دليل أعضاء قوات األمن العام في
حقوق اإلنسان

إعداد

لجنة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية
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المقدمة
حرصت وزارة الداخلية يف ىيكلها التنظيمي على تأكيد دعائم احلفاظ على الشرعية
والقانون ومحاية حقوق اإلنسان يف ظل األسس وادلبادئ الدستورية واإلنسانية اليت يقوم
عليها التطور احلضاري جملتمعنا  ،ويف ىذا اإلطار ،اشتمل اذليكل التنظيمي على إدارة
لشرطة النسائية وأخرى لإلصالح والتأىيل وثالثة لإلعالم األمين  ،فيما تراقب إدارة
الشكاوى وحقوق اإلنسان ضمانات احرتام احلقوق واحلريات ،واختصت جلنة حقوق
اإلنسان ادلشكلة مبوجب قرار معايل وزير الداخلية بالتوعية وتوفري سبل التطوير
والتدريب على مبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة.
واجبات أعضاء قوات األمن العام في ظل مبادئ حقوق اإلنسان
عملت جلنة حقوق اإلنسان على استخالص ادلبادئ واألسس ادلتعلقة حبقوق اإلنسان
من الدستور وادلواثيق الدولية والقوانني  ،ووضعها يف صورة قواعد عامة يهتدي هبا
أعضاء األمن العام عند إنفاذىم للقانون  ،وأعدت تلك القواعد ضمن مخسة حماور.
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المحور األول:

المبادئ العامة للسلوك األخلقي والقانوني

الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ويتساوى ادلواطنون لدى القانون يف
-1
احلقوق والواجبات العامة .
لكل شخص احلق يف احلرية وأمن شخصو ومسكنة وممتلكاتو ويف حرية
-2
التنقل .
ال تفرض قيود على حرية الرأي إال يف احلدود اليت بينها القانون .
-3
ال جيوز تعريض أي شخص لتعذيب ادلادي أو ادلعنوي  ،أو للمعاملة
-4
احلاطة بالكرامة.
تفرتض براءة كل متهم جبردية إىل أن تثبت إدانتو يف حماكمة عادلة وال
-5
جيرب أحد على االعرتاف أو اإلدالء بشهادة ضد نفسو.
ال جيوز القبض على إنسان او توقيفو أو حبسو أو تفتيشو أو التعرض
-6
دلراسالتو أو حتديد إقامتو أو تقييد حريتو يف اإلقامة أو التنقل إال يف حاالت
اليت يبينها القانون .
ال جيوز الدخول إىل حمل مسكون إال يف األحوال ادلبنية القانون.
-7
ال جيوز احلجز أو احلبس إال يف األماكن ادلخصصة لذلك يف القانون ،
-8
وأن تكون مشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية.
حترتم حقوق اإلنسان ويراعى احرتام مبادئ الشرعية والقانون يف مجيع
-9
تدابري إعادة النظام وتبذل يف ىذا السياق كل اجلهود للحد من األضرار
واإلصابات.
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 -11ال دتيز قوات األمن العام لدى محايتها للمجتمع والنظام العام  ،دتييزاً غري
مشروع أساس الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو األصل أو أي وضع آخر ،
وال يعد دتييزاً غري مشروع إنفاذ قوات األمن العام بعض التدابري اخلاصة ادلراد هبا
مراعاة وضع ادلرأة اخلاص واحتياجاهتا ،واألحداث وادلرضى وادلسنني وغريىم ممن
حيتاجون معاملة خاصة وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
 -11يتعني أن يستفيد األطفال من مجيع ضمانات حقوق اإلنسان ادلتاحة
للبالغني وال جيوز تعريض األطفال للتعذيب  ،أو ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو
ادلهينة أو للعقوبة البدنية .
 -12يبلغ الوالدان بأية حالة قبض أو احتجاز أو نقل أو مرض أو إصابة أو
وفاة يتعرض ذلا طفلهما.
 -13لغري دلواطنني من الضحايا أو ادلقبوض عليهم أو احملتجزين حرية االتصال
بقنصلية دولتهم أو بعثها الدبلوماسية.
 -14ال جيوز ترحيل غري ادلواطنني ادلوجودين بصفة قانونية داخل ادلملكة إال
يف األحوال اليت يبينها القانون.
 -15للمرأة احلق يف التمتع على قدم ادلساواة جبميع حقوق اإلنسان يف
ادليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية ومجيع اجملاالت
األخرى ،وذلا احلق يف محاية ىذه احلقوق على قدم ادلواساة.
 -16ال يتعرض أحد للمساس بشرفو أو مسعتو أثناء أداء قوات األمن العام
لواجباهتا .
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ضمانات المتهم

