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اجلزء الأول -الأ�شخا�ص رهن االحتجاز ،واجلزاءات غري االحتجازية،
والعدالة الت�صاحلية
�أوالً -معاملة ال�سجناء ��������������������������������������������������������� � 3
  -1قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،175/70امل�ؤ َّرخ  17كانون الأول/دي�سمرب 3 � ����)2015
�  -2إجراءات للتنفيذ الف ّعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،47/1984
امل�ؤ َّرخ � 25أيار/مايو 35 ��������������������������������������������� )1984
  -3جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون
لأيِّ �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،173/43امل�ؤ َّرخ  9كانون الأول/دي�سمرب 41 ������ )1988
  -4املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،111/45امل�ؤرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 50 �����)1990
�  -5إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،36/1997
امل�ؤ َّرخ  21متوز/يوليه 51 ������������������������������������������� )1997
  -6و�ضع املواطنني الأجانب يف الإجراءات اجلنائية
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،22/1998
امل�ؤ َّرخ  28متوز/يوليه 54 �������������������������������������������� )1998
�  -7إعالن �أرو�شا ب�ش�أن املمار�سات احل�سنة يف �إدارة ال�سجون
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،27/1999
امل�ؤ َّرخ  28متوز/يوليه 56 �������������������������������������������� )1999
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  -8قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
(قواعد بانكوك)
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،229/65
امل�ؤ َّرخ  21كانون الأول/دي�سمرب 58 � ��������������������������������� )2010
ثاني ًا -بدائل ال�سجن والعدالة الت�صاحلية ���������������������������������������� � 79
  -9قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية
(قواعد طوكيو)
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،110/45
امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 79 ���������������������������������� )1990
�  -10إعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية وتو�صيات احللقة الدرا�سية
املعنونة "العدالة اجلنائية :حتدِّ ي اكتظاظ ال�سجون" ،التي ُعقدت
يف �سان خو�سيه ،من � 3إىل � 7شباط/فرباير 1997
(املرفقان الأول والثاين بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،23/1998
امل�ؤ َّرخ  28متوز/يوليه 88 � ���������������������������������������� )1998
  -11املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف
امل�سائل اجلنائية (مرفق قرار املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي  ،12/2002امل�ؤ َّرخ  24متوز/يوليه 92 � ���������������������)2002
ثالث ًا -التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ������ � 97
التعر�ض للتعذيب
�  -12إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من ُّ
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو اللإان�سانية
�أو املهينة (مرفق قرار اجلمعية العامة ( 3452د،)30-
امل�ؤ َّرخ  9كانون الأول /دي�سمرب 97 � ��������������������������������� )1975
  -13مبادئ �آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�صحيني،
وال �سيما الأطباء ،يف حماية امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،194/37
امل�ؤ َّرخ  18كانون الأول/دي�سمرب 99 � �������������������������������� )1982
بالتق�صي والتوثيق الف َّعالني ب�ش�أن التعذيب
  -14املبادئ املتعلقة
ِّ
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،89/55
امل�ؤ َّرخ  4كانون الأول/دي�سمرب 101 � ��������������������������������� )2000

iv

رابع ًا -عقوبة الإعدام��������������������������������������������������������� � 105
  -15عقوبة الإعدام
(قرار اجلمعية العامة ( 2857د،)26-
امل�ؤ َّرخ  20كانون الأول/دي�سمرب 105 � ��������������������������������)1971
�  -16ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،50/1984
امل�ؤ َّرخ � 25أيار/مايو 106 � �����������������������������������������)1984
  -17تنفيذ ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،64/1989
امل�ؤ َّرخ � 24أيار/مايو 107 � �����������������������������������������)1989
والتق�صي الف َّعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق
  -18مبادئ املنع
ِّ
القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،65/1989
امل�ؤ َّرخ � 24أيار/مايو 109 � �����������������������������������������)1989
  -19ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،15/1996
امل�ؤ َّرخ  23متوز/يوليه 113 � ��������������������������������������� )1996
-20

-21

-22
-23

اجلزء الثاين -العدالة فيما يخ�ص الأطفال
 قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون
ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،33/40
امل�ؤ َّرخ  29ت�شرين الثاين/نوفمرب � �������������������������������)1985
 مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث
(مبادئ الريا�ض التوجيهية)
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،112/45
امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب � ������������������������������� )1990
 قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املج َّردين من حريتهم
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،113/45
امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب � ��������������������������������)1990
 مبادئ توجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،30/1997
امل�ؤ َّرخ  21متوز/يوليه � ��������������������������������������� )1997
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119

142
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165

  -24املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل
الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،20/2005
امل�ؤ َّرخ  22متوز/يوليه 176 � ��������������������������������������� )2005
  -25ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء
على العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،194/69امل�ؤ َّرخ  18كانون الأول/دي�سمرب 186 � �� )2014

اجلزء الثالث -منع اجلرمية والعنف �ضد املر�أة
وامل�سائل اخلا�صة بال�ضحايا
�أوالً -منع اجلرمية ��������������������������������������������������������� �
  -26مبادئ توجيهية للتعاون وامل�ساعدة التقنية يف جمال منع اجلرمية يف املدن
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،9/1995
امل�ؤ َّرخ  24متوز/يوليه � ��������������������������������������� )1995
�  -27إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية والأمن العام
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،60/51
امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سمرب � ������������������������������� )1996
  -28تنظيم تداول الأ�سلحة النارية بغر�ض منع اجلرمية وحماية ال�صحة
وال�سالمة العامة
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،28/1997
امل�ؤ َّرخ  21متوز/يوليه � ��������������������������������������� )1997
  -29مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،13/2002
امل�ؤرخ  24متوز/يوليه � ��������������������������������������� )2002
  -30املبادئ التوجيهية الدولية ب�ش�أن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم �أخرى
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،196/69امل�ؤ َّرخ  18كانون الأول/دي�سمرب � �� )2014
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ثاني ًا -العنف �ضد املر�أة ������������������������������������������������������ � 245
�  -31إعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
(قرار اجلمعية العامة  ،104/48امل�ؤ َّرخ  20كانون الأول/دي�سمرب 245 � ����� )1993
  -32ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء
على العنف �ضد املر�أة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،228/65امل�ؤ َّرخ  21كانون الأول/دي�سمرب 251 � ��� )2010
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ثالث ًا -ال�ضحايا ������������������������������������������������������������� � 269
والتع�سف
�  -33إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ُّ
يف ا�ستعمال ال�سلطة
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،34/40امل�ؤ َّرخ  29ت�شرين الثاين/نوفمرب 269 � ��)1985
  -34تنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
ُّ
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،57/1989امل�ؤ َّرخ � 24أيار/مايو 272 � �� )1989
  -35خطة العمل لتنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
ُّ
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،21/1998
امل�ؤ َّرخ  28متوز/يوليه 275 � ��������������������������������������� )1998

اجلزء الرابع ،احلكم الر�شيد ،وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية،
ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية و�سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية
�أوالً -احلكم الر�شيد ،وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ونزاهة موظفي العدالة اجلنائية ������ �
  -36مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،169/34امل�ؤ َّرخ  17كانون الأول/دي�سمرب � �� )1979
  -37مبادئ توجيهية من �أجل التنفيذ الف َّعال ملدونة قواعد ال�سلوك
للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،61/1989
امل�ؤ َّرخ � 24أيار/مايو � �����������������������������������������)1989
  -38مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية
من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
(م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب � ��������������������� )1990
  -39مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
(م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو،
� 26آب�/أغ�سط�س� 6 -أيلول�/سبتمرب � ���������������������������� )1985
  -40الإجراءات الرامية �إىل التنفيذ الف َّعال للمبادئ الأ�سا�سية
املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،60/1989
امل�ؤ َّرخ � 24أيار/مايو � �����������������������������������������)1989
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  -41مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي
(مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،23/2006
امل�ؤ َّرخ  27متوز/يوليه � ��������������������������������������� )2006
  -42مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة
(م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا،
� 27آب�/أغ�سط�س� 7 -أيلول�/سبتمرب � ��������������������������� )1990
  -43املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني العموميني
(مرفق قرار اجلمعية العامة ،59/51
امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سمرب � ��������������������������������)1996
ثاني ًا� -سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية والتمثيل القانوين ����������������������� �
  -44املبادئ الأ�سا�سية لدور املحامني
(م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا،
� 27آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب� �������������������������� )1990 ،
  -45مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول على
امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،187/67امل�ؤ َّرخ  20كانون الأول/دي�سمرب � �� )2012

اجلزء اخلام�س ،الرتتيبات القانونية وامل�ؤ�س�سية
والعملية املتعلقة بالتعاون الدويل
�أوالً -املعاهدات النموذجية���������������������������������������������������� �
  -46اتفاق منوذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب وتو�صيات
ب�ش�أن معاملة ال�سجناء الأجانب
(م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو،
� 26آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب � ����������������������� )1985
  -47معاهدة منوذجية لت�سليم املجرمني
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،116/45امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 1990؛
ومرفق القرار  ،88/52امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سمرب � ������������� )1997
  -48معاهدة منوذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية
(مرفق قرار اجلمعية العامة  ،117/45امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 1990؛
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مقدِّمة
د�أبت الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�سها على العمل بن�شاط على �صوغ مبادئ معرتف بها دول ًّيا يف منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية وعلى الرتويج لتلك املبادئ .وقد ن�ش�أت على مدى ال�سنني جمموعة كبرية من
التنوع من امل�سائل
املعايري والقواعد ذات ال�صلة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ت�ستوعب طائفة وا�سعة ُّ
جلناة ،والعدالة فيما يخ�ص الأطفال ،وحماية
العديدة ،ومنها مث ًال الو�صول �إىل العدالة ،ومعاملة ا ُ
ال�ضحايا ،والعنف جتاه املر�أة .كما �أنَّ م�ؤمترات الأمم املتحدة ب�ش�أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
التي ما فتئت ُتعقد دور ًّيا كل خم�س �سنوات منذ عام  ،1955قد �أثبتت �أنها م�صدر ق ِّيم وقوة دافعة لهذا
امل�سار .وعلى نف�س املنوال ،ا�ضطلعت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية منذ �إن�شائها يف عام 1992
بدور قيادي يف �إعداد هذه املعايري والقواعد وحتديثها.
وتختلف نظم العدالة اجلنائية من بلد �إىل �آخر ،كما �أنَّ ا�ستجابتها يف الت�صدي لأمناط ال�سلوك
الال�إجتماعي لي�ست متجان�سة دائم ًا .ومن َّثم ف�إنَّ معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية تو ِّفر توجيهات مرنة ب�ش�أن الإ�صالح تراعي االختالفات يف الأعراف والنظم والهياكل
القانونية ،وتقدِّ م يف الوقت نف�سه ر�ؤية جماعية تبينِّ كيف ينبغي ت�صميم هيكل نظام العدالة اجلنائية.
وقد �أ�سهمت هذه املعايري والقواعد �إ�سهام ًا بالغ الأهمية يف الرتويج لنظم عدالة جنائية �أكرث
فعالية و�إن�صاف ًا ،وذلك يف ثالثة �أبعاد� .أولها �أنها ميكن �أن ُت�ستخدَ م على ال�صعيد الوطني يف العناية
بالقيام بعمليات تقييم متع ِّمق ت�ؤدي �إىل اعتماد �إ�صالحات �ضرورية لنظم العدالة اجلنائية .وثانيها �أنها
ميكن �أن ت�ساعد البلدان على و�ضع اال�سرتاتيجيات على ال�صعيدين دون الإقليمي والإقليمي .وثالثها �أنَّ
هذه املعايري والقواعد متثل ،على ال�صعيدين العاملي والدويل�" ،أف�ضل املمار�سات" التي ميكن �أن تعدِّ لها
الدول من �أجل تلبية احتياجاتها الوطنية.
وقد ُن�شرت اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية لأول مرة يف عام  .1992و�صدرت الطبعة الثانية منها يف عام .2006
وتت�ضمن هذه الطبعة من اخلال�صة الوافية ،التي ُغيرِّ ا�سمها يف الن�ص العربي لكي ُي�صبح جمموعة
املعايري والقواعد ،عدة معايري وقواعد جديدة اع ُتمدت يف جم��االت معاملة ال�سجناء ،واملجرمات،
وامل�ساعدة القانونية ،والنزاهة الق�ضائية ،والعدالة للأطفال ،والعنف �ضد املر�أة ،والإعالنات ال�صادرة
عن �أحدث م�ؤمترات الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وتت�ضمن ثالثة من ال�صكوك الواردة يف هذه املجموعة �إحاالت مرجعية �إىل قواعد حم َّددة من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،هي قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري
االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) ،وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء
الأحداث (قواعد بيجني) ،واملبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني
xi

املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني .ويف �سياق هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد� ،أُ�ضيفت حوا�ش �إىل ن�ص
هذه ال�صكوك لتوجيه القارئ �إىل القاعدة املعنية يف ال�صيغة املنقَّحة من القواعد النموذجية الدنيا ،التي
اعتمدتها اجلمعية العامة يف  17كانون الأول/دي�سمرب  2015يف قرارها  ،175/70املعنون "قواعد الأمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)".
وثمة �صكوك دولية �إ�ضافية ميكن �أن ي�ستعني بها االخت�صا�صيون املمار�سون يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية يف عملهم ،وميكن االطالع عليها يف املن�شور املعنون حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك
دولية( )12ال�صادر عن مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان.
وي�ؤمل �أن ت�سهم هذه الطبعة املح َّدثة من جمموعة املعايري والقواعد يف تو�سيع نطاق الوعي مبعايري
الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتعميمها ،ومن ثم �أن تعزِّ ز احرتام
()13
�سيادة القانون وحقوق الإن�سان يف �إقامة العدل.

( )1من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .A.02.XIV.4وميكن احل�صول على معلومات مفيدة �إ�ضافية من املوقع ال�شبكي اخلا�ص
مبفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان (.)www.ohchr.org
( )2ميكن االطالع على معلومات �إ�ضافية مفيدة يف املوقع ال�شبكي اخلا�ص مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
(.)www.unodc.org
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اجلزء الأول
الأ�شخا�ص رهن االحتجاز،
واجلزاءات غري االحتجازية ،والعدالة
الت�صاحلية

�أوالً -معاملة ال�سجناء
 -1قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
(قواعد نيل�سون مانديال) *
12

مالحظة متهيدية 1
ق�صد من هذه القواعد تقدمي و�صف تف�صيلي لنظام منوذجي لل�سجون .فما تتوخَّ اه هو �أن
ال ُي َ
تبينِّ  ،على �أ�سا�س التوافق العام املعا�صر يف الآراء والعنا�صر الأ�سا�سية يف �أ�صلح النظم املعا�صرة،
املبادئ واملمار�سات املقبولة عموم ًا باعتبارها مبادئ وممار�سات جيدة يف جمال معاملة ال�سجناء
و�إدارة ال�سجون.

مالحظة متهيدية 2
اجللي ،نظر ًا ملا تتَّ�صف به الظروف القانونية واالجتماعية واالقت�صادية واجلغرافية يف
 -1من
ِّ
تنوع بالغ� ،أنَّ من غري املمكن تطبيق جميع القواعد يف كل زمان ومكان.
خمتلف �أنحاء العامل من ُّ
ومع ذلكُ ،يتوخى �أن حت ِّفز هذه القواعد على بذل جهد حثيث للتغلُّب على امل�صاعب العملية التي
تعرت�ض تطبيقها ،انطالق ًا من كونها مت ِّثل ،يف جملتها ،ال�شروط الدنيا التي تعرتف ب�صالحها
الأمم املتحدة.
تطور م�ستمر .وهي من َّثم
 -2وتتناول هذه القواعد ،من جهة �أخ��رى ،ميدان ًا يظ ُّل ال��ر�أي فيه يف ُّ
ال ت�ستبعد �إمكانية التجربة واملمار�سة �شريطة �أن تتَّفقا مع املبادئ واملقا�صد النابعة من جميع هذه
القواعد .وبهذه الروح يظ ُّل دائم ًا من حق الإدارة املركزية لل�سجون �أن ت�سمح باخلروج عن هذه القواعد.

مالحظة متهيدية 3
 -1يتناول اجل��زء الأول من هذه القواعد الإدارة العامة لل�سجون ،وهو ينطبق على جميع فئات
ال�سجناء� ،سواء كان �سبب حب�سهم جنائ ًّيا �أو مدن ًّيا ،و�سواء كانوا غري محُ اكمني �أو مدانني ،ومبا يف ذلك
ال�سجناء الذين ُتط َّبق يف حقهم "تدابري �أمنية" �أو تدابري �إ�صالحية �أَ َم َر بها القا�ضي.
�  -2أ َّما اجلزء الثاين ،فيت�ض َّمن قواعد ال تنطبق �إ َّال على فئات ال�سجناء الذين يتناولهم كل باب من
�أبوابه .ومع ذلك ،ف�إنَّ القواعد الواردة يف الباب �ألف منه ب�ش�أن ال�سجناء املدانني تنطبق �أي�ض ًا على فئات
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،175/70املعتمد يف  17كانون الأول/دي�سمرب .2015
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ال�سجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال ،ما دامت ال تتعار�ض مع القواعد اخلا�صة بهذه الفئات
وتخدم م�صلحة ه�ؤالء ال�سجناء.

مالحظة متهيدية 4
املخ�ص�صة للأحداث اجلانحني مثل مرافق
  -1ال ت�سعى هذه القواعد �إىل تنظيم �إدارة امل�ؤ�س�سات
َّ
احتجاز الأحداث �أو املدار�س الإ�صالحية ،ومع ذلك ف�إنَّ اجلزء الأ َّول منها ي�صلح �أي�ض ًا ،على وجه العموم،
للتطبيق يف هذه امل�ؤ�س�سات.
 -2ينبغي اعتبار فئة ال�سجناء الأحداث �شامل ًة على الأقل جلميع القا�صرين الذين ي�شملهم اخت�صا�ص
حماكم الأحداث .وينبغي �أن تكون القاعدة العامة هي �أ َّال ُيح َكم على ه�ؤالء اجلانحني ال�صغار بعقوبة
ال�سجن.

�أوالً -قواعد عامة التطبيق
املبادئ الأ�سا�سية
القاعدة 1
عامل ك ُّل ال�سجنا ِء باالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املت� ِّأ�صلة كب�شر .وال يجوز �إخ�ضاع �أيِّ
ُي َ
�سجني للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،و ُتو َّفر جلميع ال�سجناء حماية
التذرع ب�أيِّ ظروف باعتبارها م�س ِّوغ ًا له .ويجب �ضمان �سالمة و�أمن ال�سجناء
من ذلك كله ،وال يجوز ُّ
واملوظفني ومقدِّ مي اخلدمات والز َّوار يف جميع الأوقات.
القاعدة 2
ُ -1تط َّبق هذه القواعد ب�صورة حيادية .وال يجوز �أن يكون هنالك متييز يف املعاملة ب�سبب العرق �أو
اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو املن�ش�أ القومي �أو االجتماعي� ،أو
و�ضع �آخر .وتحُ رتَم املعتقدات الدينية واملبادئ الأخالقية لل�سجناء.
الرثوة� ،أو املولد �أو �أيِّ ٍ
 -2بغية تطبيق مبد�أ عدم التمييز يف املمار�سة العملية ،ت�أخذ �إدارات ال�سجون يف االعتبار االحتياجات
الفردية لل�سجناء ،وخ�صو�ص ًا الفئات الأ�ضعف يف بيئات ال�سجون .ومن الالزم ا ِّتخاذ تدابري حلماية
وتعزيز حقوق ال�سجناء ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ويجب �أ َّال ُينظر �إىل تلك التدابري على �أنها تدابري
تنطوي على متييز.
القاعدة 3
�إنَّ احلب�س وغريه من التدابري التي تف�ضي �إىل عزل الأ�شخا�ص عن العامل اخلارجي تدابري م�ؤملة
من حيث �إنها ت�سلب الفرد حقَّه يف تقرير م�صريه بحرمانه من ح ِّريته .ولذلك ال ينبغي لنظام ال�سجون،
�إ َّال يف حدود م ِّربرات العزل �أو احلفاظ على االن�ضباط� ،أن يفاقم من املعاناة املالزمة ملثل هذه احلال.
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القاعدة 4
حريتهم ب�صفة �أ�سا�سية �إىل
 -1ترمي عقوبة احلب�س وغريها من تدابري حرمان الأ�شخا�ص من ِّ
واحلد من حاالت معاودة الإجرام .وال� سبيل �إىل حتقيق هذين الغر�ضني
حماية املجتمع من اجلرمية
ِّ
�إ َّال �إذا ا�س ُتخدمت فرتة احلب�س للو�صول ،حتى �أق�صى مدى م�ستطاع� ،إىل �ضمان �إعادة �إدماج �أولئك
الأ�شخا�ص يف املجتمع بعد �إطالق �سراحهم ،بحيث يتم َّكنون من العي�ش معتمدين على �أنف�سهم يف ِّ
ظل
احرتام القانون.
املخت�صة �أن تو ِّفر التعليم
� -2سعي ًا �إىل حتقيق ذلك الغر�ض ،ينبغي لإدارات ال�سجون وال�سلطات
َّ
والتدريب املهني والعمل ،ف�ض ًال عن الأ�شكال الأخرى من امل�ساعدة املنا�سبة واملتاحة ،مبا يف ذلك �أ�شكال
امل�ساعدة ذات الطابع الإ�صالحي والأخالقي والروحي واالجتماعي وال�صحي والريا�ضي .وينبغي تقدمي
جميع هذه الربامج والأن�شطة واخلدمات مبا يتما�شى مع مقت�ضيات املعاملة الفردية لل�سجناء.
القاعدة 5
 -1ينبغي لنظام ال�سجون ال�سعي �إىل �أن يق ِّل�ص �إىل �أدن��ى ح��دٍّ من ال�ف��وارق بني حياة ال�سجن
واحلياة احل َّرة ،وهي فوارق من �ش�أنها �أن تهبط بح�س امل�س�ؤولية لدى ال�سجناء �أو باالحرتام الواجب
لكرامتهم الب�شرية.
 -2ته ِّيئ �إدارات ال�سجون جميع الرتتيبات التي�سريية والتعديالت املعقولة ل�ضمان معي�شة ال�سجناء
ذوي الإعاقات البدنية �أو العقلية �أو غريها من الإعاقات يف ال�سجن ب�شكل كامل وف َّعال على �أ�سا�س
من امل�ساواة.

�إدارة ملفات ال�سجناء
القاعدة 6
موحد لإدارة ملفات ال�سجناء .ويجوز �أن يكون ذلك
يو�ضع يف �أيِّ مكان ُيح َب�س فيه �أ�شخا�ص نظام َّ
َّ
النظام قاعدة بيانات �إلكرتونية لل�سجالت �أو �سج ًّال �صفحاته مرقمة وموقعة .و ُتط َّبق �إجراءات ل�ضمان
تتبع م�أمون ملراجعة البيانات وملنع ِّ
االطالع على املعلومات املت�ض َّمنة يف النظام �أو تعديلها
وجود م�سار ُّ
دون �إذن.
القاعدة 7
ال ُيق َبل �إدخال �أيِّ �شخ�ص يف ال�سجن دون �أمر حب�س م�شروع .و ُت َ
دخل املعلومات التالية يف نظام
�إدارة ملفات ال�سجناء عند دخول ِّ
كل �سج ٍني ال�سجنَ :
(�أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على ه َّويته املميزة ،مبا يراعي الهوية اجلن�سانية التي يراها
لنف�سه؛
(ب) �أ�سباب �سجنه وال�سلطة امل�س�ؤولة ،وتاريخ ووقت ومكان القب�ض عليه؛
(ج) يوم و�ساعة �إدخاله و�إطالق �سراحه ،وكذلك يوم و�ساعة �أيِّ نقل؛
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(د)  � ُّأي �إ�صابات ظاهرة �أو �شكاوى ب�ش�أن �سوء معاملة �سابق؛
(ﻫ) قائمة مبمتلكاته ال�شخ�صية؛
(و) �أ�سماء �أع�ضاء �أ�سرته ،مبا يف ذلك ،ح�سب االقت�ضاء� ،أ�سماء �أوالده و�أعمارهم ومكانهم
وو�ضعهم من حيث احل�ضانة �أو الو�صاية؛
(ز) بيانات االت�صال يف حاالت الطوارئ ومعلومات عن �أقرب �أقرباء ال�سجني.

القاعدة 8
ُت َ
دخل املعلومات التالية يف نظام �إدارة ملفات ال�سجناء �أثناء وجودهم يف ال�سجن ،ح�سب االقت�ضاء:
(�أ) املعلومات املتعلقة بالدعوى الق�ضائية ،مبا يف ذلك تواريخ جل�سات املحاكم والتمثيل
القانوين؛
(ب) التقييم الأ َّويل وتقارير الت�صنيف؛
(ج) املعلومات املتَّ�صلة بال�سلوك واالن�ضباط؛
(د) الطلبات وال�شكاوى ،مبا يف ذلك االدِّعاءات املتعلقة بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،ما مل تكن ذات طابع �س ِّري؛
(ﻫ) معلومات ب�ش�أن فر�ض اجلزاءات الت�أديبية؛
(و) معلومات ب�ش�أن املالب�سات والأ�سباب اخلا�صة ب�أيِّ �إ�صابات �أو حاالت وفاة ،واجلهة التي
الرفات يف حالة الوفاة.
نقل �إليها ُّ
القاعدة 9
وال يتاح ِّ
االطالع عليها �إ َّال
ُيحا َفظ على �س ِّرية جميع ال�سجالت امل�شار �إليها يف القاعدتني  7و ُ 8
لكل �سجني ِّ
ملن ت�ستدعي م�س�ؤولياتهم املهنية ذلكُ .وي�سمح ِّ
باالطالع على ال�سجالت املتعلقة به ،رهن ًا
ب�أيِّ تعديالت حتريرية م�ص َّرح بها مبقت�ضى الت�شريعات الداخلية ،ويكون من ح ِّقه احل�صول على ن�سخة
ر�سمية من هذه ال�سجالت عند �إطالق �سراحه.
القاعدة 10
ُت�ستخدَ م ُنظم �إدارة ملفات ال�سجناء �أي�ض ًا ال�ستخال�ص بيانات موثوق بها عن االجتاهات املتعلقة
بال�سجناء وخ�صائ�ص احلياة يف ال�سجون ،مبا يف ذلك مع َّدالت الإ�شغال ،من �أجل و�ضع �أ�سا�س التخاذ
القرارات باال�ستناد �إىل �أدلة.
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الف�صل بني الفئات
القاعدة 11
َ
تو�ضع فئات ال�سجناء املختلفة يف م�ؤ�س�سات خمتلفة �أو �أجزاء خمتلفة من امل�ؤ�س�سات مع مراعاة
جن�سهم وعمرهم و�سجل �سوابقهم والأ�سباب القانونية الحتجازهم ومتطلبات معاملتهم .ومن �أجل ذلك:
(�أ) ُي�سجن الرجال والن�ساء ،بقدر الإمكان ،يف م�ؤ�س�سات خمتلفة؛ وحني تكون هناك م�ؤ�س�سة
املخ�ص�صة للن�ساء منف�ص ًال كل ًّيا؛
ت�ستقبل اجلن�سني على ال�سواء ،يتحتَّم �أن يكون جمموع الأماكن
َّ
(ب) ُيف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني عن ال�سجناء املدانني؛
(ج) ُيف�صل امل�سجونون ب�سبب الديون وغريهم من امل�سجونني لأ�سباب مدنية عن امل�سجونني
ب�سبب جرمية جنائية؛
(د) ُيف�صل الأحداث عن البالغني.

�أماكن االحتجاز
القاعدة 12
 -1حيثما وجدت زنزانات �أو غرف فردية للنوم ،ال يجوز �أن يو�ضع يف الواحدة منها �أكرث من �سجني
واحد ليالً .ف�إذا حدث لأ�سباب ا�ستثنائية ،كاالكتظاظ امل�ؤ َّقت� ،أن ا�ضطُ َّرت الإدارة املركزية لل�سجون �إىل
اخلروج عن هذه القاعدةُ ،يتفادى و�ضع �سجينني اثنني يف زنزانة �أو غرفة فردية.
 -2حيثما ُت�ستخدَ م املهاجع ،يجب �أن ي�شغلها �سجناء ُيختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعا�شر
يف هذه الظروف .ويجب �أن َّ
يظل ه�ؤالء لي ًال حتت رقابة م�ستمرة مالئمة لطبيعة امل�ؤ�س�سة.
القاعدة 13
ُتو َّفر جلميع الغرف املع َّدة ال�ستخدام ال�سجناء ،وال �سيما حجرات النوم ليالً ،جميع املتط َّلبات
ال�صحية ،مع احلر�ص على مراعاة الظروف املناخية ،وخ�صو�ص ًا من حيث حجم الهواء وامل�ساحة الدنيا
املخ�ص�صة ِّ
لكل �سجني والإ�ضاءة والتدفئة والتهوية.
َّ
القاعدة 14
يف �أيِّ مكان يكون على ال�سجناء فيه �أن يعي�شوا �أو يعملوا:
(�أ) يجب �أن تكون النوافذ من اال ِّت�ساع بحيث مت ِّكن ال�سجناء من ا�ستخدام ال�ضوء الطبيعي
يف القراءة والعمل ،و�أن تكون مر َّكب ًة على نحو يتيح دخول الهواء النقي �سواء ُوجدت تهوية �صناعية �أَ ْم ال؛
(ب) يجب �أن تكون الإ�ضاءة ال�صناعية كافي ًة لتمكني ال�سجناء من القراءة والعمل دون �إرهاق
نظرهم.
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القاعدة 15
يجب �أن تكون املراحي�ض كافية لتمكني ِّ
كل �سجني من ق�ضاء حاجاته الطبيعية عند ال�ضرورة
وب�صورة نظيفة والئقة.
القاعدة 16
يجب �أن تتو َّفر مرافق اال�ستحمام واالغت�سال بالد�ش بحيث يكون يف مقدور ِّ
كل �سجني ومفرو�ض ًا
ي�ستحم �أو يغت�سل ،بدرجة حرارة متك ِّيفة مع الطق�س ،بالقدر الذي تتط َّلبه ال�صحة العامة تبع ًا
عليه �أن
َّ
للف�صل واملوقع اجلغرايف للمنطقة ،على �أ َّال يق َّل ذلك عن مرة واحدة يف الأ�سبوع يف مناخ معتدل.
القاعدة 17
يجب �صيانة جميع �أجزاء ال�سجن التي يرت َّدد عليها ال�سجناء بانتظام ،واملحافظة على نظافتها
التامة يف ِّ
كل حني.

النظافة ال�شخ�صية
القاعدة 18
 -1يجب �أن ُتف َر�ض على ال�سجناء العناية بنظافتهم ال�شخ�صية ،ومن �أجل ذلك يجب �أن ُيو َّفر لهم
املاء وما تتط َّلبه ال�صحة والنظافة من �أدوات.
 -2بغية متكني ال�سجناء من احلفاظ على مظهر منا�سب ي�ساعدهم على اح�ترام ذواتهم ،يز َّود
ال�سجن بالت�سهيالت الالزمة للعناية بال�شعر والذقن ،وتتاح للذكور �إمكانية احلالقة بانتظام.

الثياب ولوازم ال�سرير
القاعدة 19
 -1ك ُّل �سجني ال ُي�سمح له بارتداء ثيابه اخلا�صة يجب �أن ُيز َّود مبجموعة ثياب منا�سبة للمناخ وكافية
للحفاظ على عافيته .وال يجوز يف �أيِّ حال �أن تكون هذه الثياب مهين ًة �أو َّ
حاط ًة بالكرامة.
 -2يجب �أن تكون جميع الثياب نظيف ًة و�أن يحافظ عليها يف حالة ج ِّيدة .ويجب تبديل الثياب الداخلية
وغ�سلها بالوترية ال�ضرورية للحفاظ على ال�صحة.
 -3يف حاالت ا�ستثنائية ،حني ُي�س َمح لل�سجني باخلروج من ال�سجن لغر�ض َّ
مرخ�ص به ،ي�سمح له
بارتداء ثيابه �أو بارتداء ثياب �أخرى ال ت�ستلفت الأنظار.
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القاعدة 20
حني ُي�س َمح لل�سجناء بارتداء ثيابهم اخلا�صةُ ،تتَّخذ لدى دخولهم ال�سجن ترتيبات ل�ضمان نظافتها
و�صالحيتها لالرتداء.
القاعدة 21
خم�ص�صة
ُيز َّود ك ُّل �سجني ،وفق ًا للمعايري املحلية �أو الوطنية ،ب�سرير فردي ولوازم لهذا ال�سرير َّ
له وكافية ،تكون نظيف ًة لدى ت�سليمه �إ َّياهاُ ،ويحا َفظ على لياقتها ،و ُت�ستبدَ ل يف مواعيد متقاربة بالقدر
الذي يحفظ نظافتها.

الطعام
القاعدة 22
 -1تو ِّفر �إدارة ال�سجون لكل �سجني ،يف ال�ساعات املعتادة ،وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية
للحفاظ على �صحته وقواه ،ج ِّيدة النوعية وح�سنة الإعداد والتقدمي.
ُ -2تو َّفر لكل �سجني �إمكانية احل�صول على ماء �صالح لل�شرب ك َّلما احتاج �إليه.

التمارين الريا�ضية
القاعدة 23
 -1لكل �سجني غري م�ستخدَ م يف عمل يف الهواء الطلق احل ُّق يف �ساعة على الأقل يف ِّ
كل يوم ميار�س
فيها التمارين الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك.
املخ�ص�صة للتمارين ،لل�سجناء الأحداث وغريهم
ُ -2ت َو َّفر تربي ٌة ريا�ضية وترفيهية ،خالل الفرتة
َّ
ممن ي�سمح لهم بذلك عمرهم وو�ضعهم ال�صحي .ويجب �أن ُيو َّفر لهم ،حتقيق ًا لهذا الغر�ض ،املكان
َّ
واملن�ش�آت واملع َّدات الالزمة.

خدمات الرعاية ال�صحية
القاعدة 24
 -1تتولىَّ الدولة م�س�ؤولية توفري الرعاية ال�صحية لل�سجناء .وينبغي �أن يح�صل ال�سجناء على نف�س
م�ستوى الرعاية ال�صحية املتاح يف املجتمع ،وينبغي �أن يكون لهم احل ُّق يف احل�صول على اخلدمات
جمان ًا ودون متييز على �أ�سا�س و�ضعهم القانوين.
ال�صحية ال�ضرورية َّ
 -2ينبغي �أن ُت َّ
نظم اخلدمات ال�صحية من خالل عالقة وثيقة ب��الإدارة العامة لل�صحة العمومية
يخ�ص فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
وبطريقة ت�ض َمن ا�ستمرارية العالج والرعاية ،مبا يف ذلك فيما ُّ
وال�سل والأمرا�ض املُعدية الأخرى ،وكذلك االرتهان للمخدِّ رات.
ُّ
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القاعدة 25
 -1يجب �أن يكون يف ِّ
كل �سجن دائرة خلدمات الرعاية ال�صحية مك َّلفة بتقييم ال�صحة البدنية والعقلية
لل�سجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�سينها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص لل�سجناء الذين لديهم احتياجات �إىل
رعاية �صحية خا�صة �أو يعانون من م�شاكل �صحية تعوق �إعادة ت�أهيلهم.
ي�ضم ع��دد ًا كافي ًا من
 -2تت�أ َّلف دائ��رة خدمات الرعاية ال�صحية من فريق متعدِّ د
التخ�ص�صات ُّ
ُّ
وت�ضم ما يكفي من خبــرة فــي علم النفــ�س
الأفراد امل� َّؤهلني الذين يعملون با�ستقاللية �إكلينيكية تامة،
ُّ
والطــب النف�ســي .ويجــب �أن ُتتاح ِّ
لكل �سجني خدمات طبيب �أ�سنان م� َّؤهل.
القاعدة 26
وتعهد ملفات ط ِّبية فردية دقيقة وحم َّدثة و�س ِّرية
 -1تقوم دائرة خدمات الرعاية ال�صحية ب�إعداد ُّ
جلميع ال�سجناءُ ،وي�سمح جلميع ال�سجناء ِّ
باالطالع على ملفاتهم بنا ًء على طلبهم .ولل�سجني �أن يف ِّو�ض
لطرف ثالث ِّ
االطالع على ملفه الط ِّبي.
 -2حتال امللفات الط ِّبية �إىل دائرة خدمات الرعاية ال�صحية يف امل�ؤ�س�سة امل�ستق ِبلة لدى نقل ال�سجني
وحتاط بال�س ِّرية الط ِّبية.
القاعدة 27
 -1تَكفل جميع ال�سجون �إمكانية احل�صول الفوري على الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلة� .أ َّما
متخ�ص�صة �أو �إىل
متخ�ص�صة �أو جراحة فينقلون �إىل م�ؤ�س�سات
ال�سجناء الذين تتط َّلب حاالتهم عناي ًة
ِّ
ِّ
م�ست�شفيات مدنية .ومن الواجب ،حني تتو َّفر يف ال�سجن دائرة خدمات ط ِّبية خا�صة به ت�شتمل على مرافق
م�ست�شفى� ،أن تكون مز َّود ًة مبا يكفي من املوظفني واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املنا�سبة
لل�سجناء املُحالني �إليها.
  -2ال يجوز �إ َّال الخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل�س�ؤولني اتخاذ قرارات �إكلينيكية ،وال يجوز ملوظفي
ال�سجون غري الط ِّبيني �إلغاء تلك القرارات وال جتاهلها.
القاعدة 28
ُتز َّود �سجون الن�ساء باملرافق اخلا�صة ال�ضرورية لتوفري الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها.
طفل داخل
و ُتتَّخذ ،حيثما �أمكن ،ترتيبات لوالدة الأطفال يف م�ست�شفى خارج ال�سجن .ويف حالة والدة ٍ
�سجل ذلك يف �شهادة امليالد.
ال ي َّ
ال�سجنُ ،
القاعدة 29
ُ -1ي�ستند يف اتخاذ قرار ب�ش�أن ال�سماح للطفل بالبقاء مع �أحد والديه يف ال�سجن �إىل م�صلحة الطفل
ال ُف�ضلى .ويف حال ال�سماح ببقاء الأطفال يف ال�سجن مع �أحد الوالدينُ ،تتَّخذ ترتيبات لت�أمني ما يلي:
(�أ) مرافق داخلية �أو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها �أ�شخا�ص م� َّؤهلون يودع الأطفال فيها
عندما ال يكونون حتت رعاية والديهم؛
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(ب) خدمات رعاية �صحية خا�صة بالأطفال ،مبا يف ذلك الفح�ص ال�صحي عند الدخول ور�صد
متخ�ص�صني.
منوهم با�ستمرار من ِق َبل
ِّ
عامل الأطفال الذين يرافقون �أحد والديهم يف ال�سجن �إطالق ًا ك�سجناء.
  -2ال ُي َ

القاعدة 30
يقوم طبيب� ،أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل�ؤهلني ،بغ�ض النظر عن تبعيتهم للطبيب
�أو عدم تبعيتهم له ،مبقابلة كل �سجني والتحدث �إليه وفح�صه يف �أقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه ال�سجن
�أوالً ،ثم كلما اقت�ضــت ال�ضــرورة بعــد ذلك .ويوىل اهتمام خا�ص ملا يلي:
(�أ) حتديــد االحتياجــات مــن الرعايــة ال�صحيــة واتخاذ جميــع التدابري الالزمة لتقدمي
العالج؛
(ب) تبينُّ �أيِّ �سوء معاملة قد يكون ال�سجناء الوافدون قد تع َّر�ضوا له قبل دخولهم ال�سجن؛
ال�سجن ،مبا يف ذلك ،على
(ج) تبينُّ �أيِّ عالمــات على حــدوث تو ُّتر نف�سي �أو غريه ب�سبب واقعة َّ
�سبيل املثال ال احل�صر ،خماطر االنتحار �أو �إيذاء النف�س والأعرا�ض الناجتة عن االنقطاع عن تعاطي
املخدِّ رات �أو الأدوية �أو الكحوليات؛ واتخاذ ِّ
كل ما ينا�سب من التدابري الفردية �أو العالجية؛
(د) يف حالة اال�شتباه ب�إ�صابة �سجناء ب�أمرا�ض ُمعدية ،الرتتيب للعزل الإكلينيكي والعالج
املالئم له�ؤالء ال�سجناء خالل فرتة العدوى؛
(ﻫ) حتديد لياقة ال�سجناء للعمل وممار�سة التمارين الريا�ضية وامل�شاركة يف الأن�شطة الأخرى،
ح�سب االقت�ضاء.
القاعدة 31
ُتتاح للطبيب ،وعند االقت�ضاء لغريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني� ،إمكانية
الو�صول يوم ًّيا �إىل جميع ال�سجناء املر�ضى ،وجميع ال�سجناء الذين ي�شكون من م�شاكل متعلقة بال�صحة
البدنية �أو العقلية �أو الإ�صابة ب�أذى ،و�أيِّ �سجني ُي�سرتعى انتباههم �إليه على وجه خا�ص .وتجُ رى جميع
الفحو�ص الط ِّبية يف �س ِّرية تامة.
القاعدة 32
 -1حت ُكم العالق َة بني الطبيب� ،أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية ،وال�سجنــاء نفــ�س املبادئ
الأخالقيــة واملهنيــة التي تنطبق على املر�ضى يف املجتمع ،وخ�صو�ص ًا ما يلي:
(�أ) واجب حماية ال�صحة البدنية والعقلية لل�سجناء ووقايتهم من الأمرا�ض ومعاجلتها على
�أ�س�س ط ِّبية �إكلينيكية فقط؛
التقيد با�ستقاللية ال�سجناء الذاتية فيما يتعلق ب�صحتهم واملوافقة امل�ستنرية فيما يخ�ص
(ب)
ُّ
العالقة بني الطبيب واملري�ض؛
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(ج) احرتام �س ِّرية املعلومات الط ِّبية ،ما مل ي�ؤ ِّد ذلك �إىل خطر حقيقي وو�شيك يهدِّ د ب�إحلاق
ال�ضرر باملري�ض �أو بغريه؛
(د) احلظر املطلق للم�شاركة� ،سواء ب�شكل فاعل �أو غري فاعل ،يف �أفعال قد ت�ش ِّكل تعذيب ًا �أو
غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،مبا يف ذلك التجارب الط ِّبية �أو
ت�ضر ب�صحة ال�سجني ،مثل �إزالة خاليا �أو �أن�سجة من ج�سم ال�سجناء �أو نزع �أع�ضائهم.
العلمية التي قد ُّ
 -2دون م�سا�س بالفقرة ( 1د) من هذه القاعدة ،يجوز ال�سماح لل�سجناء ،بنا ًء على موافقتهم احل َّرة
وامل�ستنرية ووفق ًا للقانون املنطبق ،بامل�شاركة يف التجارب الإكلينيكية والبحوث ال�صحية الأخرى املتاحة
وبالتربع بخاليا �أو �أن�سجة من
يف املجتمع� ،إذا كان املتو َّقع �أن تفيدهم �صح ًّيا فائدة مبا�شرة ومعتربة،
ُّ
ج�سمهم �أو� أع�ضاء لذويهم.

