع بالحماي ي التمت ا الحق ف ور، منه دخ"م ل الت
انوني ر الق سفي أو غي ؤ" التع ي ش هف ة  .  ون بيت زام الدول ة أن الت ي مالحظ وينبغ

  .بكفالة احترام هذا الحق ال يخضع لالعتبارات المتصلة  بمواردها المتاحة
دول األطراف          ) ١ (٢        وتطالب المادة    ستعمل ال س   "من العهد بأن ت ع ال بل جمي

ي        "المناسبة  وق الت ع الحق ز جمي شريعية، لتعزي دابير ت اد ت ك سبل اعتم ا في ذل ، بم
م                .  يحميها العهد  ام رق ا الع ) ١٩٩١ (٣وبالرغم من أن اللجنة قد أشارت في تعليقه

ى ن اإل إل دابير ال يمك ذه الت ل ه ن    أن مث وق، وم ع الحق سبة لجمي ا بالن تغناء عنه س

                                                 
، الملحق رقم )١٩٩١ (٤لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقرير عن الدورة السادسة، التعليق العام رقم  ٥٩
  ). الحواشيحذفت) (١٩٩٢ ( E/1992/23 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ١١٥ إلى ١١٤، المرفق الثالث، الصفحات من ٣
  .١١٧ إلى ١١٥المرجع السابق، الصفحات من  ٦٠
  .١١٩المرجع السابق، صفحة  ٦١
  ).١٩٩٧ (E/CN.4/C.12/1997/4الوثيقة  ٦٢
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شاء   لقسري يعد أساسًا جوهريًاالواضح أن وضع تشريع ضد اإلخالء ا     ه إن  يستند إلي
    وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير،نظام للحماية الفعالة

  توفر أآبر قدر ممكن من  سالمة الحيازة لشاغلي المساآن واألراضي و ) أ (
  تتمشى مع العهد و )  ب(
  .  ء على الظروف التي تتم فيها حاالت اإلخالترمي إلى السيطرة تمامًا) ج(

ة                        املين تحت سلطة الدول وآالء الع  آما يجب أن ينطبق التشريع على جميع ال
دول          .  أو الذين يخضعون لمساءلتها    وبالنظر آذلك إلى االتجاه المتزايد في بعض ال

ى       نحو قيام الحكومات بالتخفف آثيراً     من مسؤولياتها في قطاع اإلسكان، يجب عل
تدابير التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى      الدول األطراف أن تضمن آفاية ال     

ع دون       ،من ذها، ب تم تنفي ي ي سري الت الء الق ى اإلخ ضاء، عل د االقت ة، عن  والمعاقب
ات،ضمانات د أشخاص أو هيئ ى ي بة، عل دول األطراف أن  مناس ذلك ينبغي لل  ول

تستعرض التشريعات والسياسات ذات الصلة لضمان عدم تعرضها مع االلتزامات            
ات  ا شريع أو سياس ديل أي ت اء أو تع م وإلغ سكن المالئ ي ال ق ف ن الح ة ع لمنبثق

  .تتعرض مع متطلبات العهد
ان            ا المادت د     ٣و) ٢ (٢         وتفرض أحكام عدم التمييز التي تنص عليه  من العه

دابير              إضافياً التزامًا اذ الت  على الحكومات بأن تضمن، حيثما تقع حاالت إخالء، اتخ
ستند      .  فالة عدم وقوع أي شكل من أشكال التمييز       المناسبة لك  وفي األحوال التي قد ت

ع                       ى عدم دف ة اإلصرار عل ا في حال ررات، مثلم ى مب فيها بعض حاالت اإلخالء إل
ى                       تم عل ول، يتح دون أي سبب معق العين المؤجرة ب اإليجار أو عند إلحاق ضرر ب

د     السلطات المعنية أن تكفل تنفيذ هذا اإلخالء على نحو يك          فله قانون يتماشى مع العه
  ...وإتاحة جميع سبل االلتجاء إلى القانون وجميع سبل االنتصاف أمام المتضررين

الحقوق      -١٢٨ اص ب د الخ ي العه واردة ف صلة ال ام ذات ال ى األحك افة إل  وباإلض
ا         ضا أحكام دولي أي ساني ال انون اإلن االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يتضمن الق

سري   ذات صلة بحاال   ادة        .  ت اإلخالء الق ك أن الم ال ذل ة جنيف       ٤٩ومث  من اتفاقي
  :الرابعة تنص على ما يلي

يهم                  ين أو نف ردي لألشخاص المحمي اعي أو الف يحظر النقل الجبري الجم
ة      ة إلي أراضي دولة االحتالل أو إلى      من األراضي المحتل    أراضي أي دول

  .أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا آانت دواعيه
ادة     -١٢٩ نص الم ة، ت ر الدولي سلحة غي ات الم سبة للمنازع ل بالن ن ١٧ وبالمث  م

  :البروتوآول الثاني التفاقيات جنيف على ما يلي
م                . ١ ا ل النزاع م ال يجوز األمر بترحيل السكان المدنيين، ألسباب تتصل ب

ين أو أسباب عسكرية ملحة      دنيين المعني ك أمن األشخاص الم  ،يتطلب ذل
ضت ا  ا اقت ة       وإذا م اذ آاف ب اتخ ل، يج ذا الترحي ل ه راء مث روف إج لظ

د   سكان الم تقبال ال ة الس راءات الممكن ن  اإلج ية م روف مرض ي ظ نيين ف
أوى   ة            حيث الم سالمة والتغذي ة وال ة والعالجي   . واألوضاع الصحية الوقائي
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دنيين عل . ٢ راد الم ام األف باب ىال يجوز إرغ زوح عن أراضيهم ألس  الن
  .تتصل بالنزاع

  لالجئين  حقوق ا–ك 
سياسيين                    -١٣٠ ين ال سليم الالجئ ي يحظر ت ى أن الدستور اليمن ،  سبقت اإلشارة إل

م يعرَ    ه ل ر أن سياسي  غي شمل تعريف    ، ف الالجئ ال ة ت يمن الدولي  ًالكن التزامات ال
 ١المعدلة بالمادة( من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين ١إذ تعرف المادة ، لالجئ 

ع    اص بوض ول الخ ن البروتوآ ينم ة )  الالجئ ئ"لفظ ى أي   " الج شير إل ا ت بأنه
بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو             "شخص  

سيته،                    د جن سياسية، خارج بل ه ال ة أو آرائ جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معين
د     ك البل ة ذل ستظل بحماي وف، أن ي ك الخ سبب ذل د ب ستطيع، أو ال يري وال .. وال ي

ر سياسية         ي نطبق وضع الجئ على بعض األشخاص إذا ارتكبوا جريمة جسيمة غي
  .خارج بلد اللجوء أو إذا أدينوا بأعمال تتنافى مع مقاصد األمم المتحدة ومبادئها

الالجئين من تعريف                 -١٣١ ة الخاصة ب ."  الالجئ " وقد وسعت الصكوك اإلقليمي
دتها      واالتفاقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاآل ال       الجئين في أفريقيا والتي اعتم

ادة    "  الالجئ" توسع  تعريف  ٦٣منظمة الوحدة األفريقية   ) ٢ (١حيث تنص في الم
داء خارجي أو       تنطبق أيضًا" الجئ"على أن  لفظة   سبب اعت ى آل شخص ، ب  عل

احتالل أو هيمنة أجنبية أو أحداث تخل على نحو خطير بالنظام العام في بعض أو    
ًا               آل  بلد المنشأ    اد التماس ه المعت  أو بلد الجنسية، ُيرغم على الرحيل عن مكان إقامت

 .للجوء في مكان آخر خارج بلد المنشأ أو بلد الجنسية
ادة      سي لمفهوم حماية الالجئين،    ومبدأ عدم الرد أسا    -١٣٣ من  ) ١ (٣٣ وتنص الم

ه         دة أن           "االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين على أن ة متعاق ة دول تطرد  ال يجوز ألي
 حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته       ى أو ترده بأية صورة من الصور إل       الجئًا

ة أو       أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى      مهددتين فيها بسبب عرقه      ة معين  فئة اجتماعي
  ."بسبب آرائه السياسية

ادة  -١٣٤ ن ٣١ والم ين م ي الالجئ ين تعف ع الالجئ ة بوض ة الخاص ن االتفاقي  م
راءات ى أن    إج نص عل ة وت رة العادي رض     " الهج ن ف دة ع دول المتعاق ع ال تمتن

سبب دخ       ة، ب ى         عقوبات جزائي انوني، عل ر الق ذين     ولهم أو وجودهم غي ين ال  الالجئ
يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم آانت فيه حياتهم       

انون خاص         وفي اليمن ال يزال النقاش جارياً     ...".أو حريتهم مهددة    حول إصدار ق
فة      ى ص صول عل ى الح ة عل وق المترتب وء والحق راءات اللج نظم إج الالجئين ي ب

  .الجئ طبقًا لالتفاقية 

                                                 
  ).١٩٩٦ ( CM/267/Rev.1وثيقة منظمة الوحدة األفريقية  ٦٣
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ستقبلة مرآز -١٣٥ ة الم نح الدول ة الخاصة " الجئ" وبمجرد أن تم ل االتفاقي تكف
اً   ين حقوق ع الالجئ ة  بوض ة معين ة     جوهري دين وملكي ة ال ل حري االت مث ي مج  ف

  .والوصول إلى القضاء وغير ذلك من الحقوقالعقارات 
رأة ون الالجئين أن    ق الحظت مفوضية األمم المتحدة لشؤ      وفي هذا السيا   -١٣٦  الم

ون    " ك   ... تتقاسم مشاآل الحماية التي يعاني منها الالجئ ى ذل ساء  ...وباإلضافة إل للن
سهم              وع جن رز ن ة تب  فهن يحتجن   : والفتيات الالجئات احتياجات خاصة من الحماي

ة            مثًال  إلى الحماية ضد التالعب،  واالنتهاك واالستغالل الجنسي والبدني، والحماي
ود   َلولع... ي في تقديم السلع والخدمات   ضد التمييز الجنس   ذل جه  هناك حاجة إلى ب

 آما الحظت المفوضية أن ٦٤...خاصة لحل المشاآل التي تواجهها الالجئات تحديدا
وع الجنس   صلة بن ساء المت ات الن ز طلب وء أو مرآ ن " الجئ"للحصول اللج يمك

ة  "أو " الرأي السياسي"تقريرها استنادا إلى فئات     ة المعين في  " الجماعة االجتماعي
  ٦٥."الالجئ"تعريف 
ين ، وهو الحق في                  -١٣٧ دولي لالجئ انون ال ستمد من الق  وهناك حق مهم آخر م

وء اس اللج ادة .  التم ن الم وق ) ١ (١٤وتعل المي لحق ن اإلعالن الع سان أن م اإلن
  ." من االضطهادلكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصًا"

   حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة-ل 
ات    - ١٣٨ وق والواجب ي الحق رأة ف ين الرجل والم ساواة ب ي الم تور اليمن ل الدس آف

ة  واد   ٦٦العام ي الم ك ف انون  ) ٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٣١ ، ٢٥ ،٢٤، ٧( وذل نص الق وي
ساوية            ) ١(ق اإلنسان على أن     الدولي لحقو  ة مت ى معامل رأة عل يحصل الرجل والم

ة        ) ٢(و زهن آجماع سبب مرآ ساء ب ى الن ة عل ن الحماي ة م واع  خاص ق أن تنطب
  .ضعيفة
رأة تعرف                 ١ والمادة   -١٤٥ ز ضد الم ع أشكال التميي  من اتفاقية القضاء على جمي

رأة   " ه   " التمييز ضد الم د          "بأن تبعاد أو تقيي ة أو اس ى أساس الجنس        أي تفرق تم عل ي
سان                   وق اإلن رأة بحق راف للم اط االعت وهين أو إحب ويكون من آثاره أو أغراضه، ت
ة        ة والثقافي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ادين ال ي المي ية ف ات األساس والحري

ر دان آخ ي أي مي ة أو ف ذا " والمدني ار ه ي إط دم  "وف ى ع وم عل ذي يق وذج ال النم
  .رأة إذا منعت من نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل، تنتهك حقوق الم"التمييز
سياسية  ٣ بالمادة  وعمًال - ١٣٩ دول   " من العهد الخاص بالحقوق المدنية وال د ال تتعه

ساوي   ا ة ت د بكفال ذا العه ي ه راف ف ع    ألط ع بجمي ق التمت ي ح ساء ف ال والن  الرج
لعام رقم  وفي تعليقها ا  ."  الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد       

 فسرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان هذا الحكم بأنه ال يتطلب فقط تدابير لحماية              ٣
                                                 

  ).١٩٩١ (٨ إلى ٧ مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، الخطوط التوجيهية بشأن حماية الالجئات، الصفحات من ٦٤
  .نفس المرجع السابق ٦٥
م تم إلغاء الجزئية الخاصة بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز الذي آان الدستور ينص ١٩٩٤في تعديل الدستور عام  ٦٦

ات غير أن إعمال مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز ملزم لليمن طبقًا للمعد، قبل التعديل ) ٢٧(عليه في مادته 
  .واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن 
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ا          إيجابياً عمًالالمرأة، بل أيضا     الحقوق المنصوص عليه .  لضمان التمتع اإليجابي ب
وق         وي بحق ى النهوض الق ساعية إل شطة ال ويشمل العمل  اإليجابي السياسات واألن

الل ا  ن خ ة ضعيفة م ة خاصة أو    جماع ة معامل صورة مؤقت نح ب دابير تم اد ت عتم
اوت ًا  لمجموعة من األشخاص لمعالجة أوجه التف زا إيجابي رأة . تميي سبة للم وبالن

ا                  تحديدًا ساواة التي تنص عليه ق الم ة لتحقي ، يعد العمل  اإليجابي استراتيجية الزم
  . من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة٤المادة 
زام                       - ١٤٠ د االلت رأة تأآي ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل وتعيد اتفاقي

انون    ام الق ل أم ع الرج رأة م ساواة الم ادة (بم دول  ).  ١٥الم ة ال زم االتفاقي ا تل آم
اة          ي الحي رأة ف د الم ز ض ى التميي ضاء عل بة للق دابير المناس اذ الت راف باتخ األط

ة  سياسية والعام ادة (ال يم) ٧الم ادة  (والتعل ل ) ١٠الم ادة (والعم ة ) ١١الم والرعاي
صحية  ادة (ال ة   ) ١٢الم صادية واالجتماعي اة االقت ادة (والحي زواج ) ١٣الم وال

 ).١٦المادة (والعالقات  العائلية 
ى مر أ     وبالنظر إلى عال   - ١٤١ ساوية عل ر المت وة غي رأة    قات الق اريخ، تتطلب الم لت

دولي        انون ال ا   .  حماية خاصة بموجب الق ى         ٦دة  وتطلب الم ة القضاء عل  من اتفاقي
دو   ى ال رأة إل د الم ز ض كال اإل التميي ع أش ة جمي راف لمكافح المرأة ل األط ار ب تج

ز   ٩آما تنص التوصية العامة رقم . واستغالل بغاء المرأة  ى التميي  للجنة القضاء عل
د شكالً   وع الجنس يع ى أساس ن ائم عل ى أن العنف الق رأة عل كال ضد الم ن أش  م

ي ت ز الت ع     التميي ساواة م دم الم ى ق ات عل الحقوق والحري ع ب ن التمت رأة م ع الم من
  ٦٧.الرجل
رأة    - ١٤٢ ى العنف ضد الم ضاء عل شأن الق إن اإلعالن ب ل، ف ن قب رنا م ا أش وآم

ادة                       ه الم رأة، وهو مصطلح تعرف شكلة العنف ضد الم د لم ه   ١يتصدى بالتحدي  بأن
ه،     أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أ           " ن يترتب علي

ا في                      سية، بم سية أو النف ة الجسمانية أو الجن أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحي
ة، سواء                  ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحري

  ." حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة
ال      ويتسم هذا التعريف باتساعه ويشمل  الضرب والتعدي ال          - ١٤٣ ى أطف سي عل جن

ره                   اث وغي ان اإلن المهر واغتصاب الزوجة وخت األسرة البنات والعنف المتصل ب
رتبط   ر الزوجي والعنف الم رأة، والعنف غي ة للم ة المؤذي من الممارسات التقليدي
باالستغالل  واالغتصاب والتعدي الجنسي والتحرش الجنسي في مكان العمل  وفي 

  .تجار بالنساء وإجبارهن على البغاءان آخر واإلت التعليمية وفي أي مكالمؤسسا
ادة    - ١٤٤ ي الم ال ف ذه األفع ى ه ضاء عل ة بالق ات الدول رد التزام ن إعالن ٤وت  م

رأة         ى العنف ضد الم زام                .  القضاء عل ور، الت ة أم ين جمل ة، من ب ى الدول ع عل ويق
ة         ارات ديني د أو اعتب رف أو تقلي أي ع ذرع ب دم الت رأة وع د الم ف ض ة العن بإدان

                                                 
، وثيقة األمم المتحدة ١٩ لجنة القضاء على العنف ضد المرأة، الدورة الحادية عشرة، التوصية العامة  ٦٧

CEDAW/C/1992/L.1/Add.155) ١٩٩٢.(  
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اد                  للتن ة، سبل اعتم ائل الممكن ع، بكل الوس صل من التزامها بالقضاء عليه، وأن تتب
د في                سياسة لمكافحته ومنعه، وأن تمتنع عن ممارسة العنف ضد المرأة، وأن تجته
ة                درء  أفعال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، سواء ارتكبت الدول

صلة          ولمزيد. هذه األفعال أو ارتكبها أفراد     ة المت ايير الدولي  من المعلومات عن المع
ي                   رر الخاص المعن دي  للمق ر التمهي بالقضاء على العنف ضد المرأة، أنظر التقري

رأة  د الم العنف ض رأة   ٦٨ب د الم العنف ض ي ب اص المعن رر الخ ر المق   ٦٩وتقري
  ٧٠.وتقريري المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

  ت حقوق األقليا-م
ين           - ١٤٥ ة ب ات العام وق والواجب ي الحق ساواة ف دأ الم ي مب تور اليمن ل الدس يكف

  ٧١ )٥٨ ،٤٢، ٤١ ، ٩ ، ٥(المواطنين آافة طبقًا للمواد 
ه           ٢٧وتعلن المادة    سياسية أن ال يجوز، في     " من العهد الخاص بالحقوق المدنية وال

رم األ    ة، أن يح ة أو لغوي ة أو ديني ات إثني ا أقلي د فيه ي توج دول الت خاص ال ش
اهرة   افتهم الخاصة أو المج ع بثق ن حق التمت ذآورة م ات الم ى األقلي سبون إل المنت
ي    رين ف ع األعضاء اآلخ تراك م تهم، باالش تخدام لغ عائره أو اس ة ش دينهم وإقام ب

ادئ  ) ١: (وبناء على ذلك، تشمل حقوق األقليات الدولية آحد أدنى          ."  جماعتهم مب
ساواة ز  الم دم التميي انون وع ام الق اهرة  ) ٢( و  أم ي المج ق ف دينهمالح ة ب  وإقام

عائره و  ع ) ٣(ش ق التمت افتهمح ة و بثق تخدام ) ٤( الخاص ي اس ق ف تهمالح  لغ
  ٧٢.الخاصة
ى                   - ١٤٦ ة وإل ة أو إثني ات قومي ى أقلي ين إل واإلعالن بشأن حقوق األشخاص المنتم

ا في            ٧٣أقليات دينية ولغوية    يعيد تأآيد حقوق األقليات سالفة الذآر المنصوص عليه
أن   ) ١ (١ آذلك بالمادة وعمًال. ٢المادة   وم، آل   "يقع على الدول التزام إيجابي ب تق

ة    ا الثقافي ة، وهويته ة أو اإلثني ا القومي ات وهويته ود األقلي ة وج ا، بحماي ي إقليمه ف
 ."والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية

 74 حقوق الطفل–ن 
نشء         رعا أآد الدستور اليمني على    - ١٤٧ ة ال ة ورعاي ة والطفول شباب   ية األموم  وال

ادة   ي الم ك ف ال    ) ٣٠(وذل ع األطف سان يتمت وق اإلن دولي لحق انون ال وبموجب الق
ادة  وعمًال.  بالحق في الرعاية والحماية الخاصتين   ل     ١ بالم وق الطف ة حق  من اتفاقي

                                                 
  ).١٩٩٥ (E/CN.4/1995/42وثيقة األمم المتحدة  ٦٨
  ).١٩٩٦ (E/CN.4/1996/53وثيقة األمم المتحدة  ٦٩
  ).١٩٩٨ (E/CN.4/1998/54والوثيقة ) ١٩٩٧ (E/CN.4/1997/47وثيقة األمم المتحدة  ٧٠
نوعًا من الغموض وعدم الوضوح لمبادئ الدستور التي ، أضاف إلغاء النص على المساواة وعدم التمييز من الدستور  ٧١

  .تقرر مبدأ المساواة بين المواطنين أنظر الهامش في الصفحة السابقة 
  ).١٩٩٢ (٧٠ إلى ٦٩، الصفحات من الحكم الذاتي والسيادة وتقرير المصيرأنظر هيرست هانوم،  ٧٢
، ٤٩، المرفق، الدورة السابعة واألربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ٤٧/١٣٥قرار الجمعية العامة  ٧٣

  ).١٩٩٣ (A/47/49 من النص اإلنكليزي، الوثيقة ٢١٠صفحة 
  ."حقوق األطفال: "الفصل الثامن من المعلومات عن الحقوق الخاصة باألطفال، يرجى الرجوع إلى لمزيد ٧٤
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غ سن الرشد           لم يتجاوز الثامنة عشرة   عنى الطفل آل إنسان     "  م يبل ك    ، ما ل ل ذل قب
 ."بموجب القانون المنطبق عليه

شمل           - ١٤٨ وع،  إذ ت ذا الموض ول ه ك ح مل ص ي أش ل ه وق الطف ة حق واتفاقي
ة واإل       االعترا ة والثقافي الحقوق المدني واع        ف ب ة وأن سياسية واالجتماعي صادية وال قت

ي يتطلبه   ة الت ة الخاص ال الحماي دًا األطف ت اإل .  ا تحدي د حظي ن   وق دد م ة بع تفاقي
سان                التصديقات يزي  وق اإلن د عما حظيت عليه أي معاهدة أخرى من معاهدات حق

  .وهي بذلك تمثل أداة هامة لموظفي حقوق اإلنسان
ل   وانين خاصة بالطف ة بق ي االتفاقي واردة ف وق ال م الحق ساندة معظ م م يمن ت ي ال ف

م  انون رق ا الق سنة) ٤٥(أبرزه م ٢٠٠٢ل انون رق ل والق وق الطف شأن حق  ) ٢٤( ب
  .م ١٩٩٧لسنة ) ٢٦(رعاية األحداث وتعديالته بالقانون رقم م بشأن ١٩٩٢لسنة 
وق                  - ١٤٩ ة حق ق اتفاقي ادئ أساسية لتطبي ة مب وقد حددت لجنة حقوق الطفل أربع
  :الطفل

ة          ).  ٢المادة  (عدم التمييز   ) ١( ل الحماي ة تكف من المهم مالحظة أن االتفاقي
 ل أيضًالألطفال من التمييز القائم ليس فقط على أساس ظروفهم الخاصة، ب        

  .بسبب ظروف آبائهم أو أوصيائهم القانونيين أو أفراد أسرهم اآلخرين
ار األول   التي ينبغي أن تولى اإل    ) ٣المادة   (مصالح الطفل الفضلى  ) ٢( عتب

ة أم         راءات التي تتعلق باألطفال سواء      في جميع اإلج   ات عام ا هيئ قامت به
  .خاصة

ى حق    )٦المادة (الحق في الحياة والبقاء والنمو     ) ٣(  الذي ال يشدد فقط عل
ضاً    األطفال في عدم حرمانهم من الحياة تعسفاً       م في       ، بل يشدد أي ى حقه  عل

ى                اعي عل ي والروحي واألخالقي واالجتم دني والعقل حياة تكفل نموهم الب
  .أآمل وجه

ل ) ٤( رام آراء الطف ادة (احت ى  ). ١٢الم درة عل ل الق اح للطف ي أن تت ينبغ
ار الواجب        التعبير عن آرائه بحرية و     ينبغي االستماع إليها وإيالؤها االعتب

  . لسن الطفل ونضجهوفقًا
سياسية       ) ١ (٢٤وفي حين أن المادة      - ١٥٠ ة وال الحقوق المدني من العهد الخاص ب

ة                     ال، تتضمن اتفاقي ة األطف دابير خاصة لحماي اذ ت تتطلب قيام أي دولة طرف باتخ
ا   ذ فيه أن تتخ دول ب زم ال ددة تلت االت مح ل مج وق الطف صالح حق ة م دابير لحماي  ت

  :األطفال، بما في ذلك
  حماية األطفال من الضرر البدني أو العقلي واإلهمال؛) أ(
  إيالء اهتمام خاص إلى ألطفال الذين لهم مشاآل مع القانون؛) ب(

  حق األطفال المعوقين في  معاملة خاصة وفي التعليم والرعاية؛) ج (
  الرعاية الصحية لجميع األطفال؛) د(
  التعليم االبتدائي المجاني واإللزامي؛) هـ(

  الحماية من االستغالل االقتصادي؛) و (
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  الحماية من جميع أشكال  االنتهاك الجنسي واالستغالل الجنسي؛) ز (
ذي) ح( ال ال د األطف وات نحظر تجني سة عشرة في الق م يتجاوزوا الخام  ل

  .المسلحة
اً   - ١٥١ ب انتباه عيفة تتطل ات ض ال  جماع ين األطف د ب ال ويوج م األطف ، وه

ال             شوارع واألطف المحتجزون واألطفال المحرومون من بيئتهم  العائلية وأطفال ال
ود  ف وبروتوآ  (الجن ات جني ام اتفاقي ن أحك رون ع ذين يعب اال صلةوالته )  ذات ال

وطن     ى ال ادة إل اء اإلع ق أثن دون مراف ذين ب ال ال ون واألطف ال الالجئ واألطف
  .واألطفال المصابون بعاهات

ة األحداث المجردين من حريتهم                وتشمل - ١٥٢ شأن حماي  قواعد األمم المتحدة ب
زين،قواع ال المحتج شأن األطف ددة ب وق د مح ن حق ات ع ن المعلوم د م  ولمزي

ضا        مع اإلشارة تحديدًا إلى إدارة شؤ      األطفال، ون قضاء األحداث، يمكن الرجوع أي
 ."ون قضاء األحداث شؤإدارة: " من هذا الفصل ٩-ـالفرع هإلى 

   الحق في معاملة غير تمييزية-س 
ايير  - ١٥٣ سان مع وق اإلن دولي لحق انون ال رض الق دم يف ساوية وع ة المت  الحماي

ز، ادة    التميي ي الم سان ف وق اإلن المي لحق الن الع نص اإلع ى أن ٧ وي اس " عل الن
ًا ا     جميع انون دونم ة الق ع بحماي ق التمت ي ح ساوون ف م يت انون، وه ام الق واء أم  س

ساوون ف      ز ينتهك          تمييز،، آما يت ة من أي تميي ع بالحماي ذا اإلعالن   ،ي حق التمت  ه
 ."ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

ى أن         ) ١ (٢وتنص المادة    - ١٥٤ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل
ة                      " ه، وبكفال ا في وق المعترف به احترام الحق د ب ذا العه تتعهد آل دولة طرف في ه

ا، دون أي             هذه الحقوق لجميع األفراد الموجو      داخلين في واليته ا وال دين في إقليمه
ياً                   رأي سياس دين، أو ال ة، أو ال  أو  تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغ

ك           ير سياسي، أو األصل القومي أو اإل      غ ر ذل سب، أو غي جتماعي، أو الثروة، أو الن
  ."من األسباب

ادة       - ١٥٥ ة          ٢٦آما تنص الم الحقوق المدني د الخاص ب ى      من العه سياسية عل  وال
  :حق مستقل في المساواة

اً   ع                     الناس جميع ساو في التمت ز بحق مت انون ويتمتعون دون أي تميي ام الق  سواء أم
ه ع         . بحمايت ل لجمي ز وأن يكف انون أي تميي ر الق ب أن يحظ صدد يج ذا ال ي ه وف

ون أو   العرق أو الل ز ألي سبب، آ ة من التميي ة فعال سواء حماي ى ال األشخاص عل
يًاالجنس أو  رأي سياس دين أو ال ة أو ال ومي أو اللغ ر سياسي، أو األصل الق  أو غي

  .االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  :٢٦وقد الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن المادة  - ١٥٦

ادة         ن  ٢ال تكرر فقط الضمان المنصوص عليه بالفعل في الم ا ت ى حق    ولكنه ص عل
ه                   فهي تحظر  مستقل، ه وتحمي دان تنظم ع في أي مي  التمييز في القانون أو في الواق

شريعاً          ... السلطات العامة  دول األطراف ت  فيجب أن    وهكذا عندما تعتمد دولة من ال
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 وبعبارة أخرى ال    ي أال ينطوي محتواه على أي تمييز،       ف ٢٦يمتثل لمتطلبات المادة    
ادة   ي الم وارد ف ز ال دم التميي دأ ع ق مب صر تطبي وق المنصوص  ٢٦يقت ى الحق عل

  . عليها في العهد
ادة      - ١٥٧ ب الم ه بموج ة أن م مالحظ ن المه الحقوق    ٤وم اص ب د الخ ن العه  م

ز، أي ال يمكن              ال يجوز تضييق   المدنية والسياسية،      الحق في عدم التعرض للتميي
 .ستثنائيةتعطيله حتى في حاالت الطوارئ اإل

صا        ) ٢ (٢وتنص المادة    - ١٥٨ الحقوق االقت د الخاص ب ة   من العه دية واالجتماعي
  :والثقافية على ما يلي

وق المنصوص           تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحق
نس، أو    ون، أو الج رق، أو الل سبب الع ز ب ن أي تميي ة م د بريئ ذا العه ي ه ا ف عليه

ياً    رأي سياس دين، أو ال ة، أو ال ومي أو    اللغ ل الق ي، أو األص ر سياس  أو غي
  .أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباباالجتماعي، 

سان     - ١٥٩ وق اإلن دات حق م معاه ي معظ ز صراحًة ف دم التميي دأ ع رد مب ا ي آم
ادة             ".  المتخصصة" ى   ٢وآما أشرنا من قبل، تنص اتفاقية حقوق الطفل في الم  عل

  :ما يلي
ذه اإل         ضمنها لكل      تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في ه ة وت تفاقي

  ... لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييزطفل يخضع
ز      ) ١ (٢آما أن المادة     - ١٦٠ من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي

  :بأنه" التمييز العنصري "١وتعرف المادة .  العنصري تحظر التمييز العنصري
ون                 أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو الل
ل أو أو ا ستتبع تعطي ستهدف أو ي ي وي ومي أو اإلثن ل الق سب أو األص لن

ا أو      ع به ية أو التمت ات األساس سان والحري وق اإلن راف بحق ة االعت عرقل
صادي أو         سياسي أو االقت دان ال ي المي ساواة، ف دم الم ى ق تها، عل ممارس

  .االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة
ز ضد               ١ل تنص المادة    وبالمث - ١٦١ ع أشكال التميي ى جمي  من اتفاقية القضاء عل

رأة     "المرأة على أن يعنى مصطلح        ز ضد الم د         " التميي تبعاد أو تقيي ة أو اس أي تفرق
راف                اط االعت وهين أو إحب اره أو أغراضه، ت يتم على أساس الجنس ويكون من آث

س     ادين ال ي المي ية ف ات األساس سان والحري وق اإلن رأة بحق صادية للم ياسية واالقت
ا                      اط تمتعه وهين أو إحب دان آخر، أو ت ة أو في أي مي ة والمدني واالجتماعية والثقافي
ى أساس              ة وعل ا الزوجي ا، بصرف النظر عن حالته تها له وق أو ممارس بهذه الحق

 .المساواة بينها وبين الرجل
ادة    - ١٦٢ ضا بالم ًال أي ن إ٥وعم ز       م كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق تفاقي
ة                  العن ه بكاف ز العنصري والقضاء علي دول األطراف بحظر التميي صري، تتعهد ال

ع   ي التمت يما ف انون، والس ام الق ساواة أم ي الم ل شخص ف ضمان حق آ كاله وب أش
للجنة ) الدورة الثامنة واألربعون  (  وتنص التوصية العامة العشرون       ،بحقوق معينة 
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ز العنصري ي التميي ضاء عل ى أن ٧٥الق ادة " عل زام  من ٥الم ة تتضمن الت االتفاقي
الدول األطراف بضمان التمتع، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية         

صري  ز عن ن دون تميي ة م ة والثقافي وق  . واالجتماعي ة أن الحق ي مالحظ وينبغ
 ٢ بالمادتين وعمًال."   ال تشكل قائمة جامعة مانعة٥والحريات المذآورة في المادة 

ة  ٥و ن اتفاقي دول       م ى ال ع عل صري ، يق ز العن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل الق
 .األطراف التزام بكفالة التنفيذ الفعال لالتفاقية

ة                    - ١٦٣ اك للحق في معامل ع انته د وق وأول سؤال يتم طرحه لتقرير ما إن آان ق
ان  ا إن آ و م ة ه ر تمييزي ل،غي ز موجود بالفع اك تميي راد  هن ين األف ة ب  وأي تفرق

ة وموضوعية              المتشابهين في ال   ايير معقول ى أساس مع ا عل  أي  ،حالة يجب تبريره
انون      ه الق هل يتصل التمييز على نحو معقول أو موضوعي  بالهدف الذي يرمي إلي
وق    ادئ حق ع  مب ارض م سه ال يتع دف نف ذا اله ل ه ة؟  وه ه الممارس أو ترمي إلي

  اإلنسان المعترف بها؟
اك        - ١٦٤ ان هن ا إن آ و م ز ه اني للتميي ار الث انون أو   واالختب زي للق ر تميي أث

ز        . الممارسة ا يكشف عن التميي ز   "الخفي "وتطبيق هذا االختبار هو م ل التميي ، مث
ذلك،     .  الذي يؤثر بطريقة روتينية على جماعات األقليات والنساء        وإذا آان األمر آ

ثالً      ت م د امتثل ة ق ت الدول ا إن آان يم م سان  أن يق وق اإلن ى موظف حق  يجب عل
ل    )  ٢٦المادة  (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      اللتزامها بموجب    أن تكف ب

ومن الواضح أنه إذا آان     ." لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز       "
اء                        د أخفقت في الوف د تكون ق ة، فق دة من جانب الحكوم التمييز يشكل سياسة متعم

ة القصد        وقد يكون من ا    .  ٢٦بالتزامها المنصوص عليه في المادة       يم ني لصعب تقي
ا ينطوي    لدى الحكومة، ولكن قد يستدل عليه مثالً       ز أو م  من وضوح أو فرط التميي

ا                سلطات أو مم ه من سلوك من جانب ال ا يتصل ب ة أو مم عليه من عواقب وخيم
  .تدلي به من تصريحات

صودًا - ١٦٥ ز مق م يكن التميي ى إذا ل د وحت ان العه ًا"، ف ب أحيان دول يتطل  من ال
ة  تخاذ  األطراف ا  ي تفضي       ل ل إجراءات إيجابي ى الظروف الت تخفيف أو للقضاء عل

ومثال ذلك أنه في ."  إلى ارتكاب التمييز الذي يحظره العهد أو تساعد على ارتكابه
ة جزءاً     ا  األوضاع العام ع فيه ة  تمن اً أي دول وق     معين ع بحق سكان من التمت  من ال

ذه        تخذ إ اإلنسان أو تضر بتمتعهم بها، ينبغي للدولة أن ت         ة لتصحيح ه جراءات معين
ة    األوضاع، سكان معامل ن ال ي م زء المعن نح الج راءات م ذه اإلج شمل ه د ت    وق

سكان                        ة ال ة مع بقي ك بالمقارن بعض الوقت في أمور محددة  وذل ة ل .  تفضيلية معين
سألة إذن هي                     ع فالم ز الواق وب لتصحيح التميي على أنه طالما أن هذا اإلجراء مطل

  ٧٦."روع بموجب العهدقضية  تمييز مش
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ى              - ١٦٦ ز إل تند التميي ون أو النسب       "وباإلضافة إلى ذلك،  إذا  اس العنصر أو الل
ي ومي أو اإلثن ل الق ز   " أو األص كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق إن اتفاقي ف

ساواة           ة  الم ادة     .  العنصري تتطلب بذل جهود إيجابية آبيرة لكفال ) ١ (٢وتنص الم
ى) ج( ضاء عل ة الق ى أن من اتفاقي ز العنصري عل ع أشكال التميي ذ آل " جمي تتخ

ة،             ة والمحلي ة القومي سياسات الحكومي ادة النظر في ال ة إلع دولة طرف تدابير فعال
ز      ة التميي ى إقام ة إل ون مؤدي ة تك وانين أو أنظم ة ق ال أي اء أو إبط ديل أو إلغ ولتع

اً        ضا     ."  العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائم ة الق ع     وتتضمن اتفاقي ى جمي ء عل
ه   ٤ في المادة  مشابهًاأشكال التمييز ضد المرأة  حكماً  ى أن ر  " التي تنص عل ال يعتب

ين                ة ب ساواة الفعلي ل بالم اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجي
   ...".الرجل والمرأة تمييزًا

ة التمييز     وينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يالحظ أن آثيراً        - ١٦٧ ة   من المعامل ي
الدورة (وتنص التوصية العامة العشرون .  ترتكب من جانب فاعلين غير حكوميين

ه          ) الثامنة واألربعون  ى أن ا يكون      "للجنة القضاء علي التمييز العنصري عل در م بق
ى              للمؤسسات الخاصة تأثير على ممارسة الحقوق أو على توافر الفرص، يتعين عل

ل أال يكون هدف نتيج   ة الطرف أن تكف ز  الدول اد التميي ره إيج أثير وال أث ك الت ة ذل
ده  ة أم صري أو إدام سات   ."  العن شجيع المؤس سان ت وق اإلن وظفي حق ي لم وينبغ

ى أن   . والمنظمات غير الحكومية  على تتبع التحقيقات في قضايا التمييز الفردية           عل
دخل وبخاصة         م المتحدة الت الزم لموظفي األم الممارسات المنتظمة قد تجعل من ال

داً   إذا   ة مزي الفصل  أنظر  .  ( من العنف  آان من المحتمل أن تفجر المعاملة التمييزي
  ").تحديد الجهود واألولويات  المتعلقة بانتهاآات حقوق اإلنسان: "السادس
ادة   - ١٦٨ ب الم ز      ١٤وبموج كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق ن اتفاقي  م

ا تعترف ب                      ن في أي حين أنه ة طرف أن تعل ة دول اختصاص  العنصري يجوز ألي
راد    ات األف ن جماع راد أو م ن األف ة م ائل المقدم ة الرس تالم ودراس ي اس ة ف اللجن
اك من                       م ضحايا أي انته دعون أنه ذين ي ة الطرف وال ذه الدول الداخلين في والية ه

ة                ذه االتفاقي ررة في ه وق المق ادة         .  جانبها ألي حق من الحق ان الم ا ف  ١٤ومن هن
تقدون بوقوع انتهاك لحقهم في عدم التعرض         توفر آلية شكاوى لألشخاص الذين يع     

وهناك آلية شكاوى مشابهة متاحة لألفراد في الدول التي صدقت           .  لمعاملة تمييزية 
 .على البروتوآول االختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

   الحق في التنمية-ع 
ام    - ١٦٩ م المتحدة  إ     ١٩٨٦في ع ة لألم ة العام عالن الحق في     اعتمدت الجمعي
ة ادة   ٧٧التنمي ي الم نص ف ذي ي ى أن ١  ال وق    " عل ن حق ق م ة ح ي التنمي ق ف الح

شارآة                 شعوب الم ع ال سان ولجمي اإلنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إن
ذه        ع به ية والتمت ة وسياس ة وثقافي صادية واجتماعي ة اقت ق تنمي ي تحقي هام ف واإلس
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ع حق  ال جمي ا إعم ن فيه ي يمك ة الت اًالالتنمي ية إعم ات األساس سان والحري  وق اإلن
ة وسياسية         "ويسلم اإلعالن بأن التنمية     ...". تامًا ة وثقافي صادية واجتماعي عملية اقت

ى                  يعهم عل راد جم سكان بأسرهم واألف ة ال ستمر لرفاهي شاملة تستهدف التحسين الم
ادل             د  أساس مشارآتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع الع للفوائ

 ." الناجمة عنها
وارد        : ة هي عناصر رئيس ويشمل الحق في التنمية      - ١٧٠ ى الم ة عل سيادة الدائم ال

سين       رص، وتح افؤ الف شعبية،  وتك شارآة ال صير، والم ر الم ة، وتقري الطبيعي
سياسية        صادية وال ة واالقت ة والثقافي الحقوق المدني ع ب ة للتمت اع المالئم األوض

  .واالجتماعية األخرى
رئيس       "ى أن    عل  ٢ادة  وتنص الم  - ١٧١ سان هو الموضوع ال ة وينبغي     اإلن  للتنمي

ه              ستفيد من ة والم راد    ...".   أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمي ويحق لألف
ة         الحق في التنمي ة ب ذا الحق      .  والشعوب على السواء المطالب ك أن ه م من ذل واأله

ول  رص الوص ة ف افؤ وآفاي مانها لتك ي ض دول ف رادى ال زم  ف وارد يل ى الم إل
ة     ات التنمي ز سياس ب،  تعزي ن واج ه م ع علي ا يق دولي فيم ع ال ية، والمجتم األساس

  .المنصفة والتعاون الدولي الفعال
د تتطلب النظر                   - ١٧٢ دة ق ة معق ورصد الحق في التنمية وتقديم تقارير عنه عملي

د العمل            اعلين داخل وخارج بل ر مجموعة من الف بدقة في إجراءات وسياسات وأث
ى ال ة  .  سواءعل ين واإلدارات الحكومي وميين المحلي وآالء الحك ى ال وباإلضافة إل

ل             المحلية، يمكن أن تكون أنشطة الحكومات األجنبية والمؤسسات المالية الدولية، ب
د    ق المعق ذا الح ليم له يم س سيات، ذات صلة بتقي ددة الجن شرآات المتع ذلك ،وال  ول

ضا          وا           ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان، في التصدي لق ة، أن يكون يا الحق  في التنمي
ستعد ة      ينم صادية واالجتماعي ة االقت رامج التنمي االت وب ع وآ ق م شاور الوثي  للت

ة     صادر غني ل آم ا أن تعم ي يمكنه د والت ي البل ودة ف دة الموج م المتح ة األم لمنظم
ة      ة         (لبيانات وتحليالت التنمي سياسية واالجتماعي صادية وال ة واالقت ة والثقافي ) المدين

  . بلدان بعينها في
ي     تور اليمن ام الدس شمولة بأحك ة م ي التنمي األخص ، معظم عناصر الحق ف وب

  .وغيرها من المواد ) ٥٦، ٥٥، ٤٢، ٣٢، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ١٨، ٩-٤(المواد 
   مبادئ عدم اإلفالت من العقاب-ف
ة                        سبب االنتهاآات للحري اب ب ى عدم اإلفالت من العق نص الدستور اليمني عل
ذه                و سري وجعل ه اء الق سفية واالختف االت التع ذيب واالعتق األمن الشخصي والتع

سان          ، الجرائم ال تخضع لمبدأ السقوط بالتقادم      وق اإلن وغيرها من الجرائم ضد حق
ى     ) ٤٨(من المادة   ) هـ(وذلك في الفقرة     اب من        :" التي تنص عل انون عق يحدد الق

ادة، آم         ذه الم رات ه رة من فق ام أي فق ا يحدد التعويض المناسب عن     يخالف أحك
ذيب الجسدي أو                ر التع األضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتب
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ا                  ادم ويعاقب عليه سقط بالتق النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جريمة ال ت
  .آل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها

ادة  ي الم ك ف رت ضمانات ذل ن) ٥١(     ووف ي ت ىالت واطن أن :" ص عل يحق للم
شكاوى          يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه ال       ديم ال مشروعه وله الحق في تق

ر  واإل رة أو غي صورة مباش ساتها ب ة ومؤس زة الدول ى أجه ادات والمقترحات إل نتق
  .مباشرة
اب                   - ١٧٣ ع سياسة اإلفالت من العق آان االتجاه السائد في القانون الدولي هو من

اه العريض لمكافحة      .  الجسيمة للسالمة البدنيةعلى االنتهاآات   ة االتج ويمكن رؤي
وق                  المي لحق ؤتمر الع ة للم اإلفالت من العقاب في القانون الدولي في الوثيقة النهائي

ه  ن أن ذي أعل سان ال الت   " اإلن ضمن إف ي ت شريعات الت ي الت دول أن تلغ ي لل ينبغ
سان، مث   وق اإلن سيمة لحق ات الج ن االنتهاآ سؤولين ع ا الم ن العق ذيب، م ب ل التع

ى اآمهم عل ضًا أن تح دول أي ي ال دًا وعل ًا وطي ذلك أساس وفرة ب ات، م ذه االنتهاآ  ه
 ٧٨".لسيادة القانون

ا          ١٩٤٨ وتتطلب اتفاقية عام     - ١٧٤ ة عليه ة والمعاقب  لمنع جريمة اإلبادة الجماعي
سلم               "من الدول األطراف     ام ال ة، سواء ارتكبت في أي المعاقبة على اإلبادة الجماعي

و    "  بالمادة الرابعة من االتفاقية       وعمًال).  ١المادة  ." (أو أثناء الحرب   يعاقب مرتكب
ة، سواء                  ادة الثالث اإلبادة الجماعية أو أي فعل من األفعال األخرى المذآورة في الم

راداً        آانوا حكاماً  ى        ."   دستوريين أو موظفين عامين أو أف اب عل واإلفالت من العق
  .ض بوضوح مع االتفاقيةاإلبادة الجماعية يتعار

ة             - ١٧٥ وتعد الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، مثل اإلبادة الجماعية، جرائم جنائي
ة ادة  ،دولي نص الم سليم       ٥ وت ال وت ب واعتق ي تعق دولي ف اون ال ادئ التع ن مب  م

ى أن          سانية عل ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلن
ة    مة األشخاص ال  يقدم للمحاآ " وا جرائم حرب           ذين تقوم ضدهم أدل م ارتكب ي أنه  عل

ي   ة، ف دة عام ك، آقاع ذنبين، وذل دوا م اقبون إذا وج سانية، ويع رائم ضد اإلن أو ج
ا                 ن التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم،     البلدا دول في آل م اون ال صدد، تتع ذا ال  وفي ه

  ."يتصل بتسليم هؤالء األشخاص
ادة  - ١٧٦ ال٢وبموجب الم د الخاص ب ن العه د  م سياسية، تتعه ة وال حقوق المدني

راد                 ع األف د لجمي وق المحددة في العه ة الحق ضاً        ،الدول بكفال دول أي ا تطالب ال   آم
 ويفرض  ر التشريعية، إلعمال هذه الحقوق،    باتخاذ التدابير الالزمة، التشريعية وغي    

اً     ذلك واجب اً  العهد ب دابير من أجل             إيجابي اذ ت دول باتخ ى ال وق التي       عل ال الحق   إعم
ة                يكفلها العهد،  دول األطراف معاقب  وبالرغم من أن العهد ال يتطلب صراحًة من ال

اره يتطلب من                     د باعتب سان العه وق اإلن ة بحق ة المعني االنتهاآات، فقد فسرت اللجن
الدول أن تتقصى عمليات اإلعدام التي تتم خارج نطاق القانون، والتعذيب وحاالت             
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دم األشخاص المسؤ         أن تق ة     االختفاء، وب ى العدال ا إل ام    .   ولين عنه ا الع وفي تعليقه
ا     ) التعذيبالذي يحظر   ( على العهد    ٧رقم   د الحظت أن بعض       "ذآرت اللجنة أنه ق

ذيب،      عاماً الدول قد منحت عفواً    ام يتعارض         فيما يتصل بأفعال التع و الع ذا العف  وه
ال  ذه األفع وع ه دم وق ة ع ال وآفال ذه األفع ي تقصي ه دول ف ع واجب ال ا م  عموم

  ."داخل واليتها وضمان عدم وقوعها في المستقبل
ة القاسية               - ١٧٧ ة أو العقوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل

راءات      راف وضع إج دول  األط ن ال ب صراحًة م ة تتطل سانية أو المهين أو الالإن
ذيب ة التع ة  لمكافح ادة ،جنائي ضي الم سليم  ٧ وتقت دول بت وم ال ة أن تق ن االتفاقي  م

بعرض القضية على سلطاتها "ألشخاص الذين يّدعى ارتكابهم لجرائم التعذيب  أو     ا
  ." المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة

ادة               - ١٧٨ سري في الم  ١٤وينص إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء الق
سلطات                    ى ال سري إل اء ق وع اختف على إحالة أي أشخاص ُتّدَعى مسؤوليتهم عن وق

ة أخري            إلقامة "المختصة   ي دول لموا إل د س وا ق م يكون ا ل  الدعوى والحكم عليهم م
 على أن ) ١ (١٨وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة ...".  ترغب في ممارسة واليتها  

وا           " سري     [ال يستفيد األشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكب اء ق ] حاالت اختف
د يترتب                      ل آخر ق و خاص أو أي إجراء مماث انون عف اء هؤالء      من أي ق ه إعف علي

  ."األشخاص من أي محاآمة أو عقوبة جنائية
سماح         - ١٧٩ دم ال ضمان ع ة ل ة المبذول ود الدولي ن الجه س األم زز مجل د ع وق

ك عن طريق                      سان وذل وق اإلن ى االنتهاآات الجسيمة لحق اب عل باإلفالت من العق
ات        اب انتهاآ ن ارتك سؤولين ع خاص الم ة األش ة  لمحاآم ة الدولي شاء المحكم إن

سي ام ج ذ ع سابق من سالفيا ال يم يوغ ي إقل دولي ف ساني ال انون اإلن  ١٩٩١مة للق
ادة         ال اإلب ن أعم سؤولين ع خاص الم ة األش ة  لمحاآم ة الدولي ة الجنائي والمحكم
يم           ي إقل دولي ف ساني ال انون اإلن سيمة للق ات الج ن االنتهاآ ا م ة وغيره الجماعي

  ٧٩.رواندا
 إلى تجربة محكمتي    نادًاوعلى ضوء هاتين المحكمتين المخصصتين، واست      - ١٨٠

نوريمبيرغ وطوآيو والمحاآمات ذات الصلة عقب الحرب العالمية الثانية بمقتضى    
م وضع         ١٠قانون مجلس الرقابة  رقم       ام   ومسودة من اللجنة الدولية للقانون، ت النظ

 تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة وتمت  للمحكمة الجنائية الدوليةاألساس
شئ          . ١٩٩٨تموز   /ليه في روما في يوليو    الموافقة ع  ي تن دة الت ة المعاه أتي خاتم وت

المحكمة الدائمة آخطوة إلى األمام على طريق مكافحة اإلفالت من العقاب وإشارة            
ات    ي االنتهاآ ة مرتكب ة ومعاقب دولي لمالحق ع ال تعداد المجتم ى اس حة عل واض

  .الجسيمة لحقوق اإلنسان
ة  - ١٨١ ة الدولي ة الجنائي ضائيةوالوللمحكم ة ق ال  ي ي ح ة  ف رائم التالي ى الج  عل

ة       ي للمحكم ام األساس اذ النظ دء نف د ب ا بع ة ) ١: (ارتكابه ادة الجماعي ) ٢( و اإلب
                                                 

  .١٩٩٤تشرين الثاني / نوفمبر٨ المؤرخ في ٩٥٥ و١٩٩٣أيار / مايو٢٥ المؤرخ في ٨٢٧ قرارا مجلس األمن  ٧٩
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 ٥المادة  (العدوان) ٤(   وجرائم الحرب) ٣( و  الجرائم المرتكبة في حق اإلنسانية    
أ               ).  من النظام األساس    ق ب ا يتعل انوني فيم ة اختصاصها الق د تمارس المحكم ي وق

ألم                        ابع ل ة طرف أو مجلس األمن الت ذآر إذا أحالت دول سالفة ال فعل من األفعال ال
ة                  ام الحال المتحدة ، بموجب الفصل السابع من  ميثاق األمم المتحدة،  إلى النائب الع

 العام بادر النائبالتي يبدو أن واحدة أو أآثر من تلك الجرائم قد ارتكبت فيها أو إذا          
  .  الجريمةبإجراء تحقيق في هذه

ة          آما يفرض النظام األساس    - ١٨٢  بعض الشروط المسبقة  على ممارسة المحكم
ضائية   ا الق ادة (لواليته ضائية إذا    ).  ١٢الم ا الق ة واليته ة ممارس وز للمحكم ويج

دول            ر من ال ًا في النظام األساس         آانت واحدة أو أآث ة أطراف د       التالي  أو إذا آانت ق
ا أو          ) أ: (قبلت الوالية القضائية للمحكمة    ) ب(الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمه

 . فيهاالدولة التي يكون الشخص المتهم بارتكاب الجريمة مواطنًا
ة       - ١٨٣ ى دراس ات عل ة األقلي ز وحماي ع التميي ة لمن ة الفرعي ف  اللجن ا تعك آم

سياسية                    ة وال الحقوق المدني ق ب ا يتعل اب فيم اإلفالت من العق مبادئ أخرى متصلة ب
 . تصادية واالجتماعية والثقافية على السواء وقد تعمل على توسيعهاوبالحقوق االق
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  الفصل الرابع
  المبادئ األساسية للرصد

  ةلمفاهيم الرئيسا
وق   ينبغي أن يكون الهدف من الرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة عن ح                ماية حق
ادئ األساسية للرصد             .ان وعدم استبدال هذه المسؤولية    اإلنس اك عدد من المب  وهن

ؤدون وظائف الرصد وضع        ها في الحسبان   ينبغي لموظفي حقوق اإلنسان الذين ي
وتتسم هذه المبادئ األساسية بأهمية جوهرية لفعالية تحقيق والية         . واحترامها دائما 

  .الرصد
ط للراص    ات وإدراك وال ينبغي فق ع المعلوم ة التطورات وجم ام بمراقب دين القي

 تحديد المشاآل وتشخيص مسبباتها  ودراسة        أنماط السلوك، ولكن ينبغي لهم أيضاً     
   .الحلول المحتملة والمساعدة على حل المشاآل

   المقدمة-أ
دءًا أساسياً       يحدد هذا الفصل     .١ ة عشر مب وق        للرصد  ثماني  ينبغي لموظفي حق

سان وضعها  ي   اإلن ين ف و المب ى النح ائف الرصد عل م لوظ ي أدائه سبان ف ي الح ف
ارات                    ابالت وإجراء زي ع المعلومات وإجراء المق ك جم الفصول التالية، بما في ذل

اً      شردين داخلي ى الم ارات إل زين والزي ى المحتج ات   / وإل ي المخيم ين ف أو الالجئ
ين و   ودة الالجئ د ع اً /ورص شردين داخلي ات  أو الم ة المحاآم ة  ومراقب ومراقب

ة                ة والثقافي صادية واالجتماعي وق االقت االنتخابات ورصد المظاهرات ورصد الحق
يم              والرصد أثناء فترات النـزاع المسلح والتحقق من المعلومات التي يتم جمعها وتقي

  .هذه المعلومات واالستعانة بالمعلومات للتصدي لمشاآل حقوق اإلنسان
 ة حقوق اإلنسان الرصد باعتباره طريقة لتحسين حماي-ب 
سان          .٢ وق اإلن ة حق رئيس والهدف .   الرصد هو طريقة لتحسين حماي  لرصد   ال

و   سان ه وق اإلن سان    حق وق اإلن ة حق ن حماي ة ع سؤولية الدول ز م در . تعزي تج
ى أن ارة إل ك دوراإلش دًا ووقائيًا إيجابيًا هنال ام بالرص ن أن  للقي اتج م ك ن  وذل

أن          ولي الدولة يصبحون أآثر     الكثيرين من مسؤ   رفتهم ب د مع لوآهم عن حرصًا في س
 . سلوآهم يخضع للرصد

سان   .٣ وق اإلن ة حق ي لحماي دف الكل م باله ط عمله ى الراصدين رب .  ويجب عل
اً                تعمالها الحق وري والس . ويمكنهم تسجيل المالحظات وجمع المعلومات للعمل الف

غي  وينب. ويمكنهم توصيل المعلومات إلى السلطات المختصة أو غيرها من الهيئات         
ة التطورات             وا فقط بمراقب سان أال يقوم وق اإلن للراصدين والناشطين في مجال حق

ضاً               م أي ل ينبغي له سلوك، ب اط ال ه         وجمع المعلومات وإدراك أنم سمح ب ا ت در م ، بق
بابها والنظر في               واليتهم واختصاصاتهم، أن  يقوموا بتحديد المشاآل وتشخيص أس

ش ى حل الم ساعدة عل ة والم ول المحتمل وق . اآلالحل و حق ى موظف ين يتحل ي ح وف
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اإلنسان بحسن التقدير في جميع األوقات، ينبغي لهم  األخذ بزمام المبادرة  في حل                
المشاآل وعدم انتظار تعليمات محددة أو إذن صريح بالعمل شريطة التصرف في               

  .حدود تكليفهم ووفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في التشريع اليمني
  ًبب ضررا ال تس-ج 
ة  لكل                .٤  بينما ينبغي على الراصدين أن يبذلوا قصارى جهدهم للتصدي بفعالي

ع من ضمان                       وا في الواق ن يتمكن حالة تنشأ في نطاق عملهم، فإنه من المؤآد أنهم ل
ه            .  حقوق اإلنسان وسالمة جميع األشخاص     ا يبذلون اهم وم الرغم من حسن نواي وب

ا    م وس وفر له د ال تت دهم، ق صارى جه ن ق هود   م حايا وش المة ض ة س ئل آفال
ى الراصد هو دوره        النتهاآات،ا ع عل  ومن األهمية الحاسمة تذآر أن أهم واجب يق

ين ضحايا المحتمل ضحايا وال و ال سان،نح وق اإلن ات حق ك أن  النتهاآ ال ذل  ومث
ه                      ا ينطوي علي ى المعلومات وم شأ نتيجة حاجة الراصد إل تضارب المصالح قد ين

ه      ضحية اإل (خبر  لك من خطر محتمل للم    ذ شاهد علي اك أو ال وينبغي للراصد    ).  نته
ه المعلومات              وفرون ل ذين ي ى،     ،أن يضع في حسبانه سالمة األشخاص ال  وآحد أدن

 في تعريض   ينبغي أال يكون قيام موظف حقوق اإلنسان بعمل أو عدم قيامه به سبباً  
م موظف     صل به ذين يت رين ال راد اآلخ شهود أو األف ضحايا أو ال المة ال وق س و حق

  .اإلنسان أو سالمة أداء عملية حقوق اإلنسان للخطر
 حترم االختصاصإ -د 
ة             .٥ رام المنظوم ى احت د عل  ينبغي على المنظمة العاملة في مجال الرصد التأآي

صلة للرصد والراصد          د   . القانونية الداخلية وتحديد مهام  واضحة ومف شمل التحدي ي
ضوابط     : لتي تشمل في هذه الناحية يعني من الجوانب المهمة وا  ا هي القواعد وال م

ة                 ا هي حزم سلطات الرسمية؟ وم ا هي أسس التعامل مع ال ة؟ وم القانونية الالزم
ى الراصد في آل               ة والمخاطر؟ وعل اإلجراءات المتوقعة؟ وما هي اآلثار األخالقي
اد          ى االجته األحوال إتباع اإلرشادات المبينة والصادرة عن المنظمة وعدم اللجؤ إل

  .لبطوالت الفرديةأو ا
 عرف المعاييرإ -هـ 
ة  .٦ ة والدولي ايير الوطني ة  بالمع ة آامل ى معرف وا عل ينبغي للراصدين أن يكون

يمن        ة في ال سان ال           . لحقوق اإلنسان المطبق وق اإلن ة لحق ة والدولي ايير الوطني والمع
ضاً    وفر أي ا ت صاص، ولكنه ط االخت دد فق ًاتح ل    أساس رعيًا لعم ليمًا وش ًا س  قانوني

  .راصد والمنظمة اليمنية التي يتبع إليها في اليمنال
  التحلي بحسن التقدير-و 
ا،  أن  .٧ ة ودقته ا لمقتضى الحال ددها ومالءمته ان ع ا آ د، مهم ال يمكن للقواع

ه        ي بحسن         ،تحل محل الحكم الشخصي السليم للراصد وفطنت  وينبغي للراصد التحل
  .التقدير في جميع الحاالت وفي آل الظروف
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 س المشورة التم-ز 
 عندما يتعامل الراصد      ومن الحكمة دائماً   ،تنبع الحكمة من المناقشة والتشاور     .٨

شير األشخاص                 ا أن يست شتبه فيه ا أو م مع  قضية عويصة أو  يصعب الفصل فيه
د من       ووبالمثل، يعمل الراصد  .  ه متى أمكن   ورؤساء األآثر معرفة  ن عادة مع العدي

وينبغي لهم التشاور أو التأآد من       . ية األخرى منظمات حقوق اإلنسان اليمنية والدول    
ضارب          ة أو الت ادي االزدواجي ك لتف ات وذل ذه المنظم ع ه اف م شاور آ راء ت إج

  .المحتمل في األنشطة
 حترم السلطات إ-ح 
صب         .٩ سان ن وق اإلن ال حق ي مج طين ف دين والناش ضع الراص ي أن ي وينبغ

ى         لعملية الرصد  الدور الرئيس أعينهم أن أحد أهدافهم وأن       سلطات عل شجيع ال  هو ت
على الراصد احترام األداء السليم للسلطات والترحيب بالتحسينات           . تحسين سلوآها 

ال     ي ستواصل إعم ة الت ات الحكومي سياسات والممارس شجيع ال اس طرق لت والتم
  .حقوق اإلنسان بعد انتهاء العملية من عملها

   المصداقية-ط 
ري        مصداقية الراصد والناشط في مجال حقوق        .١٠ ود الفق شكل العم سان ت اإلن

ر المرجح أو           . لنجاح الرصد  وينبغي للراصدين التأآد من عدم التعهد بوعود من غي
ا                    ا ومن تحقيق أي وعود يلتزمون به اء به ر المستطاع الوف د أن يثق     ،من غي  والب

ن ا      ون ع سوف يعزف دين وإال ف ي الراص راد ف ات    األف ديم معلوم ن تق اون وع لتع
مقابالت مع  ضحايا وشهود االنتهاآات ينبغي لموظف حقوق          وعند إجراء    موثوقة،

ام                      ا ال يمكن القي ا يمكن  وم اإلنسان تقديم نفسه وتوضيح الوالية بإيجاز ووصف م
ى    ة الحصول عل ى أهمي د عل ة والتأآي ات المقدم رية المعلوم ى س شديد عل ه، والت ب

ائق              ات الحق ان   (تفاصيل آثيرة قدر اإلمكان من أجل إثب ا إن آ ل م اك   مث اك انته  هن
  ).لحقوق اإلنسان

   السرية-ي
 أساسي ألن أي خرق لهذا المبدأ يمكن أن ينطوي           احترام سرية المعلومات   .١١

ى الضحية    ) أ: (على عواقب وخيمة   على الشخص الذي يتم إجراء المقابلة معه وعل
ه            )  ج(على مصداقية الراصد وسالمته و       ) ب(و   ع ب ذي تتمت ة ال ى مستوى الثق عل

 وينبغي للراصد    على فعالية العملية،  ) د(ن ومن ثم    أذهان السكان المحليي  العملية في   
ة،       طمأنة الشاهد بأن ما يدلي ب        وينبغي للراصد      ه من معلومات  سيحاط بسرية بالغ

ى    ون عل انوا يوافق ا إن آ ابالت م م مق ذين يجري معه ى األشخاص ال ب إل أن يطل
وق  ارير حق ي تق ات ف ن معلوم ه م ا يقدمون تعانة بم ن االس ك م ر ذل سان أو غي  اإلن

ى                  .  األغراض د يوافق عل ه فق وإذا آان الشخص ال يرغب في عزو المعلومات إلي
اً   ر تعميم ر أآث كل آخ ي ش تعمالها ف صدر اس ن الم شف ع ي لموظف .   ال يك وينبغ
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ضية المحددة                    تنتاجاته عن الق ه أو اس ل أحكام ى عدم نق حقوق اإلنسان الحرص عل
  .إلى من يجري معهم المقابالت

ة سرية المعلومات المسجلة      آما ينبغي اتخاذ تدابير خاصة       .١٢ ا في   لحماي ، بم
سر باإلضافة              ذلك هوية الضحايا والشهود، الخ،     شفرة  وآلمات ال ة م  واستعمال لغ

ائع             صلة عن الوق إلى االحتفاظ بالوثائق التي تحدد هوية األشخاص في سجالت منف
  .ة لحماية سرية المعلوماتالمسجلة عن هؤالء األشخاص  قد يكون  وسيلة مفيد

   األمن-ك 
ذين يتصل          .١٣ ى أمن الراصد وأمن األشخاص ال يشير هذا المبدأ األساسي إل

ى  تنادا إل ة اس دابير أمني اذ ت ق اتخ سهم عن طري ة أنف م، وينبغي للراصدين حماي به
  . فطنتهم، ووفقًا للحاالت التي يتعاملون معها مثًال في حاالت النزاع المسلح الخ

ي ل .١٤ ات   وينبغ دمون المعلوم ذين يق خاص ال ن األش ضعوا أم لراصدين أن ي
ابالت     .   نصب أعينهم  دائمًا وينبغي أن يحصلوا على موافقة الشهود  على إجراء مق

سرية  دأ ال م مب دوا له م وأن يؤآ ة  . معه ة هوي ة لحماي دابير أمني اذ ت ي  اتخ ا ينبغ آم
خ   شهود، ال م وال ابالت معه راء مق تم إج ن ي شهود وم ي.  ال دم وينبغ  للراصد أال يق

أميلهم              ضمانات غير واقعية بشأن سالمة الشهود أو األفراد اآلخرين، وأن يتفادى  ت
مثل البقاء  (بآمال زائفة، وأن يتأآد من إمكانية الوفاء بأي التزامات بحماية الضحية            

  ).على اتصال به
ك               ينبغي أن يسعى الراصدو    .١٥ ا في ذل ه، بم ون في ن إلى فهم الواقع الذي يعمل
ادات       طب ة والع مية، الثقاف ات الرس سلطات والجه ة ال ة وطبيع سكان، نوعي ة ال يع

خ د، ال ة   (.والتقالي ايير الدولي ة والمع ة الوطني صل األول والخاص بالبني ر الف  )انظ
سكان                      اون ال ى تع ر حصولهم عل ة الراصدين ويكون من المرجح أآث وتزداد فعالي

  .لون فيهالمحليين آلما ازداد عمق فهمهم للواقع الذي يعم
   الحاجة إلى االتساق والمثابرة والصبر-ل 

سان يمكن أن                 .١٦ وق اإلن ق حاالت حق جمع المعلومات السليمة والدقيقة  لتوثي
اً  .  يكون عملية طويلة وصعبة    ى مجموعة متنوعة من        وسيتعين عموم  الوصول إل
ين   وف يتع صادر وس اتالم صاً فحص المعلوم نهم فح ة م ًا المقدم ا  دقيق  ومقارنته

ائج سريعة في آل الحاالت              . حقق منها والت وينبغي  . وال يمكن توقع التوصل إلى نت
تم       ى أن ي ل وال امل  وآام ث ش تكمال بح تم اس ى أن ي وده إل لة جه د مواص للراص

ة   رة واضحة عن الحال وين فك ة وتك ات الممكن صادر المعلوم ع م شاف جمي  ،استك
إذا آان هناك مثال     (وسوف تنشأ بطبيعة الحال قضايا تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة        

د وشيك               ة لتهدي رد أو جماعة معين اإلشارة  وينبغي للراصد     ). دليل على  تعرض ف
 .القضايا العاجلةلهذه دون إبطاء 

  
  



 

  ٩٨                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

   الدقة / الصحة–م 
وفير معلومات   ة التي يسعى الراصد إلى تحقيقها هو    رئيسأحد األهداف ال   .١٧ ت

ة ن مو .صحيحة ودقيق ة م ات المقدم شكل المعلوم سان     وسوف ت وق اإلن ظف حق
ة أو                 سلطات المحلي أساس اإلجراء الفوري أو المستقبلي الذي يتخذه الموظف مع ال
دة        م المتح ات األم ة أو هيئ رئيس للعملي ر ال اؤه أو المق ذه رؤس ذي يتخ راء ال اإلج

ة         .  األخرى وفير معلومات صحيحة ودقيق ارير  ويتطلب ت ة  تق ق  آامل دة التوثي .  وجي
ان شخص          (دائما من طرح أسئلة دقيقة      وينبغي للراصد التأآد     ا إن آ وليس فقط عم

ستعمل والمواضع التي                      سالح الم ا عن عدد المرات وال قد تعرض للضرب، وإنم
ه                         ع ب ذي أوق ك من عواقب ومن ال ى ذل ا ترتب عل تعرضت للضرب في جسده وم

  ).الضرب، الخ
ء ومن األساس دائما تقديم بالغ مكتوب لتفادي عدم الدقة واإلشاعات وسو            .١٨
تم         والتقارير التي يعدها الراصدو   . همالف ستفيض وأن ي ن ينبغي أن تعبر عن بحث م

دة                 ق وتوصيات مفي ل دقي . تقديمها دون إبطاء وأن تحتوي على  وقائع محددة وتحلي
ام            ستند     . وينبغي أن تتفادى التقارير  اإلشارات الغامضة والوصف الع وينبغي أن ت

  .ة مدرجة في التقريرجميع االستنتاجات إلى معلومات تفصيلي
   عدم التحيز-ن 
ى الج       ينبغي للراصد أن يتذآر أن مدى ف        .١٩ د عل ة الرصد تعتم ة عملي ة عالي  دي

ة       ة   وينبغي أن يتعامل مع آل مهمة وآل مقابل ا انتقائي اد ودونم ق   .بحي وينبغي التحقي
اً            ع األطراف تحقيق دم      شامالً  في االنتهاآات أو التجاوزات التي يرتكبها جمي ى ق  عل

س ى طرف ضد طرف  . اواةالم ازًا إل اره منح ى الراصد باعتب وينبغي أال ُينظر إل
  .آخر

   الموضوعية-س 
راً   موقفاً دائمًاينبغي على الراصد أن يتخذ       .٢٠ ه    .  موضوعيين   ومظه وينبغي ل

  .ينظر بموضوعية في جميع الوقائعيمها أن عند جمع المعلومات وتقو
   الحساسية-ع 
ة           .٢١ د إجراء مقابل شهود أن يكون حساساً          ينبغي للراصد عن ضحايا وال  مع ال

ة    اذ الخطوات الالزم ى اتخ ة إل رد، فضال عن الحاج ا الف ر به د يم ي ق اة الت للمعان
ه                  ى اتصال ب اء عل ل بالبق ى األق ك عل ويجب أن يتصف   . لحماية أمن هذا الفرد وذل

موظف حقوق اإلنسان بحساسية خاصة لمشاآل تجديد اإلصابة بالصدمة واإلصابة           
شتها في الفصل الخاص                 بالصدمة ا  إجراء  : "لمنتقلة عن اآلخرين التي سبق مناق ب
ابالت شرين" المق ث والع ة عن اآلخرين : "والفصل الثال صدمة المنتقل اد وال اإلجه

ل  ي األم لوك أو        ." وتالش ي أي س شديد ف ذر ال وخي الح دين ت ي للراص ا ينبغ آم
ات ال حق    /آلم وقفهم حي ز م ة أو تحي دم حيادي ن ع نم ع د ت ارات ف سانعب . وق اإلن

وأهمية الحساسية بالعوامل المؤثرة على الضحية تكمن في المحاولة المستديمة لعدم 
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اطفي                      ر من اإلرهاق الع در أآب زيادة العبء على الضحية عن طريق تعريضه لق
  ...    لخقيقته وتعيد أفكار ومشاهد مؤلمة إوالنفسي نتيجة لذآر أبناء قضيته قد تثير ح

    النـزاهة-ف 
ساعديه              ي -٢٢ ابالت وم نبغي للراصد أن يعامل جميع الشهود ومن يجري معهم مق

ل   ي العم رامف ة واحت ة  .  بلياق ذ بأمان ي للراصد أن ينف ك، ينبغ ى ذل وباإلضافة إل
ة           . وشرف المهام التي يكلف بها     ايير أخالقي ونود اإلشارة هنا إلى أهمية تطوير مع

لوآية           شكل قواعد س سان لت ذه         داخل منظمات حقوق اإلن املين في ه  للراصدين الع
  .المنظمات

   المهنية-ص
ة         -٢٣ ة المهني سم بالبراع و يت ى نح ة عل ل مهم ع آ ل م د التعام ي للراص   ، ينبغ

اءة         يتحلى  ووينبغي أن يتسم       ة   بسعة المعرفة والجد في العمل والكف ة الفائق  والعناي
  .  بالتفاصيل

   الظهور بوضوح-ق 
طات والسكان المحليين على السواء يدرآون      لتأآد من أن السل   ا ينبغي للراصد    -٢٤

ه       ى تحقيق ه إل ة منظمت سعى  عملي ذي ت ل ال دين   . العم ح للراص د الواض والتواج
سان يمك  وق اإلن ات حق وظفي منظم سان،وم وق اإلن ات حق ردع انتهاآ   ن أن ي

وآقاعدة عامة، يمكن للتواجد الفعال الواضح على أرض الواقع  أن يوفر درجة ما              
ن الحم ة لألم ة اي ون عرض د يكون ذين ق راد ال ون ف ن يرتكب ات، ألن م  النتهاآ

ة ع مراقب وا موض ي أن يكون ون ف ات ال يرغب شديد . االنتهاآ د ال ا أن التواج آم
ون   ذين يمثل راد أو الجماعات ال ئن األف ن أن يطم الوضوح ألغراض الرصد يمك

ى بث               . ضحايا محتملين  ساعد الرصد الواضح عل  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن ي
نتخابات وإعادة البناء الثقة في العمليات الحاسمة في مرحلة ما بعد النـزاع، مثل اال

شاهدة                     والتنمية، وم الشخص بالم ال هو أن يق إن المقصود بالرصد الفع  ومن ثم، ف
  .وأن  يشاهده اآلخرون في نفس الوقت
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  الفصل الخامس

تحديد الجهود وترتيب أولوياتها في 

   حقوق اإلنسانانتهاآات صدد
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  الفصل الخامس
  انتهاآات حقوق اإلنسان تحديد الجهود وترتيب أولوياتها في صدد

  
  المفاهيم الرئيسة

أن                            دليل، ب ذا ال ة ه واردة في مقدم ة الرصد ال آما أوضحنا في إجراءات عملي
دخل ض                      ة ي ائع المبين ان رصد الوق ا إذا آ د م من الخطوة األولى للراصد هي تحدي

 تتطلب هذه الخطوة معرفة بتفاصيل الحقوق ذات الصلة للتعامل ٠صالحيات عمله
ا         وق ومرجعياته ة الحق د أوًال معرف ى الراص ب عل ذلك يج ة، ل ة المعني ع الحال م

  بالتفصيل لتتمكن من تحديد الجهود الالزمة للرصد وترتيب أولوياتها
  نتهاكملية تقرير الحقوق التي تعرضت لإل ع-أ
ف تحدي - ١ زءًايؤل ات ج مًاد االنتهاآ ل الراصد  حاس ن عم ادث .  م ان ح وإذا آ

ق                 د من التحقي يندرج تحت تعريف انتهاك معين لحقوق اإلنسان، ينبغي إجراء مزي
الغ،واإل تجابات        ب ات اس واع االنتهاآ ف أن تج مختل ال أن تن ة الح ي بطبيع  وينبغ

طيرة بصفة خاصة     ومثال ذلك أن االنتهاآات الخ     ، لوالية عملية الرصد   مالئمة تبعاً 
ستحق                  ى نطاق واسع، ت ، مثل عمليات القتل التعسفي والتعذيب وحاالت الطرد عل

  . ومتابعة سريعة خاصًافي العادة اهتمامًا
ا              - ٢ وعند اختتام الرصد، من الحاسم للراصد تحليل االنتهاك عن طريق تحديد م

ين     ف الحق المع ل تعري ق تحلي ن طري ة  وع ة العملي ع ضمن والي ان يق ى إن آ إل
 يجب أن يتأآد الراصد من أن الوقائع ستدعم وجود آل عنصر                ،عناصره المكّونة 