المحور الثاني :

 -1ال دتارس أية ضغوط بدنية أو نفسية على ادلشتبو فيهم من أجل احلصول
على ادلعلومات.
 -2يبلغ أي فرد بأسباب القبض عليو ،ويكون لو حق االتصال مبن يرى من
ذويو إلبالغهم وحيق جلميع ادلقبوض عليهم أو احملتجزين االستعانة مبحام،
وتتاح ذلم فرصة كافية للتحدث معو على انفرد.
 -3يعرض األشخاص ادلقبوض عليهم على السلطات القضائية يف ادلواعد
احملددة بالقانون مع توفري مرتجم أثناء سؤال ادلشتبو فيهم أو ادلتهمني حيثما
اقتضت الضرورة ذلك.
 -4يسجل حمضر بكل حالة قبض متضمنا أسباب القبض ،ووقتو ،والوقت
الذي نقل فيو ادلقبوض علية إىل أماكن االحتجاز ،وموعد مثولو أمام
السلطات القضائية؛ وىوية القائم بالضبط ومكان االحتجاز.
المحور الثالث:

حقوق الموقوفين والمسجونين
 .1يبلغ احملتجز فورا بقرار احلجز ،وحيق لو إبالغ حماميو وأسرتو مبكان احتجازه.
 .2ال خيضع أي حمتجز أو حمبوس احتياطيا أو سجني للتعذيب أو غريه من ضروب
ادلعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانيو أو ادلهينة أو ألي شكل من أشكال العنف
أو التهديد.
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 .3ال حيتجز ادلقبوض عليهم إال يف األماكن االحتجاز القانونية ،ويتعني إبالغ
أسرىم وممثليهم القانونيني بكل ادلعلومات عنهم.
 .4للمحتجز حق االطالع على األسباب اليت دعت إىل احتجازه والتهم ادلوجهة
إليو.
 .5جيب أن حيتفظ باحملتجزين واحملبوسني احتياطيا وادلسجونني يف مرافق إنسانية
مصممة للحفاظ على الصحة ،وتوفر ذلم اخلدمات الطبية وتسهيالت ممارسة التمارين
الرياضية واألدوات الشخصية والصحية.
 .6حيق للمحتجزين واحملبوسني احتياطيا وادلسجونني االتصال بذويهم ،تلقي
زيارات من أفراد أسرىم ،ولقاء ممثلهم القانوين دون مسمع من احد وفقا للضوابط
ادلبينة بالقانون.
 .7احرتام ادلعتقدات الدينية واألخالقية للمحتجزين واحملبوسني احتياطيا
وادلسجونني.
 .8ديكن احملتجز أو احملبوس احتياطيا أو ادلسجون من تقدًن أوجو دفاعو إىل
السلطات القضائية ،وحيق لو التقدم بشكاوى إىل رئيس حمكمة االستئناف العليا ادلدنية
أو رئيس احملكمة الكربى ادلدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة ،وعلى مسئول
مركز اإلصالح والتأىيل أو التوقيف إبالغها يف احلال إىل من وجهت إليو.
 .9ال جيوز ألحد أن يستغل وضع حمتجز أو حمبوس احتياطيا أو مسجون إلجباره
على أن يعرتف وان يدين نفسو أو شخصا غريه على حنو آخر.
 .11يعزل األحداث عن البالغني ،والنساء عن الرجال ،واحملبوسني احتياطيا على ذمة
القضايا عن احملكوم عليهم.
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 .11تراعي حقوق األطفال احملتجزين أو احملكوم بإيداعهم مبؤسسات الرعاية
االجتماعية.
 .12يتلقى احملتجزون من األطفال زيارات ورسائل من أفراد أسرىم.
 .13حترتم خصوصية الطفل ،واحملافظة على السجالت كاملة يف مكان آمن وإبقاؤىا
طي الكتمان.
 .14ال تستخدم وسائل تقييد حركة اجلسم أو القوة مع األطفال سوى يف احلاالت
االستثنائية ،وتستخدم حصرا عندما تستنفد وتفشل مجيع تدابري السيطرة األخرى ،وال
تستخدم إال ألقصر فرتة ممكنة.
 .15يراعى قدر ادلستطاع عدم محل األسلحة داخل مؤسسات رعاية األحداث.
 .16ال تتعرضن احملتجزات أو ادلسجونات للتمييز ،وتوفر ذلن احلماية من مجيع أنواع
العنف أو االستغالل.
 .17تتوىل الشرطة النسائية اإلشراف على احملتجزات واحملبوسات احتياطيا
وادلسجونات وحراستهن وتفتيشهن.
 .18تعامل احلامل واألم ادلرضعة احملتجزة أو احملبوسة احتياطيا أو ادلسجونة معاملة
طبية خاصة.