القاعدة 33
علـى الطبيــب �أن يقدِّ م تقريــر ًا �إىل مديــر ال�سجــن ك َّلما ارتــ�أى �أنَّ ال�صحـــة البدنية �أو العقلية
ل�سج ٍني ما قد ت�ض َّررت �أو �ستت�ض َّرر من ج َّراء ا�ستمرار �سجنه �أو من ج َّراء �أيِّ ظرف من ظروف ال�سجن.
القاعدة 34
�إذا تبينَّ الخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية �أثناء فح�ص �سجني لدى دخوله ال�سجن �أو �أثناء تقدمي
الرعاية الط ِّبية له الحق ًا وجود �أيِّ عالمات تعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،وجب عليهم توثيق هذه احلاالت و�إبالغ ال�سلطة الط ِّبية �أو الإدارية �أو الق�ضائية
املخت�صة بها .و ُتط َّبق ال�ضمانات الإجرائية ال�صحيحة من �أجل عدم تعري�ض ال�سجني �أو الأ�شخا�ص
َّ
املرتبطني به ملخاطر منظورة ت�س ِّبب الأذى.
القاعدة 35
املخت�صة على �إجراء التفتي�ش وتقدمي امل�شورة �إىل مدير
 -1يواظب الطبيب �أو هيئة ال�صحة العمومية
َّ
ال�سجن فيما يتعلق مبا يلي:
كم الغذاء ونوعيته و�إعداده وتقدميه؛
(�أ)
ُّ
(ب) مدى ا ِّتباع القواعد ال�صحية والنظافة يف ال�سجن ولدى ال�سجناء؛
(ج) حالة املرافق ال�صحية والتدفئة والإ�ضاءة والتهوية يف ال�سجن؛
(د) مدى مالءمة ثياب ال�سجناء وفر�شهم ونظافتها؛
متخ�ص�صون
التقيد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والريا�ضة �إذا مل يكن ث َّمة
ِّ
(ﻫ) مدى ُّ
قائمون على هذه الأن�شطة.
 -2ي�أخذ مدير ال�سجن يف االعتبار ما يرد �إليه من م�شورة وتقارير وفق ًا للفقرة  1من هذه القاعدة
والقاعدة  ،33ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتو�صيات امل�شار بها يف التقارير� .أ َّما �إذا مل تكن تلك
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الآراء �أو التو�صيات واقع ًة يف نطاق اخت�صا�ص املدير �أو �إذا مل يتَّفق معها ،فعليه �أن يرفع فور ًا تقرير ًا
املخت�صة� ،إىل
بر�أيه ال�شخ�صي ،م�شفوع ًا ب�آراء �أو تو�صيات الطبيب امل�س�ؤول �أو هيئة ال�صحة العمومية
َّ
�سلطة �أعلى.

القيود واالن�ضباط واجلزاءات
القاعدة 36
يجب احلفاظ على االن�ضباط والنظام دون جتاوز احلدِّ الالزم من القيود ل�ضمان �سالمة االحتجاز
وت�سيري �ش�ؤون ال�سجن ب�أمان وحتقيق حياة جمتمعية ج ِّيدة التنظيم.
القاعدة 37
تكون الأمور التالية مرهون ًة دوم ًا مبا ت�أذن به �أحكام القانون �أو اللوائح التنظيمية لل�سلطة الإدارية
املخت�صة:
َّ
(�أ) ال�سلوك الذي ي�ش ِّكل خمالف ًة ت�أديبية؛
(ب) �أنواع اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز فر�ضها وم َّدتها؛
املخت�صة بتوقيع هذه العقوبات؛
(ج) ال�سلطة
َّ
(د)  � ُّأي �شكل من �أ�شكال الف�صل غري الطوعي عن عموم نزالء ال�سجن ،مثل احلب�س االنفرادي
والعزل والتفريق ووحدات الرعاية اخلا�صة �أو الإقامة املق َّيدة� ،سواء كان ذلك من باب العقوبة الت�أديبية
�أو املحافظة على النظام والأم��ن ،مبا يف ذلك �إ�صدار �سيا�سات و�إج��راءات حتكم ا�ستخدام ومراجعة
تطبيق �أيِّ �شكل من �أ�شكال الف�صل غري الطوعي �أو رفعه.
القاعدة 38
�شجع �إدارات ال�سجون على اال�ستعانة ،قدر امل�ستطاع ،ب�آليات منع ن�شوب النزاعات� ،أو الو�ساطة،
ُ -1ت َّ
�أو �أيِّ �آليات بديلة �أخرى لت�سوية النزاعات من �أجل الوقاية من وقوع املخالفات الت�أديبية �أو من �أجل ت�سوية
النزاعات.
 -2تتَّخذ �إدارة ال�سجن حيال كل �سجني يخ�ضع �أو خ�ضع للف�صل ما يلزم من تدابري للتخفيف من
الآثار ال�ضارة املحتملة لهذا النوع من احلب�س عليه وعلى جمتمعه �إثر �إطالق �سراحه من ال�سجن.
القاعدة 39
  -1ال ُيعا َقب � ُّأي �سجني �إ َّال وفق ًا لأحكام القانون �أو اللوائح التنظيمية امل�شار �إليها يف القاعدة 37
ومبادئ الإن�صاف و�سالمة الإجراءات القانونية .وال يجوز �أبد ًا �أن ُيعا َقب �سجني مرتني على نف�س الفعل
�أو املخالفة.
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 -2على �إدارات ال�سجون �أن تراعي التنا�سب بني اجلزاء الت�أديبـي واملخالفة التي ت�ستوجب فر�ض ذلك
اجلزاء ،وعليها �أن حتتفظ ب�سجالت �سليمة جلميع اجلزاءات الت�أديبية املفرو�ضة.
 -3على �إدارات ال�سجون �أن تنظر قبل فر�ض ج��زاءات ت�أديبية يف م��دى وكيفية �إ�سهام مر�ض
ال�سجني العقلي �أو �إعاقة من ِّوه يف �سلوكه ويف ارتكابه املخالفة �أو الفعل الذي ي�ستوجب اجلزاء الت�أديبـي.
وال يجوز لإدارات ال�سجون معاقبة �سجني على �أيِّ �سلوك يعترب نتيجة مبا�شرة ملر�ض ال�سجني العقلي
�أو �إعاقته الذهنية.

القاعدة 40
  -1ال يجوز �أن ُي�ستخدَ م � ُّأي �سجني ،يف خدمة ال�سجن ،يف عمل ينطوي على �صفة ت�أديبية.
 -2مع ذلك ،ال يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق ح�سن �أداء نظم قائمة على احلكم الذاتي،
ُتناط يف �إطارها �أن�شطة �أو م�س�ؤوليات اجتماعية �أو تثقيفية �أو ريا�ضية حم َّددة ،حتت �إ�شراف الإدارة،
ب�سجناء َّ
منظمني يف جمموعات لأغرا�ض العالج.
القاعدة 41
املخت�صة فور ًا ب�أيِّ ا ِّدع��اء بارتكاب �سجني ملخالفة ت�ستوجب الت�أديب ،وعلى تلك
ُ -1تب َّلغ ال�سلطة
َّ
ال�سلطة �أنْ حت ِّقق يف الأمر دون �إبطاء ال م ِّربر له.
املوجهة �إليهم ويمُ نحون ما يكفي من
ُ -2يب َّلغ ال�سجناء دون �إبطاء وبلغة يفهمونها بطبيعة االتهامات َّ
الوقت والت�سهيالت لإعداد دفاعهم.
ُ -3ي�سمح لل�سجناء بالدفاع عن �أنف�سهم �شخ�ص ًّيا �أو عن طريق امل�ساعدة القانونية عندما تتط َّلب
م�صلحة العدالة ذلك ،وخ�صو�ص ًا يف احلاالت التي تتعلق بتهم ت�أديبية خطرية .و�إذا َّ
تعذر على ال�سجناء
فهم اللغة امل�ستخدمة يف جمل�س الت�أديب �أو التحدث بها ،وجب �أن ي�ساعدهم مرتجم �شفوي كفء
دون مقابل.
ُ -4تتاح لل�سجناء فر�صة اللتما�س مراجعة ق�ضائية للعقوبات الت�أديبية املفرو�ضة عليهم.
 -5يف حال حماكمة �سجني على جرمية مت ِّثل �إخال ًال بالنظام ،يح ُّق له احل�صول على جميع �ضمانات
مراعاة الأ�صول الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى اجلنائية ،مبا يف ذلك �إمكانية
مبحام دون قيود.
اال�ستعانة
ٍ
القاعدة 42
ُتط َّبق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف املعي�شية العامة التي تتناولها هذه القواعد ،مبا
يف ذلك ال�شروط املتعلقة بال�ضوء والتهوية ودرجة احلرارة وال�صرف ال�صحي والتغذية ومياه ال�شرب
و�إمكانية اخلروج �إىل الهواء الطلق وممار�سة الريا�ضة البدنية والنظافة ال�شخ�صية والرعاية ال�صحية
والقدر الكافي من احل ِّيز املكاين ال�شخ�صي.
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القاعدة 43
  -1ال يجوز ب ��أيِّ ح��ال من الأح��وال �أن ت�صل القيود �أو اجل��زاءات الت�أديبية �إىل ح��دِّ التعذيب �أو
غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وتحُ َظر املمار�سات التالية على
وجه اخل�صو�ص:
(�أ) احلب�س االنفرادي �إىل �أجل غري م�س َّمى؛
(ب) احلب�س االنفرادي املط َّول؛
(ج) حب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة �أو ُم�ضاءة دون انقطاع؛
(د) العقاب البدين �أو خف�ض كمية ما يق َّدم لل�سجني من الطعام �أو مياه ال�شرب؛
(ﻫ) العقاب اجلماعي.
 -2ال يجوز �أبد ًا �أن ُت�ستخدَ م �أدوات تقييد احل ِّرية كعقوبة ت�أديبية.
  -3ال يجوز �أن تت�ض َّمن اجلزاءات الت�أديبية �أو تدابري التقييد من َع ال�سجناء من االت�صال ب�أ�سرهم.
وال يجوز تقييد �سبل االت�صال الأ� �س��ري �إ َّال لفرتة زمنية حم��دودة ويف �أ�ضيق ح��دود الزم��ة حلفظ
الأمن والنظام.
القاعدة 44
ي�شري احلب�س االنفرادي يف �سياق هذه القواعد �إىل حب�س ال�سجناء ملدة � 22ساعة �أو �أكرث يف اليوم دون
�سبيل لإجراء ات�صال ذي معنى مع الغري .وي�شري احلب�س االنفرادي املط َّول �إىل احلب�س االنفرادي ملدة
تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا متتالية.
القاعدة 45
  -1ال ُي�ستخدَ م احلب�س االنفرادي �إ َّال يف حاالت ا�ستثنائية كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة ممكنة ويكون
وال يفر�ض ا�ستناد ًا �إىل احلكم
رهن ًا مبراجعة م�ستقلة للحالة ،ومبقت�ضى ت�صريح من �سلطة خمت�صةُ .
ال�صادر يف حق ال�سجني.
ُ -2ي َ
حظر فر�ض احلب�س االنفرادي على ال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية �أو البدنية �إذا كان من �ش�أن
هذه التدابري �أن ت�ؤدي �إىل تفاقم حالتهم .وينطبق حظر ا�ستخدام احلب�س االنفرادي والتدابري املماثلة
عندما يتعلق الأمر بن�ساء �أو �أطفال ،على النحو امل�شار �إليه يف معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية(.)1
()12

()1انظر القاعدة  67من قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املج َّردين من ح ِّريتهم (مرفق قرار اجلمعية العامة
)113/45؛ والقاعدة  22من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (مرفق قرار
اجلمعية العامة .)229/65
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القاعدة 46
 -1يجب �أ َّال يكون ملوظفي الرعاية ال�صحية � ُّأي دور يف فر�ض التدابري الت�أديبية �أو غريها من التدابري
خا�صا ل�صحة ال�سجناء اخلا�ضعني لأيِّ �شكل من �أ�شكال
املق ِّيدة .غري �أنه يجب عليهم �أن يولوا اهتمام ًا ًّ
الف�صل غري الطوعي ،وذلك من خالل ع َّدة ُ�سبل منها زيارة ه�ؤالء ال�سجناء يوم ًّيا وتقدمي امل�ساعدة
الط ِّبية والعالج على نحو فوري بنا ًء على طلب ه�ؤالء ال�سجناء �أو طلب موظفي ال�سجن.
 -2على موظفي الرعاية ال�صحية امل�سارعة �إىل �إبالغ مدير ال�سجن عن �أيِّ �آثار �سلبية جلزاءات
ت�أديبية �أو غريها من التدابري املق ِّيدة على ال�صحة البدنية �أو العقلية لأيِّ �سجني يخ�ضع لهذا النوع من
اجل��زاءات �أو التدابري ،و�إعالم املدير �إذا وجدوا �ضرورة لإنهائها �أو تعديلها لأ�سباب تتعلق بال�صحة
البدنية �أو العقلية.
 -3يخ َّول موظفو الرعاية ال�صحية �صالحية مراجعة حاالت الف�صل غري الطوعي لل�سجناء والتو�صية
ب�إدخال تغيريات ل�ضمان عدم �إف�ضاء ذلك الف�صل �إىل تفاقم احلالة ال�صحية �أو الإعاقة العقلية �أو
البدنية لل�سجني.

�أدوات التقييد
القاعدة 47
ُ -1يحظر ا�ستخدام ال�سال�سل والأ�صفاد و�أدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة �أو م�ؤملة.
�  -2أ َّما غري ذلك من �أدوات تقييد احل ِّرية فال ُت�ستخدَ م �إ َّال عندما يجيزها القانون ويف الظروف التالية:
(�أ) كتدبري لالحرتاز من هرب ال�سجني خالل نقله� ،شريطة �أن ُت َف َّك حني مثول ال�سجني �أمام
�سلطة ق�ضائية �أو �إدارية؛
(ب) ب�أمر من مدير ال�سجن� ،إذا �أخفقت الو�سائل الأخرى يف كبح جماح ال�سجني ملنعه من
الت�سبب يف خ�سائر مادية؛ وعلى املدير يف مثل هذه احلالة �أن
�إحل��اق الأذى بنف�سه �أو بغريه �أو من
ُّ
ِّ
ً
ين ِّبه الطبيب �أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني �إىل ذلك فورا و�أن يبلغ به ال�سلطة
الإدارية الأعلى.
القاعدة 48
 -1تنطبق املبادئ التالية �إذا �أجيز فر�ض �أدوات تقييد احل ِّرية وفق ًا للفقرة  2من القاعدة :47
(�أ)  ال ُتفر�ض �أدوات تقييد احل ِّرية �إ َّال �إذا َّ
تعذر ا�ستخدام �شكل �أخف وط�أة من �أ�شكال ال�سيطرة
للت�صدِّ ي بفعالية للمخاطر النا�شئة عن احلركة غري املق َّيدة؛
(ب) ال ُي�ستخدَ م من �أ�ساليب التقييد �إ َّال �أخف ما هو �ضروري ومتاح على نحو معقول لل�سيطرة
على حركة ال�سجني يف �ضوء م�ستوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛
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(ج) ال ُتف َر�ض �أدوات تقييد احل ِّرية �إ َّال للفرتة الالزمة ،ويجب رفعها عن ال�سجني ب�أ�سرع
ما ميكن بعد زوال اخلطر املتو َّقع من احلركة غري املق َّيدة.
  -2ال ُت�ستخدم �أدوات تقييد احل ِّرية البتَّة مع الن�ساء �أثناء املخا�ض و�أثناء الوالدة وبعد الو�ضع مبا�شرة.

القاعدة 49
ينبغي لإدارة ال�سجن التما�س احل�صول على �أ�ساليب لل�سيطرة ُتغني عن احلاجة �إىل فر�ض �أدوات
حتد من �شدتها ،وتوفري التدريب على ا�ستخدام تلك الأ�ساليب.
تقييد احل ِّرية �أو ُّ

تفتي�ش ال�سجناء والزنازين
القاعدة 50
يجب �أن تكون القوانني واللوائح التنظيمية التي حتكم �إجراءات تفتي�ش ال�سجناء والزنازين متوافق ًة
مع االلتزامات التي يفر�ضها القانون الدويل و�أن ت�أخذ يف احل�سبان املعايري والقواعد الدولية ،مع مراعاة
�ضرورة �ضمان الأمن يف ال�سجنُ .ويجرى التفتي�ش بطريقة حترتم الكرامة الإن�سانية املت� ِّأ�صلة لل�شخ�ص
اخلا�ضع للتفتي�ش وخ�صو�صيته ،ف�ض ًال عن مبادئ التنا�سب وامل�شروعية وال�ضرورة.

القاعدة 51
للتحر�ش ب�سجني �أو تخويفه �أو التط ُّفل دون داع على خ�صو�صيته .وحتتفظ
ال ُي�ستخدَ م التفتي�ش
ُّ
�إدارة ال�سجن ،لأغرا�ض امل�ساءلة ،ب�سجالت منا�سبة تق َّيد فيها �إجراءات التفتي�ش ،وخ�صو�ص ًا �إجراءات
تفتي�ش اجل�سد العاري وتفتي�ش جتاويف اجل�سم وتفتي�ش الزنازيــن ،وكذلك �أ�سبــاب هذه الإجراءات،
وهويات القائمني عليها ،و� ُّأي نتائج ُي�س ِفر عنها التفتي�ش.

القاعدة 52
  -1ال ُيلج�أ �إىل �إجراءات التفتي�ش االقتحامي ،مبا يف ذلك تفتي�ش اجل�سد العاري وتفتي�ش جتاويف
�شجع �إدارات ال�سجون على و�ضع بدائل منا�سبة للتفتي�ش
اجل�سم� ،إ َّال يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى .و ُت َّ
االقتحامي وعلى ا�ستخدام تلك البدائل .ويجب �أن تنفَّذ �إجراءات التفتي�ش االقتحامي يف مكان تتو َّفر فيه
اخل�صو�صية ،و�أن يتوىل القيام بها موظفون مد َّربون من نف�س جن�س ال�سجني.
  -2ال يتولىَّ القيام ب�إجراءات تفتي�ش جتاويف اجل�سم �إ َّال اخت�صا�صيو الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلون
خالف �أولئك امل�س�ؤولني يف املقام الأ َّول عن رعاية ال�سجني� ،أو ،كحدٍّ �أدن��ى ،موظفون مد َّربون تدريب ًا
منا�سب ًا على يد اخت�صا�صيني ط ِّبيني طبق ًا ملعايري النظافة ال�صحية وال�صحة وال�سالمة.
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القاعدة 53
ُي�سمح لل�سجناء ِّ
باالطالع على الوثائق ذات ال�صلة بالإجراءات القانونية اخلا�صة بهم� ،أو ي�سمح
لهم باالحتفــاظ بهــا فــي حيازتهــم دون �أن يكــون لإدارة ال�سجـــن احل ُّق يف االطالع عليها.

تزويد ال�سجناء باملعلومات وتقدميهم لل�شكاوى
القاعدة 54
يز َّود كل �سجني فور دخوله ال�سجن مبعلومات مكتوبة ع َّما يلي:
(�أ) قانون ال�سجن واللوائح التنظيمية ال�سارية يف ال�سجن؛
(ب) حقوقه ،ومنها الطرائق امل�أذون بها لطلب املعلومات واحل�صول على م�شورة قانونيـــة ،مبا
فــي ذلك من خــالل برامــج امل�ساعــدة القانونيــة ،و�إجــراءات تقديــم الطلبات �أو ال�شكاوى؛
(ج) واجباته ،مبا يف ذلك اجلزاءات الت�أديبية ال�سارية؛
(د) جميع امل�سائل الأخرى الالزمة لتمكني ال�سجني من تكييف نف�سه مع احلياة يف ال�سجن.
القاعدة 55
ُ -1تتاح املعلومات امل�شار �إليها يف القاعدة  54ب�أ�شي ِع اللغات ا�ستعما ًال وفق ًا الحتياجات نزالء ال�سجن.
و�إذا كان ال�سجني ال يفهم �أ ًّيا من هذه اللغات ،فينبغي م�ساعدته برتجمة املعلومات �شفو ًّيا.
�  -2إذا كان ال�سجني �أُم ًّيا وجب �أن ُتتلى عليه هذه املعلومات �شفو ًّيا .وينبغي �أن ُتق َّدم املعلومات �إىل
ال�سجناء ذوي الإعاقات احل�س َّية بطريقة مالئمة تل ِّبي احتياجاتهم.
 -3تَعر�ض �إدارة ال�سجن ب�شكل بارز َّ
ملخ�صات لهذه املعلومات يف الأماكن امل�شرتكة يف ال�سجن.
القاعدة 56
ُ -1تتاح ِّ
التقدم يف �أيِّ يوم بطلبات �أو �شكاوى �إىل مدير ال�سجن �أو �إىل املوظف
لكل �سجني فر�صة ُّ
املف َّو�ض بتمثيله.
ُ -2تتاح لل�سجناء �إمكانية تقدمي طلبات �أو �شكاوى �إىل مفتِّ�ش ال�سجون خالل جولته التفتي�شية يف
ال�سجن .و ُتتاح لل�سجني فر�صة التحدث مع املفتِّ�ش �أو مع �أيِّ موظف �آخر مك َّلف بالتفتي�ش بح ِّرية وب�س ِّرية
تامة دون ح�ضور مدير ال�سجن �أو غريه من موظفيه.
ُ -3ي�سمح ِّ
لكل �سجني بتقدمي طلب �أو �شكوى فيما يتعلق مبعاملته ،دون رقابة على فحوى ذلك� ،إىل
املخت�صة ،مبا يف ذلك اجلهات
الإدارة املركزية لل�سجون �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو �إىل ال�سلطات الأخرى
َّ
املخ َّولة �صالحية املراجعة �أو الت�صحيح.
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 -4تن�سحب احلقوق الواردة يف الفقرات � 1إىل  3من هذه القاعدة على حمامي ال�سجني .ويف احلاالت
التي َّ
يتعذر فيها على ال�سجني �أو حماميه ممار�سة هذه احلقوق ،يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�سجني �أو لأيِّ
�شخ�ص �آخر ُم ِلم بالق�ضية القيام بذلك.

القاعدة 57
ُ -1يعا َلج ك ُّل طلب �أو �شكوى على الفورُ ،ويجاب عنه دون �إبطاء .ويف حالة رف�ض الطلب �أو ال�شكوى �أو
وقوع ت� ُّأخر ال داعي له ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى.
ُ -2ت َ
و�ضع �ضمانات تكفل لل�سجناء تقدمي الطلبات �أو ال�شكاوى ب�أمان ،وبطريقة �س ِّرية �إذا طلب
ال�شاكي ذلك .وال يجوز �أن يتع َّر�ض � ُّأي �سجني �أو � ُّأي �شخ�ص �آخر م�شار �إليه يف الفقرة  4من القاعدة 56
ل ٍّأي من خماطر االنتقام �أو التخويف �أو غري ذلك من العواقب ال�سلبية نتيجة لتقدميه لطلب �أو �شكوى.
ُ -3تعا َلج ادعاءات التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
على الفور وتف�ضي �إىل حتقيق فوري حيادي جتريه �سلطة وطنية م�ستقلة مبقت�ضى الفقرتني  1و  2من
القاعدة .71

االت�صال بالعامل اخلارجي
القاعدة 58
ُ -1ي�س َمح لل�سجناء ،يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرتهم و�أ�صدقائهم على فرتات منتظمة
على النحو التايل:
(�أ) باملرا�سلة كتابةً ،وحيثما يكون متاح ًا ،با�ستخدام و�سائل االت�صال والو�سائل الإلكرتونية
والرقمية وغريها؛
(ب) با�ستقبال الزيارات.
 -2حيثما ُي�س َمح بالزيارات الزوجيةُ ،يط َّبق هذا احلق دون متييز ،و ُتتاح لل�سجينات �إمكانية ممار�سة
هذا احلق على قدم امل�ساواة مع الرجال .و ُتو�ضع �إج��راءات و ُتو َّفر �أماكن ل�ضمان �إتاحة فر�صة عادلة
ومت�ساوية لالنتفاع من هذا احلق ،مع �إيالء العناية الواجبة للحفاظ على ال�سالمة و�صون الكرامة.
القاعدة 59
يو َّزع ال�سجناء ،قدر امل�ستطاع ،على �سجون قريبة من منازلهم �أو �أماكن �إعادة ت�أهيلهم اجتماع ًّيا.
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القاعدة 60
 -1يكون قبول دخول الزائرين �إىل مرفق ال�سجن رهن ًا مبوافقتهم على اخل�ضوع للتفتي�ش .وللزائر �أن
ي�سحب موافقته يف �أيِّ وقت ،ويف هذه احلالة يح ُّق لإدارة ال�سجن منعه من الدخول.
  -2ال يجوز �أن تكون �إجراءات تفتي�ش الزائرين ودخولهم ُمهين ًة ويجب �أن تخ�ضع ملبادئ تو ِّفر على
�أ�ضعف تقدير �ضروب احلماية املب َّينة يف القواعد � 50إىل  .52وينبغي جت ُّنب تفتي�ش جتاويف اجل�سم
وعدم �إخ�ضاع الأطفال له.
القاعدة 61
ُ -1تتاح لل�سجناء الفر�صة والوقت والت�سهيالت املالئمة لكي يزورهم حمام من اختيارهم �أو مقدِّ م
للم�ساعدة القانونية يتك َّلمون معه وي�ست�شريونه ،دومنا �إبطاء
وال تن�صت وال رقابة وب�س ِّرية تامة ،ب�ش�أن �أيِّ
ُّ
م�س�ألة قانونية وفق ًا للقانون الداخلي ال�ساري .ويجوز �أن جتري هذه اال�ست�شارات حتت �أب�صار موظفي
م�سمع منهم.
ال�سجن ،ولكن لي�س على ٍ
تي�سر �إدارة ال�سجن ُ�سبل احل�صول على
 -2يف احلاالت التي ال يتح َّدث فيها ال�سجناء اللغة املحليةِّ ،
خدمات مرتجم �شفوي كفء م�ستقل.
 -3ينبغي �أن تتاح لل�سجناء ُ�سبل احل�صول على م�ساعدة قانونية ف َّعالة.
القاعدة 62
  -1يمُ نح ال�سجناء من الرعايا الأجانب قدر ًا معقو ًال من الت�سهيالت لالت�صال باملم ِّثلني الدبلوما�سيني
والقن�صليني للدولة التي ينتمون �إليها.
  -2يمُ نح ال�سجناء الذين هم من رعايا دول لي�س لها مم ِّثلون دبلوما�سيون �أو قن�صليون يف البلد،
والالجئون وعدميو اجلن�سية ،ت�سهيالت مماثلة لالت�صال باملم ِّثل الدبلوما�سي للدولة املك َّلفة برعاية
م�صاحلهم �أو ب�أ َّية �سلطة وطنية �أو دولية تكون مهمتها حماية مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
القاعدة 63
تتاح لل�سجناء موا�صلة ِّ
االط�لاع بانتظام على جمرى الأح��داث ذات الأهمية عن طريق قراءة
ال�صحف اليومية �أو الدورية �أو املن�شورات اخلا�صة التي ت�صدرها م� َّؤ�س�سة ال�سجون �أو باال�ستماع �إىل
برامج �إذاعية �أو حما�ضرات� ،أو ب�أيِّ و�سيلة مماثلة ت�سمح بها �إدارة ال�سجن �أو تكون خا�ضع ًة لإ�شرافها.

الكتب
القاعدة 64
ت�ضم قدر ًا وافي ًا من الكتب الرتفيهية
ُيز َّود كل �سجن مبكتبة َّ
خم�ص�صة ملختلف فئات ال�سجناء ُّ
�شجع ال�سجناء على الإفادة منها �إىل �أبعد حدٍّ ممكن.
والتثقيفية على ال�سواءُ .وي َّ
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الدين
القاعدة 65
ي�ضم عدد ًا كافي ًا من ال�سجناء الذين يعتنقون نف�س الدين ،يعينَّ �أو ُيعت َمد مم ِّثل
�  -1إذا كان ال�سجن ُّ
لهذا الدين م� َّؤهل لهذه امله َّمة .وينبغي �أن يكون هذا التعيني للعمل بدوام كامل �إذا كان عدد ال�سجناء ي ِّربر
ذلك وكانت الظروف ت�سمح به.
ُ -2ي�سمح للمم ِّثل امل� َّؤهل املعينَّ �أو املُعت َمد وفق ًا للفقرة  1من هذه القاعدة �أن ُيقيم ال�شعائر الدينية
خا�ص ٍة لل�سجناء من �أهل دينه رعاي ًة لهم.
بانتظام و�أن يقوم ،ك َّلما كان ذلك منا�سب ًا ،بزيارات َّ
  -3ال ُيحرم � ُّأي �سجني من االت�صال باملم ِّثل امل� َّؤهل لأيِّ دين .ويف مقابل ذلكُ ،يحرتم ر�أي ال�سجني كل ًّيا
�إذا اعرت�ض على قيام �أيِّ مم ِّثل ديني بزيارة له.
القاعدة 66
ُي�سمح لكل �سجني ،بقدر ما يكون ذل��ك ممكن ًا عمل ًّيا ،ب ��أداء فرو�ض حياته الدينية بح�ضــور
ال�صلــوات املقامــة فــي ال�سجــن ،وبحيــازة كتــب ال�شعائــر والرتبيــة الدينية التي ت�أخذ بها طائفته.

حفظ متاع ال�سجناء
القاعدة 67
 -1حني ال ت�سمح اللوائح التنظيمية يف ال�سجن لل�سجني باالحتفاظ مبا يحمل من نقود �أو �أ�شياء ثمينة
�أو ثياب �أو غري ذلك من متاعه ،يو�ضع ذلك كله يف حرز �أمني لدى دخوله ال�سجن .ويو�ضع ك�شف بهذا
املتاع يو ِّقعه ال�سجني ،و ُتتَّخذ التدابري الالزمة للمحافظة على هذه الأ�شياء يف حالة ج ِّيدة.
 -2لدى �إطالق �سراح ال�سجنيُ ،تعاد �إليه هذه النقود واحلوائج ،با�ستثناء ما ُ�سمِ ح له ب�إنفاقه من
مال �أو ما� أر�سله �إىل خارج ال�سجن من متاع �أو ما دعت املقت�ضيات ال�صحية �إىل �إتالفه من ثياب .ويو ِّقع
ال�سجني على �إي�صال بالنقود واحلوائج التي �أعيدت �إليه.
ُ -3تط َّبق هذه املعاملة نف�سها على �أ َّية نقود �أو حوائج تر�سل �إىل ال�سجني من خارج ال�سجن.
يبت الطبيب �أو غريه من
�  -4إذا كان ال�سجني ،لدى دخوله ال�سجن ،يحمل �أ َّية عقاقري �أو �أدوي��ةُّ ،
اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني يف وجه ا�ستعمالها.

الإخطارات
القاعدة 68
ِّ
لكل �سجني احلق يف �إبالغ �أ�سرته� ،أو � ِّأي �شخ�ص �آخر يعتربه وا�سطة ات�صال ،على الفور ب�سجنه
�أو نقله �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى ومبا قد يلحق به من الأمرا�ض �أو الإ�صابات اخلطرية ،ويجب متكينه من
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ذلك وتزويده مبا يحتاجه من و�سائل لهذا الغر�ض .ويخ�ضع الإف�صاح عن معلومات ال�سجناء ال�شخ�صية
للت�شريعات املحلية.

القاعدة 69
يف حالة وفاة ال�سجني ،يبادر مدير ال�سجن فور ًا �إىل �إبالغ �أقرب �أقرباء ال�سجني �أو ال�شخ�ص الذي
طلب االت�صال به يف حاالت الطوارئ .و�إذا حلق بال�سجني مر�ض خطري �أو تع َّر�ض لإ�صابة �أو ُنقل �إىل
م�ؤ�س�سة �صحية ،يب ِّلغ املدير الأ�شخا�ص الذين ح َّددهم ال�سجني لتل ِّقي بياناته ال�صحيةُ .ويحرتَم � ُّأي طلب
�صريح من ال�سجني بعدم �إبالغ زوجه �أو �أقرب �أقربائه مبر�ضه �أو �إ�صابته.
القاعدة 70
خطر �إدار ُة ال�سجن ال�سج َني فور ًا �إذا �أ�صيب �أحد �أقاربه املق َّربني �أو � ُّأي �شخ�ص �آخر يهمه �ش�أنه
ُت ِ
مبر�ض خطري �أو تو ِّفي .وينبغي ال�سماح لل�سجني ،ك َّلما �سمحت الظروف بذلك ،بالذهاب حتت احلرا�سة �أو
وحده لعيادة ذلك القريب �أو ال�شخ�ص �إذا كانت حالته ال�صحية حرج ًة �أو حل�ضور جنازته يف حالة الوفاة.

التحقيقات
القاعدة 71
 -1يب ِّلغ مدير ال�سجن دون �إبطاء عن �أيِّ حاالت وفاة �أو اختفاء �أو �إ�صابة خطرية �أثناء االحتجاز،
ِّ
خمت�صة تكون
بغ�ض النظر عن ب��دء حتقيق داخلي ب�ش�أنها� ،إىل �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخ��رى
َّ
م�ستق َّل ًة عن �إدارة ال�سجن ومك َّلف ًة ب�إجراء حتقيق �سريع وحيادي وف َّعال يف مالب�سات هذه احلاالت
و�أ�سبابها .وعلى �إدارة ال�سجن �أن تتعاون على نحو كامل مع هذه ال�سلطة ،و�أن ت�ضمن احلفاظ على
جميع الأدلة.
 -2تنطبق االلتزامات الواردة يف الفقرة  1من هذه القاعدة بنف�س الكيفية ك َّلما توافرت �أ�سباب معقولة
لالعتقاد ب�أنَّ عم ًال من �أعمال التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة ار ُتكب يف ال�سجن ،ب�صرف النظر عن تل ِّقي �أو عدم تل ِّقي �شكوى ر�سمية ب�ش�أنه.
 -3حيثما تو َّفرت �أ�سباب معقولة تدعو �إىل االعتقاد ب�أنَّ �أحد الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة  2من هذه
تورطهم يف ذلك
القاعدة قد ار ُتكبُ ،تتَّخذ خطوات فورية ل�ضمان عدم م�شاركة الأ�شخا�ص الذين ُيحتمل ُّ
الفعل يف التحقيق وعدم ات�صالهم بال�شهود �أو ال�ضحية �أو �أ�سرة ال�ضحية.

القاعدة 72
عامل �إدارة ال�سجن جثمان ال�سجني املتوفى باحرتام ومبا ي�صون الكرامة .وينبغي ت�سليم جثمانه
ُت ِ
َّ
�إىل �أقرب �أقربائه يف �أقرب وقت معقول ،على �أال يت�أخَّ ر ذلك عن وقت االنتهاء من التحقيق على �أق�صى
وتي�سر �إدارة ال�سجن �إجراء مرا�سم دفن وفق ال�شعائر املنا�سبة املتَّبعة يف ثقافة املتوفى �إذا مل
تقديرِّ .
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يوجد � ُّأي طرف م�س�ؤول �آخر يرغب يف توليِّ ذلك �أو ي�ستطيع القيام به ،كما يجب عليها االحتفاظ ب�سجل
كامل للواقعة.