سان         وق اإلن ة في            . قبل اإلبالغ عن وقوع انتهاك لحق وق المعرف وآل حق من الحق
ث  صل الثال ان     : "الف ساني المنطبق انون اإلن سان والق وق اإلن دولي لحق انون ال : الق

ار ة    " اإلط ره المكون ى عناص سم إل د ينق ذا      وأ. ق يم ه ي تعل ة ف رق فعالي ر الط آث
الموضوع هو استعمال دراسات الحالة التي تتطلب من الراصد تحديد عناصر آل              

  .انتهاك  لحقوق اإلنسان
   عملية تقرير الحقوق المستهدفة-ب
اً                 - ٣ د تتطلب تحقيق ي ق . قد يشعر الراصد بارتباك  من مجرد عدد االنتهاآات الت

ات،  يات  وهكذا  فمن الحاسم تحديد أولو      ة باالنتهاآ  ومن الواضح أن   الجهود المتعلق
ب أن   صاص يج ا   ياالخت صب عليه ي ين وق الت ر الحق ار األول لتقري ون المعي ك

وإذا آان االختصاص .  نسبيًاًاوقد يكون االختصاص بالغ االتساع أو ضيق . االهتمام
وق   أو يتيح االختيار فيجب أن تقرر قيادة المنظمة التي يتبع لها الراصد              ًاواسع الحق

ام د االهتم ب أش ي تتطل ات  . الت د أولوي شأن تحدي رار ب ذا الق اذ ه ع اتخ ذلك ال يق ول
  .االنتهاآات على الراصد بمفرده
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ساع  - ٤ الغ االت ان االختصاص ب ثًال-وإذا آ سان م وق اإلن ة حق ز وحماي  - لتعزي
  : ب أن تنظر عملية حقوق اإلنسان فيفيج

ي ينب ) ١( وق الت ؤرة االهتم   الحق شكل ب ي أن ت رئيسغ رًاام ال دم  نظ  لع
  إمكانية التعامل مع جميع الحقوق على قدم المساواة، 

  ما هي أهم مشاآل حقوق اإلنسان؟، ) ٢(و
  ؟، ما هي الجماعات أو من هم األفراد الذين يبدو أنهم أآثر ضعفًا) ٣(و 
دين ) ٤(و داد الراص ة إع ن ناحي ة م ة  للعملي درات المتوقع ي الق ا ه م

التي يمكن بها تقييم آيفية تحقيق المهمة التي حددتها         والمهارات والموارد   
  المنظمة إلسهام مفيد في مجال تحسين حالة حقوق اإلنسان في اليمن ؟، 

  ما هي المنظمات األخرى التي تعمل في مجال الرصد؟، ) ٥(و
ما هي اإلسهامات التي تقدمها المنظمة مقارنة بالمنظمات األخرى           ) ٦(و

  .ذات األنشطة المماثلة؟
ونجد في تجربة األمم المتحدة في رصد حقوق اإلنسان أمثلة مفيدة تبين آيفية              - ٥

ة        وق معين سان            . اتخاذ القرار بشأن استهداف حق وق اإلن ك أن  عنصر حق ال ذل ومث
  آان يتمتع بوالية واسعة لتعزيز وحماية في آمبوديالسلطة األمم المتحدة االنتقالية   

سان وق اإلن ي. حق ة ف د نظرت العملي عوق ي آانت تق ات الت واع االنتهاآ اك   أن هن
سياسي و   ) ١(وانصب ترآيزها، بالنظر إلى األهداف الكلية للعملية، على        العنف ال

سجون و      ) ٢( ول،             ) ٣(األحوال في ال ة والق ات وحري ة  االشتراك في الجمعي حري
  .فضال عن  حقوق أخرى مطلوبة من أجل تحقيق انتخابات حرة ونزيهة

وق             وخالل فترة وجوده   - ٦ ة برصد حق ة أخرى معني اك عملي ة آانت هن ا األولي
ـزيهة و          ) ١(اإلنسان استهدفت     ات الحرة والن صلة باالنتخاب وق المت الحق  ) ٢(الحق

ى        . الحقوق المتصلة باالحتجاز  ) ٣(في السالمة الشخصية و    ة عل م تنصب العملي ول
ي العمل وحاالت الطرد الق ي ف التمييز اإلثن صلة ب رة المت شاآل الكبي سري من الم

شئت        . أماآن اإلقامة  دما أن وفيما آانت هناك حاالت من التعذيب وإساءة المعاملة عن
ة في   أحوال السجون،العملية، تضاءلت المشاآل المتعلقة بالتعذيب و      وحولت العملي

رى               ة الكب نهاية المطاف تشديدها إلى أحوال حقوق اإلنسان التي آانت تتسم باألهمي
  .في الحالة المعينة آنذاك

ال                 - ٧ ة ألفع وأحد األسباب التي من أجلها قد ال تولي عملية حقوق اإلنسان أولوي
ة    صادية واالجتماعي وق االقت ات للحق ا انتهاآ نجم عنه ال ي ن أفع اع ع أو االمتن
ن      ا م ا ينتابه ا إزاء م صل بقلقه د تت سكن، ق ل  وال ي العم ز ف ل التميي ة، مث والثقافي

سبب مجرد عدد االنتهاآات التي      اك ب نارتب ا،  م درج تحت واليته   المحتمل أن تن
ان            ات        ومن المفيد في هذا السياق في آثير من األحي د أولوي تقاسم المسؤولية وتحدي

ة    وذلك من أجل تحسين االسالجهود بين مختلف المنظمات الدولية   ة لحال تجابة الكلي
سان، وق اإلن ام حق ي ع دا  ف ي روان دة للرصد ف م المتح ة األم ك أن عملي ال ذل  ومث

دا  (١٩٩٦ ي روان ة ف سان الميداني وق اإلن ة حق ة  ) عملي ة الدولي ع اللجن شاورت م ت
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از الت  ة باالحتج شاآل المرتبط از والم ق االحتج شأن مراف ر ب صليب األحم ي لل
 وهذا التقاسم للمسؤولية قد يرتقب مثال اضطالع         ستتولى آل منها المسؤولية عنها،    

د           اللجنة الدولية للصليب األحمر بالمسؤولية عن مراف        يح بع ا يت ق االحتجاز وهو م
ضايا        ذلك لعملية األمم المتحدة المعنية برصد حقوق اإلنسان أن تتولى التعامل مع ق

  .  قضايا التمييز في السكن والتنقل والعملهامة أخرى، بما في ذلك مثًال
ة     تحديد أولويات وما زالت هناك مشكلة      - ٨ وق معين صلة بحق ود المت آيف  .  الجه

ا             تقرر أي منظمة حقوق    دما ُيعرض عليه  اإلنسان يمنية القضايا التي تحقق فيها عن
ضايا أو                 شأن الق ارات استراتيجية ب عدد آبير من القضايا؟  ومن الممكن إجراء خي

ق    ل تحقي ن أج ا م صدي له تم الت ي ي ضايا الت واع الق نأن أثير ممك صى ت د . أق وأح
رة على تحقيق نجاح  القدالعوامل المهمة في إجراء هذه الخيارات االستراتيجية  هو 

ارز سان   ب وق اإلن ة حق ى حال أثير عل أنه الت ن ش وق   .  م ة حق ك أن عملي ال ذل ومث
ا أن   سان يمكنه ائع  اإلن ق بالوق ا يتعل شديدة الوضوح فيم ارزة وال ضايا الب ار الق تخت

ى نتيجة                      ي من المرجح أن تفضي إل ا اآلخرون والت والتي تمثل مشاآل يعاني منه
شكلة الفصل التعسفي        . سبيًاإيجابية في  مدة قصيرة ن      ة في م ذه  الحال وقد تتضح ه

ك                     صادية وذل شآت االقت ددة للفصل من أحد المن وقد يتناول الرصد هنا حاالت متع
ى          ،النتمائهم لمنطقة أو قبيلة معينة     ؤدي إل ذه الحاالت ي ي له سريع والمهن  الرصد ال

شآ            التراجع عن     نتائج قوية ومن ضمنها فرض واقع على القائمين بأمر هذه المن ت ب
وقهم ومن شأن        . قراراتهم ة حق ى حماي ذلك عل آما أن العمال اآلخرين سيصرون آ

 ذلك أن يضع ضغطًا إضافيًا على مدير المنشأة
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  الفصل السادس
  جمع المعلومات

  ةالمفاهيم الرئيس
وق ا  ال لحق ب الرصد الفع ًايتطل سان نهج شطًاإلن ب    ن ن جان ات م ع المعلوم لجم

  : ويتطلب النهج النشط لجمع المعلوماتالراصدين،
 تحديد المشاآل التي يتم التصدي لها؛ •
 إقامة اتصاالت؛ •
ذ  إرساء تواجد معقول على جميع مستويات المجتمع •  وقت  بصفة عامة ومن

 مبكر؛
 تقييم منظور االتصاالت؛ •
ع م • ن  جم ة م حيحة ودقيق ات ص يعلوم الل تلق ق خ شكاوى  والتحقي  ال

 والمقابالت؛
التحقق من المعلومات وذلك بصورة أساسية عن طريق اختبار اتساقها مع       •

 المصادر المستقلة؛
 تحليل المعلومات؛ •
المتابعة لتشجيع الجهات المسئولة على الجد في االستجابة للمشكلة، وتقديم           •

 .التقارير
خاصة في التنسيق بين جمع المعلومات      وينبغي للراصدين توخي الحذر بصفة           

اآم حتى ال يتعرض                 ا المح وإجراءات البحث وبين التحقيقات الجنائية التي تجريه
ة بت     ل سير   عمل هذه المحاآم للخطر أو يعرض الراصد للتهمة الجنائية المتعلق عطي

ان، ي بعض األحي ة ف ة  العدال ة عام سألة سياس سيق هي م ذا التن  وشكل وطرق ه
  .ة المنظمةتقررها قياد

   عملية جمع المعلومات-أ 
رئيس - ١ دف ال ةاله سؤولية الدول ز م و تعزي د ه وق  للرص ة حق ن حماي  ع

وق               . اإلنسان شاآل حق ويقوم راصدو حقوق اإلنسان بجمع معلومات ظاهرة عن م
ات،     اإل ضاحية لالنتهاآ داً            نسان وأنماط إي ذه المعلومات جه ع ه ة جم   وتتطلب عملي
ة              " الرصد "وفي حين أن لفظة     . بالغًا لبية للمراقب ة س ا عملي د تتضمن في ظاهره ق

ة لجمع المعلومات               ر فعالي . وتقديم التقارير، سيحتاج الراصدين إلى إرساء نهج أآث
ون الراصدو ا يك هودًاوقلم نهم  ن ش ى يمك رة حت ات الخطي ى االنتهاآ رين عل  مباش

ا،      اإلب ائع م          الغ بدقة عن الوقائع التي يرونه ك الوق نهم يعلمون بتل ن ضحايا أو     ولك
ة  ولذلك يتطلب الرصد أساليب دقيقة    . شهود آخرين   ،لجمع معلومات صحيحة ودقيق

 والمعلومات السليمة أساسية   ، شامالً  ومتابعة وتحليالً  ويتطلب جمع المعلومات بحثاً   
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 يمكن االستعانة بها بعد ذلك لتشجيع السلطات على          جيداً إلعداد تقارير موثقة توثيقاً   
  .اتخاذ إجراءات

صر الراصدووف - ٢ ع ال يقت ديم ي الواق ة وتق رد المراقب ى مج م عل ي عمله ن ف
صدي      ى الت ا عل ساعدة عموم و الم سان ه وق اإلن ة حق دف عملي ارير ألن ه التق

 وينبغي أن . لمشاآل حقوق اإلنسان والحيلولة دون وقوع انتهاآات في المستقبل        
سان تواجد        ع مستويات المجتمع          يكون لعملية حقوق اإلن ى جمي ينبغي أن    و ، عل

ات حقوق    ط عن انتهاآ يس فق ارير ل دم تق ة تق ة أن العملي سلطات المحلي درك ال ت
ذها ي تتخ ة اإلجراءات الت ضا عن متابع ا أي ت، وإنم ي وقع سان الت سلطات اإلن  ال

ة،     ارير                 المحلية لمعالجة الحال ديم التق ام الراصدين بالرصد وتق إن قي ا ف  ومن هن
سلطات           ى ال ب      يمكن يساعد على وضع ضغوط عل ة للتصدي ل عض مشاآل    المحلي

ا، سان ومتابعته ة حقوق اإلن ان ال تتصدى إجراءات المتابع ر من األحي  وفي آثي
فقط النتهاآات حقوق اإلنسان ولكنها تعمل أيضا على منع وقوع انتهاآات حقوق             

  .اإلنسان في المستقبل
ة،      - ٣ ب الوالي دها بموج يتم رص ي س سان الت وق اإلن شاآل حق د م د تحدي وبع

ع عناصر   يجري ر ق لجم ن خالل التحقي ام األول م ي المق سان ف وق اإلن صد حق
ات  ود انتهاآ دم وج ود أو ع ن وج ة ع ات الظاهري ة التقييم ات وإتاح  ،المعلوم

  : من المراحل واألبعادوتشمل هذه  التحقيقات عددًا
  تحديد المشكالت التي يتم التصدي لها بموجب اختصاص المنظمة؛) أ(
  اء تواجد في المجتمع؛إقامة اتصاالت وإرس) ب(
  جمع الشهادات والشكاوى؛) ج(
 إجراء تحقيق بغرض التحقق من المعلومات المتعلقة باالنتهاك، فضالً         ) د(

ام  شرطة والنظ سكري وال ام الع ك النظ ي ذل ا ف سلطات، بم تجابة ال عن اس
  القانوني حسب االقتضاء؛

ـ( وق اإلن   ) ه اك لحق وع انته دم وق ة ع ذه النقط د ه ين عن تم وإذا تب سان في
م تجد      إغالق القضية ويفضل أن تشير المنظمة إلى أنها رصدت الوقائع ول

  ما يكفي لمواصلة الرصد أو قناعتها بعدم وجود انتهاك وفقًا للحقائق؛
وم الراصد          ) و( اك، يق وع انته ن بوضع التوصيات     ووإذا أثبت التحقيق وق

تهم     ا والي ي تتطلبه وات الت اذ الخط ف  . (واتخ ظ أن مختل ستويات ُيالح م
  ). المعلومات قد تكون مطلوبة التخاذ إجراءات توآيدية متزايدة

سلطات       ووأثناء العملية برمتها سيسعى الراصد    ) ز ( د من أن ال ن إلى التأآ
صفة خاصة برصد سلوك         . ولة تعمل بجد وآفاءة   ؤالمس وسوف يقومون ب

رام اإلجراءات                 /الشرطة و  سان وفي احت وق اإلن رام حق أو الجيش في احت
 عن عدم تعريض    قانونية المتعلقة بالتوقيف واالحتجاز والمحاآمة، فضالً     ال

شاآل إضافية       ـ       أنظر   . (الشهود ألضرار أو م ة  : "الفصل الخاص ب مراقب
  ").ون القضاءؤالمحاآمة ورصد إدارة ش
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ضائية          و الراصد وال يحاول ) ح( ة الق ة للمالحق ع أدل ًا جم دما   ،ن عموم  وعن
د    ي تق ة ينبغ ذه األدل واجههم ه ام     ت ة للقي ة العام ى النياب ادة إل ي الع يمها ف

ي        ة ف راءات المتبع ًا لإلج ضاء وفق ر للق ة األم ة وإحال ات الالزم بالتحقيق
  ).أدناه " أدلة المالحقة الجنائية: " من هذا الفصـلالفرع طأنظر . (اليمن

   إقامة اتصاالت وإرساء تواجد في المجتمع-ب 
ع منظمات       يجب على الراصدين إقامة اتصاالت مع األ       - ٤ ين وم شخاص المطلع

رى      ة األخ ر الحكومي ات غي سان والمنظم وق اإلن سؤحق وميين والم ولين الحك
ع                        م جم سنى له ك حتى يت ة وذل املين في المنطق اعلين الع رهم من الف المحليين وغي

دة            ،المعلومات وفهم الحالة    وقد يمثل المحامون والصحفيون مصادر معلومات مفي
درك  ،في العادة بالتطورات ذات الصلة    بصورة خاصة ألنهم على علم        وينبغي أن ي

ن أن االنتهاآات التي تتعرض لها جماعات ضعيفة معينة، مثل النساء، قد            والراصد
ة لجمع المعلومات           اجون       ،يتعذر اآتشافها من خالل القنوات التقليدي د يحت ذلك فق  ول

ت معينة من األفراد    إلى توسيع بحثهم لكفالة إيالء االنتباه السليم إلى جماعات أو فئا          
ة ضدهم           ة ا    . وجمع معلومات آافية عن االنتهاآات الممكن تصاالت  إلوتتطلب إقام

  . نشطة لالتصال باألفراد والمنظمات وترتيب اجتماعات دورية، الخجهودًا
ة  - ٥ سؤولي الحكوم ع م ات م وير عالق د تط ي للراص سياق ينبغ ذا ال ي ه وف

ن والقضاة وغيرهم من المسؤولين      ون العسكري ، ومنهم الشرطة والمسؤولو   المحلية
إدارة ش  ين ب ضاءؤالمعني د الواضح  ،ون الق صاالت والتواج ذه االت ساعدان  وه سي

ات،  ن االنتهاآ د م ى الح د  عل ى تحدي ة عل صاالت الحكومي ذه االت ساعد ه  وست
شاآل           وباإلضافة  . المسؤولين الذين يمكن أن يقدموا المساعدة عند نشوء مختلف الم

ي للر ك، ينبغ ى ذل شفيات إل سجون والمست ى ال ة إل ارات منتظم راء زي د إج اص
سكان أشد تعرضاً                ا ال اطق التي يكون فيه ل  ( للخطر    ومستودعات الجثث والمن مث

  ).األحياء الفقيرة ومقاطعات الطبقة العاملة والمجتمعات الريفية
ادة                       - ٦ وفر في الع ة أن ت ر الحكومي ضا للمنظمات غي وآما جاء أعاله، يمكن أي

سان     آثيرة آما يمكنها مساعدة المنظمة العاملة في رصد         مةمعلومات قيّ  وق اإلن   حق
سان      ، بكثير من الطرق   ميدانيًا وق اإلن  وبعض المنظمات غير الحكومية المعنية بحق

سان وتثقيف الجمهور في                   وق اإلن ام بحق ترآز بصفة خاصة على زيادة الوعي الع
وق     مجال حقوق اإلنسان وممارسة الضغط من أجل تحسين القواعد          ة لحق  النموذجي

سان ال وق اإلن صالح حق ل ل ات والعم صالح األقلي ل ل سان والعم المرأة اإلن خاصة ب
ل   وق الطف ة حق ن انته وحماي ددة م ات مح سان  أو رصد فئ وق اإلن ات حق ل (اآ مث

وتعمل منظمات غير حكومية أخرى في مجاالت         ). ختفاء والتعذيب، الخ  حاالت اإل 
ل            ال تقع بالضبط ضمن ميدان حقوق اإل       شترآة، مث رة م ديها أمور آثي نسان ولكن ل

ام ،          خ إحماية البيئة وحقوق المستهلك وإزالة األلغ ر        . ل اك بعض المنظمات غي وهن
 وتعمل منظمات أخرى       ،الحكومية التي تكون العضوية فيها محلية أو وطنية تماماً        

  .على الصعيدين اإلقليمي أو الدولي
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اون مع         وينبغي لنشاطات المنظمة التي تعمل في مج       - ٧ دعم وتتع ال الرصد أن ت
ساعد                     ة أن تعزز وت شطتها الموازي ة التي يمكن ألن ر الحكومي جهود المنظمات غي

سان           وق اإلن دان حق النظر           ،عملية األمم المتحدة في مي ة خاصة ب ك بأهمي سم ذل  ويت
ذه  ،إلى ما لدى المنظمات اليمنية من موارد بشرية ومالية محدودة في العادة            وفي ه

صلة           الحاالت، م  ة ذات ال ة أن تطور شبكات مع المنظمات المحلي ن الحاسم للعملي
ى   والتي تستطيع توفير معلومات حتى يتسنى لها أداء وظا  ئفها في مجال الرصد عل

ا    للمنظمة العاملة بالرصد الميداني    وفي الوقت نفسه، ينبغي      أفضل وجه،   في تعامله
ا خاصًا ولى انتباه ة، أن ت ر الحكومي ات غي ع المنظم زز  م ا يع ة أن عمله ى آفال إل

ا أو     رار وظائفه ادي تك ة وتف ات الوطني ة الحكوم ي مواجه ات ف ذه المنظم درة ه ق
  .استبدال أنشطتها أو اغتصاب دورها المشروع في المجتمعات الوطنية

ة - ٨ ي للمنظم ة  وينبغ ر الحكومي ات غي سرعة بالمنظم ه ال ى وج رف عل  أن تتع
ذه الم ر أي ه ك لتقري د وذل ا الناشطة في البل ات، وأيه وفير معلوم ا ت نظمات يمكنه

ة الرصد المحددة         يمكنها معالجة الم   ة     (سائل التي تقع خارج عملي اءة معامل ل إس مث
ة ساعدة الغذائي ال والم سان ) األطف وق اإلن ي التثقيف بحق ساعدة ف ا الم ا يمكنه وأيه

  . وتعزيزها، الخ
شكلة    وبمجرد ظهور    ، اتصاالت قبل نشوب حالة األزمة     إقامةومن المهم    - ٩  الم

  .سيكون من األصعب إقامة العالقات الالزمة لتحقيق الفائدة من االتصاالت
ا، ينب -١٠ تعانة به صاالت واالس ي تطوير االت سان غي لراصديوف وق اإلن  حق

صاالت  ور االت يم منظ د بعض    ،تقي ل تحدي ى األق م عل ي له ه ينبغ الي أن ن المث  وم
ضايا         سان التي      أشخاص االتصال الذين يتصفون بأقل تحيز ظاهر لق وق اإلن د    حق  ق

د       أي حال، يحتاج الراصدون    وعلى   تطرأ، ذين ق  إلى فهم تحيز أشخاص االتصال ال
  . يقدمون معلومات والتعويض عن هذا التحيز

   جمع الشهادات-ج 
ة     -١١ ع األدل ى جمي ى الحصول عل شاط إل سعي بن ات ال ع المعلوم ب جم يتطل

ة ف سان، ويجب  الموثوق وق اإلن اوزات حق ق بتج ا يتعل ون راصدويم وق أن يك  حق
ن     ات م ى معلوم ت للحصول عل ي أي وق رك ف ستعدين للتح اهزين وم سان ج اإلن

مثل مظاهرة  ( عن حالة    نوالراصد وعندما يعلم    ،شخص يعتبر نفسه ضحية انتهاك    
اعي                  سري أو توقيف جم ة طرد ق دة أو حال م    ) أو حالة اختفاء قسري مؤآ ينبغي له

صلة    م التعرف      اتخاذ خطوات لجمع المعلومات ذات ال ر مباشرة ث   من مصادر غي
ة      راصدي  وينبغي ل   على الشهود وإجراء مقابالت معهم،     سان النظر بدق وق اإلن  حق

ه سيعرض مصادر           ق أم أن ساعد التحقي ع الحدث سي ى موق ذهاب إل ان ال ا إن آ فيم
المعلومات للخطر، وينبغي دائما في الحاالت المشكوك فيها التشاور مع األشخاص           

ر ين اآلخ ةالمعني ي العملي ًا،ين ف وخي الحذر نوع ا ت ة عموم شأن  ومن الحكم ا ب  م
دى           وفر ل ى أن تت ة إل ا إن آانت             الراصد  زيارة موقع الواقع ر م ة لتقري ة آافي  معرف
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راً  د آثي دة تزي ن أالفائ د  ع ا الراص رض له ة يتع اطرة محتمل صدر ي مخ  أو م
  .المعلومات

ا  -١٢ راء مق شهود وإج ى ال ن التفاصيل عن التعرف عل د م م، ولمزي بالت معه
  ." إجراء المقابالت "سابعالفصل الأنظر 

   الشكاوى تلقَّي-د 
ة                  -١٣ ى البحث عن حماي سعي إل يعّرف األفراد أنفسهم في آثير من األحيان بال

ة        انتهاآات حقوق اإلنسان في الماضي،     أو ملجأ من       ويتوقف عدد البالغات الفردي
سكان المح         التي تصل إلى الراصدين     ى مصداقيتها مع ال ين    عل ر    لي والمنظمات غي

ى المصداقية والمعلومات تم        وغيرها من المنظمات،  الحكومية   بباً    والحاجة إل ل س  ث
ه ينبغي لراصدي        دة مع منظمات               آخر من أجل ات جي سان تطوير عالق وق اإلن  حق

  .حقوق اإلنسان وغيرها من المنظمات العاملة في المنطقة
ا              -١٤ د من الظروف واألفع ى      والهدف من أي تحقيق هو التأآ ل التي أفضت إل

ي              شرد داخل انوني أو ت ر ق انتهاك مزعوم، مثل حالة وفاة مشتبه فيها أو احتجاز غي
ان        ،أو طرد تمييزي أو انتهاك آخر لحقوق اإلنسان        ا آ  وهذا التحقيق ضروري مهم

ا  لذي ُأبلغ به موظفو حقوق اإلنسان، نوع االنتهاك ا    على أن االستجابة ستتفاوت تبع
ذي     اك ال ذيب أو             لنوع االنته اء أو التع اة الضحية أو االختف ل وف ه، مث د من إثبات  الب

ررة        رة والمتك دات الخطي ة أو التهدي سانية أو المهين ر اإلن ية أو غي ة القاس المعامل
لحرية الفرد وأمنه أو الصرف من العمل على أساس تمييزي، أو العنف ضد المرأة 

ات       ر واالشتراك في الجمعي ا ت ،أو ممارسة حق التعبي تجابة    آم ة االس اوت طبيع تف
دراً      . تبعا لدرجة اليقين التي تدل عليها المعلومات المتاحة         ك أن ق ال ذل   صغيراً  ومث

سبيًا اً ن ب إال تحقيق د ال يتطل ات ق ن المعلوم صًال م صال  منف خاص االت ع أش  م
اً              المنتظمين، ر من المعلومات تحقيق در أآب د يتطلب ق ر مع        مباشراً   وق  بدرجة أآب

رين  شهود اآلخ ارة       ،ال ضير لزي ى التح ة إل ى الحاج ر إل ات أآث شير معلوم د ت  وق
رة       نو وإذا واجه الراصد     اف،موقعية والقيام بها في نهاية المط      ة وخطي ة طارئ  حال

  . للحذرفقد تكون االستجابة بالضرورة أسرع وأقل توخيًا
ى       بير من المعلومات، قد يحتاج راصدو      وبعد جمع قدر آ    -١٥ سان إل وق اإلن  حق

ن   سار م سلطات ع االستف تتخذها،   ال ي س تجابة الت دابير االس ًان ت تجابة  وتبع  الس
ى                       د من المعلومات أو إل ى مزي اك حاجة إل السلطات للتحقيق والحالة، قد تكون هن
ى         سؤولين األعل ى الم ات إل ديم التماس ل تق رى، مث وات أخ اذ خط ي اتخ ر ف النظ

ساعدة من المس        مستوى في الحكومة ا    ى    ؤولمحلية وطلب الم مستوى في    لين األعل
ة،         المنظمة العاملة في رصد       حقوق اإلنسان الميدانية وإجراء مختلف أشكال الدعاي

  . العديد من هذه التدابير الخاصة بالمتابعةب أن يقرر رئيس المنظمةويج. الخ
اذج          لمختلف جوانب والية راصدي    وتبعًا -١٦ ديهم نم  حقوق اإلنسان، قد يوجد ل

شأن شكاو          ات ب راد  خاصة تستعمل في التحقيق تعانة في بعض        . ى األف ويمكن االس
إلى جدية األمر والى دقة  الحاالت بنماذج الشكاوى للبت في مقبولية القضية استناداً   
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ليمة              التحقيق، ق بصورة س اذج التحقي تيفاء نم ادة اس رد  ، ولذلك من المهم في الع  وت
ذييل   ي الت اذج ف ذه النم ن ه ة م صل ال١عين ث عشر للف تال. ثال ديلها ل ي تع ئم وينبغ

  . والية عملية الرصد
 الراصد في     وعند إجراء مقابالت مع الضحايا أو الشهود، ينبغي أال يطرح          -١٧
وذج        مجال ال             ، حقوق اإلنسان أسئلة في سياق النم ه من األساسي عدم إغف ى أن  عل

ت بعض    ى وإن ظل ة حت اء المقابل ة أثن ال أي نقط دم إغف ة لع وذج الحال وى نم محت
  .النقط بدون إجابة

تناداً          ابلة، يمكن لراصدي   وبعد المق  -١٨ اذج اس تيفاء النم سان اس وق اإلن ى    حق  إل
 ومن المهم بصفة خاصة معرفة الوقائع واألحداث بترتيبها ،مالحظاتهم عن المقابلة

شاهد      ضحية أو ال ه ال دمها ب ذي ق ب ال ن الترتي ر ع صرف النظ ي ب ر . (الزمن أنظ
  ").تقديم التقارير عن حقوق اإلنسان "ثالث عشرالفصل ال
املة، لمعلومات المطلوبة في االست وا -١٩  ويمكن  مارة هي األهم ولكنها ليست ش

ا أن      تمارة طالم ا باالس صلة أو إرفاقه ة منف ى ورق افية عل ات إض ديم معلوم تق
  .الصفحات اإلضافية محددة برقم الملف وليس باسم الضحية

   التحقق من المعلومات-هـ 
ب أن يفحص  -٢٠ دو ريج ات المقد اص سان المعلوم وق اإلن يهم   حق د تلق ة بع م
ومن األساسي التحقق من دقة انتهاآات حقوق اإلنسان التي تم اإلبالغ عنها            . البالغ

شكوى مع أي           وينبغي أن يتحقق الراصد       أي خطوات،  قبل اتخاذ    ون من فحوى ال
األمر                 م ب ى عل سان التي عل وق اإلن إلضافة   وبا ،واحدة من منظمات أو رابطات حق

د يطلب الراصدون         ك، ق سان              الم  إلى ذل وق اإلن ان لحق ة أو آي ساعدة من أي منظم
  .على معرفة بالقضية قيد الفحص

ي ل   -٢١ ك، ينبغ ى ذل افة إل دوباإلض ضحية    لراص رة ال ت أس ا إن آان ر م  تقري
ائع                 د الوق نهم تأيي الظاهرة أو أصدقاؤه أو جيرانه، فضال عن الشهود اآلخرين، يمك

ى حدة بأسرع م            . في الشكوى  ٍل عل د       وينبغي مقابلة الشهود آ ا يمكن وينبغي التأآي
م      أن راصدي  لهم على  أن    ، حقوق اإلنسان سيكثرون االتصال به م ب  وينبغي إبالغه

د الت   اء وبع ايتهم أثن ضمان حم سعون ل سان سي وق اإلن وظفي حق ن ال م ق، ولك حقي
انوا يرغب       يمكن ضمان سالمتهم،     ا إن آ شهود عم ا ينبغي سؤال ال ون في عدم    آم
ويتهم،   ن ه شف ع ي  الك رد ف ابالت : "سابعصل الالف وت راء المق ن  " إج د م مزي

  .التفاصيل عن إجراء مقابالت مع ضحايا وشهود انتهاآات حقوق اإلنسان
   تحليل المعلومات-و

وق      -٢٢ اوزات حق شأن تج ائق ب صي الحق ق بتق ررة تتعل شكلة متك اك م هن
ارات   اء الزي ا أثن م الحصول عليه ي ت ات الت يم المعلوم سان، وهي صعوبة تقي اإلن

ى            ويفتقر راصدو  أو المقابالت، لموقعية  ا درة عل  حقوق اإلنسان بعد آل ذلك إلى الق
ا التحقق من آل تفاصيل المعلومات التي يحصلون ع          ا يصل     ليه ع، قلم ، وفي الواق
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ا يحدث في نظام القضاء                   راصدو  حقوق اإلنسان إلى غور معظم االنتهاآات مثلم
ل       الراصدينعلى أن   . الجنائي ى وضع تحلي ا إل سعون عموم ل     ي ى األق ظاهري عل
  .  إلى درجة اتصال ما تم جمعه من المعلومات وصحتها وموثوقيتها وأمانتهااستنادًا
ستقلة                    -٢٣ ا من المصادر الم تم جمعه ادة التي ي ومبدأ اتساق المعلومات مع الم

ر شيوعاً          ة األآث ة المطبق وق        في تقصي    يمثل قاعدة الموثوقي ائق الخاصة بحق  الحق
سان، ساإلن رة ات صل بفك ة  ويت وم الخاص بإمكاني ات المفه ن معلوم ع م ا ُيجم اق م

م         تقييم الموثوقية بدرجة مالئمة معلومة معينة في السياق         مع المواد األخرى التي ت
تم            من هنا يجب على الراصد     و جمعها،  أال ينظر فقط في المعلومات المحددة التي ي

دو ص ا تب صة برمته ا إن آانت الق شعر م ضا أن يست ه أي ل علي ا، ب د جمعه ادقة عن
  . تجميع جميع خيوطها

صل    -٢٤ ة يت ر للموثوقي ب آخ اك جان ا،  وهن ي تطبيقه ي ينبغ ين الت ة اليق  بدرج
وق  ن في مجالن اإلجراءات التي ينتهجها الراصدو  م ودرجة االآتمال المتوقعة    حق

اً     اوت تفاوت ائق تتف صي الحق دد تق ي ص سان ف رًااإلن ًا آبي ع   تبع ن جم رض م  للغ
ات دًال. المعلوم ن وب اتع" م ضاء  " بء اإلثب ام الق ي نظ ق ف د يطب ذي ق دد ال المح

سبة         ات بالن ة المعلوم ين وآمي ة اليق ن درج صلة م سلة مت د سل ائي، توج الجن
  .لإلجراءات التي يتم اتخاذها

 جمع شكاوى وغيرها من المعلومات      الراصدوعلى سبيل المثال، إذا حاول       -٢٥
شر  ل أن ت ى أم المزاعم عل ستوى ب ل م ومي أق سؤول حك الغ م ي إلب ة ف ع الحكوم

ة وا    ة الرعاي ضرورة درج صر بال د ُتخت ق، فق راء تحقي راءات  إج ي إج ال ف الآتم
 والدرجة الدنيا من اليقين ستتطلب فقط الحاجة إلى إجراء مزيد من            تقصي الحقائق، 

 على أنه ينبغي تذآر أن التحقيق نفسه يحمل          ،التحقيق بدرجات متفاوتة من الظهور    
ة    . ضمنييندرجة ما من النقد والظهور ال      وب في حال وأعلى مستوى من اليقين مطل

سراً     ر وضوحاً    اإلجراءات األشد ق وع             .  واألآث شأن وق تنتاج ب إن أي اس ا ف ومن هن
االً           ر اآتم ة أآث ين        تجاوزات لحقوق اإلنسان سيتطلب عملي ر من اليق .  ومستوى أآب

داً      رتكبين تحدي اً  ولتحديد أحد الم اج       علني د تحت ة  ق ى معلومات وفي      المنظم ل  (رة   إل ب
ائي               ألن ) وآافية للوفاء بمعيار تجاوز الشك المعقول المطبق في نظام القضاء الجن

ضي إ  د يف ي ق د العلن ذا التحدي ن ان ه ن الممك ضائية أو م ة ق ى مالحق ى ل  يفض إل
وعلى أي حال، يمثل التعرف على المرتكب قضية هامة من قضايا           . أعمال انتقامية 

  . بمفردهالراصد ولن يقررها نظمةالمالسياسة العامة بالنسبة لقيادة 
   تقييم الشهادات المباشرة-ز

ن لراصدي  -٢٦ اليب    ويمك ن األس ضة م ة عري تعمال طائف سان اس وق اإلن  حق
 وخالل المقابلة نفسها   ي يدلي بها الضحايا وشهود العيان،     لتأييد الشهادة المباشرة الت   

ويمكن . ابط في الشهادةتساق الداخلي والتراإلينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يختبر 
ى     لة أن يتحقق بدقة من أوجه عدم الغ   للقائم بإجراء المقاب   ودة إل تساق عن طريق الع

ه ينبغي        عدة مرات ولكن بطرح أسئلة مختلفة،     نفس الموضوع    ى أن  أن  للراصد  عل
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ان أن تفضي    يحرص على مالحظة أن صعوبات اإلبالغ يمكن في آثي    ر من األحي
ساق،  دم اإلت ى ع يإل ديم      وينبغ ه لتق ري مقابلت ذي تج شخص ال ة لل ة الفرص  إتاح
  ٨٠.معلومات توضيحية

 إلى مسلك الشاهد ومصداقيته   استنادًاية عمومًاويجري تقييم الشهادة الشفاه   -٢٧
ة ي ،الكلي ه ينبغ ى أن د  للراصد عل شهادة ق ة ال ة وطبيع روق الثقافي درك أن الف  أن ي
د من الم    بب حرجا وصعوبة في توصيل الرسالة،     تس صيلية عن     ولمزي علومات التف

ر     ابلتهم، أنظ ري مق ذين تج خاص ال صداقية األش يم م صل التقي راء : "سابعالف إج
  ".المقابالت

ذآر راصد -٢٨ ز ووينبغي أن يت ل عوامل منظور أو تحي سان تحلي وق اإلن  حق
أر من       ومثال ذلك أن أحد الضحايا قد يبالغ من أجل تبرير سلوآه و             ،الشاهد لكي يث

ـزعات ا      الشخص ألحق به إصابة،    ا،         وقد تخفي الن د تنظيمه ة أو تعي سياسية الحقيق  ل
جئ  وقد يبالغ الالجئون فيما تعرضوا له من اضطهاد لكي يحصلوا على مرآز الال           

ستطيع        أو لمجرد تبرير قرارهم بالهرب،     ة، سي  الحصول   الراصد  ومن وجهة مثالي
سياسية وتج    اتهم ال اين خلفي ذين تتب راد ال ن األف سقة م ات مت ى معلوم ي عل اربهم ف

 عن حسن    باتصاالت موثوق بها وغير ذات صلة، فضالً        الراصد واستعانة   ،الحياة
  .إدراآهم لألمور، يساعدهم بصفة خاصة في هذا السياق

   أشكال المعلومات األخرى-ح 
ان هي   -٢٩ ضحايا وشهود العي ا ال دلي به ي ي شهادة المباشرة الت في حين أن ال

  حقوق اإلنسان، يمكن أيضايها راصدو للمعلومات التي يحصل عل    المصدر الرئيس 
د ة  للراص شهادات ثانوي تعانة ب ي   ، االس ه ينبغ ى أن دين  عل د  للراص دانيين عن المي

درآوا أن          دين أن ي هود بعي ق ش ن طري أتي ع ي ت ة الت شهادة الثانوي تعانة بال االس
رة     شهادة المباش ن ال ة م ل موثوقي رة أق ر المباش ات غي ة  ،المعلوم ر أن موثوقي  غي

ا أي             شهادات ال  سماع أو المعلومات الثانوية التي تأتي من عدة مصادر ال تربط بينه
ا ا    ن قيمته تزيد م لة س ة،ص دين   لثبوتي ي للراص ك، ينبغ ع ذل ي    وم ة ف ر بدق  النظ

  .وية قبل قبولها باعتبارها حقيقةشهادات السماع أو الشهادات الثان
وع   ويمكن ألشكال المعلومات األخرى أن توفر تأييداً       -٣٠ زاعم وق تجاوزات   لم

 المالحظة   االستعانة باألعراض البدنية والنفسية  للراصدين ويمكن   ،لحقوق اإلنسان 
ة   اء المقابل ة  أثن رات للموثوقي ي آمؤش ي ،أو الفحص الطب وق لراصدي وينبغ  حق

ة                يم األعراض البدني ين لتقي اإلنسان، إن أمكن، التماس المساعدة من المهنيين الطبي
ضحايا  دى ال سية ل ر . (والنف رع طأنظ ن الف صل  م سابعالف ات : "ال ة الجماع مقابل

سمات الخاصة راد ذوي ال ؤالء  "). الخاصة واألف وفر ه دم ت ة ع ي حال ه ف ى أن عل
ة األعراض ووصفها وصفاً             اً  المهنيين الطبيين بصورة مباشرة، فإن مراقب د    دقيق  ق

ي الطبي       يم المعلومات في وقت الحق،         يساعدان المهن ى تقي  لراصدي  وينبغي  عل
                                                 

، ٨٣، مجلة هارفادر لحقوق اإلنسان، ٣، "فن وعلم تقصي حقائق حقوق اإلنسان: اإلدالء بالشهادة: " دايان أورينتختر ٨٠
  ).١٩٩٠ (١١٩-١١٨صفحات ال
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وق  ت   حق ا إن آان روا فيم ي، أن ينظ ي الطب صيحة المهن ى ن اء عل سان، بن اإلن
سقة مع      المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء المقابلة والفحص متسقة أو غير مت

ذيب مباشرة            ،إساءة المعاملة المزعومة   د التع  وإذا آان وصف األعراض البدنية بع
نمط       وأي أعراض بدنية ، بما في ذلك الندوب، التي تبقى            على الضحية، تتفق مع ال

ر       د يعتب وم، فق ذيب المزع واع التع راض أن روف ألع دالمع تنتاجات الراص  االس
  .متسقة مع المزاعم

يح            -٣١ ا يت ويمكن تأييد المزاعم بطريقة آخرى أثناء الزيارات الموقعية، وهو م
فرصة للتحقق من األوصاف المقدمة من الشهود عن األبنية والغرف ومن الممكن              

ل وصول                    - صور التقاط ع قب ر الموق ال تغيي ق إزاء احتم اك قل ان هن وبخاصة إذا آ
  .المهنيين المتخصصين في القضاء الجنائي

ات الشخصية واألظافر                 -٣٢ ة المالبس والمتعلق ة الحقيقي شمل األدل ويمكن أن ت
شعر الخاص بالضحية،       وآثار الكحت تحت األ    تعانة       ظافر والدم وال ا يمكن االس  آم

ذائف      ( في إيقاع إصابات واألجسام الغريبة       باألسلحة المستعملة  ذائف وشظايا الق الق
اف سكاآين واأللي ة وال رة الناري ك ) واألعي ضحية وذل ا من جسم ال تم إزالته ي ي الت

وتشمل األمثلة األخرى لألدلة الحقيقية العينات الكيميائية وبصمات         . باعتبارها أدلة 
ة الشخص المسؤول والصور ال              ة األصابع التي تحدد هوي الم التي    /فوتوغرافي األف

ة    صور الفوتوغرافي شهد وال ة أو الم صور الواقع ار   /ت صور آث ي ت ومات الت الرس
  .التعذيب على جسم الضحية

ًا -٣٣ ي عموم ال وينبغ ي مج سرح  للراصدين ف ى م اء عل سان اإلبق وق اإلن  حق
 وينبغي أال يجمع    ،الجريمة دون تغيير وأال يحاولوا أن يحلوا محل سلطات الشرطة         

ه                      نوالراصد ا ألن ادي أو العبث به ق الم ا في التحقي ستعان به  أنواع األدلة التي سي
ة  م محاول ائي،ينبغي له ضاء الجن ام الق ل نظ ادي تعطي ع تف ه إذا وق ى أن د  عل ي ي ف

ان من المرجح                   أي من   على الراصد   سلطات إذا آ ا لل ه إبالغه  هذه األدلة فينبغي ل
سلط ذه ال ليمة،له ة س ات جنائي دى ات أن تجري تحقيق م يكن ل ديل الراصد وإذا ل  ب

ا      ة ومعالجته ذه األدل ع ه ن جم د م ي أن يتأآ ة فينبغ ة مادي ه أدل ي حوزت ت ف ووقع
ا وضياعها         ع تلوثه سليم لمن ى النحو ال ا عل ا وتخزينه ة عليه ا ووضع بطاق  وتغليفه

اً         ،وتسليمها لجهة التحقيق المختصة    ل حقيقي بيان   منفصالً  وينبغي أن يحمل آل دلي
ين بالتف ان الحصولصييب ان ومك ه،/ل زم ور علي ان من العث ذآر البي  وينبغي أن ي
صل ى ال /ح ر عل شخص،  عث ك ال ن ذل ه م ي توقيع م  دليل وينبغ راء مه ذا اإلج  وه

دريباً        ٨١.للحفاظ على استمرارية األدلة    ادة ت ة في الع ذه األدل   ويتطلب التعامل مع ه
  . في مجال الطب الشرعيمحترفاً 
ى      ويجب على الراصدين في مجال     -٣٤ وا عل ة أن يعول  حقوق اإلنسان في النهاي

تنادًا ك اس ع المعلومات وذل يم مصداقية جمي ي تقي تهم ف ة فطن ساقها وموثوقي ى ات  إل
  . الشهادات وأمانة المواد األخرى التي يتم جمعها

                                                 
  ).١٩٩٥ (١٥٨، دليل عملي لرصد حقوق اإلنسان: دليل حقوق اإلنسان: آاثرين إنغليش  وآدام ستابلتون ٨١
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   أدلة المالحقة الجنائية-ط 
درك الراصدو  -٣٥ ي أن ي الينبغ ي مج د   ن ف ي ق سياقات الت سان ال وق اإلن  حق

ا المعلومات التي يحصلون عليها مفيدة إلجراءات المالحقة الجنائية سواء          تكون فيه 
ون في   ٨٢.في المحاآم الجنائية الدولية أو أمام المحاآم الوطنية         والمحامون والمحقق

ي    دون صعوبة ف اتهم الخاصة ويج راء تحقيق ادة إج ي الع ضلون ف اآم يف ذه المح ه
لك، في حالة تواجد موظفين      ولذ ٨٣.التعويل على معلومات جمعها أشخاص آخرون     

ة ذات صلة صةمن محكم ة مخت ورًاللراصدين، ينبغي  او اعضاء نياب م ف   إبالغه
  . بالمعلومات التي قد تقع ضمن واليتهم

ي تجري                -٣٦ ابالت الت ومعظم األدلة التي يتم جمعها لهذه المحاآم تأتي من المق
ة ا           ة مع الشهود والزيارات إلى مسارح الجريمة وجمع األدل ات البحث     لمادي  وعملي

ا                عن الوثائق،  ا بحذر أشد مم  وتحتاج أدلة المالحقة الجنائية في العادة إلى معالجته
راض إع         ا ألغ صول عليه تم الح ي ي ات الت ة المعلوم ي حال وق  ف ارير حق داد تق

سان اظ . اإلن يس الحف ضًاويجب ل ل يجب أي ادي فحسب، ب دليل الم ى ال ة عل  العناي
ى  ز حت لطات الحج سل س سجيل تسل اً بت ة الحق ن األدل ق م ن التحق اء .  يمك ا ج وآم

ا            للراصدينأعاله، ينبغي    ة وينبغي عموم ضائية الجنائي  تجنب تعطيل التحقيقات الق
ة        ة مادي ع أدل ة في مجال ال               . أن يتفادوا جم رارات مهم ضايا ق ذه الق ر ه سياسة وتثي

جانب   وليس من المنظمة ال يمكن اتخاذها إال من جانب قيادة العامة، وهي قرارات  
رارات        بمفردهم، الراصدين تها    وربما ترغب ق ة وسياس ز       المنظم ة في التميي  العام

ات  ين احتياج ي و ) ١(ب وطني أو المحل ائي ال ضاء الجن راءات الق ديم ) ٢(إج تق
ضائية و              ق ألي   ) ٣(تقارير من أي لجنة من لجان إثبات الحقيقة أو اللجان الق التحقي

  ..محكمة جنائية دولية ذات صلة
ة ل، قد تقرر قيادة     وبالمث -٣٧ ه ينبغي    المنظم صفة       للراصدين   أن وخي الحذر ب  ت

خاصة في إجراء مقابالت مع الشهود الذين قد يطالبون الحقا باإلدالء بشهادتهم في             
ابالت         ،جلسات أمام محاآم جنائية وطنية أو دولية       ذه المق  وقد يتم عرض سجالت ه

ل ينبغي         وإذا آ  ة ولهذا يجب أن تعد بعناية بالغة،      في المحكم  ان لدى أحد الشهود دلي
ة عرضه في جلسة جنائية، فقد ترغب      ادي             المنظم ك لتف شاهد وذل ة ال ل مقابل  في تأجي

د                  ين، أو ق شهود المحتمل ة بال شهادة، وينبغي أن تخطر أعضاء النياب ى ال التأثير عل
ي           ق ف ن التحقي سؤولين ع وظفين الم ع الم ق م اون وثي ي تع ل ف ي العم ب ف ترغ

  .الجريمة الجنائية

                                                 
 أنشأ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المحكمة الدولية لمالحقة األشخاص المسؤولين عن انتهاآات جسيمة للقانون  ٨٢

 والمحكمة الجنائية الدولية لمالحقة األشخاص ١٩٩١قليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام اإلنساني الدولي  التي ارتكبت في إ
قرار مجلس .   المسؤولين عن  اإلبادة الجماعية وغيرها من االنتهاآات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي في إقليم رواندا

 الفصل التاسعأنظر ( ١٩٩٤تشرين الثاني /ر  نوفمب٨ بتاريخ ٩٥٥ والقرار ١٩٩٣أيار / مايو٢٥ المؤرخ في ٨٢٧األمن 
  ").المتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية: "عشر

  ).١٩٩٦ (العالقة بين المنظمات غير الحكومية والمحاآم الجنائية الدولية: بلوويت. غرايام ت ٨٣
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ادة   -٣٨ تحتاج قي ة وس وظفي       المنظم ع م شاور م ى الت االت إل ع الح ي جمي  ف
سق       د وأن تت المحاآم المختصين من أجل تقرير سياسة عامة بشأن تلك األمور والب

  .أي سياسة يتم تقريرها مع القواعد اإلجرائية المطبقة
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   للفصل السادس١التذييل 
   رصد صحفياستمارة

   
 
 
 

                         

(             )استمارة رصد صحفي رقم الحالة  

  بيانات الحالة
 :المحافظة

 :اسم الضحية                                             عدد الضحايا
  :المهنة للضحية                                                      :العمر

  :  مكان الواقعة                                               :تاريخ الواقعة

  :صنف الواقعة  الضحية_صنف

  :وصف الواقعة

  يانات القائم باالنتهاكب

  :اسم القائم باالنتهاك
  :جهة القائم باالنتهاك                                             :المهنة

  الحق المنتهك                                                :دور السلطة
  :الدوافع والتهم

  :المستندات

  المرصد اليمني لحقوق االنسان
       صـــــــــــــــــــــــنعاء

 فاآس٥١٤٦٠٤تلفون

Yemeni Observatory 
 For Human Rights 
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  :.اسم المصدر  :العدد  :تاريخ النشر
  :اسم الراصد  :مدخل االستمارة

 

 حقوق الطبع والنشر والتوثيق محفوظة لدي المرصد اليمني لحقوق االنسان
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   للفصل السادس٢ييل  لتذا
  ستمارة رصد ميدانيإ

  م٢٠٠٦/    /              التاريخ             (.............)                    رقم القضية
  : بيانات الحالة:أوًال

  ..................المديرية...................المحا فظة.........................اسم الراصد 
صول الو  ان ح ة   مك اريخ    ..................اقع دد  ٢٠٠٦/  /الت م ، ع

  ..............الضحايا
  

  :صنف الواقعة
رة  [ ] اه األس اء واإل[ ]األذى تج ة [ ]ختطاف  اإلختف اف [ ] اإلضرار بالبيئ  اإليق
ال والحبس واإل ذيب [ ]عتق دين  [ ] التع رق والجنس وال ى الع ائم عل ز الق  [ ] التميي

ل    د بالقت يم    [ ]التهدي ان من التعل اعي   [ ] الحرم اب الجم  العنف األسري ضد    [ ] العق
اة  [ ] العنف األسري ضد القرين [ ]األبناء والمعولين  شارآة و   [ ] القتل والوف  حق الم
ة    [ ] فرض القيود على تحرك الجماعات [ ]تزوير االنتخابات  ى حري فرض القيود عل

داء الجسدي والجرح    ع محاولة القتل واإل[ ]جتماع التعبير واإل دم الممتلكات أو   [ ]ت  ه
صادرتها   ا وم ة    [ ]إغالقه ة العام ل  والوظيف ن العم ان م ن  [ ] الحرم ان م  الحرم

     أخرى[ ] فرض القيود على المعلومات[ ]المحاآمة العادلة 
  

  وصف الواقعة
 .................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  
  

  ..............................................................:.......................دور السلطة
..................................................................................................  

  
   التهم والدوافع لالنتهاك

..................................................................  ......................... ..... 
 .........................................................................................................  

 
  :قائمة الضحايا

..................................................................................................  
  : ...............................................د الضحاياعد
  
  
  

   :صنف الضحية
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سياسية     [ ]  و  [ ] أنصار وأعضاء األحزاب ال ة   [ ]ن  سجناء ومعتقل  [ ] مجموعات ديني
ذ    [ ] اللجوء   طالبو[ ] الجئون [ ]صحفيون   مجموعات  [ ] طالب الجامعات والتالمي

   مواطنون [ ] أطفال [ ] نقابيون [ ] نشطاء حقوق اإلنسان [ ]نسائية 
  

  :الشهود
......................................................................................................   

.........................................................................................................  
  
  :...........................................................................................لمستنداتا

.........................................................................................................  
  
  

  :الوصف القانوني للواقعة
.................................................................................................  

.................................................................................................  
.................................................................................................  

  
 : ثانيًا بيانات الضحية 

 .......... ..الجنس......... ......العمر:........................................ ..سم اإل
  ..................  المهنة والنشاط  ................ الديانة:.............  .نتماء السياسي اإل

  .............................الهاتف...................................................العنوان 
   :الحالة الصحية

.............................................................................................. ....  

.............................................................................................. ....  
  

  : ثالثًا بيانات المصدر
  ......................................المهنة .............................................االسم 

  
  :صنف المصدر

لة  ] [ تقرير منظمة  ] [ صحف أو مجلة     ] [ مكالمة هاتفية    ] [ ة   ] [ مراس  شهادة مكتوب
   أخرى  ] [ شكوى ] [

  ...........................................................................:الصلة بالضحية   
  

   ضعيفة [ ] متوسطة [ ] عالية [  ] : درجة المصداقية
  .............. م الهاتف ٢٠٠٦/   / ريخ اإلبالغ     أت............... ...... .عنوان المصدر  
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 :رابعًا بيانات القائم باالنتهاك 
  ................................................المهنة.................................. .......سم إلا
  ...................................................................................نتماء السياسي اإل
  

  :جهة االنتهاك
سياسي  ] [  ن ال ومي  ] [ األم ن الق تخبارات  اإل] [ األم ام  ] [س ن الع ث ] [ األم  البح

ائي  سكرية ] [الجن شرطة الع ة ] [ ال ة حكومي ة/ جه ضائية  /مدني وى ] [ق ز ق  مراآ
   أخرى  ] [ أجهزة مكافحة اإلرهاب ] [متنفذون /

 
  : خامسًا بيانات التدخل 

  
  : ) الدعم والمساندة(نوع التدخل 

……………………………………………………………………  
……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  
  

  م ٢٠٠٦/      /ريخ التدخل       تأ........................ . .................الجهة المتدخلة
  

  ........................................................................:الجهة المتدخل لديها 
  
  م ٢٠٠٦ /         /ريخ الرد      أت

  
  نوع الرد والنتيجة

......................................................................................................   
......................................................................................................  

......................................................................................................  
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  الفصل السابع

  إجراء المقابالت
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  الفصل السابع
  إجراء المقابالت

  

  المفاهيم الرئيسة
ة                  ه المقابل يمن سيجري مع سان ف       ينبغي أن ينظر الراصد في مجال حقوق اإلن

ة          ينبغي أن يقوم بإ    وآيفية حمايته ومن   يقوم بالترجم جراء المقابلة وبأي لغة ومن س
ة                    ة لحماي سجيل المقابل يتم ت شاهد وآيف س ة ال ة لحماي وأين ينبغي أن تجري المقابل
ة            ة وآيفي ل المقابل ه قب أمن المعلومات وماذا يحتاج القائم بإجراء المقابلة إلى معرفت

  .   التي تعوق االتصال وآيفية الشروع في إجراء المقابلةالتعامل مع الفروق الثقافية
ي اذا تطلب  نفسه وتقديم المترجم الشفاهوينبغي للراصد إيجاد جو من األلفة وتقديم    

د الغرض من            االمر ذلك وتوضيح أهداف المنظمة الميدانية لحقوق اإلنسان وتحدي
ة والحديث عن            د        المقابلة ومناقشة القواعد األساسية للمقابل شاهد بع ة ال ة حماي آيفي

ة      ى رواي شاهد عل شجيع ال ات وت ن المعلوم تفادة م ة االس سب لكيفي ة والتح المقابل
  .قصته بأسلوبه الخاص قبل طرح أسئلة محددة عليه

ات           وينبغي أن يكون الراصد مدرآاً          بعض فئ سمات الخاصة ل   لالحتياجات وال
بي           ى س نهم عل ذيب       األشخاص الذين تجرى معهم مقابالت، وم ال ضحايا التع ل المث

اً     شردون داخلي ون والم ال  والالجئ ساء واألطف ة   والن اطق الريفي كان المن  وس
دء           ومجتمعات السكان األصليين والفئات األقل دخالً      ل الب افي قب تعداد الك ، مع االس

  .في إجراء المقابلة معهم
  : المقدمة -أ

ر الطرق شيوعاً          - ١ عن التجاوزات     لجمع المعلومات      إجراء المقابالت هو أآث
سان وق اإلن ة لحق شفاهوبا.  المزعوم ة ال إن األدل ك، ف ى ذل ي إلضافة إل ون ف ية تك

ة         سم     .  آثير من األحيان ضرورية الستكمال المعلومات المكتوب ذا الق يتم في ه وس
ابالت      اليب األساسية          .  مناقشة مختلف جوانب إجراء المق ذا الفصل األس ويبحث ه

شروع فيه   ابالت وال داد المق اإلع شمل الم.  ا وإجرائه تعانة  وت يع االس واض
ابال          بالمترجمين الشفاه  راد ذوي      يين والتحقق من المعلومات وإجراء مق ت مع األف
سمات الخاصة، سياقات  ال ن ال ر م ي آثي ابالت تجري ف ذآر أن المق م ت ن المه   وم

ى الطريق            -المختلفة دان وعل سجن وفي المي ة        ،في المكتب وال   وينبغي إعداد عملي
ة،          إجراء م آل حال وق              المقابلة على نحو يالئ ا ينبغي للراصدين في مجال حق   آم

ا           ن    ،اإلنسان التفكير بطريقة استراتيجية في المعلومات التي يحتاجون إلى جمعه   أي
شهود في المجيء            ا هي مصالح ال ا؟ وم ذي يعرفه يمكنهم الحصول عليها؟ ومن ال

  ورواية قصصهم؟
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  بالت تحديد األفراد إلجراء المقا-ب 
  تحديد هوية الشهود -١
اً            - ٢ المجيء بحث ويتهم ب ة أو   يعلن األفراد في آثير من األحيان عن ه  عن الحماي

وق ا  ات حق ن انتهاآ أ م ي الماضي، الملج م ف ي وقعت له سان الت ن إلن ه م ى أن  عل
دم جدوى أو بخطورة             شعور بع ويتهم،      الشائع للشهود والضحايا  ال   اإلعالن عن ه

ا من أشكال               وفي حاالت معينة من اال     سية أو غيره ل االنتهاآات الجن ات، مث نتهاآ
ات،    العنف ضد المرأة، قد يزداد عزوف      الغ عن االنتهاآ ذلك  الضحية عن اإلب   ول

ن      ر م ي تقري لبيين ف باقين ال س وا س ضروري للراصدين أن يكون ن ال ون م د يك ق
ابالت     م مق ائمون بت           ،يجرون معه ّون الق ه أن يك تغناء عن ا ال يمكن االس قصي    ومم

ة         الحقائق عالقات جيدة  مع منظمات        حقوق اإلنسان وغيرها من التجمعات الخيري
  .  العاملة في منطقتهم

اء أ - ٣ ا ج اهزيوآم دون ج ون الراص ب أن يك اله، يج ستعدين ع رك وم ن لت
سه    مكاتبهم والذهاب إلى حيث يمكنهم الحصول على معلومات من ش          خص يعتبر نف

اك،  حية انته د  ض وم الراص ب أن يق إجراء     و  ويج سان ب وق اإلن ال حق ي مج ن ف
اطق التي يكون                ستودعات الجثث والمن زيارات منتظمة للسجون والمستشفيات وم

د تعرضا للخطر  ا أش سكان فيه ال والفئ (ال اطق  العم رة ومن اء الفقي ل األحي ات مث
ة، ينبغي               ،)المهمشة والمجتمعات الريفية   ة النائي اطق الريفي ى المن ال إل د االنتق  وعن

اهج  االختيار بين عدة     للراصد اه     .  من ذه المن ارات         وأحد ه ج هو وضع جدول للزي
 وهناك إمكانية أخرى، وهي إجراء زيارات       باعه للسماح للشهود باالتصال بهم،    وات

ارة             غير من  ر إعالن مسبق للزي ث، وهو         ،تظمة والوصول من عي اك نهج ثال  وهن
دين أو   ترتيب زيارات موسمية من خالل طرف ثالث موثوق به، مثل أ           حد رجال ال

  .  االعيان
أي                       - ٤ شهادة ب وال  لل ع أي أم سان عدم دف وق اإلن وينبغي للراصد في مجال حق

ذين يت                  شهود ال اليف سفر ال وفير تك ين  حال من األحوال، ولكن ينبغي النظر في ت ع
ة هو   عليهم السفر لمسافات طويلة،       وأحد  أسباب عدم دفع أموال مقابل إجراء مقابل

ام  شأن قي ق ب ذي تجريالقل شخص ال د أن ال ي يعتق صة الت ة الق ة برواي ه المقابل  مع
  .الراصد يريد سماعها

   حماية الشهود-٢
ابالت التي               - ٥ وهناك اعتبار آخر في إجراء المقابالت مع الشهود وبخاصة المق

شهود ة ال ى حماي ة إل و الحاج سان، وه وق اإلن ة لحق ات الميداني ا العملي   ،تجريه
  إلى  أن ُيؤخذ في االعتبار في سياق جميع التدابير         ويحتاج موضوع حماية الشهود   

ى  التي ينبغي اتخاذها، بدءا من المراحل األولى لعمل  ترتيبات المقابلة ووصوالً             إل
  .االتصاالت في مرحلة ما بعد المقابلة

ة    - ٦ راء المقابل د إج ة بع صورة آامل شهود ب ة ال ن ضمان حماي ين ال يمك ي ح ف
شكلة  ا  ي لم ل جزئ د ح م، يوج اً معه ه أساس ستعين ب شهود ت ن ال أر م ات لث  المنظم
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ك   . الحكومية الدولية، وهو موافقة الحكومة على عدم اتخاذ تدابير انتقامية       ال ذل ومث
دم      من ٥٨أن المادة  سها بع إلزام نف الئحة لجنة البلدان األمريكية تطالب الحكومة ب

ة              ك آشرط للبعث شهود وذل ة ضد ال اق " و ،اتخاذ تدابير انتقامي شاء     االتف  الخاص بإن
ا          ادة       "  مكتب لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في آولومبي  ٣١ينص في الم

ه اتصاالت    [...] تتعهد الحكومة   "على أن    بضمان عدم إخضاع أي شخص آانت ل
بالمفوضية النتهاك أو تهديدات أو أعمال انتقامية أو إجراءات قانونية لهذه األسباب 

  ."وحدها
اق                 وهتاك عدة تدابير   - ٧ ة عدم وجود اتف شاهد في حال ة ال ا لحماي تم اتخاذه د ي  ق

  : حماية أو في أي حالة من األحول
اً             ) أ( ة اهتمام ة الميداني  ينبغي إجراء المقابالت في سياق ال ترآز فيه العملي

وينبغي للراصدين أن يحاولوا إجراء مقابالت مع       . ال ضرورة له على الشاهد    
 . لتفادى تسليط االنتباه على بضعة أفرادعدد آبير من األشخاص في المجتمع

ان،       ينبغي إجراء المقابلة في مكان    ) ب( ى    تقل فيه المراقبة  قدر اإلمك  وعل
ل المراقب ن تمث ح ل دوناألرج ان الراص شكلة إذا آ ة م ين ة الحكومي  متنقل

 .ويجولون في الريف
ن   ) ج( ال م أي ح راحة  ب شير ص ة أال ي إجراء المقابل ائم ب ي  للق وينبغ
ة مع شاهد آخر،           وال إلى أقوال أحد  الشه     األح  وارتكاب   ود عند إجراء مقابل

هذا الخطأ من شأنه أن يعرض الشاهد األول للخطر سيبعث على عدم ارتياح             
  ومن األفضل في      حفاظ على سرية المعلومات المقدمة،    الشاهد الثاني بشأن ال   

دموا معل                  ذي ق ة األشخاص اآلخرين ال ادي الكشف عن هوي .  ومات الواقع تف
م وعدم                    تم االتصال به ذين ي ة األشخاص ال ى حماي وينبغي الحرص بشدة عل

 .إفشاء هويتهم إال في ظل ضمانات آاملة بالحفاظ على سالمتهم
شاهد معرضا               ) د( ان ال ا إن آ وينبغي للقائم بإجراء المقابلة  االستفسار عم

 .هاللخطر وعن التدابير األمنية التي يعتقد الشاهد أنه ينبغي اتخاذ
ـ( ة   ) ه ة المقابل د بداي از عن ستعلم بإيج ة أن ي إجراء المقابل ائم ب ي للق وينبغ

وفير بعض                   د تتخذ لت وبمزيد من التفصيل في نهايتها عن االحتياطات التي ق
ة       د المقابل شاهد بع ى                ،الحماية لل شهود في الحصول عل د يرغب بعض ال   وق

د    نهم تق ى يمك م حت ة معه راء مقابل م إج ه ت د أن ة تفي ى بطاق ة إل ذه البطاق يم ه
سان الد   وق اإلن ات حق تعلم أن منظم سلطات ل م أي   ال ع به تهتم إذا وق ة س ولي

ذه البطاق               مكروه، اظ به ه من الخطورة االحتف ات   وقد يرى شهود آخرون أن
سلطات،      دالً           ألنها قد تلفت انتباه ال شهود ب د يرغب هؤالء ال ك في         وق  من ذل

م   وقد يفضل بعض من تجرى مع         ،إيجاد طريقة ما الستمرار االتصال بهم      ه
ويتهم،  ن ه شف ع دم الك ابالت  ع يح أن مق ي توض ال، ينبغ ى أي ح  وعل

  .الراصد في مجال حقوق اإلنسان ال يمكنه ضمان سالمة الشاهد
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اً                 - ٨ اظ دائم م، من الحاسم االحتف ابالت معه  ولحماية األشخاص الذين تجرى مق
أمون       ان م ائي إضاف      ،بجميع السجالت في مك إجراء وق ات          وآ ى الملف شار إل د ي ي ق

م             وليس باسم الفرد،   برقم ذين أجريت معه  وُيحتفظ حينئذ بقوائم أسماء األشخاص ال
ابالت،       مقابالت في مكان منفصل عن الملف        ة للمق سجالت  الجوهري دما   ات وال  وعن

ا باستخ شير إليه اح معلومات إضافية ينبغي للراصد أن ي يس تت م الملف ول دام رق
اظ             وينبغي باسم الضحية،  سجالت واالحتف ع ال  االحتفاظ بنسخ طبق األصل من جمي

  .بها في مكان مأمون
   التحضير للمقابلة-ج 
ة أن يأخذ في                     - ٩ د التحضير للمقابل سان عن وق اإلن ينبغي للراصد في مجال حق

راء     ولى إج ي أن يت ن ينبغ يحميه وم ف س ة وآي ه المقابل يجري مع ن س ار م االعتب
راء ال يتم إج ة س أي لغ ة وب ات  المقابل ى اللغ ن وال ة م يتولى الترجم ن س ة، وم مقابل

ائم       اج الق اذا يحت ة وم المحلية وأين ينبغي إجراء المقابلة وآيف ينبغي تسجيل المقابل
  .بإجراء المقابلة إلى معرفته قبل إجراء المقابلة وآيفية الشروع في المقابلة

ى             -١٠ ضحايا آل عل شهود وال جرى العرف في معظم المنظمات على مقابلة ال
ك أن     .   للتحفظ في مناقشة تجارب الصدمة في وجود اآلخرين           دة نظراً ح ال ذل ومث

ة االستماع                مشروع قواعد األمم المتحدة النموذجية يمنع الشهود من البقاء في غرف
شهادته             دلى ب ذي ي شاهد ال ى طلب ال ا  . بينما يدلى  شخص آخر بشهادته  بناء عل آم

نمط،   تتب ذا ال ة ه و الدولي ة العف ياق       علع منظم ي س ه ف ة أن در مالحظ ه تج ى أن
السجون، تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر في آثير من األحيان بإجراء مقابالت             

اً      ة واحدة،      مع عدة أشخاص مع ة         في زنزان إجراء المقابل ائم ب نهج للق ذا ال وفر ه  وي
ستعد                راد داخل المجموعة م ا     ينظرة عامة على األشياء التي يكون األف وح به ن للب

  .ل أن يقرر من هم األشخاص الذين سيجرى مقابالت معهم على انفرادقب
   من سيجري المقابلة-١

   عدد القائمين بإجراء المقابلة-أ     
ًا -١١ ضل عموم ن األف وم م صان أن يق ة،شخ إجراء المقابل د  ب ن ألح  ويمك

ص ئلة،  الشخ ه األس ه ويوج ابع بعين دون   ين أن يت ر أن ي شخص اآلخ ن لل  ويمك
ئلة،       متحوطة  مالحظات بصورة    د  يكون     وقد يحدد ما قد يغيب من األس ه ق على أن
ابالت،       وجود شخصين إل   من المستحيل تقريباً     وفي    جراء جميع أو حتى معظم المق

دون مالحظات محدودة         ة، فينبغي أن ي م  حالة وجود شخص واحد ألجراء المقابل  ث
ه إ     يستكمل المالحظات بعد الجلسة،    ان من الضروري حضو      آما أن رجم  ذا آ ر مت

ادة       ؤلفون فريقًا آبيرًا من المستمعين،    ي،  فإن ثالثة أفراد قد  ي       شفاه اس في الع  والن
ل من األشخاص،         مستعدون لإلفضاء بمكنون أن    د يعزف     فسهم في وجود عدد أق  وق

 .  الشهود عن الحديث أمام فريق من المستمعين
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   المهارات اللغوية-ب     
داني لحقوق اإلنسان راصدين إن وجدوا      ينبغي أن  تحدد عملية الرصد المي       -١٢

شعرون       ،يمكنهم التخاطب باللهجات المحلية ذات الصلة        ومعظم األشخاص الذين ي
ة،      بالمعا وق             ناة ال يتخاطبون إال بلهجة محلي ذلك ينبغي للراصدين في مجال حق  ول

  .اإلنسان تعلم وفهم اللهجات المحلية إن أمكن
    الفروق الثقافية-ج    
ذي              يمكن أن تس   -١٣ ة والشخص ال إجراء المقابل ائم ب بب الفروق الثقافية بين الق

 وتشمل هذه الفروق الثقافية المواقف إزاء       ،تجري معه المقابلة مشاآل في التخاطب     
نس وا     وع الج ددها ن ي يح صدمة واألدوار الت ة ال ى تجرب يع  معن ز والمواض لمرآ

االتصال (التفاعل المادي    بشأن     بل ويمكن لألفكار المحددة ثقافياً      المالئمة للحديث، 
اهم،   ) ز الشخصيبالعين والحي  ى سوء تف ائم     أن تفضي إل  ومن الحاسم أن يكون الق

ذي       بإجراء المقابلة حساساً    لهذه الفروق الثقافية وأن يتحلى بالصبر  مع الشخص ال
  ٨٤.يجري معه المقابلة وأن يحاول أن يتعلم المزيد عن ثقافته

ر في حجم الدور الذي تؤديه السياسة في  وقد يكون هناك اختالف ثقافي آخ  -١٤
ة،حي ه المقابل ذي تجري مع شخص ال زام  اة ال ديد االلت شخص ش ذا ال ون ه د يك  وق

شطته                    د يصف بالتفصيل أن ين، وق ة أو حزب سياسي مع  بوجهة نظر سياسية معين
 وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن ينصت باحترام  وأن يسجل هذه الشهادة             السياسية،
  .   على ما يعبر عنه الشخص من وجهات نظر لم يكن موافقًاحتى وإن

  يون المترجمون الشفاه-٢
رًا -١٥ ضل آثي ن األف اطبوا م سان أن يتخ وق اإلن ال حق ي مج دين ف  للراص

ة                ة العربي دون اللغ د من اليجي ة عن ان    ،بلغةالشخص الذي تجري معه المقابل وإذا آ
فاه رجمين ش ستعين الراصدون بمت د أن ي ن والب ات يين، فل م المعلوم ستطيعوا فه ي

ون عن الحديث مع            آما أن آثيراً   ، آامالً التي يحصلون عليها فهماً     من الناس يعزف
رجم                    ان المت رجم، وبخاصة إذا آ سان من خالل مت الراصدين في مجال حقوق اإلن

ة،         من   ه العملي ذي تجري في د ال فاه    وإذا تطلب الوضع وجود         البل رجمين ش يين، مت
ي خلفي  دقيق ف ة  فيجب الت د الميداني ة الرص ن أن عملي د م ا   تهم للتأآ سلل إليه م يت ل

د من           ن الحكومة أو الجماعات المعارضة،      مخبرون م  ى التأآ  وينبغي الحرص عل
م    ة معه ذين تجرى المقابل ة لألشخاص ال سببون رهب شفويين ال ي رجمين ال  ،أن المت

ى نفس     وينبغي مثال تفادي األعضاء السابقين في الجيش أو األفراد الذين ينت           مون إل
ة اإلث ضطِهدون،  الجماع ا الم ي إليه ي ينتم ة الت شكل   ني د ت ك، ق ى ذل افة إل  وباإلض

د         ل من المترجمين في سياق المقابلة،      أق المترجمات تهديداً  ا ينبغي للراصد التأآ  آم
ذي   شخص ال ا ال ي يتخاطب به ة الت ة المحلي نفس اللهج رجم يتخاطب ب ن أن المت م

  .تجري معه المقابلة

                                                 
  ).١٩٩١(، ٦٧ إلى ٦٤، الصفحات من خدمة الناجين من التعذيب:  غلين راندال و ألين لوتز ٨٤



 

  ١٢٧                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

فاهيين،        ضع خطوط توج  وينبغي و  -١٦ رجمين ش تعانة بمت شأن االس  وفي   يهية ب
رجم         ح للمت ا أن يوض ائم بإجرائه ي للق ة فينبغ ي المقابل رجم ف تعانة بمت ة االس حال

ل  .  القواعد األساسية على انفراد قبل بداية المقابلة       وينبغي أن ُيطلب إلى المترجم نق
ة   ان،        األسئلة بدق در اإلمك ة ق ة آلم م           وإذا آانت األ    ، آلم ر واضحة أو إذا ل ئلة غي س

ك             ه ذل رجم أن يعرف ة أن يطلب من المت إجراء المقابل ائم ب يفهمها الشاهد فينبغي للق
ستعمل      .  حتى يعيد صياغة األسئلة    ًال موجزة     وينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن ي  جم

داً           يسهل فهمها وترجمتها،   وال واح ئلة أو األق ل األس رجم أن ينق داً  وينبغي للمت   واح
ا       ئلة             .  حتى يتأآد من أن الشاهد يفهمه ة أن يكرر األس إجراء المقابل ائم ب وينبغي للق

ه         ت، عند اللزوم، إلى أن يتم فهمها،      عدة مرا   وينبغي أن ينظر إلى الشاهد ويتكلم إلي
  .مباشرة  وليس إلى المترجم

شفاه ويتعين حماية المترجمين     -١٧ املي            ال ع الع ك شأن جمي أنهم في ذل ن يين، ش
اطق    ي مجال حقوق االنسان،   اآلخرين ف   وقد يكون من المفيد تجنيد مترجمين من من
ارج ال  شفاه     خ رجمين ال ة المت ه،  وموثوقي ل في يهم العم ب إل ذي ُيطل ان ال يين مك

  .والسائقين بالغة األهمية لمصداقية عمل الراصدين والمنظمه التي يعملون بها
ة   يين أن تؤخذ في ا   ن المهم عند العمل مع مترجمين شفاه      وم -١٨ لحسبان إمكاني

