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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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وثائق وتقارير: مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص 

الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

مدت ونشرت على المأل بموجب قرار الجمعية العامة
ُ

اعت

لألمم المتحدة 173/43 المؤرخ في 9 كانون األول/ديسمبر 1988

نطاق مجموعة المبادئ

تطبــق هــذه المبــادئ لحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو 
الســجن

المصطلحات المستخدمة

في مجموعة المبادئ
يعنى »القبض« اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، )أ( 

)ب( يعنــى »الشــخص المحتجــز« أي شــخص محــروم مــن الحريــة الشــخصية مــا لــم يكــن ذلــك إلدانتــه فــي 
، يمة جر

يعنى »الشخص المسجون« أي شخص محروم من الحرية الشخصية إلدانته في جريمة، )ج( 
يعنى »االحتجاز« حالة األشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعاله، )د( 

)هـ( يعنى »السجن« حالة األشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعاله،
Oيقصــد بعبــارة »ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى« أي ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى يحددهــا القانون  )و( 

ويوفــر مركزهــا وفتــرة واليتهــا أقــوى الضمانــات الممكنــة للكفــاءة والنزاهــة واالســتقالل.
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المبدأ 1

يعامــل جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن معاملــة إنســانية 
وباحتــرام لكرامــة الشــخص اإلنســاني األصيلــة.

المبدأ 2

ال يجــوز إلقــاء القبــض أو االحتجــاز أو الســجن إال مــع التقيــد الصــارم بأحــكام القانــون وعلــى يــد موظفين 
مختصيــن أو أشــخاص مرخــص لهــم بذلك.

المبدأ 3

ال يجــوز تقييــد أو انتقــاص أي حــق مــن حقــوق اإلنســان التــي يتمتــع بهــا األشــخاص الذيــن يتعرضــون 
ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن، والتــي تكــون معترفــا بهــا أو موجــودة فــي أيــة دولــة بموجــب 
القانــون أو االتفاقيــات أو اللوائــح أو األعــراف، بحجــة أن مجموعــة المبــادئ هــذه ال تعتــرف بهــذه الحقــوق 

أو تعتــرف بهــا بدرجــة أقــل.

المبدأ 4

ــي  ــان الت ــوق اإلنس ــس حق ــر يم ــذ أي تدبي ــجن وال يتخ ــاز أو الس ــكال االحتج ــن أش ــكل م ــم أي ش ال يت
ــن  ــر م ــك بأم ــجن إال إذا كان ذل ــاز أو الس ــكال االحتج ــن أش ــكل م ــرض ألي ش ــخص يتع ــا أي ش ــع به يتمت

ــة. ــا الفعلي ــا لرقابته ــرى أو كان خاضع ــلطة أخ ــة أو س ــلطة قضائي س

المبدأ 5

1.  طبــق هــذه المبــادئ علــى جميــع األشــخاص داخــل أرض أيــة دولــة معينــة، دون تمييــز مــن أي نــوع، 
ــرأي  ــي، أو ال ــد الدين ــن أو المعتق ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن ــر، أو الل ــاس العنص ــى أس ــز عل كالتميي
ــد، أو أي  ــة، أو المول ــي، أو الملكي ــي أو االجتماع ــي أو العرق ــل الوطن ــي، أو األص ــر السياس ــي أو غي السياس

مركــز آخــر.
ــة  ــوى حماي ــتهدف س ــي ال تس ــون والت ــم القان ــق بحك ــي تطب ــر الت ــز التدابي ــل التميي ــن قبي ــر م 2. ال تعتب
الحقــوق واألوضــاع الخاصــة للنســاء، وال ســيما الحوامــل واألمهــات والمرضعــات، أو األطفــال واألحداث، 
أو المســنين أو المرضــى أو المعوقيــن. وتكــون ضــرورة هــذه التدابيــر وتطبيقهــا خاضعيــن دائمـــا للمراجعــة 

مــن جانــب ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى.