نقل ال�سجناء
القاعدة 73
ال يع َّر�ض لأنظار اجلمهور �إ َّال ب�أدنى قــدر ممكـــن ،و ُت َّتخـــذ
 -1حني ُينقل ال�سجني �إىل ال�سجن �أو منهُ ،
تدابيــر حلمايتـــه من �شتائم اجلمهور وف�ضوله ومن العلنية ب�أيِّ �شكل من �أ�شكالها.
ُ -2ي َ
حظر نقل ال�سجناء يف ظروف �سيئة من حيث التهوية والإ�ضاءة� ،أو ب�أ َّية و�سيلة تفر�ض عليهم عنا ًء
بدن ًّيا ال داعي له.
ويعاملون جميع ًا على قدم امل�ساواة.
ُ -3ين َقل ال�سجناء على نفقة �إدارة ال�سجنَ ،

موظفو ال�سجن
القاعدة 74
 -1حتر�ص �إدارة ال�سجون على انتقاء موظفيها على اختالف درجاتهم بكل عناية� ،إذ يتو َّقف ح�سن
�إدارة ال�سجن على نزاهتهم و�إن�سانيتهم وكفاءتهم املهنية و�أهل َّيتهم ال�شخ�صية للعمل.
 -2ت�سهر �إدارة ال�سجون با�ستمرار على بثِّ وتر�سيخ القناعة ،لدى موظفيها ولدى الر�أي العام على
ال�سواء ،ب�أنَّ هذه امله َّم َة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية ،وعليها ،حتقيق ًا لهذا الغر�ض� ،أن ت�ستخدم
جميع الو�سائل املنا�سبة لتنوير اجلمهور.
 -3بغية بلوغ الأهداف ال�سالفة الذكرُ ،يعينَّ موظفو ال�سجون على �أ�سا�س العمل طوال �ساعات العمل
املعتادة ،بو�صفهم موظفي �سجن حمرتفني ،ويعتربون موظفني مدنيني ُي�ض َمن لهم من َث َّم �أمن العمل دون
�أن يكون مرهون ًا �إ َّال بح�سن ال�سلوك والكفاءة واللياقة البدنية .ويجب �أن تكون الأجور من الكفاية بحيث
جتتذب الأكفاء من الرجال والن�ســاء؛ كما يجــب �أن حت َّدد مزايــا عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو
يراعي طبيعة عملهم املرهقة.
القاعدة 75
ُ -1ي�شرتط ح�صول جميع موظفي ال�سجون على ق�سط منا�سب من التعليم ومتكينهم من اال�ضطالع
بواجباتهم بطريقة مهنية وتزويدهم بالو�سائل الالزمة لذلك.
خ�صي�ص ًا بحيث ينا�سب
ُ -2يز َّود جميع موظفي ال�سجون قبل الدخول يف اخلدمة بتدريب م�ص َّمم ِّ
واملحددة ،ومي ِّثل �أف�ضل املمار�سات املعا�صرة املثبتة الفعالية يف العلوم اجلنائية .وال
واجباتهم العامة
َّ
َّ
َّ
ُي�سمح بااللتحاق بالعمل يف ال�سجون �إال للمر�شحني الذين ينجحون يف االختبارات النظرية والعملية
يف نهاية هذا التدريب.
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 -3تكفل �إدارة ال�سجن للموظفني بعد الدخول يف اخلدمة وطوال مزاولتهم ملهنتهم احل�صول ب�صفة
م�ستم َّرة على دورات تدريبية �أثناء اخلدمة ،بغية تر�سيخ وحت�سني معارفهم وقدراتهم املهنية.

القاعدة 76
 -1يت�ض َّمن التدريب امل�شار �إليه يف الفقرة  2من القاعدة  ،75كحدٍّ �أدنى ،التدريب على ما يلي:
(�أ) الت�شريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة ،عالو ًة على ال�صكوك
الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق ،التي يجب �أن ي�سرت�شد موظفو ال�سجون ب�أحكامها يف عملهم
وتعامالتهم مع ال�سجناء؛
(ب) حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم �أثناء ممار�ستهم وظائفهم ،مبا يف ذلك احرتام
خا�ص ًة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
الكرامة الإن�سانية جلميع ال�سجناء وحظر ت�صرفات مع َّينةَّ ،
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛
(ج) الأمن وال�سالمة ،مبا يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي ،وا�ستخدام القوة و�أدوات تقييد
احل ِّرية ،و�إدارة التعامل مع املجرمني العنيفني ،مع �إيالء االعتبار الواجب لأ�ساليب الوقاية ونزع فتيل
التو ُّتر ،مثل التفاو�ض والو�ساطة؛
(د) الإ�سعافات الأ َّولية ،واالحتياجات النف�سية االجتماعية لل�سجناء والديناميات املنا�سبة
لذلك يف بيئة ال�سجن ،ف�ض ًال عن جوانب الرعاية وامل�ساعدة االجتماعية ،مبا يف ذلك االكت�شاف املب ِّكر
مل�شاكل ال�صحة العقلية.
 -2يتلقَّى املوظفون املك َّلفون بالعمل مع فئات مع َّينة من ال�سجناء� ،أو الذين ُيع َهد �إليهم مبهام
متخ�ص�صة �أخرى ،تدريب ًا ير ِّكز على املوا�ضيع املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.
ِّ

القاعدة 77
يتعينَّ على كل موظفي ال�سجون يف جميع الأوقات �أن يت�ص َّرفوا و�أن ي� ُّؤدوا مهامهم على نحو يجعل
منهم قدو ًة طيب ًة لل�سجناء ومو�ض َع احرتامهم.

القاعدة 78
املتخ�ص�صني ك�أطباء
ي�ضم ِمالك موظفي ال�سجون ،بقدر الإمكان ،ع��دد ًا كافي ًا من
ِّ
 -1يجب �أن َّ
الأم��را���ض العقلية واخت�صا�صيي علم النف�س وامل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني وامل��د َّرب�ين على
املهارات املهنية.
 -2يجب �ضمان خدمات امل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني واملد َّربني على املهارات املهنية على �أ�سا�س
دائم ،ولكن دون ا�ستبعاد العاملني لبع�ض الوقت �أو العاملني املتط ِّوعني.

اجلزء الأول� ،أو ًال -معاملة ال�سجناء

25

القاعدة 79
 -1ينبغي �أن يكون مدير ال�سجن على حظ واف من الأهلية ملهمته ،من حيث طباعه وكفاءته الإدارية
وتدريبه املنا�سب وخربته.
 -2يك ِّر�س مدير ال�سجن وقتَ عمله ك َّله ملهامه الر�سمية ،فال ُيعينَّ على �أ�سا�س العمل بدوام جزئي.
وعليه �أن يجعل �إقامته داخل مبنى ال�سجن �أو على مقربة مبا�شرة منه.
 -3حني يو�ضع �سجنان �أو �أكرث حتت �سلطة مدير واحد ،يتعينَّ عليه �أن يزور ك ًّال منها يف مواعيد
متقاربة ،كما يجب �أن يتولىَّ موظف مقيم م�س�ؤولية الإ�شراف على كل �سجن من هذه ال�سجون.

القاعدة 80
 -1يجب �أن يكون مدير ال�سجن ونائبه و�أكرثية موظفي ال�سجن الآخرين قادرين على تكلُّم لغة معظم
ال�سجناء� ،أو لغة يفهمها معظم ه�ؤالء.
ُ -2ي�ستعان بخدمات مرتجم �شفوي كفء ،ك َّلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.

القاعدة 81
املخ�ص�ص للن�ساء مــن مبنى ال�سجــن
 -1يف ال�سجون التي ُت�ؤوي الذكور والإناث مع ًا ،يو�ضع الق�سم
َّ
حتــت رئا�سة موظفة م�س�ؤولة ُت�ؤتمَ ن على مفاتيح جميع �أبواب هذا الق�سم من ال�سجن.
  -2ال يجوز ل ٍّأي من موظفي ال�سجن الذكور �أن يدخل ق�سم الن�ساء ما مل ت�صحبه يف ذلك موظفة �أنثى.
 -3تكون مهمة حرا�سة ال�سجينات والإ�شراف عليهن من اخت�صا�ص موظفات ال�سجن من الن�ساء
ح�صر ًا .على �أنَّ هذا ال مينع املوظفني الذكور ،وال �سيما الأطباء واملع ِّلمني ،من ممار�سة مهامهم املهنية
املخ�ص�صة للن�ساء.
يف ال�سجون �أو �أق�سام ال�سجون
َّ

القاعدة 82
  -1ال يجوز ملوظفي ال�سجون �أن يلج�ؤوا �إىل القوة يف عالقاتهم بال�سجناء �إ َّال دفاع ًا عن �أنف�سهم� ،أو يف
حاالت حماولة الفرار �أو املقاومة البدنية بالقوة �أو باالمتناع ال�سلبي لأمر ي�ستند �إىل القانون �أو اللوائح
التنظيمية .وعلى املوظفني الذين يلج�ؤون �إىل القوة �أ َّال ي�ستخدموها �إ َّال يف �أدنى احلدود ال�ضرورية و�أن
يقدِّ موا فور ًا تقرير ًا عن احلادث �إىل مدير ال�سجن.
ُ -2يو َّفر ملوظفي ال�سجون تدريب بدين خا�ص لتمكينهم من كبح جماح ال�سجناء ذوي الت�صرف
العدواين.
مهام جتعلهم على احتكاك مبا�شر بال�سجناء �أن يكونوا م�س َّلحني،
  -3ال ينبغي للموظفني الذين ي� ُّؤدون َّ
�إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يجوز ب�أيِّ حال من الأحوال ت�سليم �سالح لأيِّ موظف
ما مل يكن قد َّمت تدريبه على ا�ستعماله.
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عمليات التفتي�ش الداخلية �أو اخلارجية
القاعدة 83
-1

ُيو�ضع نظام لعمليات التفتي�ش املنتظمة يف ال�سجون واملرافق العقابية يت�ض َّمن عن�صرين:
(�أ) عمليات تفتي�ش داخلية �أو �إدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون؛

مما قد ي�شمل هيئات
(ب) عمليات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن �إدارة ال�سجنَّ ،
خمت�صة.
دولية �أو �إقليمية
َّ
 -2يف كلتا احلالتني ،يكون الهدف املن�شود من عمليات التفتي�ش هو �ضمان توافق �أ�سلوب �إدارة
ال�سجون مع القوانني واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات والإجراءات القائمة بغية حتقيق �أهداف املرافق
العقابية والإ�صالحية ،و�ضمان حماية حقوق ال�سجناء.

القاعدة 84
 -1يتمتَّع املفتِّ�شون بال�صالحيات التالية:
ِّ
االطالع على جميع املعلومات املتعلقة ب�أعداد ال�سجناء و�أماكن االحتجاز ومواقعها� ،إىل
(�أ)
جانب جميع املعلومات ذات ال�صلة مبعاملة ال�سجناء ،مبا يف ذلك �سجالتهم وظروف احتجازهم؛
(ب) ح ِّرية اختيار ال�سجناء الذين يريدون زيارتهم ،مبا يف ذلك القيام بزيارات غري معلنة،
مببادرة منهم ،واختيار ال�سجناء الذين يريدون �إجراء مقابالت معهم؛
(ج) �إجراء مقابالت على انفراد ويف �س ِّرية تامة مع ال�سجناء وموظفي ال�سجن �أثناء الزيارات؛
املخت�صة.
(د) تقدمي تو�صيات �إىل �إدارة ال�سجن وغريها من ال�سلطات
َّ
خمت�صة ،وت�شمل
 -2تت�أ َّلف �أفرقة التفتي�ش اخلارجي من مفتِّ�شني م� َّؤهلني وذوي خربة تع ِّينهم �سلطة
َّ
اخت�صا�صيني يف الرعاية ال�صحيةُ .ويوىل االعتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلن�سني.

القاعدة 85
عقب ِّ
املخت�صةُ .ويوىل االعتبار الواجب لإتاحة االطالع
كل تفتي�ش تقري ٌر كتابي �إىل ال�سلطة
ُ -1يق َّدم َ
َّ
العام على تقارير عمليات التفتي�ش اخلارجي بعد ا�ستبعاد �أيِّ بيانات �شخ�صية تتعلق بال�سجناء ما مل
ُيبدوا موافقتهم ال�صريحة على ذلك.
املخت�صة ،ح�سب االقت�ضاء ،يف غ�ضون فرتة زمنية
 -2تبينِّ �إدارة ال�سجن �أو غريها من ال�سلطات
َّ
معقولة ،ما� إذا كانت �ستن ِّفذ التو�صيات املنبثقة عن التفتي�ش اخلارجي.
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ثانياً -قواعد تنطبق على فئات خا�صة
�ألف -ال�سجناء املحكوم عليهم
مبادئ توجيهية
القاعدة 86
تهدف املبادئ التوجيهية التالية �إىل �إظهار الروح التي ينبغي �أن ي�ؤخذ بها يف �إدارة ال�سجون والأهداف
التي يجب �أن ت�سعى �إليها ،طبق ًا للبيان الوارد يف املالحظة التمهيدية  1من هذه القواعد.

القاعدة 87
من امل�ستح�سن �أن ُيعمد ،قبل انتهاء م َّدة العقوبة� ،إىل ا ِّتخاذ التدابري ال�ضرورية لكي ُت�ض َمن
لل�سجني عود ٌة تدريجي ٌة �إىل احلياة يف املجتمع .وهذا هدف ميكن بلوغه ،تبع ًا للحالة ،من خالل نظام
مي ِّهد لإطالق �سراح ال�سجني ُينفَّذ يف ال�سجن نف�سه �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى مالئمة� ،أو من خالل �إطالق
�سراحه حتت االختبار مع �إخ�ضاعه ل�ضرب من الإ�شراف والرقابة ال تتواله ال�شرطة ،وي�شتمل على
م�ساعدة اجتماعية ف َّعالة.

القاعدة 88
  -1ال ينبغي ،يف معاملة ال�سجناء� ،أن يكون الرتكيز على �إق�صائهم من املجتمع ،بل على ا�ستمرار
كونهم ج��زء ًا منه .ولهذا ينبغي اال�ستعانة ،بقدر امل�ستطاع ،بهيئات املجتمع املحلي مل�ساعدة موظفي
ال�سجن على �أداء مهمة �إعادة الت�أهيل االجتماعي لل�سجناء.
 -2ينبغي �أن يكون هناك م�ساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل �سجن وتناط بهم مهمة احلفاظ
على ا�ستمرار كل عالقات ال�سجني امل�ستح�سنة ب�أ�سرته وباملنظمات االجتماعية التي تعود عليه بالفائدة،
وحت�سني تلك العالقات .كما ينبغي ا ِّتخاذ تدابري تكفل� ،إىل �أق�صى احلدود املتَّفقة مع القانون ومع طبيعة
العقوبة ،حماية ما لل�سجني من حقوق تتَّ�صل مب�صاحله املدنية وبتم ُّتعه بال�ضمان االجتماعي وغري ذلك
من املزايا االجتماعية.

القاعدة 89
مما يقت�ضي الأخذ بنظام مرن لت�صنيف ال�سجناء يف
إعمال هذه املبادئ �إفرادية املعاملةَّ ،
 -1يتط َّلب � ُ
فئات .ولذا ُي�ست�ص َوب �أن ُتو َّزع هذه الفئات على �سجون منف�صلة منا�سبة ملعاملة كل فئة.
 -2لي�س من ال�ضروري �أن يتو َّفر يف ِّ
�ستح�سن
كل �سجن نف�س القدر من متط َّلبات الأمن لكل فئة ،بل ُي
ُ
�أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبع ًا الحتياجات خمتلف الفئات .وال�سجون املفتوحة الأبواب ،بحكم كونها
ال تقيم حواجز �أمن مادية حتول دون الهرب ،بل تعتمد يف ذلك على ان�ضباط ال�سجني نف�سه ،تو ِّفر �أف�ضل
الظروف م�ؤاتاة لإعادة ت�أهيل ال�سجناء الذين َّمت اختيارهم بعناية.
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ُ -3ي�ست�صوب �أ َّال يكون عدد املحتجزين يف ال�سجون املغلقة الأبواب من الكرثة بحيث يعرقل �إفرادية
املعاملة .ويعترب بع�ض البلدان �أ َّنه ال ينبغي لهذا العدد يف ال�سجون املذكورة �أن يتجاوز � .500أ َّما يف
ال�سجون املفتوحة الأبواب فيجب �أن يكون عدد ال�سجناء �صغري ًا قدر الإمكان.
ال�صغر بحيث َّ
يتعذر فيها توفري الت�سهيالت
  -4ال ُي�ست�صوب ،من جهة �أخ��رى� ،إقامة �سجون من ِّ
املنا�سبة.

القاعدة 90
ال ينتهي واجب املجتمع ب�إطالق �سراح ال�سجني .ولذلك ينبغي �أن تكون هناك هيئات حكومية �أو
خا�صة قادرة على �أن ُتعري ال�سجني الذي ا�سرت َّد ح ِّريته رعاي ًة ناجع ًة بعد �إطالق �سراحه ،تهدف �إىل
تخفيف ح َّدة مواقف العداء العفوية �ض َّده وت�سمح ب�إعادة ت�أهيله للعودة �إىل املجتمع.

معاملة ال�سجناء
القاعدة 91
الغر�ض من معاملة املحكوم عليهم بال�سجن �أو بتدبري مماثل يحرمهم من احل ِّرية يجب �أن يكون،
بقدر ما ت�سمح بذلك م َّدة العقوبة� ،إك�سابهم الرغبة يف العي�ش بعد� إطالق �سراحهم يف ِّ
ظل القانون
معتمدين على �أنف�سهم ،وت�أهيلهم لتحقيق هذه الرغبة .ويجب �أن تهدف هذه املعاملة �إىل ت�شجيع
احرتامهم لذواتهم وتنمية روح امل�س�ؤولية لديهم.

القاعدة 92
 -1حتقيق ًا لهذه املقا�صدُ ،ت�ستخدَ م جميع الو�سائل املنا�سبة ،وال �سيما الرعاية الدينية يف البلدان
التي يت�سنى فيها ذلك ،والتعليم ،والإر�شاد والتدريب املهنيني ،و�أ�ساليب امل�ساعدة االجتماعية الإفرادية،
والتوجيه املهني ،والريا�ضة البدنية وتنمية ال�شخ�صية ،تبع ًا لالحتياجات الفردية ِّ
لكل �سجني ،مع مراعاة
تاريخه االجتماعي واجلنائي ،وقدراته وملكاته البدنية والذهنية ،ومزاجه ال�شخ�صي ،وم َّدة عقوبته،
وم�ستقبله بعد �إطالق �سراحه.
 -2يجب �أن يتلقَّى مدير ال�سجن عن ِّ
كل �سجني حمكوم عليه مل َّدة مع َّينة ،ويف �أقرب موعد ممكن بعد
دخوله ال�سجن ،تقارير كاملة حول جميع الأمور امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه القاعدة .وينبغي �أن
يعده طبيب �أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني حول
ت�شمل هذه التقارير دائم ًا تقرير ًا ُّ
�أحوال ال�سجني البدنية والذهنية.
 -3تو�ضع التقارير وغريها من الوثائق املنا�سبة املتعلقة بال�سجني يف ملف فردي .ويجب املواظبة
على حتديث هذا امللف وت�صنيفه على نحو مي ِّكن املوظفني امل�س�ؤولني من ِّ
االطالع عليه ك َّلما دعت
احلاجة �إىل ذلك.
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الت�صنيف و�إفرادية املعاملة
القاعدة 93
 -1الغر�ض من الت�صنيف هو:
يرجح ،ب�سبب �سجلهم اجلنائي �أو طباعهم� ،أن
ف�صل عن الآخرين
(�أ)  �أن ُي َ
ال�سجناء الذين َّ
ُ
يكونوا ذوي ت�أثري �س ِّيئ عليهم؛
(ب) �أن ُي�ص َّنف ال�سجناء فــي فئـــات ،بغيــة تي�سري معاملتهم ِّ
توخي ًا لإعادة ت�أهيلهم االجتماعي.
ُ -2ت�ستخدَ م ملعاملة خمتلف فئات ال�سجناء ،بقدر الإمكان� ،سجون خمتلفة �أو� أق�سام خمتلفة يف
ال�سجن الواحد.

القاعدة 94
يو�ضع من �أجل ِّ
كل �سجني حمكوم عليه بعقوبة ملدة منا�سبة ،يف �أق��رب وقت ممكن بعد دخوله
يتم �إعداده يف �ضوء املعلومات املكت�سبة حول احتياجاته
ال�سجن وبعد درا�سة �شخ�صيته ،برنامج معاملة ُّ
الفردية وقدراته وا�ستعداده ال�شخ�صي.

االمتيازات
القاعدة 95
ن�ش�أ يف ِّ
ُت َ
كل �سجن نظم امتيازات توائم خمتلف فئات ال�سجناء وخمتلف �أ�ساليب املعاملة بغية
ت�شجيع ال�سجناء على ح�سن ال�سلوك وتنمية روح امل�س�ؤولية لديهم وحفزهم على االهتمام مبعاملتهم
وجعلهم متعاونني فيها.

العمل
القاعدة 96
 -1يجب �إتاحة الفر�صة لل�سجناء املحكوم عليهم للعمل و�/أو امل�شاركة بن�شاط يف �إعادة ت�أهيلهم ،على
�أن يق ِّرر طبيب �أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني لياقتهم البدنية والعقلية.
ُ -2يو َّفر لل�سجناء عمل منتج يكفي لت�شغليهم طوال يوم العمل العادي.

القاعدة 97
  -1ال يجوز �أن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة م�ؤملة.
  -2ال يجوز ا�سرتقاق ال�سجناء �أو ا�ستعبادهم.
  -3ال جتوز مطالبة �أيِّ �سجني بالعمل من �أجل منفعة �شخ�صية �أو خا�صة لأيِّ موظف من موظفي
ال�سجن.
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القاعدة 98
 -1يكون العمل الذي ُيو َّفر لل�سجني� ،إىل �أق�صى احلدود امل�ستطاعة ،من النوع الذي ي�صون �أو يزيد
قدرته على ت�أمني عي�شه بك�سب �شريف بعد �إطالق �سراحه.
ُ -2يو َّفر تدريب مهني نافع لل�سجناء القادرين على االنتفاع به ،وال �سيما ال�سجناء ال�شباب.

 -3تتاح لل�سجناء ،يف حدود ما َّ
يتم�شى مع االختيار املهني ال�سليم ومتط َّلبات �إدارة ال�سجن واالن�ضباط
فيه� ،إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.

القاعدة 99
ُ -1ي َّ
نظم العمل وطرائقه يف ال�سجن على نحو يقرتب به بقدر الإمكان من الأعمال املماثلة خارج
ال�سجن ،بغية �إعداد ال�سجناء للظروف املهنية الطبيعية.
  -2ال يجوز �أن ت�صبح م�صلحة ال�سجناء وتدريبهم املهني خا�ضعني ملق�صد حتقيق ربح مايل من وراء
العمل يف ال�سجن.

القاعدة 100
َّ
يف�ضل �أن تقوم �إدارة ال�سجن مبا�شر ًة ،ال املقاولون اخلا�صون ،بت�شغيل م�صانعه ومزارعه.
-1
 -2حني ُي�ستخدَ م ال�سجناء يف �أعمال ال تخ�ضع ل�سلطان �إدارة ال�سجن ،يجب �أن يكونوا دائم ًا حتت
�إ�شراف موظفي ال�سجن .وما مل يكن العمل حل�ساب �إدارات حكومية �أخرى ،يجب على الأ�شخا�ص الذين
ُيق َّدم لهم هذا العمل �أن يدفعوا لإدارة ال�سجن كامل الأجر الذي ُيتقا�ضى عاد ًة عنه ،مع مراعاة �إنتاجية
ال�سجناء.

القاعدة 101
-1

ُتراعى يف ال�سجون االحتياطات املتَّخذة حلماية �سالمة العمال الأحرار و�صحتهم.

ُ -2تتَّخذ تدابري لتعوي�ض ال�سجناء عن �إ�صابات العمل ،مبا يف ذلك الأمرا�ض املهنية ،ب�شروط ال تكون
�أقل م�ؤاتا ًة من تلك التي مينحها القانون للعمال الأحرار.

القاعدة 102
 -1يح َّدد العدد الأق�صى ل�ساعات العمل اليومي والأ�سبوعي لل�سجناء بالقانون �أو بلوائح تنظيمية
�إدارية ،مع مراعاة القواعد �أو العادات املحلية املتَّبعة يف جمال ا�ستخدام العمال الأحرار.
كاف للتعليم وغريه
ُ -2ي�شرتَط يف حتديد ال�ساعات املذكورة �أن ُيرتك يوم للراحة يف الأ�سبوع ووقت ٍ
من الأن�شطة املق َّررة كجزء من معاملة ال�سجناء و�إعادة ت�أهيلهم.
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القاعدة 103
-1

ُيكا َف�أ ال�سجناء على عملهم وفق ًا لنظام �أجور من�صف.

 -2يجب �أن ي�سمح النظام لل�سجناء ب�أن ي�ستخدموا جزء ًا على الأقل من �أجرهم يف �شراء �أ�شياء
َّ
مرخ�ص بها ال�ستعمالهم ال�شخ�صي و�أن ير�سلوا جزء ًا �آخر منه �إىل� أ�سرتهم.
يتم
 -3يجب �أن َّ
ين�ص النظام �أي�ض ًا على احتجاز الإدارة جلزء من الأجر بحيث ي�ش ِّكل ك�سب ًا م َّدخر ًا ُّ
ت�سليمه لل�سجني لدى �إطالق �سراحه.

التعليم والرتفيه
القاعدة 104
ُ -1تتَّخذ ترتيبات ملوا�صلة تعليم جميع ال�سجناء القادرين على اال�ستفادة منه ،مبا يف ذلك التعليم
الديني يف البلدان التي ميكن فيها ذلك .ويجب �أن يكون تعليم ال�سجناء من ال ِّأميني والأحداث �إلزام ًّيا،
و�أن يحظى بعناية خا�صة من �إدارة ال�سجن.
ُ -2يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود امل�ستطاع عمل ًّيا ،متنا�سق ًا مع نظام التعليم العــام فــي البلد،
بحيث يكون فــي مقدورهم ،بعد �إطالق �سراحهم� ،أن يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء.

القاعدة 105
ُت َّ
نظم فــي جميــع ال�سجون ،حر�ص ًا على �صحة ال�سجناء البدنية والعقلية� ،أن�شطة ترفيهية وثقافية.

العالقات االجتماعية والرعاية الالحقة
القاعدة 106
ُتبذل عناية خا�صة للحفاظ على ا�ستمرار عالقات ال�سجني ب�أ�سرته وحت�سينها ،بقدر ما يكون ذلك
يف �صالح كال الطرفني.

القاعدة 107
�شجع
يو�ضع يف االعتبار ،منذ بداية تنفيذ عقوبة ال�سجن ،م�ستقبل ال�سجني بعد �إطالق �سراحهُ ،وي َّ
�ساعد على �أن ي�صون �أو ُيقيم من العالقات بالأ�شخا�ص �أو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ش�أنه �أن
ُوي َ
ي�ساعده على �إعادة ت�أهيله ويخدم م�صالح �أ�سرته على �أف�ضل وجه.

القاعدة 108
 -1على الأجهزة والهيئات احلكومية �أو اخلا�صة ،التي ت�ساعد اخلارجني من ال�سجن على �إعادة تثبيت
�أقدامهم يف املجتمع� ،أن ت�ض َمن بالقدر املمكن والالزم ح�صول ال�سجناء املط َلق �سراحهم على الوثائق
و�أوراق الهوية ال�ضرورية ،وعلى امل�سكن والعمل املنا�سبني ،وعلى ثياب الئقة تنا�سب املناخ والف�صل ،و�أن
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تو ِّفر لهم من الو�سائل ما يكفي لو�صولهــم �إلــى وجهتهم ولت�أميــن �أ�سبــاب العيــ�ش لهم خــالل الفرتة التـي
تلــي مبا�شرة �إطالق �سراحهم.
 -2يجب �أن تتاح للمم ِّثلني الذين تعتمدهم الأجهزة املذكورة �إمكانية دخول ال�سجــن والو�صــول �إىل
ال�سجناء ،ويجب �أن ُي�ست�شاروا ب�ش�أن م�ستقبل ال�سجني منذ بداية تنفيذ عقوبته.
من�سق ًة بقدر الإمكان كيما ُينتفع بجهودها
ُ -3ي�ست�صوب �أن تكون �أن�شطة الهيئات املذكورة ممركز ًة �أو َّ
على �أف�ضل وجه.

باء -ال�سجناء ذوو الإعاقة الذهنية و�/أو امل�شاكل ال�صحية العقلية
القاعدة 109
  -1ال يجوز �أن يو�ضع يف ال�سجون الأ�شخا�ص الذين يتبينَّ �أ َّنهم غري م�س�ؤولني جنائ ًّيا �أو يك�شف
َ
ممن ي�ؤدِّي بقا�ؤهم يف
إعاقات ذهني ًة و�/أو
الت�شخي�ص الحق ًا �أنَّ لديهم � ٍ
م�شاكل �صحي ًة عقلي ًة �شديد ًة َّ
ال�سجن �إىل تفاقم حالتهم ،و ُتتَّخذ ترتيبات لنقلهم �إىل مرافق لل�صحة العقلية يف �أقرب وقت ممكن.
ُ -2ي َ
و�ضع ال�سجناء الآخ��رون امل�صابون ب�إعاقات ذهنية و�/أو م�شاكل �صحية عقلية� ،إذا اقت�ضت
متخ�ص�صة حتت �إ�شراف اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية
ال�ضرورة ،حتت املراقبة والعالج يف مرافق
ِّ
امل� َّؤهلني.
العالج جلميع ال�سجناء الآخرين الذين يحتاجون �إىل العالج من
 -3تو ِّفر دوائر الرعاية ال�صحية
َ
�أمرا�ض عقلية.

القاعدة 110
املخت�صة ،تدابري ملوا�صلة العالج النف�ساين لل�سجني
من امل�ستح�سن �أن ُتتَّخذ ،باال ِّتفاق مع الأجهزة
َّ
ولتقدمي م�ساعدة اجتماعية نف�سانية له بعد �إطالق �سراحه عند ال�ضرورة.

جيم -ال�سجناء املوقوفون �أو املحتجزون رهن املحاكمة
القاعدة 111
 -1يف الفقرات التالية من هذه القواعد ت�شري عبارة "ال�سجني غري املحاكم" �إىل �أيِّ �شخ�ص َّمت توقيفه
�أو حب�سه ب�سبب خمالفة جنائية وو�ضعه يف عهدة ال�شرطة �أو ال�سجن ولك َّنه مل ُيحا َكم ومل ي�صدر يف حقه
حكم بع ُد.
ويعامل على هذا الأ�سا�س.
ُ -2يفرتَ�ض يف ال�سجني غري املحاكم �أ َّنه بريء َ
تن�ص على الإجراءات
 -3دون امل�سا�س بالقواعد القانونية املتعلقة بحماية احل ِّرية الفردية �أو التي ُّ
الواجبة اال ِّتباع �إزاء ال�سجناء غري املحا َكمني ،يجب �أن يتمتَّع ه�ؤالء بنظام معاملة خا�ص ال حتدِّ د القواعد
الواردة �أدناه �إ َّال عنا�صره الأ�سا�سية.
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القاعدة 112
ف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني عن ال�سجناء املدانني.
ُ -1ي َ
ف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني الأح��داث عن البالغني ويجب من حيث املبد�أ �أن ُيحتجزوا يف
ُ -2ي َ
م�ؤ�س�سات منف�صلة.

القاعدة 113
ينام ك ُّل �سجني غري حما َكم يف غرفة فردية ،ولكن مع مراعاة العادات املحلية املختلفة فيما يتعلق
باملناخ.

القاعدة 114
لل�سجناء غري املحا َكمني �إذا رغبوا يف ذلك ،يف احلدود املتَّفقة مع حفظ النظام يف امل�ؤ�س�سة،
�أن ي�شرتوا ما يريدون من الطعام من اخلارج على نفقتهم� ،إ َّما بوا�سطة الإدارة �أو بوا�سطة �أ�سرهم �أو
�أ�صدقائهم .وفيما عدا ذلك ،تتكفَّل الإدارة ب�إطعامهم.

القاعدة 115
ُي�س َمح لل�سجني غري املحا َكم بارتداء ثيابه اخلا�صة �إذا كانت نظيف ًة والئقةً� .أ َّما� إذا ارتدى ثياب
ال�سجن ،فيجب �أن تكون هذه خمتلفة عن الثياب التي ُتعطى للمحكوم عليهم.

القاعدة 116
ُي َ
عطى ال�سجني غري املحا َكم دائم ًا فر�ص ًة للعمل ،ولكن ال يجوز �إجباره عليه .ف�إذا اختار العمل،
وجب �أن يتقا�ضى عليه �أجر ًا.

القاعدة 117
رخ�ص ِّ
ُي َّ
لكل �سجني غري حما َكم ب�أن يح�صل ،على نفقته �أو نفقة الغري ،ويف احلدود امل َّت ِفقة مع
م�صلحة �إقامة العدل ومع �أمن ال�سجن واملحافظة على النظام فيه ،على ما ي�شاء من الكتب وال�صحف
و�أدوات الكتابة وغريها من و�سائل ق�ضاء الوقت.

القاعدة 118
ُي َّ
رخ�ص لل�سجني غري املحا َكم ب�أن يزوره ويعاجله طبيبه �أو طبيب �أ�سنانه اخلا�ص� ،إذا كان لطلبه
م ِّربر معقول وكان قادر ًا على دفع النفقات الالزمة.

القاعدة 119
ِّ
موجهة� إليه.
-1
لكل �سجني غري حما َكم احلق يف �أن ُيب َّلغ فور ًا ب�أ�سباب احتجازه و�أيِّ تهم َّ
�  -2إذا مل يكن لل�سجني غري املحا َكم حمام اختاره بنف�سه ،فمن ح ِّقه توكيل حمام تع ِّينه له �سلطة
ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع احلاالت التي تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك دون مقابل �إذا
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كان ال ميلك موارد كافية لدفع التكاليف .ويخ�ضع احلرمان من اال�ستعانة مبحام ملراجعة م�ستقلة
دون ت�أخري.

القاعدة 120
 -1تخ�ضع حقوق ال�سجني غري املحا َكم يف اال�ستعانة مبحاميه �أو مقدِّ م امل�ساعدة القانونيــة للدفــاع
عن نف�ســه والطرائــق ِّ
املنظمــة لال�ستعانة بهما لنف�س املبادئ املب َّينة يف القاعدة .61
ُ -2تو َّفر لل�سجني غري املحا َكم ،بنا ًء على طلبه� ،أدوات الكتابة الالزمة لإعداد الوثائق املتعلقة بدفاعه،
املوجهة �إىل حماميه �أو ال�شخ�ص الذي يقدِّ م �إليه امل�ساعدة القانونية.
مبا يف ذلك التعليمات ال�س ِّرية َّ

دال -ال�سجناء املدنيون
القاعدة 121
يف البلدان التي يجيز فيها القانون ال�سجن من �أجل الديون �أو ب�أمر من املحكمة يف �أيِّ دعوى �أخرى
غري جنائية ،ال يجوز �إخ�ضاع ال�سجناء على هذا النحو لأيِّ قيود �أو لأيِّ �صرامة تتجاوز ما هو �ضروري
ل�ضمان �سالمة االحتجاز وللحفاظ على النظام .ويجب �أ َّال تكــون معاملتهم �أقل م�ؤاتا ًة من معاملة
ال�سجناء غري املحا َكمني با�ستثناء �أ َّنه ميكن �إجبارهم على العمل.

هاء -الأ�شخا�ص املوقوفون �أو املحتجزون بغري تهمة
القاعدة 122
دون الإخالل ب�أحكام املادة  9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )2(،يتمتَّع
توجه �إليهم تهمة بنف�س احلماية املكفولة مبوجب اجلزء الأول
الأ�شخا�ص املوقوفون �أو املحتجزون دون �أن َّ
والفرع جيم من اجلزء الثاين من هذه القواعد .كما تنطبق عليهم الأحكام ذات ال�صلة من الفرع �ألف
من اجلزء الثاين من هذه القواعد ،حيثما ميكن �أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة اخلا�صة من
املحتجزين� ،شريطة �أ َّال ُيتَّخذ � ُّأي تدبري يفرت�ض �ضمن ًا �أنَّ �إعادة التعليم �أو �إعادة الت�أهيل ميكن على �أيِّ
نحو �أن يكونا منا�سبني لأ�شخا�ص مل يدانوا ب�أيِّ جرمية جنائية.
()12

( )2انظر مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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�  -2إجراءات للتنفيذ الف َّعال للقواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء *
12

الإجراء 1
ت�أخذ بهذه القواعد جميع ال��دول التي تق�صر معايريها املو�ضوعة حلماية جميع الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني لأيِّ نوع من �أنواع احلب�س �أو ال�سجن عن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

التعليق
لفتت اجلمعية العامة يف قرارها ( 2858د )26-امل ��ؤ ّرخ يف  20كانون الأول/دي�سمرب 1971
اهتمام الدول الأع�ضاء �إىل القواعد النموذجية الدنيا و�أو�صت ب�أن تطبق ب�شكل ف ّعال يف �إدارة ال�سجون
والإ�صالحيات .وب�أن ينظر ب�شكل �إيجابي يف �إدخالها يف الت�شريعات الوطنية .وقد يكون لدى بع�ض الدول
معايري �أكرث تقدما من القواعد .لذا فلي�س مطلوبا منها �أن ت�أخذ بها .وحيثما ترى الدول �أن القواعد
حتتاج �إىل مواءمتها مع نظامها القانوين و�إىل تكييفها مبا يتفق مع ح�ضارتها ،ينبغي �أن ين�صب الت�شديد
على فحوى القواعد ال ن�صها.

الإجراء 2
تدرج القواعد النموذجية الدنيا يف �صلب الت�شريعات وغريها من الأنظمة الوطنية رهنا بتكييفها
ح�سب االقت�ضاء ،مع القوانني والثقافة القائمة ولكن دون اخلروج عن روح القواعد ومق�صدها.

التعليق
ي�ؤكد هذا الإجراء �ضرورة �إدراج القواعد يف �صلب الت�شريعات والأنظمة الوطنية .ومن ثم ف�إنه
يغطي �أي�ض ًا بع�ض جوانب الإجراء .1

الإجراء 3
تتاح القواعد النموذجية الدنيا جلميع الأ�شخا�ص املعنيني .وال �سيما املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ
القوانني وموظفي الإ�صالحيات ،لغر�ض متكينهم من تطبيقها وتنفيذها يف نظام الق�ضاء اجلنائي.