د  يعمل المترجمون          وفي أسوأ  ا      طالعهم على معلومات مثيرة للغاية،    ا لحاالت، ق
ل ا     لى العمل آمخبرين ألعضاء النيابة،    ن أو قد يجبرون ع    الشفاهيو لحاالت   وفي أق

م         سوءا، قد يعتاد المترجمون الشفاه     يون حقائق معينة عن أحوال البلد بدرجة تجعله
ال أو      د يترجمون بإهم ة،         يق ر دقيق ة ناقصة أو غي ة       مون ترجم ول الممكن  وأحد الحل

يين لمدة أسبوعين  بطلبة الجامعة للعمل آمترجمين شفاهلهذه المشكلة هو االستعانة   
ة   فقط في المرة الواحدة، وهو حل استعان به الراصدون           في بعض المنظمات الدولي

  . ويتم حينئذ تناوب المترجمين اآلخرين ليحلوا محلهموالدول،
  الموقع والخصوصية-٣

شاهد لخطر التنصت    -١٩ ه تعرض ال ل في ان يق ي مك ة ف راء المقابل ي إج ينبغ
ا               ،واالنتقام قدر اإلمكان     تم فيه د ي ي ق  وينشأ أآبر الخطر في أماآن مثل الفنادق  الت

ة                ة التعرض للمراقب را احتمالي ا آثي زداد فيه ة وت   وينبغي أال     ،التنصت على المقابل
ار إل   ان المخت ر المك ذين ي     يثي خاص ال ين األش رة ب بهة آبي ة ش راء المقابل رون ج

دثون، دخلون أو يتح شارآين ي با  الم ًا مناس ان مناخ ئ المك ي أن يهي ل، ينبغ   وبالمث
ا،         للمقابلة حتى يمكن إجراء نقاش     ا هو      صريح  بدون مقاطعة ال ضرورة له  ومثلم

ابال        إجراء المق ائمين ب ضايا األخرى، ينبغي للق ر من الق شارة الحال في آثي ت است
  .أشخاص االتصال للحصول على نصيحتهم بشأن أفضل المواقع إلجراء المقابالت

    تسجيل المقابلة-٤
الغ  ي لما يثينبغي عدم استعمال أجهزة التسجيل نظراً  -٢٠ ي ب  ره ذلك من قلق أمن

ن،                   في معظم الظروف،   ا ظروف األم سمح فيه ي ت ان الت   على أنه في بعض االحي
إجراء ا ائم ب ي للق سجيل ينبغ از ت تعانة بجه ار االس ي االعتب ذ ف ة أن يأخ  وال ،لمقابل
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ه                   ذي تجري مع يمكن استعمال جهاز التسجيل إال بموافقة صريحة من الشخص ال
ة شاهد     ،المقابل د ال ا عن ون فيه ي تتك االت الت ي الح تعماله إال ف ن اس ذلك ال يمك  ول

جيل فائدة خاصة في       وألجهزة التس  الثقة في القائم بإجراء المقابلة،    درجة آبيرة من    
م يك      ن ث ة وم إجراء المقابل ط ب د فق ا شخص واح وم فيه ي  يق االت الت ن الح ون م

دوين مالحظات،       ه ت صفة خاصة في                الصعب علي دة ب سجيل مفي زة الت ا أن أجه  آم
 الوحيدة للتحقق من       الطريقة  ولعلَ ترجمة شفاهية، /لتي تحتاج إلى ترجمة   الحاالت ا 

شفاه ة ال ق تالترجم ًاية هي عن طري ا الحق ى يمكن النظر فيه ة حت  ،سجيل المقابل
ة    إجراء المقابل ائم ب ت الق د أن يثب سجيل إال بع از الت تعمال جه دم اس ي ع وينبغ

داف المق      ى أه شاهد عل د لل د التأآي صداقيته ويعي رية    م ى س اظ عل ة والحف ابل
ات، ائم    المعلوم ساعدة الق سجيل لم سمح بالت ان ي ا إن آ شاهد عم ؤال ال ي  س  وينبغ

ات،   راءبإج ذآر المعلوم أي حال من األحوال استعمال        المقابلة على ت  وال يجوز ب
ذي تجري             ،جهاز تسجيل خفيَ     وينبغي أال يتضمن شريط التسجيل اسم الشخص ال

ام                ،مقابلته شفرة حتى ال تق  وينبغي تسجيل هوية الشاهد في موضع آخر وبطريقة م
د         وينب ،أي صلة واضحة بين المقابلة المسجلة واسم الشخص         شريط بع اء ال غي إخف

  .تسجيله  حتى ال ُيصادر أو ُتكتشف العالقة بينه وبين الشاهد
راد       مشكلة أآبر،  وتمثل آالت التصوير   -٢١ ر في تعرض األف  وهناك خطر آبي
شهود في ت          نتيجة الصور الفوتوغرافية،   للثأر صوير جروحهم    وقد يرغب بعض ال

ذيب،     صورة         وينبغي أالَ   الناجمة عن التع ذه ال شير ه ة    ت ى هوي شاهد     إل ار  (  ال بإظه
 وفي حالة الحصول على إذن بالتقاط صورة، ينبغي سؤال الشاهد عن       ،)وجهه مثالً 

أي شكل آخر           ا ب روفين          ،نشر الصورة أو توزيعه د يرغب أحد األشخاص المع  وق
ة،  والمعرضين لخطر الموت  في التقاط صور له با     ة الذاتي  عتبار ذلك وسيلة للحماي

  .أن يعزف معظم الشهود عن التقاط صور لهمعلى أنه من المحتمل 
ا تعوق        وأما التسجيالت  التليفزيونية فهي أشد خطراً         -٢٢ ابالت ألنه ى المق  عل

ا وتعرضت          ر عليه الحصول على المعلومات وستعرض الشاهد لخطر بالغ  إن عث
اً        ،للمصادرة ر نوع سجيل المظاهرات         والتسجيالت التليفزيونية قد تفيد أآث ا في ت  م
ة،        اث العامة المشابه  أو األحد  ى مخاطر أمني ذآر       ة، ولكنها تنطوي عل م ت  ومن المه

وع الحدث             ة بوق  أو المظاهرة في      أن آالت التصوير التلفزيونية قد تعجل في الحقيق
االت، ريض  بعض الح دم تع ى ع سان أن يحرص عل وق اإلن ي لموظف حق  وينبغ

  .ياألشخاص للخطر أو يشوه األحداث عن طريق التسجيل التليفزيون
   البحث التحضيري-٥

ر                 -٢٣ ة الكثي ة عن طريق معرف ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن  يحّضر للمقابل
م بالفعل إعداد ملف            ظروف ذات الصلة،  قدر اإلمكان عن الشاهد وال      وإذا آان قد ت

ه      ،فينبغي للقائم بإجراء المقابلة  قراءته هو وغيره من المواد األساسية            آما ينبغي ل
  .صطلحات والمختصرات ذات الصلة بالحالةمعرفة بعض الم
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ابالت   -٢٤ ضير للمق ة التح إجراء المقابل ائم ب ي للق ابالت (ينبغ يما المق والس
ة ة  ) الهام دي للمقابل ط  تمهي ع مخط ق وض ن طري ة  (ع ك قائم ي ذل ا ف بم

ه                 ا ب يتم معالجته ذي س ا بالترتيب ال يتم تغطيته دون      ).بالموضوعات التي س د ي ل ق ب
إجراء المقابل     س    القائم ب ئلة الرئي شأن             ة،ة األس ئلة المقترحة ب اه بعض األس رد أدن  وي

شكوى،ال ساندة ال ة لم ات الالزم إجراء معلوم ائم ب ساعد الق ئلة ي ة األس داد قائم  وإع
ة،    المقاب تراتيجية  للمقابل ى وضع اس ة عل ظ    ل ة أن يحف إجراء المقابل ائم ب  وينبغي للق

 واالتصال  قائمة الموضوعات، عتماد آثيرًا على    األسئلة عن ظهر قلب أو تفادي اال      
 وقد ، بأهمية أآبر من التمسك بترتيب معين لألسئلةالعين وتهيئة جو من الثقة يتسمب

 للتأآد من طرح     تستعمل قائمة الموضوعات لتنشيط الذاآرة في نهاية المقابلة وذلك        
سة،  ئلة الرئي سماح     األس ادي ال ى تف سان الحرص عل وق اإلن ي لموظف حق  وينبغ

  .ئلة بأن تعمل آحاجز اصطناعي أمام التخاطب مع الشاهدلقائمة األس
   الشروع في إجراء المقابلة-د 

الً       -٢٥ ى فع د التق ون ق ا أن يك شروع فيه ل ال ة قب إجراء المقابل ائم ب ي للق  ينبغ
ة،     بالمترجم الشفوي وناق   ة ينبغي         ش معه القواعد األساسية للمقابل ة المقابل  وفي بداي

ة      للقائم بإجرائها أن يرحب بالشخص      ة ودي اً        ( بطريق خ وفق سامة أو مصافحة، ال  ابت
دم               ،)للعادات المحلية  سه ويق دم نف ة أن يق ائم بالمقابل ئلة ينبغي للق  وقبل طرح أي أس

ن        رض م دد الغ سان ويح وق اإلن ة لحق ه الميداني وري ويوضح مهمت رجم الف المت
تم بها حماية المقابلة ويناقش القواعد األساسية للمقابلة ويتحدث عن الكيفية التي قد ي        

ات،     الشاهد بعد المقابلة ويبادر إلى الحديث         وينبغي   عن آيفية االستفادة من المعلوم
ر        ى أآب للراصد في مجال حقوق اإلنسان التأآيد على األهمية الحاسمة للحصول عل
وق                      اك لحق وع انته ل وق ائع، مث ات الوق قدر من التفاصيل قدر اإلمكان من اجل إثب

  .اإلنسان
ائ  -٢٦ ي للق اً  وينبغ ر موقف ة أن ُيظه إجراء المقابل ة   م ب ة المهني ن البراع نم ع  ي

ة         ،واإلخالص والحساسية   ذي تجري المقابل ى الشخص ال ا يجب أن يوضح إل   آم
  .معه مختلف الخطوات التي ستمر بها المعلومات وآيفية االستفادة منها

ومن أجل إيجاد جو أّولي من  األلفة مع الشخص،  قد يرغب القائم بإجراء                 -٢٧
ودا أو      ا وة أو ص اء أو قه ه م دم إلي ي أن يق ة  ف شروبات    لمقابل ن الم ك م ر ذل  غي

شة، اء وا  (المنع وفير الم ان  ت ن األحي ر م ي آثي د ف ن المفي اء م ة أثن ل الورقي لمنادي
ة اول ،)المقابل شاهد وأن يح ى ال تكلم مباشرة إل ة أن ي إجراء المقابل ائم ب  وينبغي للق

  .  ستعانة بمترجمالنظر إليه مباشرة حتى  في حالة اال
شاآل توضيح       صالحياته،وينبغي للقائم بإجراء المقابلة توضيح       -٢٨   وإحدى م

ل ويحاآي،                   م، ب ى نحو يالئ د يكّيف قصته عل الصالحيه بالتفصيل هو أن الشاهد ق
ة أن           المشار إليها في  صالحيات الرصد،        االنتهاآات إجراء المقابل ائم ب  وينبغي للق

ة الرصد الميدا اً يوضح أن عملي صل تمام سان  تنف وق اإلن ة لحق ةني  ، عن الحكوم
ك، في                       ادي ذل ذر تف سان، إال إذا تع وق اإلن وينبغي أال يسافر الراصد في مجال حق
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 وقد تحتاج عملية  الرصد إلى ،مرآبات تابعة للحكومة أو قبول مرافقين من الجيش   
ا هو  وآم  ،رصد األنشطة العسكرية، ولكن ينبغي للراصد التباعد عن العسكريين    

  .الحل بالنسبة لكثير من جوانب هذا الدليل
وبالمثل، ينبغي للقائم بإجراء المقابلة طمأنة الشاهد على الحفاظ على سرية  -٢٩

ابالت مع        ( الحفاظ على  سرية المعلومات،     المعلومات وتوضيح آيفية   ى أن المق عل
ى    ،)ي الحكومة ليست سرية بصفة عامة    مسؤول وميين إل ر الحك شهود غي   ويحتاج ال

ش           ا ينبغي لل ة واألسباب التي من أجله شأن أهداف المقابل أنتهم ب اهد المخاطرة طم
المقابلة  وينبغي أن يدرك الشاهد أنه يجري تدوين مالحظات عن   بتقديم المعلومات، 

ان،    واد                ولكنها ستحاط بالكتم تفادة من الم شاهد باالس ى إذن ال  وينبغي الحصول عل
ش  يتم االست ان س ا إن آ دمها وم ي يق خالت ماء والتفاصيل، ال ي . هاد  باألس ا ينبغ آم

ة،         طمأنة الشاهد على آيفية حماية المالحظا      دوينها عن المقابل تم ت  وينبغي   ت التي ي
 وسوف يرغب الشاهد في معرفة      تقديم أآبر قدر ممكن من التفاصيل،     تشجيعه على   

سأله عن               ة أن ي إجراء المقابل دابير   آيفية االستفادة من المعلومات وينبغي للقائم ب  الت
ه         التي يعتقد أن من الواجب اتخاذها،       وينبغي سؤاله عن آيفية استمرار االتصال بين

شاهد      وبين المنظمة التي ينتمي اليها الراصد بعد المقابلة آنوع من التأآي           ى أن ال د إل
ضرر،   رض لل ن يتع ضايا       ل ى الق شة إل ودة بالمناق ي الع ة ينبغ ة المقابل ي نهاي  وف

ة              المتعلقة بكيفية االس   ة حماي ا وآيفي وب اتخاذه دابير المطل تفادة من المعلومات والت
  .الشاهد

   المقابلة-هـ 
ى جو             -٣٠ سان عل ينبغي أثناء  المقابلة  أن يحافظ الراصد في مجال حقوق اإلن

ه،  وأن يعمل                 ة مع ذي تجري المقابل اد جو من         من األلفة مع الشخص ال ى إيج  عل
ة، ول والثق ذا ال القب اد ه ي إليج ن األساس ة   وم إجراء المقابل ائم ب ادى الق و أن يتف ج

و ال يصدق ما يدلي به من الظهور بمظهر من يحكم على الفرد أو  يستنكر سلوآه أ          
اً          معلومات،  وينبغي أن    ، بوعوده   آما يجب على القائم بإجراء المقابلة أن يلتزم دائم

رداً      ام ويتطلب         جديراً  يبدي اهتماما بالشخص باعتباره ف االحترام واالهتم اه   ب االنتب
ه      ة               .  إلى وجهة نظره وبواعث ه معلومات هام ار أن لدي رد باعتب ة الف وينبغي معامل

 وينبغي أال يتسرب إلى     من جانب القائم بإجراء المقابلة،    وبأنه جدير باالنتباه الكامل     
ة            سلة من الحاالت  المجهول الشخص بشعور بأنه ال يمثل سوى حالة من ضمن سل

  .  ذات االهتمام اللحظي
   السرد-١

ي سرد  -٣١ دء ف ه للب ة مع ذي تجرى المقابل شخص ال رك ال من المستصوب ت
نه ذا ال يقلل ه صته حيث س أس،ق سيطرة والي دان ال شاعر فق ائم  وينبغيج من م  للق

شكوى             بإجراء المقابلة أن يسأل    شكل موضوع ال  ، الشاهد عما وقع له من أمور قد ت
ى     اه إل غاء بانتب ي اإلص سردي "وينبغ رض ال ذي يق" الع ي   ال شاهد والتحل ه ال دم

ررة   رة والمك ر المباش وال غي ع األق صبر م ي، بال ب المنطق ى الترتي ر إل ي تفتق  الت



 

  ١٣١                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

د عنصراً    والسماح للشاهد بأن يبوح للراصد بما يعتبره مهماً        ة جو      حاسماً   يع  إلقام
 وينبغي في    ومات اتصاًال مباشرًا بمهمة الرصد،    من األلفة حتى وإن لم تتصل المعل      

ى موظف حقوق اإلنسان بالصبر في االستماع إلى المناقشة السياسية الواقع أن يتحل
سمح  .   وغيرها من  المناقشات التي ال تمت بصلة مباشرة لحقوق اإلنسان       وإذا لم ُي

ضايا    ديث عن الق سوف يعزف عن الح ه الخاصة ف صته بطريقت ة ق شاهد برواي لل
 وينبغي   نسان الميدانية،  بعملية حقوق اإل   التي تتصل ) مثل إساءة المعاملة  (الحساسة  

  .إتاحة الوقت للشاهد  للثقة في القائم بإجراء المقابلة واالطمئنان إليه
دالً  -٣٢ ى  توضيح ب ة للحصول عل رة مفهوم ئلة بنب ن وينبغي صياغة األس  م

ر محددة           لى نحو يتسم بالبرود أو الفظاظة،      التعبير عنها ع   ئلة غي  وينبغي طرح أس
 االنطالق من    وينبغي عمومًا غرار االستجوابات،يرة محددة على من أسئلة آث بدًال

ر       ل والتي ال تنطوي على أمور حساسة      األسئلة غير المثيرة للجد    ضايا األآث ى الق  إل
 فإذا أثير موضوع ينطوي على غي عدم محاولة الضغط على الشاهد، وينب،حساسية

ه في وقت     لموضوع والعودة إلي   آثار انفعالية أو حساسة على الشاهد فينبغي تغيير ا        
دا التعب                 الحق، ابالت إذا ب ين المق  وينبغي التوقف لفترة استراحة أثناء المقابلة أو ب

ة،       على الشاهد أو الم    إجراء المقابل ائم ب إجراء           ترجم أو الق ائم ب إن الق رة أخرى ف  وم
وة،     المقابل اء أو قه ديم م ي تق ب ف د يرغ ه     ة ق ن احترام رب ع ه أن يع ي ل  وينبغ

ارب الم  ع التج ه م شاه وتعاطف ا ال ى منه ي قاس ة الت دد،ؤلم ه أن ي شاهد  ويمكن ع ال
ساعدته، اول م ه يح ى  يعرف أن ة إل ه المقابل ذي تجري مع شخص ال اج ال د يحت  وق

شعور                وفير ال صبر وت ي بال التعبير عن انفعاالته وينبغي للقائم بإجراء المقابلة التحل
  .بالطمأنينة

ى عد -٣٣ شدة عل ة أن يحرص ب إجراء المقابل ائم ب ة وينبغي للق م التخاطب بلغ
ه ال يصدق                     ى أن دل عل ا  الجسم أو تعبيرات الوجه أو غير ذلك من الوسائل التي ت م

 وإذا آانت هناك قدرة على إجراء مقابالت على سبيل التمثيل أو التمرين، فقد             ُيقال،
د من                 شهادة للتأآ يرغب القائمون بإجراء المقابالت في  رؤية أنفسهم وهم يتلقون ال

لبية من       أنهم ال  ينقلو    ق   ن رسائل س أنها تعوي دفق المعلومات    ش دوين      ، ت دو أن ت  ويب
ة للتعامل مع                   شاهد هو أفضل طريق ى ال اء النظر بانتظام إل بعض المالحظات أثن

  . السرد
د      -٣٤ ك ق ة ألن ذل ئلة اإليحائي ب األس ابالت تجن إجراء المق ائمين ب ي للق وينبغ

دال      سائل ب دها ال ي يري ات الت ديم المعلوم شاهد بتق ري ال ن اإلدالءيغ ة، م   بالحقيق
د  ى المبالغات أو مشاآل المصداقية، وينبغي عدم االعتراض بصورة مباشرة عل    وق

اء          ي إرس ل ف ن قب ائق م صي الحق ائمين بتق شل الق ات بف ن المبالغ ر م صل آثي تت
 وقد يشعر المخبرون     في التعامل مع القضايا الفردية،     مصداقيتهم الخاصة أو فشلهم   

ن ة م ه يجب المبالغ راءات، أجل الحبأن اذ إج ى اتخ وق ث عل و حق اج موظف  ويحت
صداقيتهم  اء م ى بن سان إل صداقية   .  اإلن ي م رة ف صورة مباش ن ب ؤدي الطع د ي وق
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شعرون   د إلى رفضهم تقديم معلومات أخرى، الشهو د ي  آما أن المخبرين اآلخرين ق
  .  بأن القائم بإجراء المقابلة  ال يعتقد في مصداقية الشهود

و من اإل     ائم بإجراء المق  وإذا آان الق   -٣٥ سرد يخل أن ال د ب ساق فينبغي   ابلة يعتق ت
ذآر ل أن ي ائق ب سلل األحداث،أن يحاول توضيح الحق درك ت م ي ه ل شاهد أن رة ل  وم
ة أال      إجراء المقابل ائم ب ال،    أخرى ينبغي للق اب أو تع دي أي سخرية أو ارتي د يب  وق

ساعدة ا                 ة لم ئلة بطرق مختلف د طرح نفس األس ة      يكون من المفي ى رؤي لشخص عل
  .الحقائق من مختلف زواياها ولتقييم موثوقية القصة برمتها

تنادًا -٣٦ ة اس ات معين ع معلوم دعم أي وينبغي جم ة ل ات المطلوب ى المعلوم  إل
اك   وع انته كوى بوق اً ش شاهد ملم ان ال سان، وإذا آ وق اإلن ة، لحق القراءة والكتاب  ب

ضاً     هجاء اسمه،    آيفية   فينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يسأله عن       د يكون أي  من   وق
اآ           حمل خريطة،    المفيد آثيراً  شمل الخريطة أسماء األم ذآر        وسوف ت د ُت ي ق ن الت

 ، آما أنه من المفيد حمل تقويم قد يساعد الشاهد على ترتيب األحداث             أثناء المقابلة، 
ستعين باألعداد          شاهد ي خ     (وإذا آان ال ى والمصابين، ال إجراء      ) القتل ائم ب فينبغي للق

ة    لة سؤاله عن آيفية معرفته بالعدد،    المقاب إجراء المقابل ائم ب  وهذا السؤال سيمكن الق
  .من معرفة قدرة الشاهد على مالحظة الوقائع

   طرح أسئلة محددة-٢
ئلة              -٣٧ وبعد سماع رواية الشهود، قد يرغب القائم بإجراء المقابلة في طرح أس

ول إ           ة،عن وقائع محدد   ا           ومثال ذلك إذا آانت شاهدة يق ى منزله اءوا إل ودا ج ن جن
  :فقد يرغب القائم بإجراء المقابلة في طرح أسئلة مثل

ϖ آيف يمكنك أن تعلمي أنهم آانوا من العسكريين؟ 
ϖ ؟ معينًاآيف آانت مالبسهم؟ هل آانوا يرتدون زيًا 
ϖ آم آان عدد الجنود؟ 
ϖ     ذه وع ه ا ن اب فم رد باإليج ان ال لحة؟ وإذا آ ون أي أس انوا يحمل ل آ ه

 األسلحة؟
ϖ ل عرفت أسماء أي منهم؟ والوحدة التي جاءوا منها؟ه 
ϖ هل رآهم أي شخص آخر في منزلك؟ 
ϖ ماذا فعلوا عندما وصلوا أو أثناء وجودهم في المنزل؟ 
ϖ هل وجهوا أي تهديدات لك أو ألسرتك؟ 
ϖ هل ألحقوا أذى بأي شخص من أسرتك؟ 
ϖ هل  وقع أي اتصال مادي معهم؟ 
ϖ  أذى على أي نحو؟إذا آان الرد باإليجاب فهل ألحقوا بك 
ϖ إذا آان الرد باإليجاب فهل تعرضت للضرب أو إساءة المعاملة؟ 
ϖ إذا آان الرد باإليجاب فكم من الوقت استغرق الضرب؟ 
ϖ آم عدد اللكمات التي وجهوها إليك؟ 
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ϖ يستعملون لضربك؟ماذا آانوا  
ϖ  من جسمك؟) أجزاء(في أي  جزء 
ϖ ماذا آنت تشعرين في ذلك الوقت؟ وبعد ذلك؟ 
ϖ أي أثر على جسمك؟هل ترك  
ϖ هل طلب منك الجنود أن تفعلي أي شيء؟ 
ϖ هل طلبوا منك مغادرة المنزل؟ 
ϖ هل قادوك إلى سجن أو مرآز  احتجاز؟ 
ϖ أين؟ 
ϖ هل وقع أي شيء أثناء الرحلة؟ 
ϖ ماذا حدث عندما وصلت إلى السجن أو مرآز االحتجاز؟ 
ϖ     از؟ روف االحتج ت ظ اذا آان دار     (م اغليها ومق دد ش ة وع م الزنزان حج

 ؟؟)عام وطبيعته وظروف اإلصحاح، الخلطا
ϖ هل تعرفين أسماء أشخاص آخرين ربما احتجزوا في نفس الوقت؟ 
ϖ متى أطلق سراحك؟ وآيف؟  
ذييل وقد تم اقتراح هذه األسئلة في         -٣٨ وذج :   ١الت تبيان  نم ة  -اس  الملحق   مقابل

  ."التقارير عن حقوق اإلنسان تقديم: "لثالث عشربالفصل ا
إج  -٣٩ ائم ب ي للق ا ينبغ ري آم شهود اآلخ ن ال سار ع ة االستف ن أو راء المقابل

ضاً             مصادر المعلومات األخرى،    ه أي ك، ينبغي ل ى ذل سأل عن        وباإلضافة إل  أن ي
ي     اريخ م ود وت شاهد الموج م ال ه،   اس صال ب ة االت ه وطريق إجراء الده وعنوان  وآ

احتياطي قد يحتفظ موظف حقوق اإلنسان بهذه المعلومات منفصلة عن المالحظات        
ذه              نفسها،ونة عن المقابلة    المد ى ه ا عل  وهكذا إذا تمكن أحد من الحصول بطريقة م

رض      و يع ل نح سهولة ع تعمالها ب ستطيع اس ل أن ي ر المحتم ن غي ات فم المالحظ
  .الشخص للخطر

واع المعلومات التي             -٤٠ ى أن د عل وفر  توينبغي للقائم بإجراء المقابلة  أن يؤآ ت
يم المعلومات           وسوف تساعد  د معرفة شخصية بها،   لدى الشاه  ى تقي ئلة عل  هذه األس

شاهد عن مصداقيتها،          الحقا بدون اإلشارة بأي حال من األحوا       ى سؤال ال د   ل إل  وق
يقوم القائم بإجراء المقابلة أيضا بتوجيه نفس األسئلة إلى عدة أفراد لتحديد  ما يتفق                

ائع ن وق ره    ،م ا ذآ وال بم ن األح ال م أي ح شاهد ب ار ال دم إخب ي ع ه ينبغ ى أن  عل
رون  خاص اآلخ ة       ،األش ر متفق ضمن عناص ات تت ض المعلوم دث أن بع د يح  وق

  .   ستكون مفيدة في إثبات الوقائع بالرغم من عدم اتساقها من بعض النواحي
ل عن                 -٤١ ا ال يق سبة     ٤٥ويمكن أن تستغرق المقابلة في المتوسط م ة بالن  دقيق

رة        لموضوع،للشاهد الذي له صلة با     ان         وأما المخبر ذو القيمة الكبي ا آ م م ذي يعل ال
 . أطول بكثير لتجميع المعلوماتيدور في الحي السكني فقد يتطلب وقتًا
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   اختتام المقابلة واستمرار االتصال-و
ئلة أو                  -٤٢ ه أي أس ان لدي ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يسأل الشاهد عما إن آ

رة أخرى    وينبغي له م    قد تكون مفيدة،   عما إن آان قد فكر في أي معلومات إضافية        
سرية،    أن يطمئن ال    شأن ال شاهد ولكن ينبغ              شاهد ب وم بإسداء النصح لل د يق ي أن   وق

ا            يتفادى تأميله بآمال زائفة،    يتم اتخاذه ي س  وينبغي أن يوضح إجراءات المتابعة الت
ر                بشأن المشكلة، على أن يكون ذلك مرة أخرى بدون التشجيع على توقعات من غي

ضاً     وقد يرغب القا   ،المرجح تحقيقها  ه       ئم بإجراء المقابلة أي  في استعراض مالحظات
شاهد ع ال شاهد ،م ع ال صاالت م ة لمواصلة االت شاء آلي ن إن د م ي التأآ د ، وينبغ  وق

زة وصل      يكون من الممكن البقاء على اتصال به من خالل الهاتف أو من خالل هم
د        ن الراص ل م دى آ ة ل ون موضع ثق ر يك رد آخ ي أو ف يم دين ه أو زع وق ب موث

د وق اإلالمي شاهد، اني لحق سان وال ة      ن رف آيفي شاهد أن يع ي لل ى ينبغ د أدن  وآح
اً        لمنظمة المعنية بالرصد الميداني،   االتصال با  اب مفتوح رك الب  ألي   وينبغي دائما ت

ي أي وقت   سرعة ف ى الراصد ب ه الوصول إل ى يمكن ة حت صل بالمنظم شخص يت
دات      لتقديم أي معلومات جديدة أو لإل      ال بالغ عن تعرضه لتهدي ة من   أو أعم  انتقامي

  . جراء ما أدلى به من شهادة
سان في ترتيب                  -٤٣ وق اإلن وفي نهاية المقابلة قد يرغب الراصد في مجال حق

 لقاء للمتابعة مع الشخص الذي جرت المقابلة معه أو ترتيب طريقة لالجتماع سوياً             
صادر      ع الم وال م ن األق ق م افي للتحق ت الك ة الوق ام إلتاح ضعة أي ي غضون ب ف

  .خرى والتخاذ الخطوات المتفق عليها، الخاأل
ه                   -٤٤ ذي جرت مع آما ينبغي للقائم بإجراء المقابلة التحقق من أن الشخص ال

يتم              المقابلة قد أدرك تماماً    ي س ة واإلجراءات الت ة المطلوب ة والمتابع  طرائق المقابل
ا  واء اتخاذه ت    س واء أجري ول وس خص مجه ن ش ة م ات مقدم ت المعلوم آان

دخلمفاوضات أو أي سلطات، ت ع ال ر ضروري ألن  آخر م اط األخي ذا االحتي  وه
  .الشخص له الحق في العودة عن رأيه أثناء أو بعد اللقاء

   تقرير المقابلة-ز
   إعادة  بناء المقابلة-١

وراً                -٤٥ وم ف ا أن يق ائم بإجرائه ة ينبغي للق اء المقابل  بإعداد مالحظات     بعد انته
ى المالح   آاملة عن المقابلة استناداً    ة               إل اء المقابل دوينها أثن م ت ة التي ت ظات التمهيدي

حظات قد ُدّونت والمخطط  التمهيدي الذي تم إعداده سلفا، وبخاصة إذا لم تكن المال
ى                أثناء المقابلة،  ع ومت ا وق ر م ة لتقري  وينبغي أن توفر المعلومات التفاصيل الالزم

و    (وقع وأين وقع ومن المتورط وآيف حدث ولماذا حدث؟             تبيان   أنظر  نم -ذج  اس
ذييل     ة في الت سان     "ثالث عشر   للفصل ال ١مقابل وق اإلن ارير عن حق  ،)"إعداد التق

اذ      ي اتخ ه ف ا ازدادت فائدت ة آلم ر المقابل ي تقري واردة ف ا زادت التفاصيل ال وآلم
  .اإلجراءات وفي إعداد مزيد من التقارير الرسمية
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تراتيجيات  االس -٤٦ ون أن اس ة يعلم يكولوجية اللغ اء س ع تختلف ترجاإن علم
تراتيجيات التخاطب، اء  عن اس ترجاع أثن تراتيجية  اس شاهد باس تعان ال ا اس  وربم

ى    المقابلة، ومن ثم تقع على القائم بإجراء المقابلة مهمة تحويل            المادة المسترجعة إل
نظم القصة                   عرض منطقي،  م للراصد أن ي ة من المه  وعند آتابة تقرير عن المقابل
ادة       أفضل نحو، وقع على   بطريقة تنقل ما      ومثال ذلك أنه ينبغي تقديم الوقائع في الع
  .في ترتيب زمني

   تقييم المصداقية-٢
سبب وراء ت   -٤٧ ح ال ة أن يوض إجراء المقابل ائم ب ي للق دم ينبغ صديق أو ع

ى             تصديق رواية الشاهد،   أنهم مضطرون إل  على أنه ينبغي للراصدين أال يشعروا ب
التأآد من مصداقية ضحية أو      لشائع عدم    ومن ا  ذا الصدد، إصدار حكم  نهائي في ه     

 وعند النظر في قضايا المصداقية، ينبغي للقائم بإجراء المقابلة  أن يأخذ في                شاهد،
  . االعتبار عدة مالحظات عامة عن المصداقية

الشخص في العادة ال يضيع وقته وال يعرض نفسه لخطر إجراء مقابلة ) أ(
ر ان أم ه إال إذا آ ع،مع د وق ر ق ى   ويح خطي ة إل إجراء المقابل ائم ب اج الق ت

شاهد، التعرف على المعلومات التي تستند إلى التجارب الشخصية    ى   لل  عل
أن أي معلومات غير مباشرة قد تكون مفيدة إلتاحة الوصول إلى معلومات      

  .  أخرى ذات صلة
ان  ًاآثير من القائمين بتقصي الحقائق يعتبرون الشخص مصدق  ) ب(  إذا آ

ا،        وربم ، وواضحاً جازمًا ل       ا لم يكن الشاهد واضحا أو جازم د يكون قلي  وق
اً  صدمة نوع شعر بال ة وي االحيل أن   .   م شاهد ب د لل ة البل سمح ثقاف د ال ت وق

اء الكالم              ة أثن ى  .  يتخاطب مباشرة أو أن ينظر إلى القائم بإجراء المقابل عل
  .أن هناك معلومات أساسية مهمة ينبغي معرفتها

مل ف    ) ج( صورة أش اء ب ا ج ع     آم ابالت م إجراء المق اص ب سم الخ ي الق
ن     ر م ي آثي صدمات ف ذين تعرضوا لل راد ال اني األف ذيب، يع ضحايا التع
زم أو      ى الج ـزعون إل د ال ين ذلك فق ذآر ول ي الت ن صعوبات ف ان م األحي

ذين تعرضوا        ن الذاآرة وتنطبق مشكلة فقدا  . الوضوح  على جميع األفراد ال
  .لصدمات وليس فقط على ضحايا التعذيب

ذي ال ) د( شاهد ال ع ال صبر م ي بال ى التحل ة إل إجراء المقابل ائم ب اج الق يحت
ي    سل الزمن شأن التسل شديد ب سم بالوضوح ال ن   ،يت ر م ع آثي د ال يرج  وق

ى        إلى التقويم في حياتهم اليومية،     الشهود بصورة منتظمة   اجون إل د يحت  وق
ا من    لق بالعطالت أو غير   مساعدتهم عن طريق ربط األحداث المثيرة للق       ه

 . البارزة التي يمكن تحديدها بوضوحاأليام 
ينبغي للقائم بإجراء المقابلة أن يحاول تحديد معلومات الشاهد التي ال            ) هـ(

ستقلة  صادر م ن م ستقاة م ات الم ع المعلوم ارض م ًا،تتع ن  تمام ر م  وآثي
د    ا إال بع ن إثباته ة ال يمك رون أن الحقيق ائق يعتب صي الحق ائمين بتق الق
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صول عل  لة   الح ا أي ص ربط بينهم اهدين ال ت ن ش ين م هادتين متفقت  ،ى ش
د   ة ق ذه الموثوقي ى ه ي التعرف عل رة الراصدين ف شهود وخب ة ال وموثوقي

 وتساعد التفاصيل على توفير     ًال مهمًا في تقييم صحة المعلومات،     تمثل عام 
ات   ن المعلوم ر م ديم آثي ى تق شاهد عل درة ال صداقية، وق ر الم ددة أم  المح

زات واضحة وينبغي                ية،يتسم باألهم  شهود تحي بعض ال  آما أنه قد يكون ل
  .تحليل هذه التحيزات إلى عواملها عند تقييم صحة المعلومات

ائم   ) و( ان الق ى وإن آ شاهد حت دمها ال ي يق ات الت سجيل المعلوم ي ت وينبغ
ون     د تك ات ق ذه المعلوم ا ألن ه ن موثوقيته د م ر متأآ ة غي إجراء المقابل ب

  .مات أخرىمفيدة عند جمع معلو
    متابعة التحقيق-ح

   التحقق من المعلومات والوثائق والتثبت من صحتها-١
ا مع                     -٤٨ م جمعه ة من المعلومات التي ت إجراء المقابل ينبغي أن يتحقق القائم ب

ة واأل            ل أسرة الضحية المزعوم بين، مث شهود      أشخاص مناس ران وال صدقاء والجي
إجاآلخرين، ائم ب د يجري الق سياق  ق ذا ال ي ه ى األسر  وف ارات إل ة زي راء المقابل

ائق       .  والجيران وأماآن العمل والمدارس والسجون، الخ      وقد يرغب في فحص الوث
سجالت  ا من ال خ(أو غيره د، ال ادرة البل اة ومغ هادات الوف ة وش سجالت الطبي ).  ال

اً                  سجيلها أو تصويرها فوتوغرافي ة أو ت  أو  آما أنه قد يقوم بجمع المعلومات الالزم
  .هااستنساخ
ا         -٤٩ راء     وقد يتشاور الراصد مع األطباء وعلماء النفس واألطب سيين وخب ء النف

شرعي،   ب ال ى   الط صول عل دين الح ي للراص ون    وينبغ د تك ة ق ارير طبي  أي تق
 أن يطلبوا مساعدة جميع المنظمات أو األفراد العاملين في           وينبغي أيضاً  ضرورية،

  .و الحالة العامةميدان حماية حقوق اإلنسان ولديهم معرفة بالقضية أ
وق                -٥٠ ة حق ائهم في عملي سان أو رؤس وق اإلن ينبغي للراصدين في مجال حق

سلطات المناسبة        دم          ،اإلنسان طلب معلومات من ال دورها أن تق سلطات ب  وينبغي لل
ن غب الراصدو    وفي هذا السياق قد ير     بطاء والتزامًا بما يمليه الضمير،    ردًا بدون إ  

ة،     في النظر في اقتراح حلول مؤقتة ع  اقم الحال ادي تف سلطات لتف ى ال دم   ل م تق  وإذا ل
دين        ي للراص ول فينبغ ت معق ضون وق ي غ ة ف ات المطلوب سلطات المعلوم ال
ر  شأن األم راراتهم الخاصة ب اذ ق تنتاجاتهم ووضع توصياتهم واتخ استخالص اس

ول  " وينبغي أن يكون ما أن المادة المتاحة تسمح بذلك،  طال ادة   " الوقت المعق في الع
ى            خمسة أ  ل ليصل إل د يق ه ق د        ٢٤يام ولكن ة أو ق  يطول   ساعة في الحاالت الطارئ

سان أن           أآثر في الحاالت الروتينية،    وق االن ة في مجال حق ة العامل  وينبغي للمنظم
ة      ة ولكن حازم ة مهذب سلطات بطريق دم ردا      تواصل التدخل مع ال م تق ا ل ا أنه  طالم

 .ورات الحالة إلى ذلكمرضيا ولم تتخذ التدابير المطلوبة ولم  تتطلب تط
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    حاالت المتابعة-٢
ذيب،   -٥١ ل ضحايا التع شهود، مث ع بعض ال ابالت م دة مق ين إجراء ع د يتع ق

ا واضحا               م القصص فهم ة بفه إجراء المقابل ائم ب سماح للق ة ولل إليجاد جو من األلف
  . ودقيقا
د     -٥٢ ف راص ن، تكلي ي، إن أمك دين(وينبغ وق    ) راص وق حق ال حق ي مج ف

ة     مع القضية بمتابعتها،  ) تعاملوا(ل  تعام) ذينال(اإلنسان الذي     ولكن مسؤولية متابع
ة             ، على عاتق المنظمة    ما تقع تماماً   قضية ار الناجم ادي اآلث دأ أساسي لتف ذا المب  وه

ق  ي الفري رات ف ك من التغيي ر ذل ل الراصدين وغي ات نق حاالت اإلذن (عن عملي
خب اب واإلجازات المرضية، ال تم إغال،)الغي ى أن ي ضية ينبغي للراصد   وإل ق الق

  ."فعلي"مواصلة التحقيق باعتباره تحقيقا في حالة انتهاك 
ع  -ط  ابالت م راء مق ة " إج ات الخاص راد ذوي " الجماع أو األف

   السمات الخاصة
دو   -٥٣ درك راص ي أن ي ابلتهم     ينبغ ري مق ن تج سان أن بعض م وق اإلن  حق

ى     وهي سما  يتسمون بسمات خاصة، مثل العمر أو تجارب الصدمة،          ت تنطوي عل
ة،  ديات خاص ساء        تح ل الن ة، مث ات الخاص اج الفئ د تحت ك، ق ى ذل افة إل  وباإلض

ة،        واألطفال، إلى التحدث إل      ة مختلف م بطريق  والنجاح في إجراء       يهم والتعامل معه
  .  مقابالت مع هؤالء األفراد يحتاج إلى إعداد والى التحلي بقليل من الصبر

   ضحايا التعذيب-١
ابالت مع     -٥٤ ذيب      إجراء مق صدمات         ( ضحايا التع ذين تعرضوا ل شهود  ال وال

راً   ضحايا آثي شبهون ال م ي ة تجعله ة بدرج ة   ) عنيف ة بالغ ي عملي اربهم ه شأن تج ب
دم اال  ي ع ساسية وينبغ وال،  الح ن األح ال م أي ح ا ب تهانة به رض س ة بغ  والمقابل

ذيب                      ذي أجراه مرتكب التع ة االستجواب ال د تحاآي بدرجة آافي ائق ق تقصي الحق
ذيب               وذل دى ضحية التع ارة مخاوف شعورية والشعورية ل وينبغي  .  ك من أجل إث

شكلة الحساسية             صفة خاصة بم ى وعي ب وا عل ابالت أن يكون إجراء المق للقائمين ب
  .الضحية بالصدمة/وأن يتفادوا تجديد شعور الشاهد

ل     -٥٥ صطلحات مث ستخدم م دليل ي ذا ال ين أن ه ي ح ذيب"وف و " ضحية التع
وق                  "القضية"و" الضحية" درك الراصد في مجال حق شرح، ينبغي أن ي سير ال  لتي

سانية وتواصل                   د تجرد الشخص من شخصيته اإلن اإلنسان أن هذه المصطلحات ق
شخص  ا بال د إلحاقه د تعم ذيب ق ون مرتكب التع ا يك ي ربم ة الت ويجب أن .  اإلهان

  .ينتقل إلى الشخص شعور بأهميته وبأنه ليس موضع شفقة
د ا  -٥٦ ون الراص ب أن يك اً    ويج ذيب متأهب حية تع ع ض ة م ري مقابل ذي يج  ل

ع اإل  ل م االتللتعام شج   ،نفع دانيا وي ضحية وج شارك ال ه أن ي ي ل ى  وينبغ عها عل
سانده    وإذا غلبت االنفعاالت على الضحية، ينبغي أ       التحدث عن تجربة الصدمة،    ن ي

ة، إجراء المقابل ائم ب رة  الق ف لفت رح التوق ة أن يقت إجراء المقابل ائم ب ن للق  ويمك
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وة،      ستراحة من ال  ا دوءه          مقابلة ويعرض عليه ماء أو قه سترد الشخص ه د أن ي  وبع
ل                ينبغي للقائم بإجراء المقابلة، إن أمكن، أن يحاول العودة بالمقابلة إلى مواضيع أق

 وينبغي أن يتعاطف الراصد مع الضحية، ولكن عليهم أن          االت الضحية، إثارة النفع 
  .ربين وأن عملهم ليس تقديم العالجيتذآروا أنهم ليسوا أطباء نفسيين مد

صدمات        -٥٧ ق لل سي الالح طراب النف ن االض انون م ذين يع ضحايا ال وال
ذيب ( رض للتع د التع يما بع شديد واألرق  )  والس ق ال راض القل رعليهم أع تظه

ا،       روا به ي م ذيب الت ارب التع ف أو تج ن االضطهاد والعن وابيس ع داهمهم آ وت
 وقد يعاني   ب والنزوع إلى الشك والخوف،    الرهاوأعراض القلق الجسدية المظهر و    

األم        ضحايا التعذيب أيضاً   تهانة ب سي أو االس ار    من التبلد النف اب أو إنك ور أو االآتئ
ذاآرة                التجربة، ة وأضرار ال  وانعدام الثقة عند الضحايا وشعورهم بالخجل واإلهان

ضاربة فضالً               دو مت وال مشوشة وتب درة ع      ع  يمكن أن تفضي إلى  أق ى  ن عدم الق ل
ذي تعرضوا          وباختصار قد ال يستطيع الضح     تذآر التفاصيل،  ذيب ال ايا وصف التع

ه، رى      ل صادر أخ ى م ل عل ضروري التعوي ن ال ون م د يك االت، ق ذه الح ي ه  وف
ه،    ) قاربمثل أقوال األصدقاء واأل   (للمعلومات   اريخ الضحية وخلفيت  وينبغي  عن ت

  .للراصد متى أمكن، التماس المشورة الطبية من الخبراء
اً       والفحص الطبي  -٥٨ شمل عموم ذيب ي ضغط  ) ٢(النبض و    ) ١ ( لضحية التع

) ٦(حدوث أي تغييرات آبيرة في الوزن و     ) ٥(الوزن و   ) ٤(الطول و   ) ٣(الدم و   
خ و   ام، ال نان أو العظ ي األس سر ف دى )  ٧(أي آ ل ل ضالت والمفاص ة الع حال

دوب و     )٨(و  ) بما  في ذلك القابلية لأللم والتورم والمرونة       (الشخص    الكدمات والن
رد و        ) ٩( نم           ) ١٠(التقييم العام لألداء الفكري وتوجه الف د ي ذي ق ر الصوت  ال وتغي

اد و  وابيس،  ) ١١(عن اإلجه وم والك كاوى بخصوص الهلوسات وتقطع الن أي ش
دموع      ) ١٢(و)   والخوف، الخ  اء وال ك البك  وارتعاش  المظهر االنفعالي، بما في ذل

صيلية           و الشفاه واالآتئاب، الخ،   عن  ينبغي أثناء الفحص الطبي تسجيل معلومات تف
ذه المواضيع، د من ه ل واح د أ وحيث آ اجم عن الضرب ق ن تلف األعصاب الن

احص أن يبحث عن أي                 يكون أحد أخطر اآلثار الطبية للتعذيب، ينبغي للطبيب الف
  .عالمات على حدوث تلف في األعصاب

ضاً     -٥٩ تم أي د حدوث      وقد ي دني و     تأآي أذي الب سي   اإلالت الي والنف تعانة   باإل نفع س
ة                   سجة واألدل ة من األن باألدلة المعملية وصور األشعة والفحص المجهري لخطيف

ة،  صور الفوتوغرافي ن ال ستمدة م شخص الم ة ال ن هوي الن ع ادي اإلع  ولتف
صوي     دم ت ي ع ه ينبغ اط صور ل ى التق ه عل ى موافقت صول عل زاء وللح ر إال األج

سم، ن الج صابة م ه يجب الم ساسية  على أن ذيب بح ع ضحايا التع ع جمي ل م التعام
  .ألنواع المعاملة السيئة التي تعرضوا لها وأنواع االختبارات التي يقبلونها

ائج الفحوص       الطبيب القائم بتقصي الحقائق ل     آما قد يسعى   -٦٠ لحصول على نت
ا                       ل االحتجاز وبأسرع م ى الشخص قب الطبية أو النفسية األخرى التي أجريت عل

 اشترآوا في ن وبمقابلة األطباء الذي   عم عن تعرضه إلساءة المعاملة،    ا ز يمكن بعد م  
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ائق                   ائم بتقصي الحق ستطيع الطبيب الق د ي أي من هذه الفحوص وبقراءة التقارير، ق
سه          التمييز بين الحاالت الطبية القائمة أصالً      ا الشخص بنف  أو اإلصابات التي يوقعه

د  ة، وق اءة المعامل ة عن إس االت الناجم ين الح دمات  وب ى الك رف عل ستطيع التع  ي
ر بمرور                 د تتالشى أو تتغي ة التي ق ة المزعوم اءة المعامل وغيرها من أعراض إس

  .الوقت، وقد يستطيع تأآيد تشخيصه الخاص أو يشكك فيه
  ٨٥ النساء-٢
صفة  -٦١ الم ب ستطيع الك د ال ت د تعزف أو ق ة ق ا مقابل ي تجري معه رأة الت الم

سبب الوصفة التي      ،  العنف الجنسي   خاصة عن االغتصاب أو غيره من ضروب         ب
وينبغي بذل جهود إضافية إليجاد جو من الثقة غهن بها ثقافتهن إن وقع لهن ذلك        تدم

سي،     مع النساء الالتي ربما تعرضن لالغتصاب    ره من ضروب العنف الجن  أو غي
ا   ا وأنه ة معه د إجراء مقابل رأة تري د من أن الم د للتأآ د من الجه ذل مزي وينبغي ب

درك أن س ت ن ت ا ل سرية أو أنه تحاط بال ات س ا  المعلوم ي تقبله الطرق الت تعمل إال ب
ي، اً ه ا علم ي إحاطته ؤال ال     وينبغ ن أي س ة ع رفض اإلجاب ا أن ت وز له ه يج  بأن

ه ويمكنه ستريح ل ت، ت ي أي وق ة ف اة ا التوقف عن المقابل ضروري مراع ن ال  وم
ذيب      ية للتع ائع األساس ات الوق د إثب شدة عن رين ب يس اآلخ ن  أحاس ره م  أو غي

ذي         ن وقعت ومن ال ى وأي التجاوزات، بما في ذلك تلك التجاوزات التي وقعت ومت
د ال              بها وما إن آان هناك شهود آخرون،      ارتك ائع ق ك الوق ات تل ه بمجرد إثب  على أن

  .تقوم حاجة إلى اإلمعان في تفاصيل التجاوزات
راء المق    -٦٢ ولى إج ن، أن تت ي، إن أمك دا   وينبغ ن الراص دة م ة واح ت ابل

 أن  ، وينبغي للراصدة يةبغي االستعانة بمترجمة شفاه   لحقوق اإلنسان وين   الميدانيات
ة،  تتسم بالحساسية ولكن ينبغي أن تكون موضوعية في التعامل م             وينبغي   ع المقابل

 لة تجدد للشاهدة الشعور بالصدمة،    أن تكون منتبهة ألي عالمات تدل على أن المقاب        
المعاناة فينبغي للقائمة بإجراء المقابلة التوقف عن       وإذا غلبت على الشاهدة ذآريات      

تئنافها في وقت آخر، وينبغي أن تكون الراصدة                  المقابلة لفترة  زة أو اس ى   وجي  عل
ة           روق ثقافي ى شخص           وعي بما ينطوي عليه التخاطب من ف د التحدث إل  تظهر عن

 وينبغي  ها بسبب ما تمليه عليها ثقافتها،      ومثال ذلك أن المرأة قد تغض طرف       غريب،
رأة في             ا إن آانت الم ة و      للراصده االستفسار عم ة طبي ى رعاي سية، /حاجة إل  أو نف

ديم                   ادي تق ى تف ة أخرى، الحرص عل ا هو الحال في آل مقابل على أنه ينبغي، آم
  .عروض أو التعهد بوعود ال يمكن الوفاء بها

  الالجئون والمشردون اآلخرون-٣
راً   الالجئين والمشردين من المهم إدراك أن      -٦٣ اد    يعانون آثي اجم    من اإلجه  الن

د عن      عن اإل  ازلهم  فتقار إلى الموارد والبع  وينبغي  عن أسرهم،  ) ومن الممكن  ( من
                                                 

و مفوضية األمم ) ١٩٩١ (الخطوط التوجيهية بشأن حماية الالجئات: أنظر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ٨٥
 ٣٤ إلى ٣٢، الصفحات من العنف الجنسي ضد  الالجئين، الخطوط التوجيهية للمنع واالستجابة: المتحدة لشؤون الالجئين

  ).١٩٩٥(، ٤١ إلى ٣٨و من 
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إجراء  ائم ب ة الالجئ،للق د حال ة تحدي ده  المقابل ى بل ادة إل   هل يتعرض لخطر اإلع
تيطان؟  وينبغي أن / األصلي ادة االس تمس اللجوء أو إع ه األصلية؟  هل يل منطقت

د  ه الالجئ يتأآ يم في ذين يق ان ال شاف المك ة من اآت إجراء المقابل ائم ب يم أو (الق مخ
  .وهذه المعلومات مهمة إلجراءات المتابعة في المستقبل).  منزل ، الخ

سبب           -٦٤ رار الشخص      وقد يبدأ القائم بإجراء المقابلة في السؤال عن ال  وراء ف
ده  ن بل ه،/م ى     منطقت اف إل ة المط ي نهاي سؤال ف ذا ال ضي ه ول   وسيف شة ح  مناق

ي وقعت لالجئ  سان الت وق اإلن اوزات حق ة أالَ .  تج إجراء المقابل ائم ب ي للق  وينبغ
سان أو     وق اإلن ات حق اره ضحية النتهاآ ئ باعتب ارب الالج ع تج ط م اطف فق يتع

  . مع ما يشعر به من عدم اليقين والتشرد وفقدان السيطرة عليها، بل أيضًاشاهدًا
لمشردين يمثل مشكلة خاصة حيث قد يكون        والتثبت من شهادة الالجئين وا     -٦٥

صفة       لدهم األصلي أو منطقتهم األصلية،    من غير الممكن زيارة ب     م ب  ولذلك من المه
ق من تفاصيلها وصحتها شخص للتحق ع  ال شهادة م تعراض ال  ويمكن ،خاصة اس

ين            المشردين   /الحصول على مزيد من التثبت عن طريق إجراء مقابالت  مع الالجئ
  .ن ينتمون إلى نفس المنطقةاآلخرين الذي

 ٨٦الـــــــــــــــ األطف-٤
ائم     عن الشخص البالغ،   يدرك الطفل العالم بطريقة تختلف آثيراً      -٦٦  وينبغي للق

ة           ع المقابل ل م ه وأن يتعام صب عيني تالف ن ذا االخ ضع ه ة أن ي إجراء المقابل ب
اً   ف وفق ة تختل ه   بطريق ضجه وفهم ل ون ر الطف ضروري    ، لعم ن ال ون م د يك  وق

ة مع ال                     اس اد جو من األلف سط وقضاء وقت أطول في إيج ة أب ذي   تعمال لغ ل ال طف
فاه    وإذا آانت هناك ح   ينبغي إجراء مقابلة معه،    رجم ش تعانة بمت د  اجة إلى االس ي فق

رجم مدرب أ                   د مت سان في تحدي وق اإلن ى    يرغب الراصد في مجال حق اد عل و معت
ى   وقد يكون  من المفيد بصفة خاصة      التعامل مع األطفال،    الحرص بدرجة أآبر عل

ئلة،        توضيح دور الراصد وعملية المقابلة والحاجة        ة من األس  إلى طرح أنواع معين
ا              ين إذا م ة وأن يب اء المقابل ئلة أثن ه أس ى توجي ل عل شجع الطف وينبغي للراصد أن ي

سؤال،        آان ال يفهم سؤاالً    ذا ال ع الراصد        أو الدواعي وراء طرح ه  وينبغي أن يتوق
اد،       ستتطلب ص أن المقابلة    ى أي    برًا ومزيدًا من الوقت عن المعت اه إل  وينبغي االنتب

ة أو   ت تدل على قلق الطفل أو ارتباآه،      عالما  وقد يكون من الضروري قطع المقابل
  . التوقف لفترة استراحة أو العودة في يوم آخر

ة أن        -٦٧ إجراء المقابل ائم ب ل، ينبغي للق ع الطف ة م ى إجراء مقابل وباإلضافة إل
دث دمي         يتح يه ومق ه ومدرس راد مجتمع ل وأف رة الطف راد أس ى أف ن، إل ، إن أمك

رين،  ة اآلخ دمإالرعاي دموا خ ذين ق خ ال اس  ات، ل ضا التم د أي ن المفي ون م د يك وق
 .النصح من األفراد الذين يتمتعون بخبرة في فهم منظور األطفال

  
  

                                                 
  ."حقوق األطفال: "الفصل الثاني عشرعن الحقوق الخاصة باألطفال، ُيرجى الرجوع إلى لمزيد من المعلومات  ٨٦
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   سكان المناطق الريفية-٥
ذين            -٦٨ دى األشخاص ال ف،        قد يختلف إدراك الوقت ل اة في الري ادوا الحي اعت

ليين   سكان األص ات ال راد جماع أن أف ك ش ي ذل أنهم ف م توضيح أي .  ش ن المه  وم
ذلك       أقوال عن التواريخ واألوقات،    م، ول سبة له را بالن  ودقة التواريخ قد ال تعني آثي

ه     أن يستعمل إطارًا مرجعيًا معروفًا،من المهم للقائم بإجراء المقابلة    ك أن ال ذل  ومث
  "هل حدث ذلك قبل أم بعد موسم الزراعة؟"أل قد يس
راد                     -٦٩ رهم من األف ين أو غي ر المتعلم راء وغي آما أنه من المهم تذآر أن الفق

ة ى الثق رون إل د يفتق ضعفاء ق ستطيع ال د ت ات، وق م المعلوم ون عن تقاس د يعزف  وق
ة األشخاص              منظمات حقوق اإلنسان   ى طمأن  توفير المساعدة عن طريق العمل عل

   ٨٧.ون التقدم بمعلوماتالذين يخش
   مجتمعات السكان األصليين-٦

راً         -٧٠ ة المجتمع       قد تعيش المجتمعات األصلية طريقة حياة تختلف آثي  عن بقي
ل وعن ط     أو المناطق األ   ائق،     خرى، ب ائم بتقصي الحق اة الق ة حي ائم   ريق  وينبغي للق

ة وطر   ات المحلي ة واللهج الفروق اللغوي ى وعي ب ون عل ة أن يك إجراء المقابل ق ب
ك،   التخاطب واإلحساس بالوقت واله    ه،   يكل االجتماعي وأن يحترم آل ذل  وينبغي ل

  .  إن أمكن، أن يتعلم الثقافة والتقاليد الخاصة بالجماعة األصلية قبل إجراء المقابلة
   الفئات األقل دخًال-٧

ل دخالً             -٧١ ات األق اطق     قد تختلف آراء ووجهات نظر الفئ نهم سكان المن ، وم
 وقد يتطلع ي عملية حقوق اإلنسان الميدانية،، عن العاملين فء عمومًاالفقيرة والفقرا

وق                     شاط منظمات حق شة نتيجة ن الفقراء بشدة إلى حدوث تحسن في مستوى المعي
أي تدخل غير مرغوب في       في   االنسان بنفس السهولة التي قد تنعدم بها ثقتهم تماماً        

م وجهات         وينبغي للراصدين الميدانيين الحرص بشدة     مجتمعاتهم، ة وفه  على معرف
ى معر               ة األول دو من الصعب للوهل د يب ا،   النظر التي ق ة آنهه ا أن التناقضات      ف  آم

سان            وق اإلن املين في مجال حق ين دخل وفرص الع الكبيرة في آثير من األحيان ب
ل دخالً             ات األق ى الفئ ضاً      وبين األشخاص الذين ينتمون إل ؤدي أي د ي ى حدوث      ق  إل

  .ن ضمان التعاون المثمرعقبات آبيرة تحول دو
    مسؤولو الحكومة ومرتكبو االنتهاآات المشتبه فيهم-٨

 عن إجرائها مع ضحايا        آبيراً قابالت مع السلطات اختالفاً   إجراء م يختلف   -٧٢
ى              ا عل انتهاآات حقوق اإلنسان أو الشهود عليها، ويتطلب دبلوماسية وتخطيطا دقيق

دخول في              وعلى القائم بإجراء المقابلة أن يت      ،السواء دون ال وال ب ة من األق حقق بدق
رة  ات آبي ق وبذه  .  مواجه سن الخل ى بح ب أن يتحل ه   ويج اء توجي ة أثن ة منفتح ني

ا،         وآلما ازدادت أهمية المقابلة،    األسئلة، ة التحضير له  وينبغي،    آلما ازدادت أهمي

                                                 
دليل تقصي الحقائق والتوثيق بشأن انتهاآات ): محررون(رافيندران، ومانويل غوزمان، وبيبز اغناسيو . دانيال ج ٨٧

  ).١٩٩٤ (٤١، حقوق اإلنسان
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ل و                 ئلة، ب ة باألس ة قائم ة  أن يفكر ب   آما جاء أعاله، أن  ُيعد القائم بإجراء المقابل عناي
م االستجابة              في ترتيب األسئلة،     وينبغي عدم اتباع هذا الترتيب حرفيا ألن من األه

سؤو دمها م ي يق ات الت ة،للمعلوم ئلة للمتابع ه أس ة وتوجي  وينبغي إجراء ل الحكوم
ة                     ة الرصد الميداني د أن تكون عملي ن، بع ة، إن أمك المقابالت مع مسؤولي الحكوم

ى أن يتبقى وقت     لحقوق اإلنسان قد تمكنت من جمع   قدر معقول من المعلومات عل
ضحايا      ب وسوف  يسمح هذا النهج للحكومة        واد،لجمع مزيد من الم    وال ال توضيح أق

ق في ردود                 ة بالرصد مواصلة التحقي والشهود ويتيح لمنظمة حقوق اإلنسان القائم
  .الحكومة
اء مق       -٧٣ ة، أثن إجراء المقابل ائم ب د الق دما يعتق عبة عن ة ص شأ حال د تن ة وق ابل

صياً    ورط شخ ورط أو ت شخص مت ذا ال ا، أن ه ي اشخص م رين، ف  ضطهاد اآلخ
إجراء المقا        وينبغي مناقشة هذا السيناريو مقدماً     ائم ب د الق و          حتى يع ة خطة عمل ل بل

ر        جمع معلومات ال     ومن المهم عموماً  حدثت هذه الحالة،   ا في تقري شخص وإدراجه
ة، ي بعض األ   المقابل ة ف سؤول الحكوم دم م وف يق ن    وس ة ع ات قيم ان معلوم حي

  .تجاوزات حقوق اإلنسان
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  الفصل الثامن
  الزيارات إلى لمحتجزين

  

  المفاهيم الرئيسة
ة عدد      ة،                   يتمتع المحتجزون بحماي سان الدولي وق اإلن ايير حق ويحظر   من مع

ا الت ة    دائم ة البدني ة والعقوب دة طويل رادي لم بس االنف ة والح ة البدني ذيب والعقوب ع
اسية أو الالإنسانية والحبس في زنزانة مظلمة وغير ذلك من المعاملة أو العقوبة الق

شأن التوقيف واإلجراءات                 أو المهينة،  وق محددة ب اك حق ك، هن  وباإلضافة إلى ذل
ة والظ    سابق للمحاآم از ال ة واالحتج ام   القانوني از والنظ ة لالحتج روف المادي

ارات التي             ى ان الزي ا تجدر االشارة ال ك وهن ر ذل واإلشراف على االحتجاز وغي
وق                يقوم بها الراصدون من منظمات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حق

ى ال  سان ال سؤ   االن ول م دم قب وق ع صطدم بمع د ت سماح  سجون ق سجن بال ولي ال
ود م  ة وج ارة نتيج ذه   بالزي ى ه ي عل انون اليمن دم نص الق ل بع انوني يتمث شكل ق

ى الراصدين                   م ينبغي عل ة ، ومن ث الزيارات وعدم القبول باالمتثال للقواعد الدولي
ادتين           سهيالت الممنوحة للمسجونين في الم ة آالت ائل بديل  ٣١، ٣٠البحث عن وس

سجون  يم ال انون تنظ ن ق ي-م سمحان اللت سجونين -ن ت رهم وب للم ة اس م مقابل ذويه
سهيالت               ذه الت ا واستخدام ه رد عليه واصدقائهم ومحاميهم واستالم المراسالت وال
اون مع المنظمات              ى التع ة ال ة المعني أ المنظم للحصول على المعلومات أو ان تلج

  .الدولية التي عادة ما يسمح لها بزيارة السجون 
 :وينبغي على الراصد عند زيارة المحتجزين مراعاة ما يلي

 إلى مدير السجن؛التحدث  •
 التجول في المرفق بأآمله؛ •
 العمل على زيارة جميع المحتجزين أو بعضهم بحرية وبدون شهود •
 التحدث مع مسؤولي السجن اآلخرين؛ •
  إجراء استعراض نهائي مع مدير السجن؛ •

   مقدمة وتعريفات-أ
صلة باإل     المعاييرسيناقش هذا القسم       - ١ ة المت ة المحتجزين،    حتجاز الدولي   ومعامل
سم   و ذا الق ضع ه ك، ي ى ذل افة إل ًاباإلض راء خطوط شأن إج ة ب ارات  توجيهي  الزي

  .ألماآن االحتجازالعامة والمرآزة 
ديل  - ٢ م تع اتت ة األشخاص  التعريف ة بحماي ادئ المتعلق ة المب ن مجموع ة م  التالي

  ٨٨.الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

                                                 
ين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، قرار مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذ ٨٨

  .، المرفق١٩٨٨آانون األول / ديسمبر٩ المؤرخ في ٤٣/١٧٣الجمعية العامة 
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دعوى ارتكاب       الفعل المتصل بالقبض ع   " التوقيف"يعني   - ٣ ة  لى شخص  ب ه لجريم
  .أو بإجراء من سلطة ما

شخص" - ٤ ز ال خص يُ " المحتج و أي ش ة    ه صية نتيج ه الشخ ن حريت ّرد م ج
ة،    لإل اب جريم ة بارتك ة أو اإلدان سابق للمحاآم از ال از اإلداري أو االحتج حتج

ة  ي مؤسسات األمراض العقلي شمل المحتجزين األسرى والمحتجزين ف أنظر (وي
ف  سجي"تعري اه" نال تعمال،)"أدن اوت اس ة  ويتف ز" لفظ دان،" المحتج اوت البل  بتف

اً        " المحتجز"ومثال ذلك أن     رتبط أساس الفترة   بموجب مجموعة مبادئ االحتجاز ي  ب
تم احت   ذين ي خاص ال شمل األش ة وال ي سابقة للمحاآم تهم، أي  ال د إدان ازهم بع ج

ع الممكن لمصطلح    ويحاول هذا القسم على أي حال فهم االستعمال األوس  السجناء،
ز" ريتهم    " المحتج ن ح ردين م خاص المج ع األش شمل جمي ضعون  لي ذين يخ أو ال

از، شمل لالحتج ك، ي ى ذل اء عل زون" وبن ي " المحتج زين ف خاص المحتج األش
ة ومراآز ملتمسي اللجوء  شرطة ومؤسسات األمراض العقلي سجون ومراآز ال ال

س خ،ومؤس ة ال سجون الحربي داث وال ه عنات األح ى أن سؤولين  عل صال بالم د االت
ة         صطلحات المالئم تعمال الم م واس د  بفه صح الراص وطنيين ُين ين وال المحلي
وق               المستخدمة في التشريع اليمني وأن لم توجد ، المستخدمة في القانون الدولي لحق

  .اإلنسان
شمل  - ٥ از"ي ة أو اإلداري أو    "  االحتج سابق للمحاآم ة ال ن الحري ان م الحرم

انون اليم   " محتجز"ي حالة أخرى يحرم فيها    الالحق لإلدانة أو أ    ه والق ني  من حريت
  .مر إدارياليجيز اإلحتجاز اإلداري إَال بأ

صطلح   - ٦ صد بم سجين"ُيق ه    " ال صية إلدانت ه الشخ ن حريت رد م خص مج أي ش
  .بجريمة

  .مكان االعتقال الالحق لإلدانة"  السجن"يقصد بمصطلح  - ٧
ه أو لمرفق احتجاز    هي الزيارات التي تجري لل     " الزيارات العامة " - ٨ سجن برمت

  .آخر
ة داخل سجن            " الزيارات المحددة " ترتبط   - ٩ شكلة معين بمحتجزين محددين أو بم

  . أو مرفق احتجاز آخر
  حتجاز ومعاملة المحتجزينولية والوطنية المتصلة باإل المعايير الد-ب
    المعايير الواجبة التطبيق بصفة عامة-١
سان          -١٠ وق اإلن ايير       هناك عدد من معاهدات حق ة التي تحدد مع ة   الدولي  معامل

وق                 المحتجزين أو المسجونين،   ايير من حق ذه  المع  وقد تم  إعداد ملخص موجز به
ة  سابق للمحاآم از ال سان واالحتج از  : اإلن صلة باالحتج ة المت ايير الدولي ل المع دلي

ة سابق للمحاآم ن  ٨٩.ال ال يمك ية ف ادئ األساس دد المب دليل يح ذا ال ين أن ه ي ح   وف
ل للمعلو ل مح وجزة أن تح ات الم صيلية،م ايير التف ة المع ى قائم صول عل  وللح

                                                 
  ).١٩٩٤( HR/P/P.T./3 وثيقة األمم المتحدة  ٨٩
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تفصيلية بالمراجع،  يمكن للراصد الرجوع إلى الجزء األخير من هذا الفصل، وهو             
  .، الذي يحتوي على  قائمة آاملة بالوثائق"المراجع األخرى: " الفرع و

ة                -١١ م بكيفي ى عل اآن   وترد هذه  المعايير هنا ألنها تجعل الراصد عل ارة أم زي
از  از،  االحتج روف االحتج سين ظ ى تح ل عل ايير أن   والعم ن  للمع ا يمك ن هن  وم

ه         ا يتوقع ه وم ا يطلب ة م ي معرف د  ف ساعد الراص ق    ت ن مراف سؤولين ع ن الم م
از، ى  االحتج د الرجوع إل شديد عن وخي الحرص ال ى الراصد ت ه ينبغي عل على أن

سؤولين المعن   ضمان أن الم ددة ل ايير مح كوك أو مع درآون أن  ص ين  ي اييري  المع
  . الدولية توفر المستوى األدنى من حماية المحتجزين

o عدم التمييز  
المبدأ الدولي األول المتصل باالحتجاز وغيره من السياسة الحكومية هو مبدأ            -١٢

وق لكل شخص      ،عدم التمييز   وينبغي للدول عند إعمال الحقوق أن تضمن هذه الحق
ادتين            ٢أنظر المادة    (،يخضع لواليتها  سان والم وق اإلن المي لحق  ٢من اإلعالن الع

سياسية      من العهد الدولي ال    ٢٦و) ١( ة وال ادة     وعمالً  ،)خاص بالحقوق المدني  ٦ بالم
ة         من القواعد النموذجية الدنيا،     ) ٢( دات الديني رم المعتق إن التدابيرالخاصة التي تحت

زًا شكل تميي ة ال ت ك القواعواألخالقي شا ينته ة الم اله،رد النموذجي َدإليها أع   وال تع
رأه                 ه الم ع ب تمييزية أي تدابير ترمي إلى حماية الحقوق والمرآز الخاص الذي تتمت

وقين  سن والمرضى والمع ار ال دأ (واألحداث وآب ادئ ) ٢ (٥المب ة مب من مجموع
  ).حتجازاإل

o      سانية أو ية أو الالإن ة القاس ة أوالعقوب ذيب والمعامل ر التع  حظ
  المهينة

من الدستور اليمني والمادة    ) ٤٨(أساسي ثان تنص عليه المادة      وهناك مفهوم    -١٣
 من العهد الخاص بالحقوق المدنية      ٧ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة        ٥

ه    و أن سياسية، وه ة      "وال ة  أو العقوب ذيب وال للمعامل د للتع ضاع أح وز إخ ال يج
  ."القاسية  أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

ة               ٢المادة  وتتطلب   -١٤ ره من ضروب المعامل ذيب وغي  من اتفاقية مناهضة التع
أن                   ة طرف ب دابير     "أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة من آل دول تتخذ  ت

ذيب                      ال التع ع أعم ة إجراءات  أخرى لمن تشريعية أو إدارية أو قضائية  فعالة أو أي
أن   آل دولة طرف ١٦آما تطالب المادة    ".  في إقليمها  يم      " ب ع في إقل أن تمن د ب تتعه

ة                    ة أو العقوب ال المعامل ال أخرى من أعم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعم
ر      ومي أو شخص آخ ب موظف عم دما يرتك ة عن سانية أو المهين ية أو الالإن القاس
تم           دما ت ا أو عن ى ارتكابه رض عل ال أو يح ذه األعم مية  ه صفة رس صرف ب يت

ادتين             ".  هابموافقته  أو بسكوته علي     ادئ في الم ذه المب رد ه ا ت  من إعالن   ٤ و ٣آم
ة أو       ن ضروب المعامل ره م ذيب وغي رض للتع ن التع خاص م ع األش ة جمي حماي

  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
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ة -١٥ ة مظلم ي زنزان ع ف ة بالوض سدية والعقوب ة الج ن والعقوب ك م ر ذل  وغي
سانية أو ال       اً    العقوبات القاسية أو الالإن ة محظورة آلي ة بموجب    مهين ات تأديبي  آعقوب

دة دنيا، ٣١ القاع ة ال د النموذجي ن القواع ية  م ة القاس ذيب والمعامل سر حظرالتع وُيَف
ميًا ع المح رس بس جمي ر ح ه يحظ ى أن ة،  عل دة طويل ًا لم سًا انفرادي زين حب  تج

ات                    د المحتجزين بمعلومات عن الجرائم والعقوب ك، ينبغي تزوي ى ذل وباإلضافة إل
وقهم          ة    ٣٥القاعدة  ( التأديبية، فضال عن معلومات  حول حق  من القواعد النموذجي

  ). حتجاز من مجموعة مبادئ اإل٣٠ا والمبدأ الدني
وزو -١٦ وانين ال يج اذ الق ين بإنف وظفين المكلف المحتجزين للم اتهم ب ي عالق ، ف

ة األسلح أو)  من مبادئ استعمال القوة    ١٥المبدأ   (استعمال القوة والمعتقلين،    ة الناري
من قانون الشرطة اليمني    ١٢٫١١٫٩(و المواد   ) من مبادئ استعمال القوة    ١٦المبدأ  (
ا             )  من قانون السجون   ٣٨،٣٧(والمادتين، ة، بم ة محدودة للغاي إال في ظروف معين

ر                د مباشر وخطي ا تنص   ،  فيها الدفاع عن النفس والدفاع عن اآلخرين ضد تهدي آم
داً    "ة الدنيا على أنه     من القواعد النموذجي  ) ٣٣(المادة   ستخدم أدوات     ال يجوز أب  أن ت

  ".تقييد الحرية ، آاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل آوسائل للعقاب
o الظروف المادية لالحتجاز  

ريتهم   -١٧ ن ح ع األشخاص المجردين م ة جمي زام بمعامل سلطات الت ى ال ع عل يق
اد        ه الم ذي تتطلب ى النحو ال د الخاص    ) ١ (١٠ة معاملة آريمة وإنسانية عل من العه

ادة    سياسية والم ة وال الحقوق المدني تور ) ٤٨(ب ن الدس واد  م والم
ة    ) ٢٢٧٫٢٢٦٫٢٢٥٫٢٠٤٫١٩٣٫١٨٤٫١٥٫٤( راءات الجزائي انون اإلج ن ق م

ادة   واد     ) ،ب٩(والم شرطة والم انون ال ن ق سجون   ) ٣١٫٣٠٫١٨(م انون ال ن ق م
ادة  ل) ١٢٤(والم وق الطف انون حق ن ق ان  ،م ة )١٢٫١١( والمادت انون رعاي ن ق  م
 وينبغي   ،مستوى أدنى من الظروف المادية لالحتجاز       ويضمن هذا المبدأ     األحداث،

صحة          دنيا لل ايير ال زين بالمع تخدام المحتج دة الس رف المع ع الغ ي جمي أن تف
دتان ( دنيا ١٩ و١٠القاع ة ال د النموذجي ن القواع ى  )   م رض عل ي أن  تف وينبغ

دنيا        ١٥القاعدة   (خصية   المحتجزين العناية بنظافتهم الش     ة ال )  من القواعد النموذجي
ق               واء الطل القاعدة  (وينبغي السماح لهم بممارسة التمارين الرياضية آل يوم في اله

 وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتوفر للمحتجزين     ،) من القواعد النموذجية الدنيا    ٢١
دنيا،     القواعد  من ٢٠ بالمادة   طعام وماء للشرب آافيان وصحيان عمالً      ة ال   النموذجي

ة                    ة وآافي داء مالبس نظيف سماح للمحتجزين بارت م ال سماح له القاعدة  (آما ينبغي ال
  ). من القواعد النموذجية الدنيا١٧
سية     وباإلضافة إلى ذلك، للمحتجزين والسجناء الحق في         -١٨ ة والنف الرعاية الطبي

