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مة مقدِّ
داأبت الأمم املتحدة منذ تاأ�صي�صها على العمل بن�صاط على �صوغ مبادئ معرتف بها دوليًّا يف منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية وعلى الرتويج لتلك املبادئ� وقد ن�صاأت على مدى ال�صنني جمموعة كبرية من 
املعايري والقواعد ذات ال�صلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ت�صتوعب طائفة وا�صعة التنوُّع من امل�صائل 
وحماية  الأطفال،  يخ�س  فيما  والعدالة  اجُلناة،  ومعاملة  العدالة،  اإىل  الو�صول  مثاًل  ومنها  العديدة، 
اأنَّ موؤمترات الأمم املتحدة ب�صاأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  ال�صحايا، والعنف جتاه املراأة� كما 
م وقوة دافعة لهذا  التي ما فتئت ُتعقد دوريًّا كل خم�س �صنوات منذ عام 1955، قد اأثبتت اأنها م�صدر قيِّ
امل�صار� وعلى نف�س املنوال، ا�صطلعت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية منذ اإن�صائها يف عام 1992 

بدور قيادي يف اإعداد هذه املعايري والقواعد وحتديثها�
وتختلف نظم العدالة اجلنائية من بلد اإىل اآخر، كما اأنَّ ا�صتجابتها يف الت�صدي لأمناط ال�صلوك 
الالاإجتماعي لي�صت متجان�صة دائمًا� ومن ثمَّ فاإنَّ معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 
ر توجيهات مرنة ب�صاأن الإ�صالح تراعي الختالفات يف الأعراف والنظم والهياكل  والعدالة اجلنائية توفِّ
م يف الوقت نف�صه روؤية جماعية تبنيِّ كيف ينبغي ت�صميم هيكل نظام العدالة اجلنائية�  القانونية، وتقدِّ

اأكرث  جنائية  عدالة  لنظم  الرتويج  يف  الأهمية  بالغ  اإ�صهامًا  والقواعد  املعايري  هذه  اأ�صهمت  وقد 
العناية  الوطني يف  ال�صعيد  ُت�صتخَدم على  اأن  اأنها ميكن  اأولها  اأبعاد�  واإن�صافًا، وذلك يف ثالثة  فعالية 
ق توؤدي اإىل اعتماد اإ�صالحات �صرورية لنظم العدالة اجلنائية� وثانيها اأنها  بالقيام بعمليات تقييم متعمِّ
ميكن اأن ت�صاعد البلدان على و�صع ال�صرتاتيجيات على ال�صعيدين دون الإقليمي والإقليمي� وثالثها اأنَّ 
لها  هذه املعايري والقواعد متثل، على ال�صعيدين العاملي والدويل، "اأف�صل املمار�صات" التي ميكن اأن تعدِّ

الدول من اأجل تلبية احتياجاتها الوطنية�
والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  ملعايري  الوافية  اخلال�صة  ُن�صرت  وقد 

اجلنائية لأول مرة يف عام 1992� و�صدرت الطبعة الثانية منها يف عام 2006�
وتت�صمن هذه الطبعة من اخلال�صة الوافية، التي ُغريِّ ا�صمها يف الن�س العربي لكي ُي�صبح جمموعة 
واملجرمات،  ال�صجناء،  معاملة  جم��الت  يف  اعُتمدت  جديدة  وقواعد  معايري  عدة  والقواعد،  املعايري 
وامل�صاعدة القانونية، والن زاهة الق�صائية، والعدالة لالأطفال، والعنف �صد املراأة، والإعالنات ال�صادرة 

عن اأحدث موؤمترات الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية� 
دة من  اإىل قواعد حمدَّ اإحالت مرجعية  املجموعة  الواردة يف هذه  ال�صكوك  وتت�صمن ثالثة من 
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء، هي قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�صجينات والتدابري غري 
الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �صوؤون ق�صاء 
الأحداث )قواعد بيجني(، واملبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني 

xi



املكلَّفني باإنفاذ القوانني� ويف �صياق هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد، اأُ�صيفت حوا�س اإىل ن�س 
حة من القواعد النموذجية الدنيا، التي  هذه ال�صكوك لتوجيه القارئ اإىل القاعدة املعنية يف ال�صيغة املنقَّ
اعتمدتها اجلمعية العامة يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 2015 يف قرارها 175/70، املعنون "قواعد الأمم 

املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )قواعد نيل�صون مانديال("� 
وثمة �صكوك دولية اإ�صافية ميكن اأن ي�صتعني بها الخت�صا�صيون املمار�صون يف جمال منع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية يف عملهم، وميكن الطالع عليها يف املن�صور املعنون حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك 

دولية)12( ال�صادر عن مفو�صية الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان�
ثة من جمموعة املعايري والقواعد يف تو�صيع نطاق الوعي مبعايري  ويوؤمل اأن ت�صهم هذه الطبعة املحدَّ
ز احرتام  الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتعميمها، ومن ثم اأن تعزِّ

�صيادة القانون وحقوق الإن�صان يف اإقامة العدل�)13(

)1( من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.02.XIV.4� وميكن احل�صول على معلومات مفيدة اإ�صافية من املوقع ال�صبكي اخلا�س 

�)www.ohchr.org( مبفو�صية الأمم املتحدة ال�صامية حلقوق الإن�صان
)2( ميكن الطالع على معلومات اإ�صافية مفيدة يف املوقع ال�صبكي اخلا�س مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

�)www.unodc.org(
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اجلزء الأول
 الأ�شخا�ص رهن الحتجاز، 

 واجلزاءات غري الحتجازية، والعدالة 
الت�شاحلية





اأوًل-  معاملة ال�شجناء

 1-  قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�شجناء 
*

)قواعد نيل�شون مانديال(12

مالحظة متهيدية 1
اه هو اأن  د من هذه القواعد تقدمي و�صف تف�صيلي لنظام منوذجي لل�صجون� فما تتوخَّ ل ُيق�صَ
املعا�صرة،  النظم  اأ�صلح  يف  الأ�صا�صية  والعنا�صر  الآراء  يف  املعا�صر  العام  التوافق  اأ�صا�س  على   ، تبنيِّ
ال�صجناء  معاملة  جمال  يف  جيدة  وممار�صات  مبادئ  باعتبارها  عمومًا  املقبولة  واملمار�صات  املبادئ 

واإدارة ال�صجون�

مالحظة متهيدية 2
يف  واجلغرافية  والقت�صادية  والجتماعية  القانونية  الظروف  به  تتَّ�صف  ملا  نظرًا   ، اجلليِّ 1- من 
ومكان�  زمان  كل  يف  القواعد  جميع  تطبيق  املمكن  غري  من  اأنَّ  بالغ،  تنوُّع  من  العامل  اأنحاء  خمتلف 
التي  العملية  امل�صاعب  على  للتغلُّب  حثيث  جهد  بذل  على  القواعد  هذه  ز  حتفِّ اأن  ُيتوخى  ومع ذلك، 
ب�صالحها  تعرتف  التي  الدنيا  ال�صروط  جملتها،  يف  متثِّل،  كونها  من  انطالقًا  تطبيقها،   تعرت�س 

الأمم املتحدة�
ثمَّ  من  وهي  م�صتمر�  تطوُّر  فيه يف  ال��راأي  يظلُّ  ميدانًا  اأخ��رى،  القواعد، من جهة  2- وتتناول هذه 
هذه  جميع  من  النابعة  واملقا�صد  املبادئ  مع  تتَّفقا  اأن  �صريطة  واملمار�صة  التجربة  اإمكانية  ل ت�صتبعد 
القواعد� وبهذه الروح يظلُّ دائمًا من حق الإدارة املركزية لل�صجون اأن ت�صمح باخلروج عن هذه القواعد�

مالحظة متهيدية 3
فئات  جميع  على  ينطبق  وهو  لل�صجون،  العامة  الإدارة  القواعد  هذه  من  الأول  اجل��زء  1- يتناول 
ا اأو مدنيًّا، و�صواء كانوا غري حُماكمني اأو مدانني، ومبا يف ذلك  ال�صجناء، �صواء كان �صبب حب�صهم جنائيًّ

ال�صجناء الذين ُتطبَّق يف حقهم "تدابري اأمنية" اأو تدابري اإ�صالحية اأََمَر بها القا�صي�
ن قواعد ل تنطبق اإلَّ على فئات ال�صجناء الذين يتناولهم كل باب من  ا اجلزء الثاين، فيت�صمَّ 2- اأمَّ
اأبوابه� ومع ذلك، فاإنَّ القواعد الواردة يف الباب األف منه ب�صاأن ال�صجناء املدانني تنطبق اأي�صًا على فئات 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 175/70، املعتمد يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 2015�
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ال�صجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال، ما دامت ل تتعار�س مع القواعد اخلا�صة بهذه الفئات 
وتخدم م�صلحة هوؤلء ال�صجناء�

مالحظة متهيدية 4
�صة لالأحداث اجلانحني مثل مرافق  املوؤ�ص�صات املخ�صَّ اإدارة  اإىل تنظيم  القواعد  ت�صعى هذه  1- ل 
ل منها ي�صلح اأي�صًا، على وجه العموم،  احتجاز الأحداث اأو املدار�س الإ�صالحية، ومع ذلك فاإنَّ اجلزء الأوَّ

للتطبيق يف هذه املوؤ�ص�صات�
2- ينبغي اعتبار فئة ال�صجناء الأحداث �صاملًة على الأقل جلميع القا�صرين الذين ي�صملهم اخت�صا�س 
األَّ ُيحَكم على هوؤلء اجلانحني ال�صغار بعقوبة  اأن تكون القاعدة العامة هي  حماكم الأحداث� وينبغي 

ال�صجن�

اأوًل- قواعد عامة التطبيق
املبادئ الأ�شا�شية

القاعدة 1
اأيِّ  اإخ�صاع  ول يجوز  كب�صر�  لة  املتاأ�صِّ وقيمتهم  لكرامتهم  الواجب  بالحرتام  ال�صجناِء  كلُّ  ُيعاَمل 
ال�صجناء حماية  ر جلميع  وُتوفَّ اأو املهينة،  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب  �صجني 
غًا له� ويجب �صمان �صالمة واأمن ال�صجناء  ع باأيِّ ظروف باعتبارها م�صوِّ من ذلك كله، ول يجوز التذرُّ

ار يف جميع الأوقات� مي اخلدمات والزوَّ واملوظفني ومقدِّ
القاعدة 2

1- ُتطبَّق هذه القواعد ب�صورة حيادية� ول يجوز اأن يكون هنالك متييز يف املعاملة ب�صبب العرق اأو 
اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، اأو الراأي ال�صيا�صي اأو غري ال�صيا�صي، اأو املن�صاأ القومي اأو الجتماعي، اأو 

الرثوة، اأو املولد اأو اأيِّ و�صٍع اآخر� وحُترَتم املعتقدات الدينية واملبادئ الأخالقية لل�صجناء� 
2- بغية تطبيق مبداأ عدم التمييز يف املمار�صة العملية، تاأخذ اإدارات ال�صجون يف العتبار الحتياجات 
حلماية  تدابري  اتِّخاذ  الالزم  ومن  ال�صجون�  بيئات  يف  الأ�صعف  الفئات  وخ�صو�صًا  لل�صجناء،  الفردية 
اأنها تدابري  التدابري على  اإىل تلك  ُينظر  األَّ  ال�صجناء ذوي الحتياجات اخلا�صة، ويجب  وتعزيز حقوق 

تنطوي على متييز�
القاعدة 3

اإنَّ احلب�س وغريه من التدابري التي تف�صي اإىل عزل الأ�صخا�س عن العامل اخلارجي تدابري موؤملة 
يته� ولذلك ل ينبغي لنظام ال�صجون،  ه يف تقرير م�صريه بحرمانه من حرِّ من حيث اإنها ت�صلب الفرد حقَّ

رات العزل اأو احلفاظ على الن�صباط، اأن يفاقم من املعاناة املالزمة ملثل هذه احلال� اإلَّ يف حدود مربِّ
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القاعدة 4
يتهم ب�صفة اأ�صا�صية اإىل  1- ترمي عقوبة احلب�س وغريها من تدابري حرمان الأ�صخا�س من حرِّ
حماية املجتمع من اجلرمية واحلدِّ من حالت معاودة الإجرام� ول �صبيل اإىل حتقيق هذين الغر�صني 
اإلَّ اإذا ا�صُتخدمت فرتة احلب�س للو�صول، حتى اأق�صى مدى م�صتطاع، اإىل �صمان اإعادة اإدماج اأولئك 
نون من العي�س معتمدين على اأنف�صهم يف ظلِّ  الأ�صخا�س يف املجتمع بعد اإطالق �صراحهم، بحيث يتمكَّ

احرتام القانون�
التعليم  ر  توفِّ اأن  ة  املخت�صَّ وال�صلطات  ال�صجون  لإدارات  ينبغي  الغر�س،  ذلك  حتقيق  اإىل  2- �صعيًا 
والتدريب املهني والعمل، ف�صاًل عن الأ�صكال الأخرى من امل�صاعدة املنا�صبة واملتاحة، مبا يف ذلك اأ�صكال 
امل�صاعدة ذات الطابع الإ�صالحي والأخالقي والروحي والجتماعي وال�صحي والريا�صي� وينبغي تقدمي 

جميع هذه الربامج والأن�صطة واخلدمات مبا يتما�صى مع مقت�صيات املعاملة الفردية لل�صجناء�

القاعدة 5
ال�صجن  حياة  بني  ال��ف��وارق  من  ح��دٍّ  اأدن��ى  اإىل  يقلِّ�س  اأن  اإىل  ال�صعي  ال�صجون  لنظام  1- ينبغي 
الواجب  بالحرتام  اأو  ال�صجناء  لدى  امل�صوؤولية  بح�س  تهبط  اأن  �صاأنها  من  فوارق  وهي  ة،  احلرَّ  واحلياة 

لكرامتهم الب�صرية�
ئ اإدارات ال�صجون جميع الرتتيبات التي�صريية والتعديالت املعقولة ل�صمان معي�صة ال�صجناء  2- تهيِّ
ال على اأ�صا�س  ذوي الإعاقات البدنية اأو العقلية اأو غريها من الإعاقات يف ال�صجن ب�صكل كامل وفعَّ

من امل�صاواة�
اإدارة ملفات ال�شجناء

القاعدة 6
د لإدارة ملفات ال�صجناء� ويجوز اأن يكون ذلك  يو�صع يف اأيِّ مكان ُيحَب�س فيه اأ�صخا�س نظام موحَّ
ق اإجراءات ل�صمان  عة� وُتطبَّ النظام قاعدة بيانات اإلكرتونية لل�صجالت اأو �صجالًّ �صفحاته مرقمة وموقَّ
اأو تعديلها  نة يف النظام  الع على املعلومات املت�صمَّ البيانات وملنع الطِّ تتبُّع ماأمون ملراجعة  وجود م�صار 

دون اإذن�
القاعدة 7

ل ُيقَبل اإدخال اأيِّ �صخ�س يف ال�صجن دون اأمر حب�س م�صروع� وُتدَخل املعلومات التالية يف نظام 
اإدارة ملفات ال�صجناء عند دخول كلِّ �صجنٍي ال�صجَن:

يته املميزة، مبا يراعي الهوية اجلن�صانية التي يراها  )اأ( معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هوَّ
لنف�صه؛

)ب(  اأ�صباب �صجنه وال�صلطة امل�صوؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القب�س عليه؛ 
)ج(    يوم و�صاعة اإدخاله واإطالق �صراحه، وكذلك يوم و�صاعة اأيِّ نقل؛ 
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)د( اأيُّ اإ�صابات ظاهرة اأو �صكاوى ب�صاأن �صوء معاملة �صابق؛ 
)ه( قائمة مبمتلكاته ال�صخ�صية؛ 

)و(  اأ�صماء اأع�صاء اأ�صرته، مبا يف ذلك، ح�صب القت�صاء، اأ�صماء اأولده واأعمارهم ومكانهم 
وو�صعهم من حيث احل�صانة اأو الو�صاية؛

)ز( بيانات الت�صال يف حالت الطوارئ ومعلومات عن اأقرب اأقرباء ال�صجني�

القاعدة 8
ُتدَخل املعلومات التالية يف نظام اإدارة ملفات ال�صجناء اأثناء وجودهم يف ال�صجن، ح�صب القت�صاء:

والتمثيل  املحاكم  جل�صات  تواريخ  ذلك  يف  مبا  الق�صائية،  بالدعوى  املتعلقة  املعلومات  )اأ(  
القانوين؛

)ب(   التقييم الأوَّيل وتقارير الت�صنيف؛
)ج(    املعلومات املتَّ�صلة بال�صلوك والن�صباط؛

عاءات املتعلقة بالتعذيب وغريه من �صروب املعاملة  )د( الطلبات وال�صكاوى، مبا يف ذلك الدِّ
ي؛  اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، ما مل تكن ذات طابع �صرِّ

)ه( معلومات ب�صاأن فر�س اجلزاءات التاأديبية؛
)و(  معلومات ب�صاأن املالب�صات والأ�صباب اخلا�صة باأيِّ اإ�صابات اأو حالت وفاة، واجلهة التي 

فات يف حالة الوفاة� نقل اإليها الرُّ

القاعدة 9
اإلَّ  عليها  الع  الطِّ ول ُيتاح  و 8   7 القاعدتني  اإليها يف  امل�صار  ال�صجالت  ية جميع  �صرِّ ُيحاَفظ على 
رهنًا  به،  املتعلقة  ال�صجالت  على  الع  بالطِّ �صجني  لكلِّ  وُي�صمح  ذلك�  املهنية  م�صوؤولياتهم  ت�صتدعي  ملن 
ه احل�صول على ن�صخة  ح بها مبقت�صى الت�صريعات الداخلية، ويكون من حقِّ باأيِّ تعديالت حتريرية م�صرَّ

ر�صمية من هذه ال�صجالت عند اإطالق �صراحه� 

القاعدة 10
ُت�صتخَدم ُنظم اإدارة ملفات ال�صجناء اأي�صًا ل�صتخال�س بيانات موثوق بها عن الجتاهات املتعلقة 
لت الإ�صغال، من اأجل و�صع اأ�صا�س لتخاذ  بال�صجناء وخ�صائ�س احلياة يف ال�صجون، مبا يف ذلك معدَّ

القرارات بال�صتناد اإىل اأدلة� 
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الف�شل بني الفئات
القاعدة 11

ع فئات ال�صجناء املختلفة يف موؤ�ص�صات خمتلفة اأو اأجزاء خمتلفة من املوؤ�ص�صات مع مراعاة  تو�صَ
جن�صهم وعمرهم و�صجل �صوابقهم والأ�صباب القانونية لحتجازهم ومتطلبات معاملتهم� ومن اأجل ذلك:

)اأ(  ُي�صجن الرجال والن�صاء، بقدر الإمكان، يف موؤ�ص�صات خمتلفة؛ وحني تكون هناك موؤ�ص�صة 
�صة للن�صاء منف�صاًل كليًّا؛ ت�صتقبل اجلن�صني على ال�صواء، يتحتَّم اأن يكون جمموع الأماكن املخ�صَّ

)ب(   ُيف�صل ال�صجناء غري املحاَكمني عن ال�صجناء املدانني؛
)ج(    ُيف�صل امل�صجونون ب�صبب الديون وغريهم من امل�صجونني لأ�صباب مدنية عن امل�صجونني 

ب�صبب جرمية جنائية؛
)د( ُيف�صل الأحداث عن البالغني�

اأماكن الحتجاز
القاعدة 12

1- حيثما وجدت زنزانات اأو غرف فردية للنوم، ل يجوز اأن يو�صع يف الواحدة منها اأكرث من �صجني 
ت الإدارة املركزية لل�صجون اإىل  ت، اأن ا�صُطرَّ واحد لياًل� فاإذا حدث لأ�صباب ا�صتثنائية، كالكتظاظ املوؤقَّ

اخلروج عن هذه القاعدة، ُيتفادى و�صع �صجينني اثنني يف زنزانة اأو غرفة فردية�
2- حيثما ُت�صتخَدم املهاجع، يجب اأن ي�صغلها �صجناء ُيختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعا�صر 

يف هذه الظروف� ويجب اأن يظلَّ هوؤلء لياًل حتت رقابة م�صتمرة مالئمة لطبيعة املوؤ�ص�صة�

القاعدة 13
املتطلَّبات  جميع  لياًل،  النوم  حجرات  �صيما  ول  ال�صجناء،  ل�صتخدام  ة  املعدَّ الغرف  جلميع  ر  ُتوفَّ
ال�صحية، مع احلر�س على مراعاة الظروف املناخية، وخ�صو�صًا من حيث حجم الهواء وامل�صاحة الدنيا 

�صة لكلِّ �صجني والإ�صاءة والتدفئة والتهوية� املخ�صَّ

القاعدة 14
يف اأيِّ مكان يكون على ال�صجناء فيه اأن يعي�صوا اأو يعملوا:

ال�صجناء من ا�صتخدام ال�صوء الطبيعي  ن  �صاع بحيث متكِّ النوافذ من التِّ اأن تكون  )اأ(  يجب 
بًة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �صواء ُوجدت تهوية �صناعية اأَْم ل؛ يف القراءة والعمل، واأن تكون مركَّ

)ب(   يجب اأن تكون الإ�صاءة ال�صناعية كافيًة لتمكني ال�صجناء من القراءة والعمل دون اإرهاق 
نظرهم�
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القاعدة 15
ال�صرورة  عند  الطبيعية  حاجاته  ق�صاء  من  �صجني  كلِّ  لتمكني  كافية  املراحي�س  تكون  اأن  يجب 

وب�صورة نظيفة ولئقة�

القاعدة 16
ر مرافق ال�صتحمام والغت�صال بالد�س بحيث يكون يف مقدور كلِّ �صجني ومفرو�صًا  يجب اأن تتوفَّ
فة مع الطق�س، بالقدر الذي تتطلَّبه ال�صحة العامة تبعًا  عليه اأن ي�صتحمَّ اأو يغت�صل، بدرجة حرارة متكيِّ

للف�صل واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على األَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة يف الأ�صبوع يف مناخ معتدل�

القاعدة 17
ال�صجناء بانتظام، واملحافظة على نظافتها  د عليها  التي يرتدَّ ال�صجن  اأجزاء  يجب �صيانة جميع 

التامة يف كلِّ حني�

النظافة ال�شخ�شية
القاعدة 18

ر لهم  1- يجب اأن ُتفَر�س على ال�صجناء العناية بنظافتهم ال�صخ�صية، ومن اأجل ذلك يجب اأن ُيوفَّ
املاء وما تتطلَّبه ال�صحة والنظافة من اأدوات�

د  يزوَّ ذواتهم،  اح��رتام  على  ي�صاعدهم  منا�صب  مظهر  على  احلفاظ  من  ال�صجناء  متكني  2- بغية 
ال�صجن بالت�صهيالت الالزمة للعناية بال�صعر والذقن، وتتاح للذكور اإمكانية احلالقة بانتظام�

الثياب ولوازم ال�شرير
القاعدة 19

د مبجموعة ثياب منا�صبة للمناخ وكافية  1- كلُّ �صجني ل ُي�صمح له بارتداء ثيابه اخلا�صة يجب اأن ُيزوَّ
ًة بالكرامة� للحفاظ على عافيته� ول يجوز يف اأيِّ حال اأن تكون هذه الثياب مهينًة اأو حاطَّ

دة� ويجب تبديل الثياب الداخلية  2- يجب اأن تكون جميع الثياب نظيفًة واأن يحافظ عليها يف حالة جيِّ
وغ�صلها بالوترية ال�صرورية للحفاظ على ال�صحة�

له  ي�صمح  به،  �س  مرخَّ لغر�س  ال�صجن  من  باخلروج  لل�صجني  ُي�صَمح  حني  ا�صتثنائية،  حالت  3- يف 
بارتداء ثيابه اأو بارتداء ثياب اأخرى ل ت�صتلفت الأنظار�
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القاعدة 20
حني ُي�صَمح لل�صجناء بارتداء ثيابهم اخلا�صة، ُتتَّخذ لدى دخولهم ال�صجن ترتيبات ل�صمان نظافتها 

و�صالحيتها لالرتداء�

القاعدة 21
�صة  د كلُّ �صجني، وفقًا للمعايري املحلية اأو الوطنية، ب�صرير فردي ولوازم لهذا ال�صرير خم�صَّ ُيزوَّ
له وكافية، تكون نظيفًة لدى ت�صليمه اإيَّاها، وُيحاَفظ على لياقتها، وُت�صتبَدل يف مواعيد متقاربة بالقدر 

الذي يحفظ نظافتها�
الطعام

القاعدة 22
كافية  غذائية  ذات قيمة  طعام  وجبة  املعتادة،  ال�صاعات  يف  �صجني،  لكل  ال�صجون  اإدارة  ر  1- توفِّ

دة النوعية وح�صنة الإعداد والتقدمي� للحفاظ على �صحته وقواه، جيِّ
ر لكل �صجني اإمكانية احل�صول على ماء �صالح لل�صرب كلَّما احتاج اإليه� 2- ُتوفَّ

التمارين الريا�شية
القاعدة 23

1- لكل �صجني غري م�صتخَدم يف عمل يف الهواء الطلق احلقُّ يف �صاعة على الأقل يف كلِّ يوم ميار�س 
فيها التمارين الريا�صية املنا�صبة يف الهواء الطلق، اإذا �صمح الطق�س بذلك�

وغريهم  الأحداث  لل�صجناء  للتمارين،  �صة  املخ�صَّ الفرتة  خالل  وترفيهية،  ريا�صية  تربيٌة  ر  2- ُتَوفَّ
املكان  الغر�س،  لهذا  لهم، حتقيقًا  ر  ُيوفَّ اأن  ويجب  ال�صحي�  وو�صعهم  بذلك عمرهم  لهم  ي�صمح  ن  ممَّ

ات الالزمة� واملن�صاآت واملعدَّ

خدمات الرعاية ال�شحية
القاعدة 24

1- تتوىلَّ الدولة م�صوؤولية توفري الرعاية ال�صحية لل�صجناء� وينبغي اأن يح�صل ال�صجناء على نف�س 
اخلدمات  على  احل�صول  يف  احلقُّ  لهم  يكون  اأن  وينبغي  املجتمع،  يف  املتاح  ال�صحية  الرعاية  م�صتوى 

انًا ودون متييز على اأ�صا�س و�صعهم القانوين� ال�صحية ال�صرورية جمَّ
العمومية  لل�صحة  العامة  ب��الإدارة  وثيقة  عالقة  خالل  من  ال�صحية  اخلدمات  م  ُتنظَّ اأن  2- ينبغي 
الب�صرية  املناعة  والرعاية، مبا يف ذلك فيما يخ�سُّ فريو�س نق�س  العالج  ا�صتمرارية  وبطريقة ت�صَمن 

رات� ل والأمرا�س املُعدية الأخرى، وكذلك الرتهان للمخدِّ وال�صُّ
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القاعدة 25
1- يجب اأن يكون يف كلِّ �صجن دائرة خلدمات الرعاية ال�صحية مكلَّفة بتقييم ال�صحة البدنية والعقلية 
لل�صجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�صينها، مع اإيالء اهتمام خا�س لل�صجناء الذين لديهم احتياجات اإىل 

رعاية �صحية خا�صة اأو يعانون من م�صاكل �صحية تعوق اإعادة تاأهيلهم�
من  كافيًا  ع��ددًا  ي�صمُّ  �صات  التخ�صُّ د  متعدِّ فريق  من  ال�صحية  الرعاية  خدمات  دائ��رة  2- تتاألَّف 
لني الذين يعملون با�صتقاللية اإكلينيكية تامة، وت�صمُّ ما يكفي من خب��رة ف��ي علم النف���س  الأفراد املوؤهَّ

ل� والط��ب النف�ص��ي� ويج��ب اأن ُتتاح لكلِّ �صجني خدمات طبيب اأ�صنان موؤهَّ

القاعدة 26
ية  ثة و�صرِّ ية فردية دقيقة وحمدَّ د ملفات طبِّ 1- تقوم دائرة خدمات الرعاية ال�صحية باإعداد وتعهُّ
�س  الع على ملفاتهم بناًء على طلبهم� ولل�صجني اأن يفوِّ جلميع ال�صجناء، وُي�صمح جلميع ال�صجناء بالطِّ

الع على ملفه الطبِّي� لطرف ثالث الطِّ
ية اإىل دائرة خدمات الرعاية ال�صحية يف املوؤ�ص�صة امل�صتقِبلة لدى نقل ال�صجني  2- حتال امللفات الطبِّ

ية�  ية الطبِّ وحتاط بال�صرِّ

القاعدة 27
ا  اأمَّ العاجلة�  احلالت  يف  الطبية  الرعاية  على  الفوري  احل�صول  اإمكانية  ال�صجون  جميع  1- َتكفل 
�صة اأو اإىل  �صة اأو جراحة فينقلون اإىل موؤ�ص�صات متخ�صِّ ال�صجناء الذين تتطلَّب حالتهم عنايًة متخ�صِّ
ية خا�صة به ت�صتمل على مرافق  ر يف ال�صجن دائرة خدمات طبِّ م�صت�صفيات مدنية� ومن الواجب، حني تتوفَّ
املنا�صبة  والرعاية  العالج  خدمات  لتوفري  واملعدات  املوظفني  من  يكفي  مبا  دًة  مزوَّ تكون  اأن  م�صت�صفى، 

لل�صجناء املُحالني اإليها� 
2- ل يجوز اإلَّ لخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل�صوؤولني اتخاذ قرارات اإكلينيكية، ول يجوز ملوظفي 

يني اإلغاء تلك القرارات ول جتاهلها� ال�صجون غري الطبِّ

القاعدة 28
وبعدها�  الولدة  قبل  والعالج  الرعاية  لتوفري  ال�صرورية  اخلا�صة  باملرافق  الن�صاء  �صجون  د  ُتزوَّ
ال�صجن� ويف حالة ولدة طفٍل داخل  الأطفال يف م�صت�صفى خارج  اأمكن، ترتيبات لولدة  وُتتَّخذ، حيثما 

ل ذلك يف �صهادة امليالد�  ال�صجن، ل ُي�صجَّ

القاعدة 29
1- ُي�صتند يف اتخاذ قرار ب�صاأن ال�صماح للطفل بالبقاء مع اأحد والديه يف ال�صجن اإىل م�صلحة الطفل 

الُف�صلى� ويف حال ال�صماح ببقاء الأطفال يف ال�صجن مع اأحد الوالدين، ُتتَّخذ ترتيبات لتاأمني ما يلي: 
لون يودع الأطفال فيها  )اأ( مرافق داخلية اأو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها اأ�صخا�س موؤهَّ

عندما ل يكونون حتت رعاية والديهم؛ 
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)ب(  خدمات رعاية �صحية خا�صة بالأطفال، مبا يف ذلك الفح�س ال�صحي عند الدخول ور�صد 
�صني� منوهم با�صتمرار من ِقَبل متخ�صِّ

2- ل ُيعاَمل الأطفال الذين يرافقون اأحد والديهم يف ال�صجن اإطالقًا ك�صجناء� 

القاعدة 30
يقوم طبيب، اأو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية املوؤهلني، بغ�س النظر عن تبعيتهم للطبيب 
اأو عدم تبعيتهم له، مبقابلة كل �صجني والتحدث اإليه وفح�صه يف اأقرب وقت ممك��ن بع��د دخول��ه ال�صجن 

اأوًل، ثم كلما اقت�ص��ت ال�ص��رورة بع��د ذلك� ويوىل اهتمام خا�س ملا يلي:
لتقدمي  الالزمة  التدابري  جمي��ع  واتخاذ  ال�صحي��ة  الرعاي��ة  م��ن  الحتياج��ات  )اأ( حتدي��د 

العالج؛ 
�صوا له قبل دخولهم ال�صجن؛  )ب(  تبنيُّ اأيِّ �صوء معاملة قد يكون ال�صجناء الوافدون قد تعرَّ

جن، مبا يف ذلك، على  )ج(   تبنيُّ اأيِّ عالم��ات على ح��دوث توتُّر نف�صي اأو غريه ب�صبب واقعة ال�صَّ
اإيذاء النف�س والأعرا�س الناجتة عن النقطاع عن تعاطي  اأو  �صبيل املثال ل احل�صر، خماطر النتحار 

رات اأو الأدوية اأو الكحوليات؛ واتخاذ كلِّ ما ينا�صب من التدابري الفردية اأو العالجية؛ املخدِّ
والعالج  الإكلينيكي  للعزل  الرتتيب  ُمعدية،  باأمرا�س  �صجناء  باإ�صابة  ال�صتباه  حالة  )د( يف 

املالئم لهوؤلء ال�صجناء خالل فرتة العدوى؛ 
)ه( حتديد لياقة ال�صجناء للعمل وممار�صة التمارين الريا�صية وامل�صاركة يف الأن�صطة الأخرى، 

ح�صب القت�صاء�

القاعدة 31
اإمكانية  لني،  املوؤهَّ ال�صحية  الرعاية  اخت�صا�صيي  من  لغريه  القت�صاء  وعند  للطبيب،  ُتتاح   
ا اإىل جميع ال�صجناء املر�صى، وجميع ال�صجناء الذين ي�صكون من م�صاكل متعلقة بال�صحة  الو�صول يوميًّ
البدنية اأو العقلية اأو الإ�صابة باأذى، واأيِّ �صجني ُي�صرتعى انتباههم اإليه على وجه خا�س� وجُترى جميع 

ية تامة�  ية يف �صرِّ الفحو�س الطبِّ

القاعدة 32
1- حتُكم العالقَة بني الطبيب، اأو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية، وال�صجن��اء نف���س املبادئ 

الأخالقي��ة واملهني��ة التي تنطبق على املر�صى يف املجتمع، وخ�صو�صًا ما يلي:
)اأ( واجب حماية ال�صحة البدنية والعقلية لل�صجناء ووقايتهم من الأمرا�س ومعاجلتها على 

ية اإكلينيكية فقط؛  اأ�ص�س طبِّ
)ب(  التقيُّد با�صتقاللية ال�صجناء الذاتية فيما يتعلق ب�صحتهم واملوافقة امل�صتنرية فيما يخ�س 

العالقة بني الطبيب واملري�س؛ 
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د باإحلاق  ية، ما مل يوؤدِّ ذلك اإىل خطر حقيقي وو�صيك يهدِّ ية املعلومات الطبِّ )ج(   احرتام �صرِّ
ال�صرر باملري�س اأو بغريه؛ 

ل تعذيبًا اأو  )د( احلظر املطلق للم�صاركة، �صواء ب�صكل فاعل اأو غري فاعل، يف اأفعال قد ت�صكِّ
ية اأو  غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، مبا يف ذلك التجارب الطبِّ

العلمية التي قد ت�صرُّ ب�صحة ال�صجني، مثل اإزالة خاليا اأو اأن�صجة من ج�صم ال�صجناء اأو نزع اأع�صائهم�
ة  2- دون م�صا�س بالفقرة 1 )د( من هذه القاعدة، يجوز ال�صماح لل�صجناء، بناًء على موافقتهم احلرَّ
وامل�صتنرية ووفقًا للقانون املنطبق، بامل�صاركة يف التجارب الإكلينيكية والبحوث ال�صحية الأخرى املتاحة 
اأن�صجة من  اأو  ع بخاليا  اأن تفيدهم �صحيًّا فائدة مبا�صرة ومعتربة، وبالتربُّ ع  اإذا كان املتوقَّ يف املجتمع، 

ج�صمهم اأو اأع�صاء لذويهم� 

القاعدة 33
العقلية  اأو  البدنية  ال�صح���ة  اأنَّ  ارت��اأى  كلَّما  ال�صج��ن  اإىل مدي��ر  تقري��رًا  م  يقدِّ اأن  الطبي��ب  عل�ى 
اء اأيِّ ظرف من ظروف ال�صجن� اء ا�صتمرار �صجنه اأو من جرَّ ر من جرَّ رت اأو �صتت�صرَّ ل�صجنٍي ما قد ت�صرَّ

القاعدة 34
اأو اأثناء تقدمي  اإذا تبنيَّ لخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية اأثناء فح�س �صجني لدى دخوله ال�صجن 
اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  تعذيب  عالمات  اأيِّ  وجود  لحقًا  له  ية  الطبِّ الرعاية 
ية اأو الإدارية اأو الق�صائية  الالاإن�صانية اأو املهينة، وجب عليهم توثيق هذه احلالت واإبالغ ال�صلطة الطبِّ
الأ�صخا�س  اأو  ال�صجني  تعري�س  عدم  اأجل  من  ال�صحيحة  الإجرائية  ال�صمانات  ق  وُتطبَّ بها�  ة  املخت�صَّ

ب الأذى� املرتبطني به ملخاطر منظورة ت�صبِّ

القاعدة 35
ة على اإجراء التفتي�س وتقدمي امل�صورة اإىل مدير  1- يواظب الطبيب اأو هيئة ال�صحة العمومية املخت�صَّ

ال�صجن فيما يتعلق مبا يلي: 
)اأ( كمُّ الغذاء ونوعيته واإعداده وتقدميه؛

باع القواعد ال�صحية والنظافة يف ال�صجن ولدى ال�صجناء؛ )ب(  مدى اتِّ
)ج(   حالة املرافق ال�صحية والتدفئة والإ�صاءة والتهوية يف ال�صجن؛

)د( مدى مالءمة ثياب ال�صجناء وفر�صهم ونظافتها؛
�صون  ة متخ�صِّ ثمَّ اإذا مل يكن  والريا�صة  البدنية  بالرتبية  املتعلقة  بالقواعد  التقيُّد  )ه( مدى 

قائمون على هذه الأن�صطة�
2- ياأخذ مدير ال�صجن يف العتبار ما يرد اإليه من م�صورة وتقارير وفقًا للفقرة 1 من هذه القاعدة 
ا اإذا مل تكن تلك  والقاعدة 33، ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتو�صيات امل�صار بها يف التقارير� اأمَّ
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اأن يرفع فورًا تقريرًا  اإذا مل يتَّفق معها، فعليه  اأو  التو�صيات واقعًة يف نطاق اخت�صا�س املدير  اأو  الآراء 
اإىل  ة،  اأو هيئة ال�صحة العمومية املخت�صَّ اأو تو�صيات الطبيب امل�صوؤول  باآراء  براأيه ال�صخ�صي، م�صفوعًا 

�صلطة اأعلى�

القيود والن�شباط واجلزاءات

القاعدة 36
يجب احلفاظ على الن�صباط والنظام دون جتاوز احلدِّ الالزم من القيود ل�صمان �صالمة الحتجاز 

دة التنظيم� وت�صيري �صوؤون ال�صجن باأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيِّ

القاعدة 37
تكون الأمور التالية مرهونًة دومًا مبا تاأذن به اأحكام القانون اأو اللوائح التنظيمية لل�صلطة الإدارية 

ة: املخت�صَّ
ل خمالفًة تاأديبية؛ )اأ( ال�صلوك الذي ي�صكِّ

تها؛ )ب(  اأنواع اجلزاءات التاأديبية التي يجوز فر�صها ومدَّ
ة بتوقيع هذه العقوبات؛ )ج(   ال�صلطة املخت�صَّ

)د( اأيُّ �صكل من اأ�صكال الف�صل غري الطوعي عن عموم نزلء ال�صجن، مثل احلب�س النفرادي 
والعزل والتفريق ووحدات الرعاية اخلا�صة اأو الإقامة املقيَّدة، �صواء كان ذلك من باب العقوبة التاأديبية 
ومراجعة  ا�صتخدام  واإج��راءات حتكم  �صيا�صات  اإ�صدار  والأم��ن، مبا يف ذلك  النظام  املحافظة على  اأو 

تطبيق اأيِّ �صكل من اأ�صكال الف�صل غري الطوعي اأو رفعه�

القاعدة 38
ع اإدارات ال�صجون على ال�صتعانة، قدر امل�صتطاع، باآليات منع ن�صوب الن زاعات، اأو الو�صاطة،  1- ُت�صجَّ
اأو اأيِّ اآليات بديلة اأخرى لت�صوية الن زاعات من اأجل الوقاية من وقوع املخالفات التاأديبية اأو من اأجل ت�صوية 

الن زاعات�
للتخفيف من  تدابري  للف�صل ما يلزم من  اأو خ�صع  ال�صجن حيال كل �صجني يخ�صع  اإدارة  2- تتَّخذ 

الآثار ال�صارة املحتملة لهذا النوع من احلب�س عليه وعلى جمتمعه اإثر اإطالق �صراحه من ال�صجن�

القاعدة 39
 37 القاعدة  يف  اإليها  امل�صار  التنظيمية  اللوائح  اأو  القانون  لأحكام  وفقًا  اإلَّ  �صجني  اأيُّ  ُيعاَقب  1- ل 
ومبادئ الإن�صاف و�صالمة الإجراءات القانونية� ول يجوز اأبدًا اأن ُيعاَقب �صجني مرتني على نف�س الفعل 

اأو املخالفة�
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2- على اإدارات ال�صجون اأن تراعي التنا�صب بني اجلزاء التاأديب�ي واملخالفة التي ت�صتوجب فر�س ذلك 
اجلزاء، وعليها اأن حتتفظ ب�صجالت �صليمة جلميع اجلزاءات التاأديبية املفرو�صة� 

مر�س  اإ�صهام  وكيفية  م��دى  يف  تاأديبية  ج���زاءات  فر�س  قبل  تنظر  اأن  ال�صجون  اإدارات  3- على 
ه يف �صلوكه ويف ارتكابه املخالفة اأو الفعل الذي ي�صتوجب اجلزاء التاأديب�ي�  ال�صجني العقلي اأو اإعاقة منوِّ
العقلي  ال�صجني  ملر�س  مبا�صرة  نتيجة  يعترب  �صلوك  اأيِّ  على  �صجني  معاقبة  ال�صجون  لإدارات  يجوز   ول 

اأو اإعاقته الذهنية�

القاعدة 40
1- ل يجوز اأن ُي�صتخَدم اأيُّ �صجني، يف خدمة ال�صجن، يف عمل ينطوي على �صفة تاأديبية�

2- مع ذلك، ل يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق ح�صن اأداء نظم قائمة على احلكم الذاتي، 
الإدارة،  اإ�صراف  دة، حتت  اأو ريا�صية حمدَّ تثقيفية  اأو  اأو م�صوؤوليات اجتماعية  اأن�صطة  اإطارها  ُتناط يف 

مني يف جمموعات لأغرا�س العالج� ب�صجناء منظَّ

القاعدة 41
تلك  وعلى  التاأديب،  ت�صتوجب  ملخالفة  �صجني  بارتكاب  ع��اء  ادِّ باأيِّ  فورًا  ة  املخت�صَّ ال�صلطة  1- ُتبلَّغ 

ر له�  ق يف الأمر دون اإبطاء ل مربِّ ال�صلطة اأْن حتقِّ
هة اإليهم ومُينحون ما يكفي من  2- ُيبلَّغ ال�صجناء دون اإبطاء وبلغة يفهمونها بطبيعة التهامات املوجَّ

الوقت والت�صهيالت لإعداد دفاعهم� 
تتطلَّب  عندما  القانونية  امل�صاعدة  طريق  عن  اأو  ا  �صخ�صيًّ اأنف�صهم  عن  بالدفاع  لل�صجناء  3- ُي�صمح 
ر على ال�صجناء  م�صلحة العدالة ذلك، وخ�صو�صًا يف احلالت التي تتعلق بتهم تاأديبية خطرية� واإذا تعذَّ
كفء  �صفوي  مرتجم  ي�صاعدهم  اأن  وجب  بها،  اأو التحدث  التاأديب  جمل�س  يف  امل�صتخدمة  اللغة   فهم 

دون مقابل� 
4- ُتتاح لل�صجناء فر�صة للتما�س مراجعة ق�صائية للعقوبات التاأديبية املفرو�صة عليهم� 

5- يف حال حماكمة �صجني على جرمية متثِّل اإخالًل بالنظام، يحقُّ له احل�صول على جميع �صمانات 
اإمكانية  ذلك  يف  مبا  اجلنائية،  الدعاوى  على  التطبيق  الواجبة  القانونية  الإجرائية  الأ�صول  مراعاة 

ال�صتعانة مبحاٍم دون قيود�

القاعدة 42
ُتطبَّق على جميع ال�صجناء دون ا�صتثناء الظروف املعي�صية العامة التي تتناولها هذه القواعد، مبا 
ال�صرب  ومياه  والتغذية  ال�صحي  وال�صرف  ودرجة احلرارة  والتهوية  بال�صوء  املتعلقة  ال�صروط  يف ذلك 
واإمكانية اخلروج اإىل الهواء الطلق وممار�صة الريا�صة البدنية والنظافة ال�صخ�صية والرعاية ال�صحية 

ز املكاين ال�صخ�صي� والقدر الكافي من احليِّ
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القاعدة 43
اأو  التعذيب  ح��دِّ  اإىل  التاأديبية  اجل���زاءات  اأو  القيود  ت�صل  اأن  الأح���وال  من  ح��ال  ب��اأيِّ  يجوز  1- ل 
التالية على  اأو املهينة� وحُتَظر املمار�صات  اأو الالاإن�صانية  القا�صية  اأو العقوبة   غريه من �صروب املعاملة 

وجه اخل�صو�س:
ى؛ )اأ( احلب�س النفرادي اإىل اأجل غري م�صمَّ

ل؛ )ب(  احلب�س النفرادي املطوَّ
)ج(   حب�س ال�صجني يف زنزانة مظلمة اأو ُم�صاءة دون انقطاع؛

م لل�صجني من الطعام اأو مياه ال�صرب؛ )د( العقاب البدين اأو خف�س كمية ما يقدَّ
)ه( العقاب اجلماعي�

ية كعقوبة تاأديبية� 2- ل يجوز اأبدًا اأن ُت�صتخَدم اأدوات تقييد احلرِّ
اأو تدابري التقييد منَع ال�صجناء من الت�صال باأ�صرهم�  ن اجلزاءات التاأديبية  3- ل يجوز اأن تت�صمَّ
حلفظ  لزم��ة  ح��دود  اأ�صيق  ويف  حم���دودة  زمنية  لفرتة  اإلَّ  الأ���ص��ري  الت�صال  �صبل  تقييد  يجوز   ول 

الأمن والنظام�

القاعدة 44
ي�صري احلب�س النفرادي يف �صياق هذه القواعد اإىل حب�س ال�صجناء ملدة 22 �صاعة اأو اأكرث يف اليوم دون 
ل اإىل احلب�س النفرادي ملدة  �صبيل لإجراء ات�صال ذي معنى مع الغري� وي�صري احلب�س النفرادي املطوَّ

تزيد على خم�صة ع�صر يومًا متتالية�

القاعدة 45
1- ل ُي�صتخَدم احلب�س النفرادي اإلَّ يف حالت ا�صتثنائية كمالذ اأخري ولأق�صر فرتة ممكنة ويكون 
اإىل احلكم  ا�صتنادًا  للحالة، ومبقت�صى ت�صريح من �صلطة خمت�صة� ول ُيفر�س  رهنًا مبراجعة م�صتقلة 

ال�صادر يف حق ال�صجني�
2- ُيحَظر فر�س احلب�س النفرادي على ال�صجناء ذوي الإعاقة العقلية اأو البدنية اإذا كان من �صاأن 
هذه التدابري اأن توؤدي اإىل تفاقم حالتهم� وينطبق حظر ا�صتخدام احلب�س النفرادي والتدابري املماثلة 
عندما يتعلق الأمر بن�صاء اأو اأطفال، على النحو امل�صار اإليه يف معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال 

�)1(
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)12( 

العامة  اجلمعية  قرار  )مرفق  يتهم  حرِّ من  دين  املجرَّ الأحداث  حماية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  قواعد  من   67 القاعدة  )1(انظر 

113/45(؛ والقاعدة 22 من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�صجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( )مرفق قرار 
اجلمعية العامة 229/65(�
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القاعدة 46
1- يجب األَّ يكون ملوظفي الرعاية ال�صحية اأيُّ دور يف فر�س التدابري التاأديبية اأو غريها من التدابري 
ا ل�صحة ال�صجناء اخلا�صعني لأيِّ �صكل من اأ�صكال  دة� غري اأنه يجب عليهم اأن يولوا اهتمامًا خا�صًّ املقيِّ
امل�صاعدة  وتقدمي  يوميًّا  ال�صجناء  هوؤلء  زيارة  منها  �ُصبل  ة  عدَّ خالل  من  وذلك  الطوعي،  غري  الف�صل 

ية والعالج على نحو فوري بناًء على طلب هوؤلء ال�صجناء اأو طلب موظفي ال�صجن� الطبِّ
جلزاءات  �صلبية  اآثار  اأيِّ  عن  ال�صجن  مدير  اإبالغ  اإىل  امل�صارعة  ال�صحية  الرعاية  موظفي  2- على 
دة على ال�صحة البدنية اأو العقلية لأيِّ �صجني يخ�صع لهذا النوع من  تاأديبية اأو غريها من التدابري املقيِّ
بال�صحة  تتعلق  لأ�صباب  اأو تعديلها  لإنهائها  �صرورة  وجدوا  اإذا  املدير  واإعالم  التدابري،  اأو  اجل��زاءات 

البدنية اأو العقلية�
ل موظفو الرعاية ال�صحية �صالحية مراجعة حالت الف�صل غري الطوعي لل�صجناء والتو�صية  3- يخوَّ
اأو  العقلية  الإعاقة  اأو  ال�صحية  احلالة  تفاقم  اإىل  الف�صل  ذلك  اإف�صاء  عدم  ل�صمان  تغيريات  باإدخال 

البدنية لل�صجني�

اأدوات التقييد

القاعدة 47
1- ُيحظر ا�صتخدام ال�صال�صل والأ�صفاد واأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة اأو موؤملة�

ية فال ُت�صتخَدم اإلَّ عندما يجيزها القانون ويف الظروف التالية:  ا غري ذلك من اأدوات تقييد احلرِّ 2- اأمَّ
)اأ( كتدبري لالحرتاز من هرب ال�صجني خالل نقله، �صريطة اأن ُتَفكَّ حني مثول ال�صجني اأمام 

�صلطة ق�صائية اأو اإدارية؛
ملنعه من  ال�صجني  الأخرى يف كبح جماح  الو�صائل  اأخفقت  اإذا  ال�صجن،  باأمر من مدير  )ب(   
اأن  احلالة  هذه  مثل  يف  املدير  وعلى  مادية؛  خ�صائر  يف  الت�صبُّب  من  اأو  بغريه  اأو  بنف�صه  الأذى  اإحل��اق 
ال�صلطة  به  يبلِّغ  واأن  فورًا  ذلك  اإىل  لني  املوؤهَّ ال�صحية  الرعاية  اخت�صا�صيي  من  غريه  اأو  الطبيب  ه   ينبِّ

الإدارية الأعلى� 

القاعدة 48
ية وفقًا للفقرة 2 من القاعدة 47: 1- تنطبق املبادئ التالية اإذا اأجيز فر�س اأدوات تقييد احلرِّ

ر ا�صتخدام �صكل اأخف وطاأة من اأ�صكال ال�صيطرة  ية اإلَّ اإذا تعذَّ )اأ( ل ُتفر�س اأدوات تقييد احلرِّ
ي بفعالية للمخاطر النا�صئة عن احلركة غري املقيَّدة؛  للت�صدِّ

)ب(   ل ُي�صتخَدم من اأ�صاليب التقييد اإلَّ اأخف ما هو �صروري ومتاح على نحو معقول لل�صيطرة 
على حركة ال�صجني يف �صوء م�صتوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛
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باأ�صرع  ال�صجني  عن  رفعها  ويجب  الالزمة،  للفرتة  اإلَّ  ية  احلرِّ تقييد  اأدوات  ُتفَر�س  ل  )ج(    
ع من احلركة غري املقيَّدة� ما ميكن بعد زوال اخلطر املتوقَّ

ية البتَّة مع الن�صاء اأثناء املخا�س واأثناء الولدة وبعد الو�صع مبا�صرة� 2- ل ُت�صتخدم اأدوات تقييد احلرِّ
القاعدة 49

ينبغي لإدارة ال�صجن التما�س احل�صول على اأ�صاليب لل�صيطرة ُتغني عن احلاجة اإىل فر�س اأدوات 
ية اأو حتدُّ من �صدتها، وتوفري التدريب على ا�صتخدام تلك الأ�صاليب� تقييد احلرِّ

تفتي�ص ال�شجناء والزنازين

القاعدة 50
يجب اأن تكون القوانني واللوائح التنظيمية التي حتكم اإجراءات تفتي�س ال�صجناء والزنازين متوافقًة 
مع اللتزامات التي يفر�صها القانون الدويل واأن تاأخذ يف احل�صبان املعايري والقواعد الدولية، مع مراعاة 
لة لل�صخ�س  �صرورة �صمان الأمن يف ال�صجن� وُيجرى التفتي�س بطريقة حترتم الكرامة الإن�صانية املتاأ�صِّ

اخلا�صع للتفتي�س وخ�صو�صيته، ف�صاًل عن مبادئ التنا�صب وامل�صروعية وال�صرورة�

القاعدة 51 
داع على خ�صو�صيته� وحتتفظ  ل دون  التطفُّ اأو  اأو تخويفه  ب�صجني  �س  للتحرُّ التفتي�س  ُي�صتخَدم  ل 
اإدارة ال�صجن، لأغرا�س امل�صاءلة، ب�صجالت منا�صبة تقيَّد فيها اإجراءات التفتي�س، وخ�صو�صًا اإجراءات 
الإجراءات،  هذه  اأ�صب��اب  وكذلك  الزنازي��ن،  وتفتي�س  اجل�صم  جتاويف  وتفتي�س  العاري  اجل�صد  تفتي�س 

وهويات القائمني عليها، واأيُّ نتائج ُي�صِفر عنها التفتي�س�

القاعدة 52
اإجراءات التفتي�س القتحامي، مبا يف ذلك تفتي�س اجل�صد العاري وتفتي�س جتاويف  اإىل  ُيلجاأ  1- ل 
للتفتي�س  منا�صبة  بدائل  و�صع  ال�صجون على  اإدارات  ع  وُت�صجَّ الق�صوى�  ال�صرورة  اإلَّ يف حالت  اجل�صم، 
ر فيه  ذ اإجراءات التفتي�س القتحامي يف مكان تتوفَّ القتحامي وعلى ا�صتخدام تلك البدائل� ويجب اأن تنفَّ

بون من نف�س جن�س ال�صجني�  اخل�صو�صية، واأن يتوىل القيام بها موظفون مدرَّ
لون  املوؤهَّ ال�صحية  الرعاية  اخت�صا�صيو  اإلَّ  اجل�صم  جتاويف  تفتي�س  باإجراءات  القيام  يتوىلَّ  2- ل 
تدريبًا  بون  مدرَّ موظفون  اأدن��ى،  كحدٍّ  اأو،  ال�صجني،  رعاية  عن  ل  الأوَّ املقام  يف  امل�صوؤولني  اأولئك  خالف 

يني طبقًا ملعايري النظافة ال�صحية وال�صحة وال�صالمة� منا�صبًا على يد اخت�صا�صيني طبِّ
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القاعدة 53
الع على الوثائق ذات ال�صلة بالإجراءات القانونية اخلا�صة بهم، اأو ي�صمح  ُي�صمح لل�صجناء بالطِّ

لهم بالحتف��اظ به��ا ف��ي حيازته��م دون اأن يك��ون لإدارة ال�صج���ن احلقُّ يف الطالع عليها�

تزويد ال�شجناء باملعلومات وتقدميهم لل�شكاوى

القاعدة 54
ا يلي:  د كل �صجني فور دخوله ال�صجن مبعلومات مكتوبة عمَّ يزوَّ
)اأ( قانون ال�صجن واللوائح التنظيمية ال�صارية يف ال�صجن؛ 

)ب(  حقوقه، ومنها الطرائق املاأذون بها لطلب املعلومات واحل�صول على م�صورة قانوني���ة، مبا 
ف��ي ذلك من خ��الل برام��ج امل�صاع��دة القانوني��ة، واإج��راءات تقدي��م الطلبات اأو ال�صكاوى؛ 

)ج(   واجباته، مبا يف ذلك اجلزاءات التاأديبية ال�صارية؛ 
)د( جميع امل�صائل الأخرى الالزمة لتمكني ال�صجني من تكييف نف�صه مع احلياة يف ال�صجن�

القاعدة 55
1- ُتتاح املعلومات امل�صار اإليها يف القاعدة 54 باأ�صيِع اللغات ا�صتعماًل وفقًا لحتياجات نزلء ال�صجن� 

واإذا كان ال�صجني ل يفهم اأيًّا من هذه اللغات، فينبغي م�صاعدته برتجمة املعلومات �صفويًّا�
م املعلومات اإىل  اأن ُتقدَّ ُتتلى عليه هذه املعلومات �صفويًّا� وينبغي  اأن  اأُميًّا وجب  2- اإذا كان ال�صجني 

ي احتياجاتهم� ال�صجناء ذوي الإعاقات احل�صيَّة بطريقة مالئمة تلبِّ
�صات لهذه املعلومات يف الأماكن امل�صرتكة يف ال�صجن� 3- َتعر�س اإدارة ال�صجن ب�صكل بارز ملخَّ

القاعدة 56
املوظف  اإىل  اأو  ال�صجن  اإىل مدير  �صكاوى  اأو  يوم بطلبات  اأيِّ  م يف  التقدُّ لكلِّ �صجني فر�صة  1- ُتتاح 

املفوَّ�س بتمثيله� 
التفتي�صية يف  ال�صجون خالل جولته  مفتِّ�س  اإىل  �صكاوى  اأو  تقدمي طلبات  اإمكانية  لل�صجناء  2- ُتتاح 
ية  ية وب�صرِّ ال�صجن� وُتتاح لل�صجني فر�صة التحدث مع املفتِّ�س اأو مع اأيِّ موظف اآخر مكلَّف بالتفتي�س بحرِّ

تامة دون ح�صور مدير ال�صجن اأو غريه من موظفيه� 
3- ُي�صمح لكلِّ �صجني بتقدمي طلب اأو �صكوى فيما يتعلق مبعاملته، دون رقابة على فحوى ذلك، اإىل 
ة، مبا يف ذلك اجلهات  الإدارة املركزية لل�صجون اأو ال�صلطة الق�صائية اأو اإىل ال�صلطات الأخرى املخت�صَّ

لة �صالحية املراجعة اأو الت�صحيح�  املخوَّ
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4- تن�صحب احلقوق الواردة يف الفقرات 1 اإىل 3 من هذه القاعدة على حمامي ال�صجني� ويف احلالت 
ر فيها على ال�صجني اأو حماميه ممار�صة هذه احلقوق، يجوز لأحد اأفراد اأ�صرة ال�صجني اأو لأيِّ  التي يتعذَّ

�صخ�س اآخر ُمِلم بالق�صية القيام بذلك�

القاعدة 57
1- ُيعاَلج كلُّ طلب اأو �صكوى على الفور، وُيجاب عنه دون اإبطاء� ويف حالة رف�س الطلب اأو ال�صكوى اأو 

ر ل داعي له، يحق لل�صاكي عر�س ذلك على �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى�  وقوع تاأخُّ
طلب  اإذا  ية  �صرِّ وبطريقة  باأمان،  ال�صكاوى  اأو  الطلبات  تقدمي  لل�صجناء  تكفل  �صمانات  ع  2- ُتو�صَ
�س اأيُّ �صجني اأو اأيُّ �صخ�س اآخر م�صار اإليه يف الفقرة 4 من القاعدة 56  ال�صاكي ذلك� ول يجوز اأن يتعرَّ

لأيٍّ من خماطر النتقام اأو التخويف اأو غري ذلك من العواقب ال�صلبية نتيجة لتقدميه لطلب اأو �صكوى�
3- ُتعاَلج ادعاءات التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة 
على الفور وتف�صي اإىل حتقيق فوري حيادي جتريه �صلطة وطنية م�صتقلة مبقت�صى الفقرتني 1 و 2 من 

القاعدة 71� 

الت�شال بالعامل اخلارجي

القاعدة 58
1- ُي�صَمح لل�صجناء، يف ظل الرقابة ال�صرورية، بالت�صال باأ�صرتهم واأ�صدقائهم على فرتات منتظمة 

على النحو التايل:
الإلكرتونية  والو�صائل  الت�صال  و�صائل  با�صتخدام  متاحًا،  يكون  وحيثما  كتابًة،  )اأ( باملرا�صلة 

والرقمية وغريها؛ 
)ب(  با�صتقبال الزيارات�

2- حيثما ُي�صَمح بالزيارات الزوجية، ُيطبَّق هذا احلق دون متييز، وُتتاح لل�صجينات اإمكانية ممار�صة 
اإتاحة فر�صة عادلة  ل�صمان  اأماكن  ر  وُتوفَّ اإج��راءات  وُتو�صع  الرجال�  مع  امل�صاواة  قدم  هذا احلق على 

ومت�صاوية لالنتفاع من هذا احلق، مع اإيالء العناية الواجبة للحفاظ على ال�صالمة و�صون الكرامة�

القاعدة 59 
ع ال�صجناء، قدر امل�صتطاع، على �صجون قريبة من منازلهم اأو اأماكن اإعادة تاأهيلهم اجتماعيًّا� يوزَّ
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القاعدة 60
1- يكون قبول دخول الزائرين اإىل مرفق ال�صجن رهنًا مبوافقتهم على اخل�صوع للتفتي�س� وللزائر اأن 

ي�صحب موافقته يف اأيِّ وقت، ويف هذه احلالة يحقُّ لإدارة ال�صجن منعه من الدخول� 
ر على  2- ل يجوز اأن تكون اإجراءات تفتي�س الزائرين ودخولهم ُمهينًة ويجب اأن تخ�صع ملبادئ توفِّ
اجل�صم  تفتي�س جتاويف  وينبغي جتنُّب   �52 اإىل   50 القواعد  املبيَّنة يف  احلماية  �صروب  تقدير  اأ�صعف 

وعدم اإخ�صاع الأطفال له� 
القاعدة 61

م  1- ُتتاح لل�صجناء الفر�صة والوقت والت�صهيالت املالئمة لكي يزورهم حمام من اختيارهم اأو مقدِّ
ية تامة، ب�صاأن اأيِّ  ت ول رقابة وب�صرِّ للم�صاعدة القانونية يتكلَّمون معه وي�صت�صريونه، دومنا اإبطاء ول تن�صُّ
م�صاألة قانونية وفقًا للقانون الداخلي ال�صاري� ويجوز اأن جتري هذه ال�صت�صارات حتت اأب�صار موظفي 

ال�صجن، ولكن لي�س على م�صمٍع منهم� 
ر اإدارة ال�صجن �ُصبل احل�صول على  ث فيها ال�صجناء اللغة املحلية، تي�صِّ 2- يف احلالت التي ل يتحدَّ

خدمات مرتجم �صفوي كفء م�صتقل� 
الة�  3- ينبغي اأن تتاح لل�صجناء �ُصبل احل�صول على م�صاعدة قانونية فعَّ

القاعدة 62
1- مُينح ال�صجناء من الرعايا الأجانب قدرًا معقوًل من الت�صهيالت لالت�صال باملمثِّلني الدبلوما�صيني 

والقن�صليني للدولة التي ينتمون اإليها�
البلد،  يف  اأو قن�صليون  دبلوما�صيون  لون  ممثِّ لها  لي�س  دول  رعايا  من  هم  الذين  ال�صجناء  2- مُينح 
برعاية  املكلَّفة  للدولة  الدبلوما�صي  باملمثِّل  لالت�صال  مماثلة  ت�صهيالت  اجلن�صية،  وعدميو  والالجئون 

ة �صلطة وطنية اأو دولية تكون مهمتها حماية مثل هوؤلء الأ�صخا�س� م�صاحلهم اأو باأيَّ

القاعدة 63
قراءة  طريق  عن  الأهمية  ذات  الأح��داث  جمرى  على  بانتظام  ��الع  الطِّ موا�صلة  لل�صجناء  تتاح 
اإىل  اأو بال�صتماع  ال�صجون  �صة  موؤ�صَّ ت�صدرها  التي  اخلا�صة  املن�صورات  اأو  الدورية  اأو  اليومية  ال�صحف 

برامج اإذاعية اأو حما�صرات، اأو باأيِّ و�صيلة مماثلة ت�صمح بها اإدارة ال�صجن اأو تكون خا�صعًة لإ�صرافها�

الكتب

القاعدة 64
الرتفيهية  الكتب  وافيًا من  ال�صجناء ت�صمُّ قدرًا  �صة ملختلف فئات  د كل �صجن مبكتبة خم�صَّ ُيزوَّ

ع ال�صجناء على الإفادة منها اإىل اأبعد حدٍّ ممكن� والتثقيفية على ال�صواء� وُي�صجَّ
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الدين
القاعدة 65

1- اإذا كان ال�صجن ي�صمُّ عددًا كافيًا من ال�صجناء الذين يعتنقون نف�س الدين، يعنيَّ اأو ُيعتَمد ممثِّل 
ر  ة� وينبغي اأن يكون هذا التعيني للعمل بدوام كامل اإذا كان عدد ال�صجناء يربِّ ل لهذه املهمَّ لهذا الدين موؤهَّ

ذلك وكانت الظروف ت�صمح به�
ل املعنيَّ اأو املُعتَمد وفقًا للفقرة 1 من هذه القاعدة اأن ُيقيم ال�صعائر الدينية  2- ُي�صمح للممثِّل املوؤهَّ

ٍة لل�صجناء من اأهل دينه رعايًة لهم� بانتظام واأن يقوم، كلَّما كان ذلك منا�صبًا، بزيارات خا�صَّ
ل لأيِّ دين� ويف مقابل ذلك، ُيحرتم راأي ال�صجني كليًّا  3- ل ُيحرم اأيُّ �صجني من الت�صال باملمثِّل املوؤهَّ

اإذا اعرت�س على قيام اأيِّ ممثِّل ديني بزيارة له�

القاعدة 66
بح�ص��ور  الدينية  حياته  فرو�س  ب��اأداء  عمليًّا،  ممكنًا  ذل��ك  ما يكون  بقدر  �صجني،  لكل  ُي�صمح 

ال�صل��وات املقام��ة ف��ي ال�صج��ن، وبحي��ازة كت��ب ال�صعائ��ر والرتبي��ة الدينية التي تاأخذ بها طائفته�

حفظ متاع ال�شجناء
القاعدة 67

1- حني ل ت�صمح اللوائح التنظيمية يف ال�صجن لل�صجني بالحتفاظ مبا يحمل من نقود اأو اأ�صياء ثمينة 
اأو ثياب اأو غري ذلك من متاعه، يو�صع ذلك كله يف حرز اأمني لدى دخوله ال�صجن� ويو�صع ك�صف بهذا 

دة� عه ال�صجني، وُتتَّخذ التدابري الالزمة للمحافظة على هذه الأ�صياء يف حالة جيِّ املتاع يوقِّ
باإنفاقه من  له  ما �ُصِمح  با�صتثناء  واحلوائج،  النقود  اإليه هذه  ُتعاد  ال�صجني،  �صراح  اإطالق  2- لدى 
ع  مال اأو ما اأر�صله اإىل خارج ال�صجن من متاع اأو ما دعت املقت�صيات ال�صحية اإىل اإتالفه من ثياب� ويوقِّ

ال�صجني على اإي�صال بالنقود واحلوائج التي اأعيدت اإليه�
ة نقود اأو حوائج تر�صل اإىل ال�صجني من خارج ال�صجن� 3- ُتطبَّق هذه املعاملة نف�صها على اأيَّ

من  غريه  اأو  الطبيب  يبتُّ  اأدوي��ة،  اأو  عقاقري  اأيَّة  يحمل  ال�صجن،  دخوله  لدى  ال�صجني،  كان  4- اإذا 
لني يف وجه ا�صتعمالها� اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية املوؤهَّ

الإخطارات
القاعدة 68

لكلِّ �صجني احلق يف اإبالغ اأ�صرته، اأو اأيِّ �صخ�س اآخر يعتربه وا�صطة ات�صال، على الفور ب�صجنه 
اأو نقله اإىل موؤ�ص�صة اأخرى ومبا قد يلحق به من الأمرا�س اأو الإ�صابات اخلطرية، ويجب متكينه من 
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ذلك وتزويده مبا يحتاجه من و�صائل لهذا الغر�س� ويخ�صع الإف�صاح عن معلومات ال�صجناء ال�صخ�صية 
للت�صريعات املحلية� 

القاعدة 69
يف حالة وفاة ال�صجني، يبادر مدير ال�صجن فورًا اإىل اإبالغ اأقرب اأقرباء ال�صجني اأو ال�صخ�س الذي 
اإىل  ُنقل  اأو  لإ�صابة  �س  اأو تعرَّ بال�صجني مر�س خطري  واإذا حلق  الطوارئ�  به يف حالت  الت�صال  طلب 
ي بياناته ال�صحية� وُيحرَتم اأيُّ طلب  دهم ال�صجني لتلقِّ موؤ�ص�صة �صحية، يبلِّغ املدير الأ�صخا�س الذين حدَّ

�صريح من ال�صجني بعدم اإبالغ زوجه اأو اأقرب اأقربائه مبر�صه اأو اإ�صابته�

القاعدة 70
بني اأو اأيُّ �صخ�س اآخر يهمه �صاأنه  ُتخِطر اإدارُة ال�صجن ال�صجنَي فورًا اإذا اأ�صيب اأحد اأقاربه املقرَّ
ي� وينبغي ال�صماح لل�صجني، كلَّما �صمحت الظروف بذلك، بالذهاب حتت احلرا�صة اأو  مبر�س خطري اأو توفِّ
وحده لعيادة ذلك القريب اأو ال�صخ�س اإذا كانت حالته ال�صحية حرجًة اأو حل�صور جنازته يف حالة الوفاة�

التحقيقات
القاعدة 71

اأثناء الحتجاز،  اإ�صابة خطرية  اأو  اأو اختفاء  اأيِّ حالت وفاة  اإبطاء عن  ال�صجن دون  1- يبلِّغ مدير 
تكون  ة  خمت�صَّ اأخ��رى  �صلطة  اأو  ق�صائية  �صلطة  اإىل  ب�صاأنها،  داخلي  حتقيق  ب��دء  عن  النظر  بغ�سِّ 
احلالت  هذه  مالب�صات  يف  ال  وفعَّ وحيادي  �صريع  حتقيق  باإجراء  ومكلَّفًة  ال�صجن  اإدارة  عن  م�صتقلًَّة 
على  احلفاظ  ت�صمن  واأن  ال�صلطة،  هذه  مع  كامل  نحو  على  تتعاون  اأن  ال�صجن  اإدارة  وعلى   واأ�صبابها� 

جميع الأدلة� 
2- تنطبق اللتزامات الواردة يف الفقرة 1 من هذه القاعدة بنف�س الكيفية كلَّما توافرت اأ�صباب معقولة 
لالعتقاد باأنَّ عماًل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو 

ي �صكوى ر�صمية ب�صاأنه� ي اأو عدم تلقِّ املهينة ارُتكب يف ال�صجن، ب�صرف النظر عن تلقِّ
رت اأ�صباب معقولة تدعو اإىل العتقاد باأنَّ اأحد الأفعال امل�صار اإليها يف الفقرة 2 من هذه  3- حيثما توفَّ
القاعدة قد ارُتكب، ُتتَّخذ خطوات فورية ل�صمان عدم م�صاركة الأ�صخا�س الذين ُيحتمل تورُّطهم يف ذلك 

الفعل يف التحقيق وعدم ات�صالهم بال�صهود اأو ال�صحية اأو اأ�صرة ال�صحية� 

القاعدة 72
ُتعاِمل اإدارة ال�صجن جثمان ال�صجني املتوفى باحرتام ومبا ي�صون الكرامة� وينبغي ت�صليم جثمانه 
ر ذلك عن وقت النتهاء من التحقيق على اأق�صى  اإىل اأقرب اأقربائه يف اأقرب وقت معقول، على األَّ يتاأخَّ
ر اإدارة ال�صجن اإجراء مرا�صم دفن وفق ال�صعائر املنا�صبة املتَّبعة يف ثقافة املتوفى اإذا مل  تقدير� وتي�صِّ



23 اجلزء الأول، اأوًل- معاملة ال�صجناء  

يوجد اأيُّ طرف م�صوؤول اآخر يرغب يف تويلِّ ذلك اأو ي�صتطيع القيام به، كما يجب عليها الحتفاظ ب�صجل 
كامل للواقعة�

نقل ال�شجناء
القاعدة 73

�س لأنظار اجلمهور اإلَّ باأدنى ق��در ممك���ن، وُتتَّخ���ذ  1- حني ُينقل ال�صجني اإىل ال�صجن اأو منه، ل ُيعرَّ
تدابي��ر حلمايت���ه من �صتائم اجلمهور وف�صوله ومن العلنية باأيِّ �صكل من اأ�صكالها�

ة و�صيلة تفر�س عليهم عناًء  2- ُيحَظر نقل ال�صجناء يف ظروف �صيئة من حيث التهوية والإ�صاءة، اأو باأيَّ
بدنيًّا ل داعي له�

3- ُينَقل ال�صجناء على نفقة اإدارة ال�صجن، ويعاَملون جميعًا على قدم امل�صاواة�

موظفو ال�شجن
القاعدة 74

ف ح�صن  1- حتر�س اإدارة ال�صجون على انتقاء موظفيها على اختالف درجاتهم بكل عناية، اإذ يتوقَّ
اإدارة ال�صجن على نزاهتهم واإن�صانيتهم وكفاءتهم املهنية واأهليَّتهم ال�صخ�صية للعمل�

2- ت�صهر اإدارة ال�صجون با�صتمرار على بثِّ وتر�صيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الراأي العام على 
َة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، حتقيقًا لهذا الغر�س، اأن ت�صتخدم  ال�صواء، باأنَّ هذه املهمَّ

جميع الو�صائل املنا�صبة لتنوير اجلمهور�
3- بغية بلوغ الأهداف ال�صالفة الذكر، ُيعنيَّ موظفو ال�صجون على اأ�صا�س العمل طوال �صاعات العمل 
املعتادة، بو�صفهم موظفي �صجن حمرتفني، ويعتربون موظفني مدنيني ُي�صَمن لهم من َثمَّ اأمن العمل دون 
اأن يكون مرهونًا اإلَّ بح�صن ال�صلوك والكفاءة واللياقة البدنية� ويجب اأن تكون الأجور من الكفاية بحيث 
د مزاي��ا عملهم وظ��روف خدمتهم عل��ى نحو  اأن حتدَّ جتتذب الأكفاء من الرجال والن�ص��اء؛ كما يج��ب 

يراعي طبيعة عملهم املرهقة�

القاعدة 75
1- ُي�صرتط ح�صول جميع موظفي ال�صجون على ق�صط منا�صب من التعليم ومتكينهم من ال�صطالع 

بواجباتهم بطريقة مهنية وتزويدهم بالو�صائل الالزمة لذلك�
ي�صًا بحيث ينا�صب  م خ�صِّ د جميع موظفي ال�صجون قبل الدخول يف اخلدمة بتدريب م�صمَّ 2- ُيزوَّ
دة، وميثِّل اأف�صل املمار�صات املعا�صرة املثبتة الفعالية يف العلوم اجلنائية� ول  واجباتهم العامة واملحدَّ
حني الذين ينجحون يف الختبارات النظرية والعملية  اإلَّ للمر�صَّ ُي�صمح باللتحاق بالعمل يف ال�صجون 

يف نهاية هذا التدريب� 
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3- تكفل اإدارة ال�صجن للموظفني بعد الدخول يف اخلدمة وطوال مزاولتهم ملهنتهم احل�صول ب�صفة 
ة على دورات تدريبية اأثناء اخلدمة، بغية تر�صيخ وحت�صني معارفهم وقدراتهم املهنية� م�صتمرَّ

القاعدة 76
ن التدريب امل�صار اإليه يف الفقرة 2 من القاعدة 75، كحدٍّ اأدنى، التدريب على ما يلي: 1- يت�صمَّ

ال�صكوك  على  عالوًة  ال�صلة،  ذات  الوطنية  وال�صيا�صات  التنظيمية  واللوائح  )اأ( الت�صريعات 
عملهم  يف  باأحكامها  ال�صجون  موظفو  ي�صرت�صد  اأن  يجب  التي  التطبيق،  الواجبة  والإقليمية  الدولية 

وتعامالتهم مع ال�صجناء؛ 
احرتام  ذلك  يف  مبا  وظائفهم،  ممار�صتهم  اأثناء  وواجباتهم  ال�صجون  موظفي  حقوق  )ب(  
ًة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو  الكرامة الإن�صانية جلميع ال�صجناء وحظر ت�صرفات معيَّنة، خا�صَّ

العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة؛ 
تقييد  واأدوات  القوة  وا�صتخدام  الدينامي،  الأمن  مفهوم  ذلك  يف  مبا  وال�صالمة،  الأمن  )ج(   
فتيل  ونزع  الوقاية  لأ�صاليب  الواجب  العتبار  اإيالء  العنيفني، مع  املجرمني  التعامل مع  واإدارة  ية،  احلرِّ

التوتُّر، مثل التفاو�س والو�صاطة؛ 
املنا�صبة  والديناميات  لل�صجناء  الجتماعية  النف�صية  والحتياجات  لية،  الأوَّ )د( الإ�صعافات 
ر  لذلك يف بيئة ال�صجن، ف�صاًل عن جوانب الرعاية وامل�صاعدة الجتماعية، مبا يف ذلك الكت�صاف املبكِّ

مل�صاكل ال�صحة العقلية� 
مبهام  اإليهم  ُيعَهد  الذين  اأو  ال�صجناء،  من  معيَّنة  فئات  مع  بالعمل  املكلَّفون  املوظفون  ى  2- يتلقَّ

ز على املوا�صيع املنا�صبة يف هذا ال�صاأن� �صة اأخرى، تدريبًا يركِّ متخ�صِّ

القاعدة 77
وا مهامهم على نحو يجعل  فوا واأن يوؤدُّ يتعنيَّ على كل موظفي ال�صجون يف جميع الأوقات اأن يت�صرَّ

منهم قدوًة طيبًة لل�صجناء ومو�صَع احرتامهم�

القاعدة 78
كاأطباء  �صني  املتخ�صِّ من  كافيًا  ع��ددًا  الإمكان،  بقدر  ال�صجون،  موظفي  ِمالك  ي�صمَّ  اأن  1- يجب 
على  ب��ني  وامل��درَّ واملعلمني  الجتماعيني  وامل�صاعدين  النف�س  علم  واخت�صا�صيي  العقلية   الأم��را���س 

املهارات املهنية�
بني على املهارات املهنية على اأ�صا�س  2- يجب �صمان خدمات امل�صاعدين الجتماعيني واملعلمني واملدرَّ

دائم، ولكن دون ا�صتبعاد العاملني لبع�س الوقت اأو العاملني املتطوِّعني�
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القاعدة 79
1- ينبغي اأن يكون مدير ال�صجن على حظ واف من الأهلية ملهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية 

وتدريبه املنا�صب وخربته�
�س مدير ال�صجن وقَت عمله كلَّه ملهامه الر�صمية، فال ُيعنيَّ على اأ�صا�س العمل بدوام جزئي�  2- يكرِّ

وعليه اأن يجعل اإقامته داخل مبنى ال�صجن اأو على مقربة مبا�صرة منه�
مواعيد  منها يف  يزور كالًّ  اأن  عليه  يتعنيَّ  واحد،  �صلطة مدير  اأكرث حتت  اأو  �صجنان  يو�صع  3- حني 

متقاربة، كما يجب اأن يتوىلَّ موظف مقيم م�صوؤولية الإ�صراف على كل �صجن من هذه ال�صجون�

القاعدة 80
1- يجب اأن يكون مدير ال�صجن ونائبه واأكرثية موظفي ال�صجن الآخرين قادرين على تكلُّم لغة معظم 

ال�صجناء، اأو لغة يفهمها معظم هوؤلء�
2- ُي�صتعان بخدمات مرتجم �صفوي كفء، كلَّما اقت�صت ال�صرورة ذلك�

القاعدة 81
�س للن�صاء م��ن مبنى ال�صج��ن  1- يف ال�صجون التي ُتوؤوي الذكور والإناث معًا، يو�صع الق�صم املخ�صَّ

حت��ت رئا�صة موظفة م�صوؤولة ُتوؤمَتن على مفاتيح جميع اأبواب هذا الق�صم من ال�صجن�
2- ل يجوز لأيٍّ من موظفي ال�صجن الذكور اأن يدخل ق�صم الن�صاء ما مل ت�صحبه يف ذلك موظفة اأنثى�

الن�صاء  من  ال�صجن  موظفات  اخت�صا�س  من  عليهن  والإ�صراف  ال�صجينات  حرا�صة  مهمة  3- تكون 
ح�صرًا� على اأنَّ هذا ل مينع املوظفني الذكور، ول �صيما الأطباء واملعلِّمني، من ممار�صة مهامهم املهنية 

�صة للن�صاء� يف ال�صجون اأو اأق�صام ال�صجون املخ�صَّ

القاعدة 82
1- ل يجوز ملوظفي ال�صجون اأن يلجوؤوا اإىل القوة يف عالقاتهم بال�صجناء اإلَّ دفاعًا عن اأنف�صهم، اأو يف 
حالت حماولة الفرار اأو املقاومة البدنية بالقوة اأو بالمتناع ال�صلبي لأمر ي�صتند اإىل القانون اأو اللوائح 
التنظيمية� وعلى املوظفني الذين يلجوؤون اإىل القوة األَّ ي�صتخدموها اإلَّ يف اأدنى احلدود ال�صرورية واأن 

موا فورًا تقريرًا عن احلادث اإىل مدير ال�صجن� يقدِّ
الت�صرف  ذوي  ال�صجناء  جماح  كبح  من  لتمكينهم  خا�س  بدين  تدريب  ال�صجون  ملوظفي  ر  2- ُيوفَّ

العدواين�
ون مهامَّ جتعلهم على احتكاك مبا�صر بال�صجناء اأن يكونوا م�صلَّحني،  3- ل ينبغي للموظفني الذين يوؤدُّ
اإلَّ يف ظروف ا�صتثنائية� وبالإ�صافة اإىل ذلك، ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال ت�صليم �صالح لأيِّ موظف 

ما مل يكن قد متَّ تدريبه على ا�صتعماله�
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عمليات التفتي�ص الداخلية اأو اخلارجية

القاعدة 83
ن عن�صرين: 1- ُيو�صع نظام لعمليات التفتي�س املنتظمة يف ال�صجون واملرافق العقابية يت�صمَّ

)اأ( عمليات تفتي�س داخلية اأو اإدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�صجون؛ 
ا قد ي�صمل هيئات  )ب(  عمليات تفتي�س خارجية تقوم بها هيئة م�صتقلة عن اإدارة ال�صجن، ممَّ

ة� دولية اأو اإقليمية خمت�صَّ
اإدارة  اأ�صلوب  توافق  �صمان  هو  التفتي�س  عمليات  من  املن�صود  الهدف  يكون  احلالتني،  كلتا  2- يف 
املرافق  اأهداف  بغية حتقيق  القائمة  والإجراءات  وال�صيا�صات  التنظيمية  واللوائح  القوانني  ال�صجون مع 

العقابية والإ�صالحية، و�صمان حماية حقوق ال�صجناء�

القاعدة 84
1- يتمتَّع املفتِّ�صون بال�صالحيات التالية: 

اإىل  واأماكن الحتجاز ومواقعها،  ال�صجناء  باأعداد  املتعلقة  الع على جميع املعلومات  )اأ( الطِّ
جانب جميع املعلومات ذات ال�صلة مبعاملة ال�صجناء، مبا يف ذلك �صجالتهم وظروف احتجازهم؛

ية اختيار ال�صجناء الذين يريدون زيارتهم، مبا يف ذلك القيام بزيارات غري معلنة،  )ب(  حرِّ
مببادرة منهم، واختيار ال�صجناء الذين يريدون اإجراء مقابالت معهم؛

ية تامة مع ال�صجناء وموظفي ال�صجن اأثناء الزيارات؛ )ج(   اإجراء مقابالت على انفراد ويف �صرِّ
ة�  )د( تقدمي تو�صيات اإىل اإدارة ال�صجن وغريها من ال�صلطات املخت�صَّ

ة، وت�صمل  نهم �صلطة خمت�صَّ لني وذوي خربة تعيِّ 2- تتاألَّف اأفرقة التفتي�س اخلارجي من مفتِّ�صني موؤهَّ
اخت�صا�صيني يف الرعاية ال�صحية� وُيوىل العتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلن�صني�

القاعدة 85
ة� وُيوىل العتبار الواجب لإتاحة الطالع  م عقَب كلِّ تفتي�س تقريٌر كتابي اإىل ال�صلطة املخت�صَّ 1- ُيقدَّ
ما مل  بال�صجناء  تتعلق  �صخ�صية  بيانات  اأيِّ  ا�صتبعاد  بعد  التفتي�س اخلارجي  تقارير عمليات  العام على 

ُيبدوا موافقتهم ال�صريحة على ذلك� 
زمنية  فرتة  يف غ�صون  القت�صاء،  ح�صب  ة،  املخت�صَّ ال�صلطات  من  غريها  اأو  ال�صجن  اإدارة  2- تبنيِّ 

ذ التو�صيات املنبثقة عن التفتي�س اخلارجي� معقولة، ما اإذا كانت �صتنفِّ
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ثانياً-  قواعد تنطبق على فئات خا�شة
األف-  ال�شجناء املحكوم عليهم

مبادئ توجيهية
القاعدة 86

تهدف املبادئ التوجيهية التالية اإىل اإظهار الروح التي ينبغي اأن يوؤخذ بها يف اإدارة ال�صجون والأهداف 
التي يجب اأن ت�صعى اإليها، طبقًا للبيان الوارد يف املالحظة التمهيدية 1 من هذه القواعد�

القاعدة 87
ُت�صَمن  لكي  ال�صرورية  التدابري  اتِّخاذ  اإىل  العقوبة،  ة  مدَّ انتهاء  قبل  ُيعمد،  اأن  امل�صتح�صن  من 
لل�صجني عودٌة تدريجيٌة اإىل احلياة يف املجتمع� وهذا هدف ميكن بلوغه، تبعًا للحالة، من خالل نظام 
اأو من خالل اإطالق  اأو يف موؤ�ص�صة اأخرى مالئمة،  ذ يف ال�صجن نف�صه  ُينفَّ د لإطالق �صراح ال�صجني  ميهِّ
على  وي�صتمل  ال�صرطة،  ل تتوله  والرقابة  الإ�صراف  من  ل�صرب  اإخ�صاعه  مع  الختبار  حتت  �صراحه 

الة� م�صاعدة اجتماعية فعَّ

القاعدة 88
ا�صتمرار  بل على  املجتمع،  اإق�صائهم من  على  الرتكيز  يكون  اأن  ال�صجناء،  معاملة  ينبغي، يف  1- ل 
موظفي  مل�صاعدة  املحلي  املجتمع  بهيئات  امل�صتطاع،  بقدر  ال�صتعانة،  ينبغي  ولهذا  منه�  ج��زءًا  كونهم 

ال�صجن على اأداء مهمة اإعادة التاأهيل الجتماعي لل�صجناء� 
بهم مهمة احلفاظ  وتناط  �صجن  كل  مع  يتعاونون  اجتماعيون  م�صاعدون  يكون هناك  اأن  2- ينبغي 
على ا�صتمرار كل عالقات ال�صجني امل�صتح�صنة باأ�صرته وباملنظمات الجتماعية التي تعود عليه بالفائدة، 
وحت�صني تلك العالقات� كما ينبغي اتِّخاذ تدابري تكفل، اإىل اأق�صى احلدود املتَّفقة مع القانون ومع طبيعة 
العقوبة، حماية ما لل�صجني من حقوق تتَّ�صل مب�صاحله املدنية وبتمتُّعه بال�صمان الجتماعي وغري ذلك 

من املزايا الجتماعية�

القاعدة 89
ا يقت�صي الأخذ بنظام مرن لت�صنيف ال�صجناء يف  1- يتطلَّب اإعماُل هذه املبادئ اإفرادية املعاملة، ممَّ

ع هذه الفئات على �صجون منف�صلة منا�صبة ملعاملة كل فئة� فئات� ولذا ُي�صت�صَوب اأن ُتوزَّ
ر يف كلِّ �صجن نف�س القدر من متطلَّبات الأمن لكل فئة، بل ُي�صتح�صُن  2- لي�س من ال�صروري اأن يتوفَّ
اأن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعًا لحتياجات خمتلف الفئات� وال�صجون املفتوحة الأبواب، بحكم كونها 
ر اأف�صل  ل تقيم حواجز اأمن مادية حتول دون الهرب، بل تعتمد يف ذلك على ان�صباط ال�صجني نف�صه، توفِّ

الظروف موؤاتاة لإعادة تاأهيل ال�صجناء الذين متَّ اختيارهم بعناية�
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3- ُي�صت�صوب األَّ يكون عدد املحتجزين يف ال�صجون املغلقة الأبواب من الكرثة بحيث يعرقل اإفرادية 
يف  ا  اأمَّ  �500 يتجاوز  اأن  املذكورة  ال�صجون  يف  العدد  لهذا  ل ينبغي  اأنَّه  البلدان  بع�س  ويعترب  املعاملة� 

ال�صجون املفتوحة الأبواب فيجب اأن يكون عدد ال�صجناء �صغريًا قدر الإمكان�
الت�صهيالت  توفري  فيها  ر  يتعذَّ بحيث  غر  ال�صِّ من  �صجون  اإقامة  اأخ��رى،  جهة  من  ُي�صت�صوب،  4- ل 

املنا�صبة�

القاعدة 90
ل ينتهي واجب املجتمع باإطالق �صراح ال�صجني� ولذلك ينبغي اأن تكون هناك هيئات حكومية اأو 
اإىل  تهدف  �صراحه،  اإطالق  بعد  ناجعًة  رعايًة  يته  ا�صرتدَّ حرِّ الذي  ال�صجني  ُتعري  اأن  على  قادرة  خا�صة 

ه وت�صمح باإعادة تاأهيله للعودة اإىل املجتمع� ة مواقف العداء العفوية �صدَّ تخفيف حدَّ

معاملة ال�شجناء

القاعدة 91
ية يجب اأن يكون،  الغر�س من معاملة املحكوم عليهم بال�صجن اأو بتدبري مماثل يحرمهم من احلرِّ
القانون  ظلِّ  يف  �صراحهم  بعد اإطالق  العي�س  يف  الرغبة  اإك�صابهم  العقوبة،  ة  مدَّ بذلك  ما ت�صمح  بقدر 
ت�صجيع  اإىل  املعاملة  هذه  تهدف  اأن  ويجب  الرغبة�  هذه  لتحقيق  وتاأهيلهم  اأنف�صهم،  على  معتمدين 

احرتامهم لذواتهم وتنمية روح امل�صوؤولية لديهم�

القاعدة 92
البلدان  الدينية يف  الرعاية  �صيما  ول  املنا�صبة،  الو�صائل  ُت�صتخَدم جميع  املقا�صد،  لهذه  1- حتقيقًا 
التي يت�صنى فيها ذلك، والتعليم، والإر�صاد والتدريب املهنيني، واأ�صاليب امل�صاعدة الجتماعية الإفرادية، 
والتوجيه املهني، والريا�صة البدنية وتنمية ال�صخ�صية، تبعًا لالحتياجات الفردية لكلِّ �صجني، مع مراعاة 
عقوبته،  ة  ومدَّ ال�صخ�صي،  ومزاجه  والذهنية،  البدنية  وملكاته  وقدراته  واجلنائي،  الجتماعي  تاريخه 

وم�صتقبله بعد اإطالق �صراحه�
ة معيَّنة، ويف اأقرب موعد ممكن بعد  ى مدير ال�صجن عن كلِّ �صجني حمكوم عليه ملدَّ 2- يجب اأن يتلقَّ
دخوله ال�صجن، تقارير كاملة حول جميع الأمور امل�صار اإليها يف الفقرة 1 من هذه القاعدة� وينبغي اأن 
لني حول  ه طبيب اأو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية املوؤهَّ ت�صمل هذه التقارير دائمًا تقريرًا يعدُّ

اأحوال ال�صجني البدنية والذهنية�
3- تو�صع التقارير وغريها من الوثائق املنا�صبة املتعلقة بال�صجني يف ملف فردي� ويجب املواظبة 
الع عليه كلَّما دعت  ن املوظفني امل�صوؤولني من الطِّ على حتديث هذا امللف وت�صنيفه على نحو ميكِّ

احلاجة اإىل ذلك�
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الت�شنيف واإفرادية املعاملة

القاعدة 93
1- الغر�س من الت�صنيف هو:

اأن  اأو طباعهم،  ب�صبب �صجلهم اجلنائي  ح،  الذين يرجَّ ال�صجناُء  الآخرين  ل عن  ُيف�صَ )اأ( اأن 
يكونوا ذوي تاأثري �صيِّئ عليهم؛

يًا لإعادة تاأهيلهم الجتماعي� )ب(  اأن ُي�صنَّف ال�صجناء ف��ي فئ���ات، بغي��ة تي�صري معاملتهم توخِّ
يف  خمتلفة  اأو اأق�صام  خمتلفة  �صجون  الإمكان،  بقدر  ال�صجناء،  فئات  خمتلف  ملعاملة  2- ُت�صتخَدم 

ال�صجن الواحد�
القاعدة 94

دخوله  بعد  وقت ممكن  اأق��رب  منا�صبة، يف  ملدة  بعقوبة  عليه  �صجني حمكوم  كلِّ  اأجل  من  يو�صع 
ال�صجن وبعد درا�صة �صخ�صيته، برنامج معاملة يتمُّ اإعداده يف �صوء املعلومات املكت�صبة حول احتياجاته 

الفردية وقدراته وا�صتعداده ال�صخ�صي�

المتيازات

القاعدة 95
بغية  املعاملة  اأ�صاليب  ال�صجناء وخمتلف  فئات  توائم خمتلف  امتيازات  كلِّ �صجن نظم  ُتن�َصاأ يف 
الهتمام مبعاملتهم  على  لديهم وحفزهم  امل�صوؤولية  روح  وتنمية  ال�صلوك  ال�صجناء على ح�صن  ت�صجيع 

وجعلهم متعاونني فيها�
العمل

القاعدة 96
1- يجب اإتاحة الفر�صة لل�صجناء املحكوم عليهم للعمل و/اأو امل�صاركة بن�صاط يف اإعادة تاأهيلهم، على 

لني لياقتهم البدنية والعقلية�  ر طبيب اأو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية املوؤهَّ اأن يقرِّ
ر لل�صجناء عمل منتج يكفي لت�صغليهم طوال يوم العمل العادي� 2- ُيوفَّ

القاعدة 97
1- ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�صجن ذا طبيعة موؤملة�

2- ل يجوز ا�صرتقاق ال�صجناء اأو ا�صتعبادهم� 
لأيِّ موظف من موظفي  اأو خا�صة  �صخ�صية  منفعة  اأجل  من  بالعمل  �صجني  اأيِّ  3- ل جتوز مطالبة 

ال�صجن�
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القاعدة 98
ر لل�صجني، اإىل اأق�صى احلدود امل�صتطاعة، من النوع الذي ي�صون اأو يزيد  1- يكون العمل الذي ُيوفَّ

قدرته على تاأمني عي�صه بك�صب �صريف بعد اإطالق �صراحه�
ر تدريب مهني نافع لل�صجناء القادرين على النتفاع به، ول �صيما ال�صجناء ال�صباب� 2- ُيوفَّ

ى مع الختيار املهني ال�صليم ومتطلَّبات اإدارة ال�صجن والن�صباط  3- تتاح لل�صجناء، يف حدود ما يتم�صَّ
فيه، اإمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به�

القاعدة 99
املماثلة خارج  الأعمال  الإمكان من  بقدر  به  نحو يقرتب  ال�صجن على  العمل وطرائقه يف  م  1- ُينظَّ

ال�صجن، بغية اإعداد ال�صجناء للظروف املهنية الطبيعية�
2- ل يجوز اأن ت�صبح م�صلحة ال�صجناء وتدريبهم املهني خا�صعني ملق�صد حتقيق ربح مايل من وراء 

العمل يف ال�صجن�

القاعدة 100
ل اأن تقوم اإدارة ال�صجن مبا�صرًة، ل املقاولون اخلا�صون، بت�صغيل م�صانعه ومزارعه� 1- يف�صَّ

اأن يكونوا دائمًا حتت  اإدارة ال�صجن، يجب  اأعمال ل تخ�صع ل�صلطان  ال�صجناء يف  ُي�صتخَدم  2- حني 
اإ�صراف موظفي ال�صجن� وما مل يكن العمل حل�صاب اإدارات حكومية اأخرى، يجب على الأ�صخا�س الذين 
م لهم هذا العمل اأن يدفعوا لإدارة ال�صجن كامل الأجر الذي ُيتقا�صى عادًة عنه، مع مراعاة اإنتاجية  ُيقدَّ

ال�صجناء�

القاعدة 101
1- ُتراعى يف ال�صجون الحتياطات املتَّخذة حلماية �صالمة العمال الأحرار و�صحتهم�

2- ُتتَّخذ تدابري لتعوي�س ال�صجناء عن اإ�صابات العمل، مبا يف ذلك الأمرا�س املهنية، ب�صروط ل تكون 
اأقل موؤاتاًة من تلك التي مينحها القانون للعمال الأحرار�

القاعدة 102
تنظيمية  اأو بلوائح  بالقانون  لل�صجناء  والأ�صبوعي  اليومي  العمل  ل�صاعات  الأق�صى  العدد  د  1- يحدَّ

اإدارية، مع مراعاة القواعد اأو العادات املحلية املتَّبعة يف جمال ا�صتخدام العمال الأحرار�
2- ُي�صرَتط يف حتديد ال�صاعات املذكورة اأن ُيرتك يوم للراحة يف الأ�صبوع ووقت كاٍف للتعليم وغريه 

رة كجزء من معاملة ال�صجناء واإعادة تاأهيلهم� من الأن�صطة املقرَّ
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القاعدة 103

1- ُيكاَفاأ ال�صجناء على عملهم وفقًا لنظام اأجور من�صف�
اأ�صياء  �صراء  يف  اأجرهم  من  الأقل  على  جزءًا  ي�صتخدموا  باأن  لل�صجناء  النظام  ي�صمح  اأن  2- يجب 

�س بها ل�صتعمالهم ال�صخ�صي واأن ير�صلوا جزءًا اآخر منه اإىل اأ�صرتهم� مرخَّ
خرًا يتمُّ  ل ك�صبًا مدَّ 3- يجب اأن ين�سَّ النظام اأي�صًا على احتجاز الإدارة جلزء من الأجر بحيث ي�صكِّ

ت�صليمه لل�صجني لدى اإطالق �صراحه�

التعليم والرتفيه

القاعدة 104
1- ُتتَّخذ ترتيبات ملوا�صلة تعليم جميع ال�صجناء القادرين على ال�صتفادة منه، مبا يف ذلك التعليم 
يني والأحداث اإلزاميًّا،  الديني يف البلدان التي ميكن فيها ذلك� ويجب اأن يكون تعليم ال�صجناء من الأمِّ

واأن يحظى بعناية خا�صة من اإدارة ال�صجن�
البلد،  ف��ي  الع��ام  التعليم  نظام  مع  متنا�صقًا  عمليًّا،  امل�صتطاع  حدود  يف  ال�صجناء،  تعليم  2- ُيجعل 

بحيث يكون ف��ي مقدورهم، بعد اإطالق �صراحهم، اأن يوا�صلوا الدرا�صة دون عناء�

القاعدة 105
م ف��ي جمي��ع ال�صجون، حر�صًا على �صحة ال�صجناء البدنية والعقلية، اأن�صطة ترفيهية وثقافية� ُتنظَّ

العالقات الجتماعية والرعاية الالحقة

القاعدة 106
ُتبذل عناية خا�صة للحفاظ على ا�صتمرار عالقات ال�صجني باأ�صرته وحت�صينها، بقدر ما يكون ذلك 

يف �صالح كال الطرفني�
القاعدة 107

ع  يو�صع يف العتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة ال�صجن، م�صتقبل ال�صجني بعد اإطالق �صراحه، وُي�صجَّ
وُي�صاَعد على اأن ي�صون اأو ُيقيم من العالقات بالأ�صخا�س اأو الهيئات خارج ال�صجن كل ما من �صاأنه اأن 

ي�صاعده على اإعادة تاأهيله ويخدم م�صالح اأ�صرته على اأف�صل وجه�

القاعدة 108
1- على الأجهزة والهيئات احلكومية اأو اخلا�صة، التي ت�صاعد اخلارجني من ال�صجن على اإعادة تثبيت 
اأقدامهم يف املجتمع، اأن ت�صَمن بالقدر املمكن والالزم ح�صول ال�صجناء املطَلق �صراحهم على الوثائق 
واأوراق الهوية ال�صرورية، وعلى امل�صكن والعمل املنا�صبني، وعلى ثياب لئقة تنا�صب املناخ والف�صل، واأن 
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ر لهم من الو�صائل ما يكفي لو�صوله��م اإل��ى وجهتهم ولتاأمي��ن اأ�صب��اب العي���س لهم خ��الل الفرتة الت�ي  توفِّ
تل��ي مبا�صرة اإطالق �صراحهم�

2- يجب اأن تتاح للممثِّلني الذين تعتمدهم الأجهزة املذكورة اإمكانية دخول ال�صج��ن والو�ص��ول اإىل 
ال�صجناء، ويجب اأن ُي�صت�صاروا ب�صاأن م�صتقبل ال�صجني منذ بداية تنفيذ عقوبته�

قًة بقدر الإمكان كيما ُينتفع بجهودها  3- ُي�صت�صوب اأن تكون اأن�صطة الهيئات املذكورة ممركزًة اأو من�صَّ
على اأف�صل وجه�

باء-  ال�شجناء ذوو الإعاقة الذهنية و/اأو امل�شاكل ال�شحية العقلية

القاعدة 109
يك�صف  اأو  ا  جنائيًّ م�صوؤولني  غري  اأنَّهم  يتبنيَّ  الذين  الأ�صخا�س  ال�صجون  يف  يو�صع  اأن  يجوز  1- ل 
بقاوؤهم يف  ي  يوؤدِّ ن  �صديدًة ممَّ م�صاكَل �صحيًة عقليًة  و/اأو  اإعاقاٍت ذهنيًة  لديهم  اأنَّ  الت�صخي�س لحقًا 

ال�صجن اإىل تفاقم حالتهم، وُتتَّخذ ترتيبات لنقلهم اإىل مرافق لل�صحة العقلية يف اأقرب وقت ممكن� 
اقت�صت  اإذا  عقلية،  �صحية  م�صاكل  و/اأو  ذهنية  باإعاقات  امل�صابون  الآخ��رون  ال�صجناء  ع  2- ُيو�صَ
ال�صحية  الرعاية  اخت�صا�صيي  اإ�صراف  حتت  �صة  متخ�صِّ مرافق  يف  والعالج  املراقبة  حتت  ال�صرورة، 

لني�  املوؤهَّ
العالج من  اإىل  الذين يحتاجون  الآخرين  ال�صجناء  العالَج جلميع  الرعاية ال�صحية  ر دوائر  3- توفِّ

اأمرا�س عقلية�
القاعدة 110

ة، تدابري ملوا�صلة العالج النف�صاين لل�صجني  فاق مع الأجهزة املخت�صَّ من امل�صتح�صن اأن ُتتَّخذ، بالتِّ
ولتقدمي م�صاعدة اجتماعية نف�صانية له بعد اإطالق �صراحه عند ال�صرورة�

جيم-  ال�شجناء املوقوفون اأو املحتجزون رهن املحاكمة

القاعدة 111
1- يف الفقرات التالية من هذه القواعد ت�صري عبارة "ال�صجني غري املحاكم" اإىل اأيِّ �صخ�س متَّ توقيفه 
ه مل ُيحاَكم ومل ي�صدر يف حقه  اأو حب�صه ب�صبب خمالفة جنائية وو�صعه يف عهدة ال�صرطة اأو ال�صجن ولكنَّ

حكم بعُد�
2- ُيفرَت�س يف ال�صجني غري املحاكم اأنَّه بريء ويعاَمل على هذا الأ�صا�س�

الإجراءات  التي تن�سُّ على  اأو  الفردية  ية  املتعلقة بحماية احلرِّ القانونية  بالقواعد  امل�صا�س  3- دون 
د القواعد  باع اإزاء ال�صجناء غري املحاَكمني، يجب اأن يتمتَّع هوؤلء بنظام معاملة خا�س ل حتدِّ الواجبة التِّ

الواردة اأدناه اإلَّ عنا�صره الأ�صا�صية�
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القاعدة 112
ل ال�صجناء غري املحاَكمني عن ال�صجناء املدانني� 1- ُيف�صَ

يف  ُيحتجزوا  اأن  املبداأ  حيث  من  ويجب  البالغني  عن  الأح��داث  املحاَكمني  غري  ال�صجناء  ل  2- ُيف�صَ
موؤ�ص�صات منف�صلة�

القاعدة 113
ينام كلُّ �صجني غري حماَكم يف غرفة فردية، ولكن مع مراعاة العادات املحلية املختلفة فيما يتعلق 

باملناخ�
القاعدة 114

املوؤ�ص�صة،  يف  النظام  حفظ  مع  املتَّفقة  احلدود  يف  ذلك،  يف  رغبوا  اإذا  املحاَكمني  غري  لل�صجناء 
اأو  اأ�صرهم  اأو بوا�صطة  ا بوا�صطة الإدارة  اإمَّ اأن ي�صرتوا ما يريدون من الطعام من اخلارج على نفقتهم، 

ل الإدارة باإطعامهم� اأ�صدقائهم� وفيما عدا ذلك، تتكفَّ

القاعدة 115
ا اإذا ارتدى ثياب  ُي�صَمح لل�صجني غري املحاَكم بارتداء ثيابه اخلا�صة اإذا كانت نظيفًة ولئقًة� اأمَّ

ال�صجن، فيجب اأن تكون هذه خمتلفة عن الثياب التي ُتعطى للمحكوم عليهم�

القاعدة 116
العمل،  فاإذا اختار  اإجباره عليه�  للعمل، ولكن ل يجوز  ال�صجني غري املحاَكم دائمًا فر�صًة  ُيعَطى 

وجب اأن يتقا�صى عليه اأجرًا�
القاعدة 117

املتَِّفقة مع  الغري، ويف احلدود  اأو نفقة  باأن يح�صل، على نفقته  لكلِّ �صجني غري حماَكم  �س  ُيرخَّ
م�صلحة اإقامة العدل ومع اأمن ال�صجن واملحافظة على النظام فيه، على ما ي�صاء من الكتب وال�صحف 

واأدوات الكتابة وغريها من و�صائل ق�صاء الوقت�

القاعدة 118
�س لل�صجني غري املحاَكم باأن يزوره ويعاجله طبيبه اأو طبيب اأ�صنانه اخلا�س، اإذا كان لطلبه  ُيرخَّ

ر معقول وكان قادرًا على دفع النفقات الالزمة� مربِّ

القاعدة 119
هة اإليه�  1- لكلِّ �صجني غري حماَكم احلق يف اأن ُيبلَّغ فورًا باأ�صباب احتجازه واأيِّ تهم موجَّ

نه له �صلطة  ه توكيل حمام تعيِّ 2- اإذا مل يكن لل�صجني غري املحاَكم حمام اختاره بنف�صه، فمن حقِّ
اإذا  العدالة ذلك دون مقابل  التي تقت�صي فيها م�صلحة  اأخرى يف جميع احلالت  اأو �صلطة  ق�صائية 
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م�صتقلة  ملراجعة  مبحام  ال�صتعانة  من  احلرمان  ويخ�صع  التكاليف�  لدفع  كافية  موارد  ل ميلك   كان 
دون تاأخري�

القاعدة 120
م امل�صاعدة القانوني��ة للدف��اع  1- تخ�صع حقوق ال�صجني غري املحاَكم يف ال�صتعانة مبحاميه اأو مقدِّ

م��ة لال�صتعانة بهما لنف�س املبادئ املبيَّنة يف القاعدة 61�  عن نف�ص��ه والطرائ��ق املنظِّ
ر لل�صجني غري املحاَكم، بناًء على طلبه، اأدوات الكتابة الالزمة لإعداد الوثائق املتعلقة بدفاعه،  2- ُتوفَّ

م اإليه امل�صاعدة القانونية� هة اإىل حماميه اأو ال�صخ�س الذي يقدِّ ية املوجَّ مبا يف ذلك التعليمات ال�صرِّ

دال-  ال�شجناء املدنيون
القاعدة 121

يف البلدان التي يجيز فيها القانون ال�صجن من اأجل الديون اأو باأمر من املحكمة يف اأيِّ دعوى اأخرى 
اأو لأيِّ �صرامة تتجاوز ما هو �صروري  غري جنائية، ل يجوز اإخ�صاع ال�صجناء على هذا النحو لأيِّ قيود 
معاملة  من  موؤاتاًة  اأقل  معاملتهم  األَّ تك��ون  ويجب  النظام�  على  وللحفاظ  الحتجاز  �صالمة  ل�صمان 

ال�صجناء غري املحاَكمني با�صتثناء اأنَّه ميكن اإجبارهم على العمل�

هاء-  الأ�شخا�ص املوقوفون اأو املحتجزون بغري تهمة
القاعدة 122

يتمتَّع   )2(
وال�صيا�صية،)12(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   9 املادة  باأحكام  الإخالل  دون 

ه اإليهم تهمة بنف�س احلماية املكفولة مبوجب اجلزء الأول  الأ�صخا�س املوقوفون اأو املحتجزون دون اأن توجَّ
والفرع جيم من اجلزء الثاين من هذه القواعد� كما تنطبق عليهم الأحكام ذات ال�صلة من الفرع األف 
من اجلزء الثاين من هذه القواعد، حيثما ميكن اأن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة اخلا�صة من 
املحتجزين، �صريطة األَّ ُيتَّخذ اأيُّ تدبري يفرت�س �صمنًا اأنَّ اإعادة التعليم اأو اإعادة التاأهيل ميكن على اأيِّ 

نحو اأن يكونا منا�صبني لأ�صخا�س مل يدانوا باأيِّ جرمية جنائية�

)2( انظر مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�
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ال للقواعد النموذجية الدنيا   2- اإجراءات للتنفيذ الفعَّ
*

ملعاملة ال�شجناء12

الإجراء 1
الأ�صخا�س  جميع  حلماية  املو�صوعة  معايريها  تق�صر  التي  ال��دول  جميع  القواعد  بهذه  تاأخذ 

اخلا�صعني لأيِّ نوع من اأنواع احلب�س اأو ال�صجن عن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء�

التعليق
 1971 الأول/دي�صمرب  كانون   20 يف  امل���وؤّرخ  )د-26(   2858 قرارها  يف  العامة  اجلمعية  لفتت 
اهتمام الدول الأع�صاء اإىل القواعد النموذجية الدنيا واأو�صت باأن تطبق ب�صكل فّعال يف اإدارة ال�صجون 
والإ�صالحيات� وباأن ينظر ب�صكل اإيجابي يف اإدخالها يف الت�صريعات الوطنية� وقد يكون لدى بع�س الدول 
القواعد  اأن  الدول  بها� وحيثما ترى  تاأخذ  اأن  فلي�س مطلوبا منها  لذا  القواعد�  اأكرث تقدما من  معايري 
حتتاج اإىل مواءمتها مع نظامها القانوين واإىل تكييفها مبا يتفق مع ح�صارتها، ينبغي اأن ين�صب الت�صديد 

على فحوى القواعد ل ن�صها�

الإجراء 2
تدرج القواعد النموذجية الدنيا يف �صلب الت�صريعات وغريها من الأنظمة الوطنية رهنا بتكييفها 

ح�صب القت�صاء، مع القوانني والثقافة القائمة ولكن دون اخلروج عن روح القواعد ومق�صدها�

التعليق
يوؤكد هذا الإجراء �صرورة اإدراج القواعد يف �صلب الت�صريعات والأنظمة الوطنية� ومن ثم فاإنه 

يغطي اأي�صًا بع�س جوانب الإجراء 1�

الإجراء 3
باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  �صيما  املعنيني� ول  الأ�صخا�س  الدنيا جلميع  النموذجية  القواعد  تتاح 

القوانني وموظفي الإ�صالحيات، لغر�س متكينهم من تطبيقها وتنفيذها يف نظام الق�صاء اجلنائي�

التعليق
ي�صدد هذا الإجراء على اأن تتاح القواعد، وكذلك القوانني الأ�صا�صية والأنظمة الوطنية املنفذة 
لهذه القواعد، جلميع الأ�صخا�س املعنيني بتنفيذها، وبخا�صة امل�صوؤولني عن اإنفاذ القوانني وموظفي 
ال للقواعد اأي�صًا على اأن تقوم الإدارة املركزية امل�صوؤولة عن  الإ�صالحيات� وقد ينطوي التنفيذ الفعَّ
�صوؤون الإ�صالحيات بتنظيم دورات تدريبية� وتناق�س م�صاألة تعميم الإجراءات يف الإجراءات من 7 

اإىل 9�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 47/1984، املعتمد يف 25 اأيار/مايو 1984�
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الإجراء 4
الوطنية  والأنظمة  الت�صريعات  يف  ترد  كما  الدنيا،  النموذجية  القواعد  جعل  على  العمل  يتم 
احلب�س  اإىل  اإدخالهم  لدى  املحبو�صني،  الأ�صخا�س  وجميع  ال�صجناء  ومفهومة جلميع  متاحة  الأخرى، 

واأثناء احتجازهم�

التعليق
القواعد،  ه��ذه  تكون  اأن  الدنيا،  النموذجية  القواعد  م��ن  للهدف  حتقيقا  ال�����ص��روري،  م��ن 
الأ�صخا�س  وجميع  لل�صجناء  متاحة  لها،  املنفذة  الوطنية  وال��ل��وائ��ح  الأ�صا�صية  الأنظمة  وك��ذل��ك 
تقبل  ال��ت��ي  ال��دن��ي��ا  ال�����ص��روط  متثل  لكونها  ال��وع��ي  زي���ادة  اأج���ل  م��ن   ،)95 )ال��ق��اع��دة  املحبو�صني 
 ب��ه��ا الأمم امل��ت��ح��دة ك�����ص��روط م��ن��ا���ص��ب��ة� وه���ك���ذا، ف����اإنَّ ه���ذا الإج������راء، يكمل الأح���ك���ام ال����واردة 

يف الإجراء 3�

و�صعت هذه  الذين  الأ�صخا�س  عليها  ليطلع  متاحة  القواعد  تكون  اأن  وهو  وثمة مطلب مماثل، 
اآب/اأغ�صط�س  املوؤرخة يف 12  الأربع  اتفاقيات جنيف  بالفعل يف  اأقر  اأجل حمايتهم، وقد  القواعد من 
الثالثة، و144 من  الثانية و127 من  و48 من  الأوىل،  التفاقية  املادة 47 من  ت�صرتك  )1( حيث 

 )12(،1949
الرابعة يف الن�س على ما يلي:

بن�صر  احل��رب،  وق��ت  يف  كما  ال�صلم  وق��ت  يف  تقوم،  ب��اأن  ال�صامية  املتعاقدة  الأط���راف   "تتعهد 
اإدخال  على  خا�س  بوجه  تعمل  وب��اأن  بلده،  يف  كل  ممكن  نطاق  اأو�صع  على  التفاقية  هذه  ن�س 
ما  ي�صبح  لكي  اأم��ك��ن،  اإذا  املدنية،  الرتبية  ويف  الع�صكري�  للتلقني  براجمها  يف  درا�صتها 
ولالأطباء  املحاربة  امل�صلحة  للقوات  وخا�صة  ال�صكان،  لكل  معروفا  مبادئ  من  عليه   تقوم 

ولرجال الدين"�

الإجراء 5
النموذجية  القواعد  تنفيذ  مبدى  �صنوات  خم�س  كل  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ال��دول  تبلِّغ 
م املحرز يف تطبيقها، وبالعوامل وال�صعوبات، اإن وجدت، التي تعوق تنفيذها، وذلك من  الدنيا والتقدُّ
حمدد،  زمني  جلدول  وفقًا  ال�صتبيان  هذا  يو�صع  اأن  وينبغي  العام�  الأمني  ا�صتبيان  على  الرد  خالل 
ودرا�صتها  املنتقاة  امل�صاكل  ا�صتعرا�س  يكفل  مبا  حم��ددة  اأ�صئلة  على  ومقت�صرا  انتقائيا  يكون  واأن 
تنفيذ  يف  املحرز  م  التقدُّ عن  م�صتقلة  دوري��ة  تقارير  باإعداد  العام  الأم��ني  ويقوم  متعمق�  نحو  على 
ذات  الأخ��رى  املعلومات  وكذلك  احلكومات  تقارير  العتبار  يف  اآخ��ذا  الدنيا،  النموذجية  القواعد 
الوكالت  تعاون  اأي�صًا  يطلب  اأن  العام  لالأمني  ويجوز  املتحدة�  الأمم  منظومة  داخل  املتاحة  ال�صلة 
ال�صت�صاري  املركز  ذات  املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية  واملنظمات  املتخ�ص�صة 
التقارير  ال��ع��ام  الأم���ني  م  وي��ق��دِّ التقارير�  ه��ذه  اإع���داد  يف  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  ل��دى 

)1( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 75، الأرقام 973-970�
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ب�صاأنها،  اآخ��ر  اإج��راء  اأيِّ  واتخاذ  فيها  للنظر  ومكافحتها  اجلرمية  منع  جلنة  اإىل  اأع��اله   امل��ذك��ورة 
ح�صب القت�صاء�

التعليق

خ  جتدر الإ�صارة اإىل اأنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي اأو�صى، يف قراره 663 جيم )د-24( املوؤرَّ
م املحرز يف تطبيق القواعد  يف 31 متوز/يوليه 1957، باأن يتم اإبالغ الأمني العام كل خم�صة اأعوام بالتقدُّ
باأن يتخذ ترتيبات لن�صر هذه املعلومات ح�صب القت�صاء، واأن  النموذجية الدنيا، واأذن لالأمني العام 
يطلب معلومات تكميلية اإذا لزم الأمر� وميثل التما�س تعاون الوكالت املتخ�ص�صة واملنظمات احلكومية 
الأمني  وياأخذ  املتحدة�  الأمم  يف  اجلذور  را�صخة  ممار�صة  املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية 
م املحرز يف تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا،  العام يف اعتباره، عند اإعداد تقريره امل�صتقل ب�صاأن التقدُّ
جملة اأمور منها، املعلومات املتاحة لدى هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�صان، مبا يف ذلك جلنة 
حقوق الإن�صان واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات، واللجنة املعنية بحقوق الإن�صان والعاملة 
مبوجب العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية وجلنة الق�صاء على التمييز العن�صري� كما 
ميكن اأن توؤخذ يف العتبار الأعمال التنفيذية يف اإطار التفاقية املقبلة ملناه�صة التعذيب، وكذلك اأية 
معلومات ميكن جمعها مبقت�صى جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية ال�صجناء واملحتجزين والتي يجري 

اإعدادها حاليًّا يف اجلمعية العامة�

الإجراء 6
د الدول الأع�صاء الأمني العام، كجزء من املعلومات املذكورة يف الإجراء 5 اأعاله،  ينبغي اأن تزوِّ

مبا يلي:

)اأ( ُن�صخ اأو ملخ�صات جلميع القوانني والأنظمة والتدابري الإدارية املتعلقة بانطباق القواعد 
النموذجية الدنيا على الأ�صخا�س قيد احلب�س وعلى اأماكن وبرامج الحتجاز؛

ال�صجناء، وموظفي ال�صجون، وعدد الأ�صخا�س  اأيِّ بيانات ومواد تتناول برامج معاملة  )ب(  
رت؛ اخلا�صعني لأيِّ نوع من الحتجاز� وكذلك باإح�صائيات اإن توفَّ

اأيِّ معلومات اأخرى تت�صل بتنفيذ القواعد، وكذلك املعلومات عن ال�صعوبات املحتملة  )ج(   
يف تطبيقها�

التعليق
ينبثق هذا املطلب من قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 663 جيم )د-24(� ومن تو�صيات 
موؤمترات الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني� ورغم اأنَّ بنود املعلومات املقرتحة هنا 
لي�صت مبينة على وجه التحديد، يبدو اأنَّ من املمكن عمليًّا جمع مثل هذه املعلومات من اأجل م�صاعدة 
فاإنَّ طلب  ذلك،  وف�صال عن  تبادل اخلربات�  ال�صعوبات عن طريق  على  التغلب  الأع�صاء يف  الدول 
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مثل هذه املعلومات مياثل نظام الإبالغ الدوري القائم ب�صاأن حقوق الإن�صان الذي قرره اأ�صال املجل�س 
خ يف 1 اآب/اأغ�صط�س 1956� القت�صادي والجتماعي يف قراره 624 باء )د-22( املوؤرَّ

الإجراء 7
ين�صر الأمني العام القواعد النموذجية الدنيا واإجراءات التنفيذ هذه باأكرب عدد ممكن من اللغات� 
ويجعلها متاحة جلميع الدول الأع�صاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، 

من اأجل �صمان اأو�صع تعميم للقواعد ولإجراءات التنفيذ هذه�

التعليق
اإنَّ احلاجة اإىل ن�صر القواعد النموذجية الدنيا على اأو�صع نطاق ممكن وا�صحة للعيان� وينطوي 
اأهمية  املنا�صبة على  واملنظمات غري احلكومية  الدولية  املنظمات احلكومية  الوثيق مع جميع  التعاون 
كبرية ل�صمان زيادة الفعالية لن�صر وتنفيذ القواعد� ولذا، ينبغي اأن تقيم الأمانة العامة �صالت وثيقة 
ع اأي�صًا تلك املنظمات  ر لها املعلومات والبيانات ذات ال�صلة� وينبغي اأن ت�صجَّ مع هذه املنظمات واأن توفِّ

على ن�صر معلومات عن القواعد النموذجية الدنيا واإجراءات تنفيذها�

الإجراء 8
ين�صر الأمني العام تقاريره عن تنفيذ القواعد، مبا يف ذلك ملخ�صات حتليلية لال�صتق�صاءات 
املعنية  املتحدة  الأمم  ملوؤمترات  املعدة  والتقارير  ومكافحتها،  اجلرمية  منع  جلنة  وتقارير  الدورية 
والوثائق  العلمية،  واملن�صورات  امل��وؤمت��رات،  تقارير  عن  ف�صال  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  مبنع 
القواعد  تنفيذ  لتعزيز  والآخ����ر،  احل��ني  ب��ني  ال�����ص��رورة  تقت�صي  ح�صبما  ال�صلة،  ذات   الأخ����رى 

النموذجية الدنيا�

التعليق
هيئات  وثائق  من  كجزء  التقارير  هذه  مثل  بن�صر  حاليًّا  املتبعة  املمار�صة  الإج��راء  هذا  ميثل 
"حولية حقوق الإن�صان" و  اأو كمقالت يف  ا بو�صفها من�صورات الأمم املتحدة  اإمَّ الأمم املتحدة املعنية، 
"ال�صتعرا�س الدويل لل�صيا�صة اجلنائية"، و"الر�صالة الإخبارية عن منع اجلرمية والق�صاء اجلنائي"، 

واأية من�صورات اأخرى ذات �صلة�

الإجراء 9
القواعد  لن�س  ممكن،  نطاق  اأو�صع  على  وا�صتخدامها،  املتحدة  الأمم  رجوع  العام  الأمني  يكفل 

النموذجية الدنيا يف جميع براجمها ذات ال�صلة، مبا يف ذلك اأن�صطة التعاون التقني�

التعليق
ينبغي �صمان قيام جميع هيئات الأمم املتحدة ذات ال�صلة باإدراج اإ�صارة اأو الرجوع اإىل القواعد 
واإجراءات تنفيذها، مما ي�صهم يف تو�صيع نطاق ن�صرها وزيادة وعي الوكالت املتخ�ص�صة، واملنظمات 
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املجل�س  والتزام  القواعد  لهذه  عام،  بوجه  والنا�س  احلكومية،  وغري  الدولية  واحلكومية  احلكومية 
القت�صادي والجتماعي واجلمعية العامة بتنفيذها�

ويتوقف مدى ما ميكن اأن ت�صفر عنه القواعد من اآثار عملية على الإدارات الإ�صالحية اإىل حد 
املحلية�  والإداري��ة  الت�صريعية  املمار�صات  اإىل  القواعد من خاللها  تنفذ هذه  التي  التدابري  كبري على 
الفنيني على  الفنيني وغري  القواعد معروفة ومفهومة لدى جمموعة وا�صعة من  اأن تكون هذه  وينبغي 
نطاق العامل كله� ولذلك، فاإنَّ هناك حاجة �صديدة اإىل مزيد من الدعاية يف اأية �صورة من ال�صور، وهو 

ما ميكن اأي�صًا حتقيقه بتكرار ال�صت�صهاد بهذه القواعد، مع القيام بحمالت اإعالمية�

الإجراء 10
تقوم الأمم املتحدة، كجزء من براجمها يف جمال التعاون التقني والتنمية، مبا يلي:

تت�صم  �صاملة  اإ�صالحية  نظم  وتدعيم  اإقامة  يف  طلبها،  على  بناء  احلكومات،  )اأ( معاونة 
بالإن�صانية؛

اجلرمية  منع  ل�صوؤون  والأقاليميني  الإقليميني  وامل�صت�صارين  اخل��رباء  خدمات  توفري  )ب(  
والق�صاء اجلنائي للحكومات التي تطلبها؛

)ج(   ت�صجيع عقد احللقات الدرا�صية الوطنية والإقليمية وغريها من الجتماعات على امل�صتويات 
املهنية وغري املهنية لزيادة ن�صر القواعد النموذجية الدنيا واإجراءات التنفيذ هذه؛

)د( تعزيز الدعم الفني ملعاهد البحث والتدريب الإقليمية املعنية مبنع اجلرمية والق�صاء 
اجلنائي واملرتبطة بالأمم املتحدة�

وتعمل معاهد الأمم املتحدة الإقليمية للبحث والتدريب املعنية مبنع اجلرمية والق�صاء اجلنائي، 
النموذجية  القواعد  اإىل  ت�صتند  تدريبية  ومواد  مناهج  و�صع  على  الوطنية،  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 
الدنيا واإجراءات التنفيذ هذه، وتكون مالئمة لال�صتعمال يف برامج التعليم املتعلقة بالق�صاء اجلنائي 
الأخرى  واملوا�صيع  الإن�صان  بحقوق  املتعلقة  املتخ�ص�صة  الدورات  يف  وكذلك  امل�صتويات  جميع  على 

املت�صلة بها�
التعليق

الغر�س من هذا الإجراء هو �صمان ا�صتخدام برامج الأمم املتحدة للم�صاعدة التقنية والأن�صطة 
الدنيا  النموذجية  القواعد  لتطبيق  مبا�صرة  غري  ك��اأدوات  الإقليمية  املتحدة  الأمم  ملعاهد  التدريبية 
بات  والكتيِّ الإ�صالحيات،  ملوظفي  املنتظمة  التدريب  دورات  اإىل  وبالإ�صافة  هذه�  التنفيذ  واإج��راءات 
التدريبية وما �صابهها، خ�صو�صًا على م�صتوى تقرير ال�صيا�صة واتخاذ القرارات، ينبغي توفري م�صورة 
اخلرباء ب�صاأن امل�صائل التي تطرحها الدول الأع�صاء، مبا يف ذلك نظام لإحالة اخلرباء للدول املهتمة 
بالأمر� ويبدو نظام اإحالة اخلرباء هذا �صروريًّا ب�صفة خا�صة لتنفيذ القواعد طبقًا لروحها وبالنظر 

اإىل البنية الجتماعية - القت�صادية للبلدان التي تطلب مثل هذه امل�صاعدة�
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الإجراء 11
تقوم جلنة الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية ومكافحتها مبا يلي:

ومعايري  قواعد  و�صع  بغية  اآخ��ر  اإىل  حني  من  الدنيا  النموذجية  القواعد  )اأ( ا�صتعرا�س 
واإجراءات جديدة �صاحلة للتطبيق على الأ�صخا�س املحرومني من احلرية؛

 5 الإج��راء  دورية مبقت�صى  تقارير  تقدمي  التنفيذ هذه، مبا يف ذلك  اإج��راءات  متابعة  )ب(  
اأعاله�

التعليق
بعثات  اأثناء  وكذلك  الدورية،  ال�صتبيانات  �صياق  يف  ُجمعت  التي  املعلومات  معظم  اأنَّ  اإىل  نظرًا 
يف  القواعد  فعالية  �صمان  فاإنَّ  ومكافحتها،  اجلرمية  منع  جلنة  على  ُتعر�س  �صوف  التقنية،  امل�صاعدة 
حت�صني املمار�صات الإ�صالحية تعتمد على اأن�صطة اللجنة، التي من �صاأن تو�صياتها اأن حتدد النهج املقبل 
يف تطبيق القواعد واإجراءات التنفيذ، ولذلك ينبغي اأن حتدد اللجنة بو�صوح اأوجه الق�صور املوجودة يف 
القواعد اأو اأ�صباب عدم تنفيذها، وذلك من خالل جملة اأمور منها، الت�صالت مع ال�صلطات الق�صائية 

ووزارات العدل يف البلدان املعنية، بغية اقرتاح العالج املنا�صب�

الإجراء 12
واأية  والجتماعي  القت�صادي  واملجل�س  العامة  ت�صاعد جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اجلمعية 
هيئة اأخرى من هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�صان، ح�صب القت�صاء، بتقدمي تو�صيات تتعلق 
بتقارير جلان التحقيق املخ�ص�صة، ب�صاأن امل�صائل املت�صلة بتطبيق وتنفيذ القواعد النموذجية الدنيا� 

التعليق
ملا كانت جلنة منع اجلرمية ومكافحتها هي الهيئة املعنية با�صتعرا�س وتنفيذ القواعد النموذجية 

الدنيا، فعليها اأي�صًا اأن ت�صاعد الهيئات املذكورة اأعاله�

الإجراء 13
لي�س يف اإجراءات التنفيذ هذه ما ينبغي تاأويله على اأنه ي�صتبعد اللجوء اإىل اأية و�صائل اأو طرق 
قانونية اأخرى يتيحها القانون الدويل اأو حتددها هيئات ووكالت الأمم املتحدة الأخرى لالإن�صاف يف 
ق�صايا انتهاكات حقوق الإن�صان، مبا يف ذلك الإجراء املتعلق بالأمناط امل�صتمرة لالنتهاكات ال�صارخة 
خ يف 27 اأيار/مايو  حلقوق الإن�صان مبقت�صى قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 1503 )د-48( املوؤرَّ
 )2(

 1970، واإجراء التبليغ مبوجب الربوتوكول الختياري للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية)12(
)3(

واإجراء التبليغ مبوجب التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري�)13(

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)13(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 660، الرقم 9464�
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التعليق
حقوق  ميدان  يف  حمددة  بق�صايا  جزئيا  اإلَّ  تعني  ل  الدنيا  النموذجية  القواعد  اأنَّ  اإىل  نظرًا 
الإن�صان، فال ينبغي اأن ت�صتبعد الإجراءات احلالية اأيَّ �صبيل لالإن�صاف يف اأيِّ انتهاك لهذه احلقوق، 

وفقًا للمعايري والقواعد الدولية اأو الإقليمية القائمة�

�شون لأيِّ  3-  جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعرَّ
*

�شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن12
نطاق جمموعة املبادئ

�صون لأيِّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو  تطبق هذه املبادئ حلماية جميع الأ�صخا�س الذين يتعرَّ
ال�صجن�

امل�شطلحات امل�شتخدمة
يف جمموعة املبادئ:

)اأ( يعني "القب�س" اعتقال �صخ�س بدعوى ارتكابه جلرمية اأو باإجراء من �صلطة ما؛
ال�صخ�صية ما مل يكن ذلك  اأيَّ �صخ�س حمروم من احلرية  "ال�صخ�س املحتجز"  )ب(  يعني 

لإدانته يف جرمية؛
)ج(   يعني "ال�صخ�س امل�صجون" اأيَّ �صخ�س حمروم من احلرية ال�صخ�صية لإدانته يف جرمية؛

)د( يعني "الحتجاز" حالة الأ�صخا�س املحتجزين ح�صب تعريفهم الوارد اأعاله؛
)ه( يعني "ال�َصجن" حالة الأ�صخا�س امل�صجونني ح�صب تعريفهم الوارد عاله؛

اأخرى  �صلطة  اأو  ق�صائية  �صلطة  اأيُّ  اأخرى"  �صلطة  اأو  ق�صائية  "�صلطة  بعبارة  )و( يق�صد 
ر مركزها وفرتة وليتها اأقوى ال�صمانات املمكنة للكفاءة والن�زاهة وال�صتقالل� يحددها القانون ويوفِّ

املبداأ 1
معاملة  ال�صجن  اأو  الحتجاز  اأ�صكال  من  �صكل  لأيِّ  �صون  يتعرَّ الذين  الأ�صخا�س  جميع  يعامل 

اإن�صانية وباحرتام لكرامة ال�صخ�س الإن�صاين الأ�صيلة�

املبداأ 2
يد  القانون وعلى  باأحكام  ال�صارم  التقيد  اإلَّ مع  ال�صجن  اأو  اأو الحتجاز  القب�س  اإلقاء  ل يجوز 

موظفني خمت�صني اأو اأ�صخا�س مرخ�س لهم بذلك�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 173/43، املعتمد يف 9 كانون الأول/دي�صمرب 1988�
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املبداأ 3
�صون  ل يجوز تقييد اأو انتقا�س اأيِّ حق من حقوق الإن�صان التي يتمتع بها الأ�صخا�س الذين يتعرَّ
لأيِّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، والتي تكون معرتفا بها اأو موجودة يف اأية دولة مبوجب القانون 
اأو التفاقيات اأو اللوائح اأو الأعراف، بحجة اأنَّ جمموعة املبادئ هذه ل تعرتف بهذه احلقوق اأو تعرتف 

بها بدرجة اأقل�
املبداأ 4

ل يتم اأيُّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن ول ُيتَّخذ اأيُّ تدبري مي�س حقوق الإن�صان التي يتمتع 
�س لأيِّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن اإلَّ اإذا كان ذلك باأمر من �صلطة ق�صائية  بها اأُي �صخ�س يتعرَّ

اأو �صلطة اأخرى اأو كان خا�صعا لرقابتها الفعلية�
املبداأ 5

نوع،  اأيِّ  من  متييز  دون  معينة،  دولة  اأية  اأر���س  داخل  الأ�صخا�س  جميع  على  املبادئ  هذه  1- تطبق 
كالتمييز على اأ�صا�س العن�صر، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين اأو املعتقد الديني، اأو الراأي ال�صيا�صي 

اأو غري ال�صيا�صي، اأو الأ�صل الوطني اأو العرقي اأو الجتماعي، اأو امللكية، اأو املولد، اأو اأيِّ مركز اآخر�
حماية  �صوى  ت�صتهدف  ل  والتي  القانون  بحكم  تطبق  التي  التدابري  التمييز  قبيل  من  تعترب  2- ل 
اأو الأطفال والأحداث،  للن�صاء، ول �صيما احلوامل والأمهات واملر�صعات،  احلقوق والأو�صاع اخلا�صة 
اأو امل�صنني اأو املر�صى اأو املعوقني، وتكون �صرورة هذه التدابري وتطبيقها خا�صعني دائما للمراجعة من 

جانب �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى�
املبداأ 6

�س لأيِّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن للتعذيب اأو غريه من  ل يجوز اإخ�صاع اأيِّ �صخ�س يتعرَّ
)1( ول يجوز الحتجاج باأيِّ ظرف كان كمربر 

�صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�)12( 
للتعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�

املبداأ 7
1- ينبغي للدول اأن حتظر قانونًا اأيَّ فعل يتنافى مع احلقوق والواجبات الواردة يف هذه املبادئ، واأن 
تخ�صع ارتكاب اأيِّ فعل من هذه الأفعال جلزاءات منا�صبة، واأن جتري حتقيقات حمايدة عند ورود اأية 

�صكاوى�
املبادئ قد  انتهاكًا لهذه املجموعة من  باأنَّ  الذين يكون لديهم �صبب لالعتقاد  2- على املوظفني، 
حدث اأو على و�صك اأن يحدث، اإبالغ الأمر اإىل ال�صلطات العليا التي يتبعونها واإبالغه، عند القت�صاء، 

اإىل ال�صلطات اأو الأجهزة املنا�صبة الأخرى املخولة �صلطة املراجعة اأو الإن�صاف�

)1( ينبغي تف�صري تعبري "املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة" بحيث ي�صمل اأق�صى قدر ممكن من احلماية من 

الإ�صاءة البدنية اأو العقلية، مبا يف ذلك اإبقاء �صخ�س حمتجز وم�صجون يف ظروف حترمه، ب�صفة موؤقتة اأو دائمة، من ا�صتخدام اأي 
من حوا�صه الطبيعية، كالب�صر اأو ال�صمع اأو من وعيه باملكان وانق�صاء الزمن�
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3- لأيِّ �صخ�س اآخر لديه �صبب لالعتقاد باأنَّ انتهاكًا ملجموعة املبادئ قد حدث اأو على و�صك اأن 
يحدث احلق يف اأن يبلِّغ الأمر اإىل روؤ�صاء املوظفني املعنيني واإىل ال�صلطات اأو الأجهزة املنا�صبة الأخرى 

املخولة �صلطة املراجعة اأو الإن�صاف�

املبداأ 8
كاأ�صخا�س غري مدانني، وعلى هذا،  تتنا�صب مع و�صعهم  املحتجزون معاملة  الأ�صخا�س  يعامل 

يتعني الف�صل بينهم وبني ال�صجناء، كلما اأمكن ذلك�

املبداأ 9
اأن متار�س  الق�صية  اأو حتقق يف  اأو حتتجزه  �صخ�س  القب�س على  تلقي  التي  لل�صلطات  يجوز  ل 
�صالحيات غري ال�صالحيات املمنوحة لها مبوجب القانون، ويجوز التظّلم من ممار�صة تلك ال�صالحيات 

اأمام �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى�
املبداأ 10

يبلَّغ اأيُّ �صخ�س يقب�س عليه، وقت اإلقاء القب�س، ب�صبب ذلك، ويبلَّغ على وجه ال�صرعة باأية تهم 
تكون موجهة اإليه�

املبداأ 11
اأقرب  يف  باأقواله  ل��الإدلء  حقيقية  فر�صة  له  تتاح  اأن  دون  حمتجزا  �صخ�س  ا�صتبقاء  يجوز  1- ل 
وقت اأمام �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى� ويكون لل�صخ�س املحتجز احلق يف اأن يدافع عن نف�صه اأو اأن 

يح�صل على م�صاعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون�
2- تعطى على وجه ال�صرعة لل�صخ�س املحتجز وحماميه، اإن كان له حمام، معلومات كاملة عن اأيِّ 

اأمر بالحتجاز وعن اأ�صبابه�
ا�صتمرار  يف  القت�صاء  ح�صب  النظر  اإع��ادة  �صالحية  اأخ��رى  �صلطة  اأو  ق�صائية  ل�صلطة  3- تكون 

الحتجاز�

املبداأ 12
1- ت�صجل ح�صب الأ�صول:

)اأ( اأ�صباب القب�س؛
)ب(  وقت القب�س ووقت اقتياد ال�صخ�س املقبو�س عليه اإىل مكان احلجز وكذلك وقت مثوله 

لأول مرة اأمام �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى؛
)ج(   هوية موظفي اإنفاذ القوانني املعنيني؛

)د( املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز�
2- تبلَّغ هذه ال�صجالت اإىل ال�صخ�س املحتجز اأو اإىل حماميه، اإن وجد، بال�صكل الذي يقرره القانون�
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املبداأ 13
تقوم ال�صلطة امل�صوؤولة عن اإلقاء القب�س اأو الحتجاز اأو ال�صجن على التوايل، بتزويد ال�صخ�س 
حلظة القب�س عليه وعند بدء الحتجاز اأو ال�صجن اأو بعدهما مبا�صرة، مبعلومات عن حقوقه وبتف�صري 

لهذه احلقوق وكيفية ا�صتعمالها�

املبداأ 14
عن  امل�صوؤولة  ال�صلطات  ت�صتخدمها  التي  اللغة  كاف  نحو  على  يتكلم  اأو  يفهم  ل  �صخ�س  لكل 
املعلومات  يفهمها،  وبلغة  ال�صرعة  وجه  على  يبلغ،  اأن  يف  احلق  �صجنه  اأو  احتجازه  اأو  عليه  القب�س 
امل�صار اإليها يف املبداأ 10 والفقرة 2 من املبداأ 11 والفقرة 1 من املبداأ 12 واملبداأ 13 ويف اأن يح�صل 
تلي  التي  القانونية  بالإجراءات  يت�صل  فيما  �صفوي  مرتجم  م�صاعدة  على  ال�صرورة  عند  مقابل   دون 

القب�س عليه�

املبداأ 15
 18 املبداأ  من   3 والفقرة   16 املبداأ  من   4 الفقرة  يف  ال��واردة  ال�صتثناءات  عن  النظر  ب�صرف 
اأو  باأ�صرته  وخا�صة  اخلارجي،  بالعامل  الت�صال  من  امل�صجون  اأو  املحتجز  ال�صخ�س  حرمان  يجوز  ل 

حماميه، لفرتة تزيد عن اأيام�

املبداأ 16
اإلقاء القب�س عليه مبا�صرة وبعد كل مرة ينقل فيها  1- يكون لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون، بعد 
من مكان احتجاز اأو مكان �صجن اإىل اآخر، احلق يف اأن يخطر، اأو يطلب من ال�صلطة املخت�صة اأن تخطر 
اأفرادا من اأ�صرته اأو اأ�صخا�صا منا�صبني اآخرين يختارهم، بالقب�س عليه اأو احتجازه اأو �صجنه اأو بنقله 

وباملكان الذي هو حمتجز فيه�
يت�صل  اأن  يف  بحقه  ف��ورًا  تعريفه  اأي�صًا  يتم  اأجنبيا،  امل�صجون  اأو  املحتجز  ال�صخ�س  كان  2- اإذا 
بالو�صائل املالئمة باأحد املراكز القن�صلية اأو بالبعثة الدبلوما�صية للدولة التي يكون من رعاياها اأو التي 
يحق لها بوجه اآخر تلقي هذا الت�صال طبقًا للقانون الدويل، اأو مبمثل املنظمة الدولية املخت�صة، اإذا 

كان لجئا اأو كان على اأيِّ وجه اآخر م�صمول بحماية منظمة حكومية دولية�
3- اإذا كان ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون حدثا اأو غري قادر على فهم حقه، تتوىل ال�صلطة املخت�صة 
الوالدين  لإخطار  خا�س  اهتمام  ويوىل  املبداأ،  هذا  يف  اإليه  امل�صار  بالإخطار  القيام  ذاتها  تلقاء   من 

اأو الأو�صياء�
لل�صلطة  يجوز  اأنه  غري  تاأخري،  دون  باإمتامه  ي�صمح  اأو  املبداأ  هذا  يف  اإليه  م�صار  اإخطار  اأيُّ  4- يتم 

املخت�صة اأن ترجئ الإخطار لفرتة معقولة عندما تقت�صي ذلك �صرورات ا�صتثنائية يف التحقيق�
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املبداأ 17
1- يحق لل�صخ�س املحتجز اأن يح�صل على م�صاعدة حمام، وتقوم ال�صلطة املخت�صة باإبالغه بحقه 

ر له الت�صهيالت املعقولة ملمار�صته� هذا فور اإلقاء القب�س عليه وتوفَّ
�صلطة  له  تعينه  له احلق يف حمام  يكون  بنف�صه،  اختاره  املحتجز حمام  لل�صخ�س  يكن  2- اإذا مل 
ق�صائية اأو �صلطة اأخرى يف جميع احلالت التي تقت�صي فيها م�صلحة العدالة ذلك ودون اأن يدفع �صيئا 

اإذا كان ل ميلك موارد كافية للدفع�

املبداأ 18
1- يحق لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون اأن يت�صل مبحاميه واأن يت�صاور معه�

2- يتاح لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون الوقت الكايف والت�صهيالت الكافية للت�صاور مع حماميه�
3- ل يجوز وقف اأو تقييد حق ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون يف اأن يزوره حماميه ويف اأن ي�صت�صري 
حماميه ويت�صل به، دون تاأخري اأو مراقبة وب�صّرية كاملة، اإلَّ يف ظروف ا�صتثنائية يحددها القانون اأو 
اللوائح القانونية، عندما تعترب �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى ذلك اأمرًا ل مفر منه للمحافظة على 

الأمن وح�صن النظام�
4- يجوز اأن تكون املقابالت بني ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون وحماميه على مراأى من اأحد موظفي 

اإنفاذ القوانني، ولكن ل يجوز اأن تكون على م�صمع منه�
5- ل تكون الت�صالت بني ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون وحماميه امل�صار اإليها يف هذا املبداأ مقبولة 

كدليل �صد ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون ما مل تكن ذات �صلة بجرمية م�صتمرة اأو بجرمية تدبر�

املبداأ 19
يكون لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون احلق يف اأن يزوره اأفراد اأ�صرته ب�صورة خا�صة ويف اأن يرتا�صل 
معهم، وتتاح له فر�صة كافية لالت�صال بالعامل اخلارجي، رهنا مبراعاة ال�صروط والقيود املعقولة التي 

يحددها القانون اأو اللوائح القانونية�

املبداأ 20
يو�صع ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون، اإذا طلب وكان مطلبه ممكنا، يف مكان احتجاز اأو �صجن 

قريب على نحو معقول من حمل اإقامته املعتاد�
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املبداأ 21
1- يحظر ا�صتغالل حالة ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون ا�صتغالل غري لئق بغر�س انتزاع اعرتاف 

منه اأو اإرغامه على جترمي نف�صه باأية طريقة اأخرى اأو ال�صهادة �صد اأيِّ �صخ�س اآخر�
�س اأيُّ �صخ�س حمتجز اأثناء ا�صتجوابه للعنف اأو التهديد اأو لأ�صاليب ا�صتجواب تنال من  2- ل يعرَّ

قدرته على اتخاذ القرارات اأو من حكمه على الأمور�

املبداأ 22
ل يكون اأيُّ �صخ�س حمتجز اأو م�صجون، حتى بر�صاه، عر�صة لأن جترى عليه اأية جتارب طبية اأو 

علمية قد تكون �صارة ب�صحته�

املبداأ 23
1- ت�صجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اأيِّ ا�صتجواب ل�صخ�س حمتجز اأو م�صجون 
والفرتات الفا�صلة بني ال�صتجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين يجرون ال�صتجوابات وغريهم من 

احلا�صرين�
القانون على ذلك، الطالع على  اإذا ما ن�س  اأو ملحاميه  امل�صجون،  اأو  لل�صخ�س املحتجز  2- يتاح 

املعلومات املذكورة يف الفقرة 1 من هذا املبداأ�

املبداأ 24
تتاح لكل �صخ�س حمتجز اأو م�صجون فر�صة اإجراء فح�س طبي منا�صب يف اأق�صر مدة ممكنة 
ر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت احلاجة،  عقب اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�صجن، وتوفَّ

ر هذه الرعاية وهذا العالج باملجان� وتوفَّ

املبداأ 25
يكون لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون اأو ملحاميه احلق يف اأن يطلب اأو يلتم�س من �صلطة ق�صائية اأو 
�صلطة اأخرى اأن يوقع الفح�س الطبي عليه مرة ثانية اأو اأن يح�صل على راأي طبي ثان، ول يخ�صع ذلك 

اإلَّ ل�صروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وح�صن النظام يف مكان الحتجاز اأو ال�صجن�

املبداأ 26
اأو امل�صجون، وا�صم  ت�صجل على النحو الواجب واقعة اإجراء الفح�س الطبي لل�صخ�س املحتجز 
الطبيب ونتائج هذا الفح�س� ويكفل الطالع على هذه ال�صجالت� وتكون الو�صائل املتبعة يف ذلك متفقة 

مع قواعد القانون املحلي ذات ال�صلة�
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املبداأ 27
يوؤخذ يف العتبار عدم التقيد بهذه املبادئ يف احل�صول على الدليل لدى البت يف جواز قبول ذلك 

الدليل �صد �صخ�س حمتجز اأو م�صجون�

املبداأ 28
من  كانت  اإذا  املتاحة،  املوارد  امل�صجون احلق يف احل�صول يف حدود  اأو  املحتجز  لل�صخ�س  يكون 
م�صادر عامة، على كميات معقولة من املواد التعليمية والثقافية والإعالمية، مع مراعاة ال�صروط املعقولة 

املتعلقة بكفالة الأمن وح�صن النظام يف مكان الحتجاز اأو ال�صجن�

املبداأ 29
1- ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني والأنظمة ذات ال�صلة، يقوم بتفقد اأماكن الحتجاز ب�صفة 
منتظمة اأ�صخا�س موؤهلون ومتمر�صون تعّينهم وت�صائلهم �صلطة خمت�صة م�صتقلة متامًا عن ال�صلطة التي 

تتوىل مبا�صرة اإدارة مكان الحتجاز اأو ال�صجن�
2- يحق لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون الت�صال بحرية ويف �صّرية تامة بالأ�صخا�س الذين يتفقدون 
اأماكن الحتجاز اأو ال�صجن وفقًا للفقرة 1، مع مراعاة ال�صروط املعقولة املتعلقة بكفالة الأمن وح�صن 

النظام يف تلك الأماكن�

املبداأ 30
1- يحدد القانون اأو اللوائح القانونية اأنواع �صلوك ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون التي ت�صكل جرائم 
ومدتها  توقيعها  يجوز  التي  التاأديبية  العقوبة  وو�صف  ال�صجن،  اأو  الحتجاز  اأثناء  التاأديب  ت�صتوجب 

وال�صلطات املخت�صة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم ن�صر ذلك على النحو الواجب�
التاأدي�بي�  الإجراء  اتخاذ  قبل  اأقواله  ُت�صمع  اأن  امل�صجون احلق يف  اأو  املحتجز  لل�صخ�س  2- يكون 

ويحق له رفع هذا الإجراء اإىل �صلطات اأعلى ملراجعته�

املبداأ 31
ت�صعى ال�صلطات املخت�صة اإىل اأن تكفل، وفقًا للقانون املحلي، تقدمي امل�صاعدة عند احلاجة اإىل 
ال�صلطات  اأو امل�صجونني، وتويل تلك  الأ�صخا�س املحتجزين  اأ�صر  اأفراد  املعالني، وخا�صة الق�صر، من 

قدرا خا�صا من العناية لتوفري الرعاية املنا�صبة لالأطفال الذين ُتركوا دون اإ�صراف�

املبداأ 32
1- يحق لل�صخ�س املحتجز اأو حماميه يف اأيِّ وقت اأن يقيم وفقًا للقانون املحلي دعوى اأمام �صلطة 
ق�صائية اأو �صلطة اأخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على اأمر باإطالق �صراحه دون تاأخري، 

اإذا كان احتجازه غري قانوين�
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لالأ�صخا�س  بالن�صبة  تكاليف  ودون  وعاجلة  ب�صيطة   1 الفقرة  يف  اإليها  امل�صار  الدعوى  2- تكون 
املحتجزين الذين ل ميلكون اإمكانيات كافية� وعلى ال�صلطة التي حتتجز ال�صخ�س اإح�صاره دون تاأخري 

ل مربر له اأمام ال�صلطة التي تتوىل املراجعة�

املبداأ 33
1- يحق لل�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون اأو ملحاميه تقدمي طلب اأو �صكوى ب�صاأن معاملته، ول �صيما 
يف حالة التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، اإىل ال�صلطات امل�صوؤولة 
عن اإدارة مكان الحتجاز واإىل ال�صلطات الأعلى، وعند القت�صاء اإىل ال�صلطات املنا�صبة املنوطة بها 

�صالحيات املراجعة اأو الإن�صاف�

اأو حماميه قادرا على ممار�صة  امل�صجون  اأو  ال�صخ�س املحتجز  التي ل يكون فيها  2- يف احلالت 
حقوقه املقررة يف الفقرة 1، يجوز لأحد اأفراد اأ�صرة ال�صخ�س املحتجز اأو امل�صجون اأو لأيِّ �صخ�س اآخر 

على معرفة بالق�صية اأن ميار�س هذه احلقوق�

ية الطلب اأو ال�صكوى اإذا طلب ال�صاكي ذلك� 3- يحتفظ ب�صرِّ

تاأخري ل مربر له� ويف  اأو عليها دون  اأو �صكوى ويرد عليه  ال�صرعة يف كل طلب  4- يبت على وجه 
حالة رف�س الطلب اأو ال�صكوى اأو وقوع تاأخري مفرط، يحق لل�صاكي عر�س ذلك على �صلطة ق�صائية اأو 
�س املحتجز اأو امل�صجون اأو اأيُّ �صاك مبوجب الفقرة 1 لل�صرر نتيجة لتقدميه طلبًا   �صلطة اأخرى� ول يتعرَّ

اأو �صكوى�

املبداأ 34
اإذا توفى �صخ�س حمتجز اأو م�صجون اأو اختفى اأثناء احتجازه اأو �صجنه، تقوم �صلطة ق�صائية   
اأو �صلطة اأخرى بالتحقيق يف �صبب الوفاة اأو الختفاء، �صواء من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب من اأحد 
اأفراد اأ�صرة ذلك ال�صخ�س اأو من اأيِّ �صخ�س على معرفة بالق�صية� ويجري هذا التحقيق، اإذا اقت�صت 
اأو  الحتجاز  انتهاء  عقب  الختفاء  حدث  اأو  الوفاة  حدثت  اإذا  الإجرائي  الأ�صا�س  نف�س  على  الظروف، 
للخطر  يعّر�س ذلك  تقرير عنه ما مل  اأو  التحقيق  نتائج هذا  الطلب  وتتاح عند  ال�صجن بفرتة وجيزة� 

حتقيقا جنائيا جاريا�

املبداأ 35
1- يعو�س، وفقًا للقواعد املطبقة ب�صاأن امل�صوؤولية واملن�صو�س عليها يف القانون املحلي، عن ال�صرر 
اأفعال  امتناعه عن  اأو عن  املبادئ  ال��واردة يف هذه  مع احلقوق  تتنافى  اأفعال ملوظف عام  الناجت عن 

يتنافى امتناعه عنها مع هذه احلقوق�
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2- تتاح البيانات املطلوب ت�صجيلها مبوجب هذه املبادئ وفقًا لالإجراءات التي ين�س القانون املحلي 
على اتباعها عند املطالبة بالتعوي�س مبوجب هذا املبداأ�

املبداأ 36
اأو املتهم بذلك بريئا ويعامل على  1- يعترب ال�صخ�س املحتجز امل�صتبه يف ارتكابه جرمية جنائية 
هذا الأ�صا�س اإىل اأن تثبت اإدانته وفقًا للقانون يف حماكمة علنية تتوافر فيها جميع ال�صمانات ال�صرورية 

للدفاع عنه�
2- ل يجوز القب�س على هذا ال�صخ�س اأو احتجازه على ذمة التحقيق واملحاكمة اإلَّ لأغرا�س اإقامة 
القانون� ويحظر فر�س قيود على هذا  التي ين�س عليها  والإج��راءات  وال�صروط  وفقًا لالأ�ص�س  العدل 
ال�صخ�س ل تقت�صيها مطلقا اأغرا�س الحتجاز اأو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق اأو اإقامة العدل اأو 

حفظ الأمن وح�صن النظام يف مكان الحتجاز�

املبداأ 37
يح�صر ال�صخ�س املحتجز املتهم بتهمة جنائية اأمام �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى، ين�س عليها 
القانون، وذلك على وجه ال�صرعة عقب القب�س عليه� وتبت هذه ال�صلطة دون تاأخري يف قانونية و�صرورة 
الحتجاز� ول يجوز اإبقاء اأيِّ �صخ�س حمتجزا على ذمة التحقيق اأو املحاكمة اإلَّ بناء على اأمر مكتوب 
من هذه ال�صلطة، ويكون لل�صخ�س املحتجز احلق، عند مثوله اأمام هذه ال�صلطة، يف الإدلء باأقوال ب�صاأن 

املعاملة التي لقيها اأثناء احتجازه�

املبداأ 38
اأن يفرج عنه  اأو  اأن يحاكم خالل مدة معقولة  يكون لل�صخ�س املحتجز بتهمة جنائية احلق يف 

رهن حماكمته�

املبداأ 39
با�صتثناء احلالت اخلا�صة التي ين�س عليها القانون، يحق لل�صخ�س املحتجز بتهمة جنائية، ما 
مل تقرر خالف ذلك �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى ل�صالح اإقامة العدل، اأن يطلق �صراحه اإىل حني 
حماكمته رهنا بال�صروط التي يجوز فر�صها وفقًا للقانون، وتظل �صرورة هذا الحتجاز حمل مراجعة 

من جانب هذه ال�صلطة�

حكم عام
لي�س يف جمموعة املبادئ هذه ما يف�صر على اأنه تقييد اأو حد من اأيِّ حق من احلقوق التي حددها 

)2(
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية�)12(

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�
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4-  املبادئ الأ�شا�شية ملعاملة ال�شجناء*
1- يعامل كل ال�صجناء مبا يلزم من الحرتام لكرامتهم املتاأ�صلة وقيمتهم كب�صر�

2- ل يجوز التمييز بني ال�صجناء على اأ�صا�س العن�صر اأو اللون، اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، اأو الراأي 
ال�صيا�صي اأو غري ال�صيا�صي، اأو الأ�صل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد اأو اأيِّ و�صع اآخر�

اإليها  ينتمي  التي  للفئة  الثقافية  واملبادئ  الدينية  املعتقدات  اح��رتام  ه��ذا،  مع  امل�صتحب،  3- من 
ال�صجناء، متى اقت�صت الظروف املحلية ذلك�

4- ت�صطلع ال�صجون مب�صوؤوليتها عن حب�س ال�صجناء وحماية املجتمع من اجلرمية ب�صكل يتوافق مع 
الأهداف الجتماعية الأخرى للدولة وم�صوؤولياتها الأ�صا�صية عن تعزيز رفاه ومناء كل اأفراد املجتمع�

بحقوق  ال�صجناء  كل  يحتفظ  تقت�صيها،  ال�صجن  عملية  اأنَّ  الوا�صح  من  التي  القيود  5- با�صتثناء 
)1( وحيث تكون الدولة املعنية 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املبينة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان،)12(
)2( والعهد الدويل اخلا�س 

طرفا، يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية،)13(
)3( وغري ذلك من احلقوق املبينة يف عهود اأخرى 

باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، وبروتوكوله الختياري،)14(
لالأمم املتحدة�

6- يحق لكل ال�صجناء اأن ي�صاركوا يف الأن�صطة الثقافية والرتبوية الرامية اإىل النمو الكامل لل�صخ�صية 
الب�صرية�

ع تلك اجلهود� 7- ُي�صطلع بجهود لإلغاء عقوبة احلب�س النفرادي اأو للحد من ا�صتخدامها، وت�صجَّ

اإع��ادة  يي�صر  ماأجور  مفيد  بعمل  ال�صطالع  من  ال�صجناء  ن  متكِّ التي  الظروف  تهيئة  8- ينبغي 
انخراطهم يف �صوق العمل يف بلدهم ويتيح لهم اأن ي�صاهموا يف التكفل باأ�صرهم وباأنف�صهم ماليا�

رة يف البلد دون متييز على  ر لل�صجناء �صبل احل�صول على اخلدمات ال�صحية املتوفِّ 9- ينبغي اأن توفَّ
اأ�صا�س و�صعهم القانوين�

العتبار  اإيالء  ومع  الجتماعية  واملوؤ�ص�صات  املحلي  املجتمع  ومعاونة  مب�صاركة  العمل،  10- ينبغي 
يف  �صراحهم  املطلق  ال�صجناء  اإدماج  لإعادة  املوؤاتية  الظروف  تهيئة  على  ال�صحايا،  مل�صالح  الواجب 

املجتمع يف ظل اأح�صن الظروف املمكنة�

11- تطبق املبادئ املذكورة اأعاله بكل جترد�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 111/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990�

)1( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)3( املرجع نف�صه�
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5-  اإعالن كمبال ب�شاأن اأحوال ال�شجون يف اأفريقيا*
اأحوال ال�شجون

املعقودة يف   )1(
اأفريقيا،)12( ال�صجون يف  باأحوال  املعنية  الدولية  الدرا�صية  امل�صرتكني يف احللقة  اإنَّ 

كمبال يف الفرتة من 19 اإىل 21 اأيلول/�صبتمرب 1996،
واأنَّ هناك  اأمر لاإن�صاين،  اأفريقيا  البلدان يف  اأنَّ م�صتوى اكتظاظ ال�صجون يف كثري من  اإذ يرون 
افتقارًا اإىل الأحوال والعادات ال�صحية العامة، ونق�صا اأو رداءة يف الأغذية، و�صعوبة يف احل�صول على 
الرعاية ال�صحية، وافتقارا اإىل الأن�صطة اأو الرتبية البدنية، وكذلك عدم القدرة على اإقامة روابط اأ�صرية،

واإذ ي�صعون يف العتبار اأنَّ اأيَّ �صخ�س ُيحرم من احلرية له احلق يف الكرامة الإن�صانية،
على  مطلقًا  حظرًا  تفر�س  الإن�صان  حلقوق  العاملية  املعايري  اأنَّ  اأي�صًا  العتبار  يف  ي�صعون  واإذ 

التعذيب باأيِّ و�صف كان،
واإذ ي�صعون يف العتبار كذلك اأنَّ بع�س فئات ال�صجناء، مبن فيهم الأحداث والن�صاء وامل�صنون، 

ا� واملعتّلون ذهنيا وبدنيا، هم ب�صفة خا�صة على غري مناعة ويتطلبون اهتمامًا خا�صًّ
واإذ ي�صعون يف العتبار اأنه ل بد من ف�صل الأحداث عن ال�صجناء البالغني، واأنه يجب معاملتهم 

بطريقة تالئم عمرهم،
بحاجاتهن  الع��رتاف  و�صرورة  املحتجزات  لالإناث  ال�صليمة  املعاملة  اأهمية  ي�صتذكرون  واإذ 

اخلا�صة، 
يو�صون مبا يلي:

1- اأن ت�صان حقوق الإن�صان ال�صجناء الإن�صانية يف جميع الأوقات، وينبغي اأن يكون للوكالت 
غري احلكومية دور خا�س يف هذا ال�صاأن؛

2- اأن يحتفظ ال�صجناء بجميع احلقوق التي ل يحرمون منها �صراحة ب�صبب احتجازهم؛
3- اأن تكون ظروف معي�صة ال�صجناء متفقة مع كرامة الإن�صان؛

ي�صببها  التي  املعاناة  ال�صجون من  ولوائح  ال�صجناء  التي يحتجز فيها  الظروف  تزيد  4- األ 
فقدان احلرية يف حد ذاته؛

احرتامهم  ال�صجناء  يفقد  ل  اأدنى حد ممكن حتى  اإىل  للحب�س  ال�صارة  الآث��ار  تقلل  5- اأن 
لأنف�صهم و�صعورهم بامل�صوؤولية ال�صخ�صية؛

6- اأن تتاح لل�صجناء الفر�صة ملوا�صلة وتنمية �صالتهم باأ�صرهم وبالعامل اخلارجي؛

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 36/1997، املعتمد يف 21 متوز/يوليه 1997�

)1( �صارك يف تنظيم احللقة الدرا�صية الهيئة الدولية لإ�صالح ال�صجون، واللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�صان وال�صعوب، 

وذلك مب�صاركة موؤ�ص�صة املبادرة اإىل تاأكيد حقوق الإن�صان، وحكومة اأوغندا عن طريق اإدارة ال�صجون، ومب�صاركة جلنة ال�صليب 
الأحمر الدولية والهيئة الدولية ملراقبة اأحوال ال�صجون�
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7- اأن تتاح لل�صجناء الفر�صة للح�صول على التعليم والتدريب على املهارات لتي�صري اندماجهم 
يف املجتمع مرة اأخرى بعد الإفراج عنهم؛

م الدعم اإىل املنظمات غري  8- اأن توىل عناية خا�صة ملن ي�صهل ت�صرره من ال�صجناء، واأن يقدِّ
احلكومية فيما تقوم به من عمل مع هوؤلء ال�صجناء؛

حلقوق  الأفريقي  وامليثاق  املتحدة  الأمم  قواعد  جميع  الوطنية  القوانني  يف  تدمج  9- اأن 
)2( فيما يتعلق مبعاملة ال�صجناء، وذلك حلماية حقوق الإن�صان اخلا�صة بال�صجناء؛

الإن�صان وال�صعوب)12(
احتجاز  ل�صمان  خطوات  فيها  الأع�صاء  وال��دول  الأفريقية  الوحدة  منظمة  تتخذ  اأن    -10

ال�صجناء يف الظروف الأمنية الدنيا الالزمة ل�صالمة اجلمهور�

امل�شجونون ب�شفة موؤقتة
اإنَّ امل�صرتكني يف احللقة الدرا�صية الدولية املعنية باأحوال ال�صجون يف اأفريقيا، املعقودة يف كمبال 

يف الفرتة من 19 اإىل 21 اأيلول/�صبتمرب 1996،
اإذ يرون اأنه توجد ن�صبة كبرية من ال�صجناء رهن املحاكمة يف معظم ال�صجون يف اأفريقيا، اأحيانا 

لعدة �صنوات،
واإذ يرون اأي�صًا اأنَّ ال�صيا�صات والإجراءات التي تتبعها ال�صرطة و�صلطات الدعاء والق�صاء ميكن 

لهذا ال�صبب اأن توؤثر تاأثريًا كبريًا يف ازدحام ال�صجون،
يو�صون مبا يلي:

1- اأن تعي ال�صرطة و�صلطات الدعاء والق�صاء ما ي�صببه ازدحام ال�صجون من م�صاكل، واأن 
تتعاون مع اإدارة ال�صجون يف البحث عن حلول للحد من ذلك الزدحام؛

الح��ت��ج��از  ال�����ص��ج��ن��اء يف  اإب���ق���اء  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  والإج��������راءات  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ت��ك��ف��ل   2- اأن 
املوؤقت لأق�صر مدة ممكنة، مع تالفي ا�صتمرار املحاكم يف اإ�صدار اأوامر باإبقائهم يف الحتجاز املوؤقت؛
3- اأن يكون هناك نظام لال�صتعرا�س املنتظم للوقت الذي ق�صاه املعتقلون يف الحتجاز املوؤقت�

موظفو ال�شجون
اإنَّ امل�صرتكني يف احللقة الدرا�صية الدولية املعنية باأحوال ال�صجون يف اأفريقيا، املعقودة يف كمبال 

يف الفرتة من 19 اإىل 21 اأيلول/�صبتمرب 1996،
املوظفني  اعتزاز  يتوقف على  �صوف  ال�صجناء  اإىل  بالن�صبة  الظروف  اأيَّ حت�صن يف  اأنَّ  يرون  اإذ 

بعملهم وعلى ارتفاع م�صتوى الكفاءة،
واإذ ي�صعون يف العتبار اأنَّ هذا لن يتحقق ما مل يدرب املوظفون تدريبا �صليما،

يو�صون مبا يلي:
1- اأن يكون هناك هيكل وظيفي مالئم ملوظفي ال�صجون؛

القيادة  يكون خط  واأن  واحدة،  لوزارة حكومية  تابعني  ال�صجون  يكون جميع موظفي  2- اأن 
وا�صحا بني اإدارة ال�صجون املركزية وموظفي ال�صجون؛

)2( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1520، الرقم 26363�
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م الدولة موارد مالية ومادية كافية للموظفني لأداء عملهم على الوجه ال�صليم؛ 3- اأن تقدِّ
4- اأن يكون هناك يف كل بلد برنامج تدري�بي منا�صب ملوظفي ال�صجون يدعى معهد الأمم 

املتحدة الأفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني اإىل الإ�صهام فيه؛
5- اأن تكون هناك موؤ�ص�صة وطنية اأو دون اإقليمية لتقدمي هذا الربنامج التدري�بي؛

6- اأن ت�صرك اإدارة ال�صجون ب�صورة مبا�صرة يف توظيف موظفي ال�صجون�

الأحكام البديلة
اإنَّ امل�صرتكني يف احللقة الدرا�صية الدولية املعنية باأحوال ال�صجون يف اأفريقيا، املعقودة يف كمبال 

يف الفرتة من 19 اإىل 21 اأيلول/�صبتمرب 1996،
اإذ يالحظون اأنَّ بع�س البلدان �صعيا منها اإىل التقليل من ازدحام ال�صجون حتاول اأن جتد حال 

عن طريق منح اأنواع من العفو اأو بناء �صجون جديدة،
واإذ يرون اأنَّ الزدحام ي�صبب جمموعة متنوعة من امل�صاكل، ت�صمل �صعوبات بالن�صبة للموظفني 

املرهقني بالعمل،
واإذ ي�صعون يف العتبار الفعالية املحدودة للحب�س، ل �صيما بالن�صبة اإىل من يق�صون مدد عقوبات 

ق�صرية، ولتكاليف احلب�س التي يتكبدها املجتمع كله،
ول  الحتجازية،  لالأحكام  البديلة  بالتدابري  الأفريقية  البلدان  يف  املتزايد  الهتمام  يرون  واإذ 

�صيما يف �صوء مبادئ حقوق الإن�صان،
واإذ يرون اأنَّ تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من التدابري غري الحتجازية هي بدائل مبتكرة 

للحب�س، واأنه جتري يف اأفريقيا تطورات مب�صرة باخلري يف هذا ال�صدد،
واإذ يرون اأي�صًا اأنَّ التعوي�س عن ال�صرر الناجم هو عن�صر مهم يف الأحكام غري الحتجازية،

واإذ يرون كذلك اأنه ميكن الأخذ بت�صريعات تكفل فر�س تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من 
التدابري غري الحتجازية باعتبارها بديال للحب�س،

يو�صون مبا يلي:
1- اأن تعالج اجلنح الب�صيطة وفقًا للممار�صة العرفية �صريطة اأن يفي ذلك مبقت�صيات حقوق 

الإن�صان، وب�صرط موافقة املعنيني بالأمر؛
1- اأن تعالج اجلنح الب�صيطة وفقًا للممار�صة العرفية �صريطة اأن يفي ذلك مبقت�صيات حقوق 

الإن�صان، وب�صرط موافقة املعنيني بالأمر؛
دون  املعنية  الأط��راف  بني  ت�صوى  واأن  بالو�صاطة،  اأمكن  كلما  الب�صيطة  اجلنح  تعالج  2- اأن 

اللجوء اإىل نظام الق�صاء اجلنائي؛
3- اأن يطبق مبداأ التعوي�س املدين اأو التعوي�س املايل، مع مراعاة القدرة املالية للجاين اأو 

لوالديه؛
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�س اجلاين املجني عليه، اإن اأمكن، عما ارتكبه بحقه؛ 4- اأن يعوِّ
5- اأن تف�صل تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من التدابري غري الحتجازية، اإن اأمكن، على 

احلب�س؛
الحتجازية  للتدابري غري  الناجحة  الأفريقية  النماذج  لتكييف  درا�صة جدوى  6- اأن جترى 

وتطبيقها يف البلدان التي ل ت�صتخدمها؛
7- تثقيف اجلمهور ب�صاأن اأهداف هذه البدائل وكيفية عملها�

اللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�شان وال�شعوب
اإنَّ امل�صرتكني يف احللقة الدرا�صية الدولية املعنية باأحوال ال�صجون يف اأفريقيا، املعقودة يف كمبال 

يف الفرتة من 19 اإىل 21 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1996،
اإذ يرون اأنَّ للجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�صان وال�صعوب ولية لكفالة تعزيز وحماية حقوق 

الإن�صان وال�صعوب يف اأفريقيا،
واإذ يرون اأي�صًا اأنَّ هذه اللجنة قد اأبدت يف منا�صبات كثرية قلقها البالغ ب�صاأن مو�صوع الظروف 
هذه  ب�صاأن  خا�صة  ومقررات  ق��رارات  اعتمدت  اأن  لها  �صبق  قد  واأنه  اأفريقيا،  يف  ال�صجون  يف  ال�صيئة 

امل�صاألة،
يو�صون باأن تقوم اللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�صان وال�صعوب مبا يلي:

1- اأن ت�صتمر يف منح اأولوية لتح�صني الظروف يف ال�صجون يف جميع اأنحاء اأفريقيا؛
ي مقررا خا�صا معنيا بال�صجون يف اأفريقيا يف اأقرب وقت ممكن؛ 2- اأن ت�صمِّ

واأن تروج قواعد الأمم  الإعالن،  الواردة يف هذا  بالتو�صيات  الأع�صاء  الدول  ف  تعرِّ 3- اأن 
املتحدة واأفريقيا ومعايريهما ب�صاأن احلب�س؛

تنفيذ  لكفالة  الأهلية،  ذات  الأخرى  واملنظمات  احلكومية  املنظمات غري  مع  تتعاون  4- اأن 
التو�صيات الواردة يف هذا الإعالن يف جميع الدول الأع�صاء�

*
6-  و�شع املواطنني الأجانب يف الإجراءات اجلنائية12

اإنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي،
اإذ ي�صرت�صد بالإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة واأعلنته يف قرارها 

217 األف )د-3( املوؤّرخ 10 كانون الأول/دي�صمرب 1948،
واإذ ي�صع يف اعتباره ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة يف ميدان حقوق الإن�صان،

*قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 22/1998، املعتمد يف 28 متوز/يوليه 1998�
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اعتمدها موؤمتر  التي  ال�صجناء،  النموذجية ملعاملة  الدنيا  القواعد  اأي�صًا  اعتباره  واإذ ي�صع يف 
الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، املعقود يف جنيف يف الفرتة من 22 اآب/ اأغ�صط�س 
جيم   663 قراره  يف  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  عليها  ووافق   )1(

)12(،1955 اأيلول/�صبتمرب   3 اإىل 
الفّعال للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة  التنفيذ  خ 31 متوز/يوليه 1957، واإجراءات  )د-24( املوؤرَّ
ال�صجناء، التي وافق عليها املجل�س يف قراره 47/1984 املوؤّرخ 25 اأيار/مايو 1984 واملدرجة مبرفق 

ذلك القرار�

واإذ ي�صري اإىل قرار اجلمعية العامة 159/49 املوؤّرخ 23 كانون الأول/دي�صمرب 1994، الذي وافقت 
فيه اجلمعية على اإعالن نابويل ال�صيا�صي وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود 
الوطنية،  احلدود  عرب  املنظمة  باجلرمية  املعني  العاملي  ال��وزاري  املوؤمتر  اعتمدهما  اللذين  الوطنية 

)2(
املعقود يف نابويل، اإيطاليا، يف الفرتة من 21 اإىل 23 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1994،)13(

واإذ يدرك احلاجة اإىل احرتام كرامة الإن�صان واحلقوق املعرتف بها لالأ�صخا�س الذين يواجهون 
)3(

اإجراءات جنائية على النحو الوارد يف العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�صان،)14(

يحثُّ الدول الأع�صاء التي مل تنظر بعد يف اتخاذ التدابري التالية على القيام بذلك:

لهم يف  تكفل  اجلنائية،  املحاكمة  رهن  الأجانب  املواطنون  كان  اإذا  ما  بعناية  تدر�س  )اأ( اأن 
جميع مراحل الإجراءات الق�صائية احلقوق امل�صلَّم بها عامليا ب�صاأن املحاكمات اجلنائية؛

)ب(  اأن تكفل األَّ ُتفر�س على الأفراد عقوبات احتجازية اأ�صد اأو ظروف �صجن اأ�صواأ يف دولة ما 
ملجرد كونهم لي�صوا من مواطني تلك الدولة؛

)ج(   اأن تتخذ الرتتيبات الالزمة لكفالة اأن يتاح لأيِّ مواطن اأجنبي خا�صع لإجراءات جنائية 
ال�صبب على  لذلك  قادر  الإج��راءات �صده وهو غري  تنفذ  التي  الدولة  لغة  الأ�صلية هي  لغته  تكون  ول 
 فهم طبيعة تلك الإجراءات، احل�صول على خدمات مرتجم �صفوي منا�صب بلغته الأ�صلية، ما اأمكن، 

طوال حماكمته؛

اأو  الداخلي  قانونها  كان  كلما  ال�صتفادة،  اأي�صًا  والرعايا  الأجانب  للمواطنني  تتيح  )د( اأن 
املمار�صة املتبعة لديها ي�صمحان بذلك، و�صريطة اأن ي�صتوفوا ال�صروط القانونية ذات ال�صلة، من الأحكام 

اجلزائية اأو العقوبات الإدارية البديلة املن�صو�س عليها يف ت�صريعات الدولة التي تنفذ الإجراءات؛

)ه( اأن تكثف اجلهود لتنفيذ ال�صكوك الدولية املعمول بها، كاتفاقية فيينا ب�صاأن العالقات 
)4( التي من بني ما ُتعنى به، اإبالغ ال�صلطات القن�صلية ب�صاأن توقيف مواطنيها�

القن�صلية،)15(

)1( من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع IV.4.1956، املرفق الأول، الق�صم األف�

)2( الوثيقة A/49/748، املرفق، الف�صل الأول، الق�صم األف�

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)4( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638�
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 7- اإعالن اأرو�شا ب�شاأن املمار�شات احل�شنة
يف اإدارة ال�شجون*

اإدراكًا منهم لكون اإدارة ال�صجون خدمة اجتماعية واأنَّ من املهم اإبقاء النا�س على علم بكيفية عمل 
دوائر ال�صجون،

يف  ال�صجناء  و�صوؤون  ال�صجون  اإدارة  يف  وامل�صاءلة  ال�صفافية  تعزيز  ل�صرورة  اأي�صًا  منهم  واإدراك��ًا 
اأفريقيا،

اأعمال  جدول  ير�صي  الذي   )1(
اأفريقيا،)12( يف  ال�صجون  اأحوال  ب�صاأن  كمبال  اإعالن  اإىل  ي�صريون  واإذ 

لإ�صالح نظام العقوبات يف اأفريقيا،
ا�صتخدام  بزيادة  يو�صي  الذي   )2(

املجتمعية،)13( اخلدمة  ب�صاأن  كادوما  باإعالن  علما  يحيطون  واإذ 
التدابري غري الحتجازية فيما يتعلق باجلرائم الأدنى مرتبة يف امليزان اجلنائي،

)3( والعهد الدويل اخلا�س 
واإذ يحيطون علما اأي�صًا باأحكام امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�صان وال�صعوب،)14(

 )4(
والثقافية،)15( والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  وال�صيا�صية،  املدنية   باحلقوق 

 )5(
اأو املهينة،)16( اأو الالاإن�صانية  اأو العقوبة القا�صية  واتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 

التي ت�صون احلق يف احلياة ويف حماكمة عاجلة ويف الكرامة الإن�صانية،
)6( واملبادئ الأ�صا�صية ملعاملة 

واإذ ي�صعون يف اعتبارهم القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء،)17(
 )8(

)7( وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني(،)19(
ال�صجناء،)18(

اأو  اأ�صكال الحتجاز  �صون لأيِّ �صكل من  وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�س الذين يتعرَّ
)10(

)9( ومدونة قواعد �صلوك املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني،)21(
ال�صجن،)20(

والدولية  الوطنية  باملعايري  يتقيدون  الذين  ال�صجون  �صباط  اأنَّ  اأي�صًا  اعتبارهم  يف  ي�صعون  واإذ 
وعون  واح��رتام  فيها،  يعملون  التي  ال�صجون  اإدارة  من  والعون  الح��رتام  ي�صتحقون  ال�صجناء   حلماية 

املجتمع باأ�صره،
واإذ يالحظون اأنَّ اأحوال ال�صجون يف معظم ال�صجون الأفريقية ل ترقى اإىل م�صتوى هذه املعايري 

الدنيا الوطنية والدولية،

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 27/1999، املعتمد يف 28 متوز/يوليه 1999�
)1( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 36/1997�

)2( املرفق الأول بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 23/1998�

)3( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1520، الرقم 26363�

)4( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)5( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1465، الرقم 24841�

)6( حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)7( مرفق قرار اجلمعية العامة، 111/45�

)8( مرفق قرار اجلمعية العامة، 33/40�

)9( مرفق قرار اجلمعية العامة، 173/43�

)10( مرفق قرار اجلمعية العامة، 169/34�
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وال�صرقية  الو�صطى  املناطق  يف  الإ�صالحية  الدوائر  لروؤ�صاء  الرابع  املوؤمتر  يف  امل�صاركون  يوافق 
املبادئ  اإىل 27 �صباط/فرباير 1999، على  الفرتة من 23  اأرو�صا يف  املعقود يف  اأفريقيا،  واجلنوبية يف 

التالية:
)اأ( ترويج وتنفيذ املمار�صات احل�صنة يف اإدارة ال�صجون، اإن مل يكن قد مت ذلك، وفقًا للمعايري 

الدولية املذكورة اأعاله، وتكييف القوانني الداخلية وفقًا لتلك املعايري؛
)ب(  حت�صني املمار�صات الإدارية يف ال�صجون املنفردة ويف نظام ال�صجون والإ�صالحيات ككل، 

بغية زيادة ال�صفافية والكفاءة �صمن نطاق دوائر ال�صجون؛
)ج(   الرتقاء باملهارة املهنية ملوظفي ال�صجون وحت�صني ظروفهم الوظيفية واملعي�صية؛

)د( احرتام وحماية حقوق ال�صجناء وكرامتهم، و�صمان المتثال للمعايري الوطنية والدولية؛
جمد  نحو  على  الإن�صان  حقوق  معايري  جت�صد  ال�صجون،  موظفي  لتدريب  برامج  )ه( توفري 
ومنا�صب، وحت�صني قاعدة املهارات اخلا�صة ب�صباط ال�صجون، والقيام، لهذا الغر�س، باإن�صاء هيئة تدريب 

تابعة ملوؤمتر روؤ�صاء الدوائر الإ�صالحية للمناطق الو�صطى وال�صرقية واجلنوبية يف اأفريقيا؛
تن�صيق  وتتوىل  اجلنائية،  العدالة  نظام  عنا�صر  جميع  ت�صمل  جنائية  عدالة  اآلية  )و( اإن�صاء 

الأن�صطة والتعاون يف حل امل�صاكل امل�صرتكة؛
على  ال�صجون،  دوائ��ر  مع  تعمل  لكي  ال�صجون  لزيارة  املدين  املجتمع  من  جماعات  دعوة  )ز(   

حت�صني اأحوال ال�صجون وظروف العمل فيها؛
م الدعم الكامل لهذا الإعالن� )ح(  منا�صدة احلكومات واملنظمات الوطنية والدولية اأن تقدِّ
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 8- قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�شجينات 
 والتدابري غري الحتجازية للمجرمات  

)قواعد بانكوك(*

مالحظات متهيدية

)1( على كل ال�صجناء دون متييز، لذلك يجب اأن 
1- ت�صري القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء)12( 

توؤخذ يف العتبار الحتياجات اخلا�صة جلميع ال�صجناء، مبن فيهم ال�صجينات، والواقع الذي يعي�صونه 
الهتمام  من  الكايف  القدر  مل تول  عامًا   50 من  اأكرث  منذ  املعتمدة  القواعد  هذه  ولكن  تطبيقها�  عند 
لالحتياجات اخلا�صة للن�صاء� ومع ازدياد اأعداد ال�صجينات على نطاق العامل، بات من ال�صروري وامللح 

زيادة تو�صيح العتبارات التي ينبغي مراعاتها يف معاملة ال�صجينات�

2- ومع الت�صليم ب�صرورة اإعداد معايري عاملية فيما يتعلق بالعتبارات املتميزة التي ينبغي اأن تطبق 
خمتلف  ال�صدد  هذا  يف  اتخذتها  التي  القرارات  من  عدد  مراعاة  ومع  واملجرمات،  ال�صجينات  على 
اأجهزة الأمم املتحدة والتي طلب فيها اإىل الدول الأع�صاء تلبية احتياجات املجرمات وال�صجينات على 
نحو مالئم، جرى و�صع هذه القواعد لتكمل وتعزز، ح�صب القت�صاء، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
)2( فيما يتعلق 

ال�صجناء وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو()13( 
مبعاملة ال�صجينات وببدائل �صجن املجرمات�

ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  حمل  الأح��وال  من  حال  باأيِّ  القواعد  هذه  حتل  3- ول 
�صارية  هاتني  القواعد  ال��واردة يف جمموعتي  ال�صلة  ذات  الأحكام  تظل جميع  لذلك  قواعد طوكيو،  اأو 
على جميع ال�صجناء واملجرمني دون متييز� وبينما تو�صح بع�س هذه القواعد بقدر اأكرب الأحكام احلالية 
على  انطباقها  حيث  من  طوكيو  قواعد  ويف  ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  يف  ال���واردة 

ال�صجينات واملجرمات، تتطرق قواعد اأخرى اإىل جمالت جديدة�

4- وت�صتوحى هذه القواعد من املبادئ الواردة يف خمتلف اتفاقيات واإعالنات الأمم املتحدة، ومن 
ثم فهي تت�صق مع اأحكام القانون الدويل احلايل� وهذه القواعد معدة ل�صلطات ال�صجون واأجهزة العدالة 
ودوائر مراقبة  الق�صائية  وال�صلطة  الدعاء  ودوائر  وامل�صرعني  ال�صيا�صات  ي�صمل مقرري  اجلنائية )مبا 

ال�صلوك( التي ت�صارك يف تطبيق العقوبات غري الحتجازية والتدابري املجتمعية�

*  مرفق قرار اجلمعية العامة 229/65، املعتمد يف 21 كانون الأول/دي�صمرب 2010� ويت�صمن هذا ال�صك اإحالت اإىل 
ثت �صيغتها لحقا واعتمدتها اجلمعية العامة يف 17  دة ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء، التي ُحدِّ اأحكام حمدَّ

كانون الأول/دي�صمرب 2015 يف قرارها 175/70، املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )قواعد نيل�صون 
مانديال("� ويف �صياق هذا املن�صور، اأُ�صيفت حوا�س لالإ�صارة اإىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�صون مانديال�

)1( حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 110/45�
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حالة  مع  للتعامل  بالتحديد  اتخاذها  ال��الزم  التدابري  على  املتحدة  الأمم  يف  الت�صديد  5- وجرى 
اجلرمية  ملنع  ال�صاد�س  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اتخذ  املثال  �صبيل  فعلى  خمتلفة�  �صياقات  يف  املجرمات 
اأو�صى   )3(

لل�صجينات)12( اخلا�صة  الحتياجات  ب�صاأن  ق��رارا   1980 عام  يف  عقد  الذي  املجرمني  ومعاملة 
غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  تتعلق  والتي  ال�صاد�س  املوؤمتر  اتخذها  التي  ال��ق��رارات  تنفيذ  عند  باأنه،  فيه 
الو�صائل  توفري  وب�صرورة  بال�صجينات  اخلا�صة  بامل�صاكل  الإق��رار  ينبغي  املجرمني،  مبعاملة  مبا�صرة 
حللها، وباأنه، يف البلدان التي مل يطبق فيها ذلك بعد، ينبغي اأن تتاح للمجرمات على قدم امل�صاواة مع 
واملنظمات  املتحدة  لالأمم  ينبغي  وباأنه  ال�صجن،  عن  كبدائل  امل�صتخدمة  واخلدمات  الربامج  املجرمني 
تبذل  اأن  الأخرى  الدولية  املنظمات  وكل  لديها  ا�صت�صاري  تتمتع مبركز  التي  احلكومية  وغري  احلكومية 
واحلكم  واملحاكمة  العتقال  مراحل  يف  املجرمات  معاملة  يف  وامل�صاواة  الإن�صاف  لكفالة  دوؤوبة  جهودا 
كاحلمل  امل��ج��رم��ات،  تواجهها  التي  اخلا�صة  للم�صاكل  خا�س  ب�صكل  الهتمام  اإي���الء  م��ع   وال�صجن، 

ورعاية الأطفال�
ب�صاأن  حم��ددة  تو�صيات  التا�صع  وامل��وؤمت��ر  الثامن  وامل��وؤمت��ر  ال�صابع  امل��وؤمت��ر  اأي�صًا  م   6- وق���دَّ

)6(
)15(

،)5(
)14(

،)4(
ال�صجينات�)13(

7- ويف اإعالن فيينا ب�صاأن اجلرمية والعدالة: مواجهة حتديات القرن احلادي والع�صرين الذي اعتمده 
)7( التزمت الدول الأع�صاء باأن تراعي وتعالج، يف اإطار برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية 

املوؤمتر العا�صر)16(
والعدالة اجلنائية ويف اإطار ال�صرتاتيجيات الوطنية ب�صاأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اأيَّ تباين يف 
ب�صاأن  املنحى  وباأن ت�صع تو�صيات عملية  والرجال )الفقرة 11(،  الن�صاء  وال�صيا�صات يف  تاأثري الربامج 
ال�صيا�صات العامة، يف �صوء الحتياجات اخلا�صة لل�صجينات واملجرمات )الفقرة 12(� وتت�صمن خطط 
)8( فرعا م�صتقال )الفرع الثالث ع�صر( خم�ص�صا للتدابري املحددة التي يو�صى 

العمل لتنفيذ اإعالن فيينا)17(
بها ملتابعة اللتزامات التي جرى التعهد بها يف الفقرتني 11 و 12 من الإعالن، مبا يف ذلك التزامات 
وتقييمها  بامل�صائل اجلنائية  املتعلقة  واإجراءاتها وممار�صاتها  و�صيا�صاتها  ت�صريعاتها  با�صتعرا�س  الدول 

)3( موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، كاراكا�س، 25 اآب/اأغ�صط�س - 5 اأيلول/�صبتمرب 1980: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.81.IV.4(، الف�صل الأول، الفرع باء، القرار 9�
)4( انظر: موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س - 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع هاء، القرار 6 )املتعلق 
مبعاملة نظام الق�صاء اجلنائي للن�صاء معاملة عادلة(�

)5( انظر: موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س - 7 اأيلول/�صبتمرب 1990: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الفرع األف - 5 )املبادئ الأ�صا�صية 
ملعاملة ال�صجناء )انظر اأي�صًا قرار اجلمعية العامة 111/45، املرفق((؛ واملرجع نف�صه، الفرع جيم، القرار 17 )املتعلق بالحتجاز 

رهن املحاكمة( والقرار 19 )املتعلق بتدبري �صوؤون العدالة اجلنائية وو�صع �صيا�صات لالأحكام الق�صائية( والقرار 21 )املتعلق 
بالتعاون الدويل والأقاليمي يف جمال اإدارة ال�صجون والعقوبات التي تفر�س يف اإطار املجتمع املحلي وم�صائل اأخرى(�

)6( انظر A/CONF.169/16/Rev.1، الف�صل الأول، القرار 1 )املتعلق بالتو�صيات ب�صاأن املوا�صيع الفنية الأربعة التي تناولها 

موؤمتر الأمم املتحدة التا�صع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني( والقرار 5 )املتعلق بالتنفيذ العملي للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
ال�صجناء( والقرار 8 )املتعلق بالق�صاء على العنف �صد املراأة(�

)7( مرفق قرار اجلمعية العامة 59/55�

)8( مرفق قرار اجلمعية العامة 261/56�
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وتعديلها، اإذا دعت ال�صرورة، بطريقة تت�صق مع نظمها القانونية، من اأجل �صمان اأن تنال املراأة معاملة 
من�صفة من نظام العدالة اجلنائية�

8- ودعت اجلمعية العامة، يف قرارها 183/58 املوؤرخ 22 كانون الأول/دي�صمرب 2003 املعنون "حقوق 
م�صاألة  ذلك  ال�صجون، مبا يف  الن�صاء يف  مل�صاألة  الهتمام  مزيد من  اإيالء  اإىل  العدل"،  واإقامة  الإن�صان 

اأطفال الن�صاء يف ال�صجون، ل�صتجالء امل�صاكل الرئي�صية وال�صبل التي ميكن بها معاجلتها�

9- واأكدت اجلمعية العامة، يف قرارها 143/61 املوؤرخ 19 كانون الأول/دي�صمرب 2006 املعنون "تكثيف 
اجلهود للق�صاء على جميع اأ�صكال العنف �صد املراأة"، اأنَّ "العنف �صد املراأة" هو اأيُّ فعل ينطوي على عنف 
قائم على اأ�صا�س نوع اجلن�س ويرتتب عليه، اأو يرجح اأن يرتتب عليه، اأذى بدين اأو جن�صي اأو نف�صي اأو معاناة 
للمراأة، وي�صمل احلرمان التع�صفي من احلرية، �صواء وقع ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�صة، وحثت الدول 
على ا�صتعرا�س جميع القوانني واللوائح وال�صيا�صات واملمار�صات والأعراف التي متيز �صد املراأة اأو التي 
يرتتب عليها اأثر ينطوي على متييز �صد املراأة، والقيام، ح�صب القت�صاء، بتنقيحها اأو تعديلها اأو اإلغائها، 
و�صمان تقيد اأحكام النظم القانونية املتعددة، حيثما وجدت، باللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف 
جمال حقوق الإن�صان، مبا يف ذلك مبداأ عدم التمييز، واتخاذ تدابري اإيجابية ملعاجلة الأ�صباب الهيكلية 
للعنف �صد املراأة وتعزيز اجلهود للت�صدي للممار�صات واملعايري الجتماعية التي تنطوي على التمييز، 
اأو املحتجزات،  ال�صجون  اإىل عناية خا�صة، كن�زيالت  اللواتي يحتجن  الن�صاء  التمييز �صد  مبا يف ذلك 
وتوفري التدريب ملوظفي اإنفاذ القانون وجهاز الق�صاء يف جمال امل�صاواة بني اجلن�صني وحقوق املراأة وبناء 
قدراتهم يف هذا املجال� وي�صك�ل القرار اعرتافًا باأنَّ العنف �صد املراأة له تداعيات حمددة فيما يتعلق 
�س لالإيذاء اأثناء وجودها يف ال�صجن� وتعترب  بخ�صوعها لنظام العدالة اجلنائية وبحقها يف عدم التعرُّ
ال�صالمة البدنية والنف�صية بالغة الأهمية لكفالة حقوق الإن�صان وحت�صني اأحوال املجرمات، وهو ما ت�صعه 

هذه القواعد يف العتبار�

10- واأخريا، اأعلنت الدول الأع�صاء يف اإعالن بانكوك ب�صاأن اأوجه التاآزر وال�صتجابات: التحالفات 
احلادي  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمده  الذي  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  ال�صرتاتيجية 
)9( التزامها باإن�صاء موؤ�ص�صات من�صفة 

ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة واجلنائية يف 25 ني�صان/اأبريل 2005)12(
وفعالة للعدالة اجلنائية و�صونها، مبا يف ذلك معاملة جميع املحتجزين يف مرافق الحتجاز قبل املحاكمة 
ويف ال�صجون معاملة اإن�صانية، وفقًا للمعايري الدولية ال�صارية )الفقرة 8(، واأو�صت باأن تنظر جلنة منع 
ال�صجون  ب��اإدارة  يتعلق  فيما  والقواعد  املعايري  كفاية  مدى  ا�صتعرا�س  يف  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية 

ومعاملة ال�صجناء )الفقرة 30(�

)9( مرفق قرار اجلمعية العامة 177/60�
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لختالف  ون��ظ��رًا  ال�صجناء،  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  للقواعد  بالن�صبة  احل��ال  ه��و  11- وكما 
اأنه  وا�صحا  ب��ات  كبري،  ب�صكل  العامل  يف  واجلغرافية  والقت�صادية  والجتماعية  القانونية  الظروف 
مع  الأوق���ات،  كل  ويف  الأم��اك��ن  جميع  يف  متماثلة  بطريقة  اأدن��اه  ال���واردة  القواعد  كل  تطبيق  ل ميكن 
التي  العملية  ال�صعوبات  تذليل  اإىل  دوم��ا  ال�صعي  على  ح��اف��زا  القواعد  ه��ذه  ت�صكل  اأن  ب��د  ل  ذل��ك، 
الأمم  ت��رى  ال��ت��ي  العاملية  التطلعات  جمملها  يف  جت�صد  كونها  م��ن  ان��ط��الق��ا  تطبيقها،  دون  حت��ول 
واأطفالهن  ال�صجينات  اأح���وال  حت�صني  يف  املتمثل  امل�صرتك  الهدف  حتقيق  اإىل  تف�صي  اأنها   املتحدة 

وجمتمعاتهن املحلية�

فيها  مبا  ال�صواء،  على  وال�صجينات  ال�صجناء  على  تنطبق  م�صائل  القواعد  هذه  بع�س  12- وتتناول 
على  وما �صابهها،  التفتي�س  واإج��راءات  الطبية  اخلدمات  وبع�س  الوالدين،  مب�صوؤوليات  املتعلقة  امل�صائل 
اأنَّ الرتكيز  واأطفالهن� ولكن مبا  الن�صاء  القواعد تعنى ب�صورة رئي�صية باحتياجات  اأنَّ هذه  الرغم من 
اأطفال الأمهات ال�صجينات، ل بد من الإقرار بالدور الرئي�صي الذي ي�صطلع به  يف هذه القواعد ي�صمل 
كال الأبوين يف حياة اأطفالهما� وبناء على ذلك، قد تنطبق بع�س هذه القواعد على الآباء من ال�صجناء 

واملجرمني ب�صورة مت�صاوية�
مة مقدِّ

13- ل حتل القواعد التالية باأيِّ حال من الأحوال حمل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء 
وقواعد طوكيو� لذلك تظل جميع الأحكام الواردة يف جمموعتي القواعد هاتني �صارية على جميع ال�صجناء 

واملجرمني دون متييز�

فئات  جميع  على  لل�صجون  العامة  الإدارة  يتناول  الذي  القواعد  هذه  من  الأول  الباب  14- وي�صري 
الن�صاء املحرومات من حريتهن، مبن فيهن ال�صجينات يف ق�صايا جنائية اأو مدنية اأو الن�صاء اللواتي مل 
يحاكمن بعد اأو الن�صاء املدانات والن�صاء اللواتي يخ�صعن ل�"تدابري اأمنية" اأو تدابري اإ�صالحية بناء على 

اأمر من القا�صي�

باب  كل  يتناولها  التي  اخلا�صة  الفئات  على  اإلَّ  ل ت�صري  التي  القواعد  الثاين  الباب  15- ويت�صمن 
فرعي� مع ذلك تنطبق القواعد الواردة يف الباب الفرعي األف التي ت�صري على ال�صجينات اللواتي �صدرت 
�صدهن اأحكام بالت�صاوي على ال�صجينات اللواتي ي�صملهن الباب الفرعي باء، على األَّ تتعار�س مع القواعد 

التي حتكم تلك الفئة من الن�صاء واأن تكون ل�صاحلهن�

16- وي�صع كال البابني الفرعيني األف وباء قواعد اإ�صافية ملعاملة ال�صجينات القا�صرات� بيد اأنَّ من 
املهم الإ�صارة اإىل وجوب اإعداد ا�صرتاتيجيات و�صيا�صات م�صتقلة تتوافق مع املعايري الدولية، وخ�صو�صًا 
ومبادئ   )10(

بيجني()12( )قواعد  الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد  مع 
املتحدة  الأمم  وقواعد   )11(

التوجيهية()13( الريا�س  )مبادئ  الأحداث  جنوح  ملنع  التوجيهية  املتحدة  الأمم 

)10( مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�

)11( مرفق قرار اجلمعية العامة 112/45�
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ب�صاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم)12( واملبادئ التوجيهية اخلا�صة بالعمل املتعلق بالأطفال يف 

نظام العدالة اجلنائية،)13( ملعاملة هذه الفئة من ال�صجينات وتاأهيلهن، على اأن يجتنب اإىل اأق�صى حد 
ممكن اإيداعهن ال�صجون�

على  الحتجازية  غري  والتدابري  العقوبات  تطبيق  تتناول  التي  القواعد  الثالث  الباب  17- ويت�صمن 
يف  اجلنائية  العدالة  وباإجراءات  بالعتقال  املتعلقة  القواعد  فيها  مبا  املجرمات،  والقا�صرات  الن�صاء 

مراحل الحتجاز رهن املحاكمة واإ�صدار احلكم وما بعد اإ�صدار احلكم�
والتوعية  والتقييم  اخلطط  واإع��داد  البحوث  باإجراء  املتعلقة  القواعد  الرابع  الباب  18- ويت�صمن 

العامة وتبادل املعلومات وي�صري على جميع فئات املجرمات امل�صمولة بهذه القواعد�

اأوًل-  قواعد عامة التطبيق
1- املبداأ الأ�شا�شي

]تكملة للقاعدة 6 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)14(

القاعدة 1
الدنيا  النموذجية  القواعد  من   6 القاعدة  جت�صده  الذي  التمييز  عدم  مبداأ  تطبيق  اأجل  من   
لل�صجينات يف العتبار عند تطبيق هذه القواعد� ول ينظر  توؤخذ الحتياجات املميزة  ال�صجناء  ملعاملة 
اإىل التدابري املتخذة لتلبية هذه الحتياجات من اأجل حتقيق م�صاواة فعلية بني اجلن�صني على اأنها تدابري 

تنطوي على متييز�
2- دخول ال�شجن

القاعدة 2
ل�صعفهم  نظرًا  ال�صجن  والأطفال  الن�صاء  بدخول  املتعلقة  لالإجراءات  كاف  اهتمام  اإيالء  1- يجب 
بوجه خا�س يف ذلك الوقت� ويجب توفري ت�صهيالت لل�صجينات اللواتي دخلن ال�صجن حديثا متكنهن من 
الت�صال باأقاربهن، واإتاحة اإمكانية احل�صول على امل�صورة القانونية، وتزويدهن مبعلومات ب�صاأن قواعد 
ال�صجن ولوائحه، والنظام املتبع فيه والأماكن التي ي�صتطعن فيها التما�س امل�صاعدة اإذا ما احتجن اإليها 

بلغة يفهمنها، واإتاحة اإمكانية الت�صال، يف حالة الن�صاء الأجنبيات، مبمثلي قن�صلياتهن�
بو�صع  ال�صجن،  دخولهن  عند  اأو  قبل  اأطفالهن،  رعاية  م�صوؤولية  يتولني  اللواتي  للن�صاء  2- ي�صمح 
تعليق احتجازهن لفرتة معقولة، مراعاة مل�صلحة  اإمكانية  باأطفالهن، مبا يف ذلك  يتعلق  ترتيبات فيما 

الطفل يف املقام الأول�

)12( مرفق قرار اجلمعية العامة 113/45�

)13( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 30/1997�

)14( ُيرجى الرجوع اإىل القاعدة 2 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )قواعد نيل�صون مانديال(�
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3- ال�شجل
]تكملة للقاعدة 7 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)15(

القاعدة 3
ال�صجن�  دخول  عند  ال�صخ�صية  وبياناتهم  ال�صجن  يدخلن  اللواتي  الن�صاء  اأطفال  عدد  1- ي�صجل 
اإقامتهم  ومكان  واأعمارهم  الأطفال  اأ�صماء  الأم  بحقوق  م�صا�س  ودون  الأق��ل  على  ال�صجالت  وتت�صمن 

وو�صعهم من ناحية احل�صانة اأو الو�صاية اإن مل يكونوا برفقة اأمهاتهم�
يخدم  مبا  اإلَّ  املعلومات  هذه  ت�صتخدم  ول  �صرية،  الأطفال  بهوية  املتعلقة  املعلومات  جميع  2- تظل 

م�صلحة الطفل�

4-  اأماكن الحتجاز

القاعدة 4
التاأهيل  مراكز  من  اأو  ديارهن  من  قريبة  �صجون  يف  ممكنا،  ذلك  كان  حيثما  ال�صجينات،  تودع 
ر من برامج  الجتماعي، اأخذا يف العتبار امل�صوؤولية عن رعاية اأطفالهن وخياراتهن ال�صخ�صية وما يتوفَّ

وخدمات مالئمة لهن�

5-  النظافة ال�شخ�شية
]تكملة للقاعدتني 15 و16 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)16(

القاعدة 5
ر لل�صجينات يف اأماكن اإيوائهن املرافق واملواد ال�صرورية لتلبية احتياجاتهن اخلا�صة  يجب اأن توفَّ
من حيث النظافة ال�صخ�صية، مبا يف ذلك احلفا�صات ال�صحية جمانا والإمداد باملياه ب�صورة منتظمة 
لأغرا�س العناية ال�صخ�صية لالأطفال والن�صاء، ول �صيما الن�صاء اللواتي يقمن باأعمال الطهي واحلوامل 

اأو املر�صعات اأو اللواتي يجيئهن احلي�س�

)15( ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 6 اإىل 10 من قواعد نيل�صون مانديال�

)16( ُيرجى الرجوع اإىل القاعدة 18من قواعد نيل�صون مانديال�
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6-  خدمات الرعاية ال�شحية
]تكملة للقواعد 22 اإىل 26 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)17(

)اأ( الفح�ص الطبي عند دخول ال�شجن
]تكملة للقاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)18(

القاعدة 6
الرعاية  من  الحتياجات  لتحديد  �صامل  فح�س  يجرى  ال�صحية  ال�صجينات  حالة  على  للتعرف 

ال�صحية الأولية وللوقوف على ما يلي:
)اأ( الإ�صابة بالأمرا�س التي تنتقل عن طريق الت�صال اجلن�صي اأو الأمرا�س املنقولة بالدم، 
ويجوز اأي�صًا اأن يتاح لل�صجينات اإجراء الفح�س اخلا�س بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية، بناء على عوامل 
اخلطورة التي ينطوي عليها ذلك، مع توفري ال�صت�صارات الطبية الالزمة قبل اإجراء هذا الفح�س وبعده؛
النف�صية الالحقة  العقلية، مبا يف ذلك ال�صطرابات  ال�صحية  الرعاية  الحتياجات من  )ب(  

لل�صدمة وخماطر الإقدام على النتحار واإيذاء النف�س؛
)ج(   �صجل ال�صحة الإجنابية لل�صجينة، مبا يف ذلك حالت احلمل لدى دخول ال�صجن اأو التي 

ح�صلت يف الآونة الأخرية والولدات واأيُّ م�صائل تتعلق بال�صحة الإجنابية؛
)د( وجود حالة اإدمان للمخدرات؛

)ه( النتهاك اجلن�صي وغريه من اأ�صكال العنف التي رمبا تكون ال�صجينات قد عانني منها قبل 
دخولهن ال�صجن�

القاعدة 7
لها  �صت  تعرَّ التي  العنف  اأ�صكال  من  غريه  اأو  جن�صي  انتهاك  وجود  عن  الت�صخي�س  اأ�صفر  1- اإذا 
الق�صائية�  ال�صلطات  اإىل  اللجوء  التما�س  يف  بحقها  ال�صجينة  تبلغ  خالله،  اأو  الحتجاز  قبل  ال�صجينة 
وحتاط ال�صجينة علما ب�صورة وافية بالإجراءات واخلطوات املتبعة يف هذا ال�صاأن� فاإذا وافقت ال�صجينة 
على ال�صري يف الإجراءات القانونية، وجب اإخطار املوظفني املعنيني بذلك واإحالة الق�صية فورًا اإىل ال�صلطة 

املخت�صة للتحقيق فيها� وت�صاعد �صلطات ال�صجن هوؤلء الن�صاء يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية�
2- �صواء اختارت املراأة ال�صري يف الإجراءات القانونية اأم مل تخرت ذلك، ت�صعى �صلطات ال�صجن اإىل 

�صمان ح�صولها ب�صورة مبا�صرة على الدعم النف�صي املتخ�ص�س اأو ال�صت�صارات النف�صية املتخ�ص�صة�
3- تتخذ تدابري حمددة لتفادي اأيِّ �صكل من اأ�صكال النتقام �صد املحتجزات اللواتي يقدمن بالغات 

من هذا القبيل اأو ي�صرن يف الإجراءات القانونية�
القاعدة 8

يحرتم يف جميع الأوقات حق ال�صجينات يف املحافظة على �صرية املعلومات الطبية اخلا�صة بهن، 
عدم  ويف  الإجنابية  ب�صحتهن  تتعلق  مبعلومات  الإدلء  عدم  يف  احلق  التحديد  وجه  على  ذلك  يف  مبا 

اخل�صوع لفح�س يتعلق بذلك�
)17( ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 24 اإىل 35 من قواعد نيل�صون مانديال�

)18( ُيرجى الرجوع اإىل القاعدة 30 من قواعد نيل�صون مانديال�
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القاعدة 9
به  يقوم  اأن  ويف�صل  ال�صحي  للفح�س  اأي�صًا  الطفل  هذا  يخ�صع  طفل،  ال�صجينة  برفقة  كان  اإذا 
ر رعاية �صحية منا�صبة تعادل على الأقل  طبيب اأطفال لتحديد طرق العالج والعناية الطبية املطلوبة� وتوفَّ

رة يف املجتمع املحلي� الرعاية ال�صحية املتوفِّ

)ب(  الرعاية ال�شحية اخلا�شة بالن�شاء
القاعدة 10

يف  رة  املتوفِّ اخلدمات  الأقل  على  تعادل  بالن�صاء  خا�صة  �صحية  رعاية  خدمات  لل�صجينات  ر  1- توفَّ
املجتمع املحلي�

2- اإذا طلبت ال�صجينة اأن تفح�صها اأو تعاجلها طبيبة اأو ممر�صة وجب تاأمني طبيبة اأو ممر�صة لها، 
قدر امل�صتطاع، با�صتثناء احلالت التي ت�صتدعي تدخال طبيا عاجال� واإذا اأجرى ممار�س للطب الفح�س 

خالفا لرغبة ال�صجينة وجب اأن حت�صر اإحدى املوظفات الفح�س�

القاعدة 11
1- ل يح�صر الفحو�س الطبية اإلَّ العاملون يف جمال الطب ما مل ير الطبيب وجود ظروف ا�صتثنائية 
تقت�صي ح�صور اأحد موظفي ال�صجن لأ�صباب اأمنية اأو ما مل يطلب الطبيب ذلك اأو ما مل تطلب ال�صجينة 

على وجه التحديد ح�صور اأحد املوظفني ح�صبما هو مبني يف الفقرة 2 من القاعدة 10 اأعاله�
الفحو�س  الطب  جم��ال  يف  يعملون  ل  ال�صجن  م��ن  موظفني  ح�صور  ال�����ص��روري  م��ن  ك��ان  2- اإذا 
اخل�صو�صية  يكفل  نحو  على  الفحو�س  جترى  واأن  الن�صاء  من  املوظفون  هوؤلء  يكون  اأن  ينبغي   الطبية، 

والكرامة وال�صرية�
)ج(  ال�شحة العقلية والرعاية ال�شحية الالزمة لها

القاعدة 12
غري  املرافق  يف  اأو  ال�صجن  داخ��ل  عقلية،  �صحية  رعاية  اإىل  يحتجن  اللواتي  لل�صجينات  ر  توفَّ
العقلية والتاأهيل مالئمة لكل حالة على حدة تراعى فيها  الحتجازية، برامج �صاملة للرعاية ال�صحية 

�صن لها� الفوارق بني اجلن�صني وال�صدمات التي تعرَّ

القاعدة 13
النف�صي  ال�صيق  من  بحالت  الن�صاء  فيها  ت�صعر  قد  التي  بالأوقات  ال�صجن  موظفي  تعريف  يجب 

ملراعاة حالتهن و�صمان توفري الدعم املالئم لهن�
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)د(  الوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�شرية وتوفري العالج والرعاية والدعم للم�شابني به
القاعدة 14

يف  )الأي��دز(  املكت�صب  املناعة  نق�س  الب�صرية/متالزمة  املناعة  نق�س  فريو�س  حلالت  للت�صدي 
ال�صجون، تعد الربامج واخلدمات الالزمة لتلبية الحتياجات اخلا�صة للن�صاء، مبا يف ذلك منع انتقال 
ع �صلطات ال�صجن وتدعم اتخاذ مبادرات يف  ال�صياق، ت�صجِّ اإىل الأطفال� ويف هذا  املر�س من الأمهات 
جمال الوقاية من فريو�س نق�س املناعة الب�صرية وتوفري العالج والرعاية للم�صابني به، مثل التثقيف عن 

طريق الأقران�

)ه(  برامج العالج من تعاطي املواد املوؤثرة يف احلالة النف�شية
القاعدة 15

للن�صاء  معدة  للعالج  متخ�ص�صة  برامج  ال�صجن  يف  ال�صحية  الدوائر  ر  تي�صِّ اأو  ر  توفِّ اأن  يجب 
�صن له يف ال�صابق  اللواتي يتعاطني املواد املوؤثرة يف احلالة النف�صية، اأخذا يف العتبار الإيذاء الذي تعرَّ
والحتياجات اخلا�صة للن�صاء احلوامل والن�صاء اللواتي يرافقهن اأطفالهن واختالف خلفياتهن الثقافية�

)و(  منع النتحار واإيذاء النف�ص
القاعدة 16

يجب اأن ي�صكل اإعداد وتنفيذ ال�صرتاتيجيات، بالت�صاور مع الدوائر املعنية بتقدمي خدمات الرعاية 
اإقدام ال�صجينات على النتحار  اأجل احليلولة دون  ال�صحية العقلية وخدمات الرعاية الجتماعية، من 
واإيذاء النف�س وتوفري الدعم املنا�صب واملتخ�ص�س واملراعي لحتياجات الن�صاء اللواتي يحتمل اأن يقمن 

بذلك، جزءا من �صيا�صة �صاملة يف جمال الرعاية ال�صحية العقلية يف �صجون الن�صاء�

)ز(  خدمات الرعاية ال�شحية الوقائية
القاعدة 17

ر لهن املعلومات ب�صاأن التدابري املتعلقة بالرعاية ال�صحية الوقائية، مبا فيها  ف ال�صجينات وتوفَّ تثقَّ
فريو�س نق�س املناعة الب�صرية والأمرا�س التي تنتقل عن طريق الت�صال اجلن�صي وغريها من الأمرا�س 

التي تنتقل بالدم، وب�صاأن الظروف ال�صحية اخلا�صة بالن�صاء�
القاعدة 18

ر لل�صجينات تدابري الرعاية ال�صحية الوقائية اخلا�صة بالن�صاء حتديدا، من قبيل الفحو�س  توفَّ
الالزمة للك�صف عن اللتهابات املهبلية وعن �صرطان الثدي وعن اأمرا�س الن�صاء ال�صرطانية، على قدم 

امل�صاواة مع الن�صاء اللواتي من اأعمارهن يف املجتمع املحلي�
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7- ال�شالمة والأمن
]تكملة للقواعد 27 اإىل 36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)19(

)اأ( عمليات التفتي�ص
القاعدة 19

تتخذ التدابري الفعالة لكفالة حماية كرامة ال�صجينات واحرتامهن اأثناء عمليات التفتي�س اجل�صدي 
ووفقًا  املالئمة  التفتي�س  اأ�صاليب  ا�صتخدام  على  املنا�صب  التدريب  تلقني  موظفات  �صوى  ل جتريها  التي 

لإجراءات التفتي�س املقررة�
القاعدة 20

ت�صتحدث اأ�صاليب فح�س بديلة، من قبيل ا�صتخدام اأجهزة م�صح حتل حمل عمليات التفتي�س التي 
الآثار  تفادي  اأجل  من  يتخطى حدود احلرمات،  الذي  التفتي�س اجل�صدي  وعمليات  املالب�س  فيها  تن�زع 
يتخطى  الذي  اجل�صدي  التفتي�س  عمليات  على  ترتتب  اأن  يحتمل  التي  البدنية  والآث��ار  ال�صارة  النف�صية 

حدود احلرمات�
القاعدة 21

الذين  الأطفال  تفتي�س  لدى  والكيا�صة  املهنية  والقدرة  الكفاءة  ال�صجون  موظفو  يظهر  اأن  يجب 
واأن  الح���رتام  لهم  يكفلوا  واأن  ال�صجينات  ي���زورون  الذين  والأط��ف��ال  ال�صجن  يف  اأمهاتهم   يرافقون 

ي�صونوا كرامتهم�
)ب(  التاأديب والعقاب

]تكملة للقواعد 27 اإىل 32 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)20(
القاعدة 22

ل تطبق عقوبة احلب�س النفرادي اأو العزل التاأديب�ي على احلوامل والن�صاء اللواتي برفقتهن اأطفال 
ر�صع والأمهات املر�صعات يف ال�صجن�

القاعدة 23
ل ت�صمل العقوبات التاأديبية التي تفر�س على ال�صجينات منعهن من الت�صال باأ�صرهن، وبخا�صة 

اأطفالهن�

)19( ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 36 اإىل 57 من قواعد نيل�صون مانديال�

)20(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 36 اإىل 46 من قواعد نيل�صون مانديال�
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)ج(  اأدوات تقييد احلرية
]تكملة للقاعدتني 33 و34 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)21(

القاعدة 24
ل ت�صتخدم اإطالقا اأدوات تقييد احلرية مع الن�صاء اأثناء املخا�س واأثناء الولدة وبعد الو�صع مبا�صرة�

)د(  تزويد ال�شجينات باملعلومات وحقهن يف ال�شكوى؛ وزيارات التفتي�ص
]تكملة للقاعدتني 35 و36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء وتكملة للقاعدة 55 من تلك 

القواعد فيما يتعلق بالتفتي�س[)22(

القاعدة 25
�صهن ل�صوء معاملة،  ر احلماية والدعم وامل�صورة ب�صورة فورية لل�صجينات اللواتي يبلغن عن تعرَّ 1- توفَّ
ويجب اأن حتقق يف ادعاءاتهن �صلطات خمت�صة م�صتقلة، يف ظل الحرتام التام ملبداأ ال�صرية� ول بد من 

اإيالء العتبار يف التدابري املتعلقة باحلماية لحتمالت النتقام على وجه التحديد�
نتيجة  يحملن  اللواتي  ال�صجينات  �صيما  ول  جن�صي،  لنتهاك  �صن  يتعرَّ اللواتي  ال�صجينات  2- تتلقى 
والدعم  والعقلية  البدنية  ال�صحية  الرعاية  ر لهن  وتوفَّ الطبية املالئمة،  والإر�صادات  التوجيهات  لذلك، 

وامل�صاعدة القانونية ال�صرورية لهن�
3- من اأجل ر�صد الظروف املتعلقة باحتجاز ومعاملة ال�صجينات، ت�صم هيئات التفتي�س اأو الهيئات 

املعنية بالزيارات اأو الر�صد اأو هيئات الإ�صراف اأع�صاء من الن�صاء�

8- الت�شال بالعامل اخلارجي
]تكملة للقواعد 37 اإىل 39 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)23(

القاعدة 26
اأطفالهن  اأم��ور  واأولياء  اأطفالهن  فيهم  مبن  اأ�صرهن،  باأفراد  الت�صال  على  ال�صجينات  ع  ت�صجِّ
تكفل  تدابري  ت�صنى  حيثما  وتتخذ  املعقولة�  الو�صائل  بكل  الت�صال  هذا  ويي�صر  القانونيني،  وممثليهن 

التعوي�س عن امل�صار التي تعاين منها الن�صاء املحتجزات يف �صجون بعيدة عن ديارهن�

)21(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 47 اإىل 49 من قواعد نيل�صون مانديال�

)22(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 54 اإىل 57 من قواعد نيل�صون مانديال، وفيما يتعلق بالتفتي�س، ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 83 

اإىل 85 منها�
)23(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 58 اإىل 63 من قواعد نيل�صون مانديال�
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القاعدة 27
اإمكانية ممار�صة هذا احلق على قدم امل�صاواة مع  حيثما ي�صمح بزيارة الأزواج، تتاح لل�صجينات 

الرجال�

القاعدة 28
يجب اأن تتم الزيارات التي ي�صارك فيها اأطفال يف جو يجعل من جتربة الزيارة جتربة اإيجابية من 
نواح عدة، من بينها �صلوك املوظفني، واأن ي�صمح يف هذه الزيارات بلقاء مفتوح بني الأم والطفل� وينبغي 

ت�صجيع الزيارات التي يكون فيها التالقي مع الأطفال ممتدا لفرتة طويلة، حيثما اأمكن�

9-  موظفو ال�شجن والتدريب
)24(

]تكملة للقواعد 46 اإىل 55 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)81(

القاعدة 29
الوفاء باملتطلبات  اإمكانية  الن�صاء، عن طريق بناء قدراتهم،  للموظفني يف �صجون  تتاح  اأن  يجب 
اأي�صًا  تتاح  اأن  تاأهيلهن� ويجب  اآمنة تكفل  واإدارة مرافق  ال�صجينات يف املجتمع  اإدماج  باإعادة  اخلا�صة 
التدابري املتخذة لبناء قدرات موظفات ال�صجون وال�صبل التي تكفل و�صولهن اإىل منا�صب عليا وتوليهن 

م�صوؤولية رئي�صية عن و�صع ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات املتعلقة مبعاملة ال�صجينات ورعايتهن�

القاعدة 30
نوع  اأ�صا�س  على  القائم  التمييز  وبا�صتمرار مبنع  بو�صوح  ال�صجون  اإدارات  يلتزم مديرو  اأن  يجب 

اجلن�س �صد املوظفات والت�صدي له�

القاعدة 31
تعد وتنفذ �صيا�صات ولوائح وا�صحة ب�صاأن �صلوك موظفي ال�صجن تهدف اإىل توفري اأق�صى درجة 
من احلماية لل�صجينات من العنف البدين اأو اللفظي القائم على اأ�صا�س نوع اجلن�س ومن العتداء عليهن 

والتحر�س اجلن�صي بهن�
القاعدة 32

تتاح ملوظفات ال�صجون نف�س فر�س التدريب املتاحة للموظفني، ويتلقى جميع املوظفني امل�صاركني 
يف اإدارة �صجون الن�صاء التدريب على مراعاة الفروق بني اجلن�صني وحظر التمييز والتحر�س اجلن�صي�

)24(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 74 اإىل 85 من قواعد نيل�صون مانديال�
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القاعدة 33
1- يجب اأن يتلقى جميع املوظفني املكلَّفني بالتعامل مع ال�صجينات تدريبا يتعلق بالحتياجات اخلا�صة 

للن�صاء وحقوق الإن�صان لل�صجينات�
ر للموظفني العاملني يف �صجون الن�صاء تدريب اأ�صا�صي ب�صاأن امل�صائل الرئي�صية املت�صلة ب�صحة  2 - يوفَّ

الن�صاء، بالإ�صافة اإىل التدريب على الإ�صعافات الأولية والتطبيب الأويل�
3- حيثما ُي�صَمح لالأطفال بالبقاء مع اأمهاتهم يف ال�صجن، تتم اأي�صًا توعية موظفي ال�صجن ب�صاأن منو 
ر لهم تدريب اأ�صا�صي على الرعاية ال�صحية لالأطفال لكي يتمكنوا من ال�صتجابة على النحو  الطفل ويوفَّ

املالئم عند ال�صرورة ويف حالت الطوارئ�
القاعدة 34

تدرج برامج بناء القدرات فيما يتعلق بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية يف مناهج التدريب النظامي 
املناعة  نق�س  الب�صرية/متالزمة  املناعة  نق�س  فريو�س  من  الوقاية  اإىل  وبالإ�صافة  ال�صجون�  ملوظفي 
املكت�صب )الأيدز( وتوفري العالج والرعاية والدعم للم�صابني به، تدرج اأي�صًا يف تلك املناهج م�صائل مثل 
امل�صائل اجلن�صانية وامل�صائل املتعلقة بحقوق الإن�صان، مع الرتكيز ب�صكل خا�س على �صلتها بفريو�س نق�س 

املناعة الب�صرية والو�صم والتمييز�
القاعدة 35

يتلقى موظفو ال�صجون التدريب يف جمال الك�صف عن احتياجات ال�صجينات من الرعاية ال�صحية 
العقلية واحتمال اإيذائهن لأنف�صهن واإقدامهن على النتحار ويف جمال تقدمي امل�صاعدة اإليهن عن طريق 

توفري الدعم لهن واإحالة مثل هذه احلالت اإىل الأخ�صائيني�

10- ال�شجينات القا�شرات
القاعدة 36

تتخذ �صلطات ال�صجن تدابري لتلبية احتياجات ال�صجينات القا�صرات من احلماية�
القاعدة 37

تهياأ لل�صجينات القا�صرات نف�س فر�س التعليم والتدريب املهني املتاحة لل�صجناء الق�صر�
القاعدة 38

تتاح لل�صجينات القا�صرات الربامج واخلدمات التي تراعي ال�صن ونوع اجلن�س، من قبيل امل�صورة 
ب�صاأن النتهاك اأو العنف اجلن�صي� ويجب اأن يتم تثقيفهن ب�صاأن الرعاية ال�صحية اخلا�صة بالن�صاء، وتتاح 

لهن اإمكانية زيارة اأطباء اأمرا�س الن�صاء على نحو منتظم اأ�صوة بال�صجينات البالغات�
القاعدة 39

يجب اأن تتلقى ال�صجينات القا�صرات احلوامل دعما ورعاية طبية مكافئتني ملا تتلقاه ال�صجينات 
�صن اأكرث  البالغات� ويقوم اأخ�صائي طبي مبراقبة حالتهن ال�صحية، مع الأخذ يف العتبار اأنهن قد يتعرَّ

من غريهن مل�صاعفات �صحية خالل فرتة احلمل نظرًا حلداثة اأعمارهن�
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ثانياً- القواعد التي ت�شري على فئات خا�شة
األف- ال�شجينات اللواتي �شدرت �شدهن اأحكام

1- الت�شنيف ح�شب الفئات والعالج على اأ�شا�ص كل حالة على حدة
]تكملة للقواعد 67 اإىل 69 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)25(

القاعدة 40
وظروف  للن�صاء  اخلا�صة  الحتياجات  فيها  تراعى  ت�صنيف  اأ�صاليب  ال�صجون  مديرو  وينفذ  يعد 
ال�صجينات ل�صمان اإعداد وتنفيذ خطط مالئمة وفردية تهدف اإىل التبكري يف تاأهيلهن وعالجهن واإعادة 

اإدماجهن يف املجتمع�
القاعدة 41

يجب اأن ي�صمل تقييم املخاطر املراعي لنوع اجلن�س وت�صنيف ال�صجناء ح�صب الفئات ما يلي:
)اأ( مراعاة اأنَّ ال�صجينات ي�صكلن خطرا اأقل على الآخرين والآثار البالغة ال�صرر التي ميكن اأن 

�س لها ال�صجينات من جراء التدابري الأمنية وم�صتويات العزل امل�صددة؛ تتعرَّ
�صن  )ب(  توفري معلومات اأ�صا�صية ب�صاأن خلفيات الن�صاء، من قبيل العنف الذي رمبا �صبق اأن تعرَّ
اأطفالهن  رعاية  عن  م�صوؤولية  من  ما يتحملنه  جانب  اإىل  املخدرات،  وتعاطيهن  العقلية  واإعاقتهن  له، 
وغريهم، وهي كلها اأمور ل بد من اأخذها يف العتبار لدى احتجازهن واإعداد اخلطط املالئمة لفرتة 

الأحكام ال�صادرة �صدهن؛
)ج(   كفالة اأن تت�صمن اخلطط املتعلقة باحلكم على ال�صجينات برامج وخدمات تكفل تاأهيلهن 

مبا يتواءم مع احتياجاتهن اخلا�صة؛
)د( كفالة اإيداع الن�صاء اللواتي يحتجن اإىل رعاية �صحية عقلية يف اأماكن اإيواء ل تقيد فيها 
حركتهن يكون فيها م�صتوى الإجراءات الأمنية يف اأدنى حد ممكن ويتلقني فيها العالج املنا�صب ولي�س يف 

مرافق يفر�س عليهن فيها اإجراءات اأمنية م�صددة ملجرد اأنهن يعانني من م�صاكل �صحية عقلية�

2- نظام ال�شجن
]تكملة للقاعدتني 65 و66 والقواعد 70 اإىل 81 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)26(

القاعدة 42
الحتياجات  العتبار  يف  ياأخذ  و�صامل  متوازن  اأن�صطة  بربنامج  اللتحاق  من  ال�صجينات  1- متكن 

املالئمة لنوع اجلن�س�

)25(ُيرجى الرجوع اإىل القاعدتني 93 و94 من قواعد نيل�صون مانديال�

)26( ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 91 و92 و95 اإىل 108 من قواعد نيل�صون مانديال�
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والأمهات  احلوامل  احتياجات  يلبي  بحيث  املرونة  من  كاف  بقدر  ال�صجن  نظام  يت�صم  اأن  2- يجب 
لرعاية  الالزمة  الرتتيبات  اأو  املرافق  ر  وتوفَّ ال�صجن�  اأطفالهن يف  يرافقهن  اللواتي  والن�صاء  املر�صعات 

الأطفال يف ال�صجون من اأجل متكني ال�صجينات من امل�صاركة يف الأن�صطة التي تنظم يف ال�صجن�
3- تبذل جهود خا�صة لتوفري برامج تالئم احلوامل والأمهات املر�صعات والن�صاء اللواتي يرافقهن 

اأطفالهن يف ال�صجن�
اإىل دعم نف�صي، ول �صيما  اللواتي يحتجن  ال�صجينات  لتوفري خدمات تالئم  4- تبذل جهود خا�صة 

�صن لعتداءات ج�صدية اأو نف�صية اأو جن�صية� ال�صجينات اللواتي تعرَّ

العالقات الجتماعية والرعاية بعد ال�شجن
]تكملة للقواعد 79 اإىل 81 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)27(

القاعدة 43
�صرطًا  باعتبارها  ال�صجينات  زيارات  ذلك،  اأمكنها  حيثما  اأي�صًا  وتي�صر  ال�صجن،  �صلطات  ع  ت�صجِّ

ا ل�صمان عافيتهن العقلية واإعادة اإدماجهن يف املجتمع� اأ�صا�صيًّا مهمًّ

القاعدة 44
النحو  على  ا�صت�صارتهن  يجب  العائلي،  للعنف  غريهن  من  اأكرث  ال�صجينات  �س  تعرُّ اإىل  بالنظر 

املالئم ب�صاأن الأ�صخا�س، مبن فيهم اأفراد اأ�صرهن، الذين ي�صمح لهم بزيارتهن�

القاعدة 45
ودور  املفتوحة  وال�صجون  املن�زلية  الإجازات  قبيل  من  خيارات،  لل�صجينات  ال�صجن  �صلطات  تتيح 
التاأهيل والربامج واخلدمات املجتمعية، اإىل اأق�صى حد ممكن لتي�صري انتقالهن من ال�صجن اإىل احلرية 

وتقلي�س اإمكانية و�صمهن واإعادة توا�صلهن مع اأ�صرهن يف اأقرب مرحلة ممكنة�

القاعدة 46
على �صلطات ال�صجن اأن تعمل، بالتعاون مع الدوائر املعنية مبراقبة ال�صلوك و/اأو الدوائر املعنية 
اإعداد  على  احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلي  املجتمع  وجماعات  الجتماعية  الرعاية  خدمات  بتقدمي 
برامج �صاملة لإعادة اإدماج ال�صجينات قبل اإطالق �صراحهن وبعده وتنفيذها، مبا يكفل اأخذ الحتياجات 

اخلا�صة للن�صاء يف العتبار�
القاعدة 47

م دعم اإ�صايف لل�صجينات اللواتي يطلق �صراحهن ويحتجن اإىل م�صاعدة نف�صية وطبية وقانونية  يقدَّ
وعملية ل�صمان النجاح يف اإعادة اإدماجهن يف املجتمع، بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات يف 

املجتمع املحلي�
)27( ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 106 اإىل 108 من قواعد نيل�صون مانديال�
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 3- احلوامل والأمهات املر�شعات والأمهات 
اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�شجن

]تكملة للقاعدة 23 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)28(

القاعدة 48
1- تتلقى ال�صجينات احلوامل اأو املر�صعات توجيهات ب�صاأن �صحتهن والنظام الغذائي اخلا�س بهن يف 
ر  اإطار برنامج يعده ويراقبه اأخ�صائي �صحي موؤهل� وتوؤمن اأغذية كافية ووفق جدول زمني منا�صب وتوفَّ

بيئة �صحية وفر�س ممار�صة التمارين بانتظام للحوامل والر�صع والأطفال والأمهات املر�صعات جمانًا�
2- ل يجوز ثني ال�صجينات عن اإر�صاع اأطفالهن ما مل تكن ثمة اأ�صباب �صحية خا�صة تقت�صي ذلك�

3- تدرج يف برامج العالج الحتياجات الطبية والتغذوية لل�صجينات اللواتي و�صعن مواليدهن حديثا، 
دون اأن يرافقهن اأطفالهن يف ال�صجن�

القاعدة 49
تتخذ القرارات فيما يتعلق بال�صماح لالأطفال بالبقاء مع اأمهاتهم يف ال�صجن مبا يراعي يف املقام 

الأول م�صلحة الطفل� ول يعامل الأطفال الذين يرافقون اأمهاتهم يف ال�صجن اإطالقا ك�صجناء�

القاعدة 50
يتاح لل�صجينات اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�صجن اأق�صى ما ميكن من الفر�س لق�صاء الوقت 

مع اأطفالهن�
القاعدة 51

اأمهاتهم يف ال�صجن  ر خدمات الرعاية ال�صحية ب�صكل متوا�صل لالأطفال الذين يعي�صون مع  1- توفَّ
ويتوىل اأخ�صائيون ر�صد منوهم، بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات ال�صحية املجتمعية�

2- يجب تربية الأطفال يف بيئة اأقرب ما تكون للبيئة التي ين�صاأ فيها الأطفال خارج ال�صجن�

القاعدة 52
بكل حالة على حدة  تقييمات خا�صة  اإىل  ا�صتنادا  اأمه  الطفل عن  بف�صل  يتعلق  فيما  القرارات  1- تتخذ 

وتراعى فيها يف املقام الأول م�صلحة الطفل، يف اإطار القوانني الوطنية ذات ال�صلة باملو�صوع�

)28(ُيرجى الرجوع اإىل القاعدتني 28 و29 من قواعد نيل�صون مانديال�
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اإلَّ  بها  الطفل ول ي�صمح  لل�صجن على نحو يراعي م�صاعر  الطفل  تعامل م�صاألة مغادرة  اأن  2- يجب 
عندما حتدد ترتيبات تكفل له رعاية بديلة، وبعد الت�صاور، يف حالة ال�صجينات من الرعايا الأجانب، مع 

امل�صوؤولني القن�صليني�
3- بعد ف�صل الأطفال عن اأمهاتهم واإحلاقهم باأ�صرهم اأو باأقارب لهم اأو تاأمني رعاية اأخرى بديلة 
لهم، يتاح لل�صجينات اأق�صى ما ميكن من الفر�س والت�صهيالت للقاء اأطفالهن، عندما يكون ذلك حتقيقا 

مل�صلحة الطفل ول مي�س ال�صالمة العامة�

4-  ال�شجينات الأجنبيات
]تكملة للقاعدة 38 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)29(

القاعدة 53
نقل  يف  ينظر  باملو�صوع،  �صلة  ذات  الأط��راف  متعددة  اتفاقات  اأو  ثنائية  اتفاقات  وج��ود  1- عند 
ال�صجينات الأجنبيات غري املقيمات يف الدولة التي �صجن فيها اإىل اأوطانهن، وبخا�صة اإذا كان لهن يف 
اأو  بنقلها  طلبًا  املعنية  امل��راأة  تقدمي  بعد  �صجنهن،  فرتة  خالل  ممكن  وقت  اأقرب  يف  اأطفال،  اأوطانهن 

موافقتها على ذلك عن علم وبينة�
التي  الدولة  يف  مقيمة  غري  اأجنبية  �صجينة  مع  يعي�س  طفل  ال�صجن  من  يخرج  اأن  يتعني  2- عندما 

�صجنت فيها، ينظر يف اإعادة الطفل اإىل وطنه، مراعاة مل�صلحة الطفل وبالت�صاور مع اأمه�

5-  ن�شاء الأقليات ون�شاء ال�شعوب الأ�شلية
القاعدة 54

وثقافية خمتلفة  لهن خلفيات دفنية  اللواتي  لل�صجينات  اأنَّ  تدرك  اأن  ال�صجن  �صلطات  على  يجب 
الربامج  من  ال�صتفادة  ما اأردن  اإذا  التمييز  من  متعددة  اأ�صكال  يواجهن  قد  واأنهن  متباينة  احتياجات 
م برامج وخدمات  واخلدمات التي تراعي نوع اجلن�س والأبعاد الثقافية� لذا على �صلطات ال�صجن اأن تقدِّ

�صاملة لتلبية هذه الحتياجات، بالت�صاور مع ال�صجينات اأنف�صهن واجلماعات املعنية�

القاعدة 55
م لل�صجينات قبل اإطالق �صراحهن وبعده لكفالة مالءمتها لل�صجينات  ُت�صتعَر�س اخلدمات التي تقدَّ
و�صمان  معينة  وعرقية  اإثنية  جماعات  اإىل  ينتمني  اللواتي  ولل�صجينات  الأ�صلية  ال�صعوب  ن�صاء  من 

ا�صتفادتهن منها، بالت�صاور مع اجلماعات املعنية�

)29( ُيرجى الرجوع اإىل القاعدة 62 من قواعد نيل�صون مانديال�



75 اجلزء الأول، اأوًل- معاملة ال�صجناء  

باء-  املوقوفات اأو املحتجزات رهن املحاكمة
]تكملة للقواعد 84 اإىل 93 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء[)30(

القاعدة 56
�صن ب�صكل خا�س ل�صوء املعاملة خالل فرتة احتجازهن  على ال�صلطات املعنية اأن ت�صلم باأنَّ الن�صاء يتعرَّ
رهن املحاكمة وتتخذ تدابري مالئمة يف اإطار �صيا�صاتها وممار�صاتها العملية ل�صمان �صالمة هوؤلء الن�صاء 

خالل هذه الفرتة� )انظر اأي�صًا القاعدة 58 اأدناه فيما يتعلق ببدائل الحتجاز رهن املحاكمة(�

ثالثاً- التدابري غري الحتجازية

القاعدة 57
اأ�صاليب مالئمة للت�صدي حلالت املجرمات وتطبيقها�  باأحكام قواعد طوكيو يف و�صع  ي�صرت�صد 
وتو�صع يف اإطار النظم القانونية للدول الأع�صاء خيارات تراعي نوع اجلن�س ب�صاأن تدابري اإحالة املجرمات 
اإىل برامج اإ�صالح خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية وبدائل الحتجاز رهن املحاكمة واإ�صدار الأحكام، 

�س له العديد من املجرمات من اإيذاء يف ال�صابق وم�صوؤوليتهن عن توفري الرعاية� مع مراعاة ما تعرَّ

القاعدة 58
مع مراعاة اأحكام القاعدة 2-3 من قواعد طوكيو، ل تف�صل املجرمات عن اأ�صرهن وجمتمعاتهن 
مع  للتعامل  بديلة  اأ�صاليب  وتطبق  الأ�صرية�  وروابطهن  خللفياتهن  الواجب  العتبار  اإيالء  دون  املحلية 
الن�صاء اللواتي يرتكنب جرائم، من قبيل تدابري اإحالة املجرمات اإىل برامج اإ�صالح خارج نطاق نظام 

العدالة اجلنائية وبدائل الحتجاز رهن املحاكمة واإ�صدار الأحكام، حيثما كان ذلك مالئما وممكنا�

القاعدة 59
التي  الإي��واء  مراكز  يف  املثال  �صبيل  على  الحتجازية،  غري  احلماية  و�صائل  عام  بوجه  ت�صتخدم 
حلماية  املجتمعية،  باخلدمات  تعنى  اأخرى  دوائر  اأو  حكومية  غري  منظمات  اأو  م�صتقلة  هيئات  تديرها 
الن�صاء اللواتي يحتجن اإىل هذه احلماية� ول تطبق التدابري املوؤقتة التي ت�صتمل على احتجاز امراأة لغر�س 
حمايتها اإلَّ عند ال�صرورة وبناء على طلب �صريح من املراأة املعنية، ويتم ذلك يف جميع احلالت حتت 
اإ�صراف ال�صلطات الق�صائية اأو غريها من ال�صلطات املخت�صة� ول يتوا�صل تطبيق هذه التدابري الوقائية 

�صد اإرادة املراأة املعنية�
القاعدة 60

تتاح موارد مالئمة لإيجاد بدائل تنا�صب حالة املجرمات من اأجل دمج التدابري غري الحتجازية 
العدالة  نظام  طائلة  حتت  الن�صاء  جتعل  التي  �صيوعا  امل�صاكل  لأكرث  للت�صدي  املتخذة  الإج��راءات  مع 

)30(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 111 اإىل 120 من قواعد نيل�صون مانديال�
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العنف  �صحايا  الن�صاء  اإىل  امل�صورة  وتقدمي  عالجية  دورات  تنظيم  البدائل  تلك  ت�صمل  وقد  اجلنائية� 
اإعاقة عقلية وتوفري  يعانني من  اللواتي  الن�صاء  اإىل  املنا�صب  العالج  العائلي والعتداء اجلن�صي وتقدمي 
برامج تعليمية وتدريبية لتح�صني فر�س توظيفهن� وتاأخذ هذه الربامج يف العتبار �صرورة توفري الرعاية 

لالأطفال واخلدمات املخ�ص�صة للن�صاء دون غريهن�

القاعدة 61
من  متكنها  التي  بال�صالحيات  املجرمات،  �صد  اأحكامًا  اإ�صدارها  عند  املحاكم،  تتمتع  اأن  يجب 
النظر يف العوامل املخففة للحكم من قبيل وجود �صجل جنائي وعدم خطورة ال�صلوك الإجرامي ن�صبيا 

وطبيعة هذا ال�صلوك، يف �صوء م�صوؤوليات الرعاية امللقاة على عاتق الن�صاء املعنيات واخللفيات املعتادة�

القاعدة 62
تعاطي  من  لعالجهن  املحلي  املجتمع  يف  للن�صاء  خم�ص�صة  برامج  توفري  اإمكانية  حت�صني  يجب 
املخدرات يراعى فيها نوع اجلن�س وتاأثري ال�صدمات النف�صية واإمكانية ا�صتفادة الن�صاء من هذا العالج، 
من اأجل منعهن من ارتكاب اجلرائم ولأغرا�س اإحالتهن اإىل برامج اإ�صالح خارج نطاق نظام العدالة 

اجلنائية واإ�صدار اأحكام بديلة �صدهن�

1- التدابري الالحقة لإ�شدار الأحكام
القاعدة 63

يجب اأن توؤخذ م�صوؤولية ال�صجينات عن توفري الرعاية واحتياجاتهن اخلا�صة فيما يتعلق باإعادة 
الإدماج يف املجتمع بعني العتبار يف القرارات املتعلقة بالإفراج امل�صروط املبكر�

2-  احلوامل والن�شاء اللواتي َيِعْلَن اأطفاًل
القاعدة 64

يف�صل، حيثما يكون ممكنا ومالئما، اإ�صدار اأحكام غري احتجازية بحق احلوامل والن�صاء اللواتي 
َيِعْلَن اأطفاًل، وينظر يف اإ�صدار اأحكام احتجازية يف احلالت التي تعترب فيها اجلرمية املرتكبة خطرية اأو 
عنيفة اأو يف احلالت التي ت�صكل فيها املراأة خطرا م�صتمرا، وبعد مراعاة م�صلحة الطفل اأو الأطفال مع 

كفالة و�صع ترتيبات مالئمة لتوفري الرعاية لهوؤلء الأطفال�

3-  املجرمات القا�شرات
القاعدة 65

ال�صجن� ويجب مراعاة �صعف  القانون  الذين يخالفون  الأطفال  اإيداع  الإمكان جتنب  يجب قدر 
املجرمات القا�صرات ب�صبب نوع اجلن�س عند اتخاذ قرارات ب�صاأنهن�
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4-  الن�شاء الأجنبيات
القاعدة 66

عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  للت�صديق  اجلهود  ق�صارى  تبذل 
الوطنية)31( وبروتوكول منع وقمع الجتار بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، واملعاقبة عليه املكمل 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية)32( من اأجل تنفيذ اأحكامهما على نحو تام 
ر احلماية الق�صوى ل�صحايا الجتار بغية جتنب الإيذاء غري املبا�صر للعديد من الن�صاء الأجنبيات� مبا يوفِّ

رابعاً- اإجراء البحوث واإعداد اخلطط والتقييم والتوعية
1-   اإجراء البحوث واإعداد اخلطط والتقييم

القاعدة 67
تبذل اجلهود لتنظيم وت�صجيع اإجراء بحوث �صاملة تركز على النتائج ب�صاأن اجلرائم التي ترتكبها 
الن�صاء والأ�صباب التي تدفعهن اإىل الوقوع حتت طائلة العدالة اجلنائية والأثر الذي يرتتب على الوجود 
يف و�صط اإجرامي وال�صجن يف الن�صاء وب�صاأن اخل�صائ�س التي تت�صم بها املجرمات والربامج التي ت�صمم 
وال�صيا�صات  الربامج  كاأ�صا�س لإعداد اخلطط وو�صع  ارتكاب اجلرم،  الن�صاء  اإمكانية معاودة  للحد من 

على نحو فعال لتلبية الحتياجات املتعلقة باإعادة اإدماج املجرمات يف املجتمع�

القاعدة 68
تبذل اجلهود لتنظيم وت�صجيع البحوث ب�صاأن عدد الأطفال الذين يت�صررون ب�صبب خ�صوع اأمهاتهم 
لنظام العدالة اجلنائية وحب�صهن بوجه خا�س وما يرتتب على ذلك من اأثر يف الأطفال، من اأجل امل�صاهمة 

يف و�صع ال�صيا�صات والربامج مع مراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول�

القاعدة 69
با�صتعرا�س الجتاهات وامل�صاكل والعوامل املرتبطة ب�صلوك  للقيام على نحو دوري  تبذل اجلهود 
املراأة الإجرامي ومدى فعالية تلبية الحتياجات املتعلقة باإعادة اإدماج املجرمات واأطفالهن يف املجتمع 
وتقييمها ون�صر املعلومات عن ذلك، من اأجل احلد من و�صمهن وو�صم اأطفالهن والأثر ال�صلبي الذي يلحق 

بهم من جراء خ�صوع تلك الن�صاء لنظام العدالة اجلنائية�

)31(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574�

)32( املرجع نف�صه، املجلد 2237، الرقم 39574�
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2- التوعية وتبادل املعلومات وتوفري التدريب

القاعدة 70
العدالة  نظام  طائلة  حتت  الن�صاء  جتعل  التي  بالأ�صباب  واجلمهور  الإع��الم  و�صائل  توعية  1- يجب 
اجلنائية وباأجنع ال�صبل الكفيلة بالت�صدي لذلك، من اأجل اإتاحة اإمكانية اإعادة اإدماج الن�صاء يف املجتمع، 

مع مراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول�
العدالة  اإج��راءات نظام  املتوخاة من  النتائج  اإىل حت�صني  التي ترمي  ال�صيا�صات  ت�صمل  اأن  2- يجب 
ب�صاأن  والأمثلة  البحوث  وتعميم  ن�صر  واأطفالهن  الن�صاء  اإن�صاف  وزيادة  للمجرمات  للت�صدي  اجلنائية 

املمار�صات اجليدة يف هذا املجال�
3- تزود و�صائل الإعالم واجلمهور واجلهات التي تتحمل م�صوؤولية مهنية يف امل�صائل املتعلقة بال�صجينات 

واملجرمات على نحو منتظم مبعلومات وقائعية عن امل�صائل امل�صمولة بهذه القواعد وعن تنفيذها�
4- تعد وتنفذ برامج تدريبية للم�صوؤولني املعنيني يف نظام العدالة اجلنائية ب�صاأن هذه القواعد وب�صاأن 

نتائج البحوث من اأجل توعيتهم بالأحكام الواردة فيها وت�صجيعهم على العمل بها�



ثانياً- بدائل ال�شجن والعدالة الت�شاحلية

 9-  قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري 
*

غري الحتجازية )قواعد طوكيو(12

اأوًل-  مبادئ عامة
1- الأهداف الأ�صا�صية

حتتوي هذه القواعد الدنيا النموذجية على جمموعة من املبادئ الأ�صا�صية لتعزيز ا�صتخدام   1-1
التدابري غري الحتجازية، كما حتتوي على �صمانات دنيا لالأ�صخا�س اخلا�صعني لبدائل ال�صجن�

ت�صتهدف هذه القواعد الت�صجيع على زيادة ا�صرتاك املجتمع يف تدبري �صوؤون العدالة اجلنائية   2-1
ويف معاملة املجرمني على وجه التحديد� كما ت�صتهدف اإثارة �صعور بامل�صوؤولية اإزاء املجتمع لدى اجلناة�

تراعى يف تنفيذ هذه القواعد الظروف ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية يف كل   3-1
بلد، كما تراعى اأهداف وغايات نظام العدالة اجلنائية فيه�

اجلاين  حقوق  بني  �صحيح  توازن  اإقامة  اإىل  القواعد  هذه  تنفيذ  عند  الأع�صاء  الدول  ت�صعى   4-1
وحقوق املجني عليه، واهتمام املجتمع بالأمن العام ومنع اجلرمية�

ت�صتحدث الدول الأع�صاء، يف نظمها القانونية، تدابري غري احتجازية تهدف اإىل توفري اختيارات   5-1
اعتبارها مراعاة  وا�صعة يف  العدالة اجلنائية،  �صيا�صات  وتر�صيد  ال�صجن،  ا�صتخدام  اأخرى تخفف من 

حقوق الإن�صان ومقت�صيات العدالة الجتماعية واحتياجات اإعادة تاأهيل اجلاين�

2- نطاق التدابري غري الحتجازية
اأو  للمقا�صاة  الأ�صخا�س اخلا�صعني  القواعد على جميع  ال�صلة يف هذه  ذات  الأحكام  ت�صري   1-2
املحاكمة اأو تنفيذ حكم ما، يف جميع مراحل تدبري �صوؤون العدالة اجلنائية� ولأغرا�س هذه القواعد 
ُي�صار اإىل هوؤلء الأ�صخا�س بعبارة "ُجناة"، ب�صرف النظر عما اإذا كانوا من امل�صتبه فيهم اأو املتهمني اأو 

ال�صادرة اأحكام عليهم�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 110/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990�
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ُتطّبق هذه القواعد دون اأيِّ متييز ي�صتند اإىل العن�صر اأو اللون اأو اجلن�س، اأو ال�صن اأو اللغة اأو   2-2
الديانة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو غري ال�صيا�صي، اأو الأ�صل الوطني اأو الجتماعي، اأو امللكية اأو املولد اأو اأيِّ 

و�صع اآخر�

يّت�صق مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته، و�صخ�صية اجلاين  املرونة مبا  توفري مزيد من  بغية   3-2
ر نظام  وخلفيته، ومقت�صيات حماية املجتمع، ولجتناب ا�صتخدام عقوبة ال�صجن بال داع، ينبغي اأن يوفِّ
العدالة اجلنائية طائفة عري�صة من التدابري غري الحتجازية، بدءا من التدابري ال�صابقة للمحاكمة 
ا عدد واأنواع التدابري غري الحتجازية املتاحة فينبغي اأن  حتى التدابري الالحقة لإ�صدار احلكم� واأمَّ

يحددا على نحو يبقي على اإمكانية الت�صاق يف الأحكام�

ينبغي الت�صجيع على و�صع تدابري غري احتجازية جديدة، ور�صد هذه التدابري عن كثب، وتقييم   4-2
ا�صتخدامها بانتظام�

ُينظر يف التعامل مع اجلناة يف اإطار املجتمع، جتنبا قدر الإمكان للجوء اإىل الإجراءات الر�صمية   5-2
اأو املحاكمة اأمام حمكمة، وفقًا لل�صمانات القانونية وحكم القانون�

ينبغي ا�صتخدام التدابري غري الحتجازية وفقًا للمبداأ الذي يق�صي باأدنى حد من التدخل�  6-2

ينبغي اأن ي�صّكل ا�صتخدام التدابري غري الحتجازية جزءا من الجتاه اإىل اإلغاء العقاب واإلغاء   7-2
التجرمي، بدل من اأن يتداخل مع اجلهود املبذولة يف هذا الجتاه اأو يعطلها�

3- ال�صمانات القانونية

، بقانوٍن، على ا�صتحداث التدابري غري الحتجازية وتعريفها وتطبيقها� ُين�سُّ  1-3

يجري اختيار التدبري غري الحتجازي بناء على تقييم املعايري الثابتة فيما يتعلق بطبيعة اجلرم   2-3
ومدى خطورته وب�صخ�صية اجلاين وخلفيته، وباأغرا�س احلكم وحقوق ال�صحية�

متار�س الهيئة الق�صائية اأو غريها من الهيئات امل�صتقلة املخت�صة �صالحيتها ال�صتن�صابية يف   3-3
جميع مراحل الدعوى، وذلك ب�صمان حتّمل امل�صوؤولية كاملة ووفقًا حلكم القانون وحده�

يلزم، لتخاذ اأيِّ تدابري غري احتجازية تفر�س على اجلاين التزامًا ما وتطبق قبل الإجراءات   4-3
الر�صمية اأو املحاكمة اأو عو�صًا عنهما، احل�صول على موافقة اجلاين�

تخ�صع قرارات فر�س تدابري غري احتجازية لإعادة النظر من ِقبل هيئة ق�صائية اأو هيئة اأخرى   5-3
م�صتقلة خمت�صة، بناء على طلب اجلاين�

اأو هيئة اأخرى م�صتقلة خمت�صة، ب�صاأن  اأو �صكوى اإىل هيئة ق�صائية  يحق للجاين تقدمي طلب   6-3
امل�صائل التي مت�س حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري الحتجازية�
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ر الآلية املنا�صبة لالنت�صاف، ولرفع الظلم عند الإمكان، يف اأيِّ حالة تظلم من عدم مراعاة  توفَّ  7-3
حقوق الإن�صان امل�صلَّم بها دوليا�

ل تنطوي التدابري غري الحتجازية على اإجراء جتارب طبية اأو نف�صانية على اجلاين، اأو على   8-3
تعري�صه بغري داع ملخاطر ج�صمانية اأو عقلية�

ت�صان يف جميع الأحوال كرامة اجلاين الذي تتخذ ب�صاأنه تدابري غري احتجازية�  9-3
عند تنفيذ التدابري غري الحتجازية ل تفر�س على حقوق اجلاين اأية قيود تتجاوز ما رخ�صت   10-3

به الهيئة املخت�صة التي اأ�صدرت القرار الأ�صلي�
اأ�صرته يف اأن ت�صان حياتهم  عند تطبيق التدابري غري الحتجازية، يحرتم حق اجلاين وحق   11-3

اخلا�صة�
التامة ول تك�صف لأطراف ثالثة� ويكون الطالع  حتاط �صجالت اجلاين ال�صخ�صية بال�صرية   12-3
الأ�صخا�س  من  وغريهم  اجلاين  ق�صية  يف  بالف�صل  مبا�صرة  املعنيني  الأ�صخا�س  على  قا�صرا  عليها 

املرخ�س لهم بذلك  ح�صب الأ�صول�

4- �صرط وقائي
النموذجية ملعاملة  الدنيا  القواعد  اأنه يحول دون تطبيق  القواعد على  ل يف�صر �صيء يف هذه   1-4
 )2(

)1( اأو قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني(،13
ال�صجناء12

�صون لأيِّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز  اأو جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�س الذين يتعرَّ
)3( اأو اأيِّ �صكوك ومعايري اأخرى حلقوق الإن�صان يعرتف بها املجتمع الدويل وتت�صل مبعاملة 

اأو ال�صجن،14
املجرمني وحماية ما لهم من حقوق الإن�صان الأ�صا�صية�

ثانياً- املرحلة ال�شابقة للمحاكمة
5- التدابري ال�صابقة للمحاكمة

ينبغي عند القت�صاء، ومبا ل يتعار�س مع النظام القانوين، تخويل ال�صرطة اأو النيابة العامة اأو   1-5
غريهما من الأجهزة املعنية مبعاجلة الق�صايا اجلنائية �صلطة اإ�صقاط الدعوى املقامة على اجلاين متى 
راأت اأنَّ ال�صري فيها غري �صروري حلماية املجتمع اأو منع اجلرمية اأو تعزيز احرتام القانون وحقوق املجني 
ينبغي  الإج��راءات،  اأو يف حتديد  منا�صبا،  اأمرًا  الدعوى  اإ�صقاط  كان  اإذا  فيما  البت  ولأغرا�س  عليهم� 
ا�صتحداث جمموعة من املعايري الثابتة يف كل نظام قانوين� ويف الق�صايا الب�صيطة، يجوز لوكيل النيابة 

اأن يفر�س تدابري غري احتجازية ح�صب القت�صاء�

)1( حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 173/43�
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6- جتنُّب الحتجاز ال�صابق للمحاكمة
اإيالء  اأخري، ومع  اإلَّ كمالذ  الإج��راءات اجلنائية  للمحاكمة يف  ال�صابق  ي�صتخدم الحتجاز  ل   1-6

الهتمام الواجب للتحقيق يف اجلرم املدعى وحلماية املجتمع واملجني عليه�
ت�����ص��ت��خ��دم ب���دائ���ل الح��ت��ج��از ال�����ص��اب��ق ل��ل��م��ح��اك��م��ة يف اأب���ك���ر م��رح��ل��ة مم��ك��ن��ة� ول ي���دوم   2-6
امل��ادة يف  امل��ذك��ورة  الأه����داف  حتقيق  ي�صتوجبه  مم��ا  اأط���ول  ف��رتة  للمحاكمة  ال�صابق   الح��ت��ج��از 

6-1، وتتوخى يف تنفيذه العتبارات الإن�صانية واحرتام الكرامة التي ُفطر عليها الب�صر�
يكون للجاين حق ال�صتئناف اأمام هيئة ق�صائية اأو اأية هيئة اأخرى م�صتقلة خمت�صة يف حالت   3-6

ا�صتخدام الحتجاز ال�صابق للمحاكمة�

ثالثاً-  مرحلة املحاكمة واإ�شدار احلكم
7- تقارير التحقيقات الجتماعية

متى تي�صرت اإمكانية ال�صتعانة بتقارير تت�صمن حتقيقات اجتماعية، جاز للهيئة الق�صائية اأن   1-7
ت�صتعني بتقرير يعده موظف اأو جهاز خمت�س ومفو�س� وينبغي اأن يت�صمن هذا التقرير معلومات عن 
اخللفية الجتماعية للجاين تت�صل بنمطه ال�صخ�صي يف الإجرام واجلرائم الراهنة� وينبغي اأن يت�صمن 
اأي�صًا معلومات وتو�صيات ذات �صلة باإجراءات اإ�صدار احلكم� كذلك ينبغي اأن يت�صم التقرير بالواقعية 

واملو�صوعية وعدم التحيز واأن تكون الآراء املعرب عنها فيه وا�صحة التحديد�

8-  تدابري اإ�صدار احلكم
ينبغي للهيئة الق�صائية، وقد توافرت لديها طائفة من التدابري غري الحتجازية، اأن تراعي يف   1-8
اتخاذ قرارها حاجة اجلاين اإىل اإعادة التاأهيل، وحماية املجتمع، وكذلك م�صالح املجني عليه، الذي 

ينبغي ا�صت�صارته كلما كان ذلك منا�صبا�
يجوز لل�صلطات التي ت�صدر الأحكام اأن تبتَّ يف الق�صايا بالطرق التالية:  2-8

)اأ( العقوبات ال�صفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار؛
)ب(  اإخالء ال�صبيل امل�صروط؛

)ج(   العقوبات التي مت�س حالة الفرد القانونية؛
)د(      العقوبات القت�صادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛

)ه(     الأمر مب�صادرة الأموال اأو نزع امللكية؛
)و(      الأمر برد احلق اإىل املجني عليه اأو تعوي�صه؛

)ز(      احلكم مع وقف النفاذ اأو املُرجاأ؛
)ح(      الو�صع حتت الختبار والإ�صراف الق�صائي؛

)ط(    الأمر بتاأدية خدمات للمجتمع املحلي؛
)ي(     الإحالة اإىل مراكز املثول؛

)ك(    الإقامة اجلربية؛
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اأيِّ �صكل اآخر من اأ�صكال املعاملة غري الإيداع يف موؤ�ص�صة احتجازية؛ )ل( 
اأيِّ جمموعة من التدابري املدرجة اأعاله� )م( 

رابعاً-  املرحلة الالحقة ل�شدور احلكم
9- الرتتيبات الالحقة ل�صدور احلكم

تتاح للهيئة املخت�صة طائفة عري�صة من التدابري البديلة الالحقة ل�صدور احلكم لكي يتالفى   1-9
اإيداع اجلاين يف موؤ�ص�صة احتجازية وم�صاعدته على عودة اندماج مبكرة يف املجتمع�

ميكن اأن ت�صمل التدابري الالحقة ل�صدور احلكم ما يلي:  2-9
)اأ( الت�صريح بالغياب، ودور التاأهيل؛

)ب(  اإطالق ال�صراح من اأجل العمل اأو تلقي العلم؛
)ج(   اإخالء ال�صبيل امل�صروط مبختلف اأ�صكاله؛

)د( اإ�صقاط العقوبة؛
)ه( العفو�

يخ�صع القرار املتعلق بالتدابري الالحقة لإ�صدار احلكم، با�صتثناء حالة العفو، لإعادة نظر من   3-9
ِقبل هيئة ق�صائية اأو هيئة اأخرى م�صتقلة خمت�صة، بناء على طلب اجلاين�

ينظر يف اأبكر مرحلة ممكنة يف اأيِّ �صكل من اأ�صكال اإطالق �صراح اجلاين واإحالته اإىل برنامج   4-9
غري احتجازي�

خام�شاً- تنفيذ التدابري غري الحتجازية
10-  الإ�صراف

الغر�س من الإ�صراف هو احلد من معاودة ارتكاب اجلرائم وم�صاعدة املجرم على الندماج   1-10
يف املجتمع على نحو يقلل اإىل احلد الأدنى من احتمال العودة اإىل اجلرمية�

هيئة  الإ�صراف  هذا  تتوىل  اجلاين  على  الإ�صراف  الحتجازي  غري  التدبري  ي�صتلزم  عندما   2-10
خمت�صة مبوجب ال�صروط املحددة التي ين�س عليها القانون�

ينبغي تقرير اأن�صب نوع من الإ�صراف والعالج، يف اإطار التدبري غري الحتجازي لكل حالة على   3-10
حدة مبا يهدف اإىل م�صاعدة اجلاين على معاجلة اإجرامه� على اأن يعاد النظر دوريا يف هذا الإ�صراف 

والعالج واأن يعدل ح�صب القت�صاء�
روابطهم مبجتمعهم  توطيد  وبفر�س  واملادية  والجتماعية  النف�صية  بامل�صاعدة  يزود اجلناة   4-10

وتي�صري عودتهم اإىل النخراط فيه�
11- املدة

ل تتجاوز فرتة التدبري غري الحتجازي املدة التي قررتها الهيئة املخت�صة وفقًا للقانون�  1-11
يجوز الن�س على اإنهاء التدبري غري الحتجازي مبكرا اإذا كانت ا�صتجابة اجلاين له مر�صية�  2-11
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12- ال�صروط
ر ال�صروط التي يتعني على اجلاين اأن يراعيها، توجب عليها  اإذا كان لل�صلطة املخت�صة اأن تقرِّ  1-12

اأن تاأخذ يف العتبار احتياجات املجتمع واحتياجات اجلاين واملجني عليه وحقوقهما على ال�صواء�
اإ�صعاف  وت�صتهدف  اأمكن،  ما  وقليلة  ودقيقة  عملية  مراعاتها  تتعني  التي  ال�صروط  تكون   2-12
 احتمال ارتداد اجلاين اإىل ال�صلوك الإجرامي وزيادة فر�س اندماجه يف املجتمع، مع مراعاة احتياجات 

املجني عليه�
عند بدء تطبيق التدبري غري الحتجازي يزود اجلاين ب�صرح، �صفوي وكتابي، لل�صروط التي   3-12

حتكم تطبيق ذلك التدبري، مبا يف ذلك واجبات اجلاين وحقوقه�
لل�صلطة املخت�صة اأن تعدل ال�صروط مبوجب الأحكام القانونية املرعية، وفقًا ملا يحرزه اجلاين   4-12

من تقدم�

13- عملية العالج
خمتلفة،  خمططات  املنا�صبة،  احل��الت  ويف  الح��ت��ج��ازي،  غري  التدبري  اإط��ار  يف  تو�صع،   1-13
كمعاجلة احل����الت الج��ت��م��اع��ي��ة ك��ل ع��ل��ى ح���دة، وال��ع��الج اجل��م��اع��ي، وب��رام��ج الإق���ام���ة يف دور 
مبزيد  اجلناة  احتياجات  لتلبية  وذل��ك  اجلناة،  من  خمتلفة  لفئات  املتخ�ص�س  والعالج   عالجية، 

من الفعالية�
ينبغي اأن يتوىل العالج فنيون لديهم القدر املالئم من التدريب واخلربة العملية�  2-13

و�صخ�صيته  اجلاين  خلفية  لفهم  الالزمة  اجلهود  بذل  العالج،  �صرورة  تقررت  متى  ينبغي،   3-13
وقدراته وذكائه وقيمه، ول �صيما لفهم الظروف التي اأدت اإىل ارتكابه اجلرمية�

يجوز للهيئة املخت�صة اأن ت�صرك املجتمع املحلي ونظم الدعم الجتماعي يف تطبيق التدابري   4-13
غري الحتجازية�

ل�صمان  فيه  التحكم  ي�صهل  حد  عند  بها  املكلَّف  احل��الت  عبء  اإبقاء  الإمكان،  قدر  يتعني،   5-13
التنفيذ الفعال للربامج العالجية�

تعد ال�صلطة املخت�صة وحتفظ ملف ق�صية لكل جان�  6-13

14- الن�صباط والإخالل بال�صروط
التدبري غري  اإىل تعديل  التي تتعني عليه مراعاتها  بال�صروط  اإخالل اجلاين  يوؤدي  اأن  يجوز   1-14

الحتجازي اأو اإلغائه�
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تقوم الهيئة املخت�صة مبهمة تعديل التدبري غري الحتجازي اأو اإلغائه؛ ول ي�صرع يف ذلك اإلَّ   2-14
بعد درا�صة دقيقة للوقائع التي يديل بها كل من املوظف امل�صرف واجلاين�

ينبغي األَّ يوؤدي اإخفاق التدبري غري الحتجازي تلقائيا اإىل فر�س تدبري احتجازي�  3-14
حتدد  اأن  اإىل  اإلغائه،  اأو  الحتجازي  غري  التدبري  تعديل  حالة  يف  املخت�صة،  ال�صلطة  ت�صعى   4-14
تدبريا بديال منا�صبا غري احتجازي� ول تفر�س عقوبة ال�صجن اإلَّ اإذا انعدمت البدائل الأخرى املنا�صبة�

اإخالله  حتدد بن�س قانون �صالحية اعتقال اجلاين اخلا�صع لالإ�صراف واحتجازه يف حالة   5-14
بال�صروط�

عندما يعدل التدبري غري الحتجازي اأو ُيلغى يكون للجاين حق ال�صتئناف اأمام هيئة ق�صائية   6-14
اأو هيئة اأخرى م�صتقلة خمت�صة�

�شاد�شاً-  املوظفون
15-  التوظيف

اأو اللغة،  اأو ال�صن  اأو اجلن�س  اأو اللون،  ل مياَر�س يف تعيني املوظفني اأيُّ متييز ب�صبب العن�صر   1-15
اأو  اأو املولد  اأو امللكية  اأو الجتماعي،  اأو الأ�صل الوطني  اأو غري ال�صيا�صي،  اأو الراأي ال�صيا�صي  اأو الديانة 
اأيِّ و�صع اآخر� وينبغي ل�صيا�صة تعيني املوظفني اأن ت�صع يف العتبار ال�صيا�صات الوطنية اخلا�صة بالعمل 

الإيجابي واأن تراعي تنوع اجلناة الذين �صيخ�صعون لالإ�صراف�
ينبغي اأن يكون الأ�صخا�س املعينون لتطبيق التدابري غري الحتجازية �صاحلني بطبعهم لهذا   2-15
العمل� واأن يكونوا، حيثما اأمكن، حا�صلني على التدريب املهني واخلربة العملية املنا�صبني� وحتدد هذه 

املوؤهالت حتديدا وا�صحا�
للح�صول على املوظفني الفنيني املوؤهلني والحتفاظ بهم، ينبغي تاأمني و�صع وظيفي منا�صب   3-15
ورواتب وا�صتحقاقات وافية تتنا�صب وطبيعة العمل، وتوفري فر�س كافية للرتقي املهني والتطور الوظيفي�

16-  تدريب املوظفني
تاأهيل  باإعادة  يتعلق  فيما  لهم،  م�صوؤولياتهم  تو�صيح  هو  املوظفني  تدريب  الغر�س من  يكون   1-16
اجلاين و�صمان حقوقه وحماية املجتمع� وينبغي اأن يعمل التدريب اأي�صًا على توعية املوظفني باحلاجة 

اإىل التعاون يف الأن�صطة مع الأجهزة املعنية وتن�صيقها معها�
غري  التدابري  طبيعة  عن  درو���ص��ا  ي�صمل  بتدريب  باخلدمة  اللتحاق  قبل  املوظفون  ي��زود   2-16
الحتجازية والغر�س من الإ�صراف وخمتلف الطرائق امل�صتخدمة يف تطبيق التدابري غري الحتجازية�

يحافظ املوظفون بعد التحاقهم باخلدمة على معارفهم وقدراتهم الفنية ويرتقون بها، وذلك   3-16
بامل�صاركة يف دورات التدريب اأثناء اخلدمة ودورات جتديد املعلومات� وتتاح مرافق وافية لهذا الغر�س�



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  86

�شابعاً-  املتطّوعون واملوارد املجتمعية الأخرى
17-  م�صاركة اجلمهور

ينبغي ت�صجيع امل�صاركة من جانب اجلمهور باعتبارها موردا رئي�صيا وواحدا من اأهم عوامل   1-17
حت�صني الروابط بني اجلناة اخلا�صعني للتدابري غري الحتجازية من ناحية والأ�صرة واملجتمع املحلي 
العدالة  �صوؤون  اإدارة  على  القائمني  جلهود  مكملة  امل�صاركة  هذه  تكون  اأن  وينبغي  اأخ��رى�  ناحية  من 

اجلنائية�
ينبغي النظر اإىل امل�صاركة من جانب اجلمهور على اأنها فر�صة مل�صاهمة اأفراد املجتمع املحلي   2-17

يف حماية جمتمعهم�
18-  تفهم اجلمهور وتعاونه

ينبغي ت�صجيع الأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�س وعامة اجلمهور على م�صاندة املنظمات   1-18
الطوعية املروجة للتدابري غري الحتجازية�

اأجل  من  بانتظام،  اأخرى  باأن�صطة  والقيام  وندوات،  درا�صية  وحلقات  موؤمترات  عقد  ينبغي   2-18
التوعية ب�صرورة م�صاركة اجلمهور يف تطبيق التدابري غري الحتجازية�

اء يوؤدي اإىل ال�صطالع  ينبغي ا�صتخدام و�صائط الإعالم بكافة اأ�صكالها لإيجاد موقف عام بنَّ  3-18
باأن�صطة ت�صاعد على التو�صع يف تطبيق العالج غري الحتجازي وعلى انخراط اجلناة يف املجتمع�

التدابري غري  اأهمية دوره يف تنفيذ  اإيقاف اجلمهور على مدى  اأيُّ جهد يف  خر  ُيدَّ األَّ  ينبغي   4-18
الحتجازية�

19-  املتطوعون
ُيختار املتطوعون بدقة بالغة ويعينون ا�صتنادا اإىل قدرتهم على القيام بالأعمال املراد تنفيذها   1-19
واهتمامهم بها� ويزودون بالتدريب املالئم على امل�صوؤوليات املحددة التي �صي�صطلعون بها، وتتاح لهم 

اإمكانية احل�صول على الدعم والإر�صاد من ال�صلطة املخت�صة وفر�س الت�صاور معها�
عوا اجلناة واأ�صرهم على اإقامة روابط مفيدة مع املجتمع املحلي،  ينبغي للمتطوعني اأن ي�صجِّ  2-19
وعلى تو�صيع نطاق ات�صالتهم، وذلك باإ�صداء امل�صورة اإليهم وبغري ذلك من اأ�صكال امل�صاعدة املالئمة، 

وفقًا لقدرتهم ولحتياجات اجلناة�
يوؤّمن على املتطوعني يف تنفيذهم ملهامهم �صد احلوادث والإ�صابات وامل�صوؤولية العامة� وترد   3-19
اإليهم قيمة النفقات املاأذون بها التي يتكبدونها يف قيامهم بعملهم� وينبغي اأن ينالوا عرفان اجلمهور 

لقاء اخلدمات التي يقدمونها خلري املجتمع�
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ثامناً-  البحث والتخطيط و�شياغة ال�شيا�شات والتقييم
20-  البحث والتخطيط

ينبغي بذل اجلهود الالزمة لإ�صراك الهيئات العامة واخلا�صة على ال�صواء يف تنظيم وتعزيز   1-20
اأ�صا�صيا من جوانب  ذلك جانبا  باعتبار  الحتجازية  بالو�صائل غري  اجلناة  املتعلقة مبعاجلة  البحوث 

عملية التخطيط�
ينبغي اإجراء بحوث منتظمة ب�صاأن امل�صاكل التي يواجهها املوكلون وممار�صو املهنة واملجتمع   2-20

املحلي ومقررو ال�صيا�صات�
اأن�صطة البحوث واملعلومات جزءا ل يتجزاأ من نظام العدالة اجلنائية، واأن  اأن تكون  ينبغي   3-20
ت�صتهدف جمع وحتليل البيانات والإح�صاءات املت�صلة بتنفيذ عالج اجلناة بالو�صائل غري الحتجازية�

21-  �صياغة ال�صيا�صات وو�صع الربامج
منهجية  اأ�ص�س  على  وتنفذ  الحتجازية  غري  بالتدابري  اخلا�صة  الربامج  تخطط  اأن  ينبغي   1-21

باعتبارها جزءا ل يتجزاأ من نظام العدالة اجلنائية يف اإطار عملية التنمية الوطنية�
من  مبزيد  الحتجازية  غري  التدابري  تنفيذ  بهدف  منتظمة  تقييم  عمليات  اإج��راء  ينبغي   2-21

الفعالية�
واأدائها  الحتجازية  غري  التدابري  اأه��داف  لتقييم  دورية  ا�صتعرا�س  عمليات  اإج��راء  ينبغي   3-21

ومدى فعاليتها�
22-  الروابط مع الأجهزة والأن�صطة ذات ال�صلة

ينبغي اأن ت�صتحدث، على م�صتويات خمتلفة، اآليات منا�صبة ت�صهل اإقامة الروابط، يف جمالت   1-22
كال�صحة والإ�صكان والتعليم والعمل، بني الدوائر امل�صوؤولة عن التدابري غري الحتجازية وغريها من 
فروع نظام العدالة اجلنائية، واأجهزة التنمية الجتماعية والرعاية الجتماعية، احلكومية منها وغري 

احلكومية، وو�صائط الإعالم�
23-  التعاون الدويل

تبذل اجلهود لتوثيق التعاون العلمي بني البلدان يف جمال العالج بالو�صائل غري الحتجازية�   1-23
وينبغي دعم البحث والتدريب وامل�صاعدة التقنية وتبادل املعلومات بني الدول الأع�صاء ب�صاأن التدابري 
وبالتعاون  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  معاهد  خالل  من  وذلك  الحتجازية،  غري 
التابع  الإن�صانية  وال�صوؤون  الجتماعية  التنمية  والعدالة اجلنائية مبركز  الوثيق مع فرع منع اجلرمية 

لالأمانة العامة لالأمم املتحدة�
تو�صيع نطاق  اأجل  الت�صريعية من  الأحكام  وتن�صيق  املقارنة  الدرا�صات  اإجراء  ت�صجيع  ينبغي   2-23
اخليارات غري الحتجازية وتي�صري تطبيقها عرب احلدود الوطنية وفقًا للمعاهدة النموذجية ب�صاأن نقل 

)4(
الإ�صراف على املجرمني املحكوم عليهم باأحكام م�صروطة اأو املفرج عنهم اإفراجا م�صروطا�12

)4( مرفق قرار اجلمعية العامة 119/45�
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 10-  اإعالن كادوما ب�شاأن اخلدمة املجتمعية وتو�شيات 
ي   احللقة الدرا�شية املعنونة "العدالة اجلنائية: حتدِّ

 اكتظاظ ال�شجون"، التي ُعقدت يف �شان خو�شيه، 
من 3 اإىل 7 �شباط/فرباير 199712*
اإعالن كادوما ب�شاأن اخلدمة املجتمعية

الدرا�صية  احللقة  اعتمدته  الذي  اأفريقيا،  يف  ال�صجون  اأح��وال  ب�صاأن  كمبال  باإعالن  رون  يذكِّ اإذ 
اأيلول/�صبتمرب  اإىل 21  اأفريقيا، املعقودة يف كمبال يف الفرتة من 19  ال�صجون يف  اأحوال  الدولية ب�صاأن 
1996، والذي ي�صع يف العتبار فعالية احلب�س املحدودة، وخا�صة بالن�صبة اإىل من يق�صون مدد عقوبات 

ق�صرية، وكذلك تكاليف احلب�س التي يتكّبدها املجتمع كله،
الحتجازية،  لالأحكام  البديلة  بالتدابري  البلدان  من  كثري  يف  املتزايد  بالهتمام  هون  ينوِّ واإذ 

وكذلك بالتطورات املب�ّصرة باخلري يف هذا ال�صدد يف جميع اأنحاء العامل،
واإذ يالحظون مع التقدير اأنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي قد �صّلم يف قراره 36/1997 املوؤرخ 
21 متوز/يوليه 1997 باأهمية اإعالن كمبال يف التعاون الدويل من اأجل حت�صني اأحوال ال�صجون، الذي 

اأُرفق بذلك القرار،
واإذ ي�صعون يف اعتبارهم قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد 
 )2(

)1( وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني(،14
طوكيو(،13

واإذ يرون اأنَّ م�صتوى اكتظاظ ال�صجون يف كثري من البلدان يف اأفريقيا اأمر ل اإن�صاين،
)3( يعيد تاأكيد الكرامة املتاأ�صلة يف 

رون باأنَّ امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�صان وال�صعوب15 واإذ يذكِّ
الكائن الب�صري، وكذلك حظر اأ�صكال العقوبة واملعاملة املهينة،

واإذ يرّحبون بنجاح خمطط زمبابوي للخدمة املجتمعية واعتماده من جانب حكومة زمبابوي بعد 
فرتة جتريبية لثالث �صنوات،

واإذ يالحظون مع التقدير اأنَّ بلدانا اأفريقية اأخرى، مبا يف ذلك بلدان ناطقة بالفرن�صية وبلدان ناطقة 
بالربتغالية، مهتمة باإدخال اخلدمة املجتمعية باعتبارها عقوبة جنائية يف نظم العدالة اجلنائية لديها، 

اإنَّ امل�صرتكني يف املوؤمتر الدويل املعني باأوامر اخلدمة املجتمعية يف اأفريقيا، املعقود يف كادوما، 
زمبابوي، يف الفرتة من 24 اإىل 28 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1997، ي�صدرون الإعالن التايل:

1- ينبغي اأن يقت�صر ا�صتخدام ال�صجن على اعتباره تدبريا ُيلجاأ اإليه كمالذ اأخري� فال�صجون 
ل  ال�صجون  ي�صغلون  الذين  ال�صجناء  واأكرثية  الب�صرية�  والإمكانات  ال�صحيحة  للموارد  اإه��دارا  متّثل 

لون خطرا فعليا يهدد املجتمع� ي�صكِّ

* املرفقان الأول والثاين بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 23/1998، املعتمد يف 28 متوز/يوليه 1998�
)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 110/45�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�

)3( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1520، الرقم 26363�



89 اجلزء الأول، ثانيًا- بدائل ال�صجن والعدالة الت�صاحلية 

2- ت�صتلزم ظاهرة الكتظاظ يف �صجوننا القيام بعمل اإيجابي من خالل عدة و�صائل، منها 
ا�صتحداث اخلدمة املجتمعية�

3- تتوافق اخلدمة املجتمعية مع التقاليد الأفريقية املّتبعة يف معاملة اجُلناة وتدارك ال�صرر 
الذي ت�صببه اجلرمية �صمن املجتمع املحلي� كما اأنها، عالوة على ذلك، تدبري اإيجابي وفعال من حيث 

ل، حيثما اأمكن، على عقوبة ال�صجن� التكلفة، وهو يف�صّ
4- ينبغي حتقيق الفعالية يف تنفيذ اخلدمة املجتمعية والإ�صراف عليها، كما ينبغي اأن ت�صتمل 
املجتمع  ل�صالح  الطوعي  العمل  �صاعات  من  بعدد  بالقيام  اجلاين  مبوجبه  ُيلَزم  عمل،  برنامج  على 

املحلي، بح�صب ما ي�صمح به وقته�
الأب��ح��اث  دع��م  اإىل  امل��دين  املجتمع  ومنظمات  املانحة  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ات  5- ُتدعى 

واملخططات الرائدة وغري ذلك من املبادرات يف هذا املجال املهم�
الدرو�س  العتبار  ت�صع يف  اأن  املجتمعية،  بالفعل اخلدمة  بها  توجد  التي  للبلدان  6- ينبغي 

امل�صتفادة من اأماكن اأخرى واأن تعيد النظر يف خمططاتها بناء على ذلك�
7- ينبغي تعزيز الدعم املجتمعي، وذلك من خالل حمالت توعية ت�صتهدف الراأي العام، كما 

ينبغي ا�صتحداث قواعد بيانات اإح�صائية لأجل قيا�س مدى فعالية اخلدمة املجتمعية�
ع تلك البلدان التي مل ت�صتحدث بعُد بدائل لالأحكام غري الحتجازية، على القيام  8- اإننا ن�صجِّ
الوطنية  اللجان  والتن�صيق يف عملنا مع  بالتعاون  الغاية،  �صبيل حتقيق هذه  نتعهد، يف  اإننا  بذلك، كما 
الأخرى املعنية باخلدمة املجتمعية، و/اأو اجلماعات املهتمة، بغية الرتويج لهذا املخطط على نحو اأف�صل�

9- اإننا نعتمد خطة العمل املرفقة بهذا الإعالن�

املرفق
خطة عمل لإعالن كادوما ب�شاأن اخلدمة املجتمعية

اإحلاقا لإعالن كادوما ب�صاأن اخلدمة املجتمعية، الذي اأ�صدره امل�صرتكون يف املوؤمتر الدويل املعني 
باأوامر اخلدمة املجتمعية يف اأفريقيا، املعقود يف كادوما، زمبابوي، يف الفرتة من 24 اإىل 28 ت�صرين 

الثاين/نوفمرب 1997، يعتمد امل�صرتكون خطة العمل التالية:

1-  ال�شبكة
لتوفري  الأخ��رى  املهتمة  والفئات  املجتمعية  باخلدمة  املعنية  الوطنية  اللجان  من  �صبكة  اإن�صاء 

الدعم والت�صجيع املتبادلني من خالل:
•  توفري الأ�صخا�س املرجعيني لتقدمي امل�صاعدة يف احللقات الدرا�صية يف املنطقة الفرعية ويف 

اأماكن اأخرى؛
• الت�صارك يف الوثائق )الت�صريعات، املبادئ التوجيهية، النماذج الإدارية( والأفكار؛

• التن�صيق يف امل�صاريع اجلديدة ودعمها؛
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• التعاون وامل�صاعدة يف اإدارة املخطط؛

• امل�صاعدة على تدريب املوظفني؛

• تبادل الزيارات�

2-  دليل اخلدمة املجتمعية
جتميع دليل للخدمة املجتمعية� وحتقيقا لهذه الغاية، �صوف ين�صاأ موقع على "الإنرتنت" لإعالم 

الأ�صخا�س املهتمني عن التطورات يف هذا املجال و�صوف ي�صدر كتاب يت�صمن ما يلي:
املجتمعية،  باخلدمة  املعنية  الوطنية  اللجان  بجميع  اخلا�صة  والعناوين  الت�صال  •  جهات 

وجهات الت�صال العاملة يف خمططات اخلدمة املجتمعية؛
•  قائمة باخلرباء والأ�صخا�س املرجعيني؛

•  جهات الت�صال يف البلدان املهتمة؛

•  اجلماعات واملنظمات املهتمة يف جميع اأنحاء العامل؛

•  حماور الت�صال باجلهات املانحة وجهات الت�صال احلكومية�

و�صوف ُيوّزع الكتاب بلغات خمتلفة، مبا يف ذلك النكليزية والفرن�صية�

3- الر�شالة الإخبارية
ن�صر ر�صالة اإخبارية:

على  وتعمم  منتظمة،  فرتات  على  املجتمعية،  باخلدمة  معنية  وطنية  جلنة  كل  عن  •  ت�صدر 
ال�صبكة؛

ودفت، وحلول قد ا�صُتبينت، وتقارير عن حلقات  •  تت�صمن مبادرات قد اتُّخذت، وم�صاكل قد �صُ
عمل، وجدول زمنيا بالأحداث، وطلبات التما�س الدعم )مثاًل بوا�صطة اأ�صخا�س مرجعيني(، 

واإح�صاءات وغري ذلك من املعلومات؛
•  ُتن�صر عرب "الإنرتنت" اأو بوا�صطة الربيد اأو بكليهما معا�

4- الأبحاث وجمع البيانات
و�صع اآليات لعمل البحوث وجمع البيانات �صيتم وفقًا لها:

•  الت�صارك يف نتائج الأبحاث وما يجمع من البيانات من خالل الر�صالة الإخبارية اأو بوا�صطة 
"الإنرتنت"؛

•  حتديد م�صاريع البحوث )مثاًل بناء على حتليالت التكاليف واملنافع(، ومتويل التطبيق الذي 
تدعمه ال�صبكة؛

•  ال�صطالع على ال�صعيدين الإقليمي والدويل مب�صاريع البحوث امل�صرتكة ب�صاأن منافع اخلدمة 
املجتمعية وم�صاكلها وفعاليتها حيثما يطبق هذا املخطط�
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تو�شيات احللقة الدرا�شية املعنونة "العدالة اجلنائية: حتدي اكتظاظ ال�شجون"، املعقودة 
يف �شان خو�شيه، كو�شتاريكا، يف الفرتة من 3 اإىل 7 �شباط/فرباير 1997

ا  1- ينبغي لالأمني العام اتخاذ التدابري الكفيلة بتقدمي امل�صاعدة اإىل الدول التي تطلبها، وذلك اإمَّ
ا با�صتحداث بند خا�س يف امليزانية، بغية حت�صني الأو�صاع املادية  بالعتماد على املوارد املوجودة واإمَّ

يف ال�صجون�
لتوفري  الالزمة  باملوارد  املعنية  الكيانات  بتزويد  الكفيلة  التدابري  اتخاذ  العام  لالأمني  2- ينبغي 
التدريب للموظفني الإداريني والتنفيذيني يف ال�صجون يف الدول الأع�صاء التي تطلب احل�صول على مثل 

هذا التدريب، مع اإيالء الأولوية لأ�صد ال�صجون اكتظاظا�
3- ينبغي اتخاذ التدابري الكفيلة بدفع املوؤ�ص�صات التمويلية الدولية والإقليمية، مثل البنك الدويل 
وم�صرف التنمية للبلدان الأمريكية، اإىل اتخاذ مبادرات تهدف اإىل احلد من اكتظاظ ال�صجون، مبا يف 

ذلك توفري امل�صاعدة لأجل الربامج املعنية ببناء ال�صجون وجتديد هياكلها الأ�صا�صية�
املعنية  اأن تدمج يف براجمها  الإقليمية  والهيئات  العاملية  اإىل منظمة ال�صحة  اأن يطلب  4- ينبغي 
الطبية  واخل��دم��ات  ال�صجون  م�صت�صفيات  مرافق  حت�صني  اإىل  تهدف  م��ب��ادرات  امل�صاعدة،  بتقدمي 

م لل�صجناء يف الدول الطالبة لتلك امل�صاعدة� وال�صت�صفائية التي تقدَّ
الأع�صاء  ال��دول  مع  بال�صرتاك  يعمل،  اأن  على  العام  الأم��ني  حتث  اأن  الأع�صاء  للدول  5- ينبغي 
نحو  منها مبفرده، على  كل  ال�صجون،  اإىل خ�صخ�صة  الرامية  التدابري  واعتماد  تعزيز  الطالبة، على 
يحر�س فيه على توفري الأمن والرفاهة لل�صجناء وكذلك اإعادة اإدماجهم يف املجتمع، وا�صتخدام الأيدي 
العاملة يف ال�صجون يف الأغرا�س ال�صناعية املربحة، وتوفري فر�س العمالة لل�صجناء بعد الإفراج عنهم�
اإن�صاء جلان حلقوق الإن�صان يف ال�صجون، وكذلك هيئات  اأن ت�صعى اإىل  6- ينبغي للدول الأع�صاء 

عمل بو�صفها اآليات بديلة لت�صوية ال�صراعات�
اإ�صراك من�صاآت  اإىل  ترمي  ا�صرتاتيجيات  اعتماد  اإمكانية  ت�صتك�صف  اأن  الأع�صاء  للدول  7- ينبغي 
القطاع اخلا�س يف برامج التاأهيل الجتماعي اخلا�صة بال�صجون، وذلك باإيجاد امل�صروعات وامل�صروعات 
ال�صغرى لت�صجيع ال�صتثمار يف جمال التدريب املهني لل�صجناء، واإيجاد فر�س العمالة داخل ال�صجون، 
باإعادة  اخلا�صة  للمبادئ  التام  التطبيق  يكفل  مما  العمل،  قوة  يف  ال�صابقني  ال�صجناء  اإدماج  واإع��ادة 

اإدماج ال�صجناء ال�صابقني يف املجتمع وتاأهيلهم �صمن امل�صار الإنتاجي الرئي�صي يف البلدان�
برامج  خالل  من  ال�صجون،  اإنتاج  بت�صويق  الكفيلة  التدابري  تتخذ  اأن  الأع�صاء  للدول  8- ينبغي 

ترويجية وت�صويقية، واأن تعمل تدريجيا على اإقامة حلقات عمل يف ال�صجون�
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 11-  املبادئ الأ�شا�شية ل�شتخدام برامج العدالة
*

الت�شاحلية يف امل�شائل اجلنائية12
الديباجة

اإذ ي�صري اإىل اأنه حدث، يف جميع اأرجاء العامل، تزايد كبري يف مبادرات العدالة الت�صاحلية،
واإذ ي�صلِّم باأنَّ تلك املبادرات ت�صتند يف كثري من الأحيان اإىل اأ�صكال تقليدية وحملية من العدالة 

تعترب اجلرمية �صارة بالنا�س من حيث الأ�صا�س،
واإذ ي�صدد على اأنَّ العدالة الت�صاحلية رد اآخذ يف التطور جتاه اجلرمية يحرتم كرامة وم�صاواة 
كل �صخ�س ويبني التفاهم ويعزز الن�صجام الجتماعي من خالل عالج ال�صحايا واجلناة واملجتمعات 

املحلية،
ن املت�صررين من اجلرمية من تبادل م�صاعرهم وخرباتهم بو�صوح  واإذ يوؤكد اأنَّ هذا النهج ميكِّ

ويهدف اإىل تلبية احتياجاتهم،
واإذ يدرك اأنَّ هذا النهج يتيح الفر�صة لل�صحايا للح�صول على التعوي�س، وال�صعور باأمان اأكرب، 
وال�صعي اإىل الإنهاء؛ ويتيح للجناة اإدراك اأ�صباب �صلوكهم واآثاره وحتّمل امل�صوؤولية بطريقة ذات معنى؛ 
وميّكن املجتمعات املحلية من فهم الأ�صباب التي تن�صاأ منها اجلرمية، وتعزيز رفاه املجتمع املحلي، ومنع 

اجلرمية،
باملرونة  تت�صم  التدابري  من  متنوعة  طائفة  منها  تنبثق  الت�صاحلية  العدالة  اأنَّ  يالحظ  واإذ 
القانونية  الظروف  مراعاة  مع  النظم،  تلك  وتتّمم  القائمة  اجلنائية  العدالة  نظم  لتالئم  تكّيفها  يف 

والجتماعية والثقافية،
واإذ ي�صلِّم باأنَّ ا�صتخدام العدالة الت�صاحلية ل يخل بحق الدول يف املالحقة القانونية ملن ُيّدعى 

اأنهم جناة،
اأوًل- ا�شتخدام امل�شطلحات

اإىل  وي�صعى  ي�صتخدم عمليات ت�صاحلية  برنامج  اأيُّ  "برنامج عدالة ت�صاحلية"  بتعبري  1- يق�صد 
حتقيق نواجت ت�صاحلية�

2- يق�صد بتعبري "عملية ت�صاحلية" اأيُّ عملية ي�صارك فيها ال�صحية واجلاين، وعند القت�صاء اأيٌّ 
من الأفراد اأو اأع�صاء املجتمع املحلي الآخرين املت�صررين من اجلرمية، م�صاركة ن�صطة معا يف ت�صوية 
امل�صائل النا�صئة عن اجلرمية، وذلك، ب�صفة عامة، مب�صاعدة من مي�صر� وميكن اأن تت�صمن العمليات 

الت�صاحلية منتديات للو�صاطة وامل�صاحلة والت�صاور واإ�صدار الأحكام�
ل اإليه نتيجة للعملية الت�صاحلية� وت�صمل النواجت  3- يق�صد بتعبري "ناجت ت�صاحلي" التفاق الذي ُيتو�صّ
الحتياجات  تلبية  بهدف  املجتمعية،  واخلدمة  احلقوق  ورّد  التعوي�س  مثل  وبرامج،  ردودا  الت�صاحلية 

وامل�صوؤوليات الفردية واجلماعية لالأطراف وحتقيق اإعادة اندماج ال�صحية واجلاين يف املجتمع�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 12/2002، املعتمد 24 متوز/يوليه 2002�
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4- يق�صد بتعبري "الأطراف" ال�صحية واجلاين واأيٌّ من الأفراد اأو اأع�صاء املجتمع املحلي الآخرين 
املت�صررين من اجلرمية الذين ميكن اأن ت�صملهم العملية الت�صاحلية�

ر، بطريقة من�صفة ونزيهة، م�صاركة  ر" ال�صخ�س الذي يتمثل دوره يف اأن يي�صِّ 5- يق�صد بتعبري "مي�صِّ
الأطراف يف العملية الت�صاحلية�

ثانياً- ا�شتخدام برامج العدالة الت�شاحلية
اأيِّ مرحلة من مراحل نظام العدالة اجلنائية،  6- ميكن ا�صتخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف 

رهنا بالقانون الوطني�
7- ينبغي األَّ ت�صتخدم العمليات الت�صاحلية اإلَّ عندما تكون هناك اأدلة كافية لتوجيه التهام اإىل 
اجلاين، وباملوافقة احلرة والطوعية من ال�صحية واجلاين� وينبغي اأن يكون مبقدور ال�صحية واجلاين 
�صحب تلك املوافقة يف اأيِّ وقت اأثناء العملية� وينبغي التو�صل اإىل التفاقات طوعيا واأن ل تت�صمن �صوى 

التزامات معقولة ومتنا�صبة�
8- ينبغي، يف الأحوال العادية، اأن يتفق ال�صحية واجلاين على الوقائع الأ�صا�صية للق�صية كاأ�صا�س 
مل�صاركتهما يف العملية الت�صاحلية� ول ينبغي ا�صتخدام م�صاركة اجلاين كدليل على العرتاف بالذنب 

يف الإجراءات القانونية الالحقة�
9- ينبغي اأن تو�صع يف العتبار، لدى اإحالة الق�صية اإىل العملية الت�صاحلية ويف ت�صيري تلك العملية، 

الفوارق املوؤدية اإىل اختالل توازن القوى، وكذلك التباينات الثقافية بني الأطراف�
10-  تو�صع �صالمة الأطراف يف العتبار لدى اإحالة اأيِّ ق�صية اإىل العملية الت�صاحلية ويف ت�صيري تلك 

العملية�
اإىل  الق�صية  حُتال  اأن  ينبغي  ممكنة،  غري  اأو  مالئمة  غري  الت�صاحلية  العمليات  تكون  عندما    -11
�صلطات العدالة اجلنائية واأن ُيبتَّ دون اإبطاء يف كيفية الت�صرف� ويف تلك احلالت ينبغي اأن ي�صعى 
م�صوؤولو العدالة اجلنائية اإىل ت�صجيع اجلاين على حتمل امل�صوؤولية جتاه ال�صحية واملجتمعات املحلية 

املت�صررة، واأن يدعموا اإعادة اندماج ال�صحية واجلاين يف املجتمع�

ثالثاً- ت�شيري برامج العدالة الت�شاحلية
12-  ينبغي اأن تنظر الدول الأع�صاء يف و�صع مبادئ توجيهية ومعايري، ب�صند ت�صريعي عند القت�صاء، 
حتكم ا�صتخدام برامج العدالة الت�صاحلية� وينبغي اأن حترتم تلك املبادئ التوجيهية واملعايري املبادئ 

الأ�صا�صية املبينة يف هذا ال�صك، وينبغي اأن تتناول، فيما تتناول، ما يلي:
)اأ( �صروط اإحالة الق�صايا اإىل برامج العدالة الت�صاحلية؛

)ب(  معاجلة الق�صايا بعد العملية الت�صاحلية؛
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)ج(   موؤهالت املي�صرين وتدريبهم وتقييمهم؛

)د( اإدارة برامج العدالة الت�صاحلية؛

)ه( معايري الكفاءة وقواعد ال�صلوك التي حتكم ت�صيري برامج العدالة الت�صاحلية�

�صمانات  الت�صاحلية،  العمليات  �صيما  ول  الت�صاحلية،  العدالة  برامج  على  ُتطبَّق  اأن  13- ينبغي 
اإجرائية اأ�صا�صية تكفل الإن�صاف للجاين وال�صحية، وهي:

)اأ( رهنا بالقانون الوطني، ينبغي اأن يكون لل�صحية واجلاين احلق يف الت�صاور مع م�صت�صار 
اأن  وينبغي  ال�صرورة�  ال�صفوية عند  و/اأو  التحريرية  الرتجمة  الت�صاحلية، ويف  العملية  ب�صاأن  قانوين 

ر، عالوة على ذلك، احلق يف احل�صول على امل�صاعدة من اأحد الأبوين اأو من و�صي؛ يكون للق�صَّ

)ب(  ينبغي اإطالع الأطراف ب�صورة وافية، قبل املوافقة على امل�صاركة يف العملية الت�صاحلية، 
على حقوقهم وطبيعة العملية الت�صاحلية والنتائج التي ميكن اأن ترتتب على قرارهم؛

)ج(   ل ينبغي اإرغام ال�صحية ول اجلاين على امل�صاركة يف العملية الت�صاحلية اأو قبول النواجت 
الت�صاحلية اأو دفعه اإىل ذلك بو�صائل جمحفة�

14- ينبغي اأن تكون املناق�صات التي ل جتري علنا يف العملية الت�صاحلية �صرية، ول ينبغي اإف�صاوؤها 
لحقا اإلَّ مبوافقة الأطراف اأو ح�صب ما يقت�صي القانون الوطني�

عن  النا�صئة  التفاقات  نتائج  على  القت�صاء،  عند  ق�صائي،  اإ�صراف  هناك  يكون  اأن  15- ينبغي 
برامج العدالة الت�صاحلية، اأو اأن تدرج يف قرارات اأو اأحكام ق�صائية� وحيثما يحدث ذلك، ينبغي اأن 
تكون للناجت نف�س و�صعية اأيِّ قرار اأو حكم ق�صائي اآخر، وينبغي اأن يحول الناجت دون املالحقة الق�صائية 

ب�صاأن نف�س الوقائع�

16- حيثما ل ي�صل الأطراف اإىل اتفاق بينهم، ينبغي اأن تعاد الق�صية اإىل عمليات العدالة اجلنائية 
القائمة واأن يبت دون اإبطاء يف كيفية الت�صرف� ول ي�صتخدم يف اإجراءات العدالة اجلنائية الالحقة 

جمرد عدم التو�صل اإىل اتفاق�

الربنامج  اإىل  الت�صاحلية  العملية  اأثناء  يف  يتم  ال��ذي  التفاق  تنفيذ  عدم  ُيحال  اأن  17- ينبغي 
ذلك،  الوطني  القانون  يقت�صي  حيثما  القائمة  اجلنائية  العدالة  عمليات  اإىل  اأو  جمددا،  الت�صاحلي 
واأن يبت دون اإبطاء يف كيفية الت�صرف� ول ينبغي اأن ي�صتخدم عدم تنفيذ التفاق، با�صتثناء القرار اأو 

احلكم الق�صائي، كمربر لإ�صدار حكم اأ�صد يف اإجراءات العدالة اجلنائية الالحقة�

رون واجباتهم بن�زاهة، مع الحرتام الواجب لكرامة الأطراف� وينبغي  18- ينبغي اأن يوؤدي املي�صِّ
نوا  رين، ب�صفتهم تلك، اأن يكفلوا اأن يت�صرف الأطراف باحرتام، كل منهم جتاه الآخر، واأن ميكِّ للمي�صِّ

الأطراف من التو�صل اإىل حل مالئم فيما بينهم�
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رين فهم جيد للثقافات واملجتمعات املحلية واأن يح�صلوا، عند القت�صاء،  19- يجب اأن يكون للمي�صِّ
على تدريب اأويل قبل تويل مهام التي�صري�

 رابعاً- التطوير امل�شتمر 
لربامج العدالة الت�شاحلية

تطوير  اإىل  تهدف  وطنية  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات  و�صع  الأع�صاء يف  الدول  تنظر  اأن  20- ينبغي 
العدالة الت�صاحلية واإىل ترويج ثقافة بني �صلطات اإنفاذ القوانني وال�صلطات الق�صائية والجتماعية، 

وكذلك بني املجتمعات املحلية، موؤاتية ل�صتخدام العدالة الت�صاحلية�
العدالة  برامج  ومديري  اجلنائية  العدالة  �صلطات  بني  منتظم  ت�صاور  هناك  يكون  اأن  21- ينبغي 
وتو�صيع  فعاليتها،  وتعزيز  الت�صاحلية  والنواجت  للعمليات  م�صرتك  فهم  تطوير  اأجل  من  الت�صاحلية، 
نطاق ا�صتخدام الربامج الت�صاحلية، وا�صتك�صاف ال�صبل التي ميكن بها اإدماج النهوج الت�صاحلية يف 

ممار�صات العدالة اجلنائية�
22- ينبغي للدول الأع�صاء اأن ت�صجع، بالتعاون مع املجتمع املدين عند القت�صاء، البحوث عن برامج 
ومدى  ت�صاحلية،  نواجت  اإىل  اإف�صائها  مدى  تقدير  بغية  الربامج،  تلك  وتقييمات  الت�صاحلية  العدالة 
اإيجابية جلميع الأطراف�  اأو بديل لعمليات العدالة اجلنائية، ومدى توفريه نواجت  �صالحيتها كمكمل 
ينبغي  ولذلك  الت�صاحلية�  العدالة  عمليات  على  ملمو�صة  تغيريات  اإدخال  الزمن  مرور  مع  يلزم  وقد 
اأن ت�صجع الدول الأع�صاء تقييم وتعديل تلك الربامج على فرتات منتظمة� وينبغي اأن ي�صرت�صد بنتائج 

البحوث والتقييمات يف موا�صلة تطوير ال�صيا�صات والربامج�

خام�شاً- �شرط ا�شتثناء
23- لي�س يف هذه املبادئ الأ�صا�صية ما مي�س باأيِّ حقوق للجاين اأو ال�صحية تكون مقررة يف القانون 

الوطني اأو القانون الدويل املنطبق�





 ثالثاً-  التعذيب وغريه من �شروب املعاملة 
اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة

�ص للتعذيب وغريه   12- اإعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعرُّ
*

من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة12

املادة 1
اأو  اأو عناء �صديد، ج�صديا كان  اأمل  ينتج عنه  اأيُّ عمل  بالتعذيب  الإعالن، يق�صد  1- لأغرا�س هذا 
مثل  لأغرا�س  وذلك  منه  بتحري�س  اأو  العموميني  املوظفني  اأحد  بفعل  ما  ب�صخ�س  عمدا  يلحق  عقليا، 
احل�صول من هذا ال�صخ�س اأو من �صخ�س اآخر على معلومات اأو اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه 
اأو ي�صتبه يف اأنه ارتكبه، اأو تخويفه اأو تخويف اأ�صخا�س اآخرين� ول ي�صمل التعذيب الأمل اأو العناء الذي 
يكون نا�صئا عن جمرد جزاءات م�صروعة اأو مالزما لها اأو مرتتبا عليها، بقدر مت�صي ذلك، مع جمموعة 

القواعد الدنيا ملعاملة ال�صجناء�13)1(
اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأ�صكال  من  ومتعمدا  متفاقما  �صكال  التعذيب  2- يعّد 

املهينة�

املادة 2
ُيعترب اأيُّ عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية 
وانتهاكا حلقوق  املتحدة  الأمم  ميثاق  ملقا�صد  اإنكارا  بو�صفه  ُيدان  الإن�صانية  للكرامة  امتهانا  املهينة  اأو 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املن�صو�س عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان�

املادة 3
ل يجوز لأيِّ دولة اأن ت�صمح بالتعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية 

اأو املهينة اأو اأن تت�صامح فيه� ول يجوز اتخاذ الظروف ال�صتثنائية، مثل حالة احلرب اأو خطر احلرب اأو

* مرفق قرار اجلمعية العامة 3452 )د-30(�

)1( حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
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عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي الداخلي اأو اأية حالة طوارئ عامة اأخرى، ذريعة لتربير التعذيب اأو غريه 
من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�

املادة 4
على كل دولة اأن تتخذ، وفقًا لأحكام هذا العالن، تدابري فعالة ملنع ممار�صة التعذيب وغريه من 

�صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة داخل اإطار وليتها�

املادة 5
يجب اأن يكون تدريب املوظفني املكلَّفني بتنفيذ القوانني وغريهم من املوظفني العموميني الذين 
قد يكونون م�صوؤولني عن الأ�صخا�س املحرومني من حرياتهم تدريبا يكفل املراعاة  التامة حلظر التعذيب 
وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة� كما يدرج هذا احلظر، على النحو 
اأو تعليمات عامة ب�صاأن واجبات ووظائف اأيِّ فرد قد تكون له عالقة  املنا�صب، يف ما ي�صدر من قواعد 

بحجز مثل هوؤلء الأ�صخا�س اأو معاملتهم�

املادة 6
بها يف حجز  املعمول  الرتتيبات  وكذلك  ال�صتجواب وممار�صاته،  اأن جتعل طرق  دولة  كل  على 
اإقليمها، حمل مراجعة م�صتمرة ومنهجية بهدف منع  الأ�صخا�س املحرومني من حريتهم يف  ومعاملة 
اأية حالة من حالت التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�

املادة 7
فة يف املادة 1  على كل دولة اأن تكفل الن�س يف قانونها اجلنائي على اأنَّ جميع اأعمال التعذيب املعرَّ
تعترب جرائم� وينطبق ال�صيء ذاته فيما يتعلق بالأعمال التي ت�صكل ا�صرتاكا يف التعذيب اأو تواطوؤا عليه 

اأو حتري�صا عليه اأو حماولة لرتكابه�

املادة 8
اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  غ��ريه  اأو  للتعذيب  �س  تعرَّ اأن��ه  يدعي  �صخ�س  لكل 
الالاإن�صانية اأو املهينة بفعل موظف عمومي اأو بتحري�س منه، احلق يف اأن ي�صكو اإىل ال�صلطات املخت�صة يف 

الدولة املعنية، ويف اأن ُتدَر�س ق�صيته درا�صة حمايدة من قبل هذه ال�صلطات�

املادة 9
قد   1 املادة  يف  فة  املعرَّ التعذيب  اأعمال  من  عماًل  باأنَّ  لالعتقاد  معقولة  اأ�صباب  وجدت  حيثما 
ارتكب، ي�صبح على ال�صلطات املخت�صة يف الدولة املعنية اأن ت�صرع فورًا يف اإجراء حتقيق حمايد حتى 

واإن مل تكن هناك اأيُّ �صكوك ر�صمية�
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املادة 10
فة يف  اإذا ثبت من حتقيق اأُجري مبوجب املادة 8 اأو املادة 9 اأنَّ عماًل من اأعمال التعذيب املعرَّ
املادة 1 قد ارتكب، ُي�صرع فورًا يف اإقامة الدعوى اجلنائية �صد املتهم اأو املتهمني باجلرمية وفقًا للقانون 
القومي� واإذا اعُترب اأنَّ الدعاء بارتكاب اأ�صكال اأخرى من املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو 
املهينة، هو ادعاء ي�صتند اإىل اأ�صا�س �صحيح، يخ�صع املتهم اأو املتهمون باجلرمية لالإجراءات اجلنائية 

اأو التاأديبية اأو غريها من الإجراءات املنا�صبة�
املادة 11

اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  غ��ريه  اأو  التعذيب  اأعمال  من  عماًل  اأنَّ  ثبت  اإذا 
الالاإن�صانية اأو املهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي اأو بتحري�س منه، يكفل للمجني عليه الإن�صاف 

والتعوي�س وفقًا للقانون القومي�
املادة 12

اإذا ثبت اأنَّ الإدلء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية 
اأو الالاإن�صانية اأو املهينة ل يجوز اتخاذ ذلك البيان دليال �صد ال�صخ�س املعني اأو �صد اأيِّ �صخ�س اآخر 

يف اأية دعوى�

 13- مبادئ اآداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�شحيني، 
 ول �شيما الأطباء، يف حماية امل�شجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه 

*
من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة12

املبداأ 1
للم�صجونني  الطبية  بالرعاية  املكلَّفني  الأط��ب��اء،  وبخا�صة  ال�صحيني،  املوظفني  واج��ب  من 
نف�س  من  معاجلة  املر�س  يعاجلوا  واأن  والعقلية  البدنية  �صحتهم  حماية  لهم  روا  يوفِّ اأن  واملحتجزين 

النوعية وامل�صتوى املتاحني لغري امل�صجونني اأو املحتجزين�

املبداأ 2
ل انتهاكًا ج�صيمًا لآداب مهنة الطب، وجرمية مبوجب ال�صكوك الدولية املنطبقة،  اإنَّ مما ي�صكِّ
اأن يقوم املوظفون ال�صحيون ول �صيما الأطباء، بطريقة اإيجابية اأو �صلبية، باأعمال ت�صّكل م�صاركة يف 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 194/37، املعتمد يف 18 كانون الأول/دي�صمرب 1982�
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التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة اأو تواطوؤا اأو حتري�صا 
)1(

على هذه الأفعال اأو حماولت لرتكابها�12
املبداأ 3

اأية  اأن يقيم املوظفون ال�صحيون، ول �صيما الأطباء،  انتهاكًا لآداب مهنة الطب  ل  اإنَّ مما ي�صكِّ
عالقة مهنية مع ال�صجناء اأو املحتجزين، ل يكون الق�صد الوحيد منها هو تقييم اأو حماية اأو حت�صني 

ال�صحة البدنية اأو العقلية لل�صجني اأو املحتجز�
املبداأ 4

ل انتهاكًا لآداب مهنة الطب اأن يقوم املوظفون ال�صحيون ول �صيما الأطباء، مبا يلي: اإنَّ مما ي�صكِّ
واملحتجزين  ال�صجناء  ا�صتجواب  اأ�صاليب  للم�صاعدة يف  ومهاراتهم  )اأ( ا�صتخدام معارفهم 
على نحو قد ي�صر بال�صحة اأو احلالة البدنية اأو العقلية لهوؤلء امل�صجونني اأو املحتجزين اأو يتنافى مع 

)2(
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة�13

لأيِّ �صكل من  املحتجزين لئقون  اأو  ال�صجناء  باأنَّ  ال�صهادة،  اأو ال�صرتاك يف  ال�صهادة،  )ب(  
اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة التي قد ت�صر ب�صحتهم البدنية اأو العقلية والتي تتنافى مع ال�صكوك الدولية 

ذات ال�صلة�

)1( انظر اإعالن حماية جميع الأ�صخا�س من التعر�س للتعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو 

املهينة )قرار اجلمعية العامة 3452 )د-30( وتن�س املادة 1 منه على:
يلحق عمدا  عقليا،  اأو  كان  �صديد، ج�صديا  عناء  اأو  اأمل  عنه  ينتج  اأي عمل  بالتعذيب  يق�صد  الإعالن،  1-  لأغرا�س هذا 
ب�صخ�س ما بفعل اأحد املوظفني العموميني اأو بتحري�س منه وذلك لأغرا�س مثل احل�صول من هذا ال�صخ�س اأو من �صخ�س 
اآخر على معلومات اأو اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف اأنه ارتكبه، اأو تخويفه اأو تخويف اأ�صخا�س اآخرين� 
ول ي�صمل التعذيب الأمل اأو العناء الذي يكون نا�صئا عن جمرد جزاءات م�صروعة اأو مالزما لها اأو مرتتبا عليها، بقدر مت�صي 

ذلك مع جمموعة القواعد النموذجية املوحدة الدنيا ملعاملة ال�صجناء�
 2-  يع���د التعذيب �صكال متفاقم���ا ومتعمدا من اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة� وفيما يلي ن�س 

املادة 7 من الإعالن:
 على كل دولة اأن تكفل الن�س يف قانونها اجلنائي على اأن جميع اأعمال التعذيب املعّرفة يف املادة 1 تعترب جرائم، وينطبق 

ال�صيء ذاته فيما يتعلق بالأعمال التي ت�صّكل ا�صرتاكا يف التعذيب اأو تواطوؤا عليه اأو حتري�صا عليه اأو حماولة لرتكابه�
)2( ل �صيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان )قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3((؛ والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�صيا�صية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية )قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(، املرفق(؛ 
واإعالن حماية جميع الأ�صخا�س من التعر�س للتعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة )قرار 
الإن�صان: جمموعة �صكوك  ال�صجناء )حقوق  الدنيا ملعاملة  املوحدة  النموذجية  والقواعد  املرفق(؛  العامة 3452 )د-30(،  اجلمعية 
دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، 

الرقم 34(�
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املبداأ 5
ل انتهاكًا لآداب مهنة الطب اأن ي�صرتك املوظفون ال�صحيون، ول �صيما الأطباء يف  اإنَّ مما ي�صكِّ
اأيِّ اإجراء لتقييد �صجني اأو حمتجز اإلَّ اإذا تقّرر مبعايري طبية حم�صة اأنَّ هذا الإجراء �صروري حلماية 
ال�صحة البدنية اأو العقلية اأو ال�صالمة لل�صجني اأو املحتجز ذاته، اأو زمالئه ال�صجناء اأو املحتجزين، اأو 

حرا�صه ول ي�صّكل خطرا على �صحته البدنية اأو العقلية�

املبداأ 6
ل يجوز تقييد املبادئ ال�صابقة الذكر لأيِّ �صبب من الأ�صباب، مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة�

ي والتوثيق الفّعالني  ب�شاأن التعذيب وغريه   14-  املبادئ املتعلقة بالتق�شّ
 من �شروب املعاملة  اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية

*
 اأو املهينة12

العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �صروب  ب�صاأن  الفعالني  والتوثيق  التق�صي  اأغرا�س  1- من 
القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة )امل�صار اإليها فيما يلي بالتعذيب اأو غريه من اإ�صاءة املعاملة( ما يلي:

اإزاء ال�صحايا واأ�صرهم والإقرار بهذه  )اأ( تو�صيح الوقائع واإثبات م�صوؤولية الأفراد والدول 
امل�صوؤولية؛

)ب(  حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرر هذه الأعمال؛
)ج(   تي�صري املالحقة الق�صائية و/اأو، عند القت�صاء، اجلزاءات التاأديبية لالأ�صخا�س الذين 
يدل التق�صي على كونهم م�صوؤولني، واإثبات احلاجة اإىل احل�صول على التعوي�س واجلرب الكاملني من 

الدولة، مبا يف ذلك احل�صول على تعوي�س مايل عادل وكاف وتوفري و�صائل الرعاية الطبية والتاأهيل�
2- تكفل الدول التحقيق فورًا وبفعالية يف ال�صكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب اأو باإ�صاءة املعاملة� 
وحتى يف حال عدم وجود �صكوى �صريحة، ينبغي اإجراء حتقيق اإذا وجدت دللت اأخرى على احتمال 
امل�صتبه يف  م�صتقلني عن  يكونون  الذين  املحققون،  يت�صف  اأن  وينبغي  معاملة�  اإ�صاءة  اأو  تعذيب  وقوع 
املحققني  لهوؤلء  ويتاح  والن�زاهة�  بالكفاءة  لديها،  يعملون  التي  الوكالة  لهذه اجلرائم وعن  ارتكابهم 
نون من اأن يطلبوا اإجراء حتقيقات من قبل خرباء طبيني نزهاء اأو غريهم من اخلرباء� وتكون  اأو ميكَّ

الأ�صاليب التي ت�صتخدم يف اإجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 89/55، املعتمد يف 4 كانون الأول/دي�صمرب 2000�
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 )1(
3- )اأ( لهيئات التحقيق �صلطة وعليها واجب احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق�12

ويو�صع حتت ت�صرف الأ�صخا�س الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد امليزانية واملوارد التقنية 
لكفالة فعالية التحقيق� وتكون لهم اأي�صًا �صلطة اإلزام جميع العاملني ب�صفة ر�صمية املزعوم �صلوعهم 
اأيِّ  على  نف�صه  الأمر  وينطبق  ب�صهاداتهم�  والإدلء  اأمامهم  املثول  على  املعاملة  اإ�صاءة  اأو  التعذيب  يف 
�صاهد� وحتقيقا لهذا الغر�س، تتمتع هيئة التحقيق ب�صلطة اإ�صدار اأوامر ا�صتدعاء لل�صهود، مبن فيهم 

اأيُّ موظفني يزعم �صلوعهم، وطلب تقدمي الأدلة�
)ب(    تكفل حماية �صحايا مفرت�صني للتعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة، وال�صهود، والقائمني بالتحقيق 
نتيجة  تن�صاأ  التي قد  الرتهيب  اأ�صكال  اآخر من  �صكل  اأيِّ  اأو  بالعنف  التهديدات  اأو  العنف،  واأ�صرهم من 
لإجراء التحقيق� وينحى الأ�صخا�س الذين يحتمل �صلوعهم يف التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة عن اأيِّ موقع 
مينحهم ممار�صة النفوذ اأو ال�صلطة ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، على امل�صتكني وال�صهود واأ�صرهم، 

وعلى القائمني بالتحقيق�
تعقد  جل�صة  اأيِّ  القانونيون عن  املعاملة وممثلوهم  اإ�صاءة  اأو  للتعذيب  املفرت�صون  ال�صحايا  4- يبّلغ 
بالتحقيق، ويكون لهم احلق يف  وميكنون من ح�صورها ومن الطالع على جميع املعلومات ذات ال�صلة 

تقدمي اأدلة اأخرى�
�صبهة  اأو  اخل��ربة  قلة  ب�صبب  ناق�صة  التحقيق  اإج���راءات  فيها  تكون  التي  احل��الت  يف  5- )اأ(  
اإجراء  ال��دول  تكفل  اأخ��رى،  وجيهة  لأ�صباب  اأو  التع�صف،  من  لنمط  الظاهر  الوجود  ب�صبب  اأو  التحّيز، 
اأو اإجراء م�صابه� ويختار اأع�صاء هذه اللجنة ملا ي�صهد لهم  التحقيقات من خالل جلنة حتقيق م�صتقلة 
امل�صتبه  من  اأيِّ  عن  م�صتقلني  ه��وؤلء  يكون  الأخ�س،  وعلى  كاأفراد�  وا�صتقاللية  وكفاءة  نزاهة  من  به 
اللجنة  لهذه  وتكون  لديها�  يعملون  قد  التي  الوكالت  اأو  املوؤ�ص�صات  وعن  جرمية  اأفعال  ارتكابهم  يف 
عليه  تن�س  ما  نحو  على  التحقيق  وجت��ري  للتحقيق،  الالزمة  املعلومات  جميع  على  احل�صول   �صلطة 

هذه املبادئ�)1(
 )ب(      ُيعّد تقرير كتابي خالل مدة معقولة من الزمن يبنّي نطاق التحقيق والإجراءات والأ�صاليب 
التي ا�صتخدمت يف تقييم الأدلة، ف�صال عن ال�صتنتاجات والتو�صيات املبنية على الوقائع امل�صتخل�صة 
بالتف�صيل  اأي�صًا  التقرير  هذا  وي�صف  اإمتامه�  لدى  التقرير  هذا  وين�صر  ال�صاري�  القانون  وعلى 
ال�صهود  باأ�صماء  قائمة  ي��ورد  كما  النتائج،  عليها  بنيت  التي  والأدل��ة  وقوعها  ثبت  نة  معيَّ اأح��داث  اأيَّ 
غ�صون  يف  ال��دول��ة،  وت��رد  حمايتهم�  لغر�س  هويتهم  كتمت  من  با�صتثناء  ب�صهاداتهم  اأدل��وا  الذين 
اتخاذها تقرر  التي  اإىل اخلطوات  القت�صاء،  عند  وت�صري،  التحقيق  تقرير  على  معقولة،  زمنية   فرتة 

ا�صتجابة لذلك�

)1( يف ظروف معيَّنة قد تقت�صي الأخالقيات املهنية احلفاظ على �صرية املعلومات� ولذا ينبغي احرتام هذه املتطلبات�
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6- )اأ( ينبغي للخرباء الطبيني امل�صاركني يف التحقيق يف التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة اأن يت�صرفوا 
يف جميع الأوقات وفقًا لأعلى املعايري الأخالقية واأن يح�صلوا بخا�صة على املوافقة عن علم قبل اإجراء 
اأيِّ فح�س� ويجب اأن يكون هذا الفح�س مطابقا للمعايري امل�صتقرة يف جمال املمار�صة الطبية� وعلى 
الطبي دون ح�صور موظفي  باإ�صراف اخلبري  انفراد  الفحو�س على  اإجراء هذه  يتم  وجه اخل�صو�س، 

الأمن وغريهم من املوظفني احلكوميني�
)ب(    يعد اخلبري الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور، يت�صمن على الأقل ما يلي:

احلا�صرون  اإليها  ينت�صب  التي  اجلهة  وا�صم  املعني  ال�صخ�س  ا�صم  املقابلة:  ‘1’ ظ���روف 
الفح�س  فيها  يجري  التي  املوؤ�ص�صة  وموقع  بالتحديد؛  والتاريخ  والوقت  الفح�س،  اإجراء  لدى 
رقم  ذلك  يف  )مبا  ذلك(؛  اإىل  وما  م�صكن،  م�صتو�صف،  احتجاز،  )مركز  وعنوانها  وطبيعتها 
الغرفة عند القت�صاء(؛ وظروف ال�صخ�س املعني وقت اإجراء الفح�س )مثال ذلك طبيعة اأيِّ 
قيود تكون موجودة لدى و�صوله اأو خالل اإجراء الفح�س، ووجود قوات الأمن خالل الفح�س، 
 ومظهر الأ�صخا�س املرافقني لل�صجني، والتهديدات املوجهة اإىل الفاح�س(؛ اأو اأيَّ عوامل اأخرى 

ذات �صلة؛
‘2’ رواية الوقائع: �صرد مف�صل حلكاية ال�صخ�س املعني كما رواها خالل املقابلة، مبا يف ذلك 
ذكر الأ�صاليب املزعومة للتعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة، والأوقات التي يزعم وقوع التعذيب اأو اإ�صاءة 

املعاملة فيها، وجميع ال�صكاوى من الأعرا�س البدنية والنف�صية؛
‘3’ الفح�س البدين والنف�صي: ت�صجيل جميع النتائج املتعلقة باحلالة البدنية والنف�صية التي 
و�صور جميع  املالئمة،  الت�صخي�صية  الختبارات  ذلك  ال�صريري، مبا يف  الفح�س  اإليها  خل�س 

اجلروح بالألوان اإن اأمكن؛
‘4’ الراأي: تف�صري للعالقة املحتملة بني نتائج الفحو�س البدنية والنف�صية وبني اإمكانية وقوع 
التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة� وينبغي تقدمي تو�صية ب�صاأن اإجراء اأيِّ عالج طبي ونف�صي لزم و/اأو 

اإجراء اأيِّ فحو�س اأخرى؛
‘5’ جهة الإعداد: ينبغي اأن يحدد التقرير بو�صوح هوية الأ�صخا�س الذين قاموا بالفح�س كما 

عًا� ينبغي اأن يكون موقَّ
)ج(  يكون التقرير �صريا ويبلَّغ اإىل ال�صخ�س املعني اأو اإىل ممثله املعني� وتطلب اآراء ال�صخ�س 
التقرير  تقدمي  اأي�صًا  وينبغي  التقرير�  الآراء يف  وت�صجيل هذه  الفح�س  ب�صاأن عملية  اأو ممثله  املعني 
املعاملة� وتقع  اإ�صاءة  اأو  التعذيب  ادعاء  التحقيق يف  امل�صوؤولة عن  ال�صلطة  اإىل  كتابة، عند القت�صاء، 
على الدولة م�صوؤولية �صمان ت�صليم التقرير اإىل هوؤلء الأ�صخا�س� ول يتاح التقرير اإىل اأيِّ �صخ�س اآخر، 

اإلَّ مبوافقة ال�صخ�س املعني اأو بناء على اإذن من حمكمة لها �صلطة اإنفاذ عملية نقله على هذا النحو�





رابعاً- عقوبة الإعدام
*

15- عقوبة الإعدام12

اإنَّ اجلمعية العامة
اإذ ت�صري اإىل قرارها 2393 )الدورة 23( املتخذ يف 26 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1968 ب�صاأن اتباع 
اأكرب ال�صمانات املمكنة للمتهمني يف اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة  اأدق الإجراءات القانونية وتوفري 
اأو  الإع��دام  ا�صتعمال عقوبة  اإمكان زيادة احلد من  الأع�صاء من  الدول  اإىل موقف  الإع��دام، وكذلك 

الغائها كليا،
)1( الذي يتناول مو�صوع 

واإذ حتيط علما بذلك اجلزء من تقرير املجل�س القت�صادي والجتماعي)13(
م عماًل بالقرار امل�صار اإليه اأعاله،  )2( املقدَّ

نظر املجل�س يف تقرير الأمني العام عن عقوبة الإعدام)14( 
واإذ حتيط علما بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 1574 )الدورة 50( املتخذ يف 20 اأيار/

مايو 1971،
واإذ ترى من امل�صت�صوب اأن توا�صل الأمم املتحدة النظر يف م�صاألة عقوبة الإعدام واأن يت�صع نطاق 

هذا النظر،
اتباع  لكفالة  ال��دول  من  عدد  قبل  من  اتخاذها  مت  التي  التدابري  الرتياح  مع  1- تالحظ 
يف  بالإعدام  عليها  املعاقب  اجلرائم  يف  للمتهمني  القانونية  ال�صمانات  وتوفري  الدقيقة  الإج��راءات 

البلدان التي ل تزال تاأخذ بهذه العقوبة؛
2- وترى وجوب بذل جهود جديدة ل�صمان تطبيق مثل هذه الإجراءات وال�صمانات، يف كل 

مكان، يف اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة الإعدام؛
3- وتوؤكد اأنَّ الهدف الأول الذي يجب ال�صعي اإليه، من اأجل الكفالة التامة للحق يف احلياة 
املن�صو�س عليه يف املادة 3 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، هو الت�صييق التدريجي لعدد اجلرائم 
التي جتوز املعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار اأنَّ ال�صيء امل�صت�صوب يف نهاية املطاف هو اإلغاء 

هذه العقوبة يف جميع البلدان اإلغاء تاما؛

* قرار اجلمعية العامة 2857 )د-26(، املعتمد يف 20 كانون الأول/دي�صمرب 1971�
)1( الوثائق الر�صمية للجمعية العامة، الدورة ال�صاد�صة والع�صرون، امللحق رقم 3 (A/8403)، الف�صل الثامن ع�صر، الفرع جيم�

�Corr.1و E/4947 )2(
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تطبقه من  العام مبا  الأم��ني  اإف��ادة  اإىل  بعُد  بذلك  تقم  التي مل  الأع�صاء  ال��دول  4- وتدعو 
اإلغائها  اأو  ا�صتعمال عقوبة الإعدام  اإمكان زيادة احلد من  اإجراءات و�صمانات قانونية ومبوقفها من 
 2393 العامة  اجلمعية  ق��رار  من  و2  )ج(   1 الفقرتني  يف  املطلوبة  باملعلومات  بتزويده  وذل��ك   كليا، 

)الدورة 23(؛
الردود  وقت ممكن، جميع  اأق��رب  الأع�صاء يف  ال��دول  على  يعمم  اأن  العام  الأم��ني  5- وترجو 
التي وردت من الدول الأع�صاء على ال�صتف�صارات التي ت�صمنتها الفقرة 1 )ج( والفقرة 2 من القرار 
2393 )الدورة 23(، وكذلك الردود التي �صرتد بعد �صدور هذا القرار، واأن يوايف املجل�س القت�صادي 

والجتماعي يف دورته الثانية واخلم�صني بتقرير تكميلي؛
6- كما ترجو الأمني العام القيام، ا�صتنادا اإىل املعلومات املقدمة، عماًل بالفقرة 4 اأعاله، من 
حكومات الدول الأع�صاء التي ل تزال تطبق بها عقوبة الإعدام، باإعداد تقرير منف�صل عن املمار�صات 
والقواعد القانونية التي تنظم حق املحكوم عليه بالإعدام يف التما�س العفو اأو تخفيف العقوبة اأو تاأجيلها، 

وموافاة اجلمعية العامة بهذا التقرير�

 16-  �شمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون 
*

عقوبة الإعدام12
1- يف البلدان التي مل تلغ عقوبة الإعدام، ل يجوز اأن تفر�س عقوبة الإعدام اإلَّ يف اأخطر اجلرائم 
على اأن يكون مفهوما اأنَّ نطاقها ينبغي األَّ يتعدى اجلرائم املتعمدة التي ت�صفر عن نتائج مميتة اأو غري 

ذلك من النتائج البالغة اخلطورة�
2- ل يجوز اأن تفر�س عقوبة الإعدام اإلَّ يف حالة جرمية ين�س القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة 
املوت فيها، على اأن يكون مفهوما اأنه اإذا اأ�صبح حكم القانون يق�صي بعد ارتكاب اجلرمية بفر�س عقوبة 

اأخف، ا�صتفاد املجرم من ذلك�
3- ل يحكم باملوت على الأ�صخا�س الذين مل يبلغوا �صنَّ الثامنة ع�صرة وقت ارتكاب اجلرمية ول ينفذ 
اأ�صبحوا فاقدين لقواهم  اأو بالأمهات احلديثات الولدة ول بالأ�صخا�س الذين  حكم الإعدام باحلوامل 

العقلية�
4- ل يجوز فر�س عقوبة الإعدام اإلَّ حينما يكون ذنب ال�صخ�س املتهم قائما على دليل وا�صح ومقنع 

ل يدع جمال لأيِّ تف�صري بديل للوقائع�
5- ل يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام اإلَّ مبوجب حكم نهائي �صادر عن حمكمة خمت�صة بعد اإجراءات 
ر كل ال�صمانات املمكنة لتاأمني حماكمة عادلة، مماثلة على الأقل لل�صمانات الواردة يف املادة  قانونية توفِّ
يف  م�صتبه  �صخ�س  اأيِّ  حق  ذلك  يف  مبا   )1(

وال�صيا�صية،)13( املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   14

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 50/1984، املعتمد يف 25 اأيار/مايو 1984�
)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�
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قانونية  بارتكابها يف احل�صول على م�صاعدة  اأو متهم  الإعدام  تكون عقوبتها  اأن  ارتكابه جرمية ميكن 
كافية يف كل مراحل املحاكمة�

6- لكل َمن ُيحَكم عليه بالإعدام احلق يف ال�صتئناف لدى حمكمة اأعلى، وينبغي اتخاذ اخلطوات 
الكفيلة بجعل هذا ال�صتئناف اإجباريا�

7- لكل من يحكم عليه بالإعدام احلق يف التما�س العفو، اأو تخفيف احلكم، ويجوز منح العفو اأو 
تخفيف احلكم يف جميع حالت عقوبة الإعدام�

8- ل ُتنّفذ عقوبة الإعدام اإىل اأن يتم الف�صل يف اإجراءات ال�صتئناف اأو اأية اإجراءات تت�صل بالعفو 
اأو تخفيف احلكم�

9- حني حتدث عقوبة الإعدام، تنّفذ بحيث ل ت�صفر اإلَّ عن احلد الأدنى املمكن من املعاناة�

 17-  تنفيذ ال�شمانات التي تكفل حماية حقوق 
*

الذين يواجهون عقوبة الإعدام12
اإنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي،

اإذ ي�صري اإىل قراره 50/1984 املوؤرخ يف 25 اأيار/مايو 1984، الذي اعتمد فيه ال�صمانات التي 
تكفل حماية حقوق اأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام،

واإذ ي�صري اأي�صًا اإىل القرار 15 الذي اتخذه موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة 
)1(

املجرمني،13
واإذ ي�صري كذلك اإىل الفرع العا�صر من قراره 10/1986، املوؤرخ يف 21 اأيار/مايو 1986، الذي 
طلب فيه اإجراء درا�صة مل�صاألة عقوبة الإعدام ولالإ�صهامات اجلديدة التي قدمتها علوم الإجرام يف هذا 

ال�صدد�
واإذ يحيط علما بتقرير الأمني العام عن تنفيذ �صمانات الأمم املتحدة التي تكفل حماية حقوق 

)2(
اأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام،)14(

دت الأمني العام مبعلومات عن  واإذ يالحظ مع الرتياح اأنَّ عددًا كبريًا من الدول الأع�صاء قد زوَّ
تنفيذ ال�صمانات وقدمت اإ�صهامات،

التقدير الدرا�صة املتعلقة مبو�صوع عقوبة الإعدام والإ�صهامات اجلديدة لعلوم  واإذ يالحظ مع 
)3(

الإجرام يف هذا ال�صدد،)15(

* قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 64/1989، املعتمد يف 24 اأيار/مايو 1989�
)1( انظر موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س - 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع هاء�
�Corr.2و Corr.1و E/AC.57/1988/9 2( انظر(

�E/AC.57/1988/CRP.7  )3(
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واإذ يثري جزعه ا�صتمرار وقوع املمار�صات التي ل تتفق وال�صمانات التي تكفل حماية حقوق اأولئك 
الذين يواجهون عقوبة الإعدام،

واإذ يدرك اأنَّ التنفيذ الفعال لتلك ال�صمانات ي�صتلزم اإعادة النظر يف الت�صريعات الوطنية ذات 
ال�صمانات،  بتلك  املعنية  والكيانات  الأ�صخا�س  جميع  بني  بذلك  املتعلق  الن�س  ن�صر  وتعزيز  ال�صلة، 

امل�صار اإليهم يف القرار 15 الذي اتخذه املوؤمتر ال�صابع،
م يف اجتاه التنفيذ الأكرث فعالية لل�صمانات على  واإذ هو مقتنع باأنه ينبغي حتقيق املزيد من التقدُّ
ال�صعيد الوطني، مع كونه مفهوما األَّ تتخذ هذه ذريعة لتاأخري اإلغاء عقوبة الإعدام اأو احليلولة دون 

هذا الإلغاء،
ال�صمانات  تنفيذ  اإ�صافية عن  بحوث  اإىل  والدقيقة  ال�صاملة  املعلومات  اإىل  باحلاجة  ي�صّلم  واإذ 

وعن عقوبة الإعدام بوجه عام يف كل منطقة من مناطق العامل،
تعزيز  ولزيادة  ال�صمانات  لتنفيذ  الالزمة  اخلطوات  الأع�صاء  الدول  تتخذ  باأن  1- يو�صي 

حماية حقوق اأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وذلك عن طريق ما يلي، حيثما انطبق ذلك:
بتوفري  بالإعدام،  عليها  ُيعاَقب  ُتهمًا  يواجهون  الذين  لالأ�صخا�س  خا�صة  حماية  )اأ( كفالة 
الوقت والت�صهيالت التي يحتاجون اإليها لإعداد دفاعهم، مبا يف ذلك امل�صاعدة املالئمة من حمام يف 
م يف احلالت التي  كل مرحلة من مراحل الإجراءات مبا يزيد على، ويتجاوز حدود، احلماية التي تقدَّ

ل تنطبق فيها عقوبة الإعدام؛
اأو املراجعة يف جميع ق�صايا اجلرائم التي يعاقب عليها  )ب(  الن�س على وجوب ال�صتئناف 

بالإعدام، مع توفري �صروط طلب الراأفة اأو العفو فيها جميعا؛
تنفيذ  اأو  بالإعدام  ال�صخ�س  بعدها احلكم على  يجوز  التي ل  لل�صن  اأق�صى  تعيني حد  )ج(   

اإعدامه؛
اأو الأهلية  العقلي  )د( اإلغاء عقوبة الإعدام بالن�صبة لالأ�صخا�س الذين يعانون من التخلف 

العقلية املحدودة اإىل درجة كبرية، �صواء يف مرحلة احلكم اأو التنفيذ؛
الهيئات املتخ�ص�صة، واملنظمات غري احلكومية،  التعاون مع  اإىل  2- يدعو الدول الأع�صاء 
ا�صتخدام  بحوث عن  اإجراء  لبذل اجلهود يف  امليدان،  والأخ�صائيني يف هذا  الأكادميية،  واملوؤ�ص�صات 

عقوبة الإعدام يف كل منطقة من مناطق العامل؛
ال�صاملة  املعلومات  جلمع  العام  الأم��ني  جهود  ت�صهيل  اإىل  الأع�صاء  ال��دول  اأي�صًا  3- يدعو 

والدقيقة يف حينها عن تنفيذ ال�صمانات وعن عقوبة الإعدام بوجه عام؛
4- يدعو كذلك الدول الأع�صاء التي مل تفعل ذلك بعد اإىل اأن ت�صتعر�س املدى الذي تبلغه 
ت�صريعاتها يف توفري ال�صمانات التي تكفل حماية حقوق اأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وفقًا ملا 

ورد يف مرفق قرار املجل�س 50/1984؛
5- يحث الدول الأع�صاء على اأن تن�صر، لكل فئة من فئات اجلرائم التي يجوز احلكم على 
مرتكبها بالإعدام، وعلى اأ�صا�س �صنوي اإذا اأمكن ذلك، معلومات عن ا�صتخدام عقوبة الإعدام، تت�صمن 
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عدد الأ�صخا�س الذين ُحكم عليهم بالإعدام، وعدد حالت الإعدام التي ُنفذت بالفعل، وعدد الأ�صخا�س 
الذين ينتظرون احلكم عليهم بالإعدام، وعدد اأحكام الإعدام التي نق�صت اأو ُخففت يف ال�صتئناف، 
وعدد احلالت التي اأُجيز فيها ا�صتخدام الراأفة، مع اإيراد معلومات عن مدى احتواء الت�صريع الوطني 

على ال�صمانات امل�صار اإليها اأعاله؛
اإىل  م  �صيقدَّ ال��ذي  الإع��دام،  عقوبة  مو�صوع  عن  العام  الأم��ني  تقرير  يكون  ب��اأن  6- يو�صي 
املجل�س يف عام 1990 عماًل باأحكام قراره 1745 )د-54( املوؤرخ يف 16 اأيار/مايو 1973، �صاماًل من 

الآن ف�صاعدًا مل�صاألة تنفيذ ال�صمانات وكذلك مل�صاألة ا�صتخدام عقوبة الإعدام؛
الإع����دام  ع��ق��وب��ة  مب�����ص��األ��ة  املتعلقة  ال��درا���ص��ة  ين�صر  اأن  ال��ع��ام  الأم����ني  اإىل  7- يطلب 
املجل�س  قرار  من  العا�صر  بالفرع  عماًل  ة  املُعدَّ ال�صدد،  هذا  الإجرام يف  لعلوم  اجلديدة  والإ�صهامات 
اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  ال�صلة  ذات  الوثائق  �صائر  مع  رها  يوفِّ واأن   ،10/1986 

ومعاملة املجرمني�

 18- مبادئ املنع والتق�شي الفّعالني لعمليات الإعدام 
 خارج نطاق القانون والإعدام التع�شفي 

*
والإعدام دون حماكمة12

الإجراءات الوقائية
والإع��دام  القانون  نطاق  خ��ارج  الإع��دام  عمليات  جميع  القانون،  مبوجب  احلكومات،  1- حتظر 
التع�صفي والإعدام دون حماكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها اجلنائية، يعاقب 
حالة  ذلك  ال�صتثنائية، مبا يف  باحلالت  التذرع  يجوز  ول  تراعي خطورتها�  منا�صبة  بعقوبات  عليها 
اأخرى،  اأيُّ حالة طوارئ عامة  اأو  الداخلي  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اأو عدم  التهديد باحلرب،  اأو  احلرب 
لتربير عمليات الإعدام هذه� ول يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه اأيا كانت الظروف، حتى يف الظروف 
التي ت�صم، على �صبيل املثال ل على �صبيل احل�صر، حالت الن�زاع امل�صلح الداخلي، وحالت ا�صتخدام 
اأو �صخ�س غريه يت�صرف ب�صفته  اأو خمالفة للقانون من جانب موظف ر�صمي  القوة ب�صورة مفرطة 
الر�صمية، اأو من جانب �صخ�س يعمل بتحري�س اأو مبوافقة �صريحة اأو �صمنية منه، وحالت الوفاة اأثناء 

الحتجاز� ويكون هذا احلظر اأقوى يف مفعوله من املرا�صيم التي ت�صدرها ال�صلطة احلكومية�
والإع��دام دون حماكمة،  التع�صفي  والإع��دام  القانون  الإع��دام خارج نطاق  2- توخيا ملنع عمليات 
تتكفل احلكومات بفر�س رقابة دقيقة، ذات ت�صل�صل قيادي وا�صح، على جميع املوظفني امل�صوؤولني عن 
القب�س على الأ�صخا�س وتوقيفهم واحتجازهم وحب�صهم و�صجنهم، وعلى املوظفني املخول لهم قانونًا 

ا�صتعمال القوة والأ�صلحة النارية�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 65/1989، املعتمد يف 24 اأيار/مايو 1989�
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3- حتظر احلكومات على الروؤ�صاء وعلى ال�صلطات العامة اإ�صدار اأوامر ترخ�س لأ�صخا�س اآخرين 
بتنفيذ اأيِّ نوع من اأنواع الإعدام خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة اأو 
حتر�صهم على ذلك� ولأيِّ �صخ�س كان حق وواجب المتناع عن المتثال لهذه الأوامر� وي�صدد على 

الأحكام الواردة اأعاله يف تدريب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني�
املهددين  واملجموعات  لالأفراد  فعالة  الو�صائل، حماية  الق�صائية وغريها من  بالو�صائل  4- تكفل، 
بخطر الإعدام خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة، و�صمنهم من يتلقون 

تهديدات بالقتل�
اأن يذهب فيه  باأنه ميكن  اأ�صباب جوهرية لالعتقاد  بلد توجد  اإىل  ي�صّلم  اأو  اأحد عنوة  يعاد  5- ل 

�صحية لالإعدام خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة�
6- تكفل احلكومات و�صع الأ�صخا�س املجردين من احلرية يف اأماكن لالحتجاز معرتف بها ر�صميا، 
وموافاة اأقاربهم اأو حماميهم اأو غريهم من الأ�صخا�س املتمتعني بثقتهم، فورا، مبعلومات دقيقة عن 

احتجازهم واأماكن وجودهم، مبا يف ذلك عمليات نقلهم�
اأو �صلطة م�صتقلة مناظرة لهم، بعمليات  7- ي�صطلع مفت�صون موؤهلون، �صمنهم موظفون طبيون، 
تفتي�س منتظمة يف اأماكن الحتجاز، ومينحون �صالحية اإجراء عمليات تفتي�س مفاجئة، مببادرة منهم، 
مع توفري �صمانات كاملة ل�صتقاللهم يف اأدائهم هذه املهمة� ويكون لهم حق الو�صول بال قيود اإىل جميع 

الأ�صخا�س املحتجزين يف اأماكن الحتجاز هذه وكذلك اإىل جميع ملفاتهم�
8- تبذل احلكومات ق�صارى جهدها ملنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي 
اإمكانيات ات�صال  والإعدام دون حماكمة، وذلك باتخاذ تدابري مثل الو�صاطة الدبلوما�صية، وحت�صني 
دولية  اآليات  وت�صتخدم  العلني�  وال�صجب  الق�صائية،  والهيئات  احلكومية  الدولية  بالهيئات  ال�صاكني 
اإجراءات  ولتخاذ  القبيل  هذا  من  اإعدام  عمليات  اأيِّ  عن  البالغات  تت�صمنه  فيها  للتحقيق  حكومية 
فعالة �صد هذه املمار�صات� وتقيم احلكومات، و�صمنها حكومات البلدان التي ي�صتبه يف اأنه حتدث فيها 
ا فيما بينها يف  عمليات اإعدام خارج نطاق القانون اأو اإعدام تع�صفي اأو اإعدام دون حماكمة، تعاونًا تامًّ

التحقيقات الدولية عن هذا املو�صوع�

التحقيق
اإعدام  اأو  القانون  نطاق  اإعدام خارج  بحالة  ا�صتباه  كل  نزيه عند  �صامل عاجل  9- يجري حتقيق 
تقارير  اأو  الأق��ارب  �صكاوي  فيها  توحي  التي  احل��الت  ذلك  يف  مبا  حماكمة،  دون  اإع��دام  اأو  تع�صفي 
وحتتفظ  اأع���اله�  اإليها  امل�صار  ال��ظ��روف  ظل  يف  طبيعية  غري  وف��اة  بحدوث  بالثقة،  جديرة  اأخ��رى 
حتديد  هو  التحقيق  من  والغر�س  الأم��ور�  هذه  حتري  بغية  للتحقيق  واإج��راءات  مبكاتب  احلكومات 
يكون  قد  ممار�صة  اأو  منط  واأيُّ  عنها،  امل�صوؤول  وال�صخ�س  حدوثها  ووق��ت  وطريقة  ال��وف��اة  �صبب 
وحتليل  وجمع  اجلثة  بت�صريح  املنا�صب،  النحو  على  القيام،  التحقيق  ويت�صمن  وقوعها�  يف  ال�صبب 
بحادث  والوفاة  الطبيعية  الوفاة  بني  التحقيق  ومييز  ال�صهود�  واأق��وال  وامل�صتندية  املادية  الأدل��ة   كل 

والنتحار والقتل�
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��ر  وت��وفَّ للتحقيق�  ال��الزم��ة  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  على  احل�����ص��ول  �صلطة  التحقيق  لهيئة  10- ي��ك��ون 
اأي�صًا  لالأ�صخا�س القائمني به جميع املوارد املالية والتقنية الالزمة لإجراء حتقيق فعال، وتكون لهم 
والإدلء  اأمامهم  باملثول  ه��ذه،  الإع��دام  عمليات  من  اأيٍّ  يف  تورطهم  املدعى  املوظفني  اإل��زام  �صلطة 
لإح�صار  اأوام���ر  اإ���ص��دار  الغاية،  لهذه  ويخولون،  اأي�صًا�  ال�صهود  على  ذل��ك  وينطبق  ب�صهاداتهم، 
ما عندهم  اإبراز  منهم  ليطلبوا  الق�صية،  التورط يف  اإليهم  يعزى  الذين  املوظفون  و�صمنهم   ال�صهود، 

من اأدلة�

اأو  الن�زاهة،  اأو  اخلربة  اإىل  الفتقار  ب�صبب  وافية  غري  املعتادة  التحقيق  اإج��راءات  تكون  11- حيث 
م اأ�صرة املجني عليه �صكاوى من  ب�صبب اأهمية امل�صاألة، اأو ب�صبب وجود منط تع�صفي وا�صح، وحيث تقدِّ
وجود اأوجه الق�صور هذه، اأو تكون هناك اأ�صباب جوهرية اأخرى، توا�صل احلكومات التحقيق بوا�صطة 
جلنة حتقيق م�صتقلة، اأو عن طريق اإجراء مماثل� ويختار لع�صوية مثل هذه اللجنة اأ�صخا�س م�صهود 
لهم بالن�زاهة والكفاءة وال�صتقالل كاأفراد، ويكونون بوجه خا�س غري مرتبطني باأيِّ موؤ�ص�صة اأو جهاز اأو 
�صخ�س قد يكون مو�صع التحقيق، ويكون للجنة �صلطة احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق، 

وجتري التحقيق وفقًا ملا متليه هذه املبادئ�

اإن  يكون،  طبيب  بوا�صطة  لها  واف  ت�صريح  اإج��راء  بعد  اإلَّ  املتوفى  جثة  يف  الت�صرف  يجوز  12- ل 
البيانات  جميع  على  الط��الع  بالت�صريح  للقائمني  ويحق  ال�صرعية�  الباثولوجيا  يف  خبريا  اأمكن، 
ح�صلت  الوفاة  اأنَّ  يعتقد  الذي  واملكان  اجلثة،  فيه  اكت�صفت  الذي  املكان  ودخول  بالتحقيق،  املتعلقة 
العلمية  القواعد  وفق  اجلثة  تخرج  حتقيق،  اإج��راء  يتطلب  الو�صع  اأنَّ  الدفن  بعد  ات�صح  واإذا  فيه� 
للتقنيات  وفقًا  وتدر�س  بعناية  تخرج  عظمي،  هيكل  بقايا  اكت�صفت  واإذا  لت�صريحها�  اإبطاء   ودون 

الأنرثوبولوجية املنهجية�

13- تتاح جثة املتوفى ملن يجرون الت�صريح لفرتة زمنية تكفي لإجراء حتقيق �صامل� وي�صعى الت�صريح 
اإىل اأن يحدد، على الأقل، هوية ال�صخ�س املتوفى و�صبب الوفاة وكيفيتها، ويحدد، �صمن الإمكان، وقت 
ودعم  توثيق  بغية  املتوفى  لل�صخ�س  تف�صيلية  ملونة  �صورًا  الت�صريح  تقرير  ويت�صمن  ومكانها�  الوفاة 
النتائج التي يخل�س اإليها التحقيق، وبعد تقرير الت�صريح اأيَّ اإ�صابات تظهر على املتوفى، و�صمن ذلك 

�صه للتعذيب� اأيُّ دليل على تعرُّ

14- وبغية �صمان احل�صول على نتائج مو�صوعية، يجب اأن يكون با�صتطاعة القائمني بالت�صريح العمل 
بن�زاهة، م�صتقلني عن اأيِّ اأ�صخا�س اأو منظمات اأو هيئات يحتمل اأن تكون لهم يد يف الق�صية�

واأيِّ  بالعنف  والتهديد  العنف  من  واأ�صرهم  واملحققون  وال�صهود  ال�صكاوى  مو  مقدِّ 15- ُيحَمى 
الإعدام  عمليات  يف  متورطني  يكونوا  اأن  يحتمل  من  اإبعاد  ويجب  التخويف�  اأ�صكال  من  اآخر  �صكل 
لهم  يجعل  مركز  اأيِّ  ع��ن  حماكمة  دون  الإع���دام  اأو  التع�صفي  الإع���دام  اأو  القانون  نطاق  خ��ارج 
على  اأو  واأ�صرهم  وال�صهود  ال�صكاوى  مي  مقدِّ على  مبا�صرة،  غري  اأو  مبا�صرة  �صلطة،  اأو   هيمنة 

القائمني بالتحقيق�
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بح�صورها  لهم  وي�صمح  تعقد،  ا�صتماع  جل�صة  باأية  القانونيون  وممثلوها  املتوفني  اأ�صر  16- تخطر 
لأ�صرة  ويحق  اأخ��رى�  اأدل��ة  تقدمي  لهم  ويحق  بالتحقيق  ال�صلة  ذات  املعلومات  جميع  على  وبالطالع 
الت�صريح� وعندما حتدد  اآخر موؤهل ميثلها، عملية  اأو �صخ�س  اأن تفر�س ح�صور ممثل طبي،  املتوفى 
املتوفى  اأ�صرة  اإىل  فورًا  الأمر  ويبّلغ  العامة  الإعالنات  لوحة  يف  بالوفاة  اإعالن  يل�صق  املتوفى،  هوية 

واأقاربه� وُتعاد اإليهم اجلثة بعد انتهاء التحقيق�
17- يعد، خالل فرتة معقولة، تقرير كتابي عن الأ�صاليب التي اتبعت يف التحقيقات وما اأ�صفرت عنه من 
نتائج� ويعلن هذا التقرير على املالأ فورا، مبينا نطاق التحقيق والإجراءات والطرائق امل�صتخدمة لتقييم 
التطبيق�  الواجب  القانون  واإىل  وقائع  من  تك�صف  ما  اإىل  امل�صتندة  والتو�صيات  وال�صتنتاجات  الأدل��ة، 
اإليها هذه  ا�صتندت  التي  والأدلة  يثبت وقوعها  التي  الأحداث املحددة  بالتف�صيل  اأي�صًا  التقرير  وي�صف 
اأدلوا ب�صهاداتهم، با�صتثناء من مل يف�صح عن هوياتهم بغية  اأ�صماء ال�صهود الذين  ال�صتنتاجات ويعدد 
ا ببيان التدابري التي  ا بالرد على تقرير التحقيق، واإمَّ حمايتهم� وتقوم احلكومة خالل فرتة معقولة، اإمَّ

ا عليه� �صتتخذ ردًّ

الإجراءات القانونية
18- تكفل احلكومات حماكمة الأ�صخا�س الذين يظهر التحقيق اأنهم ا�صرتكوا يف عمليات الإعدام خارج 
لنطاق اخت�صا�صها،  اقليم يخ�صع  اأيِّ  الإعدام دون حماكمة، يف  اأو  التع�صفي  الإعدام  اأو  القانون  نطاق 
يف  ترغب  التي  الأخ��رى  البلدان  اإىل  ت�صليمهم  على  بالتعاون  ��ا  واإمَّ للمحاكمة  بتقدميهم  ��ا  اإمَّ وت�صطلع 
ممار�صة اخت�صا�صها القانوين عليهم� وينطبق هذا املبداأ بغ�س النظر عن هوية اجلناة اأو املجني عليهم 

وجن�صياتهم ومكان ارتكاب اجلرمية�
19- م����ع ع���دم الإخ����الل ب��امل��ب��داأ 3 اأع����اله، ل ي��ج��وز ال��ت��ذرع ب��اأم��ر ي�����ص��در ع��ن رئ��ي�����س اأو �صلطة 
حماكمة  دون  الإع�����دام  اأو  التع�صفي  الإع�����دام  اأو  ال��ق��ان��ون  ن��ط��اق  خ���ارج  الإع�����دام  ل��ت��ربي��ر  ع��ام��ة 
ومي���ك���ن اع��ت��ب��ار ال���روؤ����ص���اء وك���ب���ار امل��وظ��ف��ني وغ���ريه���م م���ن امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ني م�����ص��وؤول��ني عن 
معقولة  ف��ر���ص��ة  ل��ه��م  اأُت��ي��ح��ت  ق��د  ك��ان��ت  اإذا  رئا�صتهم  حت��ت  يعملون  م��ن  يرتكبها  ال��ت��ي   الأف���ع���ال 
ملنع حدوث هذه الأفعال� ول متنح ح�صانة �صاملة من املالحقة لأيِّ �صخ�س يعزى اإليه التورط يف عمليات 
اأيا كانت الظروف، مبا يف  اأو الإعدام دون حماكمة،  اأو الإعدام التع�صفي  الإعدام خارج نطاق القانون 

ذلك حالة احلرب اأو احل�صار اأو غريها من حالت الطوارئ العامة�
دون  الإع��دام  اأو  التع�صفي  الإع��دام  اأو  القانون  نطاق  الإع��دام خارج  عمليات  �صحايا  لأ�صر  20- يحق 

حماكمة، وملن يعولهم هوؤلء ال�صحايا، احل�صول خالل فرتة معقولة على تعوي�س عادل وكاف�



113 اجلزء الأول، رابعًا- عقوبة الإعدام 

 19-  ال�شمانات التي تكفل حماية حقوق الذين 
*

يواجهون عقوبة الإعدام12

اإنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي،
ر بقراري اجلمعية العامة 2857 )د-26( املوؤرخ 20 كانون الأول/دي�صمرب 1971 و61/32  اإذ يذكِّ
املوؤرخ 8 كانون الأول/دي�صمرب 1977، وبقرارات املجل�س القت�صادي والجتماعي 1745 )د-54( املوؤرخ 
16 اأيار/مايو 1973 و1930 )د-58( املوؤرخ 6 اأيار/مايو 1975 و51/1990 املوؤرخ 24 متوز/يوليه 1990 

و57/1995 املوؤرخ 28 متوز/يوليه 1995�
)1(

واإذ يذّكر اأي�صًا باملادة 6 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية،)13(
الإعدام، املرفقة  الذين يواجهون عقوبة  التي تكفل حماية حقوق  بال�صمانات  واإذ يذّكر كذلك 
ب�صاأن  اأيار/مايو 1989   24 املوؤرخ  وبقراره 64/1989  اأيار/مايو 1984،   25 املوؤرخ  بقراره 50/1984 

تنفيذ تلك ال�صمانات،
تكفل حماية  التي  ال�صمانات  وتنفيذ  الإعدام  عقوبة  العام عن  الأمني  بتقرير  علما  يحيط  واإذ 

)2(
حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام،)14(

والإعدام  الق�صائي  النطاق  الإعدام خارج  لعمليات  الفعالني  والتق�صي  املنع  يذّكر مببادئ  واإذ 
التع�صفي والإعدام باإجراءات موجزة، الواردة يف مرفق قراره 65/1989 املوؤرخ 24 اأيار/مايو 1989 
واإذ يحيط  الأول/دي�صمرب 1989،  كانون  املوؤرخ 15  العامة يف قرارها 162/44  اأيدتها اجلمعية  التي 
الإن�صان املعني بعمليات الإعدام خارج النطاق الق�صائي  علما بتو�صيات املقرر اخلا�س للجنة حقوق 
)3( اإىل جلنة 

اأو باإجراءات موجزة اأو الإعدام التع�صفي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، الواردة يف تقريره)15(
حقوق الإن�صان يف دورتها الثانية واخلم�صني،

واإذ يحيط علما بقرار جمل�س الأمن 827 )1993( املوؤرخ 25 اأيار/مايو 1993، الذي قّرر فيه 
اإن�صاء املحكمة الدولية املعنية مبقا�صاة الأ�صخا�س امل�صوؤولني عن النتهاكات اجل�صيمة  جمل�س الأمن 
للقانون الإن�صاين الدويل التي ارتكبت يف اإقليم يوغو�صالفيا ال�صابقة منذ عام 1991، واعتماد النظام 
الأمن 808  بالفقرة 2 من قرار جمل�س  العام عماًل  الدولية املرفق بتقرير الأمني  للمحكمة  الأ�صا�صي 
)4( واإذ يحيط علما اأي�صًا بقرار جمل�س الأمن 955 )1994( 

)1993( املوؤرخ 22 �صباط/فرباير 1993�)16(
اإن�صاء املحكمة اجلنائية الدولية  املوؤرخ 8 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1994، الذي قّرر فيه جمل�س الأمن 

*قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 15/1996، املعتمد يف 23 متوز/يوليه 1996�

)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

�E/CN.15/1996/19  )2(

�Corr.1و E/CN.4/1996/4  )3(

)4( انظر الوثائق الر�صمية ملجل�س الأمن، ال�صنة الثامنة والأربعون، ملحق ني�صان/اأبريل واأيار/مايو وحزيران/يونيه 1993، 

�Add.1و S/25704 الوثيقة
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اأعمال الإبادة اجلماعية وغريها من النتهاكات اجل�صيمة  املعنية مبحاكمة الأ�صخا�س امل�صوؤولني عن 
للقانون الإن�صاين الدويل املرتكبة يف اإقليم رواندا واملواطنني الروانديني امل�صوؤولني عن ارتكاب اأعمال 
الإبادة اجلماعية وغريها من النتهاكات املماثلة يف اأرا�صي الدول املجاورة بني 1 كانون الثاين/يناير 
و31 كانون الأول/دي�صمرب 1994 واعتماد النظام الأ�صا�صي للمحكمة الدولية اخلا�صة برواندا، املرفق 

بذلك القرار،
العام عن عقوبة الإعدام  التي يتناولها تقرير الأمني  اأثناء الفرتة  باأنه، يف  1- يحيط علما 
وتنفيذ ال�صمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإع��دام،)2( األغى عدد متزايد من 
البلدان عقوبة الإعدام واتبعت بلدان اأخرى �صيا�صة تتمثل يف تخفي�س عدد اجلرائم التي يحكم فيها 
تلك  اأخرى على  بلدان  اأبقت  العقوبة، يف حني  بتلك  اأيِّ جمرم  اأنها مل حتكم على  واأعلنت  بالإعدام، 

العقوبة، واأعادت بلدان قليلة العمل بها؛
فعال  تطبيقا  تطبق  اأن  بعد  الإع��دام  عقوبة  فيها  ُتلغ  مل  التي  الأع�صاء  بالدول  2- يهيب 
ال�صمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، والتي تن�س على اأنه ل يجوز فر�س 
عقوبة الإعدام اإلَّ على اأخطر اجلرائم، على األَّ يتجاوز نطاقها اجلرائم املتعمدة املف�صية اإىل املوت اأو 

غريه من العواقب الوخيمة جدا؛
ع الدول الأع�صاء التي مل ُتلَغ فيها عقوبة الإعدام على اأن تكفل اأن ُتتاح لكل متهم  3- ي�صجِّ
يواجه احتمال احلكم عليه بالإعدام كل ال�صمانات لكفالة حماكمة عادلة، على النحو الوارد يف املادة 
14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية،)1( مع مراعاة املبادئ الأ�صا�صية ل�صتقالل 
وكالء  دور  ب�صاأن  التوجيهية  واملبادئ   )6(

املحامني)13( دور  ب�صاأن  الأ�صا�صية  واملبادئ   )5(
الق�صائية)12( ال�صلطة 

)7( وجمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع الأ�صخا�س اخلا�صعني لأيِّ �صكل من اأ�صكال 
النيابة العامة)14(

)9(
)8( واحلد الأدنى من القواعد النموذجية ملعاملة ال�صجناء؛)16(

الحتجاز اأو ال�صجن)15(
جميع  اأنَّ  تكفل  اأن  على  الإع��دام  عقوبة  فيها  ُتلَغ  مل  التي  الأع�صاء  ال��دول  اأي�صًا  ع  4- ي�صجِّ
ُيبلَّغون بطريقة وافية، عن طريق  امل�صتخدمة يف املحكمة فهما كافيا  اللغة  الذين ل يفهمون  املتهمني 
تدور  التي  ال�صلة  ذات  الأدلة  وحمتوى  اإليهم  املوجهة  التهم  بجميع  التحريرية،  اأو  ال�صفوية  الرتجمة 

حولها مداولت املحكمة؛
5- يهيب بالدول الأع�صاء التي يجوز فيها تنفيذ عقوبة الإعدام اأن تتيح وقتا كافيا لإعداد 
وكذلك  ال�صتئناف،  اإج���راءات  ولإك��م��ال  اأعلى  ق�صائية  ولي��ة  ذات  حمكمة  ل��دى  ال�صتئناف  طلبات 

)5( موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، اإيطاليا، 26 اآب/اأغ�صط�س - 6 اأيلول/�صبتمرب 

1985: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع: A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع دال-2، املرفق�
 )6(موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س - 

7 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع 
باء-3، املرفق�

)7( املرجع نف�صه، الفرع جيم - 26�

)8( مرفق قرار اجلمعية العامة 173/43�

)9(حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
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تكفل حماية حقوق  التي  ال�صمانات  و8 من  للقاعدتني 5  الفعال  التطبيق  اأجل  الراأفة، من  التما�صات 
الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛

اإطالع  تكفل  اأن  الإع��دام  عقوبة  تنفيذ  فيها  يجوز  التي  الأع�صاء  بالدول  اأي�صًا  6- يهيب 
ال�صتئناف  طلبات  �صري  على  ا  تامًّ اإطالعًا  بالإعدام  اأيِّ حكم  تنفيذ  بقرار  �صلة  لهم  الذين  املوظفني 

م بها ال�صجني املعني؛ والتما�صات الراأفة التي تقدَّ
الأدنى من  ق احلد  تطبِّ اأن  الإعدام  تنفيذ عقوبة  فيها  التي يجوز  الأع�صاء  الدول  7- يحث 
عليهم  املحكوم  ال�صجناء  معاناة  تقليل  اأجل  من  فعال،  تطبيقا  ال�صجناء  ملعاملة  النموذجية  القواعد 

بالإعدام اإىل اأدنى حد ممكن وتفادي اأيِّ تفاقم لتلك املعاناة�





اجلزء الثاين
العدالة فيما يخ�ص الأطفال





النموذجية الدنيا لإدارة �شوؤون   20- قواعد الأمم املتحدة 
*

الأحداث )قواعد بيجني(12 ق�شاء 

 اجلزء الأول
عامة مبادئ 

اأ�شا�شية 1- منظورات 

ت�صعى الدول الأع�صاء، وفقًا للم�صالح العامة لكل منها، اإىل تعزيز رفاه احلدث واأ�صرته�  1-1

من  اجلماعة،  يف  هادفة  حياة  للحدث  ت�صمن  ظروف  تهيئة  على  الأع�صاء  الدول  تعمل   2-1
�صاأنها اأن تي�صر له، يف هذه احلقبة من عمره التي يكون فيها اأ�صد عر�صة لالن�صياق يف النحراف، 

بريئة من اجلرمية واجلناح� اأبعد مدى م�صتطاع  اإىل  تكون  له  وتربية  ل�صخ�صيته  تنمية  عملية 

يوىل اهتمام كاف لتخاذ تدابري ايجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل املوارد املمكنة،   3-1
واملوؤ�ص�صات  امل��دار���س  وكذلك  املجتمعية،  الفئات  من  وغريهم  واملتطوعني  الأ���ص��رة  ت�صمل  التي 
مبوجب  التدّخل  اإىل  احلاجة  تقلي�س  بغية  الأحداث  رفاه  تعزيز  بق�صد  وذلك  الأخرى،  املجتمعية 

واإن�صانيا� القانون تعامال فعال ومن�صفا  الواقع يف نزاع مع  القانون، والتعامل مع احلدث 

بلد، �صمن  لكل  الوطنية  التنمية  يتجزاأ من عملية  ل  اأنه جزء  الأحداث على  ق�صاء  يفهم   4-1
اإطار �صامل من العدالة الجتماعية جلميع الأحداث، بحيث يكون يف الوقت نف�صه عونا على حماية 

املجتمع� �صلمي يف  ال�صن واحلفاظ على نظام  �صغار 

والجتماعية  القت�صادية  ال��ظ��روف  على  تتوقف  بطريقة  القواعد  ه��ذه  تنفيذ  يكون   5-1
ال�صائدة يف كل دولة ع�صو� والثقافية 

وتدعيم  حت�صني  بغية  منهجية  ب�صورة  الأح��داث  ق�صاء  خدمات  وتن�صيق  تطوير  يجري   6-1
التي  والنهج  يطبقونها  التي  الأ�صاليب  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  هذه  يف  العاملني  املوظفني  كفاءة 

يتخذونها�3 التي  واملواقف  يتبعونها 

دة  *مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40، املعتمد يف 29 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1985� ويت�صمن هذا ال�صك اإحالت اإىل اأحكام حمدَّ

ثت �صيغتها لحقا واعتمدتها اجلمعية العامة يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 2015  ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء، التي ُحدِّ
يف قرارها 175/70، املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )قواعد نيل�صون مانديال("� ويف �صياق هذا املن�صور، 

اأُ�صيفت حوا�س لالإ�صارة اإىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�صون مانديال�
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لتعليق ا
عام  بوجه  ال�صاملة  الجتماعية  بال�صيا�صة  العري�صة  الأ�صا�صية  املنظورات  ه��ذه  تت�صل 
وت�صتهدف تعزيز رعاية الأحداث اإىل اأبعد مدى ممكن للتقليل من احلاجة اإىل تدخل نظام ق�صاء 
اإىل  الرامية  التدابري  وهذه  تدخل�  اأيُّ  ي�صببه  قد  الذي  ال�صرر  من  التخفيف  وبالتايل  الأح��داث 
انتفاء  ت�صتهدف  بال�صيا�صة  متعلقة  اأ�صا�صية  م�صتلزمات  هي  اجلناح  بداية  قبل  ال�صن  �صغار  رعاية 

القواعد� اإىل تطبيق  احلاجة 

اءة  وتو�صح القواعد 1-1 اإىل 1-3 اأهمية الدور الذي ميكن اأن تقوم به �صيا�صة اجتماعية بنَّ
1-4 فتعّرف ق�صاء  القاعدة  ا  اأمَّ الأحداث وجناحهم�  اإجرام  الأحداث يف ميادين منها منع  ب�صاأن 
 6-1 القاعدة  ت�صري  بينما  لالأحداث،  الجتماعية  العدالة  يتجزاأ من حتقيق  ل  باأنه جزء  الأحداث 
تقدمية  اجتماعية  �صيا�صة  و�صع  يف  التق�صري  دون  الأحداث  لق�صاء  امل�صتمر  التح�صني  �صرورة  اإىل 

البال �صرورة التح�صني امل�صتمر خلدمات املوظفني� اأن تغرب عن  لالأحداث عمومًا، ودون 

اأن  ميكن  ظروف  من  الأع�صاء  الدول  بع�س  يف  يوجد  ما  مراعاة  اإىل  �صعي   5-1 القاعدة  ويف 
جتعل طريقة تطبيق بع�س القواعد اخلا�صة خمتلفة بال�صرورة عن الطريقة املعتمدة يف دول اأخرى�

امل�شتخدمة والتعاريف  القواعد،  2- نطاق 
تطبق القواعد الدنيا النموذجية التالية على املجرمني الأحداث ب�صورة حيادية ودون متييز من اأيِّ   1-2
نوع، مثل التمييز ب�صبب العن�صر اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، اأو الراأي ال�صيا�صي وغري ال�صيا�صي، اأو 

املن�صاأ القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة اأو املولد اأو اأيِّ و�صع اآخر�
نحو  على  التالية  التعاريف  الأع�صاء  الدول  من  دولة  كل  تطبق  القواعد،  هذه  لأغرا�س   2-2

القانونية: ومفاهيمها  نظمها  مع  يتم�صى 
ذات  القانونية  النظم  مبوجب  يجوز،  ال�صن  �صغري  �صخ�س  اأو  طفل  هو  )اأ( احل���دث 

البالغ؛ م�صاءلة  تختلف عن طريقة  م�صاءلته عن جرم بطريقة  العالقة، 
اإهمال( يخ�صع للعقوبة بحكم القانون مبوجب النظم  اأو  اأيُّ �صلوك )فعل  )ب(  اجلرم هو 

العالقة؛ ذات  القانونية 
اأو  جرم  ارتكاب  تهمة  اإليه  ُتن�صب  ال�صن  �صغري  �صخ�س  اأو  طفل  هو  احلدث  املجرم  )ج(    

له� ارتكابه  ثبت 

القوانني  من  جمموعة  بو�صع  وطنية،  ق�صائية  ولي��ة  كل  اإط��ار  يف  للقيام،  جهود  تبذل   3-2
اإليها  يعهد  التي  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  الأحداث  املجرمني  على  حتديدا  تطبق  والأحكام،  والقواعد 

وت�صتهدف: الأحداث،  �صوؤون ق�صاء  اإدارة  مبهمة 
يف  الأ�صا�صية  حقوقهم  حماية  مع  الأح��داث،  للمجرمني  املتنوعة  الحتياجات  )اأ( تلبية 

نف�صه؛ الوقت 
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املجتمع؛ احتياجات  تلبية  )ب(  
ومن�صفًا� ا  تامًّ تنفيذًا  التالية  القواعد  تنفيذ  )ج(   

لتعليق ا
خمتلف  يف  تطبيقها  املمكن  من  جتعل  بطريقة  عمدًا  النموذجية  الدنيا  القواعد  و�صعت 
لأيِّ  وفقًا  الأحداث  املجرمني  ملعاملة  الدنيا  املعايري  بع�س  ذاته  الوقت  يف  وحتدد  القانونية  النظم 
ب�صورة  القواعد  تطبيق  دوما  ويتعني  الأحداث�  املجرمني  اأمر  ملعاجلة  نظام  اأيِّ  اأو  للحدث  تعريف 

حيادية ودون متييز من اأيِّ نوع�
ولذلك ت�صدد القاعدة 2-1 على اأهمية اأن تطبق القواعد دائمًا ب�صورة حيادية ودون متييز من اأيِّ 

 )1(
نوع� وتتبع القاعدة �صياغة املبداأ 2 من اإعالن حقوق الطفل�)12( 

"املجرم احلدث"، وهو  "اجلرم" بو�صفهما عن�صرين ملفهوم  و  "احلدث"  القاعدة 2-2  وتعّرف 
املو�صوع الرئي�صي لهذه القواعد الدنيا النموذجية )ومع ذلك، انظر اأي�صًا القاعدتني 3 و4(� ومن اجلدير 
بالإ�صارة اأنَّ احلدود العمرية �صتتوقف على النظام القانوين يف البلد املعني� والقواعد تن�س على ذلك 
بعبارة �صريحة، وهي بهذا حترتم ب�صورة تامة النظم القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية والثقافية 
والقانونية للدول الأع�صاء، وهذا يف�صح املجال لإدراج جمموعة وا�صعة من الفئات العمرية حتت تعريف 
"احلدث" ترتاوح من 7 �صنوات اإىل 18 �صنة اأو اأكرث� ويبدو هذا التنوع اأمرًا ل مفر منه نظرًا لختالف 

النظم القانونية الوطنية، وهو ل ينق�س من اأثر هذه القواعد الدنيا النموذجية�
الأمثل  التنفيذ  بغية  ت�صريعات وطنية حمددة  �صنِّ  اإىل  2-3 م�صاألة احلاجة  القاعدة  وتتناول 

ال�صواء� على  وعمليًّا  قانونيًّا  النموذجية،  الدنيا  القواعد  لهذه 

القواعد نطاق  3- تو�شيع 
الأح��داث  املجرمني  على  القواعد  يف  ال��واردة  ال�صلة  ذات  الأح��ك��ام  تطبيق  يقت�صر  ل   1-3
ل�صلوك حمدد ل عقاب عليه  الدعوى  الذين قد تقام عليهم  الأحداث  اأي�صًا على  وحدهم بل تطبق 

بالغ� ارتكبه �صخ�س  اإذا 
الذين  الأح��داث  جميع  لت�صمل  القواعد  يف  ال��واردة  املبادئ  نطاق  لتو�صيع  اجلهود  تبذل   2-3

والعناية� الرفاه  اإجراءات  تتناولهم 

)1( قرار اجلمعية العامة 1386 )د-14(� وانظر اأي�صًا اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )الأمم املتحدة، 

العاملي ملكافحة العن�صرية والتمييز العن�صري )تقرير املوؤمتر  جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378(؛ واإعالن املوؤمتر 
 ،)A.79.XIV.2 العاملي ملكافحة العن�صرية والتمييز العن�صري، دنيف 14-25 اآب/اأغ�صط�س 1978 )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 
الف�صل الثاين(؛ واإعالن الق�صاء على جميع اأ�صكال التع�صب والتمييز القائمني على اأ�صا�س الدين اأو املعتقد )قرار اجلمعية العامة 
55/36(؛ والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك 
دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34(؛ واإعالن كراكا�س )مرفق قرار 

اجلمعية العامة 171/35(، والقاعدة 9�
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البالغني  املجرمني  لت�صمل  القواعد  يف  الواردة  املبادئ  نطاق  لتو�صيع  اأي�صًا  اجلهود  تبذل   3-3
ال�صن� �صغار 

لتعليق ا
ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  النموذجية  الدنيا  القواعد  تكفلها  التي  نطاق احلماية   3 القاعدة  تو�صع 

يلي: ما  لت�صمل  الأحداث 

)اأ( ما ي�صمى "جرائم املكانة" املن�صو�س عليها يف خمتلف النظم القانونية الوطنية التي 
للبالغني  بالن�صبة  عنها  لالأحداث  بالن�صبة  نطاقا  اأو�صع  جرمية  املعتربة  ال�صلوك  اأنواع  فيها  تكون 
العامة، وما  الأماكن  وال�صْكر يف  والأ�صرة،  املدر�صة  اإذن، وع�صيان  املدر�صة دون  التغيب عن  )مثل 

اإىل ذلك( )القاعدة 3-1(؛

)ب(  الإجراءات املتعلقة برفاه الأحداث والعناية بهم )القاعدة 3-2(؛

بالطبع  ذلك  ويتوقف  ال�صن،  �صغار  البالغني  املجرمني  مبعاملة  اخلا�صة  )ج(    الإجراءات 
على احلدود املعينة لكل فئة عمرية )القاعدة 3-3(�

اأنَّ هناك ما يربر تو�صيع نطاق القواعد لت�صمل هذه املجالت الثالثة: فالقاعدة 1-3  ويبدو 
م�صت�صوبة يف  تعد خطوة   2-3 والقاعدة  امليادين،  تلك  ال�صمانات يف  الأدنى من  تن�س على احلد 
اجتاه توفري ق�صاء اأكرث عدالة واإن�صافا واإن�صانية جلميع الأحداث الذين لهم م�صاكل مع القانون�

امل�شوؤولية اجلنائية �شنُّ    -4
ل��الأح��داث،  اجلنائية  للم�صوؤولية  �صنِّ  حتديد  مبفهوم  ت�صلم  التي  القانونية  النظم  يف   1-4
العاطفي الن�صوج  حقائق  العتبار  يف  وت��وؤخ��ذ  النخفا�س،  مفرط  نحو  على  ال�صن  ه��ذا  يحدد   ل 

والعقلي والفكري�

لتعليق ا
والثقافة�  التاريخ  لعوامل  نظرًا  كبريًا  تفاوتًا  اجلنائية  للم�صوؤولية  الأدن��ى  ال�صن  يتفاوت 
املعنوية  التبعات  يتحمل  اأن  ي�صتطيع  الطفل  ك��ان  اإذا  فيما  النظر  يف  يتمثل  احل��دي��ث  والنهج 
على  الفردية  قدرته  مراعاة  مع  الطفل،  م�صاءلة  ميكن  هل  اأي:  اجلنائية،  للم�صوؤولية  والنف�صية 
اجلنائية  امل�صوؤولية  �صنُّ  حدد  فاإذا  للمجتمع�  مناوئا  بال�صرورة  يعترب  �صلوك  عن  والفهم،  التمييز 
اأدنى على الإطالق، فاإنَّ فكرة امل�صوؤولية ت�صبح  اإذا مل يو�صع له حد  اأو  ا  عند م�صتوى منخف�س جدًّ
الإجرامي  اأو  اجلانح  ال�صلوك  عن  امل�صوؤولية  فكرة  بني  وثيقة  عالقة  عام  بوجه  وهناك  معنى�  بال 
الر�صد  �صنِّ  وبلوغ  الزوجية  احلالة  )مثل  الأخرى  الجتماعية  وامل�صوؤوليات  احلقوق  من  ذلك  وغري 

املدين، وما اإىل ذلك(�
ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد اأدنى معقول لل�صن ميكن تطبيقه دوليا�
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5-  اأهداف ق�شاء الأحداث
جتاه  فعل  ردود  اأية  تكون  اأن  ويكفل  احلدث  لرفاه  الهتمام  الأحداث  ق�صاء  نظام  يويل   1-5

املجرمني الأحداث متنا�صبة دائما مع ظروف املجرم واجلرم معا�

لتعليق ا
اإىل  ال�صعي  هو  هدف  واأول  الأح��داث،  ق�صاء  اأه��داف  اأهم  من  اثنني  اإىل   5 القاعدة  ت�صري 
فيها  تقوم  التي  القانونية  النظم  عليه  تركز  الذي  الرئي�صي  املحور  هو  وهذا  احلدث�  رفاه  حتقيق 
ال�صروري  من  ولكن  الأحداث،  املجرمني  ق�صايا  يف  بالنظر  الإدارية  ال�صلطات  اأو  الأ�صرة  حماكم 
اجلنائية،  املحاكم  تتبع منوذج  التي  القانونية  النظم  رفاه احلدث يف  مل�صاألة  الهتمام  اإيالء  اأي�صًا 
اأي�صًا القاعدة 14(� الأمر الذي ي�صاعد على جتنب القت�صار على فر�س جزاءات عقابية )انظر 

اجلزاءات  من  للحد  اأداة  بو�صفه  معروف  املبداأ  وهذا  التنا�صب"�  "مبداأ  هو  الثاين  والهدف 
العقابية، ويعرب عنه غالبا باملناداة بالعقاب العادل املتنا�صب مع خطورة اجلرم� وينبغي لرد الفعل 
الظروف  على  اأي�صًا  بل  فح�صب  اجلرم  خطورة  اأ�صا�س  على  يبنى  األَّ  ال�صن  �صغار  املجرمني  اإزاء 
اأو  الأ�صرة،  حالة  اأو  الجتماعي  الو�صع  )مثل  للمجرم  ال�صخ�صية  للظروف  وينبغي  ال�صخ�صية� 
على  توؤثر  اأن  ال�صخ�صية(  الظروف  يف  املوؤثرة  الأخ��رى  العوامل  اأو  اجلرم  ي�صببه  الذي  ال�صرر 
حياة  اإىل  للتحول  ا�صتعداده  اأو  ال�صحية  تعوي�س  املجرم  حماولة  مبراعاة  )مثاًل  الفعل  رد  تنا�صب 

ونافعة(� �صوية 
قد  ال�صن  ال�صغري  املجرم  رعاية  كفالة  ت�صتهدف  التي  الفعل  ردود  فاإنَّ  املنوال،  نف�س  وعلى 
يف  لوحظ  كما  نف�صه،  ال�صن  ال�صغري  للفرد  الأ�صا�صية  احلقوق  فتنتهك  ال�صرورة  حدود  تتخطى 
اأي�صًا، ينبغي احلر�س على تنا�صب رد الفعل مع ظروف كل من  بع�س نظم ق�صاء الأحداث� وهنا، 

املجرم واجلرم، مبا يف ذلك ال�صحية�
من  معينة  ق�صية  اأية  يف  من�صف  فعل  رد  هو   5 القاعدة  اإليه  تدعو  ما  كل  اإنَّ  القول  وجملة 
حفز  على  القاعدة  بينها  جمعت  التي  امل�صائل  ت�صاعد  وقد  وجرائمهم�  الأح��داث  جناح  ق�صايا 
الفعل م�صت�صوبة مثلها يف ذلك  الناحيتني� فالأمناط اجلديدة واملبتكرة من ردود  التطوير يف كال 
الجتماعية  الرقابة  �صبكة  يف  له  مربر  ل  تو�صيع  اأيِّ  دون  للحيلولة  تتخذ  التي  الحتياطات  مثل 

الأحداث� على  الر�صمية 

التقديرية ال�شلطات  6-  نطاق 
نظرًا لتنوع الحتياجات اخلا�صة لالأحداث، وكذلك لتنوع التدابري املتاحة، مينح قدر منا�صب من   1-6
ال�صلطات التقديرية يف جميع مراحل الإجراءات وعلى خمتلف م�صتويات اإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث مبا 

فيها التحقيق واملحاكمة واإ�صدار احلكم ومتابعة تنفيذ الأحكام�

كاف  بقدر  التقديرية  ال�صلطات  هذه  ممار�صة  ل�صمان  اجلهود  تبذل  اأن  يجب  ذلك،  ومع   2-6
وامل�صتويات� املراحل  امل�صوؤولية يف جميع  من 
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على  مدّربني  اأو  خا�صا  تاأهيال  لذلك  موؤهلني  التقديرية  ال�صلطات  ميار�صون  الذين  يكون   3-6
وولياتهم� ملهامهم  ووفقًا  بحكمة  ممار�صتها 

لتعليق ا
الأح��داث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  رئي�صية  �صمات  عّدة  بني  و3-6  و2-6   1-6 القواعد  جتمع   
يف  التقديرية  ال�صلطة  مبمار�صة  ال�صماح  �صرورة  هي  ال�صمات  وهذه  واإن�صانية�  واإن�صاف  بفعالية 
جميع امل�صتويات الهامة من الإجراءات، بحيث يت�صنى للذين ي�صدرون القرارات اأن يتخذوا التدابري 
بغية  واملوازنة  املراجعة  ت�صتهدف  �صوابط  توفري  و�صرورة  بعينها،  حالة  كل  يف  اأن�صب  يرونها  التي 
والإح�صا�س  ال�صن�  �صغار  املجرمني  حقوق  و�صون  التقديرية  ال�صلطة  ل�صتعمال  اإ�صاءة  اأيِّ  من  احلد 
ي�صدد  ولذلك،  التقديرية�  ال�صلطة  ات�صاع  من  للحد  اأداتني  اأف�صل  هما  املهنة  واحرتام  بامل�صوؤولية 
جانب  التزام  ل�صمان  قيمة  كو�صيلة  املتخ�ص�س  والتدريب  املهنية  املوؤهالت  ر  توفُّ �صرورة  على  هنا 
اأي�صًا  )انظر  الأح��داث  باملجرمني  املتعلقة  امل�صائل  يف  التقديرية  ال�صلطات  ممار�صة  لدى  املحكمة 
حمددة  توجيهية  مبادئ  �صياغة  على  ال�صدد  ه��ذا  يف  القاعدة  وت�صدد  و2-2(   6-1 القاعدتني 
لل�صماح  ذلك  �صابه  وما  وال�صتئناف  النظر  لإعادة  نظام  وتوفري  التقديرية  ال�صلطة  ممار�صة  ب�صاأن 
لعدم  نظرًا  املذكورة  الآليات  هذه  هنا  حتدد  ومل  عنها�  امل�صوؤولني  وحما�صبة  القرارات  بتمحي�س 
اأن ت�صمل جميع الختالفات يف  اإدراجها يف القواعد الدنيا النموذجية الدولية، التي ل ميكن  �صهولة 

الق�صائية� النظم 

7-  حقوق الأحداث
ال��رباءة،  افرتا�س  مثل  اأ�صا�صية  اإجرائية  �صمانات  الإج��راءات  مراحل  جميع  يف  تكفل   1-7
خدمات  على  احل�صول  يف  واحلق  ال�صمت،  التزام  يف  واحلق  املوجهة،  بالتهم  الإب��الغ  يف  واحلق 
حمام، واحلق يف ح�صور اأحد الوالدين اأو الو�صي، واحلق يف مواجهة ال�صهود وا�صتجوابهم، واحلق 

اأعلى� �صلطة  اأمام  ال�صتئناف  يف 

لتعليق ا
املن�صفة  للمحاكمة  الأ�صا�صية  العنا�صر  متثل  التي  الهامة  النقاط  بع�س   1-7 القاعدة  توؤّكد 
اأي�صًا  )انظر  الإن�صان  حلقوق  احلالية  ال�صكوك  يف  دوليا  بها  املعرتف  العنا�صر  وهي  والعادلة، 
 )2(

 القاعدة 14(� فافرتا�س الرباءة، مثاًل يرد اأي�صًا يف املادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان)12(
)3(

ويف الفقرة 2 من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية�)13(
اأهمية على �صعيد  النموذجية م�صائل ذات  الدنيا  القواعد  يليها من  14 وما  القاعدة  وحتدد 
اأهم  على   1-7 القاعدة  توؤّكد  بينما  اخل�صو�س،  وجه  على  الأح��داث  ق�صايا  يف  الإج��راءات  �صري 

عامة� ب�صورة  الأ�صا�صية  الإجرائية  ال�صمانات 

)2(قرار اجلمعية العامة 217-األف )د-3(�

)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 )د-21(�
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اخل�شو�شيات 8- حماية 
ُيحرتم حق احلدث يف حماية خ�صو�صياته يف جميع املراحل تفاديا لأيِّ �صرر قد يناله من   1-8

اأو ب�صبب الأو�صاف اجلنائية� جراء دعاية ل لزوم لها 
ل يجوز، من حيث املبداأ، ن�صر اأية معلومات ميكن اأن توؤدي اإىل التعّرف على هوية املجرم   2-8

احلدث�

لتعليق ا
ال�صن  ف�صغار  خ�صو�صياته،  احرتام  يف  احلدث  حق  حماية  اأهمية  على   8 القاعدة  ت�صدد   
التي  الإجرام  علم  بحوث  رت  وفَّ وقد  بها�  يو�صمون  التي  الأو�صاف  اإزاء  مفرطة  بح�صا�صية  ي�صعرون 
التي  الأن��واع(  )واملختلفة  ال�صارة  الآث��ار  على  براهني  اجلنائية  الأو�صاف  اإطالق  عمليات  تناولت 

"جمرمون"� اأو  "جانحون"  باأنهم  ال�صن دائما  تنجم عن و�صف �صغار 
تنتج عن  قد  التي  ال�صارة  الآثار  من  اأهمية حماية احلدث  على  اأي�صًا   8 القاعدة  وت�صدد   
�صواء  ال�صن،  �صغار  املجرمني  اأ�صماء  ذكر  )مثل  الإعالم  و�صائط  يف  الق�صية  ب�صاأن  معلومات  ن�صر 
والدفاع  الفرد  م�صلحة  حماية  ال�صروري  فمن  عليهم(�  احلكم  �صدر  اأم  متهمني  يزالون  ل  كانوا 
عنها، من حيث املبداأ على الأقل )ترد يف القاعدة 1-2 تفا�صيل تزيد من حتديد العموميات التي 