التعليق
ي�شدد هذا الإجراء على �أن تتاح القواعد ،وكذلك القوانني الأ�سا�سية والأنظمة الوطنية املنفذة
لهذه القواعد ،جلميع الأ�شخا�ص املعنيني بتنفيذها ،وبخا�صة امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني وموظفي
الإ�صالحيات .وقد ينطوي التنفيذ الف َّعال للقواعد �أي�ض ًا على �أن تقوم الإدارة املركزية امل�س�ؤولة عن
�ش�ؤون الإ�صالحيات بتنظيم دورات تدريبية .وتناق�ش م�س�ألة تعميم الإجراءات يف الإجراءات من 7
�إىل .9
* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،47/1984املعتمد يف � 25أيار/مايو .1984
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الإجراء 4
يتم العمل على جعل القواعد النموذجية الدنيا ،كما ترد يف الت�شريعات والأنظمة الوطنية
الأخرى ،متاحة ومفهومة جلميع ال�سجناء وجميع الأ�شخا�ص املحبو�سني ،لدى �إدخالهم �إىل احلب�س
و�أثناء احتجازهم.

التعليق
م��ن ال���ض��روري ،حتقيقا للهدف م��ن القواعد النموذجية الدنيا� ،أن تكون ه��ذه القواعد،
وك��ذل��ك الأنظمة الأ�سا�سية وال�ل��وائ��ح الوطنية املنفذة لها ،متاحة لل�سجناء وجميع الأ�شخا�ص
املحبو�سني (ال �ق��اع��دة  ،)95م��ن �أج ��ل زي ��ادة ال��وع��ي لكونها متثل ال���ش��روط ال��دن�ي��ا ال�ت��ي تقبل
ب�ه��ا الأمم امل �ت �ح��دة ك �� �ش��روط م�ن��ا��س�ب��ة .وه �ك��ذا ،ف � ��إنَّ ه��ذا الإج�� ��راء ،يكمل الأح��ك��ام ال� ��واردة
يف الإجراء .3
وثمة مطلب مماثل ،وهو �أن تكون القواعد متاحة ليطلع عليها الأ�شخا�ص الذين و�ضعت هذه
القواعد من �أجل حمايتهم ،وقد �أقر بالفعل يف اتفاقيات جنيف الأربع امل�ؤرخة يف � 12آب�/أغ�سط�س
 )1(،1949حيث ت�شرتك املادة  47من االتفاقية الأوىل ،و 48من الثانية و 127من الثالثة ،و 144من
الرابعة يف الن�ص على ما يلي:
()12

"تتعهد الأط��راف املتعاقدة ال�سامية ب��أن تقوم ،يف وق��ت ال�سلم كما يف وق��ت احل��رب ،بن�شر
ن�ص هذه االتفاقية على �أو�سع نطاق ممكن كل يف بلده ،وب��أن تعمل بوجه خا�ص على �إدخال
درا�ستها يف براجمها للتلقني الع�سكري .ويف الرتبية املدنية� ،إذا �أم�ك��ن ،لكي ي�صبح ما
تقوم عليه من مبادئ معروفا لكل ال�سكان ،وخا�صة للقوات امل�سلحة املحاربة وللأطباء
ولرجال الدين".

الإجراء 5
تب ِّلغ ال��دول الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة كل خم�س �سنوات مبدى تنفيذ القواعد النموذجية
والتقدم املحرز يف تطبيقها ،وبالعوامل وال�صعوبات� ،إن وجدت ،التي تعوق تنفيذها ،وذلك من
الدنيا
ُّ
خالل الرد على ا�ستبيان الأمني العام .وينبغي �أن يو�ضع هذا اال�ستبيان وفق ًا جلدول زمني حمدد،
و�أن يكون انتقائيا ومقت�صرا على �أ�سئلة حم��ددة مبا يكفل ا�ستعرا�ض امل�شاكل املنتقاة ودرا�ستها
التقدم املحرز يف تنفيذ
على نحو متعمق .ويقوم الأم�ين العام ب�إعداد تقارير دوري��ة م�ستقلة عن ُّ
القواعد النموذجية الدنيا� ،آخ��ذا يف االعتبار تقارير احلكومات وكذلك املعلومات الأخ��رى ذات
ال�صلة املتاحة داخل منظومة الأمم املتحدة .ويجوز للأمني العام �أن يطلب �أي�ض ًا تعاون الوكاالت
املتخ�ص�صة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية ذات املركز اال�ست�شاري
ل��دى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف �إع ��داد ه��ذه التقارير .وي�ق��دِّ م الأم�ي�ن ال�ع��ام التقارير
( )١الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،75الأرقام .973-970
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امل��ذك��ورة �أع�لاه �إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها للنظر فيها واتخاذ � ِّأي �إج��راء �آخ��ر ب�ش�أنها،
ح�سب االقت�ضاء.

التعليق
جتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أو�صى ،يف قراره  663جيم (د )24-امل�ؤ َّرخ
بالتقدم املحرز يف تطبيق القواعد
يف  31متوز/يوليه  ،1957ب�أن يتم �إبالغ الأمني العام كل خم�سة �أعوام
ُّ
النموذجية الدنيا ،و�أذن للأمني العام ب�أن يتخذ ترتيبات لن�شر هذه املعلومات ح�سب االقت�ضاء ،و�أن
يطلب معلومات تكميلية �إذا لزم الأمر .وميثل التما�س تعاون الوكاالت املتخ�ص�صة واملنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية ممار�سة را�سخة اجلذور يف الأمم املتحدة .وي�أخذ الأمني
التقدم املحرز يف تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا،
العام يف اعتباره ،عند �إعداد تقريره امل�ستقل ب�ش�أن ُّ
جملة �أمور منها ،املعلومات املتاحة لدى هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك جلنة
حقوق الإن�سان واللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات ،واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان والعاملة
مبوجب العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وجلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري .كما
ميكن �أن ت�ؤخذ يف االعتبار الأعمال التنفيذية يف �إطار االتفاقية املقبلة ملناه�ضة التعذيب ،وكذلك �أية
معلومات ميكن جمعها مبقت�ضى جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية ال�سجناء واملحتجزين والتي يجري
�إعدادها حال ًّيا يف اجلمعية العامة.

الإجراء 6
ينبغي �أن تز ِّود الدول الأع�ضاء الأمني العام ،كجزء من املعلومات املذكورة يف الإجراء � 5أعاله،
مبا يلي:
(�أ) ُن�سخ �أو ملخ�صات جلميع القوانني والأنظمة والتدابري الإدارية املتعلقة بانطباق القواعد
النموذجية الدنيا على الأ�شخا�ص قيد احلب�س وعلى �أماكن وبرامج االحتجاز؛
(ب) � ِّأي بيانات ومواد تتناول برامج معاملة ال�سجناء ،وموظفي ال�سجون ،وعدد الأ�شخا�ص
اخلا�ضعني ل ِّأي نوع من االحتجاز .وكذلك ب�إح�صائيات �إن تو َّفرت؛
(ج) � ِّأي معلومات �أخرى تت�صل بتنفيذ القواعد ،وكذلك املعلومات عن ال�صعوبات املحتملة
يف تطبيقها.

التعليق
ينبثق هذا املطلب من قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  663جيم (د .)24-ومن تو�صيات
م�ؤمترات الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني .ورغم �أنَّ بنود املعلومات املقرتحة هنا
لي�ست مبينة على وجه التحديد ،يبدو �أنَّ من املمكن عمل ًّيا جمع مثل هذه املعلومات من �أجل م�ساعدة
الدول الأع�ضاء يف التغلب على ال�صعوبات عن طريق تبادل اخلربات .وف�ضال عن ذلك ،ف�إنَّ طلب
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مثل هذه املعلومات مياثل نظام الإبالغ الدوري القائم ب�ش�أن حقوق الإن�سان الذي قرره �أ�صال املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  624باء (د )22-امل�ؤ َّرخ يف � 1آب�/أغ�سط�س .1956

الإجراء 7
ين�شر الأمني العام القواعد النموذجية الدنيا و�إجراءات التنفيذ هذه ب�أكرب عدد ممكن من اللغات.
ويجعلها متاحة جلميع الدول الأع�ضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية،
من �أجل �ضمان �أو�سع تعميم للقواعد ولإجراءات التنفيذ هذه.

التعليق
�إنَّ احلاجة �إىل ن�شر القواعد النموذجية الدنيا على �أو�سع نطاق ممكن وا�ضحة للعيان .وينطوي
التعاون الوثيق مع جميع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املنا�سبة على �أهمية
كبرية ل�ضمان زيادة الفعالية لن�شر وتنفيذ القواعد .ولذا ،ينبغي �أن تقيم الأمانة العامة �صالت وثيقة
ت�شجع �أي�ض ًا تلك املنظمات
مع هذه املنظمات و�أن تو ِّفر لها املعلومات والبيانات ذات ال�صلة .وينبغي �أن َّ
على ن�شر معلومات عن القواعد النموذجية الدنيا و�إجراءات تنفيذها.

الإجراء 8
ين�شر الأمني العام تقاريره عن تنفيذ القواعد ،مبا يف ذلك ملخ�صات حتليلية لال�ستق�صاءات
الدورية وتقارير جلنة منع اجلرمية ومكافحتها ،والتقارير املعدة مل�ؤمترات الأمم املتحدة املعنية
مبنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ف�ضال عن تقارير امل ��ؤمت��رات ،واملن�شورات العلمية ،والوثائق
الأخ���رى ذات ال�صلة ،ح�سبما تقت�ضي ال �� �ض��رورة ب�ين احل�ين والآخ� ��ر ،لتعزيز تنفيذ القواعد
النموذجية الدنيا.

التعليق
ميثل هذا الإج��راء املمار�سة املتبعة حال ًّيا بن�شر مثل هذه التقارير كجزء من وثائق هيئات
الأمم املتحدة املعنية� ،إ َّما بو�صفها من�شورات الأمم املتحدة �أو كمقاالت يف "حولية حقوق الإن�سان" و
"اال�ستعرا�ض الدويل لل�سيا�سة اجلنائية" ،و"الر�سالة الإخبارية عن منع اجلرمية والق�ضاء اجلنائي"،
و�أية من�شورات �أخرى ذات �صلة.

الإجراء 9
يكفل الأمني العام رجوع الأمم املتحدة وا�ستخدامها ،على �أو�سع نطاق ممكن ،لن�ص القواعد
النموذجية الدنيا يف جميع براجمها ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك �أن�شطة التعاون التقني.

التعليق
ينبغي �ضمان قيام جميع هيئات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ب�إدراج �إ�شارة �أو الرجوع �إىل القواعد
و�إجراءات تنفيذها ،مما ي�سهم يف تو�سيع نطاق ن�شرها وزيادة وعي الوكاالت املتخ�ص�صة ،واملنظمات
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احلكومية واحلكومية الدولية وغري احلكومية ،والنا�س بوجه عام ،لهذه القواعد والتزام املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي واجلمعية العامة بتنفيذها.
ويتوقف مدى ما ميكن �أن ت�سفر عنه القواعد من �آثار عملية على الإدارات الإ�صالحية �إىل حد
كبري على التدابري التي تنفذ هذه القواعد من خاللها �إىل املمار�سات الت�شريعية والإداري��ة املحلية.
وينبغي �أن تكون هذه القواعد معروفة ومفهومة لدى جمموعة وا�سعة من الفنيني وغري الفنيني على
نطاق العامل كله .ولذلك ،ف�إنَّ هناك حاجة �شديدة �إىل مزيد من الدعاية يف �أية �صورة من ال�صور ،وهو
ما ميكن �أي�ض ًا حتقيقه بتكرار اال�ست�شهاد بهذه القواعد ،مع القيام بحمالت �إعالمية.

الإجراء 10
تقوم الأمم املتحدة ،كجزء من براجمها يف جمال التعاون التقني والتنمية ،مبا يلي:
(�أ)
بالإن�سانية؛

معاونة احلكومات ،بناء على طلبها ،يف �إقامة وتدعيم نظم �إ�صالحية �شاملة تت�سم

(ب) توفري خدمات اخل�براء وامل�ست�شارين الإقليميني والأقاليميني ل�ش�ؤون منع اجلرمية
والق�ضاء اجلنائي للحكومات التي تطلبها؛
(ج) ت�شجيع عقد احللقات الدرا�سية الوطنية والإقليمية وغريها من االجتماعات على امل�ستويات
املهنية وغري املهنية لزيادة ن�شر القواعد النموذجية الدنيا و�إجراءات التنفيذ هذه؛
(د) تعزيز الدعم الفني ملعاهد البحث والتدريب الإقليمية املعنية مبنع اجلرمية والق�ضاء
اجلنائي واملرتبطة بالأمم املتحدة.
وتعمل معاهد الأمم املتحدة الإقليمية للبحث والتدريب املعنية مبنع اجلرمية والق�ضاء اجلنائي،
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الوطنية ،على و�ضع مناهج ومواد تدريبية ت�ستند �إىل القواعد النموذجية
الدنيا و�إجراءات التنفيذ هذه ،وتكون مالئمة لال�ستعمال يف برامج التعليم املتعلقة بالق�ضاء اجلنائي
على جميع امل�ستويات وكذلك يف الدورات املتخ�ص�صة املتعلقة بحقوق الإن�سان واملوا�ضيع الأخرى
املت�صلة بها.

التعليق
الغر�ض من هذا الإجراء هو �ضمان ا�ستخدام برامج الأمم املتحدة للم�ساعدة التقنية والأن�شطة
التدريبية ملعاهد الأمم املتحدة الإقليمية ك��أدوات غري مبا�شرة لتطبيق القواعد النموذجية الدنيا
و�إج��راءات التنفيذ هذه .وبالإ�ضافة �إىل دورات التدريب املنتظمة ملوظفي الإ�صالحيات ،والكت ِّيبات
التدريبية وما �شابهها ،خ�صو�ص ًا على م�ستوى تقرير ال�سيا�سة واتخاذ القرارات ،ينبغي توفري م�شورة
اخلرباء ب�ش�أن امل�سائل التي تطرحها الدول الأع�ضاء ،مبا يف ذلك نظام لإحالة اخلرباء للدول املهتمة
بالأمر .ويبدو نظام �إحالة اخلرباء هذا �ضرور ًّيا ب�صفة خا�صة لتنفيذ القواعد طبق ًا لروحها وبالنظر
�إىل البنية االجتماعية  -االقت�صادية للبلدان التي تطلب مثل هذه امل�ساعدة.
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الإجراء 11
تقوم جلنة الأمم املتحدة املعنية مبنع اجلرمية ومكافحتها مبا يلي:
(�أ) ا�ستعرا�ض القواعد النموذجية الدنيا من حني �إىل �آخ��ر بغية و�ضع قواعد ومعايري
و�إجراءات جديدة �صاحلة للتطبيق على الأ�شخا�ص املحرومني من احلرية؛
(ب) متابعة �إج��راءات التنفيذ هذه ،مبا يف ذلك تقدمي تقارير دورية مبقت�ضى الإج��راء 5
�أعاله.

التعليق
نظر ًا �إىل �أنَّ معظم املعلومات التي ُجمعت يف �سياق اال�ستبيانات الدورية ،وكذلك �أثناء بعثات
امل�ساعدة التقنية� ،سوف ُتعر�ض على جلنة منع اجلرمية ومكافحتها ،ف�إنَّ �ضمان فعالية القواعد يف
حت�سني املمار�سات الإ�صالحية تعتمد على �أن�شطة اللجنة ،التي من �ش�أن تو�صياتها �أن حتدد النهج املقبل
يف تطبيق القواعد و�إجراءات التنفيذ ،ولذلك ينبغي �أن حتدد اللجنة بو�ضوح �أوجه الق�صور املوجودة يف
القواعد �أو �أ�سباب عدم تنفيذها ،وذلك من خالل جملة �أمور منها ،االت�صاالت مع ال�سلطات الق�ضائية
ووزارات العدل يف البلدان املعنية ،بغية اقرتاح العالج املنا�سب.

الإجراء 12
ت�ساعد جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اجلمعية العامة واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي و�أية
هيئة �أخرى من هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان ،ح�سب االقت�ضاء ،بتقدمي تو�صيات تتعلق
بتقارير جلان التحقيق املخ�ص�صة ،ب�ش�أن امل�سائل املت�صلة بتطبيق وتنفيذ القواعد النموذجية الدنيا.

التعليق
ملا كانت جلنة منع اجلرمية ومكافحتها هي الهيئة املعنية با�ستعرا�ض وتنفيذ القواعد النموذجية
الدنيا ،فعليها �أي�ض ًا �أن ت�ساعد الهيئات املذكورة �أعاله.

الإجراء 13
لي�س يف �إجراءات التنفيذ هذه ما ينبغي ت�أويله على �أنه ي�ستبعد اللجوء �إىل �أية و�سائل �أو طرق
قانونية �أخرى يتيحها القانون الدويل �أو حتددها هيئات ووكاالت الأمم املتحدة الأخرى للإن�صاف يف
ق�ضايا انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك الإجراء املتعلق بالأمناط امل�ستمرة لالنتهاكات ال�صارخة
حلقوق الإن�سان مبقت�ضى قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( 1503د )48-امل�ؤ َّرخ يف � 27أيار/مايو
()2
 ،1970و�إجراء التبليغ مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
()3
و�إجراء التبليغ مبوجب االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري.
()12

()13

( )2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()13الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،660الرقم .9464

اجلزء الأول� ،أو ًال -معاملة ال�سجناء

41

التعليق
نظر ًا �إىل �أنَّ القواعد النموذجية الدنيا ال تعني �إ َّال جزئيا بق�ضايا حمددة يف ميدان حقوق
الإن�سان ،فال ينبغي �أن ت�ستبعد الإجراءات احلالية � َّأي �سبيل للإن�صاف يف � ِّأي انتهاك لهذه احلقوق،
وفق ًا للمعايري والقواعد الدولية �أو الإقليمية القائمة.

 -3جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون لأيِّ
�شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن *
12

نطاق جمموعة املبادئ
تطبق هذه املبادئ حلماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
ال�سجن.

امل�صطلحات امل�ستخدمة
يف جمموعة املبادئ:
(�أ) يعني "القب�ض" اعتقال �شخ�ص بدعوى ارتكابه جلرمية �أو ب�إجراء من �سلطة ما؛
(ب) يعني "ال�شخ�ص املحتجز" � َّأي �شخ�ص حمروم من احلرية ال�شخ�صية ما مل يكن ذلك
لإدانته يف جرمية؛
(ج) يعني "ال�شخ�ص امل�سجون" � َّأي �شخ�ص حمروم من احلرية ال�شخ�صية لإدانته يف جرمية؛
(د)

يعني "االحتجاز" حالة الأ�شخا�ص املحتجزين ح�سب تعريفهم الوارد �أعاله؛

(ﻫ)

ال�سجن" حالة الأ�شخا�ص امل�سجونني ح�سب تعريفهم الوارد عاله؛
يعني " َ

(و) يق�صد بعبارة "�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى" � ُّأي �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى
يحددها القانون ويو ِّفر مركزها وفرتة واليتها �أقوى ال�ضمانات املمكنة للكفاءة والنـزاهة واال�ستقالل.

املبد�أ 1
يعامل جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن معاملة
�إن�سانية وباحرتام لكرامة ال�شخ�ص الإن�ساين الأ�صيلة.

املبد�أ 2
ال يجوز �إلقاء القب�ض �أو االحتجاز �أو ال�سجن �إ َّال مع التقيد ال�صارم ب�أحكام القانون وعلى يد
موظفني خمت�صني �أو �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم بذلك.
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،173/43املعتمد يف  9كانون الأول/دي�سمرب .1988
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املبد�أ 3
ال يجوز تقييد �أو انتقا�ص � ِّأي حق من حقوق الإن�سان التي يتمتع بها الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون
ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،والتي تكون معرتفا بها �أو موجودة يف �أية دولة مبوجب القانون
�أو االتفاقيات �أو اللوائح �أو الأعراف ،بحجة �أنَّ جمموعة املبادئ هذه ال تعرتف بهذه احلقوق �أو تعرتف
بها بدرجة �أقل.

املبد�أ 4
ال يتم � ُّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن وال ُيتَّخذ � ُّأي تدبري مي�س حقوق الإن�سان التي يتمتع
بها � ُأي �شخ�ص يتع َّر�ض لأيِّ �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن �إ َّال �إذا كان ذلك ب�أمر من �سلطة ق�ضائية
�أو �سلطة �أخرى �أو كان خا�ضعا لرقابتها الفعلية.

املبد�أ 5
 -1تطبق هذه املبادئ على جميع الأ�شخا�ص داخل �أر���ض �أية دولة معينة ،دون متييز من �أيِّ نوع،
كالتمييز على �أ�سا�س العن�صر� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين �أو املعتقد الديني� ،أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو العرقي �أو االجتماعي� ،أو امللكية� ،أو املولد� ،أو �أيِّ مركز �آخر.
  -2ال تعترب من قبيل التمييز التدابري التي تطبق بحكم القانون والتي ال ت�ستهدف �سوى حماية
احلقوق والأو�ضاع اخلا�صة للن�ساء ،وال �سيما احلوامل والأمهات واملر�ضعات� ،أو الأطفال والأحداث،
�أو امل�سنني �أو املر�ضى �أو املعوقني ،وتكون �ضرورة هذه التدابري وتطبيقها خا�ضعني دائما للمراجعة من
جانب �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى.

املبد�أ 6
ال يجوز �إخ�ضاع �أيِّ �شخ�ص يتع َّر�ض لأيِّ �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن للتعذيب �أو غريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة )1(.وال يجوز االحتجاج ب�أيِّ ظرف كان كمربر
للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
()12

املبد�أ 7
 -1ينبغي للدول �أن حتظر قانون ًا � َّأي فعل يتنافى مع احلقوق والواجبات الواردة يف هذه املبادئ ،و�أن
تخ�ضع ارتكاب � ِّأي فعل من هذه الأفعال جلزاءات منا�سبة ،و�أن جتري حتقيقات حمايدة عند ورود �أية
�شكاوى.
 -2على املوظفني ،الذين يكون لديهم �سبب لالعتقاد ب�أنَّ انتهاك ًا لهذه املجموعة من املبادئ قد
حدث �أو على و�شك �أن يحدث� ،إبالغ الأمر �إىل ال�سلطات العليا التي يتبعونها و�إبالغه ،عند االقت�ضاء،
�إىل ال�سلطات �أو الأجهزة املنا�سبة الأخرى املخولة �سلطة املراجعة �أو الإن�صاف.
( )١ينبغي تف�سري تعبري "املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة" بحيث ي�شمل �أق�صى قدر ممكن من احلماية من
الإ�ساءة البدنية �أو العقلية ،مبا يف ذلك �إبقاء �شخ�ص حمتجز وم�سجون يف ظروف حترمه ،ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة ،من ا�ستخدام �أي
من حوا�سه الطبيعية ،كالب�صر �أو ال�سمع �أو من وعيه باملكان وانق�ضاء الزمن.
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 -3ل ِّأي �شخ�ص �آخر لديه �سبب لالعتقاد ب�أنَّ انتهاك ًا ملجموعة املبادئ قد حدث �أو على و�شك �أن
يحدث احلق يف �أن يب ِّلغ الأمر �إىل ر�ؤ�ساء املوظفني املعنيني و�إىل ال�سلطات �أو الأجهزة املنا�سبة الأخرى
املخولة �سلطة املراجعة �أو الإن�صاف.

املبد�أ 8
يعامل الأ�شخا�ص املحتجزون معاملة تتنا�سب مع و�ضعهم ك�أ�شخا�ص غري مدانني ،وعلى هذا،
يتعني الف�صل بينهم وبني ال�سجناء ،كلما �أمكن ذلك.

املبد�أ 9
ال يجوز لل�سلطات التي تلقي القب�ض على �شخ�ص �أو حتتجزه �أو حتقق يف الق�ضية �أن متار�س
�صالحيات غري ال�صالحيات املمنوحة لها مبوجب القانون ،ويجوز التظ ّلم من ممار�سة تلك ال�صالحيات
�أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى.

املبد�أ 10
يب َّلغ � ُّأي �شخ�ص يقب�ض عليه ،وقت �إلقاء القب�ض ،ب�سبب ذلك ،ويب َّلغ على وجه ال�سرعة ب�أية تهم
تكون موجهة �إليه.

املبد�أ 11
  -1ال يجوز ا�ستبقاء �شخ�ص حمتجزا دون �أن تتاح له فر�صة حقيقية ل�ل�إدالء ب�أقواله يف �أقرب
وقت �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى .ويكون لل�شخ�ص املحتجز احلق يف �أن يدافع عن نف�سه �أو �أن
يح�صل على م�ساعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون.
 -2تعطى على وجه ال�سرعة لل�شخ�ص املحتجز وحماميه� ،إن كان له حمام ،معلومات كاملة عن � ِّأي
�أمر باالحتجاز وعن �أ�سبابه.
 -3تكون ل�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخ��رى �صالحية �إع��ادة النظر ح�سب االقت�ضاء يف ا�ستمرار
االحتجاز.
-1

ت�سجل ح�سب الأ�صول:

املبد�أ 12

(�أ)  �أ�سباب القب�ض؛
(ب) وقت القب�ض ووقت اقتياد ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �إىل مكان احلجز وكذلك وقت مثوله
لأول مرة �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى؛
(ج) هوية موظفي �إنفاذ القوانني املعنيني؛
(د) املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز.
 -2تب َّلغ هذه ال�سجالت �إىل ال�شخ�ص املحتجز �أو �إىل حماميه� ،إن وجد ،بال�شكل الذي يقرره القانون.
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املبد�أ 13
تقوم ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �إلقاء القب�ض �أو االحتجاز �أو ال�سجن على التوايل ،بتزويد ال�شخ�ص
حلظة القب�ض عليه وعند بدء االحتجاز �أو ال�سجن �أو بعدهما مبا�شرة ،مبعلومات عن حقوقه وبتف�سري
لهذه احلقوق وكيفية ا�ستعمالها.

املبد�أ 14
لكل �شخ�ص ال يفهم �أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات امل�س�ؤولة عن
القب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه احلق يف �أن يبلغ ،على وجه ال�سرعة وبلغة يفهمها ،املعلومات
امل�شار �إليها يف املبد�أ  10والفقرة  2من املبد�أ  11والفقرة  1من املبد�أ  12واملبد�أ  13ويف �أن يح�صل
دون مقابل عند ال�ضرورة على م�ساعدة مرتجم �شفوي فيما يت�صل بالإجراءات القانونية التي تلي
القب�ض عليه.

املبد�أ 15
ب�صرف النظر عن اال�ستثناءات ال��واردة يف الفقرة  4من املبد�أ  16والفقرة  3من املبد�أ 18
ال يجوز حرمان ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون من االت�صال بالعامل اخلارجي ،وخا�صة ب�أ�سرته �أو
حماميه ،لفرتة تزيد عن �أيام.

املبد�أ 16
 -1يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون ،بعد �إلقاء القب�ض عليه مبا�شرة وبعد كل مرة ينقل فيها
من مكان احتجاز �أو مكان �سجن �إىل �آخر ،احلق يف �أن يخطر� ،أو يطلب من ال�سلطة املخت�صة �أن تخطر
�أفرادا من �أ�سرته �أو �أ�شخا�صا منا�سبني �آخرين يختارهم ،بالقب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه �أو بنقله
وباملكان الذي هو حمتجز فيه.
�  -2إذا كان ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أجنبيا ،يتم �أي�ض ًا تعريفه ف��ور ًا بحقه يف �أن يت�صل
بالو�سائل املالئمة ب�أحد املراكز القن�صلية �أو بالبعثة الدبلوما�سية للدولة التي يكون من رعاياها �أو التي
يحق لها بوجه �آخر تلقي هذا االت�صال طبق ًا للقانون الدويل� ،أو مبمثل املنظمة الدولية املخت�صة� ،إذا
كان الجئا �أو كان على � ِّأي وجه �آخر م�شموال بحماية منظمة حكومية دولية.
�  -3إذا كان ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون حدثا �أو غري قادر على فهم حقه ،تتوىل ال�سلطة املخت�صة
من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار امل�شار �إليه يف هذا املبد�أ ،ويوىل اهتمام خا�ص لإخطار الوالدين
�أو الأو�صياء.
 -4يتم � ُّأي �إخطار م�شار �إليه يف هذا املبد�أ �أو ي�سمح ب�إمتامه دون ت�أخري ،غري �أنه يجوز لل�سلطة
املخت�صة �أن ترجئ الإخطار لفرتة معقولة عندما تقت�ضي ذلك �ضرورات ا�ستثنائية يف التحقيق.
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املبد�أ 17
 -1يحق لل�شخ�ص املحتجز �أن يح�صل على م�ساعدة حمام ،وتقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إبالغه بحقه
هذا فور �إلقاء القب�ض عليه وتو َّفر له الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته.
�  -2إذا مل يكن لل�شخ�ص املحتجز حمام اختاره بنف�سه ،يكون له احلق يف حمام تعينه له �سلطة
ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى يف جميع احلاالت التي تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك ودون �أن يدفع �شيئا
�إذا كان ال ميلك موارد كافية للدفع.

املبد�أ 18
-1

يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أن يت�صل مبحاميه و�أن يت�شاور معه.

 -2يتاح لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون الوقت الكايف والت�سهيالت الكافية للت�شاور مع حماميه.
  -3ال يجوز وقف �أو تقييد حق ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون يف �أن يزوره حماميه ويف �أن ي�ست�شري
حماميه ويت�صل به ،دون ت�أخري �أو مراقبة وب�س ّرية كاملة� ،إ َّال يف ظروف ا�ستثنائية يحددها القانون �أو
اللوائح القانونية ،عندما تعترب �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ذلك �أمر ًا ال مفر منه للمحافظة على
الأمن وح�سن النظام.
 -4يجوز �أن تكون املقابالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون وحماميه على مر�أى من �أحد موظفي
�إنفاذ القوانني ،ولكن ال يجوز �أن تكون على م�سمع منه.
  -5ال تكون االت�صاالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون وحماميه امل�شار �إليها يف هذا املبد�أ مقبولة
كدليل �ضد ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون ما مل تكن ذات �صلة بجرمية م�ستمرة �أو بجرمية تدبر.

املبد�أ 19
يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل
معهم ،وتتاح له فر�صة كافية لالت�صال بالعامل اخلارجي ،رهنا مبراعاة ال�شروط والقيود املعقولة التي
يحددها القانون �أو اللوائح القانونية.

املبد�أ 20
يو�ضع ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون� ،إذا طلب وكان مطلبه ممكنا ،يف مكان احتجاز �أو �سجن
قريب على نحو معقول من حمل �إقامته املعتاد.
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املبد�أ 21
 -1يحظر ا�ستغالل حالة ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون ا�ستغالال غري الئق بغر�ض انتزاع اعرتاف
منه �أو �إرغامه على جترمي نف�سه ب�أية طريقة �أخرى �أو ال�شهادة �ضد � ِّأي �شخ�ص �آخر.
  -2ال يع َّر�ض � ُّأي �شخ�ص حمتجز �أثناء ا�ستجوابه للعنف �أو التهديد �أو لأ�ساليب ا�ستجواب تنال من
قدرته على اتخاذ القرارات �أو من حكمه على الأمور.

املبد�أ 22
ال يكون � ُّأي �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون ،حتى بر�ضاه ،عر�ضة لأن جترى عليه �أية جتارب طبية �أو
علمية قد تكون �ضارة ب�صحته.

املبد�أ 23
 -1ت�سجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة � ِّأي ا�ستجواب ل�شخ�ص حمتجز �أو م�سجون
والفرتات الفا�صلة بني اال�ستجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين يجرون اال�ستجوابات وغريهم من
احلا�ضرين.
 -2يتاح لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون� ،أو ملحاميه �إذا ما ن�ص القانون على ذلك ،االطالع على
املعلومات املذكورة يف الفقرة  1من هذا املبد�أ.

املبد�أ 24
تتاح لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون فر�صة �إجراء فح�ص طبي منا�سب يف �أق�صر مدة ممكنة
عقب �إدخاله مكان االحتجاز �أو ال�سجن ،وتو َّفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت احلاجة،
وتو َّفر هذه الرعاية وهذا العالج باملجان.

املبد�أ 25
يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه احلق يف �أن يطلب �أو يلتم�س من �سلطة ق�ضائية �أو
�سلطة �أخرى �أن يوقع الفح�ص الطبي عليه مرة ثانية �أو �أن يح�صل على ر�أي طبي ثان ،وال يخ�ضع ذلك
�إ َّال ل�شروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز �أو ال�سجن.

املبد�أ 26
ت�سجل على النحو الواجب واقعة �إجراء الفح�ص الطبي لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون ،وا�سم
الطبيب ونتائج هذا الفح�ص .ويكفل االطالع على هذه ال�سجالت .وتكون الو�سائل املتبعة يف ذلك متفقة
مع قواعد القانون املحلي ذات ال�صلة.
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املبد�أ 27
ي�ؤخذ يف االعتبار عدم التقيد بهذه املبادئ يف احل�صول على الدليل لدى البت يف جواز قبول ذلك
الدليل �ضد �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون.

املبد�أ 28
يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف احل�صول يف حدود املوارد املتاحة� ،إذا كانت من
م�صادر عامة ،على كميات معقولة من املواد التعليمية والثقافية والإعالمية ،مع مراعاة ال�شروط املعقولة
املتعلقة بكفالة الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز �أو ال�سجن.

املبد�أ 29
 -1ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني والأنظمة ذات ال�صلة ،يقوم بتفقد �أماكن االحتجاز ب�صفة
منتظمة �أ�شخا�ص م�ؤهلون ومتمر�سون تع ّينهم وت�سائلهم �سلطة خمت�صة م�ستقلة متام ًا عن ال�سلطة التي
تتوىل مبا�شرة �إدارة مكان االحتجاز �أو ال�سجن.
 -2يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون االت�صال بحرية ويف �س ّرية تامة بالأ�شخا�ص الذين يتفقدون
�أماكن االحتجاز �أو ال�سجن وفق ًا للفقرة  ،1مع مراعاة ال�شروط املعقولة املتعلقة بكفالة الأمن وح�سن
النظام يف تلك الأماكن.

املبد�أ 30
 -1يحدد القانون �أو اللوائح القانونية �أنواع �سلوك ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون التي ت�شكل جرائم
ت�ستوجب الت�أديب �أثناء االحتجاز �أو ال�سجن ،وو�صف العقوبة الت�أديبية التي يجوز توقيعها ومدتها
وال�سلطات املخت�صة بتوقيع تلك العقوبة ،ويتم ن�شر ذلك على النحو الواجب.
 -2يكون لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون احلق يف �أن ُت�سمع �أقواله قبل اتخاذ الإجراء الت�أديـبي.
ويحق له رفع هذا الإجراء �إىل �سلطات �أعلى ملراجعته.

املبد�أ 31
ت�سعى ال�سلطات املخت�صة �إىل �أن تكفل ،وفق ًا للقانون املحلي ،تقدمي امل�ساعدة عند احلاجة �إىل
املعالني ،وخا�صة الق�صر ،من �أفراد �أ�سر الأ�شخا�ص املحتجزين �أو امل�سجونني ،وتويل تلك ال�سلطات
قدرا خا�صا من العناية لتوفري الرعاية املنا�سبة للأطفال الذين ُتركوا دون �إ�شراف.

املبد�أ 32
 -1يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو حماميه يف � ِّأي وقت �أن يقيم وفق ًا للقانون املحلي دعوى �أمام �سلطة
ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى للطعن يف قانونية احتجازه بغية احل�صول على �أمر ب�إطالق �سراحه دون ت�أخري،
�إذا كان احتجازه غري قانوين.
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 -2تكون الدعوى امل�شار �إليها يف الفقرة  1ب�سيطة وعاجلة ودون تكاليف بالن�سبة للأ�شخا�ص
املحتجزين الذين ال ميلكون �إمكانيات كافية .وعلى ال�سلطة التي حتتجز ال�شخ�ص �إح�ضاره دون ت�أخري
ال مربر له �أمام ال�سلطة التي تتوىل املراجعة.

املبد�أ 33
 -1يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه تقدمي طلب �أو �شكوى ب�ش�أن معاملته ،وال �سيما
يف حالة التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،إىل ال�سلطات امل�س�ؤولة
عن �إدارة مكان االحتجاز و�إىل ال�سلطات الأعلى ،وعند االقت�ضاء �إىل ال�سلطات املنا�سبة املنوطة بها
�صالحيات املراجعة �أو الإن�صاف.
 -2يف احلاالت التي ال يكون فيها ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو حماميه قادرا على ممار�سة
حقوقه املقررة يف الفقرة  ،1يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر
على معرفة بالق�ضية �أن ميار�س هذه احلقوق.
-3

ب�سرية الطلب �أو ال�شكوى �إذا طلب ال�شاكي ذلك.
يحتفظ ِّ

 -4يبت على وجه ال�سرعة يف كل طلب �أو �شكوى ويرد عليه �أو عليها دون ت�أخري ال مربر له .ويف
حالة رف�ض الطلب �أو ال�شكوى �أو وقوع ت�أخري مفرط ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائية �أو
�سلطة �أخرى .وال يتع َّر�ض املحتجز �أو امل�سجون �أو � ُّأي �شاك مبوجب الفقرة  1لل�ضرر نتيجة لتقدميه طلب ًا
�أو �شكوى.

املبد�أ 34
	�إذا توفى �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون �أو اختفى �أثناء احتجازه �أو �سجنه ،تقوم �سلطة ق�ضائية
�أو �سلطة �أخرى بالتحقيق يف �سبب الوفاة �أو االختفاء� ،سواء من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب من �أحد
�أفراد �أ�سرة ذلك ال�شخ�ص �أو من �أيِّ �شخ�ص على معرفة بالق�ضية .ويجري هذا التحقيق� ،إذا اقت�ضت
الظروف ،على نف�س الأ�سا�س الإجرائي �إذا حدثت الوفاة �أو حدث االختفاء عقب انتهاء االحتجاز �أو
ال�سجن بفرتة وجيزة .وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق �أو تقرير عنه ما مل يع ّر�ض ذلك للخطر
حتقيقا جنائيا جاريا.

املبد�أ 35
 -1يعو�ض ،وفق ًا للقواعد املطبقة ب�ش�أن امل�س�ؤولية واملن�صو�ص عليها يف القانون املحلي ،عن ال�ضرر
الناجت عن �أفعال ملوظف عام تتنافى مع احلقوق ال��واردة يف هذه املبادئ �أو عن امتناعه عن �أفعال
يتنافى امتناعه عنها مع هذه احلقوق.
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 -2تتاح البيانات املطلوب ت�سجيلها مبوجب هذه املبادئ وفق ًا للإجراءات التي ين�ص القانون املحلي
على اتباعها عند املطالبة بالتعوي�ض مبوجب هذا املبد�أ.