المبدأ 6

ال يجــوز إخضــاع أي شــخص يتعــرض ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن للتعذيــب أو غيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهنيــة. وال يجــوز االحتجــاج بــأي ظــرف كان 

كمبــرر للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهنيــة.
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المبدأ 7

1. ينبغــي للــدول أن تحظــر قانوًنــا أي فعــل يتنافــى مــع الحقــوق والواجبــات الــواردة فــي هــذه المبــادئ، 
ــد  ــدة عن ــات محاي ــرى تحقيق ــبة، وأن تج ــزاءات مناس ــال لج ــذه األفع ــن ه ــل م ــكاب أي فع ــع ارت وأن تخض

ــة شــكاوى. ورود أي
ــادئ  ــن المب ــة م ــذه المجموع ــاكا له ــأن انته ــاد ب ــبب لالعتق ــم س ــون لديه ــن يك ــن، الذي ــى الموظفي 2. عل
ــد  ــه، عن ــا وإبالغ ــي يتبعونه ــا الت ــلطات العلي ــى الس ــر إل ــالغ األم ــدث، إب ــك أن يح ــى وش ــدث أو عل ــد ح ق

ــاف. ــة أو اإلنص ــلطة المراجع ــة س ــرى المخول ــبة األخ ــزة المناس ــلطات أو األجه ــى الس ــاء، إل االقتض
3. ألي شــخص آخــر لديــه ســبب لالعتقــاد بــأن انتهــاًكا لمجموعــة المبــادئ قــد حــدث أو علــى وشــك أن 
يحــدث الحــق فــي أن يبلــغ األمــر إلــى رؤســاء الموظفيــن المعنييــن وإلــى الســلطات أو األجهــزة المناســبة 

األخــرى المخولــة ســلطة المراجعــة أو اإلنصــاف.

المبدأ 8

ــذا،  ــى ه ــن. وعل ــر مداني ــخاص غي ــم كأش ــع وضعه ــب م ــة تتناس ــزون معامل ــخاص المحتج ــل األش يعام
ــن الســجناء، كلمــا أمكــن ذلــك. ــن الفصــل بينهــم وبي يتعي

المبدأ 9

ــارس  ــة أن تم ــي القضي ــق ف ــزه أو تحق ــخص أو تحتج ــى ش ــض عل ــى القب ــي تلق ــلطات الت ــوز للس ال يج
ــك  ــة تل ــن ممارس ــم م ــوز التظل ــون، ويج ــب القان ــا بموج ــة له ــات الممنوح ــر الصالحي ــات غي صالحي

ــرى. ــلطة أخ ــة أو س ــلطة قضائي ــام س ــات أم الصالحي
المبدأ 10

يبلــغ أي شــخص يقبــض عليــه، وقــت إلقــاء القبــض، بســبب ذلــك، ويبلــغ علــى وجــه الســرعة بأيــة تهــم 
تكــون موجهــة إليــه.

المبدأ 11

1. ال يجــوز اســتبقاء شــخص محتجــزا دون أن تتــاح لــه فرصــة حقيقــة لــإلدالء بأقوالــه فــي أقــرب وقــت 
ــة أو ســلطة أخــرى. ويكــون للشــخص المحتجــز الحــق فــي أن يدافــع عــن نفســه أو أن  أمــام ســلطة قضائي

يحصــل علــى مســاعدة محــام بالطريقــة التــي يحددهــا القانــون.
2. تعطــى علــى وجــه الســرعة للشــخص المحتجــز ومحاميــه، إن كان لــه محــام، معلومــات كاملــة عــن أي 

أمــر باالحتجــاز وعــن أســبابه.
3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صالحية إعادة النظر حسب االقتضاء في استمرار االحتجاز.
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المبدأ 12

1. تسجل حسب األصول:
)أ( أسباب القبض،

)ب( وقــت القبــض ووقــت اقتيــاد الشــخص المقبــوض عليــه إلــى مــكان الحجــز وكذلــك وقــت مثولــه 
ألول مــرة أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى،

)ج( هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،
)د( المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.

2. تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون.