�)8 القاعدة  تت�صمنها 

الوقائي 9- ال�شرط 
النموذجية  الدنيا  القواعد  تطبيق  مينع  اأنه  على  تف�صريه  يجوز  ما  القواعد  هذه  يف  لي�س   1-9
الإن�صان  بحقوق  املتعلقة  ال�صكوك  من  وغريها  املتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  ال�صجناء)12(  ملعاملة 

ال�صن وحمايتهم� برعاية �صغار  وتت�صل  الدويل  املجتمع  بها  التي يعرتف  واملعايري 

لتعليق ا
طبقًا  وتنفيذها  القواعد  هذه  تف�صري  يف  فهم  �صوء  اأيِّ  جتنب   9 القاعدة  من  املق�صود   
للمبادئ الواردة يف ال�صكوك واملعايري الدولية احلالية اأو التي ت�صتجد فيما يتعلق بحقوق الإن�صان، 
مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان؛)2( والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية 
الطفل؛)1(  حقوق  واإع��الن  وال�صيا�صية؛)3(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  والعهد  والثقافية؛ 
باأية  يخل  ل  القواعد  هذه  تطبيق  اأنَّ  يفهم  اأن  وينبغي   )5(

الطفل�)13( حقوق  ب�صاأن  التفاقية  وم�صروع 
اأي�صًا  )انظر  اأو�صع)4(  تطبيق  نطاق  ذات  اأحكام  على  ت�صتمل  قد  القبيل  هذا  من  دولية  �صكوك 

�)27 القاعدة 

)4(حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)5(انظر قرار املجل�س القت�صادي والجتماع 42/1985�



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  126

الثاين  اجلزء 
واملقا�شاة التحقيق 

10-  الت�شال الأويل
فاإذا  الفور�  على  عليه  الو�صي  اأو  والداه  بذلك  يخطر  حدث  على  القب�س  اإلقاء  اأثر  على   1-10
فرتة  اأق�صر  غ�صون  يف  الو�صي  اأو  الوالدين  اإخطار  وجب  ممكن  غري  الفوري  الإخطار  هذا  كان 

عليه� القب�س  اإلقاء  بعد  زمنية ممكنة 

تاأخري  املخت�صة دون  الهيئات  اأو  املخت�صني  الر�صميني  امل�صوؤولني  اأو غريه من  ينظر قا�س   2-10
يف اأمر الإفراج�

نحو  على  احل��دث  واملجرم  القوانني  اإنفاذ  بها  املنوط  اجلهات  بني  الت�صالت  جت��رى   3-10
الواجب  العتبار  اإيالء  مع  اإي��ذاءه  ويتفادى  رفاهه  ويي�صر  للحدث  القانوين  املركز  احرتام   يكفل 

الق�صية� ملالب�صات 

لتعليق ا

النموذجية  الدنيا  القواعد  من   92 القاعدة  يف  املبداأ  حيث  من  م�صمولة   1-10 القاعدة 
)6(

ال�صجناء�)12( ملعاملة 
اأمر  يف  تاأخري،  دون  املخت�صني،  الر�صميني  امل�صوؤولني  من  غريه  اأو  قا�س  ينظر  اأن  ويجب 
موؤ�ص�صة  اأو  �صخ�س  اأيُّ  املخت�س  الر�صمي  امل�صوؤول  بتعبري  ويق�صد   �)2-10 )القاعدة  الإف��راج 
الإفراج  �صلطة  التي متلك  ال�صرطة  �صلطات  اأو  املحلية  املجال�س  ذلك  الكلمة، مبا يف  معاين  باأو�صع 
من   3 الفقرة  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  اأي�صًا  )انظر  املعتقلني   عن 

املادة 9 )3((�
وتتناول القاعدة 10-3 بع�س اجلوانب الأ�صا�صية من الإجراءات والت�صرفات التي ميار�صها 
اإنفاذ القوانني يف ق�صايا جرائم الأحداث� ومن امل�صلَّم  رجال ال�صرطة وغريهم من امل�صوؤولني عن 
)مثل  املمكنة  الفعل  ردود  من  عديدة  اأوجها  ت�صمل  مرنة  �صيغة  اإيذاءه"  "يتفادى  عبارة  اأنَّ  به 
�س  التعرُّ جمرد  اإنَّ  بل  البيئة(�  ملخاطر  التعري�س  اأو  البدين  العنف  اأو  الفظة  التعابري  ا�صتعمال 

)6(اعُتمدت القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء والتو�صيات املت�صلة بها يف عام 1955، )انظر موؤمتر الأمم املتحدة 

الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، جنيف، 22 اآب/اأغ�صط�س - 3 اأيلول/�صبتمرب 1955: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات 
الأمم املتحدة، رقم املبيع IV.4.1956((� واأقر املجل�س القت�صادي والجتماعي يف قراره 663 جيم )د-24( املوؤّرخ يف 31 متوز/يوليه 
العقابية  املوؤ�ص�صات  للعمل يف  وتدريب موظفني  باختيار  املت�صلة  التو�صيات  اأمور،  واأيد، يف جملة  النموذجية  الدنيا  القواعد   ،1957
وتطبيق  اعتماد  يف  اإيجابي  ب�صكل  احلكومات  تنظر  باأن  املجل�س  واأو�صى  املفتوحة،  والإ�صالحية  العقابية  وباملوؤ�ص�صات  والإ�صالحية 
اإدارتها للموؤ�ص�صات العقابية  القواعد الدنيا النموذجية، وباأن تراعي املجموعتني الأخريني من التو�صيات اإىل اأق�صى حد ممكن يف 
اأيار/مايو 1977، باإدراج قاعدة  خ يف 13  والإ�صالحية� وقد رخ�س املجل�س القت�صادي والجتماعي، يف قراره 2076 )د-62( املوؤرَّ
جديدة، هي القاعدة 95� واملبداأ الذي تن�س عليه القاعدة 10-1 من قواعد بيجني هذه وارد من حيث املبداأ يف القاعدة 119 من 

قواعد نيل�صون مانديال� 
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تف�صر  اأن  ينبغي  ولذا  للحدث:  "موؤذيا"  ذاته  حد  يف  يكون  اأن  ميكن  الأحداث  ق�صاء  اأمام  للوقوف 
الإيذاء  اأدنى درجة ممكنة من  اإحلاق  الأول،  املقام  اإجمال، يف  باأنها تعني  ايذاءه"  "يتفادى  عبارة 
باحلدث، ف�صال عن اأيِّ اأذى اإ�صايف اأو ل مربر له� وهذا اأمر ذو اأهمية �صديدة يف الت�صال الأويل 
اإزاء  تاأثري عميق على م�صلك احلدث  لها  اأن يكون  التي ميكن  القوانني،  اإنفاذ  بها  املنوط  بالهيئات 
بقدر  يتوقف  الالحق  التدخل  اأ�صكال  من  �صكل  اأيِّ  فاإنَّ جناح  ذلك،  على  وعالوة  واملجتمع�  الدولة 

كبري على هذه الت�صالت الأولية، فالراأفة واحلزم احلليم هامان يف هذه احلالت�

11-  التحويل اإىل خارج النظام الق�شائي
حيثما كان ذلك منا�صبا، ينظر يف اإمكانية معاجلة ق�صايا املجرمني الأحداث دون اللجوء   1-11

اأدناه� الواردة  اإليها يف القاعدة 1-14  اإىل حماكمة ر�صمية من قبل ال�صلطة املخت�صة، امل�صار 
�صلطة  الأحداث،  تعالج ق�صايا  التي  الأخرى  الهيئات  اأو  العامة،  النيابة  اأو  ال�صرطة  تخول   2-11
للمعايري  وفقًا  ر�صمية،  حماكمة  جل�صات  عقد  دون  تقديرها،  ح�صب  الق�صايا،  هذه  يف  الف�صل 
هذه  يف  ال��واردة  للمبادئ  وفقًا  وكذلك  القانونية،  الأنظمة  خمتلف  يف  الغر�س  لهذا  املو�صوعة 

القواعد�
اأخرى منا�صبة يتطلب قبول  اأو موؤ�ص�صة  اإىل هيئة جمتمعية  اأيُّ حتويل ينطوي على الإحالة   3-11
�صلطة  ملراجعة  الق�صية  حتويل  قرار  يخ�صع  اأن  �صريطة  عليه،  الو�صي  اأو  والديه  قبول  اأو  احلدث، 

بناء على تقدمي طلب� خمت�صة، 
جمتمعية،  برامج  لتنظيم  جهود  تبذل  الأحداث،  ق�صايا  يف  تقديريا  الف�صل  تي�صري  بغية   4-11

وتعوي�صهم� ال�صحايا  ورد حقوق  املوؤقتني  والإر�صاد  الإ�صراف  مثل 

لتعليق ا
اجلنائي  الق�صاء  من  الدعوى  نقل  يت�صمن  الذي  الق�صائي،  النظام  خارج  اإىل  التحويل  اإنَّ 
اأ�صا�س  يوؤخذ بها، على  الدعم املجتمعي، هو ممار�صة ماألوفة  اإىل خدمات  اأحوال كثرية  واإحالتها يف 
ر�صمي وغري ر�صمي، يف نظم قانونية عديدة� وميزة هذه املمار�صة اأنها حتول دون الآثار ال�صلبية التي 
الإدانة واحلكم  الأحداث، )مثل و�صمة  �صوؤون ق�صاء  اإدارة  الالحقة يف جمال  الإجراءات  تنجم عن 
بالعقوبة(� ويف حالت عديدة، يكون عدم التدخل اأف�صل احللول� وعلى ذلك، قد يكون التحويل منذ 
البداية، ودون الإحالة اإىل خدمات )اجتماعية( بديلة، هو احلل الأمثل� وي�صدق هذا ب�صفة خا�صة 
الرقابة  موؤ�ص�صات  اأو  املدر�صة  اأو  الأ�صرة  تكون  وحيثما  خطري  غري  طابع  ذات  اجلرمية  كانت  حيثما 
على  تعاجله،  اأن  املرجح  من  يكون  اأو  بالفعل،  الأمر  عاجلت  قد  الأخرى  الر�صمية  غري  الجتماعية 

وبّناء� منا�صب  نحو 
اتخاذ  مراحل  من  مرحلة  اأي��ة  يف  التحويل  اإىل  اللجوء  يجوز   ،2-11 القاعدة  يف  ذكر   وح�صبما 
القرار - اإذ ميكن اأن ي�صدر قرار التحويل عن ال�صرطة اأو النيابة العامة اأو هيئات اأخرى مثل املحاكم 
باأنواعها اأو الهيئات اأو املجال�س، وميكن اأن متار�صه �صلطة واحدة اأو عّدة �صلطات اأو جميع ال�صلطات، وفقًا 
لقواعد و�صيا�صات خمتلف النظم وعلى نحو ين�صجم مع هذه القواعد� ول ي�صرتط فيه اأن يكون بال�صرورة 

مق�صورا على الق�صايا الب�صيطة، وهذا ما يجعل التحويل اأداة هامة�
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قبول  )اأو  املجرم احلدث  قبول  على  املتمثل يف احل�صول  الهام  ال�صرط   3-11 القاعدة  وتربز 
موؤ�ص�صات  اإىل  التحويل  مت  )ومل  بها�  املو�صى  التحويل  تدابري(  )اأو  بتدبري  عليه(  الو�صي  اأو  والديه 
 )7(

 جمتمعية دون احل�صول على هذه املوافقة جلعله ذلك يتناق�س مع التفاقية املتعلقة باإلغاء ال�صخرة(�)12(
بيد اأنه ينبغي األَّ يكون هذا القبول مبناأى عن الطعن، اإذ اإنَّ القبول قد يتم اأحيانا بدافع من الياأ�س 
من جانب احلدث� وت�صدد القاعدة على �صرورة مراعاة احلر�س بغية الإقالل اإىل اأق�صى حد ممكن 
يح�س  األَّ  وينبغي  التحويل�  عملية  يف  امل�صتويات  جميع  على  والتخويف  الق�صر  ممار�صة  احتمال  من 
ال�صغوط  عليه  متار�س  اأن  اأو  املحكمة(  اأمام  املثول  لتجنب  )مثاًل،  ال�صغط  حتت  واقع  باأنه  احلدث 
تقييم مو�صوعي ملدى  اإجراء  باأن ين�س على �صرورة  التحويل� ولذلك، يو�صى  يوافق على برامج  كي 
على  بناء  خمت�صة  "�صلطة  جانب  من  ال�صن  �صغار  املجرمني  �صاأن  يف  الت�صرف  اإج��راءات  مالءمة 
تقدمي طلب"� )ميكن اأن تكون "ال�صلطة املخت�صة" خمتلفة عن ال�صلطة امل�صار اإليها يف القاعدة 14(�
وتو�صي القاعدة 11-4 بتوفري بدائل منا�صبة لإجراءات ق�صاء الأحداث تتخذ �صورة حتويل 
رد  طريق  عن  الت�صوية  تت�صمن  التي  الربامج  خا�صة  ب�صفة  زّكيت  وقد  جمتمعية،  حلول  على  قائم 
طريق  عن  امل�صتقبل  يف  القانون  مع  نزاع  جتنب  اإىل  ت�صعى  التي  الربامج  وكذلك  لل�صحية  احلق 
حني  حتى  منا�صبا  التحويل  جتعل  اأنها  الفردية  احلالت  مزايا  ومن  املوؤقتني�  والتوجيه  الإ�صراف 
حتت  ارتكبت  اجلرمية  كون  اأو  اأوىل،  جرمية  وجود  )مثل  خطورة  اأ�صد  جرائم  ارتكبت  قد  تكون 

�صغط الأنداد، وما اإىل ذلك(�

ال�شرطة داخل  12- التخ�ش�ص 
للتعامل  يخ�ص�صون  الذين  اأو  الأح��داث،  مع  كثريًا  يتعاملون  الذين  ال�صرطة  �صباط  اإنَّ   1-12
معهم اأو الذين يتناولون بالدرجة الأوىل مهمة منع جرائم الأحداث، يجب اأن يتلقوا تعليما وتدريبا 
خا�صني لكي يت�صنى لهم اأداء مهامهم على اأف�صل وجه� وينبغي اإن�صاء وحدات �صرطة خا�صة لذلك 

الغر�س يف املدن الكبرية�
لتعليق ا

الر�صميني  املوظفني  جلميع  متخ�ص�س  تدريب  توفري  �صرورة  اإىل  النتباه   12 القاعدة  توجه 
كانت  وملا  الأح��داث�  ق�صاء  �صوؤون  اإدارة  مبهمة  ي�صطلعون  والذين  القوانني  اإنفاذ  بهم  املنوط 
رجال  يت�صرف  اأن  جدا  املهم  فمن  الأحداث،  ق�صاء  بنظام  الأوىل  الت�صال  نقطة  متثل  ال�صرطة 

ولئقة� م�صتنرية  بطريقة  ال�صرطة 
زيادة جرائم  اقرتنت  فقد  معقدة،  واجلرمية  التح�صر  بني  العالقة  اأنَّ  كان من اجللي  ولئن 
ال�صريع وغري املخطط� ولذلك لن يكون هنالك غنى  بالنمو  الأحداث بنمو املدن الكبرية، وخا�صة 
ال�صك  هذا  يف  ال��واردة  املحددة  املبادئ  تنفيذ  ملجرد  ل  متخ�ص�صة،  �صرطة  وح��دات  اإقامة  عن 
ومكافحتها  الأح���داث  جرائم  منع  لتح�صني   - اأع��م  ب�صكل   - بل   ،)6-1 القاعدة  )مثل  فح�صب 

الأحداث� املجرمني  ومعاملة 

)7(التفاقية رقم 105، اعتمدها املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 25 حزيران/يونيه 1957 يف دورته الأربعني� الأمم 

املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 320، الرقم 4648�
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13-  الحتجاز رهن املحاكمة
ل ي�صتخدم اإجراء الحتجاز رهن املحاكمة اإلَّ كمالذ اأخري ولأق�صر فرتة زمنية ممكنة�  1-13

املراقبة  مثل  بديلة،  باإجراءات  ذلك،  اأمكن  حيثما  املحاكمة،  رهن  الحتجاز  عن  ي�صتعا�س   2-13
عن كثب، اأو الرعاية املركزة اأو الإحلاق باأ�صرة اأو باإحدى موؤ�ص�صات اأو دور الرتبية�

تكفلها  التي  وال�صمانات  احلقوق  بجميع  املحاكمة  ره��ن  املحتجزون  الأح���داث  يتمتع   3-13
املتحدة� الأمم  اعتمدتها  التي  ال�صجناء)4(  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعد 

يف�صل الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة عن البالغني، ويحتجزون يف موؤ�ص�صة منف�صلة   4-13
بالغني� اأي�صًا  اأو يف ق�صم منف�صل من موؤ�ص�صة ت�صم 

الفردية -  اأنواع امل�صاعدة  اأثناء فرتة الحتجاز الرعاية واحلماية وجميع  يتلقى الأحداث   5-13
اإىل �صنهم  بالنظر  التي قد تلزمهم  الجتماعية والتعليمية واملهنية والنف�صية والطبية واجل�صدية - 

و�صخ�صيتهم� وجن�صهم 

لتعليق ا
رهن  احتجازهم  اأثناء  الأح��داث  لها  �س  يتعرَّ التي  الإجرامية"  "العدوى  بخطر  ي�صتهان  األَّ  يجب 
ع  املحاكمة� ولذلك فمن املهم الت�صديد على احلاجة اإىل تدابري بديلة� والقاعدة 13-1، اإذ تفعل ذلك، ت�صجِّ

على ا�صتنباط تدابري جديدة مبتكرة لتجنب هذا الحتجاز خدمة مل�صلحة احلدث�
القواعد  تكفلها  التي  وال�صمانات  الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة بجميع احلقوق  ويتمتع 
وال�صيا�صية،)3(  املدنية  الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  ال�صجناء، وكذلك  ملعاملة  النموذجية  الدنيا 

وخا�صة املادة 9 والفقرتان 2 )ب( و3 من املادة 10�
للمجرمني  ال�صلبية  التاأثريات  �صد  اأخرى  تدابري  اتخاذ  من  الدول   4-13 القاعدة  متنع  ول 

البالغني، ل تقل يف فاعليتها عن التدابري املذكورة يف القاعدة�
النتباه  لفت  بغية  وذلك  لزمة،  ت�صبح  قد  التي  امل�صاعدة  من  خمتلفة  اأ�صكال  ذكرت  وقد 
ومدمني  الذكور  اأو  الإناث  )مثل  املعنيني  ال�صن  �صغار  للمحتجزين  اخلا�صة  الحتياجات  تنّوع  اإىل 
ب�صدمة  امل�صابني  ال�صن  و�صغار  عقليا،  املر�صى  والأحداث  الكحول،  ومدمني  املخدرة،  العقاقري 

اأو غري ذلك(� القب�س عليهم مثاًل،  نتيجة  نف�صية 
اتخاذ  يربر  ما  ال�صباب  للمحتجزين  والنف�صية  اجل�صدية  اخل�صائ�س  تباين  يف  يكون  وقد 
على  ي�صاعد  مما  املحاكمة،  رهن  احتجازهم  اأثناء  بع�صهم  بف�صل  تق�صي  ت�صنيفية  اإج��راءات 

اأكرث مالءمة� جتنب الإيذاء وعلى تقدمي م�صاعدة 
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املتحدة  الأمم  موؤمتر  اتخذه  ال��ذي  الأح���داث،  ق�صاء  قواعد  ب�صاأن   )8(
)12(4 القرار  ن�س  وق��د 

عن  تعرب  اأن  اأم��ور،  جملة  يف  ينبغي،  القواعد  اأنَّ  على  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صاد�س 
ر يف  الق�صّ يودع  واأل  اأخري،  اإلَّ كمالذ  املحكمة  قبل  ي�صتخدم الحتجاز  باأل  القائل  الأ�صا�صي  املبداأ 
دائما  ينبغي  وباأنه  البالغني،  املحتجزين  جانب  من  ال�صلبية  للتاأثريات  عر�صة  فيها  يكونون  من�صاأة 

مراعاة احلاجات اخلا�صة مبرحلة منوهم�

الثالث  اجلزء 
الق�شايا يف  والف�شل  املقا�شاة 

الأحكام باإ�شدار  املخت�شة  14- ال�شلطة 
)مبوجب  الق�صائي  النظام  خ��ارج  اإىل  حولت  قد  احل��دث  املجرم  ق�صية  تكون  ل  حني   1-14
اإدارة،  هيئة  ق�صائية،  هيئة  )حمكمة،  املخت�صة  ال�صلطة  اأمره  يف  تنظر  اأن  يتوجب   )11 القاعدة 

والعادلة� اأو غري ذلك( وفقًا ملبادئ املحاكمة املن�صفة  جمل�س، 
اأن ت�صاعد الإجراءات على حتقيق امل�صلحة الق�صوى للحدث، واأن تتم يف جو من  يتوجب   2-14

واأن يعرب عن نف�صه بحرية� ي�صارك فيها  اأن  يتيح للحدث  التفهم 

لتعليق ا
ي�صعب و�صع تعريف للجهاز اأو ال�صخ�س املخت�س ميكن اأن ي�صف على نحو �صامل �صلطة املقا�صاة� 
ويق�صد من تعبري ال�صلطة املخت�صة اأن ي�صمل اأولئك الذين يراأ�صون املحاكم اأو الهيئات الق�صائية )املكونة 
اأع�صاء(� وي�صمل ذلك الق�صاة املحرتفني والق�صاة املختارين من عامة النا�س  اأو عّدة  من قا�س وحيد 
وكذلك الهيئات الإدارية )كما يف النظامني ال�صكتلندي والإ�صكندينايف( اأو غريها من الهيئات الأقل ر�صمية 

كالهيئات املجتمعية وهيئات حل املنازعات ذات الطابع الق�صائي�
املعايري  اتباع  الأح��داث  املجرمني  ق�صايا  يف  النظر  اإج��راءات  يف  يتوجب  احل��ال،  كانت  واأي��ا 
القاعدة  الإجرام مبقت�صى  تهمة  اإليه  توجه  �صخ�س  اأيِّ  ب�صاأن  تقريبا  اأجمع  العامل  املطبقة يف  الدنيا 
"حماكمة  "املحاكمة وفق الأ�صول القانونية"� ووفقًا لهذه الأ�صول، ت�صمل عبارة  الإجرائية املعروفة ب� 
واأوج��ه  وا�صتجوابهم،  ال�صهود  وتقدمي  ال��رباءة�  افرتا�س  مثل  اأ�صا�صية  �صمانات  ونزيهة"  عادلة 
وحق  املحكمة،  جل�صة  يف  الأخرية  الكلمة  قول  وحق  ال�صمت،  التزام  وحق  املاألوفة،  القانوين  الدفاع 

اأي�صًا القاعدة 1-7(� ال�صتئناف، وما اإىل ذلك )انظر 

القانوين والوالدان والأو�شياء امل�شت�شار    -15
للَحَدث احلق يف اأن ميثله طوال �صري الإجراءات الق�صائية م�صت�صاره القانوين اأو اأن يطلب   1-15

اأن تندب له املحكمة حماميا جمانا حني ين�س قانون البلد على جواز ذلك�

)8( انظر موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، كراكا�س، 25 اآب/اأغ�صط�س - 5 اأيلول/�صبتمرب 1980: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.81.IV.4(، الف�صل الأول، الق�صم باء�
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تطلب  اأن  املخت�صة  لل�صلطة  ويجوز  الإج��راءات،  يف  ال�صرتاك  حق  للو�صي  اأو  للوالدين   2-15
الإجراءات  يف  اإ�صراكهم  ترف�س  اأن  املخت�صة  لل�صلطة  يجوز  اأنه  على  احلدث،  ل�صالح  ح�صورهم 

اإىل اعتبار هذا ال�صتبعاد �صروريًّا ل�صالح احلدث� اأ�صباب تدعو  اإذا كانت هناك 

لتعليق ا
القواعد  من   93 القاعدة  يف  ال���واردة  لتلك  مماثلة  م�صطلحات   1-15 القاعدة  ت�صتخدم 
تنتدبه  واإىل حمام  قانوين  اإىل م�صت�صار  توجد حاجة  )9( ويف حني 

ال�صجناء�)12( النموذجية ملعاملة  الدنيا 
الو�صي  اأو  الوالدين  حق  اإىل  النظر  ينبغي  للحدث،  القانونية  امل�صاعدة  ر  توفُّ ل�صمان  جمانا  املحكمة 
عامة  وعاطفية  نف�صية  م�صاندة  بو�صفه   ،2-15 القاعدة  تن�س  ح�صبما  الإجراءات،  يف  ال�صرتاك  يف 

للحدث - وهي مهمة ت�صتمر طوال �صري الإجراءات�
ا�صتفادة  منا�صب  نحو  الق�صية على  الت�صرف يف  اإىل  �صعيها  ت�صتفيد يف  قد  املخت�صة  وال�صلطة 
القانونيني للحدث، )اأو، على هذا ال�صعيد، تعاون غريهم من امل�صاعدين  خا�صة من تعاون املمثلني 
اإذا  يحبط  قد  امل�صعى  هذا  اأنَّ  على  فعال(�  بهم  يثق  اأو  بهم  الثقة  للحدث  ميكن  الذين  ال�صخ�صيني 
كان لوجود الوالدين اأو الأو�صياء يف جل�صة املحاكمة دور �صلبي، اأي اإذا ما �صلكوا مثاًل �صلوكا معاديا 

ا�صتبعادهم� اإمكانية  الن�س على  يتحتم  ولذا  جتاه احلدث: 

ي الجتماعي 16-  تقارير التق�شّ
اأن  وقبل  ثانوية،  جرائم  على  تنطوي  التي  احل��الت  با�صتثناء  احل��الت،  جميع  يف  يتعني   1-16
والظروف  للبيئة  �صليم  تق�س  اإجراء  احلكم،  اإ�صدار  ي�صبق  نهائيا  قرارا  املخت�صة  ال�صلطة  تتخذ 
املخت�صة  لل�صلطة  يت�صنى  كما  اجلرمية،  فيها  ارتكبت  التي  الظروف  اأو  احلدث  فيها  يعي�س  التي 

الق�صية عن تب�صر� اإ�صدار حكم يف 

لتعليق ا
هي  باحلكم(  للنطق  ال�صابقة  التقارير  اأو  الجتماعية  )التقارير  الجتماعي  التق�صي  تقارير 
اأداة عون ل غنى عنها يف معظم الدعاوى القانونية التي يكون الأحداث طرفًا فيها� ومن ال�صروري 
الجتماعية  اخللفية  مثل  باحلدث،  املت�صلة  الوقائع  من  بّينة  على  املخت�صة  ال�صلطة  تكون  اأن 
بع�س  ت�صتخدم  الغر�س  ولهذا  اإىل ذلك�  وما  التعليمية،  املدر�صية وجتاربه  و�صرية حياته  والأ�صرية، 
الإداري��ة  الهيئة  اأو  باملحكمة  ملحقني  موظفني  اأو  خا�صة  اجتماعية  هيئات  الق�صائية  ال�صلطات 
تقت�صي  ولذلك،  ال�صلوك�  مراقبو  �صيما  ل  اآخرون،  موظفون  املهمة  بهذه  ي�صطلع  وقد  الغاية�  لتلك 

عليها� التعويل  ميكن  الجتماعي  للتق�صي  تقارير  لو�صع  منا�صبة  اجتماعية  خدمات  ر  توفُّ القاعدة 

 17-  مبادئ توجيهية يف اإ�شدار الأحكام 
الق�شايا والت�شرف يف 

التالية: باملبادئ  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صرت�صد  الق�صايا،  يف  الت�صرف  لدى   1-17

)9( ُيرجى الرجوع اإىل القاعدة 120 من قواعد نيل�صون مانديال�
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بل  لي�س فقط مع ظروف اجلرم وخطورته  متنا�صبا  الفعل  رد  يكون  اأن  دائما  )اأ( يتحتم 
كذلك مع ظروف احلدث وحاجاته وكذلك احتياجات املجتمع؛

)ب(  ل تفر�س قيود على احلرية ال�صخ�صية للحدث اإلَّ بعد درا�صة دقيقة، وتكون مق�صورة 
على اأدنى حد ممكن؛

)ج(   ل يفر�س احلرمان من احلرية ال�صخ�صية اإلَّ اإذا اأدين احلدث بارتكاب فعل خطري 
اأخرى  خطرية  جرمية  اأعمال  ارتكاب  على  بالعودة  اأو  اآخر  �صخ�س  �صد  العنف  ا�صتخدام  يت�صمن 

وما مل يكن هناك اأيُّ اإجراء منا�صب اآخر؛
)د( يكون خري احلدث هو العامل الذي ي�صرت�صد به لدى النظر يف ق�صيته�

اأية جرمية يرتكبها احلدث� ل يحكم بعقوبة الإعدام على   2-17
ل توقع على الأحداث عقوبات ج�صدية�  3-17

اأيِّ وقت� لل�صلطة املخت�صة حق وقف اإجراءات الدعوى يف   4-17

لتعليق ا
اأحكام على �صغار ال�صن تنبع من  اإنَّ ال�صعوبة الرئي�صية يف �صياغة مبادئ توجيهية لإ�صدار 

يلي: تعار�س ذات طبيعة فل�صفية، مثل ما  ا�صتمرار قيام وجوه 
العقاب؛ التاأهيل وبني عدالة  اإعادة  )اأ( التعار�س بني 

والعقاب؛ القمع  امل�صاعدة وبني  التعار�س بني  )ب(  
بكل حالة على حدة مع  متنا�صبا مع اجلوانب اخلا�صة  الفعل  رد  التعار�س بني جعل  )ج(   

املجتمع عامة؛ ي�صتهدف حماية  الذي  الفعل  رد 
الفرد� اأهلية  انعدام  العام مقابل  )د( الردع 

ق�صايا  يف  منه  الأح��داث  ق�صايا  يف  اأكرب  نحو  على  اأجلى  النهج  هذه  بني  التعار�س  ويكون 
يجعل  الأحداث  ق�صايا  بها  تت�صم  التي  الفعل  وردود  الأ�صباب  يف  الكبري  التنوع  اأنَّ  ذلك  البالغني� 

البدائل تبدو مت�صابكة على نحو ل فكاك منه� جميع هذه 
النهج  تقرر  اأن  الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  النموذجية  الدنيا  القواعد  وظيفة  من  ولي�س 
اأن حتدد نهجا يكون الأكرث توافقا مع املبادئ املقبولة دوليا� ولذلك ينبغي  الذي يجب اتباعه، بل 
اأن تفهم العنا�صر الأ�صا�صية الواردة يف القاعدة 17-1، وخا�صة يف فقرتيها الفرعيتني )اأ( و)ج(، 
ر نقطة انطالق م�صرتكة؛ واإذا  على اأنها يف املقام الأول مبادئ توجيهية عملية يفرت�س فيها اأن توفِّ
اأخذت بها ال�صلطات املعنية )انظر اأي�صًا القاعدة 5(، فمن املمكن اأن ت�صهم اإىل حد بعيد يف كفالة 
حماية احلقوق الأ�صا�صية لالأحداث املجرمني، ول �صيما حقي الفرد الأ�صا�صيني يف الرقي والتعلم�

اأمكن  ولئن  مالئمة�  لي�صت  البحتة  العقابية  النهج  باأنَّ  �صمنا  توحي  )ب(   1-17 والقاعدة 
اجلرائم  يف  اأي�صًا  ورمبا  البالغني،  ق�صايا  يف  الق�صا�صية  والعقوبات  العادل  للعقاب  باأنَّ  القول 
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تتغلب  اأن  الأحداث،  ق�صايا  يف  دوما،  ينبغي  فاإنه  املزايا،  بع�س  الأحداث،  يرتكبها  التي  اخلطرية 
وم�صتقبله� ورفاهه  اعتبارات �صون م�صلحة احلدث  املزايا  على هذه 

ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صاد�س  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اتخذه  ال��ذي   8 القرار  مع  و�صريًا 
اجلزاءات  ا�صتخدام  يف  ممكن  مدى  اأبعد  اإىل  الذهاب  )ب(   1-17 القاعدة  ت�صجع  املجرمني،)8( 
التي  الحتياجات  تلبية  �صرورة  مراعاة  مع  الإ�صالحية،  املوؤ�ص�صات  يف  الإيداع  عن  عو�صا  البديلة 
كما  القائمة،  البديلة  اجلزاءات  ملجموعة  الكامل  ال�صتخدام  ينبغي  لذا  ال�صن�  �صغار  بها  ينفرد 
متنح  اأن  وينبغي  العتبار�  يف  العامة  ال�صالمة  و�صع  مع  جديدة،  بديلة  جزاءات  ا�صتحداث  ينبغي 
طالق  واأحكام  التنفيذ،  وقف  مع  اأحكام  اإ�صدار  طريق  عن  ممكن  قدر  اأق�صى  اإىل  املراقبة  فرتة 

اأوامر املجال�س والتدابري الأخرى� �صراح م�صروطة، وما �صابه ذلك من 
للموؤمتر   4 القرار  يف  ال��واردة  التوجيهية  املبادئ  من  واح��دًا  )ج(   1-17 القاعدة  وتناظر 
منا�صبة  و�صيلة  اأية  هناك  تكن  مل  اإذا  اإلَّ  الأحداث  حالة  يف  احلب�س  جتّنب  اإىل  يرمي  ال�صاد�س،)8( 

العامة� ال�صالمة  اأخرى حتمي 
5 من  الفقرة  مع  يتفق   ،2-17 القاعدة  الوارد يف  الإعدام،  توقيع عقوبة  والن�س على حظر 

وال�صيا�صية�)3( الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية  العهد  6 من  املادة 
كذلك يتما�صى الن�س على حظر توقيع عقوبات ج�صدية على الأحداث مع املادة 7 من العهد 
�س  التعرُّ من  الأ�صخا�س  جميع  حماية  اإعالن  ومع  وال�صيا�صية،)3(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
مع  وكذلك   )10(

املهينة،)12( اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  للتعذيب 
اأو  اأو الالاإن�صانية  اأو العقوبة القا�صية  م�صروع اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 

الطفل�)5( ب�صاأن حقوق  التفاقية  م�صروع  ومع   )11(
املهينة،)13(

اأ�صيلة يف معاجلة  اأيِّ وقت )القاعدة 17-4( فهي �صمة  اإجراءات الدعاوى يف  ا �صلطة وقف  اأمَّ
اأنه قد ي�صل اإىل علم ال�صلطة املخت�صة يف اأيِّ  حالت الأحداث ل يوؤخذ بها يف حالت البالغني� ذلك 
وقت اأمر مالب�صات معينة من �صاأنها اأن جتعل الوقف التام لالإجراءات يبدو اأف�صل ت�صرف بالق�صية�

ف يف الق�شايا 18-  خمتلف تدابري الت�شرُّ
ر لها من املرونة  ُتتاح لل�صلطة املخت�صة جمموعة متنوعة وا�صعة من تدابري الت�صرف، توفَّ  1-18
الإ�صالحية� ومثل هذه  املوؤ�ص�صات  الإيداع يف  اإىل  اللجوء  بتفادي  اأق�صى قدر ممكن  اإىل  ي�صمح  ما 

يلي: ت�صمل ما  البع�س منها،  التي ميكن اجلمع بني  التدابري، 
والإ�صراف؛ والتوجيه  بالرعاية  )اأ( الأمر 

)ب(  الو�صع حتت املراقبة؛
)ج(   الأمر باخلدمة يف املجتمع املحلي؛

ورد احلقوق؛ والتعري�س،  املالية  العقوبات  )د( فر�س 
اأخرى؛ اأ�صاليب معاجلة  اإىل  واللجوء  للمعاجلة  و�صيطة  باأ�صاليب  )ه( الأمر 

)10( مرفق قرار اجلمعية العامة 3452 )د-30(�

)11( مرفق قرار اجلمعية العامة 46/39�
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امل�صابهة؛ والأن�صطة  الن�صح اجلماعي  اأن�صطة  بال�صرتاك يف  )و( الأمر 
غري  اأو  اجلماعي  للعي�س  مراكز  يف  اأو  احلا�صنة  الأ�صر  اإحدى  لدى  بالرعاية  )ز( الأمر 

الرتبوية؛ املوؤ�ص�صات  ذلك من 
)ح( غري ذلك من الأوامر املنا�صبة�

ظروفه  تكن  مل  ما  كليا،  اأو  جزئيا  �صواء  الأب��وي،  الإ�صراف  عن  حدث  اأيِّ  عزل  يجوز  ل   2-18
ذلك� تتطلب  اخلا�صة 

لتعليق ا
حتاول القاعدة 18-1 �صرد بع�س ردود الفعل واجلزاءات الهامة التي طبقت وثبت جناحها 
اأن  وت�صتحق  بالأمل  تب�صر  خيارات  متثل  جمملها  يف  وهي  خمتلفة�  قانونية  اأنظمة  يف  الآن،  حتى 
بع�س  يف  املنا�صبني  املوظفني  يف  نق�س  وج��ود  لإم��ك��ان  ون��ظ��رًا  تطويرها�  يف  يتو�صع  واأن  حتاكى 
اأن جتّرب  املناطق ميكن  تتطلبه هذه اخليارات؛ ويف هذه  الذي  املالك  القاعدة  املناطق، ل حتدد 

اأقل من املوظفني� اأو ت�صتحدث تدابري تتطلب عددا 
املجتمع  على  تعتمد  كونها  يف  �صيء،  كل  قبل  ت�صرتك،   ،1-18 القاعدة  يف  الواردة  والأمثلة 
اأنَّ الإ�صالح املعتمد على املجتمع  اإليه بغية تنفيذ الأحكام البديلة تنفيذا فعال� ذلك  املحلي وتلجاأ 
ال�صلطات  ت�صجيع  ينبغي  الأ�صا�س،  ذلك  وعلى  كثرية�  �صمات  اكت�صب  تقليدي  تدبري  هو  املحلي 

املحلي� املجتمع  اإىل  ت�صتند  تقدمي خدمات  املعنية على 
من   10 امل��ادة  من   1 للفقرة  وفقًا  ت�صكل،  التي  الأ�صرة،  اأهمية  اإىل   2-18 القاعدة  وت�صري 
الطبيعية  اجلماعية  "الوحدة  والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد 
اأطفالهم  رعاية  حق  ميلكون  ل  الأ�صرة،  اإط��ار  يف  والأمهات،  والآب��اء  املجتمع"�)3(  يف  والأ�صا�صية 
والإ�صراف عليهم فح�صب، بل هم م�صوؤولون اأي�صًا عن ذلك� ولذا تقت�صي القاعدة 18-2 األَّ يف�صل 
الأطفال عن اآبائهم اإلَّ كمالذ اأخري� ول يجوز اللجوء اإىل هذا الإجراء اإلَّ حني يكون من اجللي اأنَّ 

الطفل(� اإ�صاءة معاملة  اتخاذ هذه اخلطوة اخلطرية )مثل  تقت�صي  الق�صية  مالب�صات 

الإ�شالحية للموؤ�ش�شات  ا�شتخدام ممكن  اأدنى    -19
اأخري،  اإليه كمالذ  يلجاأ  اإ�صالحية ت�صرفا  اإيداع احلدث يف موؤ�ص�صة  اأن يكون  يجب دائما   1-19

ال�صرورة� بها  تق�صي  ولأق�صر فرتة 

لتعليق ا
املوؤ�ص�صات  يف  الإي��داع  على  املوؤ�ص�صي  غري  العالج  بتف�صيل  التقدمي  اجلرمية  علم  ينادي 
الإ�صالحية� وقد تبنّي اأنه ل فارق ي�صتحق الذكر، بل ل فارق على الإطالق، من حيث جناح الو�صيلة، 
تبذل  التي  العالجية  اجلهود  اأنَّ  اجللي  ومن  املوؤ�ص�صات�  خارج  والعالج  املوؤ�ص�صات  يف  الإيداع  بني 
لها  التي يخ�صع  الكثرية  ال�صارة  املوؤثرات  اأرجح وزنا من  اأن تكون  اأبدا  ت�صتطيع  املوؤ�ص�صة ل  يف جو 
خا�صة  ب�صفة  القول  هذا  وي�صدق  موؤ�ص�صة�  اأية  داخل  تفاديها  امل�صتحيل  من  اأنَّ  يبدو  والتي  الفرد 
ال�صلبية،  الآثار  فاإنَّ  ال�صلبية� وف�صال عن ذلك،  املوؤثرات  اإزاء  اأقل ح�صانة  لكونهم  الأحداث،  على 
التي ل تقت�صر على فقدان احلرية بل ت�صمل اأي�صًا النف�صال عن البيئة الجتماعية املاألوفة، تكون 

البالغني� اأ�صد حدة لدى الأحداث، بحكم مرحلة منوهم املبكرة، منها لدى  حتما 
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الكم  الإ�صالحية من جانبني: من حيث  املوؤ�ص�صات  الإيداع يف  تقييد   19 القاعدة  وت�صتهدف 
املبادئ  لأح��د  �صدى  متثل   19 والقاعدة  فرتة"(�  )"ولأق�صر  امل��دة  حيث  ومن  اأخري"(  )"كمالذ 
يحب�س  اأن  يجوز  فال  ال�صاد�س:)8(  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر   4 القرار  يف  الواردة  الأ�صا�صية  التوجيهية 
اإذا  باأنه  تنادي  القاعدة  فاإنَّ  ولذلك  اآخر�  اأيُّ عالج منا�صب  اإذا مل يكن هناك  اإلَّ  املجرم احلدث 
من  احلرمان  يقت�صر  اأن  ينبغي  اإ�صالحية،  موؤ�ص�صة  يف  احلدث  اإي��داع  من  منا�س  هناك  يكن  مل 
الفوارق  للحب�س ومع مراعاة  ترتيبات موؤ�ص�صية خا�صة  اتخاذ  اأدنى درجة ممكنة، مع  احلرية على 
"املفتوحة"  املوؤ�ص�صات  اإيالء  ينبغي  اأنه  هو  الواقع  بل  واملوؤ�ص�صات�  واجلرائم  املجرمني  اأ�صناف  يف 
ذا  القبيل  هذا  من  مرفق  اأيُّ  يكون  اأن  ينبغي  ذلك  على  وعالوة  "املغلقة"�  املوؤ�ص�صات  على  اأولوية 

اأن يكون له طابع ال�صجن� اأو تهذي�بي، ل  طابع اإ�صالحي 

20-  جتّنب التاأخري غري ال�شروري
ينظر يف كل ق�صية منذ البداية على نحو عاجل� دون اأيِّ تاأخري غري �صروري�  1-20

لتعليق ا
واإلَّ  اجلوهرية،  الأمور  من  الأحداث  ق�صايا  يف  الر�صمية  الإجراءات  ت�صيري  يف  الإ�صراع  اإنَّ 
الوقت،  مرور  فمع  فيها�  الت�صرف  ومن  املحاكمة  اإجراء  من  ك�صبه  ميكن  خري  كل  للخطر  �س  تعرَّ
على  والنف�صية  الذهنية  الناحية  من  يربط  اأن  م�صتحيال،  يكن  مل  اإن  احلدث،  على  ع�صريا  مي�صي 

اإليه وبني اجلرمية� ال�صواء، بني الإجراء والقرار الذي ينتهي 

21- ال�شجالت
عليها�  الإط��الع  الغري  على  ويحظر  تامة  �صرية  يف  الأح��داث  املجرمني  �صجالت  حتفظ   1-21
ويكون الو�صول اإىل هذه ال�صجالت مق�صورا على الأ�صخا�س املعنيني ب�صفة مبا�صرة بالت�صرف يف 

الأ�صول� الأ�صخا�س املخولني ح�صب  اأو غريهم من  البحث  الق�صية حمل 
الق�صايا  يف  بالبالغني  املتعلقة  الإج��راءات  يف  الأح��داث  املجرمني  �صجالت  ت�صتخدم  ل   2-21

التي يكون نف�س اجلاين مورطا فيها� الالحقة 

لتعليق ا
امللفات:  اأو  بال�صجالت  تت�صل  متعار�صة  م�صالح  بني  التوازن  حتقيق  القاعدة  هذه  حتاول 
حت�صني  على  حتر�س  التي  الأخرى  وال�صلطات  العامة  والنيابة  ال�صرطة  م�صالح  ناحية،  من  هي، 
ا عبارة "غريهم  املراقبة، ومن ناحية اأخرى م�صلحة املجرم احلدث )انظر اأي�صًا القاعدة 8(� اأمَّ

مثاًل� الباحثني  ت�صمل  الأ�صول" فهي عمومًا  املخولني ح�صب  الأ�صخا�س  من 

والتدريب املهني  �ص  التخ�شّ اإىل  22- احلاجة 
من  وغريها  املعلومات  جتديد  ودورات  اخلدمة  اأثناء  والتدريب  املهني  التعليم  ي�صتخدم   1-22
اأ�صاليب التعليم املنا�صبة من اأجل حتقيق وا�صتمرار الكفاءة املهنية الالزمة جلميع املوظفني الذين 

الأحداث� ق�صايا  يتناولون 
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الأحداث�  ق�صاء  بنظام  املحتكني  الأحداث  ع  لتنوُّ انعكا�صًا  الأحداث  ق�صاء  موظفو  يكون   2-22
الأحداث� بق�صاء  املعنية  الهيئات  والأقليات يف  للن�صاء  العادل  التمثيل  ل�صمان  وتبذل جهود 

لتعليق ا
خلفيات  ذوي  اأ�صخا�س  من  الق�صايا  يف  بالت�صرف  املخت�صة  ال�صلطات  تتاألف  اأن  يجوز 
ال�صمالية،  وايرلندا  العظمى  املتحدة لربيطانيا  اململكة  للغاية )فهم موظفون ق�صائيون يف  متباينة 
التي  البلدان  يف  قانونيًّا  تدريبا  مدربون  وق�صاة  العام"،  "القانون  بنظام  املتاأثرة  املناطق  ويف 
اأو رجال  اأفراد عاديون  الأخرى  املناطق  بها؛ ويف  املتاأثرة  املناطق  الروماين ويف  القانون  ت�صتخدم 
يلزمهم  وهوؤلء جميعا  اإىل ذلك(�  وما  املحلية،  املجال�س  واأع�صاء يف  اأو معينون،  قانون، منتخبون 
والنف�صية وعلم اجلرمية  والعلوم الجتماعية  القانون  الدربة يف فروع  اأدنى من  احل�صول على حد 
وا�صتقاللها� املخت�صة  لل�صلطة  التنظيمي  التخ�ص�س  اأهمية  نف�س  له  اأمر  وهذا  ال�صلوكية�  والعلوم 

الناحية  م��ن  يتعذر  فقد  ال�صلوك  م��راق��ب��ة  و���ص��ب��اط  الجتماعية  اخل��دم��ات  موظفو  ���ا  اأمَّ
يتعاملون  وظيفة  اأي��ة  لتوليهم  م�صبق  ك�صرط  مهني  تخ�ص�س  على  ح�صولهم  اقت�صاء  العملية 
الأدن��ى  امل�صتوى  اخلدمة  اأث��ن��اء  مهني  لتعليم  تلقيهم  يعترب  ول��ذا  الأح���داث،  املجرمني  مع   فيها 

املطلوبة� للموؤهالت 
حمايدة  ب�صورة  الأح��داث  ق�صاء  �صوؤون  اإدارة  ل�صمان  اأ�صا�صي  عن�صر  املهنية  واملوؤهالت 
والرتقاء  املوظفني  لتعيني  املطلوبة  املوؤهالت  م�صتوى  رفع  ال�صروري  فاإنَّ من  لذلك،  وتبعا  وفعالة� 
بوظائفهم  ال�صطالع  م��ن  لتمكينهم  ال��الزم��ة  الو�صائل  وت��وف��ري  مهنيا،  وتدريبهم   مب�صتواهم 

على خري وجه�
ولتحقيق احلياد يف اإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث ينبغي تفادي جميع �صروب التمييز، �صيا�صية 
وتعيني  اختيار  يف  اآخر،  نوع  اأيِّ  من  اأو  ثقافية  اأو  دينية  اأو  عرقية  اأو  جن�صية  اأو  اجتماعية  اأو  كانت 
اأو�صى به املوؤمتر ال�صاد�س� وف�صال عن ذلك، دعا املوؤمتر  وترقية موظفي ق�صاء الأحداث� وهذا ما 
جمال  يف  كموظفات  للن�صاء  واملن�صفة  العادلة  املعاملة  حتقيق  �صمان  اإىل  الأع�صاء  الدول  ال�صاد�س 
�صوؤون  اإدارة  جمال  يف  املوظفات  تعيني  اأجل  من  خا�صة  تدابري  باتخاذ  واأو�صى  اجلنائي،  الق�صاء 

ترقيتهن�)8( وتي�صري  وتدريبهن،  الأحداث،  ق�صاء 

الرابع  اجلزء 
الإ�شالحية املوؤ�ش�شات  خارج  العالج 

املقرر للت�شرف  الفعال  التنفيذ    -23
اإليها يف  وامل�صار  املخت�صة،  ال�صلطة  التي ت�صدرها  الأوامر  لتنفيذ  املنا�صبة  التدابري  تتخذ   1-23
ا من جانب تلك ال�صلطة نف�صها اأو من قبل اأية �صلطة اأخرى، وفقًا ملقت�صى  القاعدة 14-1 اأعاله، اإمَّ

الظروف�
ال�صلطة املخت�صة منا�صبا من وقت  الأوامر ح�صبما تراه  التدابري �صلطة تعديل  ت�صمل هذه   2-23

اإىل اآخر، �صريطة اأن يقرر هذا التعديل وفقًا للمبادئ الواردة يف هذه القواعد�
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لتعليق ا
ق�صايا  يف  منها  اأكرب  بدرجة  يوؤثر،  اأن  الأحداث  ق�صايا  يف  يقرر  الذي  الت�صرف  على  يغلب 
البالغني، على حياة املجرم لردح طويل من الزمن� ومن املهم اإذن اأن تتوىل الإ�صراف على تنفيذ 
مكتب  اأو  املوؤقت  بالإفراج  تاأمر  التي  الهيئة  )مثل  م�صتقلة  هيئة  اأو  املخت�صة،  ال�صلطة  احلكم  هذا 
ال�صلطة  موؤهالت  تعادل  مبوؤهالت  تتمتع  غريها(  اأو  ال�صباب،  لرعاية  موؤ�ص�صة  اأو  ال�صلوك  ملراقبة 
"قا�صي  وظيفة  الغر�س  لهذا  اأن�صئت  البلدان  بع�س  ويف  الق�صية�  يف  اأ�صال  حكمت  التي  املخت�صة 

العقوبات"� تنفيذ 
ويجب اأن يت�صم تكوين ال�صلطة و�صالحياتها ووظائفها باملرونة؛ ويرد و�صفها يف القاعدة 23 

النطاق� وا�صع  قبول  تلقى  ب�صكل عام كيما 

24-  تقدمي امل�شاعدة الالزمة
تبذل جهود لتزويد الأحداث، يف جميع مراحل الإجراءات، مبا يحتاجون اإليه من م�صاعدة   1-24
بغية  عملية،  اأو  مفيدة  اأخرى،  م�صاعدة  اأية  اأو  العمل  اأو  املهني  التدريب  اأو  التعليم  اأو  امل�صكن  مثل 

تاأهيلهم� اإعادة  عملية  تي�صري 

لتعليق ا
توفري  اأهمية  على   24 القاعدة  توؤكد  ولذلك  فائقة�  اأهمية  الأحداث  خري  على  العمل  مل�صاألة 
خري  تكفل  اأن  �صاأنها  من  التي  ال�صرورية  امل�صاعدة  �صروب  من  وغريها  واخلدمات  الت�صهيالت 

التاأهيل� اإعادة  اأح�صن وجه طوال عملية  الأحداث على 

الأخرى املجتمعية  املتطوعني واخلدمات  25-  تعبئة 
املجتمع  موؤ�ص�صات  من  وغريها  املحلية  واملوؤ�ص�صات  الطوعية  واملنظمات  املتطوعون  ُيدعى   1-25
املحلي اإىل امل�صاهمة ب�صورة فعالة يف اإعادة تاأهيل احلدث يف اإطار جمتمعي يكون، اإىل اأبعد مدى 

الأ�صرية� الوحدة  اإطار  م�صتطاع يف 

لتعليق ا
باملجرمني  املتعلقة  الأعمال  جميع  يف  تاأهيلي  مبنحى  الأخذ  �صرورة  عن  القاعدة  هذه  تعرّب 
الأحداث� ول غنى يف ذلك عن التعاون مع املجتمع املحلي اإذا اأريد لتوجيهات ال�صلطة املخت�صة اأن 
ال� وقد ثبت اأنَّ جهود املتطوعني واخلدمات الطوعية، ب�صورة خا�صة، ت�صكل موارد  ُتنفذ على نحو فعَّ
ا بالقدر الكايف� ويف بع�س احلالت، ميكن اأن يكون يف التعاون من جانب  ثمينة، ولكنها ل ت�صتغل حاليًّ

املجرمني ال�صابقني )مبا يف ذلك املدمنون ال�صابقون( م�صاعدة بالغة الفائدة�
الأحكام  حتتذي  وهي   ،6-1 اإىل   1-1 القواعد  يف  ال��واردة  املبادئ  من   25 القاعدة  وتنبثق 

وال�صيا�صية�)3( املدنية  الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  الواردة يف  املقابلة 
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اخلام�ص  اجلزء 
الإ�شالحية املوؤ�ش�شات  يف  العالج 

26-  اأهداف العالج يف املوؤ�ش�شات الإ�شالحية
تزويدهم  هو  اإ�صالحية  موؤ�ص�صات  يف  املو�صوعني  الأح��داث  وع��الج  تدريب  من  الهدف   1-26
بّناءة  اجتماعية  باأدوار  القيام  بغية م�صاعدتهم على  املهنية  واملهارات  والتعليم  بالرعاية واحلماية 

املجتمع� يف  ومنتجة 
امل�صاعدة  �صروب  وجميع  واحلماية  الرعاية  موؤ�ص�صات،  يف  املو�صوعني  لالأحداث  ر  ُتوفَّ  2-26
قد  التي   - واجل�صدية  والطبية  والنف�صية  واملهنية  والتعليمية  منها  الجتماعية   - ال�صرورية 
�صليما� امل�صاعدة على منوهم منوا  وبهدف  اأو �صخ�صيتهم  اأو جن�صهم  �صنهم  اإليها بحكم  يحتاجون 
البالغني، وُيحتجزون يف موؤ�ص�صة منف�صلة  املوؤ�ص�صات عن  ُيف�صل الأحداث املو�صوعون يف   3-26

اأي�صا� بالغني  اأو يف جزء منف�صل من موؤ�ص�صة حتتجز 
باحتياجاتهن  ا  خا�صًّ اهتمامًا  موؤ�ص�صة  يف  املو�صوعات  ال�صابات  املجرمات  ت�صتحق   4-26
والعالج  وامل�صاعدة  واحلماية  الرعاية  من  يتلقني  اأن  حال  باأية  يجوز  ول  ال�صخ�صية�  وم�صاكلهن 

ال�صبان، ويكفل لهن معاملة عادلة� يتلقاه املجرمون  اأدنى مما  والتدريب قدرا 
اأو  لوالديهم  يكون  رفاههم،  وعلى  موؤ�ص�صات  يف  املو�صوعني  الأح��داث  خري  على  عماًل   5-26

املوؤ�ص�صات� الأو�صياء عليهم احلق يف دخول هذه 
ُيعزز التعاون بني الوزارات وبني الإدارات بغر�س تزويد الأحداث املو�صوعني يف موؤ�ص�صات   6-26
ل  جلعلهم  �صمانا  احل��ال،  مقت�صى  ح�صب  املهني،  التدريب  اأو  املدر�صي  التعليم  من  باملنا�صب 

يغادرون املوؤ�ص�صة وهم يف و�صع غري موات من حيث التعليم�

لتعليق ا
حتظى  اأن  ميكن  و2-26،   1-26 القاعدتني  يف  املحددة  املوؤ�ص�صات،  يف  العالج  اأه��داف  اإنَّ 
يتطلب  الهدف  يزال هذا  ول  مكان،  كل  بعد يف  تتحقق  اأنها مل  على  ثقافة�  اأية  اأو  نظام  اأيِّ  بقبول 

بذل قدر كبري جدا من اجلهود�
وتقدمي امل�صاعدة الطبية والنف�صية، على وجه اخل�صو�س، اأمر ذو اأهمية ق�صوى للموَدعني يف 
املوؤ�ص�صات من �صغار ال�صن املدمنني على العقاقري املخدرة وذوي الطبيعة ال�صر�صة واملر�صى عقليا�
ت عليه القاعدة 26-3 من العمل على جتنيب الأحداث الوقوع حتت موؤثرات �صلبية  وما ن�صّ
املبادئ  واحد من  مع  يتما�صى  املوؤ�ص�صة،  رفاههم يف حميط  و�صمان  البالغني،  املجرمني  من خالل 
ل حتول  والقاعدة   )8(�4 القرار  يف  ال�صاد�س  املوؤمتر  عليه  ن�س  كما  للقواعد،  الأ�صا�صية  التوجيهية 
دون اتخاذ الدول تدابري اأخرى �صد التاأثريات ال�صلبية التي يحدثها املجرمون البالغون، تكون على الأقل 

م�صاوية يف الفعالية للتدابري املذكورة يف القاعدة )انظر اأي�صًا القاعدة 4-13(�
من  بالرعاية  حظوة  اأقل  العادة  يف  هن  املجرمات  اأنَّ  هو  واقعًا  فتعالج   4-26 القاعدة  ا  اأمَّ
اتخذه  الذي   ،9 فالقرار  خا�صة،  وب�صفة  ال�صاد�س�  املوؤمتر  اإليه  اأ�صار  ما  وهذا  الذكور،  نظرائهن 
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الق�صاء  اإج��راءات  مراحل  كل  يف  املجرمات  معاملة  يف  الإن�صاف  اإىل  يدعو  ال�صاد�س)8(  املوؤمتر 
احتجازهن�  خالل  بهن  اخلا�صة  والحتياجات  امل�صاكل  اإىل  خا�س  اهتمام  توجيه  واإىل  اجلنائي، 
وعالوة على ذلك، ينبغي اأن ينظر اإىل هذه القاعدة يف �صوء اإعالن كراكا�س الذي اعتمده املوؤمتر 
�صوؤون  اإدارة  جمال  يف  املعاملة  يف  امل�صاواة  كفالة  اإىل  اإليه،  يدعو  فيما  يدعو،  وال��ذي  ال�صاد�س، 
واتفاقية  امل���راأة،)13(  �صد  التمييز  على  الق�صاء  اإع��الن  خلفية  �صوء  ويف  اجل��ن��ائ��ي،)12(  الق�صاء 

املراأة�)14( التمييز �صد  اأ�صكال  الق�صاء على جميع 
و1-10   1-7 القواعد  اأحكام  من  ينبغ  فهو   )5-26 )القاعدة  املوؤ�ص�صة  اإىل  الدخول  حق  ا  اأمَّ
و15-2 و18-2� والتعاون فيما بني الوزارات وفيما بني الإدارات )القاعدة 26-6( ذو اأهمية خا�صة 

املوؤ�ص�صات بوجه عام� اأجل حت�صني نوعية املعاملة والتدريب يف  من 

ال�شجناء  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعد   27-  تطبيق 
املتحدة الأمم  اعتمدتها  التي 

تكون القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء والتو�صيات املت�صلة بها واجبة التطبيق   1-27
اإىل املدى الذي تكون فيه ذات �صلة مبعاملة املجرمني الأحداث املو�صوعني يف موؤ�ص�صات اإ�صالحية، 

اأمرهم� الف�صل يف  وي�صمل ذلك املحتجزين رهن 
ال�صجناء  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  تبذل اجلهود لتنفيذ املبادئ املنا�صبة الواردة يف القواعد   2-27

اإىل اأق�صى حد ميكن عنده تلبية خمتلف احتياجات الأحداث تبعا لعمر كل منهم وجن�صه و�صخ�صيته�

لتعليق ا
التي  نوعها  من  الأوىل  ال�صكوك  بني  من  ال�صجناء  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعد  كانت 
تنفيذ  اأنَّ  ورغ��م  اأجمع�  العامل  ت  عمَّ اآثارها  اأنَّ  عامة  عليه  املتفق  ومن  املتحدة،  الأمم  اأعلنتها 
الدنيا  للقواعد  يزال  فال  واقعة،  حقيقة  منه  اأكرث  اأمنية  البلدان  بع�س  يف  يزال  ل  القواعد  هذه 

ومن�صفة� اإن�صانية  ب�صورة  الإ�صالحيات  اإدارة  على  تاأثري هام  النموذجية 
وبع�س اجلوانب الأ�صا�صية حلماية املجرمني الأحداث املودعني يف موؤ�ص�صات اإ�صالحية قد ت�صمنتها 
القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء )كالإيواء وطبيعة البناء والفرا�س وامللب�س وال�صكاوى والطلبات 
والت�صال بالعامل اخلارجي والطعام والرعاية الطبيعية واإقامة ال�صعائر الدينية والف�صل بني ال�صجناء 
نت اأحكامًا تتعلق بالعقاب والن�صباط  املختلفي الأعمار وتوفري املوظفني والعمل، وما اإىل ذلك(� كما ت�صمَّ
وكبح جماح املجرمني اخلطرين� ولن يكون من املنا�صب تعديل هذه القواعد الدنيا النموذجية جلعلها 
الدنيا  القواعد  الأح��داث داخل نطاق  للموؤ�ص�صات الإ�صالحية للمجرمني  تتفق مع اخل�صائ�س املميزة 

النموذجية لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث�

)12( انظر قرار اجلمعية العامة 171/35، املرفق، الفقرة 6-1�

)13(قرار اجلمعية العامة 2263 )د-22(�

)14(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378�
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)القاعدة  املوؤ�ص�صات  يف  املودعني  لالأحداث  ال�صرورية  املتطلبات  على  ز  تركِّ  27 والقاعدة 
27-1( كما تركز على احلاجات املتنوعة التي ينفردون بها بحكم اأعمارهم وجن�صهم و�صخ�صيتهم 
اأهداف القاعدة وم�صمونها بالأحكام ذات ال�صلة من القواعد  )القاعدة 27-2(� وهكذا ترتابط 

ال�صجناء� ملعاملة  النموذجية  الدنيا 

اإىل الإفراج امل�شروط والتبكري فيه 28- الإكثار من اللجوء 
الأح��داث  عن  امل�صروط  الإف��راج  اإىل  ممكن،  مدى  اأق�صى  اإىل  املخت�صة،  ال�صلطة  تلجاأ   1-28

اأبكر وقت م�صتطاع� اإ�صالحية ومتنحه يف  املودعني يف موؤ�ص�صة 
تقوم �صلطة منا�صبة مب�صاعدة الأحداث الذين اأُفرج عنهم من اإحدى املوؤ�ص�صات الإ�صالحية   2-28

الكامل� الدعم  املحلي  املجتمع  لهم  ر  ويوفِّ بالإ�صراف عليهم�  وتقوم  اإفراجا م�صروطا 

لتعليق ا
القاعدة  املخت�صة، كما ذكر يف  ال�صلطة  اإىل  امل�صروط  بالإفراج  الأمر  �صلطة  ت�صند  اأن  ميكن 
14-1، اأو اإىل �صلطة اأخرى� وعلى ذلك، فمن املنا�صب اأن ي�صار هنا اإىل ال�صلطة "املنا�صبة" عو�صا 

"املخت�صة"� ال�صلطة  عن 
ل الإفراج امل�صروط عن احلدث على ق�صائه كامل مدة احلكم�  واإذا �صمحت الظروف، ُيف�صّ
يف  مر�س  م  تقدُّ اإحراز  على  دليل  ر  توفُّ عند  عمليا،  ذلك  كان  حيثما  امل�صروط،  الإفراج  ميكن  بل 
الإفراج،  وهذا  املوؤ�ص�صة�  اأودعوا  يوم  اعتربوا خطرين  الذين  املجرمني  التاأهيل، عن  اإعادة  جمال 
التي  لل�صروط  املر�صي  بال�صتيفاء  م�صروطا  يكون  اأن  ميكن  املراقبة�  حتت  الو�صع  �صاأن  �صاأنه 
�صلوك"  ب�"ح�صن  مثاًل،  وتعلق،  الإف��راج،  قرار  يف  تعني  زمنية  لفرتة  املخت�صة  ال�صلطات  حتددها 
بحرية  فيها  يتمتعون  دور  يف  الإقامة  اأو  املحلي،  املجتمع  برامج  ح�صور  على  املواظبة  اأو  املجرم، 

جزئية اأو غري ذلك�
يقوم  اأن  م�صروطا،  اإفراجا  املوؤ�ص�صات  اإحدى  من  عنهم  املفرج  املجرمني  حالة  يف  وينبغي، 
حتت  الو�صع  نظام  بعد  تعتمد  مل  التي  البلدان  يف  )خا�صة  امل�صوؤولني  من  غريه  اأو  �صلوك  مراقب 
املراقبة( بتقدمي امل�صاعدة لهم والإ�صراف عليه، كما ينبغي ت�صجيع الدعم املجتمعي يف هذا املجال�

املوؤ�ش�شية �شبه  الرتتيبات    -29
وال��دور  اجلزئية  احلرية  ذات  ال��دور  مثل  موؤ�ص�صية  �صبه  ترتيبات  لتوفري  اجلهود  تبذل   1-29
التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغريها من الرتتيبات املنا�صبة التي ميكن اأن ت�صاعد الأحداث 

اإىل الندماج ب�صكل �صليم يف املجتمع� العودة  على 

لتعليق ا
ولذلك  اإ�صالحية�  موؤ�ص�صة  يف  الحتجاز  لفرتة  الالحقة  الرعاية  اأهمية  من  الغ�ّس  ينبغي  ل 

املوؤ�ص�صية� �صبه  الرتتيبات  �صبكة من  اإن�صاء  القاعدة على �صرورة  ت�صدد هذه 
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كذلك ت�صدد هذه القاعدة على احلاجة اإىل جمموعة متنوعة من املرافق واخلدمات التي ت�صتهدف تلبية 
الحتياجات املختلفة للمجرمني �صغار ال�صن الذين يعودون اإىل املجتمع، واإىل توفري التوجيه والدعم الهيكلي، 

باعتبار ذلك خطوة هامة نحو جناح العودة اإىل الندماج يف املجتمع�

ال�شاد�ص  اجلزء 
وتقييمها ال�شيا�شات  وو�شع  والتخطيط  البحوث 

وو�شع  للتخطيط  اأ�شا�شا  بو�شفها  البحوث    -30 
وتقييمها ال�شيا�شات 

وو�صع  للتخطيط  اأ�صا�صا  بو�صفها  ال�صرورية  البحوث  وت�صجيع  لتنظيم  جهود  ُتبذل   1-30
فّعال� ب�صكل  ال�صيا�صات 

جناح  واأ�صباب  وم�صاكل  اجتاهات  وتقييم  با�صتعرا�س  دورية  ب�صفة  للقيام  جهود  تبذل   2-30
امل�صجونني� لالأحداث  املتنوعة  الحتياجات اخلا�صة  وجرائمهم، ف�صال عن  الأحداث 

ق�صاء  �صوؤون  اإدارة  نظام  تكوين  يف  داخل  كجزء  تقييمية  بحوث  اآلية  لإن�صاء  جهود  تبذل   3-30
�صوؤون  لإدارة  منا�صب  بتقييم  للقيام  ال�صلة  ذات  واملعلومات  البيانات  وحتليل  وجلمع  الأح��داث، 

امل�صتقبل� يف  واإ�صالحها  وحت�صينها  الأحداث  ق�صاء 
منهجية  ب�صورة  وينفذ  الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  اإدارة  جمال  يف  اخلدمات  تقدمي  يخطط   4-30

جزء ل يتجزاأ من اجلهود الإمنائية الوطنية�

لتعليق ا
اأنَّ ا�صتخدام البحوث كاأ�صا�س لنتهاج �صيا�صة متنورة لق�صاء  من املعرتف به على نطاق وا�صع 
م  تقدُّ خلطوات  مواكبة  املجال  ه��ذا  يف  املتبعة  املمار�صات  جعل  ل�صمان  هامة  اآلية  هو  الأح���داث 
البحوث  بني  املتبادلة  العك�صية  وللتغذية  الأحداث�  ق�صاء  نظام  وحت�صني  تطوير  وموا�صلة  املعارف، 
ذات  تكون  ما  غالبا  والتي  ال�صريعة،  التغريات  ظل  ففي  الأحداث�  لق�صاء  خا�صة  اأهمية  وال�صيا�صة 
اأ�صكال واأبعاد جرائم الأحداث، �صرعان  اأثر قوي، التي حتدث يف اأمناط حياة ال�صباب ال�صغار ويف 

كافية� الأحداث عتيقة وغري  والق�صاء جلرائم وجناح  املجتمع  ا�صتجابة  ت�صبح  ما 
يف  وتطبيقها  ال�صيا�صات  و�صع  عملية  يف  البحوث  لإدماج  معايري   30 القاعدة  ت�صع  وهكذا 
بانتظام  القيام  �صرورة  اإىل  خا�س  بوجه  النتباه  القاعدة  وتلفت  الأح��داث�  ق�صاء  �صوؤون  اإدارة 
الأو�صع  لالإطار  وفقًا  التخطيط  �صرورة  واإىل  الراهنة،  والتدابري  للربامج  وتقييم  با�صتعرا�س 

ال�صاملة� الإمنائية  لالأهداف 
�صرطا  اجلناح،  وم�صاكل  لجتاهات  وكذلك  الأح��داث،  لحتياجات  املتوا�صل  التقييم  ويعد 
ال�صعيدين  كال  على  منا�صبة،  تدخالت  واإق��رار  ال�صيا�صات  �صياغات  طرائق  لتح�صني  اأ�صا�صيا 
التي  البحوث  تي�صري  على  امل�صوؤولة  الوكالت  تعمل  اأن  ينبغي  ال�صياق،  هذا  الر�صمي  وغري  الر�صمي 
وجهات  على  التعرف  املفيد  من  يكون  قد  اأنه  كما  م�صتقلة،  وهيئات  م�صتقلون  اأ�صخا�س  يجريها 
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الذين  اأولئك  على  مق�صورا  ذل��ك  يكون  اأن  دون  العتبار،  يف  واأخ��ذه��ا  اأنف�صهم  الأح��داث   نظر 
بالنظام� يحتكون 

واإن�صافا  فعالية  اأكرث  نظام  اإقامة  على  خا�س  بوجه  الرتكيز  التخطيط  عملية  يف  ويجب 
�صامل  تقييم  اإج���راء  ينبغي  ال��غ��اي��ة،  ه��ذه  حتقيق  على  وع��م��اًل  ال�����ص��روري��ة�  اخل��دم��ات  لتقدمي 
قاطعة�  اأولويات  وحتديد  التنوع،  ال�صديدة  اخلا�صة  وم�صاكلهم  الأح��داث  لحتياجات  ومنتظم 
ذلك  يف  مبا  املتاحة،  املوارد  ا�صتخدام  يف  تن�صيق  اأي�صًا  هناك  يكون  اأن  ينبغي  ال�صدد،  هذا  ويف 
الربامج  تنفيذ  ت�صتهدف  حمددة  اإجراءات  لو�صع  جمتمعي  ودعم  بدائل  من  ي�صلح  ما   ا�صتخدام 

ور�صدها� املقررة 

 21-  مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث
*

التوجيهية(12 الريا�ص  )مبادئ 

اأوًل-  املبادئ الأ�شا�شية
ممار�صة  خالل  ومن  املجتمع�  يف  اجلرمية  منع  من  جوهري  جزء  الأح��داث  جنوح  منع  1- اإنَّ 
نظرة  احلياة  اإىل  والنظر  املجتمع  اإزاء  اإن�صاين  بنهج  والأخذ  اجتماعيا،  مفيدة  م�صروعة،  اأن�صطة 

الإجرام� بعيدة عن  �صلوكية  اأن يتجهوا اجتاهات  اإن�صانية، ميكن لالأحداث 
2- اإنَّ النجاح يف منع جنوح الأحداث يقت�صي من املجتمع باأ�صره بذل جهود ت�صمن للمراهقني 

اأظافرهم� نعومة  منذ  وتعزيزها  �صخ�صياتهم  احرتام  مع  مت�صقا،  تطورا 
اأن  وينبغي  الطفل�  على  يرّكز  بنهج  الأخذ  ينبغي  التوجيهية،  املبادئ  هذه  تف�صري  3- لأغرا�س 
جمرد  اأنهم  على  اإليهم  ينظر  األَّ  وينبغي  املجتمع�  داخل  وم�صاركة  ن�صط  بدور  الأحداث  اإىل  ُيعهد 

لل�صيطرة� اأو  الجتماعية  للتن�صئة  تخ�صع  اأن  يجب  كائنات 
4- عند تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، ووفقًا للنظم القانونية الوطنية، ينبغي اأن يكون الرتكيز 

يف اأيِّ برنامج وقائي على خري الأحداث منذ نعومة اأظافرهم�
5- ينبغي الت�صليم ب�صرورة واأهمية ال�صيا�صات التدرّجية ملنع اجلنوح وكذلك الدرا�صة املنهجية 
لأ�صبابه وو�صع التدابري الكفيلة باّتقائه� ويجب اأن تتفادى هذه ال�صيا�صات والتدابري جترمي الطفل 
تت�صمن  اأن  وينبغي  لالآخرين�  اأذى  اأو  لنموه  ج�صيما  �صررا  ي�صبب  ل  الذي  ال�صلوك  على  ومعاقبته 

يلي: ما  والتدابري  ال�صيا�صات  هذه 
)اأ( توفري الفر�س، ول �صيما الفر�س الرتبوية، لتلبية حاجات الأحداث املختلفة، ولتكون 
على  ال�صواهد  تدل  َمن  خ�صو�صًا  الأحداث،  جلميع  ال�صخ�صي  النمو  ل�صمان  م�صاند  اإطار  مبثابة 

اإىل رعاية وحماية خا�صتني؛ ويحتاجون  الجتماعية  للمخاطر  اأو معّر�صون  اأنهم مهددون 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 112/45، املعتمد يف 14كانون الأول/دي�صمرب 1990�
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وموؤ�ص�صات  وعمليات  قوانني  اإىل  ت�صتند  اجلنوح،  ملنع  متخ�ص�صة  ونهج  فل�صفات  )ب(  
لرتكاب  والفر�صة  واحل��اج��ة  ال��دواف��ع  تقليل  ت�صتهدف  اخل��دم��ات  لتقدمي  و�صبكة  وت�صهيالت 

اأو الظروف التي توؤدي اإىل ارتكابها؛ املخالفات، 
وي�صرت�صد  للحدث  العامة  امل�صلحة  الأول  املقام  ي�صتهدف يف  الذي  الر�صمي  التدخل  )ج(   

والإن�صاف؛ العدل  مببداأي 
الأحداث ومنوهم وحقوقهم وم�صاحلهم؛ )د( �صمان خري جميع 

الجتماعية  والقيم  القواعد  مع  املتفق  غري  و�صلوكهم  الأحداث  ت�صرف  اإىل  )ه( النظر 
اأنه، يف كثري من الأحيان، جزء من عملية الن�صج والنمو، ومييل اإىل الزوال التلقائي،  العامة على 

البلوغ؛ اإىل مرحلة  لدى معظم الأفراد، بالنتقال 
اجلنوح"  قبل  ما  مرحلة  "يف  اأو  "جانح"  اأو  "منحرف"  باأنه  احلدث  و�صم  باأنَّ  )و( الوعي 
كثريًا ما ي�صاهم، يف راأي اأكرثية اخلرباء، يف ن�صوء منط ثابت من ال�صلوك امل�صتهجن عند احلدث�
املحلية،  املجتمعات  وترعاها  الأحداث  جنوح  منع  ت�صتهدف  وبرامج  خدمات  اإن�صاء  6- ينبغي 
الر�صمية  الأجهزة  اإىل  اللجوء  يجوز  ول  الغر�س�  لهذا  ر�صمية  هيئات  بعد  تن�صاأ  مل  حيث  �صيما  ول 

اأخري� اإلَّ كمالذ  الرقابة الجتماعية  امل�صوؤولة عن 

التوجيهية املبادئ  ثانياً-  نطاق 
العاملي  لالإعالن  العري�س  الإط��ار  �صمن  وتطبيقها  التوجيهية  املبادئ  هذه  تف�صري  7- ينبغي 
والعهد  والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد   )1(

الإن�صان،)12( حلقوق 
 )4(

)3( واتفاقية حقوق الطفل،)15(
)2( واإعالن حقوق الطفل،)14(

 الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية،)13(
 )5(

 ويف �صياق قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني(،)16(
وم�صاحلهم  والأح��داث  الأطفال  بحقوق  ال�صلة  ذات  الأخ��رى  واملعايري  ال�صكوك  جميع  وكذلك 

وخريهم�
والثقافية  الأو�صاع القت�صادية والجتماعية  �صياق  التوجيهية يف  املبادئ  8- ينبغي تطبيق هذه 

ال�صائدة يف كل دولة من الدول الأع�صاء�

)1( قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)3(قرار اجلمعية العامة 1386 )د-14(�

)4(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531�

)5(مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�
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العامة الوقاية  ثالثاً-  

9- ينبغي اأن تو�صع خطط وقائية �صاملة، على كل امل�صتويات احلكومية، وتت�صمن ما يلي:
واملوارد  واملرافق  واخلدمات  بالربامج  مف�صلة  وبيانات  للم�صكلة  متعمقة  )اأ( حتليالت 

املتاحة؛
اأجهزة وموؤ�ص�صات وموظفني م�صرتكني يف  )ب(  حتديد وا�صح مل�صوؤوليات ذوي الأهلية من 

الوقائية؛ اجلهود 
)ج(     اإن�صاء اآليات للتن�صيق املالئم للجهود الوقائية بني الهيئات احلكومية وغري احلكومية؛

با�صتمرار  ُتر�صد  ت�صخي�صية  حتليالت  على  تقوم  وا�صرتاتيجيات  وبرامج  )د( �صيا�صات 
تنفيذها؛ اأثناء  بعناية  تقييمها  ويجري 

)ه(    طرائق كفيلة باحلّد على نحو فّعال من فر�س ارتكاب اأعمال اجلنوح؛
)و( اإ�صراك املجتمع املحلي يف اجلهود من خالل جمموعة وا�صعة من اخلدمات والربامج؛

)ز(      تعاون وثيق متعدد التخ�ص�صات بني حكومات البلدان وحكومات الوليات واملقاطعات 
والهيئات  املراد خدمته،  املحلي  املجتمع  القطاع اخلا�س، وممثلي  اإ�صراك  املحلية، مع  واحلكومات 
واأجهزة  الجتماعية،  والهيئات  ال�صحي،  والتثقيف  الأطفال،  برعاية  املعنية  والهيئات  العمالية، 
واإجرام  الأح��داث  جنوح  لدرء  من�صقة  اإج��راءات  اتخاذ  يف  الق�صائية،  والأجهزة  القوانني،  اإنفاذ 

ال�صباب؛
)ح(    ا�صرتاك ال�صباب يف �صيا�صات وعمليات منع اجلنوح، مبا يف ذلك اللجوء اإىل املوارد 

وم�صاعدتهم؛ ال�صحايا  تعوي�س  وبرامج  ال�صباب  بني  الذاتية  وامل�صاعدة  املجتمعية 
)ط(   توظيف ذوي التخ�ص�س على جميع الأ�صعدة�

الجتماعية التن�شئة  عمليات  رابعاً-  
الجتماعيني  والإدماج  التن�صئة  تي�صر  التي  الوقائية  ال�صيا�صات  على  الهتمام  تركيز  10- ينبغي 
وجمموعات  املحلي  واملجتمع  الأ�صرة  خالل  من  خ�صو�صًا  والأح��داث،  الأطفال  جلميع  الناجحني 
وينبغي  الطوعية�  املنظمات  طريق  عن  وكذلك  العمل،  وعامل  املهني  والتدريب  واملدار�س  الأقران 
كاملني  ك�صركاء  وتقبلهم  والأح��داث  لالأطفال  ال�صليم  ال�صخ�صي  للنمو  الواجب  العتبار  اإي��الء 

الجتماعيني� والإدماج  التن�صئة  عمليتي  يف  ومت�صاوين 

األف-  الأ�صرة
اأفرادها� الأ�صرة وجميع  اأولوية عالية لحتياجات وخري  اأن يعطي  11- ينبغي لكل جمتمع 

12- ونظرًا لأنَّ الأ�صرة هي الوحدة املركزية امل�صوؤولة عن التن�صئة الجتماعية الأولية لالأطفال، ينبغي 
موا�صلة اجلهود احلكومية واملجتمعية للمحافظة على وحدة الأ�صرة، مبا يف ذلك الأ�صرة املو�صعة� ويتحمل 
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املجتمع م�صوؤولية م�صاعدة الأ�صرة على تقدمي الرعاية واحلماية و�صمان رفاه الأطفال بدنيا وعقليا� وينبغي 
توفري ترتيبات كافية، مبا يف ذلك الرعاية النهارية�

اأ�صرية  بيئة  يف  الأطفال  تن�صئة  تكفل  اأن  �صاأنها  من  �صيا�صات  ت�صع  اأن  للحكومات  13- وينبغي 
لت�صوية  اإىل امل�صاعدة باخلدمات الالزمة  التي حتتاج  الأ�صر  متزنة وم�صتقرة� وينبغي لذلك تزويد 

نزاعاتها� اأو حلل  امل�صتقرة  الداخلية غري  اأو�صاعها 
املجتمع  يبذلها  التي  اجلهود  بالف�صل  وتبوء  ال�صتقرار  اإىل  الأ�صرية  البيئة  تفتقر  14- وحيثما 
املحلي مل�صاعدة الأبوين يف هذا ال�صدد، وحيثما يتعذر اأن تقوم الأ�صرة املو�صعة بهذا الدور، ينبغي 
اأن متاثل هذه البدائل بقدر الإمكان بيئة  النظر يف بدائل، مبا يف ذلك احل�صانة والتبني� وينبغي 
وبهذا  الدائم،  بال�صتقرار  اإح�صا�صًا  ذاته،  الوقت  يف  لالأطفال،  ر  توفِّ واأن  ومتزنة،  م�صتقرة  اأ�صرية 

"بتعدد احل�صانات"� املقرتنة  امل�صاكل  ميكن جتنب 
التغريات  عن  الناجمة  امل�صاكل  من  تعاين  التي  الأ�صر  لأطفال  خا�س  اهتمام  اإيالء  15- وينبغي 
اأط��ف��ال  وخا�صة  والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  الأو���ص��اع  يف  امل��ت��وازن��ة  وغ��ري  ال�صريعة 
القدرة  من  تنال  قد  التغريات  هذه  اأنَّ  ومبا  والالجئة�  املهاجرة  والأ�صر  الأ�صليني  ال�صكان  اأ�صر 
ما  كثريًا  الذي  الأم��ر  للتقاليد،  وفقًا  وتربيتهم  الأطفال  تن�صئة  تاأمني  على  لالأ�صرة  الجتماعية 
ينجم عن ت�صارب الأدوار والثقافات، يجب ت�صميم طرائق مبتكرة وبناءة اجتماعيا تكفل التن�صئة 

لالأطفال� الجتماعية 
الأب��وي��ن  ب���اأدوار  الإمل���ام  فر�س  لالأ�صرة  تتيح  ب��رام��ج  وا�صتحداث  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  16- وينبغي 
الأبوين  بني  الإيجابية  العالقات  تتعزز  بحيث  ورعايتهم،  الأطفال  بتن�صئة  يتعلق  فيما  وواجباتهما 
والأطفال، ويعي الأبوان امل�صاكل التي يواجهها الأطفال والأحداث، وي�صجع ا�صرتاكهم يف الأن�صطة 

املحلي� واملجتمع  الأ�صرة  ترعاها  التي 
بني  والن�صجام  الأ���ص��رة  متا�صك  بتعزيز  الكفيلة  التدابري  تتخذ  اأن  للحكومات  17- وينبغي 
اأفرادها، وعدم ت�صجيع ف�صل الأطفال عن الأبوين، ما مل تكن هناك ظروف �صارة ب�صالح الطفل 

اآخر� اأيَّ خيار مي�صور  تتيح  وم�صتقبله ول 
والأ�صرة  الأ���ص��رة  بها  ت�صطلع  التي  الجتماعية  التن�صئة  وظيفة  على  التاأكيد  املهم  18- وم��ن 
التي  وامل�صاركة  وامل�صاهمة  وامل�صوؤوليات  الأدوار  اإدراك  القدر،  بنف�س  اأي�صًا  املهم  ومن  املو�ّصعة، 

م�صتقبال� املجتمع  يف  الأحداث  بها  �صي�صطلع 
الجتماعية  التن�صئة  يف  الطفل  حق  ت�صمن  لكي  الهيئات،  من  وغريها  للحكومات  19- وينبغي 
ر  توفِّ اأن  اأي�صًا  لها  ينبغي  ولكن  القائمة،  والقانونية  الجتماعية  الأجهزة  على  تعتمد  اأن  ال�صليمة، 
باتخاذ  ت�صمح  واأن  جمدية،  تعد  مل  والأعراف  التقليدية  املوؤ�ص�صات  اأنَّ  تبني  كلما  ابتكارية  تدابري 

التدابري� هذه 

التعليم باء-  
الأحداث� العام جلميع  التعليم  بتوفري  التزام  20- يقع على احلكومات 



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  146

اأن  واملهني،  الأكادميي  التدريب  باأن�صطة  ال�صطالع  اإىل  بالإ�صافة  التعليمية،  للنظم  21- وينبغي 
يلي: ملا  ا  تويل اهتمامًا خا�صًّ

وللقيم  الثقافية،  واأمناطه  الطفل  لهوية  الح��رتام  وتنمية  الأ�صا�صية  القيم  )اأ( تعليم 
وحلقوق  ح�صارته،  عن  املختلفة  وللح�صارات  فيه،  يعي�س  ال��ذي  البلد  يف  ال�صائدة  الجتماعية 

الأ�صا�صية؛ واحلريات  الإن�صان 
)ب(  تعزيز وتنمية �صخ�صيات الأحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية اإىل اأق�صى 

طاقاتها؛
)ج(     ا�صرتاك الأحداث بن�صاط وفعالية يف العملية الرتبوية، بدل من كونهم جمرد مو�صوع 

لها؛
واملجتمع  املدر�صة  مع  الهوية  بوحدة  الإح�صا�س  تنمي  التي  بالأن�صطة  )د( ال�صطالع 

اإليهما؛ وبالنتماء  املحلي 
عن  ف�صال  والآراء،  النظر  وج��ه��ات  خمتلف  واح���رتام  تفهم  على  الن�سء  ت�صجيع  )ه(   

الفوارق؛ الثقافية وغريها من  الختالفات 
والتطور  العمالة  وفر�س  املهني  بالتدريب  يتعلق  فيما  والتوجيه  املعلومات  )و( توفري 

الوظيفي؛
)ز(     توفري دعم عاطفي اإيجابي لالأحداث وجتنب املعاملة التي ت�صئ اإىل نف�صيتهم؛

التاأديبية القا�صية، ول �صيما العقوبة البدنية� )ح(    جتنب اللجوء اإىل التدابري 
املجتمعية  واملنظمات  الآب��اء  مع  بالتعاون  العمل  اإىل  ت�صعى  اأن  التعليمية  للنظر  22- وينبغي 

الأحداث� باأن�صطة  املعنية  والأجهزة 
23- وينبغي اإطالع الأحداث واأ�صرهم على القانون وعلى حقوقهم وم�صوؤولياتهم مبوجب القانون، 

وعلى نظام القيم املرعية يف العامل، مبا يف ذلك �صكوك الأمم املتحدة�
املعر�صني  لالأحداث  خا�صة  ب�صفة  والهتمام  العناية  توجه  اأن  التعليمية  للنظم  24- وينبغي 
ونهج  درا�صية  ومناهج  ومواد  متخ�ص�صة  وقائية  برامج  ا�صتحداث  وينبغي  الجتماعية�  للمخاطر 

كامال� ا�صتغالل  ت�صتغل  للتعليم  واأدوات 
25- وينبغي اإيالء اهتمام خا�س لتباع �صيا�صات وا�صرتاتيجيات �صاملة لوقاية الأحداث من اإ�صاءة 
الفنيني  من  وغريهم  املدر�صون  يكون  اأن  وينبغي  املواد�  من  وغريها  واملخدرات  الكحول  ا�صتعمال 
املت�صلة  املعلومات  الطالب  ملجموع  تتاح  اأن  وينبغي  ومعاجلتها�  امل�صاكل  ملنع هذه  ومدربني  جمهزين 

الكحول� فيها  املخدرات، مبا  ا�صتعمال  واإ�صاءة  با�صتعمال 
اأجل  من  املخت�صة  اجلهات  اإىل  ولالإحالة  لالإر�صاد  مراكز  مبثابة  املدار�س  تكون  اأن  26- وينبغي 
الحتياجات  لذوي  �صيما  ول  لالأحداث،  وغريها  وال�صت�صارية  الطبية  اخلدمات  على  احل�صول 

والإيذاء وال�صتغالل� والإهمال  املعاملة  اإ�صاءة  يعانون من  والذين  اخلا�صة 
طريق  عن  مبجموعهم،  الطالب  وكذلك  البالغني  من  وغريهم  املعلمني  توعية  27- وينبغي 
من  �صيما  ول  واأفكارهم،  واحتياجاتهم  الأحداث  مب�صاكل  الرتبوية،  الربامج  من  متنوعة  جمموعة 
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اإىل الفئات الفقرية واملحرومة والأقليات العرقية وغريها من الأقليات وكذلك املجموعات  ينتمون 
الدخل� املنخف�صة 

وتعزيزها  والتعليمية  التخ�ص�صية  امل�صتويات  اأعلى  بلوغ  املدر�صية  النظم  حتاول  اأن  28- وينبغي 
وتدريبهم�  املوؤهلني  املدر�صني  وتعيني  والتعّلم  التعليم  ونهج  وطرق  الدرا�صية  باملناهج  يتعلق  فيما 

منتظمة� ب�صورة  وتقييمه  الأداء  بر�صد  املخت�صة  الفنية  وال�صلطات  املنظمات  قيام  كفالة  وينبغي 
خارج  الأح��داث  باهتمام  حتظى  اأنظمة  وتنفذ  وتطور  تخطط  اأن  املدر�صية  للنظم  29- وينبغي 

املحلية� املجموعات  بالتعاون مع  وذلك  الدرا�صي،  املنهج  نطاق 
التقيد  يواجهون �صعوبة يف  الذين  والأحداث  الأطفال  اإىل  م م�صاعدة خا�صة  تقدَّ اأن  30- وينبغي 

الدرا�صة� اإىل من ينقطعون عن  بقوانني احل�صور، وكذلك 
31- وينبغي للمدار�س اأن ت�صع �صيا�صات وقواعد تت�صم بالعدل والإن�صاف، وينبغي متثيل التالميذ يف اأجهزة 

و�صع ال�صيا�صة املدر�صية، مبا يف ذلك �صيا�صة الن�صباط املدر�صي و�صنع القرارات�

املحلي املجتمع  جيم-  
من  الأح���داث  عند  ما  وتلبي  املحلي  املجتمع  يرعاها  وبرامج  خدمات  ا�صتحداث  32- ينبغي 
والن�صح  امل�صورة  اأ�صرهم  واإىل  اإليهم  م  وتقدَّ خا�صة  واهتمامات  وم�صالح  وم�صاكل  احتياجات 

اأو تعزيز هذه اخلدمات والربامج يف حالة وجودها� املنا�صبني، 
الدعم  تدابري  من  و�صاعة  جمموعة  الأحداث  ل�صالح  تتخذ  اأن  املحلية  للمجتمعات  33- وينبغي 
املجتمعي، اأو اأن تعززها حيثما توجد بالفعل، مبا يف ذلك اإقامة مراكز التنمية املجتمعية واملرافق 
�صون للمخاطر  الرتويحية، وتوفري اخلدمات بغية الت�صدي للم�صاكل اخلا�صة بالأطفال الذين يتعرَّ

الفردية� للحقوق  امل�صاعدة �صمان الحرتام  التدابري  اتخاذ هذه  وينبغي، عند  الجتماعية� 
العي�س  با�صتطاعتهم  يعد  الذين مل  لل�صباب  الالئق  املاأوى  ر  توفَّ اإن�صاء مرافق خا�صة  34- وينبغي 

اإليها� ياأوون  اأو الذين لي�صت لهم بيوت  يف بيوتهم 
ر جمموعة من اخلدمات والتدابري امل�صاعدة ملعاجلة ال�صعوبات التي يواجهها  35- وينبغي اأن توفَّ
الأحداث يف فرتة النتقال اإىل مرحلة البلوغ� وينبغي اأن ت�صمل هذه اخلدمات برامج خا�صة لعالج 
وتدابري  وامل�صاعدة  الن�صح  واإ�صداء  الرعاية  تركز على  املخدرات  ا�صتعمال  ي�صيئون  الذين  ال�صباب 

العالجي� ل  التدخُّ
املنظمات  اإىل  املايل  املايل وغري  الدعم  م  تقدِّ اأن  املوؤ�ص�صات  للحكومات وغريها من  36- وينبغي 

ر اخلدمات لالأحداث� توفِّ التي  الطوعية 
امل�صارك  مركز  ومنحها  املحلي،  امل�صتوى  على  ال�صباب  منظمات  تعزيز  اأو  اإقامة  37- وينبغي 
تنظيم  على  ال�صباب  ت�صجع  اأن  املنظمات  لهذه  ينبغي  كما  املحلي�  املجتمع  �صوؤون  اإدارة  يف  الكامل 
الأح��داث  اإىل  امل�صاعدة  تقدمي  ت�صتهدف  التي  امل�صاريع  وخ�صو�صًا  وطوعية،  جماعية  م�صاريع 

اإليها� املحتاجني 
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الأطفال  اإمداد  م�صوؤولية خا�صة يف جمال  تاأخذ على عاتقها  اأن  لالأجهزة احلكومية  38- وينبغي 
امل�صّردين واأطفال ال�صوارع باخلدمات الالزمة؛ وينبغي اأي�صًا اأن تتاح لالأحداث املعلومات املت�صلة 
مبا يوجد على ال�صعيد املحلي من املرافق، ودور الإيواء، والعمالة، وغريها من م�صادر امل�صاعدة�

خا�صة  اأهمية  لها  التي  الرتويحية  واخلدمات  املرافق  من  عري�صة  طائفة  اإن�صاء  39- وينبغي 
اإليها� و�صولهم  وتي�صري  لالأحداث 

دال-  و�صائط الإعالم
وطنية  واملواد من م�صادر  املعلومات  لالأحداث  تتيح  اأن  على  الإعالم  و�صائط  ت�صجيع  40- ينبغي 

متنوعة� ودولية 
يقدمها  التي  الإيجابية  للم�صاهمة  �صورة  تقدمي  على  الإع��الم  و�صائط  ت�صجيع  41- وينبغي 

للمجتمع� الأحداث 
والفر�س  والت�صهيالت  اخلدمات  عن  املعلومات  ن�صر  على  الإعالم  و�صائط  ت�صجيع  42- وينبغي 

املجتمع� رة لالأحداث يف  املتوفِّ
بوجه  وال�صينمائية  التليفزيونية  الإعالم  وو�صائط  عام  بوجه  الإعالم  و�صائط  ت�صجيع  43- وينبغي 
ال�صا�صة،  على  والعنف  واملخدرات  الإباحية  �صور  عر�س  من  الأدن��ى  احلد  اإىل  التقليل  على  خا�س 
ال�صاأن،  اأو احلاط من  وت�صوير العنف وال�صتغالل ب�صكل بغي�س، وكذلك على جتنب الت�صوير املهني 
مبادئ  ترويج  وعلى  النحو،  هذا  على  الأ�صخا�س،  بني  والعالقات  والن�صاء  الأطفال  ت�صوير  خا�صة 

امل�صاواة وت�صاوي الأدوار يف املجتمع�
44- وينبغي اأن تكون و�صائط الإعالم مدركة لدورها وم�صوؤوليتها الجتماعيني الوا�صعني، وكذلك 
اأن  وينبغي  والكحول�  املخدرة  للعقاقري  ال�صباب  ا�صتعمال  باإ�صاءة  املت�صلة  الربامج  يف  لتاأثريها 
نهج  اإطار  يف  متواترة  ر�صائل  ببث  املخدرات،  ا�صتعمال  اإ�صاءة  من  الوقاية  يف  �صلطتها  ت�صتخدم 

امل�صتويات� املخدرات على جميع  ملكافحة  فّعالة  توعية  �صن حمالت  ت�صجيع  وينبغي  متوازن� 

الجتماعية ال�شيا�شة  خام�شاً-  
بالأحداث  اخلا�صة  والربامج  للخطط  عالية  اأولوية  احلكومية  الأجهزة  تعطي  اأن  45- ينبغي 
واملرافق  توفري اخلدمات  فّعال،  ليجري على نحو  الأخرى  واملوارد  الأموال  م ما يكفي من  تقدِّ واأن 
والتغذية،  العقلية،  وال�صحة  الطب  جم��ال  يف  بالغر�س  الوافية  للرعاية  ال��الزم��ني  واملوظفني 
والإ�صكان، وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة، مبا يف ذلك منع ومعاجلة اإ�صاءة ا�صتعمال املخدرات 

اإىل الأحداث وتعود عليهم بالنفع احلقيقي� اأنَّ تلك املوارد ت�صل  والكحول، والتحقق من 
46- وينبغي األَّ ُيعهد بالأحداث اإىل املوؤ�ص�صات الإ�صالحية اإلَّ كمالذ اأخري، ولأق�صر مدة لزمة، 
التدخل  جتيز  التي  املعايري  تكون  اأن  وينبغي  العليا�  م�صاحلهم  لتحقيق  اهتمام  اأق�صى  يوىَل  واأن 
اأو  الطفل  كان  اإذا  )اأ(  الآتية:  احل��الت  على  ومق�صورة  بدقة  حمددة  القبيل  هذا  من  الر�صمي 
احلدث  اأو  الطفل  كان  اإذا  و)ب(  الأمر؛  اأولياء  اأو  الوالدين  قبل  من  لالإيذاء  �س  تعرَّ قد  احلدث 
الأمر؛  اأولياء  اأو  الوالدين  قبل  العاطفي من  اأو  لالإيذاء اجل�صدي  اأو  لالعتداء اجلن�صي  �س  تعرَّ قد 
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 و)ج( اإذا كان والدا الطفل اأو احلدث اأو اأولياء اأمره قد اأهملوه اأو تخلوا عنه اأو ا�صتغلوه؛ و)د( اإذا 
الأمر؛  اأولياء  اأو  الوالدين  �صلوك  ب�صبب  اأخالقي  اأو  بدين  خلطر  �س  يتعرَّ احلدث  اأو  الطفل   كان 
و�صع  يف  يكن  ومل  �صلوكه  يف  احلدث  اأو  الطفل  على  ج�صيم  ونف�صي  ج�صدي  خطر  تبّدى  اإذا  و)ه( 
اأو احلدث نف�صه، ول خدمات املجتمع املحلي غري املن�زلية، مواجهة ذلك  اأولياء الأمر  اأو  الوالدين 

الإ�صالحية� املوؤ�ص�صات  الإيداع يف  بو�صائل غري  اخلطر 
الكامل،  الدرا�صي  حت�صيلهم  متابعة  فر�صة  لالأحداث  تتيح  اأن  احلكومية  لالأجهزة  47- وينبغي 
فر�صة  وكذلك  امل��ال،  توفري  الأم��ر  اأولياء  اأو  الأبوين  با�صتطاعة  يكن  مل  اإذا  الدولة  من  بتمويل 

العمل� حت�صيل اخلربة من خالل 
نتائج  اإىل  بال�صتناد  اجل��ن��وح،  منع  اإىل  الرامية  ال��ربام��ج  وا�صتحداث  تخطيط  48- وينبغي 
وفقًا  دوري���ة  ب�صورة  وتكييفها  وتقييمها  ال��ربام��ج  ه��ذه  ور���ص��د  بها،  امل��وث��وق  العلمية   البحوث 

النتائج� لتلك 
اأنواع  عن  عام  بوجه  واجلمهور  الخت�صا�صيني  اأو�صاط  يف  العلمية  املعلومات  ن�صر  49- وينبغي 
ال�صلوك اأو الأو�صاع التي تدخل على حدوث اإيذاء اأو اإ�صرار اأو اإ�صاءة معاملة اأو ا�صتغالل لالأحداث، 

ج�صديا ونف�صيا، اأو ميكن اأن توؤدي اإىل ذلك�
50- وينبغي، ب�صفة عامة، اأن يكون ال�صرتاك يف اخلطط والربامج طوعيا، واأن ي�صرتك ال�صباب 

وتنفيذها� وتطويرها  و�صعها  يف  اأنف�صهم 
وتدابري  �صيا�صات  وتنفيذ  وو�صع  ا�صتك�صاف  توا�صل  اأن  اأو  تبداأ  اأن  للحكومات  51- وينبغي 
يقع  الذي  العائلي  العنف  منع  بغية  وخارجه،  اجلنائية  العدالة  نظام  اإطار  �صمن  وا�صرتاتيجيات 

العائلي هوؤلء� العنف  ل�صحايا  املعاملة احل�صنة  وبغية �صمان  يوؤثر عليهم،  اأو  الأحداث  على 

�شوؤون  واإدارة  الت�شريع   �شاد�شاً-  
الأحداث ق�شاء 

52- ينبغي اأن ت�صدر احلكومات واأن تنفذ قوانني واإجراءات حمددة لتعزيز وحماية حقوق وخرْي 
الأحداث بوجه عام�

وا�صتغاللهم  واإ�صاءة معاملتهم  والأحداث  الأطفال  اإيذاء  ت�صريعات متنع  واإنفاذ  �َصنُّ  53- وينبغي 
الإجرامية� الأن�صطة  يف  وا�صتخدامهم 

اأخرى،  موؤ�ص�صة  اأيِّ  اأو  املدر�صة  اأو  البيت  يف  �صواء  حدث  اأو  طفل  اأيِّ  اإخ�صاع  عدم  54- وينبغي 
مهينة� اأو  قا�صية  عقابية  اأو  ت�صحيحية  لتدابري 

55- وينبغي، متابعة �َصنِّ واإنفاذ قوانني ت�صتهدف تقييد ومراقبة ح�صول الأطفال والأحداث على 
اأيًّا كان نوعه� ال�صالح 

ت�صريعات  �َصنُّ  وجترميهم،  واإيذائهم  الأح���داث  و�صم  ا�صتمرار  دون  للحيلولة  56- وينبغي، 
اإذا  عليه  يعاقب  ول  جرما  يعترب  ل  الذي  الت�صرف  على  الأحداث  معاقبة  اأو  جترمي  بعدم   تق�صي 

الكبار� ارتكبه 
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ي�صمن  بالأحداث  خا�س  مماثل  م�صتقل  جهاز  اأو  للمظامل  مكتب  اإن�صاء  يف  النظر  57- وينبغي 
اخلدمات  اإىل  �صحيحة  ب�صورة  اإحالتهم  وكذلك  وم�صاحلهم  وحقوقهم  و�صعهم  على  احلفاظ 
الريا�س  مبادئ  تنفيذ  على  بالإ�صراف  معني  اآخر  جهاز  اأيُّ  اأو  املظامل  مكتب  يقوم  كما  املتاحة� 
التوجيهية، وقواعد بيجني، وقواعد حماية الأحداث املجّردين من حريتهم� وعلى مكتب املظامل اأو 
م املحرز وعن ال�صعوبات التي تواجه  اجلهاز الآخر اأن ي�صدر يف فرتات منتظمة تقريرا عن التقدُّ

الأطفال وم�صاحلهم� للدعوة حلقوق  اإن�صاء خدمات  اأي�صًا  وينبغي  ال�صكوك�  تنفيذ  يف عملية 
اإنفاذ القوانني وغريهم من ذوي ال�صلة بهذه املهمة، من اجلن�صني،  58- وينبغي تدريب موظفي 
على  لعني  مطِّ املوظفون  ه��وؤلء  يكون  اأن  وينبغي  اخلا�صة�  الأح��داث  لحتياجات  ال�صتجابة  على 
واأن  الق�صائي،  النظام  عن  الأح��داث  حتويل  بغية  املوؤ�ص�صات،  اإىل  الإحالة  واإمكانات  الربامج 

اأق�صى حد ممكن� اإىل  ي�صتخدموها 
ومن  املخدرات  ا�صتعمال  اإ�صاءة  من  والأح��داث  الأطفال  حلماية  ت�صريعات  �َصنُّ  59- وينبغي 

دقيقا� تنفيذا  الت�صريعات  تلك  وتنفيذ  بها،  املتجرين 

واإعداد البحوث   �شابعاً-  
وتن�شيقها ال�شيا�شات 

اأ�صا�س  على  والتن�صيق،  التفاعل  لت�صجيع  ال��الزم��ة  الآل��ي��ات  واإن�صاء  اجلهود  ب��ذل  60- ينبغي 
والدوائر  الأجهزة  بني  فيما  وذلك  ال�صواء،  على  الواحد  التخ�ص�س  و�صمن  التخ�ص�صات  تعدد 
بال�صباب،  املعنية  والأجهزة  الق�صاء،  ونظام  وال�صحية،  والتعليمية  والجتماعية  القت�صادية 

ال�صلة� ذات  املوؤ�ص�صات  و�صائر  والإمنائية  املجتمعية  والأجهزة 
61- وينبغي، على كل من ال�صعيد الوطني، والإقليمي، والدويل، تكثيف عمليات تبادل املعلومات 
املت�صلة  واملبادرات  واملمار�صات  والربامج  امل�صاريع  خالل  من  املكت�صبة  الفنية  والدراية  واخلربات 

الأحداث� ال�صباب، ومنع اجلنوح، وق�صاء  بجرائم 
ال�صباب،  بجرائم  املتعلقة  امل�صائل  والدويل يف  الإقليمي  التعاون  وتعزيز  تنمية  زيادة  62- وينبغي 

ومنع اجلنوح، وق�صاء الأحداث، فيما بني ممار�صي املهن واخلرباء و�صانعي القرارات�
اأن  املعنية  املنظمات  م��ن  وغ��ريه��ا  املتحدة  الأمم  وملنظومة  احل��ك��وم��ات  جلميع  63- وينبغي 
يف  �صيما  ول  العامة،  بال�صيا�صة  واملت�صلة  العملية  الأمور  يف  والعلمي  التقني  التعاون  بقوة  تدعم 
ال�صباب  اإج��رام  مبنع  املتعلقة  املحددة  امل�صائل  ويف  والتو�صيحية،  التجريبية  وامل�صاريع   التدريب 

الأحداث� وجنوح 
جرائم  ملنع  الفّعالة  الطرائق  ملعرفة  العلمية  البحوث  اإج��راء  يف  التعاون  ت�صجيع  64- وينبغي 

وا�صع� البحوث على نطاق  نتائج هذه  الأحداث، ون�صر وتقييم  ال�صباب وجنوح 
التعاون  اإىل  املتحدة ومعاهدها ووكالتها ومكاتبها املخت�صة  ت�صعى هيئات الأمم  اأن  65- وينبغي 
جرائم  ومنع  الأح��داث  وق�صاء  بالأطفال  املتعلقة  امل�صائل  �صتى  يف  بينها  فيما  والتن�صيق  الوثيق 

الأحداث� وجنوح  ال�صباب 
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التوجيهية  املبادئ  هذه  اإىل  بال�صتناد  املتحدة،  ل��الأمم  العامة  الأمانة  ت��وؤدي  اأن  66- وينبغي 
العلمي  والتعاون  البحوث  اإج��راء  يف  ن�صيطا  دورا  الأم��ر،  يهمها  التي  املوؤ�ص�صات  مع  وبالتعاون 
كم�صدر  تعمل  واأن  ور�صدها،  تنفيذها  وا�صتعرا�س  العامة  بال�صيا�صة  اخلا�صة  اخليارات  و�صياغة 

ملنع اجلنوح� الة  الفعَّ الطرائق  املوثوقة عن  للمعلومات 

 22-  قواعد الأمم املتحدة ب�شاأن حماية الأحداث 
*

حريتهم* من  دين  املجرَّ

اأ�شا�شية اأوًل-  منظورات 
املادي  خريهم  ويعزز  و�صالمتهم،  الأحداث  حقوق  الأحداث  ق�صاء  نظام  ي�صاند  اأن  1- ينبغي 

اأخري� اإلَّ كمالذ  ال�صجن  اإىل  اللجوء  العقلي� وينبغي عدم  وا�صتقرارهم 
هذه  يف  الواردة  والإج��راءات  للمبادئ  وفقًا  اإلَّ  حريتهم  من  الأحداث  جتريد  عدم  2- وينبغي 
)قواعد  الأح���داث  ق�صاء  ���ص��وؤون  لإدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  ويف  القواعد 
اأن  ويجب  لزمة�  فرتة  ولأق�صر  اأخري  كمالذ  اإلَّ  حريته  من  احلدث  د  يجرَّ األَّ  وينبغي   )1(

بيجني(�)12(
يقت�صر ذلك على احلالت ال�صتثنائية� وينبغي لل�صلطة الق�صائية اأن تقرر طول فرتة العقوبة دون 

�صراح احلدث� باإطالق  التبكري  اإمكانية  ا�صتبعاد 
الأحداث  حلماية  املتحدة  الأمم  من  مقبولة  دنيا  معايري  اإر�صاء  هو  القواعد  من  3- والهدف 
توخيا  الأ�صا�صية،  الإن�صان واحلريات  وفقًا حلقوق  الأ�صكال،  �صكل من  باأيِّ  املجّردين من حريتهم، 

ولتعزيز الندماج يف املجتمع� اأنواع الحتجاز  ال�صارة لكل  الآثار  ملجابهة 
اأو  العن�صر  حيث  من  متييز  اأيِّ  دون  الأح��داث  جميع  على  بن�زاهة  القواعد  تطبيق  4- ويتعني 
ال�صيا�صي،  غري  اأو  ال�صيا�صي  الراأي  اأو  اجلن�صية،  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  العمر،  اأو  اجلن�س  اأو  اللون 
العرقي  الأ�صل  اأو  العائلي،  الو�صع  اأو  املولد  اأو  املمتلكات،  اأو  الثقافية،  املمار�صات  اأو  املعتقدات  اأو 
للحدث  والثقافية  الدينية  واملمار�صات  املعتقدات  اح��رتام  ويتعني  العجز�  اأو  الجتماعي،   اأو 

الأخالقية� ومفاهيمه 
والإر�صاد  الت�صجيع  م  وتقدِّ التناول  �صهلة  مرجعية  معايري  تكون  بحيث  القواعد  مت  ُنظِّ 5- وقد 

العاملني يف جمال تدبري �صوؤون نظام ق�صاء الأحداث� للمهنيني 
بلغاتهم  الأح���داث  ق�صاء  جم��ال  يف  للعاملني  املنال  مي�صورة  القواعد  ه��ذه  جعل  6- ويتعني 
اأن  الحتجاز  مرفق  موظفو  بها  يتكلم  التي  اللغة  من  املتمّكنني  غري  لالأحداث  ويحق  الوطنية� 
الفحو�س  اأثناء  وخ�صو�صًا  مقابل،  دون  ذلك،  يلزم  حيثما  �صفوي،  مرتجم  خدمات  على  يح�صلوا 

التاأديبية� والإجراءات  الطبية 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 113/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990�

)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�
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ت�صريعاتها  تعدل  اأن  اأو  ت�صريعاتها  يف  القواعد  هذه  تدرج  اأن  القت�صاء  عند  الدول،  7- وعلى 
وفقًا لها، واأن تهيئ �صبل انت�صاف فّعالة يف حالة خرقها، مبا يف ذلك دفع التعوي�صات عندما يلحق 

اأي�صًا اأن تراقب تطبيق هذه القواعد� الأذى بالأحداث� وعلى الدول 
رع��اي��ة  ب����اأنَّ  اجل��م��ه��ور  وع���ي  زي����ادة  اإىل  دائ��م��ا  ت�صعى  اأن  املخت�صة  ال�����ص��ل��ط��ات  8- وع��ل��ى 
الأهمية،  بالغة  اجتماعية  خدمة  ي�صكالن  املجتمع  اإىل  للعودة  وتهيئتهم  املحتجزين  الأح��داث 
الأح��داث ب��ني  مفتوحة  ات�صالت  لإي��ج��اد  فّعالة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  ينبغي  الغر�س  لهذا   وحتقيقا 

املحلي� واملجتمع 
الأمم  ومعايري  �صكوك  تطبيق  ي�صتبعد  اأن��ه  على  القواعد  ه��ذه  م��ن  اأيٍّ  ت��اأوي��ل  يجوز  9- ول 
والتي  ال��دويل،  املجتمع  بها  يعرتف  التي  الإن�صان  بحقوق  اخلا�صة  واملعايري  وال�صكوك  املتحدة 
رعايتهم  كفالة  واإىل  ال�صباب  وجميع  والأط��ف��ال  الأح��داث  حقوق  كفالة  على  اإف�صاء  اأك��رث   تكون 

وحمايتهم�
اإىل  الثاين  الفروع  الواردة يف  القواعد  لبنود معينة من  العملي  التطبيق  تعار�س  10- ويف حالة 

اخلام�س مع القواعد الواردة يف هذا الفرع يعترب المتثال للقواعد الأخرية هو ال�صرط الغالب�

وتطبيقها القواعد  نطاق  ثانياً-  

التالية: التعاريف  تنطبق  القواعد  هذه  11- لأغرا�س 
التي  ال�صن  القانون  ويحدد  العمر�  من  ع�صرة  الثامنة  دون  �صخ�س  كل  هو  )اأ( احلدث 

الطفلة من حريتها؛ اأو  الطفل من حريته  بتجريد  ال�صماح  ينبغي دونها عدم 
 )ب(    يعني التجريد من احلرية اأيَّ �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، اأو و�صع ال�صخ�س
يف اإطار احتجازي عام اأو خا�س ل ي�صمح له مبغادرته وفق اإرادته، وذلك بناء على اأمر ت�صدره اأيُّ 

اأخرى� اأو �صلطة عامة  اإدارية  اأو  �صلطة ق�صائية 
الإن�صان�  لالأحداث من حقوق  ما  تكفل احرتام  اأو�صاع وظروف  التجريد من احلرية يف  12- يجري 
و�صون  تعزيز  غايتها  مفيدة  وبرامج  باأن�صطة  الحتجاز  مرافق  يف  النتفاع  املحتجزين  لالأحداث  ويوؤّمن 
�صحتهم واحرتامهم لذاتهم، وتقوية ح�صهم بامل�صوؤولية، وت�صجيع املواقف واملهارات التي ت�صاعدهم على 

تنمية قدراتهم الكامنة بو�صفهم اأع�صاء يف املجتمع�
احلقوق  من  هذا،  بو�صعهم  يتعلق  �صبب  لأيِّ  حريتهم،  من  املجّردون  الأح��داث  ُيحرم  13- ل 
اأو  الوطني  القانون  اإياها  يخولهم  التي  والثقافية  والجتماعية  وال�صيا�صية  والقت�صادية  املدنية 

الدويل والتي ل تتعار�س مع التجريد من احلرية�
14- توؤمن ال�صلطة املخت�صة حماية احلقوق الفردية لالأحداث، مع اإيالء اعتبار خا�س لقانونية تنفيذ 
تدابري الحتجاز، على اأن توؤّمن اأهداف الإدماج الجتماعي بعمليات تفتي�س منتظمة وو�صائل مراقبة اأخرى 
لة وفقًا لالأ�صول وماأذون لها  ت�صطلع بها، وفقًا للمعايري الدولية والقوانني والأنظمة الوطنية، هيئة م�صكَّ

بزيارة الأحداث وغري تابعة ملرفق الحتجاز�
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15- تنطبق هذه القواعد على كل اأنواع واأ�صكال مرافق الحتجاز التي يجّرد فيها الأحداث من 
الحتجاز  مرافق  كل  على  القواعد  من  واخلام�س  والرابع  والثاين  الأول  الفروع  وتنطبق  حريتهم� 
على  التحديد  وجه  على  الثالث  الفرع  ينطبق  بينما  فيها،  الأحداث  يحتجز  التي  املوؤ�ص�صية  والأطر 

املحاكمة� ينتظرون  الذين  اأو  املقبو�س عليهم  الأحداث 

كل  يف  ال�صائدة  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  الأو�صاع  �صياق  يف  القواعد  هذه  16- تنّفذ 
دولة من الدول الأع�صاء�

املحاكمة الذين ينتظرون  اأو  املقبو�ص عليهم  الأحداث  ثالثاً-  
يحاكموا  مل  )"الذين  املحاكمة  ينتظرون  الذين  اأو  عليهم  املقبو�س  الأحداث  اأنَّ  17- يفرت�س 
ويق�صر  املحاكمة،  قبل  احتجازهم  اأمكن،  ما  وُيجتنب،  الأ�صا�س�  ويعاملون على هذا  اأبرياء  بعد"( 
اإذا  ولكن  بديلة�  تدابري  لتطبيق  اجلهد  ق�صارى  يبذل  ولذلك  ال�صتثنائية�  الظروف  على  ذلك 
اإىل  للتعجيل  عليا  اأولوية  التحقيق  وهيئات  الأح��داث  حماكم  تعطى  الوقائي،  الحتجاز  ا�صتخدم 
الأحداث  بني  ويف�صل  لالحتجاز�  ممكنة  فرتة  اأق�صر  ل�صمان  الق�صايا  هذه  يف  بالبت  حد  اأق�صى 

اأُدينوا� والذين  ُيحاكموا،  الذين مل  املحتجزين 

مع  متفقة  بعد  يحاكم  مل  الذي  احلدث  مبوجبها  يحتجز  التي  ال�صروط  تكون  اأن  18- وينبغي 
متطلبات  فيها  تراعى  حم��ددة  اإ�صافية  اأحكام  من  وينا�صب  يلزم  ما  مع  اأدن��اه،  املبينة  القواعد 
افرتا�س الرباءة، ومدة الحتجاز، والأو�صاع والظروف القانونية للحدث� وميكن لهذه الأحكام اأن 

�صبيل احل�صر: لي�س على  ولكن  يلي،  ما  ت�صمل 
عون  بطلب  م  التقدُّ ويف  القانونية  امل�صورة  على  احل�صول  يف  احلق  لالأحداث  )اأ( يكون 
لهذا  وي�صمن  القانوين�  بامل�صت�صار  بانتظام  والت�صال  العون،  هذا  ر  يتوفَّ حيثما  جماين،  قانوين 

وال�صرية؛ اخل�صو�صية  الت�صال 
اأو  التعليم  ومتابعة  اأجر،  لقاء  العمل  التما�س  فر�س  اأمكن،  حيثما  لالأحداث،  تتاح  )ب(  
اأو التدريب، باأيِّ حال  اأو التعليم  األَّ يت�صبب العمل  اإلزامهم بذلك� وينبغي  التدريب، ولكن ل يجوز 

الحتجاز؛ ا�صتمرار  يف 
)ج(   يتلقى الأحداث املواد الالزمة لق�صاء وقت الفراغ اأو الرتفيه ويحتفظون بها، ح�صبما 

العدل� اإقامة  و�صالح  يتفق 

رابعاً-  اإدارة مرافق الأحداث

األف-  ال�صجالت
و�صجالت  الطبية  وال�صجالت  القانونية  ال�صجالت  ذل��ك  يف  مب��ا  التقارير،  ك��ل  19- تو�صع 
ملف  يف  وتفا�صيله،  وحمتواه  العالج  ب�صكل  املت�صلة  الأخ��رى  الوثائق  وكل  التاأديبية  الإج��راءات 
امل��اأذون��ني،  لالأ�صخا�س  اإلَّ  عليه  الط��الع  يتاح  ول  ي�صتجد،  مبا  ا�صتيفاوؤه  يجرى  �صري  اإف��رادي 
اأيِّ  على  اأمكن،  حيثما  العرتا�س،  حق  حدث  لكل  ويكون  الفهم�  �صهل  جتعله  بطريقة  وي�صنف 
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اأو  لها  �صند  ل  التي  اأو  الدقيقة  غري  البيانات  ت�صويب  يتاح  بحيث  ملفه،  يف  وارد  راأي  اأو  واقعة 
اإجراءات ت�صمح لطرف ثالث منا�صب  اأجل ممار�صته هذا احلق، يتعني وجود  املجحفة بحقه� ومن 
يف  تعدم  ثم  �صراحهم  يطلق  عندما  الأح��داث  ملفات  وتختم  الطلب�  عند  امللف  على   بالطالع 

املنا�صب� الوقت 
�صلطة  من  �صادر  �صحيح  احتجاز  اأمر  دون  احتجازية  موؤ�ص�صة  يف  حدث  اأيُّ  ُي�صتقَبل  20- ل 
ق�صائية اأو اإدارية اأو اأية �صلطة عامة اأخرى� وتدون تفا�صيل هذا الأمر يف ال�صجل فورا� ول يحتجز 

اأو مرفق لي�س فيه مثل هذا ال�صجل� اأيِّ موؤ�ص�صة  حدث يف 

والنقل واحلركة  والت�صجيل  املوؤ�ص�صة  اإىل  باء- الإدخال 
التالية  املعلومات  يت�صمن  وماأمون  كامل  ب�صجل  الأحداث  فيه  يحتجز  كل مكان  21- يحتفظ يف 

ي�صتقبل فيه: عن كل حدث 
احلدث؛ بهوية  املتعلقة  )اأ( املعلومات 

الذي يخوله؛ وال�صند  و�صببه  واقعة الحتجاز  )ب(  
)ج(   يوم و�صاعة الإدخال، والنقل، والإفراج؛

اأو  اإدخال  ب�صاأن كل حالة  الأمر  اأولياء  اأو  الوالدين  اإىل  املر�صلة  الإ�صعارات  )د( تفا�صيل 
اأو اإفراج يت�صل باحلدث الذي كان يف رعايتهم وقت الحتجاز؛ نقل 

اإ�صاءة  ذلك  يف  مبا  والعقلية،  البدنية  بال�صحة  املت�صلة  املعروفة  امل�صاكل  )ه( تفا�صيل 
والكحول� املخدرات  ا�صتعمال 

م املعلومات املت�صلة بالإدخال واملكان والنقل والإفراج، دون اإبطاء اإىل والدي احلدث  22- تقدَّ
املعني اأو اأولياء اأمره اأو اأقرب قريب له�

23- تو�صع يف اأقرب فر�صة تلي ال�صتقبال تقارير كاملة ومعلومات مالئمة فيما يت�صل باأحوال 
م اإىل الإدارة� كل حدث وظروفه ال�صخ�صية، وتقدَّ

24- يعطى كل الأحداث عند اإدخالهم اإىل املوؤ�ص�صة، وبلغة يفهمونها، ن�صخا من نظام املوؤ�ص�صة 
وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم، اإىل جانب عناوين ال�صلطات املخت�صة بتلقي �صكاويهم وعناوين 
الأح��داث  كان  واإذا  القانونية�  امل�صاعدة  يقّدمون  الذين  الأف��راد  اأو  اخلا�صة  اأو  العامة  الهيئات 
من  متكنهم  بطريقة  املعلومات  لهم  م  تقدَّ اأن  ينبغي  املكتوبة،  اللغة  فهم  عليهم  يتعذر  اأو   اأُميني 

متاما� فهمها 

الداخلي  التنظيم  على  ت�صري  التي  اللوائح  لفهم  الأح���داث  ك��ل  اإىل  امل�صاعدة  م  25- تقدَّ
ما  و�صائر  التاأديبية،  والإجراءات  واملقت�صيات  ومنهجيتها،  مة  املقدَّ الرعاية  واأهداف  للموؤ�ص�صة، 
هو مرخ�س به من طرائق التما�س املعلومات وتقدمي ال�صكاوى، وكل ما هنالك من امل�صائل الأخرى 

الحتجاز� اأثناء  وواجباتهم  التام حلقوقهم  الفهم  من  لتمكينهم  الالزمة 
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ويف  مالئمتني،  واإ�صاءة  تهوية  ذات  نقل  و�صائط  يف  الإدارة،  ح�صاب  على  الأحداث  26- ينقل 
اإىل  موؤ�ص�صة  من  الأح��داث  نقل  يجوز  ول  املهانة�  اأو  للعناء  حال،  باأيِّ  فيها،  �صون  يتعرَّ ل  اأو�صاع 

تع�صفا� اأخرى 

والإحلاق الت�صنيف  جيم-  

نف�صي  تقرير  ويعد  املوؤ�ص�صة،  اإىل  اإدخاله  تلي  فر�صة  اأقرب  يف  احلدث  مع  مقابلة  27- جترى 
احلدث  يحتاج  التي  والربامج  الرعاية  وم�صتوى  بنوع  �صلة  ذات  عوامل  اأيُّ  فيها  حتدد  واجتماعي 
فح�س  الذي  الطبي  املوظف  يعده  الذي  بالتقرير  م�صفوعا  املدير  اإىل  التقرير  هذا  وير�صل  اإليها� 
الرعاية  وم�صتوى  ونوع  املوؤ�ص�صة،  داخل  للحدث  الأن�صب  املكان  حتديد  بغية  اإدخاله،  عند  احلدث 
وي�صمح بذلك طول  التاأهيل،  باإعادة  اإىل معاجلة  اتباعها� وعندما تدعو احلاجة  الالزم  والربامج 
تت�صم  للمعاجلة  مكتوبة  خطة  اإع��داد  املدربني  املوؤ�ص�صة  ملوظفي  ينبغي  املوؤ�ص�صة،  يف  البقاء  فرتة 
التي  التاأخري  وفرتات  واملراحل  بالو�صائل  الزمني  واإطارها  املعاجلة  اأهداف  وحتدد  فردي  بطابع 

اإىل حتقيق هذه الأهداف� ال�صعي بها  ينبغي 

واأو�صاعهم  اخل�صو�صية  احتياجاتهم  متامًا  تراعي  ظ��روف  يف  اإلَّ  الأح��داث  يحتجز  28- ل 
ال�صحة  وكذلك  اجلرم  ونوع  واجلن�س  وال�صخ�صية  للعمر  وفقًا  بهم  املت�صلة  اخلا�صة  واملتطلبات 
وينبغي  اخلطر�  وحالت  ال�صارة  التاأثريات  من  اأمكن،  ما  احلماية،  لهم  وتكفل  والبدنية،  العقلية 
اأن يكون املعيار الأ�صا�صي للف�صل بني خمتلف فئات الأحداث املجّردين من حريتهم هو تقدمي نوع 
الرعاية الأن�صب لحتياجات الأفراد املعنيني وحماية �صالمتهم البدنية والعقلية واملعنوية وخريهم�

من  اأفرادا  يكونوا  مل  ما  البالغني  والن�زلء  الأحداث  الن�زلء  بني  املرافق،  كل  يف  29- يف�صل، 
بعناية،  خمتارين  وبالغني  اأحداث  بني  اجلمع  للمراقبة،  خا�صعة  ظروف  يف  ويجوز،  الأ�صرة�  ذات 

املعنيني� اأنه مفيد لالأحداث  تبنّي  برنامج خا�س  �صمن 

فيها،  الأمنية  التدابري  تنعدم  مرافق  وهي  مفتوحة،  احتجاز  موؤ�ص�صات  لالأحداث  30- تن�صاأ 
عدد  يكون  اأن  وينبغي  ميكن�  ما  اأدنى  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  الن�زلء  عدد  يكون  اأن  وينبغي  تقل�  اأو 
فردي�  اأ�صا�س  على  بالعالج  ال�صطالع  من  ميّكن  حد  اإىل  �صغريا  املغلقة  املوؤ�ص�صات  يف  الأحداث 
بينهم  الت�صال  ي�صهل  حجم  وذات  مركزي  غري  طابع  ذات  الأحداث  موؤ�ص�صات  تكون  اأن  وينبغي 
وبني اأ�صرهم� وينبغي اإن�صاء موؤ�ص�صات �صغرية تندمج يف البيئة الجتماعية والقت�صادية والثقافية 

املحلي� للمجتمع 
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دال-  البيئة املادية والإيواء
ال�صحة  متطلبات  كل  ت�صتويف  وخدمات  مرافق  يف  احلق  احلرية  من  املجّردين  31- لالأحداث 

الإن�صانية� والكرامة 
32- يتعني اأن يكون ت�صميم موؤ�ص�صات الأحداث وبيئتها املادية متوافقا مع غر�س اإعادة تاأهيل 
حلاجة  الواجب  العتبار  اإي��الء  مع  املوؤ�ص�صات،  يف  اإقامتهم  اأثناء  عالجهم  طريق  عن  الأح��داث 
يف  وا�صرتاكه  الأقران،  مع  التوا�صل  فر�س  واإتاحة  احل�صية،  مداركه  وتنمية  للخ�صو�صية  احلدث 
الأحداث  مرافق  تكون  اأن  ويتعني  الفراغ�  اأوقات  واأن�صطة  البدنية  والتمارين  الريا�صية  الألعاب 
باأمان�  املباين  اإخالء  وت�صمن  احلريق  خطر  من  الأدنى  احلد  اإىل  تقلل  بطريقة  ومبنية  م�صممة 
نظامية  اإج��راءات  اتخاذ  مع  حريق،  ن�صوب  حالة  يف  لالإنذار  ال  فعَّ بنظام  مزودة  تكون  اأن  ويجب 
معروفة  مناطق  يف  املرافق  مواقع  اختيار  عدم  وينبغي  الأح��داث�  �صالمة  ل�صمان  عمليًّا  وجمربة 

اأو غري �صحية� لأخطار �صحية  �صها  بتعرُّ
فردية،  نوم  غرف  اأو  �صغرية  جماعية  مهاجع  من  ع��ادة  النوم  اأماكن  تتاألف  اأن  33- ينبغي 
النوم فر�س رقابة منتظمة دون تطفل على كل  ويتعني خالل �صاعات  املحلية�  املعايري  تراعى فيها 
اأماكن النوم، مبا يف ذلك الغرف الفردية واملهاجع اجلماعية، �صمانا حلماية كل حدث� ويزود كل 
حدث، وفقًا للمعايري املحلية اأو الوطنية، باأغطية اأ�صّرة منف�صلة وكافية، ت�صّلَّم اإليه نظيفة وحتفظ 

تغيريها مبا يكفي ل�صمان نظافتها� ويعاود  يف حالة جيدة، 
ق�صاء  من  حدث  كل  لتمكني  يكفي  مبا  املعايري  فيها  وت�صتوفى  املياه  دورات  مواقع  34- حتدد 

اإىل ذلك، يف خلوة ونظافة واحت�صام� الطبيعية، كلما احتاج  حاجته 
اخل�صو�صية،  يف  احلق  عنا�صر  من  اأ�صا�صيا  عن�صرا  ال�صخ�صية  املتعلقات  حيازة  35- ت�صكل 
حيازة  يف  ح��دث  كل  حق  يحظى  اأن  وينبغي  النف�صية�  احل��دث  �صحة  ل�صمان  جوهريا  وعامال 
وتودع  والح��رتام�  بالعرتاف  املتعلقات  هذه  حلفظ  مالئمة  مبرافق  والتمتع  �صخ�صية  متعلقات 
حيازة  يف  منه،  ت�صادر  التي  اأو  بها،  الحتفاظ  عدم  يف  يرغب  التي  ال�صخ�صية  احلدث  متعلقات 
جيدة�  حالة  يف  حلفظها  الالزمة  الإجراءات  وتتخذ  احلدث،  عليها  يوقع  قائمة  بها  وتعد  ماأمونة، 
وتعاد كل هذه املواد والنقود اإىل احلدث عند الإفراج عنه، ناق�صا منها النقود التي يكون قد اأُذن 
له ب�صرفها واملمتلكات التي يكون قد اأُذن له باإر�صالها خارج املوؤ�ص�صة� واإذا تلقى احلدث اأو وجدت 

اأن يقرر وجه ا�صتخدامها� اأدوية، يرتك للموظف الطبي  اأيُّ  يف حيازته 
املوؤ�ص�صات  وع��ل��ى  اخل��ا���ص��ة�  مالب�صهم  ا�صتخدام  ح��ق  الإم��ك��ان  ق��در  ل��الأح��داث  36- يكون 
يف  لإبقائه  وكافية  للمناخ  مالئمة  �صخ�صية  مالب�س  حدث  لكل  يكون  اأن  ت�صمن  اأن  الحتجازية 
اإذلل له� ويوؤذن لالأحداث الذين ينقلون من  اأو  اإطالقا حط من �صاأنه  �صحة جيدة ول يكون فيها 

بارتداء مالب�صهم اخلا�صة� لأيِّ غر�س  يغادرونها  اأو  املوؤ�ص�صة 
اأوقات  يف  املالئم  النحو  على  م  ويقدَّ يعد  غذاء  حدث  لكل  احتجازية  موؤ�ص�صة  كل  ن  37- توؤمِّ
الوجبات العادية بكمية ونوعية ت�صتوفيان معايري التغذية ال�صليمة والنظافة والعتبارات ال�صحية، 
اأيِّ  يف  حدث،  لكل  يتاح  اأن  وينبغي  والثقافية�  الدينية  املتطلبات  املمكن،  احلد  اإىل  فيه،  وتراعى 

وقت، مياه �صرب نظيفة�
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والعمل املهني  والتدريب  التعليم  هاء-  

وقدراته  لحتياجاته  املالئم  التعليم  تلقي  يف  احلق  الإلزامي  التعليم  �صنِّ  يف  حدث  38- لكل 
مدار�س  يف  الحتجازية  املوؤ�ص�صة  خارج  التعليم  هذا  م  ويقدَّ املجتمع�  اإىل  للعودة  لتهيئته  وامل�صمم 
متكاملة  برامج  يتبعون  اأكفاء  معلمني  بوا�صطة  الأحوال،  كل  ويف  ذلك،  اأمكن  كلما  املحلي  املجتمع 
دون  تعلمهم  موا�صلة  من  عنهم،  الإفراج  بعد  الأحداث،  يتمكن  بحيث  البلد،  يف  التعليم  نظام  مع 
يكونون  الذين  الأحداث  لتعليم  خا�صا  اهتمامًا  املوؤ�ص�صات  تلك  اإدارات  تويل  اأن  وينبغي  �صعوبة� 
الذين  اأو  الأميني  ولالأحداث  اأو عرقية خا�صة�  ثقافية  احتياجات  لديهم  تكون  اأو  اأجنبي  من من�صاأ 

اأو التعلم احلق يف تلقي تعليم خا�س� يعانون من �صعوبات يف الإدراك 

درا�صتهم  متابعة  ويودون  الإلزامي  التعليم  �صنَّ  جتاوزوا  الذين  لالأحداث  يوؤذن  اأن  39- ينبغي 
بالربامج  اللتحاق  من  لتمكينهم  اجلهد  ق�صارى  بذل  وينبغي  عليه،  ُي�صجعوا  واأن  ذلك  يفعلوا  باأن 

املالئمة� التعليمية 

اأثناء  ل��الأح��داث  متنح  التي  الدرا�صية  ال�صهادات  اأو  الدبلومات  تت�صمن  اأن  يجوز  40- ل 
اأنَّ احلدث كان موَدعا يف موؤ�ص�صة احتجازية� اإ�صارة اإىل  اأية  احتجازهم 

الدورية  والن�صرات  الكتب  من  يكفي  مبا  م��زودة  مكتبة  احتجازية  موؤ�ص�صة  كل  يف  ر  41- توفَّ
املكتبة  هذه  ا�صتخدام  من  ومتكينهم  ت�صجيعهم  وينبغي  لالأحداث،  املالئمة  والرتفيهية  التعليمية 

كاماًل� ا�صتخدامًا 

42- لكل حدث احلق يف تلقي تدريب مهني على احلرف التي يحتمل اأن توؤهله للعمل يف امل�صتقبل�

اإدارة  وملتطلبات  املالئم  املهني  لالختيار  الواجب  العتبار  اإي��الء  مع  ل��الأح��داث،  43- تتاح 
اأدائه� الذين يرغبون يف  العمل  نوع  اإمكانية اختيار  املوؤ�ص�صات، 

44- تطبق على الأحداث املحرومني من حريتهم كل معايري احلماية الوطنية والدولية املطبقة 
والن�سء� الأطفال  ت�صغيل  على 

اأمكن،  اإن  املحلي  املجتمع  يف  ماأجور  عمل  مزاولة  فر�صة  اأمكن،  كلما  لالأحداث،  45- تتاح 
اإىل  اأعمال مالئمة عند عودتهم  لتعزيز فر�س عثورهم على  يتلقونه،  للتدريب املهني الذي  كتكملة 
بالفائدة على احلدث  يعود  منا�صبا  تدريبا  ي�صكل  نوع  العمل من  يكون هذا  اأن  ويتعني  جمتمعاتهم� 
�صبيهني  واأ�صلوبه  الحتجازية  املوؤ�ص�صة  يف  املتاح  العمل  تنظيم  يكون  اأن  ويتعني  عنه�  الإفراج  بعد 
احلياة لظروف  الأح��داث  يهيئان  بحيث  املجتمع،  يف  املماثل  العمل  واأ�صلوب  بتنظيم  اأمكن   ما 

الطبيعية� املهنية 

وم�صالح  الأح��داث  م�صالح  اإخ�صاع  يجوز  ول  ع��ادل�  اأج��ر  يف  احلق  عماًل  ي��وؤدي  حدث  46- لكل 
تدريبهم املهني لغر�س حتقيق ربح للموؤ�ص�صة الحتجازية اأو للغري� وينبغي، عادة، اأن يقتطع جزء من 
اإيرادات احلدث كمدخرات ت�صّلم اإليه عند اإطالق �صراحه� وللحدث احلق يف ا�صتعمال باقي الأجر يف 
اإىل  اأو لإر�صاله  اأو يف تعوي�س ال�صحية التي نالها الأذى من جرميته،  اأ�صياء ل�صتعماله اخلا�س  �صراء 

اأ�صرته اأو اإىل اأ�صخا�س اآخرين خارج املوؤ�ص�صة الحتجازية�
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واو-  الرتويح
احل��رة  الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  فيها  مي��ار���س  منا�صبة  زمنية  ف��رتة  يف  احل��ق  ح��دث  47- لكل 
الرتويحي  التدريب  ع��ادة  خاللها  له  م  ويقدَّ بذلك،  الطق�س  �صمح  اإذا  الطلق  الهواء  يف  يوميا، 
حدث  ولكل  الكافية�  وامل��ع��دات  والتجهيزات  الأم��اك��ن  الأن�صطة  لهذه  ر  وتوفَّ املنا�صب�  والبدين 
منها  جزء  يخ�ص�س  يوميا،  الفراغ  وقت  اأن�صطة  ملمار�صة  يومية  اإ�صافية  زمنية  فرتة  يف  احلق 
املوؤ�ص�صة  وت��ت��اأك��د  واحل��رف��ي��ة�  الفنية  م��ه��ارات��ه  تنمية  على  مل�صاعدته  ذل��ك،  احل��دث  طلب  اإذا 
البدنية  الرتبية  ب��رام��ج  يف  ال���ص��رتاك  على  البدنية  ب��ال��ق��درة  ح��دث  ك��ل  متتع  م��ن  الح��ت��ج��ازي��ة 
الذين  ل��الأح��داث  طبي،  اإ���ص��راف  حتت  وامل���داواة،  العالجية  البدنية  الرتبية  م  وتقدَّ ل��ه�   املتاحة 

اإليهما� يحتاجون 

زاي-  الدين
ال�صعائر  بح�صور  خا�صة  وب�صفة  والروحية،  الدينية  احتياجاته  با�صتيفاء  حدث  لكل  48- ي�صمح 
اأو باأداء �صعائره بنف�صه� وي�صمح له بحيازة  اأو املنا�صبات الدينية التي تنظم يف املوؤ�ص�صة الحتجازية 
املوؤ�ص�صة  كانت  واإذا  طائفته�  تتبعها  التي  الدينية  والتعاليم  ال�صعائر  مواد  اأو  الكتب  من  يلزم  ما 
هذا  ممثلي  من  اأكرث  اأو  واحد  لهم  ني  يعَّ ما،  دينا  يعتنقون  الذين  الأح��داث  من  كافيا  عددا  ت�صم 
منتظمة  دينية  مرا�صم  باإقامة  له  وي�صمح  الغر�س،  لهذا  ي�صمى  من  على  ُيوافق  اأو  املوؤهلني،  الدين 
ممثل  يزوره  اأن  يف  احلق  حدث  ولكل  طلبهم�  على  بناء  لالأحداث  خا�صة  رعوية  بزيارات  وبالقيام 
موؤهل للديانة التي يحددها، كما اأنَّ له حق المتناع عن ال�صرتاك يف املرا�صم الدينية وحرية رف�س 

التعليم يف هذا اخل�صو�س� اأو  اأو الإر�صاد  الرتبية الدينية 

الطبية الرعاية  حاء-  

ذلك  يف  مبا  كافية،  وعالجية  وقائية  طبية  رعاية  على  احل�صول  يف  احل��ق  ح��دث  49- لكل 
ال�صيدلية  امل�صتح�صرات  على  النف�صي، ويف احل�صول  والطب  العيون  الأ�صنان وطب  رعاية يف طب 
هذه  كل  م  تقدَّ اأن  اأمكن،  حيثما  وينبغي،  الطبيب�  بها  ي�صري  التي  اخلا�صة  الغذائية  والوجبات 
ال�صحية  واخل��دم��ات  امل��راف��ق  طريق  عن  باملوؤ�ص�صة  املحتجزين  الأح���داث  اإىل  الطبية  الرعاية 
وتعزيزا  الأح��داث  لو�صم  منعا  الحتجازية،  املوؤ�ص�صة  فيه  تقع  الذي  املحلي  املجتمع  يف  املخت�صة 

لحرتام الذات ولالندماج يف املجتمع�

ت�صجيل  اأجل  احتجازية، من  موؤ�ص�صة  اإيداعه يف  فور  يفح�صه طبيب  اأن  50- لكل حدث احلق يف 
اأو عقلية تتطلب عناية طبية� اأيِّ حالة بدنية  اأدلة على �صوء معاملة �صابقة، والوقوف على  اأية 

اأيِّ مر�س  م اإىل الأحداث اكت�صاف ومعاجلة  51- ينبغي اأن يكون هدف اخلدمات الطبية التي تقدَّ
ج�صدي اأو عقلي واأيِّ حالة لتعاطي مواد الإدمان اأو غري ذلك من احلالت التي قد تعوق اندماج احلدث 
يف املجتمع� وتتاح لكل موؤ�ص�صة احتجازية لالأحداث اإمكانية النتفاع املبا�صر مبرافق ومعدات طبية كافية 
تنا�صب عدد نزلئها ومتطلباتهم، ومبوظفني مدربني على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معاجلة احلالت 
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الطبية الطارئة� ولكل حدث مير�س اأو ي�صكو من املر�س اأو تظهر عليه اأعرا�س متاعب بدنية اأو عقلية اأن 
ُيعر�س على طبيب ليتوىل فح�صه على الفور�

ر لديه �صبب لالعتقاد باأنَّ ال�صحة البدنية اأو العقلية حلدث ما  52- يقوم اأيُّ موظف طبي يتوفَّ
اء الحتجاز امل�صتمر اأو من الإ�صراب عن الطعام اأو اأيِّ ظرف من  قد ت�صررت اأو �صتت�صرر من جرَّ
امل�صتقلة  ال�صلطة  واإىل  املعنية  الحتجازية  املوؤ�ص�صة  مدير  اإىل  فورًا  ذلك  باإبالغ  الحتجاز  ظروف 

امل�صوؤولة عن حماية �صالمة احلدث�

اإدارة  حتت  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صة  يف  عقلي  مر�س  من  يعاين  الذي  احلدث  يعالج  اأن  53- ينبغي 
طبية م�صتقلة� وينبغي اأن تتخذ، بالتفاق مع الأجهزة املخت�صة، اإجراءات تكفل ا�صتمرار اأيِّ عالج 

ال�صبيل� اإخالء  بعد  يلزم  نف�صي 

موظفون  بها  ي�صطلع  متخ�ص�صة  ب��رام��ج  ل��الأح��داث  الح��ت��ج��ازي��ة  املوؤ�ص�صات  54- تعتمد 
الربامج  ه��ذه  تكييف  وينبغي  التاأهيل�  ولإع��ادة  امل��خ��درات  ا�صتعمال  اإ���ص��اءة  من  للوقاية  اأك��ّف��اء 
الذين  ل��الأح��داث  ��ر  ت��وفَّ واأن  متطلباتهم،  و���ص��ائ��ر  وجن�صهم  املعنيني  الأح����داث  اأع��م��ار  ح�صب 
جم��ه��زة  ت��ك��ون  ال�����ص��م��وم،  م��ن  للتطهري  وخ���دم���ات  م��راف��ق  ال��ك��ح��ول  اأو  امل���خ���درات   ي��ت��ع��اط��ون 

مدربني� مبوظفني 

عند  احل�صول،  وبعد  الطبية  الوجهة  من  الالزم  العالج  اأجل  من  اإلَّ  الأدوي��ة  ت�صرف  55- ل 
يكون  األَّ  خا�صة،  ب�صفة  ويجب،  حالته�  على  اإطالعه  بعد  املعني  احلدث  موافقة  على  الإمكان، 
اأو  العقاب،  �صبيل  على  يكون  اأن  اأو  اع��رتاف��ات،  اأو  معلومات  ا�صتخال�س  بهدف  الأدوي��ة  اإعطاء 
على  جترى  التي  التجارب  يف  الأح��داث  ا�صتخدام  مطلقا  يجوز  ول  احلدث�  جماح  لكبح  كو�صيلة 
موظفني واإ�صراف  باإذن  خمدر  عقار  اأيِّ  �صرف  يكون  اأن  الدوام  على  وينبغي  العالج�  اأو   العقاقري 

موؤهلني� طبيني 

طاء-  الإخطار باملر�س والإ�صابة والوفاة
على  الطالع  يف  احلق  احلدث،  يحدده  اآخر  �صخ�س  اأيِّ  اأو  اأم��ره،  ويل  اأو  احلدث  56- لأ�صرة 
ويخطر  احلدث�  �صحة  يف  هامة  تغريات  اأيِّ  حدوث  حال  ويف  الطلب  عند  الطبية،  احلدث  حالة 
، يف  معنيَّ �صخ�س  اأيَّ  اأو  اأمره،  ويل  اأو  املعني  اأ�صرة احلدث  الفور  على  الحتجازية  املوؤ�ص�صة  مدير 
التي  اأو  املوؤ�ص�صة،  خارج  طبي  مرفق  اإىل  احلدث  نقل  تتطلب  التي  املر�س  حالة  اأو  الوفاة،  حالة 
القن�صلية  ال�صلطات  اإخطار  ينبغي  كذلك  �صاعة�   48 من  لأكرث  املوؤ�ص�صة  يف  طبيا  عالجا  تتطلب 

الأجنبي من مواطنيها� التي يكون احلدث  للدولة 

57- عند وفاة احلدث خالل فرتة حرمانه من احلرية، يكون لأقرب اأقربائه احلق يف الطالع 
اأثناء  احلدث  وفاة  حالة  ويف  فيها�  الت�صرف  طريقة  وحتديد  اجلثة  وروؤي��ة  الوفاة،  �صهادة  على 
على  لع  يطَّ اأن  الأقرباء  لأقرب  ويتاح  الوفاة،  اأ�صباب  يف  م�صتقل  حتقيق  اإج��راء  ينبغي  الحتجاز، 
اأ�صهر  �صتة  غ�صون  يف  الوفاة  حدثت  اإذا  اأي�صًا  التحقيق  هذا  ويجري  ال�صاأن�  بهذا  املعد  التقرير 
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مرتبطة  الوفاة  ب��اأنَّ  لالعتقاد  يدعو  �صبب  هناك  كان  واإذا  املوؤ�ص�صة  من  عنه  الإف��راج  تاريخ   من 
الحتجاز� بفرتة 

اأو باإ�صابته  اأ�صرته املبا�صرة  اأفراد  اأيِّ فرد من  اأقرب وقت ممكن بوفاة  58- يخطر احلدث يف 
زيارة  اأو  املتوفى  جنازة  ت�صييع  يف  ال�صرتاك  فر�صة  له  تتاح  اأن  وينبغي  خطري�  �صرر  اأو  مبر�س 

مر�صا خطريا� املري�س  قريبه 

الأو�صع باملحيط الجتماعي  ياء-  الت�صال 

بالعامل اخلارجي،  اأن يكونوا على ات�صال كاف  التي تكفل لالأحداث  ال�صبل  59- ينبغي توفري كل 
واإن�صانية، وهو  يلقوا معاملة عادلة  اأن  لأنَّ ذلك الت�صال ي�صكل جزءا ل يتجزاأ من حق الأحداث يف 
واأ�صدقائهم  باأ�صرهم  بالت�صال  لالأحداث  ال�صماح  وينبغي  املجتمع�  اإىل  للعودة  لتهيئتهم  جوهري 
وبالأ�صخا�س الآخرين الذين ينتمون اإىل منظمات خارجية ح�صنة ال�صمعة، اأو مبمثلي هذه املنظمات، 
من  باخلروج  خا�س  اإذن  على  وباحل�صول  واأ�صرهم،  بيوتهم  لزيارة  الحتجاز  موؤ�ص�صات  ومبغادرة 
موؤ�ص�صات الحتجاز لأ�صباب تتعلق بتلقي التعليم اأو التدريب املهني اأو لأ�صباب هامة اأخرى� واإذا كان 
�صمن  الحتجاز  موؤ�ص�صة  خارج  يق�صيه  الذي  الوقت  بح�صب  عليه،  بها  حمكوما  مدة  يق�صي  احلدث 

بها� املحكوم  الفرتة 

60- لكل حدث احلق يف تلقي زيارات منتظمة ومتكررة، مبعدل زيارة واحدة كل اأ�صبوع اأو زيارة واحدة 
كل �صهر على الأقل، من حيث املبداأ، على اأن تتم الزيارة يف ظروف تراعى فيها حاجة احلدث اإىل اأن تكون له 

خ�صو�صياته و�صالته وتكفل له الت�صال، بال قيود، باأ�صرته ومبحاميه�

61- لكل حدث احلق يف الت�صال، كتابة اأو بالهاتف، مرتني يف الأ�صبوع على الأقل، باأيِّ �صخ�س 
م له امل�صاعدة الالزمة لتمكينه  اأن تقدَّ يختاره، ما مل تكن ات�صالته مفيدة مبوجب القانون� وينبغي 

من التمتع الفعلي بهذا احلق� ولكل حدث احلق يف تلقي الر�صائل�

وال��دوري��ات  ال�صحف  ب��ق��راءة  بانتظام  الأخ��ب��ار  على  الط���الع  فر�صة  ل��الأح��داث  62- تتاح 
وغ���ريه���ا م���ن امل��ن�����ص��ورات، وع���ن ط��ري��ق مت��ك��ي��ن��ه م���ن ���ص��م��اع ال���ربام���ج الإذاع���ي���ة وم�����ص��اه��دة 
يهتم  ق��ان��وين  تنظيم  اأو  ن��اد  اأيِّ  ممثلي  زي����ارات  ط��ري��ق  وع��ن  والأف�����الم،  التليفزيون   ب��رام��ج 

به احلدث�

القوة وا�صتعمال  القيود اجل�صدية  كاف-  حدود 
على  اإلَّ  غر�س،  لأيِّ  القوة،  ا�صتعمال  اإىل  اأو  التقييد  اأدوات  اإىل  اللجوء  يحظر  اأن  63- ينبغي 

اأدناه� النحو املن�صو�س عليه يف املادة 64 
اأن  بعد  ال�صتثنائية،  احلالت  يف  اإلَّ  القوة  اإىل  اللجوء  اأو  التقييد  اأدوات  ا�صتخدام  64- يحظر 
وحتدده  به  ت�صمح  الذي  النحو  وعلى  وف�صلت،  ا�صتنفذت  قد  الأخ��رى  ال�صيطرة  طرائق  كل  تكون 
اأن  وينبغي  مهانة،  اأو  اإذلل  الأدوات  تلك  ت�صبب  اأن  يجوز  ول  فقط�  �صراحة  والأنظمة  القوانني 
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باأمر  الأدوات  اإىل هذه  اللجوء  اأ�صيق احلدود، ولأق�صر فرتة ممكنة� وميكن  ا�صتخدامها يف  يكون 
كبرية  اأ�صرار  اإحلاق  من  اأو  بالآخرين  اأو  بنف�صه  الأذى  اإحلاق  من  ملنع احلدث  املوؤ�ص�صة  مدير  من 
باملمتلكات� ويف هذه احلالت، يت�صاور املدير فورًا مع املوظف الطبي وغريه من املوظفني املخت�صني 

الأعلى� الإدارية  ال�صلطة  اإىل  م تقريرا  ويقدِّ
الأحداث� موؤ�ص�صة لحتجاز  اأية  وا�صتعمالها يف  الأ�صلحة  املوظفني حمل  65- يحظر على 

لم-  الإجراءات التاأديبية

واحل��ي��اة  ال�صالمة  اأغ��را���س  التاأديبية  والإج����راءات  ال��ت��داب��ري  جميع  ت��خ��دم  اأن  66- ينبغي 
الجتماعية املنظمة واأن ت�صون كرامة احلدث املتاأ�صلة والهدف الأ�صا�صي للرعاية املوؤ�ص�صية، وهو 

لكل �صخ�س� الأ�صا�صية  الذات واحرتام احلقوق  بالعدل واحرتام  الإح�صا�س  اإ�صاعة 

مهينة،  اأو  لاإن�صانية  اأو  قا�صية  معاملة  على  تنطوي  التي  التاأديبية  التدابري  جميع  67- حتظر 
مبا يف ذلك العقاب البدين والإيداع يف زنزانة مظلمة، واحلب�س يف زنزانة �صيقة اأو انفراديا، واأيُّ 
تخفي�س  ويحظر  املعني�  للحدث  العقلية  اأو  البدنية  بال�صحة  �صارة  تكون  اأن  ميكن  اأخرى  عقوبة 
وينظر  الأ�صباب�  من  �صبب  لأيِّ  منه،  احلرمان  اأو  الأ�صرة  باأفراد  الت�صال  وتقييد  الطعام  كمية 
اإىل  للعودة  لتاأهيله  لذاته  احرتامه  لتعزيز  وو�صيلة  تربوية  اأداة  اأنه  على  دائما  احلدث  ت�صغيل  اإىل 
املخالفة  نف�س  على  واحدة  مرة  من  اأكرث  احلدث  يعاقب  ول  تاأدي�بي�  كجزاء  يفر�س  ول  املجتمع، 

التاأديب� وحتظر اجلزاءات اجلماعية� ت�صتوجب  التي 

ال�صلطة الإدارية املخت�صة القواعد املتعلقة مبا  التي تعتمدها  اللوائح  اأو  الت�صريعات  68- حتدد 
للحدث: الأ�صا�صية  واحلقوق  والحتياجات  للخ�صائ�س  الكاملة  املراعاة  مع  يلي، 

التاأديب؛ ت�صتوجب  خمالفة  ي�صّكل  الذي  )اأ( ال�صلوك 
التي يجوز توقيعها؛ التاأديبية  اأنواع ومدة اجلزاءات  )ب(  

ال�صلطة املخت�صة بفر�س هذه اجلزاءات؛ )ج(   
التظلم من اجلزاءات� التما�صات  بالنظر يف  املخت�صة  )د( ال�صلطة 

فيه  تبت  اأن  عليها  ينبغي  التي  املخت�صة،  ال�صلطة  اإىل  فورًا  ال�صلوك  �صوء  تقرير عن  م  69- يقدَّ
دون اأيِّ تاأخري ل لزوم له� وعلى ال�صلطة املخت�صة اأن تدر�س احلالة درا�صة دقيقة�

واللوائح  القانون  اأحكام  مع  بدقة  يتفق  مبا  اإلَّ  حدث  اأيِّ  على  تاأدي�بي  ج��زاء  يفر�س  70- ل 
ال�صارية� ول يفر�س جزاء على اأيِّ حدث ما مل يكن قد اأُخطر باملخالفة املّدعى بها بطريقة يفهمها 
�صلطة  اأم��ام  ال�صتئناف  يف  حقه  كفالة  ذلك  يف  مبا  دفاعه،  لتقدمي  مالئمة  فر�صة  ومنح  متاما، 

التاأديبية� الإجراءات  بجميع  كاملة  �صجالت  حمايدة خمت�صة� وحتفظ 
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تربوية  اأو  اجتماعية  اأن�صطة  الإ�صراف على  اإطار  اإلَّ يف  تنظيمية  لأيِّ حدث مهام  ت�صند  71- ل 
اأو ريا�صية حمددة، اأو يف اإطار برامج الإدارة الذاتية�

وال�صكاوى التفتي�س  ميم-  

لإدارة  تابعة  غري  الأ�صول  ح�صب  من�صاأة  ُمكافئه  هيئة  اأو  موؤهلني،  مفت�صني  تفوي�س  72- ينبغي 
على  مفاجئة،  تفتي�س  عمليات  باإجراء  واملبادرة  منتظم،  اأ�صا�س  على  بالتفتي�س  للقيام  املوؤ�ص�صة، 
للمفت�صني  وتتاح  املهمة�  هذه  ممار�صة  يف  ل�صتقاللهم  كاملة  ب�صمانات  املفت�صون  هوؤلء  يتمتع  اأن 
فيها  ُيجّرد  موؤ�ص�صة  اأي��ة  يف  العاملني  اأو  املوظفني  جميع  اإىل  قيود،  اأيِّ  دون  الو�صول،  اإمكانيات 
اإىل  وكذلك  الأح��داث،  جميع  واإىل  حريتهم،  من  فيها  يجردوا  اأن  يجوز  اأو  حريتهم  من  الأحداث 

املوؤ�ص�صات� هذه  �صجالت  جميع 

من  اأو  التفتي�س  بهيئة  ملحقون  موؤهلون  طبيون  م�صوؤولون  التفتي�س  عمليات  يف  73- ي�صرتك 
وال�صحة،  امل��ادي��ة،  بالبيئة  املتعلقة  بالقواعد  الل��ت��زام  م��دى  وُيقيمون  العامة�  ال�صحة  دائ��رة 
جوانب  من  اآخر  جانب  اأيَّ  وكذلك  الطبية،  واخلدمات  الريا�صية  والتمارين  والأغذية،  وال�صكن، 
اأن يكفل لكل  يوؤثر على ال�صحة البدنية والعقلية لالأحداث� وينبغي  اأو ظروفها يف املوؤ�ص�صة  احلياة 

حدث احلق يف اأن ي�صرَّ اإىل اأيِّ مفت�س مبا يف دخيلته�

اإليها�  خل�س  التي  النتائج  عن  تقريرا  م  يقدِّ اأن  املفت�س  من  يطلب  التفتي�س،  اإكمال  74- بعد 
وباأحكام  القواعد  بهذه  الحتجاز  موؤ�ص�صة  ال��ت��زام  مل��دى  تقييما  التقرير  يت�صمن  اأن  وينبغي 
ل�صمان  ���ص��روري��ة  تعترب  خ��ط��وات  ب���اأيِّ  املتعلقة  وبالتو�صيات  ال�صلة،  ذات  ال��وط��ن��ي  ال��ق��ان��ون 
اإىل  ت�صري  اأنها  ويعتقد  مفت�س  اأيُّ  يكت�صفها  وقائع  باأية  املخت�صة  ال�صلطات  وتبلَّغ  بها�  اللتزام 
للقيام  الحتجاز  موؤ�ص�صة  بعمل  اأو  الأح��داث  بحقوق  املتعلقة  القانونية  لالأحكام  انتهاك   وق��وع 

واملقا�صاة� بالتحقيق 

اإىل  اأو  الحتجاز  موؤ�ص�صة  مدير  اإىل  �صكاوى  اأو  طلبات  لتقدمي  حدث  لكل  الفر�صة  75- تتاح 
املفو�س� ممثله 

امل�صمون،  على  رقابة  دون  �صكوى،  اأو  طلب  تقدمي  يف  احلق  حدث  لكل  يكون  اأن  76- ينبغي 
القنوات  طريق  عن  املخت�صة  ال�صلطات  من  غريها  اأو  الق�صائية  ال�صلطة  اأو  املركزية  الإدارة  اإىل 

اإبطاء� املعتمدة، واأن يخطر مبا مت ب�صاأنها دون 

يقدمها  التي  ال�صكاوى  وبحث  لتلقي  مظامل(  )ديوان  م�صتقل  مكتب  لإن�صاء  اجلهود  77- تبذل 
اإىل ت�صويات عادلة لها� الأحداث املجّردون من حريتهم واملعاونة يف التو�صل 

امل�صت�صارين  اأو  اأ�صرته  اأف��راد  من  امل�صاعدة،  طلب  يف  احل��ق  ح��دث  لكل  يكون  اأن  78- ينبغي 
�صكوى�  تقدمي  اأجل  من  اأمكن،  حيثما  اأخ��رى،  جماعات  اأو  اخلريي  العمل  جماعات  اأو  القانونيني 
اأو  العامة  واملنظمات  الهيئات  خدمات  اإىل  احتاجوا  اإذا  الأميني  الأح��داث  اإىل  امل�صاعدة  م  وتقدَّ

ال�صكاوى� بتلقي  املخت�صة  اأو  القانونية  امل�صورة  م  تقدِّ التي  اخلا�صة 
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نون-  العودة اإىل املجتمع
العودة  على  م�صاعدتهم  ت�صتهدف  التي  الرتتيبات  من  الأحداث  جميع  ي�صتفيد  اأن  79- ينبغي 
اإجراءات،  اإخالء �صبيلهم� وينبغي و�صع  اأو الوظيفة بعد  اأو التعليم  اأو احلياة الأ�صرية  اإىل املجتمع 

الغاية� لهذه  وتنظيم دورات درا�صية خا�صة، حتقيقا  املبكر،  الإفراج  ت�صمل 
على  الأح���داث  مل�صاعدة  خدمات  تقدمي  ت�صمن  اأو  م  تقدِّ اأن  املخت�صة  ال�صلطات  80- على 
الندماج من جديد يف املجتمع، وللحد من التحيز �صدهم� وينبغي اأن تكفل هذه اخلدمات، بالقدر 
بعد  العي�س  اأ�صباب  من  يكفي  ومبا  وملب�س،  وعمل،  م�صكن  من  يالئمه  مبا  احلدث  تزويد  املمكن، 
ممثلي  ا�صت�صارة  وينبغي  بنجاح�  املجتمع  يف  جديد  من  اندماجه  ت�صهيل  اأجل  من  �صبيله  اإخ��الء 
م هذه اخلدمات واإتاحة و�صولهم اإىل الأحداث املحتجزين مل�صاعدتهم يف العودة  الهيئات التي تقدِّ

املجتمع� اإىل 

املوظفون خام�شاً-  

مثل  املتخ�ص�صني  من  كاف  عدد  بينهم  يكون  واأن  موؤهلني،  موظفني  ا�صتخدام  81- ينبغي 
واأخ�صائيي  واأط��ب��اء  الجتماعيني،  والأخ�صائيني  وامل�صت�صارين،  املهنيني،  واملوجهني  املربني، 
ول  دائم�  اأ�صا�س  على  عادة،  املتخ�ص�صني،  من  وغريهم  هوؤلء  يعني  اأن  وينبغي  النف�صي،  العالج 
امل�صاندة  م�صتوى  كان  اإذا  متطوعني  عاملني  اأو  متفرغني  غري  بعاملني  ال�صتعانة  من  هذا  مينع 
من  الحتجاز  موؤ�ص�صات  ت�صتفيد  اأن  وينبغي  ومفيدا�  مالئما  توفريهما  ميكنهم  اللذين  والتدريب 
امل�صاعدة  واأ�صكال  املوارد  من  وغريها  والروحية  واملعنوية  والتعليمية  العالجية  الإمكانيات  جميع 
املالئمة واملتاحة يف املجتمع، مبا يتفق مع الحتياجات الفردية لالأحداث املحتجزين وم�صكالتهم�

ووظائفهم،  رتبهم  اختالف  على  املوظفني  وتعيني  اختيار  �صالمة  الإدارة  تكفل  اأن  82- ينبغي 
واأهليتهم  ومقدرتهم  واإن�صانيتهم  نزاهتهم  على  تتوقف  الحتجاز  موؤ�ص�صات  اإدارة  �صالمة  لأنَّ 

للعمل� ال�صخ�صية  و�صالحيتهم  الأحداث  مع  للتعامل  املهنية 

م�صوؤولني  ب�صفتهم  املوظفون  يعني  اأن  ينبغي  الذكر،  ال�صالفة  الأهداف  حتقيق  اأجل  83- ومن 
مهنيني وتكون اأجورهم كافية لجتذاب الرجال والن�صاء املنا�صبني والحتفاظ بهم� وينبغي ت�صجيع 
والتزاماتهم  بواجباتهم  ي�صطلعوا  اأن  على  م�صتمرة،  ب�صفة  الأحداث،  احتجاز  موؤ�ص�صات  موظفي 
بطريقة  الأوقات  جميع  يف  يت�صرفوا  اأن  وعلى  وفّعالة،  ومن�صفة  وفنية  وملتزمة  اإن�صانية  بطريقة 
ل��الأداء  منوذجًا  لهم  يقدموا  واأن  اكت�صابه،  على  وقادرين  الأح��داث  باحرتام  جديرين  جتعلهم 

الإيجابية� والنظرة  الإيجابي 

باأ�صكال التنظيم والإدارة التي ت�صهل الت�صال بني خمتلف فئات  84- وعلى اجلهات امل�صوؤولة الأخذ 
رعاية  جمال  يف  العاملة  الدوائر  خمتلف  بني  التعاون  تعزيز  اأج��ل  من  احتجاز  موؤ�ص�صة  كل  يف  املوظفني 
الأحداث، وكذلك بني املوظفني والإدارة ل�صمان متكن املوظفني الذين لهم ات�صال مبا�صر بالأحداث من 

العمل يف ظروف موؤاتية لأداء واجباتهم على نحو فّعال�
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مب�صوؤولياتهم،  فّعال  نحو  على  ال�صطالع  من  ميكنهم  ما  التدريب  من  املوظفون  85- ويتلقى 
حلقوق  الدولية  والقواعد  واملعايري  الأط��ف��ال  ورعاية  الأط��ف��ال،  نف�س  علم  يف  التدريب  وخا�صة 
معرفتهم  وحت�صني  تر�صيخ  على  املوظفون  ويعمل  القواعد�  هذه  فيها  مبا  الطفل،  وحقوق  الإن�صان 
وقدراتهم الفنية عن طريق ح�صور دورات للتدريب اأثناء اخلدمة تنظم على فرتات منا�صبة طوال 

الوظيفية� حياتهم 
الإداري��ة  القدرة  حيث  من  ملهمته  الكايف  بالقدر  موؤهال  املوؤ�ص�صة  مدير  يكون  اأن  86- ينبغي 

التفرغ� اأ�صا�س  بواجباته على  ي�صطلع  واأن  املنا�صبني،  والتدريب واخلربة 
الكرامة  وحماية  اح��رتام  لواجباتهم،  اأدائهم  يف  الحتجاز،  موؤ�ص�صات  موظفو  87- يراعي 

التايل: النحو  الأحداث، خا�صة على  الأ�صا�صية جلميع  الإن�صان  الإن�صانية وحقوق 
من  عمل  باأيِّ  القيام  الإ�صالحيات  اأو  الحتجاز  موؤ�ص�صات  موظفي  من  لأيٍّ  يجوز  )اأ( ل 
القا�صية  اأو  املوؤملة  التاأديب،  اأو  الإ�صالح  اأو  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو غريه من �صروب  التعذيب  اأعمال 
الذريعة كانت  اأيا  ب�صاأنه،  يت�صامح  اأن  اأو  به  القيام  على  يحّر�س  اأن  اأو  املهينة،  اأو  الالاإن�صانية   اأو 

اأو الظروف؛
اأفعال ف�صاد  اأيِّ فعل من  الت�صدد يف مقاومة ومكافحة  املوؤ�ص�صات  )ب(  على جميع موظفي 

املخت�صة؛ ال�صلطات  اإىل  اإبطاء  دون  وتبليغه  الذمة، 
 )ج(                   على جميع املوظفني احرتام هذه القواعد� وعلى املوظفني الذين لديهم �صبب لالعتقاد باأنَّ 
اأو  اإىل �صلطاتهم العليا  اأن يبلِّغوا الأمر  اإىل الوقوع  اأو ب�صبيله  انتهاكا خطريا لهذه القواعد قد وقع 

والت�صحيح؛ النظر  اإعادة  �صالحية  املخولة  لالأجهزة 
والعقلية لالأحداث، مبا يف ذلك  البدنية  لل�صحة  املوظفني حماية كاملة  )د( يكفل جميع 
لتاأمني  الفورية  التدابري  ويتخذون  والعاطفي،  واجلن�صي  البدين  وال�صتغالل  العتداء  من  احلماية 

لزمت؛ كلما  لهم  الطبية  الرعاية 
اأن تكون له خ�صو�صياته، ويحمون، على وجه   )ه(    يحرتم جميع املوظفني حق احلدث يف 
عليها  ي��ّط��ل��ع��ون  وال��ت��ي  اأ���ص��ره��م  اأو  ب���الأح���داث  املتعلقة  ال�����ص��ري��ة  امل�����ص��ائ��ل  جميع   اخل�����ص��و���س، 

وظيفتهم؛ بحكم 
احلياة  بني  الختالف  اأوج��ه  من  الإمكان  قدر  التقليل  اإىل  املوظفني  جميع  )و( ي�صعى 
احلدث  لكرامة  الواجب  الح��رتام  من  تنتق�س  اأن  �صاأنها  من  التي  وخارجها،  املوؤ�ص�صة  داخ��ل 

اإن�صانا� باعتباره 
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بالأطفال  املتعلق  للعمل   23-  مبادئ توجيهية 
العدالة اجلنائية* يف نظام 

1- عماًل بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/1996 املوؤرخ 23 متوز/يوليه 1996، اجتمع فريق 
اخلرباء املعني بو�صع برنامج عمل لرتويج ال�صتخدام والتطبيق الفعالني للقواعد واملعايري الدولية يف 
م من  ميدان ق�صاء الأحداث، يف فيينا يف الفرتة من 23 اإىل 25 �صباط/فرباير 1997، بدعم مايل مقدَّ
حكومة النم�صا، وقام بو�صع هذه املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية� وقد 

اأخذ اخلرباء ما اأبدي من اآراء وما قدمته احلكومات من معلومات يف العتبار�
2- و�صارك يف الجتماع ت�صعة وع�صرون خبريا من اإحدى ع�صرة دولة من مناطق خمتلفة، وممثلون ملركز 
حقوق الإن�صان التابع لالأمانة العامة وملنظمة الأمم املتحدة للطفولة وجلنة حقوق الطفل، وكذلك مراقبون 

عن املنظمات غري احلكومية املعنية بق�صاء الأحداث�
3- وهذه املبادئ التوجيهية موجهة اإىل الأمني العام ووكالت الأمم املتحدة وبراجمها ذات ال�صلة والدول 
)1( فيما يتعلق بتنفيذها، وكذلك اإىل الدول الأع�صاء فيما يتعلق با�صتخدام 

الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل)12(
)2( وتطبيقها ومبادئ الأمم 

قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني()13(
)3( وقواعد الأمم املتحدة ب�صاأن حماية 

املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�س التوجيهية()14(
)4( امل�صار اإليها اإجمال اأدناه ب�"معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال 

الأحداث املجّردين من حريتهم،)15(
ق�صاء الأحداث"�

اأوًل-  الأغرا�ص والأهداف والعتبارات الأ�شا�شية
الأهداف  لتحقيق  اإطارًا  ر  توفِّ اأن  بالأطفال هو  املتعلق  للعمل  التوجيهية  املبادئ  4- الغر�س من 

التالية:
فيما  التفاقية  الواردة يف  الأهداف  والعمل على حتقيق  الطفل  اتفاقية حقوق  )اأ( تنفيذ 
املتحدة  الأمم  معايري  وتطبيق  ا�صتخدام  وكذلك  الأحداث،  ق�صاء  اإدارة  �صياق  يف  بالأطفال  يتعلق 
العدل  مبادئ  اإع��الن  مثل  ال�صلة،  ذات  ال�صكوك  و�صائر  الأح��داث  ق�صاء  جمال  يف  وقواعدها 

)5(
ال�صلطة�)16( ا�صتعمال  يف  والتع�صف  اجلرمية  ب�صحايا  املتعلقة  الأ�صا�صية 

لالتفاقية  الفعلي  التنفيذ  اأج��ل  من  الأط��راف  ال��دول  اإىل  امل�صاعدة  تقدمي  ت�صهيل  )ب(  
ال�صلة� ذات  وال�صكوك 

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 30/1997، املعتمد يف 21 متوز/يوليه 1997� 

)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 25/44�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 33/40�

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 112/45�

)4( مرفق قرار اجلمعية العامة 113/45�

)5( مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�
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بني  التعاون  حت�صني  من  بد  ل  للعمل،  التوجيهية  للمبادئ  الفعلي  التنفيذ  �صمان  5- بغية 
والرابطات  احلكومية  غري  واملنظمات  ال�صلة  ذات  املتحدة  الأمم  منظومة  وكيانات  احلكومات 

اأفراد املجتمع املدين� الأكادميية والأطفال وغريهم من  واملوؤ�ص�صات  الإعالم  املهنية وو�صائط 
التفاقية  تنفيذ  م�صوؤولية  باأنَّ  القائل  املبداأ  اإىل  ت�صتند  اأن  للعمل  التوجيهية  للمبادئ  6- ينبغي 

تقع بو�صوح على عاتق الدول الأطراف فيها�
7- ينبغي ل�صتخدام املبادئ التوجيهية للعمل اأن يرتكز على تو�صيات جلنة حقوق الطفل�

مراعاة  ينبغي  والوطني،  الدويل  ال�صعيدين  على  للعمل  التوجيهية  املبادئ  ا�صتخدام  8- لدى 
يلي: ما 

عليها  ترتكز  التي  الأرب��ع��ة  العامة  امل��ب��ادئ  مع  ات�صاقا  الإن�����ص��ان،  كرامة  )اأ( اح���رتام 
التفاقية، وهي: عدم التمييز، مبا يف ذلك مراعاة العتبارات املتعلقة بنوع اجلن�س، احلفاظ على 

اآراء الطفل؛ العليا للطفل، احلق يف احلياة والبقاء والنماء، واحرتام  امل�صالح 
)ب(  اعتماد توّجه يقوم على احرتام احلقوق؛

)ج(    اتباع نهج كلي يف التنفيذ من خالل زيادة املوارد واجلهود اإىل اأق�صى حد ممكن؛
التخ�ص�صات؛ متعدد  اأ�صا�س  على  اخلدمات  )د( تكامل 

املعنية؛ املجتمع  وقطاعات  الأطفال  )ه( م�صاركة 
اإمنائية؛ ال�صركاء من خالل عملية  )و( تدعيم قدرات 

الهيئات اخلارجية؛ ا�صتمرار العتماد على  )ز(   �صمان ال�صتدامة دون 
الأ�صد حاجة؛ الفئات  اإىل  الو�صول  وتي�صري  املن�صف  التطبيق  )ح(  

العمليات؛ و�صفافية  امل�صاءلة  )ط(  
فّعالة� وقائية وعالجية  تدابري  اإىل  ا�صتنادا  الفاعلة  ال�صتجابات  )ي(  

وا�صتغاللها  ومعلوماتية(  ومالية  وتكنولوجية  وتنظيمية  )ب�صرية  كافية  موارد  ر�صد  9- ينبغي 
وبالتعاون  وحمليا(،  املقاطعات  �صعيد  وعلى  ووطنيا  واإقليميا  )دوليا  عد  ال�صُ جميع  على  بكفاءة 
احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة  الأمم  وكيانات  احلكومات  ذلك  يف  مبا  املعنيني،  ال�صركاء  مع 
املجتمع  اأف��راد  و�صائر  والأط��ف��ال  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات  الإع��الم  وو�صائط  املهنية  والرابطات 

ال�صركاء� �صائر  وكذلك  املدين، 
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والعمل  الطفل،  اتفاقية حقوق  تنفيذ   ثانياً-  خطط 
والقواعد  املعايري  وا�شتخدام  اأهدافها   على حتقيق 

الأحداث وتطبيقها الدولية يف جمال ق�شاء 

التطبيق العامة  األف- التدابري 
مع  الأح��داث،  ق�صاء  جمال  يف  ومت�صق  �صامل  وطني  نهج  وج��ود  باأهمية  الع��رتاف  10- ينبغي 

للتجزئة� قابليتها  وعدم  الطفل  ترابط جميع حقوق  مراعاة 

�صمانا  والإ����ص���الح،  وال��ق��ي��ادة  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  ال�صيا�صات  ب�����ص��اأن  ت��داب��ري  ات��خ��اذ   11- ينبغي 
ملا يلي:

وقواعدها  املتحدة  الأمم  ومعايري  الطفل  حقوق  اتفاقية  واأحكام  مبادئ  تكون  )اأ( اأن 
واملحلية،  الوطنية  الت�صريعية  واملمار�صات  ال�صيا�صات  يف  متامًا  جم�صدة  الأحداث  ق�صاء  جمال  يف 
انتهاك  ومينع  الطفل  حقوق  يكفل  الطفل،  نحو  موجه  الأحداث  لق�صاء  نظام  باإن�صاء  وخ�صو�صًا 
حقوق الطفل ويعزز اإح�صا�س الطفل بكرامته وقيمته ويراعي مراعاة تامة �صنه ومرحلة منوه وحقه 

وامل�صاركة يف املجتمع ب�صورة جمدية؛ الإ�صهام  يف 
بلغة  لالأطفال  وا�صع  نطاق  على  معروفا  الذكر  ال�صالفة  ال�صكوك  م�صمون  ي�صبح  اأن  )ب(  
طفل  كل  تزويد  ل�صمان  اإج���راءات  ا�صتحداث  القت�صاء،  عند  ينبغي،  كما  فهمها�  عليهم  يتي�صر 
باملعلومات ذات ال�صلة الواردة يف تلك ال�صكوك عن حقوقه اأو حقوقها، على الأقل عند اأول احتكاك 

له اأو لها بنظام العدالة اجلنائية، والتذكري بواجبه اأو واجبها يف احرتام القانون؛
حول  املتمحورة  العدالة  لروح  الإع��الم  وو�صائط  اجلمهور  جانب  من  الفهم  تعزيز  )ج(   

الطفل وغاياتها ومبادئها، وفقًا ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال ق�صاء الأحداث�

اخلا�صة باء- الغايات 
تكون  التي  احلالت  ويف  املواليد�  بت�صجيل  اخلا�صة  براجمها  فعالية  تكفل  اأن  للدول  12- ينبغي 
من  التاأكد  ل�صمان  تدابري  اتخاذ  ينبغي  معروفة،  غري  العدالة  نظام  يف  امل�صارك  الطفل  �صنُّ  فيها 

ومو�صوعي� م�صتقل  تقدير  باإجراء  للطفل  احلقيقي  ال�صن 

الر�صا  و�صن  املدنية  الر�صد  و�صن  اجلنائية  للم�صوؤولية  القانونية  ال�صن  عن  النظر  13- ب�صرف 
والقبول، كما هي حمددة يف الت�صريعات الوطنية، ينبغي للدول اأن ت�صمن متتع الطفل بكل حقوقه، 
و37   3 املواد  يف  الواردة  احلقوق  ال�صياق  هذا  يف  وخ�صو�صًا  الدويل،  القانون  لهم  يكفلها  ح�صبما 

و40 من التفاقية�

التالية: للنقاط  خا�صة  عناية  اإيالء  14- ينبغي 
اإجراءات ق�صاء الأحداث �صاملة ومتمحورة حول الطفل؛ اأن تكون  )اأ( العمل على 
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الأح��داث  ق�صاء  قوانني  ا�صتعرا�س  اأخ��رى  خ��رباء  اأفرقة  اأو  م�صتقل  خلبري  ينبغي  )ب(  
املوجودة واملقرتحة وتاأثريها يف الأطفال؛

اأيِّ طفل دون ال�صن القانونية للم�صوؤولية اجلنائية؛ )ج(    ل يجوز توجيه تهم جنائية اإىل 
اأولية  ق�صائية  ولي��ة  لها  تكون  ب��الأح��داث�  خا�صة  حماكم  تن�صئ  اأن  للدول  )د( ينبغي 
الأطفال  احتياجات  تراعي  خا�صة  اإجرائية  وقواعد  اإجرامية  اأفعال  يرتكبون  الذين  الأحداث  على 
الإجرائية، ح�صب  القواعد  ت�صتمل على هذه  اأن  العادية  للمحاكم  ينبغي  وكبديل عن ذلك،  اخلا�صة� 
على  ت�صريعية  وغري  ت�صريعية  تدابري  اتخاذ  يف  النظر  ينبغي  ال�صرورة،  تقت�صي  وحيثما  القت�صاء� 
لي�صت  حمكمة  اأمام  ميثل  عندما  واحلماية  احلقوق  بكامل  الطفل  متتع  يكفل  مبا  الوطني  ال�صعيد 

خا�صة بالأحداث وفقًا للمواد 3 و37 و40 من التفاقية�
بديلة  مبادرات  الإمكان  عند  ت�صتحدث،  واأن  املوجودة،  لالإجراءات  مراجعة  اإجراء  15- ينبغي 
اجلنائية  العدالة  نظم  اإىل  للجوء  تفاديا  التجنيبية،  الإحالة  مثل  التقليدية،  اجلنائية  العدالة  لنظم 
فيما يتعلق ب�صغار ال�صن املتهمني بارتكاب جرم ما� وينبغي اتخاذ خطوات منا�صبة لكي تتاح يف كل 
قبل  وما  التوقيف  قبل  ما  مراحل  يف  والتثقيفية  البديلة  التدابري  من  وا�صعة  جمموعة  الدولة  اأنحاء 
املحاكمة ويف اأثناء املحاكمة وبعدها، منعا للنكو�س وتعزيزا لإعادة اإدماج الأطفال اجلناة يف املجتمع� 
وينبغي، كلما اأمكن، ا�صتخدام اآليات غري ر�صمية حلل الن�زاعات يف احلالت التي يكون فيها مرتكب 
املنطوية  احلالت  خ�صو�صًا  التعوي�صية،  الق�صائية  واملمار�صات  الو�صاطة  ذلك  يف  مبا  طفال،  اجلرم 
على وقوع �صحايا� وينبغي اإ�صراك الأ�صرة يف خمتلف التدابري املتخذة بقدر ما يكون ذلك يف �صالح 
التفاقية  لأحكام  ممتثلة  البديلة  التدابري  تكون  اأن  على  تعمل  اأن  للدول  وينبغي  اجل��اين�  الطفل 
املوجودة  والقواعد  املعايري  من  وغريها  الأحداث  بق�صاء  اخلا�صة  وقواعدها  املتحدة  الأمم  وملعايري 
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مثل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري 
الواجب  الإجرائية  القواعد  احرتام  ل�صمان  خا�س  اعتبار  اإيالء  مع   )6(

طوكيو()12( )قواعد  الحتجازية 
مراعاتها يف تطبيق هذه التدابري واحرتام مبداأ احلد الأدنى من التدخل�

م امل�صاعدة القانونية وغري القانونية اإىل الأطفال  16- ينبغي اإعطاء الأولوية لإن�صاء هيئات وبرامج لكي تقدِّ
عند ال�صرورة دون مقابل، مثل خدمات الرتجمة الفورية، ولكي تكفل، على وجه اخل�صو�س، املراعاة الفعلية 

حلق كل طفل يف احل�صول على تلك امل�صاعدة منذ حلظة احتجازه�
اإىل  يحتاجون  الذين  الأطفال  م�صكلة  لتخفيف  منا�صبة  اإجراءات  اتخاذ  على  العمل  17- ينبغي 
املحرومني  الأطفال  اأو  ال�صوارع،  يف  يعي�صون  اأو  يعملون  الذين  الأطفال  مثل  خا�صة،  حماية  تدابري 
وال�صكان  واملهاجرين  الأقليات  واأطفال  املعوقني،  والأطفال  الأ�صرية،  البيئة  من  دائمة  ب�صورة 

للمخاطر� املعر�صني  الأطفال  فئات  و�صائر  الأ�صليني 
الحتجاز  ذلك  يحدث  األَّ  وينبغي  مغلقة�  موؤ�ص�صات  يف  الأطفال  احتجاز  من  احلد  18- ينبغي 
لالأطفال اإلَّ وفقًا لأحكام املادة 37 )ب( من التفاقية، كمالذ اأخري، ولأق�صر مدة ممكنة� وينبغي 

الأطفال ورعايتهم� العقاب اجل�صدي يف نظم ق�صاء  حظر 

)6( مرفق قرار اجلمعية العامة 110/45�
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)د(   37 واملادة  من حريتهم  املجّردين  الأحداث  ب�صاأن حماية  املتحدة  الأمم  قواعد  19- تنطبق 
اإرادته، مبوجب  اأن يرتكه مبح�س  اأو خا�س ل ميكن للطفل  اأيِّ مكان عام  اأي�صًا على  من التفاقية 

اأو �صلطة حكومية اأخرى� اإدارية  اأو  اأيِّ �صلطة ق�صائية  اأمر �صادر عن 
20- حفاظا على ال�صلة بني الطفل املحتجز واأ�صرته اأو اأ�صرتها واملجتمع املحلي، وتي�صريا لإعادة 
الذين  والأ�صخا�س  الطفل  اأق��ارب  و�صول  �صهولة  �صمان  يلزم  املجتمع،  يف  اإدماجها  اأو  اإدماجه 
اأن  يتبني  الأطفال، ما مل  التي يحتجز فيها  املوؤ�ص�صة  اإىل  �صوؤونها  اأو  ب�صوؤونه  لديهم اهتمام م�صروع 

ذلك� غري  تقت�صي  للطفل  العليا  امل�صلحة 
املرافق الحتجازية  ال�صائدة يف  اإن�صاء هيئة م�صتقلة ملراقبة الظروف  ال�صرورة،  21- ينبغي عند 
وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  اإطار  �صمن  جتري  اأن  للمراقبة  وينبغي  بانتظام�  عنها  والإبالغ 
من  املجّردين  الأح��داث  حماية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  قواعد  �صيما  ول  الأح��داث،  بق�صاء  اخلا�صة 
حريتهم� وينبغي للدول اأن ت�صمح لالأطفال بالت�صال بهيئات املراقبة يف جو من احلرية وال�صرية�
الواردة من املنظمات الإن�صانية ومنظمات  اأن تنظر بعني الإيجاب يف الطلبات  22- ينبغي للدول 
كان  حيثما  الحتجاز،  مرافق  زيارة  من  متكينها  بغر�س  املعنية  املنظمات  و�صائر  الإن�صان  حقوق 

منا�صبا� ذلك 
الواجب  اعتبار  اإيالء  ينبغي  اجلنائية،  العدالة  نظام  يف  املحتجزين  بالأطفال  يتعلق  23- فيما 
املهتمة،  اجلهات  و�صائر  احلكومية  وغ��ري  الدولية  احلكومية  املنظمات  اأبدتها  التي  لل�صواغل 
خ�صو�صًا فيما يتعلق بامل�صائل النظامية، مبا يف ذلك الإحلاق غري املنا�صب والتاأخر املطول اللذان 

يوؤثران يف الأطفال املجّردين من حريتهم�
العدالة  نظام  يف  املحتجزين  بالأطفال  �صلة  على  هم  الذين  الأ�صخا�س  جلميع  24- ينبغي 
التفاقية  ومبادئ  الإن�صان  حقوق  ميدان  يف  وتدريبا  تثقيفا  يتلقوا  اأن  عنهم  م�صوؤولون  اأو  اجلنائية 
�صميم  من  كجزء  الأح��داث،  بق�صاء  اخلا�صة  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  و�صائر  واأحكامها 
القوانني،  اإنفاذ  موظفي  من  وغريهم  ال�صرطة  اأفراد  ي�صملون  الأ�صخا�س  وهوؤلء  تدريبهم�  برامج 
و�صباط  الإداري��ني،  وامل�صوؤولني  واملحامني  العامة،  النيابة  واأع�صاء  درجاتهم،  مبختلف  والق�صاة 
حريتهم،  من  جمّردين  الأطفال  فيها  يكون  التي  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  الفنيني  و�صائر  ال�صجون، 
املعنيني  الفنيني  و�صائر  ال�صالم  حفظ  بعثات  يف  والعاملني  والجتماعيني  ال�صحيني  والأخ�صائيني 

الأحداث� بق�صاء 
حتقيق  اإجراء  ل�صمان  اآليات  ا�صتحداث  للدول  ينبغي  املوجودة،  الدولية  املعايري  �صوء  25- وعلى 
فوري وواف ونزيه يف اأيِّ ادعاءات بارتكاب املوظفني انتهاكات متعمدة حلقوق الأطفال وحرياتهم 

م�صوؤوليته� تثبت  املنا�صبة على من  العقوبة  توقيع  باملثل  تكفل  اأن  الدول  وعلى  الأ�صا�صية� 
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الدويل التي يتعني اتخاذها على ال�صعيد  التدابري  جيم-  

26- ينبغي لق�صاء الأحداث اأن يحظى بالهتمام الواجب على ال�صعيد الدويل والإقليمي والوطني، 
مبا يف ذلك �صمن اإطار الإجراءات املتخذة على نطاق منظومة الأمم املتحدة�

وخ�صو�صًا  امليدان،  هذا  يف  الهيئات  جميع  بني  وثيق  تعاون  قيام  اإىل  ما�صة  حاجة  27- وثمة 
حقوق  الإن�صان/مركز  حلقوق  املتحدة  الأمم  ومفو�صية  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  �صعبة 
ل�صوؤون الالجئني ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة وبرنامج الأمم  الإن�صان ومفو�صية الأمم املتحدة 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الدولية  العمل  ومنظمة  الطفل  حقوق  وجلنة  الإمنائي  املتحدة 
و�صائر  الدويل  البنك  من  يرجى  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة  العاملية�  ال�صحة  ومنظمة  والثقافة  والعلم 
واملوؤ�ص�صات  احلكومية  غري  املنظمات  وكذلك  والإقليمية،  الدولية  املالية  واملنظمات  املوؤ�ص�صات 
ق�صاء  ميدان  يف  التقنية  وامل�صاعدة  ال�صت�صارية  اخلدمات  تقدمي  عملية  تدعم  اأن  الأكادميية 
املعلومات  ون�صر  البحوث  ميادين  التعاون على وجه اخل�صو�س يف  تعزيز  ينبغي  ولذلك،  الأحداث� 
يتعلق  فيما  وكذلك  وتطبيقها،  املوجودة  املعايري  وا�صتخدام  ور�صدها  التفاقية  وتنفيذ  والتدريب 
دولية  �صبكات  من  موجود  هو  مما  مثاًل  بال�صتفادة  التقنية،  امل�صاعدة  وبرامج  امل�صورة  بتقدمي 

الأحداث� بق�صاء  معنية 

الدولية  املعايري  ا�صتخدام  وكذلك  الطفل،  حقوق  لتفاقية  الفعلي  التنفيذ  �صمان  28- وينبغي 
للنواحي  خا�صة  عناية  باإيالء  ال�صت�صارية،  اخلدمات  وبرامج  التقني  التعاون  خالل  من  وتطبيقها 
القانون  �صيادة  وتدعيم  املحتجزين  لالأطفال  الإن�صان  حقوق  وتعزيز  بحماية  املتعلقة  التالية 

اإدارة نظام ق�صاء الأحداث: وحت�صني 
القوانني؛ اإ�صالح  على  )اأ( امل�صاعدة 

الوطنية؛ الأ�صا�صية  والهياكل  القدرات  تدعيم  )ب(  

مبختلف  والق�صاة  القوانني  اإنفاذ  موظفي  و�صائر  ال�صرطة  اأف��راد  تدريب  برامج  )ج(  
الفنيني  و�صائر  ال�صجون  و�صباط  الإداريني  وامل�صوؤولني  واملحامني  العامة  النيابة  ورجال  درجاتهم 
ال�صحيني  والأخ�صائيني  حريتهم  من  جمّردين  الأطفال  فيها  يكون  التي  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني 

الأحداث؛ بق�صاء  املعنيني  الفنيني  و�صائر  ال�صالم  بعثات حفظ  والعاملني يف  والجتماعيني 
)د(     اإعداد اأدلة التدريب؛

ق�صاء  اإط��ار  يف  حقوقهم  على  الأطفال  لط��الع  والتثقيفية  الإعالمية  امل��واد  اإع��داد  )ه(   
الأحداث؛

والإدارة� املعلومات  )و( امل�صاعدة على تطوير نظم 

اجلنائية  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  م��ن��ع  �صعبة  ب��ني  وث��ي��ق  ت��ع��اون  وج���ود  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  29- ينبغي 
بحماية  مبا�صرة  �صلة  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  ن��ظ��رًا  ال��ع��ام��ة،  ب��الأم��ان��ة  ال�����ص��الم  حفظ  عمليات  واإدارة 
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ك�صحايا  وال�صباب  الأط��ف��ال  م�صاكل  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�صالم،  حفظ  عمليات  يف  الأط��ف��ال  حقوق 
من  غريها  اأو  ال�صراع  انتهاء  بعد  ما  وظروف  ال�صالم  اإقامة  ظروف  يف  لها  ومرتكبني   للجرمية 

امل�صتجدة� الظروف 

التقنية  امل�صورة  تنفيذ  اآليات   دال-  
امل�صاعدة وم�صاريع 

30- وفقًا للمواد 43 و44 و45 من التفاقية، تقوم جلنة حقوق الطفل با�صتعرا�س تقارير الدول الأطراف 
يوجد من عوامل  التقارير ما قد  تلك  تبني  باأن  التفاقية  املادة 44 من  وتق�صي  التفاقية�  تنفيذ  ب�صاأن 

و�صعوبات توؤثر يف درجة الوفاء باللتزامات التي تق�صي بها التفاقية�

معلومات  والدورية  الأولية  تقاريرها  يف  م  تقدِّ اأن  اإىل  التفاقية  يف  الأطراف  الدول  31- وتدعى 
�صاملة وبيانات وموؤ�صرات عن تنفيذ اأحكام التفاقية وعن ا�صتخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة 

)7(
وقواعدها يف ق�صاء الأحداث�)12( 

م يف اأداء التزاماتها مبقت�صى التفاقية،  32- ونتيجة ل�صتعرا�صها ما اأحرزته الدول الأطراف من تقدُّ
م جلنة حقوق الطفل اإىل الدول الأطراف اقرتاحات وتو�صيات عامة ل�صمان المتثال الكامل  قد تقدِّ
لأحكام التفاقية )وفقًا للمادة 45 )د( من التفاقية(� وبغية تعزيز التنفيذ الفعلي لأحكام التفاقية 
املتخ�ص�صة ومنظمة  الوكالت  اإىل  اللجنة  الأح��داث، حتيل  الدويل يف جمال ق�صاء  التعاون  وت�صجيع 
الأمم املتحدة للطفولة و�صائر الهيئات املخت�صة، كلما راأت ذلك منا�صبا، اأيَّ تقارير من الدول الأطراف 
اإليهما،  حاجة  وجود  اإىل  ت�صري  اأو  تقنية  وم�صاعدة  ا�صت�صارية  خدمات  على  للح�صول  طلبًا  تت�صمن 
م�صفوعة مبا قد يكون لدى اللجنة من مالحظات واقرتاحات، ب�صاأن تلك الطلبات اأو الإ�صارات )وفقًا 