املبد�أ 36
 -1يعترب ال�شخ�ص املحتجز امل�شتبه يف ارتكابه جرمية جنائية �أو املتهم بذلك بريئا ويعامل على
هذا الأ�سا�س �إىل �أن تثبت �إدانته وفق ًا للقانون يف حماكمة علنية تتوافر فيها جميع ال�ضمانات ال�ضرورية
للدفاع عنه.
  -2ال يجوز القب�ض على هذا ال�شخ�ص �أو احتجازه على ذمة التحقيق واملحاكمة �إ َّال لأغرا�ض �إقامة
العدل وفق ًا للأ�س�س وال�شروط والإج��راءات التي ين�ص عليها القانون .ويحظر فر�ض قيود على هذا
ال�شخ�ص ال تقت�ضيها مطلقا �أغرا�ض االحتجاز �أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق �أو �إقامة العدل �أو
حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز.

املبد�أ 37
يح�ضر ال�شخ�ص املحتجز املتهم بتهمة جنائية �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ،ين�ص عليها
القانون ،وذلك على وجه ال�سرعة عقب القب�ض عليه .وتبت هذه ال�سلطة دون ت�أخري يف قانونية و�ضرورة
االحتجاز .وال يجوز �إبقاء � ِّأي �شخ�ص حمتجزا على ذمة التحقيق �أو املحاكمة �إ َّال بناء على �أمر مكتوب
من هذه ال�سلطة ،ويكون لل�شخ�ص املحتجز احلق ،عند مثوله �أمام هذه ال�سلطة ،يف الإدالء ب�أقوال ب�ش�أن
املعاملة التي لقيها �أثناء احتجازه.

املبد�أ 38
يكون لل�شخ�ص املحتجز بتهمة جنائية احلق يف �أن يحاكم خالل مدة معقولة �أو �أن يفرج عنه
رهن حماكمته.

املبد�أ 39
با�ستثناء احلاالت اخلا�صة التي ين�ص عليها القانون ،يحق لل�شخ�ص املحتجز بتهمة جنائية ،ما
مل تقرر خالف ذلك �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ل�صالح �إقامة العدل� ،أن يطلق �سراحه �إىل حني
حماكمته رهنا بال�شروط التي يجوز فر�ضها وفق ًا للقانون ،وتظل �ضرورة هذا االحتجاز حمل مراجعة
من جانب هذه ال�سلطة.

حكم عام
لي�س يف جمموعة املبادئ هذه ما يف�سر على �أنه تقييد �أو حد من � ِّأي حق من احلقوق التي حددها
()2
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
()12

( )2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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 -4املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء

*

 -1يعامل كل ال�سجناء مبا يلزم من االحرتام لكرامتهم املت�أ�صلة وقيمتهم كب�شر.
  -2ال يجوز التمييز بني ال�سجناء على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون� ،أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين� ،أو الر�أي
ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو املولد �أو �أيِّ و�ضع �آخر.
 -3من امل�ستحب ،مع ه��ذا ،اح�ترام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي �إليها
ال�سجناء ،متى اقت�ضت الظروف املحلية ذلك.
 -4ت�ضطلع ال�سجون مب�س�ؤوليتها عن حب�س ال�سجناء وحماية املجتمع من اجلرمية ب�شكل يتوافق مع
الأهداف االجتماعية الأخرى للدولة وم�س�ؤولياتها الأ�سا�سية عن تعزيز رفاه ومناء كل �أفراد املجتمع.
 -5با�ستثناء القيود التي من الوا�ضح �أنَّ عملية ال�سجن تقت�ضيها ،يحتفظ كل ال�سجناء بحقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املبينة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )1(،وحيث تكون الدولة املعنية
طرفا ،يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية )2(،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وبروتوكوله االختياري )3(،وغري ذلك من احلقوق املبينة يف عهود �أخرى
للأمم املتحدة.
()12

()13

()14

 -6يحق لكل ال�سجناء �أن ي�شاركوا يف الأن�شطة الثقافية والرتبوية الرامية �إىل النمو الكامل لل�شخ�صية
الب�شرية.
وت�شجع تلك اجلهود.
ُ -7ي�ضطلع بجهود لإلغاء عقوبة احلب�س االنفرادي �أو للحد من ا�ستخدامهاَّ ،
 -8ينبغي تهيئة الظروف التي مت ِّكن ال�سجناء من اال�ضطالع بعمل مفيد م�أجور يي�سر �إع��ادة
انخراطهم يف �سوق العمل يف بلدهم ويتيح لهم �أن ي�ساهموا يف التكفل ب�أ�سرهم وب�أنف�سهم ماليا.
 -9ينبغي �أن تو َّفر لل�سجناء �سبل احل�صول على اخلدمات ال�صحية املتو ِّفرة يف البلد دون متييز على
�أ�سا�س و�ضعهم القانوين.
 -10ينبغي العمل ،مب�شاركة ومعاونة املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ومع �إيالء االعتبار
الواجب مل�صالح ال�ضحايا ،على تهيئة الظروف امل�ؤاتية لإعادة �إدماج ال�سجناء املطلق �سراحهم يف
املجتمع يف ظل �أح�سن الظروف املمكنة.
-11

تطبق املبادئ املذكورة �أعاله بكل جترد.
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،111/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
( )1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()3املرجع نف�سه.
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� -5إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا

*

�أحوال ال�سجون
�إنَّ امل�شرتكني يف احللقة الدرا�سية الدولية املعنية ب�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا )1(،املعقودة يف
كمباال يف الفرتة من � 19إىل � 21أيلول�/سبتمرب ،1996
�إذ يرون �أنَّ م�ستوى اكتظاظ ال�سجون يف كثري من البلدان يف �أفريقيا �أمر ال�إن�ساين ،و�أنَّ هناك
افتقار ًا �إىل الأحوال والعادات ال�صحية العامة ،ونق�صا �أو رداءة يف الأغذية ،و�صعوبة يف احل�صول على
الرعاية ال�صحية ،وافتقارا �إىل الأن�شطة �أو الرتبية البدنية ،وكذلك عدم القدرة على �إقامة روابط �أ�سرية،
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار �أنَّ � َّأي �شخ�ص ُيحرم من احلرية له احلق يف الكرامة الإن�سانية،
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار �أي�ض ًا �أنَّ املعايري العاملية حلقوق الإن�سان تفر�ض حظر ًا مطلق ًا على
التعذيب ب� ِّأي و�صف كان،
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار كذلك �أنَّ بع�ض فئات ال�سجناء ،مبن فيهم الأحداث والن�ساء وامل�سنون،
خا�صا.
واملعت ّلون ذهنيا وبدنيا ،هم ب�صفة خا�صة على غري مناعة ويتطلبون اهتمام ًا ًّ
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار �أنه ال بد من ف�صل الأحداث عن ال�سجناء البالغني ،و�أنه يجب معاملتهم
بطريقة تالئم عمرهم،
و�إذ ي�ستذكرون �أهمية املعاملة ال�سليمة للإناث املحتجزات و�ضرورة االع�تراف بحاجاتهن
اخلا�صة،
يو�صون مبا يلي:
�  -1أن ت�صان حقوق الإن�سان ال�سجناء الإن�سانية يف جميع الأوقات ،وينبغي �أن يكون للوكاالت
غري احلكومية دور خا�ص يف هذا ال�ش�أن؛
�  -2أن يحتفظ ال�سجناء بجميع احلقوق التي ال يحرمون منها �صراحة ب�سبب احتجازهم؛
�  -3أن تكون ظروف معي�شة ال�سجناء متفقة مع كرامة الإن�سان؛
�  -4أال تزيد الظروف التي يحتجز فيها ال�سجناء ولوائح ال�سجون من املعاناة التي ي�سببها
فقدان احلرية يف حد ذاته؛
�  -5أن تقلل الآث��ار ال�ضارة للحب�س �إىل �أدنى حد ممكن حتى ال يفقد ال�سجناء احرتامهم
لأنف�سهم و�شعورهم بامل�س�ؤولية ال�شخ�صية؛
�  -6أن تتاح لل�سجناء الفر�صة ملوا�صلة وتنمية �صالتهم ب�أ�سرهم وبالعامل اخلارجي؛
()12

* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،36/1997املعتمد يف  21متوز/يوليه .1997
(�)1شارك يف تنظيم احللقة الدرا�سية الهيئة الدولية لإ�صالح ال�سجون ،واللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�سان وال�شعوب،
وذلك مب�شاركة م�ؤ�س�سة املبادرة �إىل ت�أكيد حقوق الإن�سان ،وحكومة �أوغندا عن طريق �إدارة ال�سجون ،ومب�شاركة جلنة ال�صليب
الأحمر الدولية والهيئة الدولية ملراقبة �أحوال ال�سجون.
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�  -7أن تتاح لل�سجناء الفر�صة للح�صول على التعليم والتدريب على املهارات لتي�سري اندماجهم
يف املجتمع مرة �أخرى بعد الإفراج عنهم؛
�  -8أن توىل عناية خا�صة ملن ي�سهل ت�ضرره من ال�سجناء ،و�أن يقدِّ م الدعم �إىل املنظمات غري
احلكومية فيما تقوم به من عمل مع ه�ؤالء ال�سجناء؛
�  -9أن تدمج يف القوانني الوطنية جميع قواعد الأمم املتحدة وامليثاق الأفريقي حلقوق
الإن�سان وال�شعوب( )2فيما يتعلق مبعاملة ال�سجناء ،وذلك حلماية حقوق الإن�سان اخلا�صة بال�سجناء؛
� -10أن تتخذ منظمة الوحدة الأفريقية وال��دول الأع�ضاء فيها خطوات ل�ضمان احتجاز
ال�سجناء يف الظروف الأمنية الدنيا الالزمة ل�سالمة اجلمهور.
()12

امل�سجونون ب�صفة م�ؤقتة

�إنَّ امل�شرتكني يف احللقة الدرا�سية الدولية املعنية ب�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،املعقودة يف كمباال
يف الفرتة من � 19إىل � 21أيلول�/سبتمرب ،1996
�إذ يرون �أنه توجد ن�سبة كبرية من ال�سجناء رهن املحاكمة يف معظم ال�سجون يف �أفريقيا� ،أحيانا
لعدة �سنوات،
و�إذ يرون �أي�ض ًا �أنَّ ال�سيا�سات والإجراءات التي تتبعها ال�شرطة و�سلطات االدعاء والق�ضاء ميكن
لهذا ال�سبب �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف ازدحام ال�سجون،
يو�صون مبا يلي:
�  -1أن تعي ال�شرطة و�سلطات االدعاء والق�ضاء ما ي�سببه ازدحام ال�سجون من م�شاكل ،و�أن
تتعاون مع �إدارة ال�سجون يف البحث عن حلول للحد من ذلك االزدحام؛
�  -2أن ت�ك�ف��ل ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات والإج� � � ��راءات ال�ق���ض��ائ�ي��ة �إب� �ق ��اء ال���س�ج�ن��اء يف االح �ت �ج��از
امل�ؤقت لأق�صر مدة ممكنة ،مع تالفي ا�ستمرار املحاكم يف �إ�صدار �أوامر ب�إبقائهم يف االحتجاز امل�ؤقت؛
�  -3أن يكون هناك نظام لال�ستعرا�ض املنتظم للوقت الذي ق�ضاه املعتقلون يف االحتجاز امل�ؤقت.

موظفو ال�سجون

�إنَّ امل�شرتكني يف احللقة الدرا�سية الدولية املعنية ب�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،املعقودة يف كمباال
يف الفرتة من � 19إىل � 21أيلول�/سبتمرب ،1996
�إذ يرون �أنَّ � َّأي حت�سن يف الظروف بالن�سبة �إىل ال�سجناء �سوف يتوقف على اعتزاز املوظفني
بعملهم وعلى ارتفاع م�ستوى الكفاءة،
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار �أنَّ هذا لن يتحقق ما مل يدرب املوظفون تدريبا �سليما،
يو�صون مبا يلي:
�  -1أن يكون هناك هيكل وظيفي مالئم ملوظفي ال�سجون؛
�  -2أن يكون جميع موظفي ال�سجون تابعني لوزارة حكومية واحدة ،و�أن يكون خط القيادة
وا�ضحا بني �إدارة ال�سجون املركزية وموظفي ال�سجون؛
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1520الرقم .26363
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�  -3أن تقدِّ م الدولة موارد مالية ومادية كافية للموظفني لأداء عملهم على الوجه ال�سليم؛
�  -4أن يكون هناك يف كل بلد برنامج تدريـبي منا�سب ملوظفي ال�سجون يدعى معهد الأمم
املتحدة الأفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني �إىل الإ�سهام فيه؛
�  -5أن تكون هناك م�ؤ�س�سة وطنية �أو دون �إقليمية لتقدمي هذا الربنامج التدريـبي؛
�  -6أن ت�شرك �إدارة ال�سجون ب�صورة مبا�شرة يف توظيف موظفي ال�سجون.

الأحكام البديلة
�إنَّ امل�شرتكني يف احللقة الدرا�سية الدولية املعنية ب�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،املعقودة يف كمباال
يف الفرتة من � 19إىل � 21أيلول�/سبتمرب ،1996
�إذ يالحظون �أنَّ بع�ض البلدان �سعيا منها �إىل التقليل من ازدحام ال�سجون حتاول �أن جتد حال
عن طريق منح �أنواع من العفو �أو بناء �سجون جديدة،
و�إذ يرون �أنَّ االزدحام ي�سبب جمموعة متنوعة من امل�شاكل ،ت�شمل �صعوبات بالن�سبة للموظفني
املرهقني بالعمل،
و�إذ ي�ضعون يف االعتبار الفعالية املحدودة للحب�س ،ال �سيما بالن�سبة �إىل من يق�ضون مدد عقوبات
ق�صرية ،ولتكاليف احلب�س التي يتكبدها املجتمع كله،
و�إذ يرون االهتمام املتزايد يف البلدان الأفريقية بالتدابري البديلة للأحكام االحتجازية ،وال
�سيما يف �ضوء مبادئ حقوق الإن�سان،
و�إذ يرون �أنَّ تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من التدابري غري االحتجازية هي بدائل مبتكرة
للحب�س ،و�أنه جتري يف �أفريقيا تطورات مب�شرة باخلري يف هذا ال�صدد،
و�إذ يرون �أي�ض ًا �أنَّ التعوي�ض عن ال�ضرر الناجم هو عن�صر مهم يف الأحكام غري االحتجازية،
و�إذ يرون كذلك �أنه ميكن الأخذ بت�شريعات تكفل فر�ض تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من
التدابري غري االحتجازية باعتبارها بديال للحب�س،
يو�صون مبا يلي:
�  -1أن تعالج اجلنح الب�سيطة وفق ًا للممار�سة العرفية �شريطة �أن يفي ذلك مبقت�ضيات حقوق
الإن�سان ،وب�شرط موافقة املعنيني بالأمر؛
�  -1أن تعالج اجلنح الب�سيطة وفق ًا للممار�سة العرفية �شريطة �أن يفي ذلك مبقت�ضيات حقوق
الإن�سان ،وب�شرط موافقة املعنيني بالأمر؛
�  -2أن تعالج اجلنح الب�سيطة كلما �أمكن بالو�ساطة ،و�أن ت�سوى بني الأط��راف املعنية دون
اللجوء �إىل نظام الق�ضاء اجلنائي؛
�  -3أن يطبق مبد�أ التعوي�ض املدين �أو التعوي�ض املايل ،مع مراعاة القدرة املالية للجاين �أو
لوالديه؛
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�  -4أن يع ِّو�ض اجلاين املجني عليه� ،إن �أمكن ،عما ارتكبه بحقه؛
�  -5أن تف�ضل تدابري اخلدمة املجتمعية وغريها من التدابري غري االحتجازية� ،إن �أمكن ،على
احلب�س؛
�  -6أن جترى درا�سة جدوى لتكييف النماذج الأفريقية الناجحة للتدابري غري االحتجازية
وتطبيقها يف البلدان التي ال ت�ستخدمها؛
-7

تثقيف اجلمهور ب�ش�أن �أهداف هذه البدائل وكيفية عملها.

اللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�سان وال�شعوب
�إنَّ امل�شرتكني يف احللقة الدرا�سية الدولية املعنية ب�أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،املعقودة يف كمباال
يف الفرتة من � 19إىل  21ت�شرين الثاين/نوفمرب ،1996
�إذ يرون �أنَّ للجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�سان وال�شعوب والية لكفالة تعزيز وحماية حقوق
الإن�سان وال�شعوب يف �أفريقيا،
و�إذ يرون �أي�ض ًا �أنَّ هذه اللجنة قد �أبدت يف منا�سبات كثرية قلقها البالغ ب�ش�أن مو�ضوع الظروف
ال�سيئة يف ال�سجون يف �أفريقيا ،و�أنه قد �سبق لها �أن اعتمدت ق��رارات ومقررات خا�صة ب�ش�أن هذه
امل�س�ألة،

يو�صون ب�أن تقوم اللجنة الأفريقية املعنية بحقوق الإن�سان وال�شعوب مبا يلي:
�  -1أن ت�ستمر يف منح �أولوية لتح�سني الظروف يف ال�سجون يف جميع �أنحاء �أفريقيا؛
ت�سمي مقررا خا�صا معنيا بال�سجون يف �أفريقيا يف �أقرب وقت ممكن؛
�  -2أن ِّ
تعرف الدول الأع�ضاء بالتو�صيات الواردة يف هذا الإعالن ،و�أن تروج قواعد الأمم
�  -3أن ِّ
املتحدة و�أفريقيا ومعايريهما ب�ش�أن احلب�س؛
�  -4أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأخرى ذات الأهلية ،لكفالة تنفيذ
التو�صيات الواردة يف هذا الإعالن يف جميع الدول الأع�ضاء.

 -6و�ضع املواطنني الأجانب يف الإجراءات اجلنائية

*

12

�إنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
�إذ ي�سرت�شد بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة و�أعلنته يف قرارها
� 217ألف (د )3-امل�ؤ ّرخ  10كانون الأول/دي�سمرب ،1948
و�إذ ي�ضع يف اعتباره ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة يف ميدان حقوق الإن�سان،
*قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،22/1998املعتمد يف  28متوز/يوليه .1998
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و�إذ ي�ضع يف اعتباره �أي�ض ًا القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء ،التي اعتمدها م�ؤمتر
الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،املعقود يف جنيف يف الفرتة من � 22آب� /أغ�سط�س
�إىل � 3أيلول�/سبتمرب  )1(،1955ووافق عليها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  663جيم
(د )24-امل�ؤ َّرخ  31متوز/يوليه  ،1957و�إجراءات التنفيذ الف ّعال للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة
ال�سجناء ،التي وافق عليها املجل�س يف قراره  47/1984امل�ؤ ّرخ � 25أيار/مايو  1984واملدرجة مبرفق
ذلك القرار.
()12

و�إذ ي�شري �إىل قرار اجلمعية العامة  159/49امل�ؤ ّرخ  23كانون الأول/دي�سمرب  ،1994الذي وافقت
فيه اجلمعية على �إعالن نابويل ال�سيا�سي وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود
الوطنية اللذين اعتمدهما امل�ؤمتر ال��وزاري العاملي املعني باجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،
()2
املعقود يف نابويل� ،إيطاليا ،يف الفرتة من � 21إىل  23ت�شرين الثاين/نوفمرب ،1994
()13

و�إذ يدرك احلاجة �إىل احرتام كرامة الإن�سان واحلقوق املعرتف بها للأ�شخا�ص الذين يواجهون
()3
�إجراءات جنائية على النحو الوارد يف العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان،
()14

يحث الدول الأع�ضاء التي مل تنظر بعد يف اتخاذ التدابري التالية على القيام بذلك:
ُّ
(�أ)  �أن تدر�س بعناية ما �إذا كان املواطنون الأجانب رهن املحاكمة اجلنائية ،تكفل لهم يف
جميع مراحل الإجراءات الق�ضائية احلقوق امل�س َّلم بها عامليا ب�ش�أن املحاكمات اجلنائية؛
(ب) �أن تكفل �أ َّال ُتفر�ض على الأفراد عقوبات احتجازية �أ�شد �أو ظروف �سجن �أ�سو�أ يف دولة ما
ملجرد كونهم لي�سوا من مواطني تلك الدولة؛
(ج) �أن تتخذ الرتتيبات الالزمة لكفالة �أن يتاح ل ِّأي مواطن �أجنبي خا�ضع لإجراءات جنائية
وال تكون لغته الأ�صلية هي لغة الدولة التي تنفذ الإج��راءات �ضده وهو غري قادر لذلك ال�سبب على
فهم طبيعة تلك الإجراءات ،احل�صول على خدمات مرتجم �شفوي منا�سب بلغته الأ�صلية ،ما �أمكن،
طوال حماكمته؛
(د)  �أن تتيح للمواطنني الأجانب والرعايا �أي�ض ًا اال�ستفادة ،كلما كان قانونها الداخلي �أو
املمار�سة املتبعة لديها ي�سمحان بذلك ،و�شريطة �أن ي�ستوفوا ال�شروط القانونية ذات ال�صلة ،من الأحكام
اجلزائية �أو العقوبات الإدارية البديلة املن�صو�ص عليها يف ت�شريعات الدولة التي تنفذ الإجراءات؛
(ﻫ)  �أن تكثف اجلهود لتنفيذ ال�صكوك الدولية املعمول بها ،كاتفاقية فيينا ب�ش�أن العالقات
القن�صلية )4(،التي من بني ما ُتعنى به� ،إبالغ ال�سلطات القن�صلية ب�ش�أن توقيف مواطنيها.
()15

( )1من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،1956.IV.4املرفق الأول ،الق�سم �ألف.
()2الوثيقة  ،A/49/748املرفق ،الف�صل الأول ،الق�سم �ألف.
()3مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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�  -7إعالن �أرو�شا ب�ش�أن املمار�سات احل�سنة
يف �إدارة ال�سجون*
�إدراك ًا منهم لكون �إدارة ال�سجون خدمة اجتماعية و�أنَّ من املهم �إبقاء النا�س على علم بكيفية عمل
دوائر ال�سجون،
و�إدراك� ًا منهم �أي�ض ًا ل�ضرورة تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف �إدارة ال�سجون و�ش�ؤون ال�سجناء يف
�أفريقيا،
و�إذ ي�شريون �إىل �إعالن كمباال ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا )1(،الذي ير�سي جدول �أعمال
لإ�صالح نظام العقوبات يف �أفريقيا،
و�إذ يحيطون علما ب�إعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية )2(،الذي يو�صي بزيادة ا�ستخدام
التدابري غري االحتجازية فيما يتعلق باجلرائم الأدنى مرتبة يف امليزان اجلنائي،
و�إذ يحيطون علما �أي�ض ًا ب�أحكام امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب )3(،والعهد الدويل اخلا�ص
()4
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
()5
واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
التي ت�صون احلق يف احلياة ويف حماكمة عاجلة ويف الكرامة الإن�سانية،
و�إذ ي�ضعون يف اعتبارهم القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )6(،واملبادئ الأ�سا�سية ملعاملة
()8
ال�سجناء )7(،وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)،
وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون لأيِّ �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو
()10
ال�سجن )9(،ومدونة قواعد �سلوك املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني،
و�إذ ي�ضعون يف اعتبارهم �أي�ض ًا �أنَّ �ضباط ال�سجون الذين يتقيدون باملعايري الوطنية والدولية
حلماية ال�سجناء ي�ستحقون االح�ترام والعون من �إدارة ال�سجون التي يعملون فيها ،واح�ترام وعون
املجتمع ب�أ�سره،
و�إذ يالحظون �أنَّ �أحوال ال�سجون يف معظم ال�سجون الأفريقية ال ترقى �إىل م�ستوى هذه املعايري
الدنيا الوطنية والدولية،
()12

()13

()14

()15

()16

()17

()18

()20

()19

()21

*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،27/1999املعتمد يف  28متوز/يوليه .1999
( )1مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .36/1997
( )2املرفق الأول بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .23/1998
( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1520الرقم .26363
( )4مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
( )5الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم .24841
( )6حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
( )7مرفق قرار اجلمعية العامة.111/45 ،
( )8مرفق قرار اجلمعية العامة.33/40 ،
( )9مرفق قرار اجلمعية العامة.173/43 ،
( )10مرفق قرار اجلمعية العامة.169/34 ،

اجلزء الأول� ،أو ًال -معاملة ال�سجناء

57

يوافق امل�شاركون يف امل�ؤمتر الرابع لر�ؤ�ساء الدوائر الإ�صالحية يف املناطق الو�سطى وال�شرقية
واجلنوبية يف �أفريقيا ،املعقود يف �أرو�شا يف الفرتة من � 23إىل � 27شباط/فرباير  ،1999على املبادئ
التالية:
(�أ) ترويج وتنفيذ املمار�سات احل�سنة يف �إدارة ال�سجون� ،إن مل يكن قد مت ذلك ،وفق ًا للمعايري
الدولية املذكورة �أعاله ،وتكييف القوانني الداخلية وفق ًا لتلك املعايري؛
(ب) حت�سني املمار�سات الإدارية يف ال�سجون املنفردة ويف نظام ال�سجون والإ�صالحيات ككل،
بغية زيادة ال�شفافية والكفاءة �ضمن نطاق دوائر ال�سجون؛
(ج) االرتقاء باملهارة املهنية ملوظفي ال�سجون وحت�سني ظروفهم الوظيفية واملعي�شية؛
(د) احرتام وحماية حقوق ال�سجناء وكرامتهم ،و�ضمان االمتثال للمعايري الوطنية والدولية؛
(ﻫ) توفري برامج لتدريب موظفي ال�سجون ،جت�سد معايري حقوق الإن�سان على نحو جمد
ومنا�سب ،وحت�سني قاعدة املهارات اخلا�صة ب�ضباط ال�سجون ،والقيام ،لهذا الغر�ض ،ب�إن�شاء هيئة تدريب
تابعة مل�ؤمتر ر�ؤ�ساء الدوائر الإ�صالحية للمناطق الو�سطى وال�شرقية واجلنوبية يف �أفريقيا؛
(و)  �إن�شاء �آلية عدالة جنائية ت�شمل جميع عنا�صر نظام العدالة اجلنائية ،وتتوىل تن�سيق
الأن�شطة والتعاون يف حل امل�شاكل امل�شرتكة؛
(ز) دعوة جماعات من املجتمع املدين لزيارة ال�سجون لكي تعمل مع دوائ��ر ال�سجون ،على
حت�سني �أحوال ال�سجون وظروف العمل فيها؛
(ح) منا�شدة احلكومات واملنظمات الوطنية والدولية �أن تقدِّ م الدعم الكامل لهذا الإعالن.
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 -8قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
*
(قواعد بانكوك)
مالحظات متهيدية
 -1ت�سري القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء( )1على كل ال�سجناء دون متييز ،لذلك يجب �أن
ت�ؤخذ يف االعتبار االحتياجات اخلا�صة جلميع ال�سجناء ،مبن فيهم ال�سجينات ،والواقع الذي يعي�شونه
عند تطبيقها .ولكن هذه القواعد املعتمدة منذ �أكرث من  50عام ًا مل تول القدر الكايف من االهتمام
لالحتياجات اخلا�صة للن�ساء .ومع ازدياد �أعداد ال�سجينات على نطاق العامل ،بات من ال�ضروري وامللح
زيادة تو�ضيح االعتبارات التي ينبغي مراعاتها يف معاملة ال�سجينات.
()12

 -2ومع الت�سليم ب�ضرورة �إعداد معايري عاملية فيما يتعلق باالعتبارات املتميزة التي ينبغي �أن تطبق
على ال�سجينات واملجرمات ،ومع مراعاة عدد من القرارات التي اتخذتها يف هذا ال�صدد خمتلف
�أجهزة الأمم املتحدة والتي طلب فيها �إىل الدول الأع�ضاء تلبية احتياجات املجرمات وال�سجينات على
نحو مالئم ،جرى و�ضع هذه القواعد لتكمل وتعزز ،ح�سب االقت�ضاء ،القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)( )2فيما يتعلق
مبعاملة ال�سجينات وببدائل �سجن املجرمات.
()13

 -3وال حتل هذه القواعد ب�أيِّ حال من الأح��وال حمل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
�أو قواعد طوكيو ،لذلك تظل جميع الأحكام ذات ال�صلة ال��واردة يف جمموعتي القواعد هاتني �سارية
على جميع ال�سجناء واملجرمني دون متييز .وبينما تو�ضح بع�ض هذه القواعد بقدر �أكرب الأحكام احلالية
ال��واردة يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ويف قواعد طوكيو من حيث انطباقها على
ال�سجينات واملجرمات ،تتطرق قواعد �أخرى �إىل جماالت جديدة.
 -4وت�ستوحى هذه القواعد من املبادئ الواردة يف خمتلف اتفاقيات و�إعالنات الأمم املتحدة ،ومن
ثم فهي تت�سق مع �أحكام القانون الدويل احلايل .وهذه القواعد معدة ل�سلطات ال�سجون و�أجهزة العدالة
اجلنائية (مبا ي�شمل مقرري ال�سيا�سات وامل�شرعني ودوائر االدعاء وال�سلطة الق�ضائية ودوائر مراقبة
ال�سلوك) التي ت�شارك يف تطبيق العقوبات غري االحتجازية والتدابري املجتمعية.
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،229/65املعتمد يف  21كانون الأول/دي�سمرب  .2010ويت�ضمن هذا ال�صك �إحاالت �إىل
حمددة ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،التي ُحدِّ ثت �صيغتها الحقا واعتمدتها اجلمعية العامة يف 17
�أحكام َّ
كانون الأول/دي�سمرب  2015يف قرارها  ،175/70املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون
مانديال)" .ويف �سياق هذا املن�شور� ،أُ�ضيفت حوا�ش للإ�شارة �إىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�سون مانديال.
( )1حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
( )2مرفق قرار اجلمعية العامة .110/45
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 -5وجرى الت�شديد يف الأمم املتحدة على التدابري ال�لازم اتخاذها بالتحديد للتعامل مع حالة
املجرمات يف �سياقات خمتلفة .فعلى �سبيل املثال اتخذ م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني الذي عقد يف عام  1980ق��رارا ب�ش�أن االحتياجات اخلا�صة لل�سجينات(� )3أو�صى
فيه ب�أنه ،عند تنفيذ ال�ق��رارات التي اتخذها امل�ؤمتر ال�ساد�س والتي تتعلق ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة مبعاملة املجرمني ،ينبغي الإق��رار بامل�شاكل اخلا�صة بال�سجينات وب�ضرورة توفري الو�سائل
حللها ،وب�أنه ،يف البلدان التي مل يطبق فيها ذلك بعد ،ينبغي �أن تتاح للمجرمات على قدم امل�ساواة مع
املجرمني الربامج واخلدمات امل�ستخدمة كبدائل عن ال�سجن ،وب�أنه ينبغي للأمم املتحدة واملنظمات
احلكومية وغري احلكومية التي تتمتع مبركز ا�ست�شاري لديها وكل املنظمات الدولية الأخرى �أن تبذل
جهودا د�ؤوبة لكفالة الإن�صاف وامل�ساواة يف معاملة املجرمات يف مراحل االعتقال واملحاكمة واحلكم
وال�سجن ،م��ع �إي�ل�اء االهتمام ب�شكل خا�ص للم�شاكل اخلا�صة التي تواجهها امل�ج��رم��ات ،كاحلمل
ورعاية الأطفال.
()12

 -6وق � َّ�دم �أي�ض ًا امل��ؤمت��ر ال�سابع وامل ��ؤمت��ر الثامن وامل ��ؤمت��ر التا�سع تو�صيات حم��ددة ب�ش�أن
()6( ،)5( ،)4
ال�سجينات.
()14

()13

()15

 -7ويف �إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة :مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين الذي اعتمده
امل�ؤمتر العا�شر( )7التزمت الدول الأع�ضاء ب�أن تراعي وتعالج ،يف �إطار برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ويف �إطار اال�سرتاتيجيات الوطنية ب�ش�أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةَّ � ،أي تباين يف
ت�أثري الربامج وال�سيا�سات يف الن�ساء والرجال (الفقرة  ،)11وب�أن ت�ضع تو�صيات عملية املنحى ب�ش�أن
ال�سيا�سات العامة ،يف �ضوء االحتياجات اخلا�صة لل�سجينات واملجرمات (الفقرة  .)12وتت�ضمن خطط
العمل لتنفيذ �إعالن فيينا( )8فرعا م�ستقال (الفرع الثالث ع�شر) خم�ص�صا للتدابري املحددة التي يو�صى
بها ملتابعة االلتزامات التي جرى التعهد بها يف الفقرتني  11و  12من الإعالن ،مبا يف ذلك التزامات
الدول با�ستعرا�ض ت�شريعاتها و�سيا�ساتها و�إجراءاتها وممار�ساتها املتعلقة بامل�سائل اجلنائية وتقييمها
()16

()17

( )3م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،كاراكا�س� 25 ،آب�/أغ�سط�س � 5 -أيلول�/سبتمرب :1980
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.81.IV.4الف�صل الأول ،الفرع باء ،القرار .9
( )4انظر :م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب :1985
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع هاء ،القرار ( 6املتعلق
مبعاملة نظام الق�ضاء اجلنائي للن�ساء معاملة عادلة).
( )5انظر :م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب :1990
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع �ألف ( 5 -املبادئ الأ�سا�سية
ملعاملة ال�سجناء (انظر �أي�ض ًا قرار اجلمعية العامة  ،111/45املرفق))؛ واملرجع نف�سه ،الفرع جيم ،القرار ( 17املتعلق باالحتجاز
رهن املحاكمة) والقرار ( 19املتعلق بتدبري �ش�ؤون العدالة اجلنائية وو�ضع �سيا�سات للأحكام الق�ضائية) والقرار ( 21املتعلق
بالتعاون الدويل والأقاليمي يف جمال �إدارة ال�سجون والعقوبات التي تفر�ض يف �إطار املجتمع املحلي وم�سائل �أخرى).
( )6انظر  ،A/CONF.169/16/Rev.1الف�صل الأول ،القرار ( 1املتعلق بالتو�صيات ب�ش�أن املوا�ضيع الفنية الأربعة التي تناولها
م�ؤمتر الأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني) والقرار ( 5املتعلق بالتنفيذ العملي للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة
ال�سجناء) والقرار ( 8املتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة).
( )7مرفق قرار اجلمعية العامة .59/55
( )8مرفق قرار اجلمعية العامة .261/56
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وتعديلها� ،إذا دعت ال�ضرورة ،بطريقة تت�سق مع نظمها القانونية ،من �أجل �ضمان �أن تنال املر�أة معاملة
من�صفة من نظام العدالة اجلنائية.
 -8ودعت اجلمعية العامة ،يف قرارها  183/58امل�ؤرخ  22كانون الأول/دي�سمرب  2003املعنون "حقوق
الإن�سان و�إقامة العدل"� ،إىل �إيالء مزيد من االهتمام مل�س�ألة الن�ساء يف ال�سجون ،مبا يف ذلك م�س�ألة
�أطفال الن�ساء يف ال�سجون ،ال�ستجالء امل�شاكل الرئي�سية وال�سبل التي ميكن بها معاجلتها.
 -9و�أكدت اجلمعية العامة ،يف قرارها  143/61امل�ؤرخ  19كانون الأول/دي�سمرب  2006املعنون "تكثيف
اجلهود للق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة"� ،أنَّ "العنف �ضد املر�أة" هو � ُّأي فعل ينطوي على عنف
قائم على �أ�سا�س نوع اجلن�س ويرتتب عليه� ،أو يرجح �أن يرتتب عليه� ،أذى بدين �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة
للمر�أة ،وي�شمل احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء وقع ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة ،وحثت الدول
على ا�ستعرا�ض جميع القوانني واللوائح وال�سيا�سات واملمار�سات والأعراف التي متيز �ضد املر�أة �أو التي
يرتتب عليها �أثر ينطوي على متييز �ضد املر�أة ،والقيام ،ح�سب االقت�ضاء ،بتنقيحها �أو تعديلها �أو �إلغائها،
و�ضمان تقيد �أحكام النظم القانونية املتعددة ،حيثما وجدت ،بااللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف
جمال حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك مبد�أ عدم التمييز ،واتخاذ تدابري �إيجابية ملعاجلة الأ�سباب الهيكلية
للعنف �ضد املر�أة وتعزيز اجلهود للت�صدي للممار�سات واملعايري االجتماعية التي تنطوي على التمييز،
مبا يف ذلك التمييز �ضد الن�ساء اللواتي يحتجن �إىل عناية خا�صة ،كنـزيالت ال�سجون �أو املحتجزات،
وتوفري التدريب ملوظفي �إنفاذ القانون وجهاز الق�ضاء يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة وبناء
قدراتهم يف هذا املجال .وي�شكـل القرار اعرتاف ًا ب�أنَّ العنف �ضد املر�أة له تداعيات حمددة فيما يتعلق
التعر�ض للإيذاء �أثناء وجودها يف ال�سجن .وتعترب
بخ�ضوعها لنظام العدالة اجلنائية وبحقها يف عدم ُّ
ال�سالمة البدنية والنف�سية بالغة الأهمية لكفالة حقوق الإن�سان وحت�سني �أحوال املجرمات ،وهو ما ت�ضعه
هذه القواعد يف االعتبار.
 -10و�أخريا� ،أعلنت الدول الأع�ضاء يف �إعالن بانكوك ب�ش�أن �أوجه الت�آزر واال�ستجابات :التحالفات
اال�سرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي اعتمده م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي
ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة واجلنائية يف  25ني�سان�/أبريل  )9(2005التزامها ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات من�صفة
وفعالة للعدالة اجلنائية و�صونها ،مبا يف ذلك معاملة جميع املحتجزين يف مرافق االحتجاز قبل املحاكمة
ويف ال�سجون معاملة �إن�سانية ،وفق ًا للمعايري الدولية ال�سارية (الفقرة  ،)8و�أو�صت ب�أن تنظر جلنة منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ا�ستعرا�ض مدى كفاية املعايري والقواعد فيما يتعلق ب ��إدارة ال�سجون
ومعاملة ال�سجناء (الفقرة .)30
()12

( )9مرفق قرار اجلمعية العامة .177/60
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 -11وكما ه��و احل��ال بالن�سبة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،ون�ظ��ر ًا الختالف
الظروف القانونية واالجتماعية واالقت�صادية واجلغرافية يف العامل ب�شكل كبري ،ب��ات وا�ضحا �أنه
ال ميكن تطبيق كل القواعد ال��واردة �أدن��اه بطريقة متماثلة يف جميع الأم��اك��ن ويف كل الأوق ��ات ،مع
ذل��ك ،ال ب��د �أن ت�شكل ه��ذه القواعد ح��اف��زا على ال�سعي دوم��ا �إىل تذليل ال�صعوبات العملية التي
حت��ول دون تطبيقها ،ان�ط�لاق��ا م��ن كونها جت�سد يف جمملها التطلعات العاملية ال�ت��ي ت��رى الأمم
املتحدة �أنها تف�ضي �إىل حتقيق الهدف امل�شرتك املتمثل يف حت�سني �أح��وال ال�سجينات و�أطفالهن
وجمتمعاتهن املحلية.
 -12وتتناول بع�ض هذه القواعد م�سائل تنطبق على ال�سجناء وال�سجينات على ال�سواء ،مبا فيها
امل�سائل املتعلقة مب�س�ؤوليات الوالدين ،وبع�ض اخلدمات الطبية و�إج��راءات التفتي�ش وما �شابهها ،على
الرغم من �أنَّ هذه القواعد تعنى ب�صورة رئي�سية باحتياجات الن�ساء و�أطفالهن .ولكن مبا �أنَّ الرتكيز
يف هذه القواعد ي�شمل �أطفال الأمهات ال�سجينات ،ال بد من الإقرار بالدور الرئي�سي الذي ي�ضطلع به
كال الأبوين يف حياة �أطفالهما .وبناء على ذلك ،قد تنطبق بع�ض هذه القواعد على الآباء من ال�سجناء
واملجرمني ب�صورة مت�ساوية.