نانهم  ة ألس ة الطبي د   (والرعاي ر القواع د ٢٥ و٢٤ و٢٢أنظ ن القواع ة  م  النموذجي
 ). من مجموعة مبادئ االحتجاز٢٦ و٢٥ و٢٤الدنيا والمبادئ 
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o الدين والثقافة والتعليم  
ة     وينبغي السماح للمحتجزين     -١٩ اتهم الديني ادة    (بإشباع احتياجات حي ) ١ (١٨الم

سياسية والقاعدة             ة وال الحقوق المدني ة       ٤٢من العهد الخاص ب  من القواعد النموذجي
در                 آما ينبغي أ  ).  الدنيا ى ق الحق في الحصول عل سجناء ب ع المحتجزون وال ن يتمت

ن  ول م ة معق ة واإلعالمي ة والثقافي واد التعليمي دأ  (الم ر المب ة ٢٨أنظ ن مجموع  م
دتين  ادئ االحتجاز والقاع دأ ٤٠ و٣٩مب دنيا والمب ة ال  من ٦ من القواعد النموذجي

سجناء ادئ ال ان ). مجموعة مب ك، ف ى ذل ل الوباإلضافة إل اء فرص العم ي أثن حقيق
از دأ االحتج ا المب ي يتطلبه ة  ٨ الت زز آرام سجناء تع ية لل ادئ األساس ن المب  م

  .المحتجزين وحقوق اإلنسان الخاصة بهم
o اإلشراف على أماآن االحتجاز  

اظ     سلطات محايدة اإلشراف الفعال على أماآن االحتجاز من قبل         -٢٠ ة بالحف  معني
ة  وي لحماي ر حي سانية أم ة اإلن ى المعامل وقعل المحتجزين،حق سان الخاصة ب   اإلن

دأ            ٣٦ بالقاعدة    وعمًال دنيا والمب ة ال ادئ       ٣٣ من القواعد النموذجي  من مجموعة مب
كاوى  ات أو ش ديم طلب سجناء بحق تق ع المحتجزون أو ال از، ينبغي أن يتمت االحتج

ة             .  حول معاملتهم  دابير خاصة لمعرف وفي حالة وفاة أحد المحتجزين، يجب اتخاذ ت
يما في ح              سبب الوفاة  ذيب     ومالحقة أي أشخاص تثبت مسؤوليتهم، والس االت التع

ة، اءة المعامل ادئ  (أو إس ر المب ن١٣ و١٢  و٩أنظ ع   م ة بمن ادئ الخاص   المب
 خبرة من خارج إدارة     وذو يقوم أشخاص مؤهلون و    وباإلضافة إلى ذلك،     ،)اإلعدام

از  اآن االحتج ة ألم ارات منتظم إجراء زي سجن ب ةال ل مراقب ن أج اة  م  المراع
صا صلة ال ة ذات ال وانين واألنظم د (،رمة للق ر المب ادئ  ٢٩أ أنظ ة مب ن مجموع  م

از ة  ،)االحتج سرية آامل ة وب صال بحري ي االت ق ف سجناء الح زين وال  وللمحتج
  . من مجموعة مبادئ االحتجاز٢٩ للمبدأ بالزائرين طبقًا

ات ال            -٢١ ا من المتعلق شخصية التي    جميع النقود واألشياء الثمينة والثياب وغيره
 في   تخص المحتجز والتي ال يسمح باالحتفاظ بها بعد دخول السجن ينبغي وضعها             

  ). من القواعد النموذجية الدنيا٤٣القاعدة  (حرز أمين  إلى أن يطلق سراحه،
   المعايير المنطبقة بصفة خاصة على المحتجزين قبل المحاآمة-٢
من  ) ٤٨(والسياسية والمادة    من العهد الخاص بالحقوق المدنية       ٩ للمادة   طبقًا -٢٢

ادة     واد            )٢٧(الدستور والم ة و الم انون اإلجزاءات الجزائي ) ٢٨،  ١٠،  ٧،  ٥(من ق
 للمحاآمة هو القاعدة    من قانون تنظيم السجون، ال يجوز أن يكون االحتجاز انتظاراً         

ة سابق   ،العام از ال ان االحتج ا إن آ يم م ا لتقي ي النظر فيه ضايا ينبغ دة ق اك ع  وهن
  : في حالة معينة، بما في ذلك ما يلية ضروريًاللمحاآم
ϖ هل توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجرم؟ 
ϖ     م وم والحك رم المزع ع الج ب م ر متناس ة غي ن الحري ان م ل الحرم ه

 المنتظر؟
ϖ هل هناك خطر من فرار  المشتبه فيه؟ 
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ϖ ؟هل هناك خطر آبير من قيام  المشتبه فيه بارتكاب  جرائم أخرى 
ϖ                   ق سراح ة إذا   أطل هل هناك خطر من حدوث تدخل خطير في سير العدال

 المشتبه فيه؟
ϖ هل ستكفي الكفالة أو اإلفراج بشروط ؟  

ايير محددة ينبغي تطبي           -٢٣ ة مع سان الدولي وق اإلن ى   وتحتوي صكوك حق ا عل قه
واع إضافية من              المحتجزين قبل المحاآمة،   ى ضمانات وأن  وتنص هذه المعايير عل

ا  ة ب راداً    الحماي ارهم أف ة باعتب ل المحاآم زين قب ة للمحتج ة الخاص ى الحال  لنظر إل
دون أن تكون            ة، ب مجردين من أحد حقوق اإلنسان األساسية، وهو الحق في الحري

  .قد ثبتت إدانتهم بارتكاب جريمة
o فتراض البراءةإ  

س -٢٤ ادئ الرئ راءة من المب راض الب ي إفت شريع اليمن ي الت ة ف شرعية الجنائي ة لل
ى   ص عل ادة    ون ي الم راءة ف دأ الب ادة   ) ٤٧(مب تور والم ن الدس انون  ) ٤(م ن ق م

ى أ              ًا إل ه بريئ تهم آون ه في       اإلجزاءات الجزائية التي توجب معاملة الم ن تثبت إدانت
وم      محاآمة منصفة،    ة والمحك ل االمحاآم وأحد الوجوه التي تميز بين المحتجزين قب

ه               ة ل ل المحاآم اً    الحق في     "عليهم هو أن المحتجز  قب ر بريئ ى أن يثبت      أن يعتب  إل
ا    ادة   ." (ارتكابه لها قانون ادة            ) ١ (١١الم سان والم وق اإلن المي لحق من اإلعالن الع

  ويضاف إلى ذلك أنه عمالً     ،)لخاص بالحقوق المدنية والسياسية   من العهد ا  ) ٢ (١٤
سياسية والقاعدة          ) أ) (٢ (١٠بالمادة   ) ٢ (٨٤من العهد الخاص بالحقوق المدنية وال

ي أن م دانين ف ر الم دنيا، ينبغي ضمان حق األشخاص غي ة ال د النموذجي ن القواع
  .يكونوا محل معاملة على حدة تالئم مراآزهم

ذي             -٢٥ ة األشخاص ال راءة تحسين معامل راض الب د       ويتطلب افت م يخضعوا بع ن ل
ة، از آعقوب د  (لالحتج ر القواع ة ٩١ و٨٨ و٨٧ و٨٦أنظ د النموذجي ن القواع  م

اً          (ميع المحتجزين    ويحق لج  ،)الدنيا ة أم محكوم ل المحاآم  سواء آانوا محتجزين قب
يهم سانية، )عل ة إن ل معامل وا مح ضباط   أن يكون تعمال االن ي اس سترشد ف على أن ُي

  .  والقيود باحترام البراءة المفترضة للمحتجز قبل المحاآمة
o الفصل بين الفئات  

اً             -٢٦ ات المحتجزين طبق ين مختلف فئ ادة    ينبغي الفصل ب د    ) ١٠/٢( للم من العه
دة   سياسية والقاع ة وال الحقوق المدني دنيا) ٨(الخاص ب ة ال د النموذجي ن القواع و .م

ادة        )٣٢(من قانون اإلجزاءات الجزائية والمادة      ) ٧(المادة   سجون والم انون ال من ق
ان    )١٢٤( ل والمادت وق الطف انون حق ن ق داث    )١٢٫١١(م ة األح انون رعاي ن ق م

الغين، وينبغي       وينبغي فصل المتهمين عن المحك    يهم وفصل األحداث عن الب وم عل
ة        ،احتجاز الرجال والنساء في مؤسسات مختلفة      ل المحاآم  ويخضع المحتجزون قب

اطي تكون في      ر من البلدان ألسوأ أحوال الحبس،  في آثي   ومرافق االحتجاز االحتي
 ويظل ر صحية وغير صالحة لسكنى اإلنسان،آثير من األحيان مكتظة وقديمة وغي    
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ضاياهم             الم حتجزون قيد االحتجاز لشهور أو حتى سنوات بينما يجري التحقيق في ق
  ٩٠.ومعالجتها من قبل النظام القضائي

o حظر التوقيف التعسفي  
از،   ا -٢٧ ة اإلحتج ة عملي و بداي ف ه ف أو   لتوقي د للتوقي رض أح ي أال يتع  وينبغ

(  والمادة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     ٩ و ٣أنظر المادتين  (،االحتجاز تعسفاً 
ادة) ١ /٩ سياسية، الم ة وال الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه ن ) ٤٨(م م

واد تور والم ة)١٠٥٫٣٧٫١٣٫١١٫٧(الدس راءات الجزائي انون اإلج ن ق ًال.م  وعم
دأ  ضاً   ٩بالمب ب أي از، يج ادئ االحتج ة مب ن مجموع ضع أن  م ف يخ ًا التوقي  دائم

ضائيين راف الق ة أو اإلش تم للرقاب ه ي ضمان أن انون، ل ضى الق ا ورد  بمقت ي  وآم ف
دأ  ادئ اإل  ١٢المب ة مب ن مجموع اظ    م ي االحتف از، ينبغ ة حتج سجالت دقيق ن  ب ع

  . لفعالية اإلشراف القضائي ولمنع حاالت االختفاء تحقيقًاالتوقيفات
o اإلبالغ بأسباب التوقيف والتهم  

اد         ) ٢ /٩(وتنص المادة    -٢٨ سياسية والم ة وال الحقوق المدني د الخاص ب ة من العه
ة        )١٠٥٫٧٣(من الدستور والمادتان    )٤٨( ى عملي من قانون اإلجزاءات الجزائية عل

سبب احتجازه، وفي           : إبالغ مؤلفة من مرحلتين    ه  ب دى توقيف بجب إبالغ الشخص ل
ه،   غضون فترة وجيزة يجب إبالغ ا    سوبة إلي التهم المن دأ   لشخص ب  ١٣ ويوسع  المب

الغ ل          ات اإلب وق الشخص المحتجز،       من مجموعة مبادئ االحتجاز متطلب شمل حق ت
  . وبخاصة الحق في االتصال بمحاٍم

o إمكانية الوصول إلى القضاء   
ادة   -٢٩ ادة  ) ٩/٣(تضمن الم سياسية والم ة وال الحقوق المدني د الخاص ب من العه

ان   )٤٨( تور والمادت ن الدس ق     ) ١٠٥٫٧(م ة ح زاءات الجزائي انون اإلج ن ق م
تقييم ما إن آان هناك سبب       ة وظيفتها    إلى سلطة قضائي   الموقوف في أن ُيقدم سريعاً    

اً    ة الزم سابق للمحاآم از ال ان االحتج ا إن آ شخص وم ف ال انوني لتوقي ر  (،ق أنظ
دأين  ضا المب از٣٧ و١١أي ادئ االحتج ة مب ن مجموع ـادة  ،) م ضمن المـ ا ت  آم

المشار ع اليمني،   من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواد التشري       ) ٩/٣(
ا أن ي إليه ًا الحق ف اراً ف راج انتظ ة  أو اإلف ة معقول ة خالل مهل ةالمحاآم  ، للمحاآم

  ). من مجموعة مبادئ االحتجاز٣٨أنظر أيضا المبدأ (
 مكفول ألي شخص مجرد     حتجاز أمام سلطة قضائية   والحق في الطعن في اإل     -٣٠

ة،        من حريته، ولكنه يتصل بص     ل المحاآم المحتجزين قب أنظرالدستور   (فة خاصة ب
ي  ادة )ج.٤٨(اليمن ة م راءات الجزائي انون اإلج ادة )٧٦(وق الن ٨والم ن اإلع  م

ادة    سان والم وق اإلن المي لحق ة    ) ٤ /٩(الع الحقوق المدني اص ب د الخ ن العه م
 ).  من مجموعة مبادئ االحتجاز٣٢والسياسية والمبدأ 

  
                                                 

اآمة، وثيقة األمم دليل  المعايير الدولية المتصلة باالحتجاز السابق للمح: حقوق اإلنسان واالحتجاز السابق للمحاآمة ٩٠
  . من النص اإلنكليزي٣، صفحة )١٩٩٤ ( HR/P/P/T/3المتحدة 
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o أماآن االحتجاز  
ي     -٣١ خاص إال ف ز األش سلطات أال تحتج ي لل ك، ينبغ ى ذل افة إل اوباإلض آن أم
ميةاإل از الرس ادة أ(حتج واد ) ب و د /٤٨(نظرالم تور و الم ن الدس ، ٧٧، ١٣(م

ادة    )١٨٨ ة والم راءات الجزائي انون اإلج ن ق ادة   ) ٣١(م سجون، الم انون ال ن ق م
ن اإل) ١٠( اص باإلم الن الخ اءع زينواإل) ختف ع المحتج سجالت لجمي اظ ب  حتف

دة  دنيا،   ) ٧(القاع ة ال د النموذجي ن القواع ذه الت م ق    وه ضمان تحقي ة ل دابير مهم
  . من مجموعة مبادئ االحتجاز٤المراقبة القضائية الفعالية التي ينص عليه المبدأ 

o االتصال بمحام  
ة          حق االتصال بمحام مكفول      -٣٢ ر تهم ضمن الحق في محاآمة منصفة عند تقري

خص   د ش ة ض ادة  جنائي ر الم ة     ) ١٤/٣( أنظ الحقوق المدني اص ب د الخ ن  العه م
ا  سياسية والم واد  ))د(،)ب(٤٨(دةوال تور والم ن الدس انون  )٧٧٫٩٫٨(م ن ق م

ان    ة والمادت راءات الجزائي دة    ) ٣١٫٣٠(اإلج سجون والقاع انون ال ن ق ن ٩٣م  م
دأ   دنيا والمب ة ال د النموذجي از ١٧القواع ادئ االحتج ة مب ن مجموع صال .   م واالت

  . بمحام وسيلة مهمة لضمان احترام حقوق المحتجز
o االتصال بالعالم الخارجي  

ام، للمحتجزين  -٣٣ صال بمح ع بحق االت ى التمت صال باإلضافة إل ي االت الحق ف
ادئ   ١٥أنظر المبدأ  (بالعالم الخارجي وبخاصة أصدقائهم وأسرهم      من مجموعة مب

ك أن القاعدة       ).   من القواعد النموذجية الدنيا    ٩٢االحتجاز والقاعدة    ويضاف إلى ذل
ارب المحتجز     من القواعد النموذجية الدنيا تتطلب م  ) ١ (٤٤ سلطات إخطار أق ن ال

  .بوفاته أثناء االحتجاز
o حق الشخص في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه  

ل              -٣٤ ار المحتجزين  قب يستعمل التعذيب وإساءة المعاملة في بعض األحيان إلجب
 من مجموعة     ٢١ويحظر المبدأ   .  المحاآمة على االعتراف والكشف عن معلومات     

ى اعتر            ة للحصول عل اءة المعامل ذيب أو إس ات أو  مبادئ االحتجاز استعمال التع اف
ار،   ق اإلجب ن طري هادات ع الً  ش ه عم ا أن ادة  آم ضة   ) ١٥( بالم ة مناه ن اتفاقي م

سانية أو الحاطة                     ة القاسية أو الالإن ة أو العقوب ره من ضروب المعامل التعذيب وغي
ادة  ة والم ادة) ب/٤٥(بالكرام ي والم تور اليمن راءات ) ٦(من الدس انون اإلج من ق
ادة  ة والم ضمن ا ) ب/٩(الجزائي شرطة، ت انون ال ن ق ة  م شهاد بأي دم االست ة ع لدول

م     أقوال ت  ه ت دليل ضد أي شخص                ثبت أن ذيب آ ا نتيجة للتع ة   ( اإلدالء به إال لمالحق
  ).مرتكب التعذيب

o الحق في محاآمة منصفة  
واد  -٣٥ وي الم ادة ) ١٥٤٫٤٩٫٤٨(تنط تور والم ن الدس الن ) ١٠(م ن اإلع م

ادة    سياسية       ١٤العالمي لحقوق اإلنسان والم ة وال الحقوق المدني د الخاص ب  من العه
ار  ى آث زين،عل ة المحتج ع وتمعامل واد حق جمي ذه الم ذين ضمن ه زين ال  المحتج

ة في      توجه إليهم ُتهمٌ   صفة      جزائي ة ومن ة علني ة        محاآم ستقلة وحيادي ة م ام محكم ، أم
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ام        ( عن توفير الضمانات الدنيا      فضًال ي بمح ا االتصال الفعل ة   ) بما فيه دفاع لالزم  لل
  .عنهم
   المعايير الواجبة التطبيق بصفة خاصة على االحتجاز اإلداري-٣
ى إجراء             قع االحتجاز اإلداري عندما     ي -٣٦ اء عل ُيجّرد األشخاص من حريتهم بن

ى            ديمهم إل شرطة  وتق د ال ى ي يهم عل شتبه ف ة توقيف الم حكومي، ولكن خارج عملي
ة     ة الجنائي د ولكن              ،نظام العدال ى دخول بل سعون إل ذين ي ك أن األجانب ال ال ذل  ومث

وراً  م ف سماح له دم ال ت ع دخول اليثب د يخضعو ب د ق از اإلداري،بل ي ن لالحتج  وف
ات باالحت    ستعين الحكوم دان ت ض البل سياسيين،   بع صوم ال د الخ از اإلداري ض   ج

ام      خضع اإل وي دم قي ك لع ة وذل  حتجاز اإلداري في بعض البلدان لتجاوزات من الدول
الحقوق      ) ٩( وتنص المادة    سلطات قضائية مستقلة باستعراضه،    من العهد الخاص ب

ى  سياسية عل ة وال ه المدني سفًاأن ازه تع د أو احتج تقص ،ال يجوز توقيف أح د تن  وق
ادة     ب الم ا بموج ن التزاماته ة م ة     ) ٩(الحكوم ا حال ن فيه ي تعل رات الت اء الفت أثن

ادة               من  ) ٤(الطوارئ العامة، على أن هذا التقييد يخضع للقيود التي تنص عليها الم
سياسية      سبب      وللشخص الموقوف أو     ،العهد الخاص بالحقوق المدنية وال  المحتجز ب

ة         تهمة جزائية    رة معقول ة في غضون فت ادة   (الحق في تقديمه لمحاآم من  ) ٩/٣الم
سياسية والم     ة وال الحقوق المدني اص ب د الخ دأ العه ادئ   ٣٨ب ة مب ن مجموع  م

از، ًااالحتج دة  وطبق سالفة  ٩٥ للقاع وق  ال ان الحق دنيا، ف ة ال د النموذجي ن القواع  م
دون أن        الذآر مكفولة لجميع األشخاص، ب     ل ولألشخاص الموقوفين أو المسجونين ب

  .تنسب إليهم تهمة
ي اإل  -٣٧ ق ف ي والح صاف الفعل وق     نت ك حق ي تنته ال الت سبة لألفع ود بالن  موج

ادتين        ٨أنظر المادة   (،المحتجز أو حرياته   سان والم وق اإلن  من اإلعالن العالمي لحق
ن مجموعة مبادئ    م ٣٥ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ         ٩ و ٢

  ).االحتجاز
ادة             -٣٨ واردة في الم تثناء ال الحقوق        ) ٥(آما أن شروط االس د الخاص ب من العه

ايير            ٣المدنية والسياسية  والمبدأ      ى أن المع  من مجموعة مبادئ االحتجاز تنص عل
سان األساسية  المعترف                  وق اإلن الواردة فيهما ال يمكن التذرع بها لتقييد تطبيق حق

  .ة المعنية أو  التي تنطبق عليهابها في الدول
   المعايير الواجبة التطبيق على المرأة-٤
زات  -٣٩ صفة خالمحتج ات ب ف  معرض ن العن ره م صاب وغي ة لالغت اص
ا وال              ،ستغالل الجنسي واإل ا ال يلتفت إليه   وهذه االنتهاآات ضد المرأة وضد حقوقه

ذا  " وضوح عدم   " ومن الواضح أن أحد أسباب           يبلغ عنها في آثير من األحيان،      ه
وانين  اذ الق ى إنف يمن عل ذآوري المه ابع ال و الط  وإدارة العنف ضد المحتجزات ه

ؤ دان ش ن البل ر م ي آثي ضاء ف ذي  . ون الق سي ال ف الجن ه أن العن رف ب ن المعت وم
ة أو      ذيب            ممثلوترتكبه الدول واع التع وع من أن رأة هو ن ا ضد الم اً  ،ه ق تمام   وتنطب

صلة         ام ذات ال ة         على هذه الحاالت األحك الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال  من العه
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والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
  .أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

رأة        ومن المهم اإل  -٤٠ ى العنف ضد الم ى أن إعالن القضاء عل  ينص  ٩١شارة ال
ذل    دول أن تب ي لل ه ينبغ ى أن ب ل "عل د الواج رأة   الجه د الم ف ض ال العن ع أعم من

ال       والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقاً     ك األعم ة، سواء آانت تل شريعات الوطني  للت
  ." مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص

ى           -٤١ ة فقط إل ا الخاص       وال تعتبر التدابير الرامي رأة ومرآزه وق الم ة حق ، حماي
الهن، تمييزي     ي ير الحوامل من النساء واألمهات الالئ     وبخاصة   أنظر   (ة،ضعن أطف

  ).من مجموعة مبادئ االحتجاز) ٢ (٥المبدأ 
ه ينبغي وضع                ٥٣ وتنص القاعدة    -٤٢ -٤٢ ى أن دنيا عل ة ال  من القواعد النموذجي

  .  المحتجزات تحت رعاية وإشراف موظفات وعامالت
ًا -٤٣ ادة وطبق شآت ) ١ (٢٣ للم وفير المن دنيا، ينبغي  ت ة ال د النموذجي من القواع

دها        الضرورية لتوفير    الخاصة والدة وبع ل ال  وحين يكون من       ،الرعاية والعالج قب
دابير    ذ الت سجن، تتخ ي ال اتهم ف ب أمه ى جان ال الرضع إل اء األطف ه بق سموح ب الم

ا   ا الرضع أثن وفير دار حضانة يوضع فيه ة لت ة  الالزم ي رعاي ودهم  ف دم وج ء ع
  ).الدنيامن القواعد النموذجية ) ١ (٢٣أنظر القاعدة  (أمهاتهم،

   المعايير الواجبة التطبيق  على األحداث-٥
سبب    يتلقى األحداث معاملة خاصة في صكوك حقوق اإلن        -٤٤ ك ب سان الدولية وذل

  . في الحسبانإصالحهممع وضع هدف   وينبغي تنفيذ هذه المعاييرصغر سنهم،
ل وال        -٤٥ وق الطف ة حق دنيا إلدارة شؤ        وتنشئ اتفاقي ة ال ون قضاء   قواعد النموذجي

دا ين (ث األح د بك ن       ) قواع ردين م داث المج ة األح دة لحماي م المتح د األم وقواع
ريتهم  ن ح داث المجردين م ة األح ا لحماي ايير دني ريتهم، مع ّرف . ح "  الحدث"وُيع

ة عشرة من العمر            ون         و ،بأنه شخص دون الثامن راض أن األحداث بريئ  ينبغي افت
  .والبد أن يتمتعوا بحق االتصال بمحام

ع ولألحداث المجردين -٤٦ ي بجمي سهيالت وخدمات تف ي ت  من حريتهم الحق ف
سانية   ة اإلن صحة  والكرام ات ال ي .  متطلب الغين  وينبغ ن الب صلهم ع اطتهم ف  وإح

ة  ،بمعاملة خاصة بغرض إصالحهم     محل   وينبغي، حيثما أمكن، أن تحل تدابير بديل
تدريب  آما ينبغي السماح لألحداث بمواصلة التعليم وال   المالحقة القضائية لألحداث،  

 .  المهني والعمل
  
  
  
  

                                                 
، صفحة ٤٩، الدورة الثامنة واألربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ٤٨/١٠٤قرار الجمعية العامة  ٩١

٢١٧ ،A/48/49) ١٩٩٣.(  
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   الزيارات العامة لمرفق االحتجاز-ج
   تعريف الشروط المسبقة واألهداف-١
ة، أي    -٤٧ ارات العامل ف الزي ر      تؤل از آخ ق احتج جن أو مرف ى س ارات إل الزي

راراً         أصعب مهام الرصد وأآثرها حساسية،     ، إحدى بأآمله ع المحتجزون م د وق   وق
اءة        ة أو االنتهاآات األخر       ضحايا للتوقيف التعسفي أو إس ين       ى، المعامل م من ب  وه

ى            مع األشد تعرضًا لإلساءات األخرى،       أفراد المجت  ارات إل دو أن الزي ا يب  ومن هن
حة ألي عمل    ة واض ل أولوي از تمث ق االحتج وق    مراف دان حق ي مي ة ف ة حماي ي

ذه          اإلنسان، ى إجراء ه سعى إل ة  أال ت سان الميداني وق اإلن ة حق على أنه ينبغي لعملي
  .لزيارات إال بعد دراسة وتخطيط دقيقينا

ى      -٤٨ سان إل وق اإلن ال حق ي مج دون ف اج الراص ة  يجت ارات منتظم راء زي إج
ررة سجون،    إومتك از  وال ز االحتج ع مراآ ى جمي دون  ل ون الراص ب أن يك  ويج

ى   ادرين عل زين    ق خاص المحتج ة األش ة هوي رة    مالحظ ابلتهم م نهم مق ى يمك حت
دور الرأخرى، ون بمق ع   ويجب أن يك ارة جمي سان زي وق اإلن ال حق ي مج اصد ف

دون شهود       المحتجزين وأن يكونوا قادرين على       ة وب  التخاطب مع المحتجزين بحري
  .زيارة جميع أماآن االحتجازوأن يكونوا قادرين على 

اآن اإل        وي -٤٩ ة ألم ارات عام وق        حتجاز لر  مكن إجراء زي ة لحق ة العام صد الحال
ين األهداف      ،ح نظام االحتجاز   بشأن تشغيل وإصال   اإلنسان ولعمل توصيات    ومن ب
  :الرئيسة للزيارة العامة

ك ممارسة                 ) أ( ا في ذل ة، بم اءة المعامل وضع نهاية للتعذيب وغيره من إس
  .الضرب بصورة منتظمة على سبيل المثال

زاً  ) ب( زين حج خاص المحتج ن األش راج ع سفيًاضمان اإلف باب  تع  ألس
  .سياسية

اً ) ج( ة طبق ى العدال راءات لالوصول إل نص   إلج ي ي ة الت ل الزمني والمه
  .عليها القانون

سان              ) د( وق اإلن  وبخاصة   -التدخل من أجل حصول ضحايا انتهاآات حق
ذيب   ة والتع اءة المعامل ضرب وإس حايا ال ي   -ض ة الت ة الطبي ى الرعاي  عل
  .تتطلبها حالتهم أو التأآد من حصولهم عليها

سلطات المسؤولة عن مراآز االح      ) هـ ( ام ال شاء سجل    ضمان قي تجاز بإن
ة  ة القانوني ى الحال شير إل ات وأن  ي تيفاؤه بأحدث البيان تم اس للمحتجزين ي

  للمحتجزين؛
سية للمحتجزين              )   و( ة والنف العمل على تحسين  ظروف االحتجاز المادي

  .باالشتراك مع السلطات المختصة والمنظمات المتخصصة
  ختيار الراصدين  لزيارة أماآن االحتجازإ -٢
ه في تخطيط                 عندما -٥٠ ق برمت  يتم الرصد من قبل فريق، ينبغي أن يشارك الفري

ًا،         وينبغي. الزيارة العامة  دًا دقيق ا ينبغي للراصدين        تحديد دور آل شخص تحدي  آم
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اً               في مجال حقوق اإلنسان معرفة أن إجراء زيارة عامة بصورة سليمة يستغرق وقت
ابيع، و   وقد يستغرق إجراء زيارة عامة شاملة بضعة أ        ،طويًال د إجراء      س يما عن الس

 واستعدادا للزيارة، ينبغي على الراصدين في مجال  حقوق اإلنسان الزيارة األولى، 
صلة باالحتجاز                ة المت ايير الدولي ق بالمع ذا الفصل المتعل دراسة الجزء األول من ه
سجناء،        ة ال دنيا لمعامل ة ال د النموذجي ى القواع افة إل زين، باإلض ة المحتج ومعامل

ذين يتعرضون ألي شكل من     ة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص ال      ومجموع
ام التفص        أشكال اإل  وطني المشار       حتجاز أو السجن وآذا دراسة األحك انون ال يلية للق

  .  همها أنفًاالى أ
ن    -٥١ ات م ى معلوم سر الحصول عل ن األي ون م د يك ه ق ى أن ـرة إل شير الخب وت

د أن يضم فريق الرصد     ة، آان أحد الراصدين إمرأ    المحتجزين  إذا    ولذلك من المفي
اً       وا جميع ارة لمرفق احتجاز             امرأة أو أن يكون د إجراء زي يما عن ساء، والس  من الن

  .مخصص للنساء
ة المالحظات والت          -٥٢ نهم مقارن ه يمك شاور وفائدة وجود شخصين أو أآثر هو أن

از،   ق االحتج ارة مرف اء زي ضاً   أثن ضهم بع ن بع دافعوا ع نهم أن ي ا يمك دم  وي آم ق
از       ق االحتج لطات مرف تهم س ر إذا اعترض بعض اآلخ دعم لل ضهم ال صفة ،بع  وب

ة من شخصين           ينبغي لهم عموماً  عامة،   رق مؤلف اً     العمل في  ف اء مع دالً   والبق  من    ب
  .التفرق أثناء زيارة مرفق االحتجاز

ي     -٥٣ املين ف ن الع زهم بوضوح ع س تمي داء مالب ى الراصدين ارت ي عل وينبغ
ق اإل از مرف ي أن  وينب،حتج ن       غ ك م ر ذل ة أو غي ة المنظم ارة أو بطاق سوا ش يلب

  .العالمات الواضحة التي تدل على هويتهم 
   عن الزيارة حتجاز واإلعالن سلفًا دخول مرفق اإل-٣
سان     -٥٤ وق اإلن ال حق ي مج د ف ى الراص ي عل اهاإلوينبغ ًا نتب سينات  "دائم للتح

ا في ا  إ ولذلك ف ."المؤقتة ابالت مع المحتجزين    ن أحد األسئلة التي ينبغي طرحه لمق
ملة عن األيام األخرى في مرفق آيف يختلف هذا اليوم وما تلقيته فيه من معا       : "هو  
از؟اإل ذه  "  حتج ضع ه ي أن تخ ا ينبغ ة"آم سنيات المؤقت ع "  التح شات م لمناق

أمور ا     /م شاآل فيم ذه الم ع ه ى ال تق ارة  حت ة الزي ي نهاي از ف ق االحتج دير مرف م
  .لمستقبلسيجري من زيارات في ا

تها       الراصد   حصولوسيكون من المفيد     -٥٥ على خريطة لمرآز االحتجاز ودراس
ع         ،قبل دخوله  ى جمي ور عل ى العث  وستتيح الخريطة على األرجح للراصد القدرة عل

ذه        حول دون أن يضل الراصدون طريقهم،      المحتجزين وست  د ُتطلب ه الخريطة   وق
ارة أو من          على أنه قد يتعين وضع خ      من سلطات مرفق االحتجاز،    اء الزي ريطة أثن

و                  (الزائرين السابقين    ة العف سان ومنظم وق اإلن دفاع عن حق اء لل ة األطب ل جمعي مث
ه      أو من مصادر أخرى،     ) الدولية، الخ  ى أن ى       ينبغي عدم    عل  اصطحاب خريطة إل

 وعلى أي  باستعمالها في التخطيط للهرب،مرفق االحتجاز الحتمال قيام أي محتجز
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ول      ه حتى               وى الراصد  حال، ينبغي أن يت رة عن المرفق برمت وين فك ن مسؤولية تك
  .يتأآد من أن الزائرين ال تفوتهم زيارة أجزاء منه

  حتجاز إلجراء مناقشة أولية مقابلة مدير مرفق اإل-٤
 مرفق االحتجاز   لدى دخولهم على الراصدين في مجال حقوق اإلنسان    ينبغي -٥٦

دير المدير            ارة مع المحافظ أو م ة   أن يناقشوا الزي سجن ،     ي دير ال ى     أو م  وينبغي عل
اتهم وإجراءات العمل وصفاً             الراصدين في مجال حقوق اإلنسان اإلعالن عن هوي

ى ال     ،موجزًا النفس،        ويجب أن يتحل زاز ب ة واالعت سعوا      راصدون بالثق  وينبغي أن ي
ى          من خالل حديث أ      إيجاد جو من الثقة مع المدير       إلى   ز عل ل الترآي ي خفيف قب ول

ل، د تالعم دءًا ا وعن د أن يقدمواإبت سهم، من المفي ديم أنف م من ق لبطائق الممنوحة له
ة، د المنظم ة  وعن راءاتهم النموذجي از،  توضيح إج اآن االحتج ارة أم  الخاصة بزي

ينبغي لهم اإلشارة إلى المناقشة األولية مع المدير أو ربما مع غيره من العاملين في             
ون       (السجن   ون الطبي يهم المهني ة  )بمن ف ع أنحاء مرفق االحتجاز           ، والجول  في جمي

ي         دون ف ب الراص ذين يرغ زين ال ع المحتج ع جمي سرية م ة ال ابالت الفردي والمق
ة والتوصيات  والتقرير الموجز بالنقاط الرئيسمقابلتهم والمناقشة الختامية مع المدير

  .الناشئة عن الزيارة وما ينتج عن ذلك من تقرير يتم تقديمه للمنظمة
ذي         ينبغي أن يكون ال    -٥٧ زمهم راصدون مستعدين للشرح بلغة بسيطة السبب ال  يل

د الن  اع القواع از،  اتب اآن االحتج ارة أم ي زي ة ف وا   موذجي م أن يكون ي له ا ينبغ  آم
رًا ستفيد آثي د ي ه ق دير بأن ذآير الم ستعدين لت ثًالم ك م ارة وذل ن الزي ق  م  عن طري

ى الحصول  الحصول على مزيد من المعلومات عن الحالة في السجن ومساعدته عل          
ا يضعه الراصدون من توصيات،         على موارد من السلطات المرآزية من خالل م        

ارة،         وينبغي اإلشارة بطريقة مهنية وو     الخ، شأن الزي اتهم ب ى توقع  وينبغي   اضحة إل
  .أن يوضحوا أنهم يتوقعون التعاون وأن التعاون هو العملية النموذجية

افق االحتجاز سيكونون      وينبغي أن يالحظ الراصد أن الحراس في بعض مر         -٥٨
ل ومن الممكن                اون، ب يمتنع الحراس عن التع أن متعاونين، وفي مرافق أخرى س

اون                يلجأوا إلى التهديد بأسلحتهم،     م رفض عدم التع ة، ينبغي له وا بمقاوم  وإذا قوبل
ى في                    الغ  المسؤولين األعل يتم إب ه س بطريقة مهذبة ولكن حازمة، واإلشارة إلى أن

  .نهمالحكومة بعدم تعاو
راء ن  -٥٩ االت إج ن الح ر م ي آثي ن ف ن الممك يكون م دير وس ع م ول م اش معق ق

ائه            مرفق االحتجاز،   وقد  ينظر إلى زيارة الراصدين باعتبارها طريقة إلبالغ رؤس
وارد  ن الم د م ى مزي از إل ق االحتج ة مرف د ،بحاج ن  وق وعين م د الراصدون ن يج

ك هو       فبعض المديرين اختاروا العمل في مرفق اال       المديرين، ار أن ذل حتجاز باعتب
ة              د   ،تخصصهم المهني ، وفي هذه الحالة قد يكون لديهم فكرة عن اإلدارة المنظم  وق

ديهم                ويكون هناك مدير   د ال تكون ل م ق م، ومن ث اب له ة آعق ن نقلوا إلى هذه الوظيف
  . فكرة آبيرة عن اإلدارة المنظمة
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ن      -٦٠ ة م وا مجموع دين أن يطرح ى الراص ي عل ال، ينبغ ى أي ح ئلة وعل األس
ة   أ وينبغي أن يكون الراصدون قد قر      المحافظ،/المدير/ على المأمور  القياسية وا بعناي

ة                ى معرف أي تقرير من الزيارات السابقة لمرفق االحتجاز، وأن يتأآدوا من أنهم عل
اط                      شة النق نهم مناق دقيقة بما حدث في االتصاالت التي تمت في الماضي حتى يمك

ارات  اء الزي رت أثن ي أثي ا الت نهم تف ى يمك سابقة وحت ن   ال ضللة م ات الم دي التعليق
 وينبغي عموما على الراصدين أن يناقشوا مع المدير في المقابلة األولية آل           المدير،

سابقة، وبخاصة       ارة ال نقطة من النقاط التي آانت قد أثيرت في التقرير الموجز للزي
شات مع المح        تلك النقاط التي من المرجح أن         شأ في المناق ئلة     تجزين، تن اك أس  وهن

 وينبغي للراصدين في مجال     ،)٢و ١ نالتذييليأنظر (أخرى يقترحها شكل التقرير     
تعداد  ى اس دل عل د ت دير من ردود ق ه الم ا يقدم ة لم سان اإلنصات بعناي وق اإلن حق

وينبغي توجيه نفس األسئلة إلى .  لمعالجة المشاآل السابقة أو المشاآل التي قد تطرأ
شاآل وأوجه عدم              المحتجزين فيما  رة للم اط المثي ى النق  بعد حتى يمكن التعرف عل

  . االتساق
ة، ينبغي أن يحاول الراصدون           -٦١ شة   وفي نهاية المقابل م  تلخيص نتيجة المناق  ث

م يتطلعون إل             ى أنه ة         االختتام بمالحظة ودية مع اإلشارة إل دير في نهاي ة الم ى رؤي
  .لمدير وغيره من المسؤولين ولمزيد من التوجيه بشأن اللقاءات مع االزيارة،

   إجراء مقابالت مع المسؤولين اآلخرين-٥
دينيين   -٦٢ شارين  ال امين والمست ارة المح دين زي ضاعلى الراص ي أي وينبغ

 اية للمحتجزين في مرفق االحتجاز،     والمعلمين واألطباء  وغيرهم ممن يقدمون رع      
ة     ولهؤالء األفراد في العادة وجهة نظر مستقلة بخصوص المرفق تختل          ف عن وجه

  .نظر األفراد المسؤولين عن حراسة المحتجزين
   قائمة المحتجزين وجدول المناوبات-٦
بجمع أسماء بعض      إلى مرفق احتجاز، من المفيد قيام الراصدين         قبل الذهاب  -٦٣

أنهم محتجزون في المرفق            د ب و          األفراد الذين ُيعتق راد معين ديهم أف ن ، حتى يكون ل
  .  يستفسرون عنهم

ى     -٦٤ صيلية          الراصدين   وينبغي عل ة تف سؤال سلطات مرآز االحتجاز عن قائم
 وإذا لم توجد هذه القائمة، ينبغي اإلصرار         ،بجميع المحتجزين المعتقلين في المرفق    

ى أ لطات اإل عل وم س واريخ     ن تق ماء وت ديث باألس اف وح جل آ ع س از بوض حتج
اري    رد وت ل ف ى آ سوبة إل تهم المن رى وال صية األخ يل الشخ يالد والتفاص خ الم

ض    راء ق رب إج اريخ أق از وت خ،  االحتج صحية، ال شاآل ال ر والم ذا ائي منتظ  وه
دنيا، فضالً     ٧السجل مطلوب بمقتضى القاعدة      ة ال ادة   من القواعد النموذجي   عن الم

 وينبغي على الراصدين مساعدة سلطات مرفق          من اإلعالن الخاص باالختفاء،    ١٠
  .  حتفاظ بها بانتظاماالحتجاز على التأآد من تجميع هذه القائمة  واال

  زيارة المرفق بأآمله -٧
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  إجراء مقابالت مع المحتجزين -٨
سان النظر في                   -٦٥ وق اإلن ى الراصدين في مجال حق ابالت    ينبغي عل إجراء مق

ة،         ،جماعية وفردية مع المحتجزين    ضايا العام  ولتوفير الوقت عند مناقشة بعض الق
ة أو   جميع المحتجزين في ز  مع قد يجري الراصد مقابالت جماعية  وذلك مثالً        نزان

ق،  ن المرف سم صغير م ي ق شاآل  ف ى الم رف عل دة للتع ة مفي ابالت الجماعي  والمق
از     ق االحتج ي مرف سياسية ف ة ال ن الثقاف رة ع وين فك ادة وتك د الق شترآة وتحدي الم

ى   د من ستجري معه مقابالت على حدة،     وتحدي  آما ينبغي على الراصد أن يكون عل
  . مقابلتها في حضور جماعات أخرىالتي ال يمكنمعرفة بالجماعات 

ادة لتنظيمات    وقد يرغب الراصد في معرفة المحتجزين الذين أصبحوا            -٦٦  أو  ق
ات   زاب أو جماع زينأح از،      الالمحتج ق االحتج ي مراف ادة ف ون ع ي تتك ن ت  وم

ة                 المفضل معرفة أسماء هؤالء  القادة قبل دخول المرفق، ولكن في حالة عدم معرف
مائهم  ن   أس ق، يمك ول المرف د دخ ادة،   عن ؤالء الق ن ه زين ع ؤال المحتج ن س  وم

ة مرفق            م ثقاف ستطيع الراصد فه د وأن ي ادتهم، الب المناقشات مع المحتجزين ومع ق
م                  . االحتجاز م الخاسرون؟ ومن ه وما هي مختلف الجماعات واألحزاب؟  ومن ه

شاآل                د م مرفق االحتجاز    قادة الجماعات؟  وقد يكون القادة أآثر صراحة في تحدي
سجن،      أو   سلطات ال ادة            قد يعملون آمخبرين ل زرع الق سلطات ب وم ال د تق د ال     وق  وق

ة المحتجزين بفعالية على     وفي بعض السياقات، يسيطر قاد     يكونون القادة الحقيقيين،  
ق، باب،قد ينطوي تحالمرف ره من األس سبب وغي ذا ال تفزاز  وله ى اس ادة عل د الق دي

سلطات، ريض لل ادي تع ة    ولتف د مجموع دد الراص د يح ر، ق زين للخط المحتج
ابال         راء مق ذ إج ون حينئ ون ويطلب ادة معين ا ق ز فيه ي يحتج ات الت ع الزنزان ت م

ات،  ذه الزنزان ي ه زين ف تم   المحتج ة أصغر ي ع جماع دث م ن للراصد التح  ويمك
  . ولكنها تضم القادةاختيارها عشوائيًا

 زين في عدم حضور شهودوينبغي إجراء جميع المقابالت الفردية مع المحتج       -٦٧
ان ي مك ًا وف دو آمن صتيب ن التن ق  ، م لطات مرف ون س ان تك ن األحي ر م ي آثي  وف

 لخطر التنصت، ينبغي       ونظراً عدت غرفة خاصة ألجراء المقابالت،    االحتجاز قد أ  
ًا روض،عموم ذه الع ل ه راء  أال تقب ان إج ي بعض األحي ن ف ي  ويمك ابالت  ف المق

اً      وفي حاالت    زنزانة غير خالية،   اء أو          أخرى، قد يكون ممكن ة في فن  إجراء المقابل
ر من             المحتجز،  في الزنزانة الخاصة ب    على أن هذه األماآن قد ال تكون آمنة في آثي

زاج،      األحيا د تجعل المحتجز عصبي الم ة عن      ن وق د من المالحظات العام  ولمزي
  ."إجراء المقابالت : "الفصل السابعإجراء المقابالت، أنظر 

م   -٦٨ ن المه ز  وم ة المحتج ساب ثق أن     ،اآت ز ب د المحتج رجح أن يعتق ن الم  وم
دموا        رعته،الراصد مزيَّف  وأن السلطات هي التي ز         وينبغي على الراصدين أن يق

ا يكون    به من طابع سري،     أنفسهم ويعلنوا عن الغرض من الزيارة وما تتسم         وربم
ع ا                ام  لجمي لمحتجزين أو   الراصدون قد قدموا هذه المعلومات  من قبل في إعالن ع

د يكون من          /مجموعة زنزانات /جميع المحتجزين في جماعة    زنزانة آبيرة، ولكن ق
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ه          لمعلومات أثناء المقابلة الفردية،   الالزم تكرار ا   ى أن  وينبغي أن يطمأن المحتجز إل
ه ورأى            إالَ  مجهوالً سيظل مصدراً  ة بواعث قلق  إذا أراد المحتجز اإلعالن عن هوي

  .جح وقوع أعمال انتقامية ضدهالراصد أنه من غير المر
وبصفة عامة، ينبغي في العادة أن تستغرق المقابلة األولى مع أي محتجز من    -٦٩
ى ٢٠ دة المقابل٣٠ إل ل، ويتوقف طول م ى األق ة عل تم  دقيق ي ي ضايا الت ى الق ة عل

اً     تناولها، اد جو من       أطول  إذا ازدادات الحاجة          وقد تستغرق المقبالت وقت ى إيج إل
وع    ومن المرجح أيضا أن تستغرق المقابالت وقتا أطول ف       فة ، الثقة واالل  ة وق ي حال
اً         تعذيب، ابالت وقت تعانة         أ  وباإلضافة إلى ذلك، قد تستغرق المق ة االس طول في حال

ار المحتجزين أو               بمترجم شفاهي،  ابالت بإخب ل طول المق  وقد يستطيع الراصد تقلي
د من ال             ين بمزي ر مهتم ة،        قادتهم بأنهم مهتمون أو غي معلومات عن الظروف العام

  .لخإمثل الطعام والمراحيض، 
ي           -٧٠ ستعدين للتحل شديد   وينبغي أن يكون الراصدون م صبر ال ابالت   في ال   بال مق

سرد قصصهم،          وربما لم ت    التي تجري مع المحتجزين،     تح للمحتجزين أي فرصة ل
ستعداً     على الراصد في الزيارة لمرفق اإل      وينبغي سماع  حتجاز أن يكون م  قصص    ل

رًا من آل محتجز،        ى سرد               متشابهة آثي ة إل ديهم حاجة حقيقي ى أن المحتجزين ل عل
ابالت،        ينبغي على ا   ربهم الخاصة، تجا اء المق اه أثن  وإذا شعر الراصد      لراصد االنتب

اد، فينبغي أن يتوقف  شعور باإلجه ي ال ى اإلف ه عل د قدرت تراحة أو لتجدي اه الس نتب
  .بطريقة أخرى

ة أو   -٧١ ارة الثاني الل الزي د   وخ ى الراص ي عل ررة، ينبغ م   المك ة معظ مقابل
ال           المحتجزين الذين التقى بهم في الزيارات السابقة         للتأآد من عدم تعرضهم ألعم

  .انتقامية
   مقابلة المدير قبل المغادرة-٩
دير              ينبغي أن    -٧٢ اء آخر مع الم ارة لمرآز االحتجاز بلق ر من     ،تنتهي الزي  وآثي

ق عل  ارات تنطب اء األنفس االعتب ادرة،ى اللق اء المغ ي ولق صل،  (ول ذا الف أنظر ه
رع ج ة  : "٤-الف شة أولي راء مناق از إلج ق االحتج دير مرف ة م ستفيد ،")مقابل د ي  وق

ة التي                ين المعلومات األولي ادرة لطلب توضيح للتناقضات ب اء المغ الراصد من لق
ة       الل المراقب ن خ ارة م اء الزي ا أثن م جمعه ي ت ات الت ين المعلوم دير وب دمها الم ق

  .إجراء المقابالت مع المحتجزينو
ي ين       -٧٣ ر الت داد العناص ب إع ادره يج ة المغ ضير لمقابل ي التح ا   ف ي إثارته بغ

ضايا التي           وبعد حديث أولي خفيف، ينب     ترتيب هذه العناصر،   دير بالق ار الم غي إخب
شتها،  تتم مناق ى رأس      س سبيا عل ابي ن د إيج ع بن ي وض ق ف ب الفري د يرغ  وق

م       سنى له دير، ولكن ينبغي         الموضوعات حتى يت ة مع الم اد جو ودي من األلف إيج
 إثارة آل قضية ممكنة في   وليس ضروريًاأهم القضايا إلى نهاية المقابلة،عدم ترك   

  .  زيارة منفصلة
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ًا -٧٤ ق    وتبع ارات لمراف ن الزي ارير ع ديم التق شأن تق ة ب ة الميداني سياسة العملي  ل
ذييل   أنظر    ( موجزاً  رًا أنهم سيرسلون تقري      الفريق مثالً  يوضحاالحتجاز، قد    ) ١الت

شفوعاً       سجن م دير ال ى م زة إل رة وجي ضون فت ي غ تنتاجات  ف يات واالس  بالتوص
ر أشمل            ة للزيارة، الرئيس تتطلب عملية حقوق اإلنسان الميدانية الزائرين  تقديم تقري

رده           إلى المنظمة، ) ٢التذييل  أنظر  (  يتم في العادة تقاسم التقرير مع مدير السجن بمف
د    . يتم التعبير عنه في اتصاالت أخرى مع السلطات المرآزية        ولكن س  وينبغي أن يع

الفريق بإرسال نسخة من التقرير الموجز إلى المدير، غير أنه ال يتعين على الفريق 
داخلي           ل ال لوب العم ة بأس ة الخاص يل الفني ذه التفاص ل ه ي آ وض ف ر الخ الزائ

يتلق  للمنظمة ، ويكتفي باإلشارة إلى أن        راً  المدير س راً " أو    موجزاً  ى تقري عن  " تقري
  .الزيارة
ون  -٧٥ ر أن يك ق الزائ ي للفري ًاوينبغ ى  عملي ي وضع توصياته وعرضها عل  ف

 وينبغي أن يكون الراصدون على علم بقواعد القانون الوطني وأنظمة  ،مدير السجن 
دنيا     ة ال د النموذجي ك القواع ي ذل ا ف سان، بم وق اإلن ة لحق ايير الدولي سجن والمع ال

يهم با            لمعا ين عل لضرورة الرجوع    ملة السجناء، عند وضع توصياتهم، ولكن ال يتع
ايير، ك المع ى تل دًالإل ي ب ى حسن   وينبغ ية عل صورة أساس دوا ب ك أن يعتم ن ذل  م

  .التقدير حسب الظروف
ي    -٧٦ ة ينبغ شة الختامي ي المناق سينات   وف إجراء تح ة ب ات تمهيدي ع اقتراح  وض

  . وعرض المساعدة
ر أن يتيح للمدير فرصة الرد على التوصيات واالستماع          وينبغي للفريق الزائ   -٧٧

ام ه باهتم ال   ،إلي د بإرس ي أن يلخص الوع ة، ينبغ ة المقابل ي نهاي ر" وف ن " تقري ع
 وينبغي اختتام المناقشة مع المدير بإبداء       ،الزيارة إلى المدير في غضون بضعة أيام      

  .مالحظة إيجابية
   المتابعة وتقديم التقارير-١٠
 مع اإلشارة     حتجازموجز بسرعة عقب الزيارة لمرفق اإل      تقرير   ينبغي إعداد  -٧٨

ارة وا              سة الوعود الناشئة عن الزي اط الرئي ى النق ة مع    في التقرير إل ة الختامي لمقابل
سجن،  دير ال وجز    م ر الم وذج التقري ًا لنم ذييل ( طبق سب   )١الت ديل  ح ل للتع القاب

ر           .  الظروف المحلية  ى الراصدين إعداد تقري ا ينبغي عل ر تفصيالً      آم   أطول وأآث
  . للتقرير الكامل) ٢  التذييل(وقد تم توفيره طبقًا للنموذج لتقديمه إلى المنظمة ،

س      أن يشم   عموماً وينبغي -٧٩ ل     ل التقرير الموجز الشواغل الرئي ضايا مث شأن ق ة ب
 والنظافة في السجن،     أو قائمة المحتجزين   وسجَل،  مالءمة مرافق االحتجاز وحالتها   

صية، والرع صحية  الشخ ة ال صحية اي ة ال زين، والحال ام   للمحتج اء والطع والم
ارين الرياضية،          والترفيه،  والتغذية ارات  الخارجي أو غير ذلك من التم  األسر  وزي

ارجي،  الم الخ صال بالع ارات، واالت ا من الزي ةأو غيره د التوقيف أو والمعامل  عن
العقوبة تأديبية وطبيعة   ، والزنزانات ال  ومدة االحتجاز قبل المحاآمة   أثناء االحتجاز،   

سجن    بين المحتجزين،    والعنف،  التأديبية شكاوى    وقواعد ال ات ال خ،  وآلي  وينبغي   ، ال
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سجن                  أيضًا دير ال ى رد فعل م ر الموجز إل شير التقري تم التوصل       أن ي اهم ي  وأي تف
  .إليها بشأن تلك الشواغل الرئيسة

ق الرصد  -٨٠ وم فري ي أن يق دير ال وينبغ ى م وجز إل ر م ديم تقري ى سجنبتق  وال
ارة               اء الزي ام من انته اً       ،المنظمة في غضون بضعة أي  أن   وينبغي أن يكون مفهوم

صاً  وفر ملخ وجز ي ر الم ريعًاالتقري م  ًا ومؤقت س ه الفه سة وأوج اط الرئي شأن النق  ب
ة   ه الحكوم ز في ان تحتج شابهة لمك ارة م ن زي سجن أو ع ارة ال ن زي ئة ع الناش

ارة     شامالً جز أن يكون تقريراً    وليس المقصود من التقرير المو     ،أشخاصا  ، عن الزي
دين         ين الراص ة ب ن الثق ستوى م صال وم ة ات ى إقام وجز عل ر الم ساعد التقري وي

  .ومسؤولي مرفق االحتجاز
ر أشمل  آما ينبغي على الراصدين    -٨١ ذييل  أنظر   (إعداد تقري ى   ) ٢الت ه إل لتقديم

  .الوحدةالمرآزية المسئوولة أو المشروع في المنظمة
  المتابعة زيارات -١١
ة في أول األمر              يقوم الراصدو  -٨٢ ن في مجال حقوق اإلنسان بإجراء زيارة عام
ة أو      ) ١( فيما يتعلق بقضايا مثل      زيارات متابعة مرآزة  ثم   التعذيب أو إساءة المعامل

ة أو  ) ٢( ات الطبي ين أو  ) ٣(اإلحتياج زين معين ة محتج سجن ) ٤(حماي وال ال  ،أح
ى          وينبغي بصفة عامة إجراء زيارة لجمع      ارة األول داد للزي .   معلومات إضافية آامت

رى       ارات أخ راء زي ك إج د ذل ة،ينبغي بع ى الحكوم ة إل شرالتقريرأو تقديم د ن وبع
ين من مرافق االحتجاز                   سان في مرفق مع وق اإلن  وينبغي   ،لرصد تطور حالة حق

سلطات للمحتجزين واألسباب وراء            ة ال إيالء اهتمام خاص إلى أي تغير  في معامل
 ،)ع بإجراءات المثول أمام القاضي    ل تغيير القائد أو نقل العاملين أو اإلسرا       مث(ذلك  

  .وقد تجري زيارات متابعة، إن اقتضى األمر
ى         -٨٣ ذين        وأثناء الزيارات المتكررة، يجب العمل عل ى األشخاص ال الوصول إل

سابقة  ارات ال اء الزي ابالت أثن م مق ت معه اءة  أجري دم إخضاعهم إلس ن ع د م  للتأآ
ة سجانين المعامل ام ال دم قي ة وع ومي آخر ) الحراس( أو المعاقب سؤول حك أو أي م

  .باستجوابهم بشأن ما أدلوا به من أقوال للراصدين 
اً              -٨٤ شكل انتهاآ ي ت ضايا الت ة للق  لحق أساسي     وباإلضافة إلى ذلك، يجب المتابع

ة     مثل سالمة الشخص وتحرره من التوقيف الت         (آخر   سبب ممارسته لحري عسفي ب
  .، باإلضافة إلى انتهاآات اإلجراءات والضمانات القانونية)جتماع، الخإلالتعبير وا

   الزيارات المرآزة لمرفق االحتجاز-د
  تحديد األهداف

ي    -٨٥ از ه ق االحتج زة لمرف ارات المرآ شأن   الزي ددة ب ات مح ارات وتحقيق زي
ة             ،حاالت أو أمور فردية مثيرة للقلق      ق حال زة هو توثي ارات المرآ  وأحد فوائد الزي

  .ينة تبين الحالة العاملة قبل النظر في إجراء زيارة عامة لمرآز احتجازمع
د   زة، وهو استهداف محتجزين محددين،    وهناك فائدة ثانية للزيارات المرآ     -٨٦  وق

سان بمعلومات عن               وق اإلن الغ موظفي حق ة إب يستعان بالزيارات المرآزة في حال
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ذه المعلوم      ت ه ة وإذا آان ر قانوني صورة غي خص ب از ش ى  احتج افة إل ات باإلض
اك     ز ضحية النته شخص المحتج وع ال شأن وق ق ب ى القل سابقة تبعث عل رة ال الخب
ر         ة التعبي صيين أو حري ن الشخ سالمة واألم ي ال ق ف اة أو الح ي الحي ق ف الح

  .جتماعواإل
طاء حقوق اإلنسان الذهاب إلى مرآز االحتجاز للتحدث مع             وينبغي على نش   -٨٧

 وينبغي القيام بذلك والسيما في حالة       ،حتجاز عن سلطات مرفق اال    الضحية ، فضالً  
ان الضحية                   ذيب حتى وإن آ ر بالتع إساءة المعاملة أو التعذيب أو وجود تهديد خطي

 والغرض من الزيارة هو التحقق من         عامة،  بسبب ارتكابه لجريمة      مازال محتجزاً 
اك،   الم ف االنته تيفاؤها ووق ات واس زين     علوم ريض محتج ادي تع ك، لتف ع ذل  وم
ي  مع ات الت د الزنزان سان تحدي وق اإلن ال حق ي مج اول الراصد ف ين للخطر، يح ين

ذه                        ابالت مع المحتجزين في ه ك إجراء مق د ذل ين ويطلب بع تضم محتجزين معين
ين في                لزنزانات،المجموعة من ا   ذ التحدث مع عدة محتجزين مقيم  ويمكن له حينئ

شوائياً       ارهم ع تم اختي ات ي ن الزنزان ة م ذه المجموع نه راد    ولك ضمون األف هم ي
  . المعنيين

   المراجع األخرى-و
ز           -٨٨ داني مرآ د المي دة الرص دى وح ون ل ي أن يك ع، ينبغ ن المراج د م لمزي

ل  از، مث ى وجه الخصوص باالحتج صلة عل ائق وصكوآا مت ضم وث د ي وارد ق للم
يشار إلى أهم البنود وأآثرها اتصاال      .  (الوثائق والصكوك الواردة في القائمة التالية     

 *).وضع بالعالمة بعالمة نجمية آهذه بالم
ϖ الخطوط التوجيهية للتحقيق في الظروف والمعاملة في .  رابطة منع التعذيب

 ).١٩٩٤.  (أماآن احتجاز األشخاص وتجريدهم من حريتهم
ϖ  المبادئ األساسية بشأن دور المحامين، مؤتمر األمم المتحدة الثامن  المعني

 ٧آب إلى /  أغسطس٢٧ين، هافانا،  من بمنع الجريمة والتعامل مع  المجرم
، A/CONF.144/28/Rev.1، وثيقة األمم المتحدة ١٩٩٠أيلول / سبتمبر 
 ).١٩٩٠( من النص اإلنكليزي ١١٨صفحة 

ϖ *  ٤٥/١١١المبادئ األساسية لمعاملة السجناء، قرار الجمعية العامة ،
، صفحة ألف-٤٩، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم ٤٥المرفق،
 ).١٩٩٠ ( /A/45/49 من النص اإلنكليزي، ، وثيقة األمم المتحدة ٢٠٠

ϖ * مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل
، ٤٣، المرفق، ٤٣/١٧٣من أشكال االحتجاز أو السجن، قرار الجمعية العامة 

ة األمم المتحدة ، وثيق٤٩الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم 
A/43/49) ١٩٨٨.( 

ϖ  مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، قرار الجمعية العامة
، صفحة ٤٦، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، رقم ٤٥، المرفق، ٣٤/١٦٩
 ).١٩٧٩ (/A/34/46 من النص اإلنكليزي،  ١٨٦
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ϖ جريمة والعدالة الجنائية،   مجموعة قواعد ومعايير األمم المتحدة في منع ال
St/CSDHA/16) ١٩٩٢( 
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ϖ *عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو تفاقية مناهضة التإ

، المرفق، الدورة ٣٩/٤٦الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة، قرار الجمعية العامة 
، صفحة ٥١التاسعة والثالثون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم 

 ٢٦، بدأ نفاذها في)١٩٨٤ (A/39/51 من النص اإلنكليزي، الوثيقة١٩٧
 .١٩٨٧حزيران /يونيو
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،  الدورة السابعة واألربعون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٤٧/١٣٣
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ϖ ؤ  ال دنيا إلدارة ش ة ال د النموذجي داث  ون قواع ضاء األح ين (ق د بك رار )قواع ، ق
ة  ة العام م ٤٠/٣الجمعي ـق رق ـون، الملح دورة األربع ق، ال ، صفحة ٥٣، المرف

 ).١٩٨٥ (A/40/53 من النص اإلنكليـزي، ٢٠٨
ϖ *            م المتحدة األول القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، اعتمدها مؤتمر األم

ي  رمين ف ة المج ة ومعامل ع الجريم ي بمن سطس٣٠ المعن ، ١٩٥٥آب / أغ
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ة    ج  دورة الرابع اعي، ال صادي واالجتم س االقت مية للمجل ائق الرس ، الوث
م    ق رق شرون، الملح فحة  ١والع زي،   ١١، ص نص اإلنكلي ن ال   E/3048 م

رار    ) ١٩٥٧( ائق الرسمية لل     )٦٢-د (٢٠٧٦وعدله الق مجلس االقتصادي    ، الوث
م   ستون، الملحق رق ة وال دورة الثاني اعي، ال نص ٣٥، صفحة ١واالجتم ن ال  م

 ). ١٩٧٧ (E/5988اإلنكليزي، 



 

  ١٦٥                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

ϖ             ون ؤاألمم المتحدة، تحليل نظام  القضاء في هايتي مع توصيات لتحسين إدارة ش
ايتي     ايتي                   : القضاء في ه ي بنظام القضاء في ه ق العامل المعن ر من الفري تقري

م             للبعثة   ة واألم دول األمريكي ة ال ين منظم شترآة ب ايتي الم ة في ه المدنية الدولي
 ).١٩٩٤(المتحدة 

ϖ *                شرطة سان لل وق اإلن ل حق وانين، دلي ( األمم المتحدة، حقوق اإلنسان وإنفاذ الق
سان وق اإلن وق   /مفوضية حق ي لحق دريب المهن سة الت سان، سل و اإلن ز حق مرآ

 ).١٩٩٧، ٥اإلنسان، رقم 
ϖ *د م المتح سؤولي األم سان لم وق اإلن ل حق سجون، دلي سان وال وق اإلن ة، حق

سجون  م (ال ي، رق دريب المهن سلة الت سان، سل وق اإلن صدر ٨مفوضية حق ، ست
 ).قريبا

ϖ *          سان في إدارة وق اإلن سان      شؤ األمم المتحدة، حق وق اإلن ل حق ون القضاء، دلي
م             (للقضاة والمحامين    ي، رق دريب المهن سلة الت سان، سل وق اإلن ، ٦ مفوضية حق

 ).ستصدر قريبا
ϖ           ب ل الجي وانين، دلي اذ الق ة إلنف سان الدولي وق اإلن ايير حق دة، مع م المتح األم

شرطة  سان لل وق اإلن اص بحق سان( الخ وق اإلن ية حق وق /مفوض ز حق مرآ
 ).١٩٩٦اإلنسان، 

ϖ             ة ر االحتجازي دابير غي ة للت و  (قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجي )  قواعد طوآي
ة   قرار الجمعية الع   ون، الملحق           ٤٥/١١٠ام دورة الخامسة واألربع ق، ال ، المرف

 ).١٩٩٠ (A/45/49، ٢٠٥ألف، صفحة -٤٩رقم 
ϖ       سابق از ال سان واالحتج وق اإلن سان، حق وق اإلن دة لحق م المتح ز األم مرآ

 ).١٩٩٤ (HR/P/PT/3للمحاآمة، 
ϖ الدليل التشريعي الصادر عن المرصد اليمني لحقوق اإلنسان 
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   للفصل الثامن١يل التذي
  التقرير الموجز بعد زيارة مرفق االحتجاز

  ___/___/___:   تاريخ التقرير
                   اليوم   الشهر   السنة

  _______________________: رقم التقرير الموجز
  _______________________: بإعداد التقرير)  القائمون(القائم 

 ____________________________________________:المنظمة 
 

 تقرير موجز عن الزيارة
اهم             الغرض من هذا النموذج هو تقديم موجز سريع ومؤقت عن النقاط الرئيسة وأوجه  التف

ارة جرت مؤخراً         ة أشخاصاً            التي أسفرت عنها زي ه الحكوم ان تحتجز في ى مك يس ،   إل  ول
 ُيرجى استعمال صفحات     زيارة،جز تقديم تقرير شامل عن ال     المقصود من هذا التقرير المو    

دم  ة ع ي حال افية ف وذج،  إض ي النم اح ف ز المت ة الحي تعمال صفحات   آفاي ى اس ا يرج  آم
 .إضافية ألي معلومات إضافية غير واردة في األسئلة

   النقاط البارزة- مقدمة- ١
 يشار إلى القضايا الرئيسة والردود وأوجه التفاهم التي نشأت خالل الزيارة والتي قد 

  .المدير/تطلب إجراءًا من المحافظت
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________ ____________________________________________  
  المواد والطرق ا- ٢
  )ُيدرج موقع المرفق واسمه وتاريخ الزيارة( إجراءات الزيارة -أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
   

  التعاون من جانب السلطات_ ب
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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  )الخ.. يرجى ذآر األسماء ، والمنصب خاصة المسئول األول(ون المرفق ؤ إدارة ش-ج
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

   النقاط الرئيسة- ٣
ى رد المحافظ               شار إل دير /ُتدّون النقاط الرئيسة التي  انبثقت أثناء الزيارة وي أمور  /الم أو الم

ة مرافق           وقد تتصل النقاط ال    التفاهم القائم بشأن آل نقطة،     ة وحال ل مالءم رئيسة بقضايا مث
ة        ة الطبي صية، والرعاي ة الشخ زين، والنظاف ة المحتج سجن أو قائم جل ال از، وس االحتج
ر               ات أو غي والحالة الصحية للمحتجزين، والماء والطعام والتغذية، والترفيه خارج الزنزان

ارات ا       ك    ذلك من التمارين الرياضية، أو العمل أو األنشطة األخرى، وزي ر ذل ألسر أو غي
ارجي        الم الخ ر بالع شكل آخ صال ب ارات، واالت ن الزي د (م ل البري د  )مث ة عن ، والمعامل

ة                   ات التأديبي ة، والزنزان سابق للمحاآم دة االحتجاز ال التوقيف أو أثناء االحتجاز، وطول م
خ               شكاوى، ال ات ال سجن وآلي . وطبيعة العقوبة التأديبية، والعنف بين المحتجزين، وقواعد ال

  .ويرجى توخي  الدقة قدر اإلمكان. على أنه ال توجد ضرورة إلدراج جميع القضايا هنا
  ___________________________________________________ __-أ

_______________________________________________________ 
 ____________________________________________   :الرد أو التفاهم

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 _ ____________________________________________________ب
_______________________________________________________ 

 ____________________________________________   :الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  ___________________________________________________ _-ج
_______________________________________________________ 

 ____________________________________________  : الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  _____________________________________________________- د
_______________________________________________________ 

  ____________________________________________  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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  )تضاف صفحات إضافية  عند اللزوم(
  رى التي أسفرت عنها المقابلة النهائية مع المدير األمور األخ- ٤

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  .ستنتاجات اإل- ٥
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  المالحق - ٦
يرجى إلحاق أي وثائق أو غير ذلك من المواد التي تساعد على توضيح الحالة أو 

  .التوصيات
  
   موافقة المنسق- ٧

:   ريخ التقريرتأ______________________ : منسق فريق الرصد 
___/___/___  

                                                                                التوقيع                 
  اليوم   الشهر  السنة
: الوقت__    /__/__: ريخالتأ:قرير إلى مدير مرفق االحتجازتاريخ ووقت تقديم الت

___________  
                                      اليوم الشهر السنة

: الوقت_     __/___/___: ريخالتأ: المنظمةتاريخ ووقت  إحالة التقرير إلى 
___________  

                                      اليوم   الشهر  السنة
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   للفصل الثامن٢التذييل 
  التقرير بعد زيارة مرفق االحتجاز

  
 سري

  ___/___/___: ريخ التقريرتأ
                     اليوم   الشهر   السنة

  _______________________: في صدد التقرير الموجز رقم
 __________________: رقم تقرير الزيارة

  _______________________: بإعداد التقرير)  القائمون(القائم 
 _______________________________:  المنظمة 

  
  ٩٢تقرير عن زيارة

د                  ارة مرفق االحتجاز وتزوي الغرض من هذا النموذج هو استكمال التقرير الموجز بعد زي
 جز فيه الحكومة أشخاصًا،   د بمعلومات  أخرى عن الزيارات إلى أي مكان تحت         وحدة الرص 

تعمال صفحات إضافية  إذا   وذج،  ويرجى اس ي النم اح ف ز المت م يكف الحي ا يرجى ل  آم
 .استعمال صفحات إضافية للمعلومات غير الواردة في األسئلة

  النقاط البارزة- مقدمة- ١
 وأوجه التفاهم التي نشأت خالل الزيارة والتي قد  ُيشار إلى القضايا الرئيسة والردود

  .المدير/تتطلب إجراءًا من المحافظ
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

   الطرائق والمواد والطرق- ٢
  )يرجى تحديد هوية المدير، الخ(ون المرفق ؤ إدارة ش-أ

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
  )ريخ الزيارةأبما في ذلك ت(إجراءات الزيارة _ ب

________________________________________________  
__________________________________________________ 

                                                 
وال . جانب عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسانستعمال الداخلي من  التقرير الموجز سري ومعد فقط لإلهذا ٩٢

  .  يجوز نشره بدون موافقة مكتوبة من عملية األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان
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  ت تعاون السلطا-ج
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

  :عدد المحتجزين وفئاتهم- د
  في انتظار محاآمة جنائية هماألشخاص الذين •

_______________________________________________  
_______________________________________________  

 األشخاص المحكوم عليهم •
_______________________________________________  
_______________________________________________  

 األشخاص المحتجزون بأمر إداري •
_______________________________________________  
_______________________________________________  

 )يرجى تحديدها(فئات أخرى  •
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  
 المجموع •

_______________________________________________  
  البالغون -

__________________________________________  
  الذآور

________________________________________  
  اإلناث

________________________________________  
 األشخاص دون سن الثامنة عشرة -

__________________________________________  
  الذآور

________________________________________  
  اإلناث

________________________________________  
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 جنسية المحتجزين أو عرقهم •
_______________________________________________  
_______________________________________________  

 خرى للمحتجزينتصنيفات أ •
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   النقاط الرئيسة- ٣
ى رد            شار إل ارة وي اء الزي شأت أثن ي ن سة الت اط الرئي ى النق ارة إل ى اإلش يرج

  .  أو التفاهم القائم بشأن آل نقطة/لمديرا/المحافظ
   آفاية مرافق االحتجاز وظروفها-أ

ة أو                       ات المعاقب ة وزنزان ات والمحتجزين في آل زنزان ى حجم الزنزان  يرجى اإلشارة إل
ط      اظ ومتوس شاآل االآتظ ق وم درات المرف ة وق ر األبني ة وعم رادي وطبيع بس االنف الح

س    دد ال ز وع ل محتج ة لك ار المربع ات   األمت ي الزنزان زون ف ضيها المحتج ي يق اعات الت
وفين   /مثل البالغين (والفصل بين مختلف فئات المحتجزين       ال، الموق يهم،    /األطف وم عل المحك

  ).الرجال، الخ/األمن، النساء/القانون العام
_______________________________________________                

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
    سجل السجن أو قائمة المحتجزين- ب

_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

المرافق المخصصة للمراحيض أو االستحمام أو غير ذلك من ( النظافة الشخصية -ج
  )صور النظافة، الخ

_______________________________________________  
_______________________________________________  
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  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

إمكانية الوصول إلى طبيب، آفاية ( الرعاية الطبية والحالة الصحية للمحتجزين - د
، المرض، متالزمة نقص المناعة المكتسب الرعاية،  موافقة المريض وإحاطته بالسرية

  )نتحار، الخيليات، الفئران، الحشرات، منع اإل، الدرن، الطف)اإليدز(
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

  
  )ستعمالإمداداتها ونظافتها والتخلص منها بعد اإل( المياه - هـ

_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   الطعام والتغذية-و
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  :الرد أو التفاهم

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  أو العمل/ الترفيه خارج الزنزانات وغير ذلك من التمارين الرياضية و-ز
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  :الرد أو التفاهم

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  
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  يارة األسر وغير ذلك من الزيارات واالتصاالت األخرى بالعالم الخارجي ز-ح
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

   المعاملة عند التوقيف- ط
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

  حتجاز المعاملة أثناء اإل-ي
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

   مدة االحتجاز السابق للمحاآمة- ك
______________________________________________  
______________________________________________  

  :تفاهمالرد أو ال
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   الزنزانات التأديبية وطبيعة العقوبة التأديبية-ل
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  :الرد أو التفاهم

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  
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   العنف بين المحتجزين- م
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  :الرد أو التفاهم

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   قواعد السجن وآليات الشكاوى- ن
_______________________________________________  

_______________________________________________  
  :الرد أو التفاهم

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   الشواغل األخرى- س
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  :الرد أو التفاهم
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  )متضاف صفحات إضافية  عند اللزو( 
   أمور أخرى أسفرت عنها المقابلة النهائية مع المدير- ٤

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  جراءات األخرى المخططة من جانب فريق الرصد  اإل- ٥
  ريخ المتوقع وطبيعة الزيارة التاليةيرجى اإلشارة إلى التأ

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

  باتخاذ إجراءات من جانب سلطات السجن  التوصيات - ٦
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  
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_______________________________________________  
_______________________________________________  

   التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب المنظمة - ٧
_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  

  ستنتاجات إ- ٨
يرجى إدراج  أي مالحظات ختامية تساعد المنظمة على التعامل مع التوصيات أو 

  .المعلومات المقدمة
_______________________________________________  
_______________________________________________  

_______________________________________________  
_______________________________________________  
_______________________________________________  

   المالحق - ٩
ة أو         يح الحال ى توض ساعد عل ي ت واد الت ن الم ا م ائق أو غيره اق أي وث ى إلح ُيرج

ات          وينبغي أن تشمل المال    ،التوصيات حق قائمة مستوفاة بالمحتجزين مع اإلشارة إلى البيان
ة،         ذه المعلومات متاحة من         إالشخصية والمعلومات عن التوقيف والمحاآم خ إذا آانت ه ل

ا، سجل السجن الذي تحتفظ به السلطات أو إذا قام الراصدون بجمع            شمل        ه ا ينبغي أن ي  آم
ابالت معه          اذج الم       ملحق ثان قائمة بالمحتجزين الذين أجريت مق ى نم ابالت  م باإلضافة إل ق

زين، ؤالء المحتج ذييل الخاصة به شرين١ أنظر الت صل الع شمل  ملحق.   للف د ت  ًا ثالثًاوق
  . أو آليات الشكاوى/قواعد السجن و

  
   موافقة المنسق-١٠

  _____/____/____: ريخ التقريرتأ___________     ______: منسق الفريق  
            التوقيع                                              اليوم      الشهر                        

  السنة
  :ريخ ووقت تقديم التقرير الموجز إلى مدير مرفق االحتجازتأ

 ___________: الوقت_____                    /_____/___: التاريخ
               اليوم    الشهر     السنة

  :قت إحالة هذا التقرير إلى المنظمة ريخ ووأت
 ___________: الوقت_____                    /_____/___: ريخالتأ

                اليوم     الشهر    السنة
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  الفصل التاسع