للمادة 45 )ب( من التفاقية(�

اأنَّ  له  اللجنة  ا�صتعرا�س  الأطراف تقريرا وتبني من  الدول  اإحدى  اإذا قدمت  33- وبناء على ذلك، 
هناك اأية حاجة اإىل اإدخال اإ�صالحات على نظام ق�صاء الأحداث، مبا يف ذلك من خالل امل�صاعدة التي 
تقّدمها برامج الأمم املتحدة املعنية باإ�صداء امل�صورة وامل�صاعدة التقنية اأو برامج الوكالت املتخ�ص�صة، 
اجلرمية  منع  �صعبة  من  امل�صاعدة  طلب  ذلك  يف  مبا  امل�صاعدة،  تلك  تطلب  اأن  الطرف  للدولة  يجوز 

والعدالة اجلنائية ومركز حقوق الإن�صان ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة�

)7(انظر املبادئ التوجيهية العامة التي تتعلق ب�صكل وم�صمون التقارير الدورية التي يتعنّي على الدول الأطراف تقدميها وفقًا 

للفقرة 1 )ب( من املادة 44 من التفاقية، التي اعتمدتها اللجنة خالل جل�صتها 343 )الدورة الثالثة ع�صرة(، يف 11 ت�صرين الأول/
اأكتوبر CRC/C/58( 1996(؛ ولالطالع على ملخ�س للمناق�صة ب�صاأن اليوم اخلا�س باملوا�صيع املحددة لدى جلنة حقوق الطفل، انظر 
تقرير اللجنة عن دورتها العا�صرة )جنيف، 30 ت�صرين الأول/اأكتوبر - 17 ت�صرين الثاين/نوفمرب CRC/C/46( )1995( ال�صفحات 

�39-33
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تن�صيق  فريق  اإن�صاء  ينبغي  الطلبات،  لتلك  ا�صتجابة  واف��ي��ة  م�صاعدة  تقدمي  اأج��ل  34- وم���ن 
كل  الأق��ل  على  واح��دة  م��رة  يجتمع  الأح���داث،  ق�صاء  جم��ال  يف  التقنية  وامل�صاعدة  امل�صورة  ل�صوؤون 
والعدالة  اجلرمية  منع  ل�صعبة  ممثلني  من  الفريق  يتاألف  و�صوف  ال��ع��ام�  الأم��ني  من  بدعوة  �صنة 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  الإن�صان،  حقوق  الإن�صان/مركز  حلقوق  املتحدة  الأمم  ومفو�صية  اجلنائية، 
�صبكة  منها  تتاألف  التي  واملعاهد  الطفل  حقوق  وجلنة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج  للطفولة، 
وغريها  املعنية  املتحدة  الأمم  كيانات  و�صائر  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج 
الدولية  ال�صبكات  فيها  مبا  املهتمة،  احلكومية  وغ��ري  والإقليمية  الدولية  احلكومية  املنظمات  من 
التقنية، وامل�صاعدة  امل�صورة  تقدمي  يف  امل�صاركة  الأكادميية  واملوؤ�ص�صات  الأح���داث  بق�صاء   املعنية 

 وفقًا للفقرة 39 اأدناه�

كيفية  م�صاألة  ملعاجلة  ا�صرتاتيجية  و�صع  ينبغي  التن�صيق،  لفريق  الأول  الجتماع  انعقاد  35- وقبل 
حفز املزيد من التعاون الدويل يف ميدان ق�صاء الأحداث� كما ينبغي لفريق التن�صيق اأن يي�صر ا�صتبانة 
امل�صرتكة، مما  والحتياجات  وحتليل اخلربات  اجليدة  للممار�صات  امل�صرتكة وجتميع مناذج  امل�صاكل 
يوؤدي بدوره اإىل نهج اأكرث ات�صامًا بالطابع ال�صرتاتيجي يف تقدير الحتياجات، واإىل اقرتاحات فّعالة 
باتخاذ اإجراءات� ومن �صاأن مثل هذا التجميع اأن يتيح تقدمي خدمات ا�صت�صارية وم�صاعدة تقنية من�صقة 
يف ميدان ق�صاء الأحداث، مبا يف ذلك التفاق مبكرا مع احلكومة التي تطلب تلك امل�صاعدة، وكذلك مع 
�صائر ال�صركاء الذين لديهم القدرة والكفاءة الالزمتان لتنفيذ خمتلف اأجزاء اأحد امل�صاريع القطرية، 
اأكرث الإجراءات فاعلية وتوجها نحو حل امل�صاكل� وينبغي تطوير هذا التجميع على  مما يكفل اتخاذ 
نحو م�صتمر بتعاون وثيق مع جميع الأطراف املعنية� و�صوف تاأخذ هذه العملية بعني العتبار اإمكانية 
ا�صتحداث برامج وتدابري اإحالة جتنيبية من اأجل حت�صني اإدارة ق�صاء الأحداث، وللحد من ا�صتخدام 
من  املجّردين  الأطفال  معاملة  ولتح�صني  للمحاكمة،  ال�صابق  والحتجاز  التحفظي  احلب�س  مرافق 

حريتهم، واإن�صاء برامج فّعالة لإعادة الندماج يف املجتمع والنقاهة�

الأمم  مبادئ  اإليه  دعت  ح�صبما  �صاملة،  وقائية  خطط  �صوغ  على  الهتمام  ين�صب  اأن  36- وينبغي 
اأن  للم�صاريع  وينبغي  التوجيهية(�)3(  الريا�س  )م��ب��ادئ  الأح���داث  جنوح  ملنع  التوجيهية  املتحدة 
وال�صباب،  الأطفال  جلميع  ناجحني  اجتماعيني  واإدم��اج  تن�صئة  اإىل  الرامية  ال�صرتاتيجيات  على  تركز 
وعامل  املهني  والتدريب  وامل��دار���س  الأن���داد  وجماعات  املحلي  واملجتمع  الأ���ص��رة  خ��الل  من  خ�صو�صًا 
اإىل تدابري حماية  الذين هم يف حاجة  ا لالأطفال  اأن تويل اهتمامًا خا�صًّ امل�صاريع  العمل� وينبغي لهذه 
من  دائمة  ب�صورة  املحرومني  الأطفال  اأو  ال�صوارع  يف  يعي�صون  اأو  يعملون  الذين  الأطفال  مثل  خا�صة، 
فئات  من  وغريهم  الأ�صليني  وال�صكان  واملهاجرين  الأقليات  واأطفال  املعوقني  والأطفال  الأ�صرية  البيئة 
الأطفال  اإيداع هوؤلء  الإمكان  اأن ُيحظر بقدر  ينبغي  للخطر� وعلى وجه اخل�صو�س،  املعّر�صة  الأطفال 
جترمي  اأخطار  من  احلد  بغية  الجتماعية  للحماية  تدابري  و�صع  وينبغي  الإ�صالحية�  املوؤ�ص�صات   يف 

هوؤلء الأطفال�
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الدولية  ال�صت�صارية  اخلدمات  لتقدمي  من�صقة  اإج���راءات  اأي�صًا  ال�صرتاتيجية  ت�صع  37- و�صوف 
كلما  بها،  ي�صطلع  م�صرتكة  بعثات  اإىل  ا�صتنادًا  التفاقية،  الأطراف يف  الدول  اإىل  التقنية  وامل�صاعدة 
اقت�صى الأمر، موظفون من خمتلف املنظمات والهيئات املعنية، بهدف �صوغ م�صاريع م�صاعدة تقنية 

اأطول اأمدا�

التقنية  وامل�صاعدة  ال�صت�صارية  برامج تقدمي اخلدمات  تقدمي  املهمة يف  الفاعلة  38- وتتمثل اجلهات 
الأمم  ملفو�صية  امليدانية  املكاتب  قيام  مع  املقيمني،  املتحدة  الأمم  من�صقي  يف  القطري  ال�صعيد  على 
املتحدة  للطفولة وبرنامج الأمم  املتحدة  الإن�صان ومنظمة الأمم  الإن�صان/مركز حقوق  املتحدة حلقوق 
الإمنائي باأدوار مهمة يف هذا ال�صاأن� وقد تاأكد الطابع احليوي لإدماج التعاون التقني يف ميدان ق�صاء 
الأحداث �صمن عمليتي التخطيط والربجمة على ال�صعيد القطري، وذلك بو�صائل منها مذكرة الأمم 

املتحدة ب�صاأن ال�صرتاتيجية القطرية�

39- ويجب ح�صد املوارد لكل من الآلية التن�صيقية لفريق التن�صيق وامل�صاريع الإقليمية والقطرية امل�صوغة 
لتح�صني المتثال لأحكام التفاقية� و�صوف ُيح�صل على املوارد الالزمة لهذين الغر�صني )انظر الفقرات 
ا من امليزانيات العادية اأو من م�صادر خارج امليزانية، ولكن �صيتعني اأن يح�صد من  34 اإىل 38 اأعاله( اإمَّ

م�صادر خارجية معظم املوارد الالزمة مل�صاريع معينة�

واأن  بل  املجال،  املوارد يف هذا  من�صق حل�صد  نهج  اتباع  ي�صجع على  اأن  التن�صيق  فريق  يود  40- ورمبا 
يكون اأداة لذلك النهج� وينبغي لعملية ح�صد املوارد هذه اأن ت�صاغ على اأ�صا�س ا�صرتاتيجية م�صرتكة، على 
النحو الوارد يف وثيقة برناجمية دعما لربنامج عاملي يف هذا املجال� وينبغي اأن تدعى اإىل امل�صاركة يف 
هذه العملية جميع هيئات الأمم املتحدة ووكالتها املعنية، وكذلك املنظمات غري احلكومية التي اأثبتت 

مقدرتها على تقدمي خدمات تعاون تقني يف هذا امليدان�

هاء- اعتبارات اأخرى لدى تنفيذ امل�صاريع القطرية

التغري  اأن  تتمثل يف  الأحداث  وق�صاء  الأحداث  منع جنوح  ميدان  الوا�صحة يف  البديهيات  41- اإحدى 
اجلذرية  الأ�صباب  معها  تعالج  عندما  بل  فح�صب  الأع��را���س  تعالج  عندما  يحدث  ل  الأم��د  الطويل 
بتطبيق  اإلَّ  وافية  معاجلة  معاجلته  ميكن  ل  مثاًل،  الأح��داث،  احتجاز  اإىل  اللجوء  يف  فالإفراط  اأي�صًا� 
والنيابة  التحقيق  م�صتويات  جميع  على  والإداري���ة  التنظيمية  الأ�صا�صية  الهياكل  ي�صمل  جامع  نهج 
وفيما  م��ع،  الت�صال  اأخ���رى،  اأم���ور  �صمن  يتطلب،  وه��ذا  ال�صجون�  نظام  وك��ذل��ك  والق�صاء  العامة 
املحلية  املجتمعات  و�صلطات  درجاتهم  مبختلف  والق�صاة  العامة  النيابة  ورج��ال  ال�صرطة  اأف��راد  بني، 
 وال�صلطات الإدارية وال�صلطات املعنية يف مراكز الحتجاز� كما يتطلب الأمر عزما وقدرة على التعاون

الوثيق معا�

ينبغي  الأطفال،  �صلوك  ملعاجلة  اجلنائية  العدالة  تدابري  على  العتماد  فرط  من  ملزيد  42- ومنعا 
الأطفال  يتيح جتنيب  امل�صاعدة الجتماعية، مما  اإىل تدعيم  بذل جهود ل�صوغ وتنفيذ برامج تهدف 
مواجهة نظام العدالة، ح�صب القت�صاء، وكذلك حت�صني تطبيق التدابري غري الحتجازية وبرامج اإعادة 
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الإدماج� ومن اأجل �صوغ وتنفيذ تلك الربامج، يلزم العمل على توثيق التعاون بني قطاع ق�صاء الأطفال 
وخمتلف الدوائر امل�صوؤولة عن اإنفاذ القوانني وهيئات الرعاية الجتماعية وقطاع التعليم�

 ثالثاً- اخلطط املعنية بالأطفال �شحايا اجلرمية 
وال�شهود عليها

43- وفقًا لإعالن املبادئ الأ�صا�صية للعدالة ل�صحايا اجلرمية والتع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة)5( ينبغي 
للدول اأن تعمل على اأن تتوافر لالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها فر�صة منا�صبة ليحظوا بالعدل 
واملعاملة املن�صفة ورد احلقوق والتعوي�س وامل�صاعدة الجتماعية� وينبغي، اإذا كان ذلك مالئما، اتخاذ 
ل  كان هذا  اإذا  العدالة،  نظام  نطاق  التعوي�س خارج  امل�صائل اجلزائية من خالل  ت�صوية  ملنع  تدابري 

يخدم م�صالح الطفل العليا�

على  تدريبا  املحاكم  يف  العاملني  و�صائر  والق�صاة  واملحامون  ال�صرطة  اأفراد  يتلقى  اأن  44- وينبغي 
اإن�صاء مكاتب  اأن تنظر يف  التعامل مع احلالت التي يكون فيها ال�صحايا من الأطفال� وينبغي للدول 
فعلت  قد  تكن  اإن مل  الأطفال،  بحق  على جرائم  املنطوية  احلالت  مع  للتعامل  متخ�ص�صة  ووح��دات 
ذلك� وينبغي للدول اأن تن�صئ عند القت�صاء، مدونة لقواعد املمار�صة ل�صمان املعاجلة ال�صليمة للحالت 

املنطوية على �صحايا من الأطفال�

45- وينبغي معاملة الأطفال ال�صحايا بعطف وباحرتام لكرامتهم� ويحق لهم الو�صول اإىل اآليات العدالة 
واحل�صول على انت�صاف فوري، ح�صبما تن�س عليه الت�صريعات الوطنية، عن الأذى الذي وقع عليهم�

الدفاع  مثل  باحتياجاتهم،  تفي  م�صاعدة  على  احل�صول  من  ال�صحايا  الأطفال  متكني  46- وينبغي 
واحلماية وامل�صاعدة القت�صادية وامل�صورة واخلدمات ال�صحية والجتماعية واإعادة الإدماج يف املجتمع 
وخدمات النقاهة اجل�صدية والنف�صية� وينبغي تقدمي م�صاعدة خا�صة لالأطفال املعوقني اأو املر�صى� وينبغي 

الت�صديد على التاأهيل املرتكز على الأ�صرة واملجتمع املحلي، ل على اإيداعهم يف املوؤ�ص�صات الإ�صالحية�

من  ال�صحايا  الأطفال  لتمكني  واإداري��ة  ق�صائية  اآليات  وتدعيم  اإن�صاء  ال�صرورة  عند  47- وينبغي 
احل�صول على النت�صاف من خالل اإجراءات ر�صمية اأو غري ر�صمية تت�صم بال�صرعة والإن�صاف والي�صر� 

وينبغي تزويد الأطفال ال�صحايا و/اأو ممثليهم القانونيني مبعلومات يف هذا ال�صاأن�

48- وينبغي اأن تتاح اإمكانية تقدمي تعوي�س عادل ومنا�صب جلميع الأطفال �صحايا انتهاكات حقوق 
املهينة،  اأو  الإن�صانية  اأو غري  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأ�صكال  و�صائر  التعذيب  الإن�صان، وخ�صو�صًا 
مبا يف ذلك الغت�صاب والتعدي عليهم جن�صيا والتجريد من احلرية ب�صورة غري م�صروعة اأو تع�صفية 
الالزم  القانوين  التمثيل  توفري  ال�صرورة  وينبغي عند  القانون�  تطبيق  واإ�صاءة  م�صوغ  دون  والحتجاز 

لرفع دعوى اأمام حمكمة خمت�صة، وكذلك خدمات الرتجمة الفورية اإىل اللغة الأم للطفل�

والإدارية�  الق�صائية  الإجراءات  اأثناء  اإىل م�صاعدة يف  ال�صهود على اجلرمية  الأطفال  49- ويحتاج 
على  ال�صهود  الأطفال  و�صع  وحت�صني  وتقييم  با�صتعرا�س  القت�صاء،  ح�صب  تقوم،  اأن  للدول  وينبغي 
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الأطفال�  التامة حلقوق  ل�صمان احلماية  والإج��راءات  بالأدلة  املتعلقة  قوانينها  اإطار  اجلرمية �صمن 
الطفل  بني  املبا�صر  الحتكاك  تفادي  ينبغي  املختلفة،  القانونية  والأطر  واملمار�صات  لالأعراف  ووفقًا 
ال�صحية واجلاين يف اأثناء اإجراءات التحقيق واملالحقة الق�صائية وكذلك يف اأثناء جل�صات املحاكمة، 
قدر الإمكان� وينبغي حظر الإعالن عن هوية الطفل ال�صحية يف و�صائط الإعالم حيثما يكون هذا لزما 
ا اإذا كان هذا احلظر يتعار�س مع املبادئ القانونية الأ�صا�صية للدول  اأمَّ حلماية خ�صو�صيات الطفل� 

الأع�صاء فينبغي النهي عن ذلك الإعالن�

اإدخال تعديالت على قوانينها املتعلقة بالإجراءات  اأن تنظر، عند ال�صرورة، يف  50- وينبغي للدول 
اجلزائية بحيث ت�صمح، �صمن اأمور اأخرى، بت�صجيل �صهادة الطفل على �صريط فيديو وعر�س ال�صهادات 
امل�صجلة بالفيديو يف املحكمة كقرينة ر�صمية� وينبغي على وجه اخل�صو�س اأن يتبع رجال ال�صرطة والنيابة 
العامة والق�صاة مبختلف درجاتهم ممار�صات اأكرث مراعاة للطفل، يف عمليات ال�صرطة وا�صتجوابات 

الأطفال ال�صهود مثاًل�

51- وينبغي تي�صري جتاوب الإجراءات الق�صائية والإدارية مع احتياجات الأطفال �صحايا اجلرمية 
وال�صهود عليها من خالل:

)اأ( اإطالع ال�صحايا الأطفال على دورهم، وعلى نطاق الإجراءات وتوقيتها و�صريها، وعلى 
احلكم ال�صادر يف ق�صاياهم، خ�صو�صًا عندما يتعلق الأمر بجرائم خطرية؛

)ب(  ت�صجيع و�صع خمططات لتهيئة الأطفال ال�صهود، لتعريف الأطفال على اإجراءات العدالة 
وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  اإىل  منا�صبة  م�صاعدات  تقدمي  وينبغي  ب�صهاداتهم�  الإدلء  قبل  اجلنائية 

طوال الإجراءات القانونية؛
 )ج(        اإتاحة املجال لعر�س اآراء وهموم الأطفال ال�صحايا واأخذها يف العتبار يف املراحل املنا�صبة 
من الإجراءات، حيثما يكون لها م�صا�س مب�صاحلهم ال�صخ�صية، دون الإ�صرار باملتهمني، ووفقًا لنظام 

العدالة اجلنائية الوطني ذي ال�صلة؛
و�صون  اجلنائية،  العدالة  اإج���راءات  تاأخر  من  حد  اأدن��ى  اإىل  للتقليل  تدابري  اتخاذ  )د(     
 احلرمة ال�صخ�صية لالأطفال ال�صحايا وال�صهود، والعمل عند ال�صرورة على �صمان اأمنهم من اأعمال 

الرتهيب والنتقام�

وجه  دون  احتب�صوا  اأو  �صرعية  غري  ب�صورة  روا  ُهجِّ الذين  الأطفال  يعاد  اأن  عام،  كمبداأ  52- ويتعني 
حق عرب احلدود اإىل بلدانهم الأ�صلية� وينبغي اإيالء العناية الواجبة ل�صالمتهم، كما ينبغي اأن يعاملوا 
معاملة اإن�صانية واأن يتلقوا امل�صاعدة الالزمة اإىل حني عودتهم� وينبغي اإعادتهم على وجه ال�صرعة �صمانا 
للتقيد باأحكام اتفاقية حقوق الطفل�)1( وحيثما انطبقت اأحكام اتفاقية لهاي اخلا�صة باجلوانب املدنية 
)8( اأو اتفاقية حماية الأطفال والتعاون بخ�صو�س 

لختطاف الأطفال على ال�صعيد الدويل ل�صنة 1980،)12(
به  املعمول  والقانون  الق�صائية  بالولية  املتعلقة  التفاقية  اأو   )9(

)13(،1993 ل�صنة  البلدان  بني  فيما  التبني 
والعرتاف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بامل�صوؤولية الوالدية وتدابري حماية الطفل لعام 1996)9( اللتني 

)8(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1343، الرقم 22514�

)9( انظر املكتب الدائم ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�س، لهاي، 1996، جمموعة اتفاقيات )1996-1951(�
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اعتمدهما موؤمتر لهاي للقانون اخلا�س، ينبغي تطبيق اأحكام التفاقية التي نحن ب�صددها فيما يتعلق 
وفقًا  باحرتام،  الطفل  يعامل  اأن  الأ�صل  للبلد  ينبغي  الطفل،  عودة  وعند  فوريًّا�  تطبيقًا  الطفل  بعودة 

م تدابري تاأهيل مالئمة قائمة على الأ�صرة� للمبادئ الدولية حلقوق الإن�صان، واأن يقدِّ

التي  املعاهد  ذل��ك  يف  مبا  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  لربنامج  53- وينبغي 
ومنظمة  الإن�صان  حقوق  الإن�صان/مركز  حلقوق  املتحدة  الأمم  ومفو�صية  الربنامج،  �صبكة  منها  تتاألف 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  الطفل  حقوق  وجلنة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  للطفولة  املتحدة  الأمم 
الأع�صاء  الدول  ت�صاعد  اأن  املهتمة،  احلكومية  غري  واملنظمات  الدويل  والبنك  والثقافة  والعلم  للرتبية 
امليزانية،  اأو مبوارد من خارج  العادية  مليزانياتها  الإجمالية  العتمادات  بناء على طلبها، �صمن حدود 
اإنفاذ  جمال  يف  للعاملني  التخ�ص�صات  متعددة  واإعالمية  وتثقيفية  تدريبية  اأن�صطة  ا�صتحداث  على 
والق�صاة  العامة  النيابة  ورجال  ال�صرطة  �صباط  فيهم  اجلنائية، مبن  العدالة  و�صائر جمالت   القوانني 

مبختلف درجاتهم�

 24- املبادئ التوجيهية ب�شاأن توفري العدالة يف امل�شائل 
*

التي ت�شمل الأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها12

اأوًل- الأهداف

تبنّي  عليها  وال�صهود  اجلرمية  �صحايا  لالأطفال  العدالة  توفري  ب�صاأن  التوجيهية  املبادئ  1- هذه 
ومبادئ  ومعايري  وقواعد  ع�صرية  معارف  من  عليه  متوافق  هو  ما  اإىل  ت�صتند  التي  اجليدة  املمار�صة 

دولية واإقليمية ذات �صلة�

ذات  الوطنية  الق�صائية  والإج��راءات  للت�صريعات  وفقًا  التوجيهية  املبادئ  هذه  تنفيذ  2- وينبغي 
ال�صلة، كما ينبغي اأن ُتراعى فيها الظروف القانونية والجتماعية والقت�صادية والثقافية واجلغرافية� 
تطبيق  يف  تواجهها  التي  العملية  ال�صعوبات  جت��اوز  اإىل  با�صتمرار  ت�صعى  اأن  للدول  ينبغي   ولكن، 

املبادئ التوجيهية�

ر املبادئ التوجيهية اإطارًا عمليًّا لتحقيق الأهداف التالية: 3- وتوفِّ

لكي  والداخلية  الوطنية  واملمار�صات  والإج��راءات  القوانني  ا�صتعرا�س  على  )اأ( امل�صاعدة 
تكفل الحرتام الكامل حلقوق الأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها وت�صهم يف تنفيذ اتفاقية حقوق 

)1( من جانب الأطراف يف تلك التفاقية؛
الطفل)13(

احلكومية  غري  واملنظمات  العمومية  والأجهزة  الدولية  واملنظمات  احلكومات  م�صاعدة  )ب(  
واملجتمعية وغريها من الأطراف املهتمة على ت�صميم وتنفيذ ت�صريعات و�صيا�صات وبرامج وممار�صات 

تتناول امل�صائل الأ�صا�صية ذات ال�صلة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها؛

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 20/2005�
)1( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531�
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الأطفال  مع  يتعاملون  الذين  عني،  املتطوِّ منا�صبا  ذلك  يكون  وحيثما  املهنيني،  اإر�صاد  )ج(   
يخ�س  فيما  العدالة  اإج��راءات  جمال  يف  اليومية  ممار�صاتهم  يف  عليها،  وال�صهود  اجلرمية  �صحايا 
الرا�صدين والأحداث على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل، على نحو يت�صق مع اإعالن مبادئ 

)2(
ف يف ا�صتعمال ال�صلطة؛)12( العدل الأ�صا�صية ل�صحايا اجلرمية والتع�صُّ

مع  بح�س مرهف  التعامل  بالأطفال يف جمال  ُيعَنون  اإىل من  والدعم  امل�صاعدة  )د( تقدمي 
الأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها�

4- وعند تنفيذ املبادئ التوجيهية، يتعني على كل ولية ق�صائية اأن تكفل توفري ما يفي بالغر�س من 
تدريب واختيار واإجراءات بغية حماية الحتياجات اخلا�صة لدى الأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها 
ر طبيعة الإيذاء تاأثريا متباينًا يف الفئات املختلفة من الأطفال، ومن  وتلبية تلك الحتياجات، حيث توؤثِّ

ذلك مثاًل العتداء اجلن�صي عليهم، ل �صيما على الفتيات�

ا وحت�صنًا يف املعرفة واملمار�صة� ولي�س الق�صد منها  5- وتغطي املبادئ التوجيهية ميدانًا ي�صهد منوًّ
اأن تكون �صاملة ول اأن حتول دون املزيد من التطوير، �صريطة اأن يكون ذلك التطوير مت�صقا مع ما ت�صتند 

اإليه من اأهداف ومبادئ�

6- وميكن اأي�صًا تطبيق املبادئ التوجيهية على امل�صارات الإجرائية التي تندرج يف اإطار نظم عدالة 
غري ر�صمية وعرفية كالعدالة الت�صاحلية ويف جمالت غري جنائية من القانون ت�صمل، على �صبيل املثال ل 
ي وحماية الطفل وال�صحة العقلية واملواطنة والهجرة وقانون الالجئني� احل�صر، احل�صانة والطالق والتبنِّ

ثانياً-  العتبارات اخلا�شة
7- و�صعت املبادئ التوجيهية:

)اأ( اإدراكًا لكون ماليني الأطفال يف جميع اأنحاء العامل يعانون من ال�صرر من جراء اجلرمية 
والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة واأنَّ حقوق هوؤلء الأطفال مل حتظ بالعرتاف الوايف واأنهم ميكن اأن يعانوا 

من م�صقة اإ�صافية عندما يقّدمون امل�صاعدة يف م�صار اإجراءات العدالة؛
)ب(  واعرتافًا باأنَّ الأطفال ُعر�صة للتاأذي ويحتاجون اإىل حماية خا�صة ت�تنا�صب مع �صّنهم 

وم�صتوى ن�صجهم واحتياجاتهم الفردية اخلا�صة؛
ي وقد يواجهن التمييز يف جميع مراحل  )ج(   واعرتافًا باأنَّ الفتيات ُعر�صة بوجه خا�س للتاأذِّ

نظام العدالة؛
)د( وتاأكيدًا من جديد على وجوب بذل ق�صارى اجلهود من اأجل منع اإيذاء الأطفال، بو�صائل 

)3(
منها تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية؛)13(

ما  اإذا  اإ�صافية  م�صقة  من  يعانوا  اأن  ميكن  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  لكون  )ه( واإدراك��ًا 
اعتربوا، عن طريق اخلطاأ، جمرمني بينما هم يف واقع الأمر �صحايا و�صهود؛

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�

)3( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/2002�
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العرتاف  تكفل  التي  واملبادئ  املتطلبات  تبنيِّ  الطفل  حقوق  اتفاقية  لكون  )و( وا�صتذكارًا 
اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية ل�صحايا اجلرمية والتع�ّصف يف ا�صتعمال  الفعلي بحقوق الطفل ولكون 
واحلماية  وامل�صاركة  املعلومات  على  احل�صول  يف  احل��ق  لل�صحايا  تتيح  التي  املبادئ  ُيبنّي  ال�صلطة 

والتعوي�س وامل�صاعدة؛
 )ز(        وا�صتذكارًا للمبادرات الدولية والإقليمية التي تنّفذ املبادئ الواردة يف اإعالن مبادئ العدل 
الأ�صا�صية ل�صحايا اجلرمية والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة، ومنها الدليل ب�صاأن توفري العدالة لل�صحايا 
ودليل وا�صعي ال�صيا�صات ب�صاأن اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية، اللذان �صدرا عن مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 1999؛
اإر�صاء الأ�ص�س الالزمة  )ح(    واعرتافًا باجلهود التي يبذلها املكتب الدويل حلقوق الطفل يف 

ل�صوغ املبادئ التوجيهية ب�صاأن الأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها؛
)ط(    واعتبارًا لكون حت�صني ال�صتجابة لالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها ميكن اأن يجعل 

الأطفال واأ�صرهم اأكرث ا�صتعدادا لإف�صاء حالت الإيذاء واأكرث دعما مل�صار اإجراءات العدالة؛
)ي(     وا�صتذكارًا لكون توفري العدالة لالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها ل بد اأن ُيكفل 

مع احلفاظ على حقوق املتهمني وحقوق املجرمني املدانني؛
)ك(   ومراعاة لتنوع النظم والتقاليد القانونية ومالحظة لكون الطابع عرب الوطني للجرمية 
اآخذا يف الزدياد ووجود حاجة اإىل �صمان ح�صول الأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها على حماية 

متكافئة يف كل البلدان�
ثالثاً- املبادئ

8- عماًل مبا تن�س عليه ال�صكوك الدولية، وخ�صو�صًا اتفاقية حقوق الطفل، على النحو املتجّلي يف 
اأعمال جلنة حقوق الطفل، وبغية �صمان العدالة لالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها، يجب على 

املهنيني وغريهم من امل�صوؤولني عن رفاه اأولئك الأطفال اأن يراعوا املبادئ اجلامعة التالية:

كرامته  وحماية  اح��رتام  ينبغي  ثم  وم��ن  وثمني،  فريد  كائن  هو  طفل  كل  )اأ( الكرامة� 
واحتياجاته اخلا�صة وم�صاحله وُحرمته؛

امل�صاواة ب�صرف  ُيعامل معاملة عادلة وعلى قدم  اأن  التمييز� لكل طفل احلق يف  )ب(  عدم 
النظر عما للطفل اأو والديه اأو و�صيُّه ال�صرعي من انتماء عرقي اأو اإثني اأو لون اأو جن�س اأو لغة اأو دين 
اأو راأي �صيا�صي اأو غري �صيا�صي اأو اأ�صل وطني اأو اإثني اأو اجتماعي اأو ممتلكات اأو عوق اأو مولد اأو غري 

ذلك من الو�صعيات؛
اجلناة  �صون حقوق  �صرورة  من  الرغم  على  وجه�  اأف�صل  على  الطفل  )ج(   خدمة م�صالح 
املتهمني واملدانني، يحق لكل طفل اأن ُتوىل م�صاحله العتبار الأول� وهذا ي�صمل حقه يف احلماية ويف 

اأن تتاح ل�ه فر�صة للنمو املتنا�صق:
ة اأو  ‘1’ احلماية� لكل طفل احلق يف احلياة والبقاء ويف الوقاية من اأيِّ �صكل من اأ�صكال امل�صقَّ
�صوء املعاملة اأو الإهمال، مبا يف ذلك �صوء املعاملة اأو الإهمال البدنيان والنف�صيان والذهنيان 

والوجدانيان؛
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‘2’ النمو املتنا�صق� لكل طفل احلق يف اأن تتاح له فر�صة النمو املتنا�صق واحلق يف م�صتوى معي�صة 
�س  تعرَّ الذي  الطفل  ��ا  اأمَّ والجتماعي�  والأخالقي  والروحاين  والذهني  البدين  لنموه  منا�صب 

ل�صدمة، فينبغي اتخاذ كل اخلطوات الالزمة لتمكينه من التمتع بنمو �صليم؛
)د( احلق يف امل�صاركة� لكل طفل، رهنا باأحكام القانون الإجرائي الوطني، احلق يف التعبري 
القرارات  يف  خا�س  بوجه  ي�صاهم  واأن  الذاتية،  بعباراته  بحرّية،  ومعتقداته  واآرائ��ه  نظره  وجهات  عن 
التي توؤثر يف حياته، مبا يف ذلك القرارات املتخذة يف اأيِّ اإجراءات ق�صائية، واأن توؤخذ تلك الآراء بعني 

العتبار، تبعا لقدراته و�صّنه ون�صجه الفكري وتطور اإمكاناته�

رابعاً-  التعاريف

9- تنطبق التعاريف التالية يف كامل ن�س هذه املبادئ التوجيهية:

الثامنة ع�صرة  �صنِّ  واملراهقني دون  الأطفال  تعني  وال�صهود"  ال�صحايا  "الأطفال  )اأ( عبارة 
الذين هم �صحايا للجرمية اأو �صهود عليها، ب�صرف النظر عن دورهم يف اجلرم املرتكب اأو يف حماكمة 

املجرم املزعوم اأو جماعات املجرمني املزعومني؛

)ب(  عبارة "املهنيون" ت�صري اإىل الأ�صخا�س الذين هم، يف �صياق عملهم، على ات�صال بالأطفال 
�صحايا اجلرمية وال�صهود عليها، اأو م�صوؤولون عن تلبية احتياجات الأطفال يف نظام العدالة، والذين 
تنطبق عليهم هذه املبادئ التوجيهية� وهذا ي�صمل، على �صبيل املثال ل احل�صر، الأ�صخا�س التالني: 
منا�صري الأطفال وال�صحايا وم�صانديهم؛ واملوظفني املمار�صني يف خدمات حماية الأطفال؛ وموظفي 
الأجهزة املعنية برفاه الأطفال؛ ووكالء النيابة العامة، وكذلك حمامي الدفاع عند القت�صاء؛ واأع�صاء 
املحاكم؛  وموظفي  والق�صاة؛  املن�زيل؛  العنف  برامج  وموظفي  والقن�صلية؛  الدبلوما�صية  البعثات 

وموظفي اأجهزة اإنفاذ القوانني؛ واملهنيني الطبيني ومهنيي ال�صحة العقلية؛ والعاملني الجتماعيني؛

والتحقيق  ال�صكوى  وتقدمي  اجلرمية  عن  الك�صف  ت�صمل  العدالة"  "اإجراءات  عبارة  )ج(  
واملالحقة الق�صائية واملحاكمة والإجراءات الالحقة للمحاكمة، ب�صرف النظر عما اإذا كانت الدعوى 
تعالج يف اإطار نظام عدالة جنائية وطني اأو دويل اأو اإقليمي خا�س بالرا�صدين اأو الأحداث اأو يف نظام 

عدالة عرفي اأو غري ر�صمي؛

"بح�س مرهف" تعنيان النهج الذي يوازن حق  "ُمراع لحتياجات الطفل" وعبارة  )د(    عبارة 
الطفل يف احلماية وياأخذ احتياجات الطفل واآراءه الفردية يف احل�صبان�

خام�شاً- احلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة

10- ينبغي اأن يعامل الأطفال ال�صحايا وال�صهود بعناية وح�سٍّ مرهف طوال �صري اإجراءات العدالة، 
هم وجن�صهم وعوقهم وم�صتوى ن�صجهم، ومع  مع مراعاة و�صعهم ال�صخ�صي واحتياجاتهم العاجلة و�صنِّ

الحرتام الكامل ل�صالمتهم البدنية والذهنية واملعنوية�
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11- وينبغي اأن يعامل كل طفل ب�صفته فردا ل�ه احتياجاته ورغباته وم�صاعره الفردية�

مع  ال���الزم،  الأدن���ى  احل��د  يف  حم�صورا  اخلا�صة  الطفل  حياة  يف  التدخل  يكون  اأن  12- وينبغي 
 التقّيد يف الوقت ذاته باملعايري الرفيعة جلمع الأدلة بغية �صمان متّخ�س اإجراءات العدالة عن نتائج 

عادلة ومن�صفة�

الطفل  مع  املقابالت  اإج��راء  يتوىلَّ  اأن  ينبغي  امل�صقة،  من  مزيدا  الطفل  حتميل  جتنُّب  13- وبغية 
ن� فون بح�سٍّ مرهف واحرتام ومتكُّ بون يت�صرَّ والتحريات معه وغري ذلك من اأ�صكال التحقيق مهنيون مدرَّ

14- وينبغي اإجراء كل التفاعالت املبّينة يف هذه املبادئ التوجيهية على نحو مراع لحتياجات الطفل، 
داخل بيئة مالئمة تلبي احتياجات الطفل اخلا�صة، تبعا لقدراته و�صّنه ون�صجه الفكري وتطور اإمكاناته� 

وينبغي اأن تكون اأي�صًا بلغة ي�صتعملها الطفل ويفهمها�

�شاد�شاً- احلق يف احلماية من التمييز
15- ينبغي اأن ُتتاح لالأطفال ال�صحايا وال�صهود �صبل الو�صول اإىل اإجراءات العدالة التي حتميهم من 
التمييز على اأ�صا�س ما للطفل اأو والديه اأو و�صيه ال�صرعي من عرق اأو لون اأو جن�س اأو لغة اأو دين اأو راأي 
�صيا�صي اأو غري �صيا�صي اأو اأ�صل وطني اأو اإثني اأو اجتماعي اأو ممتلكات اأو عوق اأو مولد اأو غري ذلك من 

الو�صعيات�
اإجراءات العدالة وخدمات الدعم املتاحة لالأطفال ال�صحايا وال�صهود واأ�صرهم  16- وينبغي اأن تكون 
والدينية  والثقافية  الإثنية  الطفل ورغباته ومدى فهمه وجن�صه وميول�ه اجلن�صية وخلفيته  ل�صن  مراعية 
لجئ  اأو  كمهاجر  و�صفته  الجتماعية-القت�صادية  وظروفه  الطائفية  وو�صعيته  والجتماعية  واللغوية 
وكذلك لحتياجات الطفل اخلا�صة، مبا فيها �صحته واإمكاناته وقدراته� وينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم 

ب�صاأن هذه الختالفات�
17- ويف حالت معينة، �صيلزم ا�صتحداث خدمات وتدابري حماية خا�صة لكي يوؤخذ يف احل�صبان جن�س 

الطفل والطبيعة املختلفة جلرائم معينة ت�صتهدف الأطفال، كالعتداء اجلن�صي عليهم�
العدالة�  اإج��راءات  الكاملة يف  امل�صاركة  الطفل يف  اأمام حق  ال�صن حاجزًا  ل  ت�صكِّ اأن  ينبغي  18- ول 
وينبغي معاملة كل طفل ك�صاهد قادر، رهنا بفح�س تلك القدرة، وينبغي األَّ يفرت�س م�صبقًا اأنَّ �صهادته 
نانه من الإدلء ب�صهادة  ه فح�صب، طاملا كان عمره اأو ن�صجه ميكِّ باطلة اأو غري جديرة بالثقة ب�صبب �صنِّ

مفهومة وذات م�صداقية بوا�صطة اأدوات ات�صال وو�صائل م�صاعدة اأخرى اأو بدونها�

�شابعاً- احلق يف احل�شول على املعلومات

19- ينبغي اإبالغ الأطفال ال�صحايا وال�صهود ووالديهم اأو اأولياء اأمورهم وممثليهم ال�صرعيني، منذ 
املمكن  وبالقدر  ووافية  �صريعة  ب�صورة  الإج��راءات،  تلك  وطوال  العدالة  باإجراءات  لهم  ات�صال  اأول 

واملالئم، �صمن جملة اأمور، مبا يلي:
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)اأ( مدى توافر اخلدمات ال�صحية والنف�صية والجتماعية وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة 
القانونيني  اأو غري  القانونيني  والتمثيل  امل�صورة  اإىل  اإ�صافة  تلك اخلدمات،  اإىل  الو�صول  �صبل  وكذلك 

والتعوي�س، والدعم املايل الطارئ، حيثما ينطبق ذلك؛
)ب(  الإج��راءات اخلا�صة بعمليات العدالة اجلنائية للرا�صدين والأح��داث، مبا يف ذلك دور 
بها  �صُيجرى  التي  والطرائق  بها  الإدلء  وتوقيتها وكيفية  ال�صهادة  واأهمية  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال 

"ال�صتجواب" اأثناء التحقيق واملحاكمة؛
التحقيق  يف  وامل�صاركة  ب�صكوى  م  التقدُّ عند  الطفل  ل�صالح  امل��وج��ودة  الدعم  اآل��ي��ات  )ج(  

والإجراءات الق�صائية؛
دة اخلا�صة بجل�صات ال�صتماع وغريها من الأحداث ذات ال�صلة؛ )د(       الأماكن والأوقات املحدَّ

)ه(     توافر تدابري احلماية؛
)و(      الآليات القائمة لإعادة النظر يف القرارات التي مت�سُّ الأطفال ال�صحايا وال�صهود؛

الطفل ومبوجب  اتفاقية حقوق  ال�صلة مبوجب  وال�صهود ذات  ال�صحايا  الأطفال  )ز(    حقوق 
اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية ل�صحايا اجلرمية والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة�

وممثليهم  اأم��وره��م  اأول��ي��اء  اأو  ووالديهم  ال�صحايا  الأط��ف��ال  اإب��الغ  ينبغي  ذل��ك،  على  20- وع���الوة 
ال�صرعيني، ب�صورة �صريعة ووافية وبالقدر املمكن واملالئم، مبا يلي:

دة وما توؤول اإليه، مبا يف ذلك حالة توقيف املتهم واعتقاله  م املحرز يف الق�صية املحدَّ )اأ( التقدُّ
واحتجازه واأيُّ تغريات ينتظر اأن تطراأ على تلك احلالة، وقرار النيابة العامة، والتطورات ذات ال�صلة 

التي حتدث بعد املحاكمة، ونتيجة الق�صية؛
اإج��راءات  الدولة من خالل  اأو من  املجرم  تعوي�س من  للح�صول على  رة  املتوفِّ الفر�س  )ب(   

العدالة اأو من خالل اإجراءات مدنية بديلة اأو من خالل اإجراءات اأخرى�

 ثامناً- حق الطفل يف اأن ُي�شتمع اإليه ويف التعبري 
عن اآرائه و�شواغله

21- ينبغي للمهنيني اأن يبذلوا ق�صارى جهدهم لتمكني الأطفال ال�صحايا وال�صهود من التعبري عن 
اآرائهم و�صواغلهم فيما يتعلق مب�صاركتهم يف اإجراءات العدالة، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:

امل�صائل  ب�صاأن  ال�صهود،  منا�صبًا  ذلك  كان  وحيثما  ال�صحايا،  الأطفال  ا�صت�صارة  )اأ( كفالة 
املبّينة يف الفقرة 19 اأعاله؛

عن  اخلا�صة  وبطريقتهم  بحرّية  التعبري  من  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  متكني  كفالة  )ب(   
باأمانهم  يتعلق  فيما  �صواغلهم  وعن  العدالة،  اإج��راءات  يتعلق مب�صاركتهم يف  فيما  و�صواغلهم  اآرائهم 
يتعلق فيما  م�صاعرهم  وعن  بال�صهادة،  الإدلء  يف  اتباعها  يف�صلون  التي  الطريقة  وعن  املتهم،   اإزاء 

بنتائج الإجراءات؛
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مراعاتها  املهنيني،  على  تعّذر  واإذا  و�صواغلهم،  الأطفال  لآراء  الواجب  العتبار  )ج(   اإيالء 
فينبغي لهم اأن يو�صحوا للطفل اأ�صباب ذلك�

تا�شعاً- احلق يف احل�شول على م�شاعدة فّعالة
�صبل  منا�صبا،  ذلك  يكون  اأ�صرتهم حيثما  ولأفراد  وال�صهود،  ال�صحايا  لالأطفال  ُتتاح  اأن  22- ينبغي 
يف  املبنّي  النحو  على  املنا�صب  التدريب  تلقوا  الذين  املهنيون  يقّدمها  التي  امل�صاعدة  على  احل�صول 
املالية  ي�صمل ذلك خدمات م�صاعدة ودعم مثل اخلدمات  اأن  اأدن��اه� وميكن  اإىل 42  الفقرات من 40 
وغري  والنف�صي،  البدين  التعايف  وخدمات  والرتبوية،  والجتماعية  وال�صحية  وال�صت�صارية  والقانونية 
ذلك من اخلدمات ال�صرورية لتحقيق اإعادة اندماج الطفل� وينبغي اأن تلبي كل اأنواع امل�صاعدة هذه 

احتياجات الطفل واأن متّكنه من امل�صاركة بفعالية يف جميع مراحل اإجراءات العدالة�
23- ولدى م�صاعدة الأطفال ال�صحايا وال�صهود، ينبغي للمهنيني اأن يبذلوا ق�صارى جهدهم لتن�صيق 

الدعم حتى ل ُيعّر�س الطفل لتدخالت مفرطة�
24- وينبغي لالأطفال ال�صحايا وال�صهود اأن يتلقوا امل�صاعدة من اأ�صخا�س موؤازرين مثل املتخ�ص�صني 
اخلدمات  تلك  ت�صبح  اأن  واإىل  الأويل  البالغ  من  ابتداء  وذلك  ال�صحايا/ال�صهود،  بالأطفال   املعنيني 

غري �صرورية�
تقدمي  اأو  بال�صهادة  الإدلء  الأطفال  على  ر  تي�صِّ تدابري  ذوا  وينفِّ ي�صوغوا  اأن  للمهنيني  25- وينبغي 
اأن ت�صمل هذه  نات بغية حت�صني الت�صال والفهم يف مرحلتي املحاكمة وما قبل املحاكمة� وميكن  البيِّ

التدابري ما يلي:
الطفل  احتياجات  لتلبية  وال�صهود  ال�صحايا  بالأطفال  املعنيني  املتخ�ص�صني  )اأ( توفري 

اخلا�صة؛
اأثناء  الطفل  ملرافقة  املنا�صبون،  الأ�صرة  واأفراد  املتخ�ص�صون  ومنهم  املوؤازرين،  توفري  )ب(  

الإدلء ب�صهادته؛
)ج(   تعيني اأو�صياء، حيثما كان ذلك منا�صبًا، حلماية م�صالح الطفل القانونية�

عا�شراً- احلق يف احلرمة ال�شخ�شية

26- ينبغي �صون احلرمة ال�صخ�صية لالأطفال ال�صحايا وال�صهود ب�صفتها اأمرًا ذا اأهمية رئي�صية�
27- وينبغي حماية املعلومات التي تتعلق مب�صاركة الطفل يف اإجراءات العدالة� وميكن حتقيق ذلك 
من خالل احلفاظ على ال�صّرية وتقييد اإف�صاء املعلومات التي قد توؤدي اإىل ك�صف هوية الطفل ال�صحية 

اأو ال�صاهد يف اإجراءات العدالة�
عامة  باإق�صاء  مثاًل  ل�ه،  داع��ي  ل  افت�صاح  اأيِّ  من  الأط��ف��ال  حلماية  تدابري  اتخاذ  28- وينبغي 
الوطني  القانون  كان  ب�صهادته، حيثما  الطفل  اإدلء  اأثناء  املحكمة  قاعة  الإعالم عن  وو�صائط   النا�س 

ي�صمح بذلك�
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 حادي ع�شر-  احلق يف احلماية
من امل�شقة اأثناء اإجراءات العدالة

والتحقيق  الك�صف  اإج��راءات  اأثناء  امل�صقة  لتجنُّب  الالزمة  التدابري  يتخذوا  اأن  للمهنيني  29- ينبغي 
واملالحقة الق�صائية بغية �صمان احرتام م�صالح الأطفال ال�صحايا وال�صهود وكرامتهم على اأف�صل وجه�

30- وينبغي للمهنيني اأن يعاملوا الأطفال ال�صحايا وال�صهود بح�سٍّ مرهف، لكي يت�صنى لهم ما يلي:
)اأ( توفري الدعم لالأطفال ال�صحايا وال�صهود، مبا يف ذلك مرافقة الطفل طوال م�صاركته يف 

اإجراءات العدالة، عندما يخدم ذلك م�صاحله على اأف�صل وجه؛
ب�صورة  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  تزويد  الإج��راءات، مبا يف ذلك  ب�صاأن  اليقني  توفري  )ب(  
اليقني� وينبغي التخطيط  باأكرب قدر ممكن من  وا�صحة مبعلومات عما ميكنهم توّقعه يف الإج��راءات، 
م�صبقًا مل�صاركة الطفل يف جل�صات ال�صتماع واملحاكمة، كما ينبغي بذل كل اجلهود ل�صمان ال�صتمرارية 

يف العالقات بني الأطفال واملهنيني الذين هم على �صلة بهم طوال الإجراءات؛
اأقرب وقت ممكن عمليًّا، ما مل يكن الإبطاء يف م�صلحة  اإجراء املحاكمات يف  )ج(   �صمان 
�صهودًا،  اأو  الأطفال �صحايا  يكون فيها  التي  التحقيق يف اجلرائم  ينبغي تعجيل  الف�صلى� كما  الطفل 
وينبغي اأن تكون هناك اإجراءات اأو قوانني اأو قواعد ق�صائية تن�س على تعجيل الق�صايا التي يكون فيها 

الأطفال �صحايا اأو �صهودًا؛
)د( ا�صتعمال اإجراءات مراعية لالأطفال، مبا يف ذلك توفري غرف للمقابالت تكون م�صّممة 
وتكييف  ال�صحايا جُتمع كلها يف مكان واحد،  التخ�ص�صات لالأطفال  لالأطفال وتوفري خدمات متعددة 
بيئة املحكمة على نحو ُيراعي وجود �صهود من الأطفال، واإتاحة فرتات راحة اأثناء ال�صتماع اإىل �صهادة 
د اأوقاتها اليومية على نحو ينا�صب �صنَّ الطفل وم�صتوى ن�صجه، واتباع  الطفل، وعقد جل�صات ا�صتماع حتدَّ
نظام اإ�صعار منا�صب ل�صمان عدم ذهاب الطفل اإىل املحكمة اإلَّ عندما يكون ذلك �صروريًّا، وغري ذلك 

من التدابري املنا�صبة لتي�صري اإدلء الطفل بال�صهادة�

31- وينبغي للمهنيني اأي�صًا تنفيذ تدابري من اأجل:

الأطفال  من  الأدل��ة  جلمع  خا�صة  اإج���راءات  تنفيذ  ينبغي  املقابالت:  عدد  من  )اأ( احل��د 
وجه  وعلى  ال�صتماع،  وجل�صات  والإف���ادات  املقابالت  عدد  من  التقليل  اأج��ل  من  وال�صهود  ال�صحايا 
با�صتعمال مثاًل  ذل��ك  يكون  اأن  وميكن  العدالة،  اإج���راءات  يف  ال�صرورية  غري  امل�صاركة   التحديد، 

الت�صجيل بالفيديو؛

القانوين  النظام  يتما�صى مع  اإذا كان ذلك  وال�صهود،  ال�صحايا  )ب(  �صمان حماية الأطفال 
فينبغي،  املزعوم:  اجلاين  من  لال�صتجواب  �صوا  يتعرَّ اأن  من  الدفاع،  حلقوق  الواجب  الح��رتام  ومع 
املحكمة،  داخل  معهم  والتحقيق  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  مع  املقابالت  اإج��راء  القت�صاء،  ح�صب 
للمقابالت خا�صة  واأماكن  منف�صلة  انتظار  قاعات  توفري  وينبغي  املزعوم،  اجلاين  اأنظار  عن   بعيدًا 

داخل املحاكم؛
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)ج(   �صمان طرح اأ�صئلة على الأطفال ال�صحايا وال�صهود على نحو مراع لهم، وال�صماح للق�صاة 
مثاًل  وذل��ك  الطفل،  ترهيب  احتمالت  من  والتقليل  بال�صهادة،  الإدلء  وتي�صري  الإ���ص��راف،  مبمار�صة 

با�صتعمال اأدوات ت�صاعد على الإدلء بال�صهادة اأو تعيني خرباء نف�صانيني�

ثاين ع�شر- احلق يف الأمان
�س اأمان الطفل ال�صحية اأو ال�صاهد للخطر، ينبغي اتخاذ تدابري  32- عندما يكون هناك احتمال لتعرُّ
د اأمان الطفل، وحماية الطفل من  منا�صبة ل�صرتاط اإبالغ ال�صلطات املخت�صة بتلك املخاطر التي تهدِّ

تلك املخاطر اأثناء اإجراءات العدالة وبعدها�
33- وينبغي اأن ُي�صرتط على املهنيني الذين يكونون على ات�صال بالأطفال اأن يبلِّغوا ال�صلطات املخت�صة 
�س حاليًّا لالأذى اأو من  �س لالأذى اأو يتعرَّ اإذا كانوا ي�صتبهون يف اأنَّ الطفل ال�صحية اأو ال�صاهد قد تعرَّ

�س لالأذى� املحتمل اأن يتعرَّ
الأطفال  ي�صتهدف  الذي  والأذى  والتهديد  الرتهيب  ومنع  ا�صتبانة  املهنيني على  تدريب  34- وينبغي 
�س الأطفال ال�صحايا وال�صهود للرتهيب اأو التهديد اأو الأذى،  ال�صحايا وال�صهود� وحيثما ميكن اأن يتعرَّ

ينبغي توفري الظروف املنا�صبة ل�صمان اأمان الطفل� وميكن اأن ت�صمل هذه ال�صمانات ما يلي:
)اأ( جتنُّب الت�صال املبا�صر بني الأطفال ال�صحايا وال�صهود واجلناة املزعومني يف اأيِّ حلظة 

اأثناء �صري اإجراءات العدالة؛
)ب(  ا�صتعمال الأوامر الزجرية ال�صادرة عن املحكمة، مدعومة بنظام ت�صجيل؛

)ج(   الأمر باحتجاز املتهم قبل املحاكمة وو�صع �صروط خا�صة ب�صاأن الإفراج بكفالة تق�صي 
بعدم الت�صال بال�صحية؛

)د( فر�س الإقامة اجلربية على املتهم؛
ِقبل  من  احلماية  ومنا�صبًا،  ممكنًا  ذلك  كان  متى  وال�صهود،  ال�صحايا  الأطفال  )ه( منح 

ال�صرطة اأو اأجهزة منا�صبة اأخرى، و�صمان عدم الك�صف عن اأماكن وجودهم�

ثالث ع�شر- احلق يف التعوي�ص
35- ينبغي، كلما اأمكن ذلك، اأن يتلقى الأطفال ال�صحايا وال�صهود تعوي�صًا من اأجل حتقيق الإن�صاف 
التام والندماج يف املجتمع من جديد وا�صرتداد حالتهم الطبيعية� وينبغي اأن تكون اإجراءات احل�صول 

على التعوي�س واإنفاذه متاحة ب�صهولة ومراعية لالأطفال�
م�صفوعة  والتعوي�س،  اجلنائية  الإج���راءات  بني  جتمع  اإج��راءات  اتباع  على  الت�صجيع  36- وينبغي 
باإجراءات ق�صائية غري ر�صمية وجمتمعية، كالعدالة الت�صاحلية، ب�صرط اأن تكون الإجراءات مراعية 

لالأطفال واأن حترتم ما تن�س عليه هذه املبادئ التوجيهية�
من  واإعانة  اجلنائية،  املحكمة  به  وتاأمر  اجلاين  يوؤديه  لل�صرر  جربا  التعوي�س  ي�صمل  اأن  37- وميكن 
برامج تعوي�س ال�صحايا التي تديرها الدولة، وتعوي�صات عن الأ�صرار يوؤمر بدفعها يف اإجراءات مدنية� 
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وينبغي، كلما كان ذلك ممكنًا، دفع تكاليف اإعادة الإدماج الجتماعي والرتبوي وتكاليف العالج الطبي 
والرعاية ال�صحية والعقلية واخلدمات القانونية� وينبغي اإر�صاء اإجراءات ل�صمان اإنفاذ اأوامر التعوي�س 

ودفع التعوي�صات، مع فر�س غرامات يف حالة عدم الدفع�

رابع ع�شر- احلق يف النتفاع من تدابري وقائية خا�شة
38- اإ�صافة اإىل التدابري الوقائية التي ينبغي اإر�صاوؤها ل�صالح كل الأطفال، تلزم ا�صرتاتيجيات خا�صة 

ل�صالح الأطفال ال�صحايا وال�صهود الذين هم عر�صة بوجه خا�س لتكرر الإيذاء اأو الإجرام�

مة خ�صي�صا حلالت  ذوا ا�صرتاتيجيات وتدخالت �صاملة وم�صمَّ 39- وينبغي للمهنيني اأن ي�صعوا وينفِّ
�س الأطفال ال�صحايا ملزيد من الإيذاء� وينبغي اأن ُتراعي هذه ال�صرتاتيجيات والتدخالت  احتمال تعرُّ
طبيعة الإيذاء، مبا يف ذلك الإيذاء املتعلق ب�صوء املعاملة يف البيت، وال�صتغالل اجلن�صي، و�صوء املعاملة 
مبادرات من جانب  اإىل  ت�صتند  ا�صرتاتيجيات  بينها  تكون  اأن  والجتار� وميكن  املوؤ�ص�صات،  اأماكن  يف 

احلكومة واجلوار واملواطنني�
خام�ص ع�شر- التنفيذ

40- ينبغي اأن ُيتاح القدر الوايف من التدريب والتعليم واملعلومات للمهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال 
ال�صحايا وال�صهود، بهدف حت�صني وموا�صلة الطرائق والنُُّهج واملواقف التخ�ص�صية الرامية اإىل حماية 

الأطفال ال�صحايا وال�صهود والتعامل معهم بفعالية وباإح�صا�س مرهف�
ب�صورة  باحتياجاتهم  والوفاء  وال�صهود  ال�صحايا  الأطفال  حماية  على  املهنيني  تدريب  41- وينبغي 

فّعالة، مبا يف ذلك يف الوحدات واخلدمات املتخ�ص�صة�
42- وينبغي اأن ي�صمل هذا التدريب ما يلي:

حقوق  ذلك  يف  مبا  الإن�صان،  حقوق  جمال  يف  ال�صلة  ذات  واملبادئ  واملعايري  )اأ( القواعد 
الطفل؛

)ب(  املبادئ والواجبات الأخالقية التي متليها وظيفتهم؛
)ج(   العالمات والأعرا�س التي ت�صري اإىل وجود جرائم مرتكبة يف حق الأطفال؛

)د( املهارات والتقنيات ذات ال�صلة بتقييم الأزمات، وخ�صو�صًا من اأجل الإحالة اإىل اجلهات 
املخت�صة، مع التاأكيد على �صرورة احلفاظ على ال�صرية؛

)ه( اأثر اجلرائم املرتكبة �صد الأطفال وعواقبها، مبا يف ذلك اآثارها اجل�صدية والنف�صانية 
ال�صلبية وال�صدمات املرتتبة عليها؛

اأثناء �صري  )و( التدابري والتقنيات اخلا�صة الرامية اإىل م�صاعدة الأطفال ال�صحايا وال�صهود 
اإجراءات العدالة؛

)ز(      امل�صائل اللغوية والدينية والجتماعية واجلن�صانية يف خمتلف الثقافات وخمتلف الأعمار؛
)ح(     املهارات املنا�صبة يف جمال الت�صالت بني البالغني والأطفال؛
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اأيِّ �صدمة تلحق  اأدنى حد من  اأ�صاليب اإجراء املقابالت وتقييم احلالت، التي تقلِّل اإىل  )ط(  
ن اإىل اأق�صى حد نوعية املعلومات التي ُيح�صل عليها منه؛ بالطفل وحت�صِّ

)ي(      مهارات التعامل مع الأطفال ال�صحايا وال�صهود على نحو متح�ص�س ومتفهم وبّناء ومطمئن؛
)ك(     طرائق حماية الأدلة وتقدميها وا�صتجواب الأطفال ال�صهود؛

)ل(      اأدوار املهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال ال�صحايا وال�صهود والطرائق التي ي�صتعملونها�

43- وينبغي اأن يبذل املهنيون ق�صارى جهدهم لعتماد نهج متعدد التخ�ص�صات وتعاوين اإزاء م�صاعدة 
رة، ومنها خدمات موؤازرة ال�صحايا  الأطفال، وذلك بالطالع على الطائفة الوا�صعة من اخلدمات املتوفِّ
والقانونية  وال�صحية  الرتبوية  واخلدمات  اإليهم  امل�صورة  واإ�صداء  اقت�صاديا  وم�صاعدتهم  ومنا�صرتهم 
والجتماعية التي تخ�صهم� وميكن اأن ي�صمل هذا النهج و�صع بروتوكولت ب�صاأن خمتلف مراحل اإجراءات 
عن  ف�صال  وال�صهود،  ال�صحايا  لالأطفال  خدمات  ر  توفِّ التي  الكيانات  بني  التعاون  ت�صجيع  بغية  العدالة 
العامة  والنيابة  ال�صرطة  اأف��راد  فيه  ي�صارك  ال��ذي  التخ�ص�صات  املتعدد  العمل  من  الأخ��رى  الأ�صكال 

واخلدمات الطبية والجتماعية واملتخ�ص�صون يف علم النف�س الذين يعملون يف املكان ذاته�

44- وينبغي تعزيز التعاون الدويل بني الدول وكل قطاعات املجتمع، على ال�صعيدين الوطني والدويل، 
مبا يف ذلك امل�صاعدة املتبادلة لغر�س تي�صري جمع املعلومات وتبادلها وك�صف اجلرائم عرب الوطنية التي 

يكون الأطفال من �صحاياها اأو ال�صهود عليها والتحقيق يف تلك اجلرائم واملالحقة عليها ق�صائيا�

45- وينبغي للمهنيني اأن ينظروا يف ا�صتخدام هذه املبادئ التوجيهية كاأ�صا�س ل�صوغ القوانني وو�صع 
�صيا�صات ومعايري وبروتوكولت كتابية تهدف اإىل م�صاعدة الأطفال ال�صحايا وال�صهود الذين ي�صاركون 

يف اإجراءات العدالة�

46- وينبغي متكني املهنيني من اأن يقوموا دوريا، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى امل�صاركة يف اإجراءات 
التوجيهية  املبادئ  هذه  وتنفيذ  الطفل  حقوق  حماية  �صمان  يف  دورهم  وتقييم  با�صتعرا�س  العدالة، 

تنفيذا فّعال�

 25- ا�شرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�شاء 
*

على العنف �شد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية12

مة مقدِّ
�صد  العنف  على  للق�صاء  النموذجية  العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم  ا�صرتاتيجيات  1- اأعدت 
الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من اأجل معاونة الدول الأع�صاء على تناول احلاجة 
اإىل و�صع ا�صرتاتيجيات متكاملة ب�صاأن منع العنف وحماية الأطفال، مما يكفل لالأطفال احلماية التي 

هي حق لهم ل مراء فيه�

*مرفق قرار اجلمعية العامة 194/69�
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نظام  يوؤديها  التي  التكاملية  الأدوار  النموذجية  العملية  والتدابري  ال�صرتاتيجيات  2- وتراعي 
ال�صحية  واخلدمات  الجتماعية  والرعاية  احلماية  بتوفري  املعنية  والقطاعات  ناحية،  من  العدالة 
�صد  العنف  اأعمال  ومنع  مناخ حمائي  اإر�صاء  وذلك من حيث  اأخرى،  ناحية  من  لالأطفال  والتعليمية 
القانون  ا�صتخدام  الأع�صاء  الدول  تكفل  اأن  �صرورة  اإىل  النتباه  تلفت  وهي  لها�  والت�صدي  الأطفال 
اجلنائي ا�صتخدامًا مالئمًا وناجعًا من اأجل جترمي �صتى اأ�صكال العنف التي متار�س �صد الأطفال، مبا 
العملية  والتدابري  ال�صرتاتيجيات  تلك  �صاأن  ومن  الدويل�  القانون  التي يحظرها  العنف  اأ�صكال  فيها 
النموذجية اأن متكن موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية من تكثيف وتركيز جهودها املوجهة �صوب منع اأعمال 
�س لها الأطفال والت�صدي لها ومن م�صاعفة م�صاعيها الرامية اإىل مالحقة مرتكبي  العنف التي يتعرَّ

جرائم العنف �صد الأطفال واإدانتهم واإعادة تاأهيلهم�

3- كما تاأخذ ال�صرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية بعني العتبار اأنَّ الأطفال الذين يدعى 
اأو يثبت عليهم ذلك، خا�صة من كان منهم م�صلوب  اأو يتهمون بذلك  اأنهم انتهكوا القانون اجلنائي، 
هوؤلء  لو�صع  خا�صة  عناية  اإي��الء  الواجب  من  كان  وملا  جمة�  عنف  خماطر  يواجهون  اإمن��ا  احلرية، 
الأطفال ال�صديد اله�صا�صة فاإنَّ ال�صرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية ل تقت�صر على ال�صعي اإىل 
حت�صني فعالية نظام العدالة اجلنائية من حيث منع العنف املمار�س �صد الأطفال والت�صدي له واإمنا 

ت�صعى اأي�صًا اإىل حماية الأطفال من اأيِّ عنف قد ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة�

4- وتاأخذ ال�صرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية يف احل�صبان اأنَّ بع�س مرتكبي اأعمال العنف 
�صد الأطفال هم اأنف�صهم اأطفال، واأنَّ احلاجة اإىل حماية الأطفال ال�صحايا يف تلك احلالت ل ميكن 

اأن تنفي حقوق جميع الأطفال املعنيني يف مراعاة م�صاحلهم الف�صلى باعتبارها اأمرًا ذا اأولوية اأوىل�

5- وت�صنف ال�صرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية �صمن ثالث فئات عري�صة: ا�صرتاتيجيات 
منع عامة ترمي اإىل تناول العنف �صد الأطفال كجزء من مبادرات اأو�صع نطاقا تكفل حماية الأطفال ومنع 
اجلرمية؛ وا�صرتاتيجيات وتدابري ترمي اإىل حت�صني قدرة نظام العدالة اجلنائية على الت�صدي جلرائم 
العنف التي ترتكب يف حق الأطفال واإىل حماية الأطفال ال�صحايا على نحو فعال؛ وا�صرتاتيجيات وتدابري 
ترمي اإىل منع العنف املمار�س �صد الأطفال املحتكني بنظام العدالة والت�صدي له� وت�صرد ممار�صات 
جيدة لكي تنظر الدول الأع�صاء يف اإدراجها �صمن اإطار نظمها القانونية الوطنية وا�صتخدامها بطريقة 
مت�صقة مع ال�صكوك الدولية املنطبقة، مبا فيها ال�صكوك املتعلقة بحقوق الإن�صان، ومع مراعاة معايري 
اأن ت�صرت�صد  الأمم املتحدة وقواعدها ذات ال�صلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� وينبغي 
مواردها  به  ت�صمح  قدر  باأق�صى  النموذجية  العملية  والتدابري  ال�صرتاتيجيات  بتلك  الأع�صاء  الدول 

املتاحة، بل ويف اإطار التعاون الدويل حيثما اقت�صت ال�صرورة ذلك�
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التعاريف

6- لأغرا�س ال�صرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية:
)1( "كل اإن�صان مل 

)اأ( يعني تعبري "الطفل"، ح�صبما جاء يف املادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل،)12(
يتجاوز الثامنة ع�صرة ما مل يبلغ �صنَّ الر�صد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه"؛

والوظائف  والهياكل  الوطني  القانوين  الهيكل  اإىل  الطفل"  حماية  "نظام  تعبري  ي�صري  )ب(  
�س الطفل للعنف واإ�صاءة املعاملة وال�صتغالل والإهمال  والقدرات الر�صمية وغري الر�صمية التي متنع تعرُّ

�س؛ وتت�صدى لهذا التعرُّ
 )ج(        ي�صري تعبري "الأطفال املحتكون بنظام العدالة" اإىل الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة 
باعتبارهم �صحايا اأو �صهودًا اأو اأطفاًل يدعى اأنهم انتهكوا القانون اجلنائي اأو يتهمون بذلك اأو يثبت 
عليهم ذلك اأو اإىل الأطفال الذين يوجدون يف اأيِّ و�صع اآخر يتطلب اتخاذ اإجراءات ق�صائية، فيما يخ�س 
مثاًل العتناء بهم اأو رعايتهم اأو حمايتهم، مبا يف ذلك احلالت التي تنطوي على اأطفال لآباء معتقلني؛
يف  الطفل  حق  احل�صبان  يف  ياأخذ  الذي  النهج  الطفل"  لحتياجات  "مراع  تعبري  )د( يعني 

احلماية واحتياجات الطفل واآراءه الفردية وفقًا لعمر الطفل ومقدار ن�صجه؛
)ه( يعني تعبري "الأطفال ال�صحايا" الأطفال الذين هم �صحايا للجرمية، ب�صرف النظر عن 

دورهم يف اجلرم املرتكب اأو يف حماكمة املجرم املزعوم اأو جماعات املجرمني املزعومني؛
التقليل من احتمالت  اإىل  ت�صعى  وتدابري  ا�صرتاتيجيات  "منع اجلرمية"  تعبري  )و( يت�صمن 
من  اخلوف  ذلك  مبا يف  واملجتمع،  بالأفراد  تلحق  قد  التي  ال�صارة  اآثارها  من  واحلد  جرائم  حدوث 

اجلرمية، وذلك بالتدخل للتاأثري يف اأ�صبابها املتعددة؛
املهنية  واجلماعات  والإج���راءات  القوانني  اإىل  اجلنائية"  العدالة  "نظام  تعبري  ي�صري  )ز(   
وال�صلطات واملوؤ�ص�صات التي تتعامل مع ال�صحايا وال�صهود والأ�صخا�س الذين يدعى اأنهم انتهكوا القانون 

اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك؛
و�صع  اأو  اأو ال�صجن،  الحتجاز  اأ�صكال  �صكل من  اأيَّ  "التجريد من احلرية"  تعبري  يعني  )ح(   
اأمر  على  بناء  وذلك  اإرادت��ه،  له مبغادرته مبلء  ل ي�صمح  اأو خا�س  عام  احتجازي  اإطار  ال�صخ�س يف 

ت�صدره اأيُّ �صلطة ق�صائية اأو اإدارية اأو �صلطة عامة اأخرى؛
القانون  انتهكوا  اأنهم  يدعى  الذين  الأطفال  مع  تتعامل  عملية  "التحويل"  تعبري  يعني  )ط(  
اجلنائي اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك بدل من اللجوء اإىل الإجراءات الق�صائية، وذلك مبوافقة 

الطفل ووالديه اأو الو�صي عليه؛
)ي(   ي�صري تعبري "نظام العدالة غري الر�صمي" اإىل ت�صوية الن�زاعات وتنظيم ال�صلوك بقرار 
ين�صئها  التي  الق�صائية  املنظومة  من  جزءا  لي�س  حمايد  ثالث  طرف  يقدمها،  م�صاعدة  اأو  ي�صدره، 
القانون و/اأو ل ت�صتند اأ�ص�صه اجلوهرية اأو الإجرائية اأو الهيكلية اإىل القانون الت�صريعي يف املقام الأول؛

)1( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الرقم 27531�
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)ك(    يتاألف "نظام ق�صاء الأحداث" من قوانني، و�صيا�صات، ومبادئ توجيهية، وقواعد عرفية، 
يدعى  الذين  الأطفال  مع  تتعامل خ�صي�صا  وهيئات عالجية  وموؤ�ص�صات،  مهنية،  ونظم، وجمموعات 

اأنهم انتهكوا القانون اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك؛
)ل(       ي�صمل تعبري "املعونة القانونية" امل�صورة وامل�صاعدة القانونيتني والتمثيل القانوين لالأ�صخا�س 
املحتجزين اأو املقبو�س عليهم اأو امل�صجونني نتيجة لال�صتباه يف ارتكابهم جرائم جنائية اأو اتهامهم بذلك 
اأيِّ  م هذه املعونة دون  اإجراءات العدالة اجلنائية، وتقدَّ اأو معاقبتهم على ذلك، ولل�صحايا وال�صهود يف 
العدالة ذلك� وف�صال عن  اأو متى اقت�صت م�صلحة  اإىل من ل ميلكون و�صائل مالية كافية  مقابل مادي 
املعلومات  على  واحل�صول  القانوين  التثقيف  مفاهيم  تت�صمن  اأن  القانونية"  "املعونة  من  يق�صد  ذلك، 
الن�زاعات  لت�صوية  بديلة  اآليات  خالل  من  لالأ�صخا�س  م  تقدَّ التي  اخلدمات  من  ذلك  وغري  القانونية 

واإجراءات العدالة الت�صاحلية؛
اإىل تاأمني بقاء الطفل ومنوه،  "البيئة احلمائية" هي بيئة تف�صي، باأق�صى قدر ممكن،  )م(    
مع يتوافق  نحو  على  والجتماعي،  والنف�صي  والأخالقي  والروحي  والذهني  البدين  منوه  ذلك  يف   مبا 

الكرامة الإن�صانية؛
)ن(     يعني تعبري "برنامج العدالة الت�صاحلية" اأيَّ برنامج ي�صتخدم عمليات ت�صاحلية وي�صعى 

اإىل حتقيق نواجت ت�صاحلية؛
 )�س(       يعني تعبري "العملية الت�صاحلية" اأيَّ عملية ي�صارك فيها ال�صحية واجلاين، وعند القت�صاء
معا يف  ن�صطة  م�صاركة  املت�صررين من اجلرمية،  الآخرين  املحلي  املجتمع  اأع�صاء  اأو  الأف��راد  اأيٌّ من 
تت�صمن  اأن  وميكن  مي�صر�  من  مب�صاعدة  عامة  ب�صفة  وذلك  اجلرمية،  عن  النا�صئة  امل�صائل  ت�صوية 

العمليات الت�صاحلية منتديات للو�صاطة وامل�صاحلة والت�صاور واإ�صدار الأحكام؛
)ع(      يعني تعبري "العنف" كل اأ�صكال العنف اأو ال�صرر اأو العتداء البدين اأو الذهني، والإهمال 

اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�صاءة املعاملة اأو ال�صتغالل، مبا يف ذلك العتداء اجلن�صي�

املبادئ الإر�شادية
على  النموذجية  العملية  والتدابري  ال�صرتاتيجيات  هذه  تنفيذها  عند  الأع�صاء،  للدول  7- ينبغي 

ال�صعيد الوطني، اأن ت�صرت�صد باملبادئ التالية:
)اأ( وجوب حماية حقوق الطفل الأ�صيلة يف احلياة والبقاء والنمو؛

الف�صلى فيما يخ�س جميع  اأوىل مل�صاحله  اأولوية  اإعطاء  )ب(   وجوب احرتام حق الطفل يف 
الأمور التي تهمه اأو توؤثر فيه، �صواء كان الطفل �صحية عنف اأو مرتكبا لعنف، وكذلك فيما يخ�س كل 

تدابري املنع واحلماية؛
)ج(    وجوب حماية كل طفل من الأطفال من كل اأ�صكال العنف دون متييز من اأيِّ نوع، بغ�س 
النظر عن عن�صر الطفل اأو والديه اأو الو�صي عليه، اأو لونهم، اأو جن�صهم، اأو لغتهم، اأو دينهم، اأو اآرائهم 
اأو  اإعاقتهم،  اأو  ثروتهم،  اأو  اأو الجتماعي،  الثني  اأو  القومي  اأ�صلهم  اأو  ال�صيا�صية،  غري  اأو  ال�صيا�صية 

مولدهم، اأو اأيِّ و�صع اآخر؛
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)د( وجوب اإبالغ الطفل بحقوقه بطريقة منا�صبة لعمره، ووجوب الحرتام التام حلق الطفل 
يف اأن ي�صت�صار ويف اأن يعرب عن راأيه بحرية يف كل الأمور التي توؤثر فيه؛

)ه( وجوب العتماد على منظور جن�صاين يتناول خ�صي�صا العنف اجلن�صاين عند ت�صميم 
وتنفيذ جميع ال�صرتاتيجيات والتدابري الرامية اإىل منع العنف �صد الأطفال والت�صدي له؛

)و(  وجوب الت�صدي، كجزء من ا�صرتاتيجيات �صاملة ترمي اإىل منع العنف وكم�صاألة ذات 
اأولوية عملية، ل�صدة ه�صا�صة الأطفال ولالأو�صاع التي يجدون اأنف�صهم فيها، مبن فيهم الأطفال الذين 
يحتاجون اإىل حماية خا�صة والأطفال الذي يرتكبون جرائم جنائية قبل بلوغهم �صنِّ امل�صوؤولية اجلنائية؛

تلك  مت�س  واألَّ  قهرية  تدابري  العنف  �صحايا  الأطفال  حماية  تدابري  تكون  األَّ  )ز( وجوب 
التدابري حقوق هوؤلء الأطفال�

اجلزء الأول
 حظر ا�شتخدام العنف �شد الأطفال، وتنفيذ تدابري منع وا�شعة النطاق، 

وت�شجيع اإجراء البحوث وجمع املعلومات

اأ�صكال  اأن تبداأ حماية الطفل باإجراءات تكفل منع العنف منعا ا�صتباقيا وبحظر جميع  8- ينبغي 
ر حماية فعالة  العنف حظرا �صريحا� ويقع على الدول الأع�صاء واجب اتخاذ ما يلزم من تدابري توفِّ

للطفل من جميع اأ�صكال العنف�

 اأوًل- �صمان احلظر القانوين
لكل اأ�صكال العنف �صد الأطفال

9- حُتث الدول الأع�صاء، اإقرارا منها باأهمية وجود اإطار قانوين �صديد يحظر العنف �صد الأطفال 
ويعطي ال�صلطات �صالحية الت�صدي على النحو املالئم حلوادث العنف، على اأن تكفل، عند القت�صاء ومع 

مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، ما يلي:
والق�صاء  الأطفال  العنف �صد  اأ�صكال  وفعالة من حيث حظر كل  �صاملة  قوانينها  )اأ(  كون 
عليها، وحذف الأحكام التي تربر ممار�صة العنف �صد الأطفال اأو ت�صمح به اأو تتغا�صى عنه اأو التي قد 

تزيد من احتمالته؛
)ب(   حظر معاملة الأطفال معاملة قا�صية اأو لاإن�صانية اأو مهينة اأو معاقبتهم على ذلك النحو 

يف جميع الدوائر، مبا فيها املدار�س، واإزالة اأ�صكال املعاملة والعقوبة تلك�

اإىل  ت�صتند  ملمار�صات �صارة  يقعون �صحايا  والبنني  البنات  لها من  اأعدادا ل ح�صر  اأنَّ  10- ومبا 
ذرائع اأو اأ�صباب خمتلفة، مبا يف ذلك ختان البنات، واإجبارهن على الزواج، وكي اأثدائهن، وتعري�صهن 
لأعمال ال�صعوذة، حُتث الدول الأع�صاء، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية 

ذات ال�صلة، على ما يلي:
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لها  �س  يتعرَّ التي  ال�صارة  املمار�صات  كل  و�صاماًل  وا�صحًا  قانونيًّا  حظرًا  حتظر  )اأ( اأن 
الأطفال، مع اإدراج اأحكام تف�صيلية داعمة يف ت�صريعات ذات �صلة تكفل للبنات والبنني حماية فعالة 

ر و�صائل النت�صاف وتناه�س الإفالت من العقاب؛ من تلك املمار�صات وتوفِّ
)ب(  اأن تزيل من جميع الت�صريعات الوطنية اأيَّ اأحكام قانونية ت�صوغ ممار�صات �صارة بالأطفال 

اأو ت�صمح باملوافقة عليها؛
)ج(   اأن تكفل األَّ يوؤدي اللجوء اإىل نظم العدالة غري الر�صمية اإىل النيل من حقوق الأطفال اأو 
اإىل منع الأطفال ال�صحايا من الو�صول اإىل نظام العدالة الر�صمي، واأن تقرر اأنَّ للقانون الدويل حلقوق 

الإن�صان الغلبة على ما عداه�

11- وينبغي للدول الأع�صاء، اإقرارا منها بالطابع اخلطري الذي تت�صم به اأ�صكال عديدة من العنف 
قانونها  وحتدث  ت�صتعر�س  اأن  ال�صلوكية،  الأمن��اط  تلك  جترمي  اإىل  وباحلاجة  الأطفال،  �صد  املمار�س 

اجلنائي مبا يكفل تغطيته التامة لالأفعال التالية:
)اأ(  ممار�صة اأن�صطة جن�صية مع طفل مل يبلغ �صنَّ الر�صا القانونية، مع احلر�س على حتديد 
اأيِّ  على  قانونية  موافقة  يوافق  اأن  دونها  للطفل  ل ميكن  مالئمة  قانونية"  ر�صا  "�صن  اأو  حماية"  ""�صن 

ن�صاط جن�صي؛
)ب(   ممار�صة اأن�صطة جن�صية مع طفل با�صتخدام الق�صر اأو القوة اأو التهديد، اأو بخيانة ال�صخ�س 
املعني للثقة املوؤمتن عليها، اأو با�صتغالل �صلطة اأو نفوذ ميلكها هذا ال�صخ�س على الطفل، مبا يف ذلك حني 
يكون هذا ال�صخ�س اأحد اأفراد الأ�صرة، اأو با�صتغالل ه�صا�صة اأو�صاع الطفل ال�صديدة ب�صبب معاناته من 

اإعاقة عقلية اأو بدنية اأو ب�صبب ارتهانه؛
اجلن�صي  وال�صتغالل  اجلن�صي  العتداء  ذلك  يف  مبا  الطفل،  �صد  جن�صي  عنف  ارتكاب  )ج(   
والتحر�س اجلن�صي من خالل ا�صتخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة مبا فيها الإنرتنت اأو عن طريق 

ال�صتعانة بتلك التكنولوجيات؛
)د( بيع الأطفال اأو الجتار بهم لأيِّ غر�س كان وباأيِّ �صكل كان؛

)ه( عر�س اأو تقدمي اأو قبول طفل، باأيِّ و�صيلة كانت، بغر�س ا�صتغالل الطفل جن�صيا اأو بغر�س 
نقل اأع�صاء من ج�صم الطفل بحثا عن جني اأرباح، اأو من اأجل ا�صتخدام الطفل يف اأعمال �صخرة؛

)و( عر�س طفل من اأجل مزاولة البغاء اأو ا�صتالمه اأو جلبه اأو تقدميه من اأجل هذا الغر�س؛
)ز(       اإنتاج مواد اإباحية تخ�س الطفل اأو توزيع تلك املواد اأو ن�صرها اأو ا�صتريادها اأو ت�صديرها 

اأو عر�صها اأو بيعها اأو حيازتها؛
)ح(     العبودية اأو املمار�صات ال�صبيهة بها، وا�صتعباد املدينني، وال�صرتقاق، وال�صخرة، مبا يف 

ذلك جتنيد الأطفال على نحو اإجباري اأو ق�صري من اأجل ا�صتخدامهم يف الن زاعات امل�صلحة؛
)ط(     ارتكاب عنف جن�صاين �صد الطفل، وخا�صة قتل البنات لأ�صباب جن�صانية�
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ثانيًا- تنفيذ برامج منع �صاملة

12- ينبغي للدول الأع�صاء اأن ت�صع تدابري عامة واأخرى تخ�س �صياقات بعينها من اأجل منع العنف 
�صد الأطفال� وينبغي اأن تكون تدابري املنع، التي ت�صتند اإىل فهم اأكرب للعوامل التي تفتح الباب اأمام 
ا�صرتاتيجية  من  جزءا  الأطفال،  تتهدد  التي  العنف  ملخاطر  وتت�صدى  الأطفال  �صد  العنف  ممار�صة 
اجلنائية،  العدالة  هيئات  ت�صتحدث  اأن  وينبغي  الأطفال�  �صد  العنف  على  الق�صاء  اإىل  ترمي  �صاملة 
اجتماعية  رعاية  من  ما يحتاجه  وبتوفري  الطفل  بحماية  املعنية  الهيئات  مع  القت�صاء  عند  بالتعاون 
وخدمات �صحية وتعليمية ومع منظمات املجتمع املدين، برامج فعالة تكفل منع العنف، وذلك كجزء من 

برامج ومبادرات اأو�صع نطاقا ترمي اإىل منع اجلرمية بغية اإر�صاء بيئة حمائية لالأطفال�

13- وينبغي العرتاف باأنَّ منع اإيذاء الأطفال من خالل كل الو�صائل املتاحة ياأتي يف �صدارة اأولويات 
منع اجلرمية� لذا حتث الدول الأع�صاء، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية 

ذات ال�صلة، على ما يلي:
)اأ( تقوية ما لديها من نظم حماية لالأطفال، وامل�صاعدة على اإر�صاء بيئة حمائية لالأطفال؛

)ب(  اعتماد تدابري تكفل منع العنف داخل الأ�صرة واملجتمع، ومعاجلة م�صاألة التقبل الثقايف 
وجمابهة  اجلن�صاين،  العنف  ذلك  يف  مبا  العنف،  هذا  مع  الثقايف  الت�صامح  اأو  الأطفال  �صد  للعنف 

املمار�صات ال�صارة؛
)ج(   ت�صجيع ودعم ا�صتحداث وتنفيذ خطط �صاملة، على جميع امل�صتويات احلكومية، ترمي 
للم�صكلة  متعمق  اإىل حتليل  تلك اخلطط  ت�صتند  اأ�صكاله، بحيث  بجميع  الأطفال  العنف �صد  منع  اإىل 

وتت�صمن ما يلي:
‘1’ ح�صرا لل�صيا�صات والربامج القائمة؛

‘2’ حتديدا دقيقا مل�صوؤوليات املوؤ�ص�صات والهيئات واملوظفني ذوي ال�صلة امل�صاركني يف تدابري 
املنع؛

‘3’ اآليات تكفل التن�صيق املالئم لتدابري املنع التي تنفذها الهيئات احلكومية وتلك التي تنفذها 
الهيئات غري احلكومية؛

‘4’ �صيا�صات وبرامج قائمة على الأدلة تخ�صع للر�صد امل�صتمر والتقييم الدقيق اأثناء تنفيذها؛

مع  الرئي�صيني،  املنع  تدبريي  باعتبارهما  الأ�صري  الدعم  وتوفري  الوالدين  ق��درات  ‘5’ بناء 
تعزيز حماية الطفل يف املدر�صة وداخل املجتمع؛

‘6’ طرائق تكفل، على نحو فعال، حتديد خماطر العنف التي تتهدد الأطفال والتخفيف من 
اآثارها واحلد منها؛

‘7’ توعية النا�س واإ�صراك املجتمعات املحلية يف �صيا�صات وبرامج املنع؛
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‘8’ تعاونا وثيقا فيما بني خمتلف التخ�ص�صات، مع اإ�صراك جميع الهيئات ذات ال�صلة ودوائر 
املجتمع املدين والقادة املحليني والزعماء الدينيني، وغريهم من اأ�صحاب امل�صلحة عندما يكون 

ذلك جمديا؛
‘9’ اإ�صراك الأطفال واأ�صرهم يف ال�صيا�صات والربامج املتعلقة مبنع الأن�صطة الإجرامية ومنع 

الإيذاء؛
الأو�صاع،  خمتلف  يف  الأطفال  يواجهها  التي  املحددة  واملخاطر  التهديدات  )د( ا�صتبانة 

واعتماد تدابري ا�صتباقية من اأجل تقلي�س تلك املخاطر؛
الأطفال  الأطفال، وخا�صة  اأجل دعم وحماية جميع  اإج��راءات من  )ه( اتخاذ ما يلزم من 

الذين يواجهون اأو�صاع ا�صت�صعاف خمتلفة والأطفال الذين يحتاجون اإىل حماية خا�صة؛
)2( واأداء دور قيادي يف و�صع ا�صرتاتيجيات 

)و( ال�صرت�صاد باملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية،)12(
فعالة ب�صاأن منع اجلرمية ويف اإن�صاء و�صون اأطر موؤ�ص�صية تكفل تنفيذ تلك ال�صرتاتيجيات وا�صتعرا�صها�

14- وينبغي الت�صدي ملخاطر العنف الذي ميار�صه اأطفال �صد اأطفال اآخرين، باتخاذ تدابري منع 
حمددة، ت�صمل تدابري تكفل ما يلي:

عن  اآخرين،  اأطفال  �صد  اأطفال  ميار�صه  الذي  واجلن�صي  والنف�صي  البدين  العنف  )اأ( منع 
طريق البلطجة يف اأحيان كثرية؛

)ب(  منع العنف الذي متار�صه اأحيانا جمموعات من الأطفال، مبا يف ذلك العنف الذي ترتكبه 
ع�صابات �صغار ال�صن؛

)ج(   منع قيام ع�صابات �صغار ال�صن بتجنيد الأطفال وا�صتخدامهم واإيذائهم؛
الع�صابات  باأع�صاء  تربطهم عالقات  الذين  البنات،  الأطفال، خا�صة  )د( حتديد وحماية 

والذين يكونون عر�صة لال�صتغالل اجلن�صي؛
)ه( ت�صجيع هيئات اإنفاذ القانون على ا�صتخدام املعلومات امل�صتمدة من اأجهزة ا�صتخبارية 
اإنفاذ القانون واإحباط  متعددة يف حتديد املخاطر املحلية على نحو ا�صتباقي، ومن ثم توجيه اأن�صطة 

الأعمال الإجرامية�
15- وينبغي اتخاذ تدابري منع حمددة من اأجل الت�صدي ملخاطر العنف املرتبطة بالجتار بالأطفال 
و�صتى اأ�صكال ال�صتغالل التي تلجاأ اإليها اجلماعات الإجرامية، ومن بني تلك التدابري ما يرمي اإىل ما يلي:
املتطرفة  العنف  جماعات  اأو  الإرهابية  الكيانات  اأو  الإجرامية  اجلماعات  قيام  )اأ( منع   

بتجنيد الأطفال وا�صتخدامهم واإيذائهم؛
)ب(  منع بيع الأطفال، والجتار بالأطفال، وبغاء الأطفال، واملواد الإباحية اخلا�صة بالأطفال؛  
)ج(   منع اإنتاج وحيازة ون�صر �صور وكل ما عداها من مواد ت�صف اأو متجد اأعمال العنف �صد   
الأطفال اأو حت�س عليها، مبا فيها اأعمال العنف التي يرتكبها الأطفال، ل �صيما من خالل تكنولوجيات 

املعلومات كالإنرتنت مثاًل، وخا�صة �صبكات التوا�صل الجتماعي�

)2( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/2002�
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16-  ويلزم �صن حمالت وا�صعة لتثقيف النا�س وتوعيتهم� لذا حتث الدول الأع�صاء، عند القت�صاء 
املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  تقوم،  اأن  على  ال�صلة،  ذات  الدولية  الإن�صان  حقوق  �صكوك  مراعاتها  ومع 

التعليمية واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية ذات ال�صلة وو�صائل الإعالم، مبا يلي:
العنف  مينع  نحو  على  وتثقيفهم  النا�س  توعية  اإىل  ترمي  فعالة  مبادرات  ودعم  )اأ( تنفيذ 
�صد الأطفال من خالل تعزيز احرتام حقوقهم وتثقيف الأ�صر واملجتمعات املحلية ب�صاأن ما يرتتب على 

العنف من اآثار �صارة؛
)ب(  اإذكاء الوعي ب�صاأن كيفية منع العنف �صد الأطفال والت�صدي له يف �صفوف الأ�صخا�س 
الطفل  بحماية  املعنية  القطاعات  ويف  العدالة،  جمال  يف  بالأطفال  منتظما  ات�صال  يت�صلون  الذين 
ورعايته الجتماعية وتوفري اخلدمات ال�صحية والتعليمية له، ويف املجالت املتعلقة بالأن�صطة الريا�صية 

والثقافية والرتفيهية؛
للعنف،  مناه�صة  وبرامج  اأن�صطة  تنفيذ  على  الهيئات  بني  فيما  التعاون  ودعم  ت�صجيع  )ج(   
اأعمال  تواتر  بيانات عن  املهنيني واملتطوعني، وجمع  اإعالمية عامة، وتدريب  وتخطيط و�صن حمالت 
العنف املرتكبة �صد الأطفال، ور�صد الربامج وال�صرتاتيجيات املنفذة وتقييم مدى فعاليتها، وتبادل 

املعلومات ب�صاأن املمار�صات اجليدة والدرو�س امل�صتفادة؛
وقطاعات  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ل �صيما  اخلا�س،  القطاع  ت�صجيع  )د(   
ال�صياحة والأ�صفار وامل�صارف واملالية، ودوائر املجتمع املدين، على امل�صاركة يف و�صع وتنفيذ �صيا�صات 

متنع ا�صتغالل الأطفال واإ�صاءة ا�صتخدامهم؛
)ه(     ت�صجيع و�صائل الإعالم على امل�صاهمة يف جهود املجتمعات املحلية الرامية اإىل منع العنف 
�صد الأطفال والت�صدي له، وتعزيز التغريات التي تطراأ على الأعراف الجتماعية التي تت�صاهل مع هذا 
العنف، وت�صجيع اإر�صاء مبادئ توجيهية اأخالقية تتقيد بها و�صائل الإعالم وت�صمح بتقدمي تقارير اإعالمية 
لإ�صاءة  �صون  يتعرَّ �صحايا  اأطفال  على  تنطوي  التي  احلالت  تغطية  عند  الأطفال  م�صاعر  مع  متجاوبة 

املعاملة وال�صتغالل والإهمال والتمييز، مع مراعاة حق الأطفال يف احرتام حرمة حياتهم ال�صخ�صية؛
 )و(       اإ�صراك الأطفال واأ�صرهم واملجتمعات املحلية والقادة املحليني والزعماء الدينيني واأجهزة
الأطفال من  ال�صلة يف مناق�صة ما للعنف �صد  املهنية ذات  الرابطات  العدالة اجلنائية وغريها من   

عواقب واآثار �صيئة ويف مناق�صة �صبل منع هذا العنف والق�صاء على املمار�صات ال�صارة؛
مبا يف ذلك  تقننه،  التي  اأو  الأطفال  �صد  العنف  عن  تتغا�صى  التي  للمواقف  الت�صدي  )ز(   

الت�صاهل مع العقوبات اجل�صدية واملمار�صات ال�صارة وقبولها اأو قبول العنف�

17- ومن اأجل الت�صدي له�صا�صة اأو�صاع الأطفال امل�صردين والأطفال املهاجرين والأطفال الالجئني 
اأو طالبي اللجوء وما يتهدد كل هوؤلء الأطفال من خماطر عنف حمددة، حتث الدول الأع�صاء، عند 

القت�صاء ودون امل�صا�س بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل، على ما يلي:
)اأ( �صمان متكني هوؤلء الأطفال من احل�صول على م�صاعدات واإر�صادات وم�صورة م�صتقلة، 
مع م�صاحلهم  يتوافق متامًا  نحو  على  ومعاملتهم  اأماكن مالئمة  اإيداعهم يف  على  الدائم  واحلر�س 
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البالغني متى كان هذا الف�صل �صروريًّا حلمايتهم، وقطع ما ع�صاه يوجد من  الف�صلى، وف�صلهم عن 
ال�صلطات وجود  اكت�صاف  فور  قانونيًّا  تعيينا  يعني  وتوافر ممثل  واملتجرين،  باملهربني  تربطهم  عالقة 

طفل م�صرد؛

وتقييم  الأط��ف��ال،  ه���وؤلء  ت��واج��ه  التي  التهديدات  لطبيعة  منتظمة  حتليالت  اإج���راء  )ب(   
ما يحتاجونه من م�صاعدة وحماية؛

)ج(   اإعالء مبداأ تقا�صم الأعباء والت�صامن مع البلد امل�صيف وتعزيز التعاون الدويل�

 ثالثًا- تعزيز البحوث وجمع البيانات
وحتليلها ون�صرها

اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  �صبكة  ومعاهد  الأع�صاء  ال��دول  18- حُتث 
واملنظمات  البحوث  ومعاهد  الأخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  املعنية يف منظومة  والكيانات 

غري احلكومية وغريها من الرابطات املهنية ذات ال�صلة، على القيام، عند القت�صاء، مبا يلي:

�صد  العنف  عن  بيانات  جمع  ومن�صق،  منهجي  نحو  على  تكفل،  اآليات  وتقوية  )اأ( اإن�صاء 
الأطفال، مبا يف ذلك العنف �صد الأطفال املحتكني بنظام العدالة اجلنائية؛

)ب(  ر�صد ون�صر تقارير دورية عن حالت العنف �صد الأطفال التي تبلغ عنها ال�صرطة وغريها 
مرتكبي  على  القب�س  اإلقاء  ومعدلت  احل��الت،  تلك  عدد  ذلك  يف  مبا  اجلنائية،  العدالة  هيئات  من 
ق�صاياهم،  يف  والف�صل  املزعومني  املجرمني  ومقا�صاة  �صراحهم،  واإط��الق  اعتقالهم  اأو  العنف  هذا 
ومعدلت حالت العنف املرتكبة �صد الأطفال؛ وينبغي ال�صتعانة عند القيام بذلك بالبيانات امل�صتمدة 
من ال�صتق�صاءات ال�صكانية� وينبغي اأن ت�صنف تلك التقارير البيانات ح�صب نوع العنف املمار�س، واأن 

تت�صمن، مثاًل، معلومات عن عمر املجرم املزعوم وجن�صه وعالقته بال�صحية؛

)ج(   ا�صتحداث نظام تبليغ متعدد امل�صتويات، بدءا من اأ�صغر وحدة حكومية وانتهاء بامل�صتوى 
ال�صلة  ذات  والبيانات  والإح�صاءات  املعلومات  بتبادل  الوطنية،  للت�صريعات  وفقًا  وال�صماح،  الوطني، 
فيما بني جميع املوؤ�ص�صات املعنية من اأجل امل�صاعدة على �صمان جمع بيانات �صاملة ت�صتخدم يف و�صع 

�صيا�صات وبرامج تعزز حماية الطفل؛

اإىل جمع  ترمي  الطفل  ومنهجيات مراعية لحتياجات  �صكانية  ا�صتق�صاءات  ا�صتحداث  )د(   
بيانات عن الأطفال، مبا يف ذلك ا�صتق�صاءات ب�صاأن اجلرمية والإيذاء، مبا يتيح تقييم طبيعة العنف 

املمار�س �صد الأطفال ومداه؛

الأطفال  العنف �صد  العدالة فيما يخ�س منع  باأداء نظام  تتعلق  موؤ�صرات  وتنفيذ  )ه(   و�صع 
والت�صدي له؛

)و(      و�صع ور�صد موؤ�صرات تتعلق مبعدلت العنف املمار�س �صد الأطفال املحتكني بنظام العدالة؛
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)ز(    تقييم فعالية وكفاءة نظام العدالة من حيث وفاوؤه باحتياجات الأطفال �صحايا العنف 
ومنع ذلك العنف، على نحو ي�صمل طريقة تعامل نظام العدالة مع الأطفال �صحايا العنف وا�صتخدام 
الأطفال،  حماية  عن  امل�صوؤولة  الأخرى  الهيئات  مع  تعاونه  ومقدار  التدخل  اأمناط  ل�صتى  النظام  هذا 

عالوة على تقييم تاأثري الت�صريعات والقواعد والإجراءات الراهنة املتعلقة بالعنف �صد الأطفال؛
التفتي�س امل�صتقلة لأماكن الحتجاز، ومدى قدرة  )ح(    جمع وحتليل ون�صر بيانات عن عمليات 
والتحقيقات،  ال�صكاوى  اإليها  تنتهي  التي  والنتائج  ال�صكاوى،  اآليات  ا�صتخدام  على  املحتجزين  الأطفال 

وذلك وفقًا للتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�صان؛
اإثراء عملية و�صع ال�صيا�صات  اأجل  )ط(   ا�صتخدام الدرا�صات البحثية والبيانات املجمعة من 

واملمار�صات، وتبادل ون�صر املعلومات املتعلقة مبمار�صات منع العنف الناجحة؛
)ي(     ت�صجيع اإجراء البحوث ب�صاأن العنف �صد الأطفال وتوفري الدعم املايل لتلك البحوث؛

)ك(     �صمان اأن تكون البيانات والتقارير الدورية والبحوث تهدف اإىل دعم اجلهود التي تبذلها 
الدول الأع�صاء من اأجل الت�صدي للعنف املمار�س �صد الأطفال، وت�صتخدم يف اإطار تعاون وحوار بناءين 

مع الدول الأع�صاء وفيما بني تلك الدول�

اجلزء الثاين
 تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على الت�شدي 

للعنف �شد الأطفال وحماية الأطفال ال�شحايا

رابعًا- اإن�صاء اآليات ك�صف واإبالغ فعالة

19- تلبية للحاجة اإىل الك�صف عن اأعمال العنف �صد الأطفال والإبالغ عنها، حتث الدول الأع�صاء 
على القيام، عند القت�صاء، مبا يلي:

)اأ( �صمان اتخاذ تدابري ترمي اإىل حتديد عوامل املخاطر التي تهدد بارتكاب �صتى �صنوف 
العنف، وحتديد العالمات الدالة على وجود عنف فعلي من اأجل الإ�صراع يف اأقرب وقت ممكن ببدء 

عملية تدخل منا�صبة؛
بالأطفال  الذين يحتكون  العدالة اجلنائية  العاملون يف نظام  املهنيون  اأن يكون  )ب(  �صمان 
احتكاكا روتينيا اأثناء عملهم على دراية بعوامل املخاطر وباملوؤ�صرات الدالة على �صتى اأ�صكال العنف، 
تلك  تف�صري  كيفية  ب�صاأن  وتدريبات  اإر���ص��ادات  تلقوا  قد  يكونوا  واأن  الوطني،  ال�صعيد  على  خا�صة 
املوؤ�صرات، واأن يتوافر لديهم ما يلزم من معرفة وا�صتعداد وقدرة على اتخاذ الإجراءات املنا�صبة، مبا 

يف ذلك توفري حماية فورية؛
قانونيًّا،  اإلزامًا  عملهم،  اأثناء  روتينيا  احتكاكا  بالأطفال  يحتكون  الذين  املهنيني  اإلزام  )ج(   
وقوعه  احتمال  يف  اأو  للعنف  �صحية  طفل  وق��وع  يف  ا�صتباههم  عند  املالئمة  ال�صلطات   باإخطار 

�صحية للعنف؛
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ماأمونة مراعية لحتياجات  واإر�صاد  واإبالغ  �صكوى  واآليات  واإجراءات  نهوج  وجود  )د( �صمان 
الطفل وللمتطلبات اجلن�صانية ين�صئها القانون، وتتوافق مع التزامات الدول الأع�صاء التي تن�س عليها 
�صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، وتراعي املعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة يف جمال منع 
ثالث دون  اأو طرف  الأطفال وممثلوهم  ب�صهولة كل  اإليها  اأن ي�صل  والعدالة اجلنائية، وميكن  اجلرمية 

خوف من النتقام منهم ودون متييز؛
)ه( �صمان حماية الأفراد، خا�صة الأطفال، الذين يبلِّغون بح�صن نية عن حوادث عنف يزعم 

ارتكابها �صد الأطفال من جميع اأ�صكال النتقام منهم؛
مي خدمات الإنرتنت و�صركات الهواتف املحمولة وحمركات البحث ومرافق  )و( العمل مع مقدِّ
الإنرتنت العمومية وغريها بغية تي�صري و�صع تدابري ت�صريعية منا�صبة و�صنها عند الإمكان لكفالة اإبالغ 
ال�صرطة اأو الأجهزة املخت�صة الأخرى باأيِّ �صكل من اأ�صكال ت�صوير اأطفال منخرطني يف اأن�صطة جن�صية 
�صريحة حقيقية اأو افرتا�صية اأو اأيِّ ت�صوير لالأع�صاء اجلن�صية لالأطفال لأغرا�س جن�صية يف املقام الأول، 
مبا يعرف على اأنه مواد اإباحية تخ�س الأطفال وفقًا للربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل 
)3( ومنع الو�صول اإىل املواقع الإلكرتونية 

ب�صاأن بيع الأطفال وا�صتغاللهم يف البغاء ويف اإنتاج املواد الإباحية،)12(
التي تتيح هذه املواد اأو حذف املحتوى غري امل�صروع املعني وم�صك �صجالت بذلك وفقًا للقانون، والحتفاظ 

بالأدلة لفرتة زمنية يحددها القانون لأغرا�س التحقيق واملقا�صاة�

خام�صًا-  توفري حماية فعالة لالأطفال �صحايا العنف
العدالة اجلنائية، وجتنبا  20- بغية توفري حماية فعالة لالأطفال �صحايا العنف من خالل عملية 
لإحلاق مزيد من الأذى بهم، حتث الدول الأع�صاء، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان 

الدولية ذات ال�صلة، على اتخاذ التدابري املالئمة من اأجل ما يلي:
)اأ( �صمان اأن حتدد القوانني حتديدا وا�صحا اأدوار وم�صوؤوليات الإدارات احلكومية ومعايري 
ب�صاأن الإجراءات التي تتخذها املوؤ�ص�صات والأجهزة واملرافق الأخرى امل�صوؤولة عن الك�صف عن حالت 

العنف �صد الأطفال وعن رعاية الأطفال وحمايتهم، خا�صة حالت العنف العائلي؛
الإذن  جانب  اإىل  القانون،  اإنفاذ  هيئات  من  وغريها  ال�صرطة  لدى  تتوافر  اأن  �صمان  )ب(  
الق�صائي اإذا اقت�صى القانون ا�صت�صداره، ال�صالحيات الوافية التي ت�صمح لها بدخول املباين واإلقاء 
ت�صمن  فورية  تدابري  وباتخاذ  الأطفال  �صد  العنف  ممار�صة  يف  املتورطني  الأ�صخا�س  على   القب�س 

�صالمة الأطفال؛
)ج(   �صمان اأن يت�صدى رجال ال�صرطة واأع�صاء النيابة العامة والق�صاة و�صائر املهنيني ذوي 
ال�صلة، الذين قد يكونون حمتكني بالأطفال ال�صحايا، حلوادث العنف �صد الأطفال فور وقوعها، واأن 

تدار الق�صايا ذات ال�صلة بتلك احلوادث على نحو �صريع وفعال؛

)3( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الرقم 27531�
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)د( �صمان قيام مهنيي العدالة اجلنائية وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة، عند تعاملهم 
مع ق�صايا الأطفال �صحايا العنف، باإيالء عناية خا�صة للنهوج املراعية لحتياجات الأطفال وللجوانب 
اجلنائية  التحقيقات  مراحل  �صتى  يف  احلديثة  التكنولوجيات  ا�صتخدام  ي�صمل  نحو  على  اجلن�صانية، 

والإجراءات اجلنائية؛

الوطنية  الأجهزة  بني  فيما  وطنية  وبروتوكولت  واإج��راءات  معايري  وتنفيذ  و�صع  )ه( �صمان 
املعنية تكفل التعامل بح�س مرهف مع الأطفال �صحايا العنف الذين تظل �صالمتهم اجل�صدية اأو النف�صية 
معر�صة ملخاطر �صديدة على نحو يتطلب الإ�صراع فورًا بانت�صالهم من ال�صياق املفعم باملخاطر، و�صمان 
م�صالح  حتديد  من  النتهاء  حلني  مالئم  اآمن  مكان  يف  الأطفال  لهوؤلء  موؤقتتني  ورعاية  حماية  توفري 

الطفل الف�صلى حتديدا كامال؛

القانونية  ال�صلطة  الأخ��رى  املخت�صة  واجلهات  واملحاكم  ال�صرطة  لدى  تكون  اأن  �صمان  )و(  
مبا  الأطفال،  �صد  العنف  ح��الت  يف  املنع  اأو  التقييد  اأوام��ر  مثل  معينة  حماية  تدابري  واإنفاذ  لإ�صدار 
الأط��راف  من  وبغريها  بها  الت�صال  موا�صلة  من  ومنعه  ال�صحية  م�صكن  من  اجلاين  اإخ��راج  ذلك  يف 
املت�صررة داخل امل�صكن وخارجه، وكذلك فر�س عقوبات يف حالة خمالفة تلك الأوامر وفقًا للت�صريعات 
يكون  اأن  �صمان  امل�صيء،  غري  وال��ده  كنف  يف  العنف  �صحية  الطفل  بقاء  حالة  يف  وكذلك  الوطنية، 
رفع  يف  البدء  على  الوقائية  التدابري  تلك  اتخاذ  يتوقف  واأل  الطفل  حماية  على  ق��ادرا  الوالد   ذل��ك 

دعوى جنائية؛

)ز(        �صمان اإن�صاء نظام ت�صجيل لالأوامر الق�صائية املتعلقة باحلماية والتقييد اأو املنع، عندما 
يجيز القانون الوطني اإ�صدار مثل هذه الأوامر، بحيث يتمكن العاملون يف اأجهزة ال�صرطة وغريهم من 

العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من �صرعة الوقوف على مدى اإنفاذ تلك الأوامر؛

 )ح(        �صمان عدم اإجراء اأيِّ ت�صوية توفيقية اأو غري ر�صمية للق�صايا التي تنطوي على عنف مور�س 
�صد الأطفال اإلَّ عندما تخدم تلك الت�صوية م�صالح الطفل الف�صلى ول تنطوي على ممار�صات �صارة به 
اأيِّ اختالل يف موازين القوى بني طريف الت�صوية وه�صا�صة و�صع  كالإكراه على الزواج مثاًل، مع مراعاة 
الطفل اأو اأ�صرته عند املوافقة على الت�صوية واإيالء العتبار الواجب لأيِّ خماطر لحقة قد تهدد �صالمة 

الطفل اأو اأطفال اآخرين؛

)ط(      �صمان متكني الأطفال �صحايا العنف واأ�صرهم من ا�صتخدام اآليات اأو اإجراءات منا�صبة 
تتيح لهم النت�صاف واحل�صول على تعوي�صات، مبا يف ذلك من الدولة ذاتها، و�صمان اأن تكون املعلومات 

ذات ال�صلة بتلك الآليات من�صورة على املالأ وي�صهل الطالع عليها�

العنف يف  �صحايا  الأطفال  م�صاركة  ما تتطلب  كثريًا  املقا�صاة  فعالية  باأنَّ  الت�صليم  منطلق  21- من 
ب�صهادتهم  بالإدلء  الأطفال  اإلزام  الق�صائية  الوليات  بع�س  وباأنه ميكن يف  العدالة اجلنائية،  عملية 
اأو اإكراههم على الإدلء بها وباأنَّ هوؤلء الأطفال يكونون يف و�صع ه�س وبحاجة اإىل احلماية وامل�صاعدة 
من  اجلنائية  العدالة  عملية  يف  م�صاركتهم  على  يرتتب  ما قد  دون  للحيلولة  خا�س  نحو  على  والدعم 
املزيد من املعاناة وال�صدمات النف�صية، فاإنَّ الدول الأع�صاء مطالبة يف هذا ال�صدد ب�صمان الحرتام 
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التام حلرمة حياة الطفل ال�صخ�صية يف جميع مراحل الإجراءات؛ لذا فهي حتث على اأن تكفل، عند 
القت�صاء، ما يلي:

)اأ( توافر خدمات رعاية وحماية بدنية وذهنية و�صحية خا�صة لالأطفال تاأخذ يف اعتبارها 
املتطلبات اجلن�صانية وتالئم عمر الطفل وم�صتوى ن�صجه واحتياجاته من اأجل احليلولة دون تعري�س 
الطفل �صحية العنف ملزيد من املعاناة وال�صدمات النف�صية وتعزيز تعافيه اجل�صدي والنف�صي واإعادة 

اإدماجه يف املجتمع؛
�صوا لعتداء جن�صي، خا�صة البنات الالتي اأ�صبحن حوامل  )ب(  ح�صول الأطفال الذين تعرَّ
اأو الأطفال الذين اأ�صيبوا بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية/الأيدز اأو غريه من الأمرا�س املنقولة جن�صيا 
وم�صاندة  رعاية  ومن  طبيني  واإر�صاد  ن�صح  من  اأعمارهم  مع  ما يتنا�صب  على  العتداء،  لهذا  نتيجة 

ج�صديتني وذهنيتني و�صحيتني؛
التقرير  اعتبارًا من  تبداأ  الدعم  م�صاعدة من موظفي  ال�صحايا على  الأطفال  )ج(   ح�صول 

الأويل وت�صتمر حلني انتفاء احلاجة اإىل تلك اخلدمات؛
)د( قيام املهنيني امل�صوؤولني عن م�صاعدة الأطفال ال�صحايا ببذل ق�صارى جهدهم من اأجل 

تن�صيق اأن�صطة الدعم جتنبا لتخاذ اإجراءات ل �صرورة لها وتقلي�صا لعدد املقابالت ال�صخ�صية�

 �صاد�صًا- �صمان فعالية التحقيقات واملقا�صاة 
يف حوادث العنف �صد الأطفال

تقدمي  على  وقادرة  فعالة  الأطفال  �صد  العنف  حوادث  يف  واملقا�صاة  التحقيقات  تكون  22- حتى 
مرتكبيها للعدالة حتث الدول الأع�صاء على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان 

الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( �صمان حتميل امل�صوؤولية الأوىل عن بدء التحقيقات واإجراءات املقا�صاة لل�صرطة والنيابة 
العامة وغريهما من ال�صلطات املخت�صة بحيث ل يتطلب بدء تلك التحقيقات والإجراءات قيام الطفل 

�صحية العنف اأو اأحد والديه اأو الو�صي عليه بتقدمي �صكوى ر�صمية؛
)ب(  اعتماد وتنفيذ �صيا�صات وبرامج ي�صرت�صد بها يف كل القرارات املتعلقة مبقا�صاة مرتكبي 

جرائم العنف �صد الأطفال، و�صمان ات�صام تلك القرارات بالإن�صاف والنزاهة والفعالية؛
تتعلق  وممار�صات  وبرامج  واإج���راءات  و�صيا�صات  قوانني  من  ما ينطبق  تنفيذ  )ج(    �صمان 

بالعنف �صد الأطفال تنفيذا مت�صقا وفعال من جانب نظام العدالة اجلنائية؛
ي�صمن  نحو  على  الطفل  لحتياجات  مراعية  حتقيق  اإج��راءات  وتنفيذ  اعتماد  )د( �صمان 
الإج��راءات  اإليها  ت�صتند  اأدلة  تقدمي  على  وي�صاعد  الأطفال  �صد  العنف  حالت  على  ال�صليم  التعرف 

الإدارية واملدنية واجلنائية، مع تقدمي امل�صاعدة الواجبة لالأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة؛
الأدلة،  التحقيقات وعمليات جمع  ب�صاأن  )ه( و�صع وتنفيذ �صيا�صات وتدابري ت�صد منا�صبة 
خا�صة العينات اجل�صدية، تاأخذ يف اعتبارها ما لالأطفال �صحايا العنف من احتياجات واآراء وفقًا لعمر 
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الطفل ال�صحية ومقدار ن�صجه، وحترتم كرامتهم و�صالمتهم وتقلل قدر الإمكان من عمليات التدخل 
يف حياتهم، وتتقيد يف الوقت ذاته باملعايري الوطنية املتعلقة بجمع الأدلة؛

اأن يتوافر لدى القائمني على التحقيق يف حوادث العنف املزعوم ارتكابها �صد  )و(   �صمان 
الأطفال ما يلزم من واجبات و�صالحيات و�صلطات للح�صول على جميع املعلومات ال�صرورية للتحقيق، 
وفقًا لالإجراءات اجلنائية املن�صو�س عليها يف القانون الوطني، واأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد 

مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعا؛
)ز( �صمان احلر�س العظيم على جتنب تعري�س الطفل �صحية العنف ملزيد من الأذى من 
النحو  الآراء على  تلك  اآرائه ومراعاة  اإبداء  اإىل  الطفل  ي�صمل دعوة  التحقيق، على نحو  خالل عملية 
واملتطلبات  الطفل  احتياجات  تراعي  ممار�صات  واتباع  ن�صجه،  ومقدار  الطفل  لعمر  وفقًا  الواجب 

اجلن�صانية اأثناء اإجراءات التحقيق واملقا�صاة؛
)ح( �صمان اأن تراعي القرارات املتعلقة باإلقاء القب�س على ال�صخ�س املزعوم ارتكابه عنفا 
�صد الطفل، اأو باعتقال ذلك ال�صخ�س اأو احتجازه، و�صروط الإفراج عنه باأيِّ �صكل كان، احلاجة اإىل 

تاأمني �صالمة الطفل واأقاربه، واأن حتول تلك القرارات اأي�صًا دون ارتكاب مزيد من اأعمال العنف�

�صابعًا- تعزيز التعاون فيما بني �صتى القطاعات
23- حتث الدول الأع�صاء، اإقرارا منها بالأدوار التكاملية التي يوؤديها نظام العدالة اجلنائية وهيئات 
حماية الأطفال وقطاعات اخلدمات ال�صحية والتعليمية والجتماعية، بل ونظم العدالة غري الر�صمية 
يف بع�س احلالت، يف اإر�صاء بيئة حمائية ومنع حوادث العنف �صد الأطفال والت�صدي لها، على القيام 

عند القت�صاء، مبا يلي:
الطفل  وحماية  العدالة اجلنائية  بني قطاعات  فيما  الفعالني  والتعاون  التن�صيق  )اأ( �صمان 
�صد  العنف  ح��الت  عن  الك�صف  يخ�س  فيما  والتعليمية  ال�صحية  واخلدمات  الجتماعية  والرعاية 

الأطفال والإبالغ عنها والت�صدي لها وحماية الأطفال ال�صحايا وم�صاعدتهم؛
ال�صحية  بني هيئات اخلدمات  الطوارئ،  الت�صغيلية، خا�صة يف حالت  الروابط  توثيق  )ب(  
والجتماعية، �صواء يف القطاع العام اأو اخلا�س، وهيئات العدالة اجلنائية بغر�س الإبالغ عن اأعمال 
احلياة  حرمة  اح��رتام  جانب  اإىل  املالئم  النحو  على  لها  والت�صدي  وت�صجيلها  الأطفال  �صد  العنف 

ال�صخ�صية لالأطفال �صحايا هذا العنف؛
)ج(   توثيق الروابط بني نظم العدالة غري الر�صمية واملوؤ�ص�صات املعنية بالعدالة وحماية الطفل؛
 )د(      ا�صتحداث نظم معلومات وبروتوكولت فيما بني الهيئات من اأجل تي�صري تبادل املعلومات 
الأطفال  من  �صحاياها  وحماية  لها  والت�صدي  الأطفال  �صد  العنف  ح��وادث  ا�صتبانة  على  والتعاون 

وم�صاءلة مرتكبيها، وفقًا للقوانني الوطنية املتعلقة بحماية البيانات؛
)ه(    �صمان الإ�صراع فورًا باإبالغ ال�صرطة وغريها من هيئات اإنفاذ القانون باأعمال العنف �صد 

الأطفال عندما ت�صتبه يف وقوعها الأجهزة ال�صحية والجتماعية وهيئات حماية الطفل؛
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اجلوانب  مع  التعامل  على  تخ�ص�صيا  تدريبا  مدربة  متخ�ص�صة  وحدات  اإن�صاء  )و( تعزيز 
على  احل�صول  من  ال�صحايا  يتمكن  بحيث  العنف،  �صحايا  بالأطفال  املتعلقة  واحل�صا�صة  املعقدة 
م�صاعدات وخدمات حماية وتدخل �صاملة، مبا فيها اخلدمات ال�صحية والجتماعية، وعلى عون قانوين 

وم�صاعدة وحماية من ال�صرطة؛
)ز(        �صمان وجود خدمات طبية ونف�صية واجتماعية وقانونية وافية تراعي احتياجات الأطفال 
اإدارة العدالة اجلنائية للق�صايا التي تنطوي على عنف  اأجل تعزيز عملية  �صحايا العنف، وذلك من 
�صد الأطفال، والت�صجيع على تطوير خدمات �صحية متخ�ص�صة، مبا فيها فحو�س جنائية �صرية �صاملة 
�صًا للم�صابني  مو اخلدمات ال�صحية املدربون وعالج مالئم ي�صمل عالجًا متخ�صِّ يجريها جمانًا مقدِّ
اإحالة الأطفال ال�صحايا اإىل خمتلف الهيئات  بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية/الأيدز، وتي�صري ودعم 

بغية احل�صول على �صتى اخلدمات الالزمة؛
)ح(     تقدمي الدعم لالأطفال الذين جرد اآباوؤهم اأو القائمون على رعايتهم من حريتهم بغية 
�س هوؤلء لعنف حمتمل نتيجة لت�صرفات اأو اأو�صاع اآباء هوؤلء الأطفال اأو القائمني على  درء خماطر تعرُّ

رعايتهم، وجمابهة تلك املخاطر�

 ثامنًا- حت�صني الإجراءات اجلنائية يف الأمور
التي تنطوي على اأطفال �صحايا للعنف

24-  فيما يخ�س الإجراءات اجلنائية يف الأمور التي تنطوي على اأطفال �صحايا للعنف، حتث الدول 
الأع�صاء على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
�صالمة  على  احل��ف��اظ  تكفل  حماية  ت��داب��ري  وات��خ��اذ  �صاملة  خ��دم��ات  توفري  �صمان  )اأ(  
بقدرة  امل�صا�س  دون  اجلنائية،  العدالة  عملية  مراحل  كل  يف  واأ�صرهم  ال�صحايا  وكرامة  وخ�صو�صيات 
ال�صحية على امل�صاركة يف التحقيق اأو املقا�صاة اأو رغبة ال�صحية يف تلك امل�صاركة، وتكفل حمايتهم من 

الرتهيب والنتقام؛
الفر�صة  واإف�صاح  ن�صجه،  ومقدار  لعمره  وفقًا  الواجب  وزنها  الطفل  اآراء  اإعطاء  )ب(   �صمان 
اأيِّ اإجراءات ق�صائية واإدارية، و�صمان معاملة كل طفل من الأطفال  اأمام الطفل للم�صاركة الكاملة يف 
جديرة  غري  اأو  باطلة  �صهادته  اأنَّ  افرتا�س  ع��دم  مع  ب�صهاداته  الإدلء  على  ق��ادرا  �صاهدا  باعتباره 
اأنَّ عمره ومقدار ن�صجه  اأخرى ترى  اأيُّ �صلطة خمت�صة  اأو  بالثقة ب�صبب عمره وحده ما دامت املحكمة 
اأدوات ات�صال وو�صائل م�صاعدة   ي�صمحان له بالإدلء ب�صهادة مفهومة وموثوقة، �صواء مت ذلك بوا�صطة 

اأخرى اأو بدونها؛

)ج(     �صمان عدم مطالبة الأطفال �صحايا العنف، يف احلالت املنا�صبة، بالإدلء ب�صهاداتهم يف 
اإجراءات العدالة دون علم اآبائهم اأو الأو�صياء عليهم، وعدم اعتبار رف�س الطفل الإدلء ب�صهادته جرما 
ب�صكل اأو باآخر، ومتكني الأطفال �صحايا العنف من الإدلء ب�صهاداتهم يف الإجراءات اجلنائية من خالل 
تدابري مالئمة وممار�صات توافق طفولتهم وتي�صر اإدلءهم ب�صهاداتهم عن طريق حماية خ�صو�صياتهم 
وهويتهم وكرامتهم وعلى نحو ي�صمن �صالمة الطفل قبل الإجراءات القانونية واأثناءها وبعدها ويحول 
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العرتاف  مع  اإليه  ال�صتماع  يف  القانوين  وحقه  الطفل  احتياجات  ويراعي  به  اإ�صايف  اأذى  اإحلاق  دون 
باحلقوق القانونية للمتهم؛

)د( �صمان الإ�صراع، فورًا وعلى نحو واف، باإبالغ الأطفال �صحايا العنف اأو اآبائهم اأو الأو�صياء 
عليهم وممثليهم القانونيني، اعتبارًا من اأول ات�صال لهم بنظام العدالة وعلى امتداد مراحل الإجراءات 
م  الق�صائية، بعدة اأمور منها حقوق الطفل والإجراءات ذات ال�صلة وامل�صاعدة القانونية املتاحة له وتقدُّ

�صري النظر يف الق�صية املحددة والبت فيها؛
مهني  �صخ�س  القت�صاء  وعند  عليه،  الو�صي  اأو  ال�صحية  الطفل  والدي  مرافقة  )ه( �صمان 
معني بحماية الطفل، الطفل اأثناء املقابالت ال�صخ�صية التي جترى يف اإطار التحقيقات واأثناء اإجراءات 
النحو الذي متليه م�صالح  التالية على  اإلَّ يف الظروف  اإدلئه ب�صهادته،  املحاكمة على نحو ي�صمل وقت 

الطفل الف�صلى:
اأو الو�صي عليه هو املزعوم ارتكابه اجلرمية التي  اأحد الوالدين )كال الوالدين(  ‘1’ اأن يكون 

�س لها الطفل؛ تعرَّ
‘2’ اأن ترى املحكمة اأنه لي�س من م�صلحة الطفل الف�صلى اأن يرافقه اأحد والديه )كال والديه( اأو 

الو�صي عليه، ا�صتنادا اإىل عدة اأمور منها اإبداء الطفل قلقا موؤكدا من هذه املرافقة؛
)و( �صمان اأن ت�صرح للطفل الإجراءات ذات ال�صلة باإدلئه ب�صهادته، واأن جترى تلك الإجراءات 

بعبارات ب�صيطة ي�صهل على الطفل فهمها، و�صمان توافر ترجمة �صفوية اإىل لغة يفهمها الطفل؛
)ز( احرتام حرمة احلياة ال�صخ�صية لالأطفال �صحايا العنف باعتبار ذلك م�صاألة ذات اأهمية 
ال�صماح  العر�س على اجلمهور دون داع، وذلك مثاًل عن طريق عدم  اأوىل، وحماية هوؤلء الأطفال من 
بوجود اأفراد اجلمهور وو�صائل الإعالم داخل قاعة املحكمة اأثناء اإدلء الطفل ب�صهادته، وحماية املعلومات 
املتعلقة مب�صاركة الطفل يف اإجراءات العدالة عن طريق احلفاظ على ال�صرية وفر�س قيود على اإف�صاء 

معلومات قد توؤدي اإىل التعرف على هوية الطفل؛
باإجراء  الوطنية،  القانونية  النظم  اإط��ار  داخل  ممكن،  وقت  اأق��رب  يف  الإ�صراع  )ح( �صمان 

املحاكمة التي تنطوي على اأطفال �صحايا ما مل يكن تاأجيلها يخدم م�صالح الطفل الف�صلى؛
اإج��راءات مراعية لالأطفال، مبا يف ذلك توفري غرف مقابالت  ا�صتخدام  الن�س على  )ط(  
ال�صحايا  لالأطفال  التخ�ص�صات  متعددة  خدمات  وتوفري  الأط��ف��ال،  اأج��ل  من  م�صممة  �صخ�صية 
الأط��ف��ال،  م��ن  �صهود  وج��ود  ي��راع��ي  نحو  على  املحكمة  بيئة  وتكييف  واح���د،  مكان  يف  كلها  جتمع 
اأوقاتها  حت��دد  ا�صتماع  جل�صات  وعقد  الطفل،  �صهادة  اإىل  ال�صتماع  اأث��ن��اء  راح��ة  ف��رتات  واإت��اح��ة 
عدم  ل�صمان  منا�صب  اإخطار  نظام  واتباع  ن�صجه،  ومقدار  الطفل  عمر  ينا�صب  نحو  على  اليومية 
اإدلء  تي�صر  التي  املالئمة  التدابري  من  ذل��ك  وغ��ري  ال�صرورة،  عند  اإلَّ  املحكمة  اإىل  الطفل   ذه��اب 

الطفل ب�صهادته؛
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اأو  العنف لرتهيب  الأطفال �صحايا  �س  تعرُّ اأو�صاع مالئمة، عند احتمال  توافر  )ي( �صمان 
تهديد اأو اأذى، ت�صمن �صالمتهم، و�صمان اتخاذ تدابري وقائية معينة منها مثاًل:

العدالة  اإج��راءات  اأثناء  وقت  اأيِّ  واملتهم يف  ال�صحية  الطفل  مبا�صر بني  ات�صال  اأيِّ  ‘1’ منع 
اجلنائية؛

‘2’ مطالبة حمكمة خمت�صة باأن ت�صدر اأوامر تقييدية، مدعومة بنظام ت�صجيل لتلك الأوامر؛

‘3’ مطالبة حمكمة خمت�صة باأن ت�صدر يف حق املتهم اأمر احتجاز قبل املحاكمة، مع ا�صرتاط 
"عدم اإجرائه اأيَّ ات�صال" اأثناء احتجازه؛

‘4’ مطالبة حمكمة خمت�صة باأن ت�صدر اأمرًا بو�صع املتهم حتت الإقامة اجلربية اإذا اقت�صت 
ال�صرورة؛

‘5’ مطالبة ال�صرطة اأو هيئات اأخرى ذات �صلة بحماية الطفل ال�صحية، و�صمان عدم اإف�صاء 
مكان وجود الطفل�

اإقرارا منها مبا يت�صم به العنف �صد الأطفال من طابع خطري واآخذة  25- وحتث الدول الأع�صاء، 
عند  تكفل،  اأن  على  ال�صحايا،  لالأطفال  ي�صببه  الذي  والنف�صي  اجل�صدي  الأذى  فداحة  العتبار  بعني 
القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، متى مت اللجوء اإىل نظم العدالة 
عن  العنف  هذا  مرتكبي  وم�صاءلة  مالئم  نحو  على  الأطفال  �صد  العنف  وردع  �صجب  الر�صمية،  غري 

اأفعالهم، واإن�صاف الأطفال ال�صحايا ودعمهم وتعوي�صهم�
الأطفال  حماية  اإىل  الرامية  التدابري  ت�صتمر  اأن  بوجوب  منها  اإق��رارا  الأع�صاء،  الدول  26- وحتث 
�صحايا العنف وم�صاعدتهم بعد اإدانة ال�صخ�س املتهم بارتكاب هذا العنف وتوقيع العقوبة عليه، على 

القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
اإطالق  عند  اإخطاره  يف  عليه،  الو�صي  اأو  والديه  اأو  العنف،  �صحية  الطفل  حق  )اأ( �صمان 

�صراح اجلاين بعد احتجازه اأو حب�صه اإذا رغبوا يف ذلك؛
)ب(  و�صع وتنفيذ وتقييم برامج معاجلة واإعادة اإدماج واإعادة تاأهيل للمدانني بارتكاب عنف 

�صد الأطفال ت�صع على راأ�س اأولوياتها �صالمة ال�صحايا ومنع تكرار هذا العنف؛
)ج(       �صمان قيام ال�صلطات الق�صائية والإ�صالحية، عند القت�صاء، بر�صد امتثال مرتكبي تلك 

الأعمال لأيِّ عالج اأو اإجراء اآخر تاأمر به املحكمة؛
الطفل  هذا  م�صلحة  ويف  العنف  �صحية  الطفل  تهدد  التي  املخاطر  يف  النظر  )د( �صمان 
اإدماجه  باإعادة  اأو  اأو حب�صه  احتجازه  بعد  اجلاين  عن  بالإفراج  تتعلق  ق��رارات  اتخاذ  عند   الف�صلى 

داخل املجتمع�
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 تا�صعًا-  �صمان اأن تعرب العقوبات املوقعة عما يت�صم 
به العنف  �صد الأطفال من طابع خطري

واآخذة  الأطفال من طابع خطري  العنف �صد  به  يت�صم  اإق��رارا منها مبا  الأع�صاء،  الدول  27- حتث 
القيام، عند القت�صاء ومع  اأي�صًا، على  اأطفاًل هم  اأن يكون مرتكبو هذا العنف  يف احل�صبان احتمال 

مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
�صد  عنف  اأعمال  مرتكبي  على  منا�صبة  عقوبات  توقيع  على  القانون  ين�س  اأن  )اأ( �صمان 

الأطفال بحيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك الأعمال؛
تفاقم  اإىل  ت��وؤدي  قد  حمددة  عوامل  العتبار  بعني  الوطنية  القوانني  تاأخذ  اأن  �صمان  )ب(  
خطرية،  ذهنية  اأو  عقلية  باإعاقة  ال�صحية  واإ�صابة  ال�صحية،  عمر  مثاًل  العوامل  تلك  ومن  اجلرمية، 
وارتكابه عنفا �صد  اأو �صلطة ميلكها،  اأودعت فيه  ثقة  ا�صتخدام اجلاين  و�صوء  العنف،  اأعمال  وتكرار 

طفل وثيق ال�صلة به؛
الأطفال حتت  اأعمال عنف �صد  يرتكب  امل�صوؤولية اجلنائية عمن  اإ�صقاط  )ج(   �صمان عدم 

تاأثري الكحول اأو املخدرات اأو غريها من املواد؛
)د( �صمان اإمكانية توقيع حظر اأو قيد على الأفراد باأمر ت�صدره املحكمة اأو بو�صائل اأخرى، 

�صمن اإطار النظم القانونية الوطنية، مينعهم من التحر�س بالأطفال اأو ترهيبهم اأو تهديدهم؛
العتبار عند  بعني  ال�صحايا،  اأو�صاع  فيها ه�صا�صة  ال�صالمة، مبا  اأخذ خماطر  )ه( �صمان 
امل�صروط  اأو الإفراج  املتهم ب�صمان  �صراح  اإطالق  اأو  بالأحكام غري الحتجازية  تتعلق  اإ�صدار قرارات 
عنه اأو اإخالء �صبيله امل�صروط بتح�صني �صلوكه اأو و�صعه قيد املراقبة، خا�صة عند التعامل مع جمرمني 

خطريين وذوي �صوابق؛
اأجل  من  العقوبات  اأحكام  من  كاملة  بطائفة  الت�صريعات،  خالل  من  املحاكم،  )و( تزويد 
حماية ال�صحية وغريه من الأ�صخا�س املت�صررين بل واملجتمع كله من تكرار العنف، ومن اأجل اإعادة 

تاأهيل مرتكب العنف، عند القت�صاء؛
)ز( ا�صتعرا�س وحتديث القوانني الوطنية على نحو يكفل اأن تت�صم القرارات ال�صادرة عن 

املحاكم يف الق�صايا التي تنطوي على جرائم عنف �صد الأطفال باأنها:
‘1’ ت�صجب وتردع العنف �صد الأطفال؛

‘2’ حتمل املجرمني، مع اإيالء العتبار الواجب لعمرهم ومقدار ن�صجهم، م�صوؤولية اأفعالهم 
املنطوية على عنف �صد الأطفال؛

وعن  بل  ال�صحية،  عن  املجرم  ف�صل  منها  و�صائل  بعدة  واملجتمع،  ال�صحية  �صالمة  ‘3’ تعزز 
املجتمع اإذا اقت�صت ال�صرورة؛

‘4’ ت�صمح مبراعاة خطورة الأذى اجل�صدي والنف�صي الذي حلق بال�صحية؛
العنف من عواقب  تفر�س على مرتكب  التي  العقوبات  ما يرتتب على  اعتبارها  ‘5’ تاأخذ يف 

تلحق بال�صحايا، وباأفراد اأ�صرهم اإذا كان الأمر مي�صهم؛
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‘6’ تق�صي ب�صرف تعوي�صات عن الأذى الذي ت�صبب فيه العنف؛

تاأهيل مرتكب العنف، بعدة و�صائل منها تعزيز �صعوره بامل�صوؤولية عما  اإعادة  ‘7’ ت�صجع على 
جنت يداه، واإعادة تاأهيله واإدماجه يف املجتمع عند القت�صاء�

 عا�صرًا-   تعزيز قدرات املهنيني العاملني يف 
جمال العدالة اجلنائية وتدريبهم

اإقرارا منها مب�صوؤولية املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية عن  28- حتث الدول الأع�صاء، 
منع العنف �صد الأطفال والت�صدي له وعن حماية الأطفال �صحايا العنف، وكذلك باحلاجة اإىل تي�صري 

ودعم اأدائهم هذا الدور، على القيام، عند القت�صاء، مبا يلي:
)اأ( اتخاذ تدابري وتخ�صي�س موارد وافية من اأجل تطوير قدرات املهنيني العاملني يف نظام 

العدالة اجلنائية بغية منع العنف �صد الأطفال منعا ناجعا وحماية وم�صاعدة الأطفال �صحايا العنف؛
)ب(  توثيق التعاون والتن�صيق والتاآزر بني موظفي العدالة اجلنائية وغريهم من املهنيني ذوي 
ال�صلة، خا�صة العاملني منهم يف قطاعات حماية الطفل ورعايته اجتماعيا وتوفري اخلدمات ال�صحية 

والتعليمية له؛
)ج(   ت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية للمهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية ب�صاأن حقوق 
الطفل، خا�صة ب�صاأن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدويل حلقوق الإن�صان، واإمدادهم مبعلومات عن 
هوؤلء  وتثقيف  للتمييز،  �س  يتعرَّ اأن  يحتمل  منهم  الأطفال، خا�صة من  مع جميع  املالئمة  التعامل  �صبل 
املهنيني ب�صاأن مراحل منو الأطفال وعملية منو اإدراكهم وديناميات وطبيعة العنف �صد الأطفال والفرق 
الكحول  لتاأثري  اخلا�صعني  الأطفال  مع  ال�صليم  والتعامل  والع�صابات  العادية  الأن��داد  جمموعات   بني 

اأو املخدرات؛
الر�صمية  غري  العدالة  نظم  يف  للعاملني  وتدريب  ومعلومات  اإر�صادات  وتوفري  )د( ت�صميم 
من اأجل ال�صتيثاق من اأنَّ ممار�صاتهم وتف�صرياتهم القانونية وقراراتهم متتثل للقانون الدويل حلقوق 

ر لالأطفال حماية فعالة من جميع اأ�صكال العنف؛ الإن�صان وتوفِّ
اإلزامية متعددة الثقافات ومراعية لحتياجات الأطفال  )ه( ت�صميم وتنفيذ مناذج تدريبية 
وللمتطلبات اجلن�صانية، تكون موجهة اإىل املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وتن�صب على رف�س 
�صون لهذا العنف من اآثار وعواقب �صارة؛ كل اأ�صكال العنف �صد الأطفال وعلى ما يلحق بكل الذين يتعرَّ

وتثقيف  واف  تدريب  على  اجلنائية  العدالة  جمال  يف  العاملني  املهنيني  ح�صول  )و( �صمان 
متوا�صل ب�صاأن كل القوانني وال�صيا�صات والربامج الوطنية ذات ال�صلة، وكذلك ب�صاأن ال�صكوك القانونية 

الدولية ذات ال�صلة؛
)ز( تعزيز قدرات اخلرباء املتخ�ص�صني من بني املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية 
متخ�ص�صة  اأو كوادر  وح��دات  اإن�صاء  اأمكن،  اإن  منها،  و�صائل  بعدة  وذلك  اخل��رباء،  بهوؤلء  وال�صتعانة 
وحماكم متخ�ص�صة اأو تخ�صي�س جزء من وقت املحاكم من اأجل هذا الغر�س؛ و�صمان ح�صول جميع 
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العدالة  جمال  يف  العاملني  املهنيني  من  وغريهم  الق�صاة  وجميع  العامة  والنيابة  ال�صرطة  يف  العاملني 
املتعلقة  وامل�صائل  اجلن�صانية  بامل�صائل  وعيهم  اإذك��اء  اإىل  يرمي  منتظم  موؤ�ص�صي  تدريب  على  اجلنائية 

بالأطفال واإىل اإك�صابهم القدرة على الت�صدي للعنف �صد الأطفال؛
)ح( �صمان ح�صول موظفي العدالة اجلنائية وال�صلطات املخت�صة الأخرى على تدريب واف، 

كل يف جمال اخت�صا�صه، من اأجل ما يلي:
‘1’ ا�صتبانة الحتياجات املحددة لالأطفال �صحايا العنف وتلبيتها على النحو املالئم؛

‘2’ ا�صتقبال ومعاملة كل الأطفال �صحايا العنف باحرتام بغية منع اإحلاق مزيد من الأذى بهم؛

‘3’ معاجلة ال�صكاوى على نحو يحافظ على �صريتها؛

‘4’ اإجراء ا�صتق�صاءات فعالة ب�صاأن احلوادث التي يزعم انطواوؤها على عنف �صد الأطفال؛

‘5’ التفاعل مع الأطفال ال�صحايا بطريقة تتنا�صب واأعمارهم وتراعي احتياجاتهم واملتطلبات 
اجلن�صانية؛

‘6’ اإجراء تقييمات ب�صاأن ال�صالمة وتنفيذ تدابري ت�صد للمخاطر؛

‘7’ اإنفاذ ما ي�صدر من اأوامر حماية؛

العاملني  املهنيني  اإىل  موجهة  �صلوك،  قواعد  مدونات  و�صع  اإىل  الرامية  اجلهود  دعم  )ط(  
واإحالة  �صكاوى  اإج��راءات  وتت�صمن  الأطفال  العنف �صد  العدالة اجلنائية، حتظر ممار�صة  يف جمال 

ماأمونة؛ وت�صجيع الرابطات املهنية املعنية على و�صع معايري اإلزامية ب�صاأن املمار�صات وال�صلوك�

اجلزء الثالث
 منع العنف �شد الأطفال 

والت�شدي له داخل نظام العدالة

حادي ع�صر-  احلد من عدد الأطفال املحتكني بنظام العدالة
عليهم  العقوبات  وتوقيع  الأطفال  جترمي  جتنب  باأهمية  منها  اإق��رارا  الأع�صاء،  ال��دول  29- حتث 
ذات ال�صلة،  الدولية  الإن�صان  حقوق  �صكوك  مراعاتها  ومع  القت�صاء  عند  تكفل،  اأن  على  داع،  دون 
ل يعترب  بالغا  �صخ�صا  ك��ان  اإذا  عليه  مرتكبه  ل يعاقب  اأو  جنائية  جرمية  ل يعترب  �صلوك  اأيَّ  اأنَّ 
الأطفال و�صم  منع  اأج��ل  من  وذل��ك  طفال،  ك��ان  اإذا  عليه  مرتكبه  يعاقب  ول  جنائية  جرمية   اأي�صًا 

 واإيذائهم وجترميهم�
30- ويف هذا ال�صدد ت�صجع الدول الأع�صاء على عدم حتديد �صنٍّ دنيا منخف�صة للغاية للم�صوؤولية 
هذا  يف  الإ�صارة  مع  للطفل،  والفكري  والعقلي  العاطفي  الن�صج  مقدار  العتبار  يف  اآخ��ذة  اجلنائية، 
ال�صدد اإىل تو�صيات جلنة حقوق الطفل برفع ال�صن الدنيا للم�صوؤولية اجلنائية اإىل �صنِّ 12 عامًا دون 

اأيِّ ا�صتثناء، باعتبارها ال�صن الدنيا املطلقة، وموا�صلة رفعها لت�صل اإىل م�صتويات اأعلى�
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عدد  لتقلي�س  الفعالية  وال�صديدة  الهامة  ال�صبل  من  باأنَّ  منها  اإق��رارا  الأع�صاء،  الدول  31- وحتث 
الأطفال الذين ميثلون اأمام نظام العدالة و�صع اآليات حتويل وبرامج عدالة ت�صاحلية وا�صتخدام برامج 
الدعم  تقدمي  على  الق�صائية عالوة  لالإجراءات  بديلة  تدابري  باعتبارها  ق�صرية  وتعليم غري  معاجلة 
لالأ�صر، على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( النظر يف و�صع برامج حتويل قائمة على احللول املجتمعية، وتوفري خيارات اأمام موظفي 
ال�صرطة وغريهم من موظفي اإنفاذ القانون واأع�صاء النيابة العامة والق�صاة تتيح لهم حتويل الأطفال 
خارج نظام العدالة، مبا ي�صمل الإنذار والتكليف باأداء اأعمال جمتمعية، مع تطبيق تلك اخليارات جنبا 

اإىل جنب مع عمليات العدالة الت�صاحلية؛
)ب(  تعزيز التعاون الوثيق بني قطاعات العدالة وحماية الطفل وخدمات الرعاية الجتماعية 
واخلدمات ال�صحية والتعليمية مبا يعزز ا�صتخدام التدابري البديلة لالإجراءات الق�صائية ولالحتجاز 

وتطبيق تلك التدابري؛
)ج(   النظر يف ت�صميم وتنفيذ برامج عدالة ت�صاحلية تخ�س الأطفال باعتبارها تدابري بديلة 

لالإجراءات الق�صائية؛
)د( النظر يف ا�صتخدام برامج معاجلة وتعليم وم�صاعدة غري ق�صرية باعتبارها تدابري بديلة 
لالإجراءات الق�صائية، وا�صتحداث عمليات تدخل بديلة غري احتجازية وبرامج فعالة لإعادة الإدماج 

يف املجتمع�

 ثاين ع�صر- منع العنف املرتبط باأن�صطة 
اإنفاذ القانون والنيابة العامة

32- حتث الدول الأع�صاء، اإدراكًا منها باأنَّ قوات ال�صرطة وغريها من قوات الأمن ميكن يف بع�س 
الأحيان اأن تكون م�صوؤولة عن العنف �صد الأطفال، على القيام، مع مراعاتها ال�صكوك القانونية الدولية 
ذات ال�صلة، مبنع التع�صف يف ا�صتخدام ال�صلطة، والحتجاز التع�صفي، واأعمال الف�صاد والبتزاز التي 

يرتكبها موظفو ال�صرطة الذين ي�صتهدفون الأطفال واأ�صرهم�
33- وحتث الدول الأع�صاء على فر�س حظر فعال على ا�صتخدام كل اأ�صكال العنف والتعذيب اأو املعاملة 
اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة من اأجل احل�صول على معلومات وانتزاع اعرتافات واإجبار 
الطفل على العمل خمربا اأو عميال لل�صرطة اأو حمل الطفل على ال�صطالع باأن�صطة معينة على كره منه�
34- وحتث الدول الأع�صاء، اإدراكًا منها باأنَّ العتقالت والتحقيقات ميكن اأن يتخللها عنف ميار�س 
�صد الأطفال، على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، 

مبا يلي:
القب�س على  اإلقاء  بالقانون عند تنفيذ جميع العتقالت، وق�صر عمليات  التقيد  )اأ( �صمان 
اأخري،  كمالذ  �صرورية  التدابري  تلك  فيها  تكون  التي  احل��الت  على  واحتجازهم  واعتقالهم  الأطفال 
واحلر�س قدر الإمكان على تعزيز وتنفيذ بدائل لالعتقال والحتجاز ت�صمل اأوامر ال�صتدعاء واإ�صعارات 

املثول يف اجلرائم التي يزعم اأنَّ مرتكبيها اأطفال؛
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واعتقالهم  الأطفال  على  القب�س  اإلقاء  عمليات  تنفذ  اأن  بوجوب  القائل  املبداأ  تنفيذ  )ب(  
بطريقة مراعية لالأطفال؛

)ج(   حظر ا�صتخدام اأ�صلحة نارية و�صواعق كهربائية واأ�صاليب عنيفة عند اإلقاء القب�س على 
الأطفال واعتقالهم، واتباع تدابري واإجراءات حتد بعناية من ا�صتخدام ال�صرطة القوة واأدوات التقييد 

عند اإلقائها القب�س على الأطفال واعتقالهم وتوجه هذا ال�صتخدام؛
)د( ا�صرتاط و�صمان ور�صد امتثال ال�صرطة ل�صرورة اإخطار اآباء الأطفال والأو�صياء عليهم 

اأو القائمني على رعايتهم فور اإلقاء القب�س عليهم اأو اعتقالهم؛
)ه( �صمان مراعاة امل�صلحة الف�صلى للطفل والعوامل الأخرى ذات ال�صلة عند النظر فيما 
اإذا كان من ال�صروري اأن يح�صر اأحد والدي الطفل اأو الو�صي عليه اأو ممثله القانوين اأو �صخ�س بالغ 
م�صوؤول، اأو �صخ�س مهني معني بحماية الطفل عند ال�صرورة، اأيَّ مقابلة �صخ�صية مع الطفل اأو عملية 

ا�صتجواب له اأو اأن يراقب الطفل اأثناء تلك املقابلة اأو ذلك ال�صتجواب؛
)و( �صمان اإبالغ الأطفال بحقوقهم، ومتكينهم من احل�صول الفوري على م�صاعدة قانونية 
اأثناء ا�صتجواب ال�صرطة لهم واأثناء فرتة احتجازهم لدى ال�صرطة، ومتكينهم من الت�صاور بحرية ويف 

�صرية تامة مع ممثليهم القانونيني؛
)ز( ا�صتعرا�س وتقييم، بل وحتديث اإذا اقت�صت ال�صرورة، القوانني وال�صيا�صات واملدونات 
والإجراءات والربامج واملمار�صات الوطنية املتعلقة بتنفيذ �صيا�صات واإجراءات �صارمة تت�صل مبالحقة 
اأجزاء حميمة  باأخذ عينات من  الأطفال على نحو يحرتم حرمة حياتهم اخلا�صة وكرامتهم وتت�صل 

وغري حميمة من اأج�صام الأطفال امل�صتبه فيهم وبتقدير عمر الطفل وجن�صه؛
)ح( تنفيذ تدابري ترمي خ�صي�صا اإىل منع العنف املتعلق مبمار�صات غري قانونية من جانب 
ال�صرطة، منها عمليات العتقال والحتجاز التع�صفية والعقوبات التي توقع على الأطفال خارج نطاق 

الق�صاء ب�صبب اإتيانهم ب�صلوك غري قانوين اأو غري مرغوب فيه؛
 )ط(   و�صع اإجراءات متي�صرة ومنا�صبة لالأطفال وماأمونة تتيح لهم تقدمي �صكاوى ب�صاأن حوادث 

�صوا له اأثناء اعتقالهم اأو ا�صتجوابهم اأو اأثناء فرتة احتجازهم لدى ال�صرطة؛ عنف تعرَّ
املزعوم  العنف  ح��وادث  ب�صاأن  وفعالة  م�صتقلة  حتقيقات  اإج��راء  يف  الإ���ص��راع  )ي( �صمان 
ارتكابها �صد الأطفال اأثناء احتكاكهم بال�صرطة، و�صمان اإبعاد كل من يزعم تورطه يف اأعمال عنف 
مي ال�صكاوى  �صد الأطفال من اأيِّ موقع تكون له فيه �صيطرة اأو �صلطة، مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، على مقدِّ

وال�صهود واأ�صرهم، عالوة على القائمني على التحقيقات؛
)ك(  اتخاذ تدابري تتيح الت�صدي ملخاطر العنف وحماية الأطفال اأثناء نقلهم اإىل املحكمة اأو 
امل�صت�صفى اأو مرفق اآخر، مبا يف ذلك خماطر العنف اأثناء وجودهم داخل قف�س التهام يف املحكمة 

جنبا اإىل جنب مع اأ�صخا�س بالغني؛
)ل(     �صمان مراعاة م�صالح الطفل الف�صلى ورعايته وتلبية احتياجاته الأخرى عند اعتقال 

اأحد والديه اأو الو�صي عليه اأو القائم برعايته�
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 ثالث ع�صر-  �صمان عدم ا�صتخدام التجريد من احلرية اإلَّ كتدبري 
يلجاأ اإليه كمالذ اأخري ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة

35- حتث الدول الأع�صاء، اإقرارا منها باأنَّ احلد من ا�صتخدام الحتجاز عقابا وت�صجيع ا�صتخدام 
بدائل لالحتجاز ميكن اأن ي�صاعدا على تقلي�س خماطر العنف الذي ميار�س �صد الأطفال داخل نظام 
العدالة، على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( عدم جتريد الأطفال من حريتهم على نحو غري قانوين اأو على نحو تع�صفي اإلَّ كمالذ 

اأخري ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة، و�صمان اأن يكون هذا التجريد يف حال حدوثه متفقا مع القانون؛
)ب(  �صمان قدرة الأطفال طوال كل مراحل �صري العدالة على احل�صول على معونة قانونية 

متولها احلكومة؛
)ج(   �صمان قدرة الأطفال على ممار�صة حقهم يف ا�صتئناف اأيِّ حكم واحل�صول على املعونة 

القانونية ال�صرورية من اأجل عمل ذلك؛
اإمكانية الإفراج املبكر عن الأطفال، وتوفري برامج وخدمات رعاية لحقة  )د( الن�س على 

واإعادة اإدماج يف املجتمع؛
العاملني  للمهنيني  املتخ�ص�س،  التدريب  الأقل  اأو على  املهني،  التخ�ص�س  )ه( تي�صري �صبل 
يف جمال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع الأطفال الذين يدعى اأنهم انتهكوا القانون اجلنائي اأو 

يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك�

 رابع ع�صر-  حظر التعذيب وغريه من �صروب املعاملة 
اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة

36- حتث الدول الأع�صاء، اإقرارا منها بعدم جواز اإخ�صاع اأيِّ طفل للتعذيب اأو ل�صروب املعاملة اأو 
العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، على ما يلي:

الوطنية بحيث حتظر  اإذا اقت�صت ال�صرورة، قوانينها  )اأ( ا�صتعرا�س وتقييم، بل وحتديث 
التي  اجلرائم  يف  اجل�صدي  العقاب  اأ�صكال  من  �صكل  اأيِّ  على  تنطوي  اأحكام  اأيِّ  اإ�صدار  فعال  حظرا 

يرتكبها الأطفال؛
الوطنية بحيث تكفل،  ال�صرورة، قوانينها  اقت�صت  اإذا  ا�صتعرا�س وتقييم، بل وحتديث  )ب(  
مبوجب الت�صريعات ويف املمار�صة العملية، عدم توقيع عقوبة الإعدام اأو ال�صجن املوؤبد يف اجلرائم التي 

ارتكبها اأيُّ �صخ�س عندما كان عمره يقل عن 18 عامًا دون اإمكانية الإفراج عنه�

 خام�س ع�صر-  منع ممار�صة العنف �صد الأطفال 
يف اأماكن الحتجاز والت�صدي له

باأنَّ غالبية الأطفال املجردين من حريتهم يحتجزون لدى  اإقرارا منها  الدول الأع�صاء،  37- حتث 
يكونون  الأطفال  هوؤلء  وباأنَّ  احتياطيا  احتجازا  اأو  ملحاكمتهم  �صابقا  احتجازا  يحتجزون  اأو  ال�صرطة 
عر�صة ملخاطر عنف، على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات 

ال�صلة، مبا يلي:
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)اأ( �صمان اأن يكون بو�صع الأطفال املحتجزين لدى ال�صرطة اأو املحتجزين احتجازا �صابقا 
ملحاكمتهم اأو احتجازا احتياطيا اأن ميثلوا فورًا اأمام حمكمة اأو هيئة حتكيمية لكي يعرت�صوا على هذا 
ا مبا�صرة اأو عرب ممثل لهم اأو عرب هيئة منا�صبة على  الحتجاز واأن تتوافر لهم فر�صة ال�صتماع اإليهم اإمَّ
نحو يت�صق مع قواعد القانون الوطني الإجرائية �صعيا وراء ح�صولهم على قرار فوري ب�صاأن اأيِّ احتجاز 

من هذا القبيل؛
)ب(  تقلي�س فرتات التاأخر يف �صري العدالة والإ�صراع باملحاكمات والإجراءات الأخرى التي 
تنطوي على اأطفال يدعى اأنهم انتهكوا القانون اجلنائي اأو يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك، وجتنب 
ما يرتتب على هذا التاأخر من احتجاز الأطفال لفرتات طويلة اأو على نحو تع�صفي حلني حماكمتهم اأو 

النتهاء من حتقيقات ال�صرطة؛
)ج(   �صمان فعالية الإ�صراف والر�صد امل�صتقل يف جميع احلالت التي يحتجز فيها اأطفال لدى 

ال�صرطة اأو احتجازا �صابقا ملحاكمتهم اأو احتجازا احتياطيا؛
)د( ال�صعي اإىل احلد من الحتجاز ال�صابق للمحاكمة، بعدة و�صائل منها اتخاذ تدابري ت�صريعية 
ا�صتخدامه  على  املفرو�صة  والقيود  الحتجاز  لهذا  امل�صبقة  ال�صروط  ب�صاأن  �صيا�صات  واعتماد  واإداري��ة 
وب�صاأن مدته وبدائله واتخاذ تدابري تهدف اإىل تنفيذ الت�صريعات القائمة و�صمان اإتاحة اإمكانية اللجوء 

اإىل العدالة واحل�صول على معونة قانونية�
يتحتم  الأطفال، عندما  اعتقال  تكتنف  التي  الظروف  باأنَّ  منها  اإق��رارا  الأع�صاء،  الدول  38- وحتث 
�صهم ل�صتى اأ�صكال العنف، على القيام، عند القت�صاء  اعتقالهم، ميكنها يف حد ذاتها اأن تف�صي اإىل تعرُّ

ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( �صمان اأن تكون كل مرافق الحتجاز قد اعتمدت ونفذت �صيا�صات واإجراءات وممار�صات 

مراعية لحتياجات الطفل، ور�صد المتثال لتلك ال�صيا�صات والإجراءات واملمار�صات؛
)ب(  حتديد �صعة ا�صتيعاب ق�صوى ل تتجاوزها كل اأماكن الحتجاز، واتخاذ تدابري جم�صدة 

وم�صتدامة تكفل معاجلة الكتظاظ يف تلك املوؤ�ص�صات وتقلي�صه؛
)ج(   �صمان ف�صل الأطفال عن البالغني وف�صل البنات عن البنني يف كل اأماكن الحتجاز؛

)د( ت�صجيع املمار�صات اجليدة من اأجل تعزيز حماية و�صالمة الأطفال املحتجزين مع اآباء 
م�صجونني، مبا ي�صمل الت�صاور مع الآباء للوقوف على اآرائهم ب�صاأن رعاية اأطفالهم اأثناء فرتة الحتجاز 
وتوفري وحدات خا�صة جتمع بني الأمهات واأطفالهن اأو وحدات اأ�صرية منف�صلة اإذا كان الآباء حمتجزين 
ب�صبب انتهاكهم قوانني الهجرة، وذلك من اأجل ا�صتبانة احتياجاتهم اخلا�صة وتوفري احلماية املالئمة 

وفقًا لتلك الحتياجات؛
ا�صتبانة  اأج��ل  من  الحتجاز  مرافق  يف  امل��ودع��ني  الأط��ف��ال  وت�صنيف  تقييم  )ه( تي�صري 
املعاجلة  اأمن��اط  وت�صميم  الحتياجات،  لتلك  وفقًا  املالئمة  احلماية  وتوفري  اخلا�صة  احتياجاتهم 
وعمليات التدخل بناء على كل حالة على حدة على نحو ي�صمل احرتام الحتياجات اخلا�صة للبنات، 
الحتياجات  اأو  املختلفة  الأعمار  ذوي  الأطفال  ا�صتيعاب  يكفل  املرافق  من  كاف  عدد  وجود  و�صمان 

املتفاوتة وحمايتهم حماية وافية؛



211 اجلزء الثاين،   العدالة فيما يخ�س الأطفال 

)و( �صمان توفري العالج والدعم لالأطفال املحتجزين ذوي الحتياجات اخلا�صة، مبن فيهم 
البنات احلوامل اأو الالتي يلدن و/اأو يربني اأطفالهن اأثناء فرتة اعتقالهن، وعالج امل�صابني باأمرا�س 
املعدية  وغري  املعدية  الأمرا�س  من  وغريه  الب�صرية/الأيدز  املناعة  نق�س  وفريو�س  واإعاقات  عقلية 
يلحقوا  اأن  اأو  النتحار  على  يقدموا  اأن  يحتمل  الذين  الأطفال  احتياجات  وتلبية  املخدرات،  ومدمني 

باأنف�صهم اأ�صكال اأخرى من الأذى؛
عليهم  اأو اأو�صياء  لآب��اء  املرافقني  لالأطفال  وحماية  رعاية  من  ما يلزم  توفري  )ز( �صمان 

جردوا من حريتهم لأيِّ �صبب كان، مبا يف ذلك ب�صبب انتهاكهم قانون الهجرة؛
داخل  والأمن  بال�صالمة  املتعلقة  واملمار�صات  ال�صيا�صات  وحت�صني  وحتديث  )ح( ا�صتعرا�س 
جميع  من  وحمايتهم  الأطفال  �صالمة  ب�صمان  ال�صلطات  التزام  عن  يعرب  نحو  على  الحتجاز  اأماكن 

اأ�صكال العنف، مبا فيها العنف املمار�س فيما بينهم؛
)ط(  منع جميع اأ�صكال التمييز اأو النبذ اأو الو�صم �صد الأطفال املحتجزين؛

)ي( اتخاذ تدابري �صارمة تكفل الإ�صراع فورًا بالإبالغ عن جميع حوادث العنف املزعومة، مبا 
فيها العتداء اجلن�صي على الأطفال يف اأماكن احتجازهم، وباإجراء حتقيقات م�صتقلة وفعالة ب�صاأنها من 

جانب ال�صلطات املعنية ومبالحقة مرتكبيها اإذا تبني �صحة وقوعها�
39- وحتث الدول الأع�صاء، اإقرارا منها اأي�صًا بوجوب تقلي�س خماطر العنف �صد الأطفال املحتجزين 
اإىل اأدنى قدر ممكن، على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات 

ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( �صمان اإدراك الأطفال املحتجزين واآبائهم و/اأو الأو�صياء عليهم حلقوقهم وقدرتهم على 

الو�صول اإىل الآليات املوجودة من اأجل حماية تلك احلقوق، مبا ي�صمل ح�صولهم على معونة قانونية؛
)ب(  حظر احلب�س يف زنزانة مظلمة اأو �صيقة اأو احلب�س النفرادي، اأو اأيِّ عقوبة اأخرى ميكن 

اأن تكون �صارة ب�صحة الطفل البدنية اأو العقلية؛
)ج(   اعتماد وتنفيذ �صيا�صات �صارمة حتكم ا�صتخدام القوة والقيود اجل�صدية �صد الأطفال 

اأثناء احتجازهم؛
يحتجز  مرفق  اأيِّ  يف  اأ�صلحة  املوظفني  وا�صتخدام  حمل  حتظر  �صيا�صات   )د( اعتماد 

اأطفال داخله؛
فعال،  منعا  ال�صتخدام  هذا  ومنع  تاأديب ي  كتدبري  ج�صدي  عقاب  اأيِّ  ا�صتخدام  )ه( حظر 
واعتماد �صيا�صات واإجراءات ان�صباطية وا�صحة و�صفافة ت�صجع على ا�صتعمال اأمناط تاأديبية اإيجابية 
وتعليمية، والن�س يف القانون على اإلزام مديري مرافق الحتجاز والعاملني فيها بت�صجيل وا�صتعرا�س 

ور�صد اأيِّ حالة ت�صتخدم فيها تدابري اأو عقوبات تاأديبية؛
)و( حظر اأيِّ �صكل من اأ�صكال العنف اأو التهديد با�صتخدام العنف �صد الأطفال من جانب 

املوظفني العاملني يف اأماكن الحتجاز بغية اإجبار الأطفال على الدخول كرها يف اأن�صطة معينة؛
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الذي  العنف  من  القت�صاء  عند  وحمايتهم  الأطفال  على  فعال  اإ�صراف  وجود  )ز( �صمان 
من  البلطجة  اأعمال  متنع  تدابري  و�صع  منها  و�صائل  بعدة  بالغون،  واأ�صخا�س  اآخرون  اأطفال  ميار�صه 

جانب اأ�صخا�س بالغني اأو اأطفال اآخرين، وحماية الأطفال من اإيذاء اأنف�صهم؛
)ح( منع العنف املرتبط باأن�صطة ع�صابات �صغار ال�صن، ومنع التحر�س العن�صري والعنف 

داخل اأماكن الحتجاز؛
)ط(  احلر�س قدر الإمكان وعلى نحو ي�صب يف م�صلحة الطفل الف�صلى على ت�صجيع وتي�صري 
الإكثار من الزيارات العائلية وعمليات الت�صال والتوا�صل املنتظمة بني الأطفال واأ�صرهم ومع العامل 
ات�صالهم  املحتجزين حظر  الأطفال  توقع على  التي  التاأديبية  العقوبات  ت�صمل  األَّ  اخلارجي، و�صمان 

باأفراد اأ�صرهم؛
اأو املدمنني، ومنع الإ�صاءة  )ي( منع ممار�صة العنف �صد الأطفال امل�صابني باأمرا�س عقلية 

اإليهم، بعدة و�صائل منها و�صع تدابري عالجية وتدابري اأخرى متنعهم من اإيذاء اأنف�صهم�
العناية  الأطفال من خالل توخي  العنف �صد  باأهمية منع  اإقرارا منها  الأع�صاء،  الدول  40- وحتث 
عند تعيني املوظفني وعند اختيارهم وتدريبهم والإ�صراف عليهم، على القيام، عند القت�صاء، مبا يلي:
موؤهلني  الحتجاز  اأماكن  يف  الأطفال  مع  املتعاملني  املوظفني  جميع  يكون  اأن  �صمان  )اأ(  
وخمتارين بناء على اإمكانياتهم املهنية ونزاهتهم وقدراتهم وخ�صالهم ال�صخ�صية وحا�صلني على اأجور 

كافية ومدربني تدريبا وافيا وخا�صعني لالإ�صراف الفعال؛
الأط��ف��ال  �صد  جرمية  ب��ارت��ك��اب  اأدي���ن  اأن  �صبق  �صخ�س  لأيِّ  ال�صماح  ع��دم  �صمان  )ب(  
م  تقدِّ التي  واملنظمات  الهيئات  ومطالبة  ل��الأط��ف��ال،  خ��دم��ات  م  ت��ق��دِّ منظمة  اأو  هيئة  يف  بالعمل 
التعامل  من  الأطفال  �صد  جرمية  بارتكاب  اأدينوا  اأن  �صبق  الذين  الأ�صخا�س  مبنع  لالأطفال   خدمات 

مع الأطفال؛
)ج(   تدريب جميع العاملني وتوعيتهم مب�صوؤوليتهم يف التعرف على العالمات املبكرة الدالة 
التي  العنف  والإب��الغ عن حوادث  املخاطر،  تلك  تقلي�س  ويف  الأطفال  �صد  وجود خماطر عنف  على 
ترتكب �صد الأطفال، وتوفري حماية فعالة لالأطفال من العنف على نحو اأخالقي ويراعي احتياجات 

الطفل واملتطلبات اجلن�صانية�
�صهن للعنف  41-  وحتث الدول الأع�صاء، اآخذة بعني العتبار الحتياجات املتميزة للبنات و�صهولة تعرُّ
ال�صلة،  ذات  الدولية  الإن�صان  حقوق  �صكوك  مراعاتها  ومع  القت�صاء  عند  القيام،  على   اجلن�صاين، 

مبا يلي:
اأ�صكال التحر�س بالبنات وممار�صة العنف والتمييز  اأيِّ �صكل من  )اأ( اإزالة خماطر حدوث 

�صدهن؛
عمليات  يف  العتبار  بعني  �صعفهن  واأوج��ه  بالبنات  اخلا�صة  الحتياجات  اأخذ  �صمان  )ب(  

اتخاذ القرارات؛
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اأن  ل يجوز  التي  الذاتي  التفتي�س  اأثناء عمليات  و�صونها  البنات  كرامة  احرتام  )ج(   �صمان 
تنفذها �صوى موظفات ح�صلن على التدريب املالئم ب�صاأن طرائق التفتي�س الالئقة، ووجوب اأن تنفذ 

تلك العمليات وفقًا لإجراءات التفتي�س املقررة؛
الذاتي  التفتي�س  املقطعي، عو�صا عن عمليات  امل�صح  مثل  بديلة،  )د( تنفيذ طرائق فح�س 
التي ت�صتلزم التعري وعمليات التفتي�س التي تعتدي على حرمة اجل�صد من اأجل جتنب ما ت�صببه هذه 

العمليات من اأذى نف�صي ومن اآثار ج�صدية حمتملة؛
)ه(   اعتماد وتنفيذ �صيا�صات ولوائح وا�صحة ب�صاأن �صلوك املوظفني من اأجل حماية البنات الالئي 

جردن من حريتهن، حماية ق�صوى، من اأيِّ عنف اأو اعتداء اأو حتر�س جن�صي، ج�صديا كان  اأم لفظيا�
اأهمية حا�صمة،  امل�صتقلة من  والتفتي�س  الر�صد  اإقرارا منها مبا لآليات  الأع�صاء،  الدول  42- وحتث 

على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
اإليها  املنتظم  والو�صول  املحلية  واملوؤ�ص�صات  الحتجاز  لأماكن  الفعال  الر�صد  )اأ( �صمان 
ودواوين  الإن�صان  بحقوق  معنية  وطنية  وموؤ�ص�صات  م�صتقلة  وطنية  هيئات  جانب  من  عليها  والتفتي�س 
واملوؤ�ص�صات  الأماكن  لتلك  مفاجئة  زي��ارات  اإج��راء  لهم  يحق  الق�صائي  اجلهاز  يف  اأع�صاء  اأو  مظامل 
واإجراء مقابالت �صخ�صية مع الأطفال واملوظفني خالل جل�صات خا�صة يعقدونها معهم والتحقيق يف 

مزاعم حدوث عنف؛
)ب(  �صمان اأن تتعاون الدول الأع�صاء مع اآليات الر�صد الدولية والإقليمية ذات ال�صلة التي 

يحق لها قانونًا اأن تزور املوؤ�ص�صات التي يجرد فيها الأطفال من حريتهم؛
باآليات  املتعلقة  امل�صتفادة  والدرو�س  الف�صلى  املمار�صات  ب�صاأن  الدويل  التعاون  )ج(   تعزيز 

الر�صد والتفتي�س الوطنية؛
)د( �صمان الإبالغ عن جميع حالت الوفاة التي تقع لالأطفال املحتجزين والإ�صراع باإجراء 
حتقيقات م�صتقلة ب�صاأنها، مع ال�صعي احلثيث، عند القت�صاء، على الإ�صراع بالتحقيق يف الإ�صابات التي 

تلحق بهوؤلء الأطفال، و�صمان اإخطار اآبائهم اأو الأو�صياء عليهم اأو اأقاربهم املقربني�

 �صاد�س ع�صر- الك�صف عن الأطفال الذين يقعون �صحايا للعنف 
 نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني اأو جمرمني 

حمكوما عليهم، وم�صاعدة هوؤلء الأطفال وحمايتهم
43- نظرًا ملا مل�صاألة الإ�صراع فورًا بتوفري احلماية والدعم والإر�صاد لالأطفال الذين يبلِّغون عن حوادث 
�صوا لها داخل نظام العدالة من اأهمية حا�صمة، حتث الدول الأع�صاء على القيام، عند  اعتداء وعنف تعرَّ

القت�صاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�صان الدولية ذات ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( اإن�صاء اآليات متكن الأطفال �صحايا العنف داخل نظام العدالة من تقدمي �صكاوى وتت�صم 

باأنها ماأمونة و�صرية وفعالة وي�صهل الو�صول اإليها؛
)ب(  �صمان ح�صول الأطفال على معلومات وا�صحة �صفوية وكتابية، خا�صة عند و�صولهم لأول 
مرة اإىل مكان احتجاز، ب�صاأن حقوقهم والإجراءات ذات ال�صلة، وكيفية ممار�صتهم حقهم يف ال�صتماع 
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اإليهم والإن�صات اإىل اأقوالهم، و�صبل النت�صاف الفعالة اإزاء حوادث العنف، وخدمات امل�صاعدة والدعم 
املتاحة لهم، وكذلك معلومات تتيح لهم التما�س التعوي�س عما حلق بهم من اأ�صرار، و�صمان اأن تتنا�صب 
تلك املعلومات مع عمر الطفل وثقافته واأن تراعي احتياجاته واملتطلبات اجلن�صانية، و�صمان تزويد اآباء 

الأطفال والأو�صياء عليهم مبعلومات ذات �صلة عن تلك التدابري؛
)ج(   حماية الأطفال الذين يبلِّغون عن العتداء عليهم، خا�صة مع مراعاة خماطر النتقام 
منهم، على نحو ي�صمل اإبعاد كل من يزعم تورطه يف اأعمال عنف اأو اإ�صاءة معاملة �صد الأطفال من اأيِّ 
مي ال�صكاوى وال�صهود واأ�صرهم،  موقع تكون له فيه �صيطرة اأو �صلطة، مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، على مقدِّ

عالوة على القائمني على التحقيقات؛
)د( اتخاذ تدابري فعالة من اأجل حماية الأطفال الذين يقدمون معلومات اأو يدلون ب�صهادات 

اأثناء �صري الإجراءات تتعلق بحالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛
انت�صاف  اآليات  اإىل  الو�صول  من  العدالة  نظام  داخل  العنف  �صحايا  الأطفال  )ه( متكني 
عادلة و�صريعة ومن�صفة واإىل اإجراءات تكفل لهم التما�س تعوي�صات واحل�صول عليها، و�صمان تدبري 

متويل كاف ملخططات تعوي�س ال�صحايا�
لها  �س  يتعرَّ التي  العنف  حوادث  كل  عن  الك�صف  باأهمية  منها  اإق��رارا  الأع�صاء،  الدول  44- وحتث 
الأطفال نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني اأو حمكوما عليهم والت�صدي 

لتلك احلوادث، على القيام، عند القت�صاء، مبا يلي:
الأطفال  العنف �صد  الإبالغ عن حوادث  املن�صئة للتزامات  القوانني  اأن حترتم  )اأ( �صمان 
التي تقع داخل نظام العدالة حقوق الأطفال واأن جت�صد تلك القوانني يف اللوائح ذات ال�صلة بالهيئات 
ب�صاأن  وا�صحة  اإر�صادات  الأطفال  مع  املتعاملني  جميع  لدى  تتوافر  اأن  و�صمان  ال�صلوك،  قواعد  ويف 

متطلبات الإبالغ وعواقبه؛
نية عن حوادث عنف يزعم  يبلِّغون بح�صن  الذين  املوظفني  تكفل حماية  تدابري  تنفيذ  )ب(  
ارتكابها �صد الأطفال، واعتماد قواعد واإجراءات حتمي هوية املهنيني والأفراد العاديني الذين يلفتون 

انتباه ال�صلطات املخت�صة اإىل حالت عنف ارتكبت �صد اأطفال؛
يزعم  التي  العنف  وفعالة يف جميع حوادث  باإجراء حتقيقات م�صتقلة  الإ�صراع  )ج(   �صمان 
ارتكابها �صد الأطفال املتعاملني مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني اأو مدانني، تقوم بها 

�صلطات خمت�صة وم�صتقلة وي�صتعان فيها مبوظفني طبيني، وذلك يف ظل الحرتام التام ملبداأ ال�صرية�

 �صابع ع�صر- تقوية اآليات
امل�صاءلة والإ�صراف

العدالة  الإفالت من  اأجل مكافحة  املالئمة من  التدابري  اتخاذ جميع  الأع�صاء على  الدول  45- حتث 
والت�صاهل مع العنف الذي ميار�س �صد الأطفال داخل نظام العدالة، وذلك بطرائق منها اإن�صاء برامج 

توعية وتثقيف، واملقا�صاة الفعالة ملرتكبي حوادث العنف �صد الأطفال داخل نظام العدالة�
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جميع  على  وم�صتدامني  وا�صحني  وال��ت��زام  تعهد  وج��ود  �صمان  على  الأع�صاء  ال��دول  46- وت�صجع 
احتياجات  يراعي  نحو  على  له  والت�صدي  الأطفال  �صد  العنف  مبنع  العدالة  موؤ�ص�صات  يف  امل�صتويات 

الطفل واملتطلبات اجلن�صانية�
47- وحتث الدول الأع�صاء على القيام، عند القت�صاء ومع مراعاتها ال�صكوك القانونية الدولية ذات 

ال�صلة، مبا يلي:
)اأ( تعزيز امل�صاءلة عن حوادث العنف �صد الأطفال داخل نظام العدالة، بعدة و�صائل منها 

و�صع وتنفيذ تدابري فعالة تعزز الن زاهة ومتنع الف�صاد؛
)ب(  اإر�صاء اآليات م�صاءلة داخلية وخارجية يف اأجهزة ال�صرطة واأماكن الحتجاز؛

اآليات  ذلك  يف  مبا  فعال،  م�صاءلة  نظام  منها  يتاألف  التي  الرئي�صية  العنا�صر  كل  اإر�صاء  )ج(   
وطنية م�صتقلة معنية بالإ�صراف والر�صد وال�صكاوى فيما يخ�س الهيئات التي تتعامل مع الأطفال؛

)د( �صمان اإجراء حتقيقات م�صتقلة و�صريعة وفعالة يف اجلرائم التي تنطوي على عنف �صد 
الأطفال داخل نظام العدالة ومقا�صاة مرتكبيها؛

)ه( �صمان م�صاءلة كل امل�صوؤولني العموميني الذين ثبتت م�صوؤوليتهم عن عنف مور�س �صد 
الأطفال، وذلك من خالل تدابري تاأديبية تتخذ يف اأماكن العمل واإنهاء خدمة هوؤلء امل�صوؤولني واإجراء 

حتقيقات جنائية معهم عند القت�صاء؛
م�صاءلة  اأجل  من  املتخذة  التدابري  جميع  ب�صاأن  العمومية  وامل�صاءلة  ال�صفافية  )و( تعزيز 

مرتكبي اأعمال العنف وامل�صوؤولني عن منع هذا العنف؛
)ز( اإجراء حتقيقات جنائية وحتقيقات اأخرى عمومية ب�صاأن جميع التقارير اجلادة املتعلقة 
بالعنف املمار�س �صد الأطفال يف اأيِّ مرحلة من مراحل �صري العدالة، و�صمان اأن جترى تلك التحقيقات 

على يد اأ�صخا�س م�صهود لهم بالن�زاهة واأن متول متويال كافيا واأن ت�صتكمل دون تاأخري ل داعي له�





اجلزء الثالث
 منع اجلرمية والعنف �شد املراأة 

وامل�شائل اخلا�شة بال�شحايا





اأوًل- منع اجلرمية
 26-  مبادئ توجيهية للتعاون وامل�شاعدة التقنية 

*
يف جمال منع اجلرمية يف املدن12

األف-  ت�شميم اأن�شطة التعاون وامل�شاعدة وتنفيذها

اأن تراعي املبادئ املبّينة  1- ينبغي جلميع م�صاريع التعاون املتعلقة مبنع اجلرمية يف املدن 
اأدناه�

1- نهج حملي ملعاجلة امل�صاكل
اأحيان  املفيد يف  من  �صيكون  لذلك،  واأ�صكالها�  عواملها  بتعّدد  املدن  2- تّت�صم اجلرمية يف 
كثرية اتباع نهج ينطوي على م�صاركة وكالت متعّددة، والت�صدي للجرمية ب�صورة من�ّصقة على امل�صتوى 

املحلي، وفقًا خلطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية� وهذا ينطوي على ما يلي:
)اأ( اإجراء درا�صة ا�صتق�صائية ت�صخي�صية حملية للظواهر الإجرامية وخ�صائ�صها والعوامل 

املوؤدية اإليها وال�صكل الذي تاأخذه ومداه؛
الدرا�صة  اإعداد  يف  امل�صاركة  ت�صتطيع  التي  ال�صلة  ذات  الفاعلة  اجلهات  جميع  حتديد  )ب(  
الت�صخي�صية املذكورة اأعاله يف جمايل منع اجلرمية ومكافحتها، مثل: املوؤ�ص�صات العامة )الوطنية اأو 
املحلية(، وامل�صوؤولني املحليني املنتخبني، والقطاع اخلا�س )الرابطات، الهيئات(، والقطاع التطّوعي، 

وممثلي املجتمع املحلي، وما اإىل ذلك؛
)ج(   اإقامة اآليات للت�صاور، حيثما اقت�صى الأمر، لكي ت�صاعد على توثيق الت�صالت، وتبادل 

املعلومات، والعمل امل�صرتك، و�صوغ ا�صرتاتيجية متما�صكة؛
)د( و�صع حلول ممكنة لهذه امل�صاكل يف الإطار املحلي�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 9/1995، املعتمد يف 24 متوز/يوليه 1995�
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2- خطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية
الة: 3- ينبغي لوا�صعي خطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية، لكي تكون اخلطة �صاملة وفعَّ

دوا ما يلي: )اأ( اأن يحدِّ
وال�صطو  وال�صلب  ال�صرقة  مثل  لها،  الت�صدي  ينبغي  التي  اجلرمية  م�صاكل  واأن��واع  ‘1’ طبيعة 
اأ�صلحة  وحيازة  الأح��داث  وجنوح  باملخدرات،  ال�صلة  ذات  واجلرائم  العن�صرية،  والعتداءات 
نارية ب�صكل غري م�صروع، مع مراعاة جميع العوامل التي قد ت�صّبب هذه امل�صاكل اأو ت�صهم فيها 

ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر؛
‘2’ الغايات املتوّخاة واملواعيد الزمنية املحّددة لبلوغها؛

اة وم�صوؤوليات كل من املعنيني بتنفيذ اخلطة )على �صبيل املثال، ما اإذا  ‘3’ الإجراءات املتوخَّ
كان ينبغي تعبئة املوارد املحلية اأم الوطنية(؛

)ب(  اأن ينظروا يف اإ�صراك جمموعة من اجلهات الفاعلة متّثل على وجه اخل�صو�س:
‘1’ الأخ�صائيون الجتماعيون، العاملون يف الرتبية والتعليم ويف الإ�صكان وال�صحة، بالإ�صافة 

اإىل ال�صرطة، واملحاكم، ووكالء النيابة، وخدمات املراقبة حتت الختبار، وما اإىل ذلك؛
‘2’ املجتمع املحلي: امل�صوؤولون املنتخبون، والرابطات، واملتطّوعون، والآباء، والهيئات اخلا�صة 

بال�صحايا، وما اإىل ذلك؛
‘3’ القطاع القت�صادي: املن�صاآت، امل�صارف، املوؤ�ص�صات التجارية، النقل العام، وما اإىل ذلك؛

‘4’ و�صائط الإعالم؛

)ج(   اأن ينظروا يف مدى �صلة عوامل مثل التايل ذكرها بخطة العمل يف جمال منع اجلرمية:
‘1’ العالقات يف الأ�صرة، خا�صة بني الأجيال اأو بني الفئات الجتماعية، وما اإىل ذلك؛

‘2’ التعليم، والقيم الدينية والأخالقية واملدنية، والثقافة، وما اإىل ذلك؛

‘3’ العمالة، والتدريب، وتدابري مكافحة البطالة، والفقر؛

ر؛ ‘4’ الإ�صكان وعملية التح�صّ

‘5’ ال�صحة واإ�صاءة ا�صتعمال املخدرات والكحول؛

الأفراد حظا يف  املحلي لأقل  واملجتمع  مة من احلكومة  املقدَّ الرعاية الجتماعية  ‘6’ اإعانات 
املجتمع؛

ب؛ ‘7’ مكافحة ثقافة العنف والتع�صّ
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)د( اأن ينظروا يف كفالة اتخاذ اجراءات على خمتلف الأ�صعدة:
‘1’  الوقاية الأولية، عن طريق ما يلي:

اأ- النهو�س بتدابري منع اجلرمية الظرفية مثل تدعيم الأهداف وتقليل الفر�س؛
 ب-    ال��ن��ه��و���س ب��ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ح��ة، وال��ت��ق��ّدم، وم��ك��اف��ح��ة جميع 

اأ�صكال احلرمان الجتماعي؛
ج- تعزيز القيم الجتماعية واحرتام حقوق الإن�صان الأ�صا�صية؛

د- تعزيز امل�صوؤولية املدنية واإجراءات الو�صاطة الجتماعية؛
ه�- تي�صري عملية تطويع طرق عمل ال�صرطة واملحاكم؛

‘2’      منع العود اإىل الإجرام:

ال�صريعة،  ال�صتجابة  )خا�صة  ال�صرطة  تدّخل  اأ�صاليب  تعديل  تي�صري  طريق  اأ- عن 
التدّخل يف نطاق املجتمع املحلي(؛

ب-     عن طريق تي�صري تعديل �صبل التدّخل الق�صائي وتنفيذ �صبل النت�صاف البديلة:
‘1’     تنويع اأ�صاليب العالج وتنويع التدابري املتخذة وفقًا لطبيعة احلالت وخطورتها )على 
ر،  �صبيل املثال: نظم الإحالة اإىل خارج النظام الق�صائي، الو�صاطة، و�صع نظام خا�س بالق�صّ

وغري ذلك(؛
تنفيذ  املجتمع عن طريق  املدن يف  اإدماج جمرمي  اإعادة  ب�صاأن  اإجراء بحوث منتظمة      ’2‘

التدابري غري الحتجازية؛
ال�صجن  داخ����ل  ال��ع��ق��وب��ة،  اإط����ار  يف  لل�صجناء  ت��ع��ل��ي��م��ي-اج��ت��م��اع��ي  دع���م  ت��ق��دمي      ’3‘ 

ومتهيدا لالإفراج عنهم؛
ج-      باإعطاء املجتمع املحلي دورا اإيجابيا يف اإعادة تاأهيل املجرمني؛

التعليمي-الجتماعي، وم�صاعدة الأ�صرة،  ‘3’ بعد ق�صاء مدة العقوبة: تقدمي املعونة والدعم 
وغري ذلك؛

‘4’ حماية ال�صحايا عن طريق اإدخال حت�صينات عملية يف معاجلتهم بالو�صائل التالية:

اأ- اإثارة الوعي باحلقوق وبكيفية ممار�صتها ب�صكل فّعال؛
ب-     تعزيز احلقوق )وخا�صة احلق يف التعوي�س(؛

ج-     ا�صتحداث نظم مل�صاعدة ال�صحايا�
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باء- تنفيذ خطة العمل

1- ال�صلطات املركزية
4- ينبغي اأن تقوم ال�صلطات املركزية، بقدر ما يتنا�صب مع اخت�صا�صها، مبا يلي:

الة؛ )اأ( تزويد اجلهات الفاعلة املحلية بو�صائل الدعم وامل�صاعدة والت�صجيع الفعَّ
)ب(  تن�صيق ال�صيا�صة وال�صرتاتيجيات الوطنية مع ال�صرتاتيجيات والحتياجات املحلية؛

)ج(   تنظيم اآليات للت�صاور والتعاون بني خمتلف الإدارات املعنية على امل�صتوى املركزي�

2- ال�صلطات على جميع امل�صتويات
5- ينبغي لل�صلطات املخت�صة على جميع امل�صتويات:

لهذه  الرتويج  عند  الإن�صان  حلقوق  الأ�صا�صية  املبادئ  اح��رتام  با�صتمرار  تراعي  )اأ( اأن 
الأن�صطة؛

الفنيني  جميع  ودعم  لطالع  املعلومات  وتقدمي  املنا�صب  التدريب  ذ  تنفِّ و/اأو  ع  ت�صجِّ اأن  )ب(  
امل�صرتكني يف منع اجلرمية؛

)ج(   اأن تقارن بني التجارب وتنّظم تبادل الدراية التقنية؛
ذة وتكفل اإمكانية تنقيحها� ر و�صيلة للتقييم املنتظم لفعالية ال�صرتاتيجية املنفَّ )د( اأن توفِّ

 27- اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن 
*

اجلرمية والأمن العام12
اإن اجلمعية العامة،

 )1(
املتحدة،)13(  الأمم  لإن�صاء  اخلم�صني  ال�صنوية  الذكرى  مبنا�صبة  ال�صادر  الإعالن  اإىل  ت�صري  اإذ 

ال�صيا�صي  نابويل  واإع��الن   )2(
ال���دويل،)14( الإره��اب  الق�صاء على  اإىل  الرامية  بالتدابري  املتعلق  والإع��الن 

)3(
وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،)15(

ت�صدر ر�صميا اإعالن الأمم املتحدة ب�صاأن اجلرمية والأمن العام، التايل:

املادة 1
تعمل الدول الأع�صاء على حماية اأمن ورفاه مواطنيها و�صائر الأ�صخا�س املوجودين داخل حدود 
وليتها الق�صائية، باتخاذ تدابري وطنية فعالة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية، مبا يف ذلك 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 60/51، املعتمد يف 12 كانون الأول/دي�صمرب 1996�

)1( قرار اجلمعية العامة 6/50�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 60/49�

)A/49/748 )3، املرفق، الفرع اأوًل-األف�
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اجلرمية املنظمة، والجتار غري امل�صروع باملخدرات والأ�صلحة، وتهريب الأ�صياء الأخرى غري امل�صروعة، 
والجتار املنظم بالأ�صخا�س، وجرائم الإرهاب، وغ�صل العائدات املتاأتية من اجلرائم اخلطرية، وتتعهد 

باأن تتعاون معا يف تلك اجلهود�

املادة 2
تقوم الدول الأع�صاء بتعزيز التعاون وامل�صاعدة على ال�صعيد الثنائي والإقليمي واملتعدد الأطراف 
والعاملي يف جمال اإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك، ح�صب القت�صاء، ترتيبات تبادل امل�صاعدة القانونية، 
اآخر، و�صبطهم  اأو امل�صوؤولني عنها على نحو  ت�صهيال لك�صف مرتكبي اجلرائم عرب الوطنية اخلطرية 
ال�صلطات  من  وغريها  القوانني  اإنفاذ  �صلطات  بني  التعاون  لإمكانية  و�صمانا  ق�صائيا،  ومالحقتهم 

املخت�صة تعاونا فعال على اأ�صا�س دويل�

املادة 3
اأرا�صيها  يف  عملياتها  ومنع  الإجرامية  التنظيمات  دع��م  ملنع  تدابري  الأع�صاء  ال��دول  تتخذ 
الوطنية� وتقدم، اإىل اأق�صى حدود امل�صتطاع، ما يلزم لت�صليم من يرتكبون جرائم عرب وطنية خطرية 

اأو مالحقتهم ق�صائيا لكيال يجدوا مالذا اآمنا�

املادة 4
اخلطرية،  الوطنية  ع��رب  باجلرمية  املتعلقة  امل�صائل  يف  املتبادلة  وامل�صاعدة  للتعاون  ينبغي 
وتقدمي  الأع�����ص��اء  ال���دول  ب��ني  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  نظم  تدعيم  اأي�����ص��ًا  ي�صمال  اأن  الق��ت�����ص��اء،  ح�صب 
وبرامج  التدريب  با�صتخدام  الأع�����ص��اء،  ال��دول  اإىل  الأط���راف  واملتعددة  الثنائية  التقنية  امل�صاعدة 
على اجلنائية،  بالعدالة  املعنية  واملعاهد  القوانني  اإنفاذ  على  للتدريب  الدولية  والأكادمييات   التبادل 

ال�صعيد الدويل�

املادة 5
حتّث الدول الأع�صاء التي مل ت�صبح بعد اأطرافًا يف املعاهدات الدولية الرئي�صية القائمة املتعلقة 
مبختلف جوانب م�صكلة الإرهاب الدويل على اأن تفعل ذلك يف اأقرب وقت ممكن� وتقوم الدول الأطراف 
بتنفيذ اأحكام تلك املعاهدات تنفيذا فعال من اأجل مكافحة اجلرائم الإرهابية� وتتخذ الدول الأع�صاء 
اأي�صًا التدابري الالزمة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة 60/49، املوؤرخ 9 كانون الأول/دي�صمرب 1994 ب�صاأن 
التدابري الرامية اإىل الق�صاء على الإرهاب الدويل، والإعالن املتعلق بالتدابري الرامية اإىل الق�صاء على 

الإرهاب الدويل، الوارد يف مرفق ذلك القرار�

املادة 6
املخدرات  ملكافحة  الدولية  التفاقيات  يف  اأطرافًا  بعد  ت�صبح  مل  التي  الأع�صاء  ال��دول  حتّث 
التفاقية  اأح��ك��ام  فعال  تنفيذا  الأط���راف  ال��دول  وتنفذ  ممكن�  وق��ت  اأق��رب  يف  ذل��ك  تفعل  اأن  على 
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املوؤثرات  واتفاقية   )5(
)13(1972 عام  بربوتوكول  املعدلة  ب�صيغتها   )4(

)12(،1961 لعام  للمخدرات  الوحيدة 
واملوؤثرات  رات  باملخدِّ امل�صروع  غري  الجت��ار  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية   )6(

)14(1971 لعام  العقلية 
اإىل  ا�صتنادا  اأن��ه��ا،  التحديد  وج��ه  على  جم��ددا،  الأع�صاء  ال�����دول  وت��وؤّك��د   )7(

)15(�1988 لعام  العقلية 
اإنتاج  على  للق�صاء  ال��الزم��ة  والإن��ف��اذي��ة  الوقائية  ال��ت��داب��ري  جميع  �صتتخذ  امل�صرتكة،  امل�صوؤولية 
ذلك  يف  مبا  م�صروع،  غري  ب�صكل  وا�صتهالكها  وتوزيعها  فيها  والجت��ار  العقلية  وامل��وؤث��رات  رات  املخدِّ
املنظمة  اجل��رمي��ة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  ال�صالعني  املجرمني  حم��ارب��ة  تي�صري  اإىل  ال��رام��ي��ة   ال��ت��داب��ري 

عرب الوطنية�

املادة 7
تتخذ الدول الأع�صاء، يف حدود وليتها الق�صائية الوطنية، تدابري لتح�صني قدرتها على ك�صف 
واعرتا�س مرتكبي اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية، وو�صائل هذه اجلرمية وعائداتها، وحركة اأولئك 
حدودها  لتاأمني  فعالة  حم��ددة  تدابري  وتتخذ  احل��دود،  عرب  والعائدات  الو�صائل  وتلك  الأ�صخا�س 

الإقليمية، ومنها، على �صبيل املثال، ما يلي:
الة على املتفجرات ومكافحة قيام املجرمني بالجتار غري امل�صروع مبواد  )اأ( اعتماد �صوابط فعَّ
اأو بيولوجية اأو كيميائية، ويف مكونات تلك  معّينة �صّممت خ�صي�صا ل�صتخدامها يف �صنع اأ�صلحة نووية 
املعدات، واأن ت�صبح اأطرافًا يف جميع املعاهدات الدولية ذات ال�صلة املتعلقة باأ�صلحة الدمار ال�صامل من 

اأجل تقليل املخاطر النا�صئة عن ذلك الجتار واأن تنفذها تنفيذا كامال؛
التالعب  من  حمايتها  وزي��ادة  ال�صفر  ج��وازات  اإ�صدار  عمليات  على  الإ�صراف  تعزيز  )ب(  

والتزوير؛
)ج(   تعزيز اإنفاذ اللوائح املتعلقة بالجتار عرب الوطني غري امل�صروع بالأ�صلحة النارية، بهدف 
قمع ا�صتخدام الأ�صلحة النارية يف الأن�صطة الإجرامية وتخفي�س احتمالت تاأجيج ال�صراعات القاتلة؛