مقدِّمة
  -13ال حتل القواعد التالية ب�أيِّ حال من الأحوال حمل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
وقواعد طوكيو .لذلك تظل جميع الأحكام الواردة يف جمموعتي القواعد هاتني �سارية على جميع ال�سجناء
واملجرمني دون متييز.
 -14وي�سري الباب الأول من هذه القواعد الذي يتناول الإدارة العامة لل�سجون على جميع فئات
الن�ساء املحرومات من حريتهن ،مبن فيهن ال�سجينات يف ق�ضايا جنائية �أو مدنية �أو الن�ساء اللواتي مل
يحاكمن بعد �أو الن�ساء املدانات والن�ساء اللواتي يخ�ضعن لـ"تدابري �أمنية" �أو تدابري �إ�صالحية بناء على
�أمر من القا�ضي.
 -15ويت�ضمن الباب الثاين القواعد التي ال ت�سري �إ َّال على الفئات اخلا�صة التي يتناولها كل باب
فرعي .مع ذلك تنطبق القواعد الواردة يف الباب الفرعي �ألف التي ت�سري على ال�سجينات اللواتي �صدرت
�ضدهن �أحكام بالت�ساوي على ال�سجينات اللواتي ي�شملهن الباب الفرعي باء ،على �أ َّال تتعار�ض مع القواعد
التي حتكم تلك الفئة من الن�ساء و�أن تكون ل�صاحلهن.
 -16وي�ضع كال البابني الفرعيني �ألف وباء قواعد �إ�ضافية ملعاملة ال�سجينات القا�صرات .بيد �أنَّ من
املهم الإ�شارة �إىل وجوب �إعداد ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات م�ستقلة تتوافق مع املعايري الدولية ،وخ�صو�ص ًا
مع قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)( )10ومبادئ
الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)( )11وقواعد الأمم املتحدة
()12

()13

()10مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
( )11مرفق قرار اجلمعية العامة .112/45
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ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم( )12واملبادئ التوجيهية اخلا�صة بالعمل املتعلق بالأطفال يف
نظام العدالة اجلنائية )13(،ملعاملة هذه الفئة من ال�سجينات وت�أهيلهن ،على �أن يجتنب �إىل �أق�صى حد
ممكن �إيداعهن ال�سجون.
 -17ويت�ضمن الباب الثالث القواعد التي تتناول تطبيق العقوبات والتدابري غري االحتجازية على
الن�ساء والقا�صرات املجرمات ،مبا فيها القواعد املتعلقة باالعتقال وب�إجراءات العدالة اجلنائية يف
مراحل االحتجاز رهن املحاكمة و�إ�صدار احلكم وما بعد �إ�صدار احلكم.
 -18ويت�ضمن الباب الرابع القواعد املتعلقة ب�إجراء البحوث و�إع��داد اخلطط والتقييم والتوعية
العامة وتبادل املعلومات وي�سري على جميع فئات املجرمات امل�شمولة بهذه القواعد.

�أوالً -قواعد عامة التطبيق
 -1املبد�أ الأ�سا�سي
[تكملة للقاعدة  6من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()14

القاعدة 1
من �أجل تطبيق مبد�أ عدم التمييز الذي جت�سده القاعدة  6من القواعد النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء ت�ؤخذ االحتياجات املميزة لل�سجينات يف االعتبار عند تطبيق هذه القواعد .وال ينظر
�إىل التدابري املتخذة لتلبية هذه االحتياجات من �أجل حتقيق م�ساواة فعلية بني اجلن�سني على �أنها تدابري
تنطوي على متييز.

 -2دخول ال�سجن
القاعدة 2
 -1يجب �إيالء اهتمام كاف للإجراءات املتعلقة بدخول الن�ساء والأطفال ال�سجن نظر ًا ل�ضعفهم
بوجه خا�ص يف ذلك الوقت .ويجب توفري ت�سهيالت لل�سجينات اللواتي دخلن ال�سجن حديثا متكنهن من
االت�صال ب�أقاربهن ،و�إتاحة �إمكانية احل�صول على امل�شورة القانونية ،وتزويدهن مبعلومات ب�ش�أن قواعد
ال�سجن ولوائحه ،والنظام املتبع فيه والأماكن التي ي�ستطعن فيها التما�س امل�ساعدة �إذا ما احتجن �إليها
بلغة يفهمنها ،و�إتاحة �إمكانية االت�صال ،يف حالة الن�ساء الأجنبيات ،مبمثلي قن�صلياتهن.
 -2ي�سمح للن�ساء اللواتي يتولني م�س�ؤولية رعاية �أطفالهن ،قبل �أو عند دخولهن ال�سجن ،بو�ضع
ترتيبات فيما يتعلق ب�أطفالهن ،مبا يف ذلك �إمكانية تعليق احتجازهن لفرتة معقولة ،مراعاة مل�صلحة
الطفل يف املقام الأول.
()12مرفق قرار اجلمعية العامة .113/45
()13مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .30/1997
(ُ )14يرجى الرجوع �إىل القاعدة  2من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال).

اجلزء الأول� ،أو ًال -معاملة ال�سجناء

63

 -3ال�سجل
[تكملة للقاعدة  7من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()15

القاعدة 3
 -1ي�سجل عدد �أطفال الن�ساء اللواتي يدخلن ال�سجن وبياناتهم ال�شخ�صية عند دخول ال�سجن.
وتت�ضمن ال�سجالت على الأق��ل ودون م�سا�س بحقوق الأم �أ�سماء الأطفال و�أعمارهم ومكان �إقامتهم
وو�ضعهم من ناحية احل�ضانة �أو الو�صاية �إن مل يكونوا برفقة �أمهاتهم.
 -2تظل جميع املعلومات املتعلقة بهوية الأطفال �سرية ،وال ت�ستخدم هذه املعلومات �إ َّال مبا يخدم
م�صلحة الطفل.

� -4أماكن االحتجاز
القاعدة 4
تودع ال�سجينات ،حيثما كان ذلك ممكنا ،يف �سجون قريبة من ديارهن �أو من مراكز الت�أهيل
االجتماعي� ،أخذا يف االعتبار امل�س�ؤولية عن رعاية �أطفالهن وخياراتهن ال�شخ�صية وما يتو َّفر من برامج
وخدمات مالئمة لهن.

 -5النظافة ال�شخ�صية
[تكملة للقاعدتني  15و 16من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()16

القاعدة 5
يجب �أن تو َّفر لل�سجينات يف �أماكن �إيوائهن املرافق واملواد ال�ضرورية لتلبية احتياجاتهن اخلا�صة
من حيث النظافة ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك احلفا�ضات ال�صحية جمانا والإمداد باملياه ب�صورة منتظمة
لأغرا�ض العناية ال�شخ�صية للأطفال والن�ساء ،وال� سيما الن�ساء اللواتي يقمن ب�أعمال الطهي واحلوامل
�أو املر�ضعات �أو اللواتي يجيئهن احلي�ض.

(ُ )15يرجى الرجوع �إىل القواعد � 6إىل  10من قواعد نيل�سون مانديال.
(ُ )16يرجى الرجوع �إىل القاعدة 18من قواعد نيل�سون مانديال.
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 -6خدمات الرعاية ال�صحية

[تكملة للقواعد � 22إىل  26من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()17

(�أ) الفح�ص الطبي عند دخول ال�سجن

[تكملة للقاعدة  24من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()18

القاعدة 6
للتعرف على حالة ال�سجينات ال�صحية يجرى فح�ص �شامل لتحديد االحتياجات من الرعاية
ال�صحية الأولية وللوقوف على ما يلي:
(�أ) الإ�صابة بالأمرا�ض التي تنتقل عن طريق االت�صال اجلن�سي �أو الأمرا�ض املنقولة بالدم،
ويجوز �أي�ض ًا �أن يتاح لل�سجينات �إجراء الفح�ص اخلا�ص بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية ،بناء على عوامل
اخلطورة التي ينطوي عليها ذلك ،مع توفري اال�ست�شارات الطبية الالزمة قبل �إجراء هذا الفح�ص وبعده؛
(ب) االحتياجات من الرعاية ال�صحية العقلية ،مبا يف ذلك اال�ضطرابات النف�سية الالحقة
لل�صدمة وخماطر الإقدام على االنتحار و�إيذاء النف�س؛
(ج) �سجل ال�صحة الإجنابية لل�سجينة ،مبا يف ذلك حاالت احلمل لدى دخول ال�سجن �أو التي
ح�صلت يف الآونة الأخرية والوالدات و� ُّأي م�سائل تتعلق بال�صحة الإجنابية؛
(د) وجود حالة �إدمان للمخدرات؛
(ﻫ) االنتهاك اجلن�سي وغريه من �أ�شكال العنف التي رمبا تكون ال�سجينات قد عانني منها قبل
دخولهن ال�سجن.
القاعدة 7
�  -1إذا �أ�سفر الت�شخي�ص عن وجود انتهاك جن�سي �أو غريه من �أ�شكال العنف التي تع َّر�ضت لها
ال�سجينة قبل االحتجاز �أو خالله ،تبلغ ال�سجينة بحقها يف التما�س اللجوء �إىل ال�سلطات الق�ضائية.
وحتاط ال�سجينة علما ب�صورة وافية بالإجراءات واخلطوات املتبعة يف هذا ال�ش�أن .ف�إذا وافقت ال�سجينة
على ال�سري يف الإجراءات القانونية ،وجب �إخطار املوظفني املعنيني بذلك و�إحالة الق�ضية فور ًا �إىل ال�سلطة
املخت�صة للتحقيق فيها .وت�ساعد �سلطات ال�سجن ه�ؤالء الن�ساء يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية.
� -2سواء اختارت املر�أة ال�سري يف الإجراءات القانونية �أم مل تخرت ذلك ،ت�سعى �سلطات ال�سجن �إىل
�ضمان ح�صولها ب�صورة مبا�شرة على الدعم النف�سي املتخ�ص�ص �أو اال�ست�شارات النف�سية املتخ�ص�صة.
 -3تتخذ تدابري حمددة لتفادي �أيِّ �شكل من �أ�شكال االنتقام �ضد املحتجزات اللواتي يقدمن بالغات
من هذا القبيل �أو ي�سرن يف الإجراءات القانونية.
القاعدة 8
يحرتم يف جميع الأوقات حق ال�سجينات يف املحافظة على �سرية املعلومات الطبية اخلا�صة بهن،
مبا يف ذلك على وجه التحديد احلق يف عدم الإدالء مبعلومات تتعلق ب�صحتهن الإجنابية ويف عدم
اخل�ضوع لفح�ص يتعلق بذلك.
(ُ )17يرجى الرجوع �إىل القواعد � 24إىل  35من قواعد نيل�سون مانديال.
(ُ )18يرجى الرجوع �إىل القاعدة  30من قواعد نيل�سون مانديال.
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القاعدة 9
�إذا كان برفقة ال�سجينة طفل ،يخ�ضع هذا الطفل �أي�ض ًا للفح�ص ال�صحي ويف�ضل �أن يقوم به
طبيب �أطفال لتحديد طرق العالج والعناية الطبية املطلوبة .وتو َّفر رعاية �صحية منا�سبة تعادل على الأقل
الرعاية ال�صحية املتو ِّفرة يف املجتمع املحلي.

(ب) الرعاية ال�صحية اخلا�صة بالن�ساء
القاعدة 10
 -1تو َّفر لل�سجينات خدمات رعاية �صحية خا�صة بالن�ساء تعادل على الأقل اخلدمات املتو ِّفرة يف
املجتمع املحلي.
�  -2إذا طلبت ال�سجينة �أن تفح�صها �أو تعاجلها طبيبة �أو ممر�ضة وجب ت�أمني طبيبة �أو ممر�ضة لها،
قدر امل�ستطاع ،با�ستثناء احلاالت التي ت�ستدعي تدخال طبيا عاجال .و�إذا �أجرى ممار�س للطب الفح�ص
خالفا لرغبة ال�سجينة وجب �أن حت�ضر �إحدى املوظفات الفح�ص.

القاعدة 11
  -1ال يح�ضر الفحو�ص الطبية �إ َّال العاملون يف جمال الطب ما مل ير الطبيب وجود ظروف ا�ستثنائية
تقت�ضي ح�ضور �أحد موظفي ال�سجن لأ�سباب �أمنية �أو ما مل يطلب الطبيب ذلك �أو ما مل تطلب ال�سجينة
على وجه التحديد ح�ضور �أحد املوظفني ح�سبما هو مبني يف الفقرة  2من القاعدة � 10أعاله.
�  -2إذا ك��ان م��ن ال���ض��روري ح�ضور موظفني م��ن ال�سجن ال يعملون يف جم��ال الطب الفحو�ص
الطبية ،ينبغي �أن يكون ه�ؤالء املوظفون من الن�ساء و�أن جترى الفحو�ص على نحو يكفل اخل�صو�صية
والكرامة وال�سرية.

(ج) ال�صحة العقلية والرعاية ال�صحية الالزمة لها
القاعدة 12
تو َّفر لل�سجينات اللواتي يحتجن �إىل رعاية �صحية عقلية ،داخ��ل ال�سجن �أو يف املرافق غري
االحتجازية ،برامج �شاملة للرعاية ال�صحية العقلية والت�أهيل مالئمة لكل حالة على حدة تراعى فيها
الفوارق بني اجلن�سني وال�صدمات التي تع َّر�ضن لها.

القاعدة 13
يجب تعريف موظفي ال�سجن بالأوقات التي قد ت�شعر فيها الن�ساء بحاالت من ال�ضيق النف�سي
ملراعاة حالتهن و�ضمان توفري الدعم املالئم لهن.
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(د) الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وتوفري العالج والرعاية والدعم للم�صابني به
القاعدة 14
للت�صدي حلاالت فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الأي��دز) يف
ال�سجون ،تعد الربامج واخلدمات الالزمة لتلبية االحتياجات اخلا�صة للن�ساء ،مبا يف ذلك منع انتقال
ت�شجع �سلطات ال�سجن وتدعم اتخاذ مبادرات يف
املر�ض من الأمهات �إىل الأطفال .ويف هذا ال�سياقِّ ،
جمال الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وتوفري العالج والرعاية للم�صابني به ،مثل التثقيف عن
طريق الأقران.

(ﻫ) برامج العالج من تعاطي املواد امل�ؤثرة يف احلالة النف�سية
القاعدة 15
تي�سر الدوائر ال�صحية يف ال�سجن برامج متخ�ص�صة للعالج معدة للن�ساء
يجب �أن تو ِّفر �أو ِّ
اللواتي يتعاطني املواد امل�ؤثرة يف احلالة النف�سية� ،أخذا يف االعتبار الإيذاء الذي تع َّر�ضن له يف ال�سابق
واالحتياجات اخلا�صة للن�ساء احلوامل والن�ساء اللواتي يرافقهن �أطفالهن واختالف خلفياتهن الثقافية.

(و) منع االنتحار و�إيذاء النف�س
القاعدة 16
يجب �أن ي�شكل �إعداد وتنفيذ اال�سرتاتيجيات ،بالت�شاور مع الدوائر املعنية بتقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية ،من �أجل احليلولة دون �إقدام ال�سجينات على االنتحار
و�إيذاء النف�س وتوفري الدعم املنا�سب واملتخ�ص�ص واملراعي الحتياجات الن�ساء اللواتي يحتمل �أن يقمن
بذلك ،جزءا من �سيا�سة �شاملة يف جمال الرعاية ال�صحية العقلية يف �سجون الن�ساء.

(ز) خدمات الرعاية ال�صحية الوقائية
القاعدة 17
تثقَّف ال�سجينات وتو َّفر لهن املعلومات ب�ش�أن التدابري املتعلقة بالرعاية ال�صحية الوقائية ،مبا فيها
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية والأمرا�ض التي تنتقل عن طريق االت�صال اجلن�سي وغريها من الأمرا�ض
التي تنتقل بالدم ،وب�ش�أن الظروف ال�صحية اخلا�صة بالن�ساء.

القاعدة 18
تو َّفر لل�سجينات تدابري الرعاية ال�صحية الوقائية اخلا�صة بالن�ساء حتديدا ،من قبيل الفحو�ص
الالزمة للك�شف عن االلتهابات املهبلية وعن �سرطان الثدي وعن �أمرا�ض الن�ساء ال�سرطانية ،على قدم
امل�ساواة مع الن�ساء اللواتي من �أعمارهن يف املجتمع املحلي.
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-7

ال�سالمة والأمن

[تكملة للقواعد � 27إىل  36من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()19

(�أ) عمليات التفتي�ش
القاعدة 19
تتخذ التدابري الفعالة لكفالة حماية كرامة ال�سجينات واحرتامهن �أثناء عمليات التفتي�ش اجل�سدي
التي ال جتريها �سوى موظفات تلقني التدريب املنا�سب على ا�ستخدام �أ�ساليب التفتي�ش املالئمة ووفق ًا
لإجراءات التفتي�ش املقررة.

القاعدة 20
ت�ستحدث �أ�ساليب فح�ص بديلة ،من قبيل ا�ستخدام �أجهزة م�سح حتل حمل عمليات التفتي�ش التي
تنـزع فيها املالب�س وعمليات التفتي�ش اجل�سدي الذي يتخطى حدود احلرمات ،من �أجل تفادي الآثار
النف�سية ال�ضارة والآث��ار البدنية التي يحتمل �أن ترتتب على عمليات التفتي�ش اجل�سدي الذي يتخطى
حدود احلرمات.

القاعدة 21
يجب �أن يظهر موظفو ال�سجون الكفاءة والقدرة املهنية والكيا�سة لدى تفتي�ش الأطفال الذين
يرافقون �أمهاتهم يف ال�سجن والأط �ف��ال الذين ي��زورون ال�سجينات و�أن يكفلوا لهم االح�ت�رام و�أن
ي�صونوا كرامتهم.

(ب) الت�أديب والعقاب
[تكملة للقواعد � 27إىل  32من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()20

القاعدة 22
ال تطبق عقوبة احلب�س االنفرادي �أو العزل الت�أديبـي على احلوامل والن�ساء اللواتي برفقتهن �أطفال
ر�ضع والأمهات املر�ضعات يف ال�سجن.

القاعدة 23
ال ت�شمل العقوبات الت�أديبية التي تفر�ض على ال�سجينات منعهن من االت�صال ب�أ�سرهن ،وبخا�صة
�أطفالهن.

(ُ )19يرجى الرجوع �إىل القواعد � 36إىل  57من قواعد نيل�سون مانديال.
(ُ )20يرجى الرجوع �إىل القواعد � 36إىل  46من قواعد نيل�سون مانديال.
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(ج) �أدوات تقييد احلرية
[تكملة للقاعدتني  33و 34من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()21

القاعدة 24
ال ت�ستخدم �إطالقا �أدوات تقييد احلرية مع الن�ساء �أثناء املخا�ض و�أثناء الوالدة وبعد الو�ضع مبا�شرة.

(د) تزويد ال�سجينات باملعلومات وحقهن يف ال�شكوى؛ وزيارات التفتي�ش
[تكملة للقاعدتني  35و 36من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء وتكملة للقاعدة  55من تلك
()22
القواعد فيما يتعلق بالتفتي�ش]
القاعدة 25
 -1تو َّفر احلماية والدعم وامل�شورة ب�صورة فورية لل�سجينات اللواتي يبلغن عن تع َّر�ضهن ل�سوء معاملة،
ويجب �أن حتقق يف ادعاءاتهن �سلطات خمت�صة م�ستقلة ،يف ظل االحرتام التام ملبد�أ ال�سرية .وال بد من
�إيالء االعتبار يف التدابري املتعلقة باحلماية الحتماالت االنتقام على وجه التحديد.
 -2تتلقى ال�سجينات اللواتي يتع َّر�ضن النتهاك جن�سي ،وال �سيما ال�سجينات اللواتي يحملن نتيجة
لذلك ،التوجيهات والإر�شادات الطبية املالئمة ،وتو َّفر لهن الرعاية ال�صحية البدنية والعقلية والدعم
وامل�ساعدة القانونية ال�ضرورية لهن.
 -3من �أجل ر�صد الظروف املتعلقة باحتجاز ومعاملة ال�سجينات ،ت�ضم هيئات التفتي�ش �أو الهيئات
املعنية بالزيارات �أو الر�صد �أو هيئات الإ�شراف �أع�ضاء من الن�ساء.

-8

االت�صال بالعامل اخلارجي

[تكملة للقواعد � 37إىل  39من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()23

القاعدة 26
ت�شجع ال�سجينات على االت�صال ب�أفراد �أ�سرهن ،مبن فيهم �أطفالهن و�أولياء �أم��ور �أطفالهن
ِّ
وممثليهن القانونيني ،ويي�سر هذا االت�صال بكل الو�سائل املعقولة .وتتخذ حيثما ت�سنى تدابري تكفل
التعوي�ض عن امل�ضار التي تعاين منها الن�ساء املحتجزات يف �سجون بعيدة عن ديارهن.

(ُ )21يرجى الرجوع �إىل القواعد � 47إىل  49من قواعد نيل�سون مانديال.
(ُ )22يرجى الرجوع �إىل القواعد � 54إىل  57من قواعد نيل�سون مانديال ،وفيما يتعلق بالتفتي�شُ ،يرجى الرجوع �إىل القواعد 83
�إىل  85منها.
(ُ )23يرجى الرجوع �إىل القواعد � 58إىل  63من قواعد نيل�سون مانديال.
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القاعدة 27
حيثما ي�سمح بزيارة الأزواج ،تتاح لل�سجينات �إمكانية ممار�سة هذا احلق على قدم امل�ساواة مع
الرجال.

القاعدة 28
يجب �أن تتم الزيارات التي ي�شارك فيها �أطفال يف جو يجعل من جتربة الزيارة جتربة �إيجابية من
نواح عدة ،من بينها �سلوك املوظفني ،و�أن ي�سمح يف هذه الزيارات بلقاء مفتوح بني الأم والطفل .وينبغي
ت�شجيع الزيارات التي يكون فيها التالقي مع الأطفال ممتدا لفرتة طويلة ،حيثما �أمكن.

 -9موظفو ال�سجن والتدريب
[تكملة للقواعد � 46إىل  55من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]

()24

()81

القاعدة 29
يجب �أن تتاح للموظفني يف �سجون الن�ساء ،عن طريق بناء قدراتهم� ،إمكانية الوفاء باملتطلبات
اخلا�صة ب�إعادة �إدماج ال�سجينات يف املجتمع و�إدارة مرافق �آمنة تكفل ت�أهيلهن .ويجب �أن تتاح �أي�ض ًا
التدابري املتخذة لبناء قدرات موظفات ال�سجون وال�سبل التي تكفل و�صولهن �إىل منا�صب عليا وتوليهن
م�س�ؤولية رئي�سية عن و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة مبعاملة ال�سجينات ورعايتهن.

القاعدة 30
يجب �أن يلتزم مديرو �إدارات ال�سجون بو�ضوح وبا�ستمرار مبنع التمييز القائم على �أ�سا�س نوع
اجلن�س �ضد املوظفات والت�صدي له.

القاعدة 31
تعد وتنفذ �سيا�سات ولوائح وا�ضحة ب�ش�أن �سلوك موظفي ال�سجن تهدف �إىل توفري �أق�صى درجة
من احلماية لل�سجينات من العنف البدين �أو اللفظي القائم على �أ�سا�س نوع اجلن�س ومن االعتداء عليهن
والتحر�ش اجلن�سي بهن.

القاعدة 32
تتاح ملوظفات ال�سجون نف�س فر�ص التدريب املتاحة للموظفني ،ويتلقى جميع املوظفني امل�شاركني
يف �إدارة �سجون الن�ساء التدريب على مراعاة الفروق بني اجلن�سني وحظر التمييز والتحر�ش اجلن�سي.

(ُ )24يرجى الرجوع �إىل القواعد � 74إىل  85من قواعد نيل�سون مانديال.
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القاعدة 33
 -1يجب �أن يتلقى جميع املوظفني املك َّلفني بالتعامل مع ال�سجينات تدريبا يتعلق باالحتياجات اخلا�صة
للن�ساء وحقوق الإن�سان لل�سجينات.
 - 2يو َّفر للموظفني العاملني يف �سجون الن�ساء تدريب �أ�سا�سي ب�ش�أن امل�سائل الرئي�سية املت�صلة ب�صحة
الن�ساء ،بالإ�ضافة �إىل التدريب على الإ�سعافات الأولية والتطبيب الأويل.
 -3حيثما ُي�س َمح للأطفال بالبقاء مع �أمهاتهم يف ال�سجن ،تتم �أي�ض ًا توعية موظفي ال�سجن ب�ش�أن منو
الطفل ويو َّفر لهم تدريب �أ�سا�سي على الرعاية ال�صحية للأطفال لكي يتمكنوا من اال�ستجابة على النحو
املالئم عند ال�ضرورة ويف حاالت الطوارئ.

القاعدة 34
تدرج برامج بناء القدرات فيما يتعلق بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية يف مناهج التدريب النظامي
ملوظفي ال�سجون .وبالإ�ضافة �إىل الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة
املكت�سب (الأيدز) وتوفري العالج والرعاية والدعم للم�صابني به ،تدرج �أي�ض ًا يف تلك املناهج م�سائل مثل
امل�سائل اجلن�سانية وامل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على �صلتها بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية والو�صم والتمييز.
القاعدة 35
يتلقى موظفو ال�سجون التدريب يف جمال الك�شف عن احتياجات ال�سجينات من الرعاية ال�صحية
العقلية واحتمال �إيذائهن لأنف�سهن و�إقدامهن على االنتحار ويف جمال تقدمي امل�ساعدة �إليهن عن طريق
توفري الدعم لهن و�إحالة مثل هذه احلاالت �إىل الأخ�صائيني.

 -10ال�سجينات القا�صرات
القاعدة 36
تتخذ �سلطات ال�سجن تدابري لتلبية احتياجات ال�سجينات القا�صرات من احلماية.
القاعدة 37
تهي�أ لل�سجينات القا�صرات نف�س فر�ص التعليم والتدريب املهني املتاحة لل�سجناء الق�صر.
القاعدة 38
تتاح لل�سجينات القا�صرات الربامج واخلدمات التي تراعي ال�سن ونوع اجلن�س ،من قبيل امل�شورة
ب�ش�أن االنتهاك �أو العنف اجلن�سي .ويجب �أن يتم تثقيفهن ب�ش�أن الرعاية ال�صحية اخلا�صة بالن�ساء ،وتتاح
لهن �إمكانية زيارة �أطباء �أمرا�ض الن�ساء على نحو منتظم �أ�سوة بال�سجينات البالغات.
القاعدة 39
يجب �أن تتلقى ال�سجينات القا�صرات احلوامل دعما ورعاية طبية مكافئتني ملا تتلقاه ال�سجينات
البالغات .ويقوم �أخ�صائي طبي مبراقبة حالتهن ال�صحية ،مع الأخذ يف االعتبار �أنهن قد يتع َّر�ضن �أكرث
من غريهن مل�ضاعفات �صحية خالل فرتة احلمل نظر ًا حلداثة �أعمارهن.
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ثانياً -القواعد التي ت�سري على فئات خا�صة
�ألف -ال�سجينات اللواتي �صدرت �ضدهن �أحكام
 -1الت�صنيف ح�سب الفئات والعالج على �أ�سا�س كل حالة على حدة
[تكملة للقواعد � 67إىل  69من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 40
يعد وينفذ مديرو ال�سجون �أ�ساليب ت�صنيف تراعى فيها االحتياجات اخلا�صة للن�ساء وظروف
ال�سجينات ل�ضمان �إعداد وتنفيذ خطط مالئمة وفردية تهدف �إىل التبكري يف ت�أهيلهن وعالجهن و�إعادة
�إدماجهن يف املجتمع.
القاعدة 41
يجب �أن ي�شمل تقييم املخاطر املراعي لنوع اجلن�س وت�صنيف ال�سجناء ح�سب الفئات ما يلي:
(�أ) مراعاة �أنَّ ال�سجينات ي�شكلن خطرا �أقل على الآخرين والآثار البالغة ال�ضرر التي ميكن �أن
تتع َّر�ض لها ال�سجينات من جراء التدابري الأمنية وم�ستويات العزل امل�شددة؛
(ب) توفري معلومات �أ�سا�سية ب�ش�أن خلفيات الن�ساء ،من قبيل العنف الذي رمبا �سبق �أن تع َّر�ضن
له ،و�إعاقتهن العقلية وتعاطيهن املخدرات� ،إىل جانب ما يتحملنه من م�س�ؤولية عن رعاية �أطفالهن
وغريهم ،وهي كلها �أمور ال بد من �أخذها يف االعتبار لدى احتجازهن و�إعداد اخلطط املالئمة لفرتة
الأحكام ال�صادرة �ضدهن؛
(ج) كفالة �أن تت�ضمن اخلطط املتعلقة باحلكم على ال�سجينات برامج وخدمات تكفل ت�أهيلهن
مبا يتواءم مع احتياجاتهن اخلا�صة؛
(د) كفالة �إيداع الن�ساء اللواتي يحتجن �إىل رعاية �صحية عقلية يف �أماكن �إيواء ال تقيد فيها
حركتهن يكون فيها م�ستوى الإجراءات الأمنية يف �أدنى حد ممكن ويتلقني فيها العالج املنا�سب ولي�س يف
مرافق يفر�ض عليهن فيها �إجراءات �أمنية م�شددة ملجرد �أنهن يعانني من م�شاكل �صحية عقلية.

 -2نظام ال�سجن
[تكملة للقاعدتني  65و 66والقواعد � 70إىل  81من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 42
 -1متكن ال�سجينات من االلتحاق بربنامج �أن�شطة متوازن و�شامل ي�أخذ يف االعتبار االحتياجات
املالئمة لنوع اجلن�س.
(ُ )25يرجى الرجوع �إىل القاعدتني  93و 94من قواعد نيل�سون مانديال.
(ُ )26يرجى الرجوع �إىل القواعد  91و 92و� 95إىل  108من قواعد نيل�سون مانديال.
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 -2يجب �أن يت�سم نظام ال�سجن بقدر كاف من املرونة بحيث يلبي احتياجات احلوامل والأمهات
املر�ضعات والن�ساء اللواتي يرافقهن �أطفالهن يف ال�سجن .وتو َّفر املرافق �أو الرتتيبات الالزمة لرعاية
الأطفال يف ال�سجون من �أجل متكني ال�سجينات من امل�شاركة يف الأن�شطة التي تنظم يف ال�سجن.
 -3تبذل جهود خا�صة لتوفري برامج تالئم احلوامل والأمهات املر�ضعات والن�ساء اللواتي يرافقهن
�أطفالهن يف ال�سجن.
 -4تبذل جهود خا�صة لتوفري خدمات تالئم ال�سجينات اللواتي يحتجن �إىل دعم نف�سي ،وال �سيما
ال�سجينات اللواتي تع َّر�ضن العتداءات ج�سدية �أو نف�سية �أو جن�سية.

العالقات االجتماعية والرعاية بعد ال�سجن
[تكملة للقواعد � 79إىل  81من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 43
ت�شجع �سلطات ال�سجن ،وتي�سر �أي�ض ًا حيثما �أمكنها ذلك ،زيارات ال�سجينات باعتبارها �شرط ًا
ِّ
�أ�سا�س ًّيا مه ًّما ل�ضمان عافيتهن العقلية و�إعادة �إدماجهن يف املجتمع.

القاعدة 44
تعر�ض ال�سجينات �أكرث من غريهن للعنف العائلي ،يجب ا�ست�شارتهن على النحو
بالنظر �إىل ُّ
املالئم ب�ش�أن الأ�شخا�ص ،مبن فيهم �أفراد �أ�سرهن ،الذين ي�سمح لهم بزيارتهن.

القاعدة 45
تتيح �سلطات ال�سجن لل�سجينات خيارات ،من قبيل الإجازات املنـزلية وال�سجون املفتوحة ودور
الت�أهيل والربامج واخلدمات املجتمعية� ،إىل �أق�صى حد ممكن لتي�سري انتقالهن من ال�سجن �إىل احلرية
وتقلي�ص �إمكانية و�صمهن و�إعادة توا�صلهن مع �أ�سرهن يف �أقرب مرحلة ممكنة.

القاعدة 46
على �سلطات ال�سجن �أن تعمل ،بالتعاون مع الدوائر املعنية مبراقبة ال�سلوك و�/أو الدوائر املعنية
بتقدمي خدمات الرعاية االجتماعية وجماعات املجتمع املحلي واملنظمات غري احلكومية ،على �إعداد
برامج �شاملة لإعادة �إدماج ال�سجينات قبل �إطالق �سراحهن وبعده وتنفيذها ،مبا يكفل �أخذ االحتياجات
اخلا�صة للن�ساء يف االعتبار.
القاعدة 47
يق َّدم دعم �إ�ضايف لل�سجينات اللواتي يطلق �سراحهن ويحتجن �إىل م�ساعدة نف�سية وطبية وقانونية
وعملية ل�ضمان النجاح يف �إعادة �إدماجهن يف املجتمع ،بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات يف
املجتمع املحلي.
(ُ )27يرجى الرجوع �إىل القواعد � 106إىل  108من قواعد نيل�سون مانديال.
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 -3احلوامل والأمهات املر�ضعات والأمهات
اللواتي يرافقهن �أطفالهن يف ال�سجن
[تكملة للقاعدة  23من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 48
 -1تتلقى ال�سجينات احلوامل �أو املر�ضعات توجيهات ب�ش�أن �صحتهن والنظام الغذائي اخلا�ص بهن يف
�إطار برنامج يعده ويراقبه �أخ�صائي �صحي م�ؤهل .وت�ؤمن �أغذية كافية ووفق جدول زمني منا�سب وتو َّفر
بيئة �صحية وفر�ص ممار�سة التمارين بانتظام للحوامل والر�ضع والأطفال والأمهات املر�ضعات جمان ًا.
  -2ال يجوز ثني ال�سجينات عن �إر�ضاع �أطفالهن ما مل تكن ثمة �أ�سباب �صحية خا�صة تقت�ضي ذلك.
 -3تدرج يف برامج العالج االحتياجات الطبية والتغذوية لل�سجينات اللواتي و�ضعن مواليدهن حديثا،
دون �أن يرافقهن �أطفالهن يف ال�سجن.

القاعدة 49
تتخذ القرارات فيما يتعلق بال�سماح للأطفال بالبقاء مع �أمهاتهم يف ال�سجن مبا يراعي يف املقام
الأول م�صلحة الطفل .وال يعامل الأطفال الذين يرافقون �أمهاتهم يف ال�سجن �إطالقا ك�سجناء.

القاعدة 50
يتاح لل�سجينات اللواتي يرافقهن �أطفالهن يف ال�سجن �أق�صى ما ميكن من الفر�ص لق�ضاء الوقت
مع �أطفالهن.

القاعدة 51
 -1تو َّفر خدمات الرعاية ال�صحية ب�شكل متوا�صل للأطفال الذين يعي�شون مع �أمهاتهم يف ال�سجن
ويتوىل �أخ�صائيون ر�صد منوهم ،بالتعاون مع الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات ال�صحية املجتمعية.
 -2يجب تربية الأطفال يف بيئة �أقرب ما تكون للبيئة التي ين�ش�أ فيها الأطفال خارج ال�سجن.

القاعدة 52
 -1تتخذ القرارات فيما يتعلق بف�صل الطفل عن �أمه ا�ستنادا �إىل تقييمات خا�صة بكل حالة على حدة
وتراعى فيها يف املقام الأول م�صلحة الطفل ،يف �إطار القوانني الوطنية ذات ال�صلة باملو�ضوع.

(ُ )28يرجى الرجوع �إىل القاعدتني  28و 29من قواعد نيل�سون مانديال.
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 -2يجب �أن تعامل م�س�ألة مغادرة الطفل لل�سجن على نحو يراعي م�شاعر الطفل وال ي�سمح بها �إ َّال
عندما حتدد ترتيبات تكفل له رعاية بديلة ،وبعد الت�شاور ،يف حالة ال�سجينات من الرعايا الأجانب ،مع
امل�س�ؤولني القن�صليني.
 -3بعد ف�صل الأطفال عن �أمهاتهم و�إحلاقهم ب�أ�سرهم �أو ب�أقارب لهم �أو ت�أمني رعاية �أخرى بديلة
لهم ،يتاح لل�سجينات �أق�صى ما ميكن من الفر�ص والت�سهيالت للقاء �أطفالهن ،عندما يكون ذلك حتقيقا
مل�صلحة الطفل وال مي�س ال�سالمة العامة.

 -4ال�سجينات الأجنبيات
[تكملة للقاعدة  38من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 53
 -1عند وج��ود اتفاقات ثنائية �أو اتفاقات متعددة الأط��راف ذات �صلة باملو�ضوع ،ينظر يف نقل
ال�سجينات الأجنبيات غري املقيمات يف الدولة التي �سجن فيها �إىل �أوطانهن ،وبخا�صة �إذا كان لهن يف
�أوطانهن �أطفال ،يف �أقرب وقت ممكن خالل فرتة �سجنهن ،بعد تقدمي امل��ر�أة املعنية طلب ًا بنقلها �أو
موافقتها على ذلك عن علم وبينة.
 -2عندما يتعني �أن يخرج من ال�سجن طفل يعي�ش مع �سجينة �أجنبية غري مقيمة يف الدولة التي
�سجنت فيها ،ينظر يف �إعادة الطفل �إىل وطنه ،مراعاة مل�صلحة الطفل وبالت�شاور مع �أمه.

 -5ن�ساء الأقليات ون�ساء ال�شعوب الأ�صلية
القاعدة 54
يجب على �سلطات ال�سجن �أن تدرك �أنَّ لل�سجينات اللواتي لهن خلفيات دفنية وثقافية خمتلفة
احتياجات متباينة و�أنهن قد يواجهن �أ�شكاال متعددة من التمييز �إذا ما� أردن اال�ستفادة من الربامج
واخلدمات التي تراعي نوع اجلن�س والأبعاد الثقافية .لذا على �سلطات ال�سجن �أن تقدِّ م برامج وخدمات
�شاملة لتلبية هذه االحتياجات ،بالت�شاور مع ال�سجينات �أنف�سهن واجلماعات املعنية.

القاعدة 55
ُت�ستع َر�ض اخلدمات التي تق َّدم لل�سجينات قبل �إطالق �سراحهن وبعده لكفالة مالءمتها لل�سجينات
من ن�ساء ال�شعوب الأ�صلية ولل�سجينات اللواتي ينتمني �إىل جماعات �إثنية وعرقية معينة و�ضمان
ا�ستفادتهن منها ،بالت�شاور مع اجلماعات املعنية.