المبدأ 13

ــخص  ــد الش ــي، بتزوي ــى التوال ــجن عل ــاز أو الس ــض أو االحتج ــاء القب ــن إلق ــؤولة ع ــلطة المس ــوم الس تق
لحظــة القبــض عليــه وعنــد بــدء االحتجــاز أو الســجن أو بعدهمــا مباشــرة، بمعلومــات عــن حقوقــه وبتفســير 

لهــذه الحقــوق وكيفيــة اســتعمالها.

المبدأ 14

لــكل شــخص ال يفهــم أو يتكلــم علــى نحــو كاف اللغــة التــي تســتخدمها الســلطات المســؤولة عــن القبــض 
ــه أو احتجــازه أو ســجنه الحــق فــي أن يبلــغ، علــى وجــه الســرعة وبلغــة يفهمهــا، المعلومــات المشــار  علي
إليهــا فــي المبــدأ 10 والفقــرة 2 مــن المبــدأ 11 والفقــرة 1 مــن المبــدأ 12 والمبــدأ 13 وفــى أن يحصــل دون 
مقابــل عنــد الضــرورة علــى مســاعدة مترجــم شــفوي فيمــا يتصــل باإلجــراءات القانونيــة التــي تلــي القبــض 

عليــه.

المبدأ 15

بصــرف النظــر عــن االســتثناءات الــواردة فــي الفقــرة 4 مــن المبــدأ 16 والفقــرة 3 مــن المبــدأ 18 ال يجــوز 
ــة،  ــم الخارجــي، وخاصــة بأســرته أو محامي حرمــان الشــخص المحتجــز أو المســجون مــن االتصــال بالعال

لفتــرة تزيــد عــن أيــام.

المبدأ 16

1. يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون، بعــد إلقــاء القبــض عليــه مباشــرة وبعــد كل مــرة ينقــل فيهــا 
ــة أن  ــلطة المختص ــن الس ــب م ــر، أو يطل ــي أن يخط ــق ف ــر، الح ــى آخ ــجن إل ــن س ــاز أو م ــكان احتج ــن م م
تخطــر أفــراًدا مــن أســرته أو أشــخاًصا مناســبين آخريــن يختارهــم، بالقبــض عليــه أو احتجــازه أو ســجنه أو 

بنقلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز فيــه.
2. إذا كان الشــخص المحتجــز أو المســجون أجنبيـــا، يتــم أيًضــا تعريفــه فــورا بحقــه فــي أن يتصل بالوســائل 
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ــة الدبلوماســية للدولــة التــي يكــون مــن رعاياهــا أو التــي يحــق  المالئمــة بأحــد المراكــز القنصليــة أو بالبعث
لهــا بوجــه آخــر تلقــى هــذا االتصــال طبقـــا للقانــون الدولــي، أو بممثــل المنظمــة الدوليــة المختصــة، إذا كان 

الجئــا أو كان علــى أي وجــه آخــر مشــمواًل بحمايــة منظمــة حكوميــة دوليــة.
3. إذا كان الشــخص المحتجــز أو المســجون حدثـــا أو غيــر قــادر علــى فهــم حقه، تتولــى الســلطة المختصة 
مــن تلقــاء ذاتهــا القيــام باإلخطــار المشــار إليــه فــي هــذا المبــدأ. ويولــى اهتمــام خــاص إلخطــار الوالديــن أو 

األوصياء.
ــه يجــوز للســلطة  ــر أن ــر، غي ــدأ أو يســمح بإتمامــه دون تأخي ــه فــي هــذا المب ــم أي إخطــار مشــار إلي 4. يت

ــق. ــي التحقي ــتثنائية ف ــرورات اس ــك ض ــي ذل ــا تقتض ــة عندم ــرة معقول ــار لفت ــئ اإلخط ــة أن ترج المختص

المبدأ 17

1. يحــق للشــخص المحتجــز أن يحصــل علــى مســاعدة محــام. وتقــوم الســلطة المختصــة بإبالغــه بحقــه 
هــذا فــور إلقــاء القبــض عليــه وتوفــر لــه التســهيالت المعقولــة لممارســته.