  مراقبة المحاآمة 

  ون القضاءؤورصد إدارة ش
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  الفصل التاسع
  ون القضاءؤ شمراقبة المحاآمة ورصد إدارة

  

  المرجعية القانونية للمحاآمة العادلة: القسم األول 
  

  المفاهيم الرئيسة
ادة        ضمن الم سياسية ١٤تت ة وال الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه م

صفة           ) ١٥٤٫٤٩٫٤٨(والمواد   ة المن سة للمحاآم ايير الرئي من الدستور اليمني المع
  :الشخص فيوهي تتطلب، من بين جملة أمور،  حق 

 إبالغه دون إبطاء بالتهم الموجهة إليه عند القبض عليه؛ •
 . أن يحاآم دون تأخير أمام قاض •
ة                       • ل محكم ادة، من قب ضيته محل نظر منصف، وعلني في الع أن تكون ق

 مستقلة  ومحايدة منشأة بحكم القانون؛
 أن ُيعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه؛ •
 يختاره بنفسه؛االتصال بمحام  •
 أن يحاآم بدون تأخير ال مبرر له؛ •
  .أال ُيكَره على الشهادة  أو االعتراف بذنب •

ة      ة العادل روط المحاآم وافر ش دى ت ن م د م ات للتأآي ة المحاآم د مراقب         عن
  :ينبغي على الراصد إتباع ما يلي

 إجراء بحث أولي عن وقائع المحاآمة وإجراءاتها القانونية؛ •
  الوثائق الرئيسة واستعراض ملف القضية؛الحصول على •
 الجلوس في قاعة المحكمة  لتوخي عدم التحيز؛ •
 تدوين مالحظات وافية؛ •
ة              صاف النموذجي د اإلن ق قواع ع تطبي ة م صورة فوري ل ب ر آام داد تقري إع

ة           ال مراقب ن إعم ي ويمك دولي والمحل انون ال ي الق ا ف صوص عليه ة المن الدولي
ون القضاء، بما في ذلك تقييم األداء       ؤ تحليل أوسع إلدارة ش    المحاآمة آأداة إلجراء  

امين       دعين والمح ة والم وظفي المحكم ضاة وم دريب الق ؤهالت وت ي وم الفعل
شرطة، ومس              راد ال ة، وأف املين في المحكم رهم     ؤوغيرهم من الع سجن وغي ولي ال

  .من العاملين  المكلفين بإنفاذ القانون
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   المقدمة-أ
صل قو  - ١ ذا الف ة ومايقاب  يغطي ه ة الدولي سان النموذجي وق اإلن د حق ي لاع ا ف ه

ة       ام حماي صلة بمه اليب المت صفة واألس ة المن ة بالمحاآم ي الخاص شريع المحل الت
ها مع مثل هذه القواعد      حقوق اإلنسان ، وهي مراقبة المحاآمات لتقييم عدم تعارض        

ة ال                النموذجية، ا مراقب محاآمات أداة    آما يشدد على الكيفية التي يمكن أن تكون به
ات      ى االحتياج رف عل بالد، والتع ي ال ضاء ف ئون الق ام إدارة ش يم أداء نظ لتقي

  . الضرورية إلصالح القضاء
   المعايير الدولية للمحاآمات العادلة-ب 
واد                    - ٢ ة في الم ة عادل ى محاآم أآد الدستور اليمني على الحق في الحصول عل

د من التزامات ا          ) ١٥٤،٤٩،٤٨( ة     وهو مآ أرسته العدي يمن الدولي ادة     ل  وتنص الم
ساواة       " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن         )١٠( لكل إنسان، على قدم الم

ة       ... وعلنياً  منصفاً نظرًا]...النظر[التامة مع اآلخرين، الحق في       ة جزائي ة تهم في أي
ى أن             " أن   ١١وتضيف المادة   ". توجه إليه  ا إل ر بريئ ة يعتب تهم بجريم آل شخص م

اً    يثبت ا  ا قانون ة   رتكابه له ة علني ادة      ..."   في محاآم ك، تنص الم ى ذل وباإلضافة إل
ه             ١٤ ى أن من حق آل      "... من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عل

ة                      ه في أي ه والتزامات ه أو في حقوق ة توجه إلي ة جزائي فرد، لدى الفصل في أية تهم
ة مختصة         دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف و         ل محكم علني من قب

ي بصورة أوضح في           ."مستقلة وحيادية، منشأة  بحكم القانون      انون اليمن وفصل الق
  .قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون اإلجراءات الجزائية 

سياسية          ) ٣ (١٤وإعماًال للمادة    - ٣ ة وال الحقوق المدني من العهد الدولي الخاص ب
قانون اإلجراءات الجزائية ، فإن لكل شخص أن      من الدستور وأحكام    )٤٨(والمادة  

ة،               ساواة التام دنيا   يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم الم ضمانات ال ة    بال  التالي
  :الالزمة للدفاع عنه

ريعًا) أ( ه س تم إعالم ة  أن ي ة التهم ا، بطبيع ة يفهمه ي لغ صيل ، وف  وبالتف
  الموجهة إليه وأسبابها؛

ت و  ) ب( ن الوق ى م ه   أن ُيعط ا يكفي سهيالت م ن الت ه م داد دفاع  إلع
  ولالتصال بمحام  يختاره بنفسه؛

  ؛أن يحاآم دون تأخير ال مبرر له) ج(
اآم )  د( طة  حضوريًاأن يح سه بشخصه أو بواس دافع عن نف ام وأن ي   مح

زوده          ه، وأن ت دافع عن ن ي ود م ي  وج ه ف ر بحق اره، وأن ُيخَط ن اختي م
ه،   ، آلما آانت مصلحة ال   المحكمة حكماً  دافع عن عدالة تقتضي ذلك، بمحام ي

رًا ه  أج ذا    دون تحميل دفع ه ة ل ائل الكافي ك الوس ان ال يمل ك إذا آ ى ذل  عل
  األجر؛
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ى            شهودأن يناقش   ) هـ( ره، وأن يحصل عل ل غي سه أو من قب ام، بنف  االته
ة شهود               الموافقة على استدعاء شهود النفي  بذات الشروط المطبقة في حال

  االتهام؛
ستخدمة             بترجمان وَّد مجاناً أن ُيز ) و( ة الم تكلم  اللغ م أو ال ي  إذا آان ال يفه

  في المحكمة؛ 
  ٩٣. أو على االعتراف بذنبُيكره على الشهادة  ضد نفسهأال ) ز(

اره مجرد سمة                     - ٤ ة باعتب صفة أو عادل ة من وينبغي النظر إلى الحق في محاآم
ايير    ون اؤمن سمات الحقوق التي تتيح األداء الفعال في إدارة ش     ًا للمع لقضاء ،طبق
  : الدولية والوطنية التي نستعرض فيما يلي أهم مبادئها 

  مصادر المحاآمة العادلة في اليمن: أوال 
  : الحق في محاآمة عادلة -أ 

) ١٥و١٤(لقد حدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادتيه                
ي محا  ى للحق ف د األدن ادئ أو ضمانات الح ة  مب ن منظور حماي ة ، وم ة عادل آم

شرعية                حقوق المتهم وعدم جواز إجراء محاآمة تهدر أي مبدأ من مبادئ وقاعد ال
ة آحد أدنى                الجنائية الموضوعية واإلجرائية ، أي أنه حدد مبادئ الشرعية الجنائي
ادئ ـ        ك المب م تل ة ، وأه ة عادل لشرعية وعدالة المحاآمة وضمان الحق في محاآم

ة أو                 هي مبادئ لش   ة أو إداري ة أو مدني ا جزائي ان نوعه رعية المحاآمة العادلة أيًا آ
ادة           ر م ة في غي ة للعدال ادئ الكلي ساواة وعدم   : دستورية ، وحدد هذا العهد المب الم

ا                    ى أساسها واحترامه ة إال عل ة العادل وم المحاآم التمييز وسيادة القانون التي ال تق
  .في أي عمل قضائي آمبادئ حاآمة 

راءة هي    :  المبادئ التي تشكل محتوى  الحق في محاآمة عادلة هي             وأهم   الب
ات                       م ب انوني ، ال تجريم إّال بصدور حك األصل ، ال جريمة وال عقوبة إّال بنص ق
ة ، أن تجري   ة والعقوب ة ، شخصية الجريم ضائية آامل ة ق ة ذات طبيع ن محكم م

واز المحاآم  دم ج ول ، ع د عن المعق أخير زائ ة دون ت رة المحاآم ة م ة أو المعاقب
دفاع                ثانية ،عدم رجعية القانون الجنائي وحق المتهم في القانون األصلح له ،حق ال
  .وضماناته وانحصار المحاآمة في نطاق الدعوى ، وحق الطعن باألحكام ونقضها

ادئ                     ة آمب ة عادل ادئ الحق في محاآم ة بمب ة اليمني لقد أخذ دستور الجمهوري
دار أيً        شرعية أو عد   للشرعية الجنائية خصوصًا     ًا ، وإه ة عموم ة المحاآم ا  ال  منه

ا من إجرا                   تم فيه ا ي اطًال م ءات يجعل المحاآمة غير شرعية وغير عادلة ويكون ب
م بطالن        ر               وما يصدر عنها من حك دوم األث م مع ام ويجعل الحك ق بالنظام الع  يتعل

ا               وقي المنصوص عليه في  لصدوره بناء على إجراءات مخالفة ألسس النظام الحق
  .الدستور ويعد تعديًا على حقوق اإلنسان أمام القضاء

                                                 
لمزيد من المعلومات التفصيلية عن المعايير الدولية  لإلنصاف في المحاآمات، أنظر التقرير المقدم من أعضاء اللجنة  ٩٣

   E/CN.4/Sub.2/1994/24 (1994) سالف شيرنيشينكو ووليام تريت، الفرعية ستاني
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واد   ادئ الم ذه المب ضمنت ه ادة   ) ٥١ـ ٤٧(     ت صت الم ث ن تور ، حي ن الدس م
ى             (( على آن   ) ٤٧( اء عل ة إّال بن المسؤولية الجنائية شخصية وال جريمة وال عقوب

ات وال  حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ب        يءنص شرعي أو قانوني ، وآل متهم بر       
صدوره     ي ل أثر رجع ال ب ى أي أفع ب عل انون يعاق ن ق وز س ادة )) يج ) ٤٨(والم

ه  ى أن ة أ(( نصت عل د حري ـ ال يجوز تقيي صةأ ة مخت م من محكم  ،))حد إّال بحك
ادة  ى أن  ) ٤٩(والم صت عل ع      ((ن ي جمي ول ف ة مكف الة أو وآال دفاع أص ق ال ح

  )) .حكام القانونمراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاآم وفقًا أل
ادة      ارت الم ادة  ) ٥١(وأش ضاء والم ى الق وء إل ى حق اللج ى حق ) ١٥٣(إل إل

ام  ي األحك سنة. الطعن ف دني ل ذ الم ات والتنفي انون المرافع ى ق انون ٢٠٠٢أت م وق
م ليفصال الحقوق المتفرعة عن الحق في محاآمة        ١٩٩٤اإلجراءات الجزائية لسنة    

دليل ع صر ال ة ، وسوف يقت ي عادل ابع اإلجرائ ة ذات الط ادئ العام راد المب ى إي ل
ا                    ان نوعه ًا آ ة أي ة عادل : بالذات والحقوق المرتبطة بها والمكونة للحق في محاآم

  : مدنية أو جنائية أو إدارية أو دستورية ، وعلى النحو التالي 
  :األصل البراءة ب ـ 

ن األصل في آل إنسان          مبدأ أو قرنية البراءة يعني إفتراض براءة الذمة ، أي أ          
د   ول بخالف األصل ، فق دعي يق ان الم ا آ ة ، ولم زام أو الجريم ن اإللت راءة م الب

م   ي رق انون اليمن ه الق سنة ) ٢١(ألزم م ١٩٩٢ل انون رق ه بالق سنة )٢٠(م وتعديل ل
واد   ١٩٩٦ ي الم ات ف شأن اإلثب ات )٣و١،٢(م ب ى   ابإثب ب عل ه يج ه ، أي أن دعائ

دين ، يكون من                الدائن إثبات إلتزام المدين    ى الم  ، وفي حالة إثبات الدائن الحق عل
انون عن أن      ) ٣( وقد عبرت الماده     لمدين إثبات العكس للتخلص منه ،     حق ا  من الق

القول     راءة، ب دعي                  :(( األصل الب رين، وهو من ي ه أخفى األم المدعي هو من مع
رين     ر األم ه أظه ومن مع ه ه دعى علي اهر والم ذه  )). خالف الظ ى ه ى عل ويبن

ه      راءة ذمت ى ب دليل عل ه بال دعى علي ب الم وز أن يطال ه اليج دة أن ي ، القاع ويكف
  .إنكاره ، وهو القول الفصل مالم يقدم المدعي الدليل على عكس األصل والظاهر 

ادة             د نص في الم ة فق انون اإلجراءات الجزائي ى أن  ) ٤(أما ق ر  : (عل تهم ب  يءالم
تهم       صلحة الم شك لم سر ال ه ويف ت إدانت ى تثب د    حت اب إال بع ضي بالعق  ، وال يق

دفاع ة ال ا حري صان فيه انون وت ذا الق ام ه ق أحك ة تجري وف نص ) محاآم ذا ال وه
  . األصل أن البراءة هي اليقين وال يرفع اليقين بالشك –يجسد قاعدة 

م        البراءة اعتبار المدعي عاجزًا عن       ويترتب على األصل     ات دعواه إذا ل  إثب
ا    يقدم الدليل الق   ا ا        طعي إلثباته ه بم م ل دليل القطعي أو           ، وال يحك دم ال اه إال إذا ق دع

وم                     سبة للمحك ذا األصل بالن ى ه ا ، ويترتب عل طلب يمين المدعى عليه فنكل عنه
  -: عليه بعقوبة 

  ). ٩٤(إن الطعن بالحكم لصالحه من قبل النيابة العامة يفيده وال يضره - ١

                                                 
  ). ٤١٣(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ٩٤(
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انون أي            - ٢ سبة     ال يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة الق ر بالن  أث
  ). ٩٥(له

ام  - ٣ ة دون األحك صادرة بالعقوب ام ال ى األحك ادة النظر يقتصر عل طلب إع
  ) ٩٦(الصادرة بالبراءة

ويترتب على الحق في أعمال أصل البراءة آفال وتيسير حق الدفاع حماية            
انون              لمصلحة المتداعين وللمصلحة العامة ، األمر الذي ترتب عليه عدم اعتداد الق

دفاع ،              اليمني بحكم   المحاآمة التي تخالف اإلجراءات القانونية أو التي تهدر حق ال
  .ورتب على ذلك بطالن إجراءات المحاآمة وانعدام األثر القانوني للحكم 

  الحق في مبدأ حرية الدفاع وضماناته جـ ـ 
ة     ان الحق في محاآم ال ضماناته رآن جوهري من أرآ دفاع وآف حق ال

ضايا ويت  ة الق ي آاف ة ف دة األصل  عادل رام قاع داره احت ه أو إه ى احترام ب عل رت
دافع          البراءة ، وفقدان الشخص للقدرة على الدفاع عن نفسه بجعل حضور محام لل
دفاع ،                        د إخالًال بحق ال ذا الحق يع ة واإلخالل به ة العادل عنه من شروط المحاآم

ة إجراء جوهر           ًا ، يترتب ع     ويعتبر حضور المحامي في محاآمة المتهم بجناي ى  ي ل
الن  ه بط ةتخلف راءات المحاآم ةإج ين    آاف دم تمك ا، إذ أن ع صادر فيه م ال  والحك

ام               دار أسس النظام الع المتقاضين من االستخدام الفعلي لحق الدفاع يترتب عليه إه
  . والتفريط بالمصلحة العامة 

ق  ة مراحل التحقي ي آاف دفاع ف ي ضمان حق ال شريع اليمن ر الت د اعتب ولق
ة ضمانًا  ة  والمحاآم ي آاف دافع ف ال حضور م راءة وأوجب آف دة األصل الب لقاع

ن   ر م سر والفقي دافع للمع وفير م ة بت زام الدول ة وإل ق والمحاآم ل التحقي مراح
  ). ٩٧(المحامين المعتمدين

  : وتشمل ضمانات حق الدفاع 
  ).٩٨( مع محاميهم  آافةحق الخصوم حضور جلسات المحاآمة - ١
ا يمكن آل طرف من       إعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم في ا     - ٢ سة ، بم لجل

ي   ة الت ر األدل م لغي ي الحك ار ف ة الخصم ، وال اعتب د أدل شة وتفني ه ومناق ديم أدلت تق
ا             طرحت في الجلسة وأتيحت للخصوم مناقشتها من مستندات وشهادات وغيرها مم

ه    تدالل ب وز االس ة        ).٩٩(يج ة األدل ديم آاف صوم تق ة للخ دم اإلتاح ة ع ي حال وف

                                                 
  ). ٤٥٦(نفس القانون ، المادة ) ٩٥(
  ). ٤٥٧(نفس القانون ، المادة ) ٩٦(
   .)٤،٩(، قانون اإلجراءات الجزائية ، المادتان ) ٤٩(دستور الجمهورية اليمنية ، المادة ) ٩٧(
  . من قانون اإلجراءات الجزائية ) ٣٤٩(من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، والمادة ) ١٠٨(المادة ) ٩٨(
ه      ) ١٠(تنص المادة   ) ٩٩( ق          : من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على أن ه عن طري ا وصل إلي ه إال م م بعلم ال يجوز للقاضي أن يحك

ى أ        ه أن يقضي عل ادة    مجلس قضائه ، فيجب علي م القاضي في         ) ٣٦٧(ساسه، ونصت الم ى أن يحك ة عل انون اإلجراءات الجزائي من ق
م يطرح                              ل ل ى أي دلي ه عل ي حكم ه أن يبن ك ال يجوز ل ع ذل ة وم الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكل حرية من خالل المحاآم

ادة           ل الم سة ، وتكف ى      ) ٦٤(أمامه في الجل م اإلطالع عل ستندات ،        حق الخصوم ووآالئه ى صورة من الم دعوى والحصول عل  ملف ال
ان               ) ١٦٤(وبموجب المادة    انون   ) ٧٠،١٢٢(يجب االستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، وال يجوز مقاطعتهم ، وتكفل المادت من ق
ة وتق             ) ٣٥٤،٣٥٩،٣٦٠،٣٦٤،  ٣٢٤(اإلثبات والمواد    ة       من قانون اإلجراءات الجزائية للخصوم الحق في المواجه د أدل ة وتفني ديم األدل

ة أن  :" على ) ٣٦٨(الخصم بحرية وال يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم إال إذا قبل ذلك ،وتنص المادة             وال يجوز للمحكمة أثناء المداول
ترتب  تسمع أحد الخصوم أو وآيله إال بحضور خصمه أو تقبل مذآرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطالع الخصم اآلخر عليها ، وي        
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د   ع                        ومناقشتها وتفني م يطل سة أو ل دم في الجل م تق ة ل ى أدل ة عل اد  المحكم ها أو اعتم
ق                       ًا يتعل اطًال بطالن ا ب ان حكمه دها ،آ شتها و تفني م مناق عليها الخصوم أو لم يتح له
منًا       ه صراحة أو ض ازل عن ه أو تن ق ب سك صاحب الح م يتم و ل ام ول ام الع بالنظ

ا        وعلى المحكمة تحقيق األدلة والتثبت من صحة ما ي         ،)١٠٠( سند إلى الخصم ، بم
، وعدم  ) ١٠١(في ذلك التثبت ، من صحة إقراره وتمكينه من الرجوع عن اإلقرار           

ًال أو     ستحيًال عق ه م ان المقرب ه صراحة أو ضمنًا إذا آ صادر عن رار ال ول اإلق قب
م                  ) ١٠٢.(قانونًا   الي بطالن الحك ه الشخصي ، وبالت ويعد قضاء من القاضي بعلم

م              بطالنًا يتعلق بالنظام الع    ل ل ى دلي ام، إخالل المحكمة بحق الدفاع ، وقيام الحكم عل
  .يطرح في جلسة المحاآمة

ي         انون اليمن عدم  : ويتفرع عن مبدأ المواجهة بين الخصوم وفقًا ألحكام الق
د   ه أح سة أو قدم ي الجل م يطرح ف ل ل ى دلي ا عل ي حكمه ة ف اد المحكم جواز اعتم

صم       ة الخ ن المحكم م تمك سة ول ي الجل صوم ف ه أو    الخ الع علي ن اإلط ر م اآلخ
دليل، أو        مناقشته ، ومن ذلك عدم إعطائه الفرصة الكافية إلعداد دفاعه ومناقشته ال
د إخالًال بحق                ذا يع عدم تمكين المحكمة الخصوم من استجواب بعضهما ، وآل ه

  .الدفاع ويجعل الحكم باطًال بطالنًا يتعلق بالنظام العام
  :مة في نطاق الدعوى الحق في مبدأ إنحصار المحاآد ـ 

ة                  ي اقتصار والي ا ، يعن دعوى المرفوعة إليه ومبدأ تقيد المحكمة بحدود ال
إذا                   ة ، ف ا بحدودها الشخصية والعيني ة إليه المحكمة على النظر في الدعوى المحال
ة                تجاوزت هذه الحدود اعتبر قضاؤها باطًال بطالنًا يتعلق بالنظام العام ، إذ أن غاي

 هو ضمان حياد القضاء ، والحيدة تستوجب أن تفصل المحكمة          – إعمال هذا المبدأ  
دعوى          ا أن تجاوز حدود ال ا ، آم في المنازعات دون أن يكون لها رأي مسبق فيه

دور المن            ا         ويخل بحقوق الدفاع ، ويخرج المحكمة عن ال د م ل بتحدي ا والمتمث ط به
دعوى المطروحة ع             ره      أثبته المدعي وما طلبه وما أقربه الخصم في ال ا أنك ه وم لي

شهود       ة وال سمع األدل دعوى وت ن ال ره م ا أنك ات م دعي إثب ف الم ، ) ١٠٣(وتكل
انون        ى أن الق الوة عل صوم ، ع ه الخ م يطلب ا ل م بم ي الحك انون اليمن ر الق ويحظ
ام                      سلطة االته ام والقضاء ، ف ين سلطة االته ة يفصل ب دعاوى الجنائي اليمني في ال

م    لطة الحك ة وس ة العام ة بالنياب سها   منوط ى نف ة عل فاء المحكم ة ، وإض بالمحكم
ام             ى سلطة االته ديًا عل والئي وتع ى اختصاصها ال ًا عل سلطة االتهام يكون خروج
ام ،       ام الع ن النظ ي م ي ه ة الت انون التنظيمي ام الق اد وبأحك دأ الحي ل بمب ذا يخ وه
                                                                                                                               

ات         ) ١٦٢(، وتوجب المادة    " البطالن على مخالفة ذلك      د في إثب ي تفي ياء الت من قانون اإلثبات دعوة الخصوم للحضور أثناء معاينة األش
  .للخصم استجواب خصمه إلثبات أو نفي الحق المتنازع عليه) ١٧٦(الدعوى ، وتجيز المادة 

ا      يزول البطالن إذا ت   " على أنه   ) ٤٠(تنص المادة   ) ١٠٠( نازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنًا فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيه
ام   دفاع            "بالنظام الع ى ال رد عل ل أن مجرد عدم ال اطًال فقط ، ب م ب ذا الحق ال يجعل الحك دار ه ام ، و إه ام الع ق بالنظ دفاع يتعل و حق ال

ام   ) ٣٩٧(وطبقًا للمادة ) ١٦٨(الجوهري يجعل الحكم باطًال طبقًا للمادة   من قانون اإلجراءات الجزائية ، فإن البطالن المتعلق بالنظام الع
دفاع           ة ال ه                       "لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بحري دعوى وتقضي ب ا ال ة آانت عليه ة حال ع األطراف في أي ه من جمي جاز التمسك ب

  ". المحكمة من تلقاء نفسها
  . من قانون اإلجراءات الجزائية) ٣٥٢(من قانون اإلثبات ، والمادة ) ٩٦(المادة ) ١٠١(
  . من قانون اإلثبات ) ٨٢/١(المادة ) ٤(
  ) .١٦٦(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٠٣(
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ة         ر الجريم رى غي ة أخ شكل جريم ائع ت ي وق ر ف ة أن تنظ يس للمحكم الي ل وبات
د                المحدودة ف  ين جدد إال بع ي دعوى النيابة أو وقائع وظروف جديدة وظهور متهم

ى                   دفاع وتحال إل وق ال ه حق أن تقوم النيابة العامة بالتحقيق وفقًا للقانون وتضمن في
م تفصل                       ًا ، ومن ث ين الحق ا يتب ا الصحيحة ،آم ة بإجراءاته المحكمة دعوى جنائي

  . مسبق في ذلكالمحكمة في موضوع الدعوى دون أن يكون لها أي رأي
ي          رد ف م ت ة ل ن واقع تهم ع ة الم انون معاقب ر الق ق حظ ذا المنطل ن ه وم
ة               تهم المقام ر الم صحيفة االتهام أو ورقة التكليف بالحضور وحظر الحكم على غي

ى    ). ١٠٤(عليه الدعوى    سند إل وللمحكمة فقط أن تعدل الوصف القانوني للفعل الم
دارك ال     ة وت اء المادي الح األخط تهم وإص ة    الم ام أو ورق حيفة االته ي ص سهو ف

ائزًا إال إذا                     ديل أو التصحيح ال يكون ج ذا التع م به التكليف بالحضور ، ولكن الحك
ى الوصف                      اء عل ه ومنحه أجًال لتحضير دفاعه بن تهم إلي قامت المحكمة بتنبيه الم

د   ديل الجدي روج        ). ١٠٥(والتع ي خ انون اليمن ر الق دم يعتب ا تق ى م سًا عل وتأسي
ن  ة ع والئي    المحكم صاصها ال ى اخت ًا عل ا خروج ة إليه دعوى المرفوع اق ال نط

 في دعوى غير قائمة ، وبالتالي ، يكون ما ورد في حكمها متجاوزًا حدود                 وفصًال
  .الدعوى المرفوعة إليها حكمًا منعدمًا ، أي أنه والعدم سواء 

ا               ي ، بم بيد أن تجاوز حدود الدعوى ظاهرة غير غريبة على القضاء اليمن
  . لك األحكام الصادرة من المحكمة العليافي ذ
  :حق الطعن في األحكام ونقضهاهـ ـ 

م    شروعية الحك ضائية وم شرعية الق ة لل ضائية وحماي ة الق وضمانًا للرقاب
ق        ديث ح ضاء الح ل الق صاف ، يكف دل واإلن ق الع صد تحقي انون ، بق يادة الق وس

ا يمكن صاحب الحق من الوصول                  ين      الطعن في األحكام ونقضها بم ا تب ه آلم إلي
ولمنع االنحراف بالسلطة وبما يكفل ضمان حق الدفاع وصحة إجراءات المحاآمة           

  .وصحة األحكام التي تعد غاية إعمال الحق في محاآمة عادلة
ام           ي األحك ن ف ق الطع ل ح ي تكف ام الت ي باألحك انون اليمن ى الق د أت ولق

ة اال    ام بطريق ي األحك ن ف ق الطع ل ح ضها ، وآف ا ونق نقض وإبطاله تئناف وال س
  ). ١٠٦(والتماس إعادة النظر 

نفس أو      اب ال ه ذه ب علي د يترت دام أو بح ام اإلع رض أحك ب أن تع  ويج
ا من لخصوم ويجوز                     ا أي عضو من الجسم على المحكمة العليا ولو لم يطعن عليه
لمحكمة النقص بالنسبة لهذه األحكام التعرض لموضوع الدعوى ولو آان الحكم قد         

  ).١٠٧(ستئناف صدر من محكمة اال

                                                 
  ). ٣٦٥(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ١٠٤(
  ). ٣٦٦(نفس المصدر ، المادة ) ١٠٥(
   ) .١٩٧(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٠٦(
  ) ٤٣٤(قانون اإلجراءات الجزائية المادة ) ١٠٧(
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حكام الصادرة ة النظر في القضايا الجنائية باإللتماس إال باألوال يجوز إعاد
  ).١٠٨(دانة المتهم ولمصلحته إب

      من أجل تحقيق العدالة لألفراد والمصلحة العامة للمجتمع في ضمان الحق في 
د من ة إضفاء المزي شريعات الحديث ة والت صكوك الدولي ة أوجبت ال ة عادل  محاآم

ادئ      ل بالمب ة ، وتتمث الضمانات اإلجرائية ـ الشكلية إلعمال الحق في محاآمة عادل
ضاء       ال الق ة أعم ن رقاب ام م رأي الع ن ال ي تمك شكلية الت ة ـ ال د اإلجرائي والقواع
وتمكن المحكمة األعلى من رقابة أعمال المحكمة األدنى ، ودعم الرأي العام لألثر 

ر        استغال وءالرادع للقانون ، ومنع س     ا أو تزوي ل السلطة القضائية أو االنحراف به
ين     : اإلجراءات واألحكام ، وتشمل هذه الضمانات ، بدرجة أساسية           سوية ب مبدأ الت

ف    دأ ش ة ، مب ة المحاآم دأ علني صوم ومب حة  االخ ة ، ص راءات المحاآم هية إج
  .إجراءات رفع الدعوى ، تسجيل الدعوى وتدوين إجراءاتها وصحة الحكم

ال الحق في               وفي هذا ال   ة  إلعم ضمانات اإلجرائي مقام سوف نتناول هذه ال
  .محاآمة عادلة ومدى احترامها في التشريع والممارسة في اليمن

  :مبدأ التسوية بين الخصوم و ـ 
ا سبق أن                  آافة  حقوق اإلنسان         ترتكز ز ، آم ساواة وعدم التميي دأ الم ى مب  عل

ز    أسلفنا، وتعتبر الشرعة الدولية لحقوق اإل  انون وعدم التميي نسان المساواة أمام الق
وق   ل حق رام آ ضمان األول الحت ا ال وق ، وإنم ًا من الحق يس حق ان ل ألي سبب آ

ام القضاء          ) ١٠٩(اإلنسان   ساواة أم ك الم دأ        ). ١١٠(ومن ذل ًا مب ذي يجسد عملي ال
المساواة بين المواطنين أمام القانون وينطبق هذا األمر على المساواة بين الخصوم            

  . مجلس القضاءفي
دأ                       ى مب ع وعل ى القضاء للجمي ي الحق في اللجؤ إل شريع اليمن ولقد أآد الت

ضاء ام الق ساواة أم ي  ) ١١١(الم ين الخصوم ف سوي ب ى القاضي أن ي وأوجب عل
ة سة المحاآم ة   )١١٢(جل ى ثق ث عل ة تبع ة بطريق سات المحكم دار جل ، وأن ت

  ).١١٣(المواطنين وعدالة القضاء
ين ال سوية ب شكل ضمانة وإذا آانت الت ا ت ابع شكلي إال أنه خصوم ذات ط

ين     ة ب سوية المظهري ة ، فالت ة العادل ي المحاآم ال الحق ف ة ألعم ة جوهري إجرائي
شعور   دفاع وضماناته ، وبال سك بحق ال ة للتم وة معنوي د الخصوم بق الخصوم تم
دها  ه وتفني شة أدلت ة الخصم واستجوابه ومناق ى مواجه درة عل دفاع والق بجدوى ال

التعبير                   ،وتشمل   ين آل طرف ب شفوية وتمك ة ال التسوية حق الخصوم في المرافع

                                                 
  ).٤٥٧( قانون االجراءات الجزائية ، المادة ) 108(
واد   ) ١٠٩( سان ، الم وق اإلن المي لحق الن الع واد   ) ١،٢،٧(اإلع سياسية ، الم ة وال الحقوق المدني دولي خالص ب د ال ، العه
  ).٢،٣( والثقافية ، المادتان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية) ٢،٣،٢٦(
  ) . ١(فقرة ) ١٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة ) ١١٠(
  ) ٢(م بشأن السلطة القضائية ، المادة١٩٩١لسنة ) ١(القانون رقم ) ٥١(دستور الجمهورية اليمنية ، المادة )١١١(
   ).٢٦(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١١٢(
  ). ٢(الفقرة ) ٣١٨(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ١١٣(
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ب   ًا للترتي الم وفق ي الك ع األدوار ف ة وتوزي ه بحري ن حق دفاع ع ه وال ن رأي ع
  .المنصوص عليه في القانون

ساواة                 دأ الم ومن ثم ، يكون اإلخالل بمبدأ التسوية بين الخصوم إخالًال بمب
د خالف    ) ٢٢(ًا للمادة وبحقوق الدفاع ، ويكون القاضي وفق    من قانون المرافعات ق

ا             صادر فيه م ال ة والحك أصول مهنته وآدابها ، وبالتالي ال تكون إجراءات المحاآم
ة        ة الجنائي ل ويخضع القاضي للمحاآم باطلة بطالنًا يتعلق بالنظام العام فحسب ، ب

  .والتأديبية
  مبدأ علنية المحاآمةز ـ 

ه       اعتبر العهد الدولي الخاص بالح     سياسية في مادت ) ١٤/١(قوق المدنية وال
ه          ًاالحق في محاآمة علنية رآن     وازي في أهميت ة وي ان تحقيق العدال  أساس من أرآ

ضمان        ًا ل رطًا الزم ة ش ة المحاآم دأ علني ل مب ة ، إذ يمث ة عادل ي محاآم ق ف الح
احترام المحكمة للحق في محاآمة عادلة من أجل تحقيق العدالة وتمكين المتقاضين 

ن ن     م ع ع ة للمجتم صلحة العام ة الم ي وحماي ع العمل ي الواق وقهم ف ة حق  ممارس
انون وسالمة اإلجراءات التي تتخذها                  طريق رقابة الرأي العام لسالمة تطبيق الق
انون   يادة الق ى صيانة س ذي يجب أن ينصب عل ة ال ة العام ل النياب ة ولعم المحكم

صالح    ل م ة دون   وتمثي ة العدال ق غاي ع وتحقي ا ا المجتم تبداد   م و االس راف نح نح
ة   ة أو المدني ضايا الجنائي ي الق ه ف دعي علي دود للم سلطة ولعب دور الخصم الل بال
ة       ة ولرقاب ى العدال هم عل دى حرص امين وم ة أداء المح ا، ولرقاب دخل فيه ي تت الت

  .الشهود وأوضاع المتقاضين
ة أ           ن بعد صيرورة العهد الدولي ، المشار إليه ، نافذًا أضحت القاعدة العام

ا        صادر عنه م ال ة والحك آل المحاآم ان م ة وإال آ ون علني ب أن تك ة يج المحاآم
 ولقد أخذ التشريع اليمني بهذه القاعدة وأوجب          م العام، البطالن بطالناً يتعلق بالنظا   

ه                       أ إلي تثناء يلج ا سرية آاس ة ، مع جواز جعله أن تكون جلسات المحاآم آافة علني
ة ويكون النطق           في أضيق الحدود لدواعي مصلحة المتق       اضين أو المصلحة العام
  ).١١٤(بالحكم في جميع األحوال بجلسة علنية

تثنائي ،                ة ذات طابع اس وحيث أن سلطة المحكمة في تقرير سرية المحاآم
ون        ذي يك دى ال ي الم دود وف يق الح ي أض ستعملها إال ف ة أن ت يس للمحكم ه ل فإن

ر ويترتب ضرر     ضروريًا فقط في ظروف خاصة ، ومعيارها أن يكون ثمة ضر           
اة الخاصة ألطراف           ة لمصلحة الحي ة أو آل المحاآم للعلنية في جزء من المحاآم

ولكن هذا المدى ال يمتد بأي حال من        ). ١١٥(القضية أو األضرار بصالح العدالة      
  .األحوال إلى جلسة النطق بالحكم

ي   سها ف اء نف ن تلق تثناء م ذا االس ر ه ة تقري ي للمحكم انون اليمن از الق وأج
ة آلداب      حال اة ل ام أو مراع ام الع ى النظ ة عل ستدعيها المحافظ رورة ت ود ض  وج

                                                 
  ). أ(الفقرة ) ١٥(، قانون السلطة القضائية ، المادة ) ١٥٤(دستور الجمهورية اليمنية ، المادة ) ١١٤(
  ). ١(الفقرة ) ١٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة ) ١١٥(
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حدد ). ١١٦(العامة أو بناء على طلب الخصوم لدواعي الحفاظ على حرمة األسرة           
ة               ق بالمحاآم ا يتعل مضمون النظام العام واآلداب العامة بدواعي األمن والنظام فيم

ة ا   لخاصة ألطراف  الجنائية أو إفشاء أسرار عن الحياة ا  دعوى أو في حال شار  ال نت
ًا    " األمراض الوبائية والمعدية ، وحيث أن القانون اليمني يعتبر         ة ضمانًا هام العلني

سرية                " لحسن سير العدالة   يس إّال ، وال ة ل زام بالعلني ة االلت ى المحكم فقد أوجب عل
ة الضرر من                         ا يتناسب مع طبيع ل وبم استثناء ال يطبق إال في أضيق الحدود ، ب

ى قاعة                   حيث طب  ع دخول االحداث إل ى من ور، آاالقتصار عل يعة أشخاص الجمه
المحاآمة أو األشخاص الذين يبدون في مظهر غير الئق يتنافى ومهابة المحكمة ،              
ستوعب القاعة خشية             ا ت در م ة بق قصر السماح بدخول الجمهور إلى قاعة المحكم

سرية     اإلخالل باألمن بحسب طبيعة الحال ، ومن حيث المدى الزمني            آاقتصار  ال
سة النطق                 على أجزاء من المحاآمة وعدم جواز أن يمتد هذا المدى الزمني إلى جل

وال   ن األح ال م أي ح الحكم ب ة  ). ١١٧(ب رار المحكم ي أن ق ذي يعن ر ال األم
ى أساس                  ة عل بالمحاآمة السرية يجب أن يكون مسببًا وأن تكون هذه األسباب قائم

م        صحيح وفي حدود ضرورة درء الضرر ، أ        م يق ر مسبب ول ما إذا آان القرار غي
انون              على أساس سليم وتجاوز حدود الضرورة والمدى الزمني المسموح به في الق

ه يترتب                 ة ، فإن سة علني الحكم في جل ك    ، وعدم النطق ب ى ذل ة      عل  بطالن المحاآم
  .وبطالن الحكم الصادر في الدعوى  وانعدام أثره القانوني 

ادة     وتشمل علنية المحاآم          الحقوق       ) ١٤(ة طبقًا للم دولي الخاص ب د ال من العه
سات واإلطالع          : المدنية والسياسية    حق جمهور الناس والصحافة في حضور الجل

شر          سة ،ون ائع الجل شر وق صحافة في ن على ما يدور فيها، األمر الذي يعني حق ال
ة و     ضايا الجنائي ي الق ة ف ى المحكم ة إل ة العام ن النياب ة م رارات اإلحال ا ق ان م بي

ي    صدر ف ي ت ام الت شر األحك تهم ، ون ى الم سوبة إل ائع المن ن الوق ضمنتها م ت
  .الدعاوى
  مبدأ شفوية الترافع وإجراءات المحاآمةص ـ 

ا             يمثل مبدأ شفاه   ة ، وبه ة عادل ية المحاآمة ضمانة أخرى للحق في محاآم
ن الجمهور من   تتحقق الغاية من مبدأ العلنية ، إذ بها تتحقق رقابة الرأي العام بتمك        

ة    دأ علني ي لمب ق العمل سبيل للتطبي و ال ة وه ي المحاآم ا يجري ف ى م اإلطالع عل
ل     ة مث دفاع المختلف ق ال مانات ح صوم وض ين الخ ة ب دأ المواجه ة ومب المحاآم
ه واستجواب شهود الخصم                 استجواب آل خصم لخصمه بنفسه أو بواسطة محامي

ستندا      ن م ة م شة األدل هوده ومناق تجواب ش ده واس ارير   ض ة وتق ة مادي ت أو أدل
ية وسماع الرد   ة المحاآمة وطرحها للمناقشة الشفاه    الخبراء وعرض أدلته في جلس    

شف   دأ ال رهم ، ألن مب شهود وغي ة للخصم وال تجواب المحكم ى اس ائي عل ية اهالتلق
ة        ي نهاي ه ، ف ذا آل فاهة ، وه ب ش ه أن يجي ين علي سأل يتع ن ي ل م ضي أن آ يقت

                                                 
  ). ١٦١(ذ المدني ، المادة قانون المرافعات والتنفي) ١١٦(
  ).٢٦٣(قانون اإلجراءات الجزائية ،المادة ) ١١٧(
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ه يأخذ                 المطاف ، يمكن القاضي من     شة ويجعل ذه المناق ه من خالل ه وين قناعت  تك
ى      انون وحرصه عل سيادة الق ه ل دى احترام ام لم رأي الع ة ال ار رقاب ين االعتب بع

  .تحقيق العدالة
م يكن                يويترتب على مبدأ شفاه    دعوى ، ل ة المحاآمة حق آل طرف في ال

ا ، أن ت           ة أو التحدث فيه ستعملة في المحكم ة الم م اللغ ى فه ادرًا عل ة   ق ه دول وفر ل
  ). ١١٨(القاضي مترجم يقدم له مساعدة مجانية

ف     ات ش دعاوي والمرافع ون ال ي أن تك انون اليمن ص الق ية أو اهن
ة  وظفي      )١١٩(تحريري من م ون ض ة مترجم ل محكم ي آ ين ف ب أن يع ، وأوج
  ). ١٢٠(المحاآم

ون        انون أن تك ب الق د أوج ة فق ة الجنائي إجراءات المحاآم ق ب ا يتعل وفيم
  .حكمة باتباع هذا المبدأة وألزم الميشفاه

  ):١٢١( ية إجراءات المحاآمةويشمل مبدأ شفاه
ا       - ١ ة اعتراف ماع المحكم ك ، س ي ذل ا ف ة ، بم رض األدل رار  ع تهم أو إق ت الم

راء وعرض            المدعى ر الخب  عليه وشهادات الشهود ومرافعات الخصوم وتقري
ا ،     ين الخصوم من رؤيته ياء المضبوطة وتمك ة ، وعرض األش ة المادي األدل

  .وعرض وتالوة المحاضر والمستندات وإخضاعها للمناقشة الشفوية 
شفاه   - ٢ دني               االستجواب ال الحق الم شهود والمدعي ب ه وال ي علي تهم والمجن ي للم

  .والمسؤول مدنيًا 
  . ومن الذاآرة يًاإجابة األطراف على أسئلة المحكمة والخصوم شفاه - ٣
فاه   تقدم المرافعات الختامية في المحاآمة الجنائية من قب        - ٤  يًال جميع األطراف ش

  .دون أية استثناء 
فاه             وأيًا آان األمر وسواء أآانت       دأ ش ال مب إن إعم ة ، ف ية المحاآمة جنائية أو مدني

ين الخصوم     ة ب دأ المواجه يما مب دفاع والس ة ال دأ حري ق مب ق تطبي ة يحق المحاآم
ضائي ،     اع الق دأ االقتن ة ومب دأ العلني دأ  ،ومب الل بمب إن اإلخ الي ، ف فاهوبالت ية  ش

ا ، إذ أن      صادر فيه م ال ة والحك راءات المحاآم الن إج ه بط ب علي ة يترت المحاآم
شف                شة ال م يطرح للمناق هية يكون   االحكم الذي يعتمد على إجراءات باطلة أو دليل ل

  .باطًال
  حق تسجيل الدعوى وتدوين اإلجراءات واألحكامع ـ 

ون المحا   ل أن تك ن أج راءات م دوين اإلج دعوى وت سجيل ال ة ت ة عادل آم
اد      ق وإيج ه ح ة دون وج ن الخضوع للمحاآم داء م سان ابت ي اإلن ويجب أن يحم

اس دون موجب ،         صلتالقواعد التي تمنع استخدام العدالة آسيف م        على رقاب الن
                                                 

  ) و/٣(الفقرة ) ١٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة ) ١١٨(
  ). ٢٣(، قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) هـ/٥(قانون السلطة القضائية ، المادة ) ١١٩(
  ). ١٢٤،١٢٧، ١٢١( القضائية ، المواد قانون السلطة ) ١٢٠(
  ). ٢٦٤،٢٦٥،٢٦٦،٢٦٧(قانون اإلجراءات الجزائية ، المواد ) ١٢١(
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ع      ام ومن ى األحك ضائية عل ة الق دأ الرقاب ق مب ر وتطبي ران والتزوي ع النك ودف
ل إ      االنحراف بالسلطة القضائية ، ومن أهم إجراءات       ى   الحماية القضائية التي تمث ل

شير              جانب مبدأ العلنية ومبدأ الشفاه     ة ن ة عادل ال الحق في محاآم ية الضمان إلعم
  :بإيجاز إلى اآلتي 

  -:تسجيل الدعوى وتدوين إجراءات المحاآمة -١
دعوى واألوراق في ملف خاص                   داع عريضة ال ي إي انون اليمن يوجب الق

كاتب إعطاء الدعوى رقمًا تراتيبًا وتقييدها      لدى آاتب المحكمة المختصة ، وعلى ال      
دعوى       في سجل ويحدد لها جلسة بقرار من رئيس المحكمة ، وأن يرفق في ملف ال

ا شفاهالمرافع ة وال سة ، وأن يعطي ت المكتوب ه في محضر الجل ة من قبل ية المثبت
  ).١٢٢(الخصوم إيصال بالمستندات واألوراق المسلمة إليه ويثبتها على الملف

دون    شف ت ات ال سة والمرافع راءات الجل ة إج رارات اهآاف ات والق ية واإلثب
اتهم أو         صوم وطلب رارات الخ شهود وإق وال ال ة وأق ن المحكم صادرة م ال

  ).١٢٣(اعتراضاتهم ، وبصفة عامة آل ما يجري في الجلسة
  : صحة رفع الدعوى  -٢

دعوى أو           وع ال ي موض ر ف ة للنظ والئي للمحكم صاص ال وم االخت ال يق
ن إال  راءات الطع ة واإلج ا بالطريق ت إليه د رفع دعوى ق ون ال ة أن تك ي حال ف

  .الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون
ر                دعوى غي ة ال ر صحيح إذا آانت إحال ة غي دعوى الجزائي ع ال ويكون رف

ة                      ر ذي صفة وإحال دعوى من غي شمل تحريك ال ة ي صحيحة، وعدم صحة اإلحال
ة وآفلت           الدعوى دون تحقيق ،والتحقيق ال       يتم إّال إذا جرى االستجواب والمواجه

ة                  راء ساحته وعدم إقام تهم من ب فيه آل حقوق الدفاع التي آان يمكن أن تمكن الم
وحق المتهم في مبدأ البراءة وحق الدفاع يمنع على القاضي النظر             . الدعوى عليه   

ى  دعوى ، ويوجب عل ي موضوع ال دعوى، ف ول ال دم قب م بع ة الحك ا  المحكم  آم
ون اإلحالة باطلة إذا تم التحقيق من قبل نيابة غير مختصة أو تمت اإلحالة ممن                تك

ة ،            ام   (ال يمتلكها قانونًا ،أو إذا آان محتوى اإلحال رار االته انون ، أو      ) ق ًا للق مخالف
ر     انون أو غي ًا للق ف مخالف وى التكلي ان محت تهم بالحضور أو آ ف الم تم تكلي م ي ل

     ). ١٢٤(صحيح
  :صحة الحكم  -٣

ة        إن   ماناتها اإلجرائي ة وض ة عادل ي محاآم ق ف ال الح ن آف ة م  الغاي
ة  حيحًا ،      –والتنظيمي ًا ص ة حكم دار المحكم صاف بإص دل واإلن ق الع ي تحقي  ه

ا                ة وإجراءاته ة عادل الحق في محاآم ويجب أن يظهر الحكم مدى التزام المحكمة ب
لحكم قد سبق   وتوفر الشرعية القضائية واحترام حقوق الدفاع من خالل إظهار أن ا          

ام              بالمداولة بين قضاة المحكمة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم ، وتصدر األحك
                                                 

  ). ١٠٧(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٢٢(
  ) . ١٥٨(وقانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ٣٢٠(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ١٢٣(
  ).٣٢،١١٠،١١٥،١٧٧،١١٧،٢٢١،٢٢٣،٢٥٠،٣٠٩،٣١٠،٣٧٨،٣٩١،٣٩٥،٣٩٧،٤٣٥،٤٣٦،٤٥٧(راءات الجزائية، المواد قانون اإلج )١٢٤(
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ة مع موجز                         الوة منطوق ا ت تم فيه ة ي سة علني م في جل بأغلبية اآلراء ويصدر الحك
  :ألسبابه ، وأن يشمل الحكم على البيانات التي تظهر ذلك ، ومنها 

دعوى وأسماء           بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدار      م ال وع ورق ه ون ه ومكان
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشترآوا في المداولة وتوقيعاتهم واسم عضو النيابة 
ماء        ه وأس ة وطلبات ضايا المدني ي الق دخل ف ة الت ي حال ة أو ف ضايا الجزائي ي الق ف
الخصوم والبيانات المتعلقة بهم وطلباتهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم      

م    ود ذيل الحك ه ، ي م ومنطوق ة للحك انيد القانوني باب واألس اتهم واألس وعهم وطلب ف
  ) .١٢٥(بتوقيع آاتب المحكمة أو أمين السر وهيئة المحكمة

  .ويجب ان يحرر الحكم ببياناته وأجزائه التي نص عليها القانون 
ل            ى التجهي ؤدي إل ا ي ه بم يعد إغفال أي بيان من بيانات الحكم أو النقص في

ي ال شكيل ف ة وت ة والمداول ماع المرافع ي س ترآوا ف ذين اش ضاة ال ضية أو الق ق
ا أن القصور        م ، آم المحكمة إخالًال بإجراءات التقاضي ويترتب عليه بطالن الحك

  ). ١٢٦(في الوقائع وعدم الرد على الدفاع الجوهري يجعل الحكم باطًال
ؤ    ا ي ا بم ت غايته د حقق ا ق ار أنه م واعتب باب الحك د بأس ي يعت ى ولك دي إل

ة     ج الواقعي وع الحج ن مجم اد م ة بحي ل المحكم ن قب م م وق الحك تخالص منط إس
  -:والقانونية دون ميل ، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية

  .عرض آاف ومفصل لألدلة الواقعية والقانونية التي يستند إليها الحكم - ١
ر                 - ٢ دعوى وال اء نظر ال داها الخصوم أثن ة التي أب د مناقشة الدفوع الجوهري

  .عليها 
سقة                 - ٣ بعض ومن أن تأتي في إطار نسق موحد غير رافعة أو مناقضة لبعضها ال

وق ع منط م باإل م وم منطوق الحك م وأن يق نده   الحك ا س د فيه ا ويج ساق معه ت
ساق    ى ات ك إل ل ذل ؤدي آ اف أن ي ة المط ي نهاي انوني ، وف ائعي والق الوق

  .المنطوق وعدم تناقض فقراته ومحتواه
ى القضاء              فإن  : ومجمل القول    ة األعل ى المحكم ي يوجب عل انون اليمن الق

ان               ببطالن الحكم الذي قام على إجراءات مخالفة ألحكام القانون الصريحة أو إذا آ
البطالن من                     ة أن تقضي ب ى المحكم ًا ، وعل ل جوهري اإلجراء الذي خولف أو أغف

ة أ                ك مخالف انون    تلقاء نفسها إذا آان البطالن يتعلق بالنظام العام ، ومن ذل ام الق حك
المتعلقة برفع الدعوى أو بتشكيل المحكمة أو بواليتها بالحكم في الدعوى أو بعلنية             
ام أو إجراءات                الجلسات أو تسبيب األحكام أو حرية الدفاع أو بعلنية النطق باألحك
وق    ن حق ق م دار أي ح ه إه ب علي وهري يترت ي ج ب إجرائ ل عي ن وآ الطع

ق بالنظ         ام  المتقاضين وآل إجراء يتعل صادرة عن         ) ١٢٧(ام الع ام ال د األحك ، وتع

                                                 
  ). ٣٧٢-٣٦٨(، قانون اإلجراءات الجزائية ، المواد ) ٢٢٨، ٢٢٥(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المواد ) ١٢٥(
  ).٢٣٠(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٢٦(
  ). ٣٩٦،٣٩٧(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادتان ) ٢٣٢، ٢٣١(ون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادتان قان) ١٢٧(
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ه أو                    انون أو من قاض انتهت واليت محكمة غير مختصة وغير مشكلة بموجب الق
  ١٢٨فتح نزاعًا حسم بحكم قائم منعدمة بحكم القانون 

مانات         ل ض م تكف ا ل ق م ة ال يتحق ة عادل ي محاآم ق ف إن الح ا ، ف ن هن ه م
د     من هذه الضاإلجرائية ـ الشكلية وإهدار أيً   ة وال يعت ة باطل مانات بجعل المحاآم
  .بعمل القضاء المخالف لذلك

  الضمانات التنظيمية ـ المؤسسية إلعمال الحق في محاآمة عادلة
ادة      ي الم سياسية ف ة وال الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ى العه العودة إل     ب

ضمان      ) ١٤( ق إال ب ة ال يتحق ة عادل ي محاآم ق ف د أن الح د الراص ه ، يج من
ى        : (جراء المحاآمة   إ بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادًا إل

انون تقالل        ) الق شأن اس ية ب ادئ األساس ايير المب ًا لمع ضمانات ، طبق ذه ال وه
السلطة القضائية ، ال تقوم إال بوجود قضاء يتمتع باالستقالل آسلطة ويكفل هذا       

ضاء ة الق بالد وبني انون ال تور وق تقالل دس ة االس ي الممارس لطته ف رام س  واحت
  -:العملية ، وهو ما نبينه هنا ، فيما يتعلق باليمن ، وبإيجاز فيما يلي 

  :مبدأ مشروعية القضاء 
ان        ة الق ي دول ًا ف صرًا جوهري شرعية عن دأ ال د مب وق  يع ة حق ون ولحماي

وم                 اإلنسان وحرياته،  اآم والمحك ا الح ة التي يخضع فيه  ودولة القانون ، هي الدول
ى سوعل ؤالء وأو   ال ل ه انون ، وقب م الق دم    اء لحك انون وع ضاء للق اد الق ك انقي لئ

  .خروج القاضي عن واليته القانونية 
انون    ل الق ا قب ة م يض دول ى نق سلطية(وعل ة الت ع  ) األنظم ل م ي تتماث الت

م    ا الظل سود فيه صدره وي ي ت انون الت د الق ا لقواع اد هيئاته ام وال تنق ات الحك رغب
لة القانون تتماثل مع القواعد الحقوقية السارية في البالد ، وفيها           والتعسف ، فإن دو   

  . يسود العدل وتصان حقوق اإلنسان وحرياته 
االت    ة المج ي آاف ضاء ف ل الق ة  : ولعم ة واإلداري ة والجزائي المدني

ين      ساواة ب ات والم وق والحري ضمان الحق ل ب ية تتمث ائج سياس تورية نت والدس
ة           المتقاضين في الدعاوى المد    اآم اإلداري نية والجزائية ، عالوة على أن عمل المح

سياسية            سلطة ال ة يراقب   : والدستورية يتصل بصورة أآثر مباشرة بممارسة ال فثم
شرعية ،                       دأ ال ر تطبيق مب انون ، أي عب ام ضمن حدود الق القضاء تصرفات الحك

  .غير أن مبدأ الشرعية ال يقوم إال باستقالل القضاء
  :استقالل القضاء 

ضائية  ل سلطة الق تقال ال ية الس ادئ األساس ة المب صكوك الدولي ددت ال د ح ق
شريع    ى ت ة إل ادئ آامل ذه المب ل ه ة تحوي داخلي لكل دول صعيد ال ى ال وأوجبت عل
شمل استقالل                      ع ملموس ، وأن ت ى واق انون وال داخلي بتجسيدها في الدستور والق

ار  ضاة واختي تقالل الق ل واس ضائية فحسب ، ب سلطة الق يس ال ضاة وأعضاء ل  الق

                                                 
 ) .١٥(قانون المرافعات والتنفيذ المدني المادة  ) 128(
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تمرار         انون واس ة بالق ة الكافي ة والمعرف يهم النزاه وفر ف ن تت ين م ن ب ة وم النياب
  .تدربيهم مهنيًا 

  .الحق والواجب:   تقوم مبادئ استقالل السلطة القضائية على معيارين 
سان أن يلج         من واجب الدو  :  األول     ال الحق لكل إن ة في آف ى القضاء وأن   ل أ إل

ضيته مح  ون ق ستقلة     تك صة م ة مخت ل محكم ن قب ي م صف وعلن ر من ل نظ
  ).١٢٩(حيادية

اني      ة     :  الث رى البرلماني ة األخ سات الدول ات ومؤس ع هيئ ب جمي ن واج م
ا في        والحكومية االلتزام الكلي باحترام السلطة القضائية ، وال يجوز ألي أحد ، بم

رار ال  ى ق أثير عل اول الت وانين ، أن يح اذ الق ين بانف ك المكلف ق ذل قاضي عن طري
دخل                      دات أو أي ت ود أو العروض أو الضغوط أو التهدي فرض ما ال يصح من القي

  ). ١٣٠(آخر ألي سبب
  :ويمكن تقسيم مبادئ استقالل السلطة القضائية إلى مجموعات ثالث 

وتتمثل في أن المحاآمة العادلة ال تقوم وإعمال الحق فيها ال يتحقق إال  : األولى    
شكلة بموجب            متى ما آانت بواس    ة وم ة ونزيه طة محكمة مختصة ومستقلة وحيادي

أثيرات أو                  ود أو ت ة قي القانون ، تتولى القضاء في تحقيق العدالة واإلنصاف دون أي
ل          إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت ،        ا من قب ا وأحكامه رم واليته   وتحت

ضائي وال يجوز     وعلى جميع المسائل ذات الطابع الق        آافة هيئات الدولة والمجتمع  
ادة        ضاء إلع ام الق ضع أحك ضائية وال تخ راءات الق ؤونها أو اإلج ي ش دخل ف الت

  ) .١٣١(النظر من سلطة أخرى
ة     ن أداء        : الثاني ضائية م سلطة الق ين ال ة لتمك وارد الكافي ة الم وفر الدول أن ت

ا                     ة الستقالل القاضي بم ة والمادي شروط الوظيفي وفير ال ليمة ، ت ة س مهامها بطريق
ال              ي منع خضوعه للغير ويحصنه من الحاجة إليهم وتوفير األمن والطمأنينة له وآف

ة مصالحهم                ستقلة لحماي اتهم الم حرية القضاة في التعبير عن آرائهم وتكوين جمعي
  ).١٣٢(والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقاللهم القضائي

سليمة       - :الثالثة     ة ال وأن يجري التقاضي    أن يطبق القضاء اإلجراءات القانوني
وجزة وضمان    راءات الم تثنائية واإلج اآم االس ة وحظر المح اآم العادي ام المح أم
دى     انون ل م بالق وفر العل وق المتقاضين ، وت رام حق ة واحت راءات بعدال ير اإلج س
القاضي ، وأن يكون اختيار أو تعيين القضاة من بين من يحملون مؤهالت مناسبة    

يهم ال وفر ف انون وتت ي الق دم  ف م ، وضمان ع ستمر له ـدريب الم وفير الت ة وت نزاه
ك     لية القضاة للعزل ، إال في حالة ا       قاب ستوجب ذل ة التي ت رتكاب المخالفات القانوني

  ).١٣٣(وعبر الهيئة القضائية ، وضمان الحق في الترقية دون تمييز

                                                 
سلط    ) ١(الفقرة ) ١٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة  ) ١٢٩( شأن استقالل ال ية ب دأ   ومبادئ أساس ضائية،  مب ة الق
)١. (  
  ). ١،٢،٤(مبادئ السلطة القضائية ، المبادئ ) ١٣٠(
  ). ٥إلى ١(ومبادئ استقالل السلطة القضائية ، المبادئ ) ١(فقرة ) ١٤(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة ) ١٣١(
  ). ٩إلى ٧(مبادئ السلطة القضائية ، المبادئ ) ١٣٢(
  ).١٥،١٠،٢٠(ومبادئ السلطة القضائية ، المبادئ ) ١،٢،٣،٤(الفقرات ) ١٤( المادة …ي العهد الدول) ١٣٣(
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سلطة         تقالل ال ل اس ه يكف د أن ة نج ة اليمني تور الجمهوري ى دس العودة إل         وب
منه ) ١٤٩( ونيابة ومحاماة ، حيث تنص المادة   يًاسلطة و محاآم وقاض   : لقضائية  ا

ه           : "على ة من هيئات القضاء سلطة مستقلة قضائيًا وماليًا وإداريًا والنيابة العامة هيئ
ستقلون ال    ضاة م رائم، والق ات والج ع المنازع ي جمي صل ف اآم الف ولى المح ، وتت

دخل          سلطان عليهم في قضائهم لغير القان      ة صورة الت ة وبأي ون، وال يجوز ألية جه
ة يعاقب           دخل جريم ذا الت ل ه ر مث ة ويعتب في القضايا أو في شأن من شؤون العدال

ادم  ا بالتق دعوى فيه سقط ال انون ، وال ت ا الق ادة " عليه ى أن ) ١٥١(والم تنص عل
شروط    " التي  القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إّال في الحاالت وبال

ضائية                    ر ق ى أي وظائف غي سلك القضائي إل يحددها القانون وال يجوز نقلهم من ال
بيل         ى س ك عل ن ذل م يك ا ل شؤونهم م تص ب س المخ ة المجل اهم وبموافق إّال برض

ونصت " التأديب وينظم القانون محاآمهم التأديبية آما تنظم القانون مهنة المحاماة           
ستقلة تمارس          "ى أن   من قانون مهنة المحاماة عل     ) ٣(المادة   ة حرة م اة مهن المحام

اة      : نصت على أن    ) ٤(والمادة  " نشاطها وفقًا ألحكام القانون    ة المحام تضطلع مهن
  :باألهداف الرئيسية التالية 

ة             - ١ العمل على تطبيق القوانين من خالل المساهمة مع أجهزة القضاء والنياب
ة التقاض    انون وعدال يادة الق ت س اء وتثبي ي إرس ة ف ن العام دفاع ع ي وال

  .الحريات العامة وحقوق اإلنسان
ة                    - ٢ سير سبل العدال ة من أجل تي ة العام المساهمة مع أجهزة القضاء والنياب

  .وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين
ى درجة ،              اآم األعل ة المح ر رقاب        ال يخضع القانون اليمني أحكام القضاء لغي

د ل    ويؤآ ن تحم ن الطع ي تحصنت م ة الت ة أو النهائي ام البات ى أن األحك وة " عل ق
ضية  ضية المق ى     " الق ا وعل وع عنه وز الرج ه ، وال يج ضي ب ر المق وة األم أو ق

ة        ستطيعون إقام م وال ي يس له ام ول ذه األحك ضعوا له واطنين أن يخ ام والم الحك
  .دعوى جديدة في القضية التي حكم بها القضاء

شروعي د أن م وق    بي يانة حق شرعية وص ة ال ى حماي ه عل ضاء وقدرت ة الق
تقاللية                       ى اس ة ، بمجرد النص عل ام الصكوك الدولي ًا ألحك وفر وفق اإلنسان ، ال تت

ضائية و سلطة الق ام   إال ة أم ي المحاآم تقاللية الحق ف ذه االس وفر ه ا يجب أن ت نم
انون        د الق ا قواع ي توفره ضمانات الت ي ال ك ف ق ذل ي ويتحق ي الطبيع القاض

  .الموضوعية واإلجرائية والتنظيمية 
ال يمكن أن تتحقق المحاآمة العادلة دون توفر مشروعية من يتولى الفصل            
ذا                      ام القاضي الطبيعي وصيانة ه ة أم في المنازعات ، أو توفر الحق في المحاآم

المختصة بنظر  والحق الذي يشمل حق اإلنسان في أن يحاآم أمام القضاء الطبيعي            
دعوى                  القضية المعين   ع ال ى القضاء أو رف ة إل انون واإلحال شكلة بموجب الق ة والم

شريع         . بإجراءات صحيحة  ه في الت وق المتفرعة عن ونبين ضمان هذا الحق والحق
  : اليمني والممارسة العملية وبإيجاز ، فيما يلي 
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  :الحق في المحاآمة أمام القضاء الطبيعي 
ضا    ام الق اء النظ ي بن ة ف ر الزاوي ي حج د القاض دل يع ق الع ئي وتحقي

شأن                 ر ب رار األخي ة ، حيث أن القاضي يتخذ الق واإلنصاف وضمان محاآمة عادل
ى       ب عل ذي يوج ر ال ه ، األم ه وممتلكات ه وواجبات ه وحقوق سان وحريات اة اإلن حي
ة                 الء األهمي الدولة إيالء االعتبار األول لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء واي

ار القاضي             )١٣٤( وسلوآهم أوًال الختيارهم وتدريبهم   ة أن تخت ى الدول ه عل ، أي أن
دريب               من بين المؤهلين األآفأ واألنزه وأن تمكنه من تطوير معارفه عن طريق الت
ام   ال للقاضي تم ق الكف ضاء عن طري ه في الق رم واليت ل ، وأن تحت ادة التأهي وإع

  .االستقالل وتنفيذ أحكامه الواجبة التنفيذ وفقًا للقانون 
ا           وإلى جانب   أن الدستور اليمني قد آفل استقالل السلطة القضائية بمكوناته

دني   ذ الم ات والتنفي انون المرافع د ق د قي تثنائية، فق اآم اس شاء مح ة وحظر إن الثالث
ا، وأن   ق أحكامه ه تطبي ذة وأوجب علي القوانين الناف ضائه ب سلطة القاضي ، في ق

ضا       شروعية الق ة وم شرعية القانوني ه بال ي واليت د ف ارس  يتقي ب أن يم ء ، إذ يج
ول   د قب م بع ه أن يحك ه وال يجوز ل رار تعيين ًا لق ان طبق ان والزم ي المك ضاء ف الق

  ). ١٣٥(استقالته أو فصله
ـ  ة ب اد القاضي ، والمتمثل تقالل وحي ة الس ضوابط العملي انون ال دد الق : وح

ه أ دم توجي ين الخصوم ، ع سوية ب ه إالت ة أو تلقين ى الحج د الخصمين إل ا أو ح ياه
ل أو                       تل دعاة للمي دعوى تكون م اء نظر ال ه أثن ة مع ة عالق قين الشهود ، وعدم إقام

ه ، وعدم جواز               : غطاء للرشوة والمحاباة مثل      ة من ول الهدي تبادل الضيافة ، أو قب
أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني ، ويرتب على مخالفة القاضي                

ضاء وآدابه    ة الق ول مهن ضوابط وأص ذه ال ديم   له ة ، تق شرف المهن ه ب ا أو إخالل
  ). ١٣٦(القاضي للمحاآمة الجنائية والتأديبية

ة ،     بة والعقوب ل المحاس ة تحت طائ ع القاضي أو عضو النياب ي ال يق ولك
ألزمه القانون بالتنحي الوجوبي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه في األحوال التي               

أطراف         يكون فيها استقاللة وحياده محل شك ، بفعل صلته أ             ه ب راد عائلت و أحد أف
ي  : الخصومة  ى ف د أفت ان ق ودة والمصلحة أو الخصومة ، أو إذا آ ة أو الم القراب

الدعوى أو ترافع أو آتب فيها أو آان قد سبق له نظرها وحكم فيها في درجة أدنى                 
ة صورة                        ه بالقضاء بأي ل عمل ا قب ه فيه دى رأي أو محكمًا أو خبيرًا أو شهد فيها وأب

ذا لم يبادر القاضي وعضو النيابة إلى التنحي يكون عمل المحكمة باطًال        آانت ، وإ  
ة          ساءلة القانوني ى إخضاعهما للم ى موظفي         ) ١٣٧(، عالوة عل ك عل ق ذل ، وينطب

  . المحكمة من آتاب ومترجمين وغيرهم

                                                 
  . مبادئ استقالل السلطة القضائية ، الديباجة) ١٣٤(
  ). ١٣ ، ١١ ، ٩ ، ٨ ، ٧(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المواد ) ١٣٥(
  . وما بعدها) ١١١( السلطة القضائية ، المادة ، وقانون) ٣٢-٢٦(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المواد ) ١٣٦(
  ). ١٢٩و١٢٨(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادتان ) ١٣٧(
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ى أحد     نيابة ، إذا آان ثمة ما يجعل ميل       للخصوم رد القضاة وأعضاء ال     هم إل
  ).١٣٨(وم أمرًا محتمل الوقعالخصوم أو ضد أحد الخص

  الحق في المحاآمة أمام محكمة مختصة
دم جواز   صة ع ة مخت ام محكم ة أم ي المحاآم دأ الحق ف ال مب يفضي إعم
ر                     ة غي ة محكم و تولت المحاآم ر مختصة ، ول ة غي تولي المحاآمة من قبل محكم
ذي       م ال ون الحك ام ويك ام الع ق بالنظ ًا يتعل ة بطالن ة باطل ون المحاآم صة تك مخت
ول  دة أو القب ضي الم م بم صن الحك انوني وال يتح ر الق دم األث ا منع صدر فيه ي

  .الضمني أو الصريح ممن صدر ضده 
صاص   اني ، واالخت وعي ومك ي ن انون اليمن ب الق صاص بموج واالخت
داء االختصاص                      ا ابت وفر له م يت ا ل ة م ة للمحكم النوعي تراتبي ووالئي ، وال والي

حنا ذ   بق أن أوض ا س والئي ، آم م     ال ة ، ث ذه الدراس ن ه اني م صل الث ي الف ك ف ل
ة     ة العام ث أن النياب اني ، وحي صاص المك ي واالخت وعي التراتب صاص الن االخت

إن اختصاص                 ) ١٤٩(طبقًا لنص المادة     ات القضاء ، ف ة من هيئ من الدستور هيئ
وعي  ة الن ة  –المحكم وافر نفس االختصاص للنياب ستوجب ت اني ي ي والمك  التراتب

 لذلك وعلى أساس نفس المعايير ، وقد بين ذلك الدستور في نص المادة              العامة تبعاً 
ضائية     ) ١٥٠( ات الق انون الجه ب الق ة ويرت دة متكامل ضاء وح رت الق ي اعتب الت

ولى  يمن يت ا ف شروط الواجب توافره دد ال ا يح صاصاتها آم دد اخت ا ويح ودرجاته
ضم               رقيتهم وال م وت ضاة ونقله ين الق انات األخرى   القضاء وشروط وإجراءات تعي
  .الخاصة بهم وال يجوز إنشاء محاآم استثنائية بأي حال من األحوال

ه    ة   ) ١٥٣(وحدد الدستور في مادت ي للمحكم وعي التراتب االختصاص الن
ا   ة –العلي ضايا المدني ك في الق ة وذل ام النهائي  وهو الفصل في الطعون في األحك

دعاوى  صية والمنازعات   والتجارية والجنائية واألحوال الشخ    ة   اإلدارية وال  التأديبي
  ).د(الفقرة ) ١٥٣( المادة ،وفقًا للقانون

وعي           ادة االختصاص الن ة    : آما حدد في نفس الم الموضوعي والشخصي للمحكم
  .العليا

  :ختصاص النوعي الموضوعي ويتمثل في اإل
دعاو  - ١ ي ال صل ف وائح   ىالف وانين والل تورية الق دم دس ة بع دفوع المتعلق  وال

  ) .أ(الفقرة . راراتواألنظمة والق
واب     - ٢ س الن ن مجل ا م ة عليه ون المحال ي صحة الطع رأي ف داء ال ق وإب التحقي

وعي   ) . ج(الفقرة  . المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه        واالختصاص الن
وزراء                – يس ال ه ورئ ة ونائب يس الجمهوري  الشخصي ، ويتمثل في محاآمة رئ

                                                 
  ) .١٣٢(نفس المصدر المادة ) ١٣٨(
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ستنتج   ) هـ(ة ونوابه والوزراء ونوابهم وفقًا للقانون الفقر    ومن هذه النصوص ي
  -:اآلتي 

ة  - ١ ة والتجاري دعاوي المدني ي ال تورية ف ة الدس وعي للمحكم أن االختصاص الن
ا إال                     ه ال يجوز له والجنائية واإلدارية ال يتوفر إال على أساس تراتبي ، أي أن
اآم      تئناف أو المح اآم االس ن مح صادرة م ام ال ي األحك ون ف ي الطع ر ف النظ

  .دما يجيز ذلك القانوناالبتدائية عن
أن اختصاص محاآم االستئناف في هذه الدعاوى هو اختصاص نوعي تراتبي            - ٢

دعاو            ذه ال ا يقتصر اختصاصها         إ ىفحسب ، أي أنه ال يجوز لها نظر ه داء ، وإنم بت
على النظر في الطعون في أحكام المحاآم االبتدائية التي لها الوالية العامة النظر في     

تئناف التي           آافة هذه الدعاوى د    ون استثناء وتخضع أحكامها للطعن أمام محاآم االس
  .تصدر أحكام نهائية في الدعاوى

ا     - ٣ ة العلي ى المحكم صر عل دائي يقت وعي الموضوعي االبت صاص الن ان االخت
  .دون محاآم االستئناف وينحصر في الدعاوى الدستورية

ة ال يكون إال            - ٤ ضايا الجنائي وعي الشخصي في الق ة  إن االختصاص الن  للمحكم
دعاوي ذات                  شرعية الدستورية ، أي في ال العليا وبسبب يتعلق بحماية الدستور أو ال

واب     ) ١٢٨(الطابع الدستوري وفقًا لنص المادة     ي أعطت مجلس الن من الدستور الت
رق           ى أو بخ ة العظم ه بالخيان ة ، ونائب يس الجمهوري ام رئ رار اته دار ق ق إص ح

تقالل و  ل يمس اس أي عم تور أو ب ادة الدس بالد ، والم يادة ال ي أعطت ) ١٣٩(س الت
وزراء                 ه أو ال وزراء أو نواب يس ال لرئيس الجمهورية والمجلس النواب حق إحالة رئ
ائفهم أو       ال وظ ة أعم اء تأدي رائم أثن ن ج نهم م ع م ا يق ة عم ق والمحاآم ى التحقي إل

ذه الحاالت المحدد                 دا ه ة بسببها وبموجب قرار اتهام يصدره مجلس النواب ، وما ع
صاص        ة أو ذات اخت ر عادي اآم غي ام مح خاص أم ة األش وز محاآم صرًا ال يج ح
ا   ضاء ، أي أنه شروعية الق ا م وفر له تثنائية وال تت ة اس تثنائي وإال آانت المحكم اس

  .محكمة غير شرعية
دعاو     - ٥ وانين            ىأن الخصومة في ال ة نصوص الق ى مخالف  الدستورية تنصب عل

 فيها إلغاء النصوص المخالفة للدستور دون       واللوائح للدستور ، ويترتب على الحكم     
ي       صومة ف صب الخ ه، وتن دعى علي وق الم رار بحق م أض ى الحك ب عل أن يترت
الدعاوى ذات الطابع الدستوري على حماية مشروعية الحكم ويترتب حكم المحكمة 
معاقبة مسؤولي السلطة بسبب سوء استعمالها واالنحراف بها وهم من المقيمين في            

ة الع    اة مكان تو  عاصمة الدول  شمل          لجد المحكم ة ي ة وهي محكم ا وإجراء المحاآم ي
ذا            ل ه ود مث ك وج دا ذل ا ع وز فيم ه ال يج بالد ، فإن ل ال اني آ صاصها المك اخت

  .االختصاص للمحكمة العليا
ة           راءات الجزائي انون اإلج دني وق ذ الم ات والتنفي انون المرافع ن ق ل م دد آ وح

ايير اال        ي ومع وعي التراتب اني     االختصاص الن أن تختص      : ختصاص المك ك ب وذل
محكمة النقض بالفصل في الطعن بطريقة النقض في األحكام الصادرة من محاآم              
اآم                       صادرة من المح ة ال ام النهائي ى جانب األحك بالد إل االستئناف في آل أنحاء ال
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انون        انون        )١٣٩(االبتدائية في األحوال التي يحددها الق ذآورة في الق والحاالت الم
سبة أل ذهب    بالن ذي ي د ال دام أو الح م باإلع االت الحك ي ح ى ه ة األول ام الدرج حك

  .بجزء من جسم اإلنسان
ام       تفتاء لع ة واالس ات العام انون االنتخاب اف ق ه ١٩٩٢أض م وتعديالت

وام  د  ٢٠٠١م و ١٩٩٩م و ١٩٩٦لألع وعي جدي وعي موض صاص ن م اخت
رز   الدائرة الدستورية، وهو الفصل في الطعون في          : للمحكمة العليا     إجراءات الف