)د( تن�صيق التدابري وتبادل املعلومات من اأجل مكافحة التهريب الإجرامي املنظم لالأ�صخا�س 
عرب احلدود الوطنية�

املادة 8
�صعيا اإىل زيادة مكافحة التدفق عرب الوطني لعائدات اجلرمية، تتفق الدول الأع�صاء على اتخاذ 
الوطني��ة  عرب  اجلرمي�ة  لعائدات  احلقيقي  املن�صاأ  متويه  اأو  اإخفاء  ملكافحة  القت�صاء،  ح�صب  تدابري، 
اأن  على  الأع�صاء  الدول  وتتفق  الغر�س�  لذلك  العائدات  لتلك  املعتمدين  النقل  اأو  والتحويل  اخلطرية، 
ت�صرتط م�صك املوؤ�ص�صات املالية واملوؤ�ص�صات ذات ال�صلة ال�صجالت ح�صب الأ�صول، واأن ت�صرتط، ح�صب 

)4( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 520، الرقم 7515�

)5( املرجع نف�صه، املجلد 976، الرقم 14152�

)6( املرجع نف�صه، املجلد 1019، الرقم 14956�

رات واملوؤثرات العقلية،  )7(انظر الوثائق الر�صمية ملوؤمتر الأمم املتحدة لعتماد اتفاقية ملكافحة الجتار غري امل�صروع باملخدِّ

�)E.94.XI.5 فيينا، 25 ت�صرين الثاين/نوفمرب - 20 كانون الأول/دي�صمرب 1988، املجلد الأول )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
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القت�صاء، الإبالغ عن املعامالت امل�صبوهة، واأن تكفل وجود قوانني واإجراءات فعالة ت�صمح ب�صبط عائدات 
اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية وم�صادرتها� وت�صلم الدول الأع�صاء باحلاجة اإىل تقييد تطبيق قوانني 
ال�صرية امل�صرفية، اإذا وجدت تلك القوانني، فيما يتعلق بالعمليات الإجرامية واإىل احل�صول على تعاون 

املوؤ�ص�صات املالية على ك�صف هذه العمليات واأيِّ عمليات اأخرى ميكن ا�صتخدامها بغر�س غ�صل الأموال�

املادة 9
اخلا�صة  نظمها  لدى  العامة  املهنية  املقدرة  لتعزيز  خطوات  اتخاذ  على  الأع�صاء  ال��دول  تتفق 
بالعدالة اجلنائية واإنفاذ القوانني وم�صاعدة ال�صحايا، ولدى ال�صلطات التنظيمية ذات ال�صلة، عن طريق 
ولت�صجيع  الأخرى  الدول  مع  التقنية  امل�صاعدة  ترتيبات  واإبرام  املوارد  وتخ�صي�س  التدريب  مثل  تدابري 

م�صاركة جميع عنا�صر جمتمعاتها يف مكافحة ومنع اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية�

املادة 10
اأن تكافح وحتظر الف�صاد والر�صوة، اللذين يقّو�صان الأ�ص�س القانونية  تتفق الدول الأع�صاء على 
للمجتمع املدين، وذلك باإنفاذ القوانني الداخلية املنطبقة اخلا�صة مبكافحة ذلك الن�صاط� وحتقيقا لهذه 
الغاية، تتفق الدول الأع�صاء اأي�صًا على النظر يف �صوغ تدابري من�ّصقة للتعاون الدويل على كبح ممار�صات 

الف�صاد وتطوير اخلربة التقنية ملنع الف�صاد ومكافحته�

املادة 11
حترتم الإجراءات املتخذة لتعزيز هذا الإعالن احرتامًا كاماًل ال�صيادة الوطنية والولية الق�صائية 
الإقليمية للدول الأع�صاء وحقوق الدول الأع�صاء والتزاماتها مبوجب املعاهدات القائمة والقانون الدويل، 

وتتوافق هذه الإجراءات مع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية على نحو ما تعرتف به الأمم املتحدة�

 28- تنظيم تداول الأ�شلحة النارية بغر�ص منع اجلرمية 
*

وحماية ال�شحة وال�شالمة العامة12
اإن املجل�س القت�صادي والجتماعي،

)1(
اإذ ي�صري اإىل القرار 9 ال�صادر عن موؤمتر الأمم املتحدة التا�صع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،)13( 

واإذ ي�صري اإىل اجلزء رابعًا-األف من قراره 27/1995 املوؤرخ 24 متوز/يوليه 1995، واإىل قراره 
28/1996 املوؤرخ 24 متوز/يوليه 1996،

* قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 28/1997، املعتمد يف 21 متوز/يوليه 1997�
)1( انظر A/CONF.169/16/Rev.1، الف�صل الأول�
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واإذ ي�صع يف اعتباره �صرورة التنفيذ الفعال لذينك القرارين،
)2(

واإذ يحيط علما بتقرير الأمني العام عن التدابري الرامية اإىل تنظيم تداول الأ�صلحة النارية،)12( 

تداول  ب�صاأن  الدولية  املتحدة  الأمم  "درا�صة  م�صروع  يف  ال��واردة  بالنتائج  اأي�صًا  علما  يحيط  واإذ 
)3( الذي اأعدته �صعبة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بالأمانة العامة،

الأ�صلحة النارية"

اللجنة امل�صرتكة بني الدول الأمريكية ملكافحة تعاطي  واإذ يحيط علما كذلك مبا ا�صطلعت به 
الدولية لالأ�صلحة  ب�صاأن م�صاألة مراقبة احلركة  اأعمال  الأمريكية من  الدول  التابعة ملنظمة  املخدرات 
النارية واملتفجرات غري امل�صروعة، مبا يف ذلك القرتاح اخلا�س بالالئحة النموذجية ملراقبة احلركة 

الدولية لالأ�صلحة النارية،

"درا�صة  مب�صروع  املت�صل  ال�صتبيان  على  بعد  ت��رد  مل  التي  الأع�����ص��اء  ال���دول  1- يحّث 
 30 ي��وم  قبل  ذل��ك  تفعل  اأن   )3(

النارية")13(  الأ�صلحة  ت���داول  تنظيم  ب�صاأن  ال��دول��ي��ة  املتحدة   الأمم 
اأيلول/�صبتمرب 1997؛

2- يطلب اإىل الأمني العام اأن يوا�صل جمع البيانات ون�صر املعلومات عن تنظيم تداول الأ�صلحة 
اإليه يف تقرير اجتماع فريق اخلرباء  امل�صار  للدرا�صة ال�صتق�صائية  ح  املنقَّ ال�صكل  النارية، مبا يف ذلك 
ب�صاأن جمع املعلومات عن تنظيم تداول الأ�صلحة النارية وحتليل هذه امل�صاألة، الذي ُعقد يف فيينا من 10 
اأ�صخا�س ومنظمات  )4( وكذلك الحتفاظ دوما وبانتظام بقائمة باأ�صماء 

اإىل 14 �صباط/فرباير 1997،)14( 
البيانات  قاعدة  وحت�صني  املعلومات  تلك  توفري  م�صوؤولية  عليهم  تقع  ممن  ع�صو  دولة  كل  يف  الت�صال 

القائمة ب�صاأن تنظيم تداول الأ�صلحة النارية؛

3- يحيط علما مع التقدير باقرتاح الأمني العام الدعوة اإىل عقد اجتماع خم�ص�س الغر�س 
)5( من اأجل حت�صني عملية تن�صيق جمع البيانات التي تعد �صرورية 

ملمثلي املنظمات الدولية ذات ال�صلة)15( 
من اأجل توفري فهم اأوفى للم�صائل التي مت�س تنظيم تداول الأ�صلحة النارية؛

4- يطلب اإىل الأمني العام اأن يعمل، يف حدود املوارد املوجودة، على تعزيز م�صاريع التعاون 
التقني التي ت�صلم باأهمية تنظيم تداول الأ�صلحة النارية يف مواجهة ظاهرة العنف �صد الن�صاء، ويف 
تعزيز توفري العدالة ل�صحايا اجلرمية ومعاجلة م�صكلة الأطفال وال�صباب ك�صحايا للجرمية ومرتكبني 

لها، ويف اإعادة اإقرار �صيادة القانون اأو تعزيزها يف م�صاريع حفظ ال�صالم بعد انتهاء املنازعات؛

ع الدول الأع�صاء على اأن تنظر، اإن مل تكن قد فعلت ذلك بعد، يف اّتباع نهوج لتنظيم  5- ي�صجِّ
ا�صتخدام املدنيني لالأ�صلحة النارية تت�صمن العنا�صر امل�صرتكة التالية:

)اأ( لوائح خا�صة ب�صالمة الأ�صلحة النارية وتخزينها؛

.Corr.1و E/CN.15/1997/4)2(

.E/CN.15/1997/CRP.6 )3(

.E/CN.15/1997/CRP.4 )4(

)E/CN.15/1997/20)5، الفقرة 10�
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)ب(  عقوبات مالئمة و/اأو جزاءات اإدارية للجرائم التي تنطوي على اإ�صاءة ا�صتعمال الأ�صلحة 
النارية اأو حيازتها ب�صورة غري م�صروعة؛

الدول  ترى  مماثلة  برامج  اأو  العفو،  اأو  منها،  العفاء  اأو  اجلنائية  امل�صوؤولية  )ج(   تخفيف 
وغري  امل�صروعة  غري  النارية  الأ�صلحة  ت�صليم  على  املواطنني  لت�صجيع  مالئمة  اأنها  املنفردة  الأع�صاء 

املاأمونة وغري املطلوبة؛
الأ�صلحة  توزع  األَّ  ل�صمان  النارية،  الأ�صلحة  ملتاجر  الرتخي�س  ي�صمل  للرتخي�س  )د( نظام 
النارية على اأ�صخا�س مدانني بجرائم خطرية اأو على اأيِّ اأ�صخا�س اآخرين حمظور عليهم امتالك اأو 

حيازة الأ�صلحة النارية مبوجب قوانني الدول الأع�صاء املعنية؛
النارية  لالأ�صلحة  التجاري  للتوزيع  ي�صمل نظامًا  النارية  الأ�صلحة  )ه( نظام مل�صك �صجالت 
اجلنائية  التحقيقات  مل�صاعدة  وذلك  ال�صترياد،  وعند  ال�صنع  عند  مالئمة  عالمات  و�صع  وا�صرتاط 
ولتثبيط الن�زوع اإىل ال�صرقة، ول�صمان عدم توزيع الأ�صلحة النارية اإلَّ على الأ�صخا�س الذين يجوز لهم 

قانونًا امتالك اأو حيازة اأ�صلحة نارية مبوجب قوانني الدول الأع�صاء املعنية؛
القليمية  العمل  حللقات  املوؤقتة  الأع��م��ال  ج��داول  يف  ي��درج  اأن  العام  الأم��ني  اإىل  6- يطلب 
التي   )6(

العمل)12(  خلطة  وفقًا   1997 عام  يف  �صتعقد  التي  النارية،  الأ�صلحة  ت��داول  تنظيم  ب�صاأن  الأرب��ع 
ر  اأو رهنا بتوفُّ اأقرها املجل�س القت�صادي والجتماعي يف قراره 28/1996، ويف حدود املوارد املوجودة 
اأموال من خارج امليزانية، بنودا تتعلق، باإمكانية �صوغ اإعالن مبادئ لالأمم املتحدة، ي�صتند اإىل النهوج 
النارية، وتوفري  للمقارنة حول تنظيم تداول الأ�صلحة  التنظيمية املقرتحة اأعاله، وجمع معلومات قابلة 
اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  تنفيذ  اإىل  واحلاجة  املعلومات،  وتقا�صم  والتدريب،  التقنية،  امل�صاعدة 
جلميع  يكفل  مبا  النارية،  بالأ�صلحة  امل�صروع  غري  الجتار  مكافحة  ب�صاأن  الأط��راف  متعددة  اأو  اقليمية 
كل  تديل  باأن  ال�صماح  ويطلب  النارية،  الأ�صلحة  تداول  تنظيم  جمال  يف  كافية  قدرات  الأع�صاء  الدول 
من املنظمات غري احلكومية املهتمة، يف حلقات العمل الإقليمية، ببيان عن املوا�صيع امل�صمولة بجداول 
 اأعمالها، على األَّ ي�صمح لها بح�صور اجتماعات حلقات العمل التي �صتناق�س فيها م�صائل ح�صا�صة تتعلق 

باإنفاذ القانون؛
اآراء الدول الأع�صاء واملعاهد التي تتاألف منها  اأي�صًا اإىل الأمني العام اأن يلتم�س  7- يطلب 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  وهيئات  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  �صبكة 
احلكومية الدولية وغري احلكومي�ة ذات ال�صلة، ب�صاأن �ص��وغ اإع��الن مبادئ ي�صتند اإىل النهوج التنظيمية 
م اإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورتها ال�صابعة تقريرا يت�صمن   املقرتحة اأعاله، واأن يقدِّ

الآراء الواردة؛
برنامج  ب�صوغ  الكفيلة  والو�صائل  ال�صبل  يتق�صى  اأن  العام  الأم��ني  اإىل  كذلك  8- يطلب 
للتثقيف امل�صتمر للقائمني على اإدارة العدالة اجلنائية، ولتثقيف النا�س وتوعيتهم بال�صالت القائمة 
بني ا�صتخدام املدنيني لالأ�صلحة النارية وامل�صتويات غري املقبولة التي بلغها العنف يف املدن واملجتمعات 

)6(الوثائق الر�صمية للمجل�س القت�صادي والجتماعي، 1996، امللحق رقم 10 (E/1996/30)، الفقرة 73 )ز(�
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ال�صطالع على  الأع�صاء  ال��دول  ت�صجيع  بغر�س  املعلومات  تلك  ي��وّزع  واأن  الأ���ص��ر،  وداخ��ل   املحلية 
بربامج مماثلة؛

امل�صروعة  غ��ري  النارية  الأ�صلحة  اأث��ر  اقتفاء  تكفل  اأن  على  الأع�����ص��اء  ال���دول  ع  9- ي�صجِّ
اأثر اقتفاء  بخ�صو�س  اأخ��رى  اأع�صاء  دول  من  ال��واردة  الطلبات  على  و�صريعة  دقيقة  ردودا   وتكفل 

الأ�صلحة النارية؛
الدول  ق��درات  ا�صتعرا�س  اإىل  )الإن��رتب��ول(  اجلنائية  لل�صرطة  الدولية  املنظمة  10- يدعو 
الأع�صاء فيها يف جمال اقتفاء اأثر الأ�صلحة النارية والبال�صتية، بغر�س اإ�صداء امل�صورة اإىل جلنة منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية ب�صاأن مدى كفاية تلك القدرات، واىل تو�صيح وجمع امل�صطلحات والأو�صاف 
ال�صائعة فيما يتعلق بالأ�صلحة النارية، ويف�صل اأن يكون ذلك على �صكل فهر�س، من اأجل تعزيز تقا�صم 

معلومات التحقيقات عن الأ�صلحة النارية غري امل�صروعة فيما بني الدول الأع�صاء؛
بقرار  عماًل  واملن�صاأ  ال�صغرية  بالأ�صلحة  املعني  احلكوميني  اخلرباء  فريق  اأمانتي  11- يدعو 
احلكومية  املنظمات  و�صائر   1995 الأول/دي�صمرب  كانون   12 يف  امل��وؤرخ  باء   70/50 العامة  اجلمعية 
الدولية املتخ�ص�صة ذات ال�صلة اإىل تزويد جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبعلومات عن نتائج 

اأعمالها فيما يتعلق بانت�صار الأ�صلحة الع�صكرية ال�صغرية غري القانونية يف الدول الأع�صاء؛
اإعادة  اإىل  للجمارك"  العاملية  "املنظمة  اأي�صًا  امل�صمى  اجلمركي  التعاون  جمل�س  12- يدعو 
النظر يف املمار�صات اجلمركية الدولية املتعلقة بحركة الأ�صلحة النارية املخ�ص�صة لالأغرا�س املدنية 
والجتاهات العاملية يف تهريب الأ�صلحة النارية، مبا يف ذلك اأمور منها تراخي�س ال�صترياد والت�صدير 
والر�صد والربوتوكولت النموذجية مبا فيها �صهادة ا�صترياد وت�صدير م�صرتكة ونظام الإ�صعار امل�صبق، 
املتعلقة  املراقبة  عمليات  فعالية  ب�صاأن  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  للجنة  امل�صورة  اإ�صداء  بغر�س 

باحلركة الدولية لالأ�صلحة النارية؛
13- يدعو املنظمات احلكومية الدولية الأخرى املخت�صة اإىل اإعادة حتليل بياناتها ب�صاأن امل�صائل 
اأجل اطالع  النارية من  الأ�صلحة  الدولية عن تنظيم تداول  الدرا�صة  اإطار  النارية يف  بالأ�صلحة  املتعلقة 
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، عن طريق الأمني العام، على ما ميكن اتخاذه من خطوات لتح�صني 

جمع وحتليل الإح�صاءات املتعددة التخ�ص�صات ذات ال�صلة؛
"درا�صة الأمم املتحدة الدولية ب�صاأن تنظيم تداول  14- يكّرر طلبه اإىل الأمني العام باأن ين�صر 
الأ�صلحة النارية" وفقًا للربنامج الوارد يف خطة العمل التي اأقّرها املجل�س يف قراره 28/1996، واأن يوّزع 

الدرا�صة على اأو�صع نطاق ممكن؛
ع الدول الأع�صاء على اأن تن�صر يف بلدانها تقرير الأمني العام عن التدابري الرامية اإىل  15- ي�صجِّ
تنظيم تداول الأ�صلحة النارية)2( و"درا�صة الأمم املتحدة الدولية ب�صاأن تنظيم تداول الأ�صلحة النارية"، 
واأن تدر�س فائدة ذلك التقرير وتلك الدرا�صة يف تقييم م�صاألة ما اإن كان ينبغي اتخاذ مبادرات جديدة 

يف جمال تنظيم تداول الأ�صلحة النارية؛
16- يطلب اإىل الأمني العام اأن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ويقدمه اإىل جلنة منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية يف دورتها ال�صابعة؛
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17- يقّرر اأن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف دورتها ال�صابعة، يف البند املعنون 
"التدابري الرامية اإىل تنظيم تداول الأ�صلحة النارية"، بال�صتناد اإىل تقرير الأمني العام امل�صار اإليه يف 

الفقرة 16 اأعاله�
*

29-  مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية12

مة اأوًل- مقدِّ
اجلرمية  متنع  ل  اجلرمية  ملنع  التخطيط  اجليدة  ال�صرتاتيجيات  اأن  على  وا�صح  دليل  1- هناك 
للبلدان� ومن  التنمية امل�صتدامة  اأمن املجتمع املحلي وت�صهم يف  اأي�صًا  اإنها تعّزز  والإيذاء فح�صب، بل 
�صاأن منع اجلرمية منعا فعال وبطريقة م�صوؤولة اأن يح�ّصن نوعية حياة جميع املواطنني� ول�ه فوائد طويلة 
منع  ويتيح  ارتكاب اجلرمية�  تنجم عن  التي  الأخرى  الجتماعية  التكاليف  تخفي�س  الأمد من حيث 
اجلرمية فر�صا لوجود نهج اإن�صاين واأكرث فعالية من حيث التكلفة اإزاء م�صاكل اجلرمية� وهذه املبادئ 

التوجيهية جُتمل العنا�صر ال�صرورية من اأجل منع اجلرمية منعا فعال�

ثانياً- الإطار املرجعي املفاهيمي
2- تقع على عاتق احلكومة، على جميع م�صتوياتها، م�صوؤولية اإيجاد واإدامة وتعزيز اإطار ميكن فيه 
جلميع املوؤ�ص�صات احلكومية ذات ال�صلة وجميع �صرائح املجتمع الأهلي، مبا يف ذلك قطاع ال�صركات، 

اأن توؤدي دورا اأف�صل يف منع اجلرمية�
اإىل  ت�صعى  وتدابري  ا�صرتاتيجيات  "منع اجلرمية"  يت�صمن  التوجيهية،  املبادئ  3- ولأغرا�س هذه 
التقليل من احتمالت حدوث جرائم واحلد من اآثارها ال�صارة التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع، مبا يف 
اإنفاذ القوانني والأحكام  ا  اأمَّ اأ�صبابها املتعددة�  ذلك اخلوف من اجلرمية، وذلك بالتدخل للتاأثري يف 
املبادئ  ه��ذه  نطاق  خ��ارج  يندرج  فهو  اجلرمية،  منع  مبهام  ال�صطالع  مع  التاأديبية،  واجل���زاءات 

التوجيهية، نظرًا لأنَّ هناك تغطية �صاملة للمو�صوع يف �صكوك اأخرى �صادرة عن الأمم املتحدة�
العتبار  يف  وتاأخذ  واملجتمع،  ال�صحايا  على  واآثارها  اجلرمية  التوجيهية  املبادئ  هذه  4- وتعالج 

تزايد الطابع الدويل لالأن�صطة الإجرامية�
منع  مفهوم  يف  هامني  عن�صرين  �صراكات  والتعاون/اإقامة  املحلية  املجتمعات  اإ�صراك  5- وميثل 
اجلرمية املبني يف هذا الن�س� ويف حني اأنَّ عبارة "املجتمع املحلي" ميكن تعريفها بطرائق خمتلفة فاإنَّ 

جوهرها يف هذا ال�صياق هو اإ�صراك املجتمع الأهلي على ال�صعيد املحلي�
6- وي�صمل منع اجلرمية طائفة وا�صعة من النهوج، ومن بينها النهوج التالية:

ع على ال�صلوك الجتماعي ال�صليم عن طريق التدابري الجتماعية  ز رفاه النا�س وت�صجِّ )اأ( تعزِّ
ا والرتكيز على عاملي  اإيالء الأطفال وال�صباب اهتمامًا خا�صًّ والقت�صادية وال�صحية والتعليمية، مع 

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/2002، املعتمد يف 24 متوز/يوليه 2002�
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اخلطر والوقاية املرتبطني باجلرمية والإيذاء )الوقاية عن طريق التنمية الجتماعية اأو منع اجلرمية 
بوا�صطة تدابري اجتماعية(؛

)ب(   تغيري الظروف التي ت�صود يف الأحياء والتي توؤثر على ارتكاب الأفعال الإجرامية والإيذاء 
والتزام  الفنية  واخلربات  املبادرات  من  بال�صتفادة  وذلك  ينجم عن اجلرمية،  الذي  الأمن  وانعدام 

اأفراد املجتمع املحلي )منع اجلرمية ا�صتنادا اإىل تدابري حملية(؛
)ج(   منع حدوث اجلرائم بتقليل الفر�س، وزيادة ال�صعور باحتمال العتقال وتقليل املنافع، 
مبا يف ذلك من خالل الت�صميم البيئي، وتقدمي امل�صاعدة واملعلومات اإىل ال�صحايا املحتملني والفعليني 

)منع اجلرمية بوا�صطة تدابري ظرفية(؛
)د( منع العودة اإىل ارتكاب اجلرائم وذلك بامل�صاعدة على اإدماج املجرمني يف املجتمع من 

جديد وغري ذلك من اآليات املنع )برامج اإعادة الإدماج(�

ثالثاً- املبادئ الأ�شا�شية
القيادة احلكومية

7- ينبغي اأن توؤدي احلكومات على جميع امل�صتويات دورا قياديا يف و�صع ا�صرتاتيجيات فّعالة واإن�صانية 
ملنع اجلرمية، ويف اإن�صاء اأطر موؤ�ص�صية والإبقاء عليها من اأجل تنفيذ تلك ال�صرتاتيجيات وا�صتعرا�صها�

التنمية الجتماعية-القت�صادية والإدماج
8- ينبغي اإدراج اعتبارات منع اجلرمية يف جميع ال�صيا�صات والربامج الجتماعية والقت�صادية ذات 
ال�صلة، مبا يف ذلك ال�صيا�صات والربامج التي تعالج التوظيف والتعليم وال�صحة والإ�صكان والتخطيط 
احل�صري والفقر والتهمي�س الجتماعي والإق�صاء� وينبغي الت�صديد بوجه خا�س على املجتمعات املحلية 

والأ�صر والأطفال وال�صباب املعّر�صني لالأخطار�

التعاون/ال�صراكات
9- ينبغي اأن يكون التعاون/ال�صراكات جزءا اأ�صا�صيا من منع اجلرمية الفّعال، نظرًا للطابع الوا�صع 
فيما  ال�صراكات  ي�صمل  وهذا  لها�  للت�صدي  املطلوبة  وامل�صوؤوليات  واملهارات  لأ�صباب اجلرمية  النطاق 
بني الوزارات وكذلك بني الهيئات واملنظمات املجتمعية املحلية واملنظمات غري احلكومية وقطاع رجال 

الأعمال واملواطنني الأفراد�

ال�صتدامة/امل�صاءلة
10- يتطلب منع اجلرمية موارد وافية، مبا يف ذلك التمويل الالزم للهياكل والأن�صطة، لكي يت�صنى 
اإجناز  عن  وكذلك  والتقييم،  والتنفيذ  التمويل  عن  وا�صحة  م�صاءلة  هناك  تكون  اأن  وينبغي  دعمه� 

النتائج املخطط لها�
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القاعدة املعرفية
اإىل  اجلرمية  مبنع  املتعلقة  والتدابري  والربامج  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجيات  ت�صتند  اأن  11- ينبغي 
واملمار�صات  املتعددة،  واأ�صبابها  اجلرمية  مب�صاكل  املعرفة  من  التخ�ص�صات  متعدد  عري�س  اأ�صا�س 

الواعدة والتي اأثبتت جدواها�

حقوق الإن�صان/�صيادة القانون/ثقافة امل�صروعية
12- يجب احرتام �صيادة القانون وحقوق الإن�صان امل�صلَّم بها يف ال�صكوك الدولية التي ُتعّد الدول 
لثقافة امل�صروعية يف  اأطرافًا فيها، يف جميع جوانب منع اجلرمية� وينبغي الرتويج بن�صاط  الأع�صاء 

جمال منع اجلرمية�

الرتابط
ح�صب  تراعي،  اأن  اجلرمية  ملنع  الوطنية  وال�صرتاتيجيات  الت�صخي�س  لإج���راءات  13- ينبغي 

القت�صاء، ال�صالت القائمة بني امل�صاكل الإجرامية املحلية واجلرمية املنظمة الدولية�

التمايز
14- ينبغي اأن تويل ا�صرتاتيجيات منع اجلرمية العتبار، عند القت�صاء، لالحتياجات املختلفة لدى 

الرجال والن�صاء واأن تنظر يف الحتياجات اخلا�صة باأفراد املجتمع امل�صت�صعفني�

رابعاً- التنظيم والأ�شاليب والنهوج
15- اإدراكًا باأنَّ لدى جميع الدول هياكل حكومية فريدة، يو�صح هذا الباب الأدوات واملنهجيات التي 
اجلرمية  ملنع  ا�صرتاتيجيات  و�صع  لدى  الأهلي  املجتمع  �صرائح  وجميع  احلكومات  فيها  تنظر  اأن  ينبغي 

واحلد من الإيذاء� وهو ي�صتند يف ذلك اإىل املمار�صة الدولية اجليدة�

اإ�صراك املجتمع املحلي
16- تتحمل احلكومات امل�صوؤولية الرئي�صية يف بع�س املجالت املدرجة اأدناه� بيد اأنَّ امل�صاركة الفّعالة 
النا�صطة من املجتمعات املحلية و�صائر �صرائح املجتمع الأهلي تعترب جزءا اأ�صا�صيا من منع اجلرمية 
ا يف حتديد اأولويات منع اجلرمية،  الفّعال� وينبغي للمجتمعات املحلية ب�صفة خا�صة اأن توؤدي دورا هامًّ

ويف التنفيذ والتقييم، ويف املعاونة على ا�صتبانة قاعدة موارد م�صتدامة�

األف-  التنظيم
الهياكل احلكومية

17- ينبغي اأن تدرج احلكومات منع اجلرمية كجزء دائم يف هياكلها وبراجمها الرامية اإىل مكافحة 
اجلرمية، مع �صمان وجود م�صوؤوليات واأهداف وا�صحة داخل احلكومة من اأجل تنظيم منع اجلرمية، 

وذلك بعدة و�صائل من بينها:
)اأ( اإن�صاء مراكز اأو جهات حمورية ذات خربة فنية وموارد؛
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)ب(  اإن�صاء خطة ملنع اجلرمية ذات اأولويات واأهداف وا�صحة؛
)ج(   اإن�صاء روابط ات�صال وتن�صيق بني الوكالت اأو الإدارات احلكومية ذات ال�صلة؛

)د( تعزيز ال�صراكات مع املنظمات غري احلكومية، ومع قطاع الأعمال والقطاعني اخلا�س 
واملهني ومع املجتمع املحلي؛

)ه(    التما�س امل�صاركة النا�صطة من اجلمهور يف منع اجلرمية وذلك باإعالمه باحلاجة اإىل 
التدابري والو�صائل الالزمة وبدوره�

التدريب وبناء القدرات
18- ينبغي اأن تدعم احلكومات تطوير مهارات منع اجلرمية بالو�صائل التالية:

)اأ( توفري التطوير املهني لكبار املوظفني يف الوكالت املخت�صة؛
)ب(  ت�صجيع اجلامعات والكليات وغريها من الهيئات التعليمية املخت�صة على تقدمي دورات 

درا�صية اأ�صا�صية ومتقدمة، مبا يف ذلك التعاون مع املمار�صني؛
)ج(   العمل مع القطاعات التعليمية واملهنية لو�صع معايري ملنح ال�صهادات ومعايري للموؤهالت 

املهنية؛
)د(      تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على التطور وال�صتجابة لالحتياجات التي تخ�صها�

دعم ال�صراكات
19- ينبغي اأن تدعم احلكومات وجميع �صرائح املجتمع الأهلي مبداأ ال�صراكة، ح�صب القت�صاء، وذلك 

بو�صائل منها:
)اأ( النهو�س باملعرفة باأهمية هذا املبداأ ومبكونات ال�صراكات الناجحة، مبا يف ذلك احلاجة 

اإىل اأن تكون جلميع ال�صركاء اأدوار وا�صحة و�صفافة؛
)ب(  تعزيز عملية ت�صكيل هذه ال�صراكات على خمتلف امل�صتويات وعرب القطاعات؛

)ج(   تي�صري ا�صتغال هذه ال�صراكات ب�صكل فّعال�

ال�صتدامة
20- ينبغي اأن ت�صعى احلكومات وغريها من هيئات التمويل اإىل حتقيق ا�صتدامة الربامج واملبادرات 

التي تثبت فّعاليتها يف منع اجلرمية، بو�صائل منها:
توازن منا�صب بني نظام منع  واإدامة  لإقامة  الالزمة  املوارد  )اأ( مراجعة عملية تخ�صي�س 

اجلرمية والعدالة اجلنائية والنظم الأخرى من اأجل حتقيق مزيد من الفعالية يف منع اجلرمية؛
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)ب(  و�صع اإجراءات م�صاءلة وا�صحة عن التمويل والربجمة وتن�صيق املبادرات املعنية مبنع 
اجلرمية؛

)ج(   ت�صجيع اإ�صراك املجتمع املحلي يف عملية ال�صتدامة�

باء-  الأ�صاليب
القاعدة املعرفية

21- ينبغي للحكومة و/اأو املجتمع الأهلي، ح�صبما هو مالئم، العمل على تي�صري منع اجلرمية ا�صتنادا 
اإىل املعرفة، بو�صائل منها:

)اأ( توفري املعلومات الالزمة للمجتمعات املحلية من اأجل معاجلة م�صاكل اجلرمية؛
)ب(  دعم عملية اإيجاد معرفة مفيدة وقابلة للتطبيق عمليًّا تكون موثوقا بها علميا و�صحيحة؛

)ج(   دعم تنظيم وجتميع املعرفة وا�صتبانة ومعاجلة الثغرات يف القاعدة املعرفية؛
)د( تقا�صم تلك املعرفة، ح�صبما هو مالئم، فيما بني الباحثني ومقرري ال�صيا�صات واملعلمني 

واملمار�صني من القطاعات املخت�صة الأخرى واملجتمع املحلي الأو�صع نطاقا؛
)ه(     تطبيق هذه املعرفة يف تكرير التدخالت الناجحة وو�صع مبادرات جديدة وتوّقع م�صاكل 

جديدة خا�صة باجلرمية وفر�س الوقاية منها؛
)و(     اإن�صاء نظم بيانات للمعاونة على مواجهة منع اجلرمية ب�صكل اأجنع تكلفة، مبا يف ذلك 

اإجراء ا�صتق�صاءات منتظمة عن الإيذاء والإجرام؛
وتقلي�س  الإج��رام  دوام  ومن  الإي��ذاء  معاودة  من  للتقليل  البيانات  هذه  تطبيق  تعزيز  )ز(    

امل�صاحات التي ت�صهد معدلت اإجرام عالية�

التخطيط لعمليات التدخل
22- ينبغي ملن يخطط لعمليات التدخل تعزيز �صل�صلة من الإجراءات ت�صمل ما يلي:

وعواقبها،  حدوثها،  احتمال  وعوامل  واأ�صبابها  اجلرمية  مل�صاكل  منهجي  حتليل  )اأ( اإجراء 
وخ�صو�صًا على امل�صتوى املحلي؛

املحليني  وال�صياق  للم�صكلة  وفقًا  التدخالت  وتكّيف  نهج  اأن�صب  على  تقوم  خطة  و�صع  )ب(  
املحددين؛

)ج(   و�صع خطة تنفيذية للقيام بالتدخالت املنا�صبة التي تت�صم بالفعالية والكفاءة وال�صتدامة؛
)د(     ا�صتنفار الهيئات التي تكون قادرة على معاجلة الأ�صباب؛

)ه(     الر�صد والتقييم�
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تقييم الدعم
23- ينبغي للحكومات وهيئات التمويل الأخرى وامل�صاركني يف �صوغ الربامج وتنفيذها القيام مبا يلي:
)اأ( ال�صطالع بتقييم ق�صري الأمد وطويل الأمد لإجراء اختبار �صارم ملا هو �صالح للعمل 

واأين وملاذا؛
)ب(  اإجراء حتليالت لفعالية التكلفة؛

)ج(   تقييم مدى ما حتققه الإجراءات من تقليل يف م�صتويات اجلرمية والإيذاء، ويف خطورة 
اجلرمية، ويف اخلوف من اجلرمية؛

على  وال�صلبية  منها  الإيجابية  املق�صودة،  غري  وللعواقب  للنواجت  منهجي  تقييم  )د( اإجراء 
و�صم  اأو  النخفا�س يف معدلت اجلرمية  مثاًل  ومن ذلك  املتخذة،  الإج��راءات  على  املرتتبة  ال�صواء، 

الأفراد و/اأو املجتمعات املحلية بالعار�

جيم- النهوج
24- يت�صمن هذا الباب تو�صعا يف نهجي منع اجلرمية القائمني على التدابري الظرفية وعلى التنمية 
الجتماعية� كما يوجز النهوج التي ينبغي اأن ت�صعى احلكومات واملجتمع املدين اإىل اتباعها من اأجل 

منع اجلرمية املنظمة�
التنمية الجتماعية

25- ينبغي للحكومات اأن تعالج عوامل احتمال حدوث اجلرمية والإيذاء باتخاذ التدابري التالية:
)اأ( تعزيز العوامل الوقائية عن طريق برامج تنمية اجتماعية واقت�صادية �صاملة ول تت�صم 

بو�صم الآخرين بالعار، ت�صمل ال�صحة والتعليم والإ�صكان والتوظيف؛
)ب(  تعزيز الأن�صطة التي تعالج التهمي�س والإق�صاء؛

)ج(   تعزيز ح�صم الن�زاعات ب�صكل اإيجابي؛
)د( ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات التعليم والتوعية العامة لتعزيز ثقافة امل�صروعية والت�صامح مع 

احرتام الهويات الثقافية�

التدابري الظرفية
26- ينبغي للحكومات واملجتمع الأهلي، مبا يف ذلك قطاع ال�صركات ح�صب القت�صاء، اأن تدعم و�صع 

برامج ملنع اجلرمية ا�صتنادا اإىل اعتبارات ظرفية، وذلك بطرائق منها:
)اأ( حت�صني الت�صميم البيئي؛

)ب(  ا�صتحداث و�صائل رقابية منا�صبة تكون مراعية للحق يف اخل�صو�صية؛
)ج(   الت�صجيع على ت�صميم �صلع ا�صتهالكية تزيد يف ال�صمود اأمام اجلرمية؛

)د( حماية الأهداف من اأيِّ �صرر، دون التاأثري على نوعية البيئة املعمورة اأو احلدِّ من �صبل 
حرية الو�صول اإىل مكان عام؛

)ه( تنفيذ ا�صرتاتيجيات ملنع تكرار الإيذاء�
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منع اجلرمية املنظمة
اجلرمية  بني  ال�صالت  ومعاجلة  حتليل  اإىل  ت�صعى  اأن  الأهلية  واملجتمعات  للحكومات  27- ينبغي 

املنظمة عرب الوطنية وم�صاكل اجلرمية الوطنية واملحلية، وذلك بطرائق منها:
للم�صاركة  املنظمة  الإجرامية  اجلماعات  اأم��ام  وامل�صتقبلية  القائمة  الفر�س  من  )اأ( احلد 
بعائدات اجلرمية يف الأ�صواق امل�صروعة بوا�صطة تدابري ت�صريعية اأو اإدارية اأو غريها من التدابري املنا�صبة؛
العطاءات  اإجراءات  ا�صتعمال  املنظمة  الإجرامية  اإ�صاءة اجلماعات  ملنع  تدابري  و�صع  )ب(  
للقيام  العمومية  ال�صلطات  متنحها  التي  والرخ�س  والإع��ان��ات  العمومية  ال�صلطات  تطرحها   التي 

بن�صاط جتاري؛
 )ج(    ت�صميم ا�صرتاتيجيات ملنع اجلرمية، ح�صب القت�صاء، حلماية الفئات املهّم�صة اجتماعيا، 
الإجرامية  اجلماعات  ترتكبها  التي  لالأفعال  عر�صة  يعتربون  الذين  والأطفال،  الن�صاء  وخ�صو�صًا 

املنظمة، مبا يف ذلك الجتار بالأ�صخا�س وتهريب املهاجرين�

خام�شاً- التعاون الدويل
املعايري والقواعد

تراعي  اأن  اإىل  الدولية يف جمال منع اجلرمية،  التدابري  تعزيز  لدى  الأع�صاء مدعوة،  28- الدول 
ال�صكوك الدولية الرئي�صية ذات ال�صلة بحقوق الإن�صان ومنع اجلرمية والتي هي اأطراف فيها، ومنها 
العامة 25/44( واإعالن الق�صاء على العنف �صد املراأة  اتفاقية حقوق الطفل )مرفق قرار اجلمعية 
)القرار 104/48( ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�س التوجيهية( 
ا�صتعمال  الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف  القرار 112/45( واإعالن املبادئ  )مرفق 
ال�صلطة )مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40( واملبادئ التوجيهية للتعاون وامل�صاعدة التقنية يف جمال 
منع اجلرمية يف املدن )مرفق القرار 9/1995( وكذلك اإعالن فيينا ب�صاأن اجلرمية والعدالة: مواجهة 
املتحدة  الأمم  واتفاقية   )59/55 العامة  اجلمعية  قرار  )مرفق  والع�صرين  احل��ادي  القرن  حتديات 
والثالث  والثاين  الأول  )املرفقات  بها  امللحقة  والربوتوكولت  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة 

بقرار اجلمعية العامة 25/55، ومرفق القرار 255/55(�

امل�صاعدة التقنية
ر امل�صاعدة املالية والتقنية، مبا  29- ينبغي للدول الأع�صاء ومنظمات التمويل الدولية املخت�صة اأن توفِّ
يف ذلك بناء القدرات والتدريب، للبلدان النامية والبلدان ذات القت�صادات النتقالية، وللمجتمعات 
املحلية واملنظمات الأخرى ذات ال�صلة من اأجل تنفيذ ا�صرتاتيجيات ملنع اجلرمية منعا فّعال ول�صالمة 
تركيز  ينبغي  ال�صياق،  هذا  ويف  واملحلي�  والإقليمي  الوطني  ال�صعيد  من  كل  على  املحلية  املجتمعات 

اهتمام خا�س على البحث واتخاذ التدابري ب�صاأن منع اجلرمية عن طريق التنمية الجتماعية�
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الت�صبيك
بهدف  اجلرمية  ملنع  ووطنية  واإقليمية  دولية  �صبكات  تن�صئ  اأو  تعزز  اأن  الأع�صاء  للدول  30- ينبغي 
املعرفة  نقلها، وجعل مثل هذه  قابلية  وتبني عنا�صر  اأثبتت جدواها،  والتي  الواعدة  املمار�صات  تبادل 

متاحة للمجتمعات املحلية يف جميع اأنحاء العامل�

ال�صالت بني اجلرمية عرب الوطنية واجلرمية املحلية
31- ينبغي للدول الأع�صاء اأن تتعاون على حتليل ومعاجلة ال�صالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وم�صاكل اجلرمية الوطنية واملحلية�

و�صع اأولويات ملنع اجلرمية
32- ينبغي للمركز املعني مبنع الإجرام الدويل والتابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية التابع 
والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  اإىل  واملنت�صبة  التابعة  املعاهد  و�صبكة  العامة  لالأمانة 
اجلنائية وغري ذلك من الكيانات املخت�صة يف الأمم املتحدة اأن تدرج يف اأولوياتها منع اجلرمية على 
النحو املبني يف هذه املبادئ التوجيهية، واأن تقيم اآلية للتن�صيق، واأن ت�صع قائمة باأ�صماء اخلرباء لإجراء 

تقييم لالحتياجات ولإ�صداء امل�صورة التقنية�

الن�صر
33- ينبغي للهيئات املخت�صة يف الأمم املتحدة وغريها من املنظمات ذات ال�صلة اأن تتعاون على اإ�صدار 
معلومات عن منع اجلرمية باأكرب عدد ممكن من اللغات، با�صتعمال كل من الو�صائل الطباعية والإلكرتونية�

 30- املبادئ التوجيهية الدولية ب�شاأن تدابري منع اجلرمية 
 والعدالة اجلنائية فيما يتعلق بالجتار باملمتلكات الثقافية 

وما يت�شل به من جرائم اأخرى12*

مة مقدِّ
ت املبادئ التوجيهية الدولية ب�صاأن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق بالجتار  1- اأُعدَّ
اإقرارًا بالطابع الإجرامي لهذه اجلرائم ولتبعاتها  اأخرى  الثقافية وما يت�صل به من جرائم  باملمتلكات 
وقرار  و186/68   180/66 العامة  اجلمعية  بقراري  وعماًل  لالإن�صانية�  الثقايف  الرتاث  على  اجل�صيمة 
واجلرمية  باملخدرات  املعني  الأمم املتحدة  مكتب  اأع��د   ،19/2010 والجتماعي  القت�صادي  املجل�س 
الوثيق، ح�صب القت�صاء، مع منظمة  وبالتعاون  الأع�صاء  الدول  بالت�صاور مع  التوجيهية  املبادئ  م�صروع 
من  وغريهما  )الإنرتبول(  اجلنائية  لل�صرطة  الدولية  واملنظمة  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 

املنظمات الدولية املخت�صة�

* مرفق  قرار اجلمعية العامة 196/69، املعتمد يف 18 كانون الأول/دي�صمرب 2014�
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2- وا�صتعر�صت ال�صيغة الأوىل من املبادئ التوجيهية خالل اجتماع غري ر�صمي عقده يف الفرتة من 
21 اإىل 23 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2011 فريق من اخلرباء موؤلف من 20 خبريا من جميع اأنحاء العامل، 
لالإنرتبول  ممثلون  ومنهم  التوجيهية،  املبادئ  مبو�صوع  املتعلقة  املجالت  �صتى  يف  خربة  لديهم  تتوافر 
اإىل  وا�صتنادا  القانون اخلا�س�  لتوحيد  الدويل  واملعهد  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
مت �صيغة ثانية لهذا امل�صروع  م من تعليقات وم�صورات قيمة لتح�صني م�صروع املبادئ التوجيهية، قدِّ ما قدِّ
اإىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب الع�صوية املعني باحلماية من الجتار باملمتلكات الثقافية، 
الذي ناق�صها خالل اجتماعه الثاين املعقود يف الفرتة من 27 اإىل 29 حزيران/يونيه 2012� وقام فريق 
مة من  اخلرباء احلكومي الدويل، اآخذا يف اعتباره اخلال�صة التي اأعدتها الأمانة العامة للتعليقات املقدَّ
التوجيهية خالل اجتماعه  املبادئ  با�صتعرا�س وتنقيح  التوجيهية،  املبادئ  الأع�صاء على م�صروع  الدول 

الثالث، املعقود يف الفرتة من 15 اإىل 17 كانون الثاين/يناير 2014، بغية و�صعها يف �صيغتها النهائية�
من  احلماية  عملية  من  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جوانب  اإىل  التوجيهية  املبادئ  3- وت�صتند 
بلدان  واملبادرات اجلارية يف عدة  للممار�صات  ا�صتعرا�س  الثقافية، وقد روعي فيها  باملمتلكات  الجتار 
حتليل  عن  املنبثقة  واملعايري  املبادئ  فيها  روعيت  كما  الثقافية،  باملمتلكات  الجت��ار  مل�صكلة  للت�صدي 
 )1(

الوطنية؛)12(  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  التالية:  الدولية  القانونية  ال�صكوك 
 )3(

)2( واتفاقية حماية امللكية الثقافية يف حالة ن�صوب نزاع م�صلح)14( 
واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد؛)13( 

)4( والربوتوكول الإ�صايف لتفاقيات جنيف املعقودة يف 12 اآب/اأغ�صط�س 
وبروتوكوليها الأول)3( والثاين؛)15( 

ت�صتخدم  التي  الو�صائل  ب�صاأن  واتفاقية   )5(
الدولية؛)16(  امل�صلحة  املنازعات  �صحايا  بحماية  املتعلق   ،1949

املعهد  واتفاقية   )6(
الثقافية بطرق غري م�صروعة؛)17(  املمتلكات  ونقل ملكية  وت�صدير  ا�صترياد  ومنع  حلظر 

 )7(
الدويل لتوحيد القانون اخلا�س املتعلقة باملمتلكات الثقافية امل�صروقة اأو امل�صدرة بطرق غري م�صروعة؛)18( 

�)8(
واتفاقية حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه)19( 

يف �صياق  فيها  لتنظر  الأع�صاء  للدول  امللزمة  غري  التوجيهية  املبادئ  من  املجموعة  هذه  4- وتتاح 
اإعداد وتعزيز �صيا�صاتها وا�صرتاتيجياتها وت�صريعاتها واآلياتها للتعاون فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة 
جميع  يف  جرائم  من  به  يت�صل  وما  الثقافية  باملمتلكات  الجتار  ومكافحة  منع  اإىل  والرامية  اجلنائية 
قراريهما،  والجتماعي، يف  القت�صادي  واملجل�س  العامة  اجلمعية  اإعراب  اإثر  اإعدادها  وجاء  الأو�صاع� 
عن اجلزع اإزاء ازدياد �صلوع اجلماعات الإجرامية املنظمة يف جميع جوانب واأ�صكال الجتار باملمتلكات 
على  اجلرمية  هذه  ملكافحة  ال��دويل  التعاون  تعزيز  �صرورة  وعن  جرائم،  من  به  يت�صل  وما   الثقافية 

نحو من�صق�

)1(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574�

)2(املرجع نف�صه، املجلد 2349، الرقم 42146�

)3(املرجع نف�صه، املجلد 249، الرقم 3511�

)4(املرجع نف�صه، املجلد 2253، الرقم 3511�

)5(املرجع نف�صه، املجلد 1125، الرقم 17512�

)6(املرجع نف�صه، املجلد 823، الرقم 11806�

)7(املرجع نف�صه، املجلد 2421، الرقم 43718�

)8( املرجع نف�صه، املجلد 2562، الرقم 45694�
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5- والهدف من املبادئ التوجيهية هو ا�صتخدامها كمرجع ملقرري ال�صيا�صات الوطنيني وكاأداة لبناء 
باملمتلكات  الجت��ار  مكافحة  اإىل  الرامية  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  تدابري  جمال  يف  القدرات 
و�صائر  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  بالتن�صيق مع منظمة  به من جرائم،  يت�صل  وما  الثقافية 
املنظمات الدولية املخت�صة ح�صب القت�صاء� وا�صتنادا اإىل املبادئ التوجيهية التي و�صعها فريق اخلرباء 
والعدالة اجلنائية، ومع مراعاة  اإىل جلنة منع اجلرمية  النهائية وقدمت  الدويل يف �صيغتها  احلكومي 
ني�صان/اأبريل 2012،  املوؤرخة  التوجيهية  التي تت�صمن �صيغة املبادئ  الأ�صا�صية  التقنية  وثيقة املعلومات 
ح�صب  عملية،  م�صاعدة  اأداة  اإع��داد  العامة  من الأمانة  تطلب  اللجنة  لعل  الأع�صاء،  ال��دول  وتعليقات 

القت�صاء، بغية امل�صاعدة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية�
6- وتتاألف املبادئ التوجيهية من اأربعة ف�صول:

)مبا يف ذلك  اجلرمية  منع  ا�صرتاتيجيات  ب�صاأن  توجيهية  مبادئ  يت�صمن  الأول  )اأ( الف�صل 
الثقافية،  املمتلكات  ور�صد �صوق  والقطاع اخلا�س،  الثقافية  املوؤ�ص�صات  ودور  والبيانات،  املعلومات  جمع 

وال�صادرات والواردات، واملواقع الأثرية، والتثقيف والتوعية العامة(؛
)مبا يف ذلك  اجلنائية  العدالة  �صيا�صات  ب�صاأن  توجيهية  مبادئ  يت�صمن  الثاين  الف�صل  )ب(  
اأفعال  اأو اعتبار  حمددة  م�صرة  �صلوكيات  وجترمي  وتنفيذها،  ال�صلة  ذات  الدولية  للمعاهدات  المتثال 

معينة جرائم اإدارية، وم�صوؤولية ال�صركات، واحلجز وامل�صادرة، والتحريات والتحقيقات(؛
)ج(   الف�صل الثالث يت�صمن مبادئ توجيهية ب�صاأن التعاون الدويل )مبا يف ذلك امل�صائل املتعلقة 
القانون  اإنفاذ  بني �صلطات  والتعاون  وامل�صادرة،  واحلجز  املجرمني،  وت�صليم  الق�صائية،  الولية  باأ�ص�س 

و�صلطات التحري، واإعادة املمتلكات الثقافية اأو ردها اأو اإرجاعها اإىل من�صئها(؛
)د( الف�صل الرابع يت�صمن مبداأ توجيهيا ب�صاأن نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية�

اأوًل- ا�شرتاتيجيات املنع

األف- جمع املعلومات والبيانات
للممتلكات  بيانات  قواعد  اأو  جرد  قوائم  وتطوير  اإن�صاء  يف  تنظر  اأن  للدول  ينبغي   -1 التوجيهي  املبداأ 
ممتلكات  ت�صجيل  عدم  ول يعد  الجت��ار�  من  املمتلكات  تلك  حماية  بغر�س  القت�صاء،  ح�صب  الثقافية، 
باأيِّ حال من الأحوال �صببا يف ا�صتبعادها من احلماية من الجتار وما  ثقافية يف قوائم اجلرد املعنية 

يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 2 - ينبغي للدول، حيثما اأمكن وفقًا ملا جتيزه ت�صريعاتها الوطنية، اأن تعترب املمتلكات 
اأو ملكية الدولة لتلك املمتلكات م�صجلة يف  الثقافية للدولة التي ت�صن قوانني تن�س على امللكية الوطنية 
بيانًا  اأ�صدرت  قد  الدولة  تلك  تكون  اأن  �صريطة  املالكة،  للدولة  الر�صمية  الثقافية  املمتلكات  قائمة جرد 

ا بهذا ال�صاأن� ر�صميًّا عامًّ
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املبداأ التوجيهي 3 - ينبغي للدول اأن تنظر يف ما يلي:
)اأ( ا�صتحداث اإح�صاءات عن ا�صترياد املمتلكات الثقافية وت�صديرها، اأو حت�صني الإح�صاءات 

املوجودة؛
)ب(  ا�صتحداث اإح�صاءات عن اجلرائم الإدارية واجلنائية املرتكبة بحق املمتلكات الثقافية اأو 

حت�صني الإح�صاءات املوجودة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا؛
به من جرائم  الثقافية وما يت�صل  باملمتلكات  ب�صاأن الجتار  بيانات وطنية  اإن�صاء قواعد  )ج(   
اأو  امل�صروقة  اأو  م�صروعة  غري  ب�صورة  امل�صتوردة  اأو  امل�صدرة  اأو  بها  املتاجر  الثقافية  املمتلكات  وب�صاأن 
املنهوبة اأو امل�صتخرجة ب�صورة غري م�صروعة اأو املتاجر بها ب�صورة غري م�صروعة اأو املفقودة، اأو حت�صني 

قواعد البيانات املوجودة، ح�صب القت�صاء؛
)د( ا�صتحداث اآليات تتيح التبليغ عن املعامالت اأو املبيعات امل�صبوهة عرب الإنرتنت؛

)ه( الإ�صهام يف جمع البيانات على ال�صعيد الدويل عن الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل 
به من جرائم، من خالل درا�صة الأمم املتحدة ال�صتق�صائية لجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة 
املنظمة  بيانات  وقاعدة  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  بها  ي�صطلع  التي  اجلنائية 

الدولية لل�صرطة اجلنائية لالأعمال الفنية امل�صروقة، ومن خالل �صائر املنظمات املعنية؛
)و( الإ�صهام يف قاعدة بيانات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اخلا�صة بالقوانني 

واللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية�
املبداأ التوجيهي 4 - ينبغي للدول اأن تنظر، ح�صب القت�صاء، يف اإن�صاء �صلطة وطنية مركزية اأو متكني 
�صلطة قائمة، و/اأو ا�صرتاع اآليات اأخرى، لتن�صيق الأن�صطة املت�صلة بحماية املمتلكات الثقافية من الجتار 

وما يت�صل به من جرائم�

باء-  دور املوؤ�ص�صات الثقافية والقطاع اخلا�س

املبداأ التوجيهي 5- ينبغي للدول اأن تنظر يف ت�صجيع املوؤ�ص�صات الثقافية والقطاع اخلا�س على اعتماد 
مدونات قواعد �صلوك، وعلى تعميم املمار�صات الف�صلى ب�صاأن �صيا�صات اقتناء املمتلكات الثقافية�

ع املوؤ�ص�صات الثقافية والقطاع اخلا�س على اإبالغ �صلطات اإنفاذ  املبداأ التوجيهي 6- ينبغي للدول اأن ت�صجِّ
القانون عن حالت ال�صتباه يف حدوث اجتار باملمتلكات الثقافية�

املبداأ التوجيهي 7- ينبغي للدول اأن تنظر يف ت�صجيع ودعم تدريب موظفي املوؤ�ص�صات الثقافية والقطاع 
اخلا�س على اللوائح التنظيمية اخلا�صة باملمتلكات الثقافية، مبا يف ذلك قواعد اقتناء املمتلكات الثقافية، 

وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة�
الإلكرتونية  املناق�صات  الإنرتنت ومنظمي  مي خدمات  ت�صجع مقدِّ اأن  للدول  ينبغي  التوجيهي 8-  املبداأ 
الثقافية،  باملمتلكات  الجتار  منع  على  التعاون  على  القت�صاء،  ح�صب  العاملية،  ال�صبكة  عرب  والبائعني 

بو�صائل منها اعتماد مدونات قواعد �صلوك خا�صة بذلك�
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جيم- الر�صد
وتنفيذ  ا�صتحداث  ال�صلة، يف  ذات  الدولية  لل�صكوك  وفقًا  تنظر،  اأن  للدول  ينبغي   -9 التوجيهي  املبداأ 
الثقافية  املمتلكات  لت�صدير  �صهادات  اإ�صدار  مثل  والت�صدير،  ال�صترياد  ملراقبة  مالئمة  اإج���راءات 

وا�صتريادها�
املبداأ التوجيهي 10- ينبغي للدول اأن تنظر يف ا�صتحداث وتنفيذ تدابري لر�صد �صوق املمتلكات الثقافية، 

مبا يف ذلك على الإنرتنت�
املبداأ التوجيهي 11- ينبغي للدول اأن تقوم، حيثما اأمكن ذلك، باإن�صاء وتنفيذ برامج لإجراء بحوث ب�صاأن 
املواقع الأثرية ولر�صم خرائطها ومراقبتها، بغية حمايتها من ال�صلب والتنقيب غري امل�صرح به والجتار�

دال- التثقيف والتوعية العامة
عرب  مبا يف ذلك  عامة،  توعية  حمالت  وت�صجيع  دعم  يف  تنظر  اأن  للدول  ينبغي   -12 التوجيهي  املبداأ 
و�صائط الإعالم، لن�صر ثقافة الهتمام مب�صاألة الجتار باملمتلكات الثقافية لدى اجلمهور العام، بغر�س 

حماية تلك املمتلكات الثقافية من ال�صلب والجتار�

ثانياً- �شيا�شات العدالة اجلنائية
األف- الن�صو�س القانونية الدولية

املبداأ التوجيهي 13- ينبغي للدول اأن تنظر يف اعتماد ت�صريعات جترم الجتار باملمتلكات الثقافية وما 
يت�صل به من جرائم، وفقًا لأحكام ال�صكوك الدولية املنطبقة، وخ�صو�صًا اتفاقية اجلرمية املنظمة، فيما 

يتعلق بالجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 14- يف جمال التعاون الثنائي، ميكن للدول اأن تنظر يف ال�صتفادة من املعاهدة النموذجية 

)9(
ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�صعوب املوروث يف �صكل ممتلكات منقولة�)12( 

باء- اجلرائم اجلنائية والإدارية
املبداأ التوجيهي 15- ينبغي للدول اأن تنظر، ح�صب القت�صاء، يف و�صع تعريف ملفهوم "املمتلكات الثقافية"، 

املنقولة منها وغري املنقولة، لأغرا�س القانون اجلنائي�
املبداأ التوجيهي 16- ينبغي للدول اأن تنظر يف اعتبار اأفعال منها الأفعال التالية جرائم خطرية:

)اأ( الجتار باملمتلكات الثقافية؛
)ب(  ت�صدير املمتلكات الثقافية وا�صتريادها ب�صورة غري م�صروعة؛

اإىل  العادية  ال�صرقة  من  اجلرمية  م�صتوى  رفع  يف  النظر  )اأو  الثقافية  املمتلكات  )ج(   �صرقة 
جرمية خطرية اإذا انطوت على �صرقة ممتلكات ثقافية(؛

)9(موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س – 7 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الفرع باء – 1، املرفق� 
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)د( نهب املواقع الأثرية والثقافية، و/اأو جترمي التنقيب فيها ب�صورة غري م�صروعة؛
)ه( التاآمر على ارتكاب جرم الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم، اأو امل�صاركة 

يف جماعة اإجرامية منظمة لذلك الغر�س؛
)و( غ�صل املمتلكات الثقافية املتجر بها، وفقًا ملا هو من�صو�س عليه ب�صاأن الغ�صل يف املادة 6 من 

اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية�
م اأفعاًل اأخرى  املبداأ التوجيهي 17- ينبغي للدول اأن تنظر يف ت�صمني ت�صريعاتها اجلنائية اأحكامًا جترِّ
ذات �صلة بالجتار باملمتلكات الثقافية، مثل الإ�صرار باملمتلكات الثقافية اأو تخريبها، اأو اقتناء املمتلكات 

الثقافية املتاجر بها مع جتنب مق�صود لو�صعها القانوين�
املبداأ التوجيهي 18- ينبغي للدول اأن تنظر يف ا�صتحداث التزامات، عند القت�صاء، بالتبليغ عن حالت 
ال�صتباه بحدوث اجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم، وعن اكت�صاف مواقع اأثرية اأو العثور 
على مكت�صفات اأثرية اأو اأ�صياء اأخرى ذات اأهمية ثقافية تذكر، وينبغي للدول التي قامت بذلك اأن تنظر 

يف جترمي عدم الوفاء بتلك اللتزامات�
اأن تنظر يف  الأ�صا�صية،  القانونية  مبادئها  مع  ل يتعار�س  نحو  على  للدول،  ينبغي   -19 التوجيهي  املبداأ 
اأبلغ عن  قد  ثقافية  الذي ميثل ممتلكات  املعني  ال�صيء  باأنَّ  ال�صتدلل على علم اجلاين  اإمكانية  اإتاحة 
الجتار به، اأو ت�صديره اأو ا�صترياده ب�صورة غري م�صروعة، اأو �صرقته، اأو نهبه، اأو ا�صتخراجه ب�صورة غري 
م�صروعة، اأو املتاجرة به ب�صورة غري م�صروعة، وذلك بال�صتناد اإىل ظروف وقائعية مو�صوعية منها مثاًل 
اأن يكون ال�صيء املعني م�صجال يف قاعدة بيانات متاحة للعموم على اأنه مو�صوع اجلرائم ال�صابقة الذكر�

جيم- اجلزاءات اجلنائية والإدارية
ارتكاب  على  ورادع��ة  وفعالة  متنا�صبة  ج��زاءات  فر�س  يف  تنظر  اأن  للدول  ينبغي   -20 التوجيهي  املبداأ 

الأفعال الإجرامية املذكورة اآنفا�
الأفعال  بع�س  ارتكاب  على  احتجازية  جزاءات  اعتماد  يف  تنظر  اأن  للدول  ميكن   -21 التوجيهي  املبداأ 
عرب  املنظمة  اجلرمية  اتفاقية  من  املادة 2 )ب(  ت�صرتطه  الذي  باملعيار  يفي  مبا  املختارة،  الإجرامية 

الوطنية ب�صاأن "اجلرائم اخلطرية"�
املبداأ التوجيهي 22- ينبغي للدول اأن تنظر، حيثما اأمكن ذلك، يف اعتماد احلظر واإ�صقاط الأهلية واإلغاء 

الرتاخي�س كجزاءات جنائية اأو اإدارية تكميلية�

دال- م�صوؤولية ال�صركات
املبداأ التوجيهي 23- ينبغي للدول اأن تنظر يف ا�صتحداث م�صوؤولية )جنائية اأو اإدارية اأو مدنية( لل�صركات 

اأو الهيئات العتبارية، اأو تو�صيع نطاق م�صوؤوليتها، عن اجلرائم املذكورة اآنفا�
املبداأ التوجيهي 24- ينبغي للدول اأن تنظر، حيثما اأمكن ذلك، يف ا�صتحداث جزاءات متنا�صبة وفعالة 
ورادعة على ما ترتكبه ال�صركات من جرائم اجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم، ومن تلك 
اجلزاءات الغرامة اأو احلظر اأو اإ�صقاط الأهلية، واإلغاء الرتاخي�س، واإلغاء املزايا، مبا يف ذلك الإعفاءات 

ال�صريبية اأو املعونات احلكومية�
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هاء- احلجز وامل�صادرة
املبداأ التوجيهي 25- ينبغي للدول اأن تنظر يف ا�صتحداث تدابري للتحري اجلنائي ب�صاأن املمتلكات الثقافية 
باملمتلكات  بالجتار  املت�صلة  اجلرائم  عائدات  وكذلك  وم�صادرتها،  وحجزها  وتفتي�صها  بها  املتجر 

الثقافية، واأن تتكفل باإعادتها اأو ردها اأو اإرجاعها اإىل من�صئها�
الأ�صا�صية، يف  القانونية  مبادئها  مع  ل يتعار�س  نحو  تنظر، على  اأن  للدول  ينبغي  التوجيهي 26-  املبداأ 
اإمكانية اإلزام اجلاين املزعوم اأو املالك اأو احلائز )اإذا كان مغايرا( باأن يثبت املن�صاأ امل�صروع للممتلكات 

الثقافية املطلوب حجزها اأو م�صادرتها ب�صبب الجتار بها اأو ما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 27- ينبغي للدول اأن تنظر يف ا�صتحداث تدابري مل�صادرة عائدات اجلرمية، اأو ممتلكات 

ذات قيمة معادلة لتلك العائدات�
يف متويل  امل�صادرة  القت�صادية  املوجودات  ا�صتخدام  يف  تنظر  اأن  للدول  ميكن   -28 التوجيهي  املبداأ 

النفقات الالزمة لتدابري ال�صرتداد وغريها من تدابري املنع�

واو- التحريات والتحقيقات
املبداأ التوجيهي 29- ينبغي للدول اأن تنظر يف اإن�صاء هيئات اأو وحدات لإنفاذ القانون متخ�ص�صة، وكذلك 
تزويد موظفي اجلمارك وموظفي اأجهزة اإنفاذ القانون واأع�صاء النيابة العامة بالتدريب املتخ�ص�س يف 

الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 30- ينبغي للدول اأن تنظر يف تعزيز التن�صيق بني اأجهزة اإنفاذ القانون على ال�صعيدين 
اأجل زيادة احتمال اكت�صاف الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم  الوطني والدويل من 

والتحري عنها بنجاح�
وخ�صو�صًا  اآنفا،  املذكورة  اجلرائم  يف  والتحقيق  التحري  �صياق  يف  للدول،  يجوز   -31 التوجيهي  املبداأ 
اإذا كانت لها �صلة باجلرمية املنظمة، اأن تنظر يف ال�صماح ل�صلطاتها املخت�صة باأن ت�صتخدم على النحو 
املنا�صب اأ�صلوب الت�صليم املراقب وغريه من اأ�صاليب التحري اخلا�صة، مثل املراقبة الإلكرتونية اأو غريها 
من اأ�صكال املراقبة والعمليات امل�صترتة داخل اإقليمها، ويف ال�صماح بقبول ما يح�صل عليه يف �صياقها من 

اأدلة يف املحاكم�

ثالثاً- التعاون

األف- الولية الق�صائية
املبداأ التوجيهي 32- ينبغي للدول اأن تنظر يف اإر�صاء وليتها الق�صائية على الأفعال الإجرامية املذكورة 
اآنفا عندما ترتكب اجلرائم داخل اإقليمها، اأو عندما يرتكب اأحد مواطنيها اجلرائم خارج اإقليمها، وذلك 
مبا يت�صق مع مبادئ الت�صاوي يف ال�صيادة وال�صالمة الإقليمية للدول وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 
للدول الأخرى، وفقًا ملا هو من�صو�س عليه يف ميثاق الأمم املتحدة واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية�
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باء- التعاون الق�صائي يف امل�صائل اجلنائية
املبداأ التوجيهي 33- ينبغي للدول التي مل ت�صبح بعد اأطرافًا يف ال�صكوك القانونية الدولية املوجودة، 
وخ�صو�صًا اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اأن تنظر يف فعل ذلك، واأن تتخذ من تلك ال�صكوك 
اأ�صا�صا للتعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية املتعلقة بالجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 34- ينبغي للدول اأن تنظر يف اأن يزود بع�صها بع�صا باأق�صى قدر ممكن من امل�صاعدة 
باجلرائم  املتعلقة  الق�صائية  والإج���راءات  واملالحقات  والتحقيقات  التحريات  يف  املتبادلة  القانونية 

املذكورة اآنفا، وكذلك من اأجل تعزيز فعالية الإجراءات و�صرعتها�
املبداأ التوجيهي 35- ينبغي للدول اأن ت�صهم يف قاعدة بيانات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
حمتويات  حتدث  واأن  �صلة،  ذات  اأخرى  بيانات  قاعدة  واأيِّ  الوطنية،  الثقايف  الرتاث  بقوانني  اخلا�صة 

قواعد البيانات تلك بانتظام�
جيم- ت�صليم املجرمني

املبداأ التوجيهي 36- ينبغي للدول اأن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبة بحق املمتلكات الثقافية، واملبينة 
ت�صليم  اإج��راءات  �صياق  يف  للدول،  وينبغي  مرتكبيها�  ت�صليم  ت�صتوجب  جرائم   ،16 التوجيهي  املبداأ  يف 
اأمكن ذلك يف اعتماد وتنفيذ تدابري موؤقتة ل�صون املمتلكات الثقافية  اأي�صًا حيثما  اأن تنظر  املجرمني، 

ذات ال�صلة باجلرمية املزعومة، لأغرا�س رد تلك املمتلكات�
ت�صليم مرتكبي جرائم الجتار  و�صرعة  فعالية  تعزيز  تنظر يف  اأن  للدول  ينبغي  التوجيهي 37-  املبداأ 
ت�صتوجب جرائم  املعنية  اجل��رائ��م  تعترب  عندما  ج��رائ��م،  من  به  يت�صل  وم��ا  الثقافية   باملمتلكات 

ت�صليم مرتكبيها�
جن�صيتهم  اإىل  ا�صتنادا  املجرمني  ت�صليم  رف�س  حال  يف  تنظر،  اأن  للدول  ينبغي   -38 التوجيهي  املبداأ 
فح�صب، وعندما تطلب الدولة ملتم�صة الت�صليم ذلك، يف عر�س الق�صية على ال�صلطة املخت�صة لتدر�س 

اإمكانية املالحقة الق�صائية�
دال- التعاون الدويل لأغرا�س احلجز وامل�صادرة

املبداأ التوجيهي 39- ينبغي للدول اأن تنظر يف التعاون على ك�صف املمتلكات الثقافية املتاجر بها اأو امل�صدرة 
اأو امل�صتوردة ب�صورة غري م�صروعة اأو امل�صروقة اأو املنهوبة اأو امل�صتخرجة ب�صورة غري م�صروعة اأو املتاجر 

بها ب�صورة غري م�صروعة اأو املفقودة، وعلى حتديد وتعقب تلك املمتلكات وحجزها وم�صادرتها�
املبداأ التوجيهي 40- ميكن للدول اأن تنظر يف اإن�صاء اآليات تتيح التربع باملوجودات املالية امل�صادرة اإىل 
هيئات دولية اأو حكومية دولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا فيها الجتار باملمتلكات 

الثقافية وما يت�صل به من جرائم�

 هاء- التعاون الدويل بني �صلطات اإنفاذ القانون 
وال�صلطات املعنية بالتحري والتحقيق

املبداأ التوجيهي 41- ينبغي للدول اأن تنظر يف تعزيز تبادل املعلومات عن الجتار باملمتلكات الثقافية وما 
يت�صل به من جرائم، عن طريق تبادل قوائم جرد املمتلكات الثقافية وقواعد البيانات املتعلقة باملمتلكات 
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الثقافية املتاجر بها اأو امل�صدرة اأو امل�صتوردة ب�صورة غري م�صروعة اأو امل�صروقة اأو املنهوبة اأو امل�صتخرجة 
وقواعد  القوائم  تلك  ربط  اأو  املفقودة،  اأو  غري م�صروعة  ب�صورة  بها  املتاجر  اأو  م�صروعة  غري  ب�صورة 

البيانات معا، و/اأو عن طريق الإ�صهام يف قوائم اجلرد وقواعد البيانات الدولية�
يف  ال��دويل،  الق�صائي  التعاون  اإط��ار  يف  القت�صاء،  ح�صب  تنظر  اأن  للدول  ينبغي   -42 التوجيهي  املبداأ 
تعزيز تبادل املعلومات عما �صبق اإ�صداره من اأحكام اإدانة وما يجري من حتقيقات يف الجتار باملمتلكات 

الثقافية وما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 43- ينبغي للدول اأن تنظر يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف من 

اأجل اإن�صاء اأفرقة حتقيق م�صرتكة ب�صاأن الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم�
املبداأ التوجيهي 44- ينبغي للدول اأن تنظر يف اأن ي�صاعد بع�صها بع�صا على تخطيط وتنفيذ برامج تدريب 

متخ�ص�س ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون�
املبداأ التوجيهي 45- ينبغي للدول اأن تنظر يف اإن�صاء قنوات ات�صال مميزة بني اأجهزتها املعنية باإنفاذ 

القانون اأو تعزيز القنوات املوجودة�

واو- اإعادة املمتلكات الثقافية اأو ردها اأو اإرجاعها اإىل من�صئها
املبداأ التوجيهي 46- ينبغي للدول، بغية تعزيز التعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية، اأن تنظر يف اتخاذ 
التدابري املالئمة ل�صرتجاع املمتلكات الثقافية املتاجر بها اأو امل�صدرة اأو امل�صتوردة ب�صورة غري م�صروعة 
اأو امل�صروقة اأو املنهوبة اأو امل�صتخرجة ب�صورة غري م�صروعة اأو املتاجر بها ب�صورة غري م�صروعة، من اأجل 

اإعادتها اأو ردها اأو اإرجاعها اإىل من�صئها�
املبداأ التوجيهي 47- ينبغي للدول اأن تدر�س من الناحية الإجرائية، ح�صب القت�صاء، الأحكام ال�صارية 
لدى الدولة املالكة ب�صاأن امللكية الوطنية اأو ملكية الدولة للممتلكات الثقافية، بغية تي�صري اإعادة املمتلكات 

الثقافية العمومية اأو ردها اأو اإرجاعها اإىل من�صئها�

رابعاً- نطاق التطبيق
املبداأ التوجيهي 48- ينبغي للدول، يف اإطار التفاقيات الآنفة الذكر و�صائر ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة، 
اأن تنظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية يف اأيِّ ظرف، مبا يف ذلك اأيُّ ظرف ا�صتثنائي، من �صاأنه اأن يوؤدي 

اإىل تفاقم الجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم�



ثانياً- العنف �شد املراأة

 31- اإعالن ب�شاأن الق�شاء على العنف 
*

�شد املراأة12

اإنَّ اجلمعية العامة،
ق ب�صكل �صامل على املراأة احلقوق واملبادئ املتعلقة بامل�صاواة  اإذ ت�صّلم باحلاجة امللحة اإىل اأن تطبِّ

بني كل الب�صر وباأمنهم وحريتهم و�صالمتهم وكرامتهم،
العاملي  الإع���الن  منها  دول��ي��ة،  �صكوك  يف  جم�صدة  وامل��ب��ادئ  احل��ق��وق  ه��ذه  اأنَّ  تالحظ  واإذ 
اخلا�س  الدويل  والعهد   )2(

وال�صيا�صية،)14(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد   )1(
الإن�صان،)13( حلقوق 

�صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  واتفاقية  والثقافية،)2(  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق 
الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  واتفاقية   )3(

 امل��راأة،)15( 
)4(

اأو املهينة،)16( 
واإذ تدرك اأنَّ تنفيذ اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة ب�صكل فعال من �صاأنه 
اأن ي�صهم يف الق�صاء على العنف �صد املراأة، واأنَّ اإعالن الق�صاء على العنف �صد املراأة، املرفق بهذا 

القرار، من �صاأنه اأن يعزز هذه العملية ويكملها،
اأنَّ العنف �صد املراأة ميثل عقبة اأمام حتقيق امل�صاواة والتنمية وال�صلم، على النحو  واإذ يقلقها 
من  مبجموعة  فيها  اأو�صي  التي   )5(

ب��امل��راأة،)17(  للنهو�س  التطلعية  نريوبي  ا�صرتاتيجيات  يف  به  امل�صلَّم 
التمييز  اأ�صكال  الق�صاء على جميع  التام لتفاقية  التنفيذ  واأمام  املراأة،  العنف �صد   التدابري ملكافحة 

�صد املراأة،

* قرار اجلمعية العامة 104/48، املعتمد يف 20 كانون الأول/دي�صمرب 1993�
)1(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)3(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378�

)4(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1465، الرقم 24841�

)5(تقرير املوؤمتر العاملي ل�صتعرا�س وتقييم اإجنازات عقد الأمم املتحدة للمراأة: امل�صاواة والتنمية وال�صلم، نريوبي، 26-15 

متوز/يوليه 1985 )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.85.IV.10(، الف�صل الأول، الفرع األف�
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د اأنَّ العنف �صد املراأة ي�صكل انتهاكا حلقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية ويعوق اأو يلغي  واإذ توؤكِّ
متتع املراأة بهذه احلقوق واحلريات الأ�صا�صية، واإذ يقلقها الإخفاق، منذ اأمد بعيد، يف حماية وتعزيز 

تلك احلقوق واحلريات يف حالت العنف �صد املراأة،

وامل��راأة عرب  الرجل  املراأة هو مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني  العنف �صد  اأنَّ  واإذ تدرك 
اأدت اىل هيمنة الرجل على املراأة وممار�صته التمييز �صدها والإحالة دون نهو�صها الكامل،  التاريخ، 
و�صعية  امل��راأة  على  بها  تفر�س  التي  احلا�صمة  الجتماعية  الآل��ي��ات  من  هو  امل��راأة  �صد  العنف   واأنَّ 

التبعية للرجل،

من  املنحدرات  والن�صاء  الأقليات،  اإىل  املنتميات  كالن�صاء  الن�صاء،  فئات  بع�س  اأنَّ  يقلقها  واإذ 
اأو النائية، واملعوزات،  الأهايل الأ�صليني، والالجئات، واملهاجرات، والعائ�صات يف املجتمعات الريفية 
اأجواء  يف  والعائ�صات  وامل�صّنات،  واملعوقات،  والأطفال،  ال�صجون،  اأو  الإ�صالحية  املوؤ�ص�صات  ون�زيالت 

الن�زاعات امل�صلحة، هي فئات �صديدة ال�صعف يف مواجهة العنف،

واإذ ت�صري اإىل النتيجة التي �ُصلم بها يف الفقرة 23 من مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 
15/1990 املوؤرخ 24 اأيار/مايو 1990، باأنَّ العنف �صد املراأة، �صواء يف الأ�صرة اأو يف املجتمع، ظاهرة 
منت�صرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، ويجب اأن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة متنع حدوثه،

اأي��ار/  30 امل���وؤرخ   18/1991 والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  ق��رار  اإىل  اأي�صًا  ت�صري  واإذ 
العنف  ق�صية  �صراحة،  يتناول،  دويل  ل�صك  اإط��ار  بو�صع  املجل�س  فيه  يو�صي  ال��ذي   ،1991  مايو 

�صد املراأة،

واإذ ترّحب بالدور الذي توؤديه احلركات الن�صائية يف لفت املزيد من الهتمام اىل طبيعة و�صعوبة 
و�صخامة م�صكلة العنف �صد املراأة،

والجتماعية  القانونية  امل�صاواة  لتحقيق  الن�صاء  اأم��ام  املفتوحة  الفر�س  اأنَّ  جزعها  يثري  واإذ 
وال�صيا�صية والقت�صادية يف املجتمع هي فر�س يحد منها، فيما يحد، العنف امل�صتمر  واملرت�صخ،

واقتناعا منها باأنَّ هناك، يف �صوء ما تقدم، حاجة اإىل وجود تعريف وا�صح و�صامل للعنف �صد 
املراأة، وبيان وا�صح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتاأمني الق�صاء على العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله، 
والتزام من الدول بتحمل م�صوؤولياتها، والتزام من املجتمع الدويل، مبجمله، بال�صعي اإىل الق�صاء على 

العنف �صد املراأة،

ت�صدر ر�صميا الإعالن التايل ب�صاأن الق�صاء على العنف �صد املراأة وحتث على بذل كل اجلهد من 
اأجل اإ�صهاره والتقيد به:
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املادة 1
لأغرا�س هذا الإعالن، يعني تعبري "العنف �صد املراأة" اأيَّ فعل عنيف تدفع اإليه ع�صبية اجلن�س 
ويرتتب عليه، اأو يرجح اأن يرتتب عليه، اأذى اأو معاناة للمراأة، �صواء من الناحية اجل�صمانية اأو اجلن�صية 
اأو النف�صية، مبا يف ذلك التهديد باأفعال من هذا القبيل اأو الق�صر اأو احلرمان التع�صفي من احلرية، 

�صواء حدث ذلك يف احلياة العامة اأو اخلا�صة�

املادة 2
ُيفهم بالعنف �صد املراأة اأنه ي�صمل، على �صبيل املثال ل على �صبيل احل�صر، ما يلي:

)اأ( العنف البدين واجلن�صي والنف�صي الذي يحدث يف اإطار الأ�صرة، مبا يف ذلك ال�صرب، 
والتعدي اجلن�صي على اأطفال الأ�صرة الإناث، والعنف املت�صل باملهر، واغت�صاب الزوجة، وختان الإناث 

وغريه من املمار�صات التقليدية املوؤذية للمراأة، والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط بال�صتغالل؛
ف�ي ذلك  العام، مب��ا  املجتمع  اإطار  الذي يحدث يف  والنف�صي  البدين واجلن�صي  العنف  )ب(  
الغت�صاب، والتعدي اجلن�صي، وامل�صايقة اجلن�صية والتخويف يف مكان العمل ويف املوؤ�ص�صات التعليمية 

واأيِّ مكان اآخر، والجتار بالن�صاء واإجبارهن على البغاء؛
)ج(   العنف البدين واجلن�صي والنف�صي الذي ترتكبه الدولة اأو تتغا�صى عنه، اأينما وقع�

املادة 3
للمراأة احلق يف التمتع، على قدم امل�صاواة مع الرجل، بكل حقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية، 
ويف حماية هذه احلقوق واحلريات، وذلك يف امليادين ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية 

واملدنية اأو اأيِّ ميدان اآخر� ومن بني هذه احلقوق ما يلي:
)6(

)اأ( احلق يف احلياة؛)12( 
)7(

)ب(  احلق يف امل�صاواة؛)13( 
)8(

)ج(   احلق يف احلرية والأمن ال�صخ�صي؛)14( 
)د( احلق يف التمتع املتكافئ بحماية القانون؛)7(

�س لأيِّ �صكل من اأ�صكال التمييز؛)7( احلق يف عدم التعرُّ )ه�( 
)9(

)و( احلق يف اأعلى م�صتوى ممكن من ال�صحة البدنية والعقلية؛)15( 

)6( الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، املادة 3؛ والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 6�

)7(العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 26�

)8( الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، املادة 3؛ والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 9�

)9( العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية، املادة 12�
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)10(
)ز( احلق يف �صروط عمل من�صفة وموؤاتية؛)12( 

)ح( احلق يف اأن تكون يف ماأمن من التعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو 
)11( 

املهينة�)13(

املادة 4
ينبغي للدول اأن تدين العنف �صد املراأة، واأل تتذرع باأيِّ عرف اأو تقليد اأو اعتبارات دينية للتن�صل 
ت�صتهدف  �صيا�صة  تاأخري،  ودون  املمكنة  الو�صائل  بكل  تتبع،  اأن  لها  وينبغي  عليه�  بالق�صاء  التزامها  من 

الق�صاء على العنف �صد املراأة؛ ولهذه الغاية ينبغي لها:
)اأ( اأن تنظر - حيثما ل تكون قد فعلت بعد - يف الت�صديق على اتفاقية الق�صاء على جميع 

اأ�صكال التمييز �صد املراأة اأو الن�صمام اإليها اأو �صحب حتفظاتها عليها؛
)ب(  اأن متتنع عن ممار�صة العنف �صد املراأة؛

)ج(   اأن جتتهد الجتهاد الواجب يف درء اأفعال العنف عن املراأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، 
وفقًا للقوانني الوطنية، �صواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال اأو ارتكبها اأفراد؛

اأو جزاءات  ج��زاءات عمل  اأو  مدنية  اأو  ج��زاءات جنائية  املحلية  القوانني  تدرج يف  )د( اأن 
للن�صاء تعوي�صًا عن هذه  ن  توؤمِّ واأن  باإيقاع العنف عليهن،  الن�صاء بالأ�صرار  اإدارية بحق من ي�صيبون 
�صن للعنف، واأن  الأ�صرار؛ وينبغي اأن ُتفتح فر�س الو�صول اإىل اآليات العدالة اأم��ام الن�ص�اء اللواتي يتعرَّ
تتاح لهن، ح�صبما تن�س عليه القوانني الوطنية، �صبل عادلة وفعالة لالنت�صاف من الأ�صرار التي تلحق 
بهن؛ وينبغي للدول اأي�صًا اإعالم الن�صاء مبا لهن من حقوق يف التما�س التعوي�س من خالل هذه الآليات؛

)ه( اأن تدر�س اإمكانية و�صع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية املراأة من جميع اأ�صكال العنف، 
اآخذة يف العتبار، ح�صب القت�صاء،  اأحكامًا لذلك الغر�س يف اخلطط املوجودة بالفعل،  اأن تدرج  اأو 
العنف  مب�صاألة  املعنية  املنظمات  منها  �صيما  ول  احلكومية،  غري  املنظمات  تقدمه  اأن  ميكن  عون   اأيَّ 

�صد املراأة؛
والإدارية  وال�صيا�صية  القانونية  التدابري  الوقائية وكل  الُنهج  �صامل،  )و( اأن ت�صوغ، على نحو 
والثقافية التي تعزز حماية املراأة من جميع اأ�صكال العنف وتكفل األَّ يتكرر اإيذاء املراأة ب�صبب وجود قوانني 

ل اأخرى ل تراعي نوع اجلن�س؛ وممار�صات اإنفاذية واأ�صكال تدخُّ
املتاحة لها وكذلك،  املوارد  اأق�صى حد ممكن، �صمن حدود  اإىل  التكفل  )ز( اأن تعمل على 
للعنف،  �صن  يتعرَّ اللواتي  الن�صاء  اإىل  م  تقدِّ ب��اأن  ال��دويل،  التعاون  اإط��ار  �صمن  احلاجة،  تدعو  حيث 
وعند القت�صاء اىل اأطفالهن، م�صاعدة متخ�ص�صة، كاإعادة التاأهيل، وامل�صاعدة على رعاية الأطفال 

)10( الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان، املادة 5؛ والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 7؛ واتفاقية مناه�صة 

التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�
والثقافية، والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  23؛  املادة  الإن�صان،  حلقوق  العاملي   )11(الإعالن 

املادتان 6 و7� 
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عن  ف�صال  وال��ربام��ج،  واملرافق  والجتماعية،  ال�صحية  واخلدمات  وامل�صورة،  والعالج،  واإعالتهم، 
الهياكل الداعمة؛ وينبغي لها اأن تتخذ كل التدابري الأخرى الالزمة لتعزيز �صالمتهن واإعادة تاأهيلهن 

يف املجالني البدين والنف�صي؛
)ح( اأن تدرج يف امليزانيات احلكومية موارد كافية لأن�صطتها املت�صلة بالق�صاء على العنف 

�صد املراأة؛
اإنفاذ القوانني واملوظفني العموميني  اأن تتخذ التدابري الالزمة ل�صمان تزويد موظفي  )ط(  
يجعلهم  بتدريب  عليه،  واملعاقبة  فيه  والتحقيق  املراأة  عن  العنف  درء  �صيا�صات  تنفيذ  عن  امل�صوؤولني 

واعني لحتياجات املراأة؛
ال�صلوك  اأمناط  لتعديل  التعليم،  ميدان  ول�صيما يف  املنا�صبة،  التدابري  تتخذ جميع  )ي( اأن 
الأخرى  املمار�صات  وكل  التقليدية  واملمار�صات  التحيز  ولإزال��ة  وامل��راأة،  للرجل  والثقافية  الجتماعية 

امل�صتندة اإىل دونية اأيٍّ من اجلن�صني اأو تفوُّقه اأو اإىل القوالب اجلامدة فيما يتعلق بدور الرجل واملراأة؛
منها  يتعلق  ما  وخ�صو�صًا  الإح�صاءات،  وت�صنف  البيانات  وجتمع  الأبحاث  ت�صاند  )ك(   اأن 
اأ�صكال العنف �صد املراأة؛ واأن ت�صجع الأبحاث التي تتناول  بالعنف الأ�صري، عن مدى تف�صي خمتلف 
اأ�صباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته، ومدى فعالية التدابري التي تنفذ لدرئه ولتعوي�س من 

�صن له؛ على اأن يجري ن�صر الإح�صاءات ونتائج الأبحاث امل�صار اإليها؛ يتعرَّ
)ل(       اأن تتخذ تدابري ت�صتهدف الق�صاء على العنف �صد الن�صاء ال�صديدات ال�صعف يف مواجهة 

العنف؛
 )م(                                              اأن ت�صطلع، عند تقدمي التقارير التي توجب تقدميها �صكوك الأمم املتحدة ذات ال�صلة،
املتخذة  والتدابري  امل��راأة  �صد  العنف  عن  معلومات  التقارير  هذه  بت�صمني  الإن�صان،  بحقوق  املتعلقة   

لتنفيذ هذا الإعالن؛
)ن(       اأن ت�صجع على �صوغ مبادئ توجيهية مالئمة للم�صاعدة على تنفيذ املبادئ التي يت�صمنها 

هذا الإعالن؛
)�س(     اأن تعرتف بالدور الهام الذي توؤديه احلركة الن�صائية واملنظمات غري احلكومية، يف كافة 

اأنحاء العامل، يف رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة م�صكلة العنف �صد املراأة؛
الن�صائية واملنظمات غري احلكومية وتتعاون معها على  اأن ت�صهل وت�صاند عمل احلركة  )ع(     

امل�صتويات املحلية والوطنية والإقليمية؛
اإدراج  على  فيها  اأع�صاء  هي  التي  الدولية  الإقليمية/احلكومية  املنظمات  ت�صجع  اأن   )ف(   

الق�صاء على العنف �صد املراأة �صمن براجمها، ح�صب القت�صاء�
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املادة 5
ينبغي لهيئات منظومة الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ص�صة اأن ت�صهم، كل يف ميدان اخت�صا�صها، 
يف ترويج العرتاف باحلقوق واملبادئ الواردة يف هذا الإعالن وتطبيقها عمليا؛ ومما ينبغي لها القيام 

به حتقيقا لهذه الغاية، ما يلي:
)اأ( اأن تعزز التعاون الدويل والإقليمي بهدف حتديد ا�صرتاتيجيات اإقليمية ملكافحة العنف، 

وتبادل اخلربات، ومتويل الربامج املت�صلة بالق�صاء على العنف �صد املراأة؛
جميع  بني  وتذكي  توجد  اأن  بهدف  الدرا�صية  واحللقات  الجتماعات  لعقد  ت��روج  اأن  )ب(  

الأ�صخا�س وعيا مل�صاألة العنف �صد املراأة؛
الهيئات  بني  والتبادل  بالتن�صيق  املتحدة،  الأمم  منظومة  داخل  ال�صطالع،  ت�صجع  اأن  )ج(  

التعاهدية حلقوق الإن�صان من اأجل الت�صدي الفعال مل�صاألة العنف �صد املراأة؛
)د( اأن تدرج يف الدرا�صات التحليلية التي تعدها موؤ�ص�صات وهيئات منظومة الأمم املتحدة 
عن الجتاهات ال�صائدة وامل�صاكل الجتماعية، ومنها التقارير الدورية املتعلقة باحلالة الجتماعية يف 

العامل، بحثا عن الجتاهات يف جمال العنف �صد املراأة؛
)ه(    اأن ت�صجع التن�صيق بني موؤ�ص�صات وهيئات منظومة الأمم املتحدة من اأجل اإدراج م�صاألة 
يف  ال�صعف  ال�صديدة  الن�صاء  بفئات  يتعلق  فيما  وخ�صو�صًا  اجلارية،  الربامج  يف  امل��راأة  �صد  العنف 

مواجهة العنف؛
)و( اأن ت�صجع �صوغ مبادئ توجيهية اأو كتيبات اإر�صادية تت�صل بالعنف �صد املراأة، وا�صعة يف 

اعتبارها التدابري امل�صار اإليها يف هذا الإعالن؛
)ز( اأن تنظر، ح�صب القت�صاء، لدى وفائها بالوليات املناطة بها اخلا�صة بتنفيذ �صكوك 

حقوق الإن�صان، يف م�صاألة الق�صاء على العنف �صد املراأة؛
)ح( اأن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف الت�صدي مل�صاألة العنف �صد املراأة�

املادة 6
لي�س يف هذا الإعالن اأيُّ م�صا�س مبا قد تت�صمنه اأية قوانني �صارية يف دولة ما، اأو اأية اتفاقية اأو 
معاهدة اأو �صك دويل اآخر نافذ يف الدولة، من اأحكام هي اأكرث تي�صريا للق�صاء على العنف �صد املراأة�
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 32- ال�شيغة املحدثة لال�شرتاتيجيات النموذجية 
 والتدابري العملية للق�شاء على العنف �شد املراأة 

*
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية12

1- ي�صتدعي مو�صوع العنف �صد املراأة بطابعه املتعدد اجلوانب اتباع ا�صرتاتيجيات خمتلفة للت�صدي 
للعنف بكل مظاهره وملختلف الأطر التي ميار�س فيها، �صواء يف احلياة اخلا�صة اأو العامة، و�صواء ارتكب 
يف املن�زل اأو يف مكان العمل اأو يف موؤ�ص�صات التعليم والتدريب اأو يف اإطار املجتمع املحلي اأو يف املجتمع 
املحدثة  ال�صيغة  يف  الت�صليم  ويجري  الطبيعية�  الكوارث  اأو  امل�صلح  الن�زاع  حالت  يف  اأو  ال�صجن  يف  اأو 
اجلرمية  منع  جمال  يف  امل��راأة  �صد  العنف  على  للق�صاء  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات 
والعدالة اجلنائية باأهمية اعتماد نهج منهجي �صامل من�صق ومتعدد القطاعات وم�صتدام ملكافحة العنف 
�صد املراأة� وميكن الأخذ بالتدابري وال�صرتاتيجيات والأن�صطة العملية التي يرد و�صفها اأدناه يف جمال 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للت�صدي للعنف �صد املراأة� وت�صمل كلمة "املراأة" اأو "الن�صاء" "الطفلة"، 

فيما عدا احلالت التي يحدد فيها خالف ذلك�
2- وميار�س العنف �صد املراأة يف كل بلدان العامل مما ي�صكل انتهاكا �صائعا حلقوق الإن�صان وعقبة 
كاأداء اأمام حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني والتنمية وال�صالم� وي�صتمد العنف �صد املراأة جذوره من عدم 
تكافوؤ عالقات القوة بني الرجل واملراأة على مر التاريخ� وي�صكل العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله انتهاكا 
ج�صيما جلميع حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية للن�صاء ويخل بالتمتع بها اأو يحول دونه وترتتب عليه 
اآثار خطرية مبا�صرة وطويلة الأجل يف ال�صحة، مبا يف ذلك ال�صحة اجلن�صية والإجنابية، حيث يزداد 
�صهن لالإ�صابة بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية/متالزمة نق�س املناعة املكت�صب )الأيدز(، ويف  مثاًل تعرُّ
واملجتمعات  والأ�صر  لالأفراد  والقت�صادي  والجتماعي  النف�صي  النمو  يف  �صلبا  ويوؤثر  العامة،  ال�صالمة 

املحلية والدول�
الثقافية  واملمار�صات  والأمناط  الجتماعية  القيم  متاأ�صال يف  املراأة  العنف �صد  ما يكون  3- وكثريًا 
ومعززا بها� ونظرًا لأنَّ نظام العدالة اجلنائية وامل�صرعني لي�صوا مبناأى عن هذه القيم مل يعالج العنف 
�صد املراأة دوما باجلدية ذاتها التي عوجلت بها اأ�صكال العنف الأخرى� ومن ثم من املهم اأن تدين الدول 
ب�صدة العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله واأن حتجم عن التذرع باأيِّ اأعراف اأو تقاليد اأو اعتبارات دينية 
للتمل�س من التزاماتها بالق�صاء عليه واأن يقر نظام العدالة اجلنائية باأنَّ العنف �صد املراأة م�صكلة تت�صل 

بنوع اجلن�س وجت�صيد لل�صلطة وعدم امل�صاواة�
تاأكيده يف  ويتكرر   )1(

امل��راأة،)13(  العنف �صد  الق�صاء على  اإعالن  املراأة يف  العنف �صد  تعريف  4- ويرد 
على  ينطوي  فعل  اأيُّ  به  ويق�صد   )2(

ب��امل��راأة،)14(  املعني  الرابع  العاملي  املوؤمتر  اعتمده  الذي  العمل  منهاج 
اأو  جن�صي  اأو  بدين  اأذى  عليه،  يرتتب  اأن  يرجح  اأو  عليه،  ويرتتب  اجلن�س  نوع  اأ�صا�س  على  قائم  عنف 
التع�صفي  احلرمان  اأو  اأو الق�صر  القبيل  هذا  من  باأفعال  التهديد  ذلك  يف  مبا  للمراأة،  معاناة  اأو  نف�صي 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65، املعتمد يف 21 كانون الأول/دي�صمرب 2010�
)1(قرار اجلمعية العامة 104/48�

A.96. 2(تقرير املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، بيجني، 4-15 اأيلول/�صبتمرب 1995 )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

IV.13(، الف�صل الأول، القرار 1، املرفق الثاين�
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اأو اخلا�صة� وت�صتند ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات  العامة  من احلرية، �صواء حدث ذلك يف احلياة 
يف  اعتمد  الذي  العمل  منهاج  يف  احلكومات  اتخذتها  التي  التدابري  اإىل  العملية  والتدابري  النموذجية 
العملية  والتدابري  النموذجية  وال�صرتاتيجيات  و2005  تاأكيده لحقا يف عامي 2000  واأعيد  عام 1995 
 )3(

 )12(1997 عام  يف  املعتمدة  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  امل��راأة  �صد  العنف  على  للق�صاء 
و155/63،  القراران 143/61  ال�صدد، مبا يف ذلك  العامة يف هذا  اتخذتها اجلمعية  التي  والقرارات 
منعة  اأق��ل  ويكونن  للعنف  غريهن  من  اأك��رث  �صن  يتعرَّ الن�صاء  من  معينة  فئات  اأنَّ  العتبار  يف   اأخ��ذا 

يف مواجهته�
وجه  على  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات  املحدثة  ال�صيغة  يف  الت�صليم  5- ويجري 
التحديد ب�صرورة اتباع �صيا�صة فعالة لتعميم مراعاة املنظور اجلن�صاين يف جميع ال�صيا�صات والربامج 
اإىل  اللجوء  يف  والإن�صاف  امل�صاواة  وكفالة  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  حتقيق  �صمان  اأجل  من  واملمار�صات 
العدالة، وتر�صيخ الهدف املتمثل يف حتقيق التوازن بني اجلن�صني يف جميع جمالت �صنع القرار، مبا فيها 
املجالت املت�صلة بالق�صاء على العنف �صد املراأة� وينبغي تطبيق ال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري 
ال�صلة  ذات  الدولية  ال�صكوك  مع  يت�صق  نحو  على  توجيهية  مبادئ  بو�صفها  املحدثة  ب�صيغتها  العملية 
 )5(

الطفل)14(  واتفاقية حقوق   )4(
املراأة)13(  التمييز �صد  اأ�صكال  الق�صاء على جميع  اتفاقية  فيها   باملو�صوع، مبا 

ويف  البغاء  يف  الأطفال  وا�صتغالل  الأطفال  بيع  ب�صاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  والربوتوكول 
الجتار  وقمع  منع  وبروتوكول   )7(

وال�صيا�صية)16(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد   )6(
الإباحية)15(  املواد 

بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، واملعاقبة عليه املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
ملنع  التوجيهية  واملبادئ   )9(

الدولية)18(  اجلنائية  للمحكمة  الأ�صا�صي  روما  ونظام   )8(
الوطنية)17(  عرب  املنظمة 

ن�زيه وفعال� ويعاد يف ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات  )10( بق�صد تعزيز تنفيذها على نحو 
اجلرمية،)19( 

اأجل  املراأة من  امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني  الدول بتعزيز  التزام  تاأكيد  العملية  النموذجية والتدابري 
بلوغ الهدف 3 من الأهداف الإمنائية لالألفية�

املحدثة  ال�صيغة  الوطنية  ت�صريعاتها  يف  توؤيد  اأن  الأخ��رى  والكيانات  الأع�صاء  للدول  6- وينبغي 
اأمام  امل�صاواة  يف  احلق  مع  يتفق  نحو  على  تنفذها  واأن  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات 
اأحيانا اعتماد نهج خمتلفة ت�صلم باختالف  باأنَّ امل�صاواة بني اجلن�صني قد تتطلب  الت�صليم  القانون، مع 
الطرق التي يوؤثر بها العنف يف املراأة مقارنة بالرجل� وينبغي للدول الأع�صاء اأن تكفل للمراأة امل�صاواة يف 
التمتع بحماية القانون واللجوء اإىل العدالة بغية ت�صهيل اجلهود التي تبذلها احلكومات ملنع اأعمال العنف 

)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 86/52�

)4( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378�

)5(املرجع نف�صه، املجلد 1577، الرقم 27531�

)6(املرجع نف�صه، املجلد 2171، الرقم 27531�

)7(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)8(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574�

)9( املرجع نف�صه، املجلد 2187، الرقم 38544�

)10(مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/2002�
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�صد املراأة ومعاقبة مرتكبيها عن طريق اتباع �صيا�صات وا�صرتاتيجيات �صاملة ومن�صقة والت�صدي جلميع 
اأ�صكال العنف �صد الن�صاء اللواتي ي�صري عليهن نظام العدالة اجلنائية�

اأن  ب�صرورة  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات  املحدثة  ال�صيغة  الت�صليم يف  7- ويجري 
يتم الرتكيز يف التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من اأجل الت�صدي للعنف �صد 
املراأة على احتياجات ال�صحايا ومتكني فرادى الن�صاء من �صحايا العنف� والهدف منها �صمان األَّ تقت�صر 
جهود املنع والتدخل على وقف العنف �صد املراأة ومعاقبة مرتكبيه كما ينبغي فح�صب، بل اأن متكن �صحايا 

ذلك العنف من ا�صتعادة الإح�صا�س بالكرامة وبتوليهن زمام اأمورهن�
الإ�صهام يف حتقيق  العملية  والتدابري  النموذجية  املحدثة لال�صرتاتيجيات  ال�صيغة  8- والهدف من 
امل�صاواة بني املراأة والرجل من الناحيتني القانونية والفعلية� ول متنح املراأة مبوجبها معاملة تف�صيلية بل 
الهدف منها �صمان تقومي جميع اأوجه عدم امل�صاواة اأو اأ�صكال التمييز التي تواجهها املراأة عند اللجوء اإىل 

العدالة، وبخا�صة فيما يتعلق باأعمال العنف�
العنف  باأنَّ  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات  املحدثة  ال�صيغة  يف  الت�صليم  9- ويجري 
الأمن 1325 )2000(  يرد يف قراري جمل�س  الدوليني، ح�صبما  والأمن  بال�صالم  تتعلق  م�صاألة  اجلن�صي 
املوؤرخ 31 ت�صرين الأول/اأكتوبر 2000 و1820 )2008( املوؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 املتعلقني باملراأة 
وال�صالم والأمن، وبخا�صة ب�صرورة اأن تتخذ اأطراف النزاعات امل�صلحة تدابري للوقاية واحلماية من اأجل 

و�صع حد للعنف اجلن�صي�
10- ويجري الت�صليم يف ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية باأنَّ فئات معينة 
اأو  اأو ديانتهن  العرقي  انتمائهن  اأو  ب�صبب جن�صيتهن  ا  اإمَّ للعنف،  اأكرث من غريهن  �صن  يتعرَّ الن�صاء  من 
اأو  اجلن�صية  اأو عدميات  مهاجرات  لأنهن  اأو  الأ�صلية  ال�صعوب  من  جماعة  اإىل  ينتمني  لأنهن  اأو  لغتهن 
لجئات اأو يع�صن يف جمتمعات حملية متخلفة اأو ريفية اأو نائية اأو م�صردات اأو معتقالت اأو حمتجزات اأو 
ذوات اإعاقة اأو م�صنات اأو اأرامل اأو يع�صن يف حالت الن�زاع اأو ما بعد الن�زاع اأو الكوارث، وبالتايل يلزم 
اإيالء عناية خا�صة لهن وو�صع برامج خا�صة بهن وكفالة حمايتهن بوجه خا�س لدى و�صع تدابري يف جمال 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من اأجل الت�صدي للعنف �صد املراأة�
م املحرز  11- ويجري الت�صليم يف ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية بالتقدُّ
يف التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من اأجل الت�صدي للعنف �صد املراأة وباأهمية 

ال�صتثمار يف جمال منع العنف �صد املراأة�
الدول  ب��اأنَّ  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات  املحدثة  ال�صيغة  يف  الت�صليم  12- ويجري 
الن�صاء، وباأنه يجب  للنا�س جميعا، مبن فيهم  ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية 
مرتكبيه  ومعاقبة  فيه  والتحقيق  امل��راأة  �صد  العنف  منع  اإىل  الواجب  النحو  على  جاهدة  ت�صعى  اأن  عليها 
بذلك،  للقيام  الالزمة  التدابري  تتخذ  واأن  لل�صحايا  احلماية  وتوفري  العقاب  من  لالإفالت  حد  وو�صع 
بها  بالتمتع  ويخل  للن�صاء  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حلقوق  انتهاكا  ي�صكل  بذلك  القيام  عدم   وب��اأنَّ 

اأو يحول دونه�
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اأوًل- املبادئ التوجيهية

13- حتث الدول الأع�صاء على القيام مبا يلي:
)اأ( ال�صرت�صاد باملبداأ العام الذي موؤداه اأنَّ اأيَّ تدابري فعالة تتخذ يف جمال منع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية من اأجل الت�صدي للعنف �صد املراأة ل بد اأن ت�صتند اإىل حقوق الإن�صان واأن تكفل 

اإدارة املخاطر وتعزيز �صالمة ال�صحايا ومتكينهن وحما�صبة اجلناة يف الوقت نف�صه؛
)ب(  ا�صتحداث اآليات لكفالة اتباع نهج �صامل من�صق ومنهجي وم�صتدام من اأجل تطبيق ال�صيغة 

املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية على ال�صعد الوطني والإقليمي والدويل؛
واجلهات  املدين  واملجتمع  املعنية  احلكومية  القطاعات  جميع  وم�صاركة  اإ�صراك  ت�صجيع  )ج(   

املعنية الأخرى يف عملية التطبيق؛
التطبيق  فعالية  ل�صمان  ر�صد  اآل��ي��ات  وا�صتحداث  وامل�صتدامة  الكافية  امل���وارد  )د( توفري 

والإ�صراف عليه؛
�صن للعنف يف تطبيق ال�صيغة املحدثة  )ه( مراعاة الحتياجات املتباينة للن�صاء اللواتي يتعرَّ

لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية�

ثانياً- القانون اجلنائي

14- حتث الدول الأع�صاء على القيام مبا يلي:
)اأ( ا�صتعرا�س قوانينها و�صيا�صاتها وت�صريعاتها واإجراءاتها وبراجمها وممار�صاتها الوطنية، 
و�صمولها جلوانب  ل�صمان جدواها  م�صتمر  نحو  على  وتقييمها وحتديثها  قوانينها اجلنائية،  وخ�صو�صًا 
عديدة وفعاليتها يف الق�صاء على العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله ولإلغاء الأحكام التي ت�صمح مبمار�صة 
�س من �صبق اأن وقعن �صحية  �س الن�صاء للعنف اأو تعرَّ العنف �صد املراأة اأو تتغا�صى عنه اأو تزيد من تعرُّ

العنف لالإيذاء مرة اأخرى؛
)ب(  ا�صتعرا�س قوانينها اجلنائية واملدنية وتقييمها وحتديثها ل�صمان جترمي وحظر العنف �صد 
املراأة بجميع اأ�صكاله، وبخالف ذلك، اتخاذ تدابري ل�صمان ذلك، مبا فيها تدابري تهدف اإىل منع العنف 
�صن له ومتكينهن ودعمهن ومعاقبة اجلناة على النحو املالئم و�صمان اإتاحة  �صد الن�صاء وحماية من تعرَّ

�صبل النت�صاف لل�صحايا؛
)ج(   ا�صتعرا�س قوانينها اجلنائية وتقييمها وحتديثها ل�صمان ما يلي:

الأ�صخا�س  ح��ي��ازة  على  قيود  فر�س  الوطنية،  القانونية  نظمها  اإط���ار  يف  يت�صنى،  ‘1’ اأن 
اأو  عنيفة  ج��رائ��م  ب��ارت��ك��اب  تتعلق  ق�صائية  م�صائل  ب�����ص��اأن  امل��ح��اك��م  اأم����ام  مي��ث��ل��ون  ال��ذي��ن 
اخلا�صعة الأ�صلحة  من  وغريها  النارية  لالأ�صلحة  اجلرائم  هذه  بارتكاب  املدانني   الأ�صخا�س 

لل�صوابط وا�صتخدامها؛
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‘2’ اأن يت�صنى، يف اإطار نظمها القانونية الوطنية، منع الأفراد من التحر�س بالن�صاء اأو تخويفهن 
اأو تهديدهن، اأو ردعهم عن ذلك؛

الأفعال  الأ�صخا�س من  الكافية جلميع  بالعنف اجلن�صي احلماية  املتعلقة  القوانني  ر  توفِّ ‘3’ اأن 
اجلن�صية غري القائمة على موافقة كال الطرفني؛

ر القانون احلماية جلميع الأطفال من العنف اجلن�صي والإيذاء اجلن�صي وا�صتغاللهم  ‘4’ اأن يوفِّ
جن�صيا لأغرا�س جتارية والتحر�س اجلن�صي، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة با�صتخدام تكنولوجيات 

املعلومات احلديثة، مبا فيها الإنرتنت؛
‘5’ اأن جترم املمار�صات التقليدية ال�صارة بجميع اأ�صكالها، مبا فيها ممار�صات ت�صويه الأع�صاء 

التنا�صلية لالإناث، بو�صفها جرائم خطرية مبوجب القانون؛
‘6’ اأن يجرم الجتار بالأ�صخا�س، وخ�صو�صًا الن�صاء والفتيات؛

‘7’ اأن يخ�صع الأفراد الذين يخدمون يف �صفوف القوات امل�صلحة اأو يف عمليات الأمم املتحدة 
حلفظ ال�صالم للتحقيق واأن يعاقبوا على ما يرتكبونه من اأفعال عنف �صد املراأة؛

وتقييمها  الوطنية  واإجراءاتها  وممار�صاتها  و�صيا�صاتها  قوانينها  ا�صتعرا�س  )د( موا�صلة 
وحتديثها، اآخذة يف العتبار جميع ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�صوع من اأجل الت�صدي 
املتخذة يف نظام  للتدابري  التدابري مكملة  تكون هذه  اأن  اأمور منها  ل�صمان  امل��راأة،  للعنف �صد  بفعالية 
العدالة اجلنائية من اأجل الت�صدي لهذا العنف ومت�صقة معها واأن تكفل قرارات القانون املدين املتخذة يف 
حالت ف�صخ رباط الزوجية والقرارات املتعلقة بح�صانة الأطفال وغريها من الإجراءات اخلا�صة بقانون 
الأ�صرة يف احلالت التي تنطوي على العنف العائلي اأو العتداء على الأطفال توفري حماية كافية لل�صحايا 

ومراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول؛
�صد  متيز  التي  والأع��راف  واملمار�صات  وال�صيا�صات  والأنظمة  القوانني  جميع  )ه( ا�صتعرا�س 
املراأة اأو التي يكون لها اأثر متييزي فيها وتنقيحها اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها ح�صب القت�صاء، و�صمان امتثال 
اأحكام النظم القانونية املتعددة، حيثما وجدت، لاللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق 

الإن�صان، ول �صيما مبداأ عدم التمييز�

ثالثاً- الإجراءات اجلنائية
اإجراءاتها اجلنائية وتقييمها وحتديثها، ح�صب القت�صاء،  15- حتث الدول الأع�صاء على ا�صتعرا�س 

اآخذة يف ح�صبانها جميع ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�صوع، من اأجل �صمان ما يلي:
)اأ( متتع ال�صرطة وغريها من الوكالت املكلَّفة باإنفاذ القانون، بعد احل�صول على اإذن ق�صائي 
حيثما تقت�صيه القوانني الوطنية، بال�صالحيات الكافية لدخول املباين وتنفيذ عمليات العتقال يف حالت 

العنف �صد املراأة واتخاذ تدابري فورية ل�صمان �صالمة ال�صحايا؛
التحقيقات  بدء  عن  الأول  املقام  يف  امل�صوؤولية  العامة  النيابة  و�صلطات  ال�صرطة  حتمل  )ب(  
�صن للعنف، بغ�س النظر عن درجة العنف الذي  واملحاكمات، ول يلقى بها على عاتق الن�صاء اللواتي يتعرَّ

�صن له اأو �صكله؛ يتعرَّ
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�صن للعنف من الإدلء ب�صهاداتهن يف الدعاوى اجلنائية باتخاذ  )ج(   متكني الن�صاء اللواتي يتعرَّ
وهويتها  اخلا�صة  حياتها  حرمة  حماية  طريق  عن  ب�صهادتها  املراأة  اإدلء  ت�صهل  التي  املنا�صبة  التدابري 
 )11(

املبا�صر"�)12(  ل�"الإيذاء غري  �صها  تعرُّ الدعوى، وحتول دون  اأثناء �صري  املراأة  وكرامتها، وت�صمن �صالمة 
جرمية  �صالمتها  �صمان  فيها  يتعذر  التي  الدول  يف  ب�صهادتها  الإدلء  ال�صحية  رف�س  ي�صكل  األَّ  وينبغي 

جنائية اأو جرمية اأخرى؛
على  املهمة  الأدل��ة  اأيِّ متييز حيث ميكن عر�س جميع  على  الإثبات  قواعد  انطواء  )د( عدم 
املحكمة، وعدم التمييز �صد املراأة يف قواعد الدفاع ومبادئه، وعدم ال�صماح ملرتكبي العنف �صد املراأة 

بالحتكام اإىل مفهوم "ال�صرف" اأو "ال�صتفزاز" للتهرب من امل�صوؤولية اجلنائية؛
)ه( فهم اأنَّ م�صداقية الطرف امل�صتكي يف ق�صايا العنف اجلن�صي م�صاوية مل�صداقية الطرف 
املدنية  الدعاوى  يف  للم�صتكي  اجلن�صي  ال�صجل  تقدمي  وحظر  اأخ��رى،  جنائية  دع��اوى  اأيِّ  يف  امل�صتكي 
با�صتنتاجات  بالق�صية، وعدم اخلروج  له فيها �صلة  التي ل تكون  واجلنائية على حد �صواء يف احلالت 
مغايرة للحقيقة ي�صتند فيها فقط اإىل طول املدة املنق�صية من تاريخ ارتكاب اجلرمية اجلن�صية املزعوم 

وحتى تاريخ الإبالغ عنها؛
تاأثري  حتت  اإرادتهم  مبح�س  واقعون  وهم  امل��راأة  �صد  عنف  اأفعال  مرتكبي  اإعفاء  )و( عدم 

الكحول اأو املخدرات اأو غريها من املواد من امل�صوؤولية اجلنائية؛
)ز( النظر خالل الدعاوى الق�صائية يف اأيِّ اأدلة على اأفعال عنف واعتداء ومطاردة وا�صتغالل 

ارتكبها اجلاين �صابقا، وفقًا ملبادئ القانون اجلنائي الوطني؛
واإنفاذها  اأو املنع  اأوامر تتعلق باحلماية والتقييد  اإ�صدار  ال�صرطة واملحاكم ب�صلطة  )ح( متتع 
اإخراج اجلاين من م�صكن ال�صحية ومنعه من ال�صتمرار يف  يف حالت العنف �صد املراأة، مبا يف ذلك 
الت�صال بها وبغريها من الأطراف املت�صررة، داخل امل�صكن وخارجه، واإ�صدار اأوامر تتعلق بدعم الطفل 
وح�صانته واإنفاذها، وفر�س جزاءات يف حالت خمالفة تلك الأوامر� واإذا تعذر منح هذه ال�صالحيات 
لل�صرطة، ل بد من اتخاذ تدابري لكفالة تو�صل املحكمة اإىل القرارات الالزمة يف الوقت املنا�صب من اأجل 

�صمان اتخاذ اإجراءات عاجلة� وينبغي األَّ تتوقف تدابري احلماية هذه على رفع دعوى جنائية؛
�صالمة  ل�صمان  ال�صرورة  عند  احلماية  جمال  يف  تدابري  واتخاذ  �صاملة  خدمات  تقدمي  )ط(  
ال�صحية واأ�صرتها وحرمة حياتهما اخلا�صة وكرامتهما يف جميع مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية، دون 
امل�صا�س بقدرة ال�صحية على امل�صاركة يف التحقيقات اأو املحاكمات اأو ا�صتعدادها لذلك، وحمايتهما من 

التخويف والنتقام، بطرق منها و�صع برامج �صاملة حلماية ال�صهود وال�صحايا؛
اتخاذ  عند  احل�صبان  يف  ال�صحية،  �صعف  فيها  مبا  ال�صالمة،  تهدد  التي  املخاطر  )ي( اأخذ 
اأو  بكفالة  املتهم  �صراح  اإطالق  اأو  احتجازية  �صبه  اأو  احتجازية  غري  اأحكام  باإ�صدار  املتعلقة  القرارات 

)11( "الإيذاء غري املبا�صر" هو الإيذاء الذي يحدث ل كنتيجة مبا�صرة للفعل الإجرامي واإمنا ب�صبب تق�صري املوؤ�ص�صات والأفراد 

يف ال�صتجابة لل�صحية�
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اأو و�صعه حتت املراقبة، وبخا�صة عند  اأو اإخالء �صبيله امل�صروط بتح�صني �صلوكه  الإفراج امل�صروط عنه 
التعامل مع املجرمني املعاودين واخلطرين؛

)ك(   اأخذ ادعاءات الن�صاء من �صحايا العنف بالدفاع عن النف�س يف احل�صبان، وبخا�صة الن�صاء 
�س للعنف،)12( لدى التحقيق معهن ومقا�صاتهن  اللواتي يعانني من ظاهرة اهتزاز ال�صخ�صية نتيجة التعرُّ

واحلكم عليهن؛
)ل(   اإتاحة اإمكانية اللجوء اإىل جميع اآليات الحتكام اإىل الإجراءات القانونية وتقدمي ال�صكاوى 

للن�صاء من �صحايا العنف دون خوف من النتقام اأو التمييز�

رابعاً- ال�شرطة واملدعون العامون وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية
16- حتث الدول الأع�صاء على القيام مبا يلي، يف اإطار نظمها القانونية الوطنية، ح�صب القت�صاء ومع 

مراعاة كل ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�صوع:
وال�صيا�صات  القوانني  م��ن  املنطبقة  لالأحكام  اجلنائية  العدالة  نظام  تنفيذ  )اأ( �صمان 
دعمها  و�صمان  وفعال  مت�صق  نحو  على  امل��راأة  �صد  بالعنف  املتعلقة  واملمار�صات  والربامج  والإج��راءات 

بقواعد تنظيمية منا�صبة، ح�صب القت�صاء؛
)ب(  ا�صتحداث اآليات تكفل اتخاذ تدابري �صاملة متعددة اجلوانب من�صقة ومنهجية وم�صتدامة 
للت�صدي للعنف �صد املراأة من اأجل زيادة اإمكانية النجاح يف القب�س على اجلناة ومقا�صاتهم واإدانتهم 

�صهن لالإيذاء غري املبا�صر؛ مبا ي�صهم يف حتقيق �صالح ال�صحايا وكفالة �صالمتهن واحليلولة دون تعرُّ
الدعاء  هيئات  ولدى  ال�صرطة  لدى  املتخ�ص�صة  اخلربات  من  ال�صتفادة  على  الت�صجيع  )ج(   
عاملني  اإع���داد  اأو  متخ�ص�صة  وح��دات  ت�صكيل  منها  بطرق  اجلنائية،  العدالة  اأج��ه��زة  من  وغريها 
متخ�ص�صني واإن�صاء حماكم متخ�ص�صة اأو تخ�صي�س جزء من وقت املحاكم، حيثما اأمكن ذلك، و�صمان 
تدريبا  اجلنائية  العدالة  موظفي  من  وغريهم  العامني  املدعني  وجميع  ال�صرطة  اأفراد  جميع  يتلقى  اأن 
منتظما وموؤ�ص�صيا من اأجل اإرهاف وعيهم بامل�صائل اجلن�صانية وامل�صائل املتعلقة بالطفل وبناء قدراتهم 

فيما يتعلق بالعنف �صد املراأة؛
)د( الت�صجيع على و�صع وتنفيذ �صيا�صات منا�صبة يف خمتلف اأجهزة العدالة اجلنائية ل�صمان 
اتخاذ تدابري من�صقة ومت�صقة وفعالة للت�صدي للعنف �صد املراأة الذي يرتكبه املوظفون العاملون يف هذه 
الأجهزة و�صمان لفت الأنظار اإىل مواقف موظفي العدالة اجلنائية التي تعزز العنف �صد املراأة اأو تربره 

اأو تت�صامح معه ومعاقبة من يتبنى مواقف من هذا القبيل؛
)ه( و�صع وتنفيذ �صيا�صات وتدابري منا�صبة فيما يتعلق بالتحقيق وجمع الأدلة تاأخذ يف العتبار 
احتياجات �صحايا العنف ووجهات نظرهن وت�صون كرامتهن و�صالمتهن وتقلل اإىل اأدنى حد من التدخل 

يف �صوؤون حياتهن، مع التقيد باملعايري اخلا�صة بجمع الأدلة؛

)12(تعاين من ظاهرة اهتزاز ال�صخ�صية الن�صاء اللواتي قد ي�صنب، ب�صبب تعر�صهن لأعمال عنف متكررة من جانب �صريك 

حميم، بالكتئاب، واللواتي لي�س مبقدورهن الت�صرف ب�صورة م�صتقلة مبا ي�صمح لهن بالإفالت من العتداء، مبا يف ذلك رف�س توجيه 
التهم �صد اجلاين اأو قبول عرو�س الدعم�
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)و( �صمان اإجراء موظفي العدالة اجلنائية واملدافعني عن ال�صحايا عمليات تقييم للمخاطر 
�س له ال�صحايا ا�صتنادًا اإىل مدى �صعفهن والتهديدات التي  تبني م�صتوى اأو مدى ال�صرر الذي قد تتعرَّ

�صن لها والأ�صلحة امل�صتخدمة يف ذلك وغريها من العوامل املحددة؛ يتعرَّ
)ز( �صمان اأن تراعي القوانني وال�صيا�صات والإجراءات واملمار�صات املتعلقة بالقرارات املتخذة 
�صالمة  �صرورة  عنهم  الإف��راج  اأ�صكال  من  ب��اأيٍّ  املت�صلة  وال�صروط  واحتجازهم  اجلناة  اعتقال  ب�صاأن 
ال�صحايا وغريهن من ذوي ال�صلة بهن من الأ�صرة اأو املجتمع اأو غري ذلك، واأن حتول هذه الإجراءات 

اأي�صًا دون حدوث املزيد من اأعمال العنف؛
يف  املنع،  اأو  التقييد  اأو  باحلماية  يتعلق  فيما  الق�صائية  الأوام��ر  لت�صجيل  نظام  )ح( اإر�صاء 
العدالة  اأو ملوظفي  لل�صرطة  يت�صنى  الأوامر، لكي  اإ�صدار هذه  الوطني  القانون  التي يجيز فيها  احلالت 

اجلنائية اأن يبتوا ب�صرعة فيما اإذا كان اأمر من هذا القبيل �صاري املفعول؛
الت�صدي  من  اجلنائية  العدالة  موظفي  من  وغريهم  العامني  واملدعني  ال�صرطة  متكني  )ط(  
ب�صرعة حلالت العنف �صد املراأة، بطرق منها الت�صرف بناء على اأمر عاجل �صادر عن املحكمة، ح�صب 

القت�صاء، واتخاذ تدابري ل�صمان �صري الق�صايا ب�صرعة وكفاءة، وتزويدهم بكل ما يلزم للقيام بذلك؛
)ي( �صمان ممار�صة اأفراد ال�صرطة واملدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية 
ل�صالحياتهم وفقًا ل�صيادة القانون ومدونات قواعد ال�صلوك وحما�صبة هوؤلء املوظفني عن اأيِّ جتاوز لتلك 

ال�صالحيات عن طريق اآليات منا�صبة للرقابة واملحا�صبة؛
)ك(   �صمان امل�صاواة يف متثيل اجلن�صني يف قوات ال�صرطة وغريها من اأجهزة نظام العدالة، 

وخ�صو�صًا على كل من م�صتوى �صنع القرار والإدارة؛
)ل(    منح �صحايا العنف، حيثما اأمكن، حق التحدث اإىل موظفة، �صواء كانت من ال�صرطة اأو من 

اأيٍّ من اأجهزة العدالة اجلنائية الأخرى؛
هذه  وتعميم  منها  القائم  حت�صني  اأو  جديدة  مرجعية  وم��واد  منوذجية  اإج���راءات  و�صع  )م(   
ومنعها  امل��راأة  �صد  العنف  ح��الت  حتديد  على  اجلنائية  العدالة  موظفي  مل�صاعدة  وامل��واد  الإج���راءات 
يراعي  نحو  على  ودعمهن  للعنف  �صن  يتعرَّ اللواتي  الن�صاء  م�صاعدة  منها  بطرق  لها،   والت�صدي 

احتياجاتهن ويلبيها؛
)ن(    توفري دعم نف�صي كاف لل�صرطة واملدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية 

�صهم لالإيذاء ب�صورة غري مبا�صرة� ملنع تعرُّ

خام�شاً-  اإ�شدار الأحكام والتدابري الإ�شالحية
تلك اخلطورة يف  تتنا�صب مع  تدابري  اتخاذ  وب�صرورة  املراأة  العنف �صد  17- ت�صليما بخطورة طبيعة 

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حتث الدول الأع�صاء على القيام، ح�صب القت�صاء، مبا يلي:
ل�صمان  وتقييمها وحتديثها  الأحكام  باإ�صدار  املتعلقة  والإجراءات  ال�صيا�صات  )اأ( ا�صتعرا�س 

ما يلي:
‘1’ حما�صبة املجرمني على اأفعالهم املتعلقة بالعنف �صد املراأة؛
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‘2’ اإدانة العنف �صد املراأة والردع عنه؛

‘3’ و�صع حد لل�صلوك العنيف؛

وعند  ال�صحية،  عن  املجرم  ف�صل  منها  بطرق  املحلي،  واملجتمع  ال�صحية  �صالمة  ‘4’ تعزيز 
القت�صاء، ف�صله عن املجتمع؛

واأف��راد  ال�صحايا  على  اجلرائم  مرتكبي  �صد  ال�صادرة  الأحكام  وقع  احل�صبان  يف  ‘5’ الأخذ 
اأ�صرهن؛

مع  تتنا�صب  املراأة  �صد  العنف  جرائم  مرتكبي  على  اأحكام  اإ�صدار  ت�صمن  عقوبات  ‘6’ فر�س 
خطورة اجلرمية؛

‘7’ توفري تعوي�صات عن ال�صرر الناجم عن العنف؛

املجرمني،  لدى  بامل�صوؤولية  الإح�صا�س  توليد  منها  بطرق  اجلرائم،  مرتكبي  تاأهيل  ‘8’ تعزيز 
وح�صبما يكون منا�صبا، اإعادة اإدماج مرتكبي اجلرائم يف املجتمع املحلي؛

م�صددة  عوامل  بو�صفها  حمددة  ظروفا  احل�صبان  يف  الوطنية  قوانينها  تاأخذ  اأن  �صمان  )ب(  
لأغرا�س اإ�صدار الأحكام، مبا يف ذلك، على �صبيل املثال، اأعمال العنف املتكررة واإ�صاءة ا�صتغالل من�صب 
يفرت�س يف �صاغله اأنه من اأهل الثقة اأو اإ�صاءة ا�صتغالل ال�صلطة وارتكاب اأعمال عنف �صد الزوجة اأو �صد 

�صخ�س وثيق ال�صلة مبرتكب اجلرمية وارتكاب اأعمال عنف �صد �صخ�س يقل �صنه عن 18 عاما؛
اأو  الحتجاز  من  اجلرمية  مرتكب  �صراح  باإطالق  تبلَّغ  اأن  يف  العنف  �صحية  حق  �صمان  )ج(   

احلب�س؛
)د( اإيالء العتبار يف عملية اإ�صدار الأحكام ملدى �صدة ال�صرر البدين والنف�صي واأثر الإيذاء، 

بطرق من بينها اأقوال ال�صحية يف هذا ال�صدد؛
طريق  عن  الأحكام،  باإ�صدار  يتعلق  فيما  للمحاكم  اخليارات  من  كاملة  جمموعة  )ه( اإتاحة 
�س للمزيد من  الت�صريع، من اأجل حماية ال�صحية وغريها من الأ�صخا�س املت�صررين واملجتمع من التعرُّ

اأعمال العنف، وتاأهيل مرتكبي اجلرائم ح�صبما يكون منا�صبا؛
)و( اإعداد برامج لعالج مرتكبي جرائم العنف �صد املراأة مبختلف اأنواعها واإعادة اإدماجهم/

تاأهيلهم توىل فيها الأولوية ل�صالمة ال�صحايا وتقييم تلك الربامج؛
لأيِّ  اجلرائم  مرتكبي  امتثال  ال�صجون  و�صلطات  الق�صائية  ال�صلطات  تراقب  اأن  )ز( �صمان 

عالج اأمر به، ح�صبما يكون منا�صبا؛
)ح( �صمان اتخاذ تدابري منا�صبة للق�صاء على العنف �صد الن�صاء املحتجزات لأيِّ �صبب من 

الأ�صباب؛
الإجراءات اجلنائية  وال�صهود عليها قبل  العنف  اأعمال  املنا�صبة ل�صحايا  )ط(  توفري احلماية 

وخاللها وبعدها�
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�شاد�شاً- دعم ال�شحايا وم�شاعدتهن
18- حتث الدول الأع�صاء على القيام مبا يلي، ح�صبما يكون منا�صبا ومع مراعاة كل ال�صكوك القانونية 
الدولية ذات ال�صلة باملو�صوع، وبخا�صة اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�صف 

)13(
يف ا�صتعمال ال�صلطة:)12( 

و�صبل  حقوقهن  ب�صاأن  ال�صدد  هذا  يف  مبعلومات  للعنف  �صن  يتعرَّ اللواتي  الن�صاء  )اأ( م��د 
رة وخدمات دعم ال�صحايا وكيفية احل�صول عليها، بالإ�صافة اإىل معلومات عن دورهن  النت�صاف املتوفِّ
وفر�س م�صاركتهن يف الدعاوى اجلنائية وعن اجلدول الزمني للدعاوى و�صريها ونتيجتها النهائية وعن 

اأيِّ اأوامر �صدرت يف حق مرتكب اجلرمية؛
�صن للعنف وم�صاعدتهن على تقدمي ال�صكاوى الر�صمية ومتابعتها  )ب(  ت�صجيع الن�صاء اللواتي يتعرَّ
عن طريق توفري احلماية لل�صحايا واإعالمهن باأنَّ م�صوؤولية رفع الدعاوى على اجلناة ومقا�صاتهم تقع 

على عاتق ال�صرطة والنيابة العامة؛
)ج(   اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب امل�صقة اأثناء عملية الك�صف والتحقيق واملالحقة الق�صائية 

ل�صمان معاملة ال�صحايا بكرامة واحرتام، �صواء �صاركت ال�صحية يف الدعاوى اجلنائية اأو مل ت�صارك؛
�صن للعنف �صبل �صريعة وعادلة لتعوي�صهن عما حلق  )د( �صمان اأن تتاح للن�صاء اللواتي يتعرَّ

بهن من �صرر نتيجة للعنف، مبا يف ذلك حق املطالبة بتعوي�س من مرتكب اجلرمية اأو من الدولة؛
بها  ال�صتعانة  للعنف  �صن  يتعرَّ اللواتي  للن�صاء  ميكن  ق�صائية  واإج��راءات  اآليات  )ه( توفري 

وتراعي احتياجاتهن وت�صمن البت يف الق�صايا بنزاهة ودون تاأخري؛ 
الن�صاء  حلماية  منع  اأو  تقييد  اأوامر  لإ�صدار  بها  ال�صتعانة  ي�صهل  فعالة  اإج��راءات  )و( و�صع 

وغريهن من �صحايا العنف ول�صمان عدم حتميل ال�صحايا م�صوؤولية اأيِّ خمالفة لهذه الأوامر؛
)ز( الت�صليم باأنَّ الأطفال الذين ي�صهدون اأعمال عنف �صد اأحد والديهم اأو �صد �صخ�س اآخر 

على �صلة وثيقة بهم هم �صحايا للعنف ويحتاجون للحماية والرعاية والدعم؛
�صن للعنف اإمكانية اللجوء دون قيد اإىل نظم العدالة  )ح( �صمان اأن تتاح للن�صاء اللواتي يتعرَّ
منا�صبا،  يكون  ح�صبما  القانونية،  املعونة  على  جمانا  احل�صول  اإمكانية  ذلك  يف  مبا  واجلنائية،  املدنية 

والدعم يف املحاكم وخدمات الرتجمة الفورية؛
�صن للعنف اإمكانية ال�صتعانة مبوظفني اأكفاء ميكنهم  )ط(  �صمان اأن تتاح للن�صاء اللواتي يتعرَّ
توفري خدمات الدفاع والدعم لل�صحايا يف جميع مراحل عملية العدالة اجلنائية واإمكانية تلقي امل�صاعدة 

من اأيِّ �صخ�س م�صتقل اآخر قادر على توفري الدعم؛
)ي( �صمان اأن تتاح جميع اخلدمات و�صبل النت�صاف القانونية املتوافرة ل�صحايا العنف �صد 
املراأة اأي�صًا للن�صاء املهاجرات والن�صاء املتجر بهن والن�صاء الالجئات والن�صاء عدميات اجلن�صية و�صائر 

)13(مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�
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م خدمات متخ�ص�صة لهوؤلء الن�صاء ح�صبما  الن�صاء اللواتي يحتجن اإىل م�صاعدة من هذا القبيل، واأن تقدَّ
يكون منا�صبا؛

م�صروعة  غ��ري  بطريقة  البلد  لدخولهن  بهن  املتجر  ال�صحايا  معاقبة  ع��ن  الم��ت��ن��اع   )ك(   
اأو مل�صاركتهن يف اأن�صطة غري م�صروعة اأجربن على القيام بها�

�شابعاً- اخلدمات ال�شحية والجتماعية
اخلا�س  القطاع  مع  بالتعاون  منا�صبا،  يكون  ح�صبما  مبا يلي،  القيام  على  الأع�صاء  الدول  19- حتث 

واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية:
اإليها  اللجوء  ميكن  التي  واخلدمات  املرافق  من  م�صتدامة  �صبكة  وتن�صيق  ومتويل  )اأ( اإن�صاء 
وتوفري  امل�صورة  اإ�صداء  ذلك  ال�صحية، مبا يف  ولتوفري اخلدمات  واملوؤقتة  الطارئة  احلالت  لالإقامة يف 
الرعاية النف�صية وامل�صاعدة القانونية وتلبية غري ذلك من الحتياجات الأ�صا�صية للن�صاء واأطفالهن من 

�صحايا العنف اأو الذين يحتمل اأن يكونوا من �صحايا العنف؛
بها  الت�صال  التي ميكن  الهاتف  اأرق��ام  قبيل  من  وتن�صيق خدمات  ومتويل  ا�صتحداث  )ب(  
جمانا للح�صول على املعلومات واخلدمات ال�صت�صارية املهنية يف جمالت عدة وخدمات التدخل يف 

حالت الأزمات وجمموعات الدعم للن�صاء من �صحايا العنف واأطفالهن؛
)ج(   الربط على نحو اأف�صل بني اخلدمات ال�صحية والجتماعية، العامة واخلا�صة على ال�صواء، 
املراأة  العنف �صد  اأعمال  الإبالغ عن  اأجل  العدالة اجلنائية من  واأجهزة  الطوارئ،  وبخا�صة يف حالت 
للن�صاء  اخلا�صة  احلياة  حرمة  حماية  نف�صه  الوقت  ويف  املنا�صبة،  بالطريقة  لها  والت�صدي  وت�صجيلها 

�صن للعنف؛ اللواتي يتعرَّ
)د( اإعداد برامج م�صتدامة ملنع ومعاجلة تعاطي الكحول وغريه من مواد الإدمان، بالنظر اإىل 

اأنَّ تعاطي مواد الإدمان هو القا�صم الأعظم امل�صرتك يف حوادث العنف �صد املراأة؛
العنف  اأعمال  عن  القانون  باإنفاذ  املعنية  الأجهزة  من  وغريها  ال�صرطة  اإب��الغ  )ه( كفالة 
والجتماعية  ال�صحية  اخلدمات  بتقدمي  املعنية  الدوائر  ا�صتباه  عند  الأطفال  �صد  اجلن�صية  واجلرائم 

بحدوث هذه الأعمال؛
)و( تعزيز التعاون والتن�صيق بني الأجهزة والدوائر املخت�صة بطرق منها القيام، حيثما ت�صنى، 
بت�صكيل وحدات متخ�ص�صة مدربة حتديدا على التعامل مع تعقيدات وح�صا�صيات �صحايا حالت العنف 
�صد املراأة حيث ميكن لل�صحايا تلقي خدمات �صاملة يف جمالت امل�صاعدة واحلماية والتدخل، مبا فيها 

اخلدمات ال�صحية والجتماعية وامل�صورة القانونية وم�صاعدة ال�صرطة؛
ال�صحايا  احتياجات  تراعي  منا�صبة  واجتماعية  وقانونية  طبية  خدمات  توافر  )ز( �صمان 
ا�صتحداث خدمات  املراأة وت�صجيع  التي تنطوي على عنف �صد  للحالت  العدالة اجلنائية  اإدارة  لتعزيز 
مو  �صحية متخ�ص�صة، مبا يف ذلك فحو�س الطب ال�صرعي ال�صاملة املجانية وال�صرية التي يجريها مقدِّ

الرعاية ال�صحية املدربون والعالج املالئم، مبا فيه العالج اخلا�س بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية�
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ثامناً- التدريب
غري  املنظمات  مع  بالتعاون  منا�صبا،  يكون  ح�صبما  يلي،  مبا  القيام  على  الأع�صاء  ال��دول  20- حتث 

احلكومية والرابطات املهنية املعنية:
واملوظفني  اجلنائية  العدالة  وموظفي  ال�صرطة  لتدريب  اإلزامية  منوذجية  وحدات  )اأ( اإعداد 
املهنيني املعنيني بنظام العدالة اجلنائية ب�صاأن عدم مقبولية العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله وب�صاأن اأثره 
�صون له تراعى فيها حالة الن�صاء والأطفال مبا يالئم ثقافات عدة اأو  وعواقبه ال�صارة يف جميع من يتعرَّ

ت�صجيع اإعدادها؛
)ب(  �صمان تلقي ال�صرطة وموظفي العدالة اجلنائية واملوظفني املهنيني الآخرين املعنيني بنظام 
العدالة اجلنائية تدريبا مالئما ب�صاأن جميع القوانني وال�صيا�صات والربامج الوطنية ذات ال�صلة باملو�صوع 

وال�صكوك القانونية الدولية و�صمان تثقيفهم با�صتمرار يف هذا ال�صاأن؛
نحو  على  الأخرى  املعنية  وال�صلطات  اجلنائية  العدالة  وموظفي  ال�صرطة  تدريب  �صمان  )ج(   
مالئم لتحديد الحتياجات اخلا�صة للن�صاء من �صحايا العنف، مبن فيهن �صحايا الجتار، وتلبيتها على 
النحو املنا�صب، وا�صتقبال جميع ال�صحايا ومعاملتهن باحرتام لتاليف الإيذاء غري املبا�صر، والتعامل مع 
ال�صكاوى ب�صرية، واإجراء تقييمات لل�صالمة واإدارة املخاطر، والعمل بالأوامر املتعلقة باحلماية  واإنفاذها؛
)د( ت�صجيع الرابطات املهنية املعنية على و�صع معايري للممار�صة وال�صلوك ومدونات لقواعد 

ال�صلوك قابلة لالإنفاذ تعزز العدالة وامل�صاواة بني اجلن�صني�

تا�شعاً- البحوث والتقييم
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  �صبكة  ومعاهد  الأع�صاء  الدول  21- حتث 
غري  واملنظمات  البحوث  ومعاهد  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  منظومة  يف  املعنية  والكيانات 

احلكومية والرابطات املهنية املعنية الأخرى على القيام مبا يلي، ح�صبما يكون منا�صبا:
)اأ( و�صع اآليات جلمع البيانات عن العنف �صد املراأة على نحو منهجي ومن�صق وتعزيزها؛

ت�صمل  ���ص��واء،  حد  على  ال�صكان  راأي  ا�صتطالعات  واإج���راء  منوذجية  وح��دات  اإع���داد  )ب(  
ا�صتق�صاءات للجرمية، لتقييم طبيعة العنف �صد املراأة ومداه؛

)ج(   جمع بيانات ومعلومات، مبا فيها بيانات ومعلومات م�صنفة ح�صب نوع اجلن�س، وحتليلها 
ون�صرها ل�صتخدامها يف تقييم الحتياجات واتخاذ القرارات وو�صع ال�صيا�صات يف جمال منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية، وبخا�صة فيما يتعلق مبا يلي:
به  املرتبطة  اخلطر  وع��وام��ل  العنف  ه��ذا  واأ�صباب  اأ�صكاله  مبختلف  امل���راأة  �صد  ‘1’ العنف 
واآثاره يف خمتلف املجموعات  واآث��اره، مبا يف ذلك عواقبه  العنف   وم�صتويات �صدته وعواقب هذا 

ال�صكانية الفرعية؛
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‘2’  مدى �صلة احلرمان وال�صتغالل القت�صاديني بالعنف �صد املراأة؛

املحيطني  الأمان يف  بعدم  املراأة  واإح�صا�س  وموؤ�صراته  واجتاهاته  املراأة  �صد  العنف  ‘3’ اأمناط 
العام واخلا�س والعوامل التي ميكن اأن تقلل من هذا الإح�صا�س؛

‘4’  العالقة بني ال�صحية ومرتكب اجلرمية؛

املراأة  �صد  العنف  من  احلد  ويف  اجلرائم  مرتكبي  فرادى  يف  اأنواعه  مبختلف  التدخل  ‘5’ اأثر 
عمومًا والق�صاء عليه؛

‘6’ ا�صتخدام الأ�صلحة واملخدرات والكحول وغري ذلك من مواد الإدمان يف حالت العنف �صد 
املراأة؛

�س للعنف وما يعقب ذلك من ن�صاط ينطوي على العنف؛ ‘7’  لعالقة بني الإيذاء اأو التعرُّ

�س له املراأة وقلة منعتها اإزاء اأنواع اأخرى من املعاملة ال�صيئة؛ ‘8’  العالقة بني العنف الذي تتعرَّ

‘9’  عواقب العنف بالن�صبة ملن ي�صهدونه، وبخا�صة داخل الأ�صرة؛

العدالة  واأج��ه��زة  ال�صرطة  اإب���الغ  يجري  التي  امل���راأة  �صد  العنف  ح��الت  ع��دد  )د( ر�صد 
والإفراج ومقا�صاة مرتكبي اجلرائم وحماكمتهم  التوقيف  بها، مبا يف ذلك معدلت  الأخرى  اجلنائية 
انت�صار العنف �صد املراأة، ون�صر تقارير �صنوية عن ذلك� وينبغي لدى القيام  والبت يف الق�صايا ومدى 
التقارير  هذه  ت�صنف  اأن  وينبغي  ال�صكان،  راأي  ا�صتطالعات  من  امل�صتمدة  البيانات  ا�صتخدام  بذلك 
اجلرمية مرتكب  جن�س  ع��ن  معلومات  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ت�صمل،  واأن  العنف  ن��وع  ح�صب   البيانات 

وعالقته بال�صحية؛
�صن  )ه( تقييم كفاءة نظام العدالة اجلنائية وفعاليته يف تلبية احتياجات الن�صاء اللواتي يتعرَّ
وكيفية  عليها  وال�صهود  العنف  اأعمال  �صحايا  مع  التعامل  يف  وفعاليته  كفاءته  ذل��ك  يف  مبا  للعنف، 
مي اخلدمات لل�صحايا وال�صهود، وتقييم وتقدير  ا�صتخدامه ملختلف مناذج التدخل ومدى تعاونه مع مقدِّ

اأثر الت�صريعات والقواعد والإجراءات الراهنة يف العنف �صد املراأة؛
)و( تقييم كفاءة برامج عالج مرتكبي اجلرائم وتاأهيلهم واإعادة اإدماجهم وفعاليتها، بالت�صاور 

م لهن اخلدمات؛ مع اأ�صحاب امل�صلحة املعنيني، مبن فيهم ال�صحايا ومن يقدِّ
من  جمموعة  و�صع  اأج��ل  من  ال��دويل  ال�صعيد  على  حاليًّا  املبذولة  باجلهود  )ز( القتداء 
املوؤ�صرات لقيا�س العنف �صد املراأة و�صمان اتباع نهج متعدد القطاعات ومن�صق يف �صبيل اتخاذ مبادرات 

جلمع البيانات وتنفيذها ور�صدها وتقييمها؛
احلياة  حرمة  حترتم  بطريقة  امل��راأة  �صد  بالعنف  اخلا�صة  البيانات  جتمع  اأن  )ح( �صمان 

اخلا�صة وحقوق الإن�صان للن�صاء ول تعر�س �صالمتهن للخطر؛
)ط(  ت�صجيع البحوث ب�صاأن العنف �صد املراأة وتوفري الدعم املايل الكافي لها�
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عا�شراً- تدابري منع اجلرمية
22- حتث الدول الأع�صاء والقطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية على 

القيام مبا يلي، ح�صبما يكون منا�صبا:
)اأ( اتخاذ مبادرات منا�صبة وفعالة لتوعية اجلمهور وتثقيفه وتنفيذها وو�صع برامج ومناهج 
درا�صية بهدف منع العنف �صد املراأة عن طريق تعزيز احرتام حقوق الإن�صان وامل�صاواة والتعاون والحرتام 

املتبادل وتقا�صم امل�صوؤوليات بني املراأة والرجل؛
�صد  العنف  حتظر  واخلا�صة  العامة  الكيانات  يف  للعاملني  �صلوك  قواعد  مدونات  و�صع  )ب(  

املراأة، مبا يف ذلك التحر�س اجلن�صي، وتت�صمن اإجراءات ماأمونة لل�صكوى والإحالة؛
)ج(   و�صع نهج متعددة املجالت تراعي الفروق بني اجلن�صني داخل الكيانات العامة واخلا�صة 
تهدف اإىل منع العنف �صد املراأة، وبخا�صة عن طريق اإقامة ال�صراكات بني امل�صوؤولني عن اإنفاذ القانون 

والدوائر املتخ�ص�صة يف حماية الن�صاء من �صحايا العنف؛
يف  ال�صالمة  لكفالة  والتخطيط  العامة  ال�صالمة  ب�صاأن  الت�صورات  لتقييم  برامج  )د( و�صع 

الأماكن العامة ومالءمة ت�صميمها للبيئة واإدارتها من اأجل احلد من خطر العنف �صد املراأة؛
اأدوار اجلن�صني وحقوق الإن�صان للمراأة واجلوانب الجتماعية  )ه( اإعداد برامج توعية ب�صاأن 
وال�صحية والقانونية والقت�صادية للعنف �صد املراأة وتزويد الن�صاء مبعلومات يف هذا ال�صدد من اأجل 

متكني املراأة من حماية نف�صها واأطفالها من العنف بجميع اأ�صكاله؛
اأن ي�صبحوا جمرمني تروج  الذين يحتمل  اأو لالأ�صخا�س  للمجرمني  توعية  )و( اإعداد برامج 

لل�صلوك غري العنيف واملواقف غري العنيفة واحرتام امل�صاواة وحقوق املراأة؛
الربامج  اأ�صكاله وعن  املراأة مبختلف  العنف �صد  توعية عن  اإعالمية ومواد  )ز( اإعداد مواد 
رة يف هذا ال�صدد ت�صمل معلومات عن اأحكام القانون اجلنائي املت�صلة بذلك ووظائف نظام العدالة  املتوفِّ
اجلنائية واآليات دعم ال�صحايا املتاحة والربامج القائمة املتعلقة بال�صلوك غري العنيف والت�صوية ال�صلمية 
على  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  ذلك  يف  مبا  امل�صتهدفني،  للمتلقني  منا�صبة  بطريقة  ون�صرها   للن�زاعات، 

جميع امل�صتويات؛
)ح( دعم جميع املبادرات، مبا فيها املبادرات التي تقوم بها املنظمات غري احلكومية واملنظمات 
املعنية الأخرى التي ت�صعى اإىل حتقيق امل�صاواة للمراأة، من اأجل توعية اجلمهور مب�صاألة العنف �صد املراأة 

والإ�صهام يف الق�صاء عليه؛
)ط(  تي�صري العمل على امل�صتويات احلكومية الدنيا، مبا ي�صمل �صلطات املدن واملجتمعات املحلية، 
من اأجل الرتويج لنهج متكامل ي�صتخدم جمموعة اخلدمات املحلية التي تتيحها املوؤ�ص�صات واملجتمع املدين 

من اأجل و�صع ا�صرتاتيجيات وبرامج وقائية�
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الرقابة  واأج��ه��زة  ال���دول الأع�����ص��اء وو���ص��ائ��ط الإع���الم وراب��ط��ات و�صائط الإع���الم  23- وحت���ث 
توعية  ح��م��الت  اإع���داد  على  الآخ����رون  املعنيون  وال�����ص��رك��اء  وامل��دار���س  الإع���الم  لو�صائط  ال��ذات��ي��ة 
ال��ذات��ي��ة فيما  ال��رق��اب��ة  وت��داب��ري  الأخ����الق  م��دون��ات  واآل��ي��ات منا�صبة، مثل  ت��داب��ري  وو���ص��ع  ع��ام��ة 
الإع������الم، وح�����ص��ب��م��ا يكون  و���ص��ائ��ط  اح����رتام ح��ري��ة  م��ع  الإع������الم،  و���ص��ائ��ط  ب��ال��ع��ن��ف يف  يتعلق 
التمييز  ع��ن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  وال��ث��ن��ي  وك��رام��ت��ه��ا  امل����راأة  ح��ق��وق  اح���رتام  تعزيز  ب��ه��دف   منا�صبا، 

والتنميط اجلن�صاين؛
املعنية  املهنية  والرابطات  احلكومية  غري  واملنظمات  اخلا�س  والقطاع  الأع�صاء  ال��دول  24- وحتث 
لإنتاج  للت�صدي  منا�صبا،  يكون  ح�صبما  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  التدابري  و�صع  على 
والأطفال  الن�صاء  �صد  العنف  اأعمال  ت�صور  التي  الأخ��رى  امل��واد  وكل  وال�صور  الألعاب  ون�صر  وحيازة 
والعاطفي  العقلي  النمو  ويف  والأط��ف��ال  الن�صاء  اإزاء  النا�س  عامة  مواقف  يف  وتاأثريها  متجدها  اأو 
وحت�صني  الإن��رتن��ت،  فيها  مب��ا  اجل��دي��دة،  املعلومات  تكنولوجيات  ط��ري��ق  ع��ن  وبخا�صة   ل��الأط��ف��ال، 

ما هو قائم منها�

حادي ع�شر- التعاون الدويل

25- حتث الدول الأع�صاء على القيام مبا يلي، ح�صبما يكون منا�صبا، بالتعاون مع هيئات الأمم املتحدة 
ومعاهدها واملنظمات املعنية الأخرى:

يتعلق  فيما  الناجحة  الوقائية  والربامج  التدخل  مناذج  ب�صاأن  املعلومات  تبادل  )اأ( موا�صلة 
بالق�صاء على جميع اأ�صكال العنف �صد املراأة وحتديث دليل املوارد واخلال�صة الوافية لال�صرتاتيجيات 
النموذجية والتدابري العملية وتوفري معلومات لإدراجها يف قاعدة بيانات الأمني العام عن العنف �صد 

املراأة؛
�صد  العنف  ملنع  املعنية  الكيانات  مع  والدويل  والإقليمي  الثنائي  امل�صتويات  على  التعاون  )ب(  
املراأة وكفالة �صالمة �صحايا العنف وال�صهود عليه واأفراد اأ�صرهن وتوفري امل�صاعدة واحلماية لهم، ح�صبما 
يكون منا�صبا، وتعزيز تدابري تكفل تقدمي مرتكبي اجلرائم للعدالة على نحو فعال عن طريق تقوية اآليات 

التعاون الدويل وتبادل امل�صاعدة القانونية؛
)ج(    و�صع اأحكام ت�صمح بعودة الن�صاء من �صحايا العنف اللواتي جرى الجتار بهن اأو اختطافهن 

عرب احلدود اإىل اأوطانهن ب�صكل اآمن وطوعا قدر الإمكان واإعادة اإدماجهن؛
)د( الإ�صهام يف منظومة الأمم املتحدة ودعمها يف اجلهود التي تبذلها من اأجل الق�صاء على 

جميع اأ�صكال العنف �صد املراأة؛
القوات  اأفراد  قيام  الكاملة يف حالت  امل�صاءلة  و�صمان  منا�صبة  وقائية  اإجراءات  )ه( اتخاذ 

واأفراد ال�صرطة امل�صاركني يف عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم بال�صتغالل والنتهاك اجلن�صيني�

26- حتث الدول الأع�صاء اأي�صًا على القيام مبا يلي:
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)اأ( اإدانة جميع اأعمال العنف �صد املراأة يف حالت الن�زاع امل�صلح واعتبارها انتهاكات للقانون 
الدويل حلقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين الدويل والقانون اجلنائي الدويل، والدعوة اإىل الت�صدي على 
نحو فعال للغاية لتلك النتهاكات، وبخا�صة عندما ت�صمل القتل والغت�صاب املنظم والعبودية اجلن�صية 
باملراأة  املتعلقني   )2008( و1820   )2000( 1325 الأم��ن  جمل�س  ق��راري  وتنفيذ  الق�صري،  واحلمل 

وال�صالم والأمن؛
)ب(  العمل ب�صكل ن�صط يف �صبيل كفالة ت�صديق جميع الدول على جميع املعاهدات ذات ال�صلة 
باملو�صوع اأو الن�صمام اإليها وتعزيز تنفيذها على نحو تام، مبا يف ذلك اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال 
)14( ونظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية 

التمييز �صد املراأة وبروتوكولها الختياري)12( 
حقوق الطفل وبروتوكولها الختياري ب�صاأن بيع الأطفال وا�صتغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية 
لتفاقية  املكمل  عليه  واملعاقبة  والأطفال،  الن�صاء  وبخا�صة  بالأ�صخا�س،  الجتار  وقمع  منع  وبروتوكول 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
)ج(   توخي الدقة وعدم اخلروج عن املو�صوع يف اأيِّ حتفظات يتم اإبداوؤها ب�صاأن اتفاقية الق�صاء 
على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة و�صمان األَّ تكون اأيٌّ من هذه التحفظات متعار�صة مع مو�صوع تلك 

التفاقية وغر�صها؛
)د( العمل ب�صكل ن�صط يف �صبيل الت�صديق على ال�صكوك والتفاقات الإقليمية احلالية التي 

تهدف اإىل الت�صدي للعنف �صد املراأة اأو الن�صمام اإليها، وتعزيز تنفيذها؛
لال�صرتاتيجيات  امل��ح��دث��ة  بال�صيغة  للعمل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ع��ن  معلومات  )ه( اإدراج 
التمييز  على  بالق�صاء  املعنية  اللجنة  اإىل  مة  املقدَّ الدورية  التقارير  يف  العملية  والتدابري   النموذجية 

�صد املراأة؛
)و( التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم اجلنائية الدولية املخ�ص�صة وغريها من 
�صد  املرتكبة  واجلرائم  اجلماعية  الإب��ادة  جرائم  مرتكبي  مع  التحقيق  على  الدولية  اجلنائية  املحاكم 
الإن�صانية وجرائم احلرب ومقا�صاتهم، وبخا�صة يف حالت اجلرائم التي ت�صمل العنف القائم على اأ�صا�س 
�صن للعنف من الإدلء ب�صهادتهن وامل�صاركة يف جميع مراحل  نوع اجلن�س، ومتكني الن�صاء اللواتي يتعرَّ
ال�صخ�صية وحرمتهن  وهويتهن  وم�صاحلهن  الن�صاء  لهوؤلء  ذاته  الوقت  يف  احلماية  وتوفري   الدعاوى 

 وكفالة �صالمتهن؛
وامل��ق��رر  وع��واق��ب��ه  واأ���ص��ب��اب��ه  امل����راأة  �صد  بالعنف  املعني  اخل��ا���س  امل��ق��رر  م��ع  )ز( التعاون 
امل��ه��ام  يف  وم�صاعدتهما  والأط���ف���ال،  ال��ن�����ص��اء  وب��خ��ا���ص��ة  ب��الأ���ص��خ��ا���س،  ب���الجت���ار  امل��ع��ن��ي  اخل��ا���س 
اخلا�صني  املقررين  لزيارات  وال�صتجابة  املطلوبة  املعلومات  بكل  بتزويدهما  بها  املكلَّفني   والواجبات 

ومرا�صالتهما�

)14(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2131، الرقم 20378�
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ثاين ع�شر- اأن�شطة املتابعة
ملنع اجلرمية  املتحدة  الأمم  برنامج  �صبكة  ومعاهد  املتحدة  الأمم  وهيئات  الأع�صاء  الدول  27- حتث 
والعدالة اجلنائية واملنظمات الدولية والإقليمية ومعاهد البحوث واملنظمات غري احلكومية واملنظمات 
املهنية املعنية الأخرى، مبا يف ذلك املنظمات التي ت�صعى اإىل حتقيق امل�صاواة للمراأة، على القيام مبا يلي، 

ح�صبما يكون منا�صبا:
)اأ( ت�صجيع ترجمة ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية اإىل اللغات 

املحلية و�صمان ن�صرها على نطاق وا�صع وا�صتخدامها يف الربامج التدريبية والتثقيفية؛
)ب(  ال�صتعانة، ح�صبما يكون منا�صبا، بال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري 

العملية يف و�صع الت�صريعات والإجراءات وال�صيا�صات واملمار�صات املتعلقة بالت�صدي للعنف �صد املراأة؛
)ج(   م�صاعدة الدول، بناء على الطلب، يف و�صع ا�صرتاتيجيات وبرامج ملنع العنف �صد املراأة 
ال�صيغة  اإىل  ا�صتنادا  ت�صريعاتها اجلنائية،  للعدالة اجلنائية وتقييمها، مبا يف ذلك  وا�صتعرا�س نظمها 

املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
والعدالة  ملنع اجلرمية  املتحدة  الأمم  برنامج  �صبكة  ملعاهد  التقني  التعاون  اأن�صطة  )د( دعم 

اجلنائية التي تهدف اإىل الق�صاء على جميع اأ�صكال العنف �صد املراأة؛
املحدثة  ال�صيغة  لتطبيق  من�صقة  واإقليمية  اإقليمية  ودون  وطنية  وبرامج  خطط  )ه( و�صع 

لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
اإىل  ا�صتنادا  اجلنائية  العدالة  وموظفي  ال�صرطة  لتدريب  موحدة  واأدل��ة  برامج  )و( اإع���داد 

ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
م املحرز فيما يتعلق باخلطط والربامج واملبادرات الرامية اإىل الق�صاء على  )ز( ر�صد التقدُّ

العنف �صد املراأة بجميع اأ�صكاله على امل�صتويني الوطني والدويل وا�صتعرا�صه دوريا؛
)ح( ا�صتعرا�س ال�صيغة املحدثة لال�صرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية وحتديثها دوريا 

عند القت�صاء�





ثالثاً- ال�شحايا
 33-  اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة ب�شحايا 

*
الإجرام والتع�ّشف يف ا�شتعمال ال�شلطة12

األف- �شحايا الإجرام
ذلك  يف  مبا  جماعيا،  اأو  فرديا  ب�صرر،  اأ�صيبوا  الذين  الأ�صخا�س  "ال�صحايا"  مب�صطلح  1- ُيق�صد 
ال�صرر البدين اأو العقلي اأو املعاناة النف�صية اأو اخل�صارة القت�صادية، اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتُّع 
بحقوقهم الأ�صا�صية، عن طريق اأفعال اأو حالت اإهمال ت�صّكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول 

الأع�صاء، مبا فيها القوانني التي حترم التع�ّصف الإجرامي يف ال�صلطة�
اإذا كان مرتكب  النظر عما  الإع��الن، ب�صرف  اعتبار �صخ�س ما �صحية مبقت�صى هذا  2- ميكن 
وبني  بينه  الأ�صرية  العالقة  عن  النظر  وب�صرف  اأُدي��ن،  اأو  قو�صي  اأو  عليه  قب�س  اأو  عرف  قد  الفعل 
اأو  الأ�صلية  لل�صحية  املبا�صرة  العائلة  القت�صاء،  ح�صب  اأي�صًا،  "ال�صحية"  م�صطلح  وي�صمل  ال�صحية� 
معاليها املبا�صرين والأ�صخا�س الذين اأ�صيبوا ب�صرر من جّراء التدّخل مل�صاعدة ال�صحايا يف حمنتهم 

اأو ملنع الإيذاء�
واللون  العرق  ب�صبب  كالتمييز  نوع،  اأيِّ  من  دون متييز  على اجلميع  هنا  ال��واردة  الأحكام  3- تطّبق 
الثقافية  املمار�صات  اأو  واملعتقدات  اأو غريه  ال�صيا�صي  والراأي  واجلن�صية  والدين  واللغة  وال�صّن  واجلن�س 

وامللكية واملولد اأو املركز الأ�صري والأ�صل العرقي اأو الجتماعي والعجز�

الو�صول اإىل العدالة واملعاملة املن�صفة
العدالة  اآليات  اإىل  الو�صول  لهم  ويحق  لكرامتهم�  واح��رتام  براأفة  ال�صحايا  معاملة  4- ينبغي 
بال�صرر  يتعلق  فيما  الوطنية  الت�صريعات  عليه  تن�س  ملا  وفقًا  ال��ف��وري  الإن�صاف  على   واحل�صول 

الذي اأ�صابهم�
من  ال�صحايا  لتمكني  القت�صاء،  ح�صب  والإداري���ة،  الق�صائية  الآليات  وتعزيز  اإن�صاء  5- ينبغي 
احل�صول على الإن�صاف من خالل الإجراءات الر�صمية اأو غري الر�صمية العاجلة والعادلة وغري املكلَّفة 

و�صهلة املنال� وينبغي تعريف ال�صحايا بحقوقهم يف التما�س الإن�صاف من خالل هذه الآليات�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40، املعتمد يف 29 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1985�
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6- ينبغي ت�صهيل ا�صتجابة الإجراءات الق�صائية والإدارية لحتياجات ال�صحايا باتباع ما يلي:
)اأ( تعريف ال�صحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها و�صريها، وبالطريقة التي يبّت بها 

يف ق�صاياهم، ول �صيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطرية وحيثما طلبوا هذه املعلومات؛
)ب(  اإتاحة الفر�صة لعر�س وجهات نظر ال�صحايا واأوجه قلقهم واأخذها يف العتبار يف املراحل 
املنا�صبة من الإجراءات الق�صائية، حيثما تكون م�صاحلهم عر�صة للتاأّثر وذلك دون اإجحاف باملتهمني 

ومبا يتم�صى ونظام الق�صاء اجلنائي الوطني ذي ال�صلة؛
)ج(   توفري امل�صاعدة املنا�صبة لل�صحايا يف جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

)د( اتخاذ تدابري ترمي اإىل الإقالل من اإزعاج ال�صحايا اإىل اأدنى حد وحماية خ�صو�صياتهم، 
من  ل�صاحلهم  املتقدمني  وال�صهود  اأ�صرهم  �صالمة  عن  ف�صال  �صالمتهم  و�صمان  القت�صاء،   عند 

التخويف والنتقام؛
التي  الأحكام  اأو  الأوام��ر  الق�صايا وتنفيذ  البت يف  ل�ه يف  الذي ل لزوم  التاأخري  )ه( جتّنب 

تق�صي مبنح تعوي�صات لل�صحايا�
والتحكيم  الو�صاطة  ذل��ك  يف  مبا  الن�زاعات،  حلل  الر�صمية  غري  الآل��ي��ات  ا�صتعمال  7- ينبغي 
ا�صرت�صاء  لت�صهيل  القت�صاء،  املحلية، ح�صب  املمار�صات  ا�صتعمال  اأو  العدل  لإقامة  العرفية   والو�صائل 

ال�صحايا واإن�صافهم�
ردُّ احلق

اأو الغري امل�صوؤولون عن ت�صرفاتهم، حيثما كان ذلك منا�صبا، تعوي�صا  8- ينبغي اأن يدفع املجرمون 
عادل لل�صحايا اأو لأ�صرهم اأو ملعاليهم� وينبغي اأن ي�صمل هذا التعوي�س اإعادة املمتلكات ومبلغًا جلرب ما 

دة نتيجة لالإيذاء، وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق� وقع من �صرر اأو خ�صارة، ودفع النفقات املتكبَّ
متاحًا  ردِّ احلق خيارًا  وقوانينها جلعل  ولوائحها  النظر يف ممار�صاتها  اإعادة  للحكومات  9- ينبغي 

لإ�صدار حكم به يف الق�صايا اجلنائية، بالإ�صافة اإىل العقوبات اجلنائية الأخرى�
على  به،  اأمر  اإذا  الإمكان،  بقدر  احلق،  رد  ي�صتمل  اأن  ينبغي  بالبيئة،  البالغ  الإ�صرار  حالت  10- يف 
اإعادة البيئة اإىل ما كانت عليه، واإعادة بناء الهياكل الأ�صا�صية وا�صتبدال املرافق املجتمعية ودفع نفقات 

ال�صتقرار يف مكان اآخر حيثما نتج عن ال�صرر خلع املجتمع املحلي من مكانه�
�صبه  اأو  ر�صمية  يت�صرفون ب�صفة  الذين  الوكالء  املوظفون احلكوميون وغريهم من  يقوم  11- عندما 
ر�صمية مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية، ينبغي اأن يح�صل ال�صحايا على تعوي�س من الدول التي كان 
موظفوها اأو وكالوؤها م�صوؤولني عن ال�صرر الواقع� ويف احلالت التي تكون فيها احلكومة التي حدث العمل 
اأو التق�صري العتدائي مبقت�صى �صلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة اأو احلكومة اخللف اأن تقوم 

برّد احلق لل�صحايا�
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التعوي�س
اأو من م�صادر اأخرى، ينبغي  12- حيثما ل يكون من املمكن احل�صول على تعوي�س كامل من املجرم 

للدول اأن ت�صعى اإىل تقدمي تعوي�س مايل اإىل:
العقلية  اأو  البدنية  ال�صحة  باعتالل  اأو  بالغة  ج�صدية  باإ�صابات  اأ�صيبوا  الذين  )اأ( ال�صحايا 

نتيجة جلرائم خطرية؛
)ب(  اأُ�صر الأ�صخا�س املتوّفني اأو الذين اأ�صبحوا عاجزين بدنيا اأو عقليا نتيجة لالإيذاء، وبخا�صة 

من كانوا يعتمدون يف اإعالتهم على هوؤلء الأ�صخا�س�
وميكن  ال�صحايا�  لتعوي�س  املخ�ص�صة  الوطنية  ال�صناديق  وتو�صيع  وتعزيز  اإن�صاء  ت�صجيع  13- ينبغي 
اأي�صًا، عند القت�صاء، اأن تن�صاأ �صناديق اأخرى لهذا الغر�س، مبا يف ذلك احلالت التي تكون فيها الدولة 

التي تنتمي اإليها ال�صحية عاجزة عن تعوي�صها عما اأ�صابها من �صرر�

امل�صاع�دة
14- ينبغي اأن يتلقى ال�صحايا ما يلزم من م�صاعدة مادية وطبية ونف�صية واجتماعية من خالل الو�صائل 

احلكومية والطوعية واملجتمعية واملحلية�
امل�صاعدات ذات  والجتماعية وغريها من  ال�صحية  ر اخلدمات  توفُّ ال�صحايا مبدى  اإبالغ  15- ينبغي 

ال�صلة، واأن يتاح لهم احل�صول على هذه اخلدمات ب�صهولة�
والق�صاء وال�صحة واخلدمة الجتماعية وغريهم من املوظفني  ال�صرطة  يتلقى موظفو  اأن  16- ينبغي 
املعنيني تدريبا لتوعيتهم باحتياجات ال�صحايا، ومبادئ توجيهية ل�صمان تقدمي املعونة املنا�صبة والفورية�
احتياجات خا�صة  لهم  اهتمام ملن  اإيالء  ال�صحايا  اإىل  امل�صاعدة  اأو  تقدمي اخلدمات  لدى  17- ينبغي 

ب�صبب طبيعة ال�صرر الذي اأ�صيبوا به اأو ب�صبب عوامل كالتي ُذكرت يف الفقرة 3 اأعاله�

ف يف ا�شتعمال ال�شلطة باء- �شحايا التع�شُّ
ذلك  يف  مبا  جماعيا،  اأو  فرديا  ب�صرر،  اأ�صيبوا  الذين  الأ�صخا�س  "ال�صحايا"  مب�صطلح  18- ُيق�صد 
من  كبرية  بدرجة  احلرمان  اأو  القت�صادية،  اخل�صارة  اأو  النف�صية  املعاناة  اأو  العقلي  اأو  البدين  ال�صرر 
ل حتى الآن انتهاكا للقوانني اجلنائية  التمتُّع بحقوقهم الأ�صا�صية، عن طريق اأفعال اأو حالت اإهمال ل ت�صكِّ

الوطنية، ولكنها ت�صّكل انتهاكات للمعايري الدولية املعرتف بها واملتعلقة باحرتام حقوق الإن�صان�
ف يف ا�صتعمال ال�صلطة  19- ينبغي للدول اأن تنظر يف اأن تدرج يف القانون الوطني قواعد حترم التع�صُّ
وتن�س على �صبل انت�صاف ل�صحاياها� وينبغي، ب�صفة خا�صة، اأن ت�صمل �صبل النت�صاف هذه رّد احلق 

اأو احل�صول على تعوي�س اأو كليهما، وما يلزم من م�صاعدة وم�صاندة مادية وطبية ونف�صية واجتماعية�
تتعلق  الأط��راف  متعّددة  دولية  معاهدات  اإب��رام  اأج��ل  من  التفاو�س  يف  تنظر  اأن  للدول  20- ينبغي 

بال�صحايا، ح�صبما هو حمّدد يف الفقرة 18�
ا�صتجابتها  ل�صمان  القائمة  واملمار�صات  الت�صريعات  دورية  ب�صفة  ت�صتعر�س  اأن  للدول  21- ينبغي 
ل  ت�صكِّ التي  الأف��ع��ال  حت��رم  ت�صريعات  وتنفيذ  ب�صنِّ  القت�صاء،  عند  ت��ق��وم،  واأن  ة،  امل��ت��غ��ريِّ للظروف 
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والآليات  ال�صيا�صات  كذلك  ع  ت�صجِّ واأن  القت�صادية  اأو  ال�صيا�صية  ال�صلطة  ل�صتعمال  خطرية  اإ�صاءات 
ل�صحايا  وتتيحها  املالئمة  النت�صاف  وو�صائل  احلقوق  ت�صتحدث  واأن  الأفعال،  هذه  مثل  ملنع   الالزمة 

هذه الأفعال�

 34-  تنفيذ اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة 
*

ب�شحايا الإجرام والتع�ّشف يف ا�شتعمال ال�شلطة12

اإنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي،
ت�صرين   29 يف  امل��وؤرخ   34/40 قرارها  يف  اعتمدت،  العامة  اجلمعية  اأنَّ  اعتباره  يف  ي�صع  اإذ 
ف يف ا�صتعمال  الثاين/نوفمرب 1985، اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�صُّ
ه موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة   ال�صلطة، الوارد يف مرفق القرار والذي كان قد اأقرَّ

)1(
املجرمني،)13( 

اإىل الدول الأع�صاء لتتخذ اخلطوات الالزمة لإنفاذ الأحكام  ه  اإىل الطلب الذي وجِّ واإذ ي�صري 
الواردة يف الإعالن حتى تكفل ل�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة احلقوق الواجبة لهم،

الذي  اأيار/مايو 1986،  املوؤرخ يف 21  القرار 10/1986،  الثالث من  الفرع  اعتباره  ياأخذ يف  واإذ 
واملنظمات  احلكومات  تعاون  تطوير  بهدف  الإع��الن  لتنفيذ  م�صتمر  اهتمام  باإيالء  املجل�س  فيه  اأو�صى 
اتخاذ  وعلى  لل�صحايا  العدالة  �صمان  على  النا�س  وعامة  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية  احلكومية 

اإجراءات متكاملة ل�صالح ال�صحايا على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل،
واإذ يالحظ اأنَّ التقرير الأول لالأمني العام عن التدابري املتخذة لتنفيذ الإعالن يبنيِّ عددًا من 

)2( 
املجالت التي تتطلَّب مزيدًا من الهتمام،)14(

 ،1983 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�صرين   24 يف  اأوروب����ا،  جمل�س  اع��ت��م��اد  الرت��ي��اح  م��ع  ي��الح��ظ  واإذ 
امل�صاعدة  تقدمي  ب�صاأن  والتو�صية  العنف،  جرائم  �صحايا  بتعوي�س  املتعلقة  الأوروب��ي��ة  لالتفاقية 
وكذلك   ،1987 اأيلول/�صبتمرب   17 يف  اأوروب���ا  جمل�س  اعتمدها  التي  الإي���ذاء،  ومنع  ال�صحايا  اإىل 
املق�صودة  والأفعال  اجلرائم  �صحايا  لتعوي�س  وطنية  �صناديق  باإن�صاء  الأع�صاء  ال��دول  بع�س   قيام 

وغري املق�صودة،
واإذ ي�صّلم باأنَّ التنفيذ الفّعال لأحكام الإعالن فيما يتعلق ب�صحايا التع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة، 
تعوقه اأحيانا م�صاكل الخت�صا�س الق�صائي وال�صعوبات التي تواجه يف تبيان تلك الإ�صاءات واإيقافها، 

وذلك من جّراء جملة اأمور، منها الطابع عرب الوطني الذي يّت�صم به اإيقاع الأذى بال�صحايا،

* قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 57/1989، املعتمد يف 24 اأيار/مايو 1989�
)1( انظر موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س – 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع جيم�
�E/AC.57/1988/3)2(
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واإذ يالحظ مع التقدير اجلهود ال�صخمة التي بذلت منذ انعقاد موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع 
ته جلنة خرباء خم�ص�صة  اجلرمية ومعاملة املجرمني ملتابعة واإنفاذ الإعالن، و�صمنها التقرير الذي اأعدَّ
يف املعهد الدويل للدرا�صات العليا يف العلوم اجلنائية يف �صرياكوزا باإيطاليا يف اأيار/مايو 1986، بال�صيغة 
التي نّقح بها يف ندوة عقدها يف ميالنو باإيطاليا، يف ت�صرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�صمرب 1987، 
عدد من املنظمات غري احلكومية الرائدة، النا�صطة يف جمال منع اجلرمية والق�صاء اجلنائي ومعاملة 

املجرمني وال�صحايا،
1- يو�صي باأن ينظر الأمني العام، رهنا بر�صد موارد خارجة عن امليزانية وبنظر جلنة منع 
اجلرمية ومكافحتها يف املو�صوع، يف اإعداد واإ�صدار ون�صر دليل ملمار�صي مهن الق�صاء اجلنائي ول�صائر 

من يزاولون اأن�صطة مماثلة، تراعى فيه الأعمال التي مت القيام بها ب�صاأن هذا املو�صوع؛
الواردة يف  الأحكام  لإنفاذ  الالزمة  الإج��راءات  الأع�صاء  الدول  تتخذ  باأن  اأي�صًا  2- يو�صي 
طريق عن  ال�صلطة،  ا�صتعمال  يف  والتع�ّصف  الإجرام  ب�صحايا  املتعلقة  الأ�صا�صية  العدل  مبادئ   اإعالن 

ما يلي:
)اأ(  اعتماد وتنفيذ اأحكام الإعالن يف نظمها الق�صائية الوطنية، وفقًا لإجراءاتها الد�صتورية 

وممار�صاتها املحلية؛
للتعوي�س  التما�صا  الق�صاء  نظام  اإىل  ال�صحايا  و�صول  �صبل  تب�صط  قوانني  اإ���ص��دار  )ب(  

ول�صرتداد احلقوق؛
ال�صرر  اأو  الأذى  عن  املن�صف  التعوي�س  ذلك  يف  مبا  ال�صحايا،  م�صاعدة  اأ�صاليب  بحث  )ج(   
الفعلي الالحق بهم، وا�صتجالء القيود التي تعوق ذلك، وا�صتك�صاف الطرق التي ميكن بها التغّلب على 

هذه القيود، للتحّقق من اأنَّ هذه الطرق تلّبي احتياجات ال�صحايا بفعالية؛
)د( اإقرار تدابري حتمي ال�صحايا من الإ�صاءة والفرتاء والتخويف يف معر�س، اأو نتيجة، اأيِّ 
اإجراءات جنائية اأو اإجراءات اأخرى مرتبطة باجلرمية، مبا يف ذلك �صبل النت�صاف الفّعالة، اإذا وقعت 

هذه الإ�صاءات؛
واملنظمات  والوكالت  الدوائر  مع  بالتعاون  الأع�صاء،  ال��دول  ت�صعى  باأن  كذلك  3- يو�صي 

املخت�صة، اإىل ما يلي:
)اأ(  الت�صجيع على تقدمي امل�صاعدة والدعم اإىل �صحايا الإجرام مع اإيالء العتبار الواجب 
مناذج  خمتلف  يف  املكت�صبة  اخلربة  مراعاة  ومع  املختلفة،  والقانونية  والثقافية  الجتماعية  للنظم 
واأ�صاليب اأداء اخلدمات، واحلالة الراهنة للمعارف فيما يت�صل بالإيذاء مبا يف ذلك اأثره العاطفي، وما 

ي�صتتبعه من احلاجة اإىل قيام منظمات اخلدمات بعر�س امل�صاعدة على ال�صحايا؛
)ب(   ا�صتحداث تدريب مالئم لكل من يقّدمون اخلدمات اإىل ال�صحايا، لتمكينهم من تنمية 
ما يحتاجون اإليه من املهارات والفهم مل�صاعدة ال�صحايا يف التغّلب على الأثر العاطفي للجرمية وعلى 

التحّيز، حيثما وجد، ف�صال عن تقدمي املعلومات الوقائعية؛
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دورات  وتنظيم  بال�صحايا،  ارت��ب��اط  لهم  م��ن  ك��ل  ب��ني  فّعالة  ات�صال  �صبل  اإق��ام��ة  )ج(   
نتيجة  اإيذائهم  من  املزيد  منع  من  متكينهم  ت�صتهدف  التي  املعلومات  ون�صر  واجتماعات   درا�صية 

ل�صتعمال النظام؛
)د(  �صمان اإبقاء ال�صحايا على علم بحقوقهم وبالفر�س املتاحة لهم لالنت�صاف من املجرم 
م املحرز يف الإج��راءات اجلنائية املخت�صة وباأيِّ  اأو من الدولة، وعلى علم كذلك بالتقدُّ اأو من الغري 

ر؛ فر�س ميكن اأن تتوفَّ
)ه( حيث توجد اآليات غري ر�صمية حلل املنازعات، اأو حيث تكون هذه الآليات حديثة العهد، 
ال�صحايا  رغبات  اأخذ  من  املكّر�صة،  القانونية  للمبادئ  الواجب  العتبار  اإيالء  ومع  اأمكن  اإذا  التحّقق، 
وح�صا�صياتهم يف العتبار التام، ومن اأنَّ النتيجة هي، على اأقل تقدير، نافعة لل�صحايا بقدر نفعها لهم لو 

كان النظام الر�صمي هو الذي ا�صتخدم؛
)و(  و�صع برنامج للر�صد والبحث غايته اإبقاء احتياجات ال�صحايا وفعالية اخلدمات التي 
ن هذا الربنامج تنظيم اجتماعات وموؤمترات  م اإليهم قيد ال�صتعرا�س امل�صتمر؛ وميكن اأن يت�صمَّ تقدَّ
منتظمة ملمثلي القطاعات املخت�صة التابعة لنظام الق�صاء اجلنائي و�صائر الهيئات املعنية باحتياجات 
ال�صحايا،  اإىل  مة  املقدَّ القائمة واخلدمات  واملمار�صة  النافذ  القانون  ا�صتجابة  ال�صحايا، لبحث مدى 

لحتياجات هوؤلء ال�صحايا؛
عنها  املبلَّغ  غري  اجلرائم  حالت  يف  ال�صحايا  احتياجات  تبنّي  غايتها  درا�صات  )ز(  اإجراء 

واإتاحة اخلدمات املالئمة لهم؛
4- يو�صي باأن تتخذ، على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية، كل اخلطوات املالئمة لتنمية 
التعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية، لي�صمن، يف جملة اأمور، اأن يتلقى من يقعون �صحايا لالإيذاء يف دولة 
اأو جن�صيتهم،  اإقامتهم  بلد  اإىل  غري دولتهم م�صاعدة فّعالة، بعد وقوع اجلرمية مبا�صرة وعند عودتهم 
اإليهم،  الدعم  خدمات  وتقدمي  ك��اف،  بقدر  تعوي�صهم  اأو  اإليهم  حقوقهم  ورّد  م�صاحلهم   حلماية 

ح�صب ال�صرورة؛
5- ي�صّلم باحلاجة اإىل �صوغ اجلزء باء من الإعالن مبزيد من التف�صيل واإىل ا�صتحداث �صبل 
دولية ملنع التع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة ولتوفري الإن�صاف ل�صحايا هذا التع�ّصف حيث يحتمل اأن تكون 

ال�صبل الوطنية غري كافية، ويو�صي باتخاذ اخلطوات املنا�صبة لهذه الغاية؛
اجتماعا  امليزانية،  الأم��وال اخلارجة عن  ر  بتي�صُّ رهنا  ينّظم،  اأن  العام  الأمني  اإىل  6- يطلب 
للخرباء ل�صياغة مقرتحات حمّددة ترمي اإىل تنفيذ قرار اجلمعية العامة 34/40 واإعالن مبادئ العدل 
ف يف ا�صتعمال ال�صلطة، من حيث انطباق هاتني الوثيقتني على  الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�صُّ
اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة، وذلك يف وقت منا�صب ي�صمح بتقدمي هذه املقرتحات اإىل جلنة منع اجلرمية 
ومكافحتها يف دورتها احلادية ع�صرة والنظر فيها من جانب موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية 

ومعاملة املجرمني�
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 35- خطة العمل لتنفيذ اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية 
*

ل�شحايا الإجرام والتع�ّشف يف ا�شتعمال ال�شلطة12

اأوًل- بناء القدرات
)1( والدول الأع�صاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية العاملة 

1- ُيطلب اإىل الأمني العام)13( 
)2( موا�صلة العمل على اإدراج وحدات قيا�س م�صاعدة ال�صحايا يف 

يف ميدان م�صاعدة ال�صحايا واإن�صافهم)14( 
م�صاريع التعاون التقني، وم�صاعدة الدول الأع�صاء املهتمة على تطبيق الدليل الإر�صادي ملقرري ال�صيا�صات 
)3( والكتيب 

ب�صاأن تنفيذ اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية ل�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة،)15( 
اخلا�س باإقامة العدالة لل�صحايا فيما يتعلق با�صتخدام وتطبيق اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية ل�صحايا 
)4( من خالل دورات تدريبية وحلقات مناق�صة وجولت درا�صية 

الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتخدام ال�صلطة،)16( 
وزمالت وخدمات ا�صت�صارية، بغية امل�صاعدة على حل م�صاكل تنفيذ الإعالن�

احلكومية،  وغري  الدولية  احلكومية  املنظمات  مع  بالتعاون  يقوم،  اأن  العام  الأمني  اإىل  2- ُيطلب 
اأو  ال�صحايا  مل�صاعدة  خ��دم��ات  اإن�صاء  اأج��ل  م��ن  التقني  التعاون  م�صاريع  لختيار  معايري   بو�صع 

موا�صلة تطويرها�
3- ُتدعى الدول الأع�صاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملعاهد التي ت�صكل �صبكة 
برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل اأن ت�صاعد الأمني العام على حتديث الدليل 
الوطنية  للخربات  خا�س  اهتمام  اإيالء  مع  منا�صبة،  فرتات  على  دورية  ب�صورة  والكتّيب،  الإر�صادي 
العملية واملعلومات الت�صريعية وقانون ال�صوابق الق�صائية فيما يتعلق بفئات خا�صة من ال�صحايا، مثل 
�صحايا و�صهود اجلرمية املنظمة والإرهاب واجلرمية القت�صادية والبيئية اأو جرائم التحّيز اأو الكراهية 

و�صحايا العنف املوّجه �صد الن�صاء والأطفال�
4- ُيطلب اإىل الأمني العام، جنبا اإىل جنب مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملعاهد 
الأع�صاء  الدول  ي�صاعد  اأن  والعدالة اجلنائية،  املتحدة ملنع اجلرمية  ت�صكل �صبكة برنامج الأمم  التي 
والقانون  الإن�صان  حقوق  انتهاكات  �صحايا  ل�صالح  وجربية  تعوي�صية  �صيا�صات  �صوغ  على  املهتمة 

الإن�صاين، كجزء من عمليات اإعادة البناء وامل�صاحلة الوطنية، وتعزيزا للعدالة و�صيادة القانون�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 21/1998، املعتمد يف 28 متوز/يوليه 1998�

)1( يف خطة العمل هذه، ُتفهم الإ�صارات اإىل الأمني العام على اأنها تعني يف املقام الأول مركز منع اجلرمية على ال�صعيد 

الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية بالأمانة العامة، واملعاهد التي ت�صكل �صبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية�

)2(حينما يطلب اإىل الأمني العام اأن ي�صطلع باأن�صطة، فاإنه ينبغي القيام بها �صمن حدود املوارد املوجودة اأو بال�صتعانة 

باأموال من خارج امليزانية�
�E/CN.15/1998/CRP.4)3(

�E/CN.15/1998/CRP.4/Add.1)4(
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 ثانياً- جمع املعلومات وتبادل 
املعلومات والبحوث

5- ُيطلب اإىل الأمني العام اأن يدعم، بالتعاون مع الدول الأع�صاء واملنظمات غري احلكومية املهتمة، 
قاعدة البيانات الدولية املتعلقة باخلربات الوطنية والإقليمية العملية يف جمال تقدمي امل�صاعدة التقنية 
يف هذا امليدان، وباملعلومات الببليوغرافية والت�صريعية، مبا فيها قانون ال�صوابق الق�صائية ذي ال�صلة 

بهذا امليدان�
عن  مبعلومات  البيانات  قاعدة  تزويد  اإىل  احلكومية  غري  واملنظمات  الأع�صاء  ال��دول  6- ُتدعى 
امل�صاريع، والربامج اجلديدة وقانون ال�صوابق الق�صائية، والت�صريعات، و�صائر املبادئ التوجيهية ذات 
واأن  اأخ��رى،  اأماكن  يف  مماثلة  تطوير  لأن�صطة  كنماذج  ت�صلح  اأن  وميكن  فاعليتها  ثبتت  التي  ال�صلة 
ت�صاعد على حتديد اخلرباء الذين ميكنهم اأن ي�صاعدوا الدول الأع�صاء، عند الطلب، على تنفيذ هذه 

امل�صاريع والربامج والت�صريعات�
يف  تنظر  اأن  اإىل  احلكومية  وغ��ري  ال��دول��ي��ة  احلكومية  واملنظمات  الأع�����ص��اء  ال���دول  7- ُتدعى 
املنمطة،  الإي��ذاء  ا�صتق�صاءات  مثل  الإي��ذاء،  عن  البيانات  جمع  طرائق  وا�صتخدام  تطوير  موا�صلة 
والإره��اب  املنظمة  اجلرمية  و�صهود  �صحايا  مثل  ال�صحايا  فئات  لت�صمل  نطاقها  تو�صيع  ذلك  يف  مبا 
الن�صاء  �صد  املوّجه  العنف  و�صحايا  الكراهية  اأو  التحّيز  وجرائم  والبيئية  القت�صادية   واجلرمية 

والأطفال واملهاجرين�
الت�صجيع على تقييم  اإىل  الدولية وغري احلكومية  الأع�صاء واملنظمات احلكومية  الدول  8- ُتدعى 
فاعلية الأ�صكال املختلفة من تقدمي امل�صاعدة لل�صحايا، وتقييم مدى مراعاة اإجراءات العدالة اجلنائية 
لحتياجات ال�صحايا و�صواغلهم امل�صروعة، وتقييم الأ�صكال املختلفة ل�صمان تعوي�س ال�صحايا واإعادتهم 

اإىل و�صعهم ال�صابق�

ثالثاً- منع الإيذاء
طرائق  بدرا�صة  املتعاونة،  واملنظمات  املعاهد  مع  بال�صرتاك  القيام،  اإىل  العام  الأم��ني  9- ُيدعى 
اإيذاء،  اإىل الدول الأع�صاء، بناء على طلبها، ا�صتجابة للحالت التي يقع فيها  تقدمي امل�صاعدة التقنية 
اجلرمية،  حد  اإىل  ي�صل  الذي  لالإهمال  نتيجة  وا�صع  نطاق  على  الإن�صان  �صنع  من  وك��وارث  واإره��اب، 
ا�صتجابة لالأزمات  اأفرقة  ال�صرورية، م�صتخدما، عند القت�صاء،  الطارئة  امل�صاعدة  بحيث يكفل تقدمي 
 جامعة لعدة اخت�صا�صات وذات طابع دويل للم�صاعدة على مواجهة الأو�صاع وتلبية احتياجات ال�صحايا 

وكفالة حقوقهم�
املظامل  اأمناء  عمل  وتعزيز  ا�صتحداث  يف  القت�صاء،  عند  النظر،  على  الأع�صاء  الدول  10- ُت�صجع 
والهيئات املدنية لإعادة النظر يف الدعوى اأو �صواها من اآليات ال�صكاوى وو�صائل منع التع�ّصف املمكن يف 

ا�صتعمال ال�صلطة والتحقيق فيه�
11- ُت�صجع الدول الأع�صاء واملنظمات غري احلكومية على القيام بحمالت اإعالمية وتثقيفية ت�صتهدف 
العامة  ت�صمل هذه احلمالت كال من احلمالت  اأن  وينبغي  واحلد منهما�  الإي��ذاء  واإع��ادة  الإي��ذاء  منع 
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املوجهة اإىل قطاعات كبرية من ال�صكان واحلمالت اخلا�صة التي ت�صتهدف فئات خمتارة معروفة باأنها 
�س لهذا الإيذاء واإعادة الإيذاء� �صديدة التعرُّ

12- ُت�صجع الدول الأع�صاء على اأن تقوم، بالتعاون الوثيق مع ممثلي و�صائط الإعالم اجلماهريي، 
ب�صوغ مبادئ توجيهية لو�صائط الإعالم بهدف حماية ال�صحايا واحلد من اإعادة الإيذاء، وتنفيذ تلك 

املبادئ التوجيهية تنفيذا فعال�

رابعاً-  اتخاذ تدابري على ال�شعيدين الإقليمي والدويل
13- ُيطلب اإىل الأمني العام اأن يبحث، بالتعاون مع الدول الأع�صاء واللجان القليمية، اإمكانية تطوير 

اآليات اإقليمية لر�صد الإيذاء واإتاحة �صبل التظلم و/اأو الإن�صاف لل�صحايا�
14- ُيطلب اإىل الأمني العام ال�صطالع، بالتعاون مع الأو�صاط املهنية والأكادميية الدولية، مب�صاعدة 
الدول الأع�صاء على التعرف على الثغرات يف القانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�صاين وقانون حقوق 

الإن�صان فيما يتعلق بحماية ال�صحايا وال�صهود وحقوقهم، وذلك بهدف معاجلة تلك الثغرات�

خام�شاً-  تن�شيق املبادرات ذات ال�شلة
15- ُيطلب اإىل الأمني العام اأن ي�صاعد الدول الأع�صاء على تعزيز ترتيبات واإجراءات التن�صيق من 

اأجل ت�صجيع ال�صطالع امل�صرتك بتخطيط وتنفيذ الأن�صطة ذات ال�صلة بال�صحايا�
امل�صوؤوليات ب�صورة مالئمة، بني  تق�صيم  املت�صافر، مع  العمل  يكفل  اأن  العام  الأمني  اإىل  16- ُيطلب 

كيانات الأمم املتحدة و�صواها من الكيانات املعنية بتعزيز تنفيذ هذا الإعالن�
بناء على طلبها، على �صوغ ا�صرتاتيجيات  الأع�صاء،  الدول  ي�صاعد  اأن  العام  اإىل الأمني  17- ُيطلب 
اأو�صع  نطاق  على  املواطنني  م�صاركة  ذلك  لل�صحايا، مبا يف  امل�صاعدة  لتقدمي  الدعم  وح�صد  م�صرتكة 

والرتويج ملبادئ العدالة القائمة على رد احلقوق�





اجلزء الرابع
 احلكم الر�شيد، وا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية،

 ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية و�شبل احل�شول
على امل�شاعدة القانونية





 اأوًل-  احلكم الر�شيد، وا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية،
ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية

*
36-  مدونة قواعد ال�شلوك للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني12

املادة 1
يعنى املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني، يف كل الأوقات، بالواجب امللقى على عاتقهم مبوجب   
القانون، وذلك بخدمة املجتمع وبحماية جميع الأ�صخا�س من الأعمال غري القانونية، على نحو يتفق 

والدرجة العالية من امل�صوؤولية التي تتطلبها مهنتهم�

)1( 
التعليق)13(

�صواء  القانون،  موظفي  جميع  القوانني"  باإنفاذ  املكلَّفون  "املوظفون  بعبارة  )اأ( ُيق�صد   
العتقال  �صالحية  �صيما  ول  ال�صرطة،  �صالحيات  ميار�صون  الذين  منتخبني،  اأم  معّينني   اأك��ان��وا 

اأو الحتجاز�
اأكانت  �صواء  الع�صكرية،  ال�صلطات  فيها  ال�صرطة  �صالحيات  تتوىل  التي  البلدان  يف  )ب(    
بالزي الر�صمي اأم ل، اأو قوات اأمن الدولة، يعترب تعريف "املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني" �صاماًل 

ملوظفي تلك الأجهزة�
)ج(   ُيق�صد بخدمة املجتمع اأن ت�صمل، بوجه خا�س، تقدمي خدمات مل�صاعدة اأفراد املجتمع   
اأيِّ  اأو من  اأو اجتماعية  اأو اقت�صادية  اإىل م�صاعدة فورية لأ�صباب طارئة، �صخ�صية كانت   املحتاجني 

نوع اآخر�
)د( ل ُيق�صد بهذا احلكم اأن يغطي فقط جميع اأعمال العنف وال�صلب والأذى واإمنا يق�صد   
به اأن يتخطى ذلك لي�صمل كامل جمموعة املحظورات التي تقع حتت طائلة القانون اجلنائي� وهو ي�صمل 