2. إذا لــم يكــن للشــخص المحتجــز محــام اختــاره بنفســه، يكــون لــه الحــق فــي محــام تعينــه لــه ســلطة 
ــع  ــك ودون أن يدف ــة ذل ــة العدال ــا مصلح ــي فيه ــي تقتض ــاالت الت ــع الح ــي جمي ــرى ف ــلطة أخ ــة أو س قضائي

ــع. ــة للدف ــوارد كافي ــك م ــيًئا إذا كان ال يمل ش

المبدأ 18

1. يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه.
2. يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيالت الكافية للتشاور مع محاميه.

3. ال يجــوز وقــف أو تقييــد حــق الشــخص المحتجــز أو المســجون فــي أن يــزوره محاميــه وفــى أن يستشــير 
ــون أو  ــا القان ــتثنائية يحدده ــروف اس ــي ظ ــة، إال ف ــرية كامل ــة وبس ــر أو مراقب ــه، دون تأخي ــل ب ــه ويتص محامي
ــه للمحافظــة علــى  ــًرا ال مفــر من ــة أو ســلطة أخــرى ذلــك أم ــر ســلطة قضائي ــا تعتب ــة، عندم ــح القانوني اللوائ

األمــن وحســن النظــام.
ــة علــى مــرأى مــن أحــد  ــن الشــخص المحتجــز أو المســجون ومحامي 4. يجــوز أن تكــون المقابــالت بي

ــه. موظفــي إنفــاذ القوانيــن، ولكــن ال يجــوز أن تكــون علــى مســمع من
5. ال تكــون االتصــاالت بيــن الشــخص المحتجــز أو المســجون ومحاميــه المشــار إليهــا فــي هــذا المبــدأ 
مقبولــة كدليــل ضــد الشــخص المحتجــز أو المســجون مــا لــم تكــن ذات صلــة بجريمــة مســتمرة أو بجريمــة 

تدبــر.

المبدأ 19

ــى أن  ــة وف ــورة خاص ــرته بص ــراد أس ــزوره أف ــي أن ي ــق ف ــجون الح ــز أو المس ــخص المحتج ــون للش يك
ــود  ــروط والقي ــاة الش ــا بمراع ــي، رهنً ــم الخارج ــال بالعال ــة لالتص ــة كافي ــه فرص ــاح ل ــم. وتت ــل معه يتراس

ــة. ــح القانوني ــون أو اللوائ ــا القان ــي يحدده ــة الت المعقول
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المبدأ 20

ــا، فــي مــكان احتجــاز أو ســجن  يوضــع الشــخص المحتجــز أو المســجون، إذا طلــب وكان مطلبــه ممكنً
قريــب علــى نحــو معقــول مــن محــل إقامتــه المعتــاد.

المبدأ 21

1. يحظــر اســتغالل حالــة الشــخص المحتجــز أو المســجون اســتغالل غيــر الئــق بغــرض انتــزاع اعتــراف 
منــه أو إرغامــه علــى تجريــم نفســه بأيــة طريقــة أخــرى أو الشــهادة ضــد أي شــخص آخــر.

ــه  ــن قدرت ــال م ــتجواب تن ــاليب اس ــد أو ألس ــف أو التهدي ــتجوابه للعن ــاء اس ــخص أثن ــرض أي ش 2. ال يع
علــى اتخــاذ القــرارات أو مــن حكمــه علــى األمــور.

المبدأ 22

ال يكــون أي شــخص محتجــز أو مســجون، حتــى برضــاه، عرضــة ألن تجــرى عليــه أيــة تجــارب طبيــة أو 
علميــة قــد تكــون ضــارة بصحتــه.

المبدأ 23

ــجون  ــز أو مس ــخص محتج ــتجواب لش ــدة أي اس ــون م ــا القان ــي يحدده ــة الت ــد بالطريق ــجل وتعتم 1. تس
والفتــرات الفاصلــة بيــن االســتجوابات وكذلــك هويــة الموظفيــن الذيــن يجــرون االســتجوابات وغيرهــم مــن 

الحاضريــن.
2. يتــاح للشــخص المحتجــز أو المســجون، أو لمحاميــه إذا مــا نــص القانــون علــى ذلــك، االطــالع علــى 

المعلومــات المذكــورة فــي الفقــرة 1 مــن هــذا المبــدأ.