(ُ )29يرجى الرجوع �إىل القاعدة  62من قواعد نيل�سون مانديال.
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باء -املوقوفات �أو املحتجزات رهن املحاكمة
[تكملة للقواعد � 84إىل  93من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء]
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القاعدة 56
على ال�سلطات املعنية �أن ت�سلم ب�أنَّ الن�ساء يتع َّر�ضن ب�شكل خا�ص ل�سوء املعاملة خالل فرتة احتجازهن
رهن املحاكمة وتتخذ تدابري مالئمة يف �إطار �سيا�ساتها وممار�ساتها العملية ل�ضمان �سالمة ه�ؤالء الن�ساء
خالل هذه الفرتة( .انظر �أي�ض ًا القاعدة � 58أدناه فيما يتعلق ببدائل االحتجاز رهن املحاكمة).

ثالثاً -التدابري غري االحتجازية
القاعدة 57
ي�سرت�شد ب�أحكام قواعد طوكيو يف و�ضع �أ�ساليب مالئمة للت�صدي حلاالت املجرمات وتطبيقها.
وتو�ضع يف �إطار النظم القانونية للدول الأع�ضاء خيارات تراعي نوع اجلن�س ب�ش�أن تدابري �إحالة املجرمات
�إىل برامج �إ�صالح خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية وبدائل االحتجاز رهن املحاكمة و�إ�صدار الأحكام،
مع مراعاة ما تع َّر�ض له العديد من املجرمات من �إيذاء يف ال�سابق وم�س�ؤوليتهن عن توفري الرعاية.

القاعدة 58
مع مراعاة �أحكام القاعدة  3-2من قواعد طوكيو ،ال تف�صل املجرمات عن �أ�سرهن وجمتمعاتهن
املحلية دون �إيالء االعتبار الواجب خللفياتهن وروابطهن الأ�سرية .وتطبق �أ�ساليب بديلة للتعامل مع
الن�ساء اللواتي يرتكنب جرائم ،من قبيل تدابري �إحالة املجرمات �إىل برامج �إ�صالح خارج نطاق نظام
العدالة اجلنائية وبدائل االحتجاز رهن املحاكمة و�إ�صدار الأحكام ،حيثما كان ذلك مالئما وممكنا.

القاعدة 59
ت�ستخدم بوجه عام و�سائل احلماية غري االحتجازية ،على �سبيل املثال يف مراكز الإي��واء التي
تديرها هيئات م�ستقلة �أو منظمات غري حكومية �أو دوائر �أخرى تعنى باخلدمات املجتمعية ،حلماية
الن�ساء اللواتي يحتجن �إىل هذه احلماية .وال تطبق التدابري امل�ؤقتة التي ت�شتمل على احتجاز امر�أة لغر�ض
حمايتها �إ َّال عند ال�ضرورة وبناء على طلب �صريح من املر�أة املعنية ،ويتم ذلك يف جميع احلاالت حتت
�إ�شراف ال�سلطات الق�ضائية �أو غريها من ال�سلطات املخت�صة .وال يتوا�صل تطبيق هذه التدابري الوقائية
�ضد �إرادة املر�أة املعنية.

القاعدة 60
تتاح موارد مالئمة لإيجاد بدائل تنا�سب حالة املجرمات من �أجل دمج التدابري غري االحتجازية
مع الإج��راءات املتخذة للت�صدي لأكرث امل�شاكل �شيوعا التي جتعل الن�ساء حتت طائلة نظام العدالة
(ُ )30يرجى الرجوع �إىل القواعد � 111إىل  120من قواعد نيل�سون مانديال.
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اجلنائية .وقد ت�شمل تلك البدائل تنظيم دورات عالجية وتقدمي امل�شورة �إىل الن�ساء �ضحايا العنف
العائلي واالعتداء اجلن�سي وتقدمي العالج املنا�سب �إىل الن�ساء اللواتي يعانني من �إعاقة عقلية وتوفري
برامج تعليمية وتدريبية لتح�سني فر�ص توظيفهن .وت�أخذ هذه الربامج يف االعتبار �ضرورة توفري الرعاية
للأطفال واخلدمات املخ�ص�صة للن�ساء دون غريهن.

القاعدة 61
يجب �أن تتمتع املحاكم ،عند �إ�صدارها �أحكام ًا �ضد املجرمات ،بال�صالحيات التي متكنها من
النظر يف العوامل املخففة للحكم من قبيل وجود �سجل جنائي وعدم خطورة ال�سلوك الإجرامي ن�سبيا
وطبيعة هذا ال�سلوك ،يف �ضوء م�س�ؤوليات الرعاية امللقاة على عاتق الن�ساء املعنيات واخللفيات املعتادة.
القاعدة 62
يجب حت�سني �إمكانية توفري برامج خم�ص�صة للن�ساء يف املجتمع املحلي لعالجهن من تعاطي
املخدرات يراعى فيها نوع اجلن�س وت�أثري ال�صدمات النف�سية و�إمكانية ا�ستفادة الن�ساء من هذا العالج،
من �أجل منعهن من ارتكاب اجلرائم ولأغرا�ض �إحالتهن �إىل برامج �إ�صالح خارج نطاق نظام العدالة
اجلنائية و�إ�صدار �أحكام بديلة �ضدهن.

 -1التدابري الالحقة لإ�صدار الأحكام
القاعدة 63
يجب �أن ت�ؤخذ م�س�ؤولية ال�سجينات عن توفري الرعاية واحتياجاتهن اخلا�صة فيما يتعلق ب�إعادة
الإدماج يف املجتمع بعني االعتبار يف القرارات املتعلقة بالإفراج امل�شروط املبكر.

 -2احلوامل والن�ساء اللواتي َي ِع ْل َن �أطفا ًال
القاعدة 64
يف�ضل ،حيثما يكون ممكنا ومالئما� ،إ�صدار �أحكام غري احتجازية بحق احلوامل والن�ساء اللواتي
َي ِع ْلنَ �أطفاالً ،وينظر يف �إ�صدار �أحكام احتجازية يف احلاالت التي تعترب فيها اجلرمية املرتكبة خطرية �أو
عنيفة �أو يف احلاالت التي ت�شكل فيها املر�أة خطرا م�ستمرا ،وبعد مراعاة م�صلحة الطفل �أو الأطفال مع
كفالة و�ضع ترتيبات مالئمة لتوفري الرعاية له�ؤالء الأطفال.

 -3املجرمات القا�صرات
القاعدة 65
يجب قدر الإمكان جتنب �إيداع الأطفال الذين يخالفون القانون ال�سجن .ويجب مراعاة �ضعف
املجرمات القا�صرات ب�سبب نوع اجلن�س عند اتخاذ قرارات ب�ش�أنهن.

اجلزء الأول� ،أو ًال -معاملة ال�سجناء
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 -4الن�ساء الأجنبيات
القاعدة 66
تبذل ق�صارى اجلهود للت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية( )31وبروتوكول منع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه املكمل
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( )32من �أجل تنفيذ �أحكامهما على نحو تام
مبا يو ِّفر احلماية الق�صوى ل�ضحايا االجتار بغية جتنب الإيذاء غري املبا�شر للعديد من الن�ساء الأجنبيات.

رابعاً�  -إجراء البحوث و�إعداد اخلطط والتقييم والتوعية
� -1إجراء البحوث و�إعداد اخلطط والتقييم
القاعدة 67
تبذل اجلهود لتنظيم وت�شجيع �إجراء بحوث �شاملة تركز على النتائج ب�ش�أن اجلرائم التي ترتكبها
الن�ساء والأ�سباب التي تدفعهن �إىل الوقوع حتت طائلة العدالة اجلنائية والأثر الذي يرتتب على الوجود
يف و�سط �إجرامي وال�سجن يف الن�ساء وب�ش�أن اخل�صائ�ص التي تت�سم بها املجرمات والربامج التي ت�صمم
للحد من �إمكانية معاودة الن�ساء ارتكاب اجلرم ،ك�أ�سا�س لإعداد اخلطط وو�ضع الربامج وال�سيا�سات
على نحو فعال لتلبية االحتياجات املتعلقة ب�إعادة �إدماج املجرمات يف املجتمع.

القاعدة 68
تبذل اجلهود لتنظيم وت�شجيع البحوث ب�ش�أن عدد الأطفال الذين يت�ضررون ب�سبب خ�ضوع �أمهاتهم
لنظام العدالة اجلنائية وحب�سهن بوجه خا�ص وما يرتتب على ذلك من �أثر يف الأطفال ،من �أجل امل�ساهمة
يف و�ضع ال�سيا�سات والربامج مع مراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول.

القاعدة 69
تبذل اجلهود للقيام على نحو دوري با�ستعرا�ض االجتاهات وامل�شاكل والعوامل املرتبطة ب�سلوك
املر�أة الإجرامي ومدى فعالية تلبية االحتياجات املتعلقة ب�إعادة �إدماج املجرمات و�أطفالهن يف املجتمع
وتقييمها ون�شر املعلومات عن ذلك ،من �أجل احلد من و�صمهن وو�صم �أطفالهن والأثر ال�سلبي الذي يلحق
بهم من جراء خ�ضوع تلك الن�ساء لنظام العدالة اجلنائية.

()31الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
()32املرجع نف�سه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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 -2التوعية وتبادل املعلومات وتوفري التدريب
القاعدة 70
 -1يجب توعية و�سائل الإع�لام واجلمهور بالأ�سباب التي جتعل الن�ساء حتت طائلة نظام العدالة
اجلنائية وب�أجنع ال�سبل الكفيلة بالت�صدي لذلك ،من �أجل �إتاحة �إمكانية �إعادة �إدماج الن�ساء يف املجتمع،
مع مراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول.
 -2يجب �أن ت�شمل ال�سيا�سات التي ترمي �إىل حت�سني النتائج املتوخاة من �إج��راءات نظام العدالة
اجلنائية للت�صدي للمجرمات وزيادة �إن�صاف الن�ساء و�أطفالهن ن�شر وتعميم البحوث والأمثلة ب�ش�أن
املمار�سات اجليدة يف هذا املجال.
 -3تزود و�سائل الإعالم واجلمهور واجلهات التي تتحمل م�س�ؤولية مهنية يف امل�سائل املتعلقة بال�سجينات
واملجرمات على نحو منتظم مبعلومات وقائعية عن امل�سائل امل�شمولة بهذه القواعد وعن تنفيذها.
 -4تعد وتنفذ برامج تدريبية للم�س�ؤولني املعنيني يف نظام العدالة اجلنائية ب�ش�أن هذه القواعد وب�ش�أن
نتائج البحوث من �أجل توعيتهم بالأحكام الواردة فيها وت�شجيعهم على العمل بها.

ثانياً -بدائل ال�سجن والعدالة الت�صاحلية
 -9قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري
*
غري االحتجازية (قواعد طوكيو)
12

�أوالً -مبادئ عامة
 -1الأهداف الأ�سا�سية
 1-1حتتوي هذه القواعد الدنيا النموذجية على جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية لتعزيز ا�ستخدام
التدابري غري االحتجازية ،كما حتتوي على �ضمانات دنيا للأ�شخا�ص اخلا�ضعني لبدائل ال�سجن.
 2-1ت�ستهدف هذه القواعد الت�شجيع على زيادة ا�شرتاك املجتمع يف تدبري �ش�ؤون العدالة اجلنائية
ويف معاملة املجرمني على وجه التحديد .كما ت�ستهدف �إثارة �شعور بامل�س�ؤولية �إزاء املجتمع لدى اجلناة.
 3-1تراعى يف تنفيذ هذه القواعد الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف كل
بلد ،كما تراعى �أهداف وغايات نظام العدالة اجلنائية فيه.
 4-1ت�سعى الدول الأع�ضاء عند تنفيذ هذه القواعد �إىل �إقامة توازن �صحيح بني حقوق اجلاين
وحقوق املجني عليه ،واهتمام املجتمع بالأمن العام ومنع اجلرمية.
 5-1ت�ستحدث الدول الأع�ضاء ،يف نظمها القانونية ،تدابري غري احتجازية تهدف �إىل توفري اختيارات
�أخرى تخفف من ا�ستخدام ال�سجن ،وتر�شيد �سيا�سات العدالة اجلنائية ،وا�ضعة يف اعتبارها مراعاة
حقوق الإن�سان ومقت�ضيات العدالة االجتماعية واحتياجات �إعادة ت�أهيل اجلاين.

 -2نطاق التدابري غري االحتجازية
 1-2ت�سري الأحكام ذات ال�صلة يف هذه القواعد على جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للمقا�ضاة �أو
املحاكمة �أو تنفيذ حكم ما ،يف جميع مراحل تدبري �ش�ؤون العدالة اجلنائية .ولأغرا�ض هذه القواعد
ُي�شار �إىل ه�ؤالء الأ�شخا�ص بعبارة " ُجناة" ،ب�صرف النظر عما �إذا كانوا من امل�شتبه فيهم �أو املتهمني �أو
ال�صادرة �أحكام عليهم.

* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،110/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
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ُ 2-2تط ّبق هذه القواعد دون � ِّأي متييز ي�ستند �إىل العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س� ،أو ال�سن �أو اللغة �أو
الديانة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي� ،أو امللكية �أو املولد �أو � ِّأي
و�ضع �آخر.
 3-2بغية توفري مزيد من املرونة مبا يتّ�سق مع طبيعة اجلرم ومدى خطورته ،و�شخ�صية اجلاين
وخلفيته ،ومقت�ضيات حماية املجتمع ،والجتناب ا�ستخدام عقوبة ال�سجن بال داع ،ينبغي �أن يو ِّفر نظام
العدالة اجلنائية طائفة عري�ضة من التدابري غري االحتجازية ،بدءا من التدابري ال�سابقة للمحاكمة
حتى التدابري الالحقة لإ�صدار احلكم .و�أ َّما عدد و�أنواع التدابري غري االحتجازية املتاحة فينبغي �أن
يحددا على نحو يبقي على �إمكانية االت�ساق يف الأحكام.
 4-2ينبغي الت�شجيع على و�ضع تدابري غري احتجازية جديدة ،ور�صد هذه التدابري عن كثب ،وتقييم
ا�ستخدامها بانتظام.
ُ 5-2ينظر يف التعامل مع اجلناة يف �إطار املجتمع ،جتنبا قدر الإمكان للجوء �إىل الإجراءات الر�سمية
�أو املحاكمة �أمام حمكمة ،وفق ًا لل�ضمانات القانونية وحكم القانون.
 6-2ينبغي ا�ستخدام التدابري غري االحتجازية وفق ًا للمبد�أ الذي يق�ضي ب�أدنى حد من التدخل.
 7-2ينبغي �أن ي�ش ّكل ا�ستخدام التدابري غري االحتجازية جزءا من االجتاه �إىل �إلغاء العقاب و�إلغاء
التجرمي ،بدال من �أن يتداخل مع اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه �أو يعطلها.

 -3ال�ضمانات القانونية
ن�ص ،بقانونٍ  ،على ا�ستحداث التدابري غري االحتجازية وتعريفها وتطبيقها.
ُ 1-3ي ُّ
 2-3يجري اختيار التدبري غري االحتجازي بناء على تقييم املعايري الثابتة فيما يتعلق بطبيعة اجلرم
ومدى خطورته وب�شخ�صية اجلاين وخلفيته ،وب�أغرا�ض احلكم وحقوق ال�ضحية.
 3-3متار�س الهيئة الق�ضائية �أو غريها من الهيئات امل�ستقلة املخت�صة �صالحيتها اال�ستن�سابية يف
جميع مراحل الدعوى ،وذلك ب�ضمان حت ّمل امل�س�ؤولية كاملة ووفق ًا حلكم القانون وحده.
 4-3يلزم ،التخاذ � ِّأي تدابري غري احتجازية تفر�ض على اجلاين التزام ًا ما وتطبق قبل الإجراءات
الر�سمية �أو املحاكمة �أو عو�ض ًا عنهما ،احل�صول على موافقة اجلاين.
 5-3تخ�ضع قرارات فر�ض تدابري غري احتجازية لإعادة النظر من ِقبل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى
م�ستقلة خمت�صة ،بناء على طلب اجلاين.
 6-3يحق للجاين تقدمي طلب �أو �شكوى �إىل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى م�ستقلة خمت�صة ،ب�ش�أن
امل�سائل التي مت�س حقوقه الفردية يف تنفيذ التدابري غري االحتجازية.

اجلزء الأول ،ثاني ًا -بدائل ال�سجن والعدالة الت�صاحلية
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 7-3تو َّفر الآلية املنا�سبة لالنت�صاف ،ولرفع الظلم عند الإمكان ،يف � ِّأي حالة تظلم من عدم مراعاة
حقوق الإن�سان امل�س َّلم بها دوليا.
	8-3ال تنطوي التدابري غري االحتجازية على �إجراء جتارب طبية �أو نف�سانية على اجلاين� ،أو على
تعري�ضه بغري داع ملخاطر ج�سمانية �أو عقلية.
 9-3ت�صان يف جميع الأحوال كرامة اجلاين الذي تتخذ ب�ش�أنه تدابري غري احتجازية.
 10-3عند تنفيذ التدابري غري االحتجازية ال تفر�ض على حقوق اجلاين �أية قيود تتجاوز ما رخ�صت
به الهيئة املخت�صة التي �أ�صدرت القرار الأ�صلي.
 11-3عند تطبيق التدابري غري االحتجازية ،يحرتم حق اجلاين وحق �أ�سرته يف �أن ت�صان حياتهم
اخلا�صة.
 12-3حتاط �سجالت اجلاين ال�شخ�صية بال�سرية التامة وال تك�شف لأطراف ثالثة .ويكون االطالع
عليها قا�صرا على الأ�شخا�ص املعنيني مبا�شرة بالف�صل يف ق�ضية اجلاين وغريهم من الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم بذلك ح�سب الأ�صول.

� -4شرط وقائي
	1-4ال يف�سر �شيء يف هذه القواعد على �أنه يحول دون تطبيق القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة
ال�سجناء(� )1أو قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني))2(،
�أو جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون ل ِّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز
�أو ال�سجن� )3(،أو � ِّأي �صكوك ومعايري �أخرى حلقوق الإن�سان يعرتف بها املجتمع الدويل وتت�صل مبعاملة
املجرمني وحماية ما لهم من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
13

12

14

ثانياً -املرحلة ال�سابقة للمحاكمة
 -5التدابري ال�سابقة للمحاكمة
 1-5ينبغي عند االقت�ضاء ،ومبا ال يتعار�ض مع النظام القانوين ،تخويل ال�شرطة �أو النيابة العامة �أو
غريهما من الأجهزة املعنية مبعاجلة الق�ضايا اجلنائية �سلطة �إ�سقاط الدعوى املقامة على اجلاين متى
ر�أت �أنَّ ال�سري فيها غري �ضروري حلماية املجتمع �أو منع اجلرمية �أو تعزيز احرتام القانون وحقوق املجني
عليهم .ولأغرا�ض البت فيما �إذا كان �إ�سقاط الدعوى �أمر ًا منا�سبا� ،أو يف حتديد الإج��راءات ،ينبغي
ا�ستحداث جمموعة من املعايري الثابتة يف كل نظام قانوين .ويف الق�ضايا الب�سيطة ،يجوز لوكيل النيابة
�أن يفر�ض تدابري غري احتجازية ح�سب االقت�ضاء.
( )1حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
()2مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
( )3مرفق قرار اجلمعية العامة .173/43
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 -6جت ُّنب االحتجاز ال�سابق للمحاكمة
	1-6ال ي�ستخدم االحتجاز ال�سابق للمحاكمة يف الإج��راءات اجلنائية �إ َّال كمالذ �أخري ،ومع �إيالء
االهتمام الواجب للتحقيق يف اجلرم املدعى وحلماية املجتمع واملجني عليه.
 2-6ت���س�ت�خ��دم ب��دائ��ل االح �ت �ج��از ال �� �س��اب��ق ل�ل�م�ح��اك�م��ة يف �أب��ك��ر م��رح �ل��ة مم �ك �ن��ة .وال ي��دوم
االح�ت�ج��از ال�سابق للمحاكمة ف�ترة �أط ��ول مم��ا ي�ستوجبه حتقيق الأه� ��داف امل��ذك��ورة يف امل��ادة
 ،1-6وتتوخى يف تنفيذه االعتبارات الإن�سانية واحرتام الكرامة التي ُفطر عليها الب�شر.
 3-6يكون للجاين حق اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية �أو �أية هيئة �أخرى م�ستقلة خمت�صة يف حاالت
ا�ستخدام االحتجاز ال�سابق للمحاكمة.

ثالثاً -مرحلة املحاكمة و�إ�صدار احلكم
 -7تقارير التحقيقات االجتماعية
 1-7متى تي�سرت �إمكانية اال�ستعانة بتقارير تت�ضمن حتقيقات اجتماعية ،جاز للهيئة الق�ضائية �أن
ت�ستعني بتقرير يعده موظف �أو جهاز خمت�ص ومفو�ض .وينبغي �أن يت�ضمن هذا التقرير معلومات عن
اخللفية االجتماعية للجاين تت�صل بنمطه ال�شخ�صي يف الإجرام واجلرائم الراهنة .وينبغي �أن يت�ضمن
�أي�ض ًا معلومات وتو�صيات ذات �صلة ب�إجراءات �إ�صدار احلكم .كذلك ينبغي �أن يت�سم التقرير بالواقعية
واملو�ضوعية وعدم التحيز و�أن تكون الآراء املعرب عنها فيه وا�ضحة التحديد.
 -8تدابري �إ�صدار احلكم
 1-8ينبغي للهيئة الق�ضائية ،وقد توافرت لديها طائفة من التدابري غري االحتجازية� ،أن تراعي يف
اتخاذ قرارها حاجة اجلاين �إىل �إعادة الت�أهيل ،وحماية املجتمع ،وكذلك م�صالح املجني عليه ،الذي
ينبغي ا�ست�شارته كلما كان ذلك منا�سبا.
تبت يف الق�ضايا بالطرق التالية:
 2-8يجوز لل�سلطات التي ت�صدر الأحكام �أن َّ
(�أ) العقوبات ال�شفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار؛
(ب) �إخالء ال�سبيل امل�شروط؛
(ج) العقوبات التي مت�س حالة الفرد القانونية؛
(د) العقوبات االقت�صادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛
(ﻫ) الأمر مب�صادرة الأموال �أو نزع امللكية؛
(و) الأمر برد احلق �إىل املجني عليه �أو تعوي�ضه؛
(ز) احلكم مع وقف النفاذ �أو املُرج�أ؛
(ح) الو�ضع حتت االختبار والإ�شراف الق�ضائي؛
(ط) الأمر بت�أدية خدمات للمجتمع املحلي؛
(ي) الإحالة �إىل مراكز املثول؛
(ك) الإقامة اجلربية؛
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(ل)	� ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال املعاملة غري الإيداع يف م�ؤ�س�سة احتجازية؛
(م)	� ِّأي جمموعة من التدابري املدرجة �أعاله.

رابعاً -املرحلة الالحقة ل�صدور احلكم
 -9الرتتيبات الالحقة ل�صدور احلكم
 1-9تتاح للهيئة املخت�صة طائفة عري�ضة من التدابري البديلة الالحقة ل�صدور احلكم لكي يتالفى
�إيداع اجلاين يف م�ؤ�س�سة احتجازية وم�ساعدته على عودة اندماج مبكرة يف املجتمع.
 2-9ميكن �أن ت�شمل التدابري الالحقة ل�صدور احلكم ما يلي:
(�أ) الت�صريح بالغياب ،ودور الت�أهيل؛
(ب) �إطالق ال�سراح من �أجل العمل �أو تلقي العلم؛
(ج) �إخالء ال�سبيل امل�شروط مبختلف �أ�شكاله؛
(د)  �إ�سقاط العقوبة؛
(ﻫ) العفو.
 3-9يخ�ضع القرار املتعلق بالتدابري الالحقة لإ�صدار احلكم ،با�ستثناء حالة العفو ،لإعادة نظر من
ِقبل هيئة ق�ضائية �أو هيئة �أخرى م�ستقلة خمت�صة ،بناء على طلب اجلاين.
 4-9ينظر يف �أبكر مرحلة ممكنة يف � ِّأي �شكل من �أ�شكال �إطالق �سراح اجلاين و�إحالته �إىل برنامج
غري احتجازي.

خام�ساً -تنفيذ التدابري غري االحتجازية

 -10الإ�شراف
 1-10الغر�ض من الإ�شراف هو احلد من معاودة ارتكاب اجلرائم وم�ساعدة املجرم على االندماج
يف املجتمع على نحو يقلل �إىل احلد الأدنى من احتمال العودة �إىل اجلرمية.
 2-10عندما ي�ستلزم التدبري غري االحتجازي الإ�شراف على اجلاين تتوىل هذا الإ�شراف هيئة
خمت�صة مبوجب ال�شروط املحددة التي ين�ص عليها القانون.
 3-10ينبغي تقرير �أن�سب نوع من الإ�شراف والعالج ،يف �إطار التدبري غري االحتجازي لكل حالة على
حدة مبا يهدف �إىل م�ساعدة اجلاين على معاجلة �إجرامه .على �أن يعاد النظر دوريا يف هذا الإ�شراف
والعالج و�أن يعدال ح�سب االقت�ضاء.
 4-10يزود اجلناة بامل�ساعدة النف�سية واالجتماعية واملادية وبفر�ص توطيد روابطهم مبجتمعهم
وتي�سري عودتهم �إىل االنخراط فيه.
 -11املدة
	1-11ال تتجاوز فرتة التدبري غري االحتجازي املدة التي قررتها الهيئة املخت�صة وفق ًا للقانون.
 2-11يجوز الن�ص على �إنهاء التدبري غري االحتجازي مبكرا �إذا كانت ا�ستجابة اجلاين له مر�ضية.
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 -12ال�شروط
تقرر ال�شروط التي يتعني على اجلاين �أن يراعيها ،توجب عليها
�	1-12إذا كان لل�سلطة املخت�صة �أن ِّ
�أن ت�أخذ يف االعتبار احتياجات املجتمع واحتياجات اجلاين واملجني عليه وحقوقهما على ال�سواء.
 2-12تكون ال�شروط التي تتعني مراعاتها عملية ودقيقة وقليلة ما �أمكن ،وت�ستهدف �إ�ضعاف
احتمال ارتداد اجلاين �إىل ال�سلوك الإجرامي وزيادة فر�ص اندماجه يف املجتمع ،مع مراعاة احتياجات
املجني عليه.
 3-12عند بدء تطبيق التدبري غري االحتجازي يزود اجلاين ب�شرح� ،شفوي وكتابي ،لل�شروط التي
حتكم تطبيق ذلك التدبري ،مبا يف ذلك واجبات اجلاين وحقوقه.
 4-12لل�سلطة املخت�صة �أن تعدل ال�شروط مبوجب الأحكام القانونية املرعية ،وفق ًا ملا يحرزه اجلاين
من تقدم.

 -13عملية العالج
 1-13تو�ضع ،يف �إط��ار التدبري غري االح�ت�ج��ازي ،ويف احل��االت املنا�سبة ،خمططات خمتلفة،
كمعاجلة احل� ��االت االج�ت�م��اع�ي��ة ك��ل ع�ل��ى ح ��دة ،وال �ع�لاج اجل �م��اع��ي ،وب��رام��ج الإق��ام��ة يف دور
عالجية ،والعالج املتخ�ص�ص لفئات خمتلفة من اجلناة ،وذل��ك لتلبية احتياجات اجلناة مبزيد
من الفعالية.
 2-13ينبغي �أن يتوىل العالج فنيون لديهم القدر املالئم من التدريب واخلربة العملية.
 3-13ينبغي ،متى تقررت �ضرورة العالج ،بذل اجلهود الالزمة لفهم خلفية اجلاين و�شخ�صيته
وقدراته وذكائه وقيمه ،وال �سيما لفهم الظروف التي �أدت �إىل ارتكابه اجلرمية.
 4-13يجوز للهيئة املخت�صة �أن ت�شرك املجتمع املحلي ونظم الدعم االجتماعي يف تطبيق التدابري
غري االحتجازية.
 5-13يتعني ،قدر الإمكان� ،إبقاء عبء احل��االت املك َّلف بها عند حد ي�سهل التحكم فيه ل�ضمان
التنفيذ الفعال للربامج العالجية.
 6-13تعد ال�سلطة املخت�صة وحتفظ ملف ق�ضية لكل جان.

 -14االن�ضباط والإخالل بال�شروط
 1-14يجوز �أن ي�ؤدي �إخالل اجلاين بال�شروط التي تتعني عليه مراعاتها �إىل تعديل التدبري غري
االحتجازي �أو �إلغائه.
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 2-14تقوم الهيئة املخت�صة مبهمة تعديل التدبري غري االحتجازي �أو �إلغائه؛ وال ي�شرع يف ذلك �إ َّال
بعد درا�سة دقيقة للوقائع التي يديل بها كل من املوظف امل�شرف واجلاين.
 3-14ينبغي �أ َّال ي�ؤدي �إخفاق التدبري غري االحتجازي تلقائيا �إىل فر�ض تدبري احتجازي.
 4-14ت�سعى ال�سلطة املخت�صة ،يف حالة تعديل التدبري غري االحتجازي �أو �إلغائه� ،إىل �أن حتدد
تدبريا بديال منا�سبا غري احتجازي .وال تفر�ض عقوبة ال�سجن �إ َّال �إذا انعدمت البدائل الأخرى املنا�سبة.
 5-14حتدد بن�ص قانون �صالحية اعتقال اجلاين اخلا�ضع للإ�شراف واحتجازه يف حالة �إخالله
بال�شروط.
 6-14عندما يعدل التدبري غري االحتجازي �أو ُيلغى يكون للجاين حق اال�ستئناف �أمام هيئة ق�ضائية
�أو هيئة �أخرى م�ستقلة خمت�صة.

�ساد�ساً -املوظفون
 -15التوظيف
	1-15ال ميا َر�س يف تعيني املوظفني � ُّأي متييز ب�سبب العن�صر �أو اللون� ،أو اجلن�س �أو ال�سن �أو اللغة،
�أو الديانة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي� ،أو امللكية �أو املولد �أو
�أيِّ و�ضع �آخر .وينبغي ل�سيا�سة تعيني املوظفني �أن ت�ضع يف االعتبار ال�سيا�سات الوطنية اخلا�صة بالعمل
الإيجابي و�أن تراعي تنوع اجلناة الذين �سيخ�ضعون للإ�شراف.
 2-15ينبغي �أن يكون الأ�شخا�ص املعينون لتطبيق التدابري غري االحتجازية �صاحلني بطبعهم لهذا
العمل .و�أن يكونوا ،حيثما �أمكن ،حا�صلني على التدريب املهني واخلربة العملية املنا�سبني .وحتدد هذه
امل�ؤهالت حتديدا وا�ضحا.
 3-15للح�صول على املوظفني الفنيني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم ،ينبغي ت�أمني و�ضع وظيفي منا�سب
ورواتب وا�ستحقاقات وافية تتنا�سب وطبيعة العمل ،وتوفري فر�ص كافية للرتقي املهني والتطور الوظيفي.

 -16تدريب املوظفني
 1-16يكون الغر�ض من تدريب املوظفني هو تو�ضيح م�س�ؤولياتهم لهم ،فيما يتعلق ب�إعادة ت�أهيل
اجلاين و�ضمان حقوقه وحماية املجتمع .وينبغي �أن يعمل التدريب �أي�ض ًا على توعية املوظفني باحلاجة
�إىل التعاون يف الأن�شطة مع الأجهزة املعنية وتن�سيقها معها.
 2-16ي��زود املوظفون قبل االلتحاق باخلدمة بتدريب ي�شمل درو��س��ا عن طبيعة التدابري غري
االحتجازية والغر�ض من الإ�شراف وخمتلف الطرائق امل�ستخدمة يف تطبيق التدابري غري االحتجازية.
 3-16يحافظ املوظفون بعد التحاقهم باخلدمة على معارفهم وقدراتهم الفنية ويرتقون بها ،وذلك
بامل�شاركة يف دورات التدريب �أثناء اخلدمة ودورات جتديد املعلومات .وتتاح مرافق وافية لهذا الغر�ض.
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�سابعاً -املتط ّوعون واملوارد املجتمعية الأخرى
 -17م�شاركة اجلمهور
 1-17ينبغي ت�شجيع امل�شاركة من جانب اجلمهور باعتبارها موردا رئي�سيا وواحدا من �أهم عوامل
حت�سني الروابط بني اجلناة اخلا�ضعني للتدابري غري االحتجازية من ناحية والأ�سرة واملجتمع املحلي
من ناحية �أخ��رى .وينبغي �أن تكون هذه امل�شاركة مكملة جلهود القائمني على �إدارة �ش�ؤون العدالة
اجلنائية.
 2-17ينبغي النظر �إىل امل�شاركة من جانب اجلمهور على �أنها فر�صة مل�ساهمة �أفراد املجتمع املحلي
يف حماية جمتمعهم.

 -18تفهم اجلمهور وتعاونه
 1-18ينبغي ت�شجيع الأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�ص وعامة اجلمهور على م�ساندة املنظمات
الطوعية املروجة للتدابري غري االحتجازية.
 2-18ينبغي عقد م�ؤمترات وحلقات درا�سية وندوات ،والقيام ب�أن�شطة �أخرى بانتظام ،من �أجل
التوعية ب�ضرورة م�شاركة اجلمهور يف تطبيق التدابري غري االحتجازية.
 3-18ينبغي ا�ستخدام و�سائط الإعالم بكافة �أ�شكالها لإيجاد موقف عام ب َّناء ي�ؤدي �إىل اال�ضطالع
ب�أن�شطة ت�ساعد على التو�سع يف تطبيق العالج غري االحتجازي وعلى انخراط اجلناة يف املجتمع.
 4-18ينبغي �أ َّال ُي َّدخر � ُّأي جهد يف �إيقاف اجلمهور على مدى �أهمية دوره يف تنفيذ التدابري غري
االحتجازية.

 -19املتطوعون
ُ 1-19يختار املتطوعون بدقة بالغة ويعينون ا�ستنادا �إىل قدرتهم على القيام بالأعمال املراد تنفيذها
واهتمامهم بها .ويزودون بالتدريب املالئم على امل�س�ؤوليات املحددة التي �سي�ضطلعون بها ،وتتاح لهم
�إمكانية احل�صول على الدعم والإر�شاد من ال�سلطة املخت�صة وفر�ص الت�شاور معها.
ي�شجعوا اجلناة و�أ�سرهم على �إقامة روابط مفيدة مع املجتمع املحلي،
 2-19ينبغي للمتطوعني �أن ِّ
وعلى تو�سيع نطاق ات�صاالتهم ،وذلك ب�إ�سداء امل�شورة �إليهم وبغري ذلك من �أ�شكال امل�ساعدة املالئمة،
وفق ًا لقدرتهم والحتياجات اجلناة.
 3-19ي�ؤ ّمن على املتطوعني يف تنفيذهم ملهامهم �ضد احلوادث والإ�صابات وامل�س�ؤولية العامة .وترد
�إليهم قيمة النفقات امل�أذون بها التي يتكبدونها يف قيامهم بعملهم .وينبغي �أن ينالوا عرفان اجلمهور
لقاء اخلدمات التي يقدمونها خلري املجتمع.
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ثامناً -البحث والتخطيط و�صياغة ال�سيا�سات والتقييم

 -20البحث والتخطيط
 1-20ينبغي بذل اجلهود الالزمة لإ�شراك الهيئات العامة واخلا�صة على ال�سواء يف تنظيم وتعزيز
البحوث املتعلقة مبعاجلة اجلناة بالو�سائل غري االحتجازية باعتبار ذلك جانبا �أ�سا�سيا من جوانب
عملية التخطيط.
 2-20ينبغي �إجراء بحوث منتظمة ب�ش�أن امل�شاكل التي يواجهها املوكلون وممار�سو املهنة واملجتمع
املحلي ومقررو ال�سيا�سات.
 3-20ينبغي �أن تكون �أن�شطة البحوث واملعلومات جزءا ال يتجز�أ من نظام العدالة اجلنائية ،و�أن
ت�ستهدف جمع وحتليل البيانات والإح�صاءات املت�صلة بتنفيذ عالج اجلناة بالو�سائل غري االحتجازية.