اأي�صًا �صلوك الأ�صخا�س غري القادرين على حتمل امل�صوؤولية اجلنائية�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 169/34، املعتمد يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 1979�

)1(توفر التعليقات معلومات لت�صهيل ا�صتعمال املدونة يف اإطار الت�صريعات اأو املمار�صات الوطنية� وبالإ�صافة اإىل ذلك، ميكن 

للتعليقات الوطنية اأو الإقليمية اأن حتدد خ�صائ�س معّينة للنظم واملمار�صات القانونية ملختلف الدول اأو املنظمات الإقليمية امل�صرتكة 
بني احلكومات من �صاأنها اأن ت�صاعد على تطبيق املدونة�
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املادة 2
الإن�صانية  الكرامة  بواجباتهم،  قيامهم  اأثناء  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  يحرتم 

ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإن�صان لكل الأ�صخا�س ويوطدونها�

التعليق:
)اأ( يحدد القانون الوطني والدويل حقوق الإن�صان امل�صار اإليها وين�س على حمايتها� ومن 
باحلقوق  الدويل اخلا�س  والعهد   )2(

الإن�صان،)12(  العاملي حلقوق  الإعالن  ال�صلة  الدولية ذات  ال�صكوك 
�س للتعذيب وغريه من �صروب املعاملة  )3( واإعالن حماية جميع الأ�صخا�س من التعرُّ

املدنية وال�صيا�صية،)13( 
)4( واإعالن الأمم املتحدة للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز 

اأو العقوبة القا�صية اأو الالان�صانية اأو املهينة،)14( 
)6( والتفاقية الدولية 

)5( والتفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري،)16( 
العن�صري،)15( 

 )8(
وقمعها،)18(  الأجنا�س  اإبادة  واتفاقية منع جرمية   )7(

واملعاقبة عليها،)17(  العن�صري  الف�صل  لقمع جرمية 
)10(

)9( واتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية�)20( 
والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء،)19( 

)ب(  ينبغي اأن حتدد التعليقات الوطنية على هذه املادة الأحكام القانونية الإقليمية اأو الوطنية 
التي تعّرف هذه احلقوق وتن�س على حمايتها�

املادة 3
ل يجوز للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني ا�صتعمال القوة اإلَّ يف حالة ال�صرورة الق�صوى ويف 

احلدود الالزمة لأداء واجبهم�
التعليق:

)اأ( ي�صدد هذا احلكم على اأنَّ ا�صتعمال القوة من قبل املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني ينبغي 
اأن يكون اأمرًا ا�صتثنائيا، ومع اأنه يوحي باأنه قد يكون من املاأذون به للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اأن 
ي�صتخدموا من القوة ما ُيرى ب�صورة معقولة اأنه �صروري يف الظروف القائمة للعمل على منع اجلرمية 
يجوز  ول  ذلك،  على  امل�صاعدة  اأو  جمرمون،  باأنهم  امل�صتبه  اأو  للمجرمني  القانوين  العتقال  لتنفيذ  اأو 

ا�صتخدام القوة ب�صكل يتعدى هذا احلد�

)2(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)4(مرفق قرار اجلمعية العامة 3452 )د-30(�

)5(قرار اجلمعية العامة 1904 )د-18(�

)6(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 660، الرقم 9464�

)7( املرجع نف�صه، املجلد 1015، الرقم 14861�

)8(مرفق قرار اجلمعية العامة 260 األف )د-3(�

)9(حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)10(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638�



283 اجلزء الرابع، اأول- احلكم الر�صيد 

باإنفاذ القوانني  ِقبل املوظفني املكلَّفني  )ب(  يقّيد القانون الوطني عادة ا�صتعمال القوة من 
ال�صعيد  على  بها  املعمول  التنا�صب  مبادئ  اح��رتام  يتعني  اأنه  ُيفهم  اأن  ويجب  التنا�صب�  ملبداأ  وفقًا 
الوطني يف تف�صري هذا احلكم� ول يجوز باأية حال تف�صري هذا احلكم مبا ي�صمح با�صتعمال القوة ب�صكل 

ل يتنا�صب مع الهدف ال�صرعي املطلوب حتقيقه�
لتاليف  بذل كل جهد ممكن  وينبغي  تدبريا متطرفا�  النارية  الأ�صلحة  ا�صتعمال  يعترب  )ج(   
ا�صتعمال الأ�صلحة النارية، ول �صيما �صد الأطفال� وينبغي، بوجه عام، عدم ا�صتعمال الأ�صلحة النارية 
اأو يهدد حياة الآخرين بطريقة  اإلَّ عندما يبدي ال�صخ�س امل�صتبه يف ارتكابه جرما مقاومة م�صلحة 
اأخرى، وتكون التدابري الأقل تطرفًا غري كافية لكبح امل�صتبه يف ارتكابه جرما اأو لإلقاء القب�س عليه� 

ويف كل حالة يطلب فيها �صالح ناري ينبغي على الفور تقدمي تقرير اإىل ال�صلطات املخت�صة�

املادة 4
يحافظ املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني على �صرية ما يف حوزتهم من اأمور ذات طبيعة �صرية، 

ما مل يقت�س خالل ذلك كل القت�صاء اأداء الواجب اأو متطلبات العدالة�

التعليق
يح�صل املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني، بحكم واجباتهم، على معلومات قد تتعلق باحلياة 
اخلا�صة لالأفراد اأو ميكن اأن ت�صر مب�صالح الآخرين، وب�صمعتهم على وجه اخل�صو�س� وينبغي توخي 
اإلَّ  املعلومات  اإف�صاء هذه  ينبغي  ول  وا�صتخدامها،  املعلومات  على هذه  ال�صديد يف احلفاظ  احلر�س 
م�صروع  اأمر غري  اأخرى  لأغرا�س  املعلومات  لهذه  اإف�صاء  واأيُّ  العدالة�  اأو خدمة  الواجب  اأداء   بحكم 

على الإطالق�
املادة 5

ل يجوز لأيِّ موظف من املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اأن يقوم باأيِّ عمل من اأعمال التعذيب 
اأن  اأو  �س عليه  اأن يحرِّ اأو  اأو املهينة،  اأو الالاإن�صانية  القا�صية  العقوبة  اأو  اأو غريه من �صروب املعاملة 
يتغا�صى عنه؛ كذلك ل يجوز لأيٍّ من املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اأن يتذرع باأوامر عليا اأو بظروف 
ا�صتثنائية كحالة احلرب، اأو التهديد باحلرب، اأو تهديد لالأمن القومي، اأو عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي 
الداخلي، اأو اأية حالة اأخرى من حالت الطوارئ العامة، لتربير التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة 

اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة�

التعليق
�س للتعذيب وغريه من  )اأ(    ُي�صتمد هذا احلظر من اإعالن حماية جميع الأ�صخا�س من التعرُّ اجلمعية    اعتمدته  الذي  الإعالن  وهو  املهينة،  اأو  الالاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب 
العامة، والذي جاء فيه: "]اإنَّ اأيَّ عمل من هذه الأعمال ُيعترب[ امتهانًا للكرامة الإن�صانية وُيدان بو�صفه 
اإنكارًا ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة وانتهاكًا حلقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املن�صو�س عليها يف 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان ]وغريه من ال�صكوك الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�صان["�
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ف الإعالن التعذيب كما يلي: )ب(  يعرِّ
"��� يق�صد بالتعذيب اأيُّ عمل ينتج عنه اأمل اأو عناء �صديد، ج�صديا كان اأو عقليا، يلحق عمدا 
ب�صخ�س ما بفعل اأحد املوظفني العموميني اأو بتحري�س منه، وذلك لأغرا�س مثل احل�صول من 
اأو  اأو معاقبته على عمل ارتكبه  اأو اعرتاف،  اأو من �صخ�س اآخر على معلومات  هذا ال�صخ�س 
ي�صتبه يف اأنه ارتكبه، اأو تخويفه اأو تخويف اأ�صخا�س اآخرين� ول ي�صمل التعذيب الأمل اأو العناء 
الذي يكون نا�صئا عن جمرد جزاءات م�صروعة اأو مالزما لها اأو مرتتبا عليها، بقدر مت�صي ذلك 

)11(
مع جمموعة القواعد الدنيا ملعاملة ال�صجناء"�)12( 

)ج(   مل تعّرف اجلمعية العامة تعبري "املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالان�صانية اأو املهينة"، 
ولكن ينبغي تف�صريه ب�صكل ي�صمن اأكرب حماية ممكنة من جميع اأ�صكال الإ�صاءة، ج�صدية كانت اأو عقلية�

املادة 6
لديهم،  املحتجزين  الأ�صخا�س  ل�صحة  التامة  احلماية  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  يكفل 

وعليهم، بوجه خا�س، اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك�

التعليق
)اأ( توفر "العناية الطبية"، التي يق�صد بها اخلدمات التي يقدمها اأيٌّ من املوظفني الطبيني، 

مبن فيهم الأطباء وامل�صاعدون الطبيون املجازون، عند القت�صاء اأو الطلب�
فاإنه  القوانني  اإنفاذ  بعملية  ملحقني  الطبيون  املوظفون  يكون  اأن  املحتمل  من  كان  ولئن  )ب(  
يجب على املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اأن ياأخذوا بعني العتبار راأي هوؤلء املوظفني عندما يو�صون 
اأو  القوانني  اإنفاذ  ِقبل موظفني طبيني من خارج عملية  لل�صخ�س املحتجز من  املنا�صب  العالج  بتوفري 

بالت�صاور معهم�
الطبية  العناية  روا  يوفِّ اأن  اأي�صًا  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  على  اأنَّ  املفهوم  )ج(   من 

ل�صحايا انتهاك القانون اأو �صحايا احلوادث التي تقع خالل حالت انتهاك القانون�

املادة 7
وعليهم  الذمة،  اإف�صاد  اأفعال  من  فعل  اأيِّ  ارتكاب  القوانني عن  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  ميتنع 

اأي�صًا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل �صدة�

التعليق
ا�صتخدام  اإ�صاءة  اأفعال  من  اأيٍّ  مثل  ذلك  يف  مثله  الذمة،  اإف�صاد  اأفعال  من  فعل  اأيَّ  )اأ( اإنَّ 
ال�صلطة، اأمر ل يتفق ومهنة املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني� ويجب اأن ينفذ القانون تنفيذا كامال فيما 

)11(موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، 

رقم املبيع IV.4.1956(، املرفق الأول، األف�
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يتعلق باأيِّ موظف من املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني يرتكب فعال من اأفعال اإف�صاد الذمة ذلك لأنه 
لي�س للحكومات اأن تتوقع اإنفاذ القانون على رعاياها اإذا مل يكن يف مقدورها اأو يف نيتها اإنفاذ القانون 

على موظفيها القائمني بذلك وداخل اأجهزتها�
)ب(  ولئن كان تعريف اإف�صاد الذمة يجب اأن يكون خا�صعا للقانون الوطني، فينبغي اأن يكون 
مفهوما اأنه ي�صمل ارتكاب اأو اإغفال فعل ما لدى ا�صطالع املرء بواجباته، اأو فيما يتعلق بهذه الواجبات، 
ي اأيٍّ من هذه الأ�صياء ب�صكل غري م�صروع،  ا�صتجابة لهدايا اأو وعود اأو حوافز �صواء طلبت اأو قبلت، اأو تلقِّ

ما اأن يتم ارتكاب الفعل اأو اإغفاله�
اأنها ت�صمل  اإليها اأعاله على  اإف�صاد الذمة" امل�صار  اأفعال  "فعل من  اأن تفهم عبارة  )ج(   ينبغي 

حماولة اإف�صاد الذمة�
املادة 8

قدر  اأي�صًا،  ويقومون  املدونة�  وهذه  القانون  باحرتام  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  يقوم 
ا�صتطاعتهم، مبنع وقوع اأيِّ انتهاكات لها ومواجهة هذه النتهاكات بكل �صدة�

ر لديهم ما يحملهم على العتقاد بوقوع اأو  ويقوم املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني، الذين يتوفَّ
قرب وقوع انتهاك لهذه املدونة، باإبالغ الأمر اإىل �صلطاتهم العليا وكذلك، حيثما لزم ذلك، اإىل ال�صلطات 

والأجهزة املخت�صة الأخرى التي تتمتع ب�صالحية املراجعة اأو اإتاحة طرق الرجوع�

التعليق
)اأ( يعمل بهذه املدونة متى اأدجمت يف الت�صريعات اأو املمار�صات الوطنية، فاإذا ت�صمنت هذه 
الت�صريعات اأو املمار�صات اأحكامًا اأقوى من الأحكام الواردة يف هذه املدونة، يعمل بتلك الأحكام الأقوى�

)ب(  تتوخى هذه املادة املحافظة على التوازن بني احلاجة اإىل الن�صباط الداخلي للهيئة التي 
الإن�صان  انتهاكات حقوق  اإىل معاجلة  واحلاجة  اإىل حد كبري من جهة،  العامة  ال�صالمة  عليها  تتوقف 
الأ�صا�صية من جهة اأخرى� وعلى املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اأن يبلِّغوا عن هذه النتهاكات يف اإطار 
اإلَّ يف  القيادي  الت�صل�صل  اأخرى خارج نطاق  قانونية  اإجراءات  اأية  يقدموا على  واأل  القيادي،  الت�صل�صل 
احلالت التي ل يوجد فيها طرق رجوع اأخرى متاحة اأو فعالة� ومن املفهوم اأنَّ املوظفني املكلَّفني باإنفاذ 
�صون لأية عقوبات اإدارية اأو غريها ب�صبب قيامهم بالإبالغ عن وقوع انتهاك لهذه املدونة  القوانني ل يتعرَّ

اأو عن قرب وقوع مثل هذا النتهاك�
اإتاحة  اأو  املراجعة  تتمتع ب�صالحية  التي  املنا�صبة  الأجهزة  اأو  "ال�صلطات  بعبارة  يق�صد  )ج(   
طرق الرجوع" اأية �صلطة قائمة اأو جهاز قائم بحكم القانون الوطني، �صواء داخل هيئة اإنفاذ القوانني 
م�صدر  اأيِّ  من  اأو  العرف  اأو  القانون  من  م�صتمدة  �صلطة  له  اأو  لها  وتكون  عنها،  م�صتقل  نحو  على  اأو 
قواعد  مدونة  اأحكام  عليها  تنطبق  التي  النتهاكات  عن  الناجمة  وال�صكاوى  املظامل  يف  للنظر   اآخ��ر 

ال�صلوك هذه�
ت�صطلع  اأنها  على  البلدان،  بع�س  يف  اجلماهريي،  الت�صال  و�صائط  اإىل  النظر  )د( ميكن 
بوظائف مماثلة للوظائف املبّينة يف الفقرة الفرعية )ج( اأعاله ب�صاأن النظر يف ال�صكاوى� ومن ثم فقد 
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يكون هناك ما يربر قيام املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، كو�صيلة اأخرية ومبا يتفق مع قوانني واأعراف 
بلدانهم وكذلك مع اأحكام املادة 4 من هذه املدونة، بتوجيه انتباه الراأي العام اإىل انتهاكات ما عن طريق 

و�صائط الت�صال اجلماهريي�
م��دون��ة  ب��اأح��ك��ام  ي��ت��ق��ي��دون  ال��ذي��ن  ال��ق��وان��ني،  ب��اإن��ف��اذ  امل��ك��لَّ��ف��ون  امل��وظ��ف��ون  )ه( ي�صتحق 
قبل  وم��ن  املجتمع  قبل  م��ن  وال��ت��ع��اون  الكامل  وال��دع��م  الح���رتام  ينالوا  اأن  ه���ذه،  ال�صلوك  ق��واع��د 
يف ال��ع��ام��ل��ني  جميع  ق��ب��ل  م��ن  وك��ذل��ك  ف��ي��ه��ا،  يعملون  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  تنفيذ  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة   الهيئة 

 اإنفاذ القوانني�

37- مبادئ توجيهية من اأجل التنفيذ الفّعال ملدونة قواعد ال�شلوك 
*

للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني12

اأوًل- تطبيق املدونة

األف- مبادئ عامة

1- يوؤخذ باملبادئ التي تت�صمنها هذه املدونة يف القوانني واملمار�صات الوطنية�
املبداة على هذه  التعليقات  املدونة ويف  1 من  املادة  املبّينة يف  واملقا�صد  الأه��داف  لبلوغ  2- توخيا 

املادة، تعطي عبارة "املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني" اأو�صع تف�صري ممكن�
3- تطبق املدونة على كل موظفي اإنفاذ القوانني، ب�صرف النظر عن نطاق اخت�صا�صهم�

التدريب  دورات  اإط��ار  يف  القوانني،  اإنفاذ  موظفي  لإفهام  الالزمة  التدابري  احلكومات  4- تتخذ 
تت�صل  اأحكام  من  الوطنية  القوانني  يف  ما  الالحقة،  وال�صتكمالية  التدريبية  ال��دورات  وكل  الأ�صا�صي 

باملدونة وب�صائر الن�صو�س الأ�صا�صية املتعلقة مب�صاألة حقوق الإن�صان�

باء- م�صائل حمددة
وتعليمهم  القوانني  اإنفاذ  موظفي  لختيار  اأولية  اأهمية  تعطى  والتدريب-  والتعليم  1- الختيار 
وتدريبهم� وت�صطلع احلكومات اأي�صًا بتعزيز التعليم والتدريب من خالل التبادل املثمر لالأفكار على 

ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي�
ر لهم ظروف عمل  2- املرتبات وظروف العمل- تكون اأجور كل موظفي اإنفاذ القوانني كافية، وتوفَّ

مالئمة�
اخلارجية  واملراقبة  الداخلي  الن�صباط  ل�صمان  فعالة  اآليات  تن�صاأ  والإ�صراف-  3- الن�صباط 

ملوظفي اإنفاذ القوانني، ف�صال عن الإ�صراف عليهم�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 61/1989، املعتمد يف 24 اأيار/مايو 1989�
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اأفراد اجلمهور- تتخذ، داخل الآليات املذكورة يف الفقرة 3 اأعاله، تدابري احتياطية  4- �صكاوى 
ويحاط  القوانني،  اإنفاذ  موظفي  �صد  اجلمهور  اأفراد  يقدمها  التي  ال�صكاوى  ومعاجلة  لتلقي  خا�صة 

اجلمهور علما بوجود هذه التدابري�

ثانياً- تنفيذ املدونة
األف- على ال�صعيد الوطني

1- تتاح املدونة جلميع موظفي اإنفاذ القوانني وال�صلطات املخت�صة بلغاتهم�
عامة  اطالع  ي�صمن  نحو  على  لها،  املنّفذة  املحلية  القوانني  وكافة  املدونة،  احلكومات  2- تن�صر 

اجلمهور على املبادئ واحلقوق املن�صو�س عليها فيها�
3- تنظم احلكومات، عند النظر يف تدابري الت�صجيع على تطبيق املدونة، ندوات عن دور موظفي 

اإنفاذ القوانني ووظائفهم يف حماية حقوق الإن�صان ومنع اجلرمية�

باء- على ال�صعيد الدويل
1- تعلم احلكومات الأمني العام لالأمم املتحدة، على فرتات مالئمة، مدتها خم�س �صنوات على 

الأقل، باملدى الذي بلغه تطبيق املدونة�
م املحرز يف تنفيذ املدونة، يعتمد فيها على مالحظات  2- يعد الأمني العام تقارير دورية عن التقدُّ
ذات  املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومية  الدولية  واملنظمات  املتخ�ص�صة  الوكالت  وتعاون 

املركز ال�صت�صاري لدى املجل�س القت�صادي والجتماعي�
خال�صات  من  بن�صخ  اأع��اله،  اإليها  امل�صار  التقارير  اإط��ار  يف  العام،  الأم��ني  احلكومات  3- ت��زّود 
تنفيذها،  عن  اأخرى  معلومات  وباأيِّ  املدونة،  بتطبيق  املت�صلة  الإداري��ة  والتدابري  والأنظمة  القوانني 

وكذلك باملعلومات املت�صلة بال�صعوبات املحتملة يف تطبيقها�
فيها  لتنظر  ومكافحتها  اجلرمية  منع  جلنة  اإىل  اأعاله  املذكورة  التقارير  العام  الأمني  م  4- يقدِّ

ولتتخذ ب�صاأنها ما قد يلزم من اإجراءات اإ�صافية�
الدولية  واملنظمات  الدول  متناول جميع  التوجيهية يف  املبادئ  املدونة وهذه  العام  الأمني  5- يجعل 

احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية، بكل لغات الأمم املتحدة الر�صمية�
6- يكون �صمن اخلدمات ال�صت�صارية وبرامج التعاون التقني والربامج المنائية التي ت�صطلع بها 

الأمم املتحدة، ما يلي:
التي  للحكومات  والأقاليميني  الإقليميني  ال�صت�صاريني  واخلرباء  )اأ( اإتاحة خدمات اخلرباء 

تطلبها، مل�صاعدتها على تنفيذ اأحكام املدونة؛



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  288

)ب(  ت�صجيع عقد احللقات التدريبية الوطنية والإقليمية وغريها من الجتماعات ب�صاأن املدونة 
ودور موظفي اإنفاذ القوانني ووظائفهم يف حماية حقوق الإن�صان ومنع اجلرمية�

ب�صاأن  تدريبية  ودورات  درا�صية  حلقات  تنظيم  على  الإقليمية  املتحدة  الأمم  معاهد  ع  7- ت�صجَّ
امل�صادفة ال�صعوبات  وك��ذا  مناطقها،  بلدان  يف  تنفيذها  م��دى  عن  اأب��ح��اث  اإج���راء  وعلى   امل��دون��ة، 

 يف ذلك�

 38-  مبادئ اأ�شا�شية ب�شاأن ا�شتخدام القوة والأ�شلحة النارية
*

من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني12
الأهمية،  بالغة  اجتماعية  خدمة  ي�صكل   )1(

القوانني)13(  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  عمل  اإنَّ  حيث 
املوظفني وحت�صني ظروف عملهم  لهوؤلء  تهيئة ظروف عمل منا�صبة  اإىل  ثم، حاجة  واإنَّ هناك، من 

واأو�صاعهم حيثما يقت�صي الأمر،
وحيث اإنَّ اأيَّ خطر يتهدد حياة و�صالمة املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني ينبغي اأن ينظر اإليه 

على اأنه خطر يتهدد ا�صتقرار املجتمع كله،
واحلرية  الفرد يف احلياة  دورا حيويا يف حماية حق  ي��وؤدون  القوانني  اإنفاذ  اإنَّ موظفي  وحيث 
اخلا�س  الدويل  العهد  اأكده من جديد  وكما   )2(

الإن�صان،)14(  العاملي حلقوق  الإعالن  يكفله  كما  والأمن، 
)3(

باحلقوق املدنية وال�صيا�صية،)15( 
)4( تن�س على الظروف التي قد ي�صتخدم 

وحيث اإنَّ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء)16( 
فيها موظفو ال�صجون القوة يف اأداء واجباتهم،

* موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س -  7 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2( الف�صل الأول، الفرع باء-2، املرفق� ويت�صمن هذا ال�صك 
ثت �صيغتها لحقا واعتمدتها اجلمعية العامة  دة ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء، التي ُحدِّ اإحالت اإىل اأحكام حمدَّ
يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 2015 يف قرارها 175/70، املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء )قواعد 

نيل�صون مانديال("� ويف �صياق هذا املن�صور، اأُ�صيفت حوا�س لالإ�صارة اإىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�صون مانديال�
"املوظفني  ي�صمل م�صطلح  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  ال�صلوك  قواعد  املادة 1 من مدونة  للتعليقات على  )1(طبقًا 

�صلطات  ميار�صون  ممن  واملنتخبون،  املعّينون  منهم  �صواء  القانون،  جمال  يف  العاملني  املوظفني  جميع  القوانني"  باإنفاذ  املكلَّفني 
اأجهزة ع�صكرية، �صواء كانت  ال�صرطة  التي متار�س فيها �صالحيات  البلدان  اأو الحتجاز� ويف  ال�صرطة، ل �صيما �صلطات العتقال 
مرتدية زيًا ر�صميًا اأو غري ر�صمي، اأو قوات اأمن الدولة، يعترب تعريف املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني �صاماًل للموظفني العاملني يف 

هذه الدوائر�
)2(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)3(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)4( حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 

)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�



289 اجلزء الرابع، اأول- احلكم الر�صيد 

)5( تن�س على اأن 
وحيث اإنَّ املادة 3 من مدونة قواعد ال�صلوك للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني)12( 

يكون ا�صتخدامهم للقوة قا�صرا على حالت ال�صرورة املا�صة ويف احلدود التي يتطلبها اأداء واجبهم،
ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،  اإنَّ الجتماع التح�صريي ملوؤمتر الأمم املتحدة  وحيث 
ب�صاأن  العمل  فيها لدى متابعة  النظر  ينبغي  التي  العنا�صر  اتفق على  اإيطاليا،  فارينا،  ُعقد يف  الذي 

)6(
القيود على ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني،)13( 

)7( قد اأكد، فيما اأكد، على اأنَّ ا�صتخدام القوة والأ�صلحة 
وحيث اإنَّ املوؤمتر ال�صابع، يف قراره 14،)14( 

النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني يجب اأن يكون بالقدر الذي يكفل الحرتام الواجب 
حلقوق الإن�صان،

وحيث اإنَّ املجل�س القت�صادي والجتماعي دعا الدول الأع�صاء، يف الفرع التا�صع من قراره 10/1986، 
املوؤرخ يف 21 اأيار/مايو 1986، اإىل ايالء اهتمام خا�س، يف تنفيذ مدونة ال�صلوك، ل�صتخدام القوة والأ�صلحة 
النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، واإنَّ اجلمعية العامة، يف قرارها 149/41 املوؤرخ يف 4 

كانون الأول/دي�صمرب 1986، رحبت يف جملة اأمور، بهذه التو�صية ال�صادرة عن املجل�س،
اإقامة العدل، وحماية حق  اإنه ينبغي العناية بدور املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني يف  وحيث 
واأهمية  الجتماعي  وال�صلم  العام  الأمن  �صون  عن  وم�صوؤوليتهم  والأم��ن،  واحلرية  احلياة  يف  الفرد 

موؤهالتهم وتدريبهم و�صلوكهم، وذلك مع اإيالء العتبار الواجب ل�صالمتهم ال�صخ�صية،
فاإنه ينبغي للحكومات اأن تراعي وحترتم املبادئ الأ�صا�صية املبّينة اأدناه، التي �صيغت ملعاونة الدول 
الأع�صاء يف تاأمني وتعزيز الدور ال�صحيح للموظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، وذلك يف اإطار ت�صريعاتها 
وممار�صاتها الوطنية، كما ينبغي اأن يطلع عليها املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني، و�صمنهم الق�صاة 

ووكالء النيابة واملحامون واأع�صاء ال�صلطة التنفيذية وال�صلطة الت�صريعية، واجلمهور عامة�

اأحكام عامة
1- على احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح ب�صاأن ا�صتخدام املوظفني 
املكلَّفني باإنفاذ القوانني للقوة والأ�صلحة النارية �صد الأفراد� وعلى احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني، 
والأ�صلحة  القوة  با�صتخدام  املرتبطة  الأخالقية  امل�صائل  ت�صع  اأن  واللوائح،  القواعد  هذه  و�صع  لدى 

النارية قيد النظر ب�صفة م�صتمرة�
من  الإمكان  قدر  وا�صعة  جمموعة  ت�صتحدث  اأن  القوانني  اإنفاذ  وهيئات  للحكومات  2- ينبغي 
ت�صمح  والذخائر  الأ�صلحة  من  خمتلفة  باأنواع  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  تزّود  واأن  الو�صائل، 
اأ�صلحة معطلة للحركة  اأن ي�صمل ذلك ا�صتحداث  با�صتخدام متمايز للقوة والأ�صلحة النارية� وينبغي 
وغري قاتلة ل�صتخدامها يف احلالت املنا�صبة، بغية زيادة تقييد ا�صتخدام الو�صائل املميتة اأو املوؤذية 

)5(مرفق قرار اجلمعية العامة 169/34�

)A/CONF.121/IPM.3)6، الفقرة 34�

)7( انظر موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س 

- 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع 
هاء�
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التزود مبعدات  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  يتاح  اأن  ينبغي  الغر�س  لنف�س  لالأفراد� وحتقيقا 
النقل  وو�صائل  النارية  الطلقات  من  الواقية  وال�صدادات  واخل��وذات  الدروع  مثل  النف�س  عن  للدفاع 

الواقية من الطلقات النارية، وذلك للتقليل من احلاجة اإىل ا�صتخدام الأ�صلحة اأيا كان نوعها�
التقليل  بغر�س  املميتة  وغري  للحركة  املعطلة  الأ�صلحة  ووزع  لتطوير  دقيق  تقييم  اإج��راء  3- ينبغي 
هذه  ا�صتخدام  مراقبة  ينبغي  كما  للخطر،  املعنيني  غري  الأ�صخا�س  تعري�س  من  ممكن  حد  اأدن��ى   اإىل 

الأ�صلحة بعناية�
حد  اأبعد  اإىل  ي�صتخدموا،  اأن  واجبهم،  ي��وؤدون  اإذ  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  4- على 
ممكن، و�صائل غري عنيفة قبل اللجوء اإىل ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية� ولي�س لهم اأن ي�صتخدموا 
حتقق  اأن  لها  يتوقع  ل  حيث  اأو  فعالة  غري  الأخ��رى  الو�صائل  تكون  حيث  اإلَّ  النارية  والأ�صلحة   القوة 

النتيجة املطلوبة�
5- يف احلالت التي ل منا�س فيها من ال�صتخدام امل�صروع للقوة اأو الأ�صلحة النارية، يتعني على 

املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني مراعاة ما يلي:
خطورة  مع  تتنا�صب  بطريقة  والت�صرف  القوة  ا�صتخدام  يف  النف�س  �صبط  )اأ( ممار�صة 

اجلرم والهدف امل�صروع املراد حتقيقه؛
)ب(  تقليل ال�صرر والإ�صابة، واحرتام و�صون حياة الإن�صان؛

)ج(   التكفل بتقدمي امل�صاعدة والإ�صعافات الطبية يف اأقرب وقت ممكن اإىل ال�صخ�س امل�صاب 
اأو املت�صرر؛

)د( التكفل باإ�صعار الأقرباء اأو الأ�صدقاء املقربني لل�صخ�س امل�صاب اأو املت�صرر، يف اأقرب 
وقت ممكن�

6- حيثما يوؤدي ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني اإىل 
جرح اأو وفاة، يتعني عليهم اإبالغ روؤ�صائهم بذلك فورا، وفقًا للمبداأ 22�

7- على احلكومات اأن تكفل املعاقبة على ال�صتخدام التع�صفي للقوة اأو الأ�صلحة النارية اأو اإ�صاءة 
مبقت�صى  جنائية  جرمية  ذلك  باعتبار  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  جانب  من  ا�صتخدامها 

قوانينها�
8- ل يجوز التذرع بظروف ا�صتثنائية، مثل حالة عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي الداخلي اأو اأيِّ طوارئ 

عامة اأخرى، لتربير اأيِّ انحراف عن هذه املبادئ الأ�صا�صية�

اأحكام خا�شة
اإلَّ  الأف��راد  �صد  نارية  اأ�صلحة  ا�صتخدام  عدم  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  على  9- يتعنّي 
يف حالت الدفاع عن النف�س، اأو لدفع خطر حمدق يهدد الآخرين باملوت اأو باإ�صابة خطرية، اأو ملنع 
ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطري لالأرواح، اأو للقب�س على �صخ�س ميثل خطرا 
اأو ملنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الو�صائل الأقل تطرفًا غري  من هذا القبيل ويقاوم �صلطتهم، 
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كافية لتحقيق هذه الأهداف� ويف جميع الأحوال، ل يجوز ا�صتخدام الأ�صلحة النارية القاتلة عن ق�صد 
اإلَّ عندما يتعذر متامًا جتنبها من اأجل حماية الأرواح�

10- يف الظروف املن�صو�س عليها يف املبداأ 9، يتعني على املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني التعريف 
ب�صفتهم هذه وتوجيه حتذير وا�صح يعلن عزمهم على ا�صتخدام الأ�صلحة النارية، مع اإعطاء وقت كاف 
�س اأ�صخا�صًا اآخرين خلطر  لال�صتجابة للتحذير، ما مل يعّر�صهم ذلك خلطر ل مربر له، اأو ما مل يعرِّ

املوت اأو الأذى اجل�صيم، اأو ما مل يت�صح عدم مالءمته وجدواه تبعا لظروف احلادث�
املوظفني  جانب  من  النارية  الأ�صلحة  با�صتخدام  املتعلقة  واللوائح  القواعد  ت�صمل  اأن  11- ينبغي 

املكلَّفني باإنفاذ القوانني مبادئ توجيهية:
الأ�صلحة  القوانني بحمل  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  فيها  التي يرخ�س  الظروف  )اأ( حتدد 

النارية، واأنواع الأ�صلحة النارية والذخرية املرخ�س بها؛
)ب(  تكفل ا�صتخدام الأ�صلحة النارية، ح�صرا، يف الظروف املنا�صبة وبطريقة يحتمل لها اأن 

تقلل من خطر حدوث �صرر ل موجب له؛
)ج(   حتظر ا�صتخدام الأ�صلحة النارية والذخرية التي ت�صبب اأذى ل مربر له اأو تنطوي على 

غ لها؛ خماطر ل م�صوِّ
)د( تنظم مراقبة الأ�صلحة النارية وتخزينها وت�صلمها، مبا يف ذلك و�صع اإجراءات ل�صمان 

اأن يكون املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني م�صوؤولني عن الأ�صلحة النارية والذخرية التي ت�صلَّم لهم؛
)ه( تن�س على حتذيرات توجه، عند القت�صاء، يف حالة اعتزام ا�صتخدام الأ�صلحة النارية؛
ر نظامًا لالإبالغ ينفذه املوظفون املكلَّفون باإنفاذ القوانني كلما ا�صتخدموا الأ�صلحة  )و( توفِّ

النارية يف اأداء واجبهم�

حفظ الأمن والنظام يف التجمعات غري امل�شروعة
يف  ال��واردة  للمبادئ  طبقًا  و�صلمية  م�صروعة  جتمعات  يف  ال�صرتاك  فرد  كل  حق  من  كان  12- ملا 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، ينبغي للحكومات 
باأنه ل يجوز ا�صتخدام  باإنفاذها الت�صليم  اإنفاذ القوانني واملوظفني املكلَّفني  وللهيئات التي يناط بها 

القوة والأ�صلحة النارية اإلَّ طبقًا ملا هو وارد يف املبداأين 13 و14�

اخلالية  اإمنا  امل�صروعة،  غري  التجمعات  تفريق  عند  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  13- على 
 من العنف، اأن يتجنبوا ا�صتخدام القوة، اأو، اإذا كان ذلك غري ممكن عمليا، اأن يق�صروه على احلد 

الأدنى ال�صروري�
التجمعات  لتفريق  النارية  الأ�صلحة  ي�صتخدموا  اأن  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  14- ل يجوز 
التي تت�صم بالعنف اإلَّ اإذا تعذر عليهم ا�صتخدام و�صائل اأقل خطرا؛ وعليهم اأن يق�صروا ا�صتخدامها 
على احلد الأدنى ال�صروري� ول يجوز لهم اأن ي�صتخدموا الأ�صلحة النارية يف هذه احلالت اإلَّ ح�صب 

ال�صروط املن�صو�س عليها يف املبداأ 9�
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تعامل ال�شرطة مع الأ�شخا�ص املحتجزين اأو املعتقلني
15- على املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني األَّ ي�صتخدموا القوة يف تعاملهم مع الأ�صخا�س املحتجزين 
�س  تتعرَّ اأو عندما  املوؤ�ص�صة،  داخل  والنظام  الأمن  عليهم ذلك حلفظ  يتحتم  اإلَّ عندما  املعتقلني  اأو 

�صالمتهم ال�صخ�صية للخطر�
16- على املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني األَّ ي�صتخدموا الأ�صلحة النارية يف تعاملهم مع الأ�صخا�س 
اأو  باملوت  يهدد  الآخرين  عن  مبا�صر  خطر  لدفع  اأو  النف�س،  عن  للدفاع  اإلَّ  املعتقلني  اأو  املحتجزين 
باإحداث اإ�صابة خطرية، اأو عندما يتحتم عليهم ذلك ملنع فرار �صخ�س حمتجز اأو معتقل ميثل اخلطر 

امل�صار اإليه يف املبداأ 9�
17- ل مت�س املبادئ ال�صابقة حقوق املوظفني امل�صوؤولني عن ال�صجون وواجباتهم وم�صوؤولياتهم كما 

)8(
هي حمددة يف القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء، وبخا�صة القواعد 33 و34 و54�)12(

املوؤهالت والتدريب واإ�شداء الإر�شاد
18- تراعي احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني، يف اختيار جميع املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، 
ملمار�صة  املالئمة  والبدنية  والنف�صية  الأخالقية  بال�صفات  ومتتعهم  منا�صبة،  انتقاء  اإج��راءات  اتباع 
ا و�صاماًل� وينبغي اأن جترى ا�صتعرا�صات دورية ُيبحث  مهامهم بكفاءة، وتلقيهم تدريبًا مهنيًّا م�صتمرًّ

فيها ا�صتمرار مالءمتهم لأداء هذه املهام�
19- تتكفل احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني بتدريب جميع موظفي اإنفاذ القوانني، وتختربهم وفقًا 
ملعايري الكفاءة املهنية املنا�صبة يف ا�صتخدام القوة� ول يرخ�س بحمل الأ�صلحة ملوظفي اإنفاذ القوانني 

الذين يقت�صي عملهم حمل ال�صالح اإلَّ بعد تلقيهم تدريبا خا�صا على ا�صتخدامها�
20- تويل احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني، يف تدريب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، اهتمامًا 
ا مل�صائل اآداب ال�صرطة وحقوق الإن�صان، ول �صيما يف عمليات التحقيق، ولبدائل ا�صتخدام القوة  خا�صًّ
الإقناع  واأ�صاليب  �صلوك اجلماهري،  وتفّهم  �صلميا،  الن�زاعات  ت�صوية  ذلك  النارية، مبا يف  والأ�صلحة 
والتفاو�س والو�صاطة، والو�صائل التقنية، بهدف احلد من ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية� وينبغي 
لهيئات اإنفاذ القوانني اأن تراجع براجمها التدريبية واإجراءاتها العملية يف �صوء ما يقع من حوادث 

ذات طابع خا�س�
الذين  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  امل�صورة  القوانني  اإنفاذ  وهيئات  احلكومات  21- تتيح 

يواجهون حالت ت�صتخدم فيها القوة اأو الأ�صلحة النارية، ب�صاأن م�صاألة ال�صغط النف�صي�

اإجراءات الإبالغ واملراجعة
امل�صار  احلوادث  لالإبالغ عن جميع  الة  فعَّ اإج��راءات  القوانني  اإنفاذ  وهيئات  22- حتدد احلكومات 
املبداأين،  لهذين  املبلَّغ عنها طبقًا  للحوادث  وبالن�صبة  املبداأين 6 و11 )و(، ول�صتعرا�صها�  اإليها يف 

)8(ُيرجى الرجوع اإىل القواعد 47 و48 و49 و82 من قواعد نيل�صون مانديال�
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الة� وتاأمني و�صع ت�صتطيع  تكفل احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني ت�صهيل القيام بعملية ا�صتعرا�س فعَّ
فيه ال�صلطات الإدارية امل�صتقلة اأو �صلطات النيابة امل�صتقلة ممار�صة اخت�صا�صها الق�صائي يف ظروف 
مالئمة� ويف حالت حدوث وفاة اأو اإ�صابة خطرية اأو عواقب ج�صيمة اأخرى، ير�صل على الفور تقرير 

مف�صل اإىل ال�صلطات املخت�صة امل�صوؤولة عن ال�صتعرا�س الإداري والرقابة الق�صائية�
ملمثليهم  اأو  النارية،  الأ�صلحة  اأو  القوة  ا�صتخدام  من  �صرر  بهم  يلحق  الذين  لالأ�صخا�س  23- يتاح 
احلكم  هذا  ينطبق  وفاتهم،  حالة  ويف  الدعاوى�  اإقامة  ت�صمل  م�صتقلة  اإج��راءات  اتباع  القانونيني، 

بالتايل على معاليهم�
24- ت�صمن احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني اإلقاء امل�صوؤولية على كبار املوظفني اإذا كانوا على علم، 
اأو كان يتوجب عليهم اأن يعلموا، باأنَّ املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني العاملني حتت اإمرتهم يلجاأون، 
اأو جلاأوا، اإىل ال�صتخدام غري امل�صروع للقوة اأو الأ�صلحة النارية دون اأن يتخذوا كل ما يف و�صعهم اتخاذه 

من تدابري ملنع هذا ال�صتخدام اأو وقفه اأو الإبالغ عنه�
25- تكفل احلكومات وهيئات اإنفاذ القوانني عدم فر�س اأيِّ عقوبات جنائية اأو تاأديبية على املوظفني 
باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  ال�صلوك  قواعد  مبدونة  التزامًا  يرف�صون،  الذين  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفني 
يبلِّغون عن  الذين  اأو  النارية،  والأ�صلحة  القوة  ا�صتخدام  اأمر  تنفيذ  الأ�صا�صية،  املبادئ  وبهذه  القوانني 

ا�صتخدام القوة اأو الأ�صلحة النارية من جانب موظفني اآخرين�
اأم��رًا  اأنَّ  يعلمون  القوانني  باإنفاذ  املكلَّفون  املوظفون  كان  اإذا  الروؤ�صاء  بطاعة  التذرع  يقبل  26- ل 
خمالفا  كان  خطرة  اإ�صابة  اإ�صابته  اأو  �صخ�س  وفاة  اإىل  اأف�صى  النارية،  الأ�صلحة  اأو  القوة  با�صتخدام 
امل�صوؤولية  الأحوال، تقع  للقانون ب�صورة وا�صحة، وكانت لديهم فر�صة معقولة لرف�س تنفيذه� ويف كل 

اأي�صًا على الروؤ�صاء الذين ي�صدرون اأوامر غري قانونية�

 39- مبادئ اأ�شا�شية ب�شاأن ا�شتقالل 
*

 ال�شلطة الق�شائية12
حيث اإنَّ �صعوب العامل توؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة، يف جملة اأمور، ت�صميمها على تهيئة ظروف 
اأن ت�صود العدالة وعلى حتقيق التعاون الدويل يف ميدان تعزيز وت�صجيع احرتام حقوق  ميكن يف ظلها 

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية دون اأيِّ متييز،
القانون  اأمام  امل�صاواة  مبادئ  على  خ�صو�صًا  ين�س  الإن�صان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  اإنَّ  وحيث 
لة  م�صكَّ ون�زيهة  م�صتقلة  خمت�صة  حمكمة  اأم��ام  وعلنية  عادلة  حماكمة  يف  واحلق  ال��رباءة،   وافرتا�س 

وفقًا للقانون،

* موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س- 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير من 

اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع دال-2، املرفق�
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الدويل  والعهد  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  اإنَّ  وحيث 
العهد  اأنَّ  اإىل  بالإ�صافة  احلقوق  هذه  ممار�صة  كالهما  ي�صمنان  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية ي�صمن كذلك احلق يف املحاكمة دون تاأخري بغري موجب،
وحيث اإنه ل تزال توجد يف حالت كثرية فجوة بني الروؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبني احلالة 

الفعلية،
بلد على هدى تلك املبادئ، كما  الق�صاء يف كل  واإدارة �صوؤون  اأن ي�صري تنظيم  اإنه ينبغي  وحيث 

ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة اإىل واقع ملمو�س،
متكني  اإىل  تهدف  اأن  ينبغي  الق�صائية  الوظائف  ممار�صة  لها  تخ�صع  التي  القواعد  اإنَّ  وحيث 

الق�صاة من الت�صرف وفقًا لتلك املبادئ،
وحقوقهم  وحرياتهم  املواطنني  حياة  ب�صاأن  الأخ��ري  القرار  باتخاذ  مكلَّفون  الق�صاة  اإنَّ  وحيث 

وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث اإنَّ موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني طلب، يف قراره 16، من 
جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اأن تدرج �صمن اأولوياتها و�صع مبادئ توجيهية تتعلق با�صتقالل الق�صاة 

واختيار الق�صاة واأع�صاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،
وحيث اإنَّ من املنا�صب، بناء على ذلك، ايالء العتبار اأوًل لدور الق�صاة بالن�صبة اإىل نظام الق�صاء 

ولأهمية اختيارهم وتدريبهم و�صلوكهم،
املبادئ  الوطنية،  وممار�صاتها  ت�صريعاتها  اإطار  يف  وحترتم،  تراعي  اأن  للحكومات  ينبغي  فاإنه 
ال�صلطة  ا�صتقالل  ب�صمان  املتعلقة  مهمتها  يف  الأع�صاء  الدول  مل�صاعدة  و�صعت  التي  التالية  الأ�صا�صية 
التنفيذية  ال�صلطتني  واأع�صاء  واملحامني  الق�صاة  على  املبادئ  هذه  تعر�س  واأن  وتعزيزه،  الق�صائية 
الق�صاة  على  لتنطبق  رئي�صية  ب�صورة  و�صعت  املبادئ  هذه  اأنَّ  ومع  عام�  بوجه  واجلمهور  والت�صريعية 
املحرتفني يف املقام الأول، فاإنها تنطبق بدرجة م�صاوية، ح�صب القت�صاء، على الق�صاة غري املحرتفني 

حيثما وجدوا�

ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية
1- تكفل الدولة ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية وين�س عليه د�صتور البلد اأو قوانينه، ومن واجب جميع 

املوؤ�ص�صات احلكومية وغريها من املوؤ�ص�صات احرتام ومراعاة ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية�
ووفقًا  الوقائع  اأ�صا�س  على  حتيز،  دون  عليها  املعرو�صة  امل�صائل  يف  الق�صائية  ال�صلطة  2- تف�صل 
للقانون، ودون اأية تقييدات اأو تاأثريات غري �صليمة اأو اأية اإغراءات اأو �صغوط اأو تهديدات اأو تدخالت، 

مبا�صرة كانت اأو غري مبا�صرة، من اأيِّ جهة اأو لأيِّ �صبب�
3- تكون لل�صلطة الق�صائية الولية على جميع امل�صائل ذات الطابع الق�صائي كما تنفرد ب�صلطة البت 
فيما اإذا كانت اأية م�صاألة معرو�صة عليها للف�صل فيها تدخل يف نطاق اخت�صا�صها ح�صب التعريف الوارد 

يف القانون�
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4- ل يجوز اأن حتدث اأية تدخالت غري لئقة، اأو ل مربر لها، يف الإج��راءات الق�صائية ول ُتخ�صع 
الأحكام الق�صائية التي ت�صدرها املحاكم لإعادة النظر� ول يخل هذا املبداأ باإعادة النظر الق�صائية اأو 

بقيام ال�صلطات املخت�صة، وفقًا للقانون، بتخفيف اأو تعديل الأحكام التي ت�صدرها ال�صلطة الق�صائية�
5- لكل فرد احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطّبق الإجراءات 
ح�صب  املقررة  القانونية  الإج���راءات  تطّبق  ل  ق�صائية،  هيئات  اإن�صاء  يجوز  ول  املقررة�  القانونية 
اأو العادية  املحاكم  بها  تتمتع  التي  الق�صائية  الولية  لتنت�زع  الق�صائية،  بالتدابري  واخلا�صة   الأ�صول 

الهيئات الق�صائية�

الإجراءات  اأن ت�صمن �صري  ويتطلب منها  ال�صلطة  لهذه  الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقالل  6- يكفل مبداأ 
الق�صائية بعدالة، واحرتام حقوق الأطراف�

مهامها  اأداء  من  الق�صائية  ال�صلطة  لتمكني  الكافية  امل��وارد  ر  توفِّ اأن  ع�صو  دولة  كل  واجب  7- من 
بطريقة �صليمة�

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات
املواطنني  الق�صائية كغريهم من  ال�صلطة  الإن�صان، يحق لأع�صاء  العاملي حلقوق  8- وفقًا لالإعالن 
التمتع بحرية التعبري والعتقاد وتكوين اجلمعيات والتجمع، ومع ذلك ي�صرتط اأن ي�صلك الق�صاة دائما، 

لدى ممار�صة حقوقهم، م�صلكا يحفظ هيبة من�صبهم ون�زاهة وا�صتقالل الق�صاء�
م�صاحلهم  لتمثيل  املنظمات  من  غريها  اأو  للق�صاة  جمعيات  تكوين  يف  احلرية  للق�صاة  9- تكون 

والنهو�س بتدريبهم املهني وحماية ا�صتقاللهم الق�صائي، ويف الن�صمام اإليها�

املوؤهالت والختيار والتدريب
الن�زاهة  ذوي  من  اأف��رادا  الق�صائية  الوظائف  ل�صغل  الختيار  عليهم  يقع  من  يكون  اأن  10- يتعني 
اأيُّ طريقة لختيار  اأن ت�صتمل  اأو موؤهالت منا�صبة يف القانون� ويجب  والكفاءة، وحا�صلني على تدريب 
اختيار  يجوز، عند  ول  �صليمة�  بدوافع غري  الق�صائية  املنا�صب  التعيني يف  الق�صاة على �صمانات �صد 
الآراء  اأو  الدين  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العن�صر  اأ�صا�س  على  للتمييز  �صخ�س  اأيُّ  �س  يتعرَّ اأن  الق�صاة، 
ال�صيا�صية اأو غريها من الآراء، اأو املن�صاأ القومي اأو الجتماعي، اأو امللكية اأو امليالد اأو املركز، على اأنه ل 

يعترب من قبيل التمييز اأن ي�صرتط يف املر�صح لوظيفة ق�صائية اأن يكون من رعايا البلد املعني�

�شروط اخلدمة ومّدتها
واأمنهم،  وا�صتقاللهم،  وظائفهم،  لتوليهم  املقررة  املدة  منا�صب  ب�صكل  للق�صاة  القانون  11- ي�صمن 

وح�صولهم على اأجر مالئم، و�صروط خدمتهم ومعا�صهم التقاعدي و�صن تقاعدهم�
12- يتمتع الق�صاة، �صواء اأكانوا معّينني اأو منتخبني، ب�صمان بقائهم يف من�صبهم اإىل حني بلوغهم 

�صنِّ التقاعد الإلزامية اأو انتهاء الفرتة املقررة لتوليهم املن�صب، حيثما يكون معمول بذلك�
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13- ينبغي اأن ي�صتند نظام ترقية الق�صاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، اإىل عوامل مو�صوعية، ول 
�صيما الكفاءة والن�زاهة واخلربة�

14- يعترب اإ�صناد الق�صايا اإىل الق�صاة �صمن اإطار املحكمة التي ينتمون اإليها م�صاألة داخلية تخ�س 
الإدارة الق�صائية�

ال�شّرية واحل�شانة املهنيتان
ال�صرية  وباملعلومات  مبداولتهم  يتعلق  فيما  املهنة  �صرِّ  على  باملحافظة  ملزمني  الق�صاة  15- يكون 
التي يح�صلون عليها اأثناء اأداء واجباتهم الأخرى خالف الإجراءات العامة، ول يجوز اإجبارهم على 

ال�صهادة ب�صاأن هذه امل�صائل�
النقدي عما  بالتعوي�س  اأيِّ دعاوى مدنية  ال�صخ�صية �صد  الق�صاة باحل�صانة  يتمتع  اأن  16- ينبغي 
ي�صدر عنهم اأثناء ممار�صة مهامهم الق�صائية من اأفعال غري �صليمة اأو تق�صري، وذلك دون اإخالل باأيِّ 
اإجراء تاأديب�ي اأو باأيِّ حق يف ال�صتئناف اأو يف احل�صول على تعوي�س من الدولة، وفقًا للقانون الوطني�

التاأديب والإيقاف والعزل
17- ينظر يف التهمة املوجهة اأو ال�صكوى املرفوعة �صد قا�س ب�صفته الق�صائية واملهنية وذلك على 
وللقا�صي احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة�  اإج��راءات مالئمة�  نحو م�صتعجل وعادل مبوجب 

ويكون فح�س املو�صوع يف مرحلته الأوىل �صريا، ما مل يطلب القا�صي خالف ذلك�
التي  ال�صلوك  دواع��ي  اأو  القدرة  عدم  لدواعي  اإلَّ  للعزل  اأو  لالإيقاف  ُعر�صة  الق�صاة  يكون  18- ل 

جتعلهم غري لئقني لأداء مهامهم�
بها  املعمول  للمعايري  وفقًا  العزل  اأو  الإيقاف  اإج��راءات  اأو  التاأديبية  الإج��راءات  جميع  19- حتدد 

لل�صلوك الق�صائي�
اأو العزل  اإجراءات الإيقاف  اأو  التاأديبية  اأن تكون القرارات ال�صادرة ب�صاأن الإجراءات  20- ينبغي 
قابلة لإعادة النظر من جانب جهة م�صتقلة� وقد ل ينطبق ذلك على القرارات التي ت�صدرها املحكمة 

العليا اأو ال�صلطة الت�صريعية ب�صاأن ق�صايا التهام اجلنائي وما مياثلها�

ال للمبادئ الأ�شا�شية   40- الإجراءات الرامية اإىل التنفيذ الفعَّ
*

املتعلقة با�شتقالل ال�شلطة الق�شائية12

الإجراء 1
تعتمد جميع الدول املبادئ الأ�صا�صية ل�صتقالل ال�صلطة الق�صائية، وتنفذها، يف نظمها القانونية 

وفقًا لعمليتها الد�صتورية وملمار�صاتها املحلية�

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 60/1989، املعتمد يف 24 اأيار/مايو 1989�
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الإجراء 2
ل يعنيَّ اأيُّ قا�س اأو ينتخب لأغرا�س تتعار�س واملبادئ الأ�صا�صية، ول يطلب من اأيِّ قا�س اأداء 
يوؤدي  اأو  النتخاب  اأو  التعيني  اأ�صا�س  على  ق�صائيًّا  من�صبًا  قا�س  اأيُّ  يقبل  ول  لها،  خمالفة  خدمات 

خدمات، مبا يتعار�س مع املبادئ الأ�صا�صية�

الإجراء 3
ُتطّبق املبادئ الأ�صا�صية على جميع الق�صاة، ومن �صمنهم، عند القت�صاء، الق�صاة العرفيون، 

حيث يوجدون�

الإجراء 4
اأو اللغات الرئي�صية  تكفل الدول الرتويج الوا�صع النطاق للمبادئ الأ�صا�صية، على الأقل باللغة 
اأو الر�صمية لكل دولة� ويجري، باأن�صب الو�صائل، اإعالم الق�صاة واملحامني واأع�صاء ال�صلطة التنفيذية 
تعزيز  من  لتمكينهم  واأهميتها،  الأ�صا�صية  املبادئ  مب�صمون  عمومًا  واجلمهور  الت�صريعية  وال�صلطة 
تطبيقها يف اإطار النظام الق�صائي� ويتعني على وجه اخل�صو�س اأن تتيح الدول ن�س املبادئ الأ�صا�صية 

لكل اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية�

الإجراء 5
ا للحاجة اإىل  تويل الدول، عند تنفيذها للمبداأين 8 و12 من املبادئ الأ�صا�صية، اهتمامًا خا�صًّ
موارد كافية ل�صري النظام الق�صائي، مبا يف ذلك تعيني عدد كاف من الق�صاة بالن�صبة اإىل الأعباء 
الق�صائية، وتزويد املحاكم بالالزم من املوظفني امل�صاندين واملعّدات، وتزويد الق�صاة مبا هو مالئم 

من اأمن �صخ�صي واأجور وخم�ص�صات�

الإجراء 6
ت�صجع الدول تنظيم احللقات والدورات الدرا�صية، على ال�صعيدين الوطني والإقليمي، حول دور 

ال�صلطة الق�صائية يف املجتمع و�صرورة ا�صتقاللها�

الإجراء 7
تقوم الدول الأع�صاء، وفقًا لقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 10/1986، الفرع اخلام�س، 
م املحرز يف تنفيذ املبادئ  باإبالغ الأمني العام مرة كل خم�س �صنوات، ابتداء من عام 1988، بالتقدُّ
الأ�صا�صية، مبا يف ذلك ن�صرها وت�صمينها يف الت�صريعات الوطنية، وامل�صاكل امل�صادفة وال�صعوبات اأو 

العقبات التي تعرت�س تنفيذها على ال�صعيد الوطني، وامل�صاعدة التي قد تلزم من املجتمع الدويل�
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الإجراء 8
املحرز  م  التقدُّ عن  ومكافحتها،  اجلرمية  منع  للجنة  م�صتقلة  خم�صية  تقارير  العام  الأمني  يعد 
الإجراء  احلكومات مبقت�صى  من  ترد  التي  املعلومات  اإىل  ا�صتنادا  وذلك  الأ�صا�صية،  املبادئ  تنفيذ  يف 
املتعلقة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الأمم  منظومة  اإطار  يف  املتوافرة  الأخ��رى  املعلومات  واإىل   ،7
ره املعاهد واخلرباء وامل�صت�صارون الإقليميون والأقاليميون� ويلتم�س  بالتعاون التقني والتدريب الذي توفِّ
الدولية  احلكومية  واملنظمات  املتخ�ص�صة  الوكالت  تعاون  التقارير  هذه  اإعداد  يف  اأي�صًا  العام  الأمني 
واملنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة، ول �صيما الرابطات املهنية للق�صاة واملحامني، التي تتمتع مبركز 
 ا�صت�صاري لدى املجل�س القت�صادي والجتماعي، وياأخذ يف العتبار ما تقّدمه هذه الوكالت واملنظمات

من معلومات�

الإجراء 9
الدورية عن  والتقارير  التنفيذ احلالية  واإجراءات  الأ�صا�صية،  املبادئ  ن�صر  العام  الأمني  يتوىل 
توفريها جلميع  اللغات، مع  باأكرب عدد ممكن من  الإجراءين 7 و8� وذلك  اإليها يف  امل�صار  تنفيذها 
الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، بغية �صمان اأو�صع تعميم ممكن 

لهذه الوثائق�

الإجراء 10
واإج��راءات  الأ�صا�صية  املبادئ  ن�س  اإىل  الإح��الت  من  ممكن  نطاق  اأو�صع  العام  الأم��ني  يكفل 
ال�صلة،  ذات  براجمها  كل  يف  املتحدة  الأمم  جانب  من  لهما  ا�صتخدام  واأو���ص��ع  احلالية  تنفيذها 
"حقوق  املعنون  املتحدة  الأمم  من�صور  يف  ممكن  وق��ت  اأق��رب  الأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  اإدراج  يكفل  كما 
 ،10/1986 والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  لقرار  وفقًا  وذلك  دولية"،  �صكوك  جمموعة   الإن�صان: 

الفرع اخلام�س�

الإجراء 11
وبرنامج  العامة  بالأمانة  التنمية  لأغرا�س  التقني  التعاون  اإدارة  �صيما  ول  املتحدة،  الأمم  تقوم 

الأمم املتحدة الإمنائي� مبا يلي كجزء من برناجمها للتعاون التقني:
الة وتعزيزها؛ )اأ( معاونة احلكومات، بناء على طلبها� يف اإن�صاء نظم ق�صائية م�صتقلة وفعَّ

)ب(  تزويد احلكومات بناء على طلبها بخدمات اخلرباء وامل�صت�صارين الإقليميني والأقاليميني 
فيما يت�صل بامل�صائل الق�صائية، للمعاونة يف تنفيذ املبادئ الأ�صا�صية؛

الة الالزمة لتنفيذ املبادئ الأ�صا�صية، مع الرتكيز  )ج(   تعزيز البحوث املت�صلة بالتدابري الفعَّ
على التطورات اجلديدة يف هذا املجال؛
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امل�صتويني  على  ووطنية،  اإقليمية  اأخرى  واجتماعات  درا�صية  حلقات  عقد  على  )د( الت�صجيع 
املهني وغري املهني� معنية بدور الق�صاء يف املجتمع و�صرورة ا�صتقالله، واأهمية تنفيذ املبادئ الأ�صا�صية 

لتعزيز العمل على بلوغ هذه الأهداف؛
يف  والتدريب  للبحث  والأقاليمية  الإقليمية  املتحدة  الأمم  ملعاهد  الفني  الدعم  )ه( تعزيز 
املعنية  املتحدة  الأمم  منظومة  يف  الأخ��رى  الكيانات  وكذلك  اجلنائي،  والق�صاء  اجلرمية  منع  ميدان 

بتنفيذ املبادئ الأ�صا�صية�

الإجراء 12
تقوم باملعاونة يف عملية التنفيذ معاهد الأمم املتحدة الإقليمية والأقاليمية للبحث والتدريب يف 
املتحدة�  الأمم  منظومة  يف  املعنية  الأخرى  الكيانات  وكذلك  اجلنائي�  والق�صاء  اجلرمية  منع  ميدان 
ا ل�صبل وو�صائل تعزيز تطبيق املبادئ الأ�صا�صية يف براجمها  وتويل هذه املعاهد والهيئات اهتمامًا خا�صًّ
اخلا�صة بالبحوث والتدريب، ولتقدمي امل�صاعدة التقنية اإىل الدول الأع�صاء بناء على طلبها� وعماًل على 
حتقيق هذا الغر�س، تقوم معاهد الأمم املتحدة، بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الوطنية واملنظمات احلكومية 
اإىل املبادئ الأ�صا�صية  الدولية واملنظمات غري احلكومية، باإعداد مناهج درا�صية ومواد تدريب ت�صتند 
جميع  من  القانوين  التعليم  برامج  يف  ل�صتخدامها  منا�صبة  ُتعدُّ  التي  احلالية  التنفيذ  اإج��راءات  واإىل 

امل�صتويات� وكذلك يف الدورات املتخ�ص�صة حول حقوق الإن�صان وما يت�صل بذلك من مو�صوعات�

الإجراء 13
على اللجان الإقليمية والوكالت املتخ�ص�صة و�صائر الكيانات يف منظومة الأمم املتحدة، وكذلك 
�صائر املنظمات احلكومية الدولية املعنية، اأن ت�صرتك يف عملية التنفيذ ا�صرتاكا ن�صطا، وعليها اأن تبلغ 
اأو  وباأية عقبات  املتخذة لتطبيقها،  وبالتدابري  الأ�صا�صية،  املبادئ  لن�صر  املبذولة  العام باجلهود  الأمني 
اأوجه ق�صور تعرت�صها يف هذا ال�صدد� وعلى الأمني العام اأي�صًا اأن يتخذ اخلطوات الالزمة حتى يكفل 
م�صاركة املنظمات غري احلكومية ذات املركز ال�صت�صاري لدى املجل�س القت�صادي والجتماعي م�صاركة 

الة يف عملية التنفيذ واإجراءات تقدمي التقارير املت�صلة بها� اإيجابية فعَّ

الإجراء 14
تعاون جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اجلمعية العامة واملجل�س القت�صادي والجتماعي يف متابعة 
اإجراءات التنفيذ احلالية، مبا يف ذلك تقدمي التقارير الدورية وفقًا لالإجراءين 7 و8 اأعاله� وحتقيقًا 
لهذه الغاية، تعنيِّ اللجنة العقبات القائمة التي تعرت�س تنفيذ املبادئ الأ�صا�صية، اأو اأوجه الق�صور يف هذا 

التنفيذ، واأ�صباب هذه العقبات اأو اأوجه الق�صور� 
واأيِّ  واملجل�س  العامة  اجلمعية  اإىل  وتقدمها  القت�صاء،  ح�صب  دة،  حم��دَّ تو�صيات  اللجنة  وت�صع 
هيئات اأخرى لالأم املتحدة معنية بحقوق الإن�صان وذات �صلة بالأمر، ب�صاأن مزيد من التدابري التي يلزم 

ال للمبادئ الأ�صا�صية� اتخاذها لتحقيق التنفيذ الفعَّ
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الإجراء 15
والجتماعي  القت�صادي  واملجل�س  العامة  اجلمعية  ومكافحتها  اجل��رمي��ة  منع  جلنة  ت��ع��اون 
تتعلق  تو�صيات  تقدمي  يف  القت�صاء،  ح�صب  الإن�صان،  بحقوق  معنية  املتحدة  لالأمم  اأخرى  هيئات  واأيَّ 
املبادئ بتطبيق  اخلا�صة  بامل�صائل  يت�صل  فيما  املخ�ص�صة  ال�صتق�صاء  هيئات  اأو  جل��ان   بتقارير 

 الأ�صا�صية وتنفيذها�

*
41- مبادئ بانغالور ب�شاأن �شلوك اجلهاز الق�شائي12

لكل  اإنَّ  القائل  باملبداأ  اأ�صا�صية  كقاعدة  يعرتف   )1(
الإن�صان)13( حلقوق  العاملي  الإع��الن  اإنَّ  حيث 

اأمام حمكمة م�صتقلة وحمايدة  وعلنية  التامة مع غريه، يف حماكمة عادلة  بامل�صاواة  �صخ�س احلق، 
للبت يف احلقوق واللتزامات ويف اأيِّ اتهام جنائي،

لكل  امل�صاواة  حتقيق  ي�صمن   )2(
وال�صيا�صية)14(  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اإنَّ  وحيث 

النا�س اأمام املحاكم واإنه، عند البت يف اأيِّ اتهام جنائي اأو يف احلقوق واللتزامات يف اأيِّ ق�صية اأمام 
املحاكم، يحق لكل �صخ�س اأن يح�صل بدون تاأخري ل مربر ل�ه على حماكمة عادلة وعلنية اأمام حمكمة 

خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة من�صاأة مبقت�صى القانون،
اأو تتج�ّصد يف �صكوك  اأي�صًا  بها  الذكر معرتف  ال�صالفة  املبادئ واحلقوق اجلوهرية  اإنَّ  وحيث 
والأع��راف  التفاقيات  ويف  والعامة  والت�صريعية  الد�صتورية  القوانني  ويف  الإقليمية  الإن�صان  حقوق 

الق�صائية،
وحيث اإنَّ اأهمية وجود �صلطة ق�صائية خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة حلماية حقوق الإن�صان تتاأكد 

من اأنَّ تنفيذ كافة احلقوق الأخرى يعتمد، يف نهاية املطاف، على اإقامة العدل على الوجه ال�صليم،
اأريد  اإذا  اأمرًا جوهريا  ُيعّد كذلك  اإنَّ وجود �صلطة ق�صائية خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة  وحيث 

للمحاكم اأن تقوم بدورها يف التم�صك باملبادئ الد�صتورية و�صيادة القانون،
وحيث اإنَّ ثقة النا�س يف النظام الق�صائي ويف ال�صلطة املعنوية لل�صلطة الق�صائية ونزاهتها ُيعد 

اأمرًا ذا اأهمية ق�صوى يف اأيِّ جمتمع دميقراطي حديث،
وحيث اإنَّ من ال�صروري اأن يقوم الق�صاة، ب�صورة فردية اأو جماعية، باحرتام واإجالل املن�صب 

الق�صائي باعتباره عهدة عمومية واأن ي�صعوا جاهدين لتعزيز واإدامة الثقة يف النظام الق�صائي،
وحيث اإنَّ امل�صوؤولية الأ�صا�صية لرتويج واإدامة م�صتويات عليا يف �صلوك اجلهاز الق�صائي تكمن يف 

ال�صلطة الق�صائية يف كل بلد،

 * E/CN.4/2003/65، املرفق؛ وانظر اأي�صًا مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 23/2006، املعتمد يف

27 متوز/يوليه 2006�
)1(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�
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ا�صتقالل  كفالة  اإىل  تهدف   )3(
الق�صائية)12(  ال�صلطة  ا�صتقالل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ  اإنَّ  وحيث 

ال�صلطة الق�صائية وتعزيزها وهي موجهة ب�صفة اأ�صا�صية اإىل الدول،
ي�صا  ة خ�صِّ ُمعدَّ وهي  الق�صاة�  لدى  الأخالقي  لل�صلوك  معايري  و�صع  التالية  باملبادئ  ُيق�صد   
الق�صائي�  اجلهاز  �صلوك  لتنظيم  عمل  اإطار  الق�صائية  لل�صلطة  ر  ولتوفِّ بالإر�صادات  الق�صاة  لتزود 
ويق�صد بها اأي�صًا م�صاعدة اأع�صاء ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية واملحامني والنا�س ب�صفة عامة، 
على فهم ودعم ال�صلطة الق�صائية ب�صورة اأف�صل� وتفرت�س هذه املبادئ �صمنيا اأنَّ الق�صاة يخ�صعون 
تعد يف حد  التي  الق�صائية  املعايري  ل�صيانة  املن�صاأة  املنا�صبة  املوؤ�ص�صات  اأمام  �صلوكهم  للم�صاءلة عن 
اأن اأن تكمل قواعد القانون وال�صلوك احلالية امللزمة للق�صاة ل   ذاتها م�صتقلة وحمايدة ويق�صد بها 

تخرج عنها�

القيمة 1 
ال�شتقاللية

املبداأ
ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية �صرط م�صبق ل�صيادة القانون و�صمانة جوهرية للمحاكمة العادلة� 
الفردي  ال�صعيدين  على  الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقالل  د  وُيج�صِّ يدعم  اأن  القا�صي  على  يتعني  ولذلك 

واملوؤ�ص�صاتي�
التطبيق

1-1- على القا�صي اأن ميار�س مهامه الق�صائية ب�صورة م�صتقلة على اأ�صا�س تقديره للحقائق ووفقًا 
لفهم واع للقانون وعلى اأ�صا�س التحرر من اأيِّ موؤّثرات دخيلة اأو اإغراءات اأو �صغوط اأو تهديدات اأو تدّخل 

مبا�صر اأو غري مبا�صر من اأيِّ جهة اأو لأيِّ �صبب�
اأيِّ  اأن يكون م�صتقال فيما يتعلق باملجتمع ب�صفة عامة وفيما يتعلق باأطراف  1-2- على القا�صي 

نزاع يتعنّي عليه البّت فيه�
التنفيذية  ال�صلطتني  مع  املالئمة  غري  العالقات  من  متحّررا  يكون  ل  اأن  القا�صي  1-3- على 
كل ذلك من  متحّررا من  يبدو  اأن  اأي�صًا  يجب  ولكن  نفوذهما فح�صب  ومن  والت�صريعية يف احلكومة 

وجهة نظر املراقب املعقول�
1-4- على القا�صي، عند اأداء واجباته الق�صائية، اأن يكون م�صتقال عن زمالئه يف جهاز الق�صاء 

فيما يتعلق بالقرارات التي يتعنّي عليه اتخاذها ب�صورة م�صتقلة�
�صيانة  بغية  الق�صائية  واجباته  لأداء  الالزمة  ال�صمانات  ويدعم  ع  ي�صجِّ اأن  القا�صي  1-5- على 

وتعزيز ال�صتقالل املوؤ�ص�صي والعملي لل�صلطة الق�صائية�

)3(موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س – 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الباب دال-2، املرفق�



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  302

1-6- على القا�صي اأن ُيظهر وي�صجع معايري عالية من ال�صلوك الق�صائي بهدف تدعيم ثقة النا�س 
يف ال�صلطة الق�صائية، وهو اأمر جوهري ل�صيانة ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية�

القيمة 2
احليـاد

املبداأ
احلياد جوهري لأداء واجبات املن�صب الق�صائي بطريقة �صليمة� ول ينطبق ذلك على القرار يف 

حد ذاته فح�صب ولكنه ينطبق اأي�صًا على الإجراءات التي ُيتخذ القرار من خاللها�

التطبيق

2-1- على القا�صي اأن يقوم باأداء واجباته الق�صائية بدون حماباة اأو حتّيز اأو حتامل�
ثقة  ُيحافظ على  اأو خارجها،  املحكمة  �صواء داخل  �صلوكه،  اأنَّ  يتاأّكد من  اأن  القا�صي  2-2- على 
القانونية والأطراف املتقا�صية يف حياد القا�صي وال�صلطة الق�صائية ويعّزز تلك  النا�س واملهن  عامة 

الثقة�
2-3- على القا�صي اأن يت�صّرف، اإىل احلد املعقول، بحيث يقّلل اإىل اأدنى حد من املنا�صبات التي 

ت�صتلزم تنحيته عن النظر يف ق�صايا اأو البت فيها�
2-4- على القا�صي اأن ميتنع، اأثناء وجود دعوى اأمامه اأو من املتوقع اأن تعر�س عليه، عن القيام، 
عن علم منه، باإبداء اأيِّ تعليق ميكن على نحو معقول اأن يوؤّثر يف نتيجة تلك الدعوى اأو مي�ّس بعدالة 
الإجراءات اجللّية، اأو باإبداء اأيِّ تعليق علني اأو على نحو اآخر قد يوؤّثر على توفري حماكمة عادلة لأيِّ 

�صخ�س اأو ق�صية�
فيها  يتخذ  اأن  ي�صتطيع  ل  اإج��راءات ق�صائية  اأيِّ  امل�صاركة يف  يتنحى عن  اأن  القا�صي  2-5- على 
قرارا دون حتّيز اأو يبدو فيها ملراقب معقول اأنه ل ي�صتطيع اأن يتخذ فيها قرارا دون حتّيز� وت�صمل هذه 

الإجراءات، على �صبيل املثال ل احل�صر، احلالت التالية:
)اأ( اإذا كان لدى القا�صي حتّيز اأو حتامل فعلي جتاه اأيِّ طرف اأو كانت لديه معرفة �صخ�صية 

بالوقائع الإثباتية املتنازع عليها فيما يتعلق بالإجراءات الق�صائية؛ اأو
)ب(  اإذا كان القا�صي قد عمل من قبل كمحام اأو ك�صاهد اأ�صا�صي يف امل�صاألة مو�صوع الن�زاع؛ اأو
اأو لأحد اأع�صاء عائلته م�صلحة اقت�صادية يف نتائج امل�صاألة مو�صوع  اإذا كان للقا�صي  )ج(   

الن�زاع؛

وي�صرتط اأن ل يقت�صي الأمر تنحية القا�صي يف حالة عدم التمّكن من ت�صكيل حمكمة اأخرى للنظر يف 
الق�صية اأو اإذا كان عدم اتخاذ اأيِّ اإجراء ميكن، نظرًا لوجود ظروف عاجلة، اأن يوؤّدي على نحو خطري 

اإىل عدم اإقامة العدل�
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القيمة 3
النـزاهة

املبداأ
الن�زاهة اأ�صا�صية لأداء مهام املن�صب الق�صائي بطريقة �صليمة�

التطبيق
3-1- على القا�صي اأن يكفل اأن يكون �صلوكه فوق ال�صبهات من وجهة نظر املراقب املعقول�

الق�صائية�  ال�صلطة  نزاهة  يف  النا�س  ثقة  تاأكيد  وت�صرفه  القا�صي  �صلوك  يعيد  اأن  3-2- يجب 
فالعدالة يجب األَّ تقام فح�صب ولكن يجب اأن يرى اأي�صًا اأنها تقام�

القيمة 4
اللياقة

املبداأ
اللياقة ومظهر اللياقة اأمران جوهريان يف ممار�صة كافة اأن�صطة القا�صي�

التطبيق
4-1- على القا�صي اأن يتجّنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة اأن�صطته�

اأن يتقّبل القيود ال�صخ�صية التي  ال�صعبية، يجب  �س دائما للرقابة  4-2- نظرًا لأنَّ القا�صي يتعرَّ
قد تبدو عبئا بالن�صبة اإىل املواطن العادي وينبغي اأن يفعل ذلك تلقائيا وعن طيب خاطر� وعلى وجه 

اخل�صو�س، يجب على القا�صي اأن يت�صّرف ب�صكل يتما�صى مع هيبة املن�صب الق�صائي�
4-3- على القا�صي، يف عالقاته ال�صخ�صية مع ممار�صي مهنة القانون الذين ميار�صون مهامهم 
ب�صورة منتظمة يف حمكمته، اأن يتجّنب املواقف التي قد توؤّدي على نحو معقول اإىل اإثارة ال�صبهات اأو 

يبدو اأنها تتَّ�صم باملحاباة اأو التحيُّز�
اًل  اأفراد عائلته ممثِّ اأيُّ فرد من  األَّ ي�صرتك يف الف�صل يف ق�صية يكون فيها  4-4- على القا�صي 

لأحد الأطراف املتنازعة اأو مرتبطًا باأية كيفية بالق�صية�
4-5- على القا�صي األَّ ي�صمح لأيٍّ من ممار�صي مهنة القانون اأن ي�صتخدم م�صكنه ل�صتقبال موكلني 

ملمار�س مهنة القانون ذلك اأو ممار�صني اآخرين ملهنة القانون�
يتعنّي  والتجّمع، ولكن  التعبري والعقيدة والرتباط  اآخر، حرية  للقا�صي، كاأيِّ مواطن  4-6- يحق 
عليه دائما، عند ممار�صته تلك احلقوق، اأن يت�صّرف ب�صكل يحافظ فيه على هيبة املن�صب الق�صائي 

وحياد ال�صلطة الق�صائية وا�صتقاللها�
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اأن يكون على علم مب�صاحله املالية ال�صخ�صية والئتمانية واأن يبذل جهودا  4-7- على القا�صي 
معقولة ليبقى على علم بامل�صالح املالية لأفراد عائلته�

4-8- على القا�صي األَّ ي�صمح لعالقاته العائلية اأو الجتماعية اأو غريها من العالقات اأن توؤّثر على 
نحو غري مالئم يف �صلوكه الق�صائي وحكمه كقا�س�

م�صاحله  لتعزيز  الق�صائي  املن�صب  مكانة  ي�صتغلَّ  اأو  ي�صتعمل  األَّ  القا�صي  4-9- ع��ل��ى 
باأن  لآخ��ري��ن  ي�صمح  اأو  يعطي  واأل  اآخ��ر  �صخ�س  اأيِّ  اأو  عائلته  اأف���راد  اأح��د  م�صالح  اأو  ال�صخ�صية 
اأداء  تاأثريا غري مالئم يف  القا�صي  توؤّثر على  اأيَّ �صخ�س يحظى مبكانة خا�صة  باأنَّ   ُيعطوا النطباع 

واجباته الق�صائية�
4-10- على القا�صي األَّ ي�صتخدم اأو يف�صي املعلومات ال�صرية التي يح�صل عليها ب�صفته الق�صائية 

لأيِّ غر�س ل �صلة له بواجباته الق�صائية�
4-11- رهنا باأداء القا�صي لواجباته الق�صائية على نحو �صليم، يجوز له:

)اأ( اأن يكتب ويحا�صر ويعّلم وي�صاهم يف اأن�صطة تتعلق بالقانون اأو النظام القانوين اأو اإقامة 
العدل اأو الأمور املت�صلة بها؛ اأو

)ب(  اأن يح�صر جل�صة حماكمة علنية اأمام هيئة ر�صمية فيما يتعلق باأمور تت�صل بالقانون اأو 
النظام القانوين اأو اإقامة العدل اأو الأمور املت�صلة بها؛ اأو

)ج(   اأن يعمل ع�صوا يف هيئة ر�صمية اأو يف جلنة اأو هيئة ا�صت�صارية حكومية اأخرى، اإذا كانت 
تلك الع�صوية ل تتناق�س مع ما ُيتوّخى من القا�صي من عدم حتّيز وحياد �صيا�صي؛ اأو

)د( ممار�صة اأن�صطة اأخرى اإذا كانت تلك الأن�صطة ل تنتق�س من هيبة املن�صب الق�صائي اأو 
تتدّخل ب�صكل اآخر يف اأداء واجباته الق�صائية�

4-12- على القا�صي األَّ ميار�س املحاماة اأثناء �صغله من�صبه الق�صائي�
4-13- يجوز للقا�صي اأن ي�صكل رابطات للق�صاة اأو ين�صم اإليها اأو ي�صارك يف منظمات اأخرى متّثل 

م�صالح الق�صاة�
4-14- ل يجوز للقا�صي اأو لأفراد عائلته اأن يطلبوا اأو يقبلوا اأيَّ هدية اأو هبة اأو قر�س اأو ُحظوة 

فيما يتعلق باأيِّ �صيء فعله القا�صي اأو يتوّقع اأن يفعله اأو ُيحجم عن فعله يف اأداء واجباته الق�صائية�
4-15- على القا�صي األَّ ي�صمح ملوظفي املحكمة اأو اآخرين خا�صعني لنفوذه اأو اإدارته اأو �صلطته، مع 
علمه بذلك، اأن يطلبوا اأو يقبلوا اأيَّ هدية اأو هبة اأو قر�س اأو ُحظوة فيما يتعلق باأيِّ �صيء فعله القا�صي اأو 

يتوّقع اأن يفعله اأو ُيحجم عن فعله يف اأداء واجباته الق�صائية�
مت  التي  للمنا�صبة  مالئمة  ميزة  اأو  مكافاأة  اأو  رمزية  هدية  على  يح�صل  اأن  للقا�صي  4-16- يجوز 
تقدميها فيها، رهنا مبقت�صيات القانون وباأيِّ مقت�صيات قانونية تخت�س بالإف�صاء العام عنها، ب�صرط 
ى، على نحو معقول، اأنَّ الق�صد من تلك الهدية اأو املكافاأة اأو امليزة التاأثري على القا�صي يف اأداء  األَّ ُيتوخَّ

واجباته الق�صائية، اأو يبدو على نحو اآخر، اأنها مدعاة للتحّيز�
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القيمة 5
امل�شاواة

املبداأ
كفالة امل�صاواة يف املعاملة للجميع اأمام املحاكم اأمر �صروري لأداء مهام املن�صب الق�صائي على 

النحو الواجب�

التطبيق
5-1- على القا�صي اأن يكون مدركا ومتفّهما للتنوع يف املجتمع والفروق النا�صئة عن امل�صادر املختلفة 
والطبقة  القومي  والأ�صل  والدين  واجلن�س  واللون  العرق  احل�صر،  ل  املثال  �صبيل  على  ت�صمل،  والتي 
والقت�صادية  الجتماعية  واحلالة  اجلن�صية  والتوّجهات  الزوجي  والو�صع  والعمر  والعجز  الجتماعية 

والأ�صباب الأخرى املماثلة )"اأ�صباب غري ذات �صلة"(�
5-2- على القا�صي، اأثناء اأداء واجباته الق�صائية، األَّ ُيبدي حتيُّزًا اأو حتاماًل، �صواء بالكلمات اأو 

بال�صلوك، نحو اأيِّ �صخ�س اأو جماعة بناء على اأ�صباب غري ذات �صلة�
5-3- على القا�صي اأن ميار�س واجباته الق�صائية مع اإيالء العتبار املالئم لكافة الأ�صخا�س �صواء 
كانوا اأطرافًا اأو �صهودًا اأو حمامني اأو موظفي حمكمة اأو زمالء يف املهنة الق�صائية، بدون متييز على 

اأ�صا�س اأيِّ اأ�صباب غري ذات �صلة وغري جوهرية بالن�صبة لأداء تلك الواجبات على نحو �صليم�
اأو  لنفوذه  خا�صعني  اآخرين  اأو  املحكمة  ملوظفي  منه،  معرفة  عن  ي�صمح،  األَّ  القا�صي  5-4- على 
اإدارته اأو �صيطرته اأن ميّيزوا بني الأ�صخا�س املعنيني يف اأيِّ م�صاألة ينظر فيها القا�صي بناء على اأيِّ 

�صبب غري ذي �صلة�
5-5- على القا�صي اأن يطالب املحامني يف الدعاوى الق�صائية املنظورة اأمام املحكمة اأن ميتنعوا 
اأ�صباب غري ذات �صلة  التحامل املبني على  اأو  التحّيز  بال�صلوك، عن  اأو  التعبري، �صواء بالكلمات  عن 

با�صتثناء ما له �صلة قانونية باأمر يف الدعوى الق�صائية وقد يكون مو�صوع دفاع م�صروع�

القيمة 6
الخت�شا�ص واحلر�ص

املبداأ
الخت�صا�س واحلر�س �صرطان جوهريان يف اأداء املهام الق�صائية على النحو الواجب�

التطبيق
6-1- حتتل الواجبات الق�صائية التي يقوم بها القا�صي مركز ال�صدارة بالن�صبة لكافة الأن�صطة 

الأخرى�
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املهام  اأداء  ت�صمل  ل  التي  الق�صائية  لواجباته  املهني  ن�صاطه  يكّر�س  اأن  القا�صي  6-2- على 
املت�صلة  الأخرى  املهام  اأي�صًا  ت�صمل  بل  القرارات فح�صب  واتخاذ  الق�صائية يف املحكمة  وامل�صوؤوليات 

باملن�صب الق�صائي اأو بعمليات املحكمة�
6-3- على القا�صي اأن يتخذ خطوات معقولة ل�صيانة وتعزيز معارفه ومهاراته و�صفاته ال�صخ�صية 
الالزمة لأداء واجباته الق�صائية على نحو �صليم، واأن ي�صتفيد لذلك الغر�س من التدريب والت�صهيالت 

الأخرى التي ينبغي توفريها للق�صاة حتت الرقابة الق�صائية�
6-4- على القا�صي اأن يبقى على اطالع على التطّورات ذات ال�صلة بالقانون الدويل، مبا يف ذلك 

التفاقيات الدولية وال�صكوك الأخرى التي ُتر�صي معايري حقوق الإن�صان�
6-5- على القا�صي اأن يوؤّدي كافة واجباته الق�صائية، مبا فيها اإ�صدار القرارات املتحّفظة بكفاءة 

واإن�صاف وبال�صرعة املعقولة�
املحكمة  على  املعرو�صة  الق�صايا  كافة  يف  واللياقة  النظام  على  يحافظ  اأن  القا�صي  6-6- على 
واأن يكون �صبورا ووقورا ودمث اخللق يف عالقته مع الأطراف املتنازعة واملحّلفني وال�صهود واملحامني 
وغريهم ممن يتعامل معهم ب�صفته الر�صمية� وعلى القا�صي اأن يطالب املمّثلني القانونيني وموظفي 

املحكمة والأ�صخا�س الآخرين اخلا�صعني لنفوذه اأو اإدارته اأو �صيطرته باأن يت�صّرفوا بنف�س الكيفية�
ف بطريقة تتعار�س مع اأداء واجباته الق�صائية بكل حر�س� 6-7- على القا�صي األَّ يت�صرَّ

التنفيذ
الة لتوفري  نظرًا لطبيعة املن�صب الق�صائي، يجب اأن تعتمد ال�صلطات الق�صائية الوطنية تدابري فعَّ

الآليات الالزمة لتنفيذ هذه املبادئ اإن مل تكن هذه الآليات موجودة بالفعل يف ولياتها الق�صائية�

التعاريف
تكون للتعابري امل�صتخدمة يف بيان املبادئ هذا املعاين التالية، ما مل ي�صمح ال�صياق بخالف ذلك 

اأو يقت�صي خالف ذلك:
تعبري "موظفو املحكمة" ي�صمل املوظفني ال�صخ�صيني للقا�صي، مبن فيهم كتبة املحكمة؛

تعبري "القا�صي" يعني اأيَّ �صخ�س ميار�س ال�صلطة الق�صائية، اأّيا كانت ت�صميته؛
تعبري "عائلة القا�صي" ي�صمل زوج القا�صي وابنه وابنته و�صهره وكّن�َته واأيَّ �صخ�س اآخر ذي �صلة 

قرابة وثيقة به اأو اأيَّ �صخ�س يكون �صديقًا ل�ه اأو موظفًا لديه ويعي�س يف من�زله؛
من  اأيٍّ  من  اآخر  �صخ�س  اأيَّ  اأو  املن�زلية  حياته  يف  القا�صي  �صريك  يعني  القا�صي"  "زوج  تعبري 

اجلن�صني له عالقة �صخ�صية وثيقة بالقا�صي�
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*
42- مبادئ توجيهية ب�شاأن دور اأع�شاء النيابة العامة12

حيث اإنَّ �صعوب العامل توؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة، يف جملة اأمور، ت�صميمها على تهيئة ظروف 
ميكن يف ظلها اأن ت�صود العدالة، وتعلن اأنَّ من بني اأهدافها حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز وت�صجيع 
احرتام حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية دون اأيِّ متييز ب�صبب العن�صر اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين،

)1( ين�س على مبادئ امل�صاواة اأمام القانون، وافرتا�س 
وحيث اإنَّ الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان)13(

الرباءة، واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية اأمام حمكمة م�صتقلة ونزيهة،

اإنه ل تزال توجد يف حالت كثرية فجوة بني الروؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبني  وحيث 
احلالة الفعلية،

وحيث اإنه ينبغي اأن ي�صري تنظيم واإدارة �صوؤون العدالة يف كل بلد على هدى تلك املبادئ، كما 
ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة اإىل واقع ملمو�س،

وحيث اإنَّ اأع�صاء النيابة العامة ي�صطلعون بدور حا�صم يف اإقامة العدل، واإنَّ القواعد املتعلقة 
بها، بحيث  والتزامهم  الذكر  الآنفة  للمبادئ  تعزز احرتامهم  اأن  ينبغي  الهامة  مل�صوؤولياتهم  باأدائهم 

الة، ت�صهم يف اإقامة عدالة جنائية من�صفة ويف وقاية املواطنني من اجلرمية ب�صورة فعَّ

الالزمة  املهنية  املوؤهالت  على  العامة  النيابة  اأع�صاء  ح�صول  تاأمني  اجلوهري  من  اإنَّ  وحيث 
واملهني، ومن خالل  القانوين  وتدريبهم  تعيينهم  اأ�صاليب  بوظائفهم، عن طريق حت�صني  لال�صطالع 
تهيئة كافة الو�صائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة �صليمة يف مكافحة الإجرام، وب�صفة خا�صة يف 

اأ�صكاله واأبعاده اجلديدة،

الأول/دي�صمرب  كانون   17 يف  امل��وؤرخ   169/34 بقرارها  اعتمدت،  العامة  اجلمعية  اإنَّ  وحيث 
الأمم  موؤمتر  تو�صية  على  بناء  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  للموظفني  ال�صلوك  قواعد  مدونة   ،1979

املتحدة اخلام�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،

)2( طلب، يف قراره 16، 
وحيث اإنَّ موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني)14( 

من جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اأن تدرج �صمن اأولوياتها مبادئ توجيهية تتعلق با�صتقالل الق�صاة 
واختيار الق�صاة واأع�صاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

* موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س- 17 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الفرع جيم-26، املرفق�
)1(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د - 3(�

)2(موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، كراكا�س، 25 اآب/اأغ�صط�س-5 اأيلول/�صبتمرب 1980: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.81.IV.4(، الف�صل الأول، الفرع باء�
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وحيث اإنَّ موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني اعتمد املبادئ الأ�صا�صية 
)3( التي اعتمدتها اجلمعية العامة لحقا يف قراريها 32/40، املوؤرخ 

ب�صاأن ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية)12( 
29 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1985، و146/40، املوؤرخ يف 13 كانون الأول/دي�صمرب 1985،

 )4(
 وحيث اإنَّ اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة)13( 

يو�صي باأن تتخذ، على ال�صعيدين الدويل والوطني، تدابري لتح�صني �صبل و�صول �صحايا الإجرام اإىل 
العدالة اجلنائية ومعاملتهم معاملة من�صفة ورد حقوقهم اإليهم وتعوي�صهم وم�صاعدتهم،

)5( طلب، يف قراره 7، من اللجنة اأن تنظر يف احلاجة اإىل و�صع مبادئ 
وحيث اإنَّ املوؤمتر ال�صابع)14( 

ينتظر منهم  وما  املهني ومركزهم،  وتدريبهم  النيابة  اأع�صاء  اختيار  اأمور،  تتناول، يف جملة  توجيهية 
من مهام و�صلوك، وو�صائل تعزيز م�صاهمتهم يف ال�صري ال�صل�س لنظام العدالة اجلنائية، وتعاونهم مع 
م تقارير عن ذلك  ال�صرطة، ونطاق �صلطاتهم ال�صتن�صابية، ودورهم يف الإجراءات اجلنائية، واأن تقدِّ

اإىل موؤمترات الأمم املتحدة القادمة،
اأعدت مل�صاعدة الدول الأع�صاء يف مهامهم  اأدناه، التي  التالية الواردة  فاإنَّ املبادئ التوجيهية 
املتمثلة يف �صمان وتعزيز فعالية اأع�صاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم يف الإجراءات اجلنائية، 
ينبغي اأن تو�صع يف العتبار وحترتم من جانب احلكومات يف اإطار ت�صريعاتها وممار�صاتها الوطنية، واأن 
يوّجه اإليها انتباه اأع�صاء النيابة العامة و�صائر الأ�صخا�س مثل الق�صاة واملحامني واأع�صاء ال�صلطتني 
التنفيذية والت�صريعية، واجلمهور بوجه عام� وقد �صيغت هذه املبادئ التوجيهية، على نحو اأ�صا�صي، 
من اأجل اأع�صاء النيابات العامة، بيد اأنها تنطبق بنف�س القدر، وح�صب القت�صاء، على اأع�صاء النيابة 

العامة املعينني حلالت خا�صة�

املوؤهالت والختيار والتدريب
ومقدرة  نزاهة  ذوي  العامة  النيابة  وظائف  ل�صغل  يختارون  الذين  الأ�صخا�س  يكون  اأن  1- يتعني 

وحا�صلني على تدريب وموؤهالت مالئمة�
2- تكفل الدول ما يلي:

)اأ( ت�صمني معايري اختيار اأع�صاء النيابة العامة �صمانات حتول دون تعيينهم على اأ�صا�س 
التحيز اأو املحاباة، بحيث ت�صتبعد اأيَّ متييز �صد الأ�صخا�س ي�صتند اإىل العن�صر اأو اللون اأو اجلن�س اأو 
اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�صيا�صي وغريه من الآراء، اأو املن�صاأ الوطني والجتماعي اأو الأ�صل العرقي 
اأو امللكية اأو املولد اأو احلالة القت�صادية اأو اأيِّ و�صع اآخر؛ ول ي�صتثنى من ذلك �صوى اأنَّ اقت�صاء كون 

املر�صح لتويل من�صب ع�صو النيابة العامة من رعايا البلد املعني ل يعترب متييزا؛

)3(موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س - 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع دال�
)4(مرفق قرار اجلمعية العامة 43/40�

)5(موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س – 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة، الف�صل الأول، الفرع هاء�
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)ب(  تاأمني التعليم والتدريب املالئمني لأع�صاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم اإىل املثل 
وال�صحايا،  بهم  امل�صتبه  حلقوق  والقانونية  الد�صتورية  واحلماية  لوظائفهم،  الأخالقية  والواجبات 

وحقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل�

احلالة و�شروط اخلدمة
على  دوما  العدل، احلفاظ  اإقامة  اأ�صا�صيني يف جمال  اأطرافًا  بو�صفهم  النيابة،  لأع�صاء  3- ينبغي 

�صرف مهنتهم وكرامتهم�
اأو  تعويق  اأو  املهنية دون ترهيب  اأداء وظائفهم  العامة من  النيابة  اأع�صاء  الدول متكني  4- تكفل 
اأو غري ذلك  اأو اجلنائية  املدنية  للم�صوؤولية  بال مربر،  �س،  التعرُّ ودون  تدخل غري لئق،  اأو   م�صايقة 

من امل�صوؤوليات�
�س �صالمتهم ال�صخ�صية  5- توؤمن ال�صلطات حماية اأع�صاء النيابة العامة واأ�صرهم بدنيا عندما تتعرَّ

للخطر ب�صبب ا�صطالعهم بوظائف النيابة العامة�
6- حتدد، مبوجب القانون اأو مبوجب قواعد اأو لوائح من�صورة، �صروط لئقة خلدمة اأع�صاء النيابة 
التقاعدي  ومعا�صهم  ملنا�صبهم  �صغلهم  ملدة  ذلك،  ينطبق  وحيث  كاف،  اأجر  على  وح�صولهم   العامة 

و�صّن تقاعدهم�
على  منها،  مو�صوعية  عوامل  اإىل  لها،  نظام  وجد  حيثما  العامة،  النيابة  اأع�صاء  ترقية  7- ت�صتند 

اخل�صو�س، املوؤهالت املهنية واملقدرة والن�زاهة واخلربة، ويبّت فيها وفقًا لإجراءات من�صفة ونزيهة�

حرية التعبري وتكوين الرابطات والن�شمام اإليها
والعقيدة  التعبري  حرية  يف  احلق  املواطنني،  من  غريهم  �صاأن  �صاأنهم  العامة،  النيابة  8- لأع�صاء 
وت�صكيل الرابطات والن�صمام اإليها وعقد الجتماعات� ويحق لهم، ب�صفة خا�صة، امل�صاركة يف املناق�صات 
العامة لالأمور املت�صلة بالقانون واإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإن�صان وحمايتها، وكذلك الن�صمام اإىل 
منظمات حملية اأو وطنية اأو دولية اأو ت�صكيلها وح�صور اجتماعاتها، دون اأن يلحق بهم اأيُّ اأذى من الوجهة 
املهنية ب�صبب عملهم امل�صروع اأو ع�صويتهم يف منظمة م�صروعة� وعليهم اأن يت�صرفوا دائمًا، يف ممار�صة 

هذه احلقوق، طبقًا للقانون واملعايري والآداب املعرتف بها ملهنتهم�
متثل  التي  املنظمات  من  غريها  اأو  املهنية  الرابطات  ت�صكيل  حرية  العامة  النيابة  9- لأع�صاء 

م�صاحلهم وتعّزز تدريبهم املهني وحتمي مركزهم، والن�صمام اإليها�

دور اأع�شاء النيابة العامة يف الإجراءات اجلنائية
10- تكون منا�صب اأع�صاء النيابة العامة منف�صلة متامًا عن الوظائف الق�صائية�

املالحقة  بدء  ذلك  يف  مبا  اجلنائية،  الإج���راءات  يف  اًل  فعَّ دورًا  العامة  النيابة  اأع�صاء  11- ي���وؤدي 
الق�صائية، وال�صطالع، �صمن ما ي�صمح به القانون اأو يتم�صى مع املمار�صة املحلية، بالتحقيق يف اجلرائم 
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والإ�صراف على قانونية التحقيقات، والإ�صراف على تنفيذ قرارات املحاكم، وممار�صة مهامهم الأخرى 
باعتبارهم ممثلني لل�صالح العام�

واأن  و�صرعة،  وات�صاق  باإن�صاف  للقانون،  وفقًا  واجباتهم  ي��وؤدوا  اأن  العامة  النيابة  اأع�صاء  12- على 
يحرتموا كرامة الإن�صان ويحموها وي�صاندوا حقوق الإن�صان، بحيث ي�صهمون يف تاأمني �صالمة الإجراءات 

و�صال�صة �صري اأعمال نظام العدالة اجلنائية�
13- يلتزم اأع�صاء النيابة العامة، يف اأداء واجباتهم، مبا يلي:

)اأ( اأداء وظائفهم دون حتيز، واجتناب جميع اأنواع التمييز ال�صيا�صي اأو الجتماعي اأو الديني 
اأو العن�صري اأو الثقايف اأو اجلن�صي اأو اأيِّ نوع اآخر من اأنواع التمييز؛

)ب(  حماية امل�صلحة العامة، والت�صرف مبو�صوعية، واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم 
وال�صحية، والهتمام بكافة الظروف ذات ال�صلة، �صواء كانت ل�صالح املتهم اأو �صد؛

)ج(   املحافظة على �صرية امل�صائل التي يعهد اإليهم بها، ما مل يتطلب اأداء واجبهم اأو دواعي 
العدالة خالف ذلك؛

اإبالغ  و�صمان  ال�صخ�صية،  م�صاحلهم  تاأثر  حالة  يف  ال�صحايا  و�صواغل  اآراء  )د( درا�صة 
ال�صحايا بحقوقهم عماًل باإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�صف يف ا�صتعمال 

ال�صلطة�
14- ميتنع اأع�صاء النيابة العامة من بدء املالحقة الق�صائية اأو موا�صلتها، اأو يبذلون ق�صارى جهدهم 

لوقف الدعوى، اإذا ظهر من حتقيق حمايد اأنَّ التهمة ل اأ�صا�س لها�
التي  باجلرائم  املت�صلة  الق�صائية  للمالحقات  الواجب  الهتمام  العامة  النيابة  اأع�صاء  15- يويل 
ال�صلطة، والنتهاكات  ا�صتعمال  واإ�صاءة  بالف�صاد،  يتعلق منها  يرتكبها موظفون عموميون، ول �صيما ما 
اجل�صيمة حلقوق الإن�صان، وغري ذلك من اجلرائم التي ين�س عليها القانون الدويل، وللتحقيق يف هذا 

اجلرائم اإذا كان القانون ي�صمح به اأو اإذا كان يتم�صى مع املمار�صة املحلية�
16- اإذا اأ�صبحت يف حوزة اأع�صاء النيابة العامة اأدلة �صد اأ�صخا�س م�صتبه فيهم وعلموا اأو اعتقدوا، 
خطريا  انتهاكا  ت�صكل  م�صروعة  غري  باأ�صاليب  جرى  عليها  احل�صول  اأنَّ  وجيهة،  اأ�صباب  اإىل  ا�صتنادا 
حلقوق الإن�صان بالن�صبة للم�صتبه فيه، وخ�صو�صًا با�صتخدام التعذيب اأو املعاملة اأو املعاقبة القا�صية اأو 
الالاإن�صانية اأو املهينة، اأو بوا�صطة انتهاكات اأخرى حلقوق الإن�صان، وجب عليهم رف�س ا�صتخدام هذه 
الأدلة �صد اأيِّ �صخ�س غري الذين ا�صتخدموا الأ�صاليب املذكورة اأو اإخطار املحكمة بذلك، واتخاذ كافة 

التدابري الالزمة ل�صمان تقدمي امل�صوؤولني عن ا�صتخدام هذه الأ�صاليب اإىل العدالة�

ال�شالحيات ال�شتن�شابية

17- يقت�صي، يف البلدان التي تكون فيها وظائف اأع�صاء النيابة العامة مت�صمة ب�صالحيات ا�صتن�صابية، 
ر القانون اأو القواعد اأو النظم املن�صورة مبادئ توجيهية من اأجل تعزيز الإن�صاف وات�صاق النهج  اأو يوفِّ

عند البت يف عمليات املالحقة الق�صائية، مبا يف ذلك بدء املالحقة اأو �صرف النظر عنها�
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بدائل املالحقة القانونية
النظر عن  لإمكان �صرف  الواجب  العتبار  الوطني،  للقانون  وفقًا  العامة،  النيابة  اأع�صاء  18- يويل 
نظام  عن  اجلنائية  الق�صايا  وحتويل  �صروط،  بدون  اأو  ب�صروط  الدعاوى،  ووقف  الق�صائية  املالحقة 
ينبغي  الغر�س،  ولهذا  وال�صحايا�  فيهم  امل�صتبه  الكامل حلقوق  الر�صمي، وذلك من الحرتام  الق�صاء 
لي�س فقط  القانونية،  اعتماد خطط لال�صتعا�صة عن املالحقة  اإمكان  تام،  ب�صكل  الدول،  ت�صتك�صف  اأن 
الحتجاز  و�صمة  املعنيني  الأ�صخا�س  لتجنيب  كذلك  بل  املحاكم،  كاهل  عن  املفرطة  الأعباء  لتخفيف 

ال�صابق للمحاكمة والتهام والإدانة، وكذلك الآثار ال�صارة لل�صجن�
فيما  ا�صتن�صابية  ب�صالحيات  مت�صمة  العامة  النيابة  اأع�صاء  وظائف  فيها  تكون  التي  البلدان  19- يف 
اجلرم  لطبيعة  خا�س  اعتبار  اإي��الء  ينبغي  مالحقته،  عدم  اأو  ق�صائيا  احل��دث  مالحقة  بقرار  يتعلق 
وخطورته وحلماية املجتمع و�صخ�صية احلدث وخلفيته� وينبغي لأع�صاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا 
القرار، اأن ينظروا ب�صفة خا�صة يف بدائل املالحقة املتاحة يف اإطار قوانني واإجراءات ق�صاء الأحداث� 
ويتعني على اأع�صاء النيابة العامة اأن يبذلوا ق�صارى جهدهم لالمتناع عن اتخاذ اإجراءات ق�صائية �صد 

الأحداث اإلَّ يف حالة ال�صرورة الق�صوى�

العالقة مع الوكالت اأو املوؤ�ش�شات احلكومية الأخرى
اإىل  جاهدين  العامة  النيابة  اأع�صاء  ي�صعى  وفعاليتها،  الق�صائية  املالحقة  لعدالة  20- �صمانا 
اأو  الوكالت  و�صائر  العامة،  الدفاع  وهيئات  القانونية  املهن  وم��زاويل  واملحاكم  ال�صرطة  مع   التعاون 

املوؤ�ص�صات احلكومية�
الإجراءات التاأديبية

21- ي�صتند، يف معاجلة املخالفات التي يرتكبها اأع�صاء النيابة العامة والتي ت�صتحق اإجراءات تاأديبية، 
م �صدهم، وتدعي اأنهم جتاوزا،  اإىل القانون اأو النظم امل�صتندة اإىل القانون� وتعالج ال�صكاوى التي تقدَّ
بو�صوح، نطاق املعايري املهنية، معاجلة �صريعة ومن�صفة ويف اإطار اإجراءات مالئمة� ويكون لهم احلق يف 

احل�صول على حماكمة عادلة� ويخ�صع القرار ملراجعة م�صتقلة�
واتخاذ  التقييمات  اإج��راء  العامة  النيابة  اأع�صاء  �صد  تتخذ  التي  التاأديبية  الإج���راءات  22- تكفل 
اأ�ص�س مو�صوعية� وحتدد هذه الإجراءات وفقًا للقانون ومدونات قواعد ال�صلوك املهني  القرارات على 

و�صائر املعايري والقواعد الأخالقية الرا�صخة، وعلى هدى هذه املبادئ التوجيهية�

التقيد باملبادئ التوجيهية
23- يتقيد اأع�صاء النيابة العامة بهذه املبادئ التوجيهية� ويبذلون اأق�صى م�صتطاعهم ملنع انتهاكها 

وملجابهة هذا النتهاك بحزم�
املبادئ  هذه  باأنَّ  العتقاد  اإىل  يدعوهم  ما  لديهم  يوجد  الذين  العامة  النيابة  اأع�صاء  24- يتوىل 
اأن تنتهك، باإبالغ ذلك اإىل ال�صلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك،  اأو تو�صك  التوجيهية قد انتهكت 
حيث تدعو ال�صرورة، اإىل اأية �صلطات اأو هيئات خمت�صة غريها متلك �صالحية املراجعة اأو الت�صحيح�
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*
43- املدونة الدولية لقواعد �شلوك املوظفني العموميني12

اأوًل- مبادئ عامة
1- الوظيفة العمومية، ح�صب تعريفها يف القانون الوطني، هي من�صب يقوم على الثقة وينطوي 
على واجب العمل للم�صلحة العامة� لذلك، يكون ولء املوظفني العموميني يف نهاية املطاف للم�صالح 

العامة لبلدهم، ح�صبما يعرب عنها من خالل املوؤ�ص�صات الدميقراطية للحكومة�
ووفقًا  ونزاهة  وفاعلية  بكفاءة  ومهامهم  واجباتهم  اأداء  على  العموميون  املوظفون  2- يحر�س 
للقوانني اأو ال�صيا�صات الإدارية� وي�صعون يف كل وقت اإىل التيقن من اأنَّ املوارد العامة التي تدخل يف 

نطاق م�صوؤوليتهم تدار باأكرث الأ�صاليب فعالية وكفاءة�
يف  وخا�صة  مهامهم،  اأداء  يف  واحل��ي��دة  والإن�����ص��اف  اليقظة  العموميون  املوظفون  3- يتوخى 
دون  فرد  اأو  جماعة  لأيِّ  تف�صيلية  معاملة  منح  وقت  اأيِّ  يف  لهم  يجوز  ول  اجلمهور�  مع  عالقاتهم 
باأيِّ  لهم  املخولتني  وال�صالحية  ال�صلطة  ا�صتعمال  اإ�صاءة  اأو  فرد،  اأو  اأيِّ جماعة  التحيز �صد  اأو   داع، 

�صكل اآخر�

ثانيا- ت�شارب امل�شالح وفقدان الأهلية
اأو  اخلا�صة  م�صاحلهم  خلدمة  الر�صمية  �صلطتهم  ا�صتغالل  العموميني  للموظفني  يجوز  4- ل 
اأو  �صفقة  اأيِّ  يف  الدخول  لهم  يجوز  ول  �صليم،  غري  نحو  على  املالية  اأو  ال�صخ�صية  اأ�صرهم  م�صالح 
احل�صول على اأيِّ من�صب اأو وظيفة، اأو اأن تكون لهم اأيُّ م�صلحة مالية اأو جتارية اأو اأيُّ م�صلحة مماثلة 

اأخرى تتعار�س مع مقت�صيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم اأو اأدائها�
اأو  للقوانني  ووفقًا  الر�صمي،  من�صبهم  يقت�صيه  ال��ذي  بالقدر  العموميون،  املوظفون  5- يعلن 
ال�صيا�صات الإدارية، عن اأعمالهم اخلا�صة وم�صاحلهم التجارية واملالية اأو ما يقومون به من اأن�صطة 
لتحقيق ك�صب مايل قد ين�صاأ عنها ت�صارب حمتمل يف امل�صالح� ويلتزم املوظفون العموميون، يف حالت 
احتمال اأو ت�صور حدوث ت�صارب يف امل�صالح بني واجباتهم وم�صاحلهم اخلا�صة، بالتدابري املتخذة 

للحد من الت�صارب يف امل�صالح اأو اإزالته�
6- ل يجوز للموظفني العموميني يف اأيِّ وقت من الأوقات ا�صتخدام املال العام اأو املمتلكات العامة 
اأو اخلدمات العامة اأو املعلومات التي يح�صلون عليها اأثناء اأداء واجباتهم الر�صمية اأو ب�صببها، على 

نحو غري م�صروع للقيام باأن�صطة ل تت�صل بعملهم الر�صمي�
7- ميتثل املوظفون العموميون لالإجراءات التي ير�صيها القانون اأو حتددها ال�صيا�صات الإدارية حتى 

ل يقومون بعد ترك منا�صبهم الر�صمية با�صتغالل هذه املنا�صب ال�صابقة على وجه غري �صليم�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51، املعتمد يف 12 كانون الأول/دي�صمرب 1996�
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ثالثاً- الإف�شاح عن الأ�شول
يقت�صيه  اأو  الذي يخوله  وبالقدر  الر�صمي  يتوافق مع من�صبهم  العموميون، مبا  املوظفون  8- ميتثل 
واخل�صوم  الأ�صول  من  يحوزونه  عما  الإف�صاح  اأو  الإع��الن  ملقت�صيات  الإداري��ة،  وال�صيا�صات  القانون 

ال�صخ�صية، وكذلك، عند الإمكان، ما حتوزه زوجاتهم و/اأو من يعيلون�

رابعاً- قبول الهدايا اأو غريها من املجامالت
9- ل يجوز للموظفني العموميني، اأن يطلبوا اأو يقبلوا �صواء ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر اأيَّ هدايا 
اأو غريها من املجامالت قد يكون لها تاأثري على ممار�صتهم ملهامهم اأو اأدائهم لواجباتهم اأو على ما 

ي�صدرونه من قرارات�

خام�شاً- املعلومات ال�شرية
ذات طبيعة  معلومات  من  ما يف حوزتهم  �صرية  على  يحافظوا  اأن  العموميني  املوظفني  10- على 
�صرية ما مل يقت�س الت�صريع الوطني اأو اأداء الواجب اأو متطلبات العدالة خالف ذلك اقت�صاء �صديدا� 

وت�صري هذه القيود اأي�صًا بعد ترك اخلدمة�

�شاد�شاً- الن�شاط ال�شيا�شي
11- ل يجوز للموظفني العموميني، وفقًا للقوانني وال�صيا�صات الإدارية، القيام باأيِّ ن�صاط �صيا�صي اأو 

اأيِّ ن�صاط اآخر من �صاأنه زعزعة ثقة اجلمهور يف توخيهم احليدة لدى اأداء مهامهم وواجباتهم�





ثانياً- �شبل احل�شول على امل�شاعدة القانونية والتمثيل القانوين
*

44- املبادئ الأ�شا�شية لدور املحامني12

حيث اإنَّ �صعوب العامل توؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة، بني اأمور اأخرى، عزمها على اإيجاد ظروف 
تعزيز  الدويل يف  التعاون  هو حتقيق  مقا�صدها  اأحد  اأنَّ  وتعلن  العدل،  على  احلفاظ  ميكن يف ظلها 
اللغة  اأو  اجلن�س  اأو  العن�صر  ب�صبب  متييز  بال  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حقوق  احرتام   وت�صجيع 

اأو الدين،

وافرتا�س  القانون،  اأمام  امل�صاواة  مبادئ  يج�ّصد   )1(
الإن�صان)13( العاملي حلقوق  الإعالن  اإنَّ  وحيث 

ال�صمانات  جميع  ويف  وحمايدة،  م�صتقلة  حمكمة  اأم��ام  وعلنية  عادلة  حماكمة  يف  واحل��ق  ال��رباءة، 
الالزمة للدفاع عن كل �صخ�س توجه اإليه تهمة جنائية،

)2( يعلن، بالإ�صافة اإىل ذلك، احلق 
وحيث اإنَّ العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية)14( 

يف املحاكمة بدون تاأخري ل موجب له واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية اأمام حمكمة خمت�صة وحمايدة 
ت�صكل طبقًا للقانون،

وحيث اإنَّ العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية)2( ي�صري اإىل التزام 
الدول، مبقت�صى ميثاق الأمم املتحدة، بتعزيز الحرتام العاملي حلقوق الإن�صان واحلريات والعمل بها،

�صكل من  لأيِّ  �صون  يتعرَّ الذين  ال�صخا�س  املبادئ اخلا�صة بحماية جميع  اإنَّ جمموعة  وحيث 
)3( تن�س على اأنَّ ال�صخ�س املحتجز له احلق يف احل�صول على امل�صاعدة 

اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن)15( 
القانونية من املحامني والت�صال بهم واحل�صول على م�صورتهم،

* موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س - 7 اأيلول/�صبتمرب، 1990: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الفرع باء-3، املرفق�
)1(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د-3(�

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 173/43�
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)4( تو�صي ب�صمان توفري امل�صاعدة القانونية 
وحيث اإنَّ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء)12(

والت�صال باملحامني يف اإطار من ال�صرية لل�صجناء الذين مل يحاكموا بعد،

)5( توؤكد من جديد حق 
وحيث اإنَّ ال�صمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام)13(

اأيِّ �صخ�س م�صتبه يف ارتكابه جرمية ميكن اأن تكون عقوبتها الإعدام اأو متهم بارتكابها يف احل�صول 
على م�صاعدة قانونية كافية يف كل مراحل املحاكمة، وفقًا للمادة 14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية،
 )6(

اإنَّ اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام واإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة)14(  وحيث 
اجلرمية  �صحايا  ا�صتعانة  فر�س  حت�صني  بغية  والوطني  الدويل  ال�صعيدين  على  تتخذ  بتدابري  يو�صي 

بالعدالة وح�صولهم على معاملة من�صفة، ورد حقوقهم وتعوي�صهم وم�صاعدتهم،

الأ�صخا�س،  جلميع  املقررة  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حلقوق  الكافية  احلماية  اإنَّ  وحيث 
اقت�صادية كانت اأو اجتماعية اأو ثقافية اأو مدنية اأو �صيا�صية، تقت�صي ح�صول جميع الأ�صخا�س فعال 

على خدمات قانونية يقّدمها مهنيون قانونيون م�صتقلون،

وحيث اإنَّ للرابطات املهنية للمحامني دورا حيويا يف اإعالء معايري املهنة واآدابها وحماية اأع�صائها 
من املالحقة الق�صائية والقيود والنتهاكات التي ل موجب لها، ويف توفري اخلدمات القانونية لكل من 

يحتاج اإليها، والتعاون مع املوؤ�ص�صات احلكومية وغريها يف تعزيز اأهداف العدالة وامل�صلحة العامة،

املبادئ  وحت��رتم  تراعي  اأن  الوطنية،  وممار�صاتها  ت�صريعاتها  اإط��ار  يف  للحكومات،  ينبغي 
الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني، الواردة اأدناه، التي �صيغت مل�صاعدة الدول الأع�صاء يف مهمتها املتعلقة 
بتعزيز وتاأمني الدور ال�صليم للمحامني، وينبغي اأن ُتطلع عليها املحامني وغريهم من الأ�صخا�س مثل 
الق�صاة ووكالء النيابة واأع�صاء ال�صلطة التنفيذية وال�صلطة الت�صريعية، واجلمهور بوجه عام� وتنطبق 
هذه املبادئ اأي�صًا، ح�صب القت�صاء، على الأ�صخا�س الذين ميار�صون مهام املحامني دون اأن يكون لهم 

املركز القانوين للمحامني�

اإمكان ال�شتعانة باملحامني واحل�شول على اخلدمات القانونية
1- لكل �صخ�س احلق يف طلب امل�صاعدة من حمام يختاره بنف�صه حلماية حقوقه واإثباتها، وللدفاع 

عنه يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية�
الة واآليات قادرة على ال�صتجابة تتيح ال�صتعانة باملحامني  2- ت�صمن احلكومات توفري اإجراءات فعَّ
اأرا�صيها واخلا�صعني لوليتها، دون  الة وعلى قدم امل�صاواة جلميع الأ�صخا�س املوجودين يف  ب�صورة فعَّ
متييز من اأيِّ نوع، كالتمييز ب�صبب العن�صر اأو اللون اأو الأ�صل العرقي اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الديانة اأو 

 )4(حقوق الإن�صان: جمموعة �صكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �صكوك دولية )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

 )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1(، الفرع ياء، الرقم 34�
)5(مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 50/1984�

)6(مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�
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الراأي ال�صيا�صي اأو اأيِّ راأي اآخر اأو الأ�صل القومي اأو الجتماعي اأو امللكية اأو املولد اأو اأيِّ و�صع اقت�صادي 
اأو غري اقت�صادي�

القانونية  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  الأخرى  وامل��وارد  الكايف  التمويل  توفري  احلكومات  3- تكفل 
للفقراء ولغريهم من الأ�صخا�س املحرومني، ح�صب القت�صاء� وتتعاون الرابطات املهنية للمحامني يف 

تنظيم وتوفري اخلدمات والت�صهيالت وغريها من املوارد�
4- تروج احلكومات والرابطات املهنية للمحامني للربامج التي ت�صتهدف اإعالم اجلمهور بحقوقه 
اإيالء عناية  وواجباته مبقت�صى القانون، وبدور املحامني الهام يف حماية حرياته الأ�صا�صية� وينبغي 
واإذا لزم الأمر، طلب  تاأكيد حقوقهم،  خا�صة مل�صاعدة الفقراء و�صائر املحرومني بغية متكينهم من 

م�صاعدة من املحامني�

�شمانات خا�شة يف م�شائل العدالة اجلنائية
5- ت�صمن احلكومات قيام ال�صلطة املخت�صة، فورا، باإبالغ جميع الأ�صخا�س بحقهم يف اأن يتوىل 
لدى  اأو  �صجنهم،  اأو  احتجازهم  اأو  عليهم  القب�س  اإلقاء  لدى  يختارونه  حمام  وم�صاعدتهم  متثيلهم 

اتهامهم بارتكاب خمالفة جنائية�
6- يكون لالأ�صخا�س الذين لي�س لهم حمامون احلق يف اأن يعنّي لهم حمامون ذوو خربة وكفاءة 
الة، وذلك يف جميع احلالت  تتفق مع طبيعة اجلرمية املتهمني بها، ليقدموا اإليهم م�صاعدة قانونية فعَّ
التي يقت�صي فيها �صالح العدالة ذلك، ودون اأن يدفعوا مقابال لهذه اخلدمة اإذا مل يكن لديهم مورد 

كاف لذلك�
7- تكفل احلكومات اأي�صًا جلميع الأ�صخا�س املقبو�س عليهم اأو املحتجزين، بتهمة جنائية اأو بدون 
تهمة جنائية، اإمكانية ال�صتعانة مبحام فورا، وباأيِّ حال خالل مهلة ل تزيد عن ثمان واأربعني �صاعة 

من وقت القب�س عليهم اأو احتجازهم�
وت�صهيالت  واأوق����ات  ف��ر���س  امل�صجونني  اأو  املحتجزين  اأو  عليهم  املقبو�س  جلميع  ��ر  8- ت��وفَّ
وب�صرية  مراقبة،  ول  تدّخل  ول  اإبطاء  دومن��ا  وي�صت�صريوه،  معه  ويتحدثوا  حمام  يزورهم  لأن  تكفي 
لي�س  ولكن  القوانني،  باإنفاذ  املكلَّفني  املوظفني  نظر  حتت  ال�صت�صارات  هذه  تتم  اأن  ويجوز   كاملة� 

حتت �صمعهم�

املوؤهالت والتدريب
وتدريب  تعليم  توفري  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  للمحامني  املهنية  والرابطات  احلكومات  9- تكفل 
مالئمني للمحامني، وتوعيتهم اإىل املثل والواجبات الأخالقية للمحامني واإىل حقوق الإن�صان واحلريات 

الأ�صا�صية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل�
�صخ�س  اأيِّ  خ�صوع  عدم  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  للمحامني  املهنية  والرابطات  احلكومات  10- تكفل 
يريد دخول مهنة القانون، اأو ال�صتمرار يف ممار�صتها، للتمييز ب�صبب العن�صر اأو اللون اأو اجلن�س اأو 
الأ�صل العرقي اأو الديانة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو اأي راأي اآخر اأو الأ�صل الوطني اأو الجتماعي اأو امللكية 
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اأو املولد اأو الو�صع القت�صادي اأو غري ذلك من الأو�صاع، وي�صتثنى من ذلك اأنَّ �صرط كون املحامني من 
رعايا البلد املعني ل يعترب متييزا�

اإىل اخلدمات  احتياجاتها  تلبي  اأو مناطق ل  اأو جاليات  فيها جماعات  توجد  التي  البلدان  11- يف 
القانونية وبوجه خا�س جماعات لها ثقافات اأو تقاليد اأو لغات متميزة اأو جماعات �صبق لها اأن وقعت 
�صحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات املهنية للمحامني واملوؤ�ص�صات التعليمية اأن تتخذ تدابري 
خا�صة تتيح للمر�صحني من هذه اجلماعات فر�س اللتحاق مبهنة القانون، واأن تكفل ح�صولهم على 

التدريب املالئم لحتياجات جماعاتهم�

الواجبات وامل�شوؤوليات
12- يحافظ املحامون، يف جميع الأحوال، على �صرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملني اأ�صا�صيني 

يف جمال اإقامة العدل�
13- تت�صمن واجبات املحامني نحو موكليهم ما يلي:

اأ�صلوب  وب�صاأن  القانونية،  والتزاماتهم  بحقوقهم  يتعلق  فيما  للموكلني  امل�صورة  )اأ( اإ�صداء 
عمل النظام القانوين وعالقته باحلقوق واللتزامات القانونية للموكلني؛

حلماية  القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  املالئمة،  الطرائق  ب�صتى  موكليهم  م�صاعدة  )ب(  
م�صاحلهم؛

)ج(   م�صاعدة موكليهم اأمام املحاكم مبختلف اأنواعها وال�صلطات الإدارية ح�صب القت�صاء�
14- ي�صعى املحامون، لدى حماية حقوق موكليهم واإعالء �صاأن العدالة، اإىل التم�صك بحقوق الإن�صان 
جميع  يف  ت�صرفاتهم  وتكون  الدويل،  والقانون  الوطني  القانون  بها  يعرتف  التي  الأ�صا�صية  واحلريات 

الأحوال حرة متيقظة مما�صية للقانون وللمعايري املعرتف بها واأخالقيات مهنة القانون�
15- يحرتم املحامون دائما م�صالح موكليهم ب�صدق وولء�

�شمانات لأداء املحامني ملهامهم
16- تكفل احلكومات ما يلي للمحامني )اأ( القدرة على اأداء جميع وظائفهم املهنية بدون تخويف اأو 
اإعاقة اأو م�صايقة اأو تدخل غري لئق؛ و)ب( القدرة على النتقال اإىل موكليهم والت�صاور معهم بحرية 
داخل البلد وخارجه على ال�صواء؛ و)ج( عدم تعري�صهم، ول التهديد بتعري�صهم، للمالحقة القانونية 
اأو العقوبات الإدارية والقت�صادية وغريها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايري واآداب املهنة 

املعرتف بها�
تاأدية  اء  جرَّ من  للخطر  اأمنهم  �س  تعرَّ اإذا  للمحامني،  كافية  حماية  �صمانات  ال�صلطات  ر  17- توفِّ

وظائفهم�
هوؤلء  بق�صايا  اأو  موكليهم  بجريرة  اأخذهم  وظائفهم،  ملهام  املحامني  لأداء  نتيجة  يجوز،  18- ل 

املوكلني�
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ترف�س  اأن  امل�صاورة  على  احل�صول  يف  باحلق  تعرتف  اإداري��ة  �صلطة  اأو  حمكمة  لأيِّ  يجوز  19- ل 
اأهليته  اأمامها نيابة عن موكله، ما مل يكن هذا املحامي قد فقد  اأيِّ حمام يف املثول  العرتاف بحق 

طبقًا للقوانني واملمار�صات الوطنية وطبقًا لهذه املبادئ�
20- يتمتع املحامون باحل�صانة املدنية واجلنائية بالن�صبة للت�صريحات التي يدلون بها بنية ح�صنة، 
�صواء كان ذلك يف مرافعاتهم املكتوبة اأو ال�صفهية اأو لدى مثولهم اأمام املحاكم اأو غريها من ال�صلطات 

التنفيذية اأو الإدارية�
وامللفات  املعلومات  على  الإطالع  اإمكانية  للمحامني  ت�صمن  اأن  املخت�صة  ال�صلطات  واجب  21- من 
تقدمي  من  لتمكينهم  تكفي  لفرتة  وذلك  ت�صرفها،  حتت  اأو  حوزتها  يف  هي  التي  املنا�صبة  والوثائق 

الة ملوكليهم� وينبغي تاأمني هذا الإطالع يف غ�صون اأق�صر مهلة مالئمة� م�صاعدة قانونية فعَّ
22- تكفل احلكومات وحترتم �صرية جميع الت�صالت وامل�صاورات التي جترى بني املحامني وموكليهم 

يف اإطار عالقاتهم املهنية�

حرية التعبري وتكوين الرابطات والن�شمام اإليها
23- للمحامني، �صاأنهم �صاأن اأيِّ مواطن اآخر، احلق يف حرية التعبري وتكوين الرابطات والن�صمام اإليها 
وعقد الجتماعات� ويحق لهم، ب�صفة خا�صة، امل�صاركة يف املناق�صات العامة لالأمور املتعلقة بالقانون 
واإقامة العدل وتعزيز حقوق الإن�صان وحمايتها، والن�صمام اإىل املنظمات املحلية اأو الوطنية اأو الدولية 
�صوا لقيود مهنية ب�صبب عملهم امل�صروع اأو ع�صويتهم يف  اأو ت�صكيلها وح�صور اجتماعاتها بدون اأن يتعرَّ
منظمة م�صروعة� وعند ممار�صة هذه احلقوق، يت�صرف املحامون دائما وفقًا للقانون واملعايري املعرتف 

بها واأخالقيات مهنة القانون�

الرابطات املهنية للمحامني
24- للمحامني احلق يف اأن ي�صكلوا وين�صّموا اإىل رابطات مهنية ذاتية الإدارة متثل م�صاحلهم وت�صجع 
موا�صلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم املهنية� وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من 

جانب اأع�صائها� ومتار�س مهامها دون تدخل خارجي�
اخلدمات  على  فرد  كل  ح�صول  ل�صمان  احلكومات  مع  للمحامني  املهنية  الرابطات  25- تتعاون 
اإىل  امل�صورة  تقدمي  م��ن  املحامني  متكن  ول�صمان  بامل�صاواة،  ومت�صمة  الة  فعَّ بطريقة  القانونية 
تدخل  دون  بها،  املعرتف  املهنية  والآداب  وللمعايري  للقانون  وفقًا  ومتثيلهم  وم�صاعدتهم   موكليهم 

ل موجب له�

الإجراءات التاأديبية
26- ي�صع العاملون يف املهن القانونية، من خالل اأجهزتهم املالئمة اأو بوا�صطة الت�صريعات، مدونات 

لل�صلوك املهني للمحامني توافق القانون والعرف الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية املعرتف بها�
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27- ينظر يف التهم اأو ال�صكاوى املوجهة �صد املحامني ب�صفتهم املهنية، على وجه ال�صرعة وب�صورة 
من�صفة ووفقًا لإجراءات منا�صبة� ويكون لهم احلق يف اأن ت�صمع اأقوالهم بطريقة عادلة، مبا يف ذلك 

حق احل�صول على م�صاعدة حمام يختارونه باأنف�صهم�
العاملون يف مهنة  ي�صكلها  تاأديبية حمايدة  اأمام جلنة  املحامني  التاأديبية �صد  الإج��راءات  28- تقام 

القانون، اأو اأمام �صلطة قانونية م�صتقلة اأو اأمام حمكمة، وتخ�صع ملراجعة ق�صائية م�صتقلة�
املعايري  من  ذلك  وغري  املهني  ال�صلوك  قواعد  ملدونة  وفقًا  التاأديبية  الإج��راءات  جميع  29- تقرر 

املعرتف بها واآداب مهنة القانون ويف �صوء هذه املبادئ�

 45- مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�شاأن �شبل احل�شول 
*

على امل�شاعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية12
مة األف- مقدِّ

بالإن�صاف  يت�صم  اجلنائية  للعدالة  نظام  اأيِّ  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  القانونية  امل�صاعدة  1- متثل 
والإن�صانية والكفاءة ويقوم على �صيادة القانون� وت�صكل امل�صاعدة القانونية اأ�صا�صا للتمتع بحقوق اأخرى 
من بينها احلق يف حماكمة عادلة، كما هو حمدد يف الفقرة 1 من املادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق 
)1( و�صرطا م�صبقا ملمار�صة هذه احلقوق، و�صمانة مهمة تكفل حتقيق مبداأ الإن�صاف الأ�صا�صي 

الإن�صان،)13(
وتر�صيخ ثقة اجلمهور العام يف اإجراءات العدالة اجلنائية�

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  من   14 امل��ادة  من  )د(   3 الفقرة  تن�س  ذلك،  2- وف�صال عن 
الدفاع عن  "حماكمته ح�صوريا ومتكينه من  بينها حق كل فرد يف  )2( على جمموعة حقوق من 

وال�صيا�صية)14( 
اإن مل يكن له مدافع،  اأن يكون له مدافع  اأو بوا�صطة مدافع يختاره لذلك؛ واإعالمه بحقه يف  نف�صه بنف�صه 
اإن كان ل ي�صتطيع مكافاأته   وتزويده، عندما تقت�صي م�صلحة العدالة ذلك، مبدافع يعني له حكما وجمانا 

على اأتعابه�
ال،  ال للم�صاعدة القانونية، باعتباره جزءا من نظام عدالة جنائية فعَّ 3- ومن �صاأن تطبيق نظام فعَّ
اأن يقل�س مدة احتجاز امل�صتبه بهم يف مراكز ال�صرطة ومراكز الحتجاز، اإىل جانب خف�س عدد نزلء 
ال�صجون والإدانات اخلاطئة واكتظاظ ال�صجون وتراكم الق�صايا يف املحاكم واحلد من معاودة ارتكاب 
اجلرائم ومعاودة الإيذاء� وميكن لذلك النظام اأي�صًا اأن يحمي حقوق ال�صحايا وال�صهود واأن ي�صونها يف 
اإطار اإجراءات العدالة اجلنائية� وميكن ا�صتخدام امل�صاعدة القانونية للم�صاهمة يف منع وقوع اجلرائم 

عن طريق زيادة الوعي بالقانون�
4- وتوؤدي امل�صاعدة القانونية دورا مهما يف تي�صري جتنب الإحالة اإىل الإجراءات الق�صائية وا�صتخدام 
زيادة م�صاركة  والت�صجيع على  التدابري غري الحتجازية؛  املجتمعية، مبا يف ذلك  والتدابري  اجلزاءات 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 187/67، املعتمد يف 20 كانون الأول/دي�صمرب 2012�

)1(قرار اجلمعية العامة 217 األف )د - 3(�

)2( مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د - 21(�
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املجتمعات املحلية يف نظم العدالة اجلنائية؛ واحلد من اللجوء اإىل الحتجاز وال�صجن بال داع؛ وتر�صيد 
�صيا�صات العدالة اجلنائية؛ وكفالة ا�صتخدام موارد الدولة بكفاءة�

لتقدمي  الالزمة  والقدرات  امل��وارد  اإىل  تفتقر  ت��زال  ل  البلدان  من  العديد  اأنَّ  له  يوؤ�صف  5- ومما 
امل�صاعدة القانونية للم�صتبه بهم واملتهمني بارتكاب جرائم ولل�صجناء وال�صحايا وال�صهود�

يف  القانونية  امل�صاعدة  على  احل�صول  �صبل  ب�صاأن  وتوجيهاتها  املتحدة  الأمم  مبادئ  6- وتهدف 
تزويد  اإىل  بها،  املعرتف  ال�صليمة  واملمار�صات  الدولية  املعايري  من  امل�صتمدة  اجلنائية،  العدالة  نظم 
الدول باإر�صادات ب�صاأن املبادئ الأ�صا�صية التي ينبغي اأن يرتكز عليها اأيُّ نظام للم�صاعدة القانونية يف 
ال وم�صتدام للم�صاعدة  �صياق العدالة اجلنائية وبيان العنا�صر املحددة الالزمة لتطبيق نظام وطني فعَّ
القانونية عماًل بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي  القانونية، بغية تعزيز احل�صول على امل�صاعدة 
على  احل�صول  �صبل  حت�صني  على  ال��دويل  "التعاون  املعنون   2007 متوز/يوليه   26 امل��وؤرخ   24/2007

امل�صاعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، وخ�صو�صًا يف اأفريقيا"�
العدالة اجلنائية  القانونية يف نظام  اإىل امل�صاعدة  باللجوء  ليلونغوي املتعلق  اإعالن  7- ومتا�صيا مع 
وا�صعا مفهوما  والتوجيهات  املبادئ  ه��ذه  تعتمد  الإع���الن،  لتنفيذ  ليلونغوي  عمل  وخطة  اأفريقيا   يف 

 للم�صاعدة القانونية�
8- ولأغرا�س املبادئ والتوجيهات، ي�صمل م�صطلح "امل�صاعدة القانونية" امل�صورة وامل�صاعدة والتمثيل 
بارتكاب  اأو املتهمني  بهم  امل�صتبه  اأو  امل�صجونني  اأو  عليهم  املقبو�س  اأو  املحتجزين  لالأ�صخا�س  القانوين 
م هذه امل�صاعدة دون فر�س اأيِّ تكاليف  جرائم، ولل�صحايا وال�صهود يف اإجراءات العدالة اجلنائية، وتقدَّ
على من ل ميلكون و�صائل مالية كافية اأو متى اقت�صت م�صلحة العدالة ذلك� وف�صال عن ذلك، يق�صد 
القانونية  املعلومات  على  واحل�صول  القانوين  التثقيف  مفاهيم  تت�صمن  اأن  القانونية"  "امل�صاعدة  من 
واإج��راءات  املنازعات  لت�صوية  بديلة  اآليات  لالأ�صخا�س من خالل  م  تقدَّ التي  ذلك من اخلدمات   وغري 

العدالة الت�صاحلية�
م م�صاعدة  يقدِّ الذي  الفرد  اإىل  الوثيقة  ي�صار يف هذه  املذكورة،  والتوجيهات  املبادئ  9- ولأغرا�س 
بعبارة  قانونية  م�صاعدة  م  تقدِّ التي  املنظمات  اإىل  وي�صار  القانونية"،  امل�صاعدة  م  "مقدِّ بعبارة  قانونية 
مي امل�صاعدة القانونية، غري اأنَّ  مي خدمات امل�صاعدة القانونية"� وياأتي املحامون يف �صدارة مقدِّ "مقدِّ
مي  املبادئ والتوجيهات تقرتح اأي�صًا اأن ت�صرك الدول طائفة وا�صعة من اأ�صحاب امل�صلحة باعتبارهم مقدِّ
خدمات امل�صاعدة القانونية يف �صكل منظمات غري حكومية ومنظمات اأهلية ومنظمات خريية دينية وغري 
دينية وهيئات ورابطات مهنية ودوائر اأكادميية� وينبغي التقيد يف تقدمي امل�صاعدة القانونية لرعايا دولة 

)3( واملعاهدات الثنائية ال�صارية الأخرى�
اأجنبية مبقت�صيات اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية12

فقد  القانونية�  امل�صاعدة  تقدمي  يف  الدول  ت�صتخدمها  التي  النماذج  اختالف  مالحظة  10- وجتدر 
التطوعية  والنظم  املتعاقدين  واملحامني  اخلا�صني  واملحامني  العموميني  املحامني  النماذج  تلك  ت�صمل 
ونقابات املحامني وامل�صاعدين القانونيني وغريهم� ول توؤيد املبادئ والتوجيهات اأيَّ منوذج حمدد واإمنا 
ت�صجع الدول على �صمان احلق الأ�صا�صي يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية لالأ�صخا�س املحتجزين اأو 

)3(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638�
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)5( اأو املتهمني بارتكاب جرائم، مع تو�صيع نطاق امل�صاعدة 
)4( اأو امل�صتبه بهم13

املقبو�س عليهم اأو امل�صجونني12
تقدمي  ونظم  اجلنائية  العدالة  نظام  طائلة  حتت  يقعون  الذين  الآخرين  الأ�صخا�س  لت�صمل  القانونية 

امل�صاعدة القانونية املتنوعة� 
من  �صل�صلة  اتخاذ  القت�صاء،  للدول، ح�صب  ينبغي  باأنه  الإقرار  على  والتوجيهات  املبادئ  11- وتقوم 
التدابري التي من �صاأنها تعظيم الأثر الإيجابي الذي ميكن اأن يحدثه اإن�صاء نظم �صليمة الأداء للم�صاعدة 
الة وعلى اللجوء اإىل العدالة، حتى واإن مل تكن  القانونية و/اأو تعزيزها على نظم العدالة اجلنائية الفعَّ

هذه التدابري مرتبطة متامًا بامل�صاعدة القانونية�
12- واإذ تقر هذه املبادئ والتوجيهات بحق جمموعات معينة يف احل�صول على حماية اإ�صافية اأو باأنها 
اأكرث عر�صة للخطر عند تعاملها مع نظام العدالة اجلنائية، فهي تت�صمن اأي�صًا اأحكامًا حمددة عن املراأة 

والأطفال واملجموعات ذات الحتياجات اخلا�صة�
13- وتعنى املبادئ والتوجيهات يف املقام الأول باحلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية، باعتباره 
حقا متمايزا عن احلق يف احل�صول على العون القانوين على النحو املعرتف به يف القانون الدويل� ول 
ر قدرًا من احلماية اأقل مما هو من�صو�س  ينبغي تف�صري اأيِّ �صيء يف هذه املبادئ والتوجيهات على اأنه يوفِّ
بها  املعمول  والإقليمية  الدولية  الإن�صان  حقوق  عهود  اأو  واتفاقيات  الوطنية  واللوائح  القوانني  يف  عليه 
املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  ل احل�صر،  املثال  �صبيل  على  ومنها  العدل،  اإقامة  جمال  يف 
)7( والتفاقية 

)6( واتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة15
وال�صيا�صية واتفاقية حقوق الطفل14

)8( غري اأنَّ ذلك ل ينبغي اأن يف�صر على اأنه 
الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�صرهم16

يعني اإلزام الدول ب�صكوك دولية واإقليمية مل ت�صدق عليها اأو مل تن�صم اإليها�

باء-  املبادئ
املبداأ 1

احلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية

القانونية  نظمها  يف  القانونية  امل�صاعدة  على  احل�صول  يف  باحلق  التمتع  تكفل  اأن  للدول  14- ينبغي 
باأنَّ  منها  اإق��رارا  احل��ال،  انطباق  عند  الد�صتور،  يف  ذلك  يف  مبا  ممكن،  م�صتوى  اأعلى  على  الوطنية 
اأ�صا�صيا لأداء نظم العدالة اجلنائية التي تقوم على �صيادة القانون،  امل�صاعدة القانونية متثل عن�صرا 

املبادئ  جمموعة  يف  الواردة  تعاريفها  ح�صب  امل�صجون"  و"ال�صخ�س  املحتجز  و"ال�صخ�س  "القب�س"  م�صطلحات  )4( تفهم 

املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�س الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن )مرفق قرار اجلمعية العامة 173/43(�
)5( ين�صاأ حق امل�صتبه بهم يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية قبل ال�صتجواب، متى اأ�صبحوا على علم باأنهم خا�صعون للتحقيق، 

وعندما يتعر�صون للتهديد بالعتداء اأو الرتهيب، يف �صياق الحتجاز، مثاًل�
)6( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531�

)7( املرجع نف�صه، املجلد 1249، الرقم 20378�

)8( املرجع نف�صه، املجلد 2220، الرقم 39481�
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الإن�صاف  مبداأ  لكفالة  مهمة  و�صمانة  عادلة،  حماكمة  يف  احلق  ت�صمل  اأخرى  بحقوق  للتمتع  واأ�صا�صا 
)9(

الأ�صا�صي وثقة اجلمهور يف اإجراءات العدالة اجلنائية�12

املبداأ 2
م�صوؤوليات الدولة

وامل�صوؤوليات  الواجبات  من  ذلك  باعتبار  القانونية  امل�صاعدة  تقدمي  يف  تنظر  اأن  للدول  15- ينبغي 
املنوطة بها� وحتقيقا لهذه الغاية، ينبغي لها اأن تنظر، ح�صب القت�صاء، يف �َصنِّ ت�صريعات ولوائح حمددة 
ال وم�صتدام وذي م�صداقية� وينبغي  و�صمان تطبيق نظام �صامل للم�صاعدة القانونية قريب املنال وفعَّ

للدول تخ�صي�س املوارد الب�صرية واملالية الالزمة لنظام امل�صاعدة القانونية�
م  16- وينبغي للدولة األَّ تعرقل املنظمة املدافعة عن امل�صتفيد من امل�صاعدة القانونية اأو ا�صتقاللية مقدِّ

امل�صاعدة القانونية�
17- وينبغي للدول اأن تعمل على تعزيز معرفة الأ�صخا�س بحقوقهم والتزاماتهم مبقت�صى القانون من 

خالل و�صائل مالئمة، بغية منع اأيِّ �صلوك اإجرامي اأو حالت اإيذاء�
18- وينبغي للدول اأن ت�صعى اإىل تعزيز معرفة جمتمعاتها بنظام العدالة لديها ووظائفه، و�صبل التظلم 

اأمام املحاكم والآليات البديلة لت�صوية املنازعات�
19- وينبغي للدول اأن تنظر يف اتخاذ تدابري مالئمة لإعالم جمتمعاتها بالأفعال التي يجرمها القانون� 
اجلرائم  ت�صنيف  يختلف  حيث  اأخرى،  ق�صائية  وليات  اإىل  للم�صافرين  املعلومات  هذه  تقدمي  ويعترب 

وكيفية مقا�صاة مرتكبيها، عامال جوهريا ملنع اجلرمية�

املبداأ 3
تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل الأ�صخا�س امل�صتبه بارتكابهم جرائم اأو املتهمني بارتكاب جرائم

اإج��راءات  مراحل  جميع  يف  القانونية  امل�صاعدة  على  احل�صول  يف  احلق  تكفل  اأن  للدول  20- ينبغي 
العدالة اجلنائية لأيِّ �صخ�س يحتجز اأو يقب�س علي�ه اأو ي�صتبه بارتكابه جرمية يعاقب عليها بال�صجن اأو 

الإعدام اأو يتهم بارتكاب تلك اجلرمية� 
21- وينبغي اأي�صًا تقدمي امل�صاعدة القانونية، بغ�س النظر عن الو�صائل املادية املتاحة لل�صخ�س املعني، 
متى اقت�صت ذلك م�صلحة العدالة ب�صبب طابع الق�صية ال�صتعجايل اأو تعقدها اأو �صدة العقوبة املحتملة، 

على �صبيل املثال�
اأو  للبالغني  بها  م  تقدَّ التي  ال�صروط  بنف�س  القانونية  امل�صاعدة  على  الأطفال  يح�صل  اأن  22- وينبغي 

ب�صروط اأكرث ت�صاهاًل�

)9( يفهم م�صطلح "اإجراءات العدالة" على النحو املعرف يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�صاأن العدالة يف الأمور املتعلقة 

املبادئ  هذه  ولأغرا�س   �)20/2005 والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  قرار  )مرفق  عليها  وال�صهود  اجلرمية  �صحايا  بالأطفال 
والتوجيهات، ي�صمل امل�صطلح اأي�صًا مفاهيم ت�صليم املطلوبني ونقل ال�صجناء واإجراءات تبادل امل�صاعدة القانونية�
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ر امل�صاعدة القانونية اإىل الأ�صخا�س  23- وتتحمل ال�صرطة واملدعون العامون والق�صاة م�صوؤولية �صمان توفُّ
الذين ميثلون اأمامهم ول ي�صتطيعون حتمل تكاليف توكيل حمام و/اأو الذين ينتمون اإىل فئات �صعيفة�

املبداأ 4
تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل �صحايا اجلرائم

م امل�صاعدة القانونية اإىل �صحايا اجلرائم، دون امل�صا�س  24- ينبغي للدول، ح�صب القت�صاء، اأن تقدِّ
بحقوق املتهمني اأو التعار�س معها�

املبداأ 5
امل�صاعدة القانونية لل�صهود

دون  اجلرائم،  على  ال�صهود  اإىل  القانونية  امل�صاعدة  م  تقدِّ اأن  القت�صاء،  ح�صب  للدول،  25- ينبغي 
امل�صا�س بحقوق املتهمني اأو التعار�س معها�

املبداأ 6
عدم التمييز

26- ينبغي للدول اأن تكفل تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل جميع الأ�صخا�س بغ�س النظر عن عمرهم 
اأو عرقهم اأو لونهم اأو كونهم ذكورا اأو اإناثا اأو لغتهم اأو دينهم اأو معتقدهم اأو راأيهم ال�صيا�صي اأو غريه 
اأو اأ�صلهم الوطني اأو الجتماعي اأو ممتلكاتهم اأو جن�صيتهم اأو مكان اإقامتهم اأو مولدهم اأو تعليمهم اأو 

و�صعهم الجتماعي اأو اأيِّ و�صع اآخر�

املبداأ 7
الة ب�صرعة تقدمي امل�صاعدة القانونية الفعَّ

مراحل  جميع  يف  ال�صرعة  وجه  على  الة  الفعَّ القانونية  امل�صاعدة  م  تقدَّ اأن  كفالة  للدول  27- ينبغي 
اإجراءات العدالة اجلنائية�

الة، على �صبيل املثال ل احل�صر، و�صول الأ�صخا�س املحتجزين اإىل  28- وت�صمل امل�صاعدة القانونية الفعَّ
ر الوقت  مي امل�صاعدة القانونية دون عوائق، و�صرية الت�صالت، والو�صول اإىل ملفات الق�صية، وتوفُّ مقدِّ

والت�صهيالت الكافية لإعداد دفاعهم�

املبداأ 8
احلق يف احل�صول على املعلومات

29- ينبغي اأن تكفل الدول اإعالم الأ�صخا�س بحقهم يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية وغريها من 
ال�صمانات الإجرائية، وكذلك اإعالمهم بالعواقب التي قد ترتتب على تنازلهم طواعية عن تلك احلقوق، 

وذلك قبل اأيِّ ا�صتجواب لهم واأثناء حرمانهم من حريتهم�
30- وينبغي للدول اأن تكفل اإتاحة �صبل احل�صول جمانا على املعلومات املتعلقة باحلقوق خالل اإجراءات 

العدالة اجلنائية وبخدمات امل�صاعدة القانونية، وجعل تلك املعلومات يف متناول اجلمهور�
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املبداأ 9
�صبل النت�صاف وال�صمانات

الة تطبق يف حالة تقوي�س اإمكانية احل�صول  31- ينبغي للدول اأن حتدد �صبل انت�صاف و�صمانات فعَّ
على امل�صاعدة القانونية اأو تاأخريها اأو رف�صها اأو يف حالة عدم اإعالم الأ�صخا�س بحقهم يف احل�صول 

على امل�صاعدة القانونية ب�صورة مالئمة�

املبداأ 10
الإن�صاف يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية

32- ينبغي اتخاذ تدابري خا�صة لكفالة ح�صول الن�صاء والأطفال والفئات ذات الحتياجات اخلا�صة 
واأفراد الأقليات  ال�صن  كبار  ح�صرا  ل  مثاًل  فيهم  مبن  جمدية،  ب�صورة  القانونية  امل�صاعدة  على 
والأ�صخا�س ذوو الإعاقة وامل�صابون باأمرا�س عقلية وامل�صابون بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية وغريه 
من الأمرا�س املعدية اخلطرية الأخرى ومتعاطو املخدرات وال�صعوب الأ�صلية وعدميو اجلن�صية وطالبو 
اللجوء والرعايا الأجانب واملهاجرون والعمال املهاجرون والالجئون وامل�صردون داخل بلدانهم� وينبغي 
اأن تلبي هذه التدابري الحتياجات اخلا�صة لهذه الفئات واأن تكون، يف جملة اأمور، مراعية للفروق بني 

اجلن�صني ومالئمة ملختلف الأعمار�
املناطق  يعي�صون يف  الذين  الأ�صخا�س  اإىل  القانونية  امل�صاعدة  تقدمي  كفالة  اأي�صًا  للدول  33- وينبغي 
الفئات  اإىل  ينتمون  الذين  الأ�صخا�س  واإىل  واجتماعيا  اقت�صاديا  املحرومة  واملناطق  والنائية  الريفية 

املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا�
املبداأ 11

تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل الأطفال على نحو يخدم م�صاحلهم الف�صلى
)10( يف جميع قرارات امل�صاعدة 

34- ينبغي اإيالء العتبار يف املقام الأول ملراعاة امل�صالح الف�صلى للطفل12
القانونية التي توؤثر على الأطفال�

الف�صلى،  الأطفال، مبا يخدم م�صلحتهم  اإىل  القانونية  امل�صاعدة  لتقدمي  الأولوية  اإيالء  35- وينبغي 
الة  وفعَّ تخ�ص�صات  لعدة  و�صاملة  لأعمارهم  ومالئمة  املنال  مي�صورة  امل�صاعدة  هذه  تكون  اأن  وينبغي 

وم�صتجيبة لحتياجات الأطفال القانونية والجتماعية اخلا�صة�

املبداأ 12
مي امل�صاعدة القانونية وحمايتهم ا�صتقالل مقدِّ

وحرية  بفعالية  بعملهم  القيام  اإمكانية  القانونية  امل�صاعدة  مي  ملقدِّ ال��دول  تكفل  اأن  36- ينبغي 
مي امل�صاعدة القانونية اإمكانية اأداء جميع  وا�صتقاللية� وينبغي للدول، على وجه التحديد، اأن تكفل ملقدِّ
من  الالئق؛ ومتكنهم  التدخل غري  اأو  التحر�س  اأو  التعويق  اأو  للتخويف  �س  التعرُّ دون  املهنية  وظائفهم 
اأو خارجه، والطالع  ال�صفر والت�صاور مع عمالئهم ومقابلتهم بحرية وب�صرية تامة �صواء داخل بلدهم 

 )10( يق�صد مب�صطلح "طفل" اأي �صخ�س مل يتجاوز عمره الثامنة ع�صرة، وفقًا لتفاقية حقوق الطفل�
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اأو  الق�صائية  للمالحقة  �صهم  تعرُّ وعدم  ال�صلة؛  ذات  امللفات  من  وغريها  الدعاء  ملفات  على  بحرية 
لأيِّ جزاءات اإدارية اأو اقت�صادية اأو غريها، اأو تهديدهم بتلك املالحقة اأو اجلزاءات، ب�صبب اأيِّ اإجراء 

يتخذونه وفقًا للواجبات اأو املعايري اأو الأخالقيات املهنية املعرتف بها�

املبداأ 13
مي امل�صاعدة القانونية وم�صاءلتهم كفاءة مقدِّ

التعليم  على  القانونية  امل�صاعدة  مي  مقدِّ جميع  ح�صول  ل�صمان  اآليات  ت�صع  اأن  للدول  37- ينبغي 
يتعاملون  التي  اجلرائم  خطورة  منها  ومل�صائل  عملهم  لطبيعة  املالئمة  واخلربات  واملهارات  والتدريب 

معها وحقوق الن�صاء والأطفال والفئات ذات الحتياجات اخلا�صة واحتياجاتهم�
مي امل�صاعدة القانونية والف�صل فيها على وجه  38- وينبغي التحقيق يف اأيِّ �صكاوى تاأديبية �صد مقدِّ

ال�صرعة وفقًا ملدونات الأخالقيات املهنية اأمام هيئة حمايدة ورهنا مبراجعة ق�صائية�

املبداأ 14
اإقامة �صراكات

من  وغريها  امل��دين  واملجتمع  واجلامعات  املحامني  رابطات  باإ�صهام  تعرتف  اأن  للدول  39- ينبغي 
املجموعات واملوؤ�ص�صات يف تقدمي امل�صاعدة القانونية، واأن ت�صجع ذلك الإ�صهام�

40- وينبغي اإر�صاء �صراكات بني القطاعني العام واخلا�س وغريها من اأ�صكال ال�صراكة لتو�صيع نطاق 
امل�صاعدة القانونية، ح�صب مقت�صى احلال� 

جيم- التوجيهات
التوجيه 1

تقدمي امل�صاعدة القانونية
امل�صاعدة  على  احل�صول  اأهلية  لتحديد  املالية  القدرة  اختبارات  اأج��رت  كلما  للدول،  41- ينبغي 

القانونية، اأن تراعي ما يلي:
)اأ( األ ي�صتبعد من احل�صول على امل�صاعدة الأ�صخا�س الذين تتجاوز قدرتهم املالية احلدود 
املعينة يف اختبار القدرة املالية ولكن ل ي�صتطيعون �صداد اأتعاب حمام، اأو الو�صول اإىل حمام، يف احلالت 
ي�صب يف  امل�صاعدة  مثل هذه  تقدمي  كان  ومتى  لول ذلك،  القانونية  امل�صاعدة  فيها  م  �صتقدَّ كانت  التي 

م�صلحة العدالة؛
)ب(   ن�صر املعايري امل�صتخدمة يف اختبار القدرة املالية على نطاق وا�صع؛

)ج(   �صرورة تقدمي امل�صاعدة القانونية الأولية اإىل الأ�صخا�س الذين يحتاجون اإىل م�صاعدة 
قانونية عاجلة يف مراكز ال�صرطة اأو مراكز الحتجاز اأو املحاكم ريثما يجري البت يف اأهليتهم� ويعفى 

الأطفال دائما من اختبار القدرة املالية؛
)د( متتع الأ�صخا�س الذين يرف�س تقدمي امل�صاعدة القانونية لهم على اأ�صا�س اختبار القدرة 

املالية باحلق يف التظلم من ذلك القرار؛
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)ه( يجوز للمحكمة، بعد اأن تاأخذ بعني العتبار الظروف اخلا�صة لل�صخ�س املعني وتنظر يف 
اأن تاأمر بتقدمي امل�صاعدة القانونية لذلك  الأ�صباب التي اأدت اإىل رف�س تقدمي امل�صاعدة القانونية له، 

ال�صخ�س، �صواء مب�صاهمة منه اأو بدونها، متى اقت�صت م�صلحة العدالة ذلك؛
)و( اإذا ما احت�صبت القدرة املالية على اأ�صا�س دخل الأ�صرة يف حني حدث نزاع بني اأفرادها 
م للح�صول على امل�صاعدة  اأو تفاوت ن�صيبهم من دخل الأ�صرة، فال يحت�صب �صوى دخل ال�صخ�س املتقدِّ

القانونية لأغرا�س اختبار القدرة املالية�

التوجيه 2
احلق يف احل�صول على املعلومات عن امل�صاعدة القانونية

42- من اأجل �صمان حق الأ�صخا�س يف اإعالمهم بحقهم يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية، ينبغي 
للدول اأن تكفل ما يلي:

)اأ( اإتاحة املعلومات املتعلقة باحلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية وما تتكون منه هذه 
ر خدمات امل�صاعدة القانونية وكيفية احل�صول عليها واملعلومات الأخرى ذات  امل�صاعدة، مبا يف ذلك توفُّ
ال�صلة، للمجتمع وعموم اجلمهور يف املكاتب احلكومية املحلية واملوؤ�ص�صات التعليمية والدينية ومن خالل 

و�صائط الإعالم، مبا يف ذلك الإنرتنت، اأو غري ذلك من الو�صائل املالئمة؛
ا�صتخدام  ال�صدد  هذا  يف  وينبغي  املهم�صة�  والفئات  املعزولة  للفئات  املعلومات  اإتاحة  )ب(  
الربامج الإذاعية والتلفزيونية وال�صحف الإقليمية واملحلية والإنرتنت وغري ذلك من الو�صائل، ل �صيما 
يف اأعقاب اإجراء تغيريات يف القانون اأو ظهور ق�صايا معينة توؤثر يف جمتمع معني، وذلك خالل منا�صبات 

اجتماعية م�صتهدفة؛
اأيِّ مرفق  وامل�صوؤولني يف  الق�صائيني  واملوظفني  العامني  واملدعني  ال�صرطة  قيام موظفي  )ج(   
يتم فيه �صجن اأ�صخا�س اأو احتجازهم باإبالغ الأ�صخا�س غري املمثلني بحقهم يف احل�صول على امل�صاعدة 

القانونية وغريها من ال�صمانات الإجرائية؛
بارتكابها  املتهم  اأو  بارتكابه جرمية  امل�صتبه  ال�صخ�س  بحقوق  املتعلقة  املعلومات  )د( تقدمي 
القانونية يف مراكز  امل�صاعدة  باإتاحة خدمات  املتعلقة  العدالة اجلنائية واملعلومات  اإجراءات  يف �صياق 
ال�صرطة ومراكز الحتجاز واملحاكم وال�صجون، على �صبيل املثال، من خالل تزويد املتهم ببيان ر�صمي 
مع  تتوافق  بطريقة  املعلومات  هذه  تقدمي  وينبغي  �صلة�  ذات  اأخ��رى  ر�صمية  ا�صتمارة  ب��اأيِّ  اأو  بحقوقه 
م هذه املعلومات  احتياجات الأميني واأفراد الأقليات والأ�صخا�س ذوي الإعاقة والأطفال؛ وينبغي اأن تقدَّ
بلغة ميكن لهوؤلء الأ�صخا�س فهمها� ويتعني تقدمي املعلومات اإىل الأطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم 

وم�صتوى ن�صجهم؛
ف��ي  بحقهم  املنا�صب  بال�صكل  يعلموا  مل  الذين  لالأ�صخا�س  الة  فعَّ انت�صاف  �صبل  اإتاحة  )ه(    
اتخاذ خطوات  ه���ذه حظر  النت�صاف  �صب��ل  تت�صمن  اأن  ويج��وز  القانوني��ة�  امل�صاع���دة  احل�صول على 
اإجرائية واإطالق �ص��راح ال�صخ�س املعني م��ن الحتجاز وا�صتبعاد الأدلة واملراجعة الق�صائية والتعوي�س؛

)و( توفري و�صائل للتحقق من اأنَّ ال�صخ�س املعني ح�صل بالفعل على املعلومات الالزمة�



التوجيه 3
 حقوق اأخرى لالأ�صخا�س املحتجزين اأو املقبو�س عليهم 

اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية اأو املتهمني بارتكابها

43- ينبغي للدول اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل حتقيق ما يلي:
ي�صتبه  اأو  عليه  القب�س  اأو  احتجازه  جرى  �صخ�س  اأيِّ  باإعالم  ال�صرعة  وجه  على  )اأ( القيام 
م  اأو مقدِّ حمام،  ا�صت�صارة  يف  وبحقه  ال�صمت؛  التزام  يف  بحقه  بارتكابها  يتهم  اأو  ما  جرمية  بارتكابه 
اًل لذلك، يف اأيِّ مرحلة من مراحل الدعوى، وخ�صو�صًا قبل ا�صتجوابه من  م�صاعدة قانونية اإن كان موؤهَّ
م م�صاعدة قانونية م�صتقل  جانب ال�صلطات؛ وبحقه يف احل�صول على امل�صاعدة من م�صت�صار قانوين اأو مقدِّ

اأثناء ا�صتجوابه واأثناء اخلطوات الإجرائية الأخرى؛
)ب(  يف حال عدم وجود اأيِّ ظروف قاهرة، حظر اإجراء ال�صرطة لأيِّ ا�صتجواب لل�صخ�س املعني 
يف غياب حمام له، ما مل يوافق هذا ال�صخ�س عن علم وطواعية على التنازل عن ح�صور حماميه، واإن�صاء 
م  ال�صتجواب حتى ح�صور مقدِّ األَّ يبداأ  وينبغي  ال�صخ�س متت طوعا�  اأنَّ موافقة هذا  للتحقق من  اآلية 

امل�صاعدة القانونية؛
طلب  يف  بحقهم  يفهمونها  لغة  با�صتخدام  الأجانب  وال�صجناء  املحتجزين  جميع  اإع��الم  )ج(   

الت�صال ب�صلطاتهم القن�صلية دون اإبطاء؛
م م�صاعدة قانونية على وجه ال�صرعة عقب  )د(     كفالة مقابلة الأ�صخا�س املعنيني ملحام اأو مقدِّ

اعتقالهم واإجراء هذه املقابلة يف �صرية تامة؛ و�صمان �صرية اأيِّ ات�صالت اإ�صافية؛
)ه(     متكني جميع الأ�صخا�س الذين جرى احتجازهم لأيِّ �صبب من اإخطار اأحد اأفراد اأ�صرهم 
اأو اأيِّ �صخ�س مالئم اآخر يختارونه، على وجه ال�صرعة، باحتجازهم ومبكان الحتجاز وباأيِّ تغيري مرتقب 
يف مكان احتجازهم؛ بيد اأنه يجوز لل�صلطة املخت�صة اأن توؤجل اإخطارا ما يف حالة ال�صرورة الق�صوى، اإذا 

كان القانون ين�س على ذلك واإذا كان من �صاأن نقل املعلومات اإعاقة م�صار التحقيق اجلنائي؛
)و(      توفري خدمات مرتجم �صفوي م�صتقل، اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك، وترجمة الوثائق ح�صب 

القت�صاء؛
)ز(      تعيني حار�س ق�صائي، اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك؛

مي امل�صاعدة القانونية يف مراكز ال�صرطة واأماكن الحتجاز؛ )ح( اإتاحة و�صائل الت�صال مبقدِّ
اأو  بارتكابهم جرمية  امل�صتبه  اأو  املقبو�س عليهم  اأو  املحتجزين  الأ�صخا�س  اإعالم  )ط(   �صمان 
املتهمني بارتكابها بحقوقهم واآثار تنازلهم عنها باأ�صلوب وا�صح ل لب�س فيه؛ واحلر�س على التاأكد من 

فهم ال�صخ�س املعني لكال الأمرين؛
)ي(     �صمان اإعالم الأ�صخا�س باأيِّ اآلية متاحة لتقدمي ال�صكاوى من التعذيب اأو �صوء املعاملة؛

)ك(    �صمان األَّ توؤدي ممار�صة ال�صخ�س املعني لهذه احلقوق اإىل التاأثري �صلبًا يف ق�صيته�
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التوجيه 4
امل�صاعدة القانونية يف مرحلة ما قبل املحاكمة

اأجل �صمان ح�صول الأ�صخا�س املحتجزين على امل�صاعدة القانونية على وجه ال�صرعة وفقًا  44- من 
للقانون، ينبغي للدول اأن تتخذ التدابري التالية:

)اأ(  �صمان األَّ تقوم ال�صرطة اأو ال�صلطات الق�صائية تع�صفا بتقييد حق الأ�صخا�س املحتجزين 
اأو املقبو�س عليهم اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية اأو املتهمني بارتكابها يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية 

اأو تقييد ح�صولهم عليها، وخ�صو�صًا يف مراكز ال�صرطة؛
مي امل�صاعدة القانونية املكلَّفني بتقدمي امل�صاعدة اإىل الأ�صخا�س  )ب(   تي�صري الو�صول اإىل مقدِّ

املحتجزين يف مراكز ال�صرطة وغريها من اأماكن الحتجاز بغر�س تقدمي تلك امل�صاعدة؛
)ج(    �صمان التمثيل القانوين يف جميع الإجراءات واجلل�صات ال�صابقة للمحاكمة؛

)د(  ر�صد احلدود الزمنية للحب�س الحتياطي واإنفاذها يف زنزانات احلجز التي ت�صتخدمها 
ال�صرطة اأو غريها من مراكز الحتجاز، بو�صائل منها، على �صبيل املثال، اأن يوعز اإىل ال�صلطات الق�صائية 
باأن تفح�س بانتظام ملفات احلب�س الحتياطي الراهنة يف مراكز الحتجاز للتاأكد من قانونية حالت 
احلب�س الحتياطي، و�صمان التعامل مع هذه احلالت يف الوقت املنا�صب وتوافق ظروف احتجاز اأ�صحاب 

هذه احلالت مع املعايري القانونية ذات ال�صلة، مبا يف ذلك املعايري الدولية؛
له  يكفله  الذي  حقه  عن  مبعلومات  الحتجاز،  مكان  اإيداعه  عند  �صخ�س،  كل  )ه( تزويد 
وينبغي  املحاكمة�  قبل  ما  لإج��راءات  الأولية  واملراحل  الحتجاز  اأماكن  حتكم  التي  والقواعد  القانون 
الإعاقة  والأ�صخا�س ذوي  الأقليات  واأفراد  الأميني  ينا�صب احتياجات  باأ�صلوب  املعلومات  م هذه  تقدَّ اأن 
م بلغة يفهمها ال�صخ�س الذي يحتاج اإىل امل�صاعدة القانونية� وينبغي تقدمي املعلومات  والأطفال، واأن تقدَّ
اإىل الأطفال باأ�صلوب ينا�صب عمرهم وم�صتوى ن�صجهم� وينبغي دعم املواد الإعالمية بو�صائل ب�صرية 

تو�صع ب�صورة وا�صحة يف جميع مراكز الحتجاز؛
و�صع  اإىل  الأخرى  ال�صريكة  واملوؤ�ص�صات  القانونية  الرابطات  اأو  املحامني  نقابات  )و( دعوة 
قائمة باأ�صماء املحامني وامل�صاعدين القانونيني من اأجل دعم وجود نظام قانوين �صامل للمحتجزين اأو 
املقبو�س عليهم اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية اأو املتهمني بارتكاب جرمية، وخ�صو�صًا يف مراكز ال�صرطة؛

)ز( �صمان اإتاحة ما يكفي من الوقت والت�صهيالت والدعم التقني واملايل لكل �صخ�س متهم 
ا�صت�صارة  من  والتمكن  دفاعه  لإعداد  الكافية،  املالية  الو�صائل  اإىل  افتقاره  حالة  يف  جرمية،  بارتكاب 

حماميه يف �صرية تامة�
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التوجيه 5
امل�صاعدة القانونية خالل الإجراءات الق�صائية

45- من اأجل �صمان ح�صول كل �صخ�س متهم بارتكاب جرمية ميكن اأن تعاقب عليها املحكمة بال�صجن 
و�صائر  ال�صتئناف  اأثناء  اإجراءات املحكمة، مبا يف ذلك  القانونية يف جميع  امل�صاعدة  بالإعدام على  اأو 

الإجراءات املت�صلة به، ينبغي للدول اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل ما يلي:
)اأ( التاأكد من فهم املتهم للدعوى املرفوعة �صده والتبعات التي قد ترتتب على املحاكمة؛

التقني واملايل جلميع الأ�صخا�س  الوقت والت�صهيالت والدعم  اإتاحة ما يكفي من  )ب(  �صمان 
املتهمني بارتكاب جرمية، يف حالة افتقارهم للو�صائل املالية الكافية، من اأجل اإعداد دفاعهم والتمكن 

من ا�صت�صارة حمام يف �صرية تامة؛
 )ج(    توفري التمثيل القانوين يف جميع الإجراءات الق�صائية بوا�صطة حمام من اختيارهم، ح�صب 
القت�صاء، اأو حمام خمت�س تكلفه املحكمة اأو �صلطة اأخرى معنية بامل�صاعدة القانونية بدون مقابل اإذا مل 
يكن لدى ال�صخ�س املعني ما يكفي من الو�صائل املالية لتحمل اأتعاب املحاماة و/اأو متى اقت�صت م�صلحة 

العدالة ذلك؛
)د( �صمان ح�صور حمامي املتهم يف جميع املراحل احلرجة لالإجراءات� واملراحل احلرجة 
يف  املتهم  حق  ل�صمان  حمام  م�صورة  توافر  اأثناءها  يلزم  التي  اجلنائية  الإج��راءات  مراحل  جميع  هي 

حماكمة عادلة، اأو التي قد يوؤدي غياب املحامي اأثناءها اإىل عرقلة اإعداد الدفاع اأو تقدميه؛
)ه( دعوة نقابات املحامني والرابطات القانونية واملوؤ�ص�صات ال�صريكة الأخرى اإىل و�صع قائمة 
باأ�صماء املحامني وامل�صاعدين القانونيني من اأجل دعم وجود نظام قانوين �صامل لالأ�صخا�س املحتجزين 
اأو املقبو�س عليهم اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية اأو املتهمني بارتكابها؛ وميكن اأن ي�صمل هذا الدعم، على 

�صبيل املثال، احل�صور يف املحاكم يف اأيام حمددة؛
اأن��واع  تقدمي  من  الوطني،  للقانون  وفقًا  القانون،  وطلبة  القانونيني  امل�صاعدين  )و( متكني 

امل�صاعدة املالئمة ل�صالح املتهمني يف املحكمة، �صريطة اأن يخ�صعوا لإ�صراف حمامني موؤهلني؛
)ز( �صمان فهم امل�صتبه بهم واملتهمني الذين لي�س لهم ممثل قانوين حلقوقهم� وقد يتطلب 
ذلك، على �صبيل املثال ل احل�صر، اأن ي�صرح الق�صاة واملدعون العامون لهوؤلء ما لهم من حقوق با�صتخدام 

لغة وا�صحة وب�صيطة�

التوجيه 6
امل�صاعدة القانونية يف مرحلة ما بعد املحاكمة

46- ينبغي للدول اأن ت�صمن ح�صول ال�صجناء والأطفال املحرومني من حريتهم على امل�صاعدة القانونية� 
ويف احلالت التي ل تتوافر فيها امل�صاعدة القانونية، تلتزم الدول ب�صمان احتجاز هوؤلء الأ�صخا�س يف 

ال�صجون مبا يتفق مع القانون�
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47- وحتقيقا لهذا الغر�س، ينبغي للدول اأن تتخذ تدابري من اأجل:
اإيداعهم ال�صجن وخالل فرتة احتجازهم، مبعلومات عن  )اأ( تزويد جميع الأ�صخا�س، عند 
على  احل�صول  يف  حقهم  ذلك  يف  مبا  القانون،  مبوجب  وحقوقهم  ال�صجن  مكان  حتكم  التي  القواعد 
الدعم وامل�صورة وامل�صاعدة القانونية يف جو حماط بال�صرية؛ وعن احتمالت موا�صلة ا�صتعرا�س الدعوى 
اأو  ال�صتئناف  اأو  التظلم  اإج��راءات  التاأديبية؛ وعن  الإج��راءات  املرفوعة �صدهم؛ وعن حقوقهم خالل 
م هذه املعلومات باأ�صلوب يتنا�صب مع احتياجات الأميني  الإفراج املبكر اأو العفو اأو الراأفة� وينبغي اأن تقدَّ
واأفراد الأقليات والأ�صخا�س ذوي الإعاقة والأطفال وبا�صتخدام لغة يفهمها ال�صخ�س الذي يحتاج اإىل 
م�صاعدة قانونية� وينبغي تقدمي املعلومات املوجهة اإىل الأطفال باأ�صلوب يتنا�صب مع عمرهم وم�صتوى 
يتاح  التي  الأج��زاء  بارزة يف  اأماكن  تو�صع يف  ب�صرية  بو�صائل  الإعالمية  املواد  وينبغي دعم  ن�صجهم� 

لل�صجناء الو�صول اإليها بانتظام داخل مرافق ال�صجن؛
)ب(  ت�صجيع نقابات املحامني والرابطات القانونية وجهات تقدمي امل�صاعدة القانونية الأخرى 
اأجل  القانونيني، ح�صب القت�صاء، لزيارة ال�صجون من  باأ�صماء املحامني وامل�صاعدين  على و�صع قوائم 

تقدمي امل�صورة وامل�صاعدة القانونية اإىل ال�صجناء دون مقابل؛
)ج(    �صمان ح�صول ال�صجناء على امل�صاعدة القانونية لأغرا�س اإيداع طلبات ال�صتئناف وتقدمي 
طلبات تتعلق مبعاملتهم وظروف �صجنهم، مبا يف ذلك عندما يواجهون تهما تاأديبية خطرية، وتقدمي 
الإفراج  طلبات  جانب  اإىل  بالإعدام،  عليهم  املحكوم  بال�صجناء  يتعلق  فيما  �صيما  ل  للعفو،  التما�صات 

امل�صروط والتمثيل يف جل�صات الإفراج امل�صروط؛
)د(      اإعالم ال�صجناء الأجانب باإمكانية التما�س نقلهم اإىل بلدهم، متى كان ذلك متاحا، بحيث 

يق�صون فرتة عقوبتهم يف البلد الذي يحملون جن�صيته، رهنا مبوافقة الدولة املعنية�

التوجيه 7
تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل ال�صحايا

اأو  املتهمني  بحقوق  امل�صا�س  ودون  القت�صاء،  ح�صب  املالئمة،  التدابري  اتخاذ  للبلدان  48- ينبغي 
التعار�س معها ومبا يتفق مع الت�صريعات الوطنية ذات ال�صلة ل�صمان ما يلي:

)اأ( تقدمي ما ينا�صب من امل�صورة وامل�صاعدة والرعاية والت�صهيالت والدعم ل�صحايا اجلرائم، 
)11(

طوال اإجراءات العدالة اجلنائية، على نحو يحول دون تكرار الإيذاء اأو حدوث اإيذاء غري مبا�صر؛12
التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  املطلوبة،  القانونية  امل�صاعدة  على  ال�صحايا  الأطفال  ح�صول  )ب(  

)12(
ب�صاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها؛13

)11( يفهم م�صطلحا "تكرار الإيذاء" و"الإيذاء غري املبا�صر" على النحو املعرف يف الفقرتني 1-2 و1-3 من تذييل التو�صية 

Rec(2006)8 التي وجهتها جلنة جمل�س اأوروبا الوزارية اإىل الدول الأع�صاء ب�صاأن م�صاعدة �صحايا اجلرائم�

)12( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 20/2005�
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)ج(    ح�صول ال�صحايا على امل�صورة القانونية ب�صاأن اأيِّ جانب من جوانب انخراطهم يف اإجراءات 
العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك اإمكانية رفع دعوى مدنية اأو املطالبة بتعوي�س يف اإجراءات قانونية منف�صلة، 

اأيهما اتفق مع الت�صريع الوطني ذي ال�صلة؛
ال�صحية  اخل��دم��ات  مي  مقدِّ )اأي  الأخ���رى  الأول��ي��ة  ال�صتجابة  وجهات  ال�صرطة  )د( قيام 
املعلومات  بحقهم يف احل�صول على  ال�صرعة  وجه  ال�صحايا على  باإخطار  الطفل(  ورعاية  والجتماعية 

وحقهم يف احل�صول على الدعم وامل�صاعدة واحلماية القانونية وكيفية احل�صول على هذه احلقوق؛
)ه(      عر�س اآراء ال�صحايا و�صواغلهم والنظر فيها خالل املراحل املنا�صبة من اإجراءات العدالة 

اجلنائية عندما تتاأثر م�صاحلهم ال�صخ�صية اأو متى اقت�صت م�صلحة العدالة ذلك؛
احلكومية  غري  واملنظمات  ال�صحايا  اإىل  خدمات  بتقدمي  املعنية  الوكالت  قيام  )و( اإمكانية 

بتقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل ال�صحايا؛
مي  )ز( و�صع اآليات واإجراءات ل�صمان التعاون الوثيق وت�صغيل نظم الإحالة املالئمة بني مقدِّ
الطفل(  ورعاية  والجتماعية  ال�صحية  اخلدمات  مي  مقدِّ )اأي  الآخرين  واملهنيني  القانونية  امل�صاعدة 
لكت�صاب فهم �صامل عن ال�صحايا، اإىل جانب تقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنف�صية والجتماعية 

والعاطفية والبدنية واملعرفية�
التوجيه 8

تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل ال�صهود
49- ينبغي للدول اتخاذ تدابري مالئمة، ح�صب القت�صاء، ل�صمان ما يلي:

)اأ( قيام ال�صلطة املعنية باإعالم ال�صهود على وجه ال�صرعة بحقهم يف احل�صول على املعلومات 
وحقهم يف احل�صول على امل�صاعدة واحلماية وكيفية احل�صول على هذه احلقوق؛

ال�صهود على  اإىل  والدعم على نحو مالئم  الرعاية  وت�صهيالت  وامل�صاعدة  امل�صورة  )ب(  تقدمي 
اجلرائم طوال اإجراءات العدالة اجلنائية؛

)ج(   تلقي الأطفال ال�صهود امل�صاعدة القانونية املطلوبة، وفقًا للمبادئ التوجيهية ب�صاأن العدالة 
يف الأمور املتعلقة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها؛

)د( توفري ترجمة �صفوية وحتريرية دقيقة لكل ما يديل به ال�صاهد من بيانات اأو �صهادات يف 
جميع مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية�

50- وينبغي للدول، ح�صب القت�صاء، تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل ال�صهود�
ال�صهود احلالت  اإىل  القانونية  امل�صاعدة  فيها تقدمي  املالئم  يكون من  التي قد  الظروف  51- وت�صمل 

التالية، على �صبيل املثال ل احل�صر:
)اأ( حيثما يكون ال�صاهد معر�صا خلطر اإدانة نف�صه؛

)ب(  حيثما يكون ثمة خطر على �صالمة ال�صاهد وراحته ب�صبب و�صعه ك�صاهد؛
)ج(   حيثما يكون ال�صاهد �صديد ال�صعف لأ�صباب منها اأنه من ذوي الحتياجات اخلا�صة�
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التوجيه 9
اإنفاذ حق املراأة يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية

52- ينبغي للدول اتخاذ تدابري قابلة للتطبيق ومالئمة ل�صمان حق املراأة يف احل�صول على امل�صاعدة 
القانونية، مبا يف ذلك ما يلي:

)اأ( ا�صتحداث �صيا�صة ن�صيطة لدمج املنظور املراعي للجن�صني يف جميع ال�صيا�صات والقوانني 
وتوفري  امل�صاواة بني اجلن�صني  ل�صمان  القانونية  بامل�صاعدة  املتعلقة  واملمار�صات  والربامج  والإج��راءات 

�صبل الو�صول اإىل الق�صاء على اأ�صا�س مت�صاو وعادل؛
الة ل�صمان توفري حماميات، متى اأمكن، لتمثيل املدعى عليهن واملتهمات  )ب(  اتخاذ خطوات فعَّ

وال�صحايا من الإناث؛
الإج��راءات  جميع  يف  املحاكم  يف  الدعم  وخدمات  القانونية  وامل�صورة  امل�صاعدة  تقدمي  )ج(   
�صهن لالإيذاء  تعرُّ العدالة وحتا�صي  اإىل  اإمكانية جلوئهن  الإناث ل�صمان  العنف من  القانونية ل�صحايا 
غري املبا�صر، وتقدمي غري ذلك من اخلدمات التي قد ت�صمل ترجمة الوثائق القانونية متى طلب ذلك اأو 

اقت�صته ال�صرورة�
التوجيه 10

التدابري اخلا�صة ل�صالح الأطفال
العدالة  اإىل  اإمكانية جلوئهم  لتعزيز  الأطفال  اتخاذ تدابري خا�صة ل�صالح  للدول �صمان  53- ينبغي 
�صهم لآثار �صلبية اأخرى نتيجة لنخراطهم يف نظام العدالة  الة واحليلولة دون و�صمهم اأو تعرُّ ب�صورة فعَّ

اجلنائية، مبا يف ذلك ما يلي:
)اأ( �صمان حق الطفل يف ال�صتعانة مبحام يكلف بتمثيل الطفل يف الإجراءات حيثما يوجد، اأو 

يحتمل وجود، ت�صارب يف امل�صالح بني الطفل ووالديه اأو الأطراف املعنية الأخرى؛
)ب(  متكني الأطفال املحتجزين اأو املقبو�س عليهم اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية اأو املتهمني بارتكاب 
اأو اأو�صيائهم فورا، وحظر اإجراء اأيِّ ا�صتجواب للطفل يف غياب حماميه اأو  جرمية من الت�صال بوالديهم 

م امل�صاعدة القانونية املكلَّف به واأحد والديه اأو و�صيه، اإن وجد، مبا يخدم م�صالح الطفل الف�صلى؛ مقدِّ
)ج(   �صمان حق الطفل يف اأن يبت يف ق�صيته يف ح�صور والديه اأو و�صيه ال�صرعي، ما مل يعترب 

ذلك يف غري م�صلحة الطفل الف�صلى؛
اأو  و/اأو اأو�صيائه  والديه  مع  تامة  �صرية  ويف  بحرية  الت�صاور  من  الطفل  متكن  )د( �صمان 

ممثليه القانونيني؛
)ه( تقدمي معلومات عن احلقوق القانونية باأ�صلوب يتنا�صب مع عمر الطفل وم�صتوى ن�صجه 
اأن ميثل  اأن يفهمها وباأ�صلوب مراع للجن�صني وللجوانب الثقافية� وينبغي  وبا�صتخدام لغة ميكن للطفل 
مي الرعاية له اإجراء اإ�صافيا اإىل جانب اإبالغ الطفل  تقدمي املعلومات لوالدي الطفل اأو اأو�صيائه اأو مقدِّ

بهذه املعلومات، ولي�س بديال عنه؛ 
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و�صمان  القت�صاء،  ح�صب  الر�صمي،  اجلنائية  العدالة  نظام  اإىل  الإحالة  جتنب  )و( ت�صجيع 
 متتع الأطفال باحلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية يف جميع مراحل الإجراءات التي يوؤخذ فيها 

بهذا النهج؛
القت�صاء،  ح�صب  احلرية،  من  احلرمان  عن  بديلة  وج��زاءات  تدابري  ا�صتخدام  )ز( ت�صجيع 
و�صمان متتع الأطفال باحلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية بحيث ي�صبح احلرمان من احلرية 

اإجراء يلجاأ اإليه كمالذ اأخري ولأق�صر مدة زمنية مالئمة؛
ي�صمح  وباأ�صلوب  والإدارية يف جو موات  الق�صائية  الإجراءات  تدابري ل�صمان �صري  )ح( و�صع 
لالأطفال بالتعبري عن اأنف�صهم مبا�صرة اأو من خالل ممثل اأو جهة مالئمة مبا يتفق مع القواعد الإجرائية 
للقانون الوطني� وقد تقت�صي مراعاة عمر الطفل وم�صتوى ن�صجه اإجراء تعديالت اأي�صًا على الإجراءات 

واملمار�صات الق�صائية والإدارية�
اأو غري  اإجراءات ق�صائية  اأو الذي كان منخرطا، يف  54- وينبغي حماية خ�صو�صية الطفل املنخرط، 
هذه  �صمان  وينبغي  املراحل،  جميع  يف  ال�صخ�صية  بياناته  وحماية  التدخالت  من  غريها  اأو  ق�صائية 
اأو بيانات �صخ�صية اأو  احلماية مبوجب القانون� ويعني ذلك بوجه عام اأنه ل يجوز اإتاحة اأيِّ معلومات 
ن�صرها، وخ�صو�صًا يف و�صائط الإعالم، مبا من �صاأنه اأن يك�صف عن هوية الطفل ب�صورة مبا�صرة اأو غري 
اأفراد  اأو عناوين  اأو لأ�صرته، واأ�صماء  مبا�صرة، وي�صمل ذلك ن�صر �صور الطفل والأو�صاف التف�صيلية له 

اأ�صرته، وت�صجيالته ال�صوتية واملرئية�

التوجيه 11
نظام امل�صاعدة القانونية على ال�صعيد الوطني

ال للم�صاعدة القانونية على ال�صعيد الوطني، ينبغي للدول  55- من اأجل الت�صجيع على تطبيق نظام فعَّ
اأن تتخذ التدابري التالية، ح�صب القت�صاء:

العدالة  اإج��راءات  مراحل  جميع  يف  الة  الفعَّ القانونية  امل�صاعدة  تقدمي  وت�صجيع  )اأ( �صمان 
اأو  جرمية  بارتكابهم  امل�صتبه  اأو  امل�صجونني  اأو  عليهم  املقبو�س  اأو  املحتجزين  الأ�صخا�س  اإىل  اجلنائية 

املتهمني بارتكاب جرمية و�صحايا هذه اجلرمية؛ 
)ب(   تقدمي امل�صاعدة القانونية اإىل الأ�صخا�س الذين جرى القب�س عليهم اأو احتجازهم ب�صورة 
اإنفاذ حقهم يف  اأ�صدرت املحكمة بحقهم حكما نهائيا نتيجة خطاأ ق�صائي، بغية  اأو الذين  غري قانونية 
اإعادة حماكمتهم وجرب �صررهم، مبا يف ذلك تعوي�صهم ماليا وتاأهيلهم واإعطاوؤهم �صمانات بعدم تكرار 

ما حدث؛
ال�صحة  جمال  يف  العاملني  مثل  اآخرين  واخت�صا�صيني  العدالة  اأجهزة  بني  التن�صيق  تعزيز  )ج(   
واخلدمات الجتماعية ودعم ال�صحايا لتعظيم فعالية نظام امل�صاعدة القانونية، دون امل�صا�س بحقوق املتهمني؛
امل�صاعدة  تقدمي  ل�صمان  القانونية  الرابطات  اأو  املحامني  نقابات  مع  �صراكات  )د( اإر�صاء 

القانونية يف جميع مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية؛
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)ه(       متكني امل�صاعدين القانونيني من تقدمي هذه الأ�صكال من امل�صاعدة القانونية التي يجيزها 
القانون الوطني اأو املمار�صة الوطنية اإىل الأ�صخا�س املحتجزين اأو املقبو�س عليهم اأو امل�صتبه بارتكابهم 

جرمية اأو املتهمني بارتكاب جرمية وخ�صو�صًا يف مراكز ال�صرطة اأو غريها من مراكز الحتجاز؛
)و( الت�صجيع على تقدمي امل�صاعدة القانونية املالئمة بغر�س منع وقوع اجلرائم�

56- وينبغي للدول اأي�صًا اأن تتخذ تدابري تهدف اإىل ما يلي:
القانونية عن  امل�صاعدة  تقدمي  القانونية على دعم  والرابطات  املحامني  نقابات  )اأ( ت�صجيع 
توجههم  مع  يتما�صى  مبا  )التطوعية(،  املجانية  اخلدمات  ت�صمل  اخلدمات،  من  طائفة  توفري  طريق 

املهني وواجبهم الأخالقي؛
)ب(   حتديد حوافز للمحامني للعمل يف املناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا )مثل الإعفاءات 

ال�صريبية، وبرامج الزمالت الدرا�صية، وبدلت ال�صفر واملعي�صة(؛
)ج(   ت�صجيع املحامني على تنظيم جولت للمحامني يف اأنحاء البلد بانتظام لتقدمي امل�صاعدة 

القانونية ملن يحتاجونها�

57- وينبغي للدول، عند ت�صميم خططها املتعلقة بامل�صاعدة القانونية على ال�صعيد الوطني، اأن ت�صع 
يف اعتبارها احتياجات فئات حمددة، من بينها، على �صبيل املثال ل احل�صر، كبار ال�صن واأفراد الأقليات 
والأ�صخا�س ذوو الإعاقة وامل�صابون باأمرا�س عقلية وامل�صابون بفريو�س نق�س املناعة الب�صرية وغريه 
اللجوء  ال�صديدة ومتعاطو املخدرات وال�صعوب الأ�صلية وعدميو اجلن�صية وطالبو  من الأمرا�س املعدية 

واملواطنون الأجانب والالجئون وامل�صردون داخل بلدانهم، وذلك وفقًا للتوجيهني 9 و10�
)13( ومراعية 

58- وينبغي للدول اتخاذ التدابري املالئمة لإن�صاء نظم م�صاعدة قانونية مالئمة لالأطفال12
لحتياجاتهم، اآخذة يف العتبار تطور قدرات الأطفال واحلاجة اإىل اإقامة توازن مالئم بي��ن م�صاحلهم 

الف�صل�ى وحقهم ف��ي التعبي��ر عن اأنف�صهم يف الإجراءات الق�صائية، مبا يف ذلك ما يلي:
)اأ( اإن�صاء اآليات خم�ص�صة، حيثما اأمكن، لدعم تقدمي امل�صاعدة القانونية املتخ�ص�صة اإىل 

الأطفال ودعم دمج امل�صاعدة القانونية املالئمة لالأطفال يف اآليات عامة وغري متخ�ص�صة؛
الأطفال  حقوق  �صراحة  تراعي  القانونية  للم�صاعدة  ولوائح  و�صيا�صات  ت�صريعات  اعتماد  )ب(  
من  وغريها  القانونية  امل�صاعدة  على  احلق يف احل�صول  ذلك  اخلا�صة، مبا يف  الإمنائية  واحتياجاتهم 
اأوجه امل�صاعدة املالئمة يف الإعداد لدفاعهم وتقدميه؛ واحلق يف التعبري عن اأنف�صهم يف جميع الإجراءات 
على  واحلفاظ  الف�صلى؛  م�صاحلهم  لتحديد  املعتادة  الإج���راءات  وتطبيق  مت�صهم؛  التي  الق�صائية 

خ�صو�صيتهم وحماية بياناتهم ال�صخ�صية؛ واحلق يف النظر يف اإمكانية جتنيبهم الإحالة اإىل الق�صاء؛

)13( يق�صد "بامل�صاعدة القانونية املالئمة للطفل" تقدمي م�صاعدة قانونية لالأطفال يف الإجراءات اجلنائية واملدنية والإدارية 

متعددة التخ�ص�صات فعالة ي�صهل احل�صول عليها مالئمة لأعمارهم وتلبي طائفة من الحتياجات القانونية والجتماعية لالأطفال 
وال�صباب� ويتوىل تقدمي امل�صاعدة القانونية املالئمة لالأطفال حمامون واأ�صخا�س من غري املحامني متدربون على قانون الطفل ومنو 

الأطفال واملراهقني، وقادرون على التوا�صل بفعالية مع الأطفال ومع من يرعاهم�
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)ج(     و�ص�ع معايري حتكم خدمة امل�صاعدة القانونية املالئمة لالأطف�ال ومدونات �ص��لوك مهنية 
مو امل�صاعدة القانونية الذين يعملون مع الأطفال اأو  لها� وينبغي، متى اقت�صت ال�صرورة، اأن يخ�صع مقدِّ

من اأجلهم لعمليات تقييم منتظمة للتاأكد من مالءمتهم للعمل مع الأطفال؛
مي  مقدِّ تدريب  فينبغي  القانونية�  امل�صاعدة  على  للتدريب  قيا�صية  برامج  تنفيذ  )د( ت�صجيع 
امل�صاعدة القانونية الذين ميثلون الأطفال على حقوق الطفل وما يت�صل بها من ق�صايا وينبغي اأن يكونوا 
ملمني باملعارف الالزمة يف هذا ال�صاأن، كما ينبغي اأن يتلقوا تدريبا م�صتمرا ومتعمقا، واأن يكونوا قادرين 
امل�صاعدة  مي  مقدِّ جميع  يتلقى  اأن  وينبغي  فهمهم�  م�صتوى  مع  يتنا�صب  مبا  الأطفال  مع  التوا�صل  على 
القانونية الذين يعملون مع الأطفال تدريبا اأ�صا�صيا يجمع بني تخ�ص�صات خمتلفة على حقوق واحتياجات 
الأطفال من الفئات العمرية املختلفة وعلى الإجراءات التي يتم تطويعها ل�صاحلهم؛ واأن يتلقوا تدريبا 
والأطفال  للفتيات  اهتمام خا�س  اإيالء  مع  الطفل وغريها من اجلوانب،  لتطور  النف�صية  على اجلوانب 
الذين ينتمون اإىل اأقليات اأو فئات من ال�صعوب الأ�صلية، وعلى التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن الأطفال 

املخالفني للقانون؛
بني  املالئمة  الإح��ال��ة  نظم  وتطبيق  الوثيق  التعاون  ل�صمان  واإج���راءات  اآليات  )ه( اإر�صاء 
مي امل�صاعدة القانونية وخمتلف الخت�صا�صيني لكت�صاب فهم �صامل عن الأطفال، وتقييم حالتهم  مقدِّ

واحتياجاتهم القانونية والنف�صية والجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية�
59- وينبغي للدول النظر يف اإن�صاء هيئة اأو �صلطة للم�صاعدة القانونية يناط بها تقدمي خدمات امل�صاعدة 
القانونية على  ال خلطط امل�صاعدة  الفعَّ التنفيذ  واإدارتها وتن�صيقها ومراقبتها، وذلك ل�صمان  القانونية 

ال�صعيد الوطني� وينبغي لهذه الهيئة:
)اأ( اأن تكون متحررة من التدخل ال�صيا�صي اأو الق�صائي غري ال�صروري، وم�صتقلة عن احلكومة 
اأو  التوجيه  اإىل  لوظائفها  اأدائها  يف  تخ�صع  واأل  القانونية،  بامل�صاعدة  ال�صلة  ذات  القرارات  اتخاذ  يف 

التحكم اأو التهديد املايل من جانب اأيِّ �صخ�س اأو �صلطة، بغ�س النظر عن هيكلها الإداري؛
)ب(  اأن يكون لديها ال�صالحيات الالزمة لتقدمي امل�صاعدة القانونية، ومنها على �صبيل املثال ل 
مي  احل�صر، �صالحية تعيني املوظفني؛ وحتديد خدمات امل�صاعدة القانونية لالأفراد؛ وو�صع معايري ملقدِّ
مي امل�صاعدة  امل�صاعدة القانونية واعتمادهم، مبا يف ذلك حتديد متطلبات التدريب؛ والإ�صراف على مقدِّ
القانونية واإن�صاء هيئات م�صتقلة للنظر يف ال�صكاوى املرفوعة �صدهم؛ وتقييم الحتياجات القانونية على 