تفتاء         ة واالس دائرة االنتخابي وهو اختصاص يتوافق      ). ١٤٠(ونتائج االقتراع في ال
  .من الدستور ) هـ(الفقرة ) ١٥٣(مع حكم المادة 

دفع               دأة أو ال دعوى المبت ع ال د حصر رف دم أن الدستور ق ا تق          وآما يتبين مم
وائح         شريعية    إلى المحكمة العليا بال دستورية القوانين والل رارات الت ة والق واألنظم

رائم  تفتاء وج ات واالس ائج االنتخاب شروعية نت ة بم تورية المتعلق دعاوى الدس ، وال
ة        انتهاك الدستور ومن قبـل آبار مسؤولي الدولة وعلة هذا االختصاص ، هي والي
سلطة              ولي ال م وت الدائرة الدستورية في حماية الشريعة الدستورية ومشروعية الحك

ق   ة عن طري سلطة التنفيذي تعمال ال شريع واس تورية الت ى دس ة عل ر أن . الرقاب غي
ادة              ام الم ة الصريحة ألحك ة وبالمخالف ذه الغاي قانون السلطة القضائية خرج عن ه

ر        )١٥٣( صاص نظ ا اخت ة العلي ة بالمحكم دائرة اإلداري اء ال تور بإعط ن الدس م
دأة دعاوى المبت ة النهائ . ال رارات اإلداري اء الق وى إلغ س  دع ن مجل صادرة م ة ال ي

صبة            دعوى من دبهم متى آانت ال نقلهم ون القضاء األعلى في حق القضاة المتعلقة ب
اءة  ا أو إس ي تطبيقه أ ف وائح أو خط وانين والل ة الق شكل أو مخالف ي ال ى عيب ف عل
رارات   ك الق ة عن تل ويض عن األضرار الناجم اوى التع سلطة ،ودع تعمال ال اس

ستحقة لرجال القضاء أو           والدعاوى الخاصة بالمرتبات و    آت الم المعاشات والمكاف
  ).١٤١(لورثتهم

م   انون رق ي الق ة وردت ف سنة ) ٣١(ونفس المخالف يم ١٩٩٩ل شأن تنظ م ب
ة    دعاوى المتعلق دائرة بنظر ال ذه ال صاص له ث أعطى االخت اة ، حي ة المحام مهن

   .)١(بقرارات الهيئات المرآزية لنقابة المحامين وطلب حل النقابة
وعي            أما محاآ  ى االختصاص الن م االستئناف ، فإن اختصاصها يقتصر عل

ة فحسب ،                    اآم االبتدائي صادرة من المح ام ال التراتبي ، أي نظر الطعون في األحك
والمتمثل باألحكام الصادرة من محاآم   ) ١٤٣(في إطار دائرة اختصاصها المكاني  

  ).١٤٤(أول درجة في المحافظة
دعاوى         وتختص المحاآم االبتدائية دون غيرها ب       ع ال دائيًا في جمي الحكم ابت

ي                رة اختصاصها المحل ا ، وفي نطاق دائ ا ونوعه ًا آانت قيمته ا أي التي ترفع إليه
                                                 

  ).٢٣٣(وقانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ٨٧(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٣٩(
  . وغيرها من المواد ) ١١٩،١١٥( م ، المواد ٢٠٠١ستفتاء لعام قانون االنتخابات العامة واال) ١٤٠(
  ).١٠١(قانون السلطة القضائية ، المادة ) ١٤١(

  ).       ١١٤( قانون المحاماة ، المادة ) ١٤٢  (
  ). ٢٣٢(قانون اإلجراءات الجزائية ،المادة ) ٨٨(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٤٣(
  ). ٣٧(قضائية المادة قانون السلطة ال) ١٤٤(
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ة                )١٤٥( اآم التجاري ق بالمح ا يتعل ، والمتمثل بالمديرية في الغالب والمحافظة فيم
  ومحاآم األحداث ومحاآم القضاء العسكري 

ضائ            سلطة الق انون ال ى أن ق شاء           وتجدر اإلشارة إل ى حظر إن د عل د أآ ية ق
ادة         تثنائية في الم رة          ) أ/٨(محاآم اس ه أجاز في الفق ر أن ادة    ) ب(،غي من نفس الم

ذآر محاآم األحداث                 إنشاء محاآم ابتدائية متخصصة في المحافظات ، وخص بال
ا ا            وبالعودة إلى اإلجراءات التنظي    ين م ذاك يتب ة التي اتخذت حين ل      مي ر من قبي عتب

اآم المتخصصة  اء     المح م إلغ ث ت تثنائية ، حي اآم االس ل المح ن قبي ر م ا اعتب  وم
ذ               ة حينئ ة المتخصصة القائم محكمة أمن الدولة والمحكمة المماثلة المحكمة الجنائي
ى            في صنعاء ، باعتبارها محكمة استثنائية يحظر وجودها الدستور ، بينما أبقى عل

سكري الق   ضاء الع اآم الق ة ومح ة التجاري اآم االبتدائي ى  المح العودة إل ة وب ائم
ة            اختصاص الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا يتبين أن اختصاص المحاآم االبتدائي
العسكرية المتخصصة هو اختصاص نوعي موضوعي في الجرائم العسكرية وال            
ا      يس له ه ل سكريون ، أي أن ا الع تهم بارتكابه ي ي ة الت رائم العادي ى الج داها إل يتع

  .اختصاص نوعي شخصي 

  :في المحاآمة أمام محكمة مشكلة بموجب القانون الحق 
تكتسب األحكام حجيتها من تمتع المحكمة التي تصدرها بالمشروعية ومن           

د               : أهم عناصرها  شكيلها عن انون وأن يكون ت أن تكون المحكمة مشكلة بموجب الق
م                 نظر النزاع المعين صحيحًا و إّال آان عملها أو حكمها هو والعـدم سواء ، والحك

لمعدوم ال يكون حجة حتى على من قبل به صراحة أو ضمنًا ، وال يستلزم الطعن             ا
دعوى      دم ب اره أو التق ي إنك ه ويكف ة وإن     اب ة أول درج ام محكم م أم دام الحك نع

  .اصدرته محكمة أعلى درجة 
ضايا              ة في الق وتشكيل المحكمة يشمل القضاة والكتاب وممثلي النيابة العام

ة          الجنائية أو في حالة الت     دخل الوجوبي أو الجوازي للنيابة العامة في القضايا المدني
ساتها              د جل المنصوص عليها في القانون ويكون تشكيل المحكمة صحيحًا عندما تعق
ة ، وأن يكون       بحضور العدد الذي يحدده القانون من القضاة والكتاب وممثلي النياب

ين           رار تعي ة بوجود ق اريًا وممن   لكل منهم والية القضاء في هذه المحكم  ال زال س
ين                يمتلكه قانونًا وأداء اليمين بالطريقة التي يحددها القانون وعدم زوال صفة المع
م           ة ل ضائية الحق ة ق تقالة أو صدور حرآ ألي سبب من األسباب آالفصل أو االس

  .يكن مشموًال بها 
مما تقدم في الفصل الثاني من هذه الدراسة يتبين أن القانون اليمني قد حدد         

ضاة                   ا ة من الق ة أعضاء المحكم سات آاف ة بحضور الجل لتشكيل الصحيح للمحكم
وممثل النيابة العامة وآاتب المحكمة ، وإصدار الحكم من قبل نفس قضاة المحكمة     
ام               الذين سمعوا الدعوى والمرافعات ، عالوة أن يكون التعيين لكل منهم طبقًا ألحك

                                                 
  ). ٢٣١(قانون اإلجراءات الجزائية ، المادة ) ٨٩(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادة ) ١٤٥(
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مة أثناء إجراءات المحاآمة وأن يكون      قانون السلطة القضائية وأن تكون واليته قائ      
د           ًا ويكون ق ين قائم رار التعي زال ق زاع وال ي معينًا في المحكمة المنظور أمامها الن
ان  ان والمك ضاء بالزم ه للق ي واليت نهم ف د آل م د تقي ون ق ين ، أي أن يك أدى اليم

  ).١٤٦(طبقًا لقرار تعيينه
شكيل المح      ث ت ن حي انون م د الق ة قواع ث أن مخالف ل وحي ة ، يجع كم

إن                      ام ، ف ق بالنظام الع ًا يتعل ة بطالن ا باطل صادر فيه م ال إجراءات المحاآمة والحك
مخالفة قواعد التشكيل التنظيمية يترتب عليها انعدام شرعية سلطة القضاء ، األمر         
دومًا                      م مع ى سلطة القضاء ويجعل الحك ديًا عل ة تع الذي يجعل إجراءات المحاآم

  .صن بمضي المدة وال يكتسب حجية بقبول األطراف بهوهو والعدم سواء وال يتح
ك     ي ذل ا ف ة ، بم صكوك الدولي زام بال و أن االلت ا ، ه ام هن تنتاج الع واالس
وفر  ن أن ي ي ال يمك شريع داخل ى ت صوصها إل ل ن ة ، وتحوي دات الدولي المعاه
ل                 ذي يزي انون ال الضمان الفعلي إلعمال الحق في محاآمة عادلة دون قيام دولة الق

شريعية           األ سها الت ة وأس ة الدول ل بني انون ويجع ل الق ا قب ة م ة لدول ة البنيوي زم
سق    امالً  ًاومنطلقاتها الفكرية ن يمن                متك ي أن ال ذي يعن  وموحد المضمون ، األمر ال

انوني ومؤسسي               ى إصالح دستوري وق يحتاج من أجل ضمان إعمال هذا الحق إل
  .نون والحق تحقق من خالله إقامة دولة القا تربوي ت–وتعليمي 

  تأهيل وتدريب القضاة
مما تقدم يتبين أن الحق في المحاآمة أمام القاضي الطبيعي ال تتحقق الغاية    

ن          ه م ذي يمكن انون ال م بالق ي القاضي العل وفرًا ف ون مت ة أن يك ي حال ه إّال ف من
  .االجتهاد وتحقيق العدل بين الناس وحماية شرعية الحكم وحقوق اإلنسان 

ن يكون القاضي   أ) ج/٥٧(السلطة القضائية اليمني في مادته      اشترط قانون     
شر  ة في ال شهادة الجامعي د ال ضاء بع الي للق د الع ى شهادة من المعه ائزًا عل يعة ح

  معترف بها في الجمهورية اليمنية حدى الجامعات الوالقانون ، أو في الحقوق من إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ). ٩و٧(قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، المادتان ) ١٥٠(دستور الجمهورية اليمنية ، المادة ) ١٤٦(
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  رصد إجراءات المحاآمة العادلة: القسم الثاني 
  ون القضاءؤ أهداف مراقبة المحاآمة ورصد إدارة ش- أ

الهدف األول هو الرصد المباشر     :  هناك أهداف أّولية لمراقبة المحاآمة منها      - ١
د عن الج  ستقل ومحاي ر م داد تقري ن أجل إع سات،م ة ل و الرقاب اني ه دف الث  واله

أنه            ذي من ش ساعد الشعبية على أداء القضاء واحترام سيادة القانون ، األمر ال  أن ي
 الهدف الثالث هوأن الرقابة تبعث األمل لدى        القضاء على توخي العدل واإلنصاف،    

  .أطراف النزاع في اإلنصاف لخضوع المحكمة لمراقبة المجتمع المدني
إ  وفي نهاية ال       ة للمحاآمات هو إصالح               مطاف ف ائي من المراقب ن الهدف النه

وق اإل  ة حق ى حماي ادرًا عل ه ق ا يجعل ضاء بم ية وصيانة الق ه األساس سان وحريات ن
  .  الشرعية القانونية ومشروعية الحكم وتحقيق العدل للجميع 

ة                  - ٢ ة المحاآم د مراقب ة تتطلب من الراصد عن ا إهتمام   ءيالإثمة مسائل هام  ًاه
راءات قانو      ق إج سير وف ة ت ن أن المحاآم د م ة بالتأآ سيت   والمتمثل ة ول ة عادي ني

ل وجزة وتكف دفاع لألطرافم وق ال ة  حق ة آاف ق إقام ا يحق ساواة وبم دم الم ى ق  عل
اب،     العدل ومن عدم  إفالت من يقوم         الطبع     بانتهاك حقوق اإلنسان من العق  ويحق ب

ة            ع بمحاآم سان التمت وق اإلن صفة، لمرتكبي انتهاآات حق اج       من  ولكن المجتمع يحت
رع  أنظر ال (منتهكي حقوق اإلنسان إلى العدالة،بنفس القدر إلى أن يتأآد من تقديم       ف

ة       "فاء من الفصل الرابع  تحت عنوان         ا     ،")مبادئ عدم اإلفالت من العقوب  ومن هن
دل ومن عدم  إفالت                   يضطلع  مراقبو المحاآمات بمهمة وهي التأآد من تحقيق الع

  .مرتكبي انتهاآات حقوق اإلنسان من العقوبة
 في  على أن المحاآمات ليست سوى جزء صغير للغاية، ولكنه أآثر وضوحاً         - ٣
 ولذلك، هناك هدف أعم ، وهو أن ينظرالناشطون في       دة، في أداء نظام القضاء،    العا

 من استعراض ووصف    مجال حقوق اإلنسان إلى مراقبة المحاآمة باعتبارها جزءاً       
ات       .ون القضاء   الوظائف والهياآل في إدارة شؤ       آاملين لجميع  ك أن عملي ال ذل ومث

يم    . جات النظام القانوني  مراقبة المحاآمات  قد تكون وسيلة  لتقييم احتيا         وإجراء تقي
ي أو       ستوى وطن ل م ى آ اآم عل ف المح ف بمختل ة وتعري ب معرف د يتطل ع ق أوس
م في آل               محلي، ومكتب عضو النيابة، والشرطة ومسؤولي السجون، الخ، ودوره

وحكم  بالتحقيق خطوة من إجراءات المحكمة من التوقيف أو تقديم الدعوى ومروراً   
نقض، المحكمة واالستئناف    ي  التي                وال اديمي والمهن دريب األآ واع الت ا هي أن  وم

ا             م؟  وم حصل عليها مختلف العاملين في النظام القانوني؟  وما هي ظروف  عمله
درك        ف ي ه؟ وآي أداء وظائف ام ب وم النظ دى يق ى أي م ة؟ وال واردهم المادي ي م ه

ساعدة                  ا هي الم م  وم در /مختلف  الفاعلين في النظام القضائي أدواره ذي   الت يب ال
 ؟ يعتقدون أنه سيكون مفيدًا
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   اإلفادة بالمعلومات والبحث قبل المراقبة-ب
ب       - ٤ ل آمراق ذي يعم سان ال وق اإلن ال حق ي مج د ف رف الراص ي أن يتع ينبغ

ة  أعلللمحاآم ة  ى الت ه المحاآم تجري في ذي س ان ال ضا أن  ،ريخ والمك ي أي  وينبغ
د  داث المح ية عن األح ات أساس ى معلوم ب عل ى يحصل المراق ي أفضت إل دة الت

 تقارير المراقبة في الماضيوينبغي، إن أمكن،  أن يستعرض  المراقب .  المحاآمة
ام   ةوأحك راءات الجزائي انون اإلج رائم ، ق ات والج انون العقوب صوص ، وق ون

ارير         تفاقيات والمعاهدات   الدستور واإل  ة والتق ائق القانوني صلة، والوث الدولية ذات ال
  .الصحفية

  ات العامة قبل وأثناء وبعد المراقبة البيان- ج
ائع     - ٥ ة عن الوق ات عام ة عدم إصدار أي بيان صفة عام ى الراصد ب ينبغي عل

اك حاجة في            ،قبل نهاية المحاآمة  التي يستخلصها المراقب     د تكون هن  ومع ذلك، ق
ة     ن مراقب ة لتوضيح الغرض م ة المراقب ي بداي ام  ف ان  ع ى بي االت إل بعض الح

د         ايتها من اجل استدعاء اإل    و عند نه  المحاآمة أ  ة، الب نتباه إلى القضية، وفي آل حال
  . من تقييم الفائدة المتوقعة ألي بيان عام في مقابل العواقب المحتملة

   االتصاالت والمقابالت بعد الوصول إلى مكان المحاآمة- د
سان أن                   - ٦ وق اإلن قبل البدء في مراقبة المحاآمة،  ينبغي للراصد في مجال حق

ديم معلومات                    يجري ات   نهم تق ذين يمك ابالت مع عدد من األشخاص ال صاالت ومق
ل   ا، وقب ة به ة المحيط ضية والحال م الق ى فه ساعدته عل رورية لم يل ض وتفاص

ة أن         . الوصول إلى موقع المحاآمة    وم بالمراقب ى    وينبغي للراصد الذي يق يحافظ عل
مة وغيرهم ممن   ، وذلك باالتصال بعضو النيابة والقاضي ومسؤولي الحكو       التوازن

ود      .    عن المتهم ومحامي الدفاع    يمكنهم تقديم معلومات مفيدة، فضالً     ا هو معه وآم
  .  ًالومستقدائما، يجب أن  يكون المراقب  غير متحيز 

د  - ٧ هوعن دعى علي ع الم ة م راء مقابل ال إج ي مج اول الراصد ف ، ينبغي أن يح
ذ ام ب سان القي وق اإلن يح أقصى درجة من احق ان يت ي مك ق من أللك ف ان والتحق م

ة      ،الحالة العقلية والبدنية للمدعى عليه وظروف احتجازه        وعلى الراصد تقدير مقابل
  .المدعي عليه بمفرده  أو في حضور محامية

  المحاآمة)  دوسيه( إمكانية الوصول إلى ملف - هـ
سعى - ٨ ى الراصد أن ي ى عل سة للحصول عل ائق الرئي ي الوث ستخدم ف ي ست  الت

ة وال ةقاعة المحكم ل للمحاآم م آام ق فه ية لتحقي تكون أساس ي س ا ينبغي أن ،ت  آم
  .يتحقق من أن محامي الدفاع قد حصل على  الملف والوثائق الضرورية

   الجلوس في قاعة المحكمة وتدوين المالحظات- و
سان    - ٩ وق اإلن د حق ة     لراص ة ألن المحاآم ة المحكم ول قاع ي دخ ق ف الح

ة ب  علني ان مناس ى م ،واختيار مك اظ عل ز   للحف دم التحي ر ع ة  ظه سهيل مراقب ولت
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د في قاعة                     ،المحاآمة ان ظاهر  ومحاي  وينبغي أن يختار المراقب الجلوس في مك
  . المحكمة
د    -١٠ ى الراص ب عل رة  يح ات آثي دوين مالحظ صورة   ت ة،  ب اء المحاآم   أثن

ان   ى مك د الوصول إل ا إال بع صريح عنه ارير أو الت داد تق ي إع دأ ف ريعة وأال يب س
  . آمن
  د تقديم تقرير المراقب وإعدادها وجوهرها مواعي- ز

إعداد تقرير على وجه    ينبغي للراصد في مجال حقوق اإلنسان بعد المراقبة          -١١
ة لكي             ، وحتى  تكون المراقبة فعالة     ،السرعة ة حيوي سرعة بأهمي سم ال  لما وبينما تت

ة                       ا في آتاب دأ المراقب عموم ن،  أال يب دواعي األم ة ، ينبغي، ل  تكون المراقبة فعال
ن    ان آم ى مك صل إل ى ي ر حت ة    ،التقري ن للمنظم ة يمك ر بلغ ة التقري ي آتاب  وينبغ

  .استخدامها
سان   -١٢ وق اإلن ال حق ي مج ت،  ينبغي للراصدين ف ه الوق سمح ب ا  ي در م وبق

  :  في تقاريرهمإدراج  المعلومات التالية
  ؛خلفية القضية ) ١(
ضية ) ٢( ائع الق ع  وق ستقل، م ة والرصد الم ي المحاآم دثت  ف ا ح   آم

دعاء والدفاع، والتهم، والقوانين د بصفة خاصة على  أدلة اإلالتشدي
ة،               ة المحاآم ة، وعملي سابقة للمحاآم ا، واإلجراءات ال المستند إليه

 والحكم؛
 حتجاز؛ وظروف اإلالحالة العقلية والبدنية للمتهم ) ٣(
 مدى توافر شروط المحاآمة العادلة؛تقييم   ) ٤(
  )مشفوعة بتوصيات ( خاتمة ) ٥(

  :ي بالتقريرويمكن  إلحاق ما يل -١٣
نسخة من أمر التكليف بمراقبة المحاآمة أو التعليمات الصادرة من  ) ١(

 المنظمة؛
 نسخ من قرارات المحكمة والقوانين ذات الصلة؛ ) ٢(
د والوصف ومحاضر    ) ٣( ة والقي ة االدل ام وقائم رار االته ن ق سخ م ن

 ن وجدت وحكم المحكمة؛إالجلسات 
ة، ب             ) ٤( ق بالمراقب ا يتعل ك      وصف لمنهجية عمل الراصد فيم ا في ذل م

ابالت               ذين أجريت مق المواد التي خضعت للدراسة واألشخاص ال
 ؛)بالقدر الذي ال يتعارض مع المخاوف األمنية(معهم 

اتف الخاصة                ) ٥( ام اله اوين وأرق ل األسماء والعن المواد الحساسة، مث
شائها               ينبغي  (باألشخاص الذين قد يتعرضون للخطر من جراء إف

 ؛)شورحذف هذه المواد من أي تقرير من
ى وجود  ) ٦( ة وال ى المحاآم شير إل ي ت االت الصحف الت سخ من مق ن

 راصد حقوق اإلنسان، مع ذآر أسماء الصحف وتواريخ النشر؛
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   مراقبة المحاآمة  مقترنة بعمليات الرصد األخرى- ح
سات             -١٤ ن، أن يراقب الجل سان، متى أمك وق اإلن ينبغي للراصد في مجال حق

ة رصد خارج المحك ع عملي التوازي م ز ب صلة بتحي ات المت ك المعلوم ة ومن ذل م
ان االدعاء                   ا إذا آ ة، م القاضي أو ممارسة ضغوط على محامي الدفاع من الحكوم
يتيح لمرتكبي انتهاآات حقوق اإلنسان اإلفالت من العقاب عن طريق عدم التماس              

دالً  .  العدالة في انتهاآات سابقة     من أن  وذلك من خالل المقابالت خارج المحاآمة ب
  . ون جلسات قضائيةتك

د                    -١٥ ة، وأن يتأآ ا بدق ة المتاحة ويقيمه ع األدل ينبغي للراصد أن ينظر في جمي
ل تحري                      اليب مث ا عن طريق استخدام أس من مصداقية الوثائق التي يحصل عليه

وخ   صادر  وت ف الم ن مختل ات م ن   المعلوم ات م ع المعلوم د جم ذر عن ي الح
  .شخاصاأل
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   للفصل التاسع١التذييل 
  ١٤٧عناصر المحاآمة المنصفة: قائمة مرجعية

  ١٤٨. سواء أمام القضاء الناس جميعًا-١
ه  -٢ ي حقوق ه أو ف ه إلي ة توج ة جزائي ة تهم ي أي صل ف دى الف رد ل ل ف ن حق آ  م

  ١٤٩.والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف
  ١٥٠.   عالنية المحاآمة-٣
  ١٥١. مختصة ومستقلة وحيادية المثول أمام محكمة-٤
  ١٥٢. المثول أمام محاآم منشأة فقط بحكم القانون-٥
ًا-٦ ر بريئ ة أن يعتب اب جريم تهم بارتك ل م ه الجرم  من حق آ ى أن يثبت علي  إل

  ١٥٣.قانونًا
ة،                 -٧ ساواة التام دم الم  لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى ق

  :١٥٤بالضمانات الدنيا التالية
ريعًا) أ( ه س تم إعالم ة  أن ي ة التهم ا، بطبيع ة يفهمه ي لغ صيل ، وف  وبالتف

  ؛١٥٥الموجهة إليه وأسبابها
  ؛١٥٦أن ُيعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه) ب(
  ؛١٥٧بمحام  يختاره بنفسه أن يتصل مباشرة)  ج(
  ؛١٥٨أن يحاآم دون تأخير ال مبرر له) د(
دا أن يحاآم حضورياً ) هـ ( ام      وأن ي سه بشخصه أو بواسطة مح فع عن نف

  ؛١٥٩من اختياره
دافع      ) و( ن ي ه م ن ل م يك ه إذا ل دافع عن ن ي ود م ي  وج ه ف ر بحق أن ُيخَط

  ؛١٦٠عنه
                                                 

أنظر أيضًا الفروع الخاصة بالتوقيف واالحتجاز الواردة في الفصل ).  ١٩٩٥(ن وثيقة داخلية لمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسا ١٤٧
  .للحصول على معلومات إضافية متصلة بالحقوق قبل المحاآمة" الزيارات للمحتجزين: "التاسع

  .نفيذ المدنيمن قانون المرافعات والت) ١٦(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ١ (١٤ المادة  ١٤٨
  .نفس المرجع السابق ١٤٩
يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاآمة آلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام  العام  أو األمن القومي في  ١٥٠

 حين يكون مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية
من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية  أن اخل بمصلحة العدالة، اال أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن 
يصدر بصورة علنية، إال إذا آان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو آانت الدعوى تتنازل عن خالفات بين زوجين 

  . من الدستور ١٥٤من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ١ (١٤المادة .  على أطفالأو تتعلق بالوصاية 
  . من الدستور١٤٩من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ١ (١٤المادة  ١٥١
  . من الدستور١٥٠نفس المرجع السابق والمادة  ١٥٢
 من قانون االجراءات ٤ من الدستور والمادة ١٤٩الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة من العهد ) ٢ (١٤المادة  ١٥٣

  .الجزائية
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٣ (١٤المادة  ١٥٤
  .ورج من الدست /٤٨من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) أ) (٣ (١٤المادة  ١٥٥
 من قانون االجراءات ٩ من الدستور والمادة ٤٩من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ب) (٣ (١٤ المادة ١٥٦

  .الجزائية
 من ٩ من الدستور  والمادة  ٤٩والمادة ) ب (٤٨من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ب) (٣ (١٤المادة  ١٥٧
  .ون اإلجراءات الجزائيةقان
  .ج من الدستور/٤٨من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ج) (٣ (١٤ المادة ١٥٨
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) د) (٣ (١٤المادة  ١٥٩
  .الجزائية من قانون االجراءات ٩ من الدستور والمادة ٤٩والمادة ) د) (٣ (١٤المادة  ١٦٠
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ًا) ز( ة حكم زوده المحكم ك،  أن ت ضي ذل ة تقت ا آانت مصلحة العدال ، آلم
ائل                        ك الوس ان ال يمل ك إذا آ ى ذل ه  أجرا عل ه، دون تحميل دافع عن بمحام ي

  ؛١٦١ع هذا األجرالكافية لدف
  ؛١٦٢أن يناقش شهود االتهام وأن يناقش شهود النفي بذات الشروط) ح(
ستخدمة             أن ُيزوَّد مجاناً  ) ط(   بترجمان إذا آان ال يفهم أو ال يتكلم  اللغة الم

  ؛١٦٣في المحكمة
  ١٦٤.أال ُيكره على الشهادة  ضد نفسه أو على االعتراف بذنب) ي(

ة حق اللجوء،          -٨ ن بجريم ا              لكل شخص أدي ى آيم ة أعل ى محكم انون، إل ا للق  وفق
  ١٦٥.تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه

ه         -٩ ائي يدين م نه ا حك ى شخص م م أ   حين يكون قد صدر عل ة، ث ذا   بجريم بطل ه
الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االآتشاف         

طأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل       تحمل الدليل القاطع على وقوع خ     
اً            به العقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقاً      ل، آلي ه يتحم م يثبت أن اً    للقانون، ما ل ،  أو جزئي

  ١٦٦.ولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسبؤالمس
ن       ال يجوز تعريض أحد مجدداً    -١٠ ة سبق أن أدي ى جريم اب عل  للمحاآمة أو للعق

  ١٦٧. للقانون ولإلجراءات الجنائية في آل بلد برئ منها بحكم نهائي وفقًابها أو
ت      -١١ ن وق م يك ل ل ن فع اع ع ل أو امتن سبب فع ة ب ة جريم رد بأي دان أي ف  ال ي

  ١٦٨.ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي
 ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت سارية المفعول في                     -١٢

  ١٦٩.الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة
ة أخف،   -١٣ ى عقوب نص عل انون ي ة أن صدر ق اب الجريم د ارتك دث، بع  إذا ح

  ١٧٠.وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف
 ١٧١. ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي-١٤

                                                 
  . من قانون االجراءات الجزائية٩ من الدستور والمادة ٤٩والمادة ) د) (٣ (١٤المادة  ١٦١
  . من قانون االجراءات الجزائية  ٣٤٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) هـ) (٣ (١٤المادة  ١٦٢
  . من قانون االجراءات الجزائية ٣٣٥دنية والسياسية والمادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم) و) (٣ (١٤المادة  ١٦٣
  . من قانون االجراءات الجزائية٦من الدستور والمادة )ب (٤٨من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ز) (٣ (١٤المادة  ١٦٤
  . مرافعات٢٧٢ من قانون االجراءات الجزائية والمادة ٤١١مادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وال) ٥ (١٤المادة  ١٦٥
  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٦ (١٤المادة  ١٦٦
المحاآمة على ذات "أو " الخطر المزدوج"ويعرف ذلك باسم .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٧ (١٤المادة  ١٦٧

  . من قانون المرافعات ١٢مادة وال." الجرم مرتين
ال يخل ذلك  بمحاآمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها .   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (١٥ المادة  ١٦٨

يب والرق وإبادة وآانت جنائية بموجب القانون الدولي العام، بما في ذلك انتهاآات القانون الدولي العرفي، مثل جرائم الحرب والتعذ
  . من الدستور٤٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ٢ (١٥أنظر المادة .  (األجناس، الخ

ال يخل ذلك  بمحاآمة أو معاقبة شخص على أفعال  ارتكبها .   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (١٥المادة  ١٦٩
موجب القانون الدولي العام، بما في ذلك انتهاآات القانون الدولي العرفي، مثل جرائم الحرب والتعذيب والرق وإبادة وآانت جنائية ب
  .من قانون الجرائم والعقوبات) ٤(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ) ٢ (١٥أنظر المادة .  (األجناس، الخ

ال يخل ذلك  بمحاآمة أو معاقبة شخص على .   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد ) ١ (١٥المادة  ١٧٠
أفعال ارتكبها وآانت جنائية بموجب القانون الدولي العام، بما في ذلك انتهاآات القانون الدولي العرفي، مثل جرائم الحرب 

عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة من ال) ٢ (١٥أنظر المادة .  (والتعذيب والرق وإبادة األجناس، الخ
  . من قانون الجرائم والعقوبات ٤

  .من قانون المرافعات) ٦ (٣٦٣ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ١١المادة  ١٧١
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  الفصل العاشر
  مراقبة االنتخابات

 نتخابات الحرة والنـزيهة المعايير الدولية لإل-أ 
  المشارآة في الحكم وعدم التمييز-١
شارآة في إدارة ش                - ١ واطن في الم ي حق آل م بالد  ؤيكفل الدستور اليمن ون ال

واد       وحق االنتخاب والترشيح واال    ا حقوق    با ٤٣٫٤٢٫٤ستفتاء وذلك في الم  ًاعتباره
ية وقسياس ن حق ادة    م نص الم سان وت وق  ) ٣ (٢١اإلن المي لحق الن الع ن اإلع م

ى أن      ذه اإلرادة                  "اإلنسان عل ى  ه سلطة، ويجب أن تتجل اط ال شعب هي من إرادة ال
ات    اً من خالل انتخاب ة تجري دوري ين    نزيه ساواة ب دم الم ى ق ام وعل االقتراع الع ب

  ."ن حرية التصويت أو بإجراء مكافئ من حيث ضماالناخبين وبالتصويت السري
ات عن          ٦٣وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة       - ٢  من الدستور على اجراء انتخاب

ساوي          طريق اإل  ام الحر المباشر المت سري الع دولي الخاص        ، قتراع ال د ال  إن العه
ادة      ي الم ضمن ف سياسية  ي ة وال الحقوق المدني واطن  )  ب (٢٥ب ل م قأن لك  الح

اً        ، َينتخب وُينتخب  ]أن"[والفرصة في      ة تجري دوري االقتراع    في انتخابات نزيه  ب
ر الحر                     سري، تضمن التعبي اخبين وبالتصويت ال ين الن ساواة ب دم الم العام وعلى ق

  ..."عن إرادة الناخبين
ق       ةوُيطب ات حرة ونزيه ي انتخاب شارآة ف ي الم ًاالحق ف ًا تطبيق دون  عام  وب
ز ادة  .  تميي نص الم سياسية   ١وت وق ال ة الحق ن اتفاقي ادة   م رأة والم ن ) أ (٧للم م

التصويت حق المرأة في    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على          
ع اإل ي جمي ل ف ع الرج ساواة م دم الم ى ق ات عل ًال. نتخاب ادة وعم ن ) ج (٥ بالم م

صري،      ز العن كال التميي ع أش ى جمي ضاء عل ة الق راف  "اتفاقي دول األط د ال تتعه
ز العنصري     بحظر الت  ه بكل      ميي سان ،             والقضاء علي  أشكاله وبضمان حق آل إن

ام                   ساواة أم دون تمييز بسبب العرق  أو اللون  أو األصل القومي أو اإلثني، في الم
الحقوق     ع ب ي التمت يما ف انون، ال س سياسية[الق ي   ]ال تراك ف ق االش يما  ح ، والس

  واإلسهام في      على أساس االقتراع العام المتساوي،     -ً وترشيحا اقتراعًا-االنتخابات
ش   ة        ؤالحكم وفي إدارة ال ولي الوظائف العام ستويات، وت ع الم ى جمي ة عل ون العام

سان         ٢أنظر أيضا المادة    ...".  (على قدم المساواة   وق اإلن المي لحق  من اإلعالن الع
  ). من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢والمادة 

  ١٧٢ الحقوق األساسية-٢
ضاً   تحمي صكوك حقوق     - ٣ وق األساسية التي      عدداً  اإلنسان الدولية أي  من الحق

والحق في المشارآة في انتخابات      نتخابية حقيقية،  ألي عملية ا   يعد التمتع بها حاسماً   
   : هذه الحقوق، بما فيهاحرة ونزيهة  يتضمن

                                                 
  .٨ إلى ٦لصفحات من  حقوق اإلنسان واالنتخابات، مرآز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الفصل الثالث، ا١٧٢
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ϖ    ا هو الت       -الحق في حرية التعبير ة، الغرض منه ة آلي ر   العملية االنتخابي عبي
ر            اسية للشعب، عن اإلرادة السي    ولذلك  يجب توطيد حماية الحق في التعبي

 ١٧٣.عن األفكار الحزبية خالل فترة االنتخابات
ϖ      رأي ة ال اق رأي           ا -الحق في حري ر المشروطة في اعتن ة غي  سياسي   لحري

راً  د أم ًاتع راً    حتمي ات نظ ياق االنتخاب ي س مي    ف د الرس تحالة التأآي  الس
أي            لإلرادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هذه       ود ب ا لقي ة أو تخضع فيه  الحري

  ١٧٤.طريقة
ϖ    ن المظاهرات   أ يجب احترام حق التجمع حيث          -الحق في التجمع السلمي

شكل جزءًا سياسية ت ات ال ة والتجمع ة العام ة االنتخابي زأ من العملي  ال يتج
 ١٧٥.وتتيح آلية فعالة لنشر المعلومات السياسية على الجمهور

ϖ ات وين الجمعي ي تك ذا-الحق ف شمل ه وين  ي ي تك  الحق بوضوح الحق ف
اء             منظمات السياسية والمشارآة فيها،   ال وي أثن ذا الحق أمر حي رام ه  واحت

 ألن القدرة على تكوين أحزاب سياسية واالنضمام     العملية االنتخابية نظراً  
شعب في                         ا ال شارك به ائل التي يمكن أن ي م الوس ل واحدة من أه إليها يمث

   ١٧٦.العملية الديمقراطية
دولي لحقوق         " المعنون   ثالثصل ال الفأنظر   - ٤ نبذة عامة عن معايير القانون ال

ساني  انون اإلن سان والق ايير    "اإلن ن  المع يل ع ن التفاص د م ى مزي صول عل  للح
وق  ذه الحق صلة به ة المت ة  . الدولي صلة بالعملي رى ذات ال وق األخ شمل الحق وت

شا           رآة الشخص في     االنتخابية  الحق في حرية التنقل، وتنظيم اتحادات العمال، وم
ز ألسباب سياسية و الحق في التحرر من         ؤإدارة ش  ون الحكم، والتحرر من التميي

  .القتل التعسفي في الظروف التي تتسم بصعوبة خاصة
  نتخابات أهداف مراقبة اإل-ب 
  :نتخابات سبعة أغراض على األقليمكن أن يحقق رصد اإل - ٥

ϖ    و ع ه ي الواق رئيس ف رض األول وال مانالغ راء ض ة يمتقي إج  للعملي
 .والموضوعية وعدم التحيز يتسم باالستقاللاالنتخابية 

ϖ نتخاباتلتشجيع قبول نتائج اإل، يمكن إجراء الرصد وثانيًا. 
ϖ ًا ة اإل  وثالث راء مراقب ن إج ات ، يمك ة   نتخاب اء ثق شارآة ولبن شجيع الم لت

 . في العملية االنتخابيةالمنتخب
ϖ     ة اإل      والغرض الرابع هو ة نتخضمان سالمة العملي ك ردع        ابي ا في ذل ، بم

 .وآشف العنف  واإلرهاب والتزوير

                                                 
  .٧المرجع السابق، صفحة  ١٧٣
  .٧المرجع السابق، صفحة  ١٧٤
  .٨المرجع السابق، صفحة  ١٧٥
  .٨المرجع السابق، صفحة  ١٧٦
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ϖ رة                    وخامسًا سان خالل فت وق اإلن ع حق ة جمي ى رصد حماي ، هناك حاجة إل
 .االنتخابات

ϖ ًا سّهل وسادس ات فض المنازعات، ي ق رصد االنتخاب ا يتعل ، وبخاصة فيم
ضايا  ة، اذبالق ة االنتخابي صلة بالعملي ع  المت ات المجتم ارير منظم ل تق  تمث

 . لمدني مصادر مستقلة لحدوث االنتهاآات أوعدم حدوثهاا
ϖ ابعًا ن أن وس وفر، يمك ات ي د االنتخاب ًا رص ة دعم ر للتربي ر مباش  غي

  .وبناء المجتمع المدنيالوطنية 
   مدة المراقبة-ج 
ب   - ٦ راقبين تتطل ارهم م ة للراصدين باعتب شارآة الفعال ن بالم ودهم م ة وج داي

ل ة وفي آ ة االنتخابي ا مراحلالعملي ون ، : ه سجيل والطع د والت دوائر ، القي سيم ال تق
ة وال    الت االنتخابي ون ، الحم يح والطع ون ، اإلالترش الن   طع رز واع راع والف قت

  . النتائج والطعون
  قضايا حقوق اإلنسان الرئيسة -١
اج - ٧ ًايحت ذين   عموم دون ال ة    الراص ى معرف ات إل راقبين لالنتخاب ون آم يعمل
١٧٧:  

ت   ) ١( ا إن آان ل وا م ة التنق ر   حري ات والتعبي وين الجمعي ع وتك د لتجم ق
  نتخاب؛حظيت باالحترام أثناء فترة اإل

د أجرت          ) ٢( ع األحزاب ق سياسية في حدود     ما إن آانت جمي شطتها ال أن
  ؛القانون

د خضعا                     ) ٣( ام خاص ق ما إن آان أي حزب سياسي أو جماعة ذات اهتم
ى         ول إل ة الوص ق بإمكاني ا يتعل رورية فيم ر ض سفية وغي ود تع لقي

   بحرية  توصيل آرائها؛ أو فيما يتعلق عمومًاعالموسائل اإل
د  نواألحزاب والمرشح  ما إن آانت     ) ٤( ى         و والمؤي األمن عل وا ب د تمتع ن ق

 قدم المساواة؛
د استطاعوا          ) ٥( اخبون ق ان  الن ة  ما إن  آ دون خوف أو   التصويت بحري  ب

 تهديد؛
 ؛سرية االقتراعما  إن آان هناك حفاظ على  ) ٦(
ي      ) ٧( رى ف د ج راع ق ان االقت ا إن آ ة  م ه بطريق ر  مجمل ادى التزوي تتف

  .والخروج على المبادئ القانونية
   الجماعات المعنية-٢
ينبغي أن يسعى الراصد إلى تقرير موقف وانطباعات الجماعات المعنية عن             - ٨

  :طريق طرح األسئلة التالية
                                                 

١٧٧ Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: International Law and 
Practice 62 (1994).  
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 ؟ آل واحد من األحزاب السياسية المتنافسةما هي مخاوف ) ١(
 ؟ر الحكومية المحلية منظمات حقوق اإلنسان غيما هي مخاوف ) ٢(
 ؟ منظمات حقوق اإلنسان الدولية المعنيةما هي مخاوف ) ٣(
 ؟ األوساط القانونيةما هي مخاوف ) ٤(
ل  ) ٥( ق ه عواف اً   جمي سين علن وطنيين الرئي ين ال ى اإل الالعب زام  عل لت

 نتخابات؟اإلبنتيجة 
  ؟ األوساط الدبلوماسية ما هي مخاوف ) ٦(
   البنية األساسية الوطنية-٣
  
ي - ٩ درج أنوينبغ من الرقاب  ين ى األ ض ة عل ات االجاب ى االنتخاب ئلة ة غل س

  : ، خاصة ما يلينتخابيةللعملية اإلساسية البنية األالمتعلقة ب
اد و      الستقهل تتمتع اإلدارة االنتخابية باإل     ) ١( ة وبالحي رة  ل عن الحكوم بخب

 ؟في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
ع  ) ٢( ل تتمت زابه سياسية األح ي اال  ال شارآة ف ي   الم رة ف ات بخب نتخاب

 ؟المتعددة األحزاب
 ؟تستطيع األحزاب السياسية المشارآة في االنتخابات الوشيكةهل  ) ٣(
ع   ) ٤( ل تتمت سن األداء   ه افي وح تقالل الك ضائية باالس ة الق ذين الهيئ الل

  يتيحان لها  الحكم في أمور االنتخابات؟
ئلة        -١٠ ى االس آما يكون على الراصد عند العمل بمراقبة االنتخابات االجابة عل

  :يلي خص مابقوانين البلد وإجراءاته على األمتعلقة ال
 ؟تحترم القوانين واإلجراءات  المعايير الدوليةهل  ) ١(
ل  ) ٢( ع الت وه ات والواق ات الخاصة والطموح ر عن االحتياج  ريخيأتعب

 للشعب ؟
   وحق الشعب في تقرير مصيره؟تعبر عن اإلرادة السياسيةوهل  ) ٣(
  لية ؟وهل تحترم سيادة القانون في ممارسة العم ) ٤(

  ١٧٨ رصد االنتخابات -د 
ع ف           عند مراقبة عملية اإل    -١١ ى أرب ة إل ة الرقاب رات هي   نتخاب، قد تقسم عملي : ت

سابقة لإل تعدادات ال د   االس صويت،  وع ة، والت ة االنتخابي رة الحمل ات وفت نتخاب
  . األصوات،  والمتابعة الالحقة لالنتخابات

سجيل     تقسيم  الد  : نتخاباترصد االستعدادات السابقة لإل    -١ وائر ، القيد والت
  نتخابيةح وفترة الحملة اإلوالطعون ، الترشي

o نتخابات وإجراءاتهاوضع قانون  لإل  
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دولي  -١٢ ار ال ة المعي دوائر والحدود االنتخابي د ال ة تحدي رم عملي ينبغي أن تحت
ذا   ،الخاص باالقتراع على قدم المساواة بين الناخبين        وينبغي أال يكون الهدف من ه

  . استبعاد أصوات أي مجموعات أو مناطق جغرافية معينة أوالتحديد تمييع 
ة      تأخذ   -١٣ دوائر االنتخابي اً      إجراءات التحديد المنصف لل ار نطاق  من    في االعتب

ة،        سالمة اإلقليمي ة،  وال ة المتاح ات الديمغرافي ك المعلوم ي ذل ا ف ات، بم المعلوم
خ ضاريس، ال ي،  والت ع الجغراف ستند .  والتوزي د ي ان التحدي ات وإذا آ ى بيان إل

اً            ى      ؟ ام ال  التعداد، ينبغي على الراصد أن يبين ما إن آان التعداد دقيق   وباإلضافة إل
راع   ذلك، ينبغي    ى نحو      توزيع مراآز االقت ا          عل ساواة في الوصول إليه  يضمن الم

  .داخل آل دائرة انتخابية
صفة        -١٤ ر من وينبغي أن  تحظر القوانين واإلجراءات  االنتخابية منح مزايا غي

دعمهم ا لل ذين ت حين ال ة،مرش ؤهالت    لحكوم ة بم ام المتعلق ون األحك ويجب أن تك
المرشحين واضحة ويجب أال تنطوي على تمييز ضد المرأة أو جماعات عنصرية             

  . مستقللوضعقد األهلية ا ويجب أن  يخضع ف،أو إثنية معينة
وداً       -١٥ ة    وينبغي أال تواجه األحزاب السياسية قي ر معقول شارآة أو      غي ى الم   عل

ة  الت االنتخابي راء الحم ضى   ،إج ة  بمقت وفير حماي ي ت ماء   وينبغ انون ألس الق
سمية مرشحي               األحزاب ورموزها،  انون بوضوح إجراءات ت شئ الق  وينبغي أن ين

ت  ات وق دوبيهم ،  ومتطلب زاب ومن الت، األح ل الحم يح، وتموي ان الترش   ومك
وفر           اً  وتوقيت إجراء االنتخاب   وباإلضافة إلى ذلك،  ينبغي أن ي اً قت  للحمالت   آافي

  .والجهود اإلعالمية العامة
o ون االنتخاباترصد إدارة شؤ  
ضمن   -١٦ ي أن ت ام  ينبغ انون   أحك ق الق ر   تطبي وعي وغي ل إداري موض  هيك

ام الخاصة         ،  وينبغي على الراصد  اإل      متحيز ومستقل وفعال   ى األحك ة إل نتباه بعناي
ائمين       بالتعيين والمكافأة والواجبات والسلطات والمؤهالت وهيك        ارير الق ديم تق ل تق

ة ات االنتخابي ى إجراءات إدارة العملي ى األعل ئلة ، ويجب أن يجيب الراصد عل س
   :التالية

  هل الهيئة المعنية بادارة االنتخابات مشكلة بصوره متوازنة من االحزاب؟ ) ١ (
  هل تتمتع باالستقالل والحياد؟) ٢(

ين والفني)  ٣ ( وطفين اإلداري ين الم تم تعي ل ي ًا ه ة وفق ي اإلدارة االتنخابي ين ف
  لمعايير الحياد و التأهيل ؟

سؤولو )٤( دخل م ل يت شريعية   ه ة والت سلطات التنفيذي ة   ال ات االنتخايب ي العملي ف
  خافة والتخويف؟وإدارة شؤونها أو ممارسة اإل

ي   -١٧ وفر ف ب أن تت وظفين ويج ستويات   الم ع الم ى جمي ؤهالت  عل سن م ح
ي أن ،األداء ا ينبغ ون ال آم ونيك سياسي  موظف ضغط ال ز وال زولين عن التحي  ،مع

ات     وينبغي إجراء   .  والتدريب المسبق الكافي حتمي لجميع المسؤولين عن االنتخاب
ة وتنظيم                      ة القانوني رار والعملي ة صنع الق ا عملي ا فيه ة، بم جميع األنشطة االنتخابي
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ة           شفافية الكامل سم بال ى نحو يت د          ،األنشطة، عل ك، الب ى ذل من وجود    وباإلضافة إل
  .إجماع عام بشأن الهيكل اإلداري إلدارة االنتخابات

o رصد القيد والتسجيل  
 لضمان   دقيقاً تنظيمًا العملية   تنظيم للناخبين، يجب    التسجيل المسبق في حالة    -١٨

إنصاف وفعالية األحكام المتعلقة بأهلية الناخبين ومتطلبات اإلقامة وقوائم االنتخاب          
ك  ي تل ن ف ائل الطع سجالت ووس ائقوال اخبين   .  الوث وائم الن اح ق ي أن تت وينبغ

  . لألحزاب المعنية
تم            ويجب أال تمثل عوامل فقد األهلية تمييزاً       -١٩ ه، وينبغي أن ي ر مسموح ب  غي

 ويجب أن تتسع   ،تقييدها لتوفير الحد األقصى المعقول من حق الشعب في االنتخاب         
ا حواجز تق   التسجيل للمشارآة الواسعة  إجراءات   ر ضرورية     وأال ينجم عنه ة غي ني

  .  أمام مشارآة األشخاص المتمتعين بحق التسجيل 
o رصد توعية المواطنين  
ل واإلدارة   -٢٠ وفير التموي ي ت ر   ينبغ ة موضوعية وغي اخبين توعي ة الن لتوعي

ة ة وللحمالت اإلعالمي ى أساس  ،حزبي اخبين عل ة الن ة توعي وم حمل ي أن تق  وينبغ
اً   وينبغي إحاطة الج   ،تجربة السكان في التصويت    ة       مهور علم ان وآيفي ان وزم  بمك

  .  آما ينبغي توعية الجمهور بأسباب أهمية التصويت،التصويت
شجع  وينبغي إتاحة الكتابة بشان االنتخابات على نطاق واسع ،         -٢١ وينبغي أن ت

رأة                   ات والم راد االقلي يهم أف ع، بمن ف شارآة الجمي ى م اخبين عل  وينبغي   ،توعية الن
ددة    ائط المتع رق الوس تخدام ط ف      اس ى مختل واطنين عل ة للم ة فعال وفير توعي  لت

 وينبغي أن تمتد حمالت توعية الناخبين     ،مستوياتهم من القدرة على القراءة والكتابة     
  .في جميع أرجاء إقليم البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية

o رصد وسائل اإلعالم  
ى        اإلنصاف في وصول     ترتيبات   -٢٢ ائل اإلع    المرشحين واألحزاب إل  الموس

س              ائل اإلعالم الرئي  وينبغي   ة،تتسم بأهمية خاصة  عندما تسيطر الحكومة على وس
ا    وسائل اإلعالم على وجود أنظمةأن تنص    سياسية والمزاي ضمانات ضد الرقابة ال

ة              ة االنتخابي رة الحمل  ،الحكومية غير المنصفة وعدم المساواة في الوصول خالل فت
 يتضمن فقط المساواة في الوقت والمكان  والوصول المنصف إلى وسائل اإلعالم ال     

شر   نتباه إلى ساعة البث اإلذاعي والموضع ال            في اإل  المخصصين، بل أيضاً   ذي تن
ة،  ات المطبوع ه اإلعالن وق    في سان حق وق اإلن ال حق ي مج د ف ي للراص ا ينبغ  آم

ائل           ي لوس ام التنظيم شأن النظ ع ب اق واس اك اتف ان هن ا إن آ ين م سان أن يب اإلن
  .اإلعالم
راقبين   و -٢٣ ون آم ذين يعمل سان ال وق اإلن ال حق ي مج دين ف ي للراص ينبغ

ائل اإلعال ام برصد وس ات  القي سواء،لالنتخاب ى ال ة عل ة والمحلي  ويمكن م الوطني
رامج                       سياسية عن طريق رصد الب ة ال ى العملي شارآين إل ة وصول الم تقييم إمكاني

واطنين المذاعة وتخصيص الوقت ل             ة الم مختلف األحزاب    السياسية وبرامج توعي
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ة                ائل اإلعالم سخير وس السياسية والمرشحين ينبغي على الراصد التأآيد من عدم ت
ة  حين   : العام ح أ مرش زب أو مرش صالح ح ة ل سموعة والمرئي روءة و الم المق

  .بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
  )إجراءات االقتراع( رصد التصويت -٢

ي  -٢٤ ى  يلراصدينبغ سعي إل سان ال وق اإلن ة  حق ن  تغطي ن م دد ممك ر ع أآب
اب    وم االنتخ ي ي راع  ف ز االقت اة     ،مراآ اص بمراع ام خ الء اهتم م إي ي له  وينبغ

  .المبادئ التالية
ـزيهة  -٢٥ رة والن ات الح ه االنتخاب ات توجي شكل بطاق ق ب صيلية تتعل ام تف بأحك

راع االق(التصويت ة التصويت    وتصميم صناديق ومقصورات اإل     ) ت نتخاب وطريق
رم          بحيث تحقق هذا حمايةاأل    ر وأن تحت حكام العمليةاالنتخابية من ممارسات التزوي

  .سرية التصويت
ات اإل  -٢٦ ياغة بطاق ابص راع(نتخ ياغة وا) االقت ى  ص وي عل ضحة وأن تحت

 ومن ذلك  وضع مناصب المرشحين وأسماء األحزاب بالترتيب                معلومات آافية، 
 كل مشارك،  وإلتاحة فرصة متساوية ل    على البطاقة االنتخابية وذلك لتفادي التزوير     

ك، ينبغي أن  ى ذل ى وباإلضافة إل درة عل ستويات الق ار مختلف م ُتؤخذ في االعتب
ينبغي اتخاذ ترتيبات تالئم آما  د تصميم شكل البطاقة االنتخابية،  عن القراءة والكتابة 

  .)مثل المعوقين وآبار السن و السجناء (الناخبين ذوي االحتياجات الخاصة
في آل مرآز أو   ) االقتراع(ن بطائق التصويت  وينبغي إتاحة آميات آافية م     -٢٧

صويت   اآن الت ن أم ان م ه    .  مك اب بتوجي ى ادارة االنتخ ائمين عل د الق تم  تزوي وي
اتهم               ى هوي اخبين المسجلين والتعرف عل ول الن شأن قب ة      .واضح ب من خالل البطاق

سان              . االنتخابية وق اإلن وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يراقب الراصد في مجال حق
  . شواهد تدل على حدوث إرهاب للناخبين أو َتعرضهم لمعاملة تمييزيةأي
  )الفرز(رصد عد األصوات -٣

ة  -٢٨ صفة خاص م ب ن المه ة اإلم د نهاي د عن دين التواج د للراص راع وع قت
ة الرسمية        وينبغي أن يكون عد األصوات مفتوحاً      ،البطاقات االنتخابية  ام المراقب  أم

 ويجب في ، المراقبون الوطنيون والدوليون،لك من قبل األحزاب المعنية، بما في ذ 
م               آل الحاالت أن تؤخذ في الحسبان جميع البطاقات االنتخابية التي صدرت والتي ل

ة      ة منتظم ات عد األصوات والتحقق          ،تصدر والتالفة بطريق ويجب أن تكون عملي
ة        ة ونزيه مية آمن ائق الرس اظ بالوث ائج واالحتف الغ النت ا وإب ي إتاح ،منه ة  وينبغ

  . إجراءات إعادة عد األصوات في حالة النتائج المشكوك فيها
ي أن  -٢٩ وق    وينبغ ن حق وا م ذين حرم ان األشخاص ال ا إن آ ين الراصد م يب

ى حق          ، وضرورة  التصويت يحصلون على الحق في الطعن        انون عل  أن ينص الق
ى حق األحز           ات وعل ة في التماس التعويض،        الطعن في نتائج االنتخاب  اب المغبون

ات  دون   يأن يحدد القانون إجراءات  الطعن والتقاض      ويجب   سلطات التي     معوق  وال
  .تتمتع بها الهيئة القضائية المستقلة المكلفة بالطعون االنتخابية
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   رصد النتائج والمتابعة-٤
 مدى توافر    وموجز عن  يبعد إعالن النتائج مباشرة يجب إصدار تقرير أول        -٣٠

د   جملة ويتم إصدار التقري  والنزيهة بصورة مشروط االنتخابات الحرة  ائي بع ر النه
ائل االعالم أو                 دراسة وفحص الشكاوى   ر وس راد واالحزاب عب دم من االف  التي تق

منظمات المجتمع المدني أو الجهات الرسمية ونتائج االحكام القضائية بشأن العملية 
ة   ومع ذلك تصدر تقارير مفصلة عند انتهاء آل مرحلة للعملية االنتخا           ،االنتخابية بي

   .المشار اليها سابقًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   للفصل العاشر١التذييل 
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 ∗اإلطار العام لرصد ومراقبة االنتخابات 
  إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكومة

  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٣ (٢١المادة 
  

  :تشمل أغراض الرقابة ما يلي
  بناء الثقة -
 ردع العنف واإلرهاب -
 ل فض المنازعاتتسهي -
 ردع التزوير -
 الكشف عن التزوير -
 تشجيع قبول النتائج -
 دعم توعية المواطنين -
 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان -

  :تشمل الموضوعات التي يغطيها الراصدون  
  نتخاباتوضع قانون وإجراءات اإل -
 ون االنتخاباتإدارة شؤ -
 تقسيم الدوائر  -
 القيد التسجيل -
 نإعداد قوائم الناخبين والطعو -
 فترة الحملة االنتخابية -
 توعية المواطنين  -
 الترشيح  -
 )جراءات االقتراعإ(التصويت  -
 وسائل اإلعالم -
 )جراءات الفرزإ(عد األصوات  -
 النتائج   -
 الطعون -
 نتخابات ات المستضعفة قبل وأثناء وبعد اإلالمرأة والجماع -
 حياد أجهزة الدولة والوظيفة العامة والمال العام -

  : وانطباعات الجماعات المعنيةاالستعالم عن مواقف
 ما هي مخاوف آل واحد من األحزاب السياسية المتنافسة؟ -
  ما هي مخاوف منظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية المحلية؟ -
 ما هي  مخاوف جماعات األقلية؟ -

                                                 
وثيقة داخلية لمفوضية (قائمة مراجعة حقوق اإلنسان لفحص الترتيبات اإلنتخابية : مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان  ∗

  .اسب مع متطلبات الرقابة المحليةخضعت القائمة لبعض التعديالت بما يتن) ١٩٩٣األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
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 ما هي  مخاوف جماعات المرأة؟ -
 ما هي  مخاوف منظمات حقوق اإلنسان الدولية المعنية؟ -
 وساط القانونية؟ما هي مخاوف األ -
 ما هي  مخاوف األوساط الدبلوماسية؟ -
قة علنية على االلتزام ن مواف هل وافق جميع الالعبين الرئيسي -

 نتخابات؟بنتيجة اإل
  :فحص البنية األساسية القائمة

هل تتمتع اإلدارة االنتخابية باالستقالل والحياد بخبرة في تنظيم  -
  انتخابات حرة ونزيهة؟

المشارآة في االنتخابات  في السياسية بخبرةهل تتمتع األحزاب  -
 المتعددة األحزاب؟

للذين اهل تتمتع الهيئة القضائية باالستقالل الكافي وحسن األداء  -
 يتيحان لها الحكم في المسائل االنتخابية؟

  :استعراض القوانين واإلجراءات االنتخابية
  هل تحترم القوانين واإلجراءات  المعايير الدولية؟ -
ريخي ات الخاصة والطموحات والواقع التار عن االحتياجوهل تعب -

 للشعب  المعني باألمر؟
 وهل تعبر عن اإلرادة السياسية  وحق الشعب في تقرير مصيره؟ -
 وهل تحترم سيادة القانون في الممارسة العملية ؟ -

  :مدى توافر شروط االنتخابات الحرة والنزيهة
  شعب؟هل ستسمح  بعدم تقييد التعبير عن إرادة ال -
 هل ستجري في جو يخلو من اإلرهاب؟ -
 هل ستصاحبها آليات لحماية حقوق اإلنسان؟ -

  :بيان ما إن آانت الحقوق األساسية مضمونة
  حرية التعبير؟ -
 حرية الرأي؟ -
 حرية  المعلومات؟ -
 حرية التجمع؟ -
 حرية تكوين الجمعيات؟ -
 ستقالل اإلجراءات القضائية ؟إ -

  :فحص ترتيبات سرية االقتراع
صورات والستائر وبطاقات وصناديق  التصويت آافية هل المق -

 )تحليل موضوعي(لتحقيق السرية؟ 
هل يضمن الناخبون أنهم في أمان يتيح لهم التصويت آما يرغبون؟  -

 )تحليل ذاتي(



 

  ٢١٦                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  :قياس الترتيبات الرامية إلى تحقيق اإلنصاف
  هل تم إرساء مبدأ االقتراع على قدم المساواة بين الناخبين؟ -
 اء مبدأ االقتراع العام بين الكبار؟هل تم إرس -
 هل هناك ضمان لعدم التمييز في الحقوق السياسية؟ -
 ما هي الضمانات التقنية لحماية اإلنصاف؟ -

  ):دورية االنتخابات(تقييم التواتر الكافي للدورات 
 هل توجد فواصل زمنية معقولة لالنتخابات الجديدة؟ -
 مراحل العملية؟هل يوجد وقت آاف لالستعداد  لكل مرحلة من  -

 ":بالنـزاهة" توقع ما إن آانت االنتخابات ستتسم 
  هل توجد إجراءات نزيهة تالئم إرادة الشعب؟ -
 هل ستوجد تأثيرات  حقيقية، بما في ذلك نقل السلطة؟ -
  هل سيكون هناك اختيار حقيقي لمختلف األحزاب والمرشحين؟ -

  :تقييم المساواة في الحصول على الترشيح والخدمة
عمل القوانين أو اإلجراءات أو الوقائع الموجودة على  أرض هل ت -

 الواقع على التمييز ضد مرشحين  محتملين؟
 

  :قياس  إمكانية االختيار عن علم من جانب الناخبين
هل آانت الحملة االنتخابية آافية ليكون الشعب على فهم بالقضايا  -

  والمواقف؟
د مفهومة هل وصلت إلى جميع قطاعات جمهور الناخبين موا -

 لتوعية الناخبين؟
 هل يفهم الناخبون في الحقيقة القضايا واألحزاب الرئيسة؟ -

  :تقييم خطط إدارة االنتخابات
 هل إدارة االنتخابات مستقلة وموضوعية؟ -
 هل هي فعالة ؟ -
 هل سلطة اإلدارة االنتخابية آاملة وآافية في القانون والممارسة؟ -
حزاب ومشارآتها فيها ألهل يتم اختيار إدارة االنتخابات من ا -

 .بصورة  متوازنة
السلطات ون إدارة االنتخابات من قبل هل يجري التدخل في شؤ -

 منية وذوي النفوذ؟التنفيذية والعسكرية واأل
 هل سيتمتع الموظفون بالمؤهالت الضرورية لحسن األداء؟ -
 هل آل مستويات الموظفين معزولة عن التحيز؟  -
 ي؟هل هي معزولة عن الضغط السياس -
 وعن تعديل المرتبات أو الحرمان منها ألسباب سياسية؟ -
 هل هناك ضمانات قانونية مطبقة لمنع الفساد؟ -
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 ولمنع التحيز؟ -
 ولمنع التزوير؟ -
 هل هناك إجماع عام بشأن إدارة االنتخابات وهيكلها اإلداري؟ -
 هل يوفر تدريب مسبق آاف للمسؤولين؟ -

  :فحص حدود الدوائر االنتخابية
قتراع على قدم المساواة بين دوائر والحدود اإلهل تحترم  ال -

  الناخبين؟
 هل تم رسمها النتقاص أصوات جماعة معينة؟ -
 منطقة جغرافية معينة؟ -
 هل تأخذ في الحسبان المعلومات الديمغرافية المتاحة؟ -
 هل هناك تعداد دقيق؟ -
 هل تأخذ التضاريس في الحسبان؟ -
 خذ التوزيع الجغرافي في الحسبان؟هل يؤ -
 م توزيع مراآز االقتراع بالتساوي؟هل سيت -

  :تقييم تسجيل الناخبين
  هل تم اقتراح تسجيل مسبق للناخبين؟ -
 هل األحكام الخاصة باألهلية منصفة؟ -
 هل متطلبات اإلقامة منصفة؟ -
 هل اإلجراءات الخاصة بالقوائم والسجالت منصفة؟ -
 وهل هي فعالة؟ -
 هل تم وضع إجراءات للطعن في القيد -
 قرارات؟الستئناف تلك ال -
 هل الجداول مقبولة  لألطراف المعنية؟ -
  غير مسموح به؟هل تمثل عوامل الحرمان من األهلية تمييزًا -
 وهل تسمح بالحد األقصى المعقول من الحق في االنتخاب؟ -
هل هناك حواجز تقنية  تعترض سبيل التصويت أمام األشخاص  -

 المؤهلين؟
 إجراءات التسجيل لمن يناهزون العمر األدنى؟ -
ل فترة التسجيل طويلة بما يكفي لتحقيق أقصى إمكانية للوصول ه -

 إليه؟
  :النظر في الترشيحات واألحزاب والمرشحين

  هل يحظى المرشحون الذين تدعمهم الحكومة بمزايا غير منصفة؟ -
 هل األحكام الخاصة بمؤهالت المرشحين واضحة؟ -
 وهل هي منصفة؟ -
  ضد المرأة؟وهل تشكل تمييزًا -
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  ضد جماعات عنصرية معينة؟ًاوهل توقع تمييز -
 وضد جماعات إثنية محددة؟ -
 هل يخضع  فقد األهلية الستعراض مستقل؟ -
  غير معقولة على المشارآة؟هل تواجه األحزاب قيودًا -
 وعلى تنظيم الحمالت؟ -
 هل تتمتع األحزاب ورموزها بالحماية بمقتضى القانون؟ -
 هل اإلجراءات الخاصة بمرشحي األحزاب، منصفة وواضحة؟ -
 هل هناك ما ينص بوضوح على أوقات وأماآن الترشيح؟ -
 هل يتصدى القانون على نحو منصف لتمويل الحمالت؟ -
 هل هناك وقت آاف إلجراء حمالت سياسية؟ -

  :فحص االقتراع والجدولة وتقديم التقارير
  هل توجد أحكام تفصيلية تحدد شكل عمليات االقتراع؟ -
 وتحدد تصميم صناديق االقتراع؟ -
 صورات االقتراع؟وتصميم مق -
 وطريقة االقتراع؟ -
 وهل تحمي هذه التصاميم العملية من التزوير؟ -
 وهل تحترم سرية التصويت؟ -
 هل بطاقات التصويت مكتوبة بطريقة واضحة؟ -
 هل تسهل هذه اإلجراءات المشارآة الواسعة؟ -
 وهل تعرض أمن االنتخابات للخطر؟ -
 وهل هناك تجهيزات تالئم الناخبين المعوقين؟ -
 م من ذوي االحتياجات الخاصة؟وغيره -
 والناخبين من آبار السن والعجزة؟ -
 ؟والالجئين والمشردين داخليًا -
 والسجناء الذين يحتفظون بحق التصويت؟ -
وهل لدى القائمين على ادارة االقتراع توجيه واضح بشأن التعرف  -

 على هويات الناخبين؟
 دلة؟تي ستطرح على الناخبين محددة باألهل األسئلة ال -
  هناك ترتيبات لحضور المراقبين؟هل -
 هل عد األصوات مفتوح أمام المراقبة ؟ -
 هل  يتم أخذ جميع أوراق االقتراع في الحسبان في آل الحاالت؟ -
 هل عملية عد أصوات آمنة ومنصفة؟ -
 هل هناك ترتيبات لتخزين مواد االنتخابات بطريقة مأمونة؟ -
ئج المشكوك هل تم إنشاء إجراءات إلعادة عد األصوات في النتا -

 فيها؟
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 هل يجري الضغط على الناخبيين لتغير إدارتهم ؟ -
 صوات؟هل يتم شراء األ -
 

  :عمليات تقديم الشكاوى وااللتماسات والطعون
  هل يتاح لألحزاب المتضررة ممارسةالحق في تقديم شكاوى؟ -
 هل تتوفر وسائل انتصاف موضوعية؟ -
 هل  تحدد عملية االلتماس نطاق المنازعات؟ -
 لتماسات؟القانون بوضوح إجراءات لإلل ينشئ ه -
 لتماسات هي الوسيلة الوحيدة للطعن في النتائج؟هل اإل -
 هل سلطات الهيئة المكلفة بالفصل في المنازعات واضحة؟ -
 وهل هي هيئة قضائية مستقلة؟ -
 هل تتاح مستويات متعددة للطعون عند االقتضاء؟ -
 ما هو تأثير الحاالت الشاذة المؤآدة على النتيجة؟ -
 ل هناك انتصاف  لألفراد المحرومين من حقوق التصويت؟ه -

  :االنتباه إلى احترام حقوق اإلنسان األساسية
  هل هناك ضمان لحرية التعبير؟ -
 وحرية الرأي؟ -
 وحرية المعلومات؟ -
 وحرية التجمع؟ -
 وحرية تكوين الجمعيات؟ -
 وحرية التنقل؟ -
  واحترام حقوق الشخص؟ -
 واحترام حقوق اإلنسان األخرى؟ -
 ود جو من اإلرهاب؟هل يس -
 هل هناك قوانين أخرى قد تثبط من المشارآة؟ -
 هل تسري حالة طوارئ؟ -
 هل هناك تدابير استثنائية أخرى تتطلبها بشدة مقتضيات الحالة؟ -
 هل  ُيعتقد بأن التدابير االستثنائية تفسد العملية؟ -
هل ُيعتقد بأن التدابير االستثنائية تؤخر العملية بدون دواع  -

 ضرورية؟
 توجد مشاآل تتعلق بالتمييز على أساس العنصر  أو اللون أو هل -

نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو األصل أو الثروة أو 
 المولد أو أي وضع آخر؟
  :الجرائم والجزاءات والحفاظ على النظام

  هل يحمي القانون العملية من الفساد في النص والممارسة؟ -
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تعمال السلطة وإتيان أفعال منافية ومن التقصير الرسمي وإساءة اس -
 للقانون؟

  ممارسة الحقوق؟ومن تعويق -
 ومن ممارسة تأثير غير مشروع ؟ -
 ومن انتحال شخصية الغير؟ -
 ومن الرشوة؟ -
 ومن اإلآراميات؟ -
 ومن اإلرهاب؟ -
 واألدلة على حدوث  حاالت اختفاء؟  -
 ودعاوى التعذيب؟ -
 وحاالت التوقيف واالعتقال  تعسفا؟ -
 م بإجراءات موجزة أو تعسفا؟وحاالت اإلعدا -
 وغير تلك من حاالت؟ -
هل يحظر القانون جميع  ضروب الممارسات غير المشروعة  -

 حترام ذلك في الممارسة؟ ومدى اوالفاسدة
ارة وهل تحترم الجزاءات واإلجراءات المعايير الدولية بشأن إد -

 ون القضاء؟شؤ
 هل ستتواجد الشرطة في أماآن االقتراعوماهو دورها؟ -
 ؟ آان األمر آذلك، فهل ستتواجد فقط  بالقدر الضروري تمامًا إن -
 هل ستتسبب في احدث تأثير   ترهيـبي على الناخبين؟ -
هل يمكن ألعضاء الجان االقتراع تحقيق وظيفة الشرطة في بعض  -

 الحاالت؟
هل تفرض المساءلة الجنائية على إساءة التصرف الرسمي في  -

 الممارسة العملية؟
ة المدنية على المخالفات والتعويض ضد هل تفرض المساءل -

 ولين في الممارسة العملية؟ؤالمس
  :تقييم الوصول إلى وسائل اإلعالم وتنظيمها

هل هناك ترتيبات مطبقة إلتاحة إمكانية الوصول المنصف إلى  -
  وسائل اإلعالم؟

 لألحزاب؟ -
 وللمرشحين؟ -
 ة؟لحكومة على وسائل اإلعالم الرئيسهل تسيطر ا -
 م الرئيسة مرخصة من الحكومة؟هل وسائل اإلعال -
 هل تتوفر ضمانات للحماية من الرقابة؟ -
 ومن المحسوبية؟ -
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 ومن المزايا الحكومية غير المنصفة؟ -
 ومن عدم المساواة في الوصول خالل فترات الحمالت؟ -
وهل هناك ما ينص على المساواة في الوقت وتطبيقه في  -

 الممارسة؟
 اعة؟وعلى المساواة في أولوية البرامج المذ -
 هل هناك اتفاق واسع بشأن النظام التنظيمي؟ -

  :االستفسارات بشأن المعلومات العامة  وتثقيف الناخبين
  هل تم تخطيط حملة لتوعية الناخبين؟ -
 وهل تتلقى التمويل الكافي؟ -
 وهل هي غير متحيزة؟ -
 السكان؟:وهل تقوم على أساس مستوى الخبرة في التصويت لدى -
 التعليمية؟وهل هي مالئمة من الناحية  -
 وهل هي مالئمة من الناحية الثقافية؟ -
 وهل تستهدف جميع   فئات العمر المؤهلة؟ -
 وهل تشجع مشارآة المرأة؟ -
 وهل تشجع مشارآة  األقليات؟ -
 وهل توضح من يمكنه التصويت؟ -
 وهل توضح آيفية التصويت؟ -

  : سئلة اآلتية أن يجيب على األعلى الراصد إجماًال
  في العملية االنتخابية بين االحزاب والمرشحين ؟هل أجهزة الدولة محايده -
  في العملية االنتخابية والمرشحين؟هل المؤسسة العسكرية واألمنية محايدة -
 مراحلها لهل تستخدم الوطيفة العامة في العملية االنتخابية أثناءها وفي آ -

 ؟
هل يستخدم المال العام في العملية االنتخابية والتنافس بين االحزاب  -

 مرشحين ؟وال
بية والناخبين ونتائج موال له تاثير على العملية االنتخاستخدام األاهل  -

 نتخابية ؟العملية اإل
 موال من قبل المرشحين للتأثير على إرادة الناخبين؟هل تستخدم األ -
o وهل تشجع على الثقة في العملية؟ 
o هل هناك آتابات متاحة على نطاق واسع؟ 
o هل تذاع برامج على نطاق واسع؟ 
o هل يتم الوصول إلى المناطق النائية والريفية؟ 
 

  :فحص قضايا السلطة والهيكل القانونيين
o هل  ترد الحقوق السياسية في الدستور؟  
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o وفي غيره من القوانين األساسية العليا للدولة؟ 
o وهل يشمل ذلك صراحًة الحق في انتخابات حرة؟ 
o وفي انتخابات دورية؟ 
o بين الناخبين وبدون تمييز؟وفي اقتراع عام على قدم المساواة  
o وفي االقتراع السري؟ 
o وفي خوض المعرآة االنتخابية والترشيح؟ 
o وفي إمكانية تقلد المناصب العامة على قدم المساواة؟ 
o وفي حرية التعبير والرأي والمعلومات والتجمع وتكوين الجمعيات؟ 
o والتعددية واألحزاب السياسية؟ 
o هل اللغة القانونية واضحة وموجزة؟ 
o وهل هي محددة بدرجة تكفي لمنع إساءة االجتهاد في الرأي؟ 
o ولمنع التطبيق التمييزي؟ 
o ولمنع التفسيرات التي تثبط حرية الكالم؟ 
o ولمنع التفسيرات التي تثبط المشارآة الكاملة؟ 
o هل اللغة القانونية محايدة للجنسين؟ 
o وهل تشجع مشارآة المرأة؟ 
o ؟هل هناك لوائح خاصة تتعارض مع القانون 
o ؟ آافيًاهل األنظمة مفصلة تفصيًال 
o هل التعليمات اإلدارية واضحة وشاملة؟ 
o نتخابية على آل المستويات؟ دارة اإلهل ُأعدت أدلة لتوجيه الموظفين في اإل 
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   الفصل العاشر٢التذييل 
  استمارة مراقبة االقتراع والفرز

  )في المربع المناسب ((      )) المة أآتب األجابة واضحة في الفراغ المحدد ، أو ضع ع( 
را             ( د من تك م بالتأآ دقيق ، وق ى ت ر التستعجل في اإلجابة على األسئلة التي تحتاج فيها إل

ة               وقائع آافية حولها قبل أن تجيب،      ى في ورق سى أآتب إجابتك األول ضافية  ا ولكي التن
  )عادية ثم انقلها إلى االستمارة بعد التحقق  

  
  ............................رقم بطاقته الرقابيه ................................. .....أسم المراقب
  .......................رقم الدائرة البرلمانية ...............المديرية ...............المحافظة

  ...........................اسم مكان اإلقتراع.................. الدائرة المحلية /رقم المرآز 
  نوع اللجان التي تمت المراقبة فيها 

  
  

  .....................وقت مغادرة مرآز اإلقتراع  :......................وقت الوصول إلى مرآز اإلقتراع 

  
ة ، وحدد             )١( ى مجالس المحافظة والمديري ساء إل أذآر أسماء األحزاب التي رشحت ن

   :عدد المرشحات
  .............................................العدد.....................................الحزب 
  ............................................العدد......................................الحزب 
  .............................................العدد.......................................الحزب

  :مجلس المحلي للمحافظة والمديريةسماء النساء المستقالت اللواتي ترشحن للأاذآر ) ٢(
  ............المجلس..................سم ، اإل.............المجلس .. ................. االسم 

   :أذآر أسماء  أعضاء اللجنة الفرعية األولى في المرآز الذي تراقب فيه ) ٣(
  ).................................٢(العضو) ...............١(العضو.....................الرئيس 

ة          )٤( ام عملي اح واختت ا إجراءات افتت أذآر أسماء أعضاء اللجنة الفرعية التي راقبت فيه
  االقتراع؟

      ال                                نعم     هل حضر افتتاح اإلقتراع ؟ ........................ الرئيس 
    ال                           هل حضر إفتتاح اإلقتراع ؟   نعم        ).......................١(العضو
   ال   راع ؟   نعم          هل حضر إفتتاح اإلقت........ .........)......٢(العضو

                                                        
  
  
  هل تم العد والتدقيق في أوراق اإلقتراع المسلمة للجنة ؟    نعم               ال           )٥(
ة  )٦( ليمة وواضحة ومختوم وز المرشحين س ماء أو رم رع واس هل آانت أوراق اإلقت

                            نعم             ال                            تم الرسمي للجنة العليا لالنتخابات؟ بالخ
  : وضح النواقص واالخطاء في األوراق) ال( في حالة األجابة ) ٧(

...........................................................................................................  