المبدأ 24

ــة  ــدة ممكن ــر م ــي أقص ــب ف ــي مناس ــص طب ــراء فح ــة إج ــجون فرص ــز أو مس ــخص محتج ــكل ش ــاح ل تت
ــت  ــا دع ــالج كلم ــة والع ــة الطبي ــك الرعاي ــد ذل ــه بع ــر ل ــجن، وتوف ــاز أو الس ــكان االحتج ــه م ــب إدخال عق

ــان. ــالج بالمج ــذا الع ــة وه ــذه الرعاي ــر ه ــة. وتوف الحاج

المبدأ 25

يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون أو لمحاميــه الحــق فــي أن يطلــب أو يلتمــس مــن ســلطة قضائيــة 
أو ســلطة أخــرى أن يوقــع الفحــص الطبــي عليــه مــرة ثانيــة أو أن يحصــل علــى رأى طبــي ثــان، وال يخضــع 

ذلــك إال لشــروط معقولــة تتعلــق بكفالــة األمــن وحســن النظــام فــي مــكان االحتجــاز أو الســجن.

المبدأ 26

تســجل علــى النحــو الواجــب واقعــة إجــراء الفحــص الطبــي للشــخص المحتجــز أو المســجون، واســم 
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الطبيــب ونتائــج هــذا الفحــص. ويكفــل االطــالع علــى هــذه الســجالت. وتكــون الوســائل المتبعــة فــي ذلــك 
متفقــة مــع قواعــد القانــون المحلــى ذات الصلــة.

المبدأ 27

يؤخــذ فــي االعتبــار عــدم التقيــد بهــذه المبــادئ فــي الحصــول علــى الدليــل لــدى البــت فــي جــواز قبــول 
ذلــك الدليــل ضــد شــخص محتجــز أو مســجون.

المبدأ 28

يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق فــي الحصــول فــي حــدود المــوارد المتاحــة، إذا كانــت 
مــن مصــادر عامــة، علــى كميــات معقولــة مــن المــوارد التعليميــة والثقافيــة واإلعالميــة، مــع مراعــاة الشــروط 

المعقولــة المتعلقــة بكفالــة األمــن وحســن النظــام فــي مــكان االحتجــاز أو الســجن.

المبدأ 29

ــة  ــاز بصف ــن االحتج ــد أماك ــوم بتفق ــة، يق ــة ذات الصل ــن واألنظم ــد بالقواني ــة التقي ــدى دق ــة م 1. لمراقب
منتظمــة أشــخاص مؤهلــون ومتمرســون تعينهــم وتســألهم ســلطة مختصــة مســتقلة تمامــا عــن الســلطة التــي 

ــجن. ــاز أو الس ــكان االحتج ــرة إدارة م ــى مباش تتول
2. يحــق للشــخص المحتجــز أو المســجون االتصــال بحريــة وفــى ســرية تامــة باألشــخاص الذيــن يتفقدون 
أماكــن االحتجــاز أو الســجن وفقــا للفقــرة 1، مــع مراعــاة الشــروط المعقولــة المتعلقــة بكفالــة األمــن وحســن 

النظــام فــي تلــك األماكن.

المبدأ 30

1. يحــدد القانــون أو اللوائــح القانونيــة أنــواع ســلوك الشــخص المحتجــز أو المســجون التــي تشــكل جرائم 
ــا  ــا ومدته ــوز توقيعه ــي يج ــة الت ــة التأديبي ــف العقوب ــجن، ووص ــاز أو الس ــاء االحتج ــب أثن ــتوجب التأدي تس

والســلطات المختصــة بتوقيــع تلــك العقوبــة، ويتــم نشــر ذلــك علــى النحــو الواجــب.
ــه قبــل اتخــاذ اإلجــراء التأديبــي.  2. يكــون للشــخص المحتجــز أو المســجون الحــق فــي أن تســمع أقوال

ويحــق لــه رفــع هــذا اإلجــراء إلــى ســلطات أعلــى لمراجعتــه.