ال�صعيد الوطني؛ و�صالحية و�صع ميزانيتها اخلا�صة؛
القطاع  يف  الرئي�صية  املعنية  الأط��راف  مع  بالت�صاور  الأج��ل،  طويلة  ا�صرتاتيجية  تعدَّ  اأن  )ج(   

الق�صائي ومع منظمات املجتمع املدين، ي�صرت�صد بها يف تطور وا�صتدامة امل�صاعدة القانونية؛
م تقارير دورية اإىل ال�صلطة امل�صوؤولة� )د( اأن تقدِّ
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التوجيه 12
متويل نظام امل�صاعدة القانونية الوطني

يف  والوفورات  املالية  املزايا  ت�صمل  القانونية  امل�صاعدة  خدمات  مزايا  باأنَّ  اإقرارا  للدول،  60- ينبغي 
التكاليف طوال اإجراءات العدالة اجلنائية، تخ�صي�س اعتمادات مالئمة وحمددة يف امليزانية، ح�صب 
اآليات  تخ�صي�س  منها  بو�صائل  وذلك  احتياجاتها،  يالئم  مبا  القانونية  امل�صاعدة  خلدمات  القت�صاء، 

للتمويل امل�صتدام لأغرا�س نظام امل�صاعدة القانونية الوطني�
61- وحتقيقا لهذه الغاية، ميكن للدول اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل:

مبا يف  القانونية،  امل�صاعدة  خطط  متويل  اأجل  من  القانونية  للم�صاعدة  �صندوق  )اأ( اإن�صاء 
ذلك اخلطط اخلا�صة مبحامي امل�صاعدة الق�صائية، لدعم تقدمي نقابات املحامني والرابطات القانونية 
للم�صاعدة القانونية؛ ودعم مراكز التدريب واخلدمات القانونية يف اجلامعات؛ ورعاية املنظمات غري 
خدمات  تقدمي  يف  القانونيني،  امل�صاعدين  منظمات  ذلك  يف  مبا  املنظمات،  من  وغريها  احلكومية 

امل�صاعدة القانونية يف جميع اأرجاء البلد، ول �صيما يف القرى واملناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا؛
)ب(  حتديد اآليات �صريبية لتوجيه الأموال للم�صاعدة القانونية، مثل:

‘1’ تخ�صي�س ن�صبة من ميزانية الدولة اخلا�صة بالعدالة اجلنائية خلدمات امل�صاعدة القانونية 
الة؛ مبا يتنا�صب مع احتياجات تقدمي امل�صاعدة القانونية الفعَّ

فر�س  اأو  عمليات احلجز  الإجرامية من خالل  الأن�صطة  من  امل�صتعادة  الأموال  ‘2’ ا�صتخدام 
غرامات لتغطية تكاليف امل�صاعدة القانونية لل�صحايا؛

)ج(   حتديد وتطبيق حوافز للمحامني للعمل يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقت�صاديا 
واجتماعيا )على �صبيل املثال منحهم اإعفاءات اأو تخفي�صات �صريبية، اأو تخفي�صات على �صداد القرو�س 

الدرا�صية(؛
)د( �صمان توزيع الأموال بني الدعاء ووكالت امل�صاعدة القانونية توزيعا عادل ومتنا�صبا�

62- وينبغي اأن تغطي ميزانية امل�صاعدة القانونية املجموعة الكاملة من اخلدمات املقرر تقدميها اإىل 
اأو املتهمني بارتكاب  اأو امل�صتبه بارتكابهم جرمية  اأو ال�صجناء  اأو املقبو�س عليهم  الأ�صخا�س املحتجزين 
جرمية واإىل ال�صحايا� وينبغي تكري�س متويل خا�س مالئم لتغطية نفقات الدفاع من قبيل نفقات ن�صخ 
خرباء  ونفقات  اخلرباء  بال�صهود  املت�صلة  والنفقات  الأدلة  جمع  ونفقات  ال�صلة  ذات  والوثائق  امللفات 
التحليل اجلنائي واملر�صدين الجتماعيني ونفقات ال�صفر� وينبغي ت�صديد هذه النفقات يف الوقت املنا�صب�

التوجيه 13
املوارد الب�صرية

القانونية  امل�صاعدة  اأحكام مالئمة وحمددة ملوظفي نظام  للدول، ح�صب القت�صاء، و�صع  63- ينبغي 
على نطاق البلد على نحو مالئم وحمدد مبا يتنا�صب مع احتياجاتها�
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القانونية  امل�صاعدة  نظام  ل�صالح  يعملون  الذين  الخت�صا�صيني  ح�صول  �صمان  للدول  64- وينبغي 
الوطني على املوؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدماتهم�

خدمات  تقدمي  جهات  ت�صمل  اأن  اأي�صًا  يجوز  املوؤهلني،  املحامني  عدد  يف  نق�س  هناك  كان  65- واإذا 
امل�صاعدة القانونية غري املحامني اأو امل�صاعدين القانونيني� ويف الوقت ذاته، ينبغي للدول تعزيز منو املهن 

القانونية وتذليل العقبات املالية التي تواجه التثقيف القانوين�
اتخاذ  منها  بطرق  وا�صع،  نطاق  على  القانونية  املهن  فر�س ممار�صة  تعزيز  اأي�صًا  للدول  66- وينبغي 

تدابري اإيجابية ل�صمان ا�صتفادة الن�صاء والأقليات والفئات املحرومة اقت�صاديا من هذه الفر�س�

التوجيه 14
امل�صاعدون القانونيون

67- ينبغي للدول، وفقًا لقوانينها الوطنية وح�صب القت�صاء، العرتاف بالدور الذي يوؤديه امل�صاعدون 
القانونيون اأو جهات مماثلة معنية بتقدمي اخلدمات يف تقدمي امل�صاعدة القانونية حيثما يكون الو�صول 

اإىل حمامني حمدودا�
68- ولهذا الغر�س، ينبغي للدول، بالت�صاور مع املجتمع املدين واأجهزة العدالة والرابطات املهنية، اأن 

تتخذ تدابري ترمي اإىل:
على  تقوم  القت�صاء،  ح�صب  القانونيني،  امل�صاعدين  خدمات  لتقدمي  وطنية  خطة  )اأ( اإعداد 

مناهج تدريبية ونظم اعتماد موحدة، مبا يف ذلك اإجراء عمليات فح�س وتدقيق مالئمة؛
)ب(  �صمان و�صع معايري جلودة خدمات امل�صاعدين القانونيني وح�صولهم على التدريب املالئم 

وعملهم حتت اإ�صراف حمامني موؤهلني؛
امل�صاعدون  يقدمها  التي  اخلدمات  جودة  ل�صمان  والتقييم  للر�صد  اآليات  ر  توفُّ �صمان  )ج(   

القانونيون؛
تكون  العدالة،  واأجهزة  املجتمع املدين  بالت�صاور مع  �صلوك،  اإعداد مدونة قواعد  )د( ت�صجيع 

ملزمة جلميع امل�صاعدين القانونيني العاملني يف اإطار نظام العدالة اجلنائية؛
واأن��واع  تقدميها  القانونيني  للم�صاعدين  ميكن  التي  القانونية  اخلدمات  اأن��واع  )ه( حتديد 
اخلدمات التي يتعني اأن يقت�صر تقدميها على املحامني دون غريهم، ما مل يكن ذلك التحديد مندرجا يف 

نطاق اخت�صا�س املحاكم اأو نقابات املحامني؛
)و( �صمان تي�صري و�صول امل�صاعدين القانونيني املعتمدين املكلَّفني بتقدمي امل�صاعدة القانونية 
اإىل مراكز ال�صرطة وال�صجون اأو مرافق الحتجاز اأو مراكز الحتجاز قبل املحاكمة وغري ذلك من املرافق؛

املعتمدين من املحاكم واحلا�صلني على تدريب منا�صب،  القانونيني  للم�صاعدين  )ز( ال�صماح 
ر  يتوفَّ ل  عندما  املتهمني  واإخطار  الق�صائية  الإج��راءات  يف  بامل�صاركة  الوطنية،  واللوائح  للقوانني  وفقًا 

حمامون للقيام بذلك�
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التوجيه 15
مي امل�صاعدة القانونية والرقابة عليهم تنظيم مقدِّ

69- التزامًا باملبداأ 12، ووفقًا للت�صريع الوطني القائم الذي ي�صمن ال�صفافية وامل�صاءلة، ينبغي للدول 
القيام مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنية:

مي امل�صاعدة القانونية؛ )اأ( �صمان و�صع معايري لعتماد مقدِّ
مي امل�صاعدة القانونية ملدونات قواعد ال�صلوك املهنية املعمول بها، مع  )ب(  �صمان خ�صوع مقدِّ

تطبيق جزاءات مالئمة على اأيِّ خمالفات ترتكب؛
مي امل�صاعدة القانونية بطلب اأيِّ مبالغ من امل�صتفيدين   )ج(           و�صع قواعد ل�صمان عدم ال�صماح ملقدِّ

من امل�صاعدة القانونية، اإلَّ اإذا اأجيز لهم ذلك؛
مي امل�صاعدة  )د(       �صمان تويل جهات حمايدة ا�صتعرا�س ال�صكاوى التاأديبية املرفوعة �صد مقدِّ

القانونية؛
مي امل�صاعدة القانونية بغية منع الف�صاد على وجه التحديد� )ه(      و�صع اآليات رقابة مالئمة ملقدِّ

التوجيه 16
مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني ومع اجلامعات اإقامة �صراكات مع مقدِّ

مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني،  70- ينبغي للدول، ح�صب القت�صاء، اإقامة �صراكات مع مقدِّ
مو اخلدمات الآخرون� مبن فيهم املنظمات غري احلكومية ومقدِّ

والرابطات  العدالة  واأجهزة  املدين  املجتمع  مع  بالت�صاور  للدول،  ينبغي  الغاية،  لهذه  71- وحتقيقا 
املهنية، اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل ما يلي:

خدمات  تقدمي  يف  احلكومية  غري  الفاعلة  اجلهات  ب��دور  القانونية  نظمها  يف  )اأ( الإق���رار 
امل�صاعدة القانونية لتلبية احتياجات ال�صكان؛

موحدة  تدريبية  برامج  ت�صميم  ودعم  القانونية  امل�صاعدة  معايري جودة خلدمات  و�صع  )ب(  
مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني؛ ملقدِّ

)ج(   اإن�صاء اآليات ر�صد وتقييم ل�صمان جودة خدمات امل�صاعدة القانونية، ول �صيما اخلدمات 
م بدون مقابل؛ التي تقدَّ

مي خدمات امل�صاعدة القانونية لتو�صيع نطاق ن�صر خدمات امل�صاعدة  )د(     العمل مع جميع مقدِّ
املجتمعات  جميع  ويف  البلد  اأرجاء  جميع  يف  اإليها  الو�صول  وتي�صري  واأثرها  نوعيتها  وحت�صني  القانونية 

املحلية، ول �صيما يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا وبني الأقليات؛
مي خدمات امل�صاعدة القانونية باعتماد نهج �صامل، على �صبيل املثال، عن طريق  )ه(       تنويع مقدِّ
ت�صجيع اإن�صاء مراكز لتقدمي خدمات امل�صاعدة القانونية يعمل بها حمامون وم�صاعدون قانونيون، وعن 
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طريق اإبرام اتفاقات مع اجلمعيات القانونية ونقابات املحامني ومراكز التدريب واخلدمات القانونية يف 
اجلامعات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات من اأجل تقدمي خدمات امل�صاعدة القانونية�

72- وينبغي للدول، ح�صب القت�صاء، اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل ما يلي:
داخل  القانون  اأق�صام  يف  القانونية  واخل��دم��ات  التدريب  مراكز  اإن�صاء  ودع��م  )اأ( ت�صجيع 
اجلامعات لتعزيز برامج التدريب على القانون العملي وقانون امل�صلحة العامة بني اأع�صاء هيئة التدري�س 

وجمموع الطالب، مبا يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف اجلامعات؛
الوطني  للقانون  ووف��ق��ًا  مالئم  اإ���ص��راف  حتت  امل�صاركة،  على  القانون  ط��الب  ت�صجيع  )ب(  
املعنية  املجتمعية  النظم  من  غريها  اأو  القانونية  واخلدمات  التدريب  مراكز  يف  الوطنية،  اأو املمار�صة 
بتقدمي امل�صاعدة القانونية يف اإطار منهاجهم الأكادميي اأو تطورهم املهني وتوفري احلوافز للقيام بذلك؛
)ج(   و�صع قواعد للممار�صة الطالبية، اإذا مل تكن موجودة بالفعل، تتيح للطالب ممار�صة القانون 
يف املحاكم حتت اإ�صراف حمامني موؤهلني اأو اأع�صاء هيئة تدري�س، �صريطة اأن تو�صع هذه القواعد بالت�صاور 

مع املحاكم املخت�صة اأو الأجهزة امل�صوؤولة عن تنظيم ممار�صة القانون اأمام املحاكم وموافقتها عليها؛ 
)د( و�صع قواعد ت�صمح لطالب القانون بالتدريب يف املحاكم حتت اإ�صراف حمامني موؤهلني، 

وذلك يف الوليات الق�صائية التي تقت�صي اإمتامهم لربامج تدريبية يف املجال القانوين�

التوجيه 17
البحوث والبيانات

اآليات لتتبع امل�صاعدة القانونية ور�صدها وتقييمها، وال�صعي حثيثا اإىل  73- ينبغي للدول �صمان و�صع 
حت�صني عملية تقدمي امل�صاعدة القانونية�

74- وحتقيقا لهذا الغر�س، ميكن للدول اأن تتخذ تدابري ترمي اإىل:
)اأ( اإجراء بحوث منتظمة وجمع بيانات عن متلقي امل�صاعدة القانونية م�صنفة ح�صب اجلن�س 

والعمر والو�صع الجتماعي والقت�صادي والتوزيع اجلغرايف، ون�صر نتائج هذه البحوث؛
)ب(  تبادل املمار�صات اجليدة يف �صياق تقدمي امل�صاعدة القانونية؛

)ج(   ر�صد تقدمي امل�صاعدة القانونية بكفاءة وفعالية وفقًا للمعايري الدولية حلقوق الإن�صان؛
من  ومالئما  ثقافات  عدة  بني  جامعا  يكون  القانونية  امل�صاعدة  مي  ملقدِّ تدريب  )د( تقدمي 

الناحية الثقافية ومراعيا للجن�صني ومنا�صبا ملختلف الأعمار؛
امل�صتوى  على  �صيما  ل  العدالة،  اأجهزة  جميع  بني  والتعاون  والتن�صيق  الت�صال  )ه( حت�صني 

املحلي، لتحديد امل�صاكل املحلية والتفاق على حلول لتح�صني تقدمي امل�صاعدة القانونية�



341 اجلزء الرابع، ثانيًا- �صبل احل�صول على امل�صاعدة القانونية والتمثيل القانوين 

التوجيه 18
امل�صاعدة التقنية

75- ينبغي اأن تتوىل منظمات حكومية دولية مالئمة تقدمي امل�صاعدة التقنية التي ت�صتجيب لالحتياجات 
والأولويات التي حتددها الدول الطالبة، منها، على �صبيل املثال، الأمم املتحدة واجلهات املانحة الثنائية 
واملنظمات غري احلكومية املخت�صة، وكذلك الدول امل�صاركة يف اإطار التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف، 
واإج��راء  القانونية  امل�صاعدة  نظم  وتنفيذ  لتطوير  وتعزيزها  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  القدرات  بناء  بغية 

اإ�صالحات يف نظام العدالة اجلنائية، ح�صب القت�صاء�





اجلزء اخلام�ص
 الرتتيبات القانونية 
 واملوؤ�ش�شية والعملية 

املتعلقة بالتعاون الدويل





اأوًل- املعاهدات النموذجية
*

 46- اتفاق منوذجي ب�شاأن نقل ال�شجناء الأجانب12
**

وتو�شيات ب�شاأن معاملة ال�شجناء الأجانب13

اإنَّ موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�صاد�س  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  ال�صادر   13 القرار  اإىل  ي�صري  اإذ 
اإج��راءات ميكن  النظر يف و�صع  املتحدة على  الأمم  الأع�صاء يف  الدول  فيه  الذي حّث   )1(

املجرمني،)14( 
مبوجبها اإمتام عمليات نقل املجرمني،

واإذ يدرك ما يواجهه الأجانب املحتجزون يف موؤ�ص�صات ال�صجن يف اخلارج من �صعوبات ب�صبب 
عوامل مثل اختالف اللغة والثقافة والعادات والدين،

واإذ يرى اأنَّ هدف اإعادة ا�صتقرار املجرمني يف املجتمع ميكن اأن يتحقق على اأف�صل وجه باإتاحة 
يقيمون  اأو  يحملون جن�صياتها  التي  البلدان  داخل  لق�صاء مدد عقوباتهم  الأجانب  لل�صجناء  الفر�صة 

فيها،
واقتناعا منه باأنَّ و�صع اإجراءات لنقل ال�صجناء، �صواء على اأ�صا�س ثنائي اأو متعدد الأطراف، 

�صوف يكون اأمرًا م�صت�صوبا للغاية،
واإذ يحيط علما بالتفاقات الدولية املتعددة الأطراف والثنائية، القائمة، ب�صاأن نقل ال�صجناء 

الأجانب،
1- يعتمد التفاق النموذجي ب�صاأن نقل ال�صجناء الأجانب، ب�صيغته الواردة يف املرفق الأول 

لهذا القرار؛
املرفق  الواردة يف  ب�صيغتها  الأجانب،  ال�صجناء  املتعلقة مبعاملة  التو�صيات  2- يوافق على 

الثاين اأدناه؛

* موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميالنو، 26 اآب/اأغ�صط�س -  6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1(، الف�صل الأول، الفرع دال-1، املرفق الأول�
 **املرجع نف�صه، املرفق الثاين�

اأيلول/�صبتمرب 1980:  )1(موؤمتر الأمم املتحدة ال�صاد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، كراكا�س، 25 اآب/اأغ�صط�س - 5 

تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.81.IV.4(، الف�صل الأول، الفرع باء�
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3- يدعو الدول الأع�صاء، اإذا مل تكن قد اأقامت بعد عالقات تعاهدية مع الدول الأع�صاء 
الأخرى فيما يتعلق مب�صاألة نقل ال�صجناء الأجانب اإىل بلدانهم، اأو اإذا كانت ترغب يف تنقيح عالقاتها 
التعاهدية القائمة، اأن تاأخذ يف العتبار، عند قيامها بذلك، التفاق النموذجي ب�صاأن نقل ال�صجناء 

الأجانب، املرفق بهذا القرار؛
4- يرجو من الأمني العام اأن ي�صاعد الدول الأع�صاء، بناء على طلبها يف و�صع اتفاقات ب�صاأن 
نقل ال�صجناء الأجانب واأن يوايف جلنة منع اجلرمية ومكافحتها بتقارير عن هذه امل�صاألة ب�صورة منتظمة�

 املرفق الأول
اتفاق منوذجي ب�شاأن نقل ال�شجناء الأجانب

ديباجة
اإنَّ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� و���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،

رغبة منهما يف موا�صلة تنمية التعاون املتبادل يف ميدان الق�صاء اجلنائي،
الجتماعي  ال�صتقرار  واإع���ادة  العدل  غايات  يعزز  واأن  بد  ل  التعاون  ه��ذا  ب��اأنَّ  توؤمنان  واإذ 

لالأ�صخا�س املحكوم عليهم،
واإذ تريان اأنَّ تلك الأهداف تقت�صي اإتاحة الفر�صة لالأجانب الذين حرموا من حريتهم نتيجة 

جرم جنائي، كي يق�صوا مدة الأحكام ال�صادرة بحقهم داخل جمتمعاتهم،
اإىل  الأجانب  ال�صجناء  بنقل  وجه  اأف�صل  على  الهدف ميكن حتقيقه  هذا  باأنَّ  منهما  واقتناعا 

بلدانهم،
واإذ ت�صعان يف اعتبارهما وجوب كفالة الحرتام التام حلقوق الإن�صان، كما ن�صت عليها املبادئ 

املعرتف بها عامليا،
قد اتفقتا على ما يلي:

اأوًل- مبادئ عامة
1- ينبغي ت�صجيع اإعادة ال�صتقرار الجتماعي للمجرمني بت�صهيل عودة الأ�صخا�س املدانني 
بجرائم خارج بلدانهم اإىل البلدان التي يحملون جن�صياتها اأو التي يقيمون فيها، ليق�صوا املدد املحكوم 
عليهم بها، وذلك يف اأقرب مرحلة ممكنة� ووفقًا ملا �صلف، ينبغي لكل من الدولتني اأن تتيح لالأخرى 

اأق�صى قدر من التعاون�
2- ينبغي اأن تتم عملية نقل ال�صجناء على اأ�صا�س الحرتام املتبادل ل�صيادة كل بلد ووليته 

الق�صائية�
3- ينبغي نقل ال�صجناء يف احلالت التي تكون فيها عقوبة اجلرم الذي ت�صبب يف الإدانة هي 
احلرمان من احلرية، لدى ال�صلطات الق�صائية يف كل من الدولة الناقلة )امل�صدرة للحكم( والدولة التي 

يجري النقل اإليها )الدولة املنفذة( وفقًا لقوانينهما الوطنية�
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ا الدولة املنفذة له� ويجوز لل�صجني،  ا الدولة امل�صدرة للحكم واإمَّ 4- يجوز اأن يطلب النقل اإمَّ
وكذلك لذويه الأقربني، اأن يعربوا لأيٍّ من الدولتني عن رغبتهم يف النقل� وحتقيقا لهذه الغاية، تقوم 

الدولتان املتعاقدتان باإبالغ ال�صجني بال�صلطات املخت�صة فيهما�

5- يكون النقل مرهونا مبوافقة كل من الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة له، وينبغي 
اأي�صًا اأن ي�صتند اإىل موافقة ال�صجني�

نتائج  النقل وعلى ما يرتتب عليه من  اإمكانية  تامة على  ال�صجني ب�صورة  اإطالع  6- يجب 
قانونية، وخا�صة ما اإذا كان �صيحاكم اأم ل ب�صبب جرائم اأخرى ارتكبت قبل نقله�

7- ينبغي اأن تتاح للدولة املنفذة فر�صة التحقق من موافقة ال�صجني احلرة�

ال�صادرة  لالأحكام  بالن�صبة  للتطبيق  قابال  ال�صجناء  لنقل  تنظيمي  اإج��راء  اأيُّ  8- يكون 
فعل  ارتكاب  ب�صبب  احلرية،  من  احلرمان  على  تنطوي  تدابري  بفر�س  القا�صية  والأحكام  بال�صجن، 

اإجرامي�

�صالحية  القانوين  ملمثله  يكون  بحرية،  م�صيئته  تقرير  عن  ال�صخ�س  عجز  حالت  9- يف 
املوافقة على النقل�

ثانيا- �صروط اأخرى
10- ل يجري النقل اإلَّ على اأ�صا�س حكم بات ونهائي وله قوة النفاذ�

11- يجب، كقاعدة عامة، عند تقدمي طلب النقل، اأن تكون هناك فرتة �صتة �صهور على الأقل من 
مدة العقوبة ل يزال يتعني على ال�صجني ق�صاوؤها، غري اأنَّ النقل ينبغي اأن مينح اأي�صًا يف حالت الأحكام 

غري املحددة املدة�

12- يتخذ القرار املتعلق بنقل ال�صجني، اأو عدم نقله، دون اأيِّ اإبطاء�

13- ل يجوز اأن يحاكم ال�صخ�س الذي ينقل لتنفيذ حكم �صدر �صده يف الدولة امل�صدرة للحكم، 
مرة اأخرى يف الدولة املنفذة على نف�س الفعل الذي كان �صببا يف العقوبة املعتزم تنفيذها�

ثالثًا- التنظيمات الإجرائية
14- على ال�صلطات املخت�صة يف الدولة املنفذة اأن: )اأ( توا�صل تنفيذ احلكم مبا�صرة اأو باأمر من 
املحكمة اأو باأمر اإداري؛ اأو )ب( تبّدل احلكم، باأن ت�صتعي�س عن العقوبة املفرو�صة يف الدولة امل�صدرة 

للحكم بالعقوبة التي يق�صي بها قانون الدولة املنفذة بالن�صبة اإىل جرم مناظر�
ما  وفق  ومبدته  للحكم  القانوين  بالطابع  املنفذة  الدولة  تلتزم  التنفيذ،  موا�صلة  حالة  15- يف 
حددته الدولة امل�صدرة للحكم، غري اأنه يجوز للدولة املنفذة، اإذا كان هذا احلكم، من حيث طابعه اأو 
مدته، غري متفق مع قانونها، اأن تعدل العقوبة مبا يتالءم مع العقوبة اأو التدبري الذي يق�صي به قانونها 

بالن�صبة اإىل جرم مناظر�
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16- يف حالة تبديل احلكم، يحق للدولة املنفذة اأن تعّدل العقوبة، من حيث طابعها اأو مدتها، 
مبا يتفق مع قانونها الوطني، مولية العتبار الواجب للحكم الذي ق�صت به الدولة التي اأ�صدرته� بيد اأنه 

ل يجوز اأن حتّول العقوبة املنطوية على حرمان من احلرية اإىل غرامة مالية�
17- تكون الدولة املنفذة ملزمة بالنتائج التي مت التو�صل اإليها فيما يتعلق بالوقائع، ح�صبما تتبني 
من احلكم الذي فر�صته الدولة امل�صدرة له، ومن ثم يكون للدولة امل�صدرة للحكم وحدها اخت�صا�س 

اإعادة النظر يف احلكم�
18- ُيخ�صم من العقوبة النهائية كامل مدة احلرمان من احلرية التي يكون املحكوم عليه قد 

ق�صاها يف اأيٍّ من الدولتني�
19- يجب األَّ يوؤدي النقل، باأيِّ حال من الأحوال، اإىل تدهور يف حالة ال�صجني�

وتت�صل  ال�صجني  نقل  ب�صبب  تكبدها  يتم  تكاليف  اأية  حتّمل  للحكم  املنفذة  للدولة  20- ينبغي 
بعملية النقل، ما مل تقرر الدولتان امل�صدرة للحكم واملنفذة له خالف ذلك�

رابعًا- تنفيذ احلكم، والعفو
21- يخ�صع تنفيذ احلكم لقانون الدولة املنفذة له�

22- يكون لكل من الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة له �صلطة منح العفو اأو العفو ال�صامل�

خام�صًا- اأحكام ختامية
مفعوله  �صريان  قبل  ا  اإمَّ ال�صادرة،  الأحكام  تنفيذ  على  للتطبيق  قابال  التفاق  23- يكون هذا 

ا بعده� واإمَّ
ممكن  وق��ت  اأق��رب  يف  الت�صديق  وثائق  وت��ودع  عليه،  بالت�صديق  مرهون  الت��ف��اق   24- ه���ذا 

لدى ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
25- ي�صري مفعول هذا التفاق يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ تبادل وثائق الت�صديق عليه�

اإىل ب��ال��ك��ت��اب��ة  الت����ف����اق  ه�����ذا  اإن����ه����اء  امل���ت���ع���اق���دي���ن  ال���ط���رف���ني  م����ن  لأيٍّ   26- ي�����ج�����وز 
الذي  التاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  بعد  الإنهاء  مفعول  وي�صري   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

يتلقى فيه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� الإخطار املتعلق بذلك�
واإثباتا ملا �صبق، قام املوّقعون اأدناه، املخّولون بذلك ح�صب الأ�صول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع 

على هذه املعاهدة�
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 املرفق الثاين
تو�شيات ب�شاأن معاملة ال�شجناء الأجانب

1- ينبغي األَّ يتم اإر�صال �صجني اأجنبي اإىل اأحد ال�صجون على اأ�صا�س جن�صيته وحدها�
على  احل�صول  فر�س  من  الوطنيني  لل�صجناء  ما  نف�س  الأجانب  لل�صجناء  تتاح  اأن  2- ينبغي 

التعليم والعمل والتدريب املهني�
وكذلك  لل�صجن،  البديلة  التدابري  ال�صتفادة من  املبداأ  الأجانب من حيث  لل�صجناء  3- يحق 
لنف�س  وفقًا  ال�صجن،  به من  املرخ�س  �صور اخلروج  ال�صجن وغري ذلك من  اإجازة من  على  احل�صول 

املبادئ التي تنطبق على ال�صجناء الوطنيني�
4- ينبغي اإعالم ال�صجناء الأجانب فور اإدخالهم ال�صجن، بلغة يفهمونها، وكتابة ب�صفة عامة، 

باخل�صائ�س الرئي�صية لنظام ال�صجن، مبا يف ذلك القواعد والأنظمة ذات ال�صلة�
5- ينبغي احرتام العقائد والعادات الدينية لل�صجناء الأجانب�

ب�صلطاتهم  الت�صال  طلب  يف  حقهم  على  اإبطاء،  دون  الأجانب،  ال�صجناء  اإطالع  6- ينبغي 
القن�صلية، وكذلك على اأيِّ معلومات ذات �صلة تتعلق بو�صعهم� واإذا رغب �صجني اأجنبي يف احل�صول 

على م�صاعدة من �صلطة دبلوما�صية اأو قن�صلية، فاإنه ينبغي الت�صال بها فورا�
تعاملهم  فهمها، عند  ي�صتطيعون  بلغة  الأجانب،  لل�صجناء  م�صاعدة مالئمة  تقدمي  7- ينبغي 
مع املوظفني الطبيني اأو امل�صوؤولني عن الربامج، ويف م�صائل مثل ال�صكاوى، والرتتيبات اخلا�صة، ونظام 

الأكل اخلا�س، والتمثيل وال�صت�صارة يف اأمورهم الدينية�
وذلك  املحلية،  املجتمعية  والوكالت  باأ�صرهم  الأجانب  ال�صجناء  ات�صال  تي�صري  8- ينبغي 
للمنظمات  الفر�صة  اإتاحة  وينبغي  ال�صجني�  مبوافقة  واملرا�صلة،  للزيارات  الالزمة  الفر�س  كل  بتوفري 

الدولية الإن�صانية، مثل جلنة ال�صليب الأحمر الدولية، مل�صاعدة ال�صجناء الأجانب�
9- اإنَّ عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�صاأن الإ�صراف على املجرمني الذين �صدرت 
�صدهم اأحكام مع وقف التنفيذ اأو املفرج عنهم ب�صروط وم�صاعدتهم، ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة الإ�صهام 

يف حل امل�صاكل التي يواجهها املجرمون الأجانب�
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**
47-  معاهدة منوذجية لت�شليم املجرمني12*،13

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اإنَّ 
و��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،

رغبة منهما يف زيادة فعالية التعاون بني البلدين يف مكافحة اجلرمية باإبرام معاهدة لت�صليم 
املجرمني،

قد اتفقا على ما يلي:

 املادة 1
اللتزام بالت�صليم

يوافق كل طرف على اأن ي�صلِّم للطرف الآخر، عند الطلب ووفق اأحكام هذه املعاهدة، اأيَّ �صخ�س 
مطلوب للمحاكمة يف الدولة الطالبة ب�صبب جرم يجوز الت�صليم ب�صاأنه، اأو لفر�س عقوبة اأو تنفيذها 

)1(
ب�صدد هذا اجلرم�)14(

 املادة 2
اجلرائم اجلائز الت�صليم ب�صاأنها

1- اجلرائم اجلائز الت�صليم ب�صاأنها هي، لأغرا�س هذه املعاهدة، جرائم تعاقب عليها قوانني كال 
اأو  واحدة/�صنتني[  ]�صنة  تقل عن  ل  ملدة  اآخر من احلرمان من احلرية  ب�صكل  اأو  بال�صجن  الطرفني 
اأو ب�صكل اآخر من  اأ�صد� واإذا كان طلب الت�صليم يتعلق ب�صخ�س مالحق لإنفاذ حكم بال�صجن  بعقوبة 
العقوبة  اإذا كانت مدة  اإلَّ  الت�صليم  املوافقة على  تتم  ب�صاأن اجلرمية، ل  احلرمان من احلرية �صادر 

املتبقية ل تقل عن ]اأربعة/�صتة[ اأ�صهر�
2- لي�س مهما، لتحديد ما اإذا كان اجلرم ي�صتتبع العقوبة مبوجب قانون كال الطرفني:

الفئة  نف�س  يف  للجرم  املكونة  التق�صري  اأوج��ه  اأو  الأف��ع��ال  الطرفني  قوانني  ت�صع  )اأ( اأن 
اجلرمية، اأو اأن ت�صمي اجلرم الت�صمية ذاتها؛

)ب(  اأن تختلف، مبوجب قوانني الطرفني، العنا�صر املكونة للجرم، ما دام جمموع الأفعال اأو 
اأوجه التق�صري، كما تعر�صها الدولة الطالبة، هو الذي يوؤخذ يف العتبار�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 116/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990؛ املعدل مبرفق القرار 88/52، املعتمد يف 

12 كانون الأول/دي�صمرب 1997�
** �صيغة املعاهدة النموذجية لت�صليم املجرمني، الواردة يف هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد، هي نتيجة الدمج بني 

املعاهدة النموذجية التي اعتمدتها يف عام 1990 اجلمعية العامة يف قرارها 116/45 والتعديالت املدخلة عليها يف عام 1997 يف 
القرار 88/52� وقد اأُبرزت تلك التعديالت بخط طباعي م�صخم�

)1( قد ل تكون الإ�صارة اإىل فر�س العقوبة �صرورية لكل البلدان�
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اأو مراقبة  الر�صوم اجلمركية،  اأو  ال�صرائب،  بقانون  يتعلق  ت�صليم �صخ�س جلرم  3- يف حالة طلب 
النقد الأجنبي، اأو مب�صائل اأخرى لها �صلة باإيرادات الدولة، ل يجوز رف�س الت�صليم انطالقا من اأنَّ قانون 
الدولة املطالبة ل يفر�س �صريبة اأو ر�صوما اأو ل يت�صمن لوائح خا�صة بال�صرائب اأو الر�صوم اجلمركية اأو 

)2(
النقد الأجنبي، من نف�س النوع املت�صمن يف قانون الدولة الطالبة�)12(

ولكن  منها،  كل  الطرفني على  قوانني  تعاقب  عّدة جرائم منف�صلة  الت�صليم  ت�صمن طلب  4- اإذا 
بع�صها ل يفي بال�صروط الأخرى املعرو�صة يف الفقرة 1 من هذه املادة، يجوز اأن يوافق الطرف املطالب 
على الت�صليم من اأجل اجلرائم الأخرية، �صريطة اأن يكون هناك جرم واحد على الأقل من اجلرائم 

التي يجوز ت�صليم ال�صخ�س ب�صاأنها�

 املادة 3
الأ�صباب الإلزامية للرف�س

ل يجوز الت�صليم يف اأيٍّ من الظروف التالية:
�صيا�صي�  طابع  ذا  لأجله جرما  بالت�صليم  املطالب  اجلرم  املطالبة  الدولة  اعتربت  )اأ( اإذا 
ول ت�شمل الإ�شارة اإىل جرم ذي طابع �شيا�شي اأيَّ جرم التزم الطرفان حياله، عماًل باأية 
اتفاقية متعددة الأطراف، باتخاذ اإجراءات املقا�شاة يف حالة عدم الت�شليم، اأو اأيَّ جرم اآخر 

)3(
اتفق الطرفان على اأنه ل ي�شكل جرما ذا طابع �شيا�شي، لأغرا�ص الت�شليم؛)13( 

م لغر�س  )ب(  اإذا وجدت الدولة املطالبة اأ�صبابا جوهرية لالعتقاد باأنَّ طلب الت�صليم اإمنا ُقدِّ
حماكمة �صخ�س اأو معاقبته ب�صبب عن�صره اأو ديانته اأو جن�صيته اأو اأ�صله العرقي اأو اآرائه ال�صيا�صية اأو 

�س لالأذى لأيٍّ من تلك الأ�صباب؛ جن�صه اأو مركزه، اأو اأنَّ و�صع ذلك ال�صخ�س قد يتعرَّ
)ج(   اإذا كان اجلرم املطالب بالت�صليم لأجله يعترب جرما مبقت�صى القانون الع�صكري ولكنه 

ل يعترب جرما مبقت�صى القانون اجلنائي العادي اأي�صا؛
)د( اإذا كان قد �صدر حكم نهائي يف الدولة املطالبة ب�صاأن اجلرم املطالب بت�صليم ال�صخ�س 

من اأجله؛
متمتعًا  الطرفني،  من  اأيٍّ  قانون  وفق  اأ�صبح،  قد  ت�صليمه  املطلوب  ال�صخ�س  كان  )ه( اإذا 

)4(
باحل�صانة من املقا�صاة والعقاب لأيِّ �صبب، مبا يف ذلك التقادم اأو العفو؛)14( 

)2( قد يرى بع�س البلدان حذف هذه الفقرة اأو الن�س على �صبب اختياري للرف�س يف اإطار املادة 4�

)3( قد يرغب بع�ص البلدان يف ا�شتبعاد ت�شرفات معينة، ومنها مثال اأعمال العنف، كاجلرائم اخلطرية التي تنطوي على 

فعل عنيف �شد حياة �شخ�ص اأو �شالمته البدنية اأو حريته، من مفهوم اجلرمية ال�شيا�شية�
وقد ترغب البلدان اأي�شاً يف اأن حت�شر  )4( قد يرغب بع�س البلدان يف جعل هذا �صببا اختياريا للرف�س يف اإطار املادة 4� 

تدار�ص م�شاألة انق�شاء الفرتة الزمنية يف قانون الدولة الطالبة فح�شب اأو تن�ص على اأن الأفعال املوؤدية اإىل انقطاع التقادم يف 
الدولية الطالبة ينبغي اأن حتظى بالعرتاف يف الدولة املطالبة.
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�س يف الدولة الطالبة للتعذيب،  �س اأو �صيتعرَّ )و( اإذا كان ال�صخ�س املطالب بت�صليمه قد تعرَّ
ر لذلك ال�صخ�س احلد  ر اأو لن يتوفَّ اأو ملعاملة اأو عقوبة قا�صية اأو لاإن�صانية اأو مهينة، اأو اإذا كان مل يتوفَّ
الأدنى من ال�صمانات يف الإجراءات اجلنائية على النحو املبني يف املادة 14 من العهد الدويل اخلا�س 

)5(
باحلقوق املدنية وال�صيا�صية؛)12( 

)ز( اإذا كان حكم الدولة الطالبة قد �صدر غيابيا، اأو مل يخطر ال�صخ�س املدان باملحاكمة 
يف الوقت املنا�صب اأو مل يعط فر�صة كافية لتخاذ تدابري الدفاع عن نف�صه، ومل تتح له اأو لن تتاح له 

)6(
فر�صة اإعادة املحاكمة بح�صوره�)13( 

 املادة 4
الأ�صباب الختيارية للرف�س

يجوز رف�س الت�صليم يف اأيٍّ من الظروف التالية:
)اأ( اإذا كان ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه من رعايا الدولة املطالبة� ويف حالة رف�س الدولة 
على  الق�صية  بعر�س  ذلك،  الأخرى  الدولة  التم�صت  اإذا  تقوم  فاإنها  ال�صبب،  لهذا  بالت�صليم  املطالبة 
الت�صليم  ُطلب  ال��ذي  اجل��رم  ب�صاأن  ال�صخ�س  هذا  �صد  املالئم  الإج��راء  لتخاذ  املخت�صة   �صلطاتها 

)7(
لأجله؛)14( 

)ب(  اإذا قررت ال�صلطات املخت�صة يف الدولة املطالبة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية �صد 
ال�صخ�س ب�صاأن اجلرم املطالب بالت�صليم من اأجله اأو اإنهاء تلك الإجراءات؛

)ج(   اإذا كانت الدولة املطالبة تنظر يف دعوى مرفوعة على ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه ب�صبب 
اجلرم املطالب بالت�صليم من اأجله؛

بالإعدام  عليها  يعاقب  التي  اجلرائم  من  لأجله  بالت�صليم  املطالب  اجل��رم  كان  )د( اإذا 
الدولة املطالبة كافيا،  الدولة �صمانا، تعتربه  م هذه  الدولة الطالبة، وذلك ما مل تقدِّ مبوجب قانون 
ويف حالة رف�ص الدولة املطالبة  اأو بعدم تنفيذها يف حال فر�صها�  بعدم فر�س عقوبة الإعدام 
بالت�شليم لهذا ال�شبب، فاإنها تقوم اإذا التم�شت الدولة الأخرى ذلك، بعر�ص الق�شية على 

)5(انظر مرفق قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(�

)6(قد يرغب بع�س البلدان يف اأن ي�صيف اإىل املادة 3 ال�صبب التايل للرف�س: "اإذا كانت توجد بّينات غري كافية، وفقًا ملعايري 

الإثبات يف الدولة الطالبة، على اأن ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه طرف يف اجلرمية )انظر اأي�صًا احلا�صية 12(�
اإفالت  اأخرى ل�صمان عدم  الوطنية، يف و�صائل  القانونية  النظم  اإطار  النظر، �صمن  اأي�صًا يف  البلدان  )7(قد ترغب بع�س 

�صاأنها  اأحكام من  �صّن  مثال  الو�صائل  تلك  بني  ومن  اأ�صا�س اجلن�صية،  على  العقوبة،  ارتكاب جرائم من  امل�صوؤولني عن  الأ�صخا�س 
 اأن تتيح ال�صت�صالم بالن�صبة للجرائم اخلطرية، اأو تتيح نقل ال�صخ�س موؤقتا بغر�س حماكمته واإعادته اإىل الدولة املطالبة لق�صاء 

مدة احلكم�
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ُطلب  الــذي  اجلــرم  ب�شاأن  ال�شخ�ص  املالئم �شد هذا  الإجــراء  املخت�شة لتخاذ  �شلطاتها 
)8(

الت�شليم لأجله؛)12( 

)ه( اإذا كان اجلرم املطلوب الت�صليم لأجله قد اقرتف خارج اأرا�صي اأيٍّ من الطرفني، وكان 
قانون الدولة املطالبة ل ين�س على اخت�صا�س ق�صائي ب�صاأن هذا اجلرم املقرتف خارج اأرا�صيها يف 

ظروف م�صابهة؛

اأو  الت�صليم لأجله جرما مقرتفا كليا  )و( اإذا اعترب قانون الدولة املطالبة اجلرم املطلوب 
)9( ويف حالة رف�س الدولة املطالبة الت�صليم لهذا ال�صبب فاإنها تقوم، اإذا طلبت 

جزئيا داخل تلك الدولة،)13( 
الدولة الأخرى ذلك، بعر�س الق�صية على �صلطاتها املخت�صة لكي تتخذ الإجراء املالئم �صد ال�صخ�س 

ب�صاأن اجلرم املطلوب الت�صليم لأجله؛

)ز( اإذا كان قد �صدر على ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه حكم يف الدولة الطالبة اأو اإذا كان هذا 
اأن�صئت  اأو هيئة ق�صائية  ا�صتثنائية  اأمام حمكمة  للمحاكمة و�صدور احلكم  فيها  �س  �صيتعرَّ ال�صخ�س 

خ�صي�صا لهذا الغر�س؛

)ح( اإذا ارتاأت الدولة املطالبة، مع مراعاتها يف الوقت ذاته لطبيعة اجلرم وم�صالح الدولة 
الطالبة، اأنَّ ت�صليم ذلك ال�صخ�س، بالنظر اإىل ظروف الق�صية، �صيكون منافيا لالعتبارات الإن�صانية، 

ب�صبب �صنِّ ذلك ال�صخ�س اأو �صحته اأو لظروف �صخ�صية اأخرى�

 املادة 5
)10(

قنوات الت�صال والوثائق املطلوبة)14( 
القناة  الت�صليم كتابة� ويحال الطلب وم�صتنداته، وكذلك املرا�صالت الالحقة، عرب  م طلب  1- يقدَّ

الدبلوما�صية، مبا�صرة بني وزارتي العدل اأو اأية �صلطات اأخرى يحددها الطرفان�
2- يرفق بطلب الت�صليم ما يلي:

)اأ( يف كل احلالت،
‘1’ اأدق و�صف ممكن لل�صخ�س املطلوب، مع اأية معلومات اأخرى قد ت�صاعد يف حتديد هويته 

وجن�صيته ومكانه؛

)8(قد يرغب بع�س البلدان يف جعل هذا التقييد ي�صري على احلكم بال�صجن املوؤبد، واحلكم اإىل اأجل غري حمدد�

)9(قد ترغب بلدان يف اإدراج اإ�صارة حمددة اإىل مركب برفع علمها اأو طائرة م�صجلة مبوجب قوانينها وقت اقرتاف اجلرم�

اإدراج اأكرث التقنيات تطورا لإبالغ الطلبات والو�شائل التي ميكن اأن تثبت �شحة  )10( قد ترغب البلدان يف اأن تنظر يف 

الوثائق من حيث اأنها �شادرة من الدولة الطالبة.
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‘2’ ن�س احلكم القانوين ذو ال�صلة الذي يحدد اجلرمية اأو، عند ال�صرورة، بيان مبا يت�صمنه 
القانون ذو ال�صلة بخ�صو�س اجلرم، وبيان بالعقوبة التي ميكن فر�صها؛

�صلطة  اأو  حم��ك��م��ة  ع��ن  ���ص��ادر  ق��ب�����س  اأم����ر  ب��ج��رم،  متهما  ال�����ص��خ�����س  ك���ان  اإذا  )ب(  
الت�صليم  امل��ط��ل��وب  ب��اجل��رم  وب��ي��ان  الأم����ر،  م��ن  م�صدقة  بن�صخة  اأو  اأخ����رى،  خمت�صة  ق�صائية 
زم��ان  بيان  ذل��ك  يف  مب��ا  ب��ه،  امل��دع��ي  للجرم  املكونة  التق�صري  اأوج���ه  اأو  لالأفعال  وو���ص��ف   لأج��ل��ه، 

)11(
ومكان اقرتافه؛)12( 

وو�صف  لأج��ل��ه،  الت�صليم  املطلوب  ب��اجل��رم  بيان  ب��ج��رم،  م��دان��ا  ال�صخ�س  ك��ان  اإذا  )ج(   
اأي��ة  اأو  منه  م�صدقة  ن�صخة  اأو  الأ���ص��ل��ي  واحل��ك��م  ل��ل��ج��رم،  امل��ك��ون��ة  التق�صري  اأوج���ه  اأو  ل��الأع��م��ال 
املتبقية  وامل���دة  التنفيذ،  واج��ب��ة  العقوبة  وك��ون  املفرو�صة،  والعقوبة  الإدان����ة  تبنّي  اأخ���رى   وثيقة 

من العقوبة؛

)د( اإذا كان ال�صخ�س مدانا بجرم غيابيا، بيان بالو�صائل القانونية املتاحة لل�صخ�س للدفاع 
اأو لإعادة املحاكمة بح�صوره، وذلك بالإ�صافة اإىل الوثائق املذكورة يف الفقرة 2 )ج( من  عن نف�صه 

هذه املادة؛

املطالب  باجلرم  بيان  بالعقوبة،  حكم  ي�صدر  ومل  بجرم  مدانا  ال�صخ�س  ك��ان  )ه( اإذا 
يوؤكد  وبيان  الإدانة،  تبني  ووثيقة  للجرم،  املكونة  الق�صور  اأوجه  اأو  لالأعمال  لأجله، وو�صف  بالت�صليم 

العزم على فر�س العقوبة�

مة دعمًا لطلب الت�صليم برتجمة اإىل لغة الدولة املطالبة اأو اإىل لغة اأخرى  3- ترفق الوثائق املقدَّ
تقبلها تلك الدولة�

 املادة 6
)12(

اإجراءات الت�صليم املب�صطة)13( 
بعد  الت�صليم  ع��ل��ى  ت��واف��ق  اأن  ب��ذل��ك،  ي�صمح  ق��ان��ون��ه��ا  ك���ان  اإذا  امل��ط��ال��ب��ة،  ل��ل��دول��ة  ي��ج��وز 
اأم���ام  ���ص��راح��ة  ذل���ك  ع��ل��ى  امل��ط��ل��وب  ال�صخ�س  ي��واف��ق  اأن  ب�����ص��رط  امل���وؤق���ت،  ب��الع��ت��ق��ال  ط��ل��ب   تلقي 

�صلطة خمت�صة�

)11( قد ترغب البلدان التي ت�شرتط اأدلة لدعم طلب الت�شليم اأن حتدد ال�شرتاطات ال�شتدللية الالزمة للوفاء مبعيار 

الت�شليم، وعند القيام بذلك ينبغي لها مراعاة احلاجة اإىل تي�شري التعاون الدويل الفّعال.
)12(  قد ترغب البلدان يف اأن تن�س على التنازل عن قاعدة تخ�صي�س الت�صليم يف حالة اإجراءات الت�صليم املب�صطة�
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 املادة 7
الت�صديق والتوثيق

با�صتثناء ما تن�س عليه هذه املعاهدة، ل يحتاج طلب الت�صليم وم�صتنداته، وكذلك الوثائق اأو   
)13(

م ا�صتجابة له، اإىل ت�صديق اأو توثيق�)12(  املواد الأخرى التي تقدَّ

 املادة 8
املعلومات الإ�صافية

مة دعمًا لطلب الت�صليم غري كافية يجوز لها اأن  اإذا ارتاأت الدولة املطالبة اأنَّ املعلومات املقدَّ  
تطلب تقدمي معلومات اإ�صافية يف غ�صون مهلة زمنية معقولة حتددها�

 املادة 9
العتقال املوؤقت

1- يجوز للدولة الطالبة يف حالة ال�صتعجال اأن تطلب العتقال املوؤقت لل�صخ�س املطلوب اإىل حني 
اأو  اأو بالربيد  اإر�صال الطلب بو�صائط املنظمة الدولية لل�صرطة اجلنائية،  تقدمي طلب الت�صليم� وميكن 

بالربق اأو باأية و�صيلة اأخرى تتيح الت�صجيل الكتابي�
2- يت�صمن الطلب و�صفا لل�صخ�س املطلوب، وبيانا باأنَّ الت�صليم �صُيطلب، وبيانا بوجود اإحدى الوثائق 
املذكورة يف الفقرة 2 من املادة 5 من هذه املعاهدة، التي تاأذن باعتقال ال�صخ�س، وبيانا بالعقوبة التي 
فر�صت اأو ميكن فر�صها جزاء للجرم مع ذكر املدة املتبقية من العقوبة، وبيانا موجزا بوقائع الدعوى، 

وبيانا باملكان الذي يوجد فيه ال�صخ�س اإذا كان معروفا�

3- تبت الدولة املطالبة يف الطلب وفقًا لقانونها، وتبلِّغ الدولة الطالبة بقرارها دون تاأخري�

4- يطلق �صراح ال�صخ�س املعتقل مبوجب طلب كهذا، اإذا انق�صى ]40[ يوما على تاريخ العتقال 
هذه  من   5 امل��ادة  من   2 الفقرة  يف  املحددة  ال�صلة  ذات  بالوثائق  مدعوما  الت�صليم  طلب  تلقي  دون 

املعاهدة� ول متنع هذه الفقرة اإمكانية الإفراج امل�صروط عن ال�صخ�س قبل انق�صاء ال�]40[ يوما�

5- ل يحول الإفراج عن ال�صخ�س مبوجب الفقرة 4 من هذه املادة دون اعتقاله جمددا وال�صروع يف 
الإجراءات بق�صد ت�صليمه لو مت تلقي الطلب وم�صتنداته فيما بعد�

ولذا  حماكمها،  لدى  مقبولة  تكون  لكي  وثائق  من  الأخرى  البلدان  اإليها  حتيله  ما  بتوثيق  البلدان  بع�س  قوانني  )13( تق�صي 

�صيلزمها حكم يبنّي التوثيق املطلوب�
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 املادة 10
البت يف الطلب

1- تنظر الدولة املطالبة يف طلب الت�صليم وفق الإجراءات التي ين�س عليها قانونها، وتبلِّغ الدولة 
الطالبة بقرارها على الفور�

م اأ�صباب اأيِّ رف�س كلي اأو جزئي للطلب� 2- تقدَّ

 املادة 11
ت�صليم ال�صخ�س

1- لدى �صدور املوافقة على الت�صليم، يتخذ الطرفان، دون اأيِّ تاأخري ل مربر له، الرتتيبات لت�صليم 
ال�صخ�س املطلوب، وُتعلم الدولة املطالبة الدولة الطالبة باملدة الزمنية التي كان ال�صخ�س املطلوب 

حمتجزا اأثناءها رهن الت�صليم�
اأرا�صي الدولة املطالبة يف غ�صون مهلة معقولة حتددها تلك الدولة التي  2- ُينقل ال�صخ�س من 
يجوز لها، اإذا مل ينقل ال�صخ�س يف غ�صون تلك املهلة، اإخالء �صبيله كما يجوز لها رف�س ت�صليمه ب�صبب 

اجلرم ذاته�
3- اإذا حالت ظروف خارجة عن اإرادة اأيِّ طرف دون ت�صليم اأو نقل ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه، على 
هذا الطرف اأن ُيعلم الطرف الآخر بذلك� وي�صرتك الطرفان يف حتديد موعد جديد لتنفيذ الت�صليم، 

وتطبق اأحكام الفقرة 2 من هذه املادة�

 املادة 12
الت�صليم املوؤجل اأو امل�صروط

1- يجوز للدولة املطالبة، بعد البت يف طلب الت�صليم، اأن توؤجل ت�صليم ال�صخ�س املطلوب، وذلك بغية 
حماكمته اأو بغية تنفيذ حكم �صادر �صده اإذا كان مدانا بالفعل بجرم غري اجلرم املطلوب الت�صليم لأجله� 

ويف هذه احلالة ينبغي للدولة املطالبة اأن تفيد الدولة الطالبة تبعا لذلك�
ت�صليما  املطلوب  ال�صخ�س  ت�صّلم  اأن  الت�صليم،  تاأجيل عملية  املطالبة، عو�صا عن  للدولة  2- يجوز 

موؤقتا للدولة الطالبة وفق �صروط يجري حتديدها بني الطرفني�

 املادة 13
ت�صليم الأموال

1- يف حالة املوافقة على ت�صليم ال�صخ�س، وبناء على طلب الدولة الطالبة، ت�صّلم جميع املمتلكات 
املكت�صبة نتيجة للجرم التي يعرث عليها يف الدولة املطالبة، اأو التي ميكن اأن تلزم كبّينة، وذلك بقدر 
ما ي�صمح به قانون الدولة املطالبة، ومع مراعاة حقوق الغري التي يتعني احرتامها على النحو الواجب�
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2- يجوز ت�صليم املمتلكات املذكورة اإىل الدولة الطالبة، اإذا طلبت ذلك، حتى ولو كان الت�صليم الذي 
مت التفاق عليه ل ميكن تنفيذه�

لتلك  يجوز  املطالبة،  الدولة  يف  امل�صادرة  اأو  للحجز  عر�صة  املذكورة  املمتلكات  تكون  3- عندما 
الدولة الحتفاظ بها اأو ت�صليمها موؤقتا�

4- اأية ممتلكات مت ت�صليمها على هذا النحو تعاد اإىل الدولة املطالبة، بناء على طلبها، دون مقابل 
بعد اإكمال الإجراءات، يف حالة ما اإذا كان قانون الدولة املطالبة اأو حماية حقوق الغري يق�صيان ذلك�

 املادة 14
قاعدة التخ�صي�س

1- ل يحاكم ال�صخ�س امل�صلَّم مبوجب هذه املعاهدة، ول ي�صدر حكم �صده، ول يحتجز، ول يعاد 
�س لأيِّ تقييد اآخر حلريته ال�صخ�صية يف اأرا�صي الدولة الطالبة ب�صبب اأيِّ  ت�صليمه لدولة ثالثة، ول يتعرَّ

جرم مقرتف قبل الت�صليم، اإلَّ يف اإحدى احلالت التالية:
)14(

)اأ( جرم متت املوافقة على الت�صليم ب�صاأنه؛)12(
)ب(  اأيِّ جرم اآخر تعطي الدولة املطالبة موافقتها ب�صاأنه� وتتم املوافقة اإذا كان اجلرم املطلوب 

)15(
الت�صليم لأجله هو نف�صه جرم يخ�صع لأحكام الت�صليم وفقًا لهذه املعاهدة�)13( 

يف  املذكورة  بالوثائق  امل��ادة  هذه  مبوجب  املطالبة  الدولة  موافقة  على  احل�صول  طلب  2- ي�صفع 
الذي جرى  ال�صخ�س  بها  اأدىل  اأقوال  املعاهدة ومبح�صر قانوين لأيِّ  املادة 5 من هذه  الفقرة 2 من 

)16(
ت�صليمه ب�صاأن اجلرم�)14( 

3- ل تنطبق الفقرة 1 من هذه املادة اإذا كانت قد اأتيحت لل�صخ�س فر�صة مغادرة الدولة الطالبة 
ومل يغادرها يف غ�صون ]45/30[ يوما من اإخالء ال�صبيل النهائي فيما يتعلق باجلرم الذي جرى ت�صليم 

ال�صخ�س لأجله، اأو اإذا عاد ال�صخ�س طوعا اإىل اأرا�صي الدولة الطالبة بعد مغادرتها�

 املادة 15
العبور

اأرا�صي الطرف الآخر، يطلب  ثالثة عرب  اأحد الطرفني من دولة  اإىل  ت�صليم �صخ�س  1- يف حالة 
الطرف الذي يتعني ت�صليم ال�صخ�س له من الطرف الآخر اأن ياأذن لذلك ال�صخ�س بعبور اأرا�صيه� ول 

ي�صري هذا يف حالة النقل اجلوي اإذا كانت الطائرة لن تهبط يف اأرا�صي الطرف الآخر�

الت�شليم  التي يجوز  الت�شليم ل تنطبق على اجلرائم  اأن قاعدة تخ�شي�ص  الن�ص على  البلدان كذلك يف  )14(قد ترغب 

ب�شاأنها والتي ميكن اإثباتها بناء على الوقائع ذاتها، والتي ُتفر�ص عليها اجلزاءات نف�شها اأو جزاءات اأقل من التي تفر�ص على 
اجلرمية الأ�شلية التي ب�شببها طلب الت�شليم�

)15(قد ل يرغب بع�س البلدان يف ال�صطالع بهذا اللتزام، وقد ترغب هذه البلدان يف اإدراج اأ�صباب اأخرى لتقرير ما اإذا 

كانت �صتمنح املوافقة اأم ل�
)16(قد ترغب البلدان يف اأن تتنازل عن ا�شرتاط تقدمي بع�ص هذه الوثائق اأو جميعها�
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2- عندما تت�صلم الدولة املطالبة مثل هذا الطلب، الذي ينبغي اأن يت�صمن املعلومات الالزمة، تبت 
فيه وفقًا لالإجراءات التي ين�س عليها قانونها� وتوافق الدولة املطالبة على الطلب ب�صفة عاجلة اإلَّ 

)17(
اإذا كان ذلك مي�س م�صاحلها الأ�صا�صية�)12( 

3- تكفل دولة العبور وجود اأحكام قانونية جتعل بالو�صع اإبقاء ال�صخ�س قيد الحتجاز اأثناء العبور�
4- اإذا هبطت الطائرة يف اأرا�صي دولة العبور ومل يكن هبوطها مقررا، يجوز للطرف الذي يطلب 
منه ال�صماح بالعبور، بناء على طلب احلار�س املرافق، اعتقال ال�صخ�س ملدة ]48[ �صاعة، ريثما يتم ت�صّلم 

طلب العبور الذي يتعني تقدميه وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة�

 املادة 16
تزامن الطلبات

دول��ة  وم���ن  الآخ����ر  ال��ط��رف  م��ن  ذات����ه  ال�صخ�س  لت�صليم  ط��ل��ب��ًا  ال��ط��رف��ني  اأح����د  ت��ل��ق��ى  اإذا 
ينبغي  ال��دول��ت��ني  ه��ات��ني  م��ن  اأيٍّ  اإىل  م��ن��ا���ص��ب��ا،  ي���راه  مل��ا  تبعا  ي��ح��دد،  ف��اإن��ه  واح����د،  اآن  يف   ث��ال��ث��ة 

ت�صليم ال�صخ�س�

 املادة 71
التكاليف

1- تتحمل الدولة املطالبة تكاليف اأية اإجراءات تن�صاأ عن طلب الت�صليم يف نطاق وليتها الق�صائية�

2- تتحمل الدولة املطالبة اأي�صًا التكاليف املتكبدة على اأرا�صيها، واملتعلقة بحجز وت�صليم املمتلكات 
)18(

اأو اعتقال اأو احتجاز ال�صخ�س املطلوب ت�صليمه�)13(

3- تتحمل الدولة الطالبة التكاليف املتكبدة يف نقل ال�صخ�س من اأرا�صي الدولة املطالبة، مبا يف 
ذلك تكاليف النقل�

تتعلق  التي  الت�صليم، كتلك  اأي�صًا رف�س  اأن تربر  للرف�س، يجوز  اأخرى  اأ�صباب  التفاق على  البلدان يف  )17( قد يرغب بع�س 

لكن قد  اأو مبركز ال�صخ�س )مواطنوها على �صبيل املثال(�  اأ�صباب �صيا�صية، مالية، ع�صكرية(  بطبيعة اجلرم )على �صبيل املثال، 
ترغب البلدان يف اأن تن�ص على عدم رف�ص العبور على اأ�شا�ص اجلن�شية�

)18(قد يرغب بع�س البلدان يف النظر يف ت�صديد التكاليف املتكبدة نتيجة �صحب طلب الت�صليم اأو العتقال املوؤقت� وقد تكون 

هناك اأي�صًا حالت تت�صاور ب�صاأنها الدولة الطالبة والدولة املطالبة وتتعلق بت�صديد تكاليف ا�صتثنائية من جانب الدولة الطالبة، ول 
�صيما يف احلالت املعقدة التي تنطوي على تفاوت كبري يف املوارد املتاحة للدولتني�
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 املادة 81
اأحكام ختامية

1- تخ�صع هذه املعاهدة ]للت�صديق اأو القبول اأو املوافقة[� ويتم تبادل وثائق ]الت�صديق اأو القبول 
اأو املوافقة[ يف اأقرب وقت ممكن�

2- يبداأ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة[�

م بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال اأو اأوجه  3- تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي تقدَّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ�

اإ�صعار كتابي بذلك اإىل  اأن ين�صحب من هذه املعاهدة باإر�صال  4- يجوز لأيٍّ من الطرفني املتعاقدين 
الطرف الآخر� ويبداأ نفاذ الن�صحاب بعد م�صي �صتة اأ�صهر على تاريخ ا�صتالم الطرف الآخر ذلك الإ�صعار�
واإثباتا لذلك، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من حكومتيهما، بالتوقيع على 

هذه املعاهدة�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رت يف ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� بتاريخ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُحرِّ
والن�صان  و��������������������������������������������������]و����������������������������������������������������������������������������[   ���������������������������������������������������� ]باللغات[  باللغتني 

كالهما مت�صاويان ]والن�صو�س كلها مت�صاوية[ يف احلجية�

**
48-  معاهدة منوذجية لتبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية12*،13

اإنَّ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� و ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،
م كل منهما لالآخر اأكرب قدر من التعاون من اأجل مكافحة اجلرمية، رغبة منهما يف اأن يقدِّ

قد اتفقا على ما يلي:
 املادة 1

)1(
نطاق التطبيق)14( 

يف  املتبادلة  امل�صاعدة  من  ممكن  ق��در  اأك��رب  املعاهدة،  لهذه  وفقًا  لالآخر،  ط��رف  كل  م  1- يقدِّ
امل�صاعدة، �صمن  وقت طلب  عليها،  العقاب  يكون  بجرائم  املتعلقة  املحاكمة  اإجراءات  اأو  التحقيقات 

نطاق اخت�صا�س ال�صلطات الق�صائية يف الدولة الطالبة�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 117/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990؛ املعدل مبرفق القرار 112/53، املعتمد 

يف 9 كانون الأول/دي�صمرب 1998�
** �صيغة املعاهدة النموذجية لتبادل امل�صاعدة يف امل�صائل اجلنائية، الواردة يف هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد هي 

نتيجة للدمج بني املعاهدة النموذجية التي اعتمدتها يف عام 1990 اجلمعية العامة يف قرارها 117/45 والتعديالت املدخلة عليها يف 
عام 1998 يف قرارها 112/53� وقد اأُبرزت تلك التعديالت بخط طباعي م�صخم�

)1(ميكن النظر على اأ�صا�س ثنائي يف تو�صيع نطاق امل�صاعدة املطلوب تقدميها، كاأن ت�صاف مثال اأحكام ت�صمل تقدمي معلومات عن 

الأحكام اجلنائية ال�صادرة على مواطنني من الطرفني� ووا�صح اأنه ينبغي اأن تكون مثل هذه امل�صاعدة متفقة مع قانون الدولة املطالبة�
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2- ميكن للم�صاعدة املتبادلة وفقًا لهذه املعاهدة اأن ت�صمل ما يلي:
)اأ( اأخذ �صهادة ال�صهود اأو ال�صتماع اإىل اأقوال الأ�صخا�س؛

اأو  والأق��وال  بال�صهادة  ل��الإدلء  غريهم  اأو  املحتجزين  الأ�صخا�س  تقدمي  يف  امل�صاعدة  )ب(  
للمعاونة يف التحريات؛

)ج(    تبليغ الوثائق الق�صائية؛
)د( تنفيذ عمليات التفتي�س واحلجز؛

)ه( فح�س الأ�صياء واملواقع؛
)و( توفري املعلومات واملواد ال�صتدللية؛

ن�صخ منها م�صّدق عليها، مبا يف ذلك �صجالت  اأو  الأ�صلية  الوثائق وال�صجالت  )ز( توفري 
امل�صارف اأو ال�صجالت املالية اأو �صجالت ال�صركات اأو الأعمال�

3- ل ت�صري هذه املعاهدة على ما يلي:
)اأ( اعتقال اأيِّ �صخ�س اأو احتجازه بهدف ت�صليمه؛

الذي  بالقدر  اإلَّ  الطالبة،  الدولة  يف  مفرو�صة  جنائية  لأحكام  املطالبة  الدولة  تنفيذ  )ب(  
ت�صمح به قوانني الدولة املطالبة واملادة 18 من هذه املعاهدة؛

)ج(    نقل املعتقلني لتنفيذ حكم جزائي �صادر عليهم؛
)د( نقل اإجراءات املحاكمة يف امل�صائل اجلنائية�

)2(
 املادة 2)12( 

الرتتيبات الأخرى
ل توؤثر هذه املعاهدة يف اللتزامات القائمة بني الطرفني عماًل مبعاهدات اأو اتفاقات اأخرى اأو 

غري ذلك، ما مل يقررا خالف هذا�

 املادة 3
تعيني ال�صلطات املركزية

ُيعني كل طرف �صلطة اأو �صلطات مركزية يتم بوا�صطتها اأو من خاللها تقدمي الطلبات اأو تلقيها، 
)3(

لأغرا�س هذه التفاقية� ويبلَّغ ذلك اإىل الطرف الآخر�)13( 

)2(تعرتف املادة 2 با�صتمرار دور امل�صاعدة غري الر�صمية بني اأجهزة اإنفاذ القوانني والأجهزة املرتبطة بها يف البلدان املختلفة�

)3(وقد ترغب بلدان معينة يف النظر يف الن�ص على اإجراء ات�شالت مبا�شرة بني ال�شلطات املركزية، وعلى اأداء ال�شلطات 

املركزية دورا ن�شطا يف �شمان �شرعة تنفيذ الطلبات، ومراقبة اجلودة، وحتديد الأولويات. وقد ترغب البلدان اأي�شاً يف األ تكون 
ال�شلطات املركزية القناة الوحيدة لتبادل امل�شاعدة بني الأطراف، ويف ت�شجيع التبادل املبا�شر للمعلومات بالقدر الذي ت�شمح به 

القوانني اأو الرتتيبات الوطنية.
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)4(
 املادة 4)12( 

رف�س طلب امل�صاعدة
)5(

1- يجوز رف�س طلب امل�صاعدة يف احلالت التالية:)13( 
)اأ( اإذا ارتاأت الدولة املطالبة اأنَّ الطلب، اإذا ووفق عليه، من �صاأنه اأن مي�س �صيادتها اأو اأمنها 

اأو نظامها العام اأو غري ذلك من م�صاحلها العامة الأ�صا�صية؛

)ب(  اإذا اعتربت الدولة املطالبة اأنَّ للجرم طابعا �صيا�صيا؛

م لغر�س  )ج(   اإذا كانت هناك اأ�صباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأنَّ طلب امل�صاعدة اإمنا قدِّ
مقا�صاة �صخ�س ب�صبب عن�صره اأو جن�صه اأو ديانته اأو جن�صيته اأو اأ�صله العرقي اأو اآرائه ال�صيا�صية، اأو 

�س لالأذى لأيٍّ من تلك الأ�صباب؛ اأنَّ و�صع ذلك ال�صخ�س قد يتعرَّ

)د( اإذا كان الطلب يت�صل بجرم من �صاأن املقا�صاة بخ�صو�صه يف الدولة الطالبة اأن تتنافى 
مع قانون الدولة املطالبة املتعلق مبنع املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛

ق�صرية  تدابري  تنّفذ  اأن  املطالبة  الدولة  من  تقت�صي  املطلوبة  امل�صاعدة  كانت  )ه( اإذا 
مبوجب  املقا�صاة  اأو  للتحقيق  خا�صعا  اجل���رم  ك��ان  ل��و  فيما  وممار�صتها  قانونها  م��ع   تتعار�س 

اخت�صا�صها الق�صائي؛

)و( اإذا كان الفعل يعترب جرما مبقت�صى القانون الع�صكري ولكنه ل يعترب جرما مبقت�صى 
القانون اجلنائي العادي اأي�صا�

2- ل ترف�س امل�صاعدة بالتذرع، ح�صرا، ب�صّرية امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية امل�صابهة�

اأو  حتقيق  عملية  يعرقل  الفوري  تنفيذه  كان  اإذا  الطلب  تنفيذ  تاأجيل  املطالبة  للدولة  3- يجوز 
مالحقة ق�صائية جارية فيها�

)4(توفر املادة 4 قائمة اإي�صاحية بالأ�صباب الداعية للرف�س�

)5(قد يرغب بع�س البلدان يف حذف اأو تعديل بع�س الأحكام اأو اإدراج اأ�صباب اأخرى للرف�س، مثل الأ�صباب املتعلقة بطبيعة 

املفاهيم  مقت�صيات  اأو  املثال(،  �صبيل  على  الإعدام  )عقوبة  املطبقة  العقوبة  طبيعة  اأو  املثال(،  �صبيل  على  مالية  )اأ�صباب  اجلرم 
)اعرتا�س  امل�صاعدة  من  حمددة  اأنواع  اأو  املثال(،  �صبيل  على  الوقت  انق�صاء  وعدم  املزدوج،  الق�صائي  )الخت�صا�س  امل�صرتكة 
البلدان،  ترغب  قد  املثال(�  �صبيل  على   (DNA) اخلاليا  يف  النووي  احلام�س  اختبارات  واإجراء  والال�صلكية،  ال�صلكية  الت�صالت 
املطالبة  الدولة  يف  جرما  يعد  ل  الطلب  عليه  يقوم  الذي  الفعل  كان  اإذا  حتى  م�شاعدة،  تقدمي  يف  جمديا،  ذلك  كان  حيثما 
 )عدم وجود جترمي مزدوج(. وقد تنظر البلدان اأي�شاً يف ق�شر ا�شرتاط التجرمي املزدوج على اأنواع معينة من امل�شاعدة، مثل 

التفتي�ص واحلجز.
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اإذا كان ميكنها املوافقة على  تاأجيل تنفيذه، تنظر الدولة املطالبة فيما  اأو  4- قبل رف�س الطلب 
تقدمي امل�صاعدة رهنا ببع�س ال�صروط� واإذا قبلت الدولة الطالبة تلقي امل�صاعدة رهنا بهذه ال�صروط، 

)6(
وجب عليها اأن تتقيد بها�)12( 

5- تبني الأ�صباب الداعية لرف�س اأيِّ طلب لتبادل امل�صاعدة القانونية�

 املادة 5
حمتويات الطلبات

)7(
1- تت�صمن طلبات امل�صاعدة ما يلي:)13( 

)اأ( ا�صم املكتب الطالب وال�صلطة املخت�صة التي تقوم بالتحقيق اأو تنّفذ اإجراءات املحاكمة 
ذات ال�صلة بالطلب؛

)ب(  الغر�س من الطلب وو�صف موجز للم�صاعدة املطلوبة؛
)ج(   و�صف للوقائع املدعى اأنها ت�صّكل اجلرم، وبيان بالقوانني ذات ال�صلة اأو ن�صها، ما عدا 

يف حالت طلب تبليغ وثائق؛
)د( ا�صم وعنوان ال�صخ�س املراد تبليغه، عندما يلزم ذلك؛

)ه(      اأ�صباب وتفا�صيل اأيِّ اإجراء اأو اقت�صاء ترغب الدولة الطالبة يف اتباعه، مبا يف ذلك بيان 
ما اإذا كان يلزم تقدمي اأدلة اأو بيانات م�صفوعة بحلف اليمني اأو بالتاأكيد القاطع؛

)و( تعيني اأية مهلة زمنية يرغب يف اأن ي�صتجاب للطلب �صمنها؛
)ز( املعلومات الأخرى ال�صرورية لتنفيذ الطلب ب�صكل �صحيح�

2- ترفق الطلبات وامل�صتندات وغري ذلك من الأوراق التي تعد مبوجب هذه املعاهدة برتجمتها اإىل 
)8( 

لغة الدولة املطالبة اأو اأية لغة اأخرى تقبلها تلك الدولة�)14(
3- يجوز للدولة املطالبة اأن تطلب معلومات اإ�صافية اإذا راأت اأنَّ املعلومات التي يت�صمنها الطلب 

لي�صت كافية لتمكينها من تنفيذه�

)6(ينبغي للدول اأن تت�شاور، وفقاً للمادة 21، قبل رف�ص م�شاعدة اأو تاأجيلها.

)7(ميكن اخت�صار اأو تو�صيع هذه القائمة عن طريق مفاو�صات ثنائية�

)8(قد ترغب البلدان يف الن�ص على اأنه ميكن تقدمي الطلب با�شتخدام و�شائل الت�شال احلديثة، مبا يف ذلك، وخ�شو�شا 

يف احلالت العاجلة، تقدمي الطلبات �شفاهة التي يتم تاأكيدها كتابة يف وقت لحق.
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)9(
 املادة 6)12( 

تنفيذ الطلبات
ذ طلبات امل�صاعدة فورًا بالطريقة التي ين�س عليها قانون  رهنا باملادة 20 من هذه املعاهدة، تنفَّ
الدولة املطالبة واملمار�صة املتبعة فيها� وتنّفذ الدولة املطالبة الطلب بالطريقة التي حتددها الدولة 

)10(
الطالبة اإىل املدى الذي يتفق مع قانون الدولة املطالبة وممار�صتها�)13( 

 املادة 7
اإعادة املواد اإىل الدولة املطالبة

ُتعاد اإىل الدولة املطالبة يف اأقرب وقت ممكن اأية ممتلكات، وكذلك اأية �صجالت ووثائق اأ�صلية، 
�ُصّلمت اإىل الدولة الطالبة مبوجب هذه املعاهدة، ما مل تتنازل الدولة املطالبة عن حقها يف ا�صتعادتها�

)11(
 املادة 8)14( 

قيود ال�صتخدام
اأن ت�صتخدم  ما مل يتفق على غري ذلك، ل يجوز للدولة الطالبة، دون موافقة الدولة املطالبة، 
مة من الدولة املطالبة، من اأجل القيام بتحقيقات اأو اإجراءات غري  نات مقدَّ اأو تنقل اأية معلومات اأو بيِّ
التي  احل��الت  يف  مة  املقدَّ امل��واد  ا�صتخدام  يجوز  اأنه  اإلَّ  الطلب،  يف  املذكورة  والإج��راءات  التحقيقات 
يطراأ فيها تعديل على التهمة، ما دام اجلرم، ب�صورته الواردة يف �صحيفة التهام، جرما ميكن تقدمي 

امل�صاعدة املتبادلة ب�صاأنه مبوجب هذه املعاهدة�

 املادة 9
)12(

�صون ال�صّرية)15( 
عند الطلب:

)اأ( تبذل الدولة املطالبة ق�صارى جهدها للمحافظة على �صّرية طلب امل�صاعدة، وحمتويات 
بالإمكان  واإذا مل يكن  امل�صاعدة�  املوافقة على تقدمي  له، وكذلك �صرية  الداعمة  وامل�صتندات  الطلب 

)9( ميكن اإدراج اأحكام اأكرث تف�صيال تتعلق بتقدمي املعلومات ب�صاأن تاريخ ومكان تنفيذ الطلب، وتلزم الدولة املطالبة باأن ُتعلم 

الدول الطالبة فورا يف حالة ما اإذا كان من املرجح اأن يتاأخر تنفيذ الطلب لفرتة طويلة، اأو يف حالة اتخاذ قرار برف�س ال�صتجابة 
للطلب، مع بيان اأ�صباب الرف�س�

)10(ينبغي للدولة املطالبة اأن تكفل اإ�شدار هذه الأوامر، مبا يف ذلك الأوامر الق�شائية، التي قد تلزم لتنفيذ الطلب. 

وقد ترغب البلدان اأي�شاً يف التفاق، وفقاً للت�شريعات الوطنية، على متثيل الدولة الطالبة اأو العمل نيابة عنها اأو مل�شلحتها يف 
الإجراءات القانونية الالزمة لتاأمني تلك الأوامر.

اأو ق�شر  املالية،  املثال، على اجلرائم  ُتق�صر، على �صبيل  اأو تعديلها - كاأن  املادة 8  البلدان يف حذف  )11(قد يرغب بع�س 

ا�شتخدام الأدلة على احلالت التي تقدم فيها الدولة املطالبة طلباً �شريحا لهذا الغر�ص.
)12( الأحكام املت�صلة بال�صّرية تهم بلدانا عديدة، ولكنها قد تثري م�صاكل لبلدان اأخرى، وميكن حتديد طبيعة الأحكام يف كل 

معاهدة اأثناء املفاو�صات الثنائية�
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التي تقرر  الطالبة  الدولة  ُتعلم بذلك  اأن  املطالبة  الدولة  بال�صرية، فعلى  الإخالل  الطلب دون  تنفيذ 
عندئذ ما اإذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك؛

)ب(  حتافظ الدولة الطالبة على �صّرية البينات واملعلومات التي تقدمها الدولة املطالبة، ول 
ي�صتثنى من ذلك اإلَّ البينات واملعلومات الالزمة لغر�س التحقيق والإجراءات القانونية الوارد و�صفها 

يف الطلب�
 املادة 10

)13(
تبليغ الوثائق)12( 

1- تقوم الدولة املطالبة بتبليغ الوثائق التي اأحالتها اإليها لهذا الغر�س الدولة الطالبة�

)14( على 
2- يوجه اأيُّ طلب لتبليغ اأوامر احل�صور اأمام الق�صاء اإىل الدولة املطالبة قبل ]���[ يوما)13( 

الأقل من املوعد املحدد حل�صور ال�صخ�س� ويف احلالت العاجلة، يجوز للدولة املطالبة اأن تتنازل عن 
�صرط املهلة الزمنية�

)15(
 املادة 11)14( 

احل�صول على البّينات
امل�صفوعة  الأ�صخا�س  اأخذ �صهادة  قانونها،  الطلب وطبقًا لأحكام  املطالبة، عند  الدولة  1- تتوىل 
بحلف اليمني اأو بالتاأكيد القاطع، اأو احل�صول على اإفاداتهم ب�صكل اآخر، اأو اإلزامهم بتقدمي بنود البّينة 

لإحالتها اإىل الدولة الطالبة�
2- يجوز لالأطراف يف الإجراءات الق�صائية ذات ال�صلة يف الدولة املطالبة، وملمثليهم القانونيني 
ح�صور  املطالبة،  الدولة  يف  الإجرائية  والأ�صاليب  القوانني  مراعاة  مع  الطالبة،  الدولة  وممثلي 

)16(
الإجراءات بناء على طلب الدولة الطالبة�)15( 

)13( ميكن حتديد اأحكام اأكرث تف�صيال على اأ�صا�س ثنائي ب�صاأن تبليغ الوثائق، مثل الأوامر والقرارات الق�صائية� وقد يرغب 

يف و�صع اأحكام لتبليغ الوثائق بوا�صطة الربيد اأو بطريقة اأخرى، واإر�صال ما يثبت تبليغ الوثائق� وميكن اإثبات التبليغ مثال بوا�صطة 
اي�صال يحمل التاريخ وتوقيع ال�صخ�س املبلغ، اأو بوا�صطة بيان من الدولة املطالبة يفيد اأن التبليغ قد مت ويبنّي التاريخ وال�صكل الذي 
مت به� وميكن اإر�صال وثيقة اأو اأخرى من هذه الوثائق على الفور اإىل الدولة الطالبة� وت�صتطيع الدولة املطالبة، بناء على طلب الدولة 
الطالبة، بيان ما اإذا كان التبليغ قد مت وفق قانون الدولة املطالبة� واإذا مل يكن بالإمكان القيام بالتبليغ، ميكن للدولة املطالبة اأن تنقل 

اأ�صباب ذلك فورا اإىل الدولة الطالبة�
)14(تبعا مل�صافة ال�صفر والرتتيبات املت�صلة به�

)15( تعنى املادة 11 باحل�صول على البّينة يف الإجراءات الق�صائية، وعلى اأخذ اأقوال الأ�صخا�س بطريقة ل ت�صتلزم اإجراءات 

ر�صمية كثرية، وعلى تقدمي بنود البّينة�
بتقدمي  ت�شمح  اأن  لالأطراف  ينبغي  الوطنية،  للقوانني  الأ�شا�شية  املبادئ  مع  يتفق  ذلك  كان  ومتى  ميكن  )16(حيثما 

تكفل  اأن  وينبغي  الت�شال احلديثة  و�شائل  اأو  املرئي  الت�شال  بطريق  امل�شاعدة  الأخرى من  الأ�شكال  اأو  البيانات  اأو  ال�شهادات 
اعتبار ال�شهادة الزور التي تقرتف يف هذه الأحوال جرما جنائيا.
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 املادة 12
احلق يف رف�س الإدلء بال�صهادة اأو الإلزام بالرف�س

يرف�س  اأن  الطالبة  الدولة  اأو  املطالبة  الدولة  يف  ب�صهادته  لالإدلء  امل�شتدعى  لل�صخ�س  1- يجوز 
الإدلء بال�صهادة يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني:

الإدلء  برف�س  يلزمه  اأو  ال�صخ�س  لذلك  ي�صمح  املطالبة  الدولة  قانون  كان  )اأ( اإذا   
ب�صهادته يف ظروف مماثلة يف اإجراءات دعاوى نا�صئة اأ�صال يف الدولة املطالبة؛ اأو

)ب(  اإذا كان قانون الدولة الطالبة ي�صمح لذلك ال�صخ�س اأو يلزمه برف�س الإدلء ب�صهادته   
يف ظروف مماثلة يف اإجراءات دعاوى نا�صئة اأ�صال يف الدولة الطالبة�

2- اإذا ادعى �صخ�س وجود حق اأو التزام برف�س الإدلء بال�صهادة مبوجب قانون الدولة الأخرى، 
ق  فاإنَّ على الدولة التي يكون ذلك ال�صخ�س موجودا فيها اأن تعتمد، يف هذا ال�صدد، على �صهادة م�صدَّ
عليها �صادرة عن ال�صلطة املخت�صة يف الدولة الأخرى كدليل على وجود اأو عدم وجود ذلك احلق اأو 

)17(
اللتزام�)12( 

 املادة 13
 تي�صري ح�صور الأ�صخا�س الذين يكونون رهن الحتجاز

)18(
لالإدلء بال�صهادة اأو للم�صاعدة يف التحقيقات)13( 

1- يجوز، بناء على طلب الدولة الطالبة، واإذا وافقت الدولة املطالبة وكان قانونها ي�صمح بذلك، اأن 
ينقل موؤقتا ال�صخ�س املوجود رهن الحتجاز يف الدولة املطالبة اإىل الدولة الطالبة لالإدلء ب�صهادته اأو 

للم�صاعدة يف التحقيقات، �صريطة اأن يوافق على ذلك�
الدولة  قانون  مبوجب  الحتجاز  رهن  فيها  املنقول  ال�صخ�س  يظل  اأن  يلزم  التي  الفرتة  2- طيلة 
اأن ت�صتبقي ذلك ال�صخ�س رهن الحتجاز واأن تعيده حمتجزا اإىل  املطالبة، يكون على الدولة الطالبة 

الدولة املطالبة عند اختتام امل�صاألة التي طلب نقله من اأجلها اأو قبل ذلك اإذا مل يعد ح�صوره لزما�
3- اإذا تلقت الدولة الطالبة اإفادة من الدولة املطالبة باأنه مل يعد مطلوبا احتجاز ال�صخ�س املنقول، 

يفرج عنه ويعامل معاملة ال�صخ�س امل�صار اإليه يف املادة 14 من هذه املعاهدة�

)17(قد ترغب بع�ص البلدان يف الن�ص على اأن ال�شاهد الذي يقدم �شهادة يف الدولة الطالبة ل يجوز له اأن يرف�ص ال�شهادة 

على اأ�شا�ص امتياز معمول به يف الدولة املطالبة.
)18(يجوز اأي�صًا يف املفاو�صات الثنائية اإدراج اأحكام تتناول طرق ومواعيد رد البّينات، وتن�س على حد زمني لوجود ال�صخ�س 

الذي يكون رهن الحتجاز يف الدولة الطالبة�
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 املادة 14
 تي�صري ح�صور اأ�صخا�س اآخرين لالإدلء بال�صهادة

)19(
اأو للم�صاعدة يف التحقيقات)12( 

1- يجوز للدولة الطالبة طلب م�صاعدة الدولة املطالبة يف دعوة �صخ�س:
)اأ( للمثول يف الإجراءات القانونية املتعلقة مب�صاألة جنائية يف الدولة الطالبة، ما مل يكن 

ذلك ال�صخ�س املتهم نف�صه؛ اأو
)ب(  للم�صاعدة يف التحقيقات املتعلقة مب�صاألة جنائية يف الدولة الطالبة�

للم�صاعدة  اأو  الإج����راءات،  يف  خبري  اأو  ك�صاهد  للح�صور  ال�صخ�س  املطالبة  ال��دول��ة  2- تدعو 
ل�صمان  وافية  ترتيبات  اتخاذ  من  ذل��ك،  يقت�صي  حيثما  املطالبة،  الدولة  وتتاأكد  التحقيقات،   يف 

�صالمة ال�صخ�س�
3- يبني الطلب اأمر احل�صور القيمة التقريبية للبدلت املالية وتكاليف ال�صفر واملعي�صة التي تدفعها 

الدولة املطالبة�
4- يجوز للدولة املطالبة، عندما ُيطلب منها ذلك، منح �صلفة لل�صخ�س ت�صددها الدولة الطالبة�

)20(
 املادة 15)13( 

�صالمة الت�صرف
1- مع مراعاة اأحكام الفقرة 2 من هذه املادة، اإذا وجد �صخ�س يف الدولة الطالبة بناء على طلب 

م مبوجب املادة 13 اأو املادة 14 من هذه املعاهدة: مقدَّ
)اأ( ل يجوز احتجاز ذلك ال�صخ�س اأو مقا�صاته اأو معاقبته اأو تقييد حريته ال�صخ�صية باأيِّ 
اإدانة كانت �صابقة،  باأيِّ  اأو  اأو تق�صري كان �صابقا،  باأيِّ فعل  اآخر يف الدولة الطالبة فيما يتعلق  �صكل 

ملغادرته الدولة املطالبة؛
اأن  اأو  اأيِّ ق�صية  ب�صهادة يف  باأن يديل  موافقته،  بدون  ال�صخ�س،  اإل��زام ذلك  يجوز  )ب(  ل 

ي�صاعد يف اأيِّ حتقيق غري مت�صل بالق�صية اأو التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب�
املغادرة،  يف  حر  وهو  ال�صخ�س،  ذلك  يغادر  مل  اإذا  امل��ادة  هذه  من   1 بالفقرة  العمل  2- يتوقف 
الدولة الطالبة يف غ�صون ]15[ يوما متتاليا، اأو اأيِّ مدة اأطول يتفق عليها الطرفان، بعد اأن يكون ذلك 

)19( تت�صمن الفقرة 3 من املادة 14 الأحكام املت�صلة بدفع نفقات ال�صخ�س الذي يقدم امل�صاعدة� اأما التفا�صيل الإ�صافية، 

كالن�س على دفع التكاليف مقدما، فيمكن بحثها يف مفاو�صات ثنائية�
)20(قد تكون اأحكام املادة 15 لزمة باعتبارها الطريقة الوحيدة للح�صول على بّينات هامة يف الإجراءات القانونية املتعلقة 

تثري  قد  الأحكام  لأنَّ هذه  نظرا  ومع ذلك،  الوطنية�  يتجاوز احلدود  اأو على �صعيد  الوطني  ال�صعيد  ترتكب على  بجرائم خطرية 
�صعوبات لبع�س البلدان، فاإنه ميكن حتديد م�صمونها بدقة اأثناء املفاو�صات الثنائية، مبا يف ذلك اإدخال اأي اإ�صافات اأو تعديالت 

عليها�
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ا باأنَّ ح�صوره مل يعد لزمًا، اأو اإذا غادر الدولة الطالبة ثم عاد اإليها  ال�صخ�س قد اأخرب اأو بلِّغ ر�صميًّ
مبح�س اإرادته�

3- ال�صخ�س الذي ل يوافق على طلب مبوجب املادة 13 اأو ل ي�صتجيب لدعوة مبوجب املادة 14، 
ل يكون ب�صبب ذلك عر�صة لأيِّ عقوبة ول خا�صعا لأيِّ تدبري ق�صري، رغم اأيِّ بيان خمالف لذلك يف 

الطلب اأو يف اأمر احل�صور�

 املادة 16
)21(

توفري الوثائق وال�صجالت الأخرى املتاحة للجمهور)12( 
متاحا  عليها  الط���الع  يكون  التي  وال�صجالت  ال��وث��ائ��ق  م��ن  ن�صخًا  املطالبة  ال��دول��ة  ر  1- توفِّ
اأو التي تكون متاحة للجمهور لغر�س ال�صراء  اأو غري ذلك،   للجمهور باعتبارها جزءا من �صجل عام 

اأو املعاينة�
ال�صروط  مبوجب  اآخ��ر  �صجل  اأو  اأخ��رى  وثيقة  اأيِّ  من  ن�صخًا  ر  توفِّ اأن  املطالبة  للدولة  2- يجوز 
ال�صلطات  اأو  القوانني  اإنفاذ  ل�صلطات  ال�صجل  ذلك  اأو  الوثيقة  تلك  توفري  من  متّكنها  التي   نف�صها 

الق�صائية لديها�
 املادة 17

)22(
التفتي�س واحلجز)13( 

تنفذ الدولة املطالبة، بقدر ما ي�صمح قانونها، طلبات تفتي�س اأيِّ مواد وحجزها وت�صليمها اإىل 
الدولة الطالبة لأغرا�س ا�صتدللية، �صريطة حماية حقوق الغري من ذوي النية احل�صنة�

)23(
 املادة 81)14( 

)24(
عائدات اجلرمية)15( 

1- يف هذه املادة تعني عبارة "عائدات اجلرمية" اأيَّ ممتلكات ي�صتبه يف اأنها، اأو تكت�صف املحكمة 
اأنها، ممتلكات متاأتية اأو متحققة، على نحو مبا�صر اأو غري مبا�صر، نتيجة لرتكاب جرم، اأو اأنها متثل 

قيمة ممتلكات اأو مكا�صب اأخرى متاأتية من ارتكاب جرم�

)21(قد يرى البع�س اأن هذه امل�صاألة ينبغي اأن تكون ا�صتن�صابية� وميكن بحث حكمي هذه املادة يف مفاو�صات ثنائية�

)22(ميكن اإعداد ترتيبات ثنائية ت�صمل توفري املعلومات عن نتائج التفتي�س واحلجز، ومراعاة ال�صروط املفرو�صة فيما يتعلق 

بت�صليم املمتلكات املحجوزة�
)23(احلوا�شي امللحقة بهذه املادة ب�شيغتها الأ�شلية باعتبارها الربوتوكول الختياري امللحق باملعاهدة النموذجية لتبادل 

امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية فيما يخ�ص عائدات اجلرمية حذفت وفقاً للفقرة 15 من املرفق الأول من القرار 112/53�
)24( بداأت امل�شاعدة على التجريد من عائدات اجلرمية ت�شبح اأداة مهمة يف جمال التعاون الدويل. وتظهر اأحكام مماثلة 

ملا ورد يف هذه املادة يف معاهدات كثرية ثنائية للم�شاعدة. وميكن الن�ص على تفا�شيل اأخرى يف اإطار الرتتيبات الثنائية. ومن 
امل�شائل التي ميكن النظر فيها احلاجة اإىل اأحكام اأخرى تتناول امل�شائل املت�شلة بال�شّرية امل�شرفية. وميكن الن�ص على اأحكام 

لالقت�شام العادل لعائدات اجلرمية بني الدول املتعاقدة اأو للنظر يف الت�شرف يف العائدات على اأ�شا�ص كل حالة على حدة.
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2- ت�صعى الدولة املطالبة، اإذا ُطلب منها ذلك، اإىل التاأكد مما اإذا كانت اأية عائدات من اجلرمية 
بنتائج  الطالبة  الدولة  وتعلم  الق�صائية،  لوليتها  اخلا�صعة  الأرا�صي  داخل  موجودة  ارتكابها  املدعى 
حترياتها� وُتعلم الدولة الطالبة الدولة املطالبة، عند توجيه طلبها، بدواعي اعتقادها باأنَّ هذه العائدات 

قد تكون موجودة داخل الأرا�صي اخلا�صعة لوليتها الق�صائية�

اأثر  اقتفاء  اإىل  املــادة،  هذه  من   2 الفقرة  مبوجب  م  يقدَّ لطلب  تلبية  املطالبة،  الدولة  3- ت�صعى 
املمتلكات، والتحقيق يف املعامالت املالية، واحل�صول على املعلومات اأو البيانات الأخرى التي ميكن اأن 

ت�صاعد على تاأمني ا�صتعادة الأموال املتاأتية من اجلرمية�

4- عندما يتم، عماًل بالفقرة 2 من هذه املادة، العثور على العائدات امل�صتبه يف اأنها متاأتية من 
اأيِّ  ملنع  قانونها  بها  ي�صمح  التي  التدابري  ذلك،  منها  ُيطلب  املطالبة، عندما  الدولة  تتخذ  اجلرمية، 
تعامل اأو نقل اأو ت�صرف يف العائدات امل�صتبه يف اأنها متاأتية من هذه اجلرمية ريثما تبت حمكمة يف 

الدولة الطالبة يف اأمر هذه العائدات نهائيًّا�

5- تعمد الدولة املطالبة، بقدر ما ي�صمح به قانونها، اإىل اإنفاذ اأيِّ اأمر قطعي �صادر عن حمكمة يف  
الدولة الطالبة بالتجريد من عائدات اجلرمية اأو مب�صادرتها اأو اإىل ال�صماح باإنفاذه اأو اإىل اتخاذ اإجراء 

)25(
منا�صب اآخر ل�صبط العائدات بناء على طلب الدولة الطالبة�)12( 

6- يكفل الطرفان احرتام حقوق الغري ذوي النية احل�صنة، لدى تطبيق هذه املادة�

 املادة 19
)26(

الت�صديق والتوثيق)13( 
م ا�صتجابة له، اإىل  ل يحتاج طلب امل�صاعدة وم�صتنداته، وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي تقدَّ

ت�صديق اأو توثيق�

وا�شرتداد  ال�شحايا  تعوي�ص  اإىل  اإ�شارات  باإدراج  املادة  هذه  تطبيق  نطاق  تو�شيع  يف  النظر  يف  الأطراف  ترغب  )25(قد 

الغرامات املفرو�شة كحكم يف مقا�شاة جنائية.
ولذا  حماكمها،  لدى  مقبولة  تكون  لكي  وثائق  من  الأخرى  البلدان  اإليها  حتيله  ما  بتوثيق  البلدان  بع�س  قوانني  )26( تق�صي 

�صيلزمها حكم يبنّي التوثيق املطلوب�
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 املادة 20
)27(

التكاليف)12( 
تتحمل الدولة املطالبة التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل يقرر الطرفان خالف ذلك� واإذا 
مًا يف  كانت تلبية الطلب حتتاج اأو �صوف حتتاج اإىل نفقات كبرية اأو ا�صتثنائية، يت�صاور الطرفان مقدَّ
ل التكاليف� حتديد الأحكام وال�صروط التي �صينفذ الطلب مبوجبها، وكذلك الطريقة التي �صيتم بها حتمُّ

 املادة 21
الت�صاور

تنفيذها،  اأو  تطبيقها  اأو  املعاهدة  تف�صري هذه  ب�صاأن  اأيهما،  بطلب من  فورا،  الطرفان  يت�صاور 
�صواء ب�صفة عامة اأو فيما يتعلق بحالة معينة�

 املادة 22
اأحكام ختامية

1- تخ�صع هذه املعاهدة ]للت�صديق اأو القبول اأو املوافقة[� ويتم تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو القبول 
اأو املوافقة[ يف اأقرب وقت ممكن�

2- يبداأ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة[�

م بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال اأو اأوجه  3- تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي تقدَّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ�

4- يجوز لأيٍّ من الطرفني املتعاقدين اأن ينهي هذه املعاهدة باإر�صال اإ�صعار كتابي بذلك اإىل الطرف 
الآخر� ويبداأ نفاذ الإنهاء بعد م�صي �صتة اأ�صهر على تاريخ ا�صتالم الطرف الآخر ذلك الإ�صعار�

واإثباتا لذلك، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من حكومتيهما، بالتوقيع على 
هذه املعاهدة�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رت يف ���������������������������������������������������������������������������������������������� بتاريخ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُحرِّ
باللغتني ]باللغات[ ������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������� ]و��������������������������������������������������������������������[ والن�صان 

كالهما مت�صاويان ]والن�صو�س كلها مت�صاوية[ يف احلجية�

)27( ميكن اإدراج اأحكام اأكرث تف�صيال، كاأن تتحمل الدولة املطالبة التكاليف العادية لتلبية طلب امل�صاعدة ب�صرط اأن تتحمل 

الدولة الطالبة )اأ( النفقات ال�صتثنائية اأو غري العادية الالزمة لتلبية الطلب؛ حيثما ت�صرتط الدولة املطالبة ذلك ورهنا مب�صاورات 
�صابقة؛ و)ب( النفقات املرتبطة بنقل اأي �صخ�س اإىل اأرا�صي الدولة املطالبة اأو منها، وكذلك اأية اأتعاب اأو بدلت اأو نفقات يتعني دفعها 
 اإىل ذلك ال�صخ�س ما دام موجودا يف الدولة الطالبة بناء على طلب منها مبوجب املواد 11 اأو 13 اأو 14؛ الفقرتني 3 و4؛ و)ج( النفقات

املرتبطة بنقل اخلفراء اأو املرافقني الر�صميني؛ و)د( النفقات التي يتطلبها احل�صول على تقارير اخلرباء�
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 49-  معاهدة منوذجية ب�شاأن نقل الإجراءات 
*

يف امل�شائل اجلنائية12
اإنَّ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� و������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،

رغبة منهما يف زيادة تعزيز التعاون الدويل وامل�صاعدة املتبادلة يف جمال العدالة اجلنائية، على 
اأ�صا�س مبادئ احرتام ال�صيادة الوطنية والولية الق�صائية الوطنية وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 

للدول،
واإميانا منهما باأنَّ هذا التعاون من �صاأنه اأن يدعم اأهداف العدالة واإعادة ال�صتقرار الجتماعي 

للمجرمني ويعزز م�صالح �صحايا اجلرمية،
واإذ ي�صعان يف العتبار اأنَّ نقل الإجراءات يف امل�صائل اجلنائية ي�صهم يف اإقامة العدل ب�صورة 

الة ويف احلد من تنازع الخت�صا�صات، فعَّ
الحتجاز  جتنب  على  ي�صاعد  اأن  ميكن  اجلنائية  امل�صائل  يف  الإج��راءات  نقل  اأنَّ  يدركان  واإذ 

ال�صابق للمحاكمة ويقلل بالتايل من عدد نزلء ال�صجون،
واقتناعا منهما، لذلك، باأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات يف امل�صائل اجلنائية،

وقد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
نطاق التطبيق

1- اإذا ا�صتبه يف اأنَّ �صخ�صا ما قد ارتكب عماًل يجّرمه قانون دولة طرف متعاقد، جاز لتلك الدولة 
اأن تطلب اإىل دولة اأخرى تكون طرفًا متعاقدًا اتخاذ اإجراءات بخ�صو�س هذا اجلرم، اإذا اقت�صت ذلك 

دواعي اإقامة العدل على الوجه ال�صليم�
2- لغر�س تطبيق هذه املعاهدة، يتخذ الطرفان املتعاقدان التدابري الت�صريعية الالزمة ل�صمان اأنَّ 
الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لتخاذ اإجراءات �صوف ميّكن الدولة املطالبة من ممار�صة الولية 

الق�صائية ال�صرورية�

املادة 2
قنوات الت�شال

عرب  الالحقة،  واملرا�صالت  وم�صتنداته  الطلب  ويحال  كتابة�  الإج���راءات  اتخاذ  طلب  م  يقدَّ
القنوات الدبلوما�صية، مبا�صرة بني وزارتي العدل اأو اأية �صلطات اأخرى يحددها الطرفان�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 118/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990�
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املادة 3
الوثائق املطلوبة

1- يت�صمن طلب اتخاذ الإجراءات املعلومات التالية اأو يكون م�صفوعا بها:
مة الطلب؛ )اأ( ال�صلطة مقدِّ

)ب(  و�صف للفعل املطلوب نقل الإجراءات ب�صاأنه، مبا يف ذلك حتديد زمان ومكان ارتكاب 
اجلرم؛

)ج(   بيان بنتائج التحقيقات التي توؤّكد ال�صتباه يف ارتكاب جرم؛
)د( الأحكام القانونية للدولة الطالبة التي مبوجبها يعترب الفعل املقرتف جرما؛
)ه( معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية امل�صتبه فيه وجن�صيته وحمل اإقامته�

مة دعمًا لطلب اتخاذ اإجراءات برتجمة لها بلغة الدولة املطالبة اأو بلغة  2- ت�صفع امل�صتندات املقدَّ
اأخرى مقبولة لدى تلك الدولة�

املادة 4
الت�شديق والتوثيق

رهنا بالقانون الوطني، وما مل يقرر الطرفان خالف ذلك، ل يحتاج طلب اتخاذ الإجراءات   
)1(

م ا�صتجابة له، اإىل ت�صديق اأو توثيق�)12(  وم�صتنداته، وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي تقدَّ

املادة 5
البت يف الطلب

تنظر ال�صلطات املخت�صة يف الدولة املطالبة فيما تفعله ب�صاأن طلب اتخاذ الإجراءات، وذلك   
باإخطار  الفور  اأكمل وجه ممكن يف نطاق قانونها، وتقوم على  اأجل ال�صتجابة لهذا الطلب على  من 

الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه�

ولذا  حماكمها،  لدى  مقبولة  تكون  لكي  وثائق  من  الأخرى  البلدان  اإليها  حتيله  ما  بتوثيق  البلدان  بع�س  قوانني  )1(تق�صي 

�صيلزمها حكم يبني التوثيق املطلوب�
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املادة 6
التجرمي املزدوج

ل ي�صتجاب لطلب اتخاذ الإجراءات اإلَّ اإذا كان الفعل املرتكب، الذي ي�صند اإليه الطلب، ي�صّكل 
جرما اإذا ارُتكب يف اأرا�صي الدولة املطالبة�

املادة 7
مربرات الرف�ص

الطالبة  الدولة  تبلِّغ  اأن  عليها  تعنيَّ  الإج��راءات،  لنقل  طلب  قبول  املطالبة  الدولة  رف�صت  اإذا 
)2(

باأ�صباب هذا الرف�س� ويجوز رف�س القبول يف احلالت التالية:)12( 
)اأ( اإذا مل يكن امل�صتبه فيه من رعايا الدولة املطالبة اأو من املقيمني فيها عادة؛

يعترب جرما مبقت�صى  لكنه ل  الع�صكري  القانون  يعترب جرما مبقت�صى  الفعل  اإذا كان  )ب(  
القانون اجلنائي العادي اأي�صا؛

)ج(   اإذا كان للجرم عالقة بال�صرائب اأو الر�صوم اأو اجلمارك اأو النقد الأجنبي؛
)د( اإذا اعتربت الدولة املطالبة اأنَّ اجلرم ذو طابع �صيا�صي�

املادة 8
و�شع ال�شخ�ص امل�شتبه فيه

1- يجوز لل�صخ�س امل�صتبه فيه اأن ُيبدي لأيٍّ من الدولتني رغبته يف نقل الإجراءات� ويجوز اأي�صًا اأن 
ينوب عنه يف اإبداء هذه الرغبة ممثله القانوين اأو اأحد اأقربائه املقربني�

اجلرم  ب�صاأن  راأيه  باإبداء  فيه  امل�صتبه  لل�صخ�س  الإمكان،  عند  ت�صمح،  اأن  الطالبة  الدولة  2- على 
م بطلب نقل الإج��راءات، وذلك ما مل يكن هذا  املدعى ارتكابه، ونقل الإجراءات املزمع، قبل اأن تتقدَّ

ال�صخ�س قد فّر من العدالة اأو عرقل �صريها باأيِّ طريقة اأخرى�

املادة 9
حقوق ال�شحية

تكفل الدولتان، الطالبة واملطالبة، األَّ يوؤدي نقل الإجراءات اإىل امل�صا�س بحقوق �صحية اجلرم، 
ول �صيما حقوقها يف ال�صرتداد اأو التعوي�س، اإذا مل يتم التو�صل اإىل ت�صوية ب�صاأن مطالب ال�صحية قبل

اأو  اأ�صباب رف�س  اأن ت�صيف اإىل هذه القائمة  اأ�صا�س هذه املعاهدة النموذجية، يف  )2(قد ترغب الدول، عند التفاو�س على 

باعتبارات خا�صة  اأو  الأ�صا�صية  الإن�صان  اأو بحماية حقوق  اأو مدى خطورته،  املثال بطبيعة اجلرم  اأخرى تت�صل على �صبيل  �صروطا 
بالنظام العام�
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النقل، يجب اأن ت�صمح الدولة املطالبة بعر�س املطالب يف الإجراءات املنقولة، اإذا كان قانونها ي�صمح 
بذلك� ويف حالة وفاة ال�صحية ي�صري هذا احلكم بالتايل على ُمعاليها�

املادة 10
 اأثر نقل الإجراءات بالن�شبة للدولة الطالبة

)عدم حماكمة ال�شخ�ص على ذات اجلرم مرتني(
الطالبة  الدولة  كان على  فيه  امل�صتبه  الإج��راءات �صد  اتخاذ  املطالبة طلب  الدولة  قبلت  متى 
وقف املقا�صاة موؤقتا، با�صتثناء التحقيقات ال�صرورية، مبا فيها تقدمي امل�صاعدة الق�صائية اإىل الدولة 
الت�صرف فيها ب�صفة  باأنَّ الق�صية قد مت  اأن تخطرها هذه الأخرية  اإىل  اإج��راءات،  املطالبة باتخاذ 
يف  امل�صي  عن  ف�صاعدًا،  التاريخ  ذلك  منذ  قاطعا،  امتناعا  متتنع  اأن  الطالبة  الدولة  وعلى  نهائية� 

املقا�صاة ب�صاأن اجلرم ذاته�

املادة 11
اأثر نقل الإجراءات بالن�شبة للدولة املطالبة

1- تخ�صع الإجراءات املنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة املطالبة، وعلى هذه الدولة، عند توجيهها 
التهام مبوجب قانونها اإىل ال�صخ�س امل�صتبه فيه، اأن جتري التعديل الالزم فيما يتعلق بعنا�صر معينة 
 من التو�صيف القانوين للجرم� واإذ كان اخت�صا�س هذه الدولة مبنيا على احلكم الوارد يف الفقرة 2 من 
العقوبة  من  اأ�صد  الدولة  هذه  يف  بها  يحكم  التي  العقوبة  تكون  األَّ  يجب  املعاهدة،  هذه  من   1 امل��ادة 

املن�صو�س عليها يف قانون الدولة الطالبة�
املتطلبات  اأو  الإج��راءات  ب�صدد  لقوانينها،  وفقًا  الطالبة،  الدولة  يف  يتخذ  اإج��راء  لأيِّ  2- يكون 
الإجرائية نف�س ال�صرعية يف الدولة املطالبة كما لو كان ذلك الإجراء قد اُتخذ يف هذه الدولة اأو من 

ِقبل �صلطاتها، ما دام ذلك متفقا مع اأحكام قانونها�
3- على الدولة املطالبة اإبالغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اُتخذ نتيجة لالإجراءات� ولهذا الغر�س، 

حتال اإىل الدولة الطالبة ن�صخة من اأيِّ قرار نهائي يتخذ، عندما يطلب منها ذلك�

املادة 12
التدابري املوؤقتة

متى اأعلنت الدولة الطالبة عن عزمها على اإر�صال طلب لنقل الإجراءات، جاز للدولة املطالبة، 
م لهذا الغر�س من الدولة الطالبة، اأن تطبق جميع التدابري املوؤقتة، مبا يف ذلك  بناء على طلب حمدد يقدَّ
التحفظ املوؤقت على املتهم واحلجز على ممتلكاته، التي ميكن تطبيقها مبوجب قوانينها لو اأنَّ اجلرم 

املطلوب نقل الإجراءات ب�صدده كان قد ارتكب يف اأرا�صيها�
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املادة 13
تعدد الدعاوى اجلنائية

نف�صه ب�صدد اجلرم  امل�صتبه فيه  ال�صخ�س  اأكرث �صد  اأو  اإج��راءات جنائية يف دولتني  اإذا اتخذت 
نف�صه، كان على الدول املعنية اأن جتري م�صاورات فيما بينها لتحديد الدولة التي تنفرد مبتابعة الإجراءات� 

ويكون لالتفاق الذي يتم التو�صل اإليه بهذا ال�صدد نف�س الآثار التي تكون لطلب لنقل الإجراءات�

املادة 14
التكاليف

ل ترد اأيُّ تكاليف يتكبدها طرف متعاقد ب�صبب نقل الإجراءات، ما مل تتفق الدولتان الطالبة   
واملطالبة على خالف ذلك�

املادة 15
اأحكام ختامية

1- تخ�صع هذه املعاهدة ]للت�صديق اأو القبول اأو املوافقة[� ويجب اأن يتم تبادل وثائق ]الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة[ يف اأقرب وقت ممكن�

2- يبداأ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة[�

م بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال اأو اأوجه  3- تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي تقدَّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ�

4- يجوز لأيٍّ من الطرفني املتعاقدين اأن ين�صحب من هذه املعاهدة باإر�صال اإ�صعار كتابي بذلك اإىل 
الطرف الآخر� ويبداأ نفاذ الإنهاء بعد م�صي �صتة اأ�صهر على تاريخ ا�صتالم الطرف الآخر ذلك الإ�صعار�

واإثباتا لذلك، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من حكومتيهما، بالتوقيع على 
هذه املعاهدة�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رت يف ���������������������������������������������������������������������������������������������� بتاريخ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُحرِّ
باللغتني ]باللغات[ ������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������� ]و��������������������������������������������������������������������[ والن�صان 

كالهما مت�صاويان ]والن�صو�س كلها مت�صاوية[ يف احلجية�
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 50-  معاهدة منوذجية ب�شاأن نقل الإ�شراف على املجرمني 
 املحكوم عليهم باأحكام م�شروطة اأو املفرج عنهم 

*
اإفراجا م�شروطا12

اإنَّ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،
العدالة اجلنائية،  ميدان  املتبادلة يف  وامل�صاعدة  الدويل  التعاون  تعزيز  زيادة  رغبة منهما يف 
ال�صوؤون يف  التدخل  وعدم  الوطنية  الق�صائية  والولية  الوطنية  ال�صيادة  احرتام  مبداأي  اأ�صا�س   على 

الداخلية للدول،
واإميانا منهما باأنَّ هذا التعاون من �صاأنه اأن يدعم اأهداف العدالة واإعادة ال�صتقرار الجتماعي 

للمحكوم عليهم ويعزز م�صالح �صحايا اجلرمية،
اأو  م�صروطة  باأحكام  عليهم  املحكوم  املجرمني  الإ�صراف على  نقل  اأنَّ  العتبار  ي�صعان يف  واإذ 

املفرج عنهم اإفراجا م�صروطا ميكن اأن ي�صهم يف زيادة ا�صتخدام بدائل ال�صجن،
واإذ يدركان اأنَّ الإ�صراف على املجرم يف وطنه الأ�صلي، بدل من اإنفاذ احلكم يف بلد ل جذور له 

فيه، ي�صهم اأي�صًا يف اإعادة اإدماجه يف املجتمع خالل فرتة اأق�صر وعلى نحو اأكرث فعالية،
واقتناعا منهما، لذلك، باأنَّ تي�صري الإ�صراف على املجرمني املحكوم عليهم باأحكام م�صروطة اأو 
اأن يعزز اإعادة تاأهيلهم اجتماعيا  اإقامتهم املعتادة من �صاأنه  اإفراجا م�صروطا يف دولة  املفرج عنهم 

وزيادة تطبيق بدائل ال�صجن،
قد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
نطاق التطبيق

1- تنطبق هذه املعاهدة اإذا ق�صى قرار نهائي من حمكمة باإدانة �صخ�س بارتكاب جرمية، واأ�صبح 
هذا ال�صخ�س:

)اأ( مو�صوعا حتت الختبار دون �صدور حكم �صده؛
)ب(  حمكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يت�صمن احلرمان من احلرية؛

)ج(   حمكوما عليه بحكم تقرر تعديله )الإفراج امل�صروط( اأو تقرر وقف تنفيذه، كليا اأو جزئيا، 
وقفا م�صروطا، �صواء كان هذا القرار قد �صدر عند �صدور احلكم اأو بعده�

2- يجوز للدولة التي �صدر فيها القرار )الدولة امل�صدرة للحكم( اأن تطلب من دولة اأخرى )الدولة 
املنفذة( اأن تتوىل امل�صوؤولية عن تطبيق اأحكام القرار )نقل الإ�صراف(�

* مرفق قرار اجلمعية العامة 119/45، املعتمد يف 14 كانون الأول/دي�صمرب 1990�
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املادة 2
قنوات الت�شال

م طلب نقل الإ�صراف كتابة، ويحال الطلب وم�صتنداته واملرا�صالت الالحقة، عرب القنوات  يقدَّ
الدبلوما�صية، مبا�صرة بني وزارتي العدل اأو بني اأية �صلطات اأخرى يحددها الطرفان�

املادة 3
الوثائق املطلوبة

1- يت�صمن طلب نقل الإ�صراف جميع املعلومات الالزمة عن هوية املحكوم عليه وجن�صيته وحمل 
اأو  املعاهدة،  هذه  من   1 املادة  اإليه يف  امل�صار  املحكمة  لقرار  الأ�صلي  بالن�س  الطلب  وي�صفع  اإقامته� 

بن�صخة منه، مع �صهادة تفيد باأنَّ هذا القرار نهائي�
مة دعما لطلب نقل الإ�صراف برتجمة لها بلغة الدولة املطاَلبة اأو باأية لغة  2- ت�صفع امل�صتندات املقدَّ

اأخرى مقبولة لدى تلك الدولة�

املادة 4
الت�شديق والتوثيق

الإ�صراف  نقل  طلب  يحتاج  ل  ذل��ك،  خالف  الطرفان  يقرر  مل  وما  الوطني،  بالقانون  رهنا 
)1(

م ا�صتجابة له، اإىل ت�صديق اأو توثيق�)12(  وم�صتنداته، وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي تقدَّ

املادة 5
البت يف الطلب

اأجل  الإ�صراف، وذلك من  ب�صاأن طلب  الدولة املنفذة فيما تفعله  ال�صلطات املخت�صة يف  تنظر 
الدولة  باإخطار  الفور  على  وتقوم  قانونها،  نطاق  يف  ممكن  وجه  اأكمل  على  الطلب  لهذا  ال�صتجابة 

امل�صدرة للحكم بالقرار الذي تتخذه�

ولذا  حماكمها،  لدى  مقبولة  تكون  لكي  وثائق  من  الأخرى  البلدان  اإليها  حتيله  ما  بتوثيق  البلدان  بع�س  قوانني  )1(تق�صي 

�صيلزمها حكم يبنّي التوثيق املطلوب�
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املادة 6
)2(

التجرمي املزدوج)12( 
ل ي�صتجاب لطلب نقل الإ�صراف اإلَّ اإذا كان الفعل املرتكب، الذي ي�صتند اإليه طلب الإ�صراف، 

ي�صّكل جرما اإذا ارتكب يف اأرا�صي الدولة املنفذة�

املادة 7
)3(

مربرات الرف�ص)13( 
اإذا رف�صت الدولة املنفذة قبول طلب لنقل الإ�صراف، تعنّي عليها اأن تبلِّغ الدولة امل�صدرة للحكم 

باأ�صباب هذا الرف�س� ويجوز رف�س القبول يف احلالت التالية:
)اأ( اإذا مل يكن ال�صخ�س املحكوم عليه من رعايا الدولة املنفذة اأو من املقيمني فيها عادة؛

يعترب جرما مبقت�صى  لكنه ل  الع�صكري  القانون  يعترب جرما مبقت�صى  الفعل  اإذا كان  )ب(  
القانون اجلنائي العادي اأي�صا؛

)ج(   اإذا كانت للجرم عالقة بال�صرائب اأو الر�صوم اأو اجلمارك اأو النقد الأجنبي؛
)د( اإذا اعتربت الدولة املنفذة اأنَّ اجلرم ذو طابع �صيا�صي؛

)ه( اإذا مل يعد باإمكان الدولة املنفذة، مبقت�صى قوانينها، القيام بالإ�صراف اأو اإنفاذ العقوبة 
يف حالة العدول عن احلكم امل�صروط اأو الإفراج امل�صروط، ب�صبب انق�صاء الوقت�

املادة 8
و�شع ال�شخ�ص املحكوم عليه

اأو ما زال حتت املحاكمة، اأن يبدي للدولة امل�صدرة  يجوز لل�صخ�س، �صواء كان قد ُحكم عليه 
للحكم رغبته يف نقل الإ�صراف، وا�صتعداده للوفاء باأية �صروط تفر�س يف هذا ال�صدد� ويجوز كذلك 
كان  حيثما  املتعاقدتان،  الدولتان  وتقوم  الأقربون�  اأقاربه  اأو  القانوين  ممثله  الرغبة  هذه  يبدي  اأن 
مبقت�صى ال�صدد  ه��ذا  يف  املتاحة  بالإمكانيات  الأق��رب��ني  اأق��ارب��ه  اأو  املجرم  باإ�صعار  مالئما،   ذل��ك 

هذه املعاهدة�

)2(قد ترغب الدول، عند التفاو�س على اأ�صا�س هذه املعاهدة النموذجية، يف التنازل عن �صرط التجرمي املزدوج�

)3( قد ترغب الدول، عند التفاو�س على اأ�صا�س هذه املعاهدة النموذجية، يف اأن ت�صيف اإىل هذه القائمة اأ�صباب رف�س اأخرى 

اأو �صروطا اأخرى، تت�صل على �صبيل املثال، بطبيعة اجلرم اأو مدى خطورته، اأو بحماية حقوق الإن�صان الأ�صا�صية، اأو باعتبارات خا�صة 
بالنظام العام�
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املادة 9
حقوق ال�شحية

لدى نقل الإ�صراف، تكفل الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة عدم امل�صا�س بحقوق �صحية 
اجلرم نتيجة لنقل الإ�صراف، ول �صيما حقوقها يف ال�صرتداد اأو التعوي�س� ويف حالة وفاة ال�صحية، 

ي�صري هذا احلكم بالتايل على معاليها�

املادة 10
اأثر نقل الإ�شراف بالن�شبة للدولة امل�شدرة للحكم

اإذا قبلت الدولة املنفذة م�صوؤولية تطبيق الأحكام القرار ال�صادر يف الدولة امل�صدرة للحكم، 
ترتب على ذلك وقف �صالحيات هذه الدولة الأخرية لإنفاذ احلكم�

املادة 11
اأثر نقل الإ�شراف بالن�شبة للدولة املنفذة

1- ينفذ الإ�صراف الذي ينقل بناء على اتفاق، وكذلك الإجراءات الالحقة، طبقًا لقانون الدولة 
املنفذة� ويكون لهذه الدولة وحدها حق العدول عن احلكم امل�صروط اأو الإفراج امل�صروط� كما يجوز 
لها اأن تقوم، اإىل املدى الذي يقت�صيه ذلك، بتكييف ال�صروط اأو التدابري املق�صي بها ح�صب قوانينها 
هي، على األَّ تكون هذه التدابري اأو ال�صروط اأكرث ت�صددا يف طبيعتها اأو مدتها من تلك التي حكم بها 

يف الدولة امل�صدرة للحكم�
2- اإذا عّدلت الدولة املنفذة عن احلكم امل�صروط اأو الإفراج امل�صروط، تعنّي عليها اأن تنفذ احلكم 

وفقًا لقوانينها هي، ولكن دون اأن تتجاوز يف ذلك احلدود التي فر�صتها الدولة امل�صدرة للحكم�

املادة 12
املراجعة والعفو والعفو ال�شامل

1- للدولة امل�صدرة للحكم، وحدها، حق البت يف اأيِّ طلب لإعادة النظر يف الق�صية�
2- يحق لأيٍّ من طريف التفاق اأن مينح العفو، اأو العفو ال�صامل، اأو اأن يخفف العقوبة التي ن�س 

عليها احلكم، وفقًا لد�صتوره اأو قوانينه الأخرى�

املادة 13
الإعالم

1- يبقي كل من الطرفني املتعاقدين الطرف الآخر، بقدر ما يلزم، على علم بجميع الظروف التي 
ميكن اأن توؤثر يف تدابري الإ�صراف اأو الإنفاذ يف الدولة املنفذة� وحتقيقا لهذه الغاية، يحيل كل منهما 

اإىل الآخر ن�صخا من اأيِّ قرار ذي �صلة بهذا الأمر�
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م الدولة املنفذة اإىل الدولة امل�صدرة للحكم، بناء على طلبها،  2- بعد انتهاء فرتة الإ�صراف، تقدِّ
تقريرا نهائيا عن �صلوك ال�صخ�س الذي خ�صع لالإ�صراف ومدى امتثاله للتدابري التي فر�صت�

املادة 14
التكاليف

ل ترد تكاليف الإ�صراف والإنفاذ املتكبدة يف الدولة املنفذة اإلَّ اإذا اتفقت هذه الدولة املنفذة 
والدولة امل�صدرة للحكم على غري ذلك�

املادة 15
اأحكام ختامية

1- تخ�صع هذه املعاهدة ]للت�صديق اأو القبول اأو املوافقة[� ويتم تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو القبول 
اأو املوافقة[ يف اأقرب وقت ممكن�

2- يبداأ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك ]الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة[�

م بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال اأو اأوجه  3- تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي تقدَّ
التق�صري ذات ال�صلة وقد وقعت قبل ذلك التاريخ�

4- يجوز لأيٍّ من الطرفني املتعاقدين اأن ينهي هذه املعاهدة باإر�صال اإ�صعار كتابي بذلك اإىل الطرف 
الآخر� ويبداأ نفاذ الإنهاء بعد م�صي �صتة اأ�صهر على تاريخ ا�صتالم الطرف الآخر ذلك الإ�صعار�

واإثباتا لذلك، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من حكومتيهما، بالتوقيع على 
هذه املعاهدة�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رت يف ���������������������������������������������������������������������������������������������� بتاريخ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُحرِّ
باللغتني ]باللغات[ ������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������� ]و��������������������������������������������������������������������[ والن�صان 

كالهما مت�صاويان ]والن�صو�س كلها مت�صاوية[ يف احلجية�
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 51- معاهدة منوذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف 
**،*

لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة12
اإنَّ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������،

اإدراكًا منهما للحاجة اإىل التعاون يف ميدان العدالة اجلنائية،
ورغبة منهما يف زيادة فعالية التعاون بني بلديهما يف مكافحة الأن�صطة الإجرامية التي ت�صتهدف 
املمتلكات الثقافية املنقولة، وذلك بو�صع تدابري ترمي اإىل عرقلة الجتار غري امل�صروع عرب احلدود 
الوطنية باملمتلكات الثقافية املنقولة �صواء كانت م�صروقة اأو مل تكن، وفر�س عقوبات اإدارية وجزائية 

الة على مرتكبيه وتوفري و�صيلة لرد تلك املمتلكات اإىل اأ�صحابها، منا�صبة وفعَّ
قد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
)1(

نطاق التطبيق والتعريف)13( 
)2( على اأنها ت�صري اإىل املمتلكات 

1- لأغرا�س هذه املعاهدة، تفهم عبارة املمتلكات الثقافية املنقولة)14( 
اأو غري دينية، بو�صفها ممتلكات تخ�صع ملراقبة  اأية دولة طرف، لأ�صباب دينية  بالتحديد  تعّينها  التي 
العلم،  اأو  الفن  اأو  الأدب  اأو  للتاريخ  اأو  التاريخ  قبل  ما  اأو ع�صور  الآث��ار  لعلم  اأهميتها  بحكم  الت�صدير 

وبو�صفها تنتمي اإىل واحدة اأو اأكرث من الفئات التالية:
)اأ( املجموعات والعّينات النادرة من احليوانات والنباتات واملعادن ومواد الت�صريح، واملواد 

ذات الأهمية لعلم الإحاثة؛
والتاريخ  والتكنولوجيا  العلم  تاريخ  ذلك  يف  مبا  بالتاريخ،  �صلة  لها  التي  املمتلكات  )ب(  
من  وغريهم  والفنانني  والعلماء  واملفكرين  القادة  وبحياة  والديانات،  املجتمعات  وتاريخ  الع�صكري 

ال�صخ�صيات الوطنية البارزة، وبالأحداث ذات الأهمية الوطنية؛

* موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س -  7 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير 

من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الفرع باء-1، املرفق�
** ميكن اأن ُيطلق على املعاهدة ا�صم بديل هو: "معاهدة منوذجية ب�صاأن اجلرائم املتعلقة برد املمتلكات الثقافية املنقولة"�

)1(يقرتح بديالن للفقرة 1 من املادة 1 هما: ‘1’ "ت�صمل هذه املعاهدة جميع مفردات املمتلكات الثقافية املنقولة التي ت�صميها 

دولة طرف هذه الت�صمية على وجه التحديد، وتخ�صع ملراقبة الت�صدير من جانب تلك الدولة الطرف"؛ اأو‘2’ "ت�صمل هذه املعاهدة 
مفردات املمتلكات الثقافية املنقولة التي تتفق الدولتان الطرفان اتفاقا حمددا على اأنها تخ�صع ملراقبة الت�صدير"�

)2(تتبع الفئات اإىل حد كبري القائمة الواردة يف املادة 1 من التفاقية املتعلقة بالتدابري الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�صترياد 

وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�صروعة، لعام 1970� غري اأن هذه القائمة قد ل تكون جامعة، وقد ترغب الدول 
الأطراف يف اإ�صافة فئات اأخرى�
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)ج(   م�صتخرجات احلفريات اأو الكت�صافات الأثرية، مبا يف ذلك احلفريات اأو الكت�صافات 
التي جتري �صّرا، �صواء على الرب اأو حتت املاء؛

)د( عنا�صر املعامل الفنية اأو التاريخية اأو املواقع الأثرية التي جرى تفكيكها؛
والآلت  الزينة،  واأدوات  والأواين اخلزفية،  الأدوات،  فيها  القدمية، مبا  الع�صور  اآثار  )ه(    
املحفورة،  والأخ��ت��ام  النقدية،  والقطع  اأن��واع��ه��ا،  على  والنقو�س  الفخارية،  والأواين  املو�صيقية؛ 

واملجوهرات، والأ�صلحة، وبقايا املقابر اأيا كان و�صفها؛
)و( املواد ذات الأهمية الأنرثبولوجية اأو التاريخية اأو الإثنولوجية؛

)ز( املمتلكات ذات الأهمية الفنية، مثل:
واأيا  دعامتها  كانت  اأيا  بالكامل،  يدويا  املنتجة  والر�صومات  الزيتية  واللوحات  ‘1’ ال�صور 

كانت مادتها )با�صتثناء الت�صاميم ال�صناعية وامل�صنعات املزخرفة باليد(؛
‘2’ اأعمال فن �صنع التماثيل والنحت الأ�صلية، اأيا كانت مادتها؛

‘3’ اأعمال احلفر على املعادن ومطبوعات احلفر واأعمال الليتوغراف وال�صور الفوتوغرافية 
الفنية الأ�صلية؛

‘4’ امل�صنفات واملجمعات الفنية الأ�صلية اأيا كانت مادتها؛
)ح( النادر من املخطوطات واملطبوعات الأوىل، والكتب القدمية، والوثائق واملن�صورات التي 
لها اأهمية خا�صة )تاريخية اأو فنية اأو علمية اأو اأدبية اأو غري ذلك(، �صواء كانت فرادى اأو جمموعات؛

)ط(  طوابع الربيد والطوابع ال�صريبية وما اإليها، �صواء كانت فرادى اأو جمموعات؛
الفوتوغرافية  واملحفوظات  ال�صوتية  الت�صجيالت  حمفوظات  فيها  مبا  املحفوظات  )ي(   

وال�صينمائية؛
من  اأك����رث  ع��ل��ي��ه��ا  م�����ص��ى  ال��ت��ي  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  والآلت  وال��ت��ج��ه��ي��زات  الأث�����اث  ق��ط��ع   )ك(  

100 �صنة�
2- تنطبق هذه املعاهدة على املمتلكات الثقافية املنقولة امل�صروقة اأو امل�صدرة ب�صكل غري م�صروع 

)3(
من الدولة الطرف الأخرى بعد بدء نفاذ هذه املعاهدات�)12( 

 املادة 2
مبادئ عامة

1- تتعهد كل دولة طرف مبا يلي:
 )اأ( اتخاذ التدابري الالزمة حلظر ا�صترياد وت�صدير املمتلكات الثقافية املنقولة ‘1’ امل�صروقة

 من الدولة الطرف الأخرى؛ ‘2’ اأو امل�صّدرة ب�صكل غري م�صروع من الدولة الطرف الأخرى؛

)3(قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر يف الن�س على فرتة تقادم ينق�صي بعدها احلق يف طلب ا�صرتداد املمتلكات الثقافية 

املنقولة امل�صروقة اأو امل�صدرة بطريقة غري م�صروعة�
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)ب(  اتخاذ التدابري الالزمة حلظر اقتناء املمتلكات الثقافية املنقولة واملتاجرة بها يف داخل 
اإقليمها، اإذا كانت م�صتوردة ب�صكل خمالف للحظر املرتتب على تنفيذ الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله؛

يف  ال�صرتاك  من  اإقليمها  يف  املوجودين  واملوؤ�ص�صات  الأ�صخا�س  ملنع  ت�صريعات  )ج(   �صن 
موؤامرات دولية تتعلق باملمتلكات الثقافية املنقولة؛

)د( تقدمي املعلومات عن ممتلكاتها الثقافية املنقولة امل�صروقة اإىل قاعدة بيانات دولية تتفق 
)4(

عليها الدولتان الطرفان؛)12( 
املنقولة  الثقافية  املمتلكات  م�صرتي  اعتبار  ع��دم  ل�صمان  الالزمة  التدابري  )ه( اتخاذ 

)5( 
امل�صروقة الوارد ذكرها يف قائمة قاعدة البيانات الدولية م�صرتيا اقتنى تلك املمتلكات بح�صن نية؛)13(

�صهادة  باإ�صدار  املنقولة  الثقافية  املمتلكات  بت�صدير  مبوجبه  ي��وؤذن  نظام   )و( اإدخ���ال 
)6(

ت�صدير؛؛)14( 
املنقولة  الثقافية  املمتلكات  م�صرتي  اعتبار  ع��دم  ل�صمان  الالزمة  التدابري  )ز( اتخاذ 
يقنت  مل  ال��ذي  الأخ���رى،  الطرف  ال��دول��ة  عن  ���ص��ادرة  ت�صدير  ب�صهادة  امل�صحوبة  غري  امل�صتوردة 
املنقولة  الثقافية  املمتلكات  اقتنى  �صخ�صا  املعاهدة،  نفاذ  بدء  قبل  املنقولة  الثقافية  املمتلكات   هذه 

)7(
بح�صن نّية؛)15( 

)ح( ا�صتخدام كل الو�صائل التي يف حوزتها، مبا فيها زيادة الوعي العام، ملكافحة ال�صترياد 
والت�صدير غري امل�صروعني، وال�صرقة، والتنقيب املحظور، واملتاجرة غري امل�صروعة باملمتلكات الثقافية 

املنقولة�
2- تتعهد كل دولة طرف باتخاذ التدابري الالزمة، بناء على طلب الدولة الطرف الأخرى، ل�صرتداد 

واإعادة اأية ممتلكات ثقافية منقولة ت�صملها الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله�

ميكن  التي  الدول  �صيما  ول  الدويل،  للمجتمع  الفر�صة  تهيئة  اإىل  امليدان  هذا  يف  التطورات  من  املزيد  حدوث  )4(�صيوؤدي 

ومعاملة  اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  )انظر  اجلرمية  منع  طرق  من  الطريقة  هذه  لتنفيذ  اأطرافًا،  ت�صبح  اأن 
رقم  املتحدة،  الأمم  )من�صورات  العامة  الأمانة  اإعداد  من  تقرير   :1990 اأيلول/�صبتمرب   7  - اآب/اأغ�صط�س   27 هافانا،   املجرمني، 
و�صع  يف  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  موؤمترات  ترغب  وقد  جيم-6(�  الفرع  الأول،  الف�صل   ،)A.91.IV.2 املبيع 

مبادرات يف هذا الجتاه�
)5(املق�صود بهذا احلكم اأن يكمل القواعد العادية املتعلقة باحليازة بح�صن نّية، ل اأن يكون بديال لها�

)6( يتفق هذا الإجراء مع اإجراء التحّقق املو�صوف يف املادة 6 من التفاقية املعنية بالو�صائل التي ت�صتخدم حلظر ومنع ا�صترياد 

وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�صروعة�
)7(قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر يف اإ�صافة اأنواع معينة من جرائم التعدي على املمتلكات الثقافية املنقولة اإىل قائمة 

اجلرائم التي ي�صّلم مرتكبوها، التي ت�صملها اتفاقية لت�صليم املجرمني )انظر اأي�صًا قرار اجلمعية العامة 166/45، املرفق(�
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املادة 3
)7(

اجلزاءات)8( 
)8( على:

تتعهد كل دولة بفر�س جزاءات)12( 
الثقافية  للممتلكات  امل�صروع  غري  الت�صدير  اأو  ال�صترياد  عن  امل�صوؤولني  )اأ( الأ�صخا�س 

املنقولة، اأو املوؤ�ص�صات امل�صوؤولة عن ال�صترياد اأو الت�صدير غري امل�صروع للممتلكات الثقافية املنقولة؛
)ب(  الأ�صخا�س الذين يقتنون اأو يتاجرون مبمتلكات ثقافية منقولة يعرفون اأنها م�صروقة اأو 
م�صتوردة ب�صكل غري م�صروع؛ اأو املوؤ�ص�صات التي تقتني اأو تتاجر مبمتلكات ثقافية منقولة تعرف اأنها 

م�صروقة اأو م�صتوردة ب�صكل غري م�صروع؛
)ج(   الأ�صخا�س الذين ي�صرتكون يف موؤامرات دولية للح�صول على ممتلكات ثقافية منقولة اأو 
ت�صديرها اأو ا�صتريادها بطرق غري م�صروعة، اأو املوؤ�ص�صات التي ت�صرتك يف موؤامرات دولية للح�صول 

على ممتلكات ثقافية منقولة اأو ت�صديرها اأو ا�صتريادها بطرق غري م�صروعة�

املادة 4
الإجراءات

الطرف  الدولة  م  وتقدِّ الدبلوما�صية�  القنوات  طريق  عن  والإع��ادة  ال�صرتداد  طلبات  م  1- تقدَّ
الطالبة، على نفقتها، الوثائق وغريها من الأدلة، مبا فيها تاريخ الت�صدير، الالزمة لإثبات مطالبتها 

بال�صرتداد والإعادة�
الثقافية  املمتلكات  وت�صليم  اإع��ادة  على  املرتتبة  التكاليف  كل  الطالبة  الطرف  الدولة  2- تتحمل 
التعوي�س  اأ�صكال  من  �صكل  اأيِّ  على  باحل�صول  املطالبة  موؤ�ص�صة  اأو  �صخ�س  لأيِّ  يحق  ول   )9(

املنقولة،)13(
اأن  الدولة الطرف الطالبة  التي تعيد املمتلكات املطالب بها� كذلك ل يقت�صي من  الدولة الطرف  من 
تعو�س باأية طريقة الأ�صخا�س الذين يكونون قد ا�صرتكوا يف اإر�صال املمتلكات املعنية اإىل اخلارج بطرق 
غري م�صروعة اأو املوؤ�ص�صات التي تكون قد ا�صرتكت يف اإر�صال املمتلكات املعنية اإىل اخلارج بطرق غري 
املمتلكات  اقتنى  قد  يكون  لأيِّ �صخ�س   )9(

ع��ادل)01(  تعوي�صا  توؤدي  اأن  الدولة  تلك  واإن كان على  م�صروعة، 
املذكورة بح�صن نّية، اأو كانت تلك املمتلكات يف حوزته ب�صورة قانونية، اأو لأيِّ موؤ�ص�صة تكون قد اقتنت 

)10(
املمتلكات املذكورة بح�صن نّية، اأو كانت تلك املمتلكات يف حوزتها ب�صورة قانونية�)14( 

3- يوافق كال الطرفني على عدم فر�س اأيِّ �صرائب اأو ر�صوم اأخرى على املمتلكات املنقولة التي 
تكت�صف وتعاد وفقًا لهذه املعاهدة�

4- توافق الدولتان الطرفان على اأن تتيح كل منهما لالأخرى املعلومات التي ت�صاعدها على مكافحة 
)11(

اجلرائم التي ت�صتهدف املمتلكات الثقافية املنقولة�)15(

)8( قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر يف و�صع حد اأدنى للعقوبات على جرائم معينة�

)9(قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر فيما اإذا كان ينبغي عليها اأن تتقا�صم النفقات و/اأو تكلفة تقدمي تعوي�س�

)10(قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر يف و�صع احلائز الذي ل لوم عليه الذي ورث اأو اقتنى بطريقة اأخرى جمانا �صيئا 

ثقافيا كان قد جرى �صابقا تداوله ب�صوء نّية�
)11(قد يرغب بع�س الدول الأطراف يف ت�صدير الفقرة 3 من املادة 4 مبا يلي: "رهنا بالقوانني الداخلية، ول �صيما القوانني 

املتعلقة باإمكانية احل�صول على املعلومات وبحماية �صّرية اخل�صو�صيات"�
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اإىل  املنقولة  الثقافية  التي حتمي ممتلكاتها  بالقوانني  متعلقة  دولة طرف معلومات  م كل  5- تقدِّ
قاعدة بيانات دولية تتفق عليها الدولتان الطرفان�)12(

 املادة 5
اأحكام ختامية)13(

1- تخ�صع هذه املعاهدة )للت�صديق اأو القبول اأو املوافقة(� ويتم تبادل �صكوك )الت�صديق اأو القبول 
اأو املوافقة( يف اأقرب وقت ممكن، من خالل القنوات الدبلوما�صية�

2- يبداأ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك )الت�صديق اأو 
القبول اأو املوافقة(�

3- يجوز لأيٍّ من الدولتني الطرفني اأن تنهي هذه املعاهدة باإر�صال اإ�صعار كتابي بذلك اإىل الدولة 
الطرف الأخرى� ويبداأ نفاذ الإنهاء بعد م�صي �صتة اأ�صهر على تاريخ ا�صتالم الدولة الطرف الأخرى 

ذلك الإ�صعار�
4- املق�صود بهذه املعاهدة اأن تكون مكملة لال�صرتاك يف الرتتيبات الدولية الأخرى، ول ت�صتبعد 

باأيِّ وجه من الوجوه ال�صرتاك يف تلك الرتتيبات�
واإثباتا لذلك، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من حكومتيهما، بالتوقيع على 

هذه املعاهدة�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

رت يف ���������������������������������������������������������������������������������������������� بتاريخ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ُحرِّ
باللغتني ]باللغات[ ������������������������������������������������������������������ و��������������������������������������������������������� ]و��������������������������������������������������������������������[ والن�صان 

كالهما مت�صاويان ]والن�صو�س كلها مت�صاوية[ يف احلجية�

)12( ينبغي مالحظة اأن قرار اجلمعية العامة 18/44 املوؤّرخ يف 6 ت�صرين الثاين/نوفمرب 1989 دعا، هو وعدد ل ي�صتهان به 

من قرارات املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�صكو(، الدول الأع�صاء اإىل اأن تعد، مب�صاعدة اليون�صكو، 
اليون�صكو قد جمعت ون�صرت وعّممت ن�صو�صا  الثقافية� وحتى تاريخ �صياغة هذه املعاهدة كانت  قوائم ح�صرية وطنية باملمتلكات 

ت�صريعية وطنية ب�صاأن حماية املمتلكات الثقافية املنقولة وردت من 76 بلدا�
)13( قد ترغب الدول الأطراف يف اأن تنظر يف الن�س على عملية لت�صوية الن�زاعات املتعلقة باملعاهدة�
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 52-  املعاهدة الثنائية النموذجية ب�شاأن اإعادة 
*

املركبات امل�شروقة اأو املختل�شة12
)1(

)اإنَّ حكومة ]ا�صم البلد الأول[ وحكومة ]ا�صم البلد الثاين[،()13( 
اأو

)2(
)اإنَّ الدول الأطراف يف هذه املعاهدة،()14( 

اإذ )تدركان( )تدرك( تفاقم م�صكلة �صرقة املركبات الآلية والجتار غري امل�صروع بها،
�صعوبات  من  الأبرياء  املالكون  يواجهه  ما  اعتبارها(  يف  )ت�صع  اعتبارهما(  يف  )ت�صعان  واإذ 
ل�صتعادة مركباتهم الآلية امل�صروقة اأو املختل�صة يف اأرا�صي اأحد )الطرفني( )الأطراف( وامل�صرتدة يف 

اأرا�صي )الطرف الآخر( )الأطراف الأخرى(،
ورغبة )منهما( )منها( يف اإزالة تلك ال�صعوبات وتنظيم اإجراءات تكفل اإعادة تلك املركبات 

على وجه ال�صرعة،
)اتفقتا( )اتفقت( على ما يلي:

املادة 1
لأغرا�س هذه التفاقية:

)اأ( يق�صد ب�"املركبة" اأيُّ �صيارة اأو �صاحنة اأو حافلة اأو دراجة نارية اأو م�صكن �صّيار اأو مقطورة؛
اأيِّ  اأو  مالكها  من  اإذن  دون  انتقلت  قد  ملكيتها  تكون  عندما  "م�صروقة"  املركبة  تعترب  )ب(  

�صخ�س اآخر مرخ�س له قانونًا با�صتخدام هذه املركبة الآلية؛
)ج(   تعترب املركبة "خمتل�صة":

موؤ�ص�صة  من  ا�صتاأجرها  الذي  ال�صخ�س  قانونية  غري  ب�صورة  عليها  ي�صتويل  ‘1’ عندما 
مرخ�س لها قانونًا مبمار�صة ذلك الن�صاط ويف �صياق العمل املعتاد؛ اأو

‘2’ عندما ي�صتويل عليها ب�صورة غري قانونية �صخ�س اأودعت لديه باإجراء ر�صمي اأو ق�صائي؛

)د( جميع الإ�صارات اإىل "اأيام" يق�صد بها اأيام تقوميية�

املادة 2
يوافق كل طرف على اأن يعيد، وفقًا لأحكام هذه املعاهدة، املركبات التي:

)اأ( �صجلت اأو ملكت اأو وثقت باأيِّ �صكل اآخر يف اأرا�صي اأحد )الطرفني( )الأطراف(؛

* املرفق الثاين بقرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 29/1997، املعتمد يف 21 متوز/يوليه 1997�

)1(ينطبق على التفاقات الثنائية�

)2(ينطبق على التفاقات دون الإقليمية اأو الإقليمية�
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)ب(  و�صرقت اأو اختل�صت يف اأرا�صي اأحد )الطرفني( )الأطراف(؛
)ج(   ووجدت يف اأرا�صي اأحد )الطرفني( )الأطراف(�

املادة 3
1- عندما حتجز اأو ت�صبط �صلطات ال�صرطة اأو اجلمارك اأو غريها من ال�صلطات يف اأحد الأطراف 
مركبة يكون لديها من الأ�صباب ما يدعوها اإىل العتقاد باأنها �صجلت اأو ملكت اأو وثقت باأيِّ �صكل اآخر يف 
اأرا�صي طرف اآخر، يقوم الطرف الأول، يف غ�صون ]ثالثني[ يوما من ذلك ال�صبط اأو احلجز، باإخطار 

]�صفارة[ الطرف الآخر كتابة باأنَّ �صلطاته حتتفظ باملركبة�

يف  املبني  النحو  على  املركبة  هوية  حتديد  عن  املتاحة  البيانات  جميع  الإخطار  هذا  2- يت�صمن 
املرفق الأول، وو�صفا للحالة التي وجدت عليها املركبة، واملكان الذي توجد به املركبة يف الوقت الراهن، 
ا�صتخدمت  املركبة  كانت  اإذا  ما  تبني  معلومات  ]اأي[  و  باملركبة،  ماديا  حتتفظ  التي  ال�صلطة  وهوية 

ب�صدد ارتكاب اأيِّ جرمية�

املادة 4
ت�صارع �صلطات الطرف التي احتجزت اأو �صبطت املركبة ولديها من الأ�صباب ما يدعوها اإىل 
العتقاد باأنها �صجلت اأو ملكت اأو وثقت باأيِّ �صكل اآخر يف اأرا�صي طرف اآخر، اإىل نقلها اإىل منطقة 
تخزين واتخاذ تدابري معقولة ب�صاأن حماية املركبة� ول تقدم ال�صلطات املذكورة بعد ذلك على ت�صغيل 
املركبة اأو بيعها يف مزاد اأو تفكيكها اأو تغيريها اأو الت�صرف فيها على نحو اآخر� ومن جهة اأخرى، ل 
متنع هذه املعاهدة ال�صلطات املذكورة من ت�صغيل املركبة اأو بيعها يف مزاد اأو تفكيكها اأو تغيريها اأو 

الت�صرف فيها على نحو اآخر اإذا:
م طلب لإعادة املركبة يف غ�صون ]�صتني[ يوما من الإخطار ال�صادر عماًل باملادة  )اأ( مل يقدَّ

3 اأعاله؛ اأو
)ب(  �صدر قرار وفقًا للفقرة 1 من املادة 7 اأدناه باأنَّ طلب اإعادة املركبة ل يفي ب�صروط هذه 

املعاهدة واأر�صل اإخطار بهذا القرار وفقًا للفقرة 3 من املادة 7 اأدناه؛ اأو
مبعرفة  اأدن��اه   7 امل��ادة  من   2 الفقرة  يف  املذكورة  املهلة  غ�صون  يف  املركبة  ت�صرتد  مل  )ج(   
ال�صخ�س الذي حدد يف طلب اإعادة املركبة اأنه املالك اأو املمثل املعتمد للمالك بعد اأن تكون املركبة قد 

و�صعت حتت ت�صرفه على نحو ما تن�س عليه الفقرة 2 من املادة 7 اأدناه؛ اأو
اأدناه،   8 املادة  اأو 3 من   2 بالفقرة  املعاهدة عماًل  التزام مبوجب هذه  يكن هناك  )د( مل 

باإعادة املركبة�

املادة 5
م طلبًا باإعادة املركبة� 1- بعد تلقي اإخطار �صدر عماًل باملادة 3 اأعاله، يجوز للطرف املعني اأن يقدِّ
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م الطلب[،  ]ير�صل ممهورا بختم م�صوؤول قن�صلي تابع للطرف مقدِّ اإعادة املركبة  2- ياأخذ طلب 
]وزارة  اإىل  مبذكرة  م�صفوعة  الطلب  من  ن�صخة  وتر�صل  الثاين�  املرفق  يف  ال��واردة  ال�صتمارة  �صكل 
خارجية[ الطرف املوجه اإليه الطلب� ول يعد الطلب اإلَّ بعد اأن يتلقى امل�صوؤول القن�صلي ن�صخًا موثَّقة 

قة من امل�صتندات التالية: وم�صدَّ
�صند ملكية املركبة اإذا كانت املركبة خا�صعة للتمليك، واإذا مل يوجد هذا ال�صند،  )اأ(  ‘1’ 
فبيان م�صّدق من �صلطة التمليك يوؤكد اأنَّ املركبة الآلية ممّلكة ويحدد ا�صم ال�صخ�س اأو الكيان الذي 

اأ�صندت اإليه ملكيتها؛
‘2’ �صهادة ت�صجيل املركبة اإذا كانت املركبة خا�صعة للت�صجيل، واإذا مل يوجد م�صتند الت�صجيل، 
ق عليه من �صلطة الت�صجيل يوؤكد اأنَّ املركبة م�صجلة ويحدد ا�صم ال�صخ�س اأو الكيان الذي  فبيان م�صدَّ

�صجلت املركبة با�صمه؛
‘2’ فاتورة البيع اأو اأيِّ م�صتند اآخر يثبت ملكية املركبة يف حالة ما اإذا مل تكن املركبة ممّلكة 

اأو م�صجلة؛
)ب(  م�صتند نقل امللكية اإذا تبنّي بعد �صرقة املركبة اأو اختال�صها اأنَّ مالك املركبة كان وقت 

�صرقتها اأو قد نقل ملكيتها اإىل طرف ثالث؛
م يف غ�صون وقت معقول اإىل �صلطة خمت�صة لدى  )ج(   تقرير عن ال�صرقة يكون قد اأعدَّ وقدَّ
م بعد  م الطلب، وكذلك ترجمة له� ويف حالة ما اإذا كان التقرير عن ال�صرقة قد اأعدَّ وقدَّ الطرف مقدِّ
اأن �صبطت املركبة اأو دخلت على نحو اآخر يف حوزة الطرف املوجه اإليه الطلب، فاإنَّ ال�صخ�س الذي 
م اأيَّ م�صتندات داعمة  م م�صتندًا يربر اأ�صباب تاأخره يف الإبالغ عن ال�صرقة، وقد يقدِّ يطلب اإعادتها يقدِّ

لذلك؛ و
املركبة  اإع��ادة  يطلب  ال��ذي  ال�صخ�س  فيها  يكون  ل  التي  احل��الت  يف  ر�صمي،  )د( توكيل 
ال�صخ�س  لذلك  ويرخ�س  ع��دل  كاتب  اأم��ام  القانوين  ممثله  اأو  املركبة  مالك  يعطيه  مالكها،   هو 

ا�صرتداد املركبة�
3- وبا�صتثناء ما جاء يف الفقرة 2 )ج( اأعاله، ل يلزم تقدمي ترجمة للم�صتندات� ويجوز ل�صلطات 
الطرف املوجه اإليه الطلب اأن تتخلى عن �صرط ترجمة التقرير عن ال�صرقة� كما ل ي�صرتط الطرف 

املوجه اإليه الطلب توثيق اأو ت�صديق اأيِّ م�صتندات اأخرى�

املادة 6
اإذا علم طرف، بو�صائل اأخرى غري الإخطار املر�صل عماًل باملادة 3 اأعاله، اأنَّ �صلطات طرف اآخر 
قد حجزت اأو �صبطت اأو دخلت يف حوزتها على نحو اآخر مركبة رمبا كانت قد �صجلت اأو وثقت على نحو 

اآخر يف اأرا�صي الطرف الأول، فاإنَّ ذلك الطرف:
ي�صعى  اأن  الآخ��ر،  الطرف  خارجية[  ]وزارة  اإىل  يقدمها  مذكرة  خالل  من  له،  )اأ( يجوز 
اإىل احل�صول على تاأكيد ر�صمي لذلك، كما يجوز له اأن يطلب من الطرف الآخر اأن ير�صل الإخطار 
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م الطرف الآخر ذلك الإخطار اأو يو�صح كتابة  ا اأن يقدِّ املن�صو�س عليه يف املادة 3، ويف تلك احلالة اإمَّ
ال�صبب يف اأنَّ الإخطار غري مطلوب؛ و

)ب(  يجوز له اأي�صًا، يف احلالت املنا�صبة، تقدمي طلب باإعادة املركبة على نحو ما جاء باملادة 
5 اأعاله�

املادة 7
1- با�صتثناء ما تن�س عليه املادة 8 اأدناه، يبت الطرف املوجه اإليه الطلب، يف غ�صون ]ثالثني[ يوما 
�صروط هذه  م�صتوفيا  الإع��ادة  كان طلب  اإذا  فيما  اأو خمتل�صة،  م�صروقة  اإع��ادة مركبة  تلقيه طلب  من 

م الطلب بقراره هذا� املعاهدة، ويخطر ]�صفارة[ الطرف مقدِّ

ب�صروط  يفي  خمتل�صة  اأو  م�صروقة  مركبة  اإع��ادة  طلب  اأنَّ  الطلب  اإليه  املوجه  الطرف  قرر  2- اإذا 
هذه املعاهدة، فاإنَّ الطرف املوجه اإليه الطلب ي�صع املركبة يف غ�صون ]خم�صة ع�صر[ يوما من اتخاذه 
للمالك�  املعتمد  املمثل  اأو  املالك  باأنه  الإعادة  يعّرفه طلب  الذي  ال�صخ�س  القرار، حتت ت�صرف  ذلك 
وتظل املركبة مو�صوعة حتت ت�صرف ال�صخ�س الذي يعّرفه طلب الإعادة باأنه املالك اأو املمثل املعتمد 
الطلب  اإليه  املوجه  الطرف  ويتخذ  اأثنائها�  يف  املركبة  يت�صلم  الأق��ل  على  يوما  ]ت�صعني[  ملدة  للمالك 
 التدابري الالزمة لل�صماح ملالك املركبة اأو ملمثله املعتمد با�صتالم املركبة واإعادتها اإىل اأرا�صي الطرف 

م الطلب� مقدِّ

3- اإذا قرر الطرف املوجه اإليه الطلب اأنَّ طلب الإعادة ل يفي ب�صروط هذه املعاهدة، فاإنه ير�صل 
م الطلب� اإخطارا مكتوبا بذلك اإىل ]�صفارة[ الطرف مقدِّ

املادة 8
1- اإذا كانت مركبة مطلوب اإعادتها حمتجزة لأ�صباب تتعلق بتحقيق جنائي اأو مبحاكمة جنائية، 
اأو املحاكمة�  اإعادتها عماًل بهذه املعاهدة تتم عندما تنتهي �صرورة وجودها لأغرا�س التحقيق  فاإنَّ 
�صواهد  ا�صتخدام  العملية ل�صمان  التدابري  الطلب جميع  اإليه  املوجه  الطرف  يتخذ  اأخرى  ومن جهة 
بديلة، ت�صويرية اأو غري ذلك، حيثما اأمكن ذلك يف ذلك التحقيق اأو تلك املحاكمة، بحيث تت�صنى اإعادة 

املركبة باأ�صرع وقت ممكن�

2- اإذا كانت ملكية اأو حيازة مركبة مطلوب اإعادتها مو�صوعا لإجراء ق�صائي معلق لدى الطرف 
الق�صائي� ومن  الإجراء  اإمتام هذا  بعد  تتم  املعاهدة،  اإعادتها، عماًل بهذه  فاإنَّ  الطلب،  اإليه  املوجه 
جهة اأخرى، ل يلتزم الطرف املوجه اإليه الطلب مبوجب هذه املعاهدة باإعادة هذه املركبة اإذا اأ�صفر 
الإجراء الق�صائي عن اإعطاء املركبة ل�صخ�س غري ال�صخ�س املحدد يف طلب الإعادة اأنه مالك املركبة 

اأو املمثل املعتمد ملالكها�
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3- ل يلتزم طرف مبوجب هذه املعاهدة باإعادة مركبة مطلوب اإعادتها اإذا كانت املركبة خا�صعة 
للم�صادرة مبوجب قوانينه نتيجة لأنها ا�صتخدمت على اأرا�صيه لرتكاب جرمية� ول ي�صادر املركبة 
الطرف املوجه اإليه الطلب بدون اإعطاء املالك اأو املمثل املعتمد للمالك مهلة معقولة وفر�صة للطعن يف 

هذه امل�صادرة وفقًا لقوانينه�
طلب  م  يقدِّ مل  اإذا  خمتل�صة  اأو  م�صروقة  مركبة  باإعادة  املعاهدة  هذه  مبوجب  طرف  يلتزم  4- ل 

باإعادتها يف غ�صون ]�صتني[ يوما من اإر�صال اإخطار عماًل باملادة 3 اأعاله�
اأو خمتل�صة مطلوب  م�صروقة  اإعادة مركبة  املادة،  2 من هذه  اأو   1 بالفقرة  اأجلت، عماًل  5- اإذا 
م الطلب كتابة يف غ�صون  اإعادتها، فاإنَّ الطرف املوجه اإليه الطلب يخطر بذلك ]�صفارة[ الطرف مقدِّ

]ثالثني[ يوما من تلقي طلب باإعادة املركبة�

املادة 9
ه اإليه الطلب اأيَّ ر�صوم ا�صترياد اأو ت�صدير اأو �صرائب اأو غرامات اأو  1- ل يفر�س الطرف املوجَّ
عقوبات اأو اأعباء نقدية اأخرى على املركبات املعادة وفقًا لهذه املعاهدة، اأو على مالكيها اأو ممثليهم 

املعتمدين، ك�صرط لإعادة تلك املركبات�
2- يتحمل ال�صخ�س اأو الكيان الذي يلتم�س اإعادة مركبة، التكاليف الفعلية املتكبدة يف اإعادتها، مبا 
يف ذلك تكاليف القطر والتخزين وال�صيانة والنقل، وكذلك تكاليف ترجمة الوثائق املطلوبة مبوجب 
هذه املعاهدة، وتدفع تلك التكاليف قبل اإعادة املركبة� ويبذل الطرف املوجه اإليه الطلب اأق�صى جهوده 

لالإبقاء على تلك التكاليف عند م�صتويات معقولة�
ترميمها  اأو  لت�صليحها  تكاليف  اأيَّ  املركبة  اإع��ادة  نفقات  ت�صمل  اأن  يجوز  خا�صة،  ح��الت  3- يف 
ي�صتوجبها نقل املركبة اإىل منطقة خزن اأو الإبقاء عليها يف احلالة التي وجدت بها� ول يكون ال�صخ�س 
اأو الكيان الذي يلتم�س اإعادة املركبة م�صوؤول عن تكاليف اأيِّ اأ�صغال اأخرى اأجريت على املركبة يف اأثناء 

وجودها يف حوزة �صلطات الطرف املوجه اإليه الطلب�

املادة 10
اإىل  اإ�صافة  املعاهدة  املختل�صة مبوجب هذه  اأو  امل�صروقة  املركبات  واإعادة  ا�صرتداد  اآليات  تعترب 
الآليات املتاحة مبوجب قوانني الطرف املوجه اإليه الطلب� ول ينال اأيٌّ من ن�صو�س هذه التفاقية من اأيِّ 

حقوق ل�صرتداد املركبات امل�صروقة اأو املختل�صة يخولها القانون املعمول به�

املادة 11
ى اأيُّ خالفات حول تف�صري هذه املعاهدة اأو تطبيقها عن طريق امل�صاورات بني الطرفني� 1- ُت�صوَّ
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2- تخ�صع هذه املعاهدة للت�صديق� وتدخل حيز النفاذ يف تاريخ تبادل �صكوك الت�صديق عليها�
3- يجوز اإنهاء هذه املعاهدة من جانب اأيٍّ من الطرفني بعد مهلة اأدناها ]ت�صعون[ يوما من اإر�صال 

)3(
اإخطار مكتوب�)12( 

�����������������������������������������������������، من �صورتني طبق   ����������������������������������������������������� اليوم  ]مكان حتريرها[ يف هذا  رت يف  ُحرِّ
الأ�صل باللغتني ��������������������������������������������������������������� و�������������������������������������������������������������������، ويعترب الن�صان مت�صاويني يف احلجية�

 املرفق الأول-  معلومات حتديد هوية املركبة الواجب اإدراجها 
يف اإخطار ير�شل عماًل باملادة 3 من هذه املعاهدة

1- رقم حتديد هوية املركب�
2- ا�صم جهة �صنع املركبة�

3- طراز املركبة و�صنة �صنعها، اإن ُعرفت�
4- لون املركبة�

5- رقم لوحة ترخي�س املركبة واجلهة املخت�صة باإ�صدارها، اإن ُعرفت�
املدينة/اجلهة  وا�صم  اأخ��رى  خمت�صة  جهة  املدينة/عن  عن  ال�صادرة  املركبة  بطاقة  6-  رقم 

املخت�صة الأخرى، اإن ُعرف�
7- و�صف حالة املركبة، مبا يف ذلك حركيتها، اإن ُعرفت، والإ�صالحات التي تبدو �صرورية�

8- املكان الذي توجد فيه املركبة حاليا�
9-  هوية ال�صلطة احلائزة ماديا للمركبة، وجهة الت�صال، مبا يف ذلك ا�صم ال�صخ�س امل�صوؤول عن 

اإعطاء معلومات عن ا�صرتداد املركبة، وعنوان ذلك ال�صخ�س ورقم هاتفه�
10- اأيُّ معلومات تبنيِّ ما اإذا كانت املركبة قد ا�صتخدمت ب�صدد ارتكاب جرمية�

11- كل ما ي�صري اإىل اأنَّ العربة قد تكون عر�صة للم�صادرة مبوجب قوانني الدولة املر�صلة لالإخطار�

املرفق الثاين-  طلب اإعادة مركبة م�شروقة اأو خمتل�شة
املركبة  اإعادة  برجاء  البلد[(  ]ا�صم  املخت�صة يف  )ال�صلطة  اإىل  البلد[(  ]ا�صم  )�صفارة  م  تتقدَّ
املركبات  باإعادة  املتعلقة  للمعاهدة  وفقًا  ملالكها(  املعتمد  )مالكها/املمثل  اإىل  اأدن��اه  و�صفها  ال��وارد 

امل�صروقة اأو املختل�صة:
املاركة:

الطراز )ال�صنة(:

)3(ينطبق ذلك على املعاهدات الثنائية� و�صيتعني اإدراج اأحكام اأخرى تنا�صب املعاهدات دون الإقليمية اأو الإقليمية، وذلك 

وفقًا للقانون الدويل واملمار�صات املتبعة�
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النوع:
رقم حتديد هوية املركبة:

لوحة الرتخي�س:
املالك امل�صجل:

ال�صخ�س  قدمها )هوية  التي  التالية  امل�صتندات  باأنها فح�صت  البلد[(  ]ا�صم  )�صفارة  وت�صهد 
ال�صخ�س  امتالك  للمركبة/على  ملكيتها  اأو  )ملكيته  على  �صاهدا  باعتبارها  امل�صتندات(  م  قدَّ الذي 
اًل معتمدًا له( فوجدتها م�صدقة على نحو ما تقت�صيه قوانني )الولية  للمركبة الذي يعمل اأو تعمل ممثِّ

الق�صائية املعنية(:
)اأ( )و�صف امل�صتند(؛
)ب(  )و�صف امل�صتند(؛
)ج(   )و�صف امل�صتند(؛
)د( )و�صف امل�صتند(؛
عبارات املجاملة اخلتامية

املكان والتاريخ
املرفقات

 53- التفاق الثنائي النموذجي ب�شاأن اقت�شام العائدات 
**

13

،*
الإجرامية اأو املمتلكات امل�شادرة12

ب�صاأن   ����������������������������������������������������������������������������������� وحكومة   ����������������������������������������������������������������������������������� حكومة  بني  اتفاق 
اقت�صام العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة

اإليهما  )ي�صار   ����������������������������������������������������������������������������������� وحكومة   ����������������������������������������������������������������������������������� حكومة  اإنَّ 
فيما يلي ب� "الطرفان"(،

وخ�صو�صًا   )1(
الوطنية،)14(  املنّظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإىل  ت�صريان  اإذ 

الفقرة 1 من املادة 12 واملادتني 13 و14،

* مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 14/2005، املعتمد يف 22 متوز/يوليه 2005�

** قد يكون هذا التفاق النموذجي مفيدا يف تنفيذ �صكوك اأخرى ذات �صلة اأُعّدت يف حمافل متعّددة الأطراف ميكن اأن يكون 

طرفًا هذا التفاق طرفني فيها اأي�صا، مثل التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )مرفق قرار اجلمعية العامة 109/54( واملعايري 
الدولية ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب والنت�صار ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية�

)1(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574�
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واإذ ت�صريان اأي�صًا اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�صروع يف املخّدرات واملوؤّثرات 
)2( وخ�صو�صًا الفقرات 1 و4 و5 من املادة 5، 

العقلية لعام 1988،)12( 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  ال��واردة  باملبادئ  مي�ّس  اأن  التفاق  لهذا  ينبغي  ل  باأنه  ت�صّلمان  واإذ 

)3( اأو اأن يحول لحقا دون اإن�صاء اأيِّ اآلية منا�صبة لت�صهيل تنفيذ تلك التفاقية،
ملكافحة الف�صاد،)13( 

املتعلقة  واملبادئ  بالأحكام  اأيُّ م�صا�س  التفاق  اأحكام هذا  لي�س يف  اأنه  دان من جديد  توؤكِّ واإذ 
بالتعاون الدويل والواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�صروع يف املخّدرات واملوؤّثرات 
العقلية لعام 1988 واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية، واأنَّ املق�صود من 

هذا التفاق هو تعزيز فعالية التعاون الدويل املرتاأى يف تينك التفاقيتني،
واإذ ت�صعان يف اعتبارهما ]ُي�صار هنا اإىل اأيِّ معاهدة ب�صاأن تبادل امل�صاعدة القانونية مربمة بني 

الطرفني، اإن وجدت[،
ورغبة منهما يف اإن�صاء اإطار منا�صب لقت�صام ما ي�صادر من عائدات اإجرامية اأو ممتلكات،

قد اتفقتا على ما يلي:

املادة 1 
التعاريف

لأغرا�س هذا التفاق:
)اأ( ُتفهم تعابري "العائدات الإجرامية" و"امل�صادرة" و"املمتلكات" ح�صب تعريفها الوارد يف 
اتفاقية  املادة 1 من  الوطنية ويف  مة عرب  املنظَّ املتحدة ملكافحة اجلرمية  الأمم  اتفاقية  املادة 2 من 

رات واملوؤّثرات العقلية لعام 1988؛ الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�صروع يف املخدِّ
من  و27  و26  و20-18  و16   13 املواد  يف  مبينة  م�صاعدة  اأيُّ  "التعاون"  بتعبري  ُيق�صد  )ب(  
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اأو يف الفقرة 4 من املادة 5 ويف املواد 6 
رات واملوؤثرات العقلية  و7 و9-11 و17 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�صروع يف املخدِّ
ره اأحد الطرفني من تعاون بني الهيئات ترتئيه املادة 7 من اتفاقية الأمم  لعام 1988، وكذلك ما يوفِّ
مة عرب الوطنية ي�صهم يف م�صادرة العائدات الإجرامية اأو املمتلكات  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

اأو يي�ّصرها�

)2(املرجع نف�صه، املجلد 1582، الرقم 27627�

)3( املرجع نف�صه، املجلد 2349، الرقم 42146�
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املادة 2
نطاق النطباق

هذا التفاق مق�صود ح�صرا لأغرا�س تبادل امل�صاعدة بني الطرفني�

املادة 3
 الأحوال التي ]يجوز[ ]يتعني[ فيها اقت�شام العائدات الإجرامية 

اأو املمتلكات امل�شادرة
اإذا كان لدى اأحد الطرفني عائدات اإجرامية اأو ممتلكات م�صادرة وَتعاَون مع الطرف الآخر 
اأو تلقى عونا منه، ]جاز له[ ]تعنّي عليه[ اأن يقت�صم تلك العائدات الإجرامية اأو املمتلكات مع الطرف 
الآخر، وفقًا لهذا التفاق، دون م�صا�س باملبادئ املذكورة يف الفقرات 1 و2 و3 )اأ( من املادة 14 من 
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية ويف الفقرة 5 )ب( ‘1’ من املادة 5 من 

)4(
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�صروع يف املخّدرات واملوؤّثرات العقلية لعام 1988�)12( 

املادة 4
طلبات اقت�شام العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�شادرة

يتفق  زمنية  مهلة  غ�صون  يف  امل�صادرة  املمتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  اقت�صام  طلب  م  1- يقدَّ
تكفي  تفا�صيل  فيه  وُت��درج  بها،  يتعلق  التي  التعاون  ظروف  الطلب  ذلك  يف  وُتبنيَّ  الطرفان،  عليها 
ل�صتبانة احلالة والعائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة والهيئة اأو الهيئات املعنية اأو ما قد يتفق 

عليه الطرفان من معلومات اأخرى من ذلك القبيل�

اخليار 1
هذه  لأحكام  وفقًا  م  مقدَّ م�صادرة،  ممتلكات  اأو  اإجرامية  عائدات  لقت�صام  طلب  ي  تلقِّ ]2- عند 
ينظر،  اأن  امل�صادرة  املمتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  لديه  توجد  الذي  الطرف  على  يتعنّي  امل��ادة، 
بالت�صاور مع الطرف الآخر، فيما اإذا كان ينبغي اقت�صام تلك العائدات الإجرامية اأو املمتلكات، ح�صبما 

هو مبنّي يف املادة 3 من هذا التفاق�[

اخليار 2
هذه  لأحكام  وفقًا  م  مقدَّ م�صادرة،  ممتلكات  اأو  اإجرامية  عائدات  لقت�صام  طلب  تلّقي  ]2- عند 
املادة، يتعنّي على الطرف الذي توجد لديه العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة اأن يقت�صم تلك 

العائدات الإجرامية اأو املمتلكات مع الطرف الآخر، ح�صبما هو مبنّي يف املادة 3 من هذا التفاق�[

ّدرت  )4(قد تقت�صي ال�صرورة اأن يدرج يف هذا التفاق حكم خا�س ب�صاأن رّد الأعمال الفنية اأو القطع الأثرية التي ا�صرُتيت اأو �صُ

ب�صورة غري م�صروعة من بلدانها الأ�صلية�
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املادة 5
اقت�شام العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�شادرة

اخليار 1
الطرف  مع  امل�صادرة  املمتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  اقت�صام  الطرفني  اأحد  يعتزم  ]1- عندما 

الآخر، يتعنّي عليه:
مها اإىل  )اأ( اأن يحّدد، ح�صب تقديره ووفقًا لقانونه الداخلي و�صيا�صاته، احل�صة التي �صيقدِّ
الطرف الآخر من العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة، والتي يرى اأنها تتنا�صب مع مقدار العون 

م من ذلك الطرف؛  املقدَّ
)اأ(  الفرعية  الفقرة  يف  املبيَّنة  احل�صة  تلك  يعادل  مبلغًا  الآخر  الطرف  اإىل  يحّول  اأن  )ب(  

اأعاله، وفقًا للمادة 6 من هذا التفاق�
املمتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  توجد  الذي  للطرف  يجوز  حتويله،  املزمع  املبلغ  حتديد  2- لدى 
امل�صادرة يف حوزته اأن ي�صّمن ذلك املبلغ ما تراكم من فوائد م�صرفية على تلك العائدات اأو املمتلكات 
يات اأو املالحقة اأو  ومن ارتفاع يف قيمتها، واأن يقتطع منه ما جرى تكبُّده من نفقات معقولة يف التحرِّ

الإجراءات الق�صائية التي اأف�صت اإىل م�صادرة تلك العائدات اأو املمتلكات�[

اخليار 2
]1-     لدى اقت�صام العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة، وفقًا لهذا التفاق:

)اأ( يحّدد الطرفان احل�صة املراد اقت�صامها من العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة 
ي اأو اأيِّ اأ�صا�س معقول اآخر يتفقان عليه؛ على اأ�صا�س ال�صتحقاق الكمِّ

)ب(  يتعنّي على الطرف الذي توجد العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة يف حوزته اأن 
يحّول اإىل الطرف الآخر مبلغًا يعادل تلك احل�صة املبيَّنة يف الفقرة الفرعية )اأ( اأعاله، وفقًا للمادة 

6 من هذا التفاق�
2- لدى حتديد املبلغ املزمع حتويله، يتعنيَّ على الطرفني اأن يتفقا على اأيِّ م�صائل تتعلق مبا تراكم 
ده  تكبَّ ما جرى  اقتطاع  وعلى  امل�صادرة،  املمتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  على  فوائد م�صرفية  من 
اأو الإجراءات الق�صائية التي اأف�صت اإىل م�صادرة تلك  اأو املالحقة  من نفقات معقولة يف التحّريات 

العائدات اأو املمتلكات�[
3- يتفق الطرفان على اأنَّ القت�صام قد ل يكون مالئمًا اإذا كانت العائدات الإجرامية اأو املمتلكات 

امل�صادرة �صئيلة القيمة، رهنا باإجراء م�صاورات م�صبقة بينهما�
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املادة 6
�شداد احل�شة املقت�شمة من العائدات الإجرامية اأو املمتلكات

د اأيُّ مبلغ يحال عماًل بالفقرة 1 )ب( من املادة 5  1- ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك، ُي�صدَّ
من هذا التفاق:

)اأ( بعملة الطرف الذي توجد العائدات الإجرامية اأو املمتلكات يف حوزته؛
)ب(  بوا�صطة حتويل اإلكرتوين لالأموال اأو �صيك�

د اأيُّ مبلغ من هذا القبيل: 2- ُي�صدَّ
هنا  ]ُيذكر  اإىل  ل�ه،  ية  املتلقِّ هي   ________ حكومة  كانت  )اأ( كلما 

�س لذلك، ح�صبما يرد يف الطلب[؛ اأو ا�صم املكتب ذي ال�صلة اأو رقم احل�صاب املخ�صّ
]ُيذكر هنا  ية ل�ه، اإىل  )ب(  كلما كانت حكومة ________ هي املتلقِّ

�س لذلك، ح�صبما يرد يف الطلب[؛ اأو ا�صم املكتب ذي ال�صلة اأو رقم احل�صاب املخ�صّ
ية اأخرى قد يحّددها الطرف املتلّقي للمبلغ من حني اإىل اآخر  )ج(   اإىل اأيِّ جهة اأو جهات متلقِّ

يف اإ�صعار خا�س باأغرا�س هذه املادة�

 املادة 7
�شروط التحويل

العائدات  يف  وامل�صالح  احلقوق  جميع  يف  الف�صل  مت  باأنه  الطرفان  يعرتف  التحويل،  1- باإجراء 
ل  الإجرامية اأو املمتلكات املحّولة وباأنه ل �صرورة لإجراءات ق�صائية اأخرى لإمتام امل�صادرة� ول يتحمَّ
ل العائدات الإجرامية اأو املمتلكات اأيَّ تبعة اأو م�صوؤولية ب�صاأن تلك العائدات اأو املمتلكات  الطرف الذي يحوِّ

)6(
لة�)12(  متى مت حتويلها، ويتخلَّى عن كل احلقوق وامل�صالح يف العائدات الإجرامية اأو املمتلكات املحوَّ

ل اأحد الطرفني العائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة، عماًل بالفقرة 1 )ب(  2- عندما يحوِّ
من املادة 5 من هذا التفاق، يتعنيَّ على الطرف الآخر اأن ي�صتخدم تلك العائدات اأو املمتلكات يف اأيِّ 

غر�س م�صروع يراه منا�صبًا، ما مل ُيتفق على خالف ذلك�

املادة 8 
قنوات الت�شال

جترى جميع الت�صالت بني الطرفني عماًل باأحكام هذا التفاق من خالل ]ُتذكر هنا ال�صلطات 
املركزية امل�صّماة مبقت�صى املادة ]���[ من املعاهدة املتعلقة بامل�صاعدة القانونية املتبادلة، امل�صار اإليها 

يف ديباجة هذا التفاق[ اأو من جانب اجلهات التالية:

اأو  الإجرامية  العائدات  الدولة  تلك  تبيع  باأن  يق�صي  للدولة  الداخلي  القانون  كان  اإذا  ا  �صروريًّ احلكم  هذا  يكون  ل  )6(قد 

املمتلكات امل�صادرة ول ي�صمح لها اإلَّ باقت�صام اأموال�
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)اأ( عن حكومة �������������������������������������������������������������������������������، مكتب �����������������������������������������������������������������������������؛ اأو
)ب(  عن حكومة ��������������������������������������������������������������������������������، مكتب ����������������������������������������������������������������������������� اأو

دها الطرفان، من جانبهما، من حني  اة اأخرى من هذا القبيل قد يحدِّ )ج(   اأيِّ جهات م�صمَّ
اإىل اآخر يف اإ�صعار خا�س باأغرا�س هذه املادة�

املادة 9 
ال�شريان الإقليمي

ي�صري هذا التفاق ]تذكر كل حكومة هنا، اإن انطبق احلال، اأيَّ اأقاليم ينبغي اأن ي�صملها التفاق[�

املادة 10
التعديالت

يجوز تعديل هذا التفاق عندما يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على ذلك التعديل�

املادة 11
امل�شاورات

يتعنّي على الطرفني اأن يت�صاورا على جناح ال�صرعة، بناًء على طلب اأيٍّ منهما، فيما يتعلق بتف�صري 
ا ب�صاأن حالة معّينة� ا ب�صفة عامة واإمَّ هذا التفاق اأو تطبيقه اأو تنفيذه، اإمَّ

املادة 12
بدء النفاذ

اإ�صعارا باإمتام  اأو عندما يوّجه الطرفان  يبداأ نفاذ هذا التفاق عند توقيع كال الطرفني عليه 
)7(

الإجراءات الداخلية الالزمة�)12( 

املادة 13
اإنهاء التفاق

الطرف  اإىل  اإ�صعار خطي  بتوجيه  اأيِّ وقت،  التفاق، يف  ينهي هذا  اأن  الطرفني  لأيٍّ من  يجوز 
الآخر� وي�صبح الإنهاء نافذا بعد ]���[ اأ�صهر من ا�صتالم الإ�صعار� غري اأنَّ اأحكام التفاق تظل �صارية 

فيما يتعلق بالعائدات الإجرامية اأو املمتلكات امل�صادرة املزمع اقت�صامها مبقت�صى هذا التفاق�

)7(ميكن اأن يتم هذا بالتوقيع اأو الت�صديق اأو الن�صر يف جريدة ر�صمية قانونية اأو بو�صيلة اأخرى�
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واإثباتًا ملا تقّدم، قام املوّقعان اأدناه، املفّو�صان بذلك ح�صب الأ�صول من جانب حكومتيهما، بالتوقيع 
على هذا التفاق�

ُحّرر يف ن�صختني يف ]يذكر هنا املكان[، يف هذا اليوم ������������������������������ من �����������������������������������������������������، ���������������������������������
���������������������

عن حكومة عن حكومة                                           
:���������������������������������������������������������������������������������������������������  :���������������������������������������������������������������������������������������������������

]التوقيع[ ����������������������������������������������������� ]التوقيع[ �����������������������������������������������������  





 ثانيا-  الإعالنات ال�شادرة عن موؤمترات الأمم املتحدة 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 54-  اإعالن فيينا ب�شاأن اجلرمية والعدالة: 
*

مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين12

نحن الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة،
اإذ ي�صاورنا القلق اإزاء الأثر الذي يرتكه ارتكاب جرائم خطرية ذات طبيعة عاملية على جمتمعاتنا، 

واقتناعا منا ب�صرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
واإذ ي�صاورنا القلق ب�صكل خا�س اإزاء اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والرتباط�ات بني خمتلف 

اأ�صكالها،
ا�صرتاتيجية  لأيِّ  اأ�صا�صية  والتاأهيل ميثل �صرورة  للوقاية  وافية  برامج  باأنَّ وجود  منا  واقتناعا 
الة ملكافحة اجلرمية، وباأنه ينبغي لتلك الربامج اأن تراعي العوامل الجتماعية والقت�صادية التي  فعَّ

جتعل النا�س اأكرث تعُر�صًا لالنخراط يف ال�صلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه،
د على اأنَّ وجود نظام عدالة جنائية يت�صف بالإن�صاف وامل�صوؤولية الأخالقية والفعالية  واإذ ن�صدِّ

ميثل عاماًل مهما يف تعزيز التنمية القت�صادية والجتماعية واأمن الإن�صان،
واإدراكًا منا للوعود التي تب�صر بها نهوج العدالة الت�صاحلية التي ت�صتهدف احلد من الإجرام 

وت�صاعد على اإبراء ال�صحايا واجلناة واملجتمعات،
وقد اجتمعنا يف موؤمتر الأمم املتحدة العا�صر ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، املنعقد يف فيينا 
يف الفرتة من 10 اإىل 17 ني�صان/اأبريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابري من�صقة اأكرث فاعلية، بروح من 

التعاون، ملكافحة م�صكلة اجلرمية العاملية،
نعلن ما يلي:

1- ننّوه مع التقدير بنتائج الجتماعات التح�صريية الإقليمية ملوؤمتر الأمم املتحدة العا�صر 
)1(

ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني�)13(

* مرفق قرار اجلمعية العامة 59/55، املعتمد يف 4 كانون الأول/دي�صمرب 2000�

�A/CONF.187/RPM.4/1و A/CONF.187/RPM.3/1و A/CONF.187/RPM.2/1و Corr.1و A/CONF.187/RPM.1/1 1( انظر(

399



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  400

اجلنائية،  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  منع  م��ي��دان  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  غ��اي��ات  جم���ّددا  2- ن���وؤّك���د 
والفعالية،  الكفاءة  من  مبزيد  العدالة  �صوؤون  واإدارة  القوانني  واإن��ف��اذ  الإج���رام،  من  احل��د  وخا�صة 
 واح����رتام ح��ق��وق الإن�����ص��ان وح��ري��ات��ه الأ���ص��ا���ص��ي��ة، وت��روي��ج اأع��ل��ى م��ع��اي��ري الإن�����ص��اف والإن�����ص��ان��ي��ة 

وال�صلوك املهني�

3- ن�صّدد على م�صوؤولية كل دولة يف اإقامة و�صون نظام للعدالة اجلنائية يت�صم بالإن�صاف 
وامل�صوؤولية والأخالقية والكفاءة�

اجلرمية  م�صكلة  مكافحة  يف  ال���دول  ب��ني  وال��ت��ع��اون  التن�صيق  توثيق  ���ص��رورة  4- ن����درك 
ال��ع��امل��ي��ة، وا���ص��ع��ني يف اع��ت��ب��ارن��ا اأنَّ ات��خ��اذ ت��داب��ري ���ص��ده��ا ه��و م�����ص��وؤول��ي��ة ع��ام��ة وم�����ص��رتك��ة� ويف 
ال��دول  م�صاعدة  بغية  التقني  ال��ت��ع��اون  اأن�صطة  وتعزيز  تطوير  اإىل  باحلاجة  ن�صلم  ال�����ص��اأن،  ه��ذا 
 ف��ي��م��ا ت��ب��ذل��ه م���ن ج��ه��ود ل��ت��دع��ي��م ن��ظ��م��ه��ا امل��ح��ل��ي��ة يف جم���ال ال��ع��دال��ة اجل��ن��ائ��ي��ة وق��درت��ه��ا على 

التعاون الدويل�

5- �صوف نعطي اأولوية عالية لإمتام التفاو�س ب�صاأن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها، مع مراعاة �صواغل جميع الدول�

القدرات، مبا يف ذلك احل�صول  بناء  الدول على  اإىل م�صاع���دة  الرامي��ة  6- نوؤيد اجلهود 
على التدريب وامل�صاعدة التقنية و�صوغ الت�صريعات واللوائح التنظيمية وتنمية اخلربات الفنية، تي�صريا 

لتنفيذ التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها�

7- ات�صاقا مع اأهداف التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها، �صوف ن�صعى اإىل:

)اأ( اإدراج عن�صر خا�س مبنع اجلرمية يف ال�صرتاتيجيات الإمنائية الوطنية والدولية؛

التي  املجالت  التقني، يف  التعاون  فيه  الأط��راف، مبا  واملتعدد  الثنائي  التعاون  تكثيف  )ب(  
�صوف ت�صملها التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها؛

)ج(   تعزيز التعاون بني اجلهات املانحة يف املجالت التي لها جوانب ذات �صلة مبنع اجلرمية؛

)د( تدعيم قدرة مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية، وكذلك �صبكة برنامج الأمم 
يف  قدراتها  بناء  على  الطلب،  عند  ال��دول،  م�صاعدة  على  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة 

املجالت التي �صوف ت�صملها التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها�

8- نرّحب باجلهود التي يبذلها مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع معهد 
لتكوين �صورة عاملية �صاملة عن اجلرمية املنظمة  الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة،  الأمم املتحدة 

متثل اأداة مرجعية، ومل�صاعدة احلكومات على �صوغ ال�صيا�صات والربامج�

9- ن���وؤّك���د جم���ّددا ا���ص��ت��م��رار ت��اأي��ي��دن��ا وال��ت��زام��ن��ا جت��اه الأمم امل��ت��ح��دة وب��رن��ام��ج الأمم 
اجلنائية ومركز  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  وخا�صة  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة 
والعدالة،  اجلرمية  لبحوث  الأقاليمي  املتحدة  الأمم  ومعهد  الدولية  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم 
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امل�صتدام،  التمويل  خالل  من  الربنامج  تدعيم  موا�صلة  على  العزم  ونعقد  الربنامج،  �صبكة   ومعاهد 
ح�صب القت�صاء�

10- نتعّهد بتدعيم التعاون الدويل بغية اإيجاد بيئة مواتية ملكافحة اجلرمية املنظمة وتعزيز 
النمو والتنمية امل�صتدامة والق�صاء على الفقر والبطالة�

والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  ونعالج،  نراعي  ب��اأن  التزامنا  11- نعلن 
يف  تباين  اأيَّ  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  ب�صاأن  الوطنية  ال�صرتاتيجيات  يف  وكذلك  اجلنائية، 

تاأثري الربامج وال�صيا�صات يف الن�صاء والرجال�
12- نعلن التزامنا اأي�صًا بو�صع تو�صيات ذات توجه عملي يف جمال ال�صيا�صة العامة ت�صتند اإىل 
الحتياجات اخلا�صة للمراأة، �صواء كانت اأخ�صائية ممار�صة يف ميدان العدالة اجلنائية اأو �صحية اأو 

�صجينة اأو جانية�
اإ�صراك  يتطلب  اجلنائية  العدالة  وحتقيق  اجلرمية  منع  على  ال  الفعَّ العمل  اأنَّ  13- نوؤّكد 
الدولية  احلكومية  واملنظمات  والدولية  والأقاليمية  والإقليمية  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  احلكومات 
اجلماهريية  الإع���الم  و�صائط  فيها  مب��ا  امل���دين،  املجتمع  قطاع���ات  وخمتلف  احلكومي���ة  وغ��ري 
وم�صاهمات  ب����اأدوار  الع����رتاف  وك��ذل��ك  وف��اع��ل��ة،  �صريكة  ج��ه��ات  باعتبارها  اخل��ا���س،   وال��ق��ط��اع 

كل منها�
الجتار  بالء  ا�صتئ�صال  بغية  بيننا  فيما  للتعاون  اأجن��ع  �صبل  با�صتحداث  التزامنا  14- نعلن 
الربنامج  دعم  يف  اأي�صًا  ننظر  و�صوف  املهاجرين�  وتهريب  والأطفال،  الن�صاء  �صيما  ول  بالأ�صخا�س، 
العاملي ملكافحة الجتار بالأ�صخا�س، الذي و�صعه مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ومعهد الأمم 
املتحدة الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، والذي يخ�صع للت�صاور الوثيق مع الدول وللدرا�صة من جانب 
انخفا�س  لتحقيق  امل�صتهدف  العام  يكون عام 2005  اأن  ونقرر  والعدالة اجلنائية،  جلنة منع اجلرمية 
ملحوظ يف ن�صبة حدوث تلك اجلرائم على نطاق العامل، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابري املنادى بها اإذا 

ما تعذر حتقيق ذلك الهدف�
اأجل كبح  املتبادلة من  القانونية  وامل�صاعدة  الدويل  التعاون  بتعزيز  اأي�صًا  التزامنا  15- نعلن 
ونقرر  م�صروعة،  غري  ب�صورة  بها  والجت��ار  وذخريتها  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة  �صنع 
على  اجلرائم  تلك  وق��وع  يف  ملحوظ  انخفا�س  لتحقيق  امل�صتهدف  العام  هو   2005 ع��ام  يكون   اأن 

نطاق العامل�
اإعالن  اإىل  ت�صتند  الف�صاد،  ملكافحة  معززة  دولية  تدابري  باتخاذ  كذلك  التزامنا  16- نعلن 
لقواعد  الدولية  واملدونة   )2(

الدولية)12(  التجارية  املعامالت  يف  والر�صوة  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم 

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 191/51�
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والدولية،  الإقليمية  واملنتديات  ال�صلة  ذات  الإقليمية  والتفاقيات   )3(
العموميني)12( املوظفني  �صلوك 

عن  م�صتقال  يكون  الف�صاد،  ملكافحة  ال  فعَّ دويل  قانوين  �صك  و�صع  اإىل  املا�صة  احلاجة  على  د  ون�صدِّ
والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  وندعو  الوطنية�  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
الدول،  مع  بالت�صاور  العا�صرة،  دورتها  يف  اإليها  م  يقدِّ اأن  العام  الأم��ني  اإىل  تطلب  اأن  اإىل  اجلنائية 
من  كجزء  ال�صاأن،  بهذا  وتو�صيات  ال�صلة  ذات  الدولية  ال�صكوك  لكل  �صاملني  وحتليال  ا�صتعرا�صا 
الف�صاد  ملكافحة  العاملي  الربنامج  دعم  يف  ننظر  و�صوف  ال�صك�  ذلك  لو�صع  التح�صريية  الأعمال 
لبحوث  الأقاليمي  املتحدة  الأمم  ومعهد  الدولية  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  مركز  و�صعه  ال��ذي 
الدول وللدرا�صة من جانب جلنة منع اجلرمية  الوثيق مع  للت�صاور   اجلرمية والعدالة، والذي يخ�صع 

والعدالة اجلنائية�
ت�صكل  اجل��رمي��ة  على  القائم  والقت�صاد  الأم����وال  غ�صل  مكافحة  اأنَّ  جم��ددا  17- ن��وؤك��د 
نابويل  اإع��الن  يف  كمبداأ  اأق��رت  التي  املنظمة،  اجلرمية  مكافحة  ا�صرتاتيجيات  يف  رئي�صيا  عن�صرا 
املوؤمتر  اعتمدهما  اللذين  الوطنية  عب�ر  املنظم�ة  اجلرمية  ملكافحة  العاملية  العمل  وخطة  ال�صيا�صي 
الفرتة  يف  اإيطاليا،  نابويل،  يف  املعقود  الوطنية  عرب  املنظمة  باجلرمية  املعني  العاملي  ال���وزاري 
على  يقوم  العمل  هذا  جناح  ب��اأنَّ  مقتنعون  ونح�ن   )4(

)13(1994 الثاين/نوفمرب  ت�صرين   23 اإىل   21 من 
تقدمي  ذلك  يف  مبا  اجلرمية،  عائدات  غ�صل  ملكافحة  املنا�صبة  الآليات  وتن�صيق  عامة  نظم  اإن�صاء 
غ�صل  تتيح  اخلارج  يف  مالية  خدمات  م  تقدِّ التي  والأقاليم  الدول  على  تركز  التي  للمبادرات   الدعم 

عائدات اجلرائم�
ومكافحة  منع  ب�صاأن  العامة  ال�صيا�صة  جمال  يف  عملي  توجه  ذات  تو�صيات  و�صع  18- نقرر 
اجلرائم املتعلقة باحلوا�صيب، وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل ال�صطالع بالعمل يف 
هذا ال�صاأن، اآخذة يف العتبار الأعمال اجلارية يف منتديات اأخرى� ونعلن التزامنا اأي�صًا بالعمل على 
تعزيز قدرتنا على منع اجلرائم املرتبطة بالتكنولوجيا الراقية واحلوا�صيب والتحري عن تلك اجلرائم 

ومالحقتها ق�صائيا�
19- نالحظ اأنَّ اأفعال العنف والإرهاب ل تزال م�صدر قلق بالغ� ووفقًا مليثاق الأمم املتحدة 
معا،  نقوم  �صوف  العتبار،  العامة يف  ال�صادرة عن اجلمعية  ال�صلة  ذات  القرارات  اأخذ جميع  ومع 
الة وحازمة وعاجلة  اإىل جانب جهودنا الأخرى الرامية اإىل منع ومكافحة الإرهاب، باتخاذ تدابري فعَّ
ومظاهره�  اأ�صكاله  بكل  الإره��اب  ت�صجيع  بهدف  املرتكبة  الإجرامية  الأن�صطة  ومكافحة  منع  ب�صاأن 
املتعلقة  الدولية  لل�صكوك  العاملي  المتثال  لتعزيز  جهدنا  ق�صارى  ببذل  نتعهد  املنطلق،  هذا   ومن 

مبكافحة الإرهاب�
20- نالحظ اأي�صًا ا�صتمرار ظاهرتي التمييز العن�صري وكراهية الأجانب واأ�صكال التع�صب 
املت�صلة بهما، وندرك اأهمية اتخاذ خطوات لت�صمني ال�صرتاتيجيات والقواعد الدولية ملنع اجلرمية 

)3( مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51�

)A/49/748 )4، املرفق، الفرع الأول-األف�
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واأ�صكال  الأجانب  وكراهية  العن�صري  والتمييز  بالعن�صرية  املرتبطة  اجلرائم  ومكافحة  ملنع  تدابري 
التع�صب املت�صلة بها�

العرقية،  النعرة  على  القائم  التع�صب  عن  النا�صئ  العنف  مكافحة  على  عزمنا  د  21- نوؤكِّ
املوؤمتر  اإىل  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  ميدان  يف  قوية،  م�صاهمة  تقدمي  على  العزم  ونعقد 
بذلك  يت�صل  وم��ا  الأج��ان��ب  وكراهية  العن�صري  والتمييز  العن�صرية  ملكافحة  عقده  املزمع   العاملي 