 نسائية                         رجالية                   

 سئلة تتعلق بإجراءات افتتاح اإلقتراعأ
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  ....................................... آم عدد األوراق الخاصة باالنتخابات الرئاسية ؟) ٨(
آم عدد األوراق الخاصة بانتخاب المجلس المحلي للمحافظة ) ٩(
  ..........................؟
  ....................... المجلس المحلي  للمديرية ؟آم عدد األوراق الخاصة بانتخاب) ١٠(
دو       )١١( راقبين من أن      هل تأآدت اللجنة قبل اإلقتراع وبحضورالمرشحين أومن بيهم والم

  نعم            ال                                                                   قتراع خالية تمامًا؟صناديق اإل
هل وقع رئيس واعضاء اللجنة الفرعية مع المرشحين أو مندوبيهم على محضر )١٢(

                                        نعم              ال                     قتراع؟رة اإلمباش
ة اللجان الفرع               )١٣( راع في آاف دء         هل تحققت من أن صناديق اإلقت ل ب د أغلقت قب ة ق ي

  نعم            ال                                                 عملية اإلقتراع ؟       
                                                                                                                      

  
  

هل شاهدت الناخبين يتحرآون بأمان وحرية ويصلون إلى مرآز اإلقتراع دون )١٤(
        ال   نعم                                                  متعمد؟ منع أو تضييق
ت اإلج ة      إذا آان اخب  ) ال(اب ه الن ان يواجه ح ماآ ب أو  اوض واع الترهي ن أن ون م

  .........................................................................................:لعراقيلا
...................................................................................................  

ل مرآزاإلقتراع أو اللجان  من دخو أو منعًا، تعويقًاهل واجهت ، باعتبارك مراقبًا)١٥(
  ال                          نعم                                                       الفرعية؟                       

أوضح  تفاصيل اإلعاقة )نعم (في حالة األجابة 
  ..................:..........................................................................أوالمنع

ة       )١٦( ارج غرف ة وبارزةخ اآن مالئم ي أم اخبين ف ماء الن شوفات باس ق آ م تعلي ل ت ه
   ال                                       نعم                                                 اإلقتراع ؟              

اقين      هل شاهدت ناخب  )١٧( ات أومع ين أوأمي اً ( ين ٌامي اجوا  ..)،، سمعياً  ، بصرياً  حرآي احت
      ال                                 نعم                                         لمن يساعدهم في التصويت؟   

 بانفسهم من يساعدهم    اأوضح هل استطاع هؤالء أن يختارو     )منع(جابةفي حالة اإل           
  :في التصويت أم فرضت عليهم أشكال أخرى للمساعدة

....…………………………………………………………….......  
..................................................................................................  

رف اإل  ) ١٨  ( و غ ل تخل ن     ه راع م ة لمرآزاإلقت دران الداخلي ساحات والج راع وال قت
   نعم             ال                                                                المواد الدعائية للمرشحين؟     

د اإل    ة عن ح    ) ال(جاب صالح أي مرش ة ول يل الدعاي ح تفاص  :أوض
……………………………………………………………………  

ة األ          ه)١٩( ًا من أعضاء اللجن ة ، أو من العسكريين     ل شاهدت أي زيهم الرسمي   ( مني ) ب
  نعم             ال   نتخابية داخل المرآز االنتخابي أو في محيطه ؟يمارسون دعاية ا

  :أوضح تفاصيل الدعاية ولصالح أي مرشح آانت)نعم (جابة عند اإل

 علق بسير اإلقتراع داخل المرآز عمومًا وباألوضاع المحيطةأسئلة تت
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......................................................................................................
 ......................................................................................................  

  أو أعضاء حزب أو أنصارمرشحهل شاهدت داخل المرآز أو في محيطه مرشحًا)٢٠(
نعم           ال                      آراء الناخبين؟ أو يقدمون مغريات للتأثير على دعائيًاون نشاطًايمارس

د اإل ة عن م(جاب ح  ) نع صالح أي حزب أو مرش ة ول أثير والدعاي أوضح تفاصيل الت
  :مورس ذلك

......................................................................................................  
…………………………………………………………………  

ن أوالجيش )٢١( وى األم ًا لق ه تجمع ابي أو داخل ز االنتخ يط المرآ ي مح اهدت ف ل ش  ه
 ال                               نعم                                        بزيهم الرسمي يفوق عددهم العشرة؟ 

ى               )نعم(جابة      إذا آانت اإل   دل عل ، حدد عددهم التقريبي ووضح إذا آانت تصرفاتهم ت
  :أنهم قد تلقوا تعليمات للتصويت لمرشح بعينه

...............................................................................................  
  

 
  
هل مارست اللجان الفرعية مهامها في تهيأة وتنظيم وتزويد مكان اإلقتراع )٢٢(

      نعم           ال                                    بمختلف متطلباته؟           
  :وضح جوانب القصور التي شاهدتها) ال(جابة  في حالة اإل

......................................................................................................  
أة أل   هل أعدت مواقع واغطية لكل   ) ٢٣( ا مهي ن يمارس الناخب   بينات اإلقتراع ، تجعله

 نعم         ال                                                                          فيها اإلقتراع بسرية تامة؟  
  نعم           ال   اإلقتراع بسرية تامة ؟      هل استطاع الناخبون جميعًا)٢٤(
ع المتواجدين طوال                      )٢٥( ا في مرأى جمي راع تجعله صناديق اإلقت ع ل هل حددت  مواق

ال                                        نعم                                                فترة اإلقتراع ؟           
منية أو االنتخابية أو غيرهم للتأثير على آراء هل تدخل أحد من أعضاء اللجنة األ)٢٦(

  ورقة اإلقتراع  نياية عنهم؟ ر المرشحين أو قام بالتأشيرفي ختيااالناخبين في 
            نعم         ال                                                                                       

  هل تدخل شخص أو أآثر من غير المسموح  لهم، في أي من إجراءات اإلقتراع ؟)٢٧(
نعم         ال                                                                                                             

بين صورهم جان الفرعية تتحقق من هوية الناخبين وتقارن جيدًا هل آانت الل)٢٨(
  شر أمام أسمائهم في سجل  الناخبين؟   نعم           الوالصور التي لديها، وتؤ

ارهم عن             )٢٩( ل أعم اًال تق وا من التصويت         ١٨هل شاهدت وتحققت أن اطف ًا تمكن  عام
                                                                     في المرآز االنتخابي؟        نعم           ال   

  .................................................حدد عددهم التقربيي) نعم(     إذا آانت األجابة 
هل شاهدت اللجان الفرعية تفحص بإستمرارابهام الناخبين قبل تصويتهم، للتأآد ) ٣٠(

   ال                           نعم                                             بر فيها؟           من عدم وجود ح
  قتراعهم؟ نعم           الاهل آانت  ابهام جميع الناخبين تغمس في الحبر بعد ) ٣١(

 أسلئة تتعلق بمارسة اإلقتراع داخل اللجان الفرعية
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ة ا   حشوهل شاهدت أًيا من الناخبين ي     ) ٣٢( صندوق،أو      أآثرمن ورق راع داخل نفس ال قت
   لدية سلفًا؟ نعم           الةمتواجد يستبدل ورقة اإلقتراع المسلمة له بورقة إقتراع

  :شرح التفاصيل وحدد أعداد من قاموابذلكإ)نعم (     في حالة األجابة 
...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
  
  
  

ة إ  ك ستحضر لمراقب ذآر أن راءات إت س ال ج ي نف راع ف الق االقت ي  غ ة الت ة الفرعي لجن
  . فتتاح راقبت فيها اإل

دد الوقت الذي أغلق فيه اإلقتراع في اللجنة الفرعية ح)٣٣(
...........................................................................................................  

  عالن االغالق ؟ ور ولم يتمكنوا من االقتراع عند إهل بقي ناخبون في الطاب)٣٤(
   ال      نعم                                                                                         

هل تمت إجراءات غلق الصناديق وختمها وفقًا للضوابط القانونية )٣٥(
    ال   نعم                                      وبحضورالمرشحين أومندوبيهم والمراقبين؟

 المعلومات عن الناخبين و اع و دونت فيه آلاإلقترهل سجل محضر أغالق )٣٦(
  أو مندوبيهم؟   نعم            الاللجنة والمرشحون أوراق اإلقتراع ووقع عليه أعضاء 

  :حدد جوانب المخالفة في محضر االغالق الرسمي)ال(جابة    في حالة اإل
...........................................................................................................  

   منها،ووضعت في ظرف مغلق؟ ةهل تم عد أوراق اإلقتراع التي لم تستخدم والتالف)٣٧(
  نعم             ال                                                                                     

دبيهم والمراقبين ، نقل جميع صناديق وين أو منهل تم ،أمام مرأى المرشح)٣٨(
اإلقتراع من اللجان الفرعيةإلى اللجنة الفرعية األولى التي ستتولى الفرز ؟                                

  نعم           ال                                                                                     
وضح ماجرى من ) ال(جابة      في حالة اإل

:...............................................................................................مخالفات
...........................................................................................................  

راع  )٣٩( ة اإلقت د أن عملي ل تعتق رت   إه انوني وأدي ي وق شكل طبيع ارت ب د س اًال ق جم
  نعم              ال                                           بحيادية ونزاهة آافيين؟      

:  ذلك وضح اسباب) ال(جابة      في حالة اإل
……………………………………………………………………  
……………………………………………………………………  

  
  
  
ة                    )٤٠( ارة التي أعدت إلجراء عملي ع واإلن ات و المواق هل تعتقد أن الظروف والمتطلب

      ال  نعم                                                      الفرز آانوا مناسبين تمامًا؟

  ل إجراءات اغالق عملية اإلقتراع  أسئلة حو

  الفرز أسئلة تتعلق بعملية
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وضح ) ال( بـ     في حالة اإلجابة
  :...............................................................................................النواقص

هل شاهدت وتحققت ان الذين مارسوا وراقبوا عمليةالفرز،هم فقط المسموح لهم )٤١(
  ن؟نعم            القانونًا، من أعضاء اللجان الفرعية والمرشحين أو مندوبيهم والمراقبي

  :حدد من هم الذين حضروا أوشارآوا في الفرز) ال(جابة     في حالة اإل
 ...........................................................................................................  

............................................................. ..............................................  
  هل تواجد أشخاص مسلحون في قاعة الفرز ؟                        نعم              ال)٤٢(
ع           )٤٣( شاهدة الجمي سمح بم ع بارزوآمن،ي راع في موق ع صناديق اإلقت هل وضعت جمي

       ال     نعم                                          لهاوعدم تسربها طوال فترة الفرز؟ 
  هل آان المعنيون بالفرز يتحققون من سالمة ختم وقفل آل صندوق قبل فرزه؟ )٤٤(

   نعم          ال                                                                                             
وراق وتدوين البيانات بحضور ق وعد وفرز األن يجري فتح الصناديهل آا) ٤٥(

     ال    نعم                                           واطالع جميع االشخاص المصرح لهم؟
هل آان المعني بقراءة ورقة اإلقتراع يتيح الفرصة لمن حوله لمشاهدة اإلشارة في )٤٦(

   ال    نعم                                                الورقة وسماع إسم صاحب الصوت؟
شتبه                    )٤٧( الفرز حول اشارات التصويت الم ين ب ين المعني رة ب ات آثي هل ظهرت خالف

       نعم         ال      بصحتها في االوراق  واحقية المرشحين بها ؟                    
  لنهائية ؟       نعم         ال    هل قام أعضاء لجنة الفرز بابالغ الحاضرين بالنتائج ا)٤٨(
هل قام جميع المخولين من اعضاء اللجنة والمرشحين او مندوبيهم بالتوقيع على )٤٩(

  محاضر فرز اصوات صناديق  اللجان الفرعية  ومحاضر النتائج النهائية للمرآز؟
    ال   نعم                                                                                              

ع                ) ال(     في حالة اإلجابة   م توق رز التي ل وع محاضر الف ع ، ون حدد اسباب عدم التوقي
  ..................................................................................:من قبل الجميع

ة     هل قامت اللجنة الفرعية األولى بتسليم محاض )٥٠ ( ائج النهائي ة بالنت ة ومختوم ر موقع
لفرز اصوات مرشحي الرئاسة ،لمندوبي المرشحين الخمسة لرئاسة الجمهورية؟                         

  نعم               ال                                                                               
 قامت الجنة الفرعية األولى بتسليم محاضر موقعه ومختومة بالنتائج النهائية هل)٥١(

لفرز اصوات مرشحي المجالس المحلية للمحافظة والمديرية ، لمندوبي المرشحين 
  نعم            ال                                      الحاصلين على المراتب الثالثة األولى ؟ 

    ال جماًال قد تمت بحيادية ونزهًة آافيين؟ نعم       إملية الفرز هل تعتقد أن ع)٥٢(
  :...............................................................وضح االسباب)ال(     في حالة 
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  الفصل الحادي عشر

  التجمعات السلميةرصد 
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  الفصل الحادي عشر
  جتماعات العامةرصد المظاهرات واال

  

  المفاهيم الرئيسة
قليمية لألفراد الحق في            فيما تمنح جميع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإل       

شتراك في الجمعيات والتجمع السلمي، فهي تتيح للدول فرض قيود معينة           حرية اإل 
  .على تلك الحقوق لألسباب وبالشروط المحددة في هذه المعاهدات نفسها

ى      تفريق التجمعات التي تكون   وفي حالة  أ إل ا ال تلج ة، ولكنه ر قانوني  استخدام   غي
ا ال                 وة أو، حيثم العنف، على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تفادي   استعمال الق

  .ينطبق ذلك عمليا، يقيدون تلك القوة إلى الحد األدنى الالزم
  :ون المظاهرات وينبغي على الراصدين في مجال  حقوق اإلنسان الذين يرصد

ال المتظاهرين والموظفين                  اإل • د من جراء أفع د يتعق عتراف بأن دورهم ق
 المكلفين بإنفاذ  القوانين؛

ة التجمع               • سلطات في حري دخل ال إدراك أن دورهم  هو التحقق من عدم ت
 واالجتماع السلمي؛

 عدم تشجيع  أو تثبيط عقد تجمع سلمي؛ •
 أو االنتساب إليها؛عدم المشارآة  بأي حال في المظاهرات  •
شطة         • ن األن ات ع ع معلوم يم وجم ى التنظ ائمين عل ع الق صال م ة ات إقام

تمرار       دة اس شارآين وم دد الم سلكه وع ذي ست ق ال ة والطري المخطط
 األنشطة وأهدافها، الخ؛

 البقاء على مسافة معقولة  وآافية من المظاهرة؛ •
 رب؛تكريس انتباه خاص لألشخاص الذين يتعرضون للتوقيف أو الض •

  . آتابة تقرير تفصيلي عن أي تجمعات أو اجتماعات عامة ملحوظة
   مقدمة-أ 
 ويغطي هذا الفصل  معايير حقوق اإلنسان الدولية التي يسعى نشطاء حقوق  - ١

 من الجوانب العملية اإلنسان إلى ضمان احترامها ، آما يغطي هذا الفصل عددًا
صد المظاهرات بصورة مهنية والتقنية التي ينبغي أخذها في الحسبان من أجل ر

  .وفعالة
   المعايير الدولية لحرية التجمع واالشتراك في الجمعيات والتعبير-ب 
ي  - ٢ شنا ف ا ناق اآم صل الث ون نيالف دولي" المعن انون ال و الق سان لحق ق اإلن

سان يضمن             "لنطاق ا: ريانوالقانون اإلنساني الس   وق اإلن دولي لحق انون ال إن الق ، ف
ع   ة التجم ي حري ق ف د     الح ن قواع وطني م انون ال ون الق سلمية يتك ات ال  والجمعي

صدد  ذا ال داخلي، وبه شريع ال دولي والت انون ال ادة الق ي الم يمن ف تور ال نص الدس ي
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ادة         )٥( ة     ) ٤٢(منه على أن النظام السياسي تعددي، وتنص الم ى الحق في حري عل
 واالنضمام  على حرية تشكيل الجمعات السياسية والمجتمعية     )٥٨(التعبير ، والمادة    

ادة   نص الم شاطها ، وت ة ن ا وحري ى   )١٥(اليه ة عل راءات الجزائي انون اإلج ن ق م
ادة         سلمي ، وتنص الم ة التجمع ال انون تنظيم المظاهرات     ) ٣(الحق في حري من ق

ى  سيرات عل سياسية  (والم زاب ال ة ولألح وم الجمهوري ي عم واطنين ف للم
ة        ـرات والمسيرات       والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حري  تنظيم المظاهـ

ذة            وانين الناف انون والق ذا الق ام ه ا ال يتعارض مع الدستور وأحك  ، )السلميـة بم
 يجب على آل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل           -أ  ( على  )٤(لمادةوتنص ا 

ام من                      ة أي ل عن ثالث ل وقت ال يق ى الجهة المختصة قب الغ إل لجنة تقوم بتقديم ب
اريخ                 تاريخ بدء  ه ت ددًا في ًا ومح بالغ مكتوب  المظاهرة أو المسيرة على ان يكون ال

يرها     ط س ا وخ ا وانطالقه ان تجمعه سيرة ومك اهرة أو الم دء المظ ت ب وتوقي
ى   ا ، عل ي سترفع خالله شعارات الت اق ال بابها وإرف دافها وأس ر أه ا وذآ وانهائه

ه من ال ًا علي بالغ موقع ون ال م ، وأن يك ه سبيل اإلحاطة والعل ة وموضحًا في لجن
ة ان تكون الجهة                     اوينهم ، وفي حال نهم وعن ة ومه أسماء رئيس وأعضاء اللجن

ة       ة مهني ة أو نقاب ة جماهيري يًا أو منظم ًا سياس ة حزب ون  .. الداعي ب أن يك فيج
ورًا                      ة وممه ة أو النقاب انوني للحزب أو المنظم ل الق ه من الممث ًا علي البالغ موقع

د      بختمها، باإلضافة إلى أسماء     وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأآ
  .من صحة ما جاء في البالغ المقدم إليها 

ه    -ب  دد في وب يح تالم مكت اء اس بالغ إعط ديم ال د تق صة عن ة المخت ى الجه  عل
  ).ستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصةتاريخ وساعة استالمه واسم الشخص الم

نية بحته وللضرورة يجوز للجهة المختصة          العتبارات أم  -أ  ( :على)٥( والمادة  
ة    سيرة أو نقط اهرة أو الم دء المظ د ب ديل موع ة تع ة الداعي ع الجه سيق م بالتن
تجمعها وانطالقها وخط سيرها وانتهائها بما ال يزيد عن أربع وعشرين ساعة ،             
فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خالل أربع وعشرين ساعة     

ديم تعجال    تق صفة االس ره ب ة نظ ى المحكم صة، وعل ة  المخت ى المحكم ن إل  طع
ًا                ًا ونهائي م    –ب  .والبت فيه خالل اثنين وسبعين ساعة  ، ويعتبر قرارها بات  إذا ل

ددة يحق      رة المح ة خالل الفت دم من الجهة الداعي ة في الطعن المق تبت المحكم
بالغ الذي تم تقديمه للجهة للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب ال

ة    (على)٦( وتنص المادة    ). المختصة وفقًا ألحكام هذا القانون       على الجهة الداعي
اهرة أو  سلمي للمظ سلوك ال ة دون اإلخالل بال د للحيلول ذل أقصى جه ة ب واللجن

ام               وتنص   ).المسيرة والتعاون مع الجهة األمنية في منع أي إخالل باألمن والنظ



 

  ٢٣١                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في           (  على  )٨(المادة  
ة والخاصة                ات العام ة الممتلك ام وحماي حدود القوانين النافذة وحفظ األمن والنظ

ادة  ).وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها   ى )٩( وتنص الم للجهة  ( عل
  :المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في األحوال اآلتية 

ام    إذا  -أ  ن القي سلطة ع ة ال أنها إعاق ن ش رائم أو م ن الج د م ـال تع ت أعم وقع
  .بواجبها 

ادة                   - ب  ام الم ًا ألحك ذا    ) ٤(عند القيام بتنظيم  مظاهرة أو مسيرة خالف من ه
  .القانون أو الخروج عن الهدف المحدد لها 

  .إذا القيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة   - ج 
  .)ال شغـب أو إضطراب شديدإذا وقعت أعم  -د 
ستوجب                    ا ي ة مم ايير الدولي  ويالحظ أن هذه النصوص تتعارض بعضها مع المع

ادة     المي    )٢٠(األخذ بالمعايير الدولية عند التعارض ،إذ تنص الم  من اإلعالن الع
ى أن     سان عل ة االشتراك في االجتماعات         "لحقوق اإلن لكل شخص حق في حري

ادة    وتتض ."  والجمعيات السلمية  ة           )٢١(من الم الحقوق المدني د الخاص ب  من العه
  .  حرية تكوين الجمعيات)٢٢(والسياسية الحق في التجمع السلمي وتحمي المادة 

بشأن ) ٢/ ٢٢ (ينص العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة  - ٣
 على ال يجوز أن يوضع من القيود"حاالت تقييد حرية تكوين الجمعيات على أنه 

ممارسة هذا الحق  إال تلك التي ينص عليها  القانون وتشكل تدابير ضرورية، في 
مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام  أو 

  ."حماية الصحة العامة  أو اآلداب العامة  أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
 الدعاوى خاص المعارضين لألفكار أو أو إساءة لألشالمظاهرة قد تسبب إزعاجًا - ٤

يجب أن يكون بمقدور المشارآين إقامة  على أنه التي تسعي إلى تعزيزها،
 ومن شأن ،المظاهرة بدون الخوف من التعرض للعنف المادي من جانب خصومهم

هذا الخوف أن يعوق تكوين الجمعيات أو غيرها من الجماعات التي تدعم األفكار 
 المثيرة لجدل ة من التعبير بصراحة عن آرائهم في القضاياأو المصالح المشترآ
 وفي أي ديمقراطية ال يمكن توسيع الحق في الرد على شديد يمس المجتمع،
 ولذلك ال يمكن  اختزال ع ممارسة الحق في إقامة مظاهرات،المظاهرات ليشمل من

تدخل من الحرية الحقيقية والفعالة في التجمع السلمي إلى مجرد واجب  بعدم ال
جانب الدولة بل يكون من واجب الدولة تمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق 

  .، حتى في مجال العالقات بين األفراد، عند الحاجةباتخاذ تدابير إيجابية
  هو حق أساسي ضروري للتمتع بالحقوق الخاصة حرية التعبيروالحق في  - ٥

من اإلعالن )١٩( المادة  تنصتراك في الجمعيات والتجمع السلمي،بحرية االش
لكل شخص  حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، "العالمي لحقوق اإلنسان على أن 
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ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء 
والحق ."  نما اعتبار للحدودوواألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ود

 من العهد الدولي الخاص )١٩( منصوص عليه أيضا في المادة في حرية التعبير
بالحقوق المدنية والسياسية  ولمزيد من المعلومات عن حرية التعبير، يمكن 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون " المعنون الفصل الثالثالرجوع إلى 
  .في هذا الدليل " اإلطار: اإلنساني الساريان

  القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ  القوانين معايير استعمال -ج 
 بسلطة السيطرة على المحلية والوطنية على السواءالسلطات   تتمتع عمومًا - ٦

  .    المظاهرات لصالح استعادة النظام العام
وترد بعض  المعايير الدولية  الستعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين  - ٧

واعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي بإنفاذ  القوانين في مدونة  ق
آانون األول / ديسمبر ١٧ريخ  بتا٣٤/١٦٩اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 

 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ ٢ بالمادة  وعمًالم ،١٩٧٩
واجباتهم، يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم ب"القوانين،

 لكل األشخاص حقوق اإلنسان، ويحافظون على الكرامة اإلنسانية ويحمونها
ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ "على أنه )٣( وتنص المادة ،" ويوطدونها

إال في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود الالزمة ألداء  القوانين استعمال القوة
ال " مبدأ التناسبية  ويعلن أنه )٣(لمادة على ا) ب(ويناقش التعليق  ."  واجبهم

يجوز بأية حال  تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال  القوة بشكل ال يتناسب مع 
  ."الهدف المشروع المطلوب تحقيقه

 من المبادئ األساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة النارية ١٢وينص المبدأ  - ٨
اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثامن (ن من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القواني

 ٧آب إلى / أغسطس٢٧لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الفترة من 
  :على ما يلي) ١٩٩٠أيلول /سبتمبر

ث " ات       ن أحي ي التجمع شارآة ف ي  الم ق ف خص الح ل ش لك
سلمية ة وال ًاالقانوني ا في اإلعالن  طبق ادئ المنصوص عليه  للمب

وق  المي لحق ة  الع الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال سان والعه اإلن
ون  ون  المكلف االت والموظف ات والوآ رف الحكوم سياسية، تعت وال
ة إال    لحة الناري وة واألس تعمال الق وز اس ه ال يج وانين بأن اذ الق بإنف

  ." ١٤ و١٣ للمبدأين طبقًا
 تتسم في تفريق التجمعات التي تكون غير قانونية ولكنها ال"، ١٣وعمال بالمبدأ  - ٩

، أو، حيثما ال بالعنف، يتفادى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين استعمال القوة
  ."، يقيدون استعمالها إلى الحد األدنى الضروري عمليًايكون ذلك ممكنًا

 من المبادئ األساسية بشأن استعمال القوة واألسلحة ١٤وينص المبدأ  -١٠
في تفريق التجمعات "لقوانين على أن النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ ا
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استعمال األسلحة  للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ال يجوز، التي تتسم بالعنف
النارية إال إذا آان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي وأال تستعمل إال في 

 وال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال ،أضيق الحدود الضرورية
إال في الظروف المنصوص عليها في المبدأ ألسلحة النارية  في هذه الحاالت، ا
 ووثيقة االتصال باستعمال القوة من جانب  ولمعرفة معايير أآثر تفصيًال١٧٩."٩

  الفصل الثالثمن ٢-الفرع جالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، يمكن الرجوع إلى 
قوة من جانب مسؤولي الحكومة لمنع الحدود التي تقيد استعمال ال "تحت عنوان

  ."حاالت اإلعدام التعسفية
   تحديات رصد المظاهرات-د 
  الغرض من رصد المظاهرات-١
بها قد يكون رصد المظاهرات واحدة من أصعب المهام التي يضطلع  -١١

رصد احترام حرية التجمع  الذي يهدف إلى الراصد في مجال حقوق اإلنسان
يرة قد يكون مردها أفعال المتظاهرين والموظفين  ألسباب آث،والتظاهر السلمي

  المكلفين بإنفاذ القوانين
الغرض من رصد المظاهرات وغيرهامن أشكال التعبير الحرآي هو آفالة  -١٢

 وعلى الراصد التحقق من أن السلطات ال تتدخل في حرية ،حرية التعبير والتجمع
آة للتعبير عن معارضة  آما أن التجمعات  وسيلة مشترع واالجتماع السلمي،التجم

 ١٨٠.انتهاآات حقوق اإلنسان ومن ثم يمكن أن تمثل خطوة هامة نحو تحسين الحالة
 ومن مقتضيات ذلك عدم التعبير ب على الراصدين التعامل بمهنية ومصداقيةيج

انون ت بمقتضى الق بشأن مشروعية أو عدم مشروعية  المظاهراعن أي رأي
األشخاص الذين يعبرون عن عزمهم أو رغبتهم  أال يشجعوا أو يثبطواالداخلي و 

المشارآة في المظاهرات أو في عقد اجتماع أو في تشكيل مظاهرة سلمية، وال 
مدى إحترام حقوق  والتي يقومون فيها بمهمة الرصد للكشف عن االنتساب إليها

  . نتهاآات التي قد يتعرض لها المتظاهروناإلنسان ورصد اإل
   قبل المظاهرة-٢
 أن يكون الراصد مستعدًا ينبغيقى معلومات عن تنظيم مظاهرة، لدى تل -١٣

  .، سواء أآانت في مكان عام أم في منشأة خاصةللتوجه إلى حيثما تندلع المظاهرة
 عن  بمنظمي المظاهرة وجمع معلوماتاالتصال مسبقًاوينبغي، إن أمكن،  -١٤

مشارآين السيناريو، بما في ذلك الموقع واألنشطة المخططة والطريق وعدد ال

                                                 
ال يستعمل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين األسلحة النارية ضد األشخاص إال دفاعًا عن أنفسهم أو دفاعًا " على  أن ٩ينص المبدأ  ١٧٩

ورة تنطوي على تهديد عن اآلخرين ضد التهديد الوشيك بالموت أو اإلصابة البالغة، أو لمنع ارتكاب جريمة على درجة خاصة من الخط
جسيم للحياة، أو لتوقيف شخص يشكل هذا الخطر ويقاوم السلطة، أو لمنعه من الفرار، وحينما ال تكفي الوسائل األخرى األقل تطرفًا 

 بد من لتحقيق هذه األهداف، وعلى أية حال، ال يجوز استخدام األسلحة النارية استخداما يفضي إلى الموت عن قصد إال إذا لم يكن هناك
  ." استعمالها لحماية الحياة

١٨٠See Diane Paul, Beyond Monitoring and Reporting, Strategies for the Field-level Protection of 
Civilians Under Threat (1996).  
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ومدة المظاهرة وأهدافها واالستجابة المتوقعة من السلطات ومسارات العمل البديلة 
  .ويتوجه الراصدون الى مكان انطالق المظاهرة أو التجمع

 الراصد في مجال حقوق ينبغي أن يتعرفوخالل األيام السابقة للمظاهرة،  -١٥
تساعد الراصد ومعرفة الطريق س، الطريق الذي خططه المنظموناإلنسان على 

  . على التعرف على الصعوبات الممكنة واألخطار وطرق الفرار
بأقصى قدر من  الزيارة التمهيدية الستكشاف الطريق تنفيذعلى أنه ينبغي  -١٦

 ة، وينبغي عدم تنفيذها في نفس اليوم الذي ستجري فيه المظاهر،الحيطة والتعقل
ة شوارع ومناطق أخرى في وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضم الزيارة التمهيدي
 ولنفس السبب، ينبغي للراصد ،المدينة وذلك لتفادي الكشف عن الطريق المقترح

في مجال حقوق اإلنسان تفادي أي حديث  أو عالمة أو إشارة قد تمكن أي شخص 
 آما ينبغي عدم نقل أي معلومات إلى السلطات المدنية ،من التعرف على الطريق
  . ة أو خطط الراصد فيما يتعلق بالمظاهرةأو العسكرية عن المظاهر

   أثناء المظاهرة-٣
يجب على الراصد في مجال حقوق اإلنسان في اليوم الذي تقام فيه المظاهرة  -١٧
يتفادوا المشارآة في المظاهرة، أو أن يعتبرهم اآلخرون مشارآين فيها، على أن 

جميع  ويجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل أن ينظر إليهم ال،أي نحو
 ويجب أن يتفادى الراصدون في مجال عتبارهم مراقبين وليسوا متظاهرين،با

 .   حقوق اإلنسان تشجيع المظاهرة بوجودهم
حتفاظ بمسافة معقولة اإلوينبغي على الراصدين في مجال حقوق اإلنسان  -١٨

، أو الشرطة/بينهم وبين قوات الجيش و، وآذلك وآافية بينهم وبين المتظاهرين
 .  يظهر المراقبون بدون إفراط أنوينبغي
إذا وقعت حاالت توقيف أثناء أو عقب ومن المهام األساسية للراصد أنه،  -١٩

المظاهرة أن تجري محاولة للحصول على أسماء األشخاص الذين ألقي القبض 
زيارة مراآز  الحصول على أسماء الشهود على التوقيف، و ويمكن أيضًاعليهم

أنظر (ي يمكن أن يكونوا قد نقلوا إليها،موقوفون أو الت التي ُنقل إليها الاالحتجاز
  ").الزيارات إلى المحتجزين" المعنون ثامنالفصل ال

  بعد المظاهرة -٤
  : يشمل المعلومات التالية  بعد المظاهرة  ينبغي إعداد تقرير مفصل عنها -٢٠

 المكان؛ 
 ريخ؛التأ 
 الساعة؛ 
 المنظمات التي دعت إلى المظاهرة؛ 
 األسباب؛ 
 ف؛األهدا 
 الشعارات؛ 
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 عدد المتظاهرين؛ 
 موقف وسلوك القوات المسلحة؛ 
  . التهديدات الالحقة أو أعمال التحريض ضد الراصد أو المنظمة 

آما ينبغي أن تتضمن تقارير المتابعة أي معلومات إضافية تصل إلى  -٢١
 . الراصدين أو المنظمة في األيام التالية للمظاهرة عن المظاهرة وآثارها

هم أو ضربهم لحاالت األشخاص الذين تم توقيف نتباه خاصإس وينبغي  تكري -٢٢
وينبغي على الراصد زيارتهم حيثما نقلوا  ،لخ أثناء المظاهرةأو إساءة معاملتهم، إ

وتنطبق نفس القواعد على متابعة الحاالت التي .  في مستشفي أو مرآز اعتقال، الخ
اهرة آما تنطبق بنفس نقل فيها أشخاص إلى المستشفيات أو احتجزوا  بعد المظ

 سابعأنظر الفصل ال(القدر على االستعالمات والتقارير عن الحاالت الفردية 
  وفيما يتعلق بالمحتجزين، ينبغي اتباع القواعد ").إجراء المقابالت "المعنون 

 ثامنأنظر الفصل ال(الخاصة بالزيارات الفورية إلى السجون لرؤية بعض السجناء 
 ").لى المحتجزينالزيارات إ"المعنون 
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  الفصل الثاني عشر
  الرصد أثناء فترات النـزاع المسلح

  

  المفاهيم الرئيسة
ان     أن      ادي الحرم ك واجب تف ي ذل ا ف سان، بم وق اإلن ات بحق  بعض االلتزام

ـزاع             التعسفي   رات الن من الحياة والتعذيب والرق والتمييز ال تخضع للتقييد أثناء فت
  .المسلح

ف               ي بمختل ى وع سان عل وق اإلن ال حق ي مج د ف ون الراص ي أن يك  وينبغ
ساني           انون اإلن ه     -مستويات سريان  القانون الدولي لحقوق اإلنسان والق ا يمنحان  وم

  . ـزاع  إلى مستوى وطبيعة النستنادًاإ -من حماية
ى    )٣( وتنص المادة        انون    " المشترآة بين اتفاقيات جنيف عل ادئ أساسية للق مب

تتعامل صراحة مع النـزاعات المسلحة التي ليس لها طابع دولي، ولكن          " اإلنساني
ساري في آل الظروف،                   أصبح من المعترف به اآلن أنها تشكل المعيار األدنى ال

  .دوليةبما في ذلك النـزاعات المسلحة ال
  ١٨١ المقدمة-أ 
النـزاع المسلح الدولي والحروب األهلية وغيرها من النـزاعات الداخلية هي  - ١

 ونتيجة النقسامات الدولة، وتآآل المجتمع المدني، وعدم  ما تكون سببًاآثيرًا
احترام القانون المحلي والمعايير الدولية، وتآآل القيم التقليدية وأواصر القرابة 

ار هياآل المجتمع، وعدم احترام السلطات التقليدية والهيكل الناجمة عن انهي
القانوني وعدم فعاليتهما بما في ذلك النظام القضائي، ونشوب أزمات إنسانية 
خطيرة ينجم عنها معانات على نطاق واسع، والحرمان المهلك من الغذاء والمياه 

طرد القسري ألعداد النظيفة والخدمات الصحية والتعليم والموارد االقتصادية، وال
هائلة من السكان، والقيود على السفر، وتدمير الطرق والجسور واألسواق 
والمدارس والبنية التحتية، وظهور عدة جماعات من جماعات المعارضة المسلحة 
المتنافسة في بعض األحيان،  وتفشي تجاوزات حقوق اإلنسان على يد القوات 

ى السواء، وانتشار ثقافة عامة يغلب عليها الحكومية والكيانات غير الحكومية عل
طابع العنف، واستعمال العنف ضد المدنيين والسجناء وراصدي حقوق اإلنسان 
والموظفين اإلنسانيين باعتبار ذلك طريقة متعمدة للحرب أو لالعتقاد في بعض 

ة  في إطالر إليهم باعتبارهم سببًا أو آخر أو حتى ُينظاألحيان أنهم يساعدون جانبًا
 .النـزاع

                                                 
 David Wiessbrodt, "The Role of للحصول على بحث تفصيلي في هذا الموضوع أنظر 181

International Organizations in the Implementation of Human Rights and 
Humanitarian law in Situations of Armed Conflict", 21, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law 313  (1988).  
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  الميدانية لحقوق اإلنسان عملها في حاالت تتسم الرصدعمليات  وقد  تباشر  - ٢
ثالث مشكالت تنشأ في  ويتناول هذا الفصل بمختلف مستويات النـزاع والعنف،

 على الراصدين في مجال  يجب، من أجل جمع وتقييم الحقائق،  أوًالهذا السياق،
وق اإلنسان والقواعد والمبادئ اإلنسانية يكونوا على وعي بحقحقوق اإلنسان أن 

، يجب أن يتمكن وثانيًا ،السارية على مختلف أنواع النـزاعات المسلحة
الراصدون من جمع وتقييم الحقائق ذات الصلة حتى يمكنهم العمل بفعالية 

وحاالت النـزاع المسلح قد تعوق الرصد . ومصداقية ضد تجاوزات حقوق اإلنسان
سان أثناء  الراصدين على االستجابة النتهاآات حقوق اإلنومن ثم توهن قدرة

رصد أنشطة جماعات المعارضة المسلحة ن ، إوثالثًا فترات النـزاع المسلح،
، تتطلب مهارات ومناهج تتفاوت نوعا ما عن رصد الحكومات واالتصال بها
 ويقترح هذا الفصل عدة مبادئ أساسية  لهذا العمل في صدد ،واالتصال بها

  .عات المعارضة المسلحةجما
   تقرير وجود نـزاع مسلح وتصنيفه-ب 
   القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في فترات النـزاع المسلح- ١
  يسري قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني آالهما على فترات النـزاع  - ٣

ق اإلنسان دولي لحقوالقانون ال: "نيالفصل الثا وآما أسلفنا بالتفصيل في ،المسلح
 من العهد الدولي الخاص ٤، تسمح المادة "نطاقال: ريانوالقانون اإلنساني الس

بالحقوق المدنية والسياسية للحكومات بأن تنتقص من التزاماتها  بموجب العهد 
أثناء فترات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الدولة والتي يتم اإلعالن عن وجودها 

ال  وباإلضافة إلى ذلك، لقدر الذي تتطلبه مقتضيات الحالة، با، ولكن فقطرسميًا
، بما في ذلك يجوز في أي وقت من األوقات عدم التقيد بالتزامات حقوق اإلنسان

بما في ذلك اتفاقيات (واجب االمتثال لاللتزامات األخرى بموجب القانون الدولي 
سفي من الحياة، والتعذيب وتفادي التجريد التع) جنيف والبروتوآوالن الملحقان بها
ب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين بوالرق، وحرية الرأي والتمييز بس

  ومن هنا تنطبق آثير من معايير حقوق اإلنسان ١٨٢.أو األصل االجتماعي
  .األساسية أثناء فترات النـزاع المسلح

يان بقدرة أآبر على   ومع ذلك، يتسم القانون الدولي اإلنساني في آثير من األح - ٤
 للحد من انتهاآات حقوق اإلنسان التي اإلقناع في زمن الحرب ألنه وضع خصيصًا

ترتكب أثناء فترات النـزاع المسلح ضد األشخاص المحميين، مثل الجنود الجرحى 
 آما يتم تدريب ي سبب آخر، وضد السكان المدنيين،أو العاجزون عن القتال أل
ثير من األحيان على احترام القانون اإلنساني الذي الموظفين العسكريين في آ

وباإلضافة إلى ذلك، ." قوانين الحرب"يطلقون عليه في آثير من األحيان اسم 
 على جميع أطراف النـزاع المسلح ومن ثم  واضحًايسري القانون اإلنساني سرياناًً

                                                 
حظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وحق الشخص في االعتراف به أمام القانون هما أيضا من  ١٨٢
  لحقوق غير القابلة لالنتقاصا
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الفائدة  رؤية ويمكن لألطراف أيضًا،يقنع األطراف باإلنصاف في تطبيق قواعده
التي تترتب على االمتثال للقانون اإلنساني ومن ثم يشعر الجانب اآلخر بالتزام 

 ١٩٤٩ ويضاف إلى ذلك أن اتفاقيات جنيف  لعام ،متبادل إزاء تفادي االنتهاآات
 الملحقين بها التي تشكل جوهر القانون ١٩٧٧والبروتوآولين اإلضافيين لعام 

ات أآبر مما حظيت به معظم معاهدات حقوق اإلنساني قد حظيت بعدد من التصديق
  .اإلنسان من تصديقات

   أنواع النـزاعات المسلحة-٢
اوت     - ٥ سلحة  تتف ـزاعات الم ن الن واع م ة أن ساني أربع دولي اإلن انون ال ز الق يمي

  :القواعد والصكوك السارية على آل منها
ع لع       النـزاع المسلح الدولي  ) ١( ات جنيف األرب ام  الذي تسري عليه اتفاقي

ام  ١٩٤٩ افي األول لع ول اإلض ر  ١٩٧٧ والبروتوآ اي وغي د اله  وقواع
  ذلك من المبادئ القانونية؛

ة  ) ٢( سلحة الدولي ـزاعات الم وطني    الن ر ال روب للتحري ة ح ي بمثاب  الت
   وتخضع له؛١٩٧٧ويحددها البروتوآول اإلضافي األول لعام 

ة  ) ٣( ر الدولي سلحة غي ـزاعات الم يم  الن ضع لتنظ ي تخ ادة ال الت  ٣م
   بين اتفاقيات جنيف األربع ولبعض المعايير العرفية؛المشترآة

ة     ) ٤( ر الدولي ا      النـزاعات المسلحة غي ول اإلضافي     التي ينظمه البروتوآ
  . ضيقًاويعرفها تعريفًا١٩٧٧ لعام الثاني

اني يمكن الرجوع إلى الفصل ولمزيد من التفاصيل عن القانون الدولي اإلنس - ٦
  "  نطاقال: ريانق اإلنسان والقانون اإلنساني السدولي لحقوالقانون ال: "الثاني

وإحدى الصعوبات التي تكتنف عملية رصد انتهاآات حقوق اإلنسان أثناء  - ٧
على الراصدين . فترات النـزاع المسلح تتصل بمختلف أنواع النـزاعات المسلحة

 الوطني التمييز بين المنازعات المسلحة التي تتسم بطابع دولي، وحروب التحرير
 المشترآة بين اتفاقيات جنيف، ٣والنـزاعات غير الدولية بموجب المادة 

إلضافي الثاني، والحاالت والمنازعات المسلحة الدولية بموجب البروتوآول ا
 وفي محاولة تطبيق القانون اإلنساني على انتهاآات حقوق اإلنسان التي األخرى،

 عن نوع النـزاع الدائر تقييم داخليجراء تقع أثناء الحاالت المبينة أعاله، ينبغي إ
 في أداء الرصد وتقديم الرجوع إلى القانون الدولي المالئمفي البلد حتى يتسنى 

 ومن المهم  في هذا الصدد مالحظة أن مستويات المنازعات  قد تتغير مع التقارير،
  . تطور الحالة

o النـزاع المسلح الدولي  
 للصليب األحمر على اتفاقيات جنيف يحدد  الرسمي للجنة الدولية ان التعريف - ٨

خالف ناشئ بين دولتين من "أي النـزاع المسلح الذي يتسم بطابع دولي بأنه  



 

  ٢٤٠                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

أنكر أحد حتى وإن ...شأنه أن يفضي إلى تدخل من جانب أفراد القوات المسلحة
  ١٨٣."عدد الضحايا...  وال يهم مدة بقاء النـزاع أو الطرفين وجود حالة حرب،

 أن البروتوآول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف األربعف آما يضي  - ٩
  :تشملالمنازعات المسلحة التي تتسم بطابع دولي 
ي تناضل سلحة الت تعماري المنازعات الم سلط االس شعوب ضد الت ا ال  به

صرية،واالحتال ة العن ي وضد األنظم تها لحق ل األجنب ي ممارس ك ف  وذل
صير ر الم ي تقري شعوب ف ا آرال دة واإلعالن  ، آم م المتح اق األم ه ميث س

ين    اون ب ة والتع ات الودي دولي الخاصة بالعالق انون ال ادئ الق ق بمب المتعل
  . لميثاق األمم المتحدةالدول طبقًا

o النـزاع المسلح  غير الدولي  
ادة  -١٠ وفر الم ف ٣ت ات جني ين اتفاقي شترآة ب انون   " الم ية للق ادئ األساس المب

ة    مع  التي تتعامل صراحًة    " اإلنساني   وتنص    ١٨٤.المنازعات المسلحة غير الدولي
  : على ما يلي٣المادة المشترآة 

ي في أراضي أحد األطراف "  ابع دول ه ط يس ل سلح ل ـزاع م ام ن ة قي في حال
زم  دة، يلت سامية المتعاق ـزاعال ل طرف في الن أن آ ي يطبق ب د أدن ام آح  األحك

  :التالية
املون في       مال العدائية األشخاص الذين ال يشترآون مباشرة في األع      ) ١( يع

ار   ز ض سانية، دون أي تميي ة إن وال معامل ع األح صر أو  جمي ي العن وم عل  يق
ل              اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماث

  .آخر
تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذآورين أعاله،        ولهذا الغرض،   
  : واألماآن في جميع األوقاتوتبقي محظورة

ة اإل) أ( سالمة البدني اة وال ي الحي داء عل ع عت ل بجمي ، وبخاصة القت
  أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

  ،أخذ الرهائن) ب(
صيةاإل) ج( ة الشخ ي الكرام داء عل ة عت ص المعامل ي األخ ، وعل

  المهينة والحاطة بالكرامة،

                                                 
١٨٣ Jean Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949 at 28 (1960).  
تشكل معيارًا أدنى منطبقًا على جميع الظروف، بما " المبادئ األساسية للقانون اإلنساني"هناك اعتراف اآلن بأن هذه  ١٨٤

  .في ذلك المنازعات المسلحة الدولية
See Rosemary Abi-Saab, “The “General Principles” of humanitarian law according to the 
International Court of Justice”, 259 International Review of the Red Cross 367 (July-August 
1987).  

قًا على جميع الظروف وأن يكون مستقًال عن   أن يكون فعًال منطب٣ويقصد من المعيار األدنى الذي أرسته المادة المشترآة 
  ."القواعد التفصيلية التي تنطبق أيضا على المنازعات المسلحة الدولية"

See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, para. 218.  
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ام    العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة      إصدار األحكام وتنفيذ  ) د(  أم
شكيالً   شكلة ت ة م ًامحكم ضائية     قانوني ضمانات الق ع ال ل جمي ، وتكف

  .الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة
    .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم) ٢(
 مسؤوليات قانونية ال تحدد فقط ٣ومن المهم مالحظة أن المادة المشترآة  -١١

  .اعلين غير الحكوميين المشترآين في النـزاعللف للحكومات، بل أيضًا
."  النـزاع المسلح غير الدولي" على تعريف )٣(وال تنص المادة المشترآة  -١٢

 أن البروتوآول ينطبق )١(يوضح في المادة البروتوآول اإلضافي الثاني على أن 
بين قواته المسلحة وقوات على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم  طرف 

 قيادة مسؤولةتقع تحت ) ١( أو جماعات نظامية مسلحة أخرى  منشقةمسلحة
بعمليات عسكرية يمكنها القيام ) ٣( و سيطرة على جزء من إقليمهتمارس ) ٢(و

  .وتستطيع تنفيذ البروتوآولمتواصلة ومنسقة 
  حاالتال يسري على"ومن األهمية البالغة مالحظة أن البروتوآول  -١٣

 شغب وأعمال العنف العرضية النادرةمثل الخلية االضطرابات والتوترات الدا
 وفي آل ،"ات مسلحةوغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال تعد منازع

  .قانون حقوق اإلنسان القانون الدولي الوحيد الواجب التطبيقهذه الحاالت يظل 
 ولذلك، ينبغي النظر في عدة عوامل عند تقرير ما إن آانت إحدى الحاالت -١٤

تندرج تحت المعايير المطبقة على النـزاع المسلح غير الدولي، بما في ذلك ما إن 
آان للمتمردين قوة  عسكرية نظامية وسلطة مسؤولة عن سيرها ووسيلة احترام 

وبعبارة أخرى، ما هو عدد المقاتلين المشارآين في القتال وهل .  القانون اإلنساني
 الستراتيجية دون داخل إقليم محدد ووفقًالديهم هيكل قيادة؟  وهل يعمل المتمر

  موحدة؟  وهل يتصرفون آحكومة؟
وآذلك فقد تعزف الحكومات عن قبول وصف نـزاع بأنه غير دولي لما قد  -١٥

المادة ينطوي عليه ذلك من اعتراف ضمني باألطراف المحاربة، بالرغم من أن 
ذه األحكام  والبروتوآول الثاني يشيران بوضوح إلى أن تطبيق ه٣المشترآة 

  .ينبغي أال يؤثر على الوضع القانوني لألطراف
وبمجرد أن  تحدد عملية حقوق اإلنسان القانون الواجب التطبيق أو أنها  -١٦

  وحقوق اإلنسان ٣ستعتمد على المعايير األساسية الواردة في المادة المشترآة 
 حقوق التي ال يجوز تضييقها، يبقى بعد ذلك تطبيق األحكام المحددة لقانون

  ومثال ذلك، أنه قد تطهر الحاجة نون اإلنساني على الحالة المعنية،اإلنسان والقا
نـزاع مسلح  بين إلى تحديد ما إن آانت قد وقعت حاالت وفاة أثناء نشوب 

 وفي هذا ت حاالت قتل تعسفي بين المدنيين، إن آانت قد وقعالمتحاربين أو
الحق في عدم الحرمان : "الثالثل الفص من الفرع بإلى الصدد، يمكن الرجوع 

ولتسهيل الرجوع إلى النص، نورد فيما يلي الجدول الوارد في ، "من الحياة تعسفًا
: ريانق اإلنسان والقانون اإلنساني السالقانون الدولي لحقو: "ثانيالفصل ال
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الخاص بانطباق القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  اإلنساني على " لنطاقا
  . مستويات النـزاعمختلف

   العوامل المؤثرة على الرصد في فترات النـزاع المسلح-ج 
 على قدرة الراصد على جمع معلومات عن انتهاآات            هناك عدة عوامل تؤثر    -١٧

را             من أي بلد معين،    ١٨٥حقوق اإلنسان  أثيرا آبي ـزاع المسلح ت  وقد تؤثر حاالت الن
  .على العديد من هذه العوامل

عام من الخوف  وإذا أمكن للفرد أن يبلغ عن وقوع        إذا آان يسود جو       -أ
  .انتهاك دون المخاطرة الشديدة بالتعرض لالنتقام

من المؤآد أن النـزاع المسلح والنـزاع الداخلي سيزيدان من مستوى الخوف               -١٨
بالغ عن انتهاآات حقوق    الموجود في المجتمع وسيزيدان من خوف األفراد من اإل        

ل               ويزيد العنف من ا    اإلنسان، ل القت لخوف من التعرض لالحتجاز التعسفي أو يقل
ا ن احتم ات،م يل المعلوم ى ل توص ـزاع إل راف الن ر أط د تنظ ع ق ي الواق  و ف

شاء                   ًاالمعلومات باعتبارها أسرار   ى إف د تنظر إل م ق ة ومن ث سائل أمني  دفاعية أو م
  .االمعلومات باعتباره تجسًس

  ١٨٦سريان قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
 القانون الواجب التطبيق الحالة

  النـزاع المسلح الدولي -١
  ويشمل التسلط االستعماري واالحتالل 

األجنبي وضد األنظمة العنصرية وذلك في 
  ممارسة حق تقرير المصير

  
 

  ١٩٤٩تفاقيات جنيف األربع لعام إ
  الجرحى والمرضى في الميدان) ١(
  الغرقى) ٢(
  أسرى الحرب) ٣(
  )تحت االحتالل(مدنيين األشخاص ال) ٤(

  ١٩٧٧البروتوآول اإلضافي األول لعام 
ما دامت غير  ( أحكام حقوق اإلنسان األخرى

 )نتقاص ولم تعلن حالة طوارئقابلة لإل
  
  النـزاع المسلح غير الدولي -٢

الحرب األهلية أو أي حالة أخرى تمارس 
سلحة نظامية تحت قيادة فيها قوات م
ه من السيطرة  جزء من إقليممسؤولة على

ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية 
متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ القانون 

  .اإلنساني

  
 بين اتفاقيات جنيف    المشترآة٣لمادة ا
تسري على الحكومة وقوة المعارضة (

  )المسلحة
 ١٩٧٧ لعام البروتوآول اإلضافي الثاني

  )ميدان تطبيق أشد تقييدًا(
مادامت غير ( األخرى سانأحكام حقوق اإلن

  )نتقاص ولم تعلن حالة طوارئقابلة لإل
  :، باستثناء ما يليجميع حقوق اإلنسان  حالة الطوارئ -٣

                                                 
مشاآل حقوق : لجلسة االستماع الخاصة بأفريقيا حددت ستيفاني غرانت  معظم هذه العوامل في الشهادة التي أعدتها ١٨٥

  .١٩٧٩تشرين الثاني / أآتوبر٣١اإلنسان أمام لجنتين فرعيتين بلجنة الشؤون الخارجية األمريكية في 
  .للشرطة وقوات حفظ السالم مجموعات التدريب النموذجية التي أصدرتها مفوضية حقوق اإلنسان ١٨٦
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شغب وأعمال ال ضطرابات و أعمالاإل
 وغيرها من حاالت العنف العرضية النادرة

الطوارئ العامة التي تهدد حياة الدولة 
والتي ال تكفي فيها التدابير المتفقة في 
العادة مع الدستور والقوانين للتصدي 

  .حالةلل
علن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ي

بقرار جمهوري على الوجه المبين في 
القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض 
هذا االعالن عليه خالل السبعة االيام التالية 

لالعالن فاذا آان مجلس النواب منحًال 
،فإذا لم ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور 

عرض عليه في يدع المجلس لالنعقاد أو لم ت
حالة انعقاده على النحو السابق ، زالة حالة 

  .الطوارئ بحكم الدستور 

قد ُيسمح باالنتقاص من بعض الحقوق  •
بالقدر  الذي تتطلبه فقط مقتضيات 
الحالة، وأال يتعارض مع المتطلبات 

بما (األخرى بمقتضى القانون الدولي 
اقيات جنيف والبروتوآوالن في ذلك اتف
 ).الملحقان بها

 على أساس العنصر أو  عدم التمييز •
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 

 .األصل االجتماعي
ال ُيسمح باالنتقاص فيما يتعلق  •

بالتجريد التعسفي من الحياة أو 
التعذيب أو الرق أو السجن للعجز عن 

  .الوفاء بالتزام تعاقدي

  
  الداخلية األخرىالتوترات  -٤
الشغب وأعمال  ضطرابات و أعمالاإل

العنف العرضية النادرة التي ال تعد بمثابة 
  .حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة

الدستور اليمني ال يجيز اعالن حالة 
الطوارئ اال عندما تكون هناك حالة تهدد 

آيان المجتمع المتمثلة بالحروب أو ما 
اذ تنص المادة يماثلها من مخاطر داخلية ، 

وفي جميع االحول ال تعلن حالة ) ١٢١(
الطوارئ اال بسبب قيام الحرب والفتنة 
الداخلية او الكوارث الطبيعية وال يكون 

اعالن حالة الطوارئ اال لمدة محدودة وال 
  يجوز مدها اال بموافقة مجلس النواب 

  
تقييد ولكن ُينظر في أي  (جميع حقوق اإلنسان
 وال يمكن أن من الحقوق،ذي صلة بكل واحد 

تخضع الحقوق إال للقيود المحددة فحسب من 
قبل القانون  بغرض ضمان االعتراف 

واالحترام الواجبين  لحقوق وحريات اآلخرين 
وللوفاء بالمتطلبات العادلة لألخالقيات والنظام 

  ).  العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

  
  العادية الحاالت -٣١

 تقييد الحقوق في الحاالت ال يجيز الدستور
  .العادية 

  
  

  
قييد ولكن ُينظر في أي ت (جميع حقوق اإلنسان

 وال يمكن أن ذي صلة بكل واحد من الحقوق،
تخضع الحقوق إال للقيود المحددة فحسب من 

قبل القانون  بغرض ضمان االعتراف 
واالحترام الواجبين  لحقوق وحريات اآلخرين 

ة لألخالقيات والنظام وللوفاء بالمتطلبات العادل
  ).  العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي
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 ما إذا آان هناك وعي شعبي بمعايير حقوق اإلنسان وإذا -ب
  آانت هناك توقعات بوجوب عدم انتهاك الحقوق األساسية

مع نشوب النـزاع المسلح والنـزاع الداخلي يحدث في آثير من األحيان  -١٩
 المفروضة على العنف وتناقص التوقعات بشأن إمكانية انهيار للقيود القانونية

  .اتخاذ أي تدابير بشأن انتهاآات حقوق اإلنسان
 ما إذا آانت هناك هيئة قضائية مستقلة يمكنها االستجابة للتقارير - ج

  . التي ترد إليها من نقابة مستقلة للمحامين عن انتهاآات حقوق اإلنسان
علومات  للم مهمًايمثلون في العادة مصدرًا المداوالت القضائية والمحامين   -٢٠

 وحدوث زيادة في المستوى العام للوعي قد يؤثر عن انتهاآات حقوق اإلنسان،
  . على استقالل المهنة القانونية ضارًاتأثيرًا

   ما إذا آانت هناك منظمات محلية معنية بحقوق اإلنسان-د
ومات  موضوع ي توفر المعلقد تغدو في العادة المنظمات المحلية الت -٢١

مع أو قمع من الحكومة بدرجة تجعلها غير قادرة على أداء وظائفها وجمعارضة 
 أو قد  تتورط هذه المنظمات في النـزاع بدرجة تثير المعلومات أو اإلبالغ بها،

  .الشك في معلوماتها
 ما إذا آان بإمكان وسائل اإلعالم المحلية اإلبالغ بحرية عن -هـ

  وق اإلنسانالمسائل المتعلقة بحق
وفي ذات الوقت، قد لى الصحافة عادة أثناء وقت الحرب، تزداد الرقابة ع -٢٢

 وقد يؤثر وجود التغطية التليفزيونية الدولية  تجذب الحرب  الصحفيين األجانب،
  . على سلوك األطراف وعلى إمكانية القيام برصد حقوق اإلنسان مشوهًاتأثيرًا

المعلومات عن حقوق  ما إذا آان من الممكن الوثوق في -و
  اإلنسان

أو قد يقل توافرها بسب االستعانة  قد يثار الشك حول بيانات حقوق اإلنسان -٢٣
 ومثال ذلك أن ـزاع المسلح أو النـزاع الداخلي،بها في الدعاية  أثناء فترات الن

النـزاع " عن السلفادور يشير إلى أن ١٩٨٤تقرير منظمة العفو الدولية لعام 
 إلى سياق من المتوقع فيه أن تتالعب جميع األطراف ًاالمدني يفضي أيض

بادعاءات بالمسؤولية عن وقوع حاالت وفاة من جراء العنف تحقيقا ألغراض 
    ١٨٧."سياسية
آما توجد مخاطرة آبيرة من تسرب آثير من المعلومات التي يتم جمعها أثناء  -٢٤

 الواقع آان  ولعل هذا الطرف فيـزاع المسلح من خالل طرف أو آخر،فترات الن
 وفي هذه  قنوات أخرى، مثل وسائل اإلعالم،يروج نفس المعلومات من خالل

                                                 
١٨٧  Amnesty International, Extrajudicial Executions in El Salvador, AI Index: AMR 

29/14/84, at 15 (1984). Americas Watch apparently encountered similar difficulties in 
assessing evidence with regard to human rights violations in Nicaragua. Americas 
Watch, Human Rights in Nicaragua 1985-1986 (1986 
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 موضع شك  وقد تعتبر دعاية للحرب،الظروف، قد تصبح موثوقية المعلومات 
وفي غياب االستعالمات الموثوقة والمستقلة للراصد ، قد ُيختزل دوره إلى مجرد  

   ١٨٨.ي يشنها أحد األطرافأداة لترديد أو لتأييد حملة الدعاية الت
د    (تصاالت   ما إذا آانت هناك بنية تحتية لإل       -ز مثل الهاتف والبري

ال،        ال األعم ة رج ي درج سفر ف ت وال اآس واإلنترن خ اوالف )  ل
  تربط البلد بالعالم الخارجي

م                   -٢٥ ـزاع المسلح ومن ث رات الن اء فت  قد تغدو وسائل االتصال العادية صعبًة أثن
ات ا صادر المعلوم ل م دة،تقل ن للراصد  لمفي ات ال يمك صادر المعلوم ة م ع قل  وم

  .التحقق بسهولة من صحة المادة وتأآيد موثوقيتها
ربين   -ح  ين أو المغت ن الالجئ رة م ة آبي اك جالي ت هن ا إذا آان  م

وق   ن حق ات ع ى معلوم ول إل ة الوص م إمكاني اح له ذين يت ال
   .اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان في الخارج

   . العادة من تدفق الالجئينتزيد الحروب في -٢٦
ع             -ط   شطة للرصد في الموق  ما إذا آانت هناك إمكانية  تجهيز أن

  أو في األماآن التي قد يوجد بها الالجئون
قد يتعذر أثناء فترات النـزاع المسلح  الوصول إلى األماآن التي يدور فيها  -٢٧

ن الحكومة  وقد يكتنف السفر في بعض المناطق مخاطر بدون مساعدة م،النـزاع
  .أو جماعات المعارضة، وهو ما قد يقوض بدوره من مصداقية عملية الرصد

وبالرغم من آل الصعوبات، فإن رصد حقوق اإلنسان أمر ممكن في حاالت  -٢٨
 وفي مع الحقائق،النـزاع المسلح وبخاصة عند االستعانة بنهج أآثر فعالية في ج

 استرعاء نظر ة الرصد فيالواقع، قد تسهل المنازعات المسلحة من دور عملي
 وفي حين  توجد  عوائق تعوق الوصول إلى معلومات محددة العالم إلى الحالة،

عن األحداث في مناطق النـزاع نتيجة للقتال والتمزقات الناجمة عن الحرب  
والقمع الذي تتعرض له منظمات رصد حقوق اإلنسان المحلية، فان زيادة مستوى 

  .  حد ما عن هذه العوائقاالهتمام الدولي يعوض إلى
 المسلحة المعارضة جماعات جانب من اإلنسان حقوق تجاوزات رصد - د

  الجماعات بهذه واالتصال
، "المتابعة وتقديم التقارير " من ج بالفصل الثامن ١٠ الفقرة رد في وآما -٢٩

فإنه بمجرد انتهاء الراصد من جمع المعلومات والتحقق منها إلى حد ما قد يكون 
 . روري االتصال بالسلطة المسؤولةمن الض

  
  

                                                 
١٨٨ See the problems discussed in Americas Watch, Managing the Facts, How the 

Administration Deals with Reports of Human Rights Abuses in El Salvador (1985).    
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   تفادي االعتراف بجماعات المعارضة المسلحة
 لدى فيما يتعلق باالتصال بأحد مسؤولي الحكومة، ينبغي أن يكون واضحًا -٣٠

 بالفعل أن الحكومة قد صدقت على معايير معينة لحقوق اإلنسان أو قبلتها الراصد
قوق اإلنسان الخاصة باألفراد بأي شكل آخر وأنها مسؤولة عن ضمان وحماية ح

االتصال بإحدى جماعات  عند على أنه،.داخل إقليمها أو الخاضعين لواليتها
 ال يكون من غير الواضح من الذي سيجري االتصال به، بل المعارضة المسلحة

 العواقب القانونية أو مسؤوليته القانونية التأآد من قد يكون من الصعب أيضًا
 ومع ذلك، يمكن استخالص بعض المبادئ اتصال معه،المترتبة على إجراء 

األساسية من تجارب العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان السابقة واللجنة الدولية 
ون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة األحمر ومفوضية األمم المتحدة لشؤللصليب 

د لقيادة د يكون من المفيللطفولة ومختلف المنظمات غير الحكومية، وهي مبادئ ق
 الميدانية لحقوق اإلنسان أن تأخذها في المنظمات العاملة في مجال الرصد
  .االعتبار عند إجراء أنشطة المتابعة
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  الفصل الثالث عشر

  تقديم التقارير عن حقوق اإلنسان
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  الفصل الثالث عشر
  تقديم التقارير عن حقوق اإلنسان

  

  مفاهيم الرئيسةال
  :ينبغي أن تكون التقارير 

  .محددة ودقيقة ومستندة على معلومات مؤآدة ) ١(
  . معدة في الوقت المناسب وبدون تأخير ) ٢(
  .عملية ) ٣(

  :وهناك في العادة أربعة أنواع من التقارير الوقتية أو الدورية  التي تعد
  تقارير دورية توثق العمل المنجز والخطط ؛  ) ١(
يل    ) ٢( وفر وس ة ت ارير طارئ ى    تق ة إل ه المنظم ريعة لتنبي ة س

  ضرورة التحرك؛
استبيانات توفر وسيلة لتوثيق النتائج     / تقارير عن مقابالت     ) ٣(

  المترتبة على مقابلة ولكنها ال توفر محضرا للمقابلة ؛
  .تقارير عن وقائع منفصلة  ) ٤(

  في وحدة الرصد أما التقارير السنوية أو الخاصة
ام المنظم  ) ١( ار مه ي إط ة ف ارير المطلوب ة التق ى الكاف ه إل ز .ة وتوج وترتك

ة  ة أو الدوري ارير الوقتي ى التق ادة عل ي الع ة  ف سنوية أو الخاص ارير ال التق
صيلية   ات تف وفر معلوم ي يجب أن ت ة والت ة الرصد المحلي ن جماع واردة م ال
اه المعلومات بحيث              ة تج وتستخدم مصطلحات موحدة وتعتمد منهجيات متماثل

سئوولة ع    د الم دة الرص سنى لوح ة    يت سنوية والخاص ارير ال داد التق ن إع
دة حول تطور              االعتماد على الحقائق المجمعة والخروج باستنتاجات عامة مفي

  .حالة حقوق اإلنسان 
   مقدمة-أ 
وق    - ١ ة لحق ة المراقب ي مهم ية ف ر األساس د العناص و أح ارير ه داد التق إع

 فمن  الخارجية،رير الداخلية والتقارير    ويوضح هذا الفصل الفرق بين التقا     ،اإلنسان
ي     ارير الت ك التق ي تل ة ه ارير الداخلي د التق ا، تع ة بعينه ة ميداني ر عملي ة نظ وجه
ة             ة الجهات المعني يعدهاالراصدون بقصد توفير الحماية للضحاياعن طريق مخاطب
ات         ستخدم المعلوم ة وت شورة القانوني ضائية أو الم ساعدة الق ديم الم ة وتق بالحماي

ك التي        ،لعامة أو الخارجية  الواردة فيها في اتقارير ا     ة فهي تل  أما التقارير الخارجي
ارير    ي التق واردة ف ات ال تخدام المعلوم ة باس ر الحكومي ة غي دها المنظم تع

ة ات  ،الداخلي ع هيئ شمل التوزي ارج وي داخل والخ ي ال ع ف ى نطاق أوس وزع عل وت
ة دول    وأالدولي ع ال سان والمجتم وق اإلن ة حق ة بحماي ات المعني ا والمنظم ي جهزته
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ه   سان  وحريات وق اإلن ة حق ة لحماي دابير الكافي وفير الت صد ت زة االعالم وبق وأجه
  .االساسية  

تخدامات         - ٢ ارير واالس ة للتق واع المختلف بعض األن اذج ل صل نم ذا الف رح ه يط
ذه التقارير    ي تحدد                ،المختلفة له ة الت ادئ التوجيهي ورد الفصل باختصار المب ا ي آم

  .النماذج الخاصة بالتقاريرآيفية آتابة التقارير واستخدام 
   المبادئ العامة إلعداد التقارير عن حقوق اإلنسان-ب 
   الصحة والدقة – ١
واردة؛                - ٣  الخطوة األولى في إعداد أي تقرير هي التحقق من صحة المعلومات ال

ة إال                     ى الكاف ا عل سلطات وطرحه دى ال دخل ل ذلك ألنه ال يمكن إعداد التقارير والت
د      ،رير مرتكزة على معلومات محققة    إذا آانت هذه التقا    وبعد استكمال البحث والتأآ

ائع                    شواهد المتاحة و الوق ى أساس ال تم وضع التقريرعل ات، وي من صحة المعلوم
  .والموثقة

كاالً      - ٤ سان أش وق اإلن ارير حق ذ تق ن أن تأخ ن الممك اك    وم ة، إال أن هن  مختلف
سان،         عناصر محددة البد م    وق اإلن ذه العناصر أن       أ نها في أي تقرير عن حق ول ه

صيلياً       اً  التقرير يجب أن يكون تف ى ال        ودقيق شائعات أو المعلومات    ، وأال يرتكز عل
ة، ر المحقق عي غي ن واض ضي م ورة تقت ر خط زاعم األآث اءات والم لعل اإلدع

ي        واردة ف ائق ال ة الحق صل بدق ا يت ن الحرص فيم ر م در أآب ة ق ر ممارس التقري
  .التقرير

  عدم اإلبطاء-٢
شواهد ذات                ي : ثانيًا - ٥ ع ال ى الراصد تجمي نبغي إعداد التقرير دون إبطاء يجب عل

صلة ر  ال تكمال التقري ه،  واس ي ذاآرت ة ف ضية حي ون الق دما تك ذا عن سب ه  ويكت
ات             ام بتحري ى الراصد القي ا عل ين فيه األسلوب أهمية خاصة في المواقف التي يتع

شا       ائق مت ى حق ا أن إعداد   وإعداد تقارير عن حاالت فردية عديدة تشتمل عل بهة آم
  .التقارير دون إبطاء هو أمر حيوي بالنسبة لفعالية الحماية 

   التوجه نحو اتخاذ إجراءات–٣
 ومن المهم أن يقوم الراصد بتقديم غي أن يكون التقرير ذا طابع عملي،ينب:  ثالثًا - ٦

  .توصيات حول التدابير التي يتعين اتخاذها
  ني لحقوق اإلنسان التقارير الداخلية عن الرصد الميدا-ج 
 الداخلية و تقدم إلى وحدة  صدون الميدانيون بإعداد التقارير    يقوم الراصد أو الرا    - ٧

ة ي المنظم ارير ،الرصد ف ديم تق ة لتق اذج الالزم زود الرصدون بالنم  ويجب أن ي
ة   ورات العام ة والتط االت الفردي ة والح ور العاجل ف األم ول مختل ب ،ح  ويج

 المعلومات المشمولة في التقرير في شكل إطاري    استخدام هذه النماذج حتى تكون    
ارير           ،  منظم واع من التق ة أن وسنستعرض في هذا الفصل الحاجة للتعامل مع أربع
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شطة المتخصصة      (التقارير الدورية   : الداخلية ارير  )بما فيها التقارير عن األن ،والتق
  .االطارئة، والتقارير عن المقابالت، والتقارير الموجزة عن وقائع بعينه

   التقارير الدورية–١
  : بصفة عامة، يطلب من آل راصد إعداد تقارير عن - ٨

ϖ       فيما يتصل بكل جانب من جوانب         (األعمال المنجزة في مجال التوثيق
  ؛ )الرصد

ϖ     ورات أو اال شأن التط ة ب سئوولي المنظم ه م س تنبي ات الرئي ة تجاه
  الحادثة؛

ϖ إلنسانتخطيط الجهود المستقبلة الرامية إلى تحسين حالة حقوق ا.  
ا إعداد                    - ٩ زم فيه ي يل   يتم إعداد التقارير مرة آل شهر وهناك بعض الحاالت الت

داد         ا إع تم فيه رى ي االت أخ اك ح ون  هن د تك بوعي، وق شكل أس ارير ب ذه التق ه
ًا سة عشر يوم بوعين أو خم ومي أو آل أس شكل ي ة ب ارير الدوري ارير التق  ، والتق

ارير          في قضايا حقوق     الشهرية هي األآثر شيوعاً    دل إعداد التق اإلنسان، إال أن مع
ضرورات        ارير ، وال داد التق اح إلع ت المت ة، والوق س الحال ب أن يعك يج

 من   ويجب أن توضح التقارير الدورية آالًَ الحتياجات الخاصة لحماية الضحايا،   وا
  .التطورات اإليجابية والسلبية

د أو الراصدين    ة للراص رير الدورية آافة األنشطة الرئيس    يجب أن تعكس التقا    -١٠
ر   اك مسوَ  ،مقدمي التقري دوري     وهن ر ال ذييل  (دة لنموذج التقري ذا الفصل  ١الت )  له

ذا   . يمكن أن تستخدم آأداة لتقييم النتائج ووضع الخطط     ديل ه والمفروض أن يتم تع
ة،    النموذج ليتناسب مع المهمة واحت     ى سبيل     ياجات الحاالت واحتياجات الحماي  فعل

د تختلف بحسب آل                 المثال يحدد النموذج بع    ة ق ة؛ إال أن المهم ض مجاالت المهم
  .حالة
  :الموضوعات التالية "الدورية"ويمكن أن تغطي التقارير  -١١

ϖ      ور ة ، واألم ي المحافظ سان ف وق اإلن ة حق ن حال ة ع ة عام ة؛ ولمح مقدم
  .البارزة التي يلزم توجيه االهتمام لها

ϖ          ا التقر ر   موجز باألعمال المنجزة خالل الفترة التي يغطيه دم المحرز    (ي التق
  ).في استكمال خطة العمل

ϖ                ،لبية ة أو س التطورات الرئيسة في حالة حقوق اإلنسان، سواء آانت إيجابي
ر         ا التقري صلة بحسب المجاالت المشمولة في          (خالل الفترة التي يغطيه مف

  : ، مثل )مهمة الرصد
  حتجازاإل •
  رصد العائدين •
  رصد المظاهرات •
  نتخاباترصد اإل •
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   القضائيةأداء السلطات •
  أداء المنظمات غير الحكومية •
  التطورات األخرى •

ϖ  الراصد(الخطط الموضوعة للفترة المقبلة(  
ϖ التوصيات للفترة المقبلة. 
ϖ     دة ة أو الوح ي المحافظ ق الرصد ف ن أوضاع فري ة ع ات إداري معلوم

  اإلدارية المعنية 
ϖ ستنتاجاتاإل  
ϖ مالحق.  
ن آل من المجاالت    مات ع وفي آل قسم من أقسام النموذج، يجب تعبئة المعلو         -١٢

د،  ددة للرص االت    المح االت خاصة أو مج ون بح اك راصدون مكلف ان هن وإذا آ
ة          ال أو مراقب ف واالعتق االت التوقي ة ح ل مراقب اص، مث د الخ ة للرص معين
شطة           ن األن ارير ع داد تق يمكن إع ور، ف ن األم ك م ر ذل ات، أو غي المحاآم

دوري، لمحدالمتخصصة حول آل مجال من هذه المجاالت ا       دة وإرفاقها بالتقرير ال
واد        ة م ابالت أو أي ن المق ارير ع ك التق ي ذل ا ف رى، بم ائق أخ اق وث ن إرف ويمك