المبدأ 31

تســعى الســلطات المختصــة إلــى أن تكفــل، وفقــا للقانــون المحلــى، تقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة إلــى 
المعاليــن، وخاصــة القصــر، مــن أفــراد أســر األشــخاص المحتجزيــن أو المســجونين، وتولــى تلك الســلطات 

قــدرا خاصــا مــن العنايــة لتوفيــر الرعايــة المناســبة لأطفــال الذيــن تركــوا دون إشــراف.

المبدأ 32

1. يحــق للشــخص المحتجــز أو محاميــه فــي أي وقــت أن يقيــم وفقــا للقانــون المحلــى دعــوى أمــام ســلطة 
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ــراحه دون  ــالق س ــر بإط ــى أم ــول عل ــة الحص ــازه بغي ــة احتج ــي قانوني ــن ف ــرى للطع ــلطة أخ ــة أو س قضائي
تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي.

ــخاص  ــبة لأش ــف بالنس ــة ودون تكالي ــيطة وعاجل ــرة 1 بس ــي الفق ــا ف ــار إليه ــوى المش ــون الدع 2. تك
ــاره دون  ــخص إحض ــز الش ــي تحتج ــلطة الت ــى الس ــة. وعل ــات كافي ــون إمكاني ــن ال يملك ــن الذي المحتجزي

ــة. ــى المراجع ــي تتول ــلطة الت ــام الس ــه أم ــرر ل ــر ال مب تأخي

المبدأ 33

ــه، وال  ــأن معاملت ــكوى بش ــب أو ش ــم طل ــه تقدي ــجون أو لمحامي ــز أو المس ــخص المحتج ــق للش 1. يح
ســيما فــي حالــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. إلــى الســلطات 
المســؤولة عــن إدارة مــكان االحتجــاز وإلــى الســلطات األعلــى، وعنــد االقتضــاء إلــى الســلطات المناســبة 

ــات المراجعــة أو اإلنصــاف. المنوطــة بهــا صالحي
2. فــي الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا الشــخص المحتجــز أو المســجون أو محاميــه قــادًرا علــى ممارســة 
حقوقــه المقــررة فــي الفقــرة 1، يجــوز ألحــد أفــراد أســرة الشــخص المحتجــز أو المســجون أو ألي شــخص 

آخــر علــى معرفــة بالقضيــة أن يمــارس هــذه الحقــوق.
3. يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك.

4. يبــت علــى وجــه الســرعة فــي كل طلــب أو شــكوى ويــرد عليــه أو عليهــا دون تأخيــر ال مبــرر لــه. وفــى 
حالــة رفــض الطلــب أو الشــكوى أو وقــوع تأخيــر مفــرط، يحــق للشــاكي عــرض ذلــك علــى ســلطة قضائيــة 
أو ســلطة أخــرى. وال يتعــرض المحتجــز أو المســجون أو أي شــاك بموجــب الفقــرة 1 للضــرر نتيجــة لتقديمــه 

طلًبــا أو شــكوى.

المبدأ 34

إذا توفــى شــخص محتجــز أو مســجون أو اختفــى أثنــاء احتجــازه أو ســجنه، تقــوم ســلطة قضائيــة أو ســلطة 
ــد  ــن أح ــب م ــى طل ــاًء عل ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــاء، س ــاة أو االختف ــبب الوف ــي س ــق ف ــرى بالتحقي أخ
أفــراد أســرة ذلــك الشــخص أو مــن أي شــخص علــى معرفــة بالقضيــة. ويجــرى هــذا التحقيــق، إذا اقتضــت 
الظــروف، علــى نفــس األســاس اإلجرائــي إذا حدثــت الوفــاة أو وحــدث االختفــاء عقــب انتهــاء االحتجــاز أو 
الســجن بفتــرة وجيــزة. وتتــاح عنــد الطلــب نتائــج هــذا التحقيــق أو تقريــر عنــه مــا لــم يعــرض ذلــك للخطــر 

تحقيًقــا جنائًيــا جارًيــا.