ب� من تع�صُّ
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  اأنَّ  22- ندرك 
ال�صجون  اإ�صالح  اأهمية  كذلك  ون��درك  الة�  فعَّ معاجلة  الإج��رام  ملعاجلة  املبذولة  اجلهود  يف  ت�صهم 
املوظفني  �صلوك  لقواعد  الدولية  واملدونة  العامة،  النيابة  و�صلطات  الق�صائية  ال�صلطة  وا�صتقالل 
جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  ا�صتعمال  اإىل  القت�صاء،  ح�صب  و�صن�صعى،  العموميني� 
ب��اإع��ادة  ونتعهد  الوطنية�  واملمار�صات  القوانني  يف  وتطبيقها  اجلنائية  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  منع 
يلزم من  ما  بغية تقدمي  القت�صاء،  ال�صلة، ح�صب  الإداري��ة ذات  والإج��راءات  الت�صريعات  النظر يف 
�صوؤون اإدارة  تتوىل  التي  للموؤ�ص�صات  الالزم  التدعيم  و�صمان  املعنيني،  للموظفني  والتدريب   التوعية 

العدالة اجلنائية�
23- ندرك اأي�صًا ما للمعاهدات النموذجية املتعلقة بالتعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية من 
اأن  اإىل  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  وندعو جلنة  ال��دويل،  التعاون  لتطوير  مهمة  ك��اأدوات  قيمة، 
الأمم  ملعايري  الوافية  بتحديث اخلال�صة  يقوم  اأن  الدولية  ملنع اجلرمية  املتحدة  الأمم  تهيب مبركز 
)5( من اأجل توفري اأحدث ن�صخ للمعاهدات 

املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)12( 
النموذجية للدول التي ت�صعى اإىل ا�صتعمالها�

يكونون  ما  كثريًا  �صعبة  ظروفًا  يقا�صون  الذين  الأح��داث  اأنَّ  القلق  بالغ  مع  كذلك  24- ندرك 
فيها  مبا  الإجرامية،  اجلماعات  جانب  من  لتجنيدهم  �صهلة  فري�صة  ي�صبحوا  لأن  اأو  للجنوح  عر�صة 
اجلماعات ال�صالعة يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ونعلن التزامنا باتخاذ تدابري م�صادة ملنع هذه 
ب�صاأن  الدولية اأحك�امًا  التنمية  وا�صرتاتيجيات  الوطنية  التنمية  خطط  وبت�صمني  املتنامية،  الظاهرة 
ق�ص�اء الأحداث، حيثما تقت�ص�ي ال�صرورة، وكذل�ك باإدراج اإدارة �ص�وؤون ق�صاء الأحداث ف�ي �صيا�صاتنا 

اخلا�ص�ة بتموي�ل التع�اون الإمنائ�ي�
والوطني  الدويل  امل�صتوى  ملنع اجلرمية على كل من  ال�صاملة  ال�صرتاتيجيات  باأنَّ  25- ن�صّلم 
والإقليمي واملحلي يجب اأن تعالج الأ�صباب اجلذرية وعوامل اخلطر ذات ال�صلة باجلرمية والإيذاء، 
هذه  مثل  تطوير  على  ونحث  وق�صائية�  وتربوية  و�صحية  واقت�صادية  اجتماعية  �صيا�صات  خالل  من 
باأنه  اأكيد، وثقة منا  املنع يف دول عديدة من جناح  اإدراك��ًا منا ملا حققته مبادرات  ال�صرتاتيجيات، 

ميكن احلد من اجلرمية با�صتخدام خرباتنا اجلماعية وتقا�صمها�

)5( من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.92.IV.1 والت�صويب�
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26- نعلن التزامنا باإعطاء اأولوية للحد من تزايد عدد ال�صجناء واكتظاظ ال�صجون باملحتجزين 
الة للحب�س، ح�صب القت�صاء� قبل املحاكمة، من خالل ترويج بدائل ماأمونة وفعَّ

لدعم �صحايا  ودولية  واإقليمية  وطنية  القت�صاء، خط�ط عم�ل  ن�صتحدث، عند  اأن  ر  27- نقرِّ
املوعد  هو   2002 ع�ام  يكون  اأن  ر  ونقرِّ الت�صاحلية،  والعدالة  للو�صاط�ة  اآليات  ذلك  ومن  اجلرمية، 
امل�صتهدف لكي تراج�ع فيه الدول ممار�صاته�ا يف ه�ذا ال�صاأن، وتوا�صل تطوي�ر خدمات دع�م ال�صحايا 
اإل�ى  اإ�صافة  اإن�صاء �صناديق ل�صال�ح ال�صحاي�ا،  وتنظي�م حمالت توعي�ة بحقوق ال�صحايا، وتنظ�ر يف 

و�ص�ع وتنفيذ �صيا�صات حلماي�ة ال�صه�ود�
حقوق  حت��رتم  الت�صاحلية  للعدالة  وب��رام��ج  واإج����راءات  �صيا�صات  �صوغ  على  ع  28- ن�صجِّ

واحتياجات وم�صالح ال�صحايا واجلناة واملجتمعات املحلية و�صائر الأطراف الأخرى�
29- ندعو جلنة من�ع اجلرمي�ة والعدالة اجلنائية اإىل �صوغ تدابري حم�ددة لتنفي�ذ ومتابع�ة 

اللتزامات التي تعّهدنا بها يف ه�ذا الإع�الن�

 55- خطط العمل لتنفيذ اإعالن فيينا ب�شاأن اجلرمية والعدالة: 
مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين*

اأوًل-  اإجراءات العمل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ب�صاأن  فيينا  اإع��الن  من  و10  و7  و6   5 الفقرات  يف  بها  املتعّهد  اللتزامات  ومتابعة  تنفيذ  1- بغية 
اتفاقية  على  التوقيع  تي�صري  وبغية   )1(

والع�صرين،)12(  احلادي  القرن  حتديات  مواجهة  والعدالة:  اجلرمية 
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها والت�صديق عليها وبدء 

)2( يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�
نفاذها وتنفيذها تدريجيا،)13( 

األف- اإجراءات العمل الوطنية
2- ينبغي للدول التي مل توّقع على التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها اأن تبادر اىل القيام بذلك يف 
عت على تلك ال�صكوك القانونية فينبغي اأن تبذل ق�صارى جهدها  ا الدول التي وقَّ اأقرب وقت ممكن، اأمَّ
ال لالتفاقية  للت�صديق عليها يف اأقرب وقت ممكن� و�صوف تقوم كل دولة بتحديد اأولويات للتنفيذ الفعَّ
ت�صبح  اأمكن، حتى  كلما  وعاجل  منا�صب  نحو  على  ذلك  توا�صل  و�صوف  بها،  امللحقة  والربوتوكولت 
الدول،  ت�صعى  و�صوف  متامًا�  بها  ومعموًل  املفعول  نافذة  كلها  القانونية  ال�صكوك  تلك  اأحكام  جميع 

منفردة وجمتمعة، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية، ح�صبما يكون منا�صبًا:
)اأ( �صّن ت�صريعات ب�صاأن ا�صتحداث اأو تعزيز اجلزاءات وال�صالحيات التحقيقية والإجراءات 

اجلنائية وغري ذلك من الأمور؛

* مرفق قرار اجلمعية العامة 261/56، املعتمد يف 31 كانون الثاين/يناير 2002�

)1( مرفق قرار اجلمعية العامة 59/55�

)2(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574�
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منع  نظم  تعزيز  خالل  من  التعاون،  لأغرا�س  ذلك  يف  مبا  الالزمة،  القدرات  بناء  )ب(  
اجلرمية والعدالة اجلنائية، واإن�صاء اأو تو�صيع الأجهزة امل�صوؤولة عن منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وك�صفها ومكافحتها؛
القوانني  اإنفاذ  وموظفي  العامني  واملدعني  الق�صاة  تدريب  برامج  حت�صني  اأو  اإن�صاء  )ج(   
وغريهم من الأفراد اأو الأجهزة امل�صوؤولني عن منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وك�صفها ومكافحتها؛
يف  العامة  والجتاهات  والأن�صطة  الطرائق  عن  التحليلية  واخلربات  املعلومات  )د( تطوير 
ميدان اجلرمية املنظمة، وعن هويات واأماكن وجود واأن�صطة اأفراد معينني اأو جماعات معينة م�صتبه 
مع  ذلك  يت�صق  ما  بقدر  واخل��ربات،  املعلومات  تلك  يف  والت�صارك  املنظمة،  اجلرمية  يف  ب�صلوعهم 

القوانني الوطنية والتفاقات والرتتيبات الدولية؛
الة ب�صاأن مكافحة اجلرمية� )ه( الرتويج العام لال�صرتاتيجيات الفعَّ

3- �صوف ت�صعى الدول اأي�صًا، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل القيام مبا يلي:
التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية  الدولية،  دعم جهود مركز منع اجلرمية  )اأ( 
خالل  من  بها،  امللحقة  والربوتوكولت  التفاقية  على  للت�صديق  الرتويج  اإىل  الرامية  العامة،  بالأمانة 
املوّقعة، عن طريق  الدول  اىل  وبعده  الت�صديق  قبل  امل�صاعدة  وتقدمي  اإقليمية،  درا�صية  تنظيم حلقات 

تقدمي امل�صاهمات املالية واخلربة و/اأو غري ذلك من اأ�صكال امل�صاعدة؛
عن  خارجة  م�صاهمات  من  تقدمه  ملا  الإج��م��ايل  امل�صتوى  يف  مطردة  زي��ادة  حتقيق  )ب(  
والتقنية  املادية  املوارد  توافر  للمركز لأجل �صمان  املانحة  وتو�صيع قاعدة اجلهات  وتعزيز  امليزانية، 

الكافية مل�صاريع دعم التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها، وكذلك ل�صائر امل�صاريع والربامج؛
)ج(   تعزيز التعاون الدويل بغية ا�صتحداث بيئة تي�ّصر مكافحة اجلرمية املنظمة، وت�صجيع 

النمو والتنمية امل�صتدامة والق�صاء على الفقر والبطالة�

باء- اإجراءات العمل الدولية
4- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( تنظيم حلقات درا�صية رفيعة امل�صتوى لزيادة الوعي بالتفاقية والربوتوكولت امللحقة 
بها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية و�صائر اجلماعات اأو فئات 

الأفراد الرئي�صية يف هذا املجال؛
)ب(   تقدمي امل�صاعدة اإىل الدول يف �َصنِّ الت�صريعات واللوائح التنظيمية وتوفري �صائر اخلربات 
بناء  وذلك  وتنفيذها،  القانونية  ال�صكوك  على  الت�صديق  تي�صري  لأجل  التقني  التعاون  جمالت   اأو 

على طلبها؛
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واملتعددة  الثنائية  التعاون  ترتيبات  تكثيف  اأو  اإن�صاء  يف  ال��دول  اإىل  امل�صاعدة  تقدمي  )ج(   
ا�صتخدام  على  تنطوي  التي  املجالت  تلك  �صيما  ول  التفاقية،  ت�صملها  التي  املجالت  يف  الأط��راف 

تكنولوجيات الت�صالت احلديثة، وذلك بناء على طلبها؛
)د( القيام بانتظام بجم�ع وحتليل البيانات ع�ن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بالت�صاور 

مع الدول املهتمة؛
)ه( الحتفاظ بقاعدة بيانات تتيح اإجراء حتليل متعمق اأكرث �صمول لالأمناط ولالجتاهات، 
ولإعداد اخلرائط اجلغرافية لتحديد ال�صرتاتيجيات والأن�صطة التي تقوم بها اجلماعات الإجرامية 
املنظمة، ولبيان اأف�صل املمار�صات املتبعة يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وذلك بالت�صاور 

مع الدول املهتمة؛
)و( الحتفاظ بقاعدة بيانات عن الت�صريعات الوطنية ذات ال�صلة؛

دعم اللجنة املخ�ص�صة لو�صع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف و�صع  )ز( 
قواعد واإجراءات ملوؤمتر الأطراف يف التفاقية؛

)ح( توفري الدعم اخلا�س بخدمات الأمانة والدعم العام ملوؤمتر الأطراف يف التفاقية�

ثانيا-  اإجراءات العمل على مكافحة الف�شاد
5- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 16 من اإعالن فيينا، وو�صع �صك قانوين 
ال ملكافحة الف�صاد، وو�صع وتنفيذ غري ذلك من التدابري والربامج الرامية اإىل منع الف�صاد  دويل فعَّ

ومكافحته، ُيو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف-  اإجراءات العمل الوطنية
6- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:

)اأ( امل�صاركة الكاملة يف دورات اللجنة املخ�ص�صة للتفاو�س ب�صاأن اتفاقية ملكافحة الف�صاد، 
املن�صاأة مبوجب قرار اجلمعية العامة 61/55 املوؤرخ 4 كانون الأول/دي�صمرب 2000؛

البلدان  اأقل  �صيما  النامية، ول  البلدان  الة من جانب  والفعَّ الكاملة  للم�صاركة  الرتويج  )ب(  
منوا، يف مداولت اللجنة املخ�ص�صة؛ ويجوز القيام بذلك من خالل تقدمي موارد خارجة عن امليزانية 

اإىل مركز منع اجلرمية الدولية؛
الف�صاد  النهائية لتفاقية الأمم املتحدة املرتقبة ملكافحة  )ج(   بذل اجلهود لو�صع ال�صيغة 
بحلول نهاية عام 2003، مع الأخذ يف العتبار �صائر ال�صكوك القانونية القائمة ب�صاأن مكافحة الف�صاد، 
وكذلك اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حيثما تكون ذات �صلة باملو�صوع؛
من  وغريها  واإداري��ة  ت�صريعية  تدابري  و�صع  يف  منا�صبا،  ذلك  يكون  حينما  )د( ال�صروع، 
الف�صاد  ملكافحة  املرتقبة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  الت�صديق  تي�صري  اأجل  من  الداخلية  التدابري 
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مع  ال  الفعَّ التعاون  لدعم  وتدابري  الف�صاد  ملكافحة  داخلية  تدابري  اتخاذ  ذلك  يف  مبا   وتنفيذها، 
�صائر الدول�

7- �صوف ت�صعى الدول، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل الت�صدي للف�صاد الداخلي بالتدابري التالية:
)اأ( تقييم اأنواع الف�صاد الداخلي واأ�صبابها واآثارها وتكاليفها؛

)ب(  و�صع ا�صرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة الف�صاد، ت�صتند اإىل م�صاركة وا�صعة من 
جانب اأ�صحاب امل�صلحة يف احلكومة واملجتمع املدين؛

اإن�صاء اأحكام جترميية و�صالحيات حتقيق واإجراءات جنائية وافية بالغر�س  اأو  )ج(   �صون 
على ال�صعيد الداخلي للت�صدي للف�صاد وما يت�صل به من م�صاكل؛

)د( تعزيز نظم وموؤ�ص�صات الإدارة الوطنية، ول �صيما موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية، لتحقيق 
و/اأو �صمان قدر اأكرب من ال�صتقالل ي�صاعد على درء تاأثري الف�صاد ومقاومة هذا التاأثري؛

احلكومة  يف  العمومية  وامل�صاءلة  ال�صفافية  لتحقيق  وبنى  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  اأو  )ه( �صون 
واأو�صاط الأعمال و�صائر القطاعات الجتماعية والقت�صادية الأ�صا�صية؛

وتدريبهم  امل�صوؤولني  وتثقيف  الف�صاد  مكافحة  تدابري  اتخاذ  جمال  يف  اخلربة  )و( تطوير 
فيما يتعلق بطبيعة الف�صاد وعواقبه وكيفية مكافحته بفعالية�

8- �صوف ت�صعى الدول، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل الت�صدي للف�صاد عرب الوطني بالتدابري التالية:
وتنفيذها،  عليها  والت�صديق  الف�صاد  ملكافحة  الراهنة  الدولية  ال�صكوك  على  )اأ( التوقيع 

ح�صبما يكون منا�صبا؛
)ب(  املتابعة ال�صحيحة للتدابري والتو�صيات الدولية ملكافحة الف�صاد على ال�صعيد الوطني، 

مبا يتما�صى مع القانون الوطني؛
املتعلقة مبكافحة  امل�صائل  الدويل يف  التعاون  توفري  الوطنية على  القدرة  وتعزيز  )ج(   تطوير 

الف�صاد، مبا يف ذلك الت�صدي مل�صاألة اإعادة عائدات الف�صاد اإىل اأوطانها الأ�صلية؛
والداخلية  العدل  وزارات  مثل  ال�صلة،  ذات  ال��وزارات  اأو  احلكومية  الإدارات  )د( توعية 
واخلارجية والتعاون الإمنائي، مبدى خطورة امل�صاكل التي ميثلها الف�صاد عرب الوطني و�صرورة دعم 

الة ملكافحته؛ التدابري الفعَّ
جمال  يف  الأخ��رى  للدول  الدعم  اأ�صكال  من  غريه  اأو  التقني  اأو  امل��ادي  الدعم  )ه( توفري 
العاملي  للربنامج  املايل  الدعم  توفري  خالل  من  اأم  مبا�صر  نحو  على  �صواء  الف�صاد،  مكافحة   برامج 

ملكافحة الف�صاد؛
)و( تقلي�س فر�س نقل عائدات الف�صاد واإخفائها، والتدابري املتخذة ملعاجلة م�صاألة اإعادة 
اأن ت�صمل الإجراءات �صمان تنفيذ تدابري مكافحة غ�صل  تلك العائدات اإىل بلدانها الأ�صلية؛ وميكن 
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الأموال، عماًل باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغريها من ال�صكوك 
القانونية الدولية، وكذلك و�صع تدابري جديدة وتنفيذها�

باء- اإجراءات العمل الدولية
9- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( توفري اخلربة الفنية وخدمات الأمانة الكاملة للجنة املخ�ص�صة للتفاو�س ب�صاأن اتفاقية 

ملكافحة الف�صاد اأثناء ا�صطالعها باأعمالها؛
الة من جانب الدول النامية، وخ�صو�صًا اأقل البلدان منوا،  )ب(  �صمان امل�صاركة الكاملة والفعَّ
اأعمال اللجنة املخ�ص�صة، مبا يف ذلك تغطية تكاليف ال�صفر والنفقات املحلية، وذلك مب�صاعدة  يف 

الدول الأع�صاء؛
)ج(   توفري التعاون التقني للدول، بناء على طلبها، بغية تي�صري الت�صديق على اتفاقية الأمم 

املتحدة املرتقبة ب�صاأن مكافحة الف�صاد وتنفيذها؛
)د( م�صاعدة الدول على اقامة اأو تكثيف التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف يف املجالت التي 

�صوف تتناولها اتفاقية الأمم املتحدة املرتقبة ب�صاأن مكافحة الف�صاد؛
)ه( الحتفاظ بقاعدة بيانات للتقديرات الوطنية املوجودة ب�صاأن الف�صاد، يف �صكل موّحد، 

ومبجموعة معلومات عن اأف�صل املمار�صات يف مكافحة الف�صاد؛
)و( تي�صري الت�صارك يف التجارب واخلربات فيما بني الدول؛

)3(
)ز( تنقيح وحتديث دليل التدابري العملية ملكافحة الف�صاد؛)12(

)ح( و�صع م�صاريع للتعاون التقني لأجل منع الف�صاد ومكافحته، بغية م�صاعدة الدول، بناء 
على طلبها، يف تنفيذ تلك امل�صاريع يف اطار الربنامج العاملي ملكافحة الف�صاد�

ثالثاً- اإجراءات العمل على مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص
10- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 14 من اإعالن فيينا، واتخاذ تدابري فورية 
التعاون بني الدول يف  الن�صاء والأطفال، وتعزيز  الة ملنع ومكافحة الجتار بالأ�صخا�س، وبخا�صة  وفعَّ

هذا ال�صدد، يو�صى باتخاذ اجراءات العمل املبّينة اأدناه�

�)A.93.IV.4 3(ا�صتعرا�س ال�صيا�صة اجلنائية على ال�صعيد الدويل، الرقمان 41 و42 )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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األف- اإجراءات العمل الوطنية

العمل  اج���راءات  دع��م  اإىل  منا�صبا،  يكون  ح�صبما  وجمتمعة،  منفردة  ال��دول،  ت�صعى   11- �صوف 
التالية:

الجتار  هذا  اأن�صطة  ونطاق  طبيعة  عن  التحليلية  واخل��ربة  املعلومات  وتبادل  )اأ( اإع���داد 
الداخلية والإقليمية وعن هويات وو�صائل واأ�صاليب املتجرين املعروفني اأو تنظيمات الجتار املعروفة، 

بقدر ما يت�صق ذلك مع القوانني الوطنية والتفاقات والرتتيبات الدولية؛
بالأ�صخا�س  ال�صرورة، ملنع الجتار  الة، بح�صب  فعَّ واإجراءات  اأو تعزيز قوانني  )ب(  اعتماد 

الة لدعم وحماية �صحايا و�صهود ق�صايا هذا الجتار؛ واملعاقبة عليه، وتدابري فعَّ
)ج(   النظر يف تنفيذ تدابري لتوفري احلماية ل�صحايا الجتار بالأ�صخا�س والو�صائل الالزمة 

لكي ت�صتعيد عافيتها البدنية والنف�صية والجتماعية؛
املنظمات  ول�صائر  والدولية،  منها  الوطنية  احلكومية،  غري  للمنظمات  الدعم  )د( توفري 

وعنا�صر املجتمع املدين والتعاون معها، ح�صب القت�صاء، يف امل�صائل املتعلقة بالجتار بالأ�صخا�س؛
والنظر  بالأ�صخا�س،  الجت��ار  ملكافحة  الداخلية  التدابري  فعالية  وتقييم  )ه( ا�صتعرا�س 
ملكافحة  فعالية  اأك���رث  ت��داب��ري  ا���ص��ت��ح��داث  جم��ال  يف  وللبحث  للمقارنة  امل��ع��ل��وم��ات  تلك  اإت��اح��ة   يف 

ذلك الجتار؛
)و( اإعداد وتعميم املعلومات العامة عن الجتار بالأ�صخا�س بغية تثقيف ال�صحايا املحتملني 

لذلك الجتار؛
)ز( تعزيز القدرة على التعاون الدويل يف جمال ا�صتحداث وتنفيذ تدابري ملكافحة الجتار 

بالأ�صخا�س؛
)ح( النظر يف تقدمي تربعات لدعم تنفيذ الربنامج العاملي ملكافحة الجتار بالب�صر؛

ملكافحة  واإقليمية  وطنية  ا�صرتاتيجيات  وتنفيذ  و�ص�ع  لدعم  امل��وارد  من  املزيد  توفري  )ط(  
الجتار بالأ�صخا�س�

باء- اإجراءات العمل الدولية
12- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ(  و�صع م�صاريع للتعاون التقني ملنع ومكافحة الجتار بالأ�صخا�س وحلماية �صحايا و�صهود 
ق�صايا هذا الجتار، لأجل م�صاعدة الدول، بناء على طلبها، على تنفيذ تلك امل�صاريع يف اإطار الربنامج 

العاملي ملكافحة الجتار بالب�صر؛
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الجت��ار  ونطاق  طبيعة  عن  معلومات  على  حتتوي  عاملية  بيانات  بقاعدة  الحتفاظ  )ب(  
بالأ�صخا�س وعن اأف�صل املمار�صات ملنعه ومكافحته، بالتعاون مع معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لبحوث 

اجلرمية والعدالة؛
)ج(   ا�صتحداث اأدوات لتقييم فعالية تدابري مكافحة الجتار بالأ�صخا�س�

 رابعاً- اإجراءات العمل على 
مكافحة تهريب املهاجرين

13- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 14 من اإعالن فيينا، واتخاذ تدابري فورية 
باتخاذ  يو�صى  ال�صدد،  الدول يف هذا  بني  التعاون  وتعزيز  املهاجرين،  تهريب  ومكافحة  ملنع  الة  وفعَّ

التدابري املحددة املبّينة اأدناه�

األف-  اإجراءات العمل الوطنية
14- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل دعم اجراءات العمل التالية:

الأن�����ص��ط��ة  ون��ط��اق  طبيعة  ع��ن  التحليلية  واخل����ربة  امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  )اأ( اإع��������داد 
املهربني  واأ�صاليب  وو�صائل  ه��وي��ات  وع��ن  املهاجرين  بتهريب  ال�صلة  ذات  والإقليمية  الداخلية 
والتفاقات الوطنية  القوانني  مع  ذل��ك  يت�صق  ما  بقدر  املعروفة،  التهريب  تنظيمات  اأو   املعروفني 

 والرتتيبات الدولية؛
عليه،  واملعاقبة  املهاجرين  تهريب  ملنع  القت�صاء،  ح�صب  الة،  فعَّ قوانني  وتعزيز  �صّن  )ب(  
بني وال�صهود يف ق�صايا التهريب، وفقًا لربوتوكول مكافحة  وتدابري لدعم وحماية حقوق املهاجرين املهرَّ
اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكّمل  واجلو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب 

)4(
املنظمة عرب الوطنية؛)12( 

بني، وكذلك لل�صهود يف ق�صايا  )ج(   تنفيذ تدابري حلماية احلقوق الأ�صا�صية للمهاجرين املهرَّ
التهريب، حلمايتهم من العنف، يف حدود اإمكانياتها، واتخاذ التدابري املنا�صبة يف احلالت التي تكون 

فيها حياة املهاجرين اأو �صالمتهم اأو كرامتهم الإن�صانية معّر�صة للخطر يف اأثناء تهريبهم؛ 
املنظمات  و���ص��ائ��ر  وال��دول��ي��ة،  منها  ال��وط��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات  )د( دع�����م 
ب ال�صلة  ذات  امل�صائل  يف  منا�صبا،  ي��ك��ون  ح�صبما  معها،  وال��ت��ع��اون  امل���دين،  املجتمع   وعنا�صر 

تهريب املهاجرين؛
)ه( مراجعة التدابري الداخلية ملكافحة تهريب املهاجرين وتقييم فعاليتها، والنظر يف جعل 

تلك املعلومات متاحة للمقارنة وللبحث يف جمال و�صع تدابري اأكرث فعالية؛

)4( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2241، الرقم 39574�
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وعامة  امل�صوؤولني  تثقيف  بغية  ون�صرها  املهاجرين  تهريب  العامة عن  املعلومات  )و( اإعداد 
اإجرامية  جماعات  �صلوع  ذلك  يف  مبا  التهريب،  هذا  طبيعة  بحقيقة  املحتملني  واملهاجرين  النا�س 

بون؛ �س لها املهاجرون املهرَّ منظمة فيه واملخاطر التي يتعرَّ
تهريب  ملكافحة  ت��داب��ري  وتنفيذ  و���ص��ع  على  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  على  ال��ق��درة   )ز( تعزيز 

املهاجرين�

باء- اإجراءات العمل الدولية
الأخرى  والإقليمية  الدولية  املنظمات  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  15- �صوف 
ذات ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على و�صع م�صاريع تعاون تقني ملنع 
بناء على  الدول،  بني، لأجل م�صاعدة  املهرَّ املهاجرين  املهاجرين، مع حماية حقوق  ومكافحة تهريب 

طلبها، على تنفيذ تلك امل�صاريع�

 خام�شاً-  اإجراءات العمل على مكافحة �شنع الأ�شلحة النارية 
 واأجزائها ومكّوناتها والذخرية والجتار بها 

ب�شورة غري م�شروعة
16- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 15 من اإعالن فيينا، واتخاذ تدابري فورية 
واأجزائها ومكوناتها والذخرية  النارية  الأ�صلحة  تواتر �صنع  لتخفي�س  الة، ح�صبما يكون منا�صبا،  وفعَّ
بروتوكول  لأحكام  وفقًا  اإجرامية،  اأن�صطة  من  بذلك  يت�صل  وما  م�صروعة  غري  ب�صورة  بها  والجت��ار 
م�صروعة،  غري  ب�صورة  بها  والجتار  والذخرية  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة  �صنع  مكافحة 
التدابري  باتخاذ  يو�صى   )5(

الوطنية،)12(  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكّمل 
املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
17- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:

وخ�صو�صًا  القت�صاء،  ح�صب  الوطنية،  والإج����راءات  الت�صريعات  وتعزيز  )اأ( اعتماد 
والذخرية  ومكوناتها  واأجزائها  النارية  الأ�صلحة  م�صادرة  واإج��راءات  باجلرائم  املتعلقة  الإج��راءات 

و�صبطها واإ�صقاط احلق فيها والت�صرف فيها؛
النارية  الأ�صلحة  وو�صم  النارية،  بالأ�صلحة  املتعلقة  ال�صجالت  ا�صرتاطات حفظ  تنفيذ  )ب(  

بالعالمات، وتعطيل الأ�صلحة النارية؛

)5(املرجع نف�صه، املجلد 2326، الرقم 39574�
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الة للرتخي�س اأو الإذن با�صترياد وت�صدير وعبور الأ�صلحة النارية  )ج(   اإن�صاء اأو �صون نظم فعَّ
واأجزائها ومكوناتها والذخرية؛

الأ�صلحة  ت�صريب  اأو  �صرقة  اأو  بهدف منع �صياع  واإدارية منا�صبة  قانونية  تدابري  )د( و�صع 
النارية، وتبادل املعلومات ذات ال�صلة بالأ�صلحة النارية، والتعاون الثنائي والإقليمي والدويل، مبا يف 

ذلك التعاون بوا�صطة تبادل املعلومات وتقدمي امل�صاعدة التقنية؛
يف  ال�صم�صرة  ميار�صون  الذين  لأن�صطة  ال  فعَّ رقابي  تنظيمي  اإط��ار  اإن�صاء  يف  )ه( النظر 

ال�صفقات املتعلقة با�صترياد الأ�صلحة النارية اأو ت�صديرها اأو عبورها�

باء-  اإجراءات العمل الدولية
18- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
واأجزائها  النارية  بالأ�صلحة  امل�صروع  غري  الجت��ار  ملنع  تقني  تعاون  م�صاريع  )اأ( و�صع   
م�صاعدة  اأج��ل  من  عليه،  والق�صاء  ومكافحته  اأن�صطة  من  بذلك  يت�صل  وم��ا  وال��ذخ��رية  ومكوناتها 
تنفيذ  على  النتقالية،  الق��ت�����ص��ادات  ذات  والب�لدان  النامية  ال��ب��ل��دان  �صيما  ول  الطالبة،   ال���دول 

تلك امل�صاريع؛
املوجودة  والدولية  الوطنية  الرقابية  لالأنظمة  عاملية  بيانات  قاعدة  و�صون  اإن�صاء  )ب(    
اخلا�صة بالأ�صلحة الناري�ة واملمار�صات ذات ال�صلة املتعلقة باإنفاذ القوانني، وكذلك اأف�ص�ل املمار�صات 

املتعلقة بتدابري مراقبة الأ�صلحة النارية�

�شاد�شاً- اإجراءات العمل على مكافحة غ�شل الأموال
19- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 17 من اعالن فيينا، وو�صع واعتماد وتنفيذ 
الة لأجل منع غ�صل الأموال على ال�صعيدين الداخلي  ت�صريعات ولوائح تنظيمية وتداب�ري ادارية داخلية فعَّ
وعرب الوطني وك�صفه ومكافحته، بالتعاون مع �صائر الدول وفقًا لل�صكوك الدولية ذات ال�صلة، ول �صيما 
من  توجيهي،  كاأ�صا�س  وبال�صتفادة،  الوطنية،  عرب  املنظمة  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
املبادرات ذات ال�صلة التي تقوم بها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف لأجل مكافحة 

غ�صل الأموال، ُيو�صى باتخاذ التداب�ري املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
20- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل دعم اجراءات العمل التالية:

الة، مب�صاركة  )اأ( اعتماد تدابري �صاملة ملعاجلة م�صكلة غ�صل الأموال بكل جوانبها معاجلة فعَّ
جميع الوزارات والإدارات والأجهزة املعنية وبالت�صاور مع ممثلي القطاع املايل؛
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)ب(  اجلهود الرامية اإىل �صمان ن�س الت�صريعات الداخلية على اأحكام وافية بالغر�س لتجرمي 
الأن�صطة امل�صطلع بها والطرائق امل�صتخدمة لإخفاء عائدات اجلرمية اأو حتويلها اأو نقلها لأجل متويه 
طبيعة العائدات اأو م�صدرها الأ�صلي، وذلك وفقًا للمادة 6 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية؛
)ج(   اجلهود الرامية اإىل �صمان وجود �صالحيات تنظيمية رقابية وتفتي�صية وحتقيقية وافية 

بالغر�س لك�صف اأن�صطة غ�صل الأموال وا�صتبانة ماهيتها؛
)د( اجلهود الرامية اإىل �صمان وجود �صالحيات حتقيقية وق�صائية وافية بالغر�س متكن 

من ا�صتبانة ماهية عائدات اجلرمية واقتفاء اأثرها و�صبطها وم�صادرتها والت�صرف فيها؛
موارد  وتوافر  بالغر�س  وافية  قانونية  �صالحيات  وجود  �صمان  اإىل  الرامية  )ه( اجلهود 
اإدارية متّكن من ال�صتجابة يف الوقت املنا�صب وبفعالية للطلبات الواردة من دول اأخرى يف احلالت 

التي تنطوي على غ�صل الأموال؛
الجت��اه��ات  وحتليل  ر�صد  اإىل  الرامية  وال��دول��ي��ة  الداخلية  البحثية  اجل��ه��ود  )و( دع���م 
يف  وامل�صاركة  ال���دويل،  ال�صعيد  على  لها  للت�صدي  املتخذة  وال�صيا�صات  الأم���وال  غ�صل  جم��ال   يف 

هذه اجلهود؛
الربامج  اأو  امل�صاريع  و�صع  حاليا،  القائمة  الأط��راف  املتعددة  الرتتيبات  مع  )ز( ات�صاقا 
والإج���راءات  التنظيمية  واللوائح  الت�صريعات  حت�صني  اأو  �صياغة  اأو  �َصنِّ  على  اأخ��رى  دول  مل�صاعدة 
الأم��وال وغريه  ملكافحة غ�صل  العاملي  الربنامج  الأم��وال، مبا يف ذلك  ب�صاأن مكافحة غ�صل  الإداري��ة 
املنظمة اجل��رمي��ة  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  تدعم  التي  امل�صاريع  اأو  الأن�صطة   م��ن 

عرب الوطنية؛
)ح( الأن�صطة اأو الربامج املعنية بتدريب املوظفني امل�صوؤولني اأو تبادل اخلربة يف جمال مكافحة 

غ�صل الأموال، ومن ذلك مثاًل تنظيم حلقات عمل تدريبية وحلقات درا�صية�

باء- اإجراءات العمل الدولية
الدولية  املنظم�ات  �صائر  مع  بالتعاون  اجلرمية،  ومنع  املخدرات  مراقبة  مكتب  يعمل  21- �صوف 
اأن�صطة  القرار، على ا�صتحداث  والقليمية ذات ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا 
للتعاون التقني ترمي اإىل منع ومكافحة غ�صل الأموال، وتقدمي امل�صاعدة اإىل الدول الطالبة لأجل تنفيذ 

هذه الأن�صطة�

�شابعاً- اإجراءات العمل على مكافحة الإرهاب
الة  22- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 19 من اإعالن فيينا، واتخاذ تدابري فعَّ
وحازمة وعاجلة ملنع ومكافحة الأن�صطة الإجرامية امل�صطلع بها لغر�س تعزيز الإرهاب يف جميع اأ�صكاله 

ومظاهره، يو�صى باتخاذ التداب�ري املحددة املبينة اأدناه�
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األف- اإجراءات العمل الوطنية
23- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اجراءات العمل التالية:

)اأ( التوقيع والت�صديق على ال�صكوك الدولية املتعلقة بالإرهاب؛

)ب(  اإجراء بحوث وجمع معلومات عن الأن�صطة الإجرامية املرتكبة لغر�س تعزيز الإرهاب 
بجميع اأ�صكاله ومظاهره، وكذلك عن هويات واأماكن وجود واأن�صطة اأفراد معينني اأو جماعات معينة 
�صالعني يف تلك الأن�صطة، ودعم القيام باأعمال مماثلة على ال�صعيد الدويل، بقدر ما يت�صق ذلك مع 

القوانني الوطنية والتفاقات والرتتيبات الدولية؛

اتخاذ  اإىل  التو�صل  بغية  ال�صلة  ذات  الداخلية  واإجراءاتها  قوانينها  يف  النظر  )ج(    اعادة 
الدول  مع  التعاون  على  مقدرتها  وتعزيز  ال�صلة،  ذات  واجلرائم  الإرهاب  �صد  الة  فعَّ داخلية  تدابري 

الأخرى يف احلالت املنا�صبة، وتنفيذ ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة تنفيذًا فعاًل؛

الإجرام�  مكافحة  واأجهزة  الإره��اب  مكافحة  اأجهزة  بني  التعاون  حت�صني  على  )د( العمل 
الإره��اب  مكافحة  اأجهزة  بني  اأخ��رى  ات�صال  قنوات  اأو  ات�صال  مكاتب  اإن�صاء  هذا  ي�صمل  اأن  وميكن 

واأجهزة مكافحة الإجرام تعزيزا لتبادل املعلومات؛

)ه( النظر يف تقدمي تربعات لأجل دعم تنفيذ اأن�صطة منع الرهاب التي ي�صطلع بها مركز 
منع اجلرمية الدولية�

باء- اإجراءات العمل الدولية
24- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 
ال�صلة، وبالتن�صيق مع مكتب ال�صوؤون القانونية بالأمانة العامة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات 

هذا القرار، على القيام مبا يلي:
على  ال��دول  وت�صجيع  ال�صلة،  ذات  الدولية  بال�صكوك  التوعية  لأج��ل  خطوات  )اأ( اتخاذ 
اأمكن عمليًا، بتقدمي امل�صاعدة يف تنفيذ تلك  التوقيع والت�صديق على تلك ال�صكوك والقيام، حيثما 

ال�صكوك اإىل الدول، بناء على طلبها؛
الدويل  الإره��اب  بطبيعة  النا�س  لتوعية  الأع�صاء،  الدول  مع  بالتعاون  تدابري،  اتخاذ  )ب(  

ونطاقه وعالقته باجلرمية، مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة، حيثما كان ذلك منا�صبا؛
)ج(   موا�صلة احلفاظ على قواعد البيانات املوجودة ب�صاأن الإرهاب؛

)د( تقدمي دعم حتليلي اإىل الدول الأع�صاء من خالل جمع ون�صر املعلومات عن العالقة بني 
الإرهاب والأن�صطة الإجرامية ذات ال�صلة؛ 

)ه( و�صع مقرتحات حمددة، اإذا ما اقت�صى ذلك حدوث تطورات اأخرى يف هذا ال�صدد، لكي 
اإليه، بتطوير  تنظر فيها الدول الأع�صاء، لأجل تعزيز قدرة املركز على القيام، �صمن الولية امل�صندة 

واإدارة �صوؤون العن�صر املتعلق مبنع الإرهاب من عنا�صر اأن�صطته�
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ثامناً-  اإجراءات العمل على منع اجلرمية
د بها يف الفقرة 25 من اإعالن فيينا، وو�صع ا�صرتاتيجيات  25- ُبغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهَّ
�صاملة ملنع اجلرمية على كل من امل�صتوى الدويل والإقليمي والوطني واملحلي، يو�صى باتخاذ التدابري 

املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
العمل  اإج���راءات  دعم  اإىل   ، منا�صبًا  يكون  ح�صبما  وجمتمعة،  منفردة  ال��دول،  ت�صعى   26- �صوف 

التالية:
وال�صحة  الق�صاء  ذلك  يف  مبا  املجتمع،  قطاعات  خمتلف  بني  الوثيق  التعاون  )اأ( ت�صجيع 
ال امل�صتند اإىل  والتعليم واخلدمات الجتماعية والإ�صكان، مما هو �صروري لدعم منع اجلرمية الفعَّ

املجتمع املحلي؛
واعتماد  و�صع  يف  اإليها  امل�صاعدة  وتقدمي  املدين  املجتمع  عنا�صر  مع  الوثيق  التعاون  )ب(  
اإىل ممار�صات جمّربة، حيثما  ا�صتنادًا  الت�صرف  اأهمية  وترويج مبادرات ملنع اجلرمية، مع مراعاة 
اإىل  امل�صتند  اجلرمية  منع  اإزاء  الُنُهج  خمتلف  بني  املنا�صب  ال��ت��وازن  اختيار  واأهمية  ذل��ك،   اأمكن 

املجتمع املحلي؛ 
)ج(   ت�صجيع تقدير فعالية برامج منع اجلرمية؛

)د( ا�صتحداث ممار�صات ت�صعى اإىل منع معاودة اإيذاء �صحايا اجلرمية؛
)ه( و�صع وتنفيذ برامج ظرفية وغريها من الربامج ملنع اجلرمية، مع احلر�س على �صرورة 

اجتناب اأيِّ م�صا�س باحلريات املدنية؛
املبادرات  وتعميم  و�صع  على  احلكومية  غري  واملنظمات  احلكومات  �صائر  مع  )و( التعاون 
اجلرمية،  منع  ممار�صات  يف  املتخ�ص�صة  واخل��ربات  واملعارف  اجلرمية  ملنع  والبتكارية  الناجحة 
لالأفراد  ميكن  وم��ا  ال  الفعَّ اجلرمية  منع  ب�صاأن  عامة  وتثقيف  توعية  حمالت  تنظيم  ذل��ك  يف  مبا 
اأكرث املحلية  املجتمعات  به يف جعل  ُت�صهم  اأن  املحلية وجميع م�صتويات احلكومة  واملجتمعات   والأ�صر 

اأمانًا و�صلمًا؛ 
)ز( النظر يف كيفية الإ�صهام يف اجلهود اجلماعية التي تبذلها البلدان لو�صع ا�صرتاتيجية 

دولية �صاملة لتعزيز منع اجلرمية امل�صتند اإىل املجتمع املحلي؛
)ح( القيام بخطوات لكي جت�صد يف ا�صرتاتيجياتها الوطنية ب�صاأن منع اجلرمية تدابري ترمي 
يت�صل  وما  الأجانب  وكراهية  العن�صري  والتمييز  بالعن�صرية  املرتبطة  اجلرمية  ومكافحة  منع  اإىل 

ب� بذلك من اأ�صكال التع�صّ
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باء- اإجراءات العمل الدولية
27- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( ا�صتحداث وترويج خربات ملنع اجلرمية تكون مكّيفة بدقة من ممار�صات جمّربة بحيث 
تالئم الأحوال ال�صائدة يف البلدان التي ُيراد تنفيذ تلك املمار�صات فيها، عن طريق ا�صتخدام حلقات 

درا�صية وبرامج تدريبية وو�صائل اأخرى؛
)ب(  تنظيم حمالت توعية وتثقيف عامة، حيث تطلب ذلك الدولة اأو الدول املعنية، ب�صاأن منع 
ال وما مُيكن لالأفراد والأ�صر واملجتمعات املحلية وجميع م�صتويات احلكومة اأن ُت�صهم به  اجلرمية الفعَّ

يف جعل املجتمعات املحلية اأكرث اأمانًا و�صلمًا؛
بهدف  اجلرمية  منع  جم��ال  يف  واخل��ربات  املعلومات  تبادل  يف  ال�صهام  اإىل  ال�صعي  )ج(   
الت�صجيع على اتباع اأ�صكال جديدة من التعاون بني البلدان على م�صتوى احلكومات واملجتمعات املحلية 

واملنظمات غري احلكومية؛
)د( تقدير تطور وعوملة اجلرمية واإعداد تدابري الت�صدي لها من خالل املبادرات البتكارية 
الة ملنع اجلرمية والتي ت�صع يف العتبار تاأثري التكنولوجيات اجلديدة على اجلرمية وعلى منعها؛ والفعَّ

تكفل  التي  والتدابري  احل�صرية  املناطق  يف  اجلرمية  عن  الدرا�صات  تن�صيق  )ه( موا�صلة 
اجلرمية  منع  جمال  يف  املحتملة  واملوؤ�ص�صية  الثقافية  الختالفات  ذلك  يف  مبا  اًل،  فعَّ منعًا   منعها 

اًل؛ منعًا فعَّ
)و( ت�صجيع الدول الأع�صاء على اأن جت�ّصد يف �صلب ال�صرتاتيجيات والقواعد الدولية ملنع 
اجلرمية تدابري ملنع ومكافحة اجلرائم املرتبطة بالعن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية الأجانب وما 

ب، مع مراعاة التدابري التي قد اتخذتها الدول الأع�صاء؛ يت�صل بذلك من اأ�صكال التع�صّ
)ز( و�صع م�صاريع تعاون تقني يف جمال منع اجلرمية للدول التي تطلبها وتقدمي امل�صاعدة 

على تنفيذها؛
)ح( و�صع دليل ملقرري ال�صيا�صات وكتّيب عن املمار�صات املجّربة يف جمال منع اجلرمية�

 تا�شعاً-  اإجراءات العمل ب�شاأن ال�شهود 
و�شحايا اجلرمية

28- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 27 من اإعالن فيينا، ومراجعة املمار�صات 
ذات ال�صلة يف عام 2002، حيثما يكون ممكنًا، وو�صع خطط عمل وخدمات دعم وحمالت توعية ل�صالح 
ال�صحايا، والنظر يف اإن�صاء �صناديق ل�صالح ال�صحايا، وو�صع وتنفيذ �صيا�صات حلماية ال�صهود، يو�صى 

باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�
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األف- اإجراءات العمل الوطنية
29- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:

)اأ( اإجراء درا�صات وطنية واإقليمية عن �صحايا اجلرمية يف نظم العدالة الوطنية؛
والتع�ّصف  الإجرام  املتعلقة ب�صحايا  الأ�صا�صية  العدل  اإعالن مبادئ  ا�صتخدام وتطبيق  )ب(  
)6( مع مراعاة النظم القانونية الداخلية لكل دولة، وا�صعة يف اعتبارها الكتيب 

يف ا�صتعمال ال�صلطة،)12(
ملقرري  الإر���ص��ادي  والدليل   )7(

الإع���الن)13(  وتطبيق  ا�صتخدام  ب�صاأن  لل�صحايا  العدل  باإقامة  اخلا�س 
)8(

ال�صيا�صات ب�صاأن تنفيذ الإعالن�)14( 
باء- اإجراءات العمل الدولية

30- �صوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية، بالتعاون مع �صائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات 
ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:

ال�صحايا  ودع��م  مل�صاعدة  الالزمة  للتدابري  وبراجمه،  م�صاريعه  يف  الهتمام،  )اأ( اإي���الء 
وال�صهود، مبن فيهم الن�صاء والأطفال و�صحايا الجتار بالأ�صخا�س؛

)ب(  الرتويج لإن�صاء �صناديق ل�صالح �صحايا اجلرمية؛
لل�صحايا  واخل���دم���ات  ال��دع��م  ت��وف��ري  جم���ال  يف  امل��ج��ّرب��ة  ل��ل��م��م��ار���ص��ات  ال���رتوي���ج  )ج(   
 وال�����ص�����ه��ود، ع��ن ط��ري��ق ال��ق��ي��ام، م��ث��اًل، ب��ا���ص��ت��خ��دام امل��وق��ع اخل��ا���س ب��ال��درا���ص��ات ع��ن ال�صحايا 

)9( 
"International Victimology" على �صبكة الإنرتنت؛)15(

)د( ترجمة الدليل الإر�صادي ملقرري ال�صيا�صات، والكتّيب اخلا�س باإقامة العدل لل�صحايا، 
اإىل اللغات الر�صمية يف الأمم املتحدة ون�صرها على نطاق وا�صع وم�صاعدة الدول الطالبة على ا�صتخدام 

هاتني الوثيقتني؛
)ه( م�صاعدة الدول، بناء على طلبها، يف �َصنِّ ت�صريعات جديدة ب�صاأن ال�صحايا ويف القيام، يف 

جملة اأمور، با�صتخدام قاعدة البيانات الدولية التي اأن�صاأتها حكومة هولندا؛
زيادة  اأو  تطوير  اأجل  اأو منوذجية من  اإر�صادية  القت�صاء، برتويج م�صاريع  )و( القيام، عند 

تطوير اأو اإن�صاء خدمات لل�صحايا وغري ذلك من الأن�صطة التنفيذية ذات ال�صلة�

عا�شراً- اإجراءات العمل ب�شاأن اكتظاظ ال�شجون وبدائل ال�شجن
31- بغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 26 من اإعالن فيينا، وترويج بدائل ماأمونة 

الة لل�صجن، يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه� وفعَّ

)6( مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�

�E/CN.15/1998/CRP.4/Add.1 )7(

�E/CN.15/1998/CRP.4 )8(

� www.victimology.nl )9(
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األف- اإجراءات العمل الوطنية
32- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:
)اأ( و�صع اإجراءات عمل حمددة واأهداف مرتبطة باآجال زمنية معينة ملعاجلة م�صكلة اكتظاظ 
ال�صجون، اعرتافًا باأنَّ الظروف يف ال�صجون املكتظة قد مت�س باحلقوق الإن�صانية لل�صجناء، مبا يف ذلك 
للمحاكمة؛  ال�صابق  المكان من الحتجاز  بقدر  للتقليل  الة  فعَّ تدابري  اعتماد  اإجراءات عمل مثل  و�صع 
وا�صتحداث بدائل منا�صبة لل�صجن؛ وتف�صيل التدابري غري الحتجازية على ال�صجن، حيثما يكون ممكنًا؛ 
ومعاجلة اجلرائم الب�صيطة با�صتخدام خيارات مثل املمار�صات العرفية اأو الو�صاطة بني الأطراف املعنية 
بدائل  ب�صاأن  عامة  وتثقيف  توعية  وتنظيم حمالت  تعوي�صات؛  اأو  ال�صرر  مدنية جلرب  اإلزامات  دفع  اأو 

ال�صجن وكيفية عملها؛
يف  تدرج  اأن  على  املالية،  املوؤ�ص�صات  فيها  مبا  والإقليمية،  الدولية  املوؤ�ص�صات  ت�صجيع  )ب(  
وفقًا  ال�صجون،  اكتظاظ  من  التقليل  اإىل  ترمي  تدابري  التقني  التعاون  جمال  يف  املنا�صبة  براجمها 

للقوانني الوطنية؛
)ج(   ترويج وتنفيذ املمار�صات احل�صنة يف ال�صجون، مع اأخذ املعايري الدولية يف العتبار؛

ال�صجون  باكتظاظ  املتعلقة  والدولية  الوطنية  العمل  اإج��راءات  ومعاجلة  مراعاة  )د( �صمان 
وبدائل ال�صجن لأيِّ تباين قد يكون يف تاأثري اإجراءات العمل هذه على الن�صاء والرجال�

باء-  اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  33- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
يف  تدرج  اأن  على  املالية،  املوؤ�ص�صات  فيها  مبا  والإقليمية،  الدولية  املوؤ�ص�صات  )اأ( ت�صجيع 
وفقًا  ال�صجون،  اكتظاظ  من  التقليل  اإىل  ترمي  تدابري  التقني  التعاون  جمال  يف  املنا�صبة  براجمها 

للقوانني الوطنية؛
ال�صجن،  ال�صجون وبدائل  باكتظاظ  املتعلقة  والدولية  الوطنية  العمل  ت�صجيع اجراءات  )ب(  
التي تاأخذ يف العتبار اأيَّ تباين يف تاأثري تلك الجراءات على الن�صاء والرجال واأيَّ احتياجات خا�صة؛
قدرات  بناء  اأو  احتياجات  تقدير  اأو  ا�صت�صارية  خدمات  �صكل  على  امل�صاعدة  تقدمي  )ج(   
الظروف  حت�صني  من  لتمكينها  طلبها،  على  بناء  ال��دول،  اإىل  امل�صاعدة  من  ذلك  غري  اأو  تدريب   اأو 

يف �صجونها�

 حادي ع�شر- اإجراءات العمل على مكافحة اجلرائم 
ذات ال�شلة بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�شيب

تو�صيات  وو�صع  فيينا،  اإعالن  من   18 الفقرة  يف  بها  املتعهد  اللتزامات  ومتابعة  تنفيذ  34- ُبغية 
العالية  بالتكنولوجيا  املت�صلة  اجلرائم  ومكافحة  منع  ب�صاأن  ال�صيا�صات  جمال  يف  عملي  توجه  ذات 
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تلك  ك�صف  على  القدرات  وتعزيز  الأخ��رى،  املحافل  يف  اجلارية  الأعمال  مراعاة  مع  وباحلوا�صيب، 
اجلرائم ومنعها والتحري عنها ومالحقتها ق�صائيًا، يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف-  اإجراءات العمل الوطنية
35- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:

للقانون  ووفقًا  مالئمًا  يكون  ح�صبما  املعلومات،  تكنولوجيا  ا�صتعمال  اإ�صاءة  )اأ( جت��رمي 
الوطني، مبا يف ذلك، عند القت�صاء، اعادة النظر يف جرائم مثل التدلي�س، �صمانًا لنطباقها على 
هذه  ارتكاب  يف  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  و�صبكات  وو�صائط  احلوا�صيب  ا�صتخدام   ح��الت 

الأفعال الإجرامية؛
ممار�صة  ب�صاأن  واإج����راءات  ق��واع��د  ذل��ك  يف  مب��ا  واإج����راءات،  ق��واع��د  وتطبيق  و�صع  )ب(  
باحلوا�صيب  املت�صلة  اجلرائم  عن  الني  الفعَّ والتحري  الك�صف  اإمكانية  تكفل  الق�صائي،  الخت�صا�س 
وو�صائط الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية على ال�صعيد الوطني، وتكفل اإمكانية احل�صول على التعاون 
ال يف احلالت التي ت�صمل بلدانًا متعددة، مع مراعاة ال�صيادة الوطنية واحلاجة اإىل اإنفاذ القوانني  الفعَّ
الأ�صا�صية  احلقوق  من  وغريها  للخ�صو�صية  الة  الفعَّ احلماية  على  احلفاظ  و�صرورة  اًل  فعَّ  اإنفاذًا 

ذات ال�صلة؛
)ج(   �صمان تدريب العاملني يف جمال اإنفاذ القوانني وتزويدهم مبا ميّكنهم من ال�صتجاب�ة 
بفعالية و�صرعة لطلبات امل�صاعدة على تت�بع الت�صالت واتخاذ غ�ري ذلك من التدابري الالزمة لك�ص�ف 

اجلرائم ع�رب الوطنية املت�صلة بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�صيب والتح�ري عنها؛
احلوا�صيب  وتركيب  تطوير  العاملة يف  ال�صناعات  مع  ودولية  مناق�صات حملية  )د( اإجراء 
املنتجات  من  وغريها  ال�صبكات  واأج��ه��زة  وبراجميات  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  وم��ع��دات 
العالية  بالتكنولوجيا  املت�صلة  اجلرائم  مكافحة  على  العمل  اإج��راءات  ب�صاأن  ال�صلة  ذات  واخلدمات 

وباحلوا�صيب واآثار التغري التكنولوجي� وميكن اأن ت�صمل هذه املناق�صات جمالت رئي�صية مثل:
‘1’ امل�صائل املتعلقة بالتنظيم الرقابي الداخلي والدويل للتكنولوجيات وال�صبكات؛

 ‘2’ امل�صائل املتعلقة بت�صمني التكنولوجيات اجلديدة عنا�صر ترمي اىل منع اجلرائم اأو تي�صري 
ك�صفها اأو التحري عنها اأو مالحقتها ق�صائيًا؛

والإقليمية، ح�صبما يكون مالئمًا،  الدولية  املنظمات  ثنائيًا وعن طريق  )ه( تقدمي تربعات، 
تقنية  خ��ربات  �صكل  يف  اأم��ور،  جملة  يف  وذل��ك،  اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  تقدميها  ذل��ك  يف  مبا 
الة ملكافحة اجلرائم املت�صلة بالتكنولوجيا العالية  مل�صاعدة الدول الأخرى على و�صع وتطبيق تدابري فعَّ

وباحلوا�صيب، مبا يف ذلك التدابري امل�صار اإليها يف الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( اأعاله�
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باء- اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  36- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
املت�صلة  للجرائم  اجلديدة  الأ�صكال  لتعيني  والدولية  الوطنية  البحثية  الأن�صطة  )اأ( دعم 
باحلوا�صيب ولتقييم اآثار تلك اجلرائم يف جمالت رئي�صية مثل التنمية امل�صتدامة وحماية اخل�صو�صية 

والتجارة الإلكرتونية، والتدابري التي تتخذ ردًا على ذلك؛
امل�صائل  ب�صاأن  اإر�صادية  وكتيبات  توجيهية،  مبادئ  مثل  دوليًا،  عليها  يتفق  مواد  ن�صر  )ب(  
بة وت�صريعات منوذجية مل�صاعدة امل�صّرعني و�صلطات  القانونية والتقنية، ومعاي�ري دنيا، وممار�صات جمرَّ
الة ملكافحة اجلرائم املت�صلة  اإنفاذ القوانني وغريها من ال�صلطات على و�صع واتخاذ وتطبي�ق تدابري فعَّ

بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�صيب و�صد اجلناة يف احلالت العامة ويف حالت حمددة؛
)ج(   القيام ح�صب القت�صاء، برتويج ودعم وتنفيذ م�صاريع للتعاون وامل�صاعدة التقنيني� وميكن 
والإج��راءات  الت�صريعات  ويف  اأمن احلوا�صيب  ويف  منع اجلرمية  امل�صاريع بني خرباء يف  تلك  اأن جتمع 
التي  والدول  ناحية،  ال�صلة، من  وال�صوؤون ذات  التحري  اأ�صاليب  الق�صائية ويف  اجلنائية ويف املالحقة 

تلتم�س املعلومات اأو امل�صاعدة يف تلك املجالت، من ناحية اأخرى�

ثاين ع�شر- اإجراءات العمل ب�شاأن ق�شاء الأحداث
باتخاذ  يو�صى  فيينا،  اإع��الن  من   24 الفقرة  يف  بها  املتعهد  اللتزامات  ومتابعة  تنفيذ  37- ُبغية 

التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف-  اإجراءات العمل الوطنية
38- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اإجراءات العمل التالية:
بغية  �صعبة  ظروفا  يواجهون  الذين  الأحداث  اإىل  املنا�صب  الوقت  يف  امل�صاعدة  )اأ( تقدمي 

منعهم من اللجوء اإىل اجلرمية؛
)ب(  دعم تطوير ممار�صات منع اجلرمية املوجهة اإىل الأحداث الذين يكونون ُعر�صة للجنوح 
اأو لأن ي�صبحوا فري�صة �صهلة لتجنيدهم من جانب اجلماعات الإجرامية، وا�صعة يف اعتبارها حقوق 

اأولئك الأحداث؛
)ج(   تعزيز نظم ق�صاء الأحداث؛

ال�صباب  جرائم  منع  ب�صاأن  متكاملة  ا�صرتاتيجية  الوطنية  الإمنائية  اخلطط  )د( ت�صمني 
وب�صاأن ق�صاء الأحداث؛

)ه( تعزيز اإعادة تثقيف واإعادة تاأهيل اجلناة الأحداث؛
)و( ت�صجيع م�صاهمة املجتمع املدين يف تنفيذ املمار�صات الرامية اإىل منع جرائم الأحداث 

ودعم تلك امل�صاهمة حيث تق�صي ال�صرورة�
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باء- اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  39- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( و�صع م�صاريع للتعاون التقني ملنع جرائم ال�صباب ولتعزيز نظم ق�صاء الأحداث ولتح�صني 

اإعادة تاأهيل ومعاجلة اجلناة الأحداث، وم�صاعدة الدول على تنفيذ تلك امل�صاريع، بناء على طلبها؛
ال بني كيانات الأمم املتحدة املعنية و�صائر املنظمات املذكورة يف  )ب(  �صمان التعاون الفعَّ

)10(
املبادئ التوجيهية للعم�ل املتعلق بالأطفال يف نظ�ام العدالة اجلنائية�)12(

 ثالث ع�شر- اإجراءات العمل ب�شاأن الحتياجات 
اخلا�شة باملراأة يف نظام العدالة اجلنائية

ومراجعة  فيينا،  اإعالن  من  و12   11 الفقرتني  يف  بها  املتعهد  اللتزامات  ومتابعة  تنفيذ  40- بغية 
الربامج  تاأثري  تباين يف  اأيِّ  ومعاجلة  تعيني  اأجل  من  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  ا�صرتاتيجيات 

وال�صيا�صات على الن�صاء والرجال، يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
41- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اجراءات العمل التالية:

بامل�صائل  املتعلقة  وممار�صاتها  واإجراءاتها  و�صيا�صاتها  ت�صريعاتها  وتقييم  )اأ( مراجعة 
اجلنائية، وكذلك تعديلها اإذا دعت ال�صرورة، بطريقة تت�صق مع نظمها القانونية، لأجل �صمان اأن تنال 

املراأة معاملة من�صفة من نظام العدالة اجلنائية؛
فيها  تراعى  والعدالة اجلنائية  منع اجلرمية  ب�صاأن  ودولية  ا�صرتاتيجيات وطنية  و�صع  )ب(  
اأو  اأو �صاهدة  اأو �صحية  اأكانت مماِر�صة يف مهن العدالة اجلنائية  الحتياجات اخلا�صة باملراأة �صواء 

�صجينة اأو جانية؛
)ج(   النظر يف الت�صارك مع �صائر الدول، بوا�صطة مواقع �صبكة الإنرتنت اأو غريها من و�صائل 
الإعالم اأو املنتديات، يف اأيِّ ممار�صات جمّربة بخ�صو�س املراأة �صواء اأكانت مماِر�صة يف مهن العدالة 

اجلنائية اأو �صحية اأو �صاهدة اأو �صجينة اأو جانية، ُتراعى فيها الحتياجات اخلا�صة باملراأة�

)10( مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 30/1997�
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باء-  اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  42- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
ح�صبما  ومظاهره،  اأ�صكاله  بجميع  امل��راأة،  �صد  العنف  عن  واملواد  املعلومات  ون�صر  )اأ( جمع 
)11( وذلك لغر�س تنفيذ برناجمه املعني مبنع 

هو م�صار اإليه يف اإعالن الق�صاء على العنف �صد املراأة،)12( 
اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك تقدمي امل�صاعدة التقنية، بناء على طلب الدول؛

)ب(  العمل ب�صاأن امل�صائل املتعلقة بالعنف �صد املراأة واإزالة التحيز اجلن�صاين يف اإدارة �صوؤون 
العدالة اجلنائية؛

يتعلق  فيما  املتحدة  الأمم  منظومة  ال�صلة يف  ذات  الأخ��رى  الكيانات  مع جميع  )ج(   التعاون 
�صوؤون  اإدارة  يف  اجلن�صاين  التحيز  وباإزالة  املراأة  �صد  بالعنف  ال�صلة  ذات  بامل�صائل  املعنية  بالأن�صطة 

العدالة اجلنائية، وتن�صيق العمل ب�صاأن تلك امل�صائل؛
ال�صعيد  على  الناجحة  الوقائية  والربامج  التدخل  مناذج  عن  املعلومات  ون�صر  )د( جتميع 

الوطني؛
احلقوق  من  اجلرمية  ومنع  اجلنائية  العدالة  بجوانب  املتعلق  التدريب  حت�صني  )ه( موا�صلة 
الإن�صانية للمراأة ومب�صائل التحّيز اجلن�صاين والعنف �صد املراأة بخ�صو�س موظفي الأمم املتحدة املعنيني؛
)12(

)و( تقدمي امل�صاعدة اإىل الدول الأع�صاء، بناء على طلبها، يف ا�صتخدام ال�صرتاتيجيات�النموذجية والتدابري العملية للق�صاء على العنف �صد املراأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية�)13( 

رابع ع�شر- اإجراءات العمل ب�شاأن املعايري والقواعد
43- ُبغية تنفيذ ومتابعة اللتزامات املتعهد بها يف الفقرة 22 من اإعالن فيينا وتعزيز القيام، ح�صبما 
والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  وتطبيق  با�صتخدام  منا�صبًا،  يكون 

اجلنائية يف القوانني واملمار�صة الوطنية، يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
معايري  وتطبيق  ا�صتخدام  اإىل  منا�صبًا،  يكون  منفردة وجمتمعة، ح�صبما  الدول،  ت�صعى  44- �صوف 
الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف القوانني واملمار�صة الوطنية، واإىل 
ن�صر اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية)14( 

بلغات بلدانها�

)11(قرار اجلمعية العامة 104/48�

)12(مرفق قرار اجلمعية العامة 86/52�

)13(من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.92.IV.1 والت�صويب�
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باء- اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  45- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( حتديث اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

اجلنائية؛
)ب(  ترويج ا�صتخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة 
على  بناء  الأع�صاء،  الدول  اإىل  التقني  والتعاون  ال�صت�صارية  اخلدمات  تقدمي  منها  بو�صائل  اجلنائية 
طلبها، مبا يف ذلك تقدمي امل�صاعدة اإىل الدول الأع�صاء يف جمال اإ�صالح نظام العدالة اجلنائية والقانون 
اجلنائي وتنظيم تدريب املوظفني امل�صوؤولني عن اإنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية وتوفري الدعم لإدارة 

وتدبري �صوؤون النظم اجلزائية وال�صجون، مما ي�صاهم يف الرتقاء بكفاءتها وقدراتها؛
)ج(   تن�صيق الأن�صطة ذات ال�صلة با�صتخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال 
ذات  املتحدة  الأمم  كيانات  و�صائر  الدولية  اجلرمية  منع  مركز  بني  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع 

ال�صلة، مع مراعاة برامج امل�صاعدة الثنائية والإقليمية�

خام�ص ع�شر- اإجراءات العمل ب�شاأن العدالة الت�شاحلية
و�صع  وت�صجيع  فيينا،  اإع��الن  من   28 الفقرة  يف  بها  املتعهد  اللتزامات  ومتابعة  تنفيذ  46- ُبغية 

�صيا�صات واإجراءات وبرامج ب�صاأن العدالة الت�صاحلية، يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة اأدناه�

األف- اإجراءات العمل الوطنية
47- �صوف ت�صعى الدول، منفردة وجمتمعة، ح�صبما يكون منا�صبًا، اإىل دعم اجراءات العمل التالية:

املوؤرخ 27 متوز/يوليه 2000،  )اأ( مراعاة قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 14/2000 
"املبادئ الأ�صا�صية ل�صتخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�صائل اجلنائية"، عند النظر يف  املعنون 

ا�صت�صواب و�صبل اإر�صاء مبادئ م�صرتكة؛
)ب(  معاجلة اجلرائم، ول �صيما اجلرائم ال�صغرية، وفقًا للممار�صة العرفية املتعلقة بالعدالة 
الت�صاحلية، حيثما تكون تلك املمار�صة متاحة ومنا�صبة، �صريطة اأن يفي عمل ذلك مبقت�صيات حقوق 

الإن�صان واأن يوافق عليه املعنيون؛
�صيما  ول  اجلرائم،  معاجلة  يف  الوطني  للقانون  وفقًا  الودية  الت�صوية  و�صائل  ا�صتخدام  )ج(   
اأو التفاقات  اأو التعوي�صات  ال�صغرية منها، عن طريق القيام، على �صبيل املثال، با�صتخدام الو�صاطة 

التي يقوم اجلاين مبوجبها بعر�س تعوي�س على ال�صحية؛
)د( الرتويج لثقافة حتبذ الو�صاطة والعدالة الت�صاحلية بني �صلطات اإنفاذ القوانني وال�صلطات 

الق�صائية والجتماعية واملجتمعات املحلية؛
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)ه( توفري التدريب املنا�صب للمعنيني بو�صع وتنفيذ �صيا�صات وبرامج العدالة الت�صاحلية؛
على  القت�صاء،  عند  بالت�صجيع،  الأح��داث  اجلناة  تاأهيل  واإع��ادة  تثقيف  اإع��ادة  )و( تعزيز 
كبدائل  الت�صاحلية  العدالة  طرق  من  ذلك  وغري  وامل�صاحلة  الن�زاعات  وت�صوية  الو�صاطة  ا�صتخدام 

لالإجراءات الق�صائية واجلزاءات القائمة على ال�صجن؛
اللتزامات  العتبار  يف  وا�صعة  الت�صاحلية،  للعدالة  وبرامج  �صيا�صات  وتنفيذ  )ز( و�صع 
الدولية القائمة فيما يتعلق بال�صحايا، وبخا�صة اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام 

والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة؛
)ح( تعزيز التعاون بني احلكومة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات 
ال�صلة، لتنفيذ برامج العدالة الت�صاحلية و�صمان دعم اجلمهور ل�صتخدام مبادئ العدالة الت�صاحلية�

باء- اإجراءات العمل الدولية
ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  �صائر  مع  بالتعاون  الدولية،  اجلرمية  منع  مركز  يعمل  48- �صوف 

ال�صلة، ح�صبما يكون منا�صبا، ووفقًا ملقت�صيات هذا القرار، على القيام مبا يلي:
)اأ( تبادل املعلومات عن اخلربات واملمار�صات املجّربة يف جمال تنفيذ وتقييم برامج العدالة 

الت�صاحلية؛
)ب(  م�صاعدة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على النظر يف ا�صت�صواب وو�صائل اإر�صاء 

مبادئ م�صرتكة ب�صاأن ا�صتخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�صائل اجلنائية؛
بالعدالة  تتعلق  اأخ��رى  عمل  اإج���راءات  ب�صاأن  اقرتاحات  لدرا�صة  للخرباء  اجتماع  عقد  )ج(   

الت�صاحلية، مبا يف ذلك الو�صاطة�

 56- اإعالن بانكوك ب�شاأن اأوجه التاآزر وال�شتجابات: 
12

التحالفات ال�شرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية*

نحن الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة،
وقد اجتمعنا يف موؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، يف بانكوك 
من 18 اإىل 25 ني�صان/اأبريل 2005، لكي نقّرر اتخاذ تدابري من�ّصقة اأكرث فعالية، بروح من التعاون، 

ملكافحة اجلرمية وال�صعي اإىل اإقامة العدل،
واقتناعا مّنا باأنَّ موؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التي ت�صّكل حمفال 
حكوميا-دوليا رئي�صيا، قد اأ�صهمت يف ال�صيا�صات واملمار�صات الوطنية بتي�صري تبادل الآراء والتجارب 
مة  والدويل، مقدِّ والإقليمي  الوطني  ال�صعيد  �صيا�صاتية على  بخيارات  والإي�صاء  العام  الراأي  وتعبئة 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 177/60، املعتمد يف 16 كانون الأول/دي�صمرب 2005�
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م يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتعزيز التعاون  بذلك م�صاهمة ذات �صاأن يف اإحراز تقدُّ
الدويل فيه،

واإذ ن�صتذكر اأعمال موؤمترات الأمم املتحدة الع�صرة املا�صية،
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  بربنامج  املنوطة  امل�صوؤولية  دًا  جم��دَّ د  نوؤكِّ واإذ 
اجلرمية منع  ميدان  يف  والدولية،  الإقليمية  واملنّظمات  الأع�صاء  ال��دول  جانب  اإىل  يعمل،  اأن   وهي 

والعدالة اجلنائية،
الجتار  فيها  مبا  الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  واأبعاد  ع  تو�صُّ اإزاء  عظيم  بقلق  ن�صعر  واإذ 
غري  والجت��ار  املهاجرين  وتهريب  بالأ�صخا�س  والجت��ار  الأم���وال  وغ�صل  باملخدرات  امل�صروع  غري 
اجلماعات اأن�صطة  وتنوُّع  تطوُّر  تزايد  واإزاء  بينها،  قائمة  واأيُّ �صالت  والإره��اب،  بالأ�صلحة  امل�صروع 

الإجرامية املنظمة، 
خمتلف  ا�صتهداف  ومنع  الت�صامح  وت�صجيع  احل�صارات  بني  احلوار  تعزيز  اأنَّ  على  ن�صّدد  واإذ 
الديانات والثقافات ا�صتهدافا ع�صوائيا ومعاجلة امل�صائل الإمنائية والن�زاعات التي ل تزال دون حل 
�صوف ت�صهم كّلها يف التعاون الدويل الذي هو من اأهم العنا�صر يف مكافحة الإرهاب بجميع اأ�صكاله 

دًا اأنه ل ميكن تربير اأيِّ عمل اإرهابي اأّيا كانت الظروف، د جمدَّ ومظاهره، واإذ نوؤكِّ
واإذ نوؤّكد جمّددا اأنَّ على الدول اأن تكفل امتثال اأيِّ تدابري تتخذها من اأجل مكافحة الإرهاب 
جلميع التزاماتها مبقت�صى القانون الدويل، واأنه ينبغي لها اأن تعتمد تلك التدابري وفقًا مليثاق الأمم 
والقانون  الدويل  الالجئني  وقانون  الدويل  الإن�صان  قانون حقوق  �صيما  ول  الدويل،  والقانون  املتحدة 

الإن�صاين الدويل، 
تهديدًا  اأ�صبحت متّثل  التي  واملالية اجلديدة،  القت�صادية  للجرائم  ال�صريع  النمو  واإذ يفزعنا 

كبريًا لالقت�صادات الوطنية وللنظام املايل الدويل، وامتدادها الجغرافي واآثارها،
واإذ ن�صّلط ال�صوء على احلاجة اإىل نهج متكامل ومنتظم اإزاء مكافحة الف�صاد وغ�صل الأموال، يف 
�صياق الأُطر وال�صكوك القائمة، وخ�صو�صًا تلك التي ترعاها الأمم املتحدة، لأنَّ تلك اجلرائم ميكن 

اأن تف�صي اإىل ارتكاب اأن�صطة اإجرامية اأخرى،
واإذ نالحظ بعني التقدير اأعمال الجتماعات الإقليمية التح�صريية ملوؤمتر الأمم املتحدة احلادي 

)1(
ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،)12( 

نعلن ما يلي:
والتزامنا  الإعالن  املبيَّنة يف هذا  والأهداف  التطّلعات  لتحقيق  ال�صيا�صية  اإرادتنا  1- نعلن 

بتحقيقها�

�A/CONF.203/RPM.4/1و Corr.1و A/CONF.203/RPM.3/1و A/CONF.203/RPM.2/1و A/CONF.203/RPM.1/1 )1(
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املتحدة  الأمم  وبرنامج  املتحدة  الأمم  جتاه  والتزامنا  تاأييدنا  ا�صتمرار  جم��ّددا  2- نوؤّكد 
الأمم  ومكتب  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  وخ�صو�صًا  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ملنع 
والعدالة  اجلرمية  لأبحاث  الأقاليمي  املتحدة  الأمم  ومعهد  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة 
امل�صتدام،  التمويل  خالل  من  الربنامج  تدعيم  موا�صلة  على  العزم  ونعقد  الربنامج،  �صبكة   ومعاهد 

ح�صب القت�صاء�

اإىل حت�صني  لل�صعي  ا�صتعدادنا  امل�صوؤولية اجلماعية وامل�صرتكة،  3- نوؤّكد جمّددا، بروح من 
التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية والإرهاب على ال�صعيد الإقليمي والثنائي واملتعّدد الأطراف، 
يف جمالت ت�صمل، �صمن جمالت اأخرى، ت�صليم املطلوبني للعدالة وتبادل امل�صاعدة القانونية� ون�صعى 
اإىل �صمان قدرتنا الوطنية، واّت�صاق قدرتنا الدولية عند القت�صاء، من خالل الأمم املتحدة و�صائر 
جمالت  يف  خ�صو�صًا  ال��دويل،  التعاون  ممار�صة  على  ال�صلة،  ذات  والإقليمية  العاملية  املنّظمات 
ق�صائيا  فيهما  املتوّرطني  ومالحقة  فيهما  والتحقيق  والإره��اب  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  منع 

وحماكمتهم، ويف الك�صف عن اأيِّ �صالت قائمة بينهما�

4- نرّحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واثنني 
)2( وننا�صد جميع الدول التي مل ت�صّدق بعد على تلك التفاقية والربوتوكولت امللحقة 

من بروتوكولتها�)12( 
بها اأو تن�صّم اإليها وتنّفذ اأحكامها اأن ت�صعى اإىل الت�صديق عليها اأو الن�صمام اإليها وتنفيذ اأحكامها، 
)3( وال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب� وعند 

اأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد)13(  وكذلك 
تنفيذ اأحكام تلك ال�صكوك، نتعهد بالمتثال الكامل للتزاماتنا مبقت�صى القانون الدويل، وخ�صو�صًا 
قانون حقوق الإن�صان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون الإن�صاين الدويل� وندعم كل اجلهود 

املبذولة لتي�صري تنفيذ تلك ال�صكوك�

وب�صورة  كافية  ترّبعات  تقدمي  توا�صل  اأن  املالية  واملوؤ�ص�صات  املانحة  البلدان  5- ننا�صد 
النتقالية،  القت�صادات  ذات  والبلدان  النامية  للبلدان  التقنية  امل�صاعدة  توفري  اأجل  من  منتظمة 
معايري  وتطبيق  لها  والت�صّدي  اأ�صكالها  بكل  اجلرمية  منع  على  قدرتها  بناء  على  م�صاعدتها  بغية 
تي�صري  اخل�صو�س  وجه  وعلى  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم 
مبكافحة  ال�صلة  ذات  الدولية  وال�صكوك  الإره���اب  ملكافحة  الدولية  ال�صكوك  اإىل  ان�صمامها 
والربوتوكولت  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ومنها  اجل��رمي��ة، 
وتنفيذ  املخدرات،  ملراقبة  الدولية  والتفاقيات  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية  بها   امللحقة 

تلك ال�صكوك�

6- نوؤّيد اّتباع نهج اأكرث تكامال يف اإطار الأمم املتحدة فيما يتعلق بتوفري امل�صاعدة على بناء 
القدرات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ويف التعاون يف امل�صائل اجلنائية ذات الطابع العابر 

للحدود، على �صبيل الإ�صهام يف تر�صيخ �صيادة القانون وتعزيزها�

)2(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225 و2237 و2241، الرقم 39574�

)3(املرجع نف�صه، املجلد 2349، الرقم 42146�
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والدويل،  الوطني  ال�صعيدين  على  والإره��اب  اجلرمية  على  ردودنا  حت�صني  اإىل  7- ن�صعى 
الة،  الفعَّ امل�صادة  التدابري  والإرهاب وعن  املعلومات عن اجلرمية  وتقا�صم  بو�صائل منها جمع  وذلك 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  به  ي�صطلع  ال��ذي  الهام  بالعمل  ون��رّح��ب  الوطنية�  للت�صريعات  وفقًا 
 باملخدرات واجلرمية و�صبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال اجتاهات

اجلرمية والعدالة�
ال�صليمة  والإدارة  الر�صيدة  والإدارة  القانون  ب�صيادة  التم�ّصك  ب��اأنَّ  مقتنعون  8- نحن 
�صروطا  ت�صكل  وال���دويل  والوطني  املحلي  ال�صعيد  على  العمومية  واملمتلكات  العمومية  لل�صوؤون 
ونحن  البيئة�  تلك  على  واحل��ف��اظ  بنجاح  ومكافحتها  اجل��رمي��ة  منع  تتيح  بيئة  لتهيئة  م�صبقة 
جميع  معاملة  ذل��ك  يف  مبا  اجلنائية،  للعدالة  وكفوؤة  من�صفة  موؤ�ص�صات  و�صون  باإن�صاء  ملتزمون 
للمعايري  وفقًا  اإن�صانية،  معاملة  الإ�صالحية  واملرافق  املحاكمة  قبل  الحتجاز  مرافق  يف   املحتجزين 

الدولية ال�صارية�
واملنظمات  الأهلي  كاملجتمع  العام،  القطاع  نطاق  خارج  وجمموعات  اأفراد  بدور  9- ُن�صلِّم 
ع  ون�صجِّ ومكافحتهما�  والإرهاب  منع اجلرمية  الإ�صهام يف  املجتمعية، يف  واملوؤ�ص�صات  غري احلكومية 

على اتخاذ تدابري ترمي اإىل تعزيز هذا الدور يف اإطار �صيادة القانون�
الة ملنع اجلرمية ميكن اأن ت�صهم بقدر كبري يف  10- ُن�صلِّم باأنَّ ال�صرتاتيجيات ال�صاملة والفعَّ
خف�س اجلرمية والإيذاء� ونحثُّ على اأن تعالج تلك ال�صرتاتيجيات الأ�صباب اجلذرية وعوامل اخلطر 
اخلا�صة باجلرمية والإيذاء واأن ي�صتمر تطويرها وتنفيذها على ال�صعيد املحلي والوطني والدويل، مع 

)4(
مراعاة اأمور منها املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية�)12( 

�صيما  ول  للجرمية،  خا�س  بوجه  معّر�صة  ن�����زاع  م��ن  اخل��ارج��ة  البلدان  اأنَّ  11- نالحظ 
الدولية،  والهيئات  الإقليمية  واملنظمات  الأع�صاء  الدول  نو�صي  ولذلك،  والف�صاد؛  املنظمة  اجلرمية 
اإدارة عمليات  باأن ت�صتحدث، بالتن�صيق مع  ومنها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 
حفظ ال�صالم التابعة لالأمانة العامة وغريها من الكيانات ذات ال�صلة، ردودا اأكرث فعالية على هذه 
الأو�صاع  العدالة يف  واإحقاق  توطيدها  اأو  تعزيزها  اأو  القانون  �صيادة  اإر�صاء  اإعادة  اأجل   امل�صاكل من 

الالحقة للن�زاعات�
الثقافية  املمتلكات  �صرقة  يف  املنظمة  الإجرامية  اجلماعات  �صلوع  بتزايد  يتعلق  12- فيما 
والجتار بها والجتار غري امل�صروع باأنواع النباتات واحليوانات الرّبية امل�صمولة باحلماية، ن�صّلم باأهمية 
الة من اأجل تعزيز التعاون  مكافحة هذه الأ�صكال من اجلرمية وننا�صد الدول الأع�صاء اأن تتخذ تدابري فعَّ
الدويل، وا�صعني يف اعتبارنا ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة، ومنها التفاقية املتعلقة بالتدابري 
 )5(

الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�صترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�صروعة)13( 

)4(مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 13/2002�

)5(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 823، العدد 11806�
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املتعلقة  والتفاقية   )6(
بالنقرا�س)12(  املهّددة  الرّبية  والنباتات  احليوانات  باأنواع  الدويل  الجتار  واتفاقية 

)7(
بالتنّوع البيولوجي�)13( 

خطريين  �صكلني  ب�صفتهما  بالأ�صخا�س  والجت���ار  الختطاف  ت��زاي��د  بقلق  13- نالحظ 
املنّظمات  متويل  بهدف  ُيرتكبان  ما  وكثريًا  املنظمة،  اجلرمية  اأ�صكال  من  اإن�صانيني  وغري  ومربحني 
تدابري  با�صتحداث  نو�صي  ثم  ومن  الأحيان،  بع�س  يف  الإرهابية  الأن�صطة  متويل  وكذلك  الإجرامية، 
اإىل  باحلاجة  ونعرتف  اآليات عملية ملكافحتهما�  لإن�صاء  الهتمام  وباإيالء  ملكافحة هاتني اجلرميتني 
والجتار  الختطاف  ل�صحايا  واحلماية  امل�صاعدة  من  الكايف  القدر  توفري  اإىل  ترمي  تدابري   تنفيذ 

بالأ�صخا�س واأ�صرهم�
دي�صمرب  الأول/  كانون   20 املوؤرخ  العامة 156/59،  اجلمعية  قرار  اعتبارنا  ن�صع يف  14- اإذ 
2004 ب�صاأن منع ومكافحة الجتار بالأع�صاء الب�صرية واملعاقبة عليه، نحيط علما بال�صواغل اجلادة 
ندر�س  و�صوف  م�صروعة،  غري  ب�صورة  بها  والجتار  الب�صرية  الأع�صاء  ا�صتئ�صال  ب�صاأن  اأُبديت  التي 

باهتمام تقرير الأمني العام الذي ُطلب يف ذلك القرار�
دا الأهمية الأ�صا�صية التي يكت�صيها تنفيذ ال�صكوك الراهنة وامل�صي يف و�صع  د جمدَّ 15- نوؤكِّ
تدابري وطنية وتطوير التعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية، ومن ذلك النظر يف تعزيز وزيادة التدابري، 
وخ�صو�صًا تدابري مكافحة اجلرمية ال�صيربانية وغ�صل الأموال والجتار باملمتلكات الثقافية، وكذلك 
اجلرمية  عائدات  وم�صادرة  القانونية  امل�صاعدة  وتبادل  للعدالة  املطلوبني  بت�صليم  املتعلقة  التدابري 

وا�صرتدادها واإرجاعها� 
احلا�صوبية  وال�صبكات  الت�صالت  نظم  تطّور  و�صرعة  املعلومات  تكنولوجيا  اأنَّ  16- نالحظ 
اجلديدة، يف فرتة العوملة الراهنة، �صاحبتهما اإ�صاءة ا�صتعمال لتلك التكنولوجيات لأغرا�س اإجرامية� 
الراقية  التكنولوجيا  القائم ملنع جرائم  التعاون  لتعزيز وا�صتكمال  املبذولة  ب باجلهود  ، نرحِّ ثمَّ ومن 
القطاع  مع  �صراكات  اإقامة  منها  بو�صائل  ق�صائيا،  ومالحقتها  فيها  والتحقيق  احلا�صوبية  واجلرائم 
اخلا�س� ون�صلِّم باأهمية اإ�صهام الأمم املتحدة يف املحافل القليمية و�صائر املحافل الدولية يف جمال 
مكافحة اجلرمية ال�صيربانية وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل اأن تدر�س اإمكانية توفري 
مزيد من امل�صاعدة يف ذلك املجال حتت رعاية الأمم املتحدة ويف اإطار �صراكة مع منظمات اأخرى لها 

جمال تركيز م�صابه، وا�صعة يف اعتبارها تلك التجربة�
و�صحاياهما  والإره��اب  اجلرمية  على  ال�صهود  حماية  اإىل  احلاجة  اإيالء  باأهمية  17- ن�صلِّم 
د بتعزيز الإطار القانوين واملايل اخلا�س بتوفري الدعم لأولئك ال�صحايا، حيثما  ا، ونتعهَّ اهتمامًا خا�صًّ
تدعو احلاجة، وا�صعني يف اعتبارنا اأمورًا منها اإعالن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام 

)8(
ف يف ا�صتعمال ال�صلطة�)14(  والتع�صُّ

)6(املرجع نف�صه، املجلد 993، العدد 14537�

)7(املرجع نف�صه، املجلد 1760، العدد 30619�

)8(مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�
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18- ننا�صد الدول الأع�صاء اأن تتخذ خطوات، وفقًا لقوانينها الداخلية، من اأجل ترويج �صبل 
واأن متّكنهم من  اإليها،  القانونية ملن هم يف حاجة  املعونة  واأن تنظر يف توفري  العدالة،  اإىل  الو�صول 

التاأكيد الفعلي على حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية�
19- نالحظ بقلق م�صكلة الجتار باملخدرات غري امل�صروعة والعواقب الجتماعية والقت�صادية 
ال�صكل من  الدويل على مكافحة ذلك  التعاون  اإىل تعزيز  التي ترتتَّب عليها، ومن ثم ندعو  الوخيمة 

اأ�صكال اجلرمية املنظمة�
ز التعاون الدويل من اأجل اإيجاد بيئة مف�صية اإىل مكافحة اجلرمية، بو�صائل منها  20- �صوف نعزِّ
ترويج النمو والتنمية امل�صتدامة وا�صتئ�صال �صاأفة الفقر والق�صاء على البطالة من خالل ا�صرتاتيجيات 

اإمنائية و�صيا�صات ب�صاأن منع اجلرمية تتَّ�صم بالفعالية والتوازن�
21- ننا�صد الدول التي مل ت�صبح بعد اأطرافًا يف ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ومل تنّفذها 
ذها ومتتثل  بعد اأن تفعل ذلك� وبغية تعزيز قدرة الدول على اأن ت�صبح اأطرافًا يف تلك ال�صكوك واأن تنفِّ
لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب، نعرب عن دعمنا للجهود املتوا�صلة التي يبذلها 
اإليه وبالتن�صيق مع جلنة  امل�صندة  الولية  اإطار  مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، يف 
مكافحة الإرهاب والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن، مل�صاعدة الدول يف 
جهودها الرامية اإىل الت�صديق على تلك ال�صكوك وتنفيذها، من خالل توفري امل�صاعدة التقنية عند 
ال  الطلب� وهذا ميكن اأن ي�صمل تقدمي امل�صاعدة اإىل نظم العدالة اجلنائية بغية تي�صري التنفيذ الفعَّ

لتلك ال�صكوك�
22- نعرب عن اأملنا يف اأن يختتم يف اأقرب وقت ممكن التفاو�س اجلاري حول م�صروع التفاقية 
ل اإىل تعريف ممكن لالإرهاب هو اأحد  ال�صاملة ب�صاأن الإرهاب الدويل� ويف هذا ال�صياق، ن�صلِّم باأن التو�صُّ
امل�صائل الأ�صا�صية التي يجب حلها� وننا�صد الدول الأع�صاء اأن تنظر يف التوقيع والت�صديق على التفاقية 

)9(
الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي�)12( 

باأنَّ تعجيل بدء نفاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد ثم تنفيذها  23- نحن مقتنعون 
حموريان يف اجلهود املبذولة على ال�صعيد الدويل من اأجل مكافحة الف�صاد، ومن ثم نويل دعم اجلهود 
املبذولة لذلك الغر�س اأولوية فائقة، وننا�صد كل الدول التي مل توّقع اأو ت�صّدق عليها اأو تن�صّم اإليها 

بعد اأن تفعل ذلك�
24- نحن مقتنعون اأي�صًا باأنَّ الإدارة ال�صليمة لل�صوؤون العمومية واملمتلكات العمومية و�صيادة 
ومالحقة  فيه  للتحقيق  الة  فعَّ تدابري  اتخاذ  منها  بطرائق  ومكافحته  الف�صاد  ملنع  اأ�صا�صيان  القانون 
مرتكبيه ق�صائيا� وعالوة على ذلك، ن�صّلم باأنَّ من ال�صروري، من اأجل كبح الف�صاد، ترويج ثقافة من 

الن�زاهة وامل�صاءلة يف كال القطاعني العام واخلا�س�

)9(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2445، الرقم 44004�
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الأمم  لتفاقية  الأ�صا�صية  املكّونات  من  واحد  املوجودات  ا�صرتداد  ب��اأنَّ  مقتنعون  25- نحن 
ا�صرتداد  لتي�صري  تدابري  اعتماد  اإىل  احلاجة  على  ن�صّدد  ال�صبب  ولهذا  الف�صاد،  ملكافحة  املتحدة 

املوجودات تتوافق مع مبادئ تلك التفاقية�
جرائم  على  املنطوية  دة  املعقَّ الق�صايا  ومالحقة  تق�صي  يف  املتمثِّل  ي  التحدِّ 26- ُن���درك 
والتدابري  ال�صيا�صات  تدعيم  اإىل  الأع�صاء  الدول  وندعو  الأم��وال�  غ�صل  فيها  ومالية، مبا  اقت�صادية 
ي ومالحقة اجلرائم  واملوؤ�ص�صات الالزمة لالإجراءات الوطنية والتعاون الدويل يف جمال منع وتق�صّ
تكنولوجيات  خ��الل  م��ن  ُترتكب  التي  واجل��رائ��م  الأم����وال،  غ�صل  فيها  مب��ا  وامل��ال��ي��ة،  القت�صادية 
باملخدرات  والجتار  الإرهاب  بتمويل  يتعلق  فيما  التكنولوجيات، خ�صو�صًا  تلك  ت�صّهلها  اأو   املعلومات 

غري امل�صروعة�
27- ُندرك ما ملواجهة الحتيال يف الوثائق والهوية من اأهمية حا�صمة يف كبح اجلرمية املنظمة 
مكافحة  اأجل  من  التقنية،  امل�صاعدة  منها  بو�صائل  ال��دويل،  التعاون  حت�صني  اإىل  ون�صعى  والإره��اب� 
حت�صني  خالل  من  ال�صفر،  لوثائق  الحتيايل  ال�صتخدام  وخ�صو�صًا  والهوية،  الوثائق  يف  الحتيال 

التدابري الأمنية وت�صجيع اعتماد ت�صريعات وطنية منا�صبة�
28- نو�صي بتقدمي تربُّعات وم�صاعدة تقنية منا�صبة اإىل البلدان النامية، تعزيزا لقدرتها على 

الة ودعما جلهودها يف هذا ال�صاأن� مكافحة اجلرائم القت�صادية واملالية مكافحة فعَّ
يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  وتطبيق  ا�صتخدام  اإىل  القت�صاء،  ح�صب  29- ن�صعى، 
براجمنا الوطنية اخلا�صة مبنع اجلرمية واإ�صالح نظم العدالة اجلنائية، واإىل القيام، عند احلاجة، 
اأجهزة  ملوظفي  املنا�صب  التدريب  تي�صري  اإىل  ون�صعى  اأو�صع�  نطاق  تعميمها على  ل�صمان  ببذل جهود 
اإنفاذ القانون، مبن فيهم موظفو ال�صجون واأع�صاء النيابة العامة والق�صاة و�صائر الفئات املهنية ذات 

ال�صلة، مع مراعاة تلك القواعد واملعايري واملمار�صات الف�صلى على ال�صعيد الدويل�
30- نو�صي باأن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ا�صتعرا�س مدى كفاية املعايري 

والقواعد فيما يتعلق باإدارة ال�صجون ومعاملة ال�صجناء�
جن قد ت�صّهل انت�صار الأيدز  31- نالحظ بقلق اأنَّ الظروف املادية والجتماعية املقرتنة بال�صَّ
وفريو�صه يف مرافق الحتجاز قبل املحاكمة واملرافق ال�صالحية، ومن ثم يف املجتمع، مما ميّثل م�صكلة 
اإىل �صوغ واعتماد تدابري ومبادئ توجيهية، عند القت�صاء  الدول  ال�صجون؛ وندعو  ادارة  خطرية يف 
يف  وافية  معاجلة  وفريو�صه  بالأيدز  اخلا�صة  امل�صاكل  معاجلة  ل�صمان  الوطنية،  لت�صريعاتها   ووفقًا 

تلك املرافق�
تطوير  يف  امل�صي  باأهمية  نعرتف  اجل��ن��اة،  تاأهيل  ولإع���ادة  ال�صحايا  مل�صالح  32- تعزيزا 
الق�صائية،  للمالحقة  ب��دائ��ل  ت�صمل  ال��ت��ي  وب��راجم��ه��ا  واج��راءات��ه��ا  الت�صاحلية  ال��ع��دال��ة  �صيا�صات 
املعرو�صة  الق�صايا  ع��دد  خف�س  على  وي�صاعد  املحتملة  ال�صلبية  جن  ال�صَّ اآث���ار  ت��ف��ادي  يتيح  مم��ا 
اجلنائية،  ال��ع��دال��ة  ن��ظ��م  يف  الت�صاحلية  ال��ع��دال��ة  ن��ه��وج  ادم����اج  وي��ع��ّزز  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��اك��م   ع��ل��ى 

ح�صب القت�صاء�
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د عزمنا على اإيالء ق�صاء الأحداث اأهمية خا�صة� و�صوف ننظر يف �صبل �صمان توفري  33- نوؤكِّ
القانون، وخ�صو�صًا  ن�زاع مع  الذين هم يف  والأطفال  للجرمية  الذين هم �صحايا  لالأطفال  خدمات 
جن�صهم  نوع  العتبار  يف  اخلدمات  تلك  تاأخذ  اأن  �صمان  وكذلك  حريتهم،  من  دين  املجرَّ الأطفال 
وظروفهم الجتماعية واحتياجاتهم المنائية ومعايري الأمم املتحدة وقواعدها ذات ال�صلة، ح�صبما 

هو منا�صب�
34- ن�صّدد على �صرورة النظر يف تدابري ملنع تو�ّصع اجلرمية يف املناطق احل�صرية، بو�صائل 
الق�صائية يف ذلك  وال�صلطة  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  لدى  القدرات  وبناء  الدويل  التعاون  منها حت�صني 

املجال والت�صجيع على اإ�صراك ال�صلطات املحلية واملجتمع الأهلي�
35- نعرب عن عميق امتنانا ل�صعب تايلند وحكومتها على دفء وكرم �صيافتهما للم�صاركني 

راه من مرافق ممتازة للموؤمتر احلادي ع�صر� وعلى ما وفَّ

 57- اإعالن �شلفادور ب�شاأن ال�شرتاتيجيات ال�شاملة 
 ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

12

وتطورها يف عامل متغري*

نحن الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة،
يف  اجلنائية  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  ملنع  ع�صر  ال��ث��اين  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤمت��ر  يف  اجتمعنا  وق��د 
من�صقة  تدابري  اتخاذ  اأجل  من   )1(

)13(2010 ني�صان/اأبريل   19 اإىل   12 من  الفرتة  يف  الربازيل  �صلفادور، 
ومعاقبتهم  مرتكبيها  ومقا�صاة  اجلرمية  منع  اإىل  التعاون،  من  بروح  خاللها،  من  ن�صعى  فعالية   اأكرث 

والتما�س العدالة،
واإذ ن�صري اإىل اأعمال موؤمترات الأمم املتحدة الأحد ع�صر ال�صابقة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
تها  )2( والوثائق التي اأعدَّ

وا�صتنتاجات وتو�صيات الجتماعات الإقليمية التح�صريية للموؤمتر الثاين ع�صر)14( 
)3(

الأفرقة العاملة املعنية التي اأن�صاأتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،)15( 

* مرفق قرار اجلمعية العامة 230/65، املعتمد يف 21 كانون الأول/دي�صمرب 2010�

)1(وفقًا لقرارات اجلمعية العامة 152/46 و 119/56 و 173/62 و 193/63 و 180/64�

�A/CONF.213/RPM.4/1 و A/CONF.213/RPM.3/1 و A/CONF.213/RPM.2/1 و A/CONF.213/RPM.1/1 2(انظر(

)3(فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعني بالدرو�س امل�صتفادة من موؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

)بانكوك، 15-18 اآب/اأغ�صط�س 2006( (E/CN.15/2007/6)؛ وفريق اخلرباء احلكومي الدويل ل�صتعرا�س وحتديث ال�صرتاتيجيات 
اآذار/  25-23 )بانكوك،  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  املراأة  �صد  العنف  على  للق�صاء  العملية  والتدابري  النموذجية 
يف  واملعتقالت  املوقوفات  الن�صاء  مبعاملة  خا�صة  تكميلية  قواعد  بو�صع  املعني  اخلرباء  وفريق  (E/CN.15/2010/2)؛   )2009 مار�س 
املرافق الحتجازية وغري الحتجازية )بانكوك، 23-26 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2009( (A/CONF.213/17)؛ وفريق اخلرباء املعني 
باحلماية من الجتار باملمتلكات الثقافية )فيينا، 24-26 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2009( )انظر E/CN.15/2010/5(؛ وفريق اخلرباء 
)انظر  )2010 �صباط/فرباير   10-8 اآير�س،  )بوين�س  وحتليلها  عنها  والإبالغ  باجلرمية  املتعلقة  البيانات  جمع  بتح�صني   املعني 

�)E/CN.15/2010/14
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منع  جمال  يف  وحمايتها  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حقوق  اح��رتام  �صرورة  تاأكيد  نعيد  واإذ 
اجلرمية واإقامة العدل، مبا يف ذلك العدالة اجلنائية، و�صبل الو�صول اإىل نظام العدالة،

واإذ نقر باأنَّ نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو لب �صيادة القانون وباأنَّ التنمية القت�صادية 
ال يراعي العتبارات الإن�صانية  والجتماعية امل�صتدامة لأمد طويل واإر�صاء نظام عدالة جنائية ناجع فعَّ

ويت�صم بالكفاءة يوؤثر كل منهما يف الآخر تاأثريا اإيجابيا،
واإذ نالحظ مع القلق ظهور اأ�صكال جديدة وم�صتجدة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية،

واإذ ي�صاورنا بالغ القلق اإزاء ما للجرمية املنظمة من تاأثري �صلبي يف حقوق الإن�صان و�صيادة القانون 
والأمن والتنمية واإزاء تعقد اجلرمية املنظمة وتنوعها وجوانبها عرب الوطنية و�صلتها باأن�صطة اإجرامية 

اأخرى وباأن�صطة اإرهابية يف بع�س احلالت،
واإذ نوؤكد �صرورة تعزيز التعاون الدويل والإقليمي ودون الإقليمي من اأجل منع اجلرمية ومقا�صاة 
ال، وبخا�صة عن طريق تعزيز القدرات الوطنية للدول بتقدمي امل�صاعدة  مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو فعَّ

التقنية لها،
اإزاء الأعمال الإجرامية التي ترتكب �صد املهاجرين والعمال املهاجرين  واإذ ي�صاورنا بالغ القلق 
من  بدافع  ترتكب  التي  الأعمال  ول �صيما  ه�صة،  اأو�صاع  يف  تعي�س  التي  الفئات  من  وغريهم  واأ�صرهم 

التمييز وغريه من اأ�صكال التع�صب،

نعلن ما يلي:
ال ومن�صف ويراعي العتبارات الإن�صانية ينبغي  1- ن�صلِّم باأنَّ اإر�صاء نظام عدالة جنائية فعَّ

اأن ي�صتند اإىل اللتزام بتعزيز حماية حقوق الإن�صان يف �صياق اإقامة العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها�
ملنع  نظامها  القت�صاء،  عند  حت��دث،  اأن  ع�صو  دول��ة  كل  م�صوؤولية  من  ب��اأنَّ  اأي�صًا  2- ن�صلِّم 
الإن�صانية  لالعتبارات  ومراعيًا  ومن�صفًا  اًل  فعَّ يظل  اأن  على  حتر�س  واأن  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية 

وخا�صعًا للم�صاءلة�
والعدالة  اجلرمية  منع  جم��ال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  وت��اأث��ري  بقيمة  3- نقر 
بها  نهتدي  م��ب��ادئ  باعتبارها  وال��ق��واع��د  املعايري  تلك  ا�صتخدام  اإىل  جاهدين  ون�صعى  اجلنائية 
والعدالة  اجل��رمي��ة  مبنع  املتعلقة  الوطنية  وب��راجم��ن��ا  واإج��راءات��ن��ا  وقوانيننا  �صيا�صاتنا  اإع���داد   يف 

اجلنائية وتنفيذها�
العاملي ملعايري  الطابع  وا�صعني يف العتبار  والعدالة اجلنائية،  4- ندعو جلنة منع اجلرمية 
تلك  ا�صتعرا�س  تنظر يف  اأن  اإىل  والعدالة اجلنائية،  منع اجلرمية  وقواعدها يف جمال  املتحدة  الأمم 
املعايري والقواعد ويف حتديثها وا�صتكمالها عند ال�صرورة� ولكفالة فعالية تلك املعايري والقواعد، نو�صي 
ببذل اجلهود الالزمة من اأجل ت�صجيع تطبيقها على اأو�صع نطاق وتوعية ال�صلطات والكيانات امل�صوؤولة عن 

تطبيقها على ال�صعيد الوطني باأهميتها�
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يتعلق مبنع  فيما  اجلن�صني  بني  الة  الفعَّ امل�صاواة  الأع�صاء  الدول  تكفل  اأن  ب�صرورة  5- ن�صلِّم 
اجلرمية و�صبل الو�صول اإىل العدالة واحلماية التي يكفلها نظام العدالة اجلنائية�

املختلفة  ومظاهره  اأ�صكاله  بكل  امل��راأة  �صد  العنف  انت�صار  اإزاء  العميق  قلقنا  عن  6- نعرب 
ومقا�صاة  امل��راأة  �صد  العنف  منع  اأج��ل  من  اجلهود  تعزيز  على  ال��دول  ونحث  العامل،  اأرج��اء  �صتى  يف 
النموذجية  ال�صرتاتيجيات  مب�صروع  التقدير  مع  علما  نحيط  ال�صدد،  هذا  ويف  ومعاقبتهم�  مرتكبيه 
املحدثة  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  امل��راأة  �صد  العنف  على  للق�صاء  العملية  والتدابري 
بانكوك  يف  عقد  ال��ذي  اجتماعه  يف  ال��دويل  احلكومي  اخل��رباء  فريق  و�صعها  التي  النهائية  ب�صيغته 
اجلرمية منع  جلنة  فيه  تنظر  اأن  اإىل  ونتطلع   )4(

)12(،2009 اآذار/م���ار����س   25 اإىل   23 م��ن  ال��ف��رتة   يف 
والعدالة اجلنائية�

7- نقر باأهمية اعتماد ت�صريعات و�صيا�صات منا�صبة متنع الإيذاء، مبا يف ذلك اإعادة الإيذاء، 
وتكفل لل�صحايا احلماية وامل�صاعدة�

8- نرى اأنه ميكن للتعاون الدويل وامل�صاعدة التقنية اأن يكون لهما دور هام يف حتقيق نتائج 
طريق  عن  وبخا�صة  ومعاقبتهم،  مرتكبيها  ومقا�صاة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأمد  وطويلة  م�صتدامة 
ينبغي  لذا،  القانون�  ب�صيادة  والنهو�س  وتعزيزها  وحتديثها  اجلنائية  للعدالة  بنا  خا�صة  نظم  اإر�صاء 
اإعداد برامج حمددة للم�صاعدة التقنية تكفل حتقيق هذه الأهداف فيما يتعلق بكل مكونات نظام العدالة 
اجلنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد، مبا يك�صب الدول امللتم�صة لهذه امل�صاعدة القدرة على 
وقمعها� ويف ذلك  املنظمة،  فيها اجلرمية  اأنواعها، مبا  ت�صر مبجتمعاتها مبختلف  التي  منع اجلرمية 
ال�صدد، تعد اخلربة والدراية اللتان اكت�صبهما مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية على مر 

ال�صنني ر�صيدا قيما�

وم�صاريع  وبرامج  �صيا�صات  لو�صع  كافية  ومالية  ب�صرية  موارد  بتخ�صي�س  ب�صدة  9- نو�صي 
الة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومنع الإرهاب وتنفيذها� ونوؤكد يف هذا ال�صدد  تدريبية فعَّ
ال�صرورة امللحة لتزويد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بقدر من املوارد يتنا�صب مع 
الأمم  مكتب  تدعم  اأن  الأخ��رى  الدولية  املانحة  واجلهات  الأع�صاء  بالدول  ونهيب  به�  املنوطة  املهام 
برنامج  �صبكة  ومعاهد  والقطرية،  الإقليمية  واجلرمية، مبا يف ذلك مكاتبه  باملخدرات  املعني  املتحدة 
الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والدول التي تطلب ذلك، واأن تن�صق معها امل�صاعدة التقنية 

التي تقدمها من اأجل تعزيز قدراتها على منع اجلرمية�

يف  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  يوؤديه  ال��ذي  الرائد  بالدور  10- ننوه 
 توفري امل�صاعدة التقنية الالزمة لتي�صري الت�صديق على ال�صكوك الدولية املت�صلة مبنع الإرهاب وقمعه 

ولتي�صري تنفيذها�

)4(مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65�
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الأمم  مكتب  ق��درة  تعزيز  يف  النظر  اإىل  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  11- ندعو 
وقابلة  بها  م��وث��وق  دقيقة  بيانات  ون�صر  وحتليل  جمع  على  واجل��رمي��ة  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة 
اأن تدعم  الأع�صاء  بالدول  ونهيب  العامل،  يف  واأمناطهما  والإي��ذاء  اجلرمية  اجتاهات  ب�صاأن  للمقارنة 
منها تطلب  عندما  معلومات  م  تقدِّ واأن  تن�صيق  جهات  تعيني  يف  تنظر  واأن  املعلومات  وحتليل   جمع 

اللجنة ذلك�
12- نرحب بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإجراء مناق�صة موا�صيعية ب�صاأن احلماية 
من الجتار باملمتلكات الثقافية وبالتو�صيات ال�صادرة عن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب 
الع�صوية املعني باحلماية من الجتار باملمتلكات الثقافية يف الجتماع الذي عقده يف فيينا يف الفرتة من 
)5( وندعو اللجنة اإىل اإجراء متابعة مالئمة ت�صمل بحث �صرورة 

24 اإىل 26 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2009،)12(
الثقافية� وعالوة على ذلك، نحث  باملمتلكات  و�صع مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية فيما يخ�س الجتار 
اأ�صكالها ومقا�صاة مرتكبيها  اأجل منع هذه اجلرمية بكل  الة من  الدول التي مل ت�صع بعد ت�صريعات فعَّ
ا�صرتداد  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف  التقنية  وامل�صاعدة  الدويل  التعاون  تعزيز  اأجل  ومن  ومعاقبتهم 
ال�صكوك  القت�صاء،  ح�صب  العتبار،  يف  وا�صعة  بذلك،  تقوم  اأن  على  واإعادتها،  الثقافية  املمتلكات 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  بينها  ومن  باملو�صوع،  ال�صلة  ذات  القائمة   الدولية 

)6(
عرب الوطنية�)13( 

13- ن�صلِّم باأنَّ ت�صافر اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وال�صبكات غري امل�صروعة ي�صكل 
تتعاون،  اأن  الأع�صاء  بالدول  ونهيب  التطور�  يف  اآخذ  اأو  جديد  منها  الكثري  باأنَّ  علما  متزايدا،  خطرا 
 ب�صبل منها تبادل املعلومات، �صعيا اإىل مواجهة هذه الأخطار الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الآخذة

 يف التطور�
البيئة�  يف  كبريًا  تاأثريًا  توؤثر  التي  للجرمية  امل�صتجدة  الأ�صكال  متثله  الذي  بالتحدي  14- نقر 
ون�صجع الدول الأع�صاء على تدعيم ت�صريعاتها و�صيا�صاتها وممار�صاتها الوطنية املتعلقة مبنع اجلرمية 
وامل�صاعدة  ال��دويل  التعاون  تعزيز  اإىل  الأع�صاء  ال��دول  وندعو  امل��ج��ال�  ه��ذا  يف  اجلنائية  والعدالة 
اإىل  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  وندعو  املجال�  هذا  يف  املمار�صات  اأف�صل  وتبادل  التقنية 
على له  الت�صدي  و�صبل  التحدي  بدرا�صة طبيعة  املعنية،  املتحدة  الأمم  هيئات  مع  بالتن�صيق  تقوم،   اأن 

ال� نحو فعَّ
املتعلقة  واجلرائم  القت�صادي  الحتيال  ميثله  الذي  التحدي  اإزاء  قلقنا  بالغ  عن  15- نعرب 
ندعو  لذا،  احل��الت�  بع�س  يف  الإرهابية  وبالأن�صطة  الإجرامية  الأن�صطة  من  بغريها  و�صلتها  بالهوية 
الدول الأع�صاء اإىل اتخاذ ما ينا�صب من التدابري القانونية ملنع الحتيال القت�صادي واجلرائم املتعلقة 
املتحدة  الأمم  مكتب  به  يقوم  الذي  العمل  دعم  موا�صلة  واإىل  ومعاقبتهم  مرتكبيها  ومقا�صاة  بالهوية 
املعني باملخدرات واجلرمية يف هذا املجال� وعالوة على ذلك، ت�صجع الدول الأع�صاء على توثيق التعاون 

�E/CN.15/2010/5 5(انظر(

)6(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574�
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الدويل يف هذا املجال، بو�صائل منها تبادل املعلومات واأف�صل املمار�صات ذات ال�صلة باملو�صوع وتقدمي 
امل�صاعدة التقنية والقانونية�

16- ن�صلِّم باأنَّ التعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية وفقًا لاللتزامات الدولية والقوانني الوطنية 
العابرة  اأ�صكالها  وبخا�صة يف  منع اجلرمية،  اأجل  من  الدول  تبذلها  التي  الزاوية يف اجلهود  هو حجر 
على  وتعزيزها  الأن�صطة  هذه  موا�صلة  على  ون�صجع  ومعاقبتهم،  مرتكبيها  ومقا�صاة  الوطنية،  للحدود 

جميع امل�صتويات�
)7( اأو تن�صم 

17- نهيب بالدول التي مل ت�صدق بعد على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد)12( 
اإليها اأن تنظر يف القيام بذلك، ونرحب باإن�صاء اآلية خا�صة بها ل�صتعرا�س تنفيذ التفاقية، ونتطلع اإىل 
ال، وننوه بالعمل الذي تقوم به الأفرقة العاملة احلكومية الدولية املعنية با�صرتداد  تنفيذها على نحو فعَّ

الأ�صول وتقدمي امل�صاعدة التقنية�
18- نهيب اأي�صًا بالدول التي مل ت�صدق بعد على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
)8( اأو تن�صم اإليها اأن تنظر يف القيام بذلك، ونالحظ مع التقدير ما قررته 

عرب الوطنية وبروتوكولتها)13( 
اجلمعية العامة، يف قرارها 179/64 املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�صمرب 2009، فيما يتعلق بعقد اجتماعات 
اأي�صًا  علما  ونحيط   �2010 عام  يف  املعاهدات  واإي��داع  لتوقيع  خا�صة  منا�صبة  وتنظيم  امل�صتوى  رفيعة 
الة مل�صاعدة موؤمتر الأطراف  باملبادرات اجلارية الرامية اإىل بحث خيارات تتعلق بو�صع اآلية مالئمة وفعَّ

يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على ا�صتعرا�س تنفيذ التفاقية�
الدولية ملكافحة الإرهاب، مبا  التي مل ت�صدق بعد على ال�صكوك  بالدول الأع�صاء  19- نهيب 
اأن  اأي�صًا بجميع الدول الأطراف  اأن تنظر يف القيام بذلك� ونهيب  اإليها  اأو مل تن�صم  يف ذلك متويله، 
ت�صتخدم تلك ال�صكوك وقرارات الأمم املتحدة املتخذة يف هذا ال�صدد من اأجل تعزيز التعاون الدويل 
يف جمال مكافحة الإرهاب بكل اأ�صكاله ومظاهره ومكافحة متويله، مبا ي�صمل الأ�صاليب اجلديدة املتبعة 

يف ذلك�
الدولية،  التزاماتها  مع  يت�صق  ومبا  القت�صاء  ح�صب  تن�صئ،  اأن  الأع�صاء  بالدول  20- نهيب 
�صلطات مركزية لها كامل ال�صالحيات ومزودة بكل ما يلزم من املوارد للنظر يف طلبات التعاون الدويل 
يف امل�صائل اجلنائية وتلبيتها اأو تعزز ما هو قائم منها� ومن هذا املنظور، ميكن دعم �صبكات التعاون 

القانوين الإقليمية�
21- ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اإدراكًا منا لحتمال وجود ثغرات فيما يتعلق 
بالتعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية، اإىل اأن تنظر يف ا�صتعرا�س هذه امل�صاألة واأن تبحث �صرورة التما�س 

خمتلف الو�صائل لكفالة �صد ما يك�صف عنه من ثغرات�
الة لتنفيذ الأحكام املتعلقة مبنع غ�صل الأموال الواردة  22- ن�صدد على �صرورة اتخاذ تدابري فعَّ
يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد 

)7(املرجع نف�صه، املجلد 2349، الرقم 42146�

)8(املرجع نف�صه، املجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574�
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ومقا�صاة مرتكبيه ومعاقبتهم� ون�صجع الدول الأع�صاء على و�صع ا�صرتاتيجيات ملكافحة غ�صل الأموال 
ت�صتند اإىل اأحكام هاتني التفاقيتني�

ع الدول الأع�صاء على النظر يف و�صع ا�صرتاتيجيات اأو �صيا�صات ترمي اإىل مكافحة  23- ن�صجِّ
تدفقات راأ�س املال غري امل�صروعة واحلد من الآثار ال�صارة املرتتبة على عدم تعاون الدول والأقاليم يف 

ال�صوؤون ال�صريبية�

ونهيب  جرائمهم�  عائدات  من  الإجرامية  واملنظمات  املجرمني  حرمان  ب�صرورة  24- ن�صلِّم 
الة حلجز عائدات اجلرمية  بجميع الدول الأع�صاء اأن تعتمد، يف اإطار نظمها القانونية الوطنية، اآليات فعَّ
ال وعاجل�  والتحفظ عليها وم�صادرتها واأن تعزز التعاون الدويل مبا يكفل ا�صرتداد الأ�صول على نحو فعَّ
ونهيب اأي�صًا بالدول اأن حتافظ على قيمة الأ�صول املحجوزة وامل�صادرة، بو�صائل منها الت�صرف فيها، 

حيثما يكون ذلك منا�صبا وممكنا، متى كانت قيمتها مهددة بالنق�صان�

والبلدان  النامية  البلدان  يف  اجلنائية  العدالة  نظم  تدعيم  �صرورة  العتبار  يف  ن�صع  25- اإذ 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف  الأط���راف  ال��دول  نحث  انتقالية،  مبرحلة  اقت�صاداتها  متر  التي 
املتعلقة  الأحكام  تنفذ  اأن  الف�صاد على  املتحدة ملكافحة  الأمم  واتفاقية  الوطنية  املنظمة عرب  اجلرمية 
للم�صاهمة،  خا�س  اهتمام  اإي��الء  ي�صمل  مبا  ت��ام،  نحو  على  منهما  كل  يف  ال��واردة  التقنية  بامل�صاعدة 
مبوجب  امل�صادرة  اجلرائم  عائدات  من  بن�صبة  التفاقيتني،  هاتني  ولأحكام  الوطني  لقانونها  وفقًا 
املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  طريق  ع��ن  التقنية  امل�صاعدة  لتمويل  تخ�ص�س  التفاقيتني  م��ن   ك��ل 

باملخدرات واجلرمية�

26- نحن مقتنعون باأهمية منع جرائم ال�صباب ودعم تاأهيل املجرمني ال�صباب واإعادة اإدماجهم 
يف املجتمع وباأهمية حماية الأطفال ال�صحايا وال�صهود، مبا ي�صمل بذل اجلهود ملنع اإعادة اإيذائهم وتلبية 
وم�صلحة  الإن�صان  الت�صدي هذه حقوق  تدابري  تراعي  اأن  �صرورة  ونوؤكد  ال�صجناء�  اأطفال  احتياجات 
 )9(

الأطفال وال�صباب يف املقام الأول، على النحو املطلوب يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الختياريني،)12( 
 )10(

 حيثما يكون ذلك منطبقًا، ويف معايري الأمم املتحدة وقواعدها الأخرى ذات ال�صلة بق�صاء الأحداث،)13( 
حيثما يكون ذلك مالئما�

اإلَّ اإذا مل يكن بد من ذلك  27- نوؤيد املبداأ القائل بوجوب عدم حرمان الأطفال من حريتهم 
ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة� ونو�صي بتو�صيع نطاق تطبيق بدائل ال�صجن وتدابري العدالة الإ�صالحية 

)9(املرجع نف�صه، املجلدات 1577 و2171 و2173، الرقم 27531�

)10( قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني( )قرار اجلمعية العامة 33/40، 

املرفق(؛ وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو( )مرفق قرار اجلمعية العامة 110/45(؛ 
ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�س التوجيهية( )مرفق قرار اجلمعية العامة 112/45(؛ وقواعد 
الأمم املتحدة ب�صاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم )مرفق قرار اجلمعية العامة 113/45(؛ واملبادئ التوجيهية ب�صاأن العدالة 
واملبادئ  والجتماعي 20/2005(؛  القت�صادي  املجل�س  قرار  عليها )مرفق  وال�صهود  بالأطفال �صحايا اجلرمية  املتعلقة  الأمور  يف 

الأ�صا�صية ل�صتخدام برامج العدالة الإ�صالحية يف امل�صائل اجلنائية )مرفق قرار املجل�س القت�صادي والجتماعي 12/2002(�
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وغريها من التدابري املت�صلة بذلك، ح�صب القت�صاء، للت�صجيع على معاجلة حالت املجرمني ال�صباب 
خارج اإطار نظام العدالة اجلنائية�

28- نهيب بالدول اأن ت�صع ت�صريعات و�صيا�صات وممار�صات للمعاقبة على اجلرائم التي ت�صتهدف 
الأطفال وال�صباب بجميع اأ�صكالها وحلماية الأطفال ال�صحايا وال�صهود واأن تعززها، ح�صب القت�صاء�

29- ن�صجع الدول على توفري تدريب معد وفق نهج متعدد التخ�ص�صات ليالئم املعنيني باإدارة 
�صوؤون ق�صاء الأحداث�

30- ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل النظر يف الطلب اإىل مكتب الأمم املتحدة 
املعني باملخدرات واجلرمية و�صع برامج حمددة تتعلق بامل�صاعدة التقنية وتوفريها للدول بغية حتقيق 

هذه الأهداف�
31- نهيب باملجتمع املدين، مبا يف ذلك و�صائل الإعالم، اأن يدعم اجلهود الرامية اإىل احليلولة 
دون اطالع الأطفال وال�صباب على م�صامني قد توؤدي اإىل تفاقم العنف واجلرمية، ول �صيما امل�صامني 

التي ت�صور ومتجد اأعمال العنف �صد الن�صاء والأطفال�
املتحدة  الأمم  ملبادئ  الكامل  التنفيذ  اأجل  من  حثيثة  جهود  بذل  ب�صرورة  مقتنعون  32- نحن 
التوجيهية ب�صاأن منع اجلرمية والأركان املتعلقة مبنع اجلرمية يف التفاقيات القائمة وغريها من املعايري 

والقواعد الدولية ذات ال�صلة باملو�صوع�
ور�صدها  ال�صيا�صات  تلك  واعتماد  اجلرمية  ملنع  �صيا�صات  و�صع  عن  امل�صوؤولية  باأنَّ  33- ن�صلِّم 
قائم  متكامل  نهج  اإىل  ت�صتند  اأن  ينبغي  اجلهود  تلك  اأنَّ  ونعتقد  ال���دول�  عاتق  على  تقع  وتقييمها 
يف  امل�صلحة  اأ�صحاب  فيهم  مبن  املعنيني،  امل�صلحة  اأ�صحاب  جميع  ي�صمل  والتعاون  امل�صاركة   على 

املجتمع املدين�
اجلرمية  منع  اأج��ل  من  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�صراكات  تقوية  باأهمية  34- ن�صلِّم 
والت�صدي لها بجميع اأ�صكالها ومظاهرها� واإننا مقتنعون باأنَّ بو�صع احلكومات ودوائر الأعمال اأن تتوىل، 
ال واتخاذ اإجراءات م�صرتكة ومن�صقة، و�صع  عن طريق تبادل املعلومات واملعارف واخلربات على نحو فعَّ
تدابري ترمي اإىل منع اجلرمية ومقا�صاة مرتكبيها ومعاقبتهم، مبا يف ذلك مواجهة التحديات امل�صتجدة 

واملتغرية، وتعزيزها وتنفيذها�
35- نوؤكد �صرورة اأن تعتمد جميع الدول خطط عمل وطنية وحملية ملنع اجلرمية تراعي اأمورا 
�س فئات �صكانية واأماكن معينة خلطر الإيذاء و/اأو الإجرام على  من بينها العوامل التي تزيد من تعرُّ
نحو �صامل ومتكامل قائم على امل�صاركة، و�صرورة اأن ت�صتند هذه اخلطط اإىل اأف�صل الأدلة واملمار�صات 
التنمية  تعزيز  ا�صرتاتيجيات  اأ�صا�صيا يف  اعتبار منع اجلرمية عن�صرا  ونوؤكد �صرورة  املتاحة�  اجليدة 

الجتماعية والقت�صادية يف جميع الدول�
ملنع  و�صيا�صات  وا�صرتاتيجيات  ت�صريعات  اعتماد  يف  النظر  على  الأع�صاء  ال��دول  36- نحث 
وقمع  منع  بروتوكول  مع  يتفق  مبا  الجت��ار  �صحايا  وحماية  اجلناة  ومقا�صاة  بالأ�صخا�س  الجت��ار 
الجتار بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء والأطفال، واملعاقبة عليه املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
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مع  وبالتعاون  القت�صاء،  ح�صب  تتبع،  اأن  الأع�صاء  بالدول  ونهيب   )11(
الوطنية�)12(  عرب  املنظمة  اجلرمية 

املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، نهجا يركز على ال�صحايا مع الحرتام التام حلقوق الإن�صان 
املعني  املتحدة  الأمم  ا�صتحدثها مكتب  التي  الأدوات  اأف�صل من  نحو  وال�صتفادة على   ل�صحايا الجتار 

باملخدرات واجلرمية�
املهاجرين  تهريب  ملنع  الة  فعَّ تدابري  وتنفيذ  اعتماد  النظر يف  على  الأع�صاء  الدول  37- نحث 
ومقا�صاة ال�صالعني فيه ومعاقبتهم ول�صمان حقوق املهاجرين املهربني مبا يتفق مع بروتوكول مكافحة 
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
)12( ويف هذا ال�صياق، نو�صي الدول الأع�صاء باأمور منها القيام بحمالت توعية بالتعاون مع 

عرب الوطنية�)13( 
املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية�

واأ�صرهم،  املهاجرين  والعمال  املهاجرين  �صد  العنف  على  الق�صاء  على  عزمنا  38- نوؤكد 
ب�صكل  لها  والت�صدي  القبيل  ه��ذا  من  العنف  ح��الت  ملنع  تدابري  تتخذ  اأن  الأع�صاء  بالدول  ونهيب 
النظر  بغ�س  الح��رتام  لهم  تكفل  اإن�صانية  معاملة  الأف���راد  لأولئك  ال��دول  معاملة  ت�صمن  واأن  ال  فعَّ
ال�صرتاتيجيات  يف  تدرج  لكي  فورية  خطوات  اتخاذ  اإىل  اأي�صًا  الأع�صاء  ال��دول  وندعو  و�صعهم�  عن 
وعنف  املهاجرين  �صد  عنف  على  تنطوي  التي  اجلرائم  ملنع  تدابري  اجلرمية  ملنع  الدولية  والقواعد 
مرتكبيها  ومقا�صاة  التع�صب  اأ�صكال  من  بذلك  يت�صل  وما  الأجانب  وكراهية  بالعن�صرية  مرتبط 
على امل�صاألة  هذه  يف  النظر  موا�صلة  اإىل  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  وندعو   ومعاقبتهم� 

نحو �صامل�
يهيئان  الإنرتنت  ا�صتخدام  وزيادة  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيات  تطور  اأنَّ  39- نالحظ 

فر�صا جديدة للمجرمني ويي�صران تنامي اجلرمية�
40- ندرك �صعف الأطفال، ونهيب بالقطاع اخلا�س اأن ي�صجع ويدعم اجلهود الرامية اإىل منع 

النتهاك وال�صتغالل اجلن�صيني لالأطفال عن طريق الإنرتنت�
41- نو�صي باأن يقوم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، عند الطلب، وبالتعاون 
الدول  اإىل  التقنية  امل�صاعدة  بتقدمي  اخلا�س،  والقطاع  املعنية  الدولية  واملنظمات  الأع�صاء  الدول  مع 
اأجل  من  الوطنية،  ال�صلطات  قدرات  وبناء  الوطنية  الت�صريعات  حت�صني  اأجل  من  لها  التدريب  وتوفري 
الت�صدي للجرمية الإلكرتونية، مبا يف ذلك منع هذه اجلرمية بكل اأ�صكالها والك�صف عنها والتحقيق فيها 

ومقا�صاة مرتكبيها، وحت�صني اأمن ال�صبكات احلا�صوبية�
42- ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل النظر يف دعوة فريق خرباء حكومي دويل 
مفتوح باب الع�صوية اإىل النعقاد من اأجل اإجراء درا�صة �صاملة مل�صكلة اجلرمية الإلكرتونية والتدابري 
التي تتخذها الدول الأع�صاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلا�س للت�صدي لتلك اجلرمية، مبا ي�صمل تبادل 
املعلومات عن الت�صريعات الوطنية واأف�صل املمار�صات وامل�صاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية درا�صة 

)11(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574�

)12( املرجع نف�صه، املجلد 2241، الرقم 39574�



439 اجلزء اخلام�س، ثانيًا- الإعالنات 

اخليارات املتعلقة بتعزيز التدابري القانونية اأو التدابري الأخرى القائمة على ال�صعيدين الوطني والدويل 
للت�صدي للجرمية الإلكرتونية واقرتاح تدابري جديدة يف هذا ال�صاأن�

43- ن�صعى جاهدين اإىل اتخاذ تدابري لتو�صيع نطاق التثقيف والتوعية مبعايري الأمم املتحدة 
وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكفالة اإر�صاء ثقافة قوامها احرتام �صيادة القانون� 
بهذه  النهو�س  على  الدول  مع  التعاون  الإع��الم يف  وو�صائل  املدين  املجتمع  بدور  ال�صاأن  هذا  ون�صلم يف 
رئي�صي يف  بدور  القيام  اإىل موا�صلة  باملخدرات واجلرمية  املعني  املتحدة  الأمم  اجلهود� وندعو مكتب 
الأمم  كيانات  مع  الوثيق  بالتعاون  وتطويرها  الثقافة  هذه  ت�صجيع  اإىل  الرامية  التدابري  وتنفيذ  و�صع 

املتحدة املعنية الأخرى�

44- ن���ت���ع���ه���د ب��ت��ع��زي��ز ���ص��ب��ل ال���ت���دري���ب امل���ن���ا����ص���ب ل��ل��م��وظ��ف��ني امل���ك���لَّ���ف���ني ب��ال��ن��ه��و���س 
ب�����ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وم���ن بينهم م��وظ��ف��و الإ���ص��الح��ي��ات وامل��وظ��ف��ون امل��ع��ن��ي��ون ب��اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون 
 وال��ق�����ص��اء، ولأع�������ص���اء ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة وحم���ام���ي ال���دف���اع، يف جم���ال ا���ص��ت��خ��دام ت��ل��ك امل��ع��اي��ري 

والقواعد وتطبيقها�

ومن  معينة�  واأماكن  �صكانية  فئات  يف  وتاأثريها  احل�صرية  اجلرمية  اإزاء  القلق  45- ي�صاورنا 
ال�صيا�صات الأمنية والجتماعية بغية معاجلة بع�س الأ�صباب اجلذرية  التن�صيق بني   ثم، نو�صي بتعزيز 

للعنف احل�صري�

وتنفيذ  باعتماد  نو�صي  لذا  احل�صرية،  اجلرمية  بحالت  ب�صدة  معينة  فئات  بتاأثر  46- ن�صلِّم 
برامج مدنية م�صرتكة بني الثقافات، ح�صب القت�صاء، تهدف اإىل مكافحة العن�صرية وكراهية الأجانب 

واحلد من ا�صتبعاد الأقليات واملهاجرين مما يعزز تالحم املجتمع املحلي�

والجت���ار  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ح��دود  ال��ع��اب��رة  املنظمة  اجل��رمي��ة  ب��ني  ال�صلة  بتنامي  47- ن�صلِّم 
تعزز  لأن  امللحة  ال�صرورة  ال�صدد  ه��ذا  يف  ونوؤكد  العاملية�  امل��خ��درات  م�صكلة  �صياق  يف  باملخدرات 
تطرحها  ال��ت��ي  للتحديات  بفعالية  للت�صدي  وال����دويل  والإق��ل��ي��م��ي  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ال���دول   جميع 

هذه ال�صلة�

ون�صعى  اجلنائية�  العدالة  لنظام  الرئي�صية  املكونات  اأحد  هو  ال�صجون  نظام  ب��اأنَّ  48- ن�صلِّم 
جاهدين اإىل اتخاذ معايري الأمم املتحدة وقواعدها ملعاملة ال�صجناء م�صدرا ن�صرت�صد به يف و�صع اأو 

حتديث مدوناتنا الوطنية لإدارة ال�صجون�

حكومي  خ��رباء  فريق  دع��وة  يف  النظر  اإىل  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  49- ندعو 
والت�صريعات  املمار�صات  اأف�صل  عن  املعلومات  تبادل  اأجل  من  النعقاد  اإىل  الع�صوية  باب  مفتوح  دويل 
ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد  تنقيح  وعن  القائم  الدويل  والقانون  الوطنية 
لت�صمينها اآخر ما مت التو�صل اإليه يف علم الإ�صالح واأف�صل املمار�صات، بغية تقدمي تو�صيات اإىل اللجنة 

عن اخلطوات التي ميكن اتخاذها لحقا�
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50- نرحب مب�صروع قواعد الأمم املتحدة ملعاملة الن�صاء ال�صجينات والتدابري غري الحتجازية 
قواعد  بو�صع  املعني  اخل���رباء  فريق  اجتماع  وتو�صيات  بنتائج  علما  نحيط  واإذ   )13(

ل��ل��م��ج��رم��ات�)12( 
 )14(

الحتجازية،)13(  وغري  الحتجازية  املرافق  يف  واملعتقالت  املوقوفات  الن�صاء  مبعاملة  خا�صة  تكميلية 
الإجراء  اتخاذ  بغية  الأولوية  �صبيل  على  فيها  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  تنظر  باأن   نو�صي 

املنا�صب ب�صاأنها�

والعدالة  املجتمعية  اخلدمة  ت�صمل  اأن  ميكن  التي  ال�صجن  بدائل  تدعيم  �صرورة  51- نوؤكد 
الإ�صالحية والر�صد الإلكرتوين، وندعم برامج التاأهيل واإعادة الإدماج، مبا فيها الربامج الرامية اإىل 

اإ�صالح ال�صلوك الإجرامي والربامج الرتبوية واملهنية املعدة لل�صجناء�
52- نو�صي باأن ت�صعى الدول الأع�صاء اإىل احلد من احتجاز الأ�صخا�س قبل حماكمتهم، حيثما 

يكون ذلك منا�صبا، واأن تعزز �صبل الو�صول اإىل اآليات العدالة والدفاع القانوين�
والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  موؤمترات  لنتائج  والناجعة  الة  الفعَّ املتابعة  53- ندعم 
اجلنائية� ونرحب باإدراج بند دائم يف جدول اأعمال جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دوراتها 
ال�صنوية ب�صاأن هذه امل�صاألة وب�صاأن الأعمال التح�صريية ملوؤمترات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املقبلة�
الثالث ع�صر ملنع  ا�صت�صافة موؤمتر الأمم املتحدة  التقدير بعر�س حكومة قطر  54- نرحب مع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام 2015�
55- نعرب عن عميق امتناننا للربازيل، �صعبا وحكومة، على ما اأبدته من حفاوة وكرم �صيافة 

رته من مرافق ممتازة للموؤمتر الثاين ع�صر� وما وفَّ

)13(مرفق قرار اجلمعية العامة 229/65�

�A/CONF.213/17 14(انظر(
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 58-  اإعالن الدوحة ب�شاأن اإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
يات  ي للتحدِّ  يف جدول اأعمال الأمم املتحدة الأو�شع من اأجل الت�شدِّ

 الجتماعية والقت�شادية وتعزيز �شيادة القانون على ال�شعيدين 
12

الوطني والدويل وم�شاركة اجلمهور*

لي الدول الأع�صاء، نحن، روؤ�صاء الدول واحلكومات ووزراء وممثِّ
املنعقد يف  الثالث ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  يف موؤمتر الأمم املتحدة  وقد اجتمعنا 
�صيادة  بدعم  امل�صرتك  التزامنا  تاأكيد  اإعادة  اأجل  من   ،2015 ني�صان/اأبريل   19 اإىل   12 من  الدوحة، 
القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل اأ�صكاله ومظاهره، على ال�صعيدين املحلي والدويل، وبالعمل على 
�صبل  وبتوفري  للم�صاءلة،  وخا�صعة  واإن�صانية  ومن�صفة  الة  فعَّ اجلنائية  بالعدالة  املعنية  ُنُظمنا  تكون  اأن 
للجميع على  و�صاملة  ون�زيهة  للم�صاءلة  الة وخا�صعة  فعَّ موؤ�ص�صات  وببناء  للجميع،  العدالة  اإىل  الو�صول 
وحرياته  الإن�صان  حقوق  جميع  واحرتام  ومبراعاة  الإن�صان  كرامة  مببداأ  وبالتم�صك  امل�صتويات،  جميع 

الأ�صا�صية يف كل الأحوال،
وحتقيقًا لهذه الغاية، نعلن ما يلي:

1- نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث موؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
املمتد منذ 60 �صنة، ولدورها املهم امل�صتمر، ب�صفتها من اأكرب املحافل الدولية واأكرثها تنوُّعًا من حيث 
تبادل الآراء والتجارب يف جمالت البحوث وتطوير القوانني وال�صيا�صات والربامج بني الدول واملنظمات 
ا�صتبانة  بهدف  �صات،  والتخ�صُّ املهن  خمتلف  ميثلون  الذين  الأف���راد  واخل��رباء  الدولية  احلكومية 
تلك  قدمته  مبا  ونعرتف  اجلنائية�  والعدالة  اجلرمية  منع  ميدان  يف  امل�صتجدة  وامل�صائل  الجتاهات 
املوؤمترات من م�صاهمات فريدة ومهمة يف تطوير القوانني وال�صيا�صات، وكذلك يف ا�صتبانة الجتاهات 

وامل�صائل امل�صتجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية�
د جمددًا ما تتَّ�صم به م�صائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من طابع �صامل ملختلف  2- نوؤكِّ
املتحدة  الأمم  اأعمال  ج��دول  يف  امل�صائل  تلك  اإدم��اج  اإىل  حاجة  من  ذل��ك  ي�صتتبعه  وم��ا  القطاعات، 
منع  جلنة  مه  �صتقدِّ ما  اإىل  ونتطلع  املنظومة�  نطاق  على  التن�صيق  تعزيز  اأج��ل  من  نطاقًا،  الأو���ص��ع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف امل�صتقبل من م�صاهمات فيما يتعلق ب�صوغ وتنفيذ ال�صيا�صات والربامج 
املوؤمترات تو�صيات  اعتبارها  يف  اآخ��ذًة  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  والدولية   الوطنية 

ومرتِكزًة عليها�
�صامها  نة لها واتِّ 3- ندرك ما لفعالية نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملوؤ�ص�صات املكوِّ
بالإن�صاف والإن�صانية واخل�صوع للم�صاءلة من اأهمية كعن�صر حموري يف اإر�صاء �صيادة القانون� ونلتزم 
اأ�صكالها ومظاهرها،  ُنُهج �صمولية وجامعة يف مواجهة الإجرام والعنف والف�صاد والإرهاب بكل  باع  باتِّ
ق ومتما�صك، جنبًا اإىل جنب مع برامج اأو تدابري  وبالعمل على تنفيذ تدابري املواجهة تلك على نحو من�صَّ

* قرار اجلمعية العامة 174/70، املعتمد يف 17 كانون الأول/دي�صمرب 2015�
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ال�صلم  وحتقيق  الثقايف  التنوع  واح��رتام  الفقر  على  والق�صاء  والقت�صادية  الجتماعية  للتنمية  اأو�صع 
الجتماعي واإ�صراك جميع فئات املجتمع�

باأنَّ التنمية امل�صتدامة و�صيادة القانون مرتابطان ترابطًا �صديدًا ويعزز كل منهما  ن�صلِّم   -4
ب باإر�صاء عملية �صفافة و�صاملة للجميع على ال�صعيد احلكومي الدويل فيما يخ�س  الآخر� ولذلك، نرحِّ
عليها  توافق  امل�صتدامة  للتنمية  اأهداف عاملية  و�صع  اإىل  تهدف  التي  بعد عام 2015،  ملا  التنمية  خطة 
التابع  امل�صتدامة،  التنمية  باأهداف  املعني  املفتوح  العامل  الفريق  باأنَّ مقرتحات  وُنِقرُّ  العامة،  اجلمعية 
للجمعية، هي الأ�صا�س الرئي�صي لإدماج اأهداف التنمية امل�صتدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015، 
د جمددًا يف هذا ال�صياق اأنَّ الرتويج ملجتمعات  مع ت�صليمنا باأنه �صُينظر اأي�صًا يف م�صاهمات اأخرى� ونوؤكِّ
باع نهج  م�صاملة وخالية من الف�صاد وم�صِركة للجميع ذو اأهمية يف التنمية امل�صتدامة، مع الت�صديد على اتِّ
الة وخا�صعة للم�صاءلة و�صاملة للجميع  ر �صبل العدالة للجميع ويبني موؤ�ص�صات فعَّ متمحور حول النا�س يوفِّ

على جميع امل�صتويات�
�صامها  نة لها واتِّ د جمددًا التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة اجلنائية واملوؤ�ص�صات املكوِّ نوؤكِّ  -5
ع م�صاركة  بالإن�صاف والإن�صانية واخل�صوع للم�صاءلة وعزمنا ال�صيا�صي القوي على القيام بذلك، ون�صجِّ
الأمم  اأعمال  بجدول  للنهو�س  الالزمة  الظروف  يهيِّئ  ا  ممَّ فعليًّا،  واإ�صراكها  املجتمع  قطاعات  جميع 
املتحدة الأو�صع، مع املراعاة التامة ملبداأَْي �صيادة الدول و�صالمتها الإقليمية، والت�صليم مب�صوؤولية الدول 
الأع�صاء عن مراعاة كرامة الإن�صان وجميع احلقوق الإن�صانية واحلريات الأ�صا�صية لكل الب�صر، وخ�صو�صًا 
رين باجلرمية والذين قد يكونون على احتكاك مع نظام العدالة اجلنائية، مبن فيهم امل�صت�صعفون  املتاأثِّ
دة و�صديدة،  �صون لأ�صكال متييز متعدِّ من اأفراد املجتمع، ب�صرف النظر عن و�صعيتهم، الذين قد يتعرَّ
اأيًّا كان �صكله� وحتقيقا لتلك الغاية،  اأو التمييز،  وعن منع ومكافحة اجلرائم املدفوعة بعدم الت�صامح 

نعتزم ما يلي:
)اأ( اعتماد �صيا�صات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تتَّ�صم بال�صمولية 
وباإ�صراك اجلميع، وتاأخذ بعني العتبار الكامل ما يوجد من اأدلة ومن عوامل اأخرى ذات �صلة، مبا فيها 
الأ�صباب اجلذرية لالإجرام والظروف امل�صاعدة على حدوثه، والقيام، مبا يتوافق مع التزاماتنا مبقت�صى 
القانون الدويل، ومع مراعاة ما يت�صل بذلك من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 
القانون وحماية حقوق  �صيادة  بتدعيم  املكلَّفني  للموظفني  املالئم  التدريب  ب�صمان  والعدالة اجلنائية، 

الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية؛
خمت�صة  هيئة  اأم��ام  له،  ل داعي  اإبطاء  دون  من�صفة،  حماكمة  يف  فرد  كل  حق  �صمان  )ب(  
ر �صبل الو�صول اإىل العدالة على قدم امل�صاواة، مع  وم�صتقلة وحمايدة قائمة مبقت�صى القانون، ويف تي�صُّ
ر ال�صتعانة مبحام ومبرتجم �صفوي اإذا لزم الأمر، و�صمان  �صمانات مبراعاة الأ�صول الإجرائية، وتي�صُّ
ي احلر�س الواجب ملنع  )1( من حقوق ذات �صلة؛ وَتوخِّ

ما تن�س عليه اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية)12( 
التعذيب  اأ�صكال  ملنع جميع  الة  فعَّ وق�صائية  واإدارية  ت�صريعية  تدابري  واتِّخاذ  ومكافحتها؛  العنف  اأفعال 
وغريه من اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو الالاإن�صانية اأو املهينة، وملالحقة مرتكبي هذه الأفعال 

ومعاقبتهم، وللق�صاء على اإمكانية الإفالت من العقاب؛

)1(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638�
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على  احل�صول  �صبل  تو�صيع  اأجل  من  القانونية،  امل�صاعدة  �صيا�صات  واإ�صالح  مراجعة  )ج(   
ذلك  تقت�صي  عندما  اأو  كافية  م��وارد  ل ميتلك  ملن  اجلنائية  الإج���راءات  يف  الة  فعَّ قانونية  م�صاعدة 
م�صلحة العدالة، بو�صائل منها و�صع خطط وطنية يف هذا املجال اإذا اقت�صت ال�صرورة، وبناء قدرات 
مع  ال�صوؤون،  جميع  يف  اأ�صكالها  بكل  الة  الفعَّ القانونية  امل�صاعدة  على  احل�صول  �صبل  و�صمان  لتوفري 
نظم  يف  القانونية  امل�صاعدة  على  احل�صول  �صبل  ب�صاأن  وتوجيهاتها  املتحدة  الأمم  مبادئ   مراعاة 

)2(
العدالة اجلنائية؛)12( 

)د(  بذل ق�صارى اجلهود ملنع الف�صاد ومكافحته، ولتنفيذ تدابري تهدف اإىل تعزيز ال�صفافية 
يف الإدارة العمومية واإىل ت�صجيع الن زاهة وامل�صاءلة يف نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية، مبا يتوافق مع 

)3(
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد؛)13( 

)ه( اإدماج امل�صائل املتعلقة بالأطفال وال�صباب يف جهودنا الرامية اإىل اإ�صالح نظم العدالة 
يتَّ�صق  ي، مبا  اأ�صكال العنف وال�صتغالل والتعدِّ اإدراكًا منا لأهمية حماية الأطفال من جميع  اجلنائية، 
 )4(

الطفل)14(  حقوق  اتفاقية  فيها  مبا  ال�صلة،  ذات  الدولية  ال�صكوك  مبقت�صى  الأط��راف  التزامات  مع 
املتحدة  الأمم  ا�صرتاتيجيات  اأحكام  من  بذلك  ما يت�صل  مراعاة  ومع   )5(

الختيارية،)15(  وبروتوكولتها 
والعدالة  اجلرمية  منع  جم��ال  يف  الأط��ف��ال  �صد  العنف  على  للق�صاء  النموذجية  العملية  وتدابريها 
)6( و�صوغ وتطبيق �صيا�صات يف جمال العدالة تكون �صاملة ومكيَّفة مع احتياجات الطفل وتركز 

اجلنائية؛)16( 
الأطفال من حريتهم  اإىل حرمان  اللجوء  مبداأ عدم  مع  يتوافق  الف�صلى، مبا  ما يحقق م�صلحته  على 
اإلَّ كمالذ اأخري ولأق�صر مدة منا�صبة ممكنة، حلماية الأطفال الذين هم على احتكاك بنظام العدالة 
اجلنائية وكذلك الأطفال الذين هم يف اأيِّ حالة اأخرى تتطلب اإجراءات قانونية، خ�صو�صًا فيما يتعلق 
بعالجهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع� ونتطلع يف هذا ال�صدد اإىل نتائج الدرا�صة العاملية عن الأطفال 

دين من حريتهم؛ املجرَّ
وتنفيذ  ب�صوغ  اجلنائية،  بالعدالة  املعنية  نظمنا  �صميم  يف  جن�صاين  منظور  اإدراج  )و(    
العنف،  اأ�صكال  جميع  من  والفتيات  للن�صاء  التامة  احلماية  لت�صجيع  وطنية  وخطط  ا�صرتاتيجيات 
اتفاقية  مبقت�صى  الأط��راف  التزامات  مع  يتوافق  مبا  جن�صاين،  بدافع  والفتيات  الن�صاء  قتل  فيها  مبا 
مراعاة  ومع   )8(

بها،)18(  امللحق  الختياري  والربوتوكول   )7(
امل��راأة)17(  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

امل��راأة  �صد  العنف  على  للق�صاء  العملية  والتدابري  النموذجية  لال�صرتاتيجيات  ثة  املحدَّ ال�صيغة 
والفتيات  الن�صاء  قتل  ب�صاأن  العامة  اجلمعية  وق��رارات   )9(

اجلنائية)19(  والعدالة  اجلرمية  منع   يف جمال 
بدافع جن�صاين؛

)2(مرفق قرار اجلمعية العامة 187/67�

)3( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2349، الرقم 42146�

)4(املرجع نف�صه، املجلَّد 1577، الرقم 27531�

)5( املرجع نف�صه، املجلَّدان 2171 و2173، الرقم 27531؛ ومرفق قرار اجلمعية العامة 138/66�

)6( مرفق قرار اجلمعية العامة 194/69�

)7( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، الرقم 20378�

)8(  املرجع نف�صه، املجلَّد 2131، الرقم 20378�

)9(  مرفق قرار اجلمعية العامة 228/65�
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اأ من �صيا�صاتنا املتعلقة  )ز( الرتويج لتدابري تراعي حتديدًا املنظور اجلن�صاين كجزء ل يتجزَّ
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلك اإعادة تاأهيل اجلانيات واإعادة اإدماجهن 
يف املجتمع، مع مراعاة قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�صجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات 

)10(
)قواعد بانكوك(؛)12(

الة لالرتقاء بو�صعية املراأة يف نظم  )ح( �صوغ وتنفيذ ا�صرتاتيجيات وخطط وطنية مالئمة وفعَّ
وموؤ�ص�صات العدالة اجلنائية على �صعيد املراتب القيادية والإدارية وغريها؛

)ط(   تعزيز ت�صاوي جميع الأ�صخا�س اأمام القانون، مبا يف ذلك امل�صاواة بني اجلن�صني، لالأفراد 
باع نهج �صامل بالتعاون مع �صائر قطاعات  املنتمني اإىل اأقليات ولأهايل البلدان الأ�صليني، بو�صائل منها اتِّ
احلكومة واأع�صاء املجتمع املدين ذوي ال�صلة وو�صائط الإعالم، وت�صجيع توظيف الأفراد املنتمني لتلك 

الفئات لدى موؤ�ص�صات العدالة اجلنائية؛

ز على التعليم والعمل والرعاية الطبية  )ي( تنفيذ وتعزيز �صيا�صات ب�صاأن ن�زلء ال�صجون ُتركِّ
واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع ومنع معاودة الإجرام، والنظر يف تطوير وتدعيم ال�صيا�صات 
جن حيثما كان ذلك منا�صبًا،  الرامية اإىل دعم اأ�صر ال�صجناء، وكذلك ترويج وت�صجيع ا�صتخدام بدائل ال�صَّ
ومراجعة اأو اإ�صالح اإجراءاتنا اخلا�صة بالعدالة الت�صاحلية وغريها من الإجراءات دعمًا لنجاح عملية 

اإعادة الإدماج؛

خالل  من  ال�صجون  اكتظاظ  يف  املتمثل  التحدي  مواجهة  اإىل  الرامية  جهودنا  تكثيف  )ك(   
اإ�صالحات منا�صبة لنظم العدالة اجلنائية، ت�صمل، عند القت�صاء، اإجراء مراجعة لل�صيا�صات العقابية 
واتِّخاذ تدابري عملية للحد من الحتجاز ال�صابق للمحاكمة وتعزيز ا�صتخدام اجلزاءات غري الحتجازية 

وحت�صني �صبل احل�صول على امل�صاعدة القانونية اإىل اأق�صى مدى ممكن؛

ف على ال�صحايا وال�صهود وحمايتهم وتقدمي الدعم وامل�صاعدة  الة للتعرُّ )ل(    اعتماد تدابري فعَّ
الف�صاد  مبا فيها  اجلرائم،  جلميع  الت�صدي  ت�صتهدف  التي  اجلنائية  العدالة  تدابري  اإطار  �صمن  لهم 
والإرهاب، مبا يتوافق مع ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ومع مراعاة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف 

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛

ار بالأ�صخا�س ه نحو ال�صحايا يهدف اإىل منع ومكافحة جميع اأ�صكال الجتِّ  )م(     تنفيذ َنهج موجَّ
ال�صخرة  اأو  ال�صتغالل اجلن�صي،  اأ�صكال  اأو �صائر  الغري  ا�صتغالل دعارة  فيه  ال�صتغالل، مبا  لأغرا�س   
وذلك مبا  الأع�صاء،  ن�زع  اأو  اأو ال�صتعباد  بالرق،  ال�صبيهة  اأو املمار�صات  الرق  اأو  الق�صرية،  اأو اخلدمة 
ار بالأ�صخا�س، وبخا�صة الن�صاء  يتوافق مع الأحكام ذات ال�صلة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتِّ
مراعاة  ومع   )11(

الوطنية،)13(  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  ل  املكمِّ والأطفال، 

)4( مرفق قرار اجلمعية العامة 229/65�

)4( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574�



445 اجلزء اخلام�س، ثانيًا- الإعالنات 

الإقليمية  املنظمات  مع  والعمل  بالأ�صخا�س،)12(  ��ار  الجتِّ ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  عمل  خطة 
والدولية ومنظمات املجتمع املدين، ح�صب القت�صاء، على تذليل العقبات التي قد تعوق تو�صيل امل�صاعدة 

ار؛ الجتماعية والقانونية اإىل �صحايا الجتِّ
الن�صاء  �صيما  ل  بني،  املهرَّ للمهاجرين  الإن�صانية  احلقوق  حلماية  الة  فعَّ تدابري  تنفيذ  )ن(  
اتفاقية  الأطراف مبقت�صى  التزامات  يتوافق مع  امل�صاَحبني، مبا  املهاجرين غري  والأطفال  والأطفال، 
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية)13( والربوتوكول املتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين 
ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،)14(  عن طريق الرب والبحر واجلو املكمِّ
ملجرد  الربوتوكول  اإطار  يف  اجلنائية  للمالحقة  ُعر�صة  املهاجرون  ي�صبح  باألَّ  اللتزام  تت�صمن  والتي 
كونهم هدفًا لفعل التهريب، ومبقت�صى �صائر ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة، وبذل ق�صارى اجلهود ملنع 

فقدان املزيد من الأرواح وجللب اجلناة للمثول اأمام العدالة؛
الة للق�صاء على العنف �صد جميع املهاجرين والعمال املهاجرين واأ�صرهم،  تنفيذ تدابري فعَّ )�س( 
واتِّخاذ كل اخلطوات القانونية والإدارية الالزمة ملنع ومكافحة اجلرائم املنطوية على ا�صتعمال العنف 

�صد تلك الفئات؛
)ع(   اإجراء مزيد من البحوث حول الإيذاء الإجرامي املرتكب بدوافع متييزية، اأيًّا كان نوعها، 
الة التي ميكن اأن متنع  وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بالقوانني وال�صيا�صات الفعَّ

وقوع تلك اجلرائم، وجلب اجلناة للمثول اأمام العدالة، وتقدمي الدعم لل�صحايا؛
�س لتعزيز قدرتهم  )ف(  النظر يف تزويد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية بتدريب متخ�صِّ
اأيًّا كان نوعها، وعلى فهم تلك اجلرائم  الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية،  التعرف على جرائم  على 
النا�س  ثقة  وبناء  ال�صحايا،  اأو�صاط  يف  بفعالية  النخراط  على  وم�صاعدتهم  عنها،  والتحري  وقمعها 

وتعاونهم مع اأجهزة العدالة اجلنائية؛
)�س( تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز، مبا فيها العن�صرية 
ب الديني وكره الأجانب والتمييز املتعلق بنوع اجلن�س، بو�صائل منها تعزيز الوعي واإعداد مواد  والتع�صُّ

وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقت�صى الأمر، يف �صوغ واإنفاذ ت�صريعات مناه�صة للتمييز؛
)ق(   العمل، من خالل اإجراءات حملية منا�صبة ل�صتبانة الق�صايا ومعاجلتها يف الوقت املنا�صب، 
ال�صحفيني  �صد  هة  واملوجَّ الق�صائية  وليتنا  نطاق  �صمن  املندرجة  العنف  اأفعال  ومكافحة  منع  على 
�صني بوجه خا�س للرتهيب وامل�صايقة  والعاملني يف و�صائط الإعالم، الذين جتعلهم واجباتهم املهنية معرَّ
والعنف، خ�صو�صًا من جانب اجلماعات الإجرامية املنظمة والإرهابيني ويف ظروف النزاعات وما بعد 
مع  يتوافق  مبا  الة،  وفعَّ و�صريعة  ن�زيهة  حتقيقات  خالل  من  للم�صاءل���ة  اخل�ص���وع  و�صم��ان  النزاعات، 

الت�صريعات الوطنية واأحكام القانون الدويل املنطبقة؛

)12(القرار 293/64�

)13(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574�

)14( املرجع نف�صه، املجلَّد 2241، الرقم 39574�
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املعلومات  توافر  زي��ادة  اإىل  الرامية  والطرائق  الأدوات  وا�صتخدام  ا�صتحداث  تدعيم  )ر(   
ال��دويل  ال�صعيد  على  اجلنائية  وال��ع��دال��ة  ب��الإج��رام  املتعلقة  التحليلية  وال��درا���ص��ات  الإح�صائية 
وتقييمه  لالإجرام  الت�صدي  تدابري  اأث��ر  قيا�س  اأج��ل  من  والدرا�صات،  املعلومات  تلك  نوعية  وحت�صني 
الوطني  ال�صعيد  على  اجلنائية  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  منع  ب��رام��ج  فعالية  وتعزيز  اأف�صل  نحو   على 

والإقليمي والدويل�
الدنيا  النموذجية  بالقواعد  املعني  اخل���رباء  فريق  ب��ه  ا�صطلع  ال��ذي  بالعمل  ب  6- نرحِّ
فريق  اأجن���زه  ال���ذي  ال��ق��واع��د،  لتلك  ث��ة  امل��ح��دَّ ال�صيغة  مب�����ص��روع  علمًا  ونحيط  ال�صجناء،  ملعاملة 
اآذار/م��ار���س   5 اإىل   2 من  الفرتة  يف  اأفريقيا،  جنوب  ت��اون،  كيب  يف  املعقود  اجتماعه  يف  اخل��رباء 
واتِّخاذها  ح  املنقَّ امل�صروع  ه��ذا  يف  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  نظر  اإىل  ونتطلع   ،2015 

اإجراًء ب�صاأنه�
ية، هو  د على اأنَّ توفري التعليم جلميع الأطفال وال�صباب، مبا يف ذلك الق�صاء على الأُمِّ 7- ُن�صدِّ
�صرورة اأ�صا�صية ملنع اجلرمية والف�صاد ولرتويج ثقافة قائمة على المتثال للقانون تدعم �صيادة القانون 
ال���دور الأ�صا�ص���ي  اأي�صًا يف ه���ذا ال�ص��دد على  د  يات الثقافية� وُن�صدِّ وحقوق الإن�صان، مع مراعاة الهوِّ

مل�صاركة ال�صباب يف جهود منع اجلرمية� ولذلك، نعتزم ما يلي:
)اأ( توفري بيئة تعلُّم يف املدار�س تتَّ�صم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من املجتمع املحلي، 
العنف وامل�صايقة والبلطجة والتعدي اجلن�صي وتعاطي  اأ�صكال  بو�صائل منها حماية الأطفال من جميع 

رات، مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛ املخدِّ
)ب(  اإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�صائر جوانب �صيادة القانون يف نظمنا التعليمية 

املحلية؛
والربامج  ال�صيا�صات  جميع  يف  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  ا�صرتاتيجيات  اإدم��اج  )ج(   
خا�س  اهتمام  اإي��الء  مع  ال�صباب،  مت�سُّ  التي  تلك  وخ�صو�صًا  ال�صلة،  ذات  والقت�صادية  الجتماعية 

ز على زيادة فر�س التعليم والعمل لل�صباب والبالغني اليافعني؛ للربامج التي تركِّ
)د( توفري اإمكانية ح�صول اجلميع على التعليم، مبا فيه اكت�صاب املهارات التقنية واملهنية، 

وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع�
8- ن�صعى اإىل توطيد التعاون الدويل ب�صفته ركنًا اأ�صا�صيًّا يف جهودنا الرامية اإىل تعزيز منع 
واخل�صوع  والإن�صانية  والإن�صاف  بالفعالية  اجلنائية  بالعدالة  املعنية  نظمنا  �صام  اتِّ و�صمان  اجلرمية 
الأط��راف  ال��دول  ع  ون�صجِّ امل��ط��اف�  نهاية  يف  اجل��رائ��م  جميع  ومكافحة  منع  اإىل  و���ص��وًل  للم�صاءلة، 
بها  امللحقة  والربوتوكولت  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تنفيذ  على 
والتفاقيات  رات  املخدِّ ملراقبة  الثالث  الدولية  والتفاقيات  الف�صاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  واتفاقية 
والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب، وعلى ال�صتفادة من تلك ال�صكوك ا�صتفادة اأجنع؛ 
اإليها بعُد على النظر يف  اأو مل تن�صم  ق على تلك ال�صكوك  ونحث جميع الدول الأع�صاء التي مل ت�صدِّ
التزاماتنا  جلميع  ممتثلًة  الإره��اب  ملكافحة  ُتتَّخذ  تدابري  اأيُّ  تكون  اأن  وجوب  على  د  ون�صدِّ ذلك�  فعل 
مبقت�صى القانون الدويل� ونعتزم امل�صي يف تعزيز التعاون الدويل على وقف ال�صتغالل املنهجي لأعداد 
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ن�صعى  ولذلك  واملهانة�  التعدي  وط��اأة  حتت  العي�س  على  وُيق�َصرون  ُيكَرهون  الذين  الأف��راد  من   كبرية 
جاهدين اإىل:

العدالة  نظم  ق��درات  تطوير  يف  امل�صي  على  والإقليمي  ال��دويل  التعاون  وتوطيد  )اأ( تعزيز 
القت�صاء،  وتدعيمها ح�صب  الوطنية  الت�صريعات  لتحديث  بذل جهود  منها  بو�صائل  الوطنية،  اجلنائية 
مبهاراتهم،  والرتقاء  بلداننا  يف  اجلنائية  العدالة  اأجهزة  موظفي  تدريب  يف  معًا  ال�صرتاك  وكذلك 
امل�صائل  يف  ال��دويل  بالتعاون  ُتعنى  الة  وفعَّ قوية  مركزية  �صلطات  ن�صوء  تعزيز  اأج��ل  من  خ�صو�صًا 
الإج���راءات  ونقل  القانونية  امل�صاعدة  وت��ب��ادل  املطلوبني  ت�صليم  جم��ال  يف  ذل��ك  يف  مب��ا  اجلنائية، 
القت�صاء،  عند  واإقليمية  ثنائية  تعاون  اتفاقات  واإب��رام  عليهم،  املحكوم  الأ�صخا�س  ونقل  اجلنائية 
واأع�صاء  املركزية  وال�صلطات  القانون  اإن��ف��اذ  �صلطات  ت�صم  �صة  متخ�صِّ �صبكات  اإن�صاء  وموا�صلة 
املعلومات  تبادل  اأج��ل  من  القانونية،  امل�صاعدة  مي  ومقدِّ الدفاع  وحمامي  والق�صاة  العامة  النيابات 
�صبكة  لإن�����ص��اء  ال��رتوي��ج  القت�صاء،  عند  ت�صمل،  بو�صائل  الفنية،  واخل���ربات  اجل��ي��دة  وامل��م��ار���ص��ات 
ذلك،  اأمكن  حيثما  املخت�صة،  ال�صلطات  بني  املبا�صر  الت�صال  تطوير  اأج��ل  من  عاملية،  افرتا�صية 
املعلومات والت�صالت على با�صتخدام من�صات  القانونية،  امل�صاعدة  وتبادل  املعلومات  لتقا�صم   تعزيزًا 

اأف�صل وجه؛
اجلنائية  العدالة  اأجهزة  موظفي  وتدريب  ال��ق��درات،  بناء  برامج  تنفيذ  دعم  )ب(  موا�صلة 
اأ�صكاله ومظاهره، مبا يتوافق مع حقوق الإن�صان وحرياته الأ�صا�صية،  على منع ومكافحة الإرهاب بكل 
لأغرا�س  الإنرتنت  وا�صتخدام  الإره��اب  ومتويل  اجلنائية  امل�صائل  الدويل يف  التعاون  ي�صمل  نحو  وعلى 
اإرهابية وتدمري الإرهابيني للرتاث الثقايف والختطاف للح�صول على فدية اأو بغر�س البتزاز، وكذلك 
على معاجلة الظروف التي ت�صاعد على انت�صار الإرهاب، والتعاون على ا�صتبانة جمالت منا�صبة للعمل 
امل�صرتك، وكذلك على معاجلة تلك املجالت وموا�صلة حتليلها، بو�صائل منها تبادل املعلومات وتقا�ُصم 
ال، من اأجل مواجهة ما يوجد يف بع�س الأحيان من �صالت  التجارب واملمار�صات الف�صلى على نحو فعَّ
رات  باملخدِّ املت�صلة  امل�صروعة  غري  والأن�صطة  الوطنية  عرب  مة  املنظَّ اجلرمية  بني  حمتملة  اأو  متنامية 
واأن�صطة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للت�صدي 

لتلك اجلرائم؛
الة، على ال�صعيدين الوطني والدويل، تهدف اإىل احليلولة دون انتفاع  )ج(   اعتماد تدابري فعَّ

اجلماعات الإرهابية مببالغ الفدية؛
)د( توطيد التعاون على ال�صعيد الدويل والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي من اأجل مواجهة 
خطر املقاتلني الإرهابيني الأجانب، بو�صائل منها تعزيز تقا�صم املعلومات العملياتية يف الوقت املنا�صب 
الأمم  مكتب  رها  يوفِّ التي  كتلك  القدرات،  بناء  واأن�صطة  القت�صاء،  ح�صب  اللوج�صتي،  الدعم  وتقدمي 
رات واجلرمية، بهدف تقا�صم واعتماد املمار�صات الف�صلى يف حتديد هوية اأولئك  املتحدة املعني باملخدِّ
متويلهم  ومنع  اأو عربها،  اإليها  اأو  الأع�صاء  ال��دول  من  �صفرهم  ومنع  الأجانب،  الإرهابيني  املقاتلني 
ف املقرتن بالعنف ون�صر الأفكار الراديكالية اجلانحة  وح�صدهم وجتنيدهم وتنظيمهم، ومواجهة التطرُّ
تنفيذ برامج ملكافحة  اإىل  الرامية  الإره��اب، وتعزيز جهودنا  اإىل  اأن يف�صيا  اللذين ميكن  العنف،  اإىل 
اإرهابية  اأفعال  اأيُّ �صخ�س ي�صارك يف متويل  اإىل العدالة  م  اأن يقدَّ هات الراديكالية، والعمل على  التوجُّ
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اأو التخطيط اأو الإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها، امتثاًل لاللتزامات التي يق�صي بها القانون الدويل، 
وكذلك اأحكام القانون الداخلي املنطبقة؛

املتاأتية  امل��وج��ودات  نقل  وكذلك  الف�صاد،  ومكافحة  ومنع  لك�صف  الة  فعَّ تدابري  )ه( تنفيذ 
يف  الأع�صاء  الدول  اإىل  مة  املقدَّ وامل�صاعدة  الدويل  التعاون  وتدعيم  وغ�صلها،  اخلارج  اإىل  الف�صاد  من 
ف على تلك املوجودات وجتميدها اأو حجزها، وكذلك ا�صرتدادها اأو اإعادتها، وفقًا لأحكام  جمال التعرُّ
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد، وخ�صو�صًا الف�صل اخلام�س منها، والعمل يف هذا ال�صدد على 
موا�صلة مناق�صة طرائق مبتكرة لتح�صني تبادل امل�صاعدة القانونية من اأجل ت�صريع اإجراءات ا�صرتداد 
خالل  من  املكت�صبة  واملعارف  التجارب  من  اأي�صًا  ال�صتفادة  مع  جناحها،  فر�س  وزي��ادة  امل��وج��ودات 
رات واجلرمية  باملخدِّ املعني  املتحدة  التابعة ملكتب الأمم  امل�صروقة،  املوجودات  ا�صرتداد   تنفيذ مبادرة 

والبنك الدويل؛
امل�صروعة،  غ��ري  املالية  قات  التدفُّ جميع  ومكافحة  ملنع  ا�صرتاتيجيات  ا�صتحداث  )و( 
فيها  مبا  واملالية،  القت�صادية  اجلرائم  ملكافحة  اأجن��ع  تدابري  اعتماد  اإىل  العاجلة  احلاجة  وتاأكيد 
الوطنية  ع��رب  جوانبها  يف  خ�صو�صًا  ال�صركات،  وج��رائ��م  ال�صريبية  اجل��رائ��م  وك��ذل��ك   الح��ت��ي��ال، 

ذات ال�صلة؛
غ�صل  ملنع  القت�صاء،  عند  جديدة  اإج���راءات  اعتماد  اأو  القائمة،  الإج���راءات  )ز( تدعيم 
مبا  الإجرامية،  العائدات  ك�صف  اإىل  الرامية  التدابري  وتعزيز  اأجن��ع،  نحو  على  ومكافحته  الأم���وال 
اأثر تلك  اآمنة، واقتفاء  ُيعَرف من�صوؤها والتي توجد يف مالذات  التي ل  فيها الأموال و�صائر املوجودات 
الأموال واملوجودات وجتميدها وحجزها وا�صرتدادها، بغر�س م�صادرتها يف نهاية املطاف، مبا يف ذلك 
م�صادرتها بدون ال�صتناد اإىل اإدانة، عند القت�صاء، ومبا يتوافق مع القانون الداخلي، و�صمانًا ل�صفافية 

الت�صرُّف يف العائدات امل�صادرة؛
دة اأو املحجوزة اأو امل�صادرة  )ح( ا�صتح��داث وتنفي���ذ اآلي���ات منا�صب����ة لإدارة املوجودات املجمَّ
التي ه��ي عائ���دات اإجرامية وللحفاظ على قيمة تلك املوجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدويل 
يف امل�صائل اجلنائية وا�صتك�صاف �ُصبل تقدمي الدول، بع�صها اإىل بع���س، ق����درًا مماثاًل من الع���ون ف���ي 

الإجراءات املدني���ة والإدارية التي ت�صتهدف م�صادرة تلك املوجودات؛
مع  املهاجرين،  وتهريب  بالأ�صخا�س  ���ار  الجتِّ ومكافحة  ملنع  مالئمة  ت��داب��ري  ��خ��اذ  اتِّ )ط(  
يلزم  م��ا  ك��ل  ��خ��اذ  ب��اتِّ اجل��رائ��م،  م��ن  النوعني  لهذين  ه��دف��ًا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  ال�صحايا  حماية 
وتوطيد  القت�صاء،  ح�صب  ال�صلة،  ذوي  الربوتوكولني  لأح��ك��ام  وفقًا  واإداري���ة  قانونية  خطوات  من 
والإقليمي  الثنائي  التعاون  توثيق  وكذلك  الوطني،  ال�صعيد  على  الأجهزة  بني  فيما  والتن�صيق   التعاون 

د الأطراف؛ واملتعدِّ
ار بالأ�صخا�س وتهريب  ي عن اجلرائم املتعلقة بالجتِّ )ي( النظر يف القيام، بالتزامن مع التحرِّ
يات مالية بهدف اقتفاء وجتميد وم�صادرة العائدات املتاأتية من  املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، بتحرِّ
دة لغ�صل الأموال، وكذلك يف تعزيز التن�صيق  تلك اجلرائم، ويف اعتبار تلك الأفعال جرائم اأ�صلية ممهِّ

وتقا�صم املعلومات بني الأجهزة ذات ال�صلة؛
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الة ملنع ومكافحة �صنع الأ�صلحة  )ك(   القيام، ح�صب القت�صاء، با�صتحداث واعتماد تدابري فعَّ
ار بها ب�صورة غري م�صروعة، بو�صائل  ناتها والذخرية، وكذلك املتفجرات، والجتِّ النارية واأجزائها ومكوِّ
و�صنع  النارية  لالأ�صلحة  امل�صروع  ال�صتخدام غري  الق�صاء على  اإىل  تهدف  توعية  تنظيم حمالت  منها 
املتفجرات ب�صورة غري م�صروعة، وت�صجيع الدول الأطراف يف بروتوكول مكافحة �صنع الأ�صلحة النارية 
ل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة  ار بها ب�صورة غري م�صروعة، املكمِّ ناتها والذخرية والجتِّ واأجزائها ومكوِّ
)15( على تدعيم تنفيذ ذلك الربوتوكول بو�صائل منها النظر يف ا�صتخدام 

مة عرب الوطنية،)12( اجلرمية املنظَّ
الأدوات املتاحة، مبا فيها تكنولوجيات الو�صم وحفظ ال�صجالت، ت�صهياًل لقتفاء اأثر الأ�صلحة النارية، 
ناتها والذخرية حيثما اأمكن ذلك، من اأجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم  وكذلك اأجزائها ومكوِّ
ار غري امل�صروع بالأ�صلحة  ار غري امل�صروع بالأ�صلحة النارية، ودعم تنفيذ برنامج العمل ملنع الجتِّ الجتِّ
مته  )16( والتنويه مبا قدَّ

ار والق�صاء عليه،)13(  ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الجتِّ
ال�صعيدين  على  م�صاهمات  من  بها،  املت�صلة  امل�صائل  وب�صاأن  امل�صاألة،  هذه  ب�صاأن  املوجودة  ال�صكوك 

الإقليمي والدويل؛
رات العاملية، بال�صتناد اإىل مبداأ امل�صوؤولية   )ل(     تكثيف جهودنا الرامية اإىل معاجلة م�صكلة املخدِّ
والإقليمي  الثنائي  التعاون  فعالية  تعزيز  منها  بو�صائل  ومتوازن،  �صامل  نهج  باع  وباتِّ وامل�صرتكة  العامة 
اجلماعات  �صلوع  مكافحة  اأجل  من  القانون،  اإنفاذ  و�صلطات  الق�صائية  ال�صلطات  بني  فيما  وال��دويل 
اأن�صطة  ار به ب�صورة غري م�صروعة وما يت�صل بذلك من  رات والجتِّ اإنتاج املخدِّ مة يف  الإجرامية املنظَّ

رات؛ ار باملخدِّ اإجرامية، واتِّخاذ خطوات للحدِّ من العنف امل�صاحب لالجتِّ
الة مل�صاعدة  )م(   موا�صلة ا�صتك�صاف جميع اخليارات املتعلقة باإن�صاء اآلية اأو اآليات مالئمة وفعَّ
مة عرب الوطنية على ا�صتعرا�س تنفيذ  موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ال وناجع؛ تلك التفاقية والربوتوكولت امللحقة بها على نحو فعَّ
)ن(   دعوة الدول الأع�صاء اإىل ال�صتفادة من معاهدات الأمم املتحدة النموذجية ب�صاأن التعاون 
الدويل يف امل�صائل اجلنائية عند النظر يف �صوغ اتفاقات مع دول اأخرى، وا�صعًة يف اعتبارها قيمة تلك 
اإىل  والعدالة اجلنائية  ودعوة جلنة منع اجلرمية  الدويل،  بالتعاون  للنهو�س  كاأدوات مهمة  املعاهدات 
موا�صلة مبادرتها الرامية اإىل ا�صتبانة معاهدات الأمم املتحدة النموذجية التي قد حتتاج اإىل حتديث، 

بال�صتناد اإىل امل�صاهمات الواردة من الدول الأع�صاء�
قوة  والتكنولوجي  والجتماعي  القت�صادي  م  التقدُّ منافع  ت�صبح  باأن  ل  التكفُّ اإىل  9- ن�صعى 
ز جهودنا الرامية اإىل منع ومكافحة اأ�صكال الإجرام اجلديدة وامل�صتجدة� وندرك م�صوؤوليتنا  اإيجابية تعزِّ
ي على النحو املنا�صب ملا تطرحه تلك اجلرائم من اأخطار م�صتجدة ونا�صئة� ولذلك  املتمثلة يف الت�صدِّ

ن�صعى جاهدين اإىل:

)15(املرجع نف�صه، املجلَّد 2326، الرقم 39574�

جوانبه،  جميع  من  اخلفيفة  والأ�صلحة  ال�صغرية  بالأ�صلحة  امل�صروع  غري  ار  بالجتِّ املعني  املتحدة  الأمم  موؤمتر  )16(تقرير 
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اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  �صعيد  على  �صاملة  م�صادة  تدابري  وتنفيذ  )اأ( ا�صتحداث 
القت�صاء  عند  والقيام  القانون؛  باإنفاذ  املعنية  وموؤ�ص�صاتنا  الق�صائية  اأجهزتنا  قدرات  تدعيم  ت�صمل 
على  رة  واملتطوِّ وامل�صتجدة  اجلديدة  الإج��رام  اأ�صكال  ومكافحة  ملنع  واإداري��ة  ت�صريعية  تدابري  باعتماد 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  انطباق  نطاق  العتبار  بعني  اآخذين  وال���دويل،  والإقليمي  الوطني  ال�صعيد 
مع  يتوافق  مبا  وذل��ك  اخلطرية"،  "اجلرائم  يخ�س  فيما  الوطنية  عرب  مة  املنظَّ اجلرمية   ملكافحة 

الت�صريعات الوطنية؛
)ب(  ا�صتك�صاف تدابري خا�صة تهدف اإىل توفري بيئة اإلكرتونية اآمنة ومتينة، واإىل منع ومكافحة 
لغر�س  والتجنيد  الهوية  ل�صرقة  اإيالء اهتمام خا�س  مع  الإنرتنت،  ذ عرب  تنفَّ التي  الإجرامية  الأن�صطة 
بني  التعاون  وتوطيد  الإنرتنت،  عرب  ي  والتعدِّ ال�صتغالل  من  وحلماية الأطفال  بالأ�صخا�س  ��ار  الجتِّ
ف على ال�صحايا وحمايتهم  اأجهزة اإنفاذ القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل، لأغرا�س منها التعرُّ
الأطفال،  ي اجلن�صي على  التعدِّ بالأطفال، وخ�صو�صًا �صور  املتعلقة  الإباحية  املواد  اإزالة  بو�صائل منها 
من الإنرتنت، وتعزيز اأمن ال�صبكات احلا�صوبية و�صون �صالمة البنى التحتية ذات ال�صلة، وال�صعي اإىل 
قدرتها  تدعيم  اأجل  من  الوطنية  ال�صلطات  قدرات  لبناء  وخدمات  الأمد  تقنية طويلة  م�صاعدة  تقدمي 
ي عنها  اأ�صكال تلك اجلرائم وك�صفها والتحرِّ ي للجرائم الإلكرتونية، مبا يف ذلك منع كل  على الت�صدِّ
ه، اإىل جانب ذلك، باأن�صطة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع�صوية  ومالحقة مرتكبيها� وننوِّ
الدول  جانب  من  لها  ي  الت�صدِّ وتدابري  الإلكرتونية  اجلرمية  م�صكلة  عن  �صاملة  درا�صة  باإجراء  املعني 
الأع�صاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلا�س، وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل النظر يف 
اإ�صدار تو�صية باأن يوا�صل فريق اخلرباء، م�صتِندًا اإىل عمله، تبادل املعلومات عن الت�صريعات الوطنية 
واملمار�صات الف�صلى وامل�صاعدة التقنية والتعاون الدويل، بغية درا�صة اخليارات املتاحة لتدعيم التدابري 
القانونية اأو غري القانونية املتخذة حاليًا على ال�صعيدين الوطني والدويل ملواجهة اجلرمية الإلكرتونية 

واقرتاح تدابري جديدة لهذا الغر�س؛
ي  )ج(   تدعيم وتنفيذ تدابري �صاملة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من اأجل الت�صدِّ
ي  لالجتار غري امل�صروع باملمتلكات الثقافية، بغية توفري اأو�صع قدر ممكن من التعاون الدويل على الت�صدِّ
ار باملمتلكات الثقافية،  لتلك اجلرمية؛ ومراجعة وتدعيم الت�صريعات الداخلية الرامية اإىل مكافحة الجتِّ
حيثما اقت�صى الأمر، مبا يتوافق مع التزاماتنا مبقت�صى ال�صكوك الدولية، مبا فيها، ح�صب القت�صاء، 
التفاقية املتعلقة بالو�صائل التي ت�صتخدم حلظر ومنع ا�صترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية 
)17( ومع مراعاة املبادئ التوجيهية الدولية ب�صاأن تدابري منع اجلرمية 

بطرائق غري م�صروعة لعام 1970،)12(
)18( وموا�صلة 

ار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم اأخرى،)13( والعدالة اجلنائية فيما يتعلق بالجتِّ
ار  ار باملمتلكات الثقافية، وخ�صو�صًا عن الجتِّ جمع وتقا�صم املعلومات والبيانات الإح�صائية عن الجتِّ
مة اأو تنظيمات اإرهابية، وموا�صلة النظر يف اإمكانية ال�صتفادة من  الذي َت�صُلع فيه جماعات اإجرامية منظَّ

)17(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 823، الرقم 11806�

)18( مرفق قرار اجلمعية العامة 196/69�
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 )19(
 املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�صعوب املوروث يف �صكل ممتلكات منقولة،)12(

عليها،  اإدخ����ال حت�صينات  اإم��ك��ان��ي��ة  ويف  امل��ي��دان،  ه��ذا  امل��وج��ودة يف  ال��دول��ي��ة  وال��ق��واع��د  وامل��ع��اي��ري 
لل�صرطة  ال��دول��ي��ة  واملنظمة  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  م��ع  الوثيق  بالتعاون 
بولية  ال��وف��اء  �صبيل  يف  اجل��ه��ود  لتن�صيق  �صمانًا  املخت�صة،  ال��دول��ي��ة  املنظمات  و�صائر   اجلنائية 

كل منها؛

مظاهر  من  وغريها  احل�صرية  اجلرمية  بني  ال�صالت  حول  البحوث  من  مزيد  )د( اإج��راء 
وتبادل  الع�صابات،  ترتكبها  التي  اجلرائم  فيها  مبا  واملناطق،  البلدان  بع�س  يف  مة  املنظَّ اجلرمية 
الة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك املعلومات  اخلربات املكت�صبة يف تنفيذ برامج و�صيا�صات فعَّ
املتعلقة بتلك الربامج وال�صيا�صات، فيما بني الدول الأع�صاء وبينها وبني املنظمات الدولية والإقليمية 
ذات ال�صلة، من اأجل معاجلة تاأثري اجلرمية احل�صرية والعنف املرتبط بالع�صابات على فئات �صكانية 
ل  ز اإ�صراك جميع فئات املجتمع وتزيد من فر�س العمل وت�صهِّ واأماكن معيَّنة، من خالل نهوج مبتكرة تعزِّ

اإعادة اإدماج املراهقني وال�صباب يف املجتمع؛

ر  توؤثِّ التي  اجلرائم  يف  لة  املتمثِّ اخلطرية  امل�صكلة  ومكافحة  ملنع  الة  فعَّ تدابري  )ه( اعتماد 
التجارة  باتفاقية  املحمية  واحليوانات  النباتات  فيها  مبا  الربية،  بالأحياء  ��ار  الجتِّ مثل  البيئة،  على 
اخل�صبية  واملنتجات  واخل�صب   )20(

بالنقرا�س،)13( دة  املهدَّ الربية  والنباتات  احليوانات  باأنواع  الدولية 
ال��دويل  والتعاون  الت�صريعات  تدعيم  خ��الل  من  امل�صروع،  غري  ال�صيد  وكذلك  اخلطرة،  والنفايات 
اأم��ور،  جملة  �صمن  ت�صتهدف،  التي  القانون  اإنفاذ  وجهود  اجلنائية  العدالة  وتدابري  القدرات  وبناء 
النوع  بذلك  املرتبطة  الأم���وال  وغ�صل  والف�صاد  الوطنية  عرب  مة  املنظَّ اجلرمية  لأن�صطة  ي   الت�صدِّ

من اجلرائم؛

دراية  من  ما يلزم  اجلنائية  والعدالة  القانون  باإنفاذ  املعنية  موؤ�ص�صاتنا  امتالك  )و( �صمان 
وثيقني فيما  وتن�صيق  تعاون  وامل�صتجدة هذه، يف  الإجرام اجلديدة  اأ�صكال  تقنية ملواجهة  فنية وقدرات 

بينها، وتزويد تلك املوؤ�ص�صات بالدعم املايل والهيكلي الالزم؛

للجرمية  اأخ��رى  نا�صئة  باأ�صكال  املتعلقة  واملمار�صات  املعلومات  وتبادل  حتليل  )ز( موا�صلة 
اجلرمية  منع  بهدف  والعاملي،  الإقليمي  ال�صعيدين  على  متباينة  تاأثريات  ذات  الوطنية  عرب  مة  املنظَّ
مقت�صى  ح�صب  الأ�صكال،  هذه  ت�صمل  اأن  وميكن  القانون�  �صيادة  وتدعيم  اأجنع  نحو  على  ومكافحتها 
ار باملعادن والأحجار الثمينة، والتعدين غري امل�صروع، وتزييف  احلال، تهريب البرتول وم�صتقاته، والجتِّ

)19(موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/اأغ�صط�س - 7 اأيلول/�صبتمرب 1990: تقري�ر 

من اإع�داد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الباب باء-1، املرفق�
)20(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 993، الرقم 14537�
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مة  ار باأع�صاء الإن�صان وَدِمه واأن�صجته، والقر�صنة واجلرائم املنظَّ ال�صلع ذات العالمات التجارية، والجتِّ
�)21(

عرب الوطنية املرتكبة يف البحر)12( 
10- ندعم ا�صتحداث وتنفيذ عملية ت�صاورية وت�صاركية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
�صون خلطر الإجرام والإيذاء، جلعل جهودنا  من اأجل اإ�صراك جميع اأع�صاء املجتمع، مبن فيهم اأولئك املعرَّ
الوقائية اأكرث فعاليًة وا�صتثارة ثقة النا�س يف نظم العدالة اجلنائية� وندرك دورنا القيادي وم�صوؤوليتنا 
على جميع امل�صتويات يف جمال ا�صتحداث وتنفيذ ا�صرتاتيجيات ملنع اجلرمية و�صيا�صات للعدالة اجلنائية 
�صامها  واتِّ ال�صرتاتيجيات  تلك  فعالية  تعزيز  اأنَّ  اأي�صًا  وندرك  الوطني�  ودون  الوطني  ال�صعيدين  على 
واملوؤ�ص�صات  اخلا�س  والقطاع  امل��دين  املجتمع  اإ�صهام  ل�صمان  تدابري  اتِّخاذ  منا  يتطلَّب  بالإن�صاف 
الأكادميية، مبا فيها �صبكة املعاهد املنت�صبة اإىل برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، 
وكذلك و�صائط الإعالم و�صائر اجلهات املعنية ذات امل�صلحة، يف �صوغ وتنفيذ �صيا�صات منع اجلرمية� 

ولذلك ن�صعى اإىل ما يلي:
القت�صادية،   - الجتماعية  التنمية  تعزز  �صاملة  وبرامج  �صيا�صات  وتنفيذ  )اأ( تخطيط 
ال��دول  اإىل  الدعم  وتقدمي  والعنف،  احل�صرية  اجلرمية  فيها  مبا  اجل��رمي��ة،  منع  على  الرتكيز  مع 
واملعلومات  التجارب  تبادل  الغر�س، خ�صو�صًا من خالل  لهذا  املبذولة  م�صاعيها  الأخرى يف  الأع�صاء 
خالل  م��ن  وال��ع��ن��ف  الإج����رام  م��ن  احل���دِّ  يف  جنحت  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  ال�صيا�صات  ع��ن  ال�صلة   ذات 

ال�صيا�صات الجتماعية؛
وُتدَعم  القانون،  �صيادة  اإىل  ت�صتند  الأ�صا�صية،  القيم  لتو�صيل  توعية  برامج  ا�صتحداث  )ب(  
ي���د  ومد  والع���دل،  والت�صامن  امل�صاواة  ز  تعزِّ واجتماعية  اقت�صادية  ب�صيا�صات  وُت�صَفع  تثقيفية،  بربامج 

الع���ون اإل���ى ال�صب���اب بغي��ة ال�صتفادة منهم كعنا�ص���ر م�صاعدة على التغيري الإيجابي؛
)ج(   الرتويج لثقافة ِعماُدها المتثال للقانون تقوم على حماية حقوق الإن�صان و�صيادة القانون 
دعم  والتما�س  وال�صباب،  لالأطفال  خا�س  اهتمام  اإيالء  مع  الثقافية،  الهوية  نف�صه  الوقت  يف  وتراعي 
املجتمع املدين، وتكثيف جهودنا وتدابرينا الوقائية التي ت�صتهدف الأ�صر واملدار�س واملوؤ�ص�صات الدينية 
الأ�صباب  معاجلة  اأجل  من  اإمكاناتها  كامل  وت�صتغل  اخلا�س  والقطاع  املجتمعية  واملنظمات  والثقافية 

اجلذرية الجتماعية والقت�صادية لظاهرة الإجرام؛
)د( الرتويج لإدارة النزاع الجتماعي وت�صويته من خالل احلوار واآليات امل�صاركة املجتمعية، 
بو�صائل منها توعية النا�س ومنع الإيذاء وزيادة التعاون بني عامة النا�س وال�صلطات املخت�صة واجلمعيات 

الأهلية وت�صجيع العدالة الت�صاحلية؛
)ه( تعزيز ثقة النا�س يف نظم العدالة اجلنائية من خالل منع الف�صاد والرتويج حلماية حقوق 
الإن�صان، وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف جميع قطاعات نظام العدالة اجلنائية، مما يكفل 

ر الو�صول اإليه وتلبيته لحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛ تي�صُّ

فتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها 6/22 )انظر الوثائق الر�صمية للمجل�س القت�صادي  )21(  ح�صبما عرَّ

والجتماعي، 2013، امللحق رقم 10 والت�صويب )E/2013/30 وCorr.1(، الف�صل الأول، الفرع دال(�
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)و( ا�صتك�صاف اإمكانية ا�صتخدام تكنولوجيات املعلومات والت�صالت التقليدية واجلديدة يف 
امل�صائل  ا�صتبانة  والعدالة اجلنائية، لأغرا�س منها  لتدعيم نظم منع اجلرمية  �صيا�صات وبرامج  �صوغ 

املتعلقة ب�صالمة النا�س وتعزيز م�صاركتهم؛
)ز( الرتويج لتح�صني نظم احلكومة الإلكرتونية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية 
تعزيز م�صاركة النا�س، وت�صجيع ا�صتخدام التكنولوجيات اجلديدة لت�صهيل التعاون واإقامة ال�صراكات بني 
اأفراد ال�صرطة واملجتمعات املحلية التي يخدمونها، وكذلك تقا�ُصم املمار�صات اجليدة وتبادل املعلومات 

عن اخلفارة املجتمعية؛
بكل  الإج��رام  ومكافحة  منع  واخلا�س يف جمال  العام  القطاعني  بني  ال�صراكات  )ح( تدعيم 

اأ�صكاله ومظاهره؛
�صفافية  وتعزيز  النا�س،  لعامة  رًا  متي�صِّ القانون  حمتوى  على  الطالع  يكون  باأن  ل  التكفُّ )ط(  

املحاكمات اجلنائية ح�صبما يكون منا�صبًا؛
)ي( اإر�صاء ممار�صات وتدابري لت�صجيع النا�س، ل �صيما ال�صحايا، على التبليغ عن احلوادث 
ال�صاأن،  بهذا  املوجودة  والتدابري  املمار�صات  تدعيم  اأو  ب�صاأنها،  ما يجري  ومتابعة  والف�صاد  الإجرامية 

وا�صتحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني وال�صهود؛
املواطنني ب�صورة  املبادرات املجتمعية ودعمها، وتعزيز م�صاركة  الت�صارك مع  النظر يف  )ك(   
الة يف �صمان �ُصبل الو�صول اإىل العدالة للجميع، مبا يف ذلك وعيهم بحقوقهم، وكذلك اإ�صراكهم يف  فعَّ
منع اجلرمية ومعاملة اجلناة، بو�صائل منها توفري فر�س للخدمة املجتمعية ودعم اإعادة اإدماج اجلناة 
وتبادل  الف�صلى  املمار�صات  تقا�ُصم  ت�صجيع  على  ال�صاأن  هذا  يف  والعمل  تاأهيلهم،  واإع��ادة  املجتمع  يف 
ا يتَّ�صل بذلك من �صراكات  املعلومات عن �صيا�صات وبرامج اإعادة الإدماج الجتماعي ذات ال�صلة وعمَّ

بني القطاعني العام واخلا�س؛
الإ�صراك  برامج  يف  وكذلك  اجلرمية،  منع  يف  الة  الفعَّ اخلا�س  القطاع  م�صاركة  )ل(                  ت�صجيع 
فيهم  مبا  ال�صعفاء،  املجتمع  اأف��راد  اأم��ام  عمل  على  احل�صول  فر�س  تعزيز  وخمططات  الجتماعي 

ال�صحايا واملطَلق �صراحهم من ال�صجون؛
)م(   بناء و�صون القدرات الالزمة لدرا�صة ظاهرة الإجرام، وكذلك علوم ال�صتدلل اجلنائي 
واإ�صالح اجلانحني، وال�صتفادة من اخلربات العلمية املعا�صرة يف �صوغ ال�صيا�صات والربامج وامل�صاريع 

ذات ال�صلة وتنفيذها�
التعاون  اإىل حتقيق الأهداف الواردة يف هذا الإعالن وتعزيز  11- اإذ نوا�صل جهودنا الرامية 
اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  مبنع  املعنية  نظمنا  تكون  باأن  ل  والتكفُّ القانون  ب�صيادة  ك  والتم�صُّ الدويل 
وافية  وبرامج  �صيا�صات  وج��ود  اأهمية  دًا  جم��دَّ نوؤكد  للم�صاءلة،  وخا�صعة  واإن�صانية  ومن�صفة  الة  فعَّ
ن�صعى  ولذلك،  القدرات�  وبناء  التقنية  امل�صاعدة  لتقدمي  الة  وفعَّ وم�صتدامة  الأم��د  وطويلة   بالغر�س 

جاهدين اإىل:



جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  454

الة  فعَّ برامج  وتنفيذ  ل�صوغ  دعمًا  به  للتنبوؤ  وقابل  وثابت  ك��اٍف  متويل  تقدمي  )اأ( موا�صلة 
تقييم  اإىل  وا�صتنادًا  الأع�صاء،  الدول  طلب  على  بناًء  ومظاهره،  اأ�صكاله  بكل  الإج��رام  ومكافحة  ملنع 

رات واجلرمية؛ لحتياجاتها واأولوياتها اخلا�صة، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
اإىل  املنت�صبة  املعاهد  و�صبكة  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  دع��وة  )ب(  
برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجميع كيانات الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 
والإقليمية ذات ال�صلة اإىل اأن توا�صل، لدى اأداء مهام وليتها، التن�صيق والتعاون مع الدول الأع�صاء من 
يات املواَجهة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والعاملي، وكذلك  الة للت�صدي للتحدِّ اأجل اتِّخاذ تدابري فعَّ
تدعيم فعالية م�صاركة النا�س يف �صوؤون منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بو�صائل منها اإعداد الدرا�صات 

و�صوغ الربامج وتنفيذها�
اأ�صا�صيًّا  �صريكًا  يظلُّ  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اأنَّ  دًا  جمدَّ د  12- نوؤكِّ

لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ولتنفيذ اأحكام هذا الإعالن�
املتحدة  الأمم  موؤمتر  ل�صت�صافة  اليابان  حكومة  من  م  املقدَّ بالعر�س  التقدير  مع  ب  13- نرحِّ

الرابع ع�صر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي �صُيعقد يف عام 2020�
اأبدته من حفاوة وكرم �صيافة، وما  ملا  العميق لقطر، �صعبًا وحكومًة،  امتناننا  14- نعرب عن 

رته للموؤمتر الثالث ع�صر من مرافق ممتازة� وفَّ
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