ر،     تعريفية أخرى، للمساعدة في شرح الحالة         ومن   أو التوصيات الواردة في التقري
ر،                     ة للتقري سام المختلف ين األق ا ب داخل فيم المعلوم أنه البد أن يكون هناك بعض الت

م ف ن ث ى  وم ل عل ارير العم داد التق ين  بإع دة الرصد أو المكلف ى وح ين عل ه يتع إن
  .التقليل من  هذا التداخل أو التكرار إلى الحد األدنى 

ة         -١٣ ارير الدوري ذه التق ر              اتعد ه سان غي وق اإلن ألساس لكي تضع منظمات حق
سا       -  الخطط واالستراتيجيات  -إستنادًا إليه   الحكومية   وق اإلن ن  للتعامل مع حالة حق

المتغيرة ، والتعرف بشكل متواصل على الوضع الراهن لحقوق اإلنسان ، وإعداد             
ة الرصد بكامله          تقرير دوري واحد فصلي       شمل عملي صعيد     أو سنوي ي ى ال ا وعل

  ).آما سيرد بيانه فيما بعد(الوطني الستخدامه على النطاق الخارجي 
   التقارير الطارئة -٢
وق اإل        -١٤ سان بعض األحداث التي تتطلب          في بعض األحيان تشهد حالة حق ن

وق اإلن              ة في مجال حق ام سريع   من المنظمات غير الحكومية العامل سان إيالءاهتم
اذ                       وعاجل لها،  ة اتخ ذي يتطلب من المنظم وع ال ذه الحوادث من الن د تكون ه  وق

ستو  ى الم ة عل دابير عاجل ة،  ت شكلة معين ع م ل م وطني للتعام ن ى ال رض م  والغ
و  و ت ة ه ارير الطارئ اذ  التق ن اتخ ة م ن المنظم ي تمك ية الت ات األساس فير المعلوم

ذييل   ال( وهناك مسودة نموذج للتقرير الطارئ       ،الخطوات المناسبة  م إعدادها    ) ٢ت ت
عمال حقوق اإلنسان التي تكون التقارير الطارئة فيها        لهذا الغرض، وهناك بعض أ    

  " .وبةتقارير بشأن األعمال العاجلة المطل"أو " تقارير سريعة"بمثابة 
ستهدفة بأسرع          -١٥ ة الم ى الجه بالنظر إلى أن التقارير الطارئة يجب أن تصل إل

ل                  وقت ممكن ، لذا قد ال يكون من العملي في جميع األوقات أن يقوم الراصد بتحلي
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ي روعيت            ادي،متكامل أو ارسال عبر البريد الع       وهذا السبب هو أحد العوامل الت
ث     ارئ بحي ر الط وذج التقري صميم نم ي ت صراً ف ون مخت ذي  يك در ال سمح  بالق ي

اً      بإرساله بالفاآس أو االيميل،  ر الطارئ منظم وذج التقري   ولهذا يجب أن يكون نم
  . بالشكل الذي يسهل نقل المعلومات عبر وسائل االتصال السريع

   تقارير المقابالت -٣
ي تجرى  -١٦ ات الت ابالت آجزء من التحري ى إجراء المق اج الراصدون  إل يحت

آات حقوق اإلنسان أو آجزء من أنشطة الرصد والمتابعة التي يقومون             بشأن انتها 
صدد     ،)لمظاهرات أو الالجئين العائدين   مثل رصد ا  (بها   ذا ال  ويجب الرجوع في ه

ى ا امن  إل صل الث ابالت  : "لف راء المق ض      ،"إج از بع ي بإيج ا يل ستعرض فيم  ون
  .االعتبارات الواردة في ذلك الفصل

o استخدام نموذج المقابلة  
نموذج مقابلة ، الغرض منه     أ أو    لهذا الفصل يجد القارئ استبياناً     ٣ التذييل   في -١٧

ئل      وذج لألس ة بنم ري المقابل ذي يج شخص ال د ال ي   تزوي ا ف ن تغطيته ي يمك ة الت
ه            ، وتقريباً المقابلة ا ب ذي يمكن طرحه نفس الترتيب ال دأ         .  ب ال ، يب ى سبيل المث فعل

سرد القص  شاهد ب سمح لل وح ي سؤال مفت وذج ب تعجالالنم ن االس ر م  أو ة دون آثي
ذا اإل           ولكن   المقاطعة لتغطية أسئلة فرعية،    أن الغرض من ه تبيان  يجب التنويه ب س

  .هو أن يكون وسيلة لتسجيل المقابلة وليس خطة إلجرائها
ات        -١٨ صة والمعلوم ى الق تماع إل ة باالس ري المقابل ذي يج شخص ال ام ال إن قي

م بكثي ر أه و أم شاهد ه ن ال ة م ذي وضع األخرى المقدم ة المنطق ال ر من متابع
ر         ل وأآث ى أساسه ب ه،          النموذج عل وذج ذات ة من استكمال النم د      أهمي  والواجب بع

ح           ئلة توض رح أس ى ط ة إل ائم بالمقابل د الق شاهد أن يعم ة ال ى رواي تماع إل االس
ات       وع انتهاآ ال وق ى احتم شير إل د ت ي ق ائق الت ة الحق ة وتجلي ات المقدم المعلوم

سان  وق اإلن ع       وي،لحق ة م اهد متجاوب ى أي ش ة إل ئلة الموجه ون األس ب أن تك ج
لفاً                   دة س وائم مع تبيانات أو ق ة اس ضايا   القصة أو  الحالة أآثر من تجاوبها مع أي  بالق

  . المطلوب تغطيتها
يس                  -١٩ ة ول ائج المقابل ر عن نت والمقصود بالنموذج هو توفير وسيلة إلعداد تقري

ة أو إلمالء من         اش         ألخذ مالحظات أثناء المقابل ى النق ين عل  واألحرى أن    ،طق مع
اً    ة،   يتسلسل النقاش وفق  وفي أحسن األحوال ، يمكن أن      لمنطق المعلومات المقدم

باً       مع أية تعديالت الحقة فيه لجعله متناسباً      (يكون النموذج    ة أو متناس ة المعني   الحال
ائم    ) مع مقابلة بعينها   ي يمكن للق ة الت ة  بمثابة قائمة  مرجعية باألسئلة المهم  بالمقابل

سي               ضايا   أن يسترشد بها قبل بدء المقابلة وقبل االنتهاء منها ؛ للتأآد من عدم ن ان الق
ائم              المهمة أثناء النقاش،   د الق  وعند االسترشاد بالنموذج قبل المقابلة ، يجب أن يتأآ

ة س بالمقابل ئلة الرئي تيعاب األس ن اس ب   م ر غي ن ظه ه ع ي ذاآرت  فالتواصل ،ة ف
م بكثي        بالعين وإنشاء خي   ا أه ئلة،          ط من التقارب هم ين لألس سل مع د بتسل  ر من التقي

د                     ة للتأآ دء المقابل ل ب ذاآرة قب شيط ال وذج لتن وآما سبق ذآره، فيمكن استخدام النم
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ة      ئلة المهم ى                 ،من طرح األس ع األحوال ، يجب أن يحرص الراصد عل  وفي جمي
أن يكون معو        ع تبيان ب اً دم السماح لالس ام التواصل مع      إتم  ن يحول دو    مصطنعاً  ق

  .الشاهد
ضاً  -٢٠ ا يجب أي ة  آم ددة للعملي ة المح وذج للمهم ذا النم ف ه ات  تكيي  واالحتياج

ة التي              الخاصة بكل مقابلة،   وذج بالمرون ال ، ينبغي أن يكون النم ى سبيل المث  فعل
ل          سان مث وق اإلن شاآل حق تجعله يتوقع اتساع الحوار أثناء المقابلة ليغطي بعض م

اط     ى انتهاآات            حاالت القبض االحتي ة الرصد عل ا ترآز مهم ذيب ، بينم ي أو التع
سان،       أخرى وق اإلن ديل النم           أو انتهاآات أآثر لحق زم تع ا يل وذج ليتناسب    ومن هن

وع من               مع آل حالة على حدة ،      وذج ليتناسب مع آل ن  آما يلزم آذلك تكييف النم
تبيان ليتناسب مع االحتياجات الخاصة                  ،الشهود ديل االس لهؤالء   ومن ثم يجب تع

دة             ضايا جدي ة ق الشهود ؛ وذلك لتحاشي أية أسئلة غير ضرورية وآذلك إلضافة أي
د يكون من                    ،ذات صلة    وذج ، ق تبيان أو النم ديالت في االس  وعند إجراء هذه التع

وذج بحيث ال تك                ة الوضوح في النم اك حاجة     المفيد استخدام التعابير البالغ ون هن
سير،  ن التف ر م ك، للكثي ى ذل اء عل ن     وبن ون م ب أن تك ابالت يج ائج المق إن نت  ف

ارير إحصائية  ى وضع تق ساعدة عل ل الم وذج ،العوام ون النم ا يراعى أن يك  آم
ة أو                     معدًا ة في المنظم ين بالرصد أو المتابع وفر تفاصيل للمعني ذي ي  باألسلوب ال

  . لهم فرصة المشارآة في المقابلة أماآن أخرى والذين لم تتح
o ةمحتويات تقرير المقابل  
 أن يشتمل المفروض في المقام األول أن تقرير المقابلة عن واقعة ما يجب -٢١

 ولكن يجب آذلك أن يشتمل التقرير على معلومات على سرد دقيق للوقائع ،
ألحداث على أساس فالهدف هو إعطاء أوضح وصف ممكن ل. أخرى مهمة 

ية ؛ مثل  وباإلضافة إلى التفاصيل الشخصية المتعلقة بالضحالشواهد المتاحة،
العمر والجنس والمهنة وغير ذلك ، يمكن أن تكون المعلومات حول سياق 

 عن ذلك ، يجب على الراصد أن  وفضًال،االنتهاك بالغة األهمية لتفهم ما حدث 
  .يورد في تقريره مصادر المعلومات وتقييمه لمصداقيتها 

طين وينبغي على الراصد أن يعمل قدر اإلمكان على إدراج شخوص المتور -٢٢
 فإدراج شخصية المتورط في انتهاآات حقوق في االنتهاآات وعالقتهم بالسلطات،

اإلنسان في التقارير الداخلية يمكن أن يفيد بشكل خاص في تحديد ما إذا آان هناك 
 آما يجب إدراج وا من اإلساءة على يد شخص بعينه ،عدد من الضحايا الذين عان

 ولكن من المفروض بشكل عام أن  وتحديده،دة إذا أمكن التعرف عليهتسلسل القيا
تراعى سرية المعلومات المتصلة بشخصيات المتورطين ؛ ألن آشف هذه 
المعلومات قد يعرض هؤالء األشخاص لبعض المخاطر ؛ مثل استهدافهم باالنتقام 
من قبل أسر الضحايا أو غيرهم، بل ربما يصل األمر إلى أن المشتبه به في 

الكشف عن هويته قد يتعرض للقتل على أيدي غيره من االنتهاك والذي تم 
  ".حصر الضرر" المسؤولين من أجل 
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وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي على الراصد أن يحدد الحقوق التي تعرضت  -٢٣
لالنتهاك والتوصية باإلجراءات التي يمكن اتخاذها على المستويات المحلية 

 ومن لمتوسط أو الطويل ،دى القصير أو اوالوطنية والدولية ، سواء على الم
المفيد إرفاق مالحق مع التقرير ؛ مثل نسخ من اإلفادات والبالغات ، والخرائط 

  .والصور ، والشواهد المستندية ، والسجالت الطبية وشهادات الوفاة 
لي بجميع الحاالت مصنفة ومن المفيد تجميع قائمة مستخرجة من الحاسب اآل -٢٤

تفاصيل األخرى ، بغية القيام في نهاية األمر سم ورقم الحالة وبعض البحسب اإل
  .زدواجية في التحريات آزي في المنظمة ، وذلك لتحاشي اإلبتكوين سجل مر

   تقارير الوقائع–٤
بعد تجميع المعلومات الكافية عن طريق المقابالت والمالحظة المباشرة  -٢٥

بيان والوسائل األخرى ، يجب أن يقوم الراصد الذي أجرى التحريات بإعداد 
 أو تفصيلي ودقيق عن األحداث التي قد تشير إلى وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان

 وفي أغلب األحوال ، تشتمل تقارير المقابالت التي يجب إبالغ المنظمة عنها،
على آافة المعلومات ذات الصلة ، ومن ثم فإن الراصد يستطيع إعطاء تقييم عام 

إلجراءات التي يمكن اتخاذها على يلخص فيه الوقائع ويقدم فيه توصيات با
 نموذج لتقرير عن ٤ويرد في التذييل . المستويات المحلية والوطنية والدولية 

 ومن نموذج تقرير المقابلة ،واقعة، ويماثل في تصميمه نفس األسلوب المتبع في 
المعلوم أن هناك العديد من األحداث المختلفة التي يمكن تغطيتها في تقارير 

منفرد يغطي آافة احتياجات  ولهذا فمن الصعب توصيف نموذج الوقائع ،
 ومع ذلك فإنه من الممكن في إطار الرصد أن يكون هناك نوع من الراصد،

التكرار في االنتهاآات أو األحداث األخرى ؛ األمر الذي قد يوحي بتصميم نماذج 
  . ذات طابع خاص 

   التقارير الخارجية-د 
ة          من أجل حماية حقوق االنسا     -٢٦ ات منتظم ن يكون من الضروري إصدار بيان

سان ل           وق اإلن ة حق ة،       عن التطورات في حال ة والدولي ائل اإلعالم الوطني ذه   وس  وه
زام     ى االلت ة عل شجيع الحكوم ي ت ة ف ساعدة العملي أنها م ن ش ون م د يك ات ق البيان
دولي            ام والمجتمع ال  بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ، وآذلك في تزويد الراي الع

 . بالمعلومات الالزمة للتجاوب مع الحالة 
    آتابة التقارير واستخدام نماذج التقارير -هـ 
ة        يلسنو تستهدف التقارير ا   -٢٧ ائع معني للكشف عن االنتهاآات      ة أو الخاصة بواق

 في حماية هذه ته االساسية وطرح النواقصالتي تتعرض لها حقوق اإلنسان وحريا
يم وضع حق ات وتقي وق والحري ة الحق ز حماي ة تعزي ًا بغي لبًا وايجاب سان س وق اإلن

ستخدم للتعامل مع مش       سان و ت وق اإلن سان ،     حق وق اإلن  اآل محددة في مجال حق
صلة بموضوعات      ضايا المت ى الق ة عل ارير الخارجي ز بعض التق ب أن ترآ ويج
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ال األخرى ، أو     اآن االعتق سجون أو أم ي ال سان ف وق اإلن ة حق ل حال ة ، مث معين
ك   ن في سير العدالة ، أو حقوق اإلنسان وقوات  حقوق اإلنسا   الشرطة ، إلى آخر تل
ددة ووقائع معنية تظهر  وفي هذه التقارير يمكن استخدام حوادث محالموضوعات،
صداقية وح دبير     م ول والت صورات للحل ع ت ى وض ساعد عل ارير وت ة التق يادي

س شريعية والمؤس صادية يالت ة  والترة واالقت ة والثقافي ة واالجتماعي ب بوي الواح
 . إتخاذها 

 وآما سبق ذآره ، فإن التقارير الخارجية التي تعدها المنظمة المعنية  ترتكز       -٢٨
دات          ي الوح دين ف ن الراص رد م ب أن ت ي يج ة والت ارير الداخلي ى التق ادة عل ع

ة  ة المختلف ي  ،اإلدري خاص ف ل أن األش ن المحتم ك ، فم ى ذل اء عل إدارة ‘ وبن
 صلة باألحداث    على د التقارير ال يكونون هم شخصياً     المنظمة المسؤولين عن إعدا   

ا ، ون عنه ي يكتب ن الراصدين   الت واردة م ارير ال ون التق م أن تك ن المه ذا فم  وله
اليب                ة وأس ستخدم مصطلحات ثابت صيلية وأن ت المحليين مشتملة على معلومات تف

ا       داد التق ين بإع دور المكلف ون بمق ث يك ات ، بحي ع المعلوم ل م دة للتعام رير واح
ة             تنتاجات عام الخارجية في المنظمة االعتماد على الحقائق المجمعة والخروج باس

  . مفيدة حول تطور حالة حقوق اإلنسان 
وق                      -٢٩ ة حق د بحال م جي ى عل سان عل وق اإلن عادة ما يكون الراصد في مجال حق

ي تعكس              ارير الت ة التق ه آتاب ين  علي م يتع ي ، ومن ث اإلنسان على المستوى المحل
ارير تكتفي         معرفة إلرسالها إلى منظمته،   هذه ال   ينبغي على الراصد تجنب إعداد تق

ا حدث ، ولكن دون  ة م ه هو من معرف ذي يمكن ات باألسلوب ال سجيل المعلوم بت
ا    ي ، ألنه ستوى المحل ى الم د عل شكل جي ة ب صلة والمعروف ائع ذات ال إدراج الوق

القاعدة هي أن الراصد     ووفة في اإلدارة المرآزية للمنظمة،      ليست بالضرورة معر  
  .في مجال حقوق اإلنسان يجب أن يضع القارئ في اعتباره عند آتابة تقاريره 

 يشتمل هذا الفصل على تذييالت بأربعة نماذج للتقارير ، بحيث يمكن تنظيم                -٣٠
ا في مرآز        وتنسيق المعلومات الواردة من الميدان وجعلها أآثر اتساقاً        ادة منه  لإلف

داً       وتعرض هذه    ،المنظمة د يكون مفي  من  النماذج آذلك أسلوبا لتحليل المعلومات ق
ستلزم                    ،وجهة نظر     د ت ة ق اة أن االحتياجات الخاصة لكل عملي  ولكن يجب مراع

اذ ذه النم ديل ه اذج أخرى ،تع تحداث نم صعب   ج أو اس ن ال ون م د يك ه ق ك أن  ذل
ا اذج للتق تحداث نم ة ،اس ة األغراض المطلوب ؤدي آاف ة ،رير ت ي النهاي  يجب  فف

ه      شودة من سمح   . االهتمام بتكييف آل نموذج ليتناسب مع األهداف المن ويجب أن ت
وفر     ال يجب أن ي بيل المث ى س ادث ، فعل ل ح افي لك امش الك ارير باله اذج التق نم
واع                 نموذج التقرير عن واقعة معينة اإلمكانية إلعطاء التفاصيل المناسبة عن األن

ك         من قتل أو سوء مع    (المختلفة للوقائع    ر ذل ة أو مظاهرات أو غي  ويجب أن    ،) امل
ة نفس المعلومات بغض النظر عن            يكون النموذج محدداً    بالقدر الذي يضمن آتاب

ا     وب عنه وادث المكت تالف الح ة أو اخ ائمين بالكتاب خاص الق تالف األش ل (اخ مث
موقع الحادثة ، ووقت وقوع الحادثة ، واألشخاص المتصلين بالحادثة ، وغير ذلك          
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ن الم اتم تخدام نفس المصطلحات ،  ) علوم وذج ، وباس ي النم ع ف ي نفس الموق ف
ه من                     ،وبنفس األسلوب    شكل الصحيح فإن أ بال م تعب اذج إذا ل وم أن النم  ومن المعل

الصعوبة البالغة اإلفادة من المعلومات الواردة فيها على نحو مقارن ، بل قد يكون               
ن   ى اإلطالق م ادة عل سان اإلف ى أي إن صعب عل ن ال دا م ا ع ات فيم ذه المعلوم ه

 .الشخص الذي قام بكتابتها 
أنها                 -٣١ ويتمثل أحد أوجه اإلفادة من النماذج في إعداد معلومات إحصائية من ش

سان  وق اإلن ة حق ي حال ك أن ،توضيح االتجاهات والتطورات ف ى ذل ال عل  وآمث
شكل   تكمالها ب اذج واس ة النم م تعبئ شكل المناسب وت داده بال وذج إذا جرى إع  النم

رار          تنتاجات عن تك موحد ، فقد يكون من الممكن للفريق المرآزي الخروج باالس
اطق  االنتهاآات الخطيرة لحقوق اإلنسان أو المشاآل األخرى الناشئة في شتى ال           من

و ) ١التذييل  ( وتجدر اإلشارة إلى أن نموذج المقابلة        ، ة    ونم ـل   (ذج الواقع ) ٤التذيي
صاحبي عهما    الم م وض د ت صل ق ذا الف وفران     ن له ا ي صور بأنهم اس الت ى أس  عل

ات      ى اتجاه رف عل ي التع دان ف ذلك يفي ا ب ة وأنهم صائية مقارن ات إح معلوم
ذييل  ( آما أن التقرير الدوري الحالة فيما يتصل بحقوق اإلنسان ،وتطورات   ) ٢الت

  . قد تم إعداده لتمكين الراصدين المحليين من تقديم المعلومات وتقييم االتجاهات
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   للفصل الثالث عشر١التذييل 
   مقابلة- نموذج استبيان 

  ___/___/___ريخ التقرير تا
   يوم    شهر   سنة                 

  _____________: المقابلة-رقم نموذج االستبيان
  ____________                                      : بإعداد التقرير) القائمون( القائم 

  ____________________:  الفريق المحلي
 سنة                                           / شهر / يوم :  ريخ إجراء المقابلةتأ

  مقابلة-نموذج استبيان
 مقدمة المقابلة

  .ينبغي أن يقدم  الراصد نفسه عند المقابلة
  .ينبغي على الراصد توضيح  الغرض من المقابلة

  .ي عملية الحصول على الحقائقينبغي أن يوضح الراصد أهمية المقابلة ف
ذي   شخص ال د لل راء المقابلة،والتأآي ة إلج ى الموافق ة عل إجراء المقابل ائم ب ينبغي أن يحصل  الق

  .يجري معه المقابلة  بعدم إفشاء أي معلومات يدلي بها إال بعد الحصول على إذن منه
اح،          ُيرجى استعمال صفحات      ز المت م يكف الحي ة إذا ل ا أو ألي    تكميلي ر        آم  معلومات إضافية غي

ئلة  ي األس ة ف ات،  مدرج صدر المعلوم ى م ارة إل ع اإلش د أو    م شاهد واح د ل وذج مع ذا النم  وه
 .  وينبغي إلحاق مالحق لكل ضحية في حالة وجود أآثر من ضحية،لمصدر معلومات واحد

   موجز الحالة استنادا إلى رواية الشاهد-١
  .لخواريخ  واألوقات والظروف، إن والت ُتالَحظ التفاصيل، بما فيها األماآ

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  الشاهد على أن المعلومات التي يدلي بها/مصدر المعلومات/هل يوافق الضحية ١-١
   أو قد ُيكشف عنها في التقارير العامة؟ستخدم في خطوات مع السلطات؟    قد ت

    ال نعم       هل يمكن ذآر اسمه ؟  
   المعلومات الشخصية عن الشاهد-٢
  ____________________:  االسم الثالثي واللقب١-٢
  )أو يمكن استخدام رقم يدل على هوية الشاهد واالحتفاظ باسمه في مكان آخر(
  أنثى      ذآر            ٢-٢
  ______السنة  ، العمر بالتقريب لدى وقت إجراء المقابلة/ الشهر/ اليوم :   تاريخ الميالد٣-٢
) المحافظة /المدينة،/المديرية/ المنطقة(_______ : محل الميالد٤-٢

________________  
  ________________________________________: العنوان الحالي٥-٢

_________________________________________________  
  _______________________:)ُيرجى ذآر رقمه( هل لديك هاتف؟ ٦-٢
  _______   هاتف من؟ هاتف شخص آخر؟   هل هو هاتفك الخاص بك؟ ١-٦-٢
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  :)  الهإن آان يختلف عن العنوان المذآور أع( العنوان الذي يمكن االتصال بك عليه ٧-٢
________________________________________________  
________________________________________________  

  :  تصال بالشاهد الوسيلة التي يمكن بها للقائم بإجراء المقابلة اإل٨-٢
_________________________________________________  

      أرمل   منفصل   مطلق  متزوج أعزب:األسرية/ الحالة االجتماعية٩-٢
  ): ذآر أسمائهم وأعمارهم إن أمكن-عدد األطفال واألشخاص المعالين( تفاصيل األسرة ١٠-٢

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

  ):يرجى تحديدها(  الحرفة أو المهنة ١١-٢
        تاجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع  حرفي  
        غير ذلك    متعطل عن العمل   طالب     مهني عسكري

     دراسات عليا    جامعي     ثانوي    اساسي:    التعليم١٢-٢
  )ى المربع الذي  يشير إلى أعلى مستوى من التعليم تم بلوغهُيرجى وضع عالمة عل( 

: أسماء المدارس والجامعات التي تم االلتحاق بها
 _________________________________________________  
_________________________________________________  

  _______________:الرقم________________  :النوع:  وثيقة الهوية١٣-٢
  : الصلة بالضحية١٤-٢

   الشاهد لديه أدلة مباشرة على وقوع االنتهاك الشاهد هو الضحية                   
   الشاهد تربطه قرابة بالضحية الشاهد لديه معلومات غير مباشرة    

  ____________________________):يرجى تحديدها( صلة أخرى 
  مصادر المعلومات؟/ معينة عن مصدر هل لديك تعليقات١٥-٢

_________________________________________________  
_________________________________________________  

إذا آان يختلف عن الشاهد؛ وإذا آان هناك عدة ضحايا فيرجى إرفاق ( الضحية األولى -٣
  )٧-٣صفحات  إضافية 

   عام-أ
  __________________: ي واللقب االسم الثالث١-٣

         أنثى   ذآر  ٢-٣
  _______السنة  ، العمر بالتقريب لدى وقت إجراء المقابلة/ الشهر/ اليوم:   تاريخ الميالد٣-٣
  )المحافظة /المدينة،/المديرية/ المنطقة(:      محل الميالد٤-٣
  ):  مذآورين أعالهإذا آانا يختلفان عن ال( العنوان الحالي والهاتف ٥-٣

_________________________________________________  
  

  ): إذا آان غير العنوان المذآور أعاله( العنوان الذي يمكن االتصال بالضحية فيه ٦-٣



 

  ٢٥٩                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

_________________________________________________  
      أرمل منفصل     مطلق  متزوجأعزب: األسرية/ الحالة االجتماعية ٧-٣
  ): يرجى ذآر أسمائهم وأعمارهم إن أمكن-عدد األطفال والمعالين( تفاصيل األسرة ٨-٣

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  ):يرجى تحديدها( أو المهنة الحرفة٩-٣
  عسكري   تاجر      صحفي      موظف حكومي     مزارع  حرفي  
     غير ذلك    متعطل عن العمل      طالب   مهني 

     دراسات عليا    جامعي     ثانوي  ابتدائي  :       التعليم١٠-٣
  )لى مستوى من التعليم تم بلوغهيرجي وضع عالمة على المربع الذي يشير إلى أع(

  __________________:أسماء المدارس والجماعات التي تم االلتحاق بها
_____________________________________________  

  : نتساب أو التعاطف السياسي للضحية اإل١١-٣
  
  ):يرجى تحديدها(دعم المنظمات األخرى / عضوية١٢-٣

  _____________:   رابطة مجتمعية_______ __________:  رابطة طلبة
   ___________:  حرآة فالحين_____ ______: جماعة لحقوق اإلنسان

  ______________:    طائفة دينية_________________  :  حزب سياسي
  _____________ :   تحاد عمال إ      ______________   :  حرآة شعبية
  _______________:       أخرى__________  ________:  جماعة شباب

  :  معلومات أخرى عن الضحية/ تعليقات١٣-٣
_________________________________________________  
_________________________________________________  

   الواقعة–ب 
ن حيث الزمن  وإرفاق في حالة وجود عدة وقائع يرجى اإلشارة هنا إلى الواقعة األقرب م(

  ).بالوقائع األخرى) ٧-٤الصفحات (صفحات إضافية  
  ________________________________: ماذا حدث للضحية المحددة أعاله-٤

___________________________________      
  ___:الوقت____  : السنة___ : الشهر___ :اليوم:  ريخ ووقت وقوع االنتهاك تأ١-٤
  _____________________________________________: مكان ال٢-٤

 )المكان أو العنوان بدقة إن أمكن-المجتمع المحلي أو اإلدارة / المدينة/المديرية/المنطقة(
  : ظروف الواقعة٣-٤

ة القتل، وصف القتل؛ آيف وقع؟؛ وفي حال: مثال ذلك،  في حالة التوقيف(تالوة الوقائع 
ظروف  االحتجاز أو المكان الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة ختفاء، وفي حالة اإل

لخ؛ وفي حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم وصفها، وإذا آان ، إوالمكان الذي آان يقصده
  )األمر يتعلق بأحد المشردين، فما هو السبب وراء رحيله؟

_________________________________________________  
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_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  

    
  :نتهاك الواضح اإل٤-٤

  )يرجى التحديد بإيجاز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص المسؤول(
و ) أ (٧-٤ أدناه وحدد هوية الشخص في ٧-٤استخدم القائمة في ) (المرتكبون(حدد المرتكب

  ،)ب(
   __________________________________________:  التوقيف

  ________________________________________:  حتجاز آخرإ
  _________________________________________: غتصاب اإل

  _________________________________________:   تعذيب آخر
  ____________________________________:  إساءة أخرى للمعاملة

  ____________________________________________:    القتل
  _________________________________________:  محاولة القتل

  _______________________________________________: ختفاء اإل
  _______________________________:  انتهاك حرية تكوين الجمعيات

  ______________________________________: ك حرية التعبير انتها
  _______________________________________________:   التهديد

  _______________________________________:  سرقة الممتلكات
  ______________________________: ضطهاد شكل آخر من أشكال اإل

  ______________________________________:  سلوك تمييزي
  ____________________________________:  انتهاآات أخرى

   آم عدد األشخاص المسؤولين عن االنتهاآات أثناء هذه الواقعة؟٥-٤
   ١٦   أآثر من  ١٥-١١    ١٠-٦   ٥   ٤   ٣    ٢    ١
  
        ال  نعم نتهاآات؟      هل يمكنك تحديد أي من مرتكبي اإل٦-٤

  لماذا تعتقد أنهم جنود أو أفراد شرطة أو غيرهم ممن ينتسبون إلى الحكومة؟
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
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  اللقب /سم  اإل٧-٤
  )أو أي تسمية أخرى (
_________________                   -أ
__________________               -ب
_ _________________                ج
  _ __________________د
 ________________                   -هـ

  الصلة بالحكومة
  )مثل وحدة في الجيش أو الشرطة، الخ (

_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________ 

          مالبس مدنية     رسميًا ماذا آان يرتدي مرتكبو االنتهاآات؟    زيًا٨-٤
          أسود         أزرق         زيتي   آاآي  :     ، فما لونه رسميًاا آان زيًاإذ

              النعم   :     حذاء طويل الرقبة
              النعم   :                  خوذة
              النعم   :                   قناع

  ___________________ : يتهمأي مالبس أو شارات أخرى تدل على هو
_________________________________________________  

   آيف وصل مرتكبو االنتهاآات إلى مكان الواقعة؟٩-٤
  في مرآبة للجيش     في مرآبة للشرطة    على دراجات بخارية   على األقدام   سيرًا
  

             في مرآبة خاصة  رة                في سيارة أجفي مرآبة رسمية أخرى  
). ، وصناعتها، ولونها وشارتها، ورقمها)إن آانت جيب مثًال(نوعها (العالمات المميزة للمرآبة 

________________________________________________  
________________________________________________  

           ال  ؟   نعم  )أسلحة ( هل آانوا يحملون سالحًا١٠-٤
  _________________________إن آانت اإلجابة نعم، فما هو هذا السالح؟ 

     ال  هل آانوا يحملون أجهزة راديو السلكي أو غيره من أجهزة االتصال؟     نعم ١١-٤
  
     ال    هل آانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم ١٢-٤

 آانوا يستخدمون أي أسماء أو غيرها من العالمات التي تحدد إذا آانت اإلجابة نعم، فهل
  هوياتهم؟ 

________________________________________________  
  
  _________________________________ من الذي آان يصدر األوامر؟ ١٣-٤
   آم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاآات أثناء تلك الواقعة؟١٤-٤
   ١٦  أآثر من  ١٥-١١     ١٠-٦    ٥    ٤    ٣     ٢      ١
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 هل يمكنك التعرف على أي من ١٥-٤
 الضحايا؟ هؤالء

)             أو تسميات أخرى(اللقب /االسم  
________________         -أ
_______________         -ب
_ _______________        ج
  _ _______________د
 _______________        -هـ

  )العنوان، الخ(  وسيلة االتصال
  
  

_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________ 

           ال ؟   نعم )غير الضحايا(ن  هل آان هناك شهود آخرو١٦-٤
           ال هل من الممكن االتصال بهم؟                   نعم 

  )يرجى إرفاق روايتهم لألحداث في استبيان آخر(
)        أو تسميات أخرى(اللقب /سم اإل١٧-٤

______________               -أ
_____________               -ب
_ ____________                ج
  _ _____________د
 ____________                -هـ

  )العنوان، الخ(وسيلة االتصال 
_______________________  

_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________ 

   التوقيف–ج 
        ال   نعم  إذا آان قد تم تنفيذ حالة توقيف، فهل آان هناك  تفويض بالتوقيف؟-٥

  ______________________________________ما هو نوع التفويض؟ 
  وما هي التهم التي وجهت إلى المحَتجز؟/ بدتها السلطات لتنفيذ التوقيف األسباب التي أ١-٥

  ______________________: ومتى؟ ) حدد األفعال التي اتهم بها المحتجز(
_________________________________________________     
_________________________________________________     

       ال ؟  نعم  الضحية رسميًا هل تم اتهام٢-٥
  :   الرد باإليجاب فيرجى ذآر تفاصيل محددة عن التهم الموجهة إليهإذا آان

_________________________________________________  
      ال هل صدر حكم على الضحية؟     نعم 

  _________________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى ذآر التواريخ
         ال  هل قابل الضحية محاميا منذ توقيفه؟     نعم ٣-٥

  _______________________: إذا آان الرد باإليجاب، فاذآر اسمه وعنوانه
_________________________________________________  

  ______________________________: سم مرآز االحتجاز وموقعه الظاهرإ  ٤-٥
_________________________________________________  

 _________________________________________________  
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 المحتجزون اآلخرون الذين يمكن ٥-٥
  : التعرف عليهم

  )أو أي تسمية أخرى(اللقب/سماإل
__________________       -أ
__________________     -ب
___________    _ _______ج
  _ __________________د
 __________________    -هـ

  
  

  )العنوان، الخ(تصالوسيلة اإل
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________ 

  __________: السنة____________  :الشهر_______  :اليوم:    ريخ اإلفراج تأ٦-٥
  إساءة المعاملة/ التعذيب-د 
  إساءة المعاملة؟/ما هي لحظة وقوع التعذيب-٦

  ستجوابغ أثناء الحتجاز  أثناء اإل أثناء النقل   لحظة التوقيف 
  _________________________________:) يرجى التحديد( غير ذلك 

  :، مثل)حاول ذآر تفاصيل عن نوع التعذيب.  ( صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب١-٦
   استخدام قبضة اليد    أماآن أخرى    اليدين     القدمين    على الرأس الضرب 

            التعليق       تقييد الحرآة      غير ذلك      بندقية         هراوة 
  االختناق 

  عتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي    الغالصدمات الكهربية 
    تمثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليهام التهديدات بإيذاء األسرة 

  _______________________________:       الفترة والموقعفرض العزلة 
  و الرائحة            أ    الضوء الضوضاء المفرطة 

   _________________________________) يرجى التحديد(غير ذلك 
       ال  هل ُآشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم ٢-٦

  __________________________إذا آان الرد باإليجاب فما هو ذلك الغرض؟ 
     ال  هل تم استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم ٣-٦
  _________  آم عددهم؟      الجيش األمن :  شارآوا في التعذيب  العاملون الذين٤-٦

  _____________________) يرجى ذآر األسماء إن أمكن(ماذا فعل آل منهم؟   
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
ثار بدنية أو نفسية للتعذيب في  هل تبدو على الضحية أي آ٥-٦
     ال الكشف عليه؟          نعم ) ___السنة___الشهر___اليوم(ريختأ

  _______________________ إذا آان الرد باإليجاب فما هي تلك اآلثار؟ 
_________________________________________________  

_________________________________________________  
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      ال  هل يحتاج الضحية إلى عالج طبي؟                 نعم ١-٥-٦
  _______________________إذا آان الرد باإليجاب فما نوع هذا العالج؟ 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

 ما هي األسباب التي دعت السلطات إلى ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر المعلومات، ٦-٦
  وما هي أنشطة الضحية التي  دفعت بالسلطات في الواقع إلى ارتكاب هذا االنتهاك؟

________________________________________________   
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  

مثل الحبس االنفرادي،  والحق في الزيارات (حتجاز  ظروف السجن في مرآز اإل٧-٦
صول على الهواء النقي والتدريبات والمراسالت، وآمية ونوعية الطعام، وإمكانية الح

  ):الرياضية، وعدد السجناء في آل زنزانة
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

     ال ات أخرى من قبل؟             نعم  هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاآ٨-٦
  _______________________________إذا آان الرد باإليجاب فما نوعها؟ 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

       ال هل تم دفع أموال إلى السلطات؟       نعم ٩-٦
أم هل طالبت السلطات بدفع  أموال لها لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسين حالة 

  الضحية؟
         ال نعم  

أو التي طالبت بها؟ ________________ آم بلغت األموال التي دفعت إليها؟ 
____  

     ال الضحية من إصابات؟      نعم  هل عانى١٠-٦
  _________________________________: التحديدإذا آان الرد باإليجاب، فيرجى 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

  __________________________________ ما هي الحالة الفعلية للضحية؟ ١١-٦
_________________________________________________  

_________________________________________________  
  : الحالة الفعلية ألسرته  وأقاربه المقربين١٢-٦

        ال التحرش؟     نعم /المالحقة/هل تعرضوا للتهديد
        ال أم هل خضعوا النتهاآات أخرى؟          نعم 

  _________________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديد
_________________________________________________  
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   مختلف المعلومات-هـ 
  ال نعم (أو شخص آخر  /و)   ال نعم (أو الضحية )   ال نعم (هل قام الشاهد -٧

  باإلبالغ عن القضية إلى السلطات؟) 
   إذا آان الرد باإليجاب، فإلى أي سلطات؟١-٧

  ____________________) يرجى التحديد  (ولة عن االنتهاك المسؤالسلطات 
  __________________    غير ذلك     المحكمة       النيابة الشرطة 

أو الضحية باإلبالغ عن القضية إلى منظمة غير حكومية أخرى أو منظمة / هل قام الشاهد و٢-٧
        ال حكومية دولية أخرى؟     نعم  

  ____________________________: ا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديدإذ
_________________________________________________  

      ال المشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم ) المنظمات( هل اتخذت المنظمة ٣-٧
  :  إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه اإلجراءات

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

الشاهد من الراصد أو من المنظمة غير الحكومية /الضحية/ ماذا طلب مصدر المعلومات٤-٧
  لحقوق اإلنسان القيام به؟ 

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
  : هل وعد الراصد باتخاذ أي إجراءات٥-٧

     ال مع السلطات المسؤولة عن االنتهاك؟    نعم 
     ال    نعم              مع الشرطة                  

     ال     نعم  النيابة       : مع السلطات القضائية
     ال       المحكمة           نعم 

  __________________________ ) يرجى تحديده(مع أي شخص آخر 
:  ما هو نوع اإلجراءات؟

_________________________________________________  
_________________________________________________  

   استجابة السلطات٦-٧
  ______________________نتهاك السلطات المسؤولة عن وقوع اإل) أ(

_________________________________________________  
  ________________________________________الشرطة ) ب(

_________________________________________________  
  __________________________________السلطات القضائية ) ج(

_________________________________________________  
  ________________________) يرجى تحديدها(السلطات األخرى ) د(



 

  ٢٦٦                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

      ال  هل أرفقت وثائق بهذا التقرير؟    نعم ٧-٧
  :  ب فيرجى تحديد هذه الوثائقإذا آان الرد باإليجا

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  :   تعليقات أخرى٨-٧
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
  
  

د أو               ممكناً  الوصول إليه  الضحية مازال /الشاهدإذا آان    ة الراصد من جدي ه مقابل ان يمكن  أو إذا آ
ن يجري     وم م د يق تبيان، ق ة واالس وذج  المقابل ن نم اء م د االنته ة بع ر المنظم ى مق الحضور ال
المقابلة، قدر المستطاع وبما ال يتعارض مع األمن، بقراءة آل ما آتب في االستبيان وسؤاله عما                

ر     إن  ي إج ان  ينبغ ة أو إن آ ه دقيق واردة في ات  ال ت المعلوم صويباتآان ااء ت ق ، فيه  وإذا واف
ا                 /الشاهد ة عم الضحية على المعلومات المكتوبة في هذا االستبيان، فقد يسأل  القائم بإجراء المقابل

  :الضحية يرغب في التوقيع على الوثيقة أو في أن يذيلها ببصمته/إن آان الشاهد
  

  .ذج وصف دقيق للبيان الذي أدليت بههذا النمو
  

  _____/_____ / ____: ريخالتأ__________   ____________________
  اليوم    الشهر   السنة)                    التوقيع أو البصمة                    (

  
  ____________________________: الراصد أو المنسق

  )التوقيع                (
  
  _____/ ____/ ____: يخ إرسال التقرير إلى المنظمة رتأ

                                   اليوم      الشهر      السنة  
  

  



 

  ٢٦٧                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

   للفصل الثالث عشر٢التذييل 
   نموذج تقرير دوري

 سري
  ___/___/___تاريخ التقرير 

              يوم      شهر   سنة
  _____________: التقرير الدوري رقم

  ___________________________: بإعداد التقرير) القائمون(القائم 
 ____________________ : الفريق المحلي

 
  تقرير دوري

ازه       تم إنج ذي ي ل ال ق العم ة وتوثي ورات الدوري ن التط الغ ع و اإلب وذج ه ذا النم ن ه الغرض م
ستقبلية      والتعرف على االتجاهات الرئيسة وتنبيه المنظمة بالتطورات الرئيس        ود الم ة وتخطيط الجه

ة ح ى تحسين حال ة إل سان،الرامي وق اإلن الغ عن التطورات  ق و اإلب ذا التقريره ن ه  والغرض م
  :المتصلة بالجوانب التالية 

 تقرير عام عن الفريق المحلي •
 رصد التطورات االيجابية •
 رصد االنتهاآات   •

افية إذا    فحات إض تخدام ص ى اس ي   ُيرج اح ف ز المت ف الحي م يك وذج،ل تخدام  النم ى اس ا يرج  آم
 .صفحات إضافية ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إلى مصدر المعلومات

  النقاط البارزة: نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان- مقدمة-١
  .يرجى اإلشارة إلى أهم التطورات التي تتطلب اهتمامًا

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : التقدم المحرز في االنتهاء من خطة العمل أثناء فترة تقديم التقارير-٢
يرجى اإلشارة إلى اإلنجازات التي تندرج تحت  العناوين الرئيسة للخطة المرآزية للمنظمة ، مثل               
ى         دم إل دريب المق خ، والت رصد حقوق اإلنسان فيما يتعلق بحاالت التوقيف، وظروف االحتجاز، ال

  .الشرطة، والتحقيقات في االنتهاآات، الخ
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : االتجاهات الرئيسة في الحالة أثناء فترة تقديم التقارير-٣
سية التي جوبهت               يرجى وصف التطور   ات التي تشير إلى التحسينات أو التدهور أو المشاآل الرئي

ل المرصد،  ب عم ن جوان ب م ل جان ي آ ة  ف ر الحال ة تغي ستطاع، وصف آيفي در الم ى، ق  ويرج



 

  ٢٦٨                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

ى                     ين إل واإلشارة إلى أي بيانات متاحة تبين هذه التغيرات، مثل الزيادة في عدد المحتجزين المنتم
   .جماعات سياسية أو دينية

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  
  :خطط الفترة المقبلة-٤

ا طرأ       يرجى  وصف ما لدى الفريق المحلي من خطط للتعامل مع ما استجد من جوانب الخطة  وم
سة المحددة                     من تطورات فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الخطة وآل واحد من التطورات الرئي

  .أعاله
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : التوصيات للفترة المقبلة-٥
اإلجراءا  ق ب ات تتعل ل   يرجى وضع أي اقتراح ق بك ا يتعل ا فيم ي أن يجب اتخاذه دبير الت ت والت

  .جانب من جوانب الخطة وآل واحد من التطورات الرئيسة التي تم تحديدها أعاله
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
   
  :ستنتاجاتإ-٧

  .يرجى إدراج أي مالحظات ختامية قد تفيد في التعامل مع التوصيات أو المعلومات المقدمة
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  الالمحق-٨
ى توضيح                   ساعد عل واد التي ت ك من الم يرجى إرفاق أي وثائق أو استمارات المقابالت أو غير ذل

  .أو التوصياتالحالة 
   موافقة المنسق-٩
  )التوقيع(_______________________:  منسق الفريق المحلي١-٩
  ____/____/____:     تاريخ إرسال التقرير إلى المنظمة٢-٩

                                                            اليوم      الشهر    السنة



 

  ٢٦٩                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

   للفصل الثالث عشر٣التذييل 
  نموذج تقرير حالة طوارئ

 سري
  )يوم   شهر  سنة( ___  /___/___تاريخ التقرير 

  _____________:   تقرير حالة الطوارئ رقم
  _____________________________: بإعداد التقرير)  القائمون(القائم 
 _________________________________________________:  المحليالفريق

  تقرير طوارئ
ة،       الغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن أي تطورات تتطل            ُيرجى ب انتباها عاجال من المنظم

تخدام صفحات إضافية إذا وذج،اس ي النم اح ف ز المت م يكف الحي تخدام صفحات  ل ا يرجى اس  آم
 .إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إلى مصدر المعلومات

  نقاط البارزة ال-مقدمة-١
در       تطورات التي تتطلب انتباهًا،   يرجى اإلشارة إلى ال     ويرجى محاولة االلتزام بالتفاصيل المحددة ق

ل ئلة مث ق بأس ا يتعل ستطاع فيم ن:الم اذا؟ م ى؟ وم ن؟ ومت ف؟ وأي اذا؟ وآي  ؟ ولم
_______________________________________________________  

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  :اإلجراءات التي اتخذها الفريق المحلي لتأآيد الوقائع- ٢
____________________________________________       ___________  

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  
  : اإلجراءات التي اتخذها الفريق المحلي لالستجابة للحالة- ٣

_________       ______________________________________________  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  :بة للحالةاإلجراءات التي اتخذتها السلطات لالستجا- ٤
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 



 

  ٢٧٠                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  :المخططة من جانب الفريق المحلياإلجراءات األخرى - ٥
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 _______________________________________________________

  :تخذها المنظمةت توصيات باإلجراءات التي - ٦
  .يرجى تحديد الوحدة أو الشخص الذي يتخذ اإلجراء، إن ُعرف

_____________________________________________________  
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

  استنتاجات- ٧
رئيس         يرجى إدراج أي مالحظات ختامي     ساعدة المكتب ال أنها م ى التعامل مع         ة من ش ة عل  للمنظم
  .التوصيات أو المعلومات المقدمة

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
   الالحق-٨

ى توضيح                           ساعد عل واد التي ت ك من الم ر ذل ابالت أو غي يرجى إرفاق أي وثائق أو استمارات مق
  .الحالة أو التوصيات

  موافقة المنسق-٩
  )التوقيع(_______________________________    : منسق الفريق المحلي

  ____/____/____:    ريخ ووقت إرسال التقرير إلى المنظمةتا
  ____:                                              اليوم  الشهر  السنة       في 

 
  
  
  
  
  
  
  



 

  ٢٧١                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

   للفصل الثالث عشر٤التذييل 
  نموذج تقرير واقعة 

 سري
  )يوم    شهر   سنة( ___ /___/___ريخ التقرير تأ

  _____________:  تقرير الواقعة  رقم
  _____________________: عداد التقريربإ) القائمون(القائم 

 ____________________ : الفريق المحلي
 

 نموذج تقرير واقعة
 آما يرجى استخدام  لم يكف الحيز المتاح في النموذج،ُيرجى استخدام صفحات إضافية إذا

صفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إلى مصدر 
 در واحد آخر من مصادر المعلومات، وقد أعد هذا النموذج لشاهد واحد أو لمص،المعلومات

.وفي حالة تحديد أآثر من ضحية، فينبغي إرفاق ضميمة لكل ضحية
   إلى آل  المعلومات المتاحة موجز الحالة استنادًا-١

يرجى اإلشارة إلى التفاصيل، بما في ذلك األماآن والتواريخ واألوقات والظروف، 
  .الخ

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
   تحديد هوية الشهود-٢
  _____________________________: اللقب___________:سم الثالثياإل١-٢

  )أو استخدام رقم لتعيين الهوية واالحتفاظ باسم الشخص في مكان آخر(
  __________________: ريخ المقابلةتأ__________ :  استبيان المقابلة رقم٢-٢
  ___________________________: اللقب___________ :سم الثالثي اإل٣-٢
  __________________: ريخ المقابلةتأ__________ :  استبيان المقابلة رقم٤-٢
  __________________________: اللقب___________ : سم الثالثي اإل٥-٢
  __________________: ريخ المقابلة تأ__________:  استبيان المقابلة رقم٦-٢

  )يرجى إرفاق صفحات أخرى للشهود اآلخرين   (
  _______________________________________:  موثوقية المعلومات٧-٢

__________________________________________________  
__________________________________________________

__________________________________________________
_  

م        إذا آانت المعلومات واردة في استبيانات     ( الضحية األولى      -٣ د رق  المقابالت فيرجى تحدي



 

  ٢٧٢                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

تبيان اإل ات،  _______ ___س ضمن المعلوم د يت ذي ق حايا،    ال دة ض ود ع ة وج ي حال  وف
  ). ٧-٣فيرجى إرفاق صفحات إضافية 

    عام-أ 
  ______________: اللقب_____________________   : سم الثالثي اإل١-٣
         أنثى    ذآر  ٢-٣
  _________السنة  ، العمر بالتقريب وقت المقابلة/ الشهر/ اليوم : تاريخ الميالد٣-٣
  )المحافظة / المدينة، / المديرية/ المنظمة(:   محل الميالد٤-٣
  
  ):  لفان عن المذآورين أعالهإذا آانا يخت( العنوان الحالي والهاتف ٥-٣

__________________________________________________  
__________________________________________________  

  ): إذا آان غير العنوان المذآور أعاله( العنوان الذي يمكن االتصال بالضحية فيه ٦-٣
__________________________________________________

__________________________________________________  
      أرمل   منفصل  مطلق متزوجأعزب:األسرية/ الحالة االجتماعية٧-٣
  ):  يرجى ذآر أسمائهم وأعمارهم إن أمكن-عدد األطفال والمعالين( تفاصيل األسرة ٨-٣

__________________________________________________ 
__________________________________________________  
__________________________________________________  

  ):يرجى تحديدها(الحرفة أو المهنة ٩-٣
ي   زارع  حرف ومي      م اجر     صحفي     موظف حك سكري   ت     ع

     غير ذلك    متعطل عن العمل       طالب  مهني 
     دراسات عليا    جامعي     ثانوي  ابتدائي  :   التعليم١٠-٣
  ) وضع عالمة على المربع الذي يشير إلى أعلى مستوى من التعليم تم بلوغهيرجى(

  ____________________:أسماء المدارس والجماعات التي تم االلتحاق بها
__________________________________________________  

__________________________________________________  
  _________________________:  االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية١١-٣

__________________________________________________
_  

  )يرجى تحديدها(دعم المنظمات األخرى / عضوية١٢-٣
  ________________: مجتمعية رابطة _______________:    رابطة طلبة

  _____________:  حرآة فالحين_________:  جماعة لحقوق اإلنسان
   ________________: حرآة شعبية ______________:  حزب سياسي
   _________________:  اتحاد عمال ________________:  طائفة دينية

  ___________________: غير ذلك______________:  جماعة شباب
  



 

  ٢٧٣                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  __________________________: معلومات أخرى عن الضحية/ تعليقات١٣-٣
_________________________________________________  

__________________________________________________  
    الواقعة-ب 
  : ماذا حدث للضحية المحددة أعاله-٤

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  ____:الوقت___  : السنة___ : الشهر___ :اليوم:ريخ ووقت وقوع االنتهاك تأ١-٤
  ______________________________________________:  المكان٢-٤
  )المكان أو العنوان بدقة إن أمكن/المجتمع المحلي أو اإلدارة /المدينة/المديرية/ المنطقة(
  
  : ظروف الواقعة٣-٤

ة التوقيف   (تالوة الوقائع    ع؟؛ وفي حال    : مثال ذلك، في حال ل، وصف   آيف وق ة القت
ة اإل      اء، ظروف     القتل؛ وفي حال ه الشخص             اإلختف ذي شوهد في ان ال حتجاز أو المك

ر صدهآخر م ان يق ذي آ ان ال دات أو اإلة والمك ة التهدي ي حال خ؛ وف تم ، إل زاز، ي بت
  )وصفها، وإذا آان األمر يتعلق بأحد المشردين، فما هو السبب وراء رحيله؟

_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  :نتهاك اإل٤-٤
  )يد بإيجاز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص المسؤوليرجى التحد(

ة الشخص في          ٧-٤استخدم القائمة في    ) (المرتكبون(حدد المرتكب  ) أ (٧-٤ أدناه وحدد هوي
  )ب(و 

  _______________________________________________:  التوقيف
  _____________________________________________: حتجاز آخرإ

  _____________________________________________: غتصاب اإل
  _____________________________________________:  تعذيب آخر

 ________________________________________: إساءة أخرى للمعاملة
  ________________________________________________: القتل

  ____________________________________________:  محاولة القتل
  _______________________________________________: ختفاء اإل
  __________________________________:نتهاك حرية تكوين الجمعيات إ



 

  ٢٧٤                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  ________________________________________:نتهاك حرية التعبير إ
  _______________________________________________:  التهديد

  __________________________________________:  سرقة الممتلكات
  _____________________________________: االضطهاد  شكل آخر من
 ____________________________________________:  سلوك تمييزي

 ___________________________________________: نتهاآات أخرى إ
  _______________________): ٧-٤استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

   آم عدد األشخاص المسؤولين عن االنتهاآات أثناء هذه الواقعة؟٥-٤
   ١٦   أآثر من  ١٥-١١    ١٠-٦   ٥   ٤   ٣    ٢    ١
        ال    هل يمكنك تحديد أي من مرتكبي االنتهاآات؟     نعم٦-٤

  لماذا تعتقد أنهم جنود أو أفراد شرطة أو غيرهم ممن ينتسبون إلى الحكومة؟
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
  الصلة بالحكومة

  )لخفي الجيش أو الشرطة،إمثل وحدة  (
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________  
_______________________ 

  اللقب /سم  اإل٧-٤
  )أو أي تسمية أخرى (
_____              _________________-أ
______________________            -ب
_ ______________________           ج
  _ ______________________د
 _____________________             -هـ

    مالبس مدنية           رسميًا ماذا آان يرتدي مرتكبو االنتهاآات؟    زيًا٨-٤
        أسود         أزرق      زيتي   آاآي  :   ، فما لونه رسميًاإذا آان زيًا

              النعم   :     حذاء طويل الرقبة
    ال             نعم     :               خوذة
    ال               نعم       :            قناع

  __________________________:  أخرى تدل على هويتهمأي مالبس أو شارات
   آيف وصل مرتكبو االنتهاآات إلى مكان الواقعة؟٩-٤

   في مرآبة للجيش في مرآبة للشرطة  على دراجات بخارية  على األقدام  سيرًا
            في مرآبة خاصة      في سيارة أجرة   في مرآبة رسمية أخرى  

ات المم ة العالم زة للمرآب ا (ي ثالً (نوعه ب م ت جي ارتها،  )إن آان ا وش ناعتها، ولونه ، وص
  ___________________________________  ).                            ورقمها

__________________________________________________  
  _________________________هو نوع األسلحة التي آانوا يحملونها؟   ما١٠-٤

_________________________________________________  



 

  ٢٧٥                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

   ال هل آانوا يحملون أجهزة راديو السلكي أو غيره من أجهزة االتصال؟ نعم ١١-٤
     ال    هل آانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم ١٢-٤

 التي إذا آانت اإلجابة نعم، فهل آانوا يستخدمون أي أسماء أو غيرها من العالمات            
  _____________________________________تحدد هوياتهم؟

________________________________________________  
  ________________________________ من الذي آان يصدر األوامر؟ ١٣-٤

________________________________________________  
  نتهاآات أثناء تلك الواقعة؟ايا لنفس اإلشخاص الذين وقعوا ضح آم عدد األ١٤-٤
   ١٦   أآثر من  ١٥-١١    ١٠-٦     ٥    ٤    ٣    ٢    ١
   هل يمكنك التعرف على أي من هؤالء الضحايا؟١٥-٤

  )العنوان، الخ(تصالوسيلة اإل)             ميات أخرىأو تس(اللقب/سماإل
       __________________________________            -        أ

  _________________               __________________-ب
   _________________               __________________-ج
   __________________              __________________-د
   _________________             __________________-هـ

           ال ؟       نعم )غير الضحايا(هود آخرون  هل آان هناك ش١٦-٤
           ال هل من الممكن االتصال بهم؟                       نعم 

  ).يرجى إرفاق روايتهم لألحداث في استبيان آخر(
  )العنوان، الخ(وسيلة االتصال)             أو تسميات أخرى(اللقب /سم   اإل١٧-٤

  ____                 ________________________________-أ
  __________________                __________________-ب
   _________________                   _________________-ج
   __________________                  _________________-د
  _______ _________________                 __________-هـ
  

    التوقيف-ج 
     ال  إذا آان قد تم تنفيذ حالة توقيف، فهل آان هناك  تفويض بالتوقيف؟  نعم -٥

 _____________________________________ما هو نوع التفويض؟ 
  

  وما هي التهم التي وجهت إلى المحَتجز؟/  األسباب التي أبدتها السلطات لتنفيذ التوقيف١-٥
  _______________________ومتى؟ ) ال التي اتهم بها المحتجزحدد األفع(

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
       ال ؟  نعم  هل تم اتهام الضحية رسميًا٢-٥
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  : ذا آانت الرد باإليجاب فيرجى ذآر تفاصيل محددة عن التهم الموجهة إليهإ
_________________________________________________  

      ال هل صدر حكم على الضحية؟     نعم 
  ______________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى ذآر التواريخ

         ال توقيفه؟     نعم  هل قابل الضحية محاميا منذ ٣-٥
  _____________________: إذا آانت الرد باإليجاب، فاذآر اسمه وعنوانه

_________________________________________________  
  ___________________________: حتجاز وموقعه الظاهر  إسم مرآز اإل٤-٥

_________________________________________________  
  :ن الذين يمكن التعرف عليهمون اآلخرو المحتجز٥-٥

  اللقب                                        وسيلة االتصال باألسرة/االسم
  )العنوان، الخ)                                    (أو تسميات أخرى(
  ___________________               __________________-أ
  _____________               _______________________-ب
   _________________                 __________________-ج
   __________________                __________________-د
   ________________                  _________________-هـ

  _________: السنة__________  :هرالش_______  :اليوم:    ريخ اإلفراج تأ٦-٥
  إساءة المعاملة/ التعذيب-د 
  إساءة المعاملة؟/ما هي لحظة وقوع التعذيب-٦

   لحظة التوقيف
   أثناء النقل

   أثناء االحتجاز
   أثناء االستجواب

  _______________________________:) ى التحديديرج( غير ذلك 
  .لتعذيب صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر ا١-٦

  :حاول ذآر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل
      أماآن أخرى     اليدين      القدمين       على الرأس الضرب 

       غير ذلك       بندقية         هراوة استخدام قبضة اليد 
  ختناق     اإل             التعليق تقييد الحرآة 

  ء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي      االعتداالصدمات الكهربية 
         تمثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليهام التهديدات بإيذاء األسرة 

  ___________________________:       الفترة والموقعفرض العزلة 
             أو الرائحة     الضوء الضوضاء المفرطة 

  ______________________________ _) يرجى التحديد(غير ذلك 
       ال  هل ُآشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم ٢-٦

  _______________________إذا آان الرد باإليجاب فما هو ذلك الغرض؟ 
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_________________________________________________  
     ال  هل تم استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم ٣-٦
  :ن الذين شارآوا في التعذيب  العاملو٤-٦

  ___________     آم عددهم؟         الجيش األمن 
  _________________) يرجى ذآر األسماء إن أمكن(ماذا فعل آل منهم؟   

_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
ضحية أي آ  ٥-٦ ى ال دو عل ل تب أ    ه ي ت ذيب ف سية للتع ة أو نف ار بدني ريخ ث
      ال الكشف عليه؟   نعم ) ___السنة___الشهر___اليوم(

  ________________________إذا آان الرد باإليجاب فما هي تلك اآلثار؟ 
_________________________________________________  

_________________________________________________  
  

      ال  هل يحتاج الضحية إلى عالج طبي؟                 نعم ١-٥-٦
  _______________________إذا آان الرد باإليجاب فما نوع هذا العالج؟ 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

صدر   ٦-٦ سب رأي م اك ح اب االنته ى ارتك سلطات إل ت ال ي دع باب الت ي األس ا ه  م
ذا     اب ه ى ارتك ع إل ي الواق سلطات ف ي  دفعت بال ضحية الت شطة ال ي أن ا ه ات، وم المعلوم

  االنتهاك؟
________________________________________________   

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
از ٧-٦ ز االحتج ي مرآ سجن ف ي( ظروف ال رادي،  والحق ف ل الحبس االنف ارات مث  الزي

دريبات        ي والت واء النق ى اله صول عل ة الح ام، وإمكاني ة الطع ة ونوعي الت، وآمي والمراس
  ):الرياضية، وعدد السجناء في آل زنزانة

_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

     ال  هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاآات أخرى من قبل؟        نعم ٨-٦
  _____________________________إذا آان الرد باإليجاب فما نوعها؟ 
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_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
      ال  هل تم دفع أموال إلى السلطات؟       نعم ٩-٦

اك أو          ا لوقف االنته وال له دفع  أم سلطات ب ة    أو هل طالبت ال ه أو لتحسين حال منع
  الضحية؟

         ال نعم  
  ____أو التي طالبت بها؟ __________ آم بلغت األموال التي دفعت إليها؟ 

     ال الضحية من إصابات؟      نعم  هل عانى١٠-٦
  _________________________: إذا آان الرد باإليجاب، فيرجى التحديد

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  ________________________________ ما هي الحالة الفعلية للضحية؟ ١١-٦
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  

  : الحالة الفعلية ألسرته  وأقاربه المقربين١٢-٦
        ال التحرش؟     نعم /المالحقة/هل تعرضوا للتهديد

        ال    نعم  أو خضعوا النتهاآات أخرى؟            
  __________________________: اإليجاب فيرجى التحديدإذا آان الرد ب

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
   مختلف المعلومات-هـ 
م   (أو شخص آخر        /و)   ال    نعم  (الضحية  أو  )   ال    نعم  (هل قام الشاهد    -٧  نع

  باإلبالغ عن القضية إلى السلطات؟) ال 
   إذا آان الرد باإليجاب، فإلى أي سلطات؟١-٧

  _____________________) يرجى التحديد  (ولة عن االنتهاك ؤالسلطات المس
   غير ذلك        المحكمة النيابة :    السلطات القضائيةالشرطة 

ة          / هل قام الشاهد و    ٢-٧ ة أو منظم ر حكومي ة غي ى منظم أو الضحية باإلبالغ عن القضية إل
        ال حكومية أخرى دولية ؟     نعم  

  ____________________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديد
_________________________________________________  

      ال المشار إليها أعاله أي إجراءات؟   نعم ) المنظمات(منظمة  هل اتخذت ال٣-٧
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  _____________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه اإلجراءات
_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

ات   ٤-٧ صدر المعلوم ب م اذا يطل ضحية/ م ر      /ال ة غي ن المنظم د أو م ن الراص شاهد م ال
  _______________________الحكومية لحقوق اإلنسان القيام به

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  :الشاهد على ما يلي/مصدر المعلومات/ هل يوافق الضحية٥-٧
  ستشهاد بأسمائهم؟ اإل
 ة  التخاذ خطوات مع السلطات؟ستخدام المعلومات  المقدم  إ

   أو الكشف عنها  في التقارير العامة؟
  : هل تعهد الراصد  باتخاذ أي إجراءات٦-٧

     ال نتهاك؟    نعم مع السلطات المسؤولة عن اإل
     ال    نعم     مع الشرطة                          

   ال   النيابة            نعم : مع السلطات القضائية
     ال المحكمة                 نعم 

    ________________   ال نعم )     يرجى تحديده(مع أي شخص آخر 
  _____________________________________ما هو نوع اإلجراءات؟ 

_________________________________________________  
_________________________________________________  

_________________________________________________  
   استجابة السلطات٧-٧
  ___________________________نتهاك السلطات المسؤولة عن وقوع اإل) أ(

_________________________________________________  
  __________________________________________الشرطة ) ب(

_________________________________________________  
  ____________________________________السلطات القضائية ) ج(

_________________________________________________  
  ____________________________) يرجى تحديدها(السلطات األخرى ) د(

_________________________________________________  
_________________________________________________  

  
      ال  هل أرفقت وثائق بهذا التقرير؟    نعم ٨-٧
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  _______________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه الوثائق
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

  _____________________________________:  تعليقات أخرى٩-٧
_________________________________________________  

_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  
_________________________________________________  

    التوصيات-و 
راء  ١-٨ راءات( اإلج ن ) اإلج ه  م رب أقربائ ضحية أو أق ب ال ي  يطل وق الت ة حق عملي

  اإلنسان اتخاذها في حالة المتوفى أو الضحية التي تفيد التقارير باختفائها
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

______ _________________________________________________ 
  ):بما في ذلك إجراء تحقيق آخر( التوصيات بإجراء متابعة من جانب الفريق المحلي ٢-٨

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب السلطات المحلية٣-٨
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : التوصيات بإجراء متابعة من جانب المنظمة٤-٨
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب السلطات الوطنية٥-٨
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
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_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : توصيات أخرى٧-٨
_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  : وضع القضية٨-٨
_______________________________________________________

_______________________________________________________  
_______________________________________________________  
_______________________________________________________  

  موافقة المنسق-٩
  ______________________________________:  المنسق١-٩

                                      التوقيع    
  _____/____/____:    ريخ إرسال التقرير إلى المنظمة تأ٢-٩

                                                         اليوم     الشهر    السنة
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    المرصد اليمني لحقوق اإلنسان
  في سطور

  :لمرصد اليمني لحقوق اإلنسان نبذة موجزة عن ا*
ة      ة الكفيل ى األدوات الفاعل ي إل ع اليمن ار المجتم ة وافتق ة الماس ة للحاج           نتيج
سان في منتصف                     ا جاء تأسيس المرصد اليمني لحقوق اإلن بتقصي الحقائق وتوثيقه

رقم           ٢٠٠٤العام   ة والعمل ب انون    ) ١٠٧(م، مسجل بوزارة الشئون االجتماعي ًا للق وفق
سنة " ١"م رق ة،  ٢٠٠١ل ذه الحاج ة له ة، تلبي ات والمؤسسات األهلي شأن الجمعي م ب

ز       سان وتعزي وق اإلن اك حق ة بانته ات المتعلق صادر والمعلوم ق الم ى توثي دف إل ويه
  ..التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين المعنيين في هذا المجال

تعزيز احترام سيادة القانون      يسعى المرصد وفقًا لألهداف التي أنشئ من أجلها إلى         
 .ومبادئ حقوق اإلنسان

  :أهداف المرصد* 
يهدف المرصد إلى المساهمة في تعزيز حقوق اإلنسان المدنية والسياسية        

واالقتصادية واالجتماعية  والثقافية ونشر الوعي بها والتشجيع على احترامها 
وجه الخصوص الشرعية الدولية وحمايتها طبقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية على 

  :لحقوق اإلنسان وباعتبارها آل ال يتجزأ و على وجه الخصوص 
  . الدفاع عن المشروعية والشرعية الدستورية والقانونية - ١
  . الدفاع عن استقالل القضاء والمحاماة-٢
  . رصد تطورات حقوق اإلنسان وانتهاآاتها على الصعيدين الوطني والدولي -٣
ت اه-٤ شريعية         لف واقص الت رات والن ى الثغ مي إل شعبي والرس ام ال رأي الع ام ال تم

  .والمؤسسية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ا       -٥ دفاع عنه ة وال ة الفكري وق الملكي ى حق ديات عل د التع   .  رص
ة          -٦ ا ،خاص دفاع عنه سان و ال وق اإلن انوني لحق دعم الق وفير ال ي الت ساهمة ف  الم

وق المت  ة ،والحق وق الجماعي االت    الحق ي المج ع ف ة للمجتم صلحة العام ة بالم علق
  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية:
  . نشر الوعي بضرورة حكم القانون و مبادئ المحاآمة العادلة -٧

  
 :وسائل وأساليب العمل الرئيسية لتحقيق أهداف المرصد* 

تورية        – شرعية الدس زام بال دي االلت وث بم ات والبح ع الدراس وض
ة      والق دي الحماي سان وم وق اإلن ة وحق ات العام ة والحري انوني

 .التشريعية والمؤسسية القائمة وتقديم التصورات بشأن تطويرها 
ة المحاآمات              – تقصي الحقائق بجمع  المعلومات من مصادرها ومراقب

  .وعمليات االنتخابات و االستفتاءات العامة 
  .توثيق المعلومات باستخدام نظم التسجيل الحديثة –
وق اإل د – ة بحق ة المتعلق مية واألهلي ات الرس ارير الجه سان راسة  تق ن

  ومناقشتها والتعقيب عليها 
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إعداد التقارير الدورية ونشرها وإيصالها إلى الجهات المعينة بحقوق           –
ر    رة أو غي الطرق المباش مية، ب شعبية أو الرس واء ال سان س اإلن

شاملة والمتخصصة ، وإصدا ة الحمالت ال ار المباشرة  وإقام ر اإلخب
ب        ة والكت الت الدوري صحف  والمج صحفية ،وال ات ال والبيان

  .المتخصصة ،وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية
سان    – وق اإلن ة متخصصة بحق ات ومكتب وارد المعلوم ز لم شاء مرآ إن

  .والديمقراطية 
ن         – دفاع ع ق بال ا يتعل سان فيم وق اإلن ال حق ي مج املين ف ل الع تأهي

شروع ات   الم د والجمعي داف المرص ق أه ق بتحقي ا يتعل ل م ية و آ
ع    وعية لجم اليب الموض تخدام األس رى واس سات األخ والمؤس

  .المعلومات وتصنيفها وتوثيقها ووضع التقارير بشأنها
وق  – ن الحق دفاع  ع ة أو ال صلحة العام ضائية للم دعاوى الق ع ال رف

  .لقانون النافذوالحريات العامة في الحدود المكفولة وفقًا للدستور وا
اون في                   -                 سيق والتع ة في المحافظات للتن     السعي إلنشاء مراصد مماثل

  .صدالنشاطات المحققة ألهداف المر
  :الوحدات المتخصصة بالمرصد* 

 ، البرامج، العالقات، األنشطة، االتصال (و المشروعاتوحدة البرامج  -
  ).التخطيط

 ).، التوثيق، التوثيق االلكترونيالرصد: (وحدة الرصد والتوثيق -
 ).العون القانوني والقضائي، المساندة: (الوحدة القانونية -
 ).الدراسات واألبحاث، الهيئة األآاديمية العلمية: (وحدة الدراسات والبحوث -
الفروع والراصدين الميدانيين من المحافظات : ( الميدانيالتقصيوحدة -

 ).اليمنية، التقصي وجمع المعلومات
 ).القسم المالي، اإلداري، السكرتارية: (وحدة المالية واإلداريةال -
 .وحدة اإلعالم والترجمة والنشر -
  

  :البرامج الدائمة للمرصد* 
  .إصدار التقرير السنوي لحقوق اإلنسان والديمقراطية -
 .إصدار تقارير نوعية ومتخصصة -
علومات إقامة برامج تدريبية سنوية حول الرصد والتوثيق والتقصي وجمع الم -

 .وإعداد التقارير
المناشدات، االستشارات، ومخاطبة (تقديم العون القانوني، وأعمال المساندة  -

 ).المعنيين حول انتهاآات حقوق اإلنسان
المشارآة مع اإلعالم والصحافة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال  -

ي بحقوق حقوق اإلنسان والديمقراطية في حماية حقوق اإلنسان ونشر الوع
 .اإلنسان في المجتمع

  



 

  ٢٨٤                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

  الســـيرة الذاتيـــــة
  .محمد أحمد علي المخالفي. د/ أ 
  . حاصل على الدآتوراه في القانون الدولي الخاص -  
  .  محام مترافع أمام المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية -  
  .  استاذ في مرآز الدراسات والبحوث اليمني - باحث اول -
أ - ام بت ات     ق ب والدراس ن الكت دد م شر ع ام   ليف ون ال التخصص الع ي مج ف

  :وحقوق اإلنسان منها
ة      - ١ ة اليمني ي األزم انون ف ة الق ضية دول ة  . ق وز األدبي روت ، دار الكن ، بي

   .م١٩٩٩
اب القضاء                - ٢ ى في آت ة األول وطن العربي الطبع فكرة القضاء الحديث في ال

ضاء     تقالل الق ز اس ي ، مرآ وطن العرب ي ال ديث ف اهرة  الح اة الق  والمحام
ز المعلومات        .  نشر بدعم من االتحاد األوربي        ٢٠٠١ ة مرآ ة الثاني والطبع

 .٢٠٠٢تعز ، والتأهيل لحقوق اإلنسان 
اب  . سياسة تدريس القانون في آليات الحقوق اليمنية       - ٣ الطبعة األولى في آت

ضاء     تقالل الق ز اس ة ، مرآ وق العربي ات الحق ي آلي انون ف دريس الق ت
ا اهرة والمحام دعم من ٢٠٠١ة الق ة ب ة واالنجليزي اللغتين العربي شر ب  ، ن

وق   ل لحق ات والتأهي ز المعلوم ة مرآ ة الثاني ي  ، والطبع اد األورب االتح
 .م ٢٠٠٢، تعز ، اإلنسان 

ا    - ٤ ل التكنولوجي ى نق ة عل ر العولم ي  . أث وث اليمن ات والبح ز الدراس ، مرآ
 .م٢٠٠١،صنعاء 

، مخاطر حرية اإلستثمار    -البلدان األقل نموًا       في   اََثار العولمة على التنمية    - ٥
 .م٢٠٠٢، صنعاء

يمن    - ٦ ي ال ابي ف ام االنتخ يمن ،   : النظ ي ال ديمقراطي ف ور ال ر التط تقري
ات     ة واالنتخاب ة للديمقراطي سة الدولي ديا(المؤس بكة   ) أي ع ش اون م بالتع

ة         ة للتنمي ة        ٢٠٠٥المنظمات العربية غير الحكومي اللغتين العربي شر ب م ، ن
 .النجليزيه وا

يمن               - ٧ انوي في ال يم الث شر    . ( وضع حقوق اإلنسان في مناهج التعل تحت الن
اد األوربي         . - تونس –لدى المرآز العربي لحقوق اإلنسان       دعم من االتح ب

.( 
يمن     - ٨ ي ال ة ف ة العادل روط المحاآم ي    . (ش ز العرب دى المرآ شر ل ت الن تح

 ..) بدعم من االتحاد األوربي - تونس–لحقوق اإلنسان 
 ٢٠٠٣، صنعاء ، مؤسسة العفيف الثقافية.  الملكية الفكرية العولمة و  - ٩

. 
ز اليمني للدراسات        -١٠ يمن ـ المرآ دراسة حول تقويم السلطة المحلية في ال

 .م٢٠٠٣اإلستراتيجية ـ صنعاء 



 

  ٢٨٥                                 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان دليل الرصد والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان

وق  -١١ ال حق ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي انوني للمنظم ز الق المرآ
سان  ل لح.(  اإلن ات والتأهي ز المعلوم سان مرآ وق اإلن ز–ق ن -تع دعم م  ب

 ).برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي
دربي     -١٢ دريب م ل ت ؤلفي دلي شرطة    أحد م املين مع ال سان للع  :  حقوق اإلن

ي صنعاء ، وزارة   ة ف سفارة البريطاني ائي ، ال ده اإلنم م المتح امج آالم برن
وق     ل لحق ات والتأهي ز المعلوم ة ، مرآ سان ، وزارة الداخلي وق اإلن حق

 .٢٠٠٦ن اإلنسا
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