
 )1(القوانين لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ مدونة
 

  : ة العاّمالجمعية إّن
 تحقيق التعاون الدولي في تعزيز المتحدة كان من المقاصد المعلنة في ميثاق األمم لما 

 للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو األساسية حقوق اإلنسان والحريات احتراموتشجيع 
 .لديناالجنس أو اللغة أو 

وا الواجب  الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع األوقات، أن يؤّدعلي -1 المادة 
 األعمال يلقيه القانون علي عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع األشخاص من الذي

 .مهنتهمغير القانونية، علي نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها 
 الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة رميحت -2 المادة
  .ويوطدونها ويحمونها، ويحافظون علي حقوق اإلنسان لكل األشخاص اإلنسانية

 يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إال في حالة ال -3 المادة
 .ء واجبهم القصوى وفى الحدود الالزمة ألداالضرورة
 الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين علي سرية ما في حوزتهم من أمور يحافظ -4 المادة

 .العدالة سرية ما لم يقتضى خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات طبيعةذات 
 يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل ال -5 المادة

 المهينة، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الأعممن 
 بإنفاذأو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما ال يجوز ألي من الموظفين المكلفين 

 أو بالحرب،القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد 
 أخرى من حالةإحاقة الخطر باألمن القومي، أو تقلقل االستقرار السياسي الداخلي، أو أية 
 القاسية أو العقوبةحاالت الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 

 .الالإنسانية أو المهينة
التامة لصحة األشخاص  الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين علي الحماية يسهر -6 المادة
 لهم الطبية في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية المحتجزين

 .كلما لزم ذلك
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 الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد يمتنع -7 المادة
 .صرامة بكل وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها. الذمة

وعليهم .  الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونةعلي -8 المادة
 .صرامة قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل أيضا،

 داالعتقا الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم علي وعلي
 عند وكذلك،سلطاتهم العليا  بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة، إبالغ األمر إلى

 أو رفع المراجعةغيرها من السلطات واألجهزة المختصة التي تتمتع بصالحية  اللزوم، إلى
 .الظالمة
 

 