� -21صياغة ال�سيا�سات وو�ضع الربامج
 1-21ينبغي �أن تخطط الربامج اخلا�صة بالتدابري غري االحتجازية وتنفذ على �أ�س�س منهجية
باعتبارها جزءا ال يتجز�أ من نظام العدالة اجلنائية يف �إطار عملية التنمية الوطنية.
 2-21ينبغي �إج��راء عمليات تقييم منتظمة بهدف تنفيذ التدابري غري االحتجازية مبزيد من
الفعالية.
 3-21ينبغي �إج��راء عمليات ا�ستعرا�ض دورية لتقييم �أه��داف التدابري غري االحتجازية و�أدائها
ومدى فعاليتها.
 -22الروابط مع الأجهزة والأن�شطة ذات ال�صلة
 1-22ينبغي �أن ت�ستحدث ،على م�ستويات خمتلفة� ،آليات منا�سبة ت�سهل �إقامة الروابط ،يف جماالت
كال�صحة والإ�سكان والتعليم والعمل ،بني الدوائر امل�س�ؤولة عن التدابري غري االحتجازية وغريها من
فروع نظام العدالة اجلنائية ،و�أجهزة التنمية االجتماعية والرعاية االجتماعية ،احلكومية منها وغري
احلكومية ،وو�سائط الإعالم.
 -23التعاون الدويل
 1-23تبذل اجلهود لتوثيق التعاون العلمي بني البلدان يف جمال العالج بالو�سائل غري االحتجازية.
وينبغي دعم البحث والتدريب وامل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات بني الدول الأع�ضاء ب�ش�أن التدابري
غري االحتجازية ،وذلك من خالل معاهد الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني وبالتعاون
الوثيق مع فرع منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبركز التنمية االجتماعية وال�ش�ؤون الإن�سانية التابع
للأمانة العامة للأمم املتحدة.
 2-23ينبغي ت�شجيع �إجراء الدرا�سات املقارنة وتن�سيق الأحكام الت�شريعية من �أجل تو�سيع نطاق
اخليارات غري االحتجازية وتي�سري تطبيقها عرب احلدود الوطنية وفق ًا للمعاهدة النموذجية ب�ش�أن نقل
الإ�شراف على املجرمني املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو املفرج عنهم �إفراجا م�شروطا)4(.
12

( )4مرفق قرار اجلمعية العامة .119/45
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� -10إعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية وتو�صيات
احللقة الدرا�سية املعنونة "العدالة اجلنائية :حتدِّي
اكتظاظ ال�سجون" ،التي ُعقدت يف �سان خو�سيه،
من � 3إىل � 7شباط/فرباير *1997
12

�إعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية
�إذ يذ ِّكرون ب�إعالن كمباال ب�ش�أن �أح��وال ال�سجون يف �أفريقيا ،الذي اعتمدته احللقة الدرا�سية
الدولية ب�ش�أن �أحوال ال�سجون يف �أفريقيا ،املعقودة يف كمباال يف الفرتة من � 19إىل � 21أيلول�/سبتمرب
 ،1996والذي ي�ضع يف االعتبار فعالية احلب�س املحدودة ،وخا�صة بالن�سبة �إىل من يق�ضون مدد عقوبات
ق�صرية ،وكذلك تكاليف احلب�س التي يتك ّبدها املجتمع كله،
و�إذ ين ِّوهون باالهتمام املتزايد يف كثري من البلدان بالتدابري البديلة للأحكام االحتجازية،
وكذلك بالتطورات ّ
املب�شرة باخلري يف هذا ال�صدد يف جميع �أنحاء العامل،
و�إذ يالحظون مع التقدير �أنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي قد �س ّلم يف قراره  36/1997امل�ؤرخ
 21متوز/يوليه  1997ب�أهمية �إعالن كمباال يف التعاون الدويل من �أجل حت�سني �أحوال ال�سجون ،الذي
�أُرفق بذلك القرار،
و�إذ ي�ضعون يف اعتبارهم قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد
طوكيو) )1(،وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني))2(،
و�إذ يرون �أنَّ م�ستوى اكتظاظ ال�سجون يف كثري من البلدان يف �أفريقيا �أمر ال� إن�ساين،
و�إذ يذ ِّكرون ب�أنَّ امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب( )3يعيد ت�أكيد الكرامة املت�أ�صلة يف
الكائن الب�شري ،وكذلك حظر �أ�شكال العقوبة واملعاملة املهينة،
يرحبون بنجاح خمطط زمبابوي للخدمة املجتمعية واعتماده من جانب حكومة زمبابوي بعد
و�إذ ّ
فرتة جتريبية لثالث �سنوات،
و�إذ يالحظون مع التقدير �أنَّ بلدانا �أفريقية �أخرى ،مبا يف ذلك بلدان ناطقة بالفرن�سية وبلدان ناطقة
بالربتغالية ،مهتمة ب�إدخال اخلدمة املجتمعية باعتبارها عقوبة جنائية يف نظم العدالة اجلنائية لديها،
�إنَّ امل�شرتكني يف امل�ؤمتر الدويل املعني ب�أوامر اخلدمة املجتمعية يف �أفريقيا ،املعقود يف كادوما،
زمبابوي ،يف الفرتة من � 24إىل  28ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1997ي�صدرون الإعالن التايل:
 -1ينبغي �أن يقت�صر ا�ستخدام ال�سجن على اعتباره تدبريا ُيلج�أ �إليه كمالذ �أخري .فال�سجون
مت ّثل �إه��دارا للموارد ال�شحيحة والإمكانات الب�شرية .و�أكرثية ال�سجناء الذين ي�شغلون ال�سجون ال
ي�ش ِّكلون خطرا فعليا يهدد املجتمع.
14

13

15

*املرفقان الأول والثاين بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،23/1998املعتمد يف  28متوز/يوليه .1998
()1مرفق قرار اجلمعية العامة .110/45
()2مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1520الرقم .26363
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 -2ت�ستلزم ظاهرة االكتظاظ يف �سجوننا القيام بعمل �إيجابي من خالل عدة و�سائل ،منها
ا�ستحداث اخلدمة املجتمعية.
جلناة وتدارك ال�ضرر
 -3تتوافق اخلدمة املجتمعية مع التقاليد الأفريقية املتّبعة يف معاملة ا ُ
الذي ت�سببه اجلرمية �ضمن املجتمع املحلي .كما �أنها ،عالوة على ذلك ،تدبري �إيجابي وفعال من حيث
التكلفة ،وهو ّ
يف�ضل ،حيثما �أمكن ،على عقوبة ال�سجن.
 -4ينبغي حتقيق الفعالية يف تنفيذ اخلدمة املجتمعية والإ�شراف عليها ،كما ينبغي �أن ت�شتمل
على برنامج عملُ ،يلزَ م مبوجبه اجلاين بالقيام بعدد من �ساعات العمل الطوعي ل�صالح املجتمع
املحلي ،بح�سب ما ي�سمح به وقته.
ُ -5تدعى احل�ك��وم��ات واجل �ه��ات املانحة ومنظمات املجتمع امل��دين �إىل دع��م الأب�ح��اث
واملخططات الرائدة وغري ذلك من املبادرات يف هذا املجال املهم.
 -6ينبغي للبلدان التي توجد بها بالفعل اخلدمة املجتمعية� ،أن ت�ضع يف االعتبار الدرو�س
امل�ستفادة من �أماكن �أخرى و�أن تعيد النظر يف خمططاتها بناء على ذلك.
 -7ينبغي تعزيز الدعم املجتمعي ،وذلك من خالل حمالت توعية ت�ستهدف الر�أي العام ،كما
ينبغي ا�ستحداث قواعد بيانات �إح�صائية لأجل قيا�س مدى فعالية اخلدمة املجتمعية.
ن�شجع تلك البلدان التي مل ت�ستحدث بع ُد بدائل للأحكام غري االحتجازية ،على القيام
�  -8إننا ِّ
بذلك ،كما �إننا نتعهد ،يف �سبيل حتقيق هذه الغاية ،بالتعاون والتن�سيق يف عملنا مع اللجان الوطنية
الأخرى املعنية باخلدمة املجتمعية ،و�/أو اجلماعات املهتمة ،بغية الرتويج لهذا املخطط على نحو �أف�ضل.
�  -9إننا نعتمد خطة العمل املرفقة بهذا الإعالن.

املرفق
خطة عمل لإعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية
�إحلاقا لإعالن كادوما ب�ش�أن اخلدمة املجتمعية ،الذي �أ�صدره امل�شرتكون يف امل�ؤمتر الدويل املعني
ب�أوامر اخلدمة املجتمعية يف �أفريقيا ،املعقود يف كادوما ،زمبابوي ،يف الفرتة من � 24إىل  28ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،1997يعتمد امل�شرتكون خطة العمل التالية:

 -1ال�شبكة
�إن�شاء �شبكة من اللجان الوطنية املعنية باخلدمة املجتمعية والفئات املهتمة الأخ��رى لتوفري
الدعم والت�شجيع املتبادلني من خالل:
•

 توفري الأ�شخا�ص املرجعيني لتقدمي امل�ساعدة يف احللقات الدرا�سية يف املنطقة الفرعية ويف
�أماكن �أخرى؛

•

الت�شارك يف الوثائق (الت�شريعات ،املبادئ التوجيهية ،النماذج الإدارية) والأفكار؛

•

التن�سيق يف امل�شاريع اجلديدة ودعمها؛
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•
•
•

التعاون وامل�ساعدة يف �إدارة املخطط؛
امل�ساعدة على تدريب املوظفني؛
تبادل الزيارات.

 -2دليل اخلدمة املجتمعية
جتميع دليل للخدمة املجتمعية .وحتقيقا لهذه الغاية� ،سوف ين�ش�أ موقع على "الإنرتنت" لإعالم
الأ�شخا�ص املهتمني عن التطورات يف هذا املجال و�سوف ي�صدر كتاب يت�ضمن ما يلي:
•  جهات االت�صال والعناوين اخلا�صة بجميع اللجان الوطنية املعنية باخلدمة املجتمعية،
وجهات االت�صال العاملة يف خمططات اخلدمة املجتمعية؛
•  قائمة باخلرباء والأ�شخا�ص املرجعيني؛
•  جهات االت�صال يف البلدان املهتمة؛
•  اجلماعات واملنظمات املهتمة يف جميع �أنحاء العامل؛
•  حماور االت�صال باجلهات املانحة وجهات االت�صال احلكومية.
و�سوف ُيو ّزع الكتاب بلغات خمتلفة ،مبا يف ذلك االنكليزية والفرن�سية.

 -3الر�سالة الإخبارية
ن�شر ر�سالة �إخبارية:
•
•

•

 ت�صدر عن كل جلنة وطنية معنية باخلدمة املجتمعية ،على فرتات منتظمة ،وتعمم على
ال�شبكة؛
 تت�ضمن مبادرات قد ا ُّتخذت ،وم�شاكل قد ُ�صودفت ،وحلوال قد ا�س ُتبينت ،وتقارير عن حلقات
عمل ،وجدوال زمنيا بالأحداث ،وطلبات التما�س الدعم (مث ًال بوا�سطة �أ�شخا�ص مرجعيني)،
و�إح�صاءات وغري ذلك من املعلومات؛
  ُتن�شر عرب "الإنرتنت" �أو بوا�سطة الربيد �أو بكليهما معا.

 -4الأبحاث وجمع البيانات
و�ضع �آليات لعمل البحوث وجمع البيانات �سيتم وفق ًا لها:
•
•
•

 الت�شارك يف نتائج الأبحاث وما يجمع من البيانات من خالل الر�سالة الإخبارية �أو بوا�سطة
"الإنرتنت"؛
 حتديد م�شاريع البحوث (مث ًال بناء على حتليالت التكاليف واملنافع) ،ومتويل التطبيق الذي
تدعمه ال�شبكة؛
 اال�ضطالع على ال�صعيدين الإقليمي والدويل مب�شاريع البحوث امل�شرتكة ب�ش�أن منافع اخلدمة
املجتمعية وم�شاكلها وفعاليتها حيثما يطبق هذا املخطط.
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تو�صيات احللقة الدرا�سية املعنونة "العدالة اجلنائية :حتدي اكتظاظ ال�سجون" ،املعقودة
يف �سان خو�سيه ،كو�ستاريكا ،يف الفرتة من � 3إىل � 7شباط/فرباير 1997
 -1ينبغي للأمني العام اتخاذ التدابري الكفيلة بتقدمي امل�ساعدة �إىل الدول التي تطلبها ،وذلك �إ َّما
باالعتماد على املوارد املوجودة و�إ َّما با�ستحداث بند خا�ص يف امليزانية ،بغية حت�سني الأو�ضاع املادية
يف ال�سجون.
 -2ينبغي للأمني العام اتخاذ التدابري الكفيلة بتزويد الكيانات املعنية باملوارد الالزمة لتوفري
التدريب للموظفني الإداريني والتنفيذيني يف ال�سجون يف الدول الأع�ضاء التي تطلب احل�صول على مثل
هذا التدريب ،مع �إيالء الأولوية لأ�شد ال�سجون اكتظاظا.
 -3ينبغي اتخاذ التدابري الكفيلة بدفع امل�ؤ�س�سات التمويلية الدولية والإقليمية ،مثل البنك الدويل
وم�صرف التنمية للبلدان الأمريكية� ،إىل اتخاذ مبادرات تهدف �إىل احلد من اكتظاظ ال�سجون ،مبا يف
ذلك توفري امل�ساعدة لأجل الربامج املعنية ببناء ال�سجون وجتديد هياكلها الأ�سا�سية.
 -4ينبغي �أن يطلب �إىل منظمة ال�صحة العاملية والهيئات الإقليمية �أن تدمج يف براجمها املعنية
بتقدمي امل�ساعدة ،م�ب��ادرات تهدف �إىل حت�سني مرافق م�ست�شفيات ال�سجون واخل��دم��ات الطبية
تقدم لل�سجناء يف الدول الطالبة لتلك امل�ساعدة.
واال�ست�شفائية التي َّ
 -5ينبغي للدول الأع�ضاء �أن حتث الأم�ين العام على �أن يعمل ،باال�شرتاك مع ال��دول الأع�ضاء
الطالبة ،على تعزيز واعتماد التدابري الرامية �إىل خ�صخ�صة ال�سجون ،كل منها مبفرده ،على نحو
يحر�ص فيه على توفري الأمن والرفاهة لل�سجناء وكذلك �إعادة �إدماجهم يف املجتمع ،وا�ستخدام الأيدي
العاملة يف ال�سجون يف الأغرا�ض ال�صناعية املربحة ،وتوفري فر�ص العمالة لل�سجناء بعد الإفراج عنهم.
 -6ينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�سعى �إىل �إن�شاء جلان حلقوق الإن�سان يف ال�سجون ،وكذلك هيئات
عمل بو�صفها �آليات بديلة لت�سوية ال�صراعات.
 -7ينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�ستك�شف �إمكانية اعتماد ا�سرتاتيجيات ترمي �إىل �إ�شراك من�ش�آت
القطاع اخلا�ص يف برامج الت�أهيل االجتماعي اخلا�صة بال�سجون ،وذلك ب�إيجاد امل�شروعات وامل�شروعات
ال�صغرى لت�شجيع اال�ستثمار يف جمال التدريب املهني لل�سجناء ،و�إيجاد فر�ص العمالة داخل ال�سجون،
و�إع��ادة �إدماج ال�سجناء ال�سابقني يف قوة العمل ،مما يكفل التطبيق التام للمبادئ اخلا�صة ب�إعادة
�إدماج ال�سجناء ال�سابقني يف املجتمع وت�أهيلهم �ضمن امل�سار الإنتاجي الرئي�سي يف البلدان.
 -8ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتخذ التدابري الكفيلة بت�سويق �إنتاج ال�سجون ،من خالل برامج
ترويجية وت�سويقية ،و�أن تعمل تدريجيا على �إقامة حلقات عمل يف ال�سجون.
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 -11املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة
الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية*
12

الديباجة
�إذ ي�شري �إىل �أنه حدث ،يف جميع �أرجاء العامل ،تزايد كبري يف مبادرات العدالة الت�صاحلية،
و�إذ ي�س ِّلم ب�أنَّ تلك املبادرات ت�ستند يف كثري من الأحيان �إىل �أ�شكال تقليدية وحملية من العدالة
تعترب اجلرمية �ضارة بالنا�س من حيث الأ�سا�س،
و�إذ ي�شدد على �أنَّ العدالة الت�صاحلية رد �آخذ يف التطور جتاه اجلرمية يحرتم كرامة وم�ساواة
كل �شخ�ص ويبني التفاهم ويعزز االن�سجام االجتماعي من خالل عالج ال�ضحايا واجلناة واملجتمعات
املحلية،
و�إذ ي�ؤكد �أنَّ هذا النهج مي ِّكن املت�ضررين من اجلرمية من تبادل م�شاعرهم وخرباتهم بو�ضوح
ويهدف �إىل تلبية احتياجاتهم،
و�إذ يدرك �أنَّ هذا النهج يتيح الفر�صة لل�ضحايا للح�صول على التعوي�ض ،وال�شعور ب�أمان �أكرب،
وال�سعي �إىل الإنهاء؛ ويتيح للجناة �إدراك �أ�سباب �سلوكهم و�آثاره وحت ّمل امل�س�ؤولية بطريقة ذات معنى؛
ومي ّكن املجتمعات املحلية من فهم الأ�سباب التي تن�ش�أ منها اجلرمية ،وتعزيز رفاه املجتمع املحلي ،ومنع
اجلرمية،
و�إذ يالحظ �أنَّ العدالة الت�صاحلية تنبثق منها طائفة متنوعة من التدابري تت�سم باملرونة
يف تك ّيفها لتالئم نظم العدالة اجلنائية القائمة وتت ّمم تلك النظم ،مع مراعاة الظروف القانونية
واالجتماعية والثقافية،
و�إذ ي�س ِّلم ب�أنَّ ا�ستخدام العدالة الت�صاحلية ال يخل بحق الدول يف املالحقة القانونية ملن ُي ّدعى
�أنهم جناة،

�أوالً -ا�ستخدام امل�صطلحات

 -1يق�صد بتعبري "برنامج عدالة ت�صاحلية" � ُّأي برنامج ي�ستخدم عمليات ت�صاحلية وي�سعى �إىل
حتقيق نواجت ت�صاحلية.
 -2يق�صد بتعبري "عملية ت�صاحلية" � ُّأي عملية ي�شارك فيها ال�ضحية واجلاين ،وعند االقت�ضاء � ٌّأي
من الأفراد �أو �أع�ضاء املجتمع املحلي الآخرين املت�ضررين من اجلرمية ،م�شاركة ن�شطة معا يف ت�سوية
امل�سائل النا�شئة عن اجلرمية ،وذلك ،ب�صفة عامة ،مب�ساعدة من مي�سر .وميكن �أن تت�ضمن العمليات
الت�صاحلية منتديات للو�ساطة وامل�صاحلة والت�شاور و�إ�صدار الأحكام.
تو�صل �إليه نتيجة للعملية الت�صاحلية .وت�شمل النواجت
 -3يق�صد بتعبري "ناجت ت�صاحلي" االتفاق الذي ُي ّ
الت�صاحلية ردودا وبرامج ،مثل التعوي�ض ور ّد احلقوق واخلدمة املجتمعية ،بهدف تلبية االحتياجات
وامل�س�ؤوليات الفردية واجلماعية للأطراف وحتقيق �إعادة اندماج ال�ضحية واجلاين يف املجتمع.
* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،12/2002املعتمد  24متوز/يوليه .2002
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 -4يق�صد بتعبري "الأطراف" ال�ضحية واجلاين و� ٌّأي من الأفراد �أو �أع�ضاء املجتمع املحلي الآخرين
املت�ضررين من اجلرمية الذين ميكن �أن ت�شملهم العملية الت�صاحلية.
يي�سر ،بطريقة من�صفة ونزيهة ،م�شاركة
مي�سر" ال�شخ�ص الذي يتمثل دوره يف �أن ِّ
 -5يق�صد بتعبري " ِّ
الأطراف يف العملية الت�صاحلية.

ثانياً -ا�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية
 -6ميكن ا�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف � ِّأي مرحلة من مراحل نظام العدالة اجلنائية،
رهنا بالقانون الوطني.
 -7ينبغي �أ َّال ت�ستخدم العمليات الت�صاحلية �إ َّال عندما تكون هناك �أدلة كافية لتوجيه االتهام �إىل
اجلاين ،وباملوافقة احلرة والطوعية من ال�ضحية واجلاين .وينبغي �أن يكون مبقدور ال�ضحية واجلاين
�سحب تلك املوافقة يف � ِّأي وقت �أثناء العملية .وينبغي التو�صل �إىل االتفاقات طوعيا و�أن ال تت�ضمن �سوى
التزامات معقولة ومتنا�سبة.
 -8ينبغي ،يف الأحوال العادية� ،أن يتفق ال�ضحية واجلاين على الوقائع الأ�سا�سية للق�ضية ك�أ�سا�س
مل�شاركتهما يف العملية الت�صاحلية .وال ينبغي ا�ستخدام م�شاركة اجلاين كدليل على االعرتاف بالذنب
يف الإجراءات القانونية الالحقة.
 -9ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار ،لدى �إحالة الق�ضية �إىل العملية الت�صاحلية ويف ت�سيري تلك العملية،
الفوارق امل�ؤدية �إىل اختالل توازن القوى ،وكذلك التباينات الثقافية بني الأطراف.
 -10تو�ضع �سالمة الأطراف يف االعتبار لدى �إحالة � ِّأي ق�ضية �إىل العملية الت�صاحلية ويف ت�سيري تلك
العملية.
 -11عندما تكون العمليات الت�صاحلية غري مالئمة �أو غري ممكنة ،ينبغي �أن تحُ ال الق�ضية �إىل
بت دون �إبطاء يف كيفية الت�صرف .ويف تلك احلاالت ينبغي �أن ي�سعى
�سلطات العدالة اجلنائية و�أن ُي َّ
م�س�ؤولو العدالة اجلنائية �إىل ت�شجيع اجلاين على حتمل امل�س�ؤولية جتاه ال�ضحية واملجتمعات املحلية
املت�ضررة ،و�أن يدعموا �إعادة اندماج ال�ضحية واجلاين يف املجتمع.

ثالثاً -ت�سيري برامج العدالة الت�صاحلية
 -12ينبغي �أن تنظر الدول الأع�ضاء يف و�ضع مبادئ توجيهية ومعايري ،ب�سند ت�شريعي عند االقت�ضاء،
حتكم ا�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية .وينبغي �أن حترتم تلك املبادئ التوجيهية واملعايري املبادئ
الأ�سا�سية املبينة يف هذا ال�صك ،وينبغي �أن تتناول ،فيما تتناول ،ما يلي:
(�أ)

�شروط �إحالة الق�ضايا �إىل برامج العدالة الت�صاحلية؛

(ب) معاجلة الق�ضايا بعد العملية الت�صاحلية؛
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(ج) م�ؤهالت املي�سرين وتدريبهم وتقييمهم؛
(د)  �إدارة برامج العدالة الت�صاحلية؛
(ﻫ)

معايري الكفاءة وقواعد ال�سلوك التي حتكم ت�سيري برامج العدالة الت�صاحلية.

 -13ينبغي �أن ُتط َّبق على برامج العدالة الت�صاحلية ،وال �سيما العمليات الت�صاحلية� ،ضمانات
�إجرائية �أ�سا�سية تكفل الإن�صاف للجاين وال�ضحية ،وهي:
(�أ) رهنا بالقانون الوطني ،ينبغي �أن يكون لل�ضحية واجلاين احلق يف الت�شاور مع م�ست�شار
قانوين ب�ش�أن العملية الت�صاحلية ،ويف الرتجمة التحريرية و�/أو ال�شفوية عند ال�ضرورة .وينبغي �أن
للق�صر ،عالوة على ذلك ،احلق يف احل�صول على امل�ساعدة من �أحد الأبوين �أو من و�صي؛
يكون َّ
(ب) ينبغي �إطالع الأطراف ب�صورة وافية ،قبل املوافقة على امل�شاركة يف العملية الت�صاحلية،
على حقوقهم وطبيعة العملية الت�صاحلية والنتائج التي ميكن �أن ترتتب على قرارهم؛
(ج) ال ينبغي �إرغام ال�ضحية وال اجلاين على امل�شاركة يف العملية الت�صاحلية �أو قبول النواجت
الت�صاحلية �أو دفعه �إىل ذلك بو�سائل جمحفة.
 -14ينبغي �أن تكون املناق�شات التي ال جتري علنا يف العملية الت�صاحلية �سرية ،وال ينبغي �إف�شا�ؤها
الحقا �إ َّال مبوافقة الأطراف �أو ح�سب ما يقت�ضي القانون الوطني.
 -15ينبغي �أن يكون هناك �إ�شراف ق�ضائي ،عند االقت�ضاء ،على نتائج االتفاقات النا�شئة عن
برامج العدالة الت�صاحلية� ،أو �أن تدرج يف قرارات �أو �أحكام ق�ضائية .وحيثما يحدث ذلك ،ينبغي �أن
تكون للناجت نف�س و�ضعية � ِّأي قرار �أو حكم ق�ضائي �آخر ،وينبغي �أن يحول الناجت دون املالحقة الق�ضائية
ب�ش�أن نف�س الوقائع.
 -16حيثما ال ي�صل الأطراف �إىل اتفاق بينهم ،ينبغي �أن تعاد الق�ضية �إىل عمليات العدالة اجلنائية
القائمة و�أن يبت دون �إبطاء يف كيفية الت�صرف .وال ي�ستخدم يف �إجراءات العدالة اجلنائية الالحقة
جمرد عدم التو�صل �إىل اتفاق.
 -17ينبغي �أن ُيحال عدم تنفيذ االتفاق ال��ذي يتم يف �أثناء العملية الت�صاحلية �إىل الربنامج
الت�صاحلي جمددا� ،أو �إىل عمليات العدالة اجلنائية القائمة حيثما يقت�ضي القانون الوطني ذلك،
و�أن يبت دون �إبطاء يف كيفية الت�صرف .وال ينبغي �أن ي�ستخدم عدم تنفيذ االتفاق ،با�ستثناء القرار �أو
احلكم الق�ضائي ،كمربر لإ�صدار حكم �أ�شد يف �إجراءات العدالة اجلنائية الالحقة.
املي�سرون واجباتهم بنـزاهة ،مع االحرتام الواجب لكرامة الأطراف .وينبغي
 -18ينبغي �أن ي�ؤدي ِّ
للمي�سرين ،ب�صفتهم تلك� ،أن يكفلوا �أن يت�صرف الأطراف باحرتام ،كل منهم جتاه الآخر ،و�أن مي ِّكنوا
ِّ
الأطراف من التو�صل �إىل حل مالئم فيما بينهم.
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للمي�سرين فهم جيد للثقافات واملجتمعات املحلية و�أن يح�صلوا ،عند االقت�ضاء،
 -19يجب �أن يكون ِّ
على تدريب �أويل قبل تويل مهام التي�سري.

رابعاً -التطوير امل�ستمر
لربامج العدالة الت�صاحلية
 -20ينبغي �أن تنظر الدول الأع�ضاء يف و�ضع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات وطنية تهدف �إىل تطوير
العدالة الت�صاحلية و�إىل ترويج ثقافة بني �سلطات �إنفاذ القوانني وال�سلطات الق�ضائية واالجتماعية،
وكذلك بني املجتمعات املحلية ،م�ؤاتية ال�ستخدام العدالة الت�صاحلية.
 -21ينبغي �أن يكون هناك ت�شاور منتظم بني �سلطات العدالة اجلنائية ومديري برامج العدالة
الت�صاحلية ،من �أجل تطوير فهم م�شرتك للعمليات والنواجت الت�صاحلية وتعزيز فعاليتها ،وتو�سيع
نطاق ا�ستخدام الربامج الت�صاحلية ،وا�ستك�شاف ال�سبل التي ميكن بها �إدماج النهوج الت�صاحلية يف
ممار�سات العدالة اجلنائية.
 -22ينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�شجع ،بالتعاون مع املجتمع املدين عند االقت�ضاء ،البحوث عن برامج
العدالة الت�صاحلية وتقييمات تلك الربامج ،بغية تقدير مدى �إف�ضائها �إىل نواجت ت�صاحلية ،ومدى
�صالحيتها كمكمل �أو بديل لعمليات العدالة اجلنائية ،ومدى توفريه نواجت �إيجابية جلميع الأطراف.
وقد يلزم مع مرور الزمن �إدخال تغيريات ملمو�سة على عمليات العدالة الت�صاحلية .ولذلك ينبغي
�أن ت�شجع الدول الأع�ضاء تقييم وتعديل تلك الربامج على فرتات منتظمة .وينبغي �أن ي�سرت�شد بنتائج
البحوث والتقييمات يف موا�صلة تطوير ال�سيا�سات والربامج.

خام�ساً� -شرط ا�ستثناء
 -23لي�س يف هذه املبادئ الأ�سا�سية ما مي�س ب� ِّأي حقوق للجاين �أو ال�ضحية تكون مقررة يف القانون
الوطني �أو القانون الدويل املنطبق.

ثالثاً -التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
التعر�ض للتعذيب وغريه
�  -12إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من ُّ
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة*
12

املادة 1
 -1لأغرا�ض هذا الإعالن ،يق�صد بالتعذيب � ُّأي عمل ينتج عنه �أمل �أو عناء �شديد ،ج�سديا كان �أو
عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ما بفعل �أحد املوظفني العموميني �أو بتحري�ض منه وذلك لأغرا�ض مثل
احل�صول من هذا ال�شخ�ص �أو من �شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه
�أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه� ،أو تخويفه �أو تخويف �أ�شخا�ص �آخرين .وال ي�شمل التعذيب الأمل �أو العناء الذي
يكون نا�شئا عن جمرد جزاءات م�شروعة �أو مالزما لها �أو مرتتبا عليها ،بقدر مت�شي ذلك ،مع جمموعة
القواعد الدنيا ملعاملة ال�سجناء)1(13.
 -2يع ّد التعذيب �شكال متفاقما ومتعمدا من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة.

املادة 2
ُيعترب � ُّأي عمل من �أعمال التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة امتهانا للكرامة الإن�سانية ُيدان بو�صفه �إنكارا ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة وانتهاكا حلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

املادة 3
ال يجوز لأيِّ دولة �أن ت�سمح بالتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة �أو �أن تت�سامح فيه .وال يجوز اتخاذ الظروف اال�ستثنائية ،مثل حالة احلرب �أو خطر احلرب �أو

*مرفق قرار اجلمعية العامة ( 3452د.)30-
()1حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
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عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي �أو �أية حالة طوارئ عامة �أخرى ،ذريعة لتربير التعذيب �أو غريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

املادة 4
على كل دولة �أن تتخذ ،وفق ًا لأحكام هذا االعالن ،تدابري فعالة ملنع ممار�سة التعذيب وغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة داخل �إطار واليتها.

املادة 5
يجب �أن يكون تدريب املوظفني املك َّلفني بتنفيذ القوانني وغريهم من املوظفني العموميني الذين
قد يكونون م�س�ؤولني عن الأ�شخا�ص املحرومني من حرياتهم تدريبا يكفل املراعاة التامة حلظر التعذيب
وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .كما يدرج هذا احلظر ،على النحو
املنا�سب ،يف ما ي�صدر من قواعد �أو تعليمات عامة ب�ش�أن واجبات ووظائف �أيِّ فرد قد تكون له عالقة
بحجز مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو معاملتهم.

املادة 6
على كل دولة �أن جتعل طرق اال�ستجواب وممار�ساته ،وكذلك الرتتيبات املعمول بها يف حجز
ومعاملة الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم يف �إقليمها ،حمل مراجعة م�ستمرة ومنهجية بهدف منع
�أية حالة من حاالت التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

املادة 7
على كل دولة �أن تكفل الن�ص يف قانونها اجلنائي على �أنَّ جميع �أعمال التعذيب املع َّرفة يف املادة 1
تعترب جرائم .وينطبق ال�شيء ذاته فيما يتعلق بالأعمال التي ت�شكل ا�شرتاكا يف التعذيب �أو تواط�ؤا عليه
�أو حتري�ضا عليه �أو حماولة الرتكابه.

املادة 8
لكل �شخ�ص يدعي �أن��ه تع َّر�ض للتعذيب �أو غ�يره من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة بفعل موظف عمومي �أو بتحري�ض منه ،احلق يف �أن ي�شكو �إىل ال�سلطات املخت�صة يف
الدولة املعنية ،ويف �أن ُتد َر�س ق�ضيته درا�سة حمايدة من قبل هذه ال�سلطات.

املادة 9
حيثما وجدت �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أنَّ عم ًال من �أعمال التعذيب املع َّرفة يف املادة  1قد
ارتكب ،ي�صبح على ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املعنية �أن ت�شرع فور ًا يف �إجراء حتقيق حمايد حتى
و�إن مل تكن هناك � ُّأي �شكوك ر�سمية.

اجلزء الأول ،ثالث ًا -التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية الال�إن�سانية �أو املهينة
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املادة 10
�إذا ثبت من حتقيق ُ�أجري مبوجب املادة � 8أو املادة � 9أنَّ عم ًال من �أعمال التعذيب املع َّرفة يف
املادة  1قد ارتكبُ ،ي�شرع فور ًا يف �إقامة الدعوى اجلنائية �ضد املتهم �أو املتهمني باجلرمية وفق ًا للقانون
القومي .و�إذا اع ُترب �أنَّ االدعاء بارتكاب �أ�شكال �أخرى من املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة ،هو ادعاء ي�ستند �إىل �أ�سا�س �صحيح ،يخ�ضع املتهم �أو املتهمون باجلرمية للإجراءات اجلنائية
�أو الت�أديبية �أو غريها من الإجراءات املنا�سبة.

املادة 11
�إذا ثبت �أنَّ عم ًال من �أعمال التعذيب �أو غ�يره من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي �أو بتحري�ض منه ،يكفل للمجني عليه الإن�صاف
والتعوي�ض وفق ًا للقانون القومي.

املادة 12
�إذا ثبت �أنَّ الإدالء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ال يجوز اتخاذ ذلك البيان دليال �ضد ال�شخ�ص املعني �أو �ضد � ِّأي �شخ�ص �آخر
يف �أية دعوى.

 -13مبادئ �آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�صحيني،
وال �سيما الأطباء ،يف حماية امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة*
12

املبد�أ 1
من واج��ب املوظفني ال�صحيني ،وبخا�صة الأط �ب��اء ،املك َّلفني بالرعاية الطبية للم�سجونني
واملحتجزين �أن يو ِّفروا لهم حماية �صحتهم البدنية والعقلية و�أن يعاجلوا املر�ض معاجلة من نف�س
النوعية وامل�ستوى املتاحني لغري امل�سجونني �أو املحتجزين.

املبد�أ 2
�إنَّ مما ي�ش ِّكل انتهاك ًا ج�سيم ًا لآداب مهنة الطب ،وجرمية مبوجب ال�صكوك الدولية املنطبقة،
�أن يقوم املوظفون ال�صحيون وال �سيما الأطباء ،بطريقة �إيجابية �أو �سلبية ،ب�أعمال ت�ش ّكل م�شاركة يف

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،194/37املعتمد يف  18كانون الأول/دي�سمرب .1982
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التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �أو تواط�ؤا �أو حتري�ضا
على هذه الأفعال �أو حماوالت الرتكابها)1(.
12

املبد�أ 3
�إنَّ مما ي�ش ِّكل انتهاك ًا لآداب مهنة الطب �أن يقيم املوظفون ال�صحيون ،وال �سيما الأطباء� ،أية
عالقة مهنية مع ال�سجناء �أو املحتجزين ،ال يكون الق�صد الوحيد منها هو تقييم �أو حماية �أو حت�سني
ال�صحة البدنية �أو العقلية لل�سجني �أو املحتجز.

املبد�أ 4
�إنَّ مما ي�ش ِّكل انتهاك ًا لآداب مهنة الطب �أن يقوم املوظفون ال�صحيون وال �سيما الأطباء ،مبا يلي:
(�أ) ا�ستخدام معارفهم ومهاراتهم للم�ساعدة يف �أ�ساليب ا�ستجواب ال�سجناء واملحتجزين
على نحو قد ي�ضر بال�صحة �أو احلالة البدنية �أو العقلية له�ؤالء امل�سجونني �أو املحتجزين �أو يتنافى مع
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة)2(.
13

(ب) ال�شهادة� ،أو اال�شرتاك يف ال�شهادة ،ب�أنَّ ال�سجناء �أو املحتجزين الئقون ل ِّأي �شكل من
�أ�شكال املعاملة �أو العقوبة التي قد ت�ضر ب�صحتهم البدنية �أو العقلية والتي تتنافى مع ال�صكوك الدولية
ذات ال�صلة.

()1انظر �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة (قرار اجلمعية العامة ( 3452د )30-وتن�ص املادة  1منه على:
	  -1لأغرا�ض هذا الإعالن ،يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عناء �شديد ،ج�سديا كان �أو عقليا ،يلحق عمدا
ب�شخ�ص ما بفعل �أحد املوظفني العموميني �أو بتحري�ض منه وذلك لأغرا�ض مثل احل�صول من هذا ال�شخ�ص �أو من �شخ�ص
�آخر على معلومات �أو اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه� ،أو تخويفه �أو تخويف �أ�شخا�ص �آخرين.
وال ي�شمل التعذيب الأمل �أو العناء الذي يكون نا�شئا عن جمرد جزاءات م�شروعة �أو مالزما لها �أو مرتتبا عليها ،بقدر مت�شي
ذلك مع جمموعة القواعد النموذجية املوحدة الدنيا ملعاملة ال�سجناء.
 -2يع ��د التعذيب �شكال متفاقم ��ا ومتعمدا من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وفيما يلي ن�ص
املادة  7من الإعالن:
على كل دولة �أن تكفل الن�ص يف قانونها اجلنائي على �أن جميع �أعمال التعذيب املع ّرفة يف املادة  1تعترب جرائم ،وينطبق
ال�شيء ذاته فيما يتعلق بالأعمال التي ت�ش ّكل ا�شرتاكا يف التعذيب �أو تواط�ؤا عليه �أو حتري�ضا عليه �أو حماولة الرتكابه.
(	)2ال �سيما الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د))3-؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-املرفق)؛
و�إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (قرار
اجلمعية العامة ( 3452د ،)30-املرفق)؛ والقواعد النموذجية املوحدة الدنيا ملعاملة ال�سجناء (حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك
دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء،
الرقم .)34
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املبد�أ 5
�إنَّ مما ي�ش ِّكل انتهاك ًا لآداب مهنة الطب �أن ي�شرتك املوظفون ال�صحيون ،وال �سيما الأطباء يف
� ِّأي �إجراء لتقييد �سجني �أو حمتجز �إ َّال �إذا تق ّرر مبعايري طبية حم�ضة �أنَّ هذا الإجراء �ضروري حلماية
ال�صحة البدنية �أو العقلية �أو ال�سالمة لل�سجني �أو املحتجز ذاته� ،أو زمالئه ال�سجناء �أو املحتجزين� ،أو
حرا�سه وال ي�ش ّكل خطرا على �صحته البدنية �أو العقلية.

املبد�أ 6
ال يجوز تقييد املبادئ ال�سابقة الذكر ل ِّأي �سبب من الأ�سباب ،مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة.

بالتق�صي والتوثيق الف ّعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه
 -14املبادئ املتعلقة
ّ
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة*
12

 -1من �أغرا�ض التق�صي والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (امل�شار �إليها فيما يلي بالتعذيب �أو غريه من �إ�ساءة املعاملة) ما يلي:
(�أ)
امل�س�ؤولية؛

تو�ضيح الوقائع و�إثبات م�س�ؤولية الأفراد والدول �إزاء ال�ضحايا و�أ�سرهم والإقرار بهذه

(ب) حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرر هذه الأعمال؛
(ج) تي�سري املالحقة الق�ضائية و�/أو ،عند االقت�ضاء ،اجلزاءات الت�أديبية للأ�شخا�ص الذين
يدل التق�صي على كونهم م�س�ؤولني ،و�إثبات احلاجة �إىل احل�صول على التعوي�ض واجلرب الكاملني من
الدولة ،مبا يف ذلك احل�صول على تعوي�ض مايل عادل وكاف وتوفري و�سائل الرعاية الطبية والت�أهيل.
 -2تكفل الدول التحقيق فور ًا وبفعالية يف ال�شكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب �أو ب�إ�ساءة املعاملة.
وحتى يف حال عدم وجود �شكوى �صريحة ،ينبغي �إجراء حتقيق �إذا وجدت دالالت �أخرى على احتمال
وقوع تعذيب �أو �إ�ساءة معاملة .وينبغي �أن يت�صف املحققون ،الذين يكونون م�ستقلني عن امل�شتبه يف
ارتكابهم لهذه اجلرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها ،بالكفاءة والنـزاهة .ويتاح له�ؤالء املحققني
�أو مي َّكنون من �أن يطلبوا �إجراء حتقيقات من قبل خرباء طبيني نزهاء �أو غريهم من اخلرباء .وتكون
الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف �إجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها.

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،89/55املعتمد يف  4كانون الأول/دي�سمرب .2000
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�( -3أ) لهيئات التحقيق �سلطة وعليها واجب احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق.
ويو�ضع حتت ت�صرف الأ�شخا�ص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد امليزانية واملوارد التقنية
لكفالة فعالية التحقيق .وتكون لهم �أي�ض ًا �سلطة �إلزام جميع العاملني ب�صفة ر�سمية املزعوم �ضلوعهم
يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة على املثول �أمامهم والإدالء ب�شهاداتهم .وينطبق الأمر نف�سه على � ِّأي
�شاهد .وحتقيقا لهذا الغر�ض ،تتمتع هيئة التحقيق ب�سلطة �إ�صدار �أوامر ا�ستدعاء لل�شهود ،مبن فيهم
� ُّأي موظفني يزعم �ضلوعهم ،وطلب تقدمي الأدلة.
(ب) تكفل حماية �ضحايا مفرت