حقوق الضحايا

المحور الرابع:

 .1يعامل مجيع ضحايا اجلرائم بعطف واحرتام ،وتتاح ذلم سبل تقدًن الشكاوى
والبالغات على حنو عاجل.
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 .2يراعى السرية واحلرص يف مجيع األوقات لدى التعامل مع ادلعلومات الشخصية
للضحايا.
 .3حياط الضحايا علما حبقهم يف ادلطالبة بتعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم
بالكيفية اليت حيددىا القانون.
 .4حياط الضحايا علما بدورىم يف اإلجراءات القانونية ،وبنطاق ىذه اإلجراءات
وموعدىا وسريىا ،وما آلت إليو قضاياىم.
 .5يسمح للضحايا بعرض آرائهم والتعبري عن مشاعرىم بشان مجيع القضايا اليت
تؤثر يف مصاحلهم الشخصية.
 .6حياطا الضحايا علما بادلساعدات القانونية وادلادية والطبية والنفسية واالجتماعية
اليت يتيحها ذلم القانون.
 .7التقليل إىل ادىن حد من إحراج الضحايا لدى التعامل مع قضاياىم.
 .8أن تكون التحقيقات عاجلة ومتسمة بالكفاءة والدقة والنزاىة.
 .9منع مجيع أعمال العنف ضد ادلرأة ،سواء ارتكبها موظفون عموميون أو
أشخاص عاديون ،واختاذ اإلجراءات القانونية قبلهم بصورة عاجلة.

المحور الخامس:

ضوابط استخدام القوة عند إنفاذ القانون

ال تستخدم القوة إال إذا كان ذلك ضرورياً.
-1
ال يسمح بتقدًن استثناءات أو أعذار لتربير استخدام القوة على حنو غري
-2
مشروع.
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يكون استخدم القوة متناسباً دوماً مع األىداف ادلشروعة.
-3
ضبط النفس عند استخدام القوة .
-4
التدرج يف استخدام القوة عند إنفاذ القانون  ،وتقليل األضرار
-5
واإلصابات إىل أدىن حد ممكن.
ال تُستخدم األسلحة النارية إال يف الظروف ادلشددة اآلتية:
-6
أ -الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو ادلال أو عن نفس الغري وعرضة
ومالو.
ب -القبض على كل حمكوم عليو بعقوبة جنائية أو باحلبس مدة تزيد على
ثالثة أشهر إذا قاوم أو حاول اذلرب.
ج -القبض على كل متهم جبناية أو متلبس جبنحة جيوز فيها القبض أو على
متهم صدر األمر بالقبض عليو إذا قاوم أو حاول اذلرب.
د -منع فرار مسجون إذا تعذر منعو بوسائل أخرى  ،أو صد ىجوم أو مقاومة
مصحوبة باستعمال القوة بغية فرار ادلسجونني إذا مل تكن ىناك وسائل
أخرى.
ه -فض جتمهر أو تظاىر أو شغب عند تعرض حياة األشخاص للخطر أو
للضرورة القصوى.
يشرتط يف مجيع األحوال عند استخدام األسلحة النارية:
-7
أ -أن يكون استعمال السالح الزماً ومتناسباً مع اخلطر احملدق.
ب -أن تكون تلك الوسيلة الوحيدة لدرء اخلطر بعد التثبت من قيامة .
ج -أن يكون بقصد تعطيل ادلوجو ضده السالح من االعتداء أو ادلقاومة .
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د -أن يبدأ بإطالق النار للتحذير ،كلما كان ذلك مستطاعاً مث التصويب يف
غري مقل .
يف مجيع احلاالت  ،ال تُستخدم األسلحة النارية إال عندما تكون التدابري
-8
األقل صرامة  ،غري كافية .
ال يُسمح باستخدام القوة النارية استخداماً مهلكاً عمداً إال يف احلاالت
-9
اليت ال يكون فيها مناص من استخدامها من أجل محاية األشخاص من اخلطر
.
وخيطر أقرباؤىم.
-11
تقدم ادلساعدة الطبية جلميع ادلصابني فوراًُ ،
جيب إجراء التحقيقات يف أسباب استخدام األسلحة النارية ،مع تقدًن
-11
تقرير كامل ومفصل عن احلادث.
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للتواصل مع إدارة الشكاوي وحقوق اإلنسان
الخط الساخن87778778 :
البريد االلكتروني :
complaint@interior.gov.bh

تصميم وطباعة
اإلدارة العامة لديوان وزارة الداخلية
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