المبدأ 35

ــن  ــى، ع ــون المحل ــي القان ــا ف ــوص عليه ــؤولية والمنص ــأن المس ــة بش ــد المطبق ــا للقواع ــوض، وفق 1. يع
الضــرر الناتــج عــن أفعــال لموظــف عــام تتنافــى مــع الحقــوق الــواردة فــي هــذه المبــادئ أو عــن امتناعــه عــن 

أفعــال يتنافــى امتناعــه عنهــا مــع هــذه الحقــوق.
ــون  ــص القان ــي ين ــراءات الت ــا لإلج ــادئ وفق ــذه المب ــب ه ــجيلها بموج ــوب تس ــات المطل ــاح البيان 2. تت
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ــدأ. ــذا المب ــب ه ــض بموج ــة بالتعوي ــد المطالب ــا عن ــى إتباعه ــى عل المحل

المبدأ 36

1. يعتبــر الشــخص المحتجــز المشــتبه فــي ارتكابــه جريمــة جنائيــة أو المتهــم بذلــك بريئــا ويعامــل علــى 
ــات  ــع الضمان ــا جمي ــر فيه ــة تتواف ــة علني ــي محاكم ــون ف ــا للقان ــه وفق ــت إدانت ــى أن تثب ــاس إل ــذا األس ه

ــه. ــاع عن ــة للدف الضروري
2. ال يجــوز القبــض علــى هــذا الشــخص أو احتجــازه علــى ذمــة التحقيــق والمحاكمــة إال ألغــراض إقامــة 
العــدل وفقــا لأســس والشــروط واإلجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون. ويحظــر فــرض قيــود علــى هــذا 
الشــخص ال تقتضيهــا مطلًقــا أغــراض االحتجــاز أو دواعــي منــع عرقلــه عمليــة التحقيــق أو إقامــة العــدل أو 

حفــظ األمــن وحســن النظــام فــي مــكان االحتجــاز.

المبدأ 37

ــة أو ســلطة أخــرى، ينــص عليهــا  ــة أمــام ســلطة قضائي يحضــر الشــخص المحتجــز المتهــم بتهمــة جنائي
ــة  ــي قانوني ــر ف ــلطة دون تأخي ــذه الس ــت ه ــه. وتب ــض علي ــب القب ــرعة عق ــه الس ــى وج ــك عل ــون، وذل القان
وضــرورة االحتجــاز، وال يجــوز إبقــاء أي شــخص محتجــًزا علــى ذمــة التحقيــق أو المحاكمــة إال بنــاء علــى 
أمــر مكتــوب مــن هــذه الســلطة. ويكــون للشــخص المحتجــز الحــق، عنــد مثولــه أمــام هــذه الســلطة، فــي 

ــازه. ــاء احتج ــا أثن ــي لقيه ــة الت ــأن المعامل ــوال بش اإلدالء بأق

المبدأ 38

يكــون للشــخص المحتجــز بتهمــة جنائيــة الحــق فــي أن يحاكــم خــالل مــدة معقولــة أو أن يفــرج عنــه رهــن 
. كمته محا

المبدأ 39

ــا  ــة، م ــة جنائي ــز بتهم ــخص المحتج ــق للش ــون، يح ــا القان ــص عليه ــي ين ــة الت ــاالت الخاص ــتثناء الح باس
لــم تقــرر خــالف ذلــك ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى لصالــح إقامــة العــدل، أن يطلــق ســراحه إلــى حيــن 
محاكمتــه رهنــا بالشــروط التــي يجــوز فرضهــا وفًقــا للقانــون. وتظــل ضــرورة هــذا االحتجــاز محــل مراجعــة 

مــن جانــب هــذه الســلطة.

حكم عام

ــي  ــوق الت ــن الحق ــق م ــن أي ح ــد م ــد أو ح ــه تقيي ــى أن ــر عل ــا يفس ــذه م ــادئ ه ــة المب ــي مجموع ــس ف لي
ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــا العه حدده
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العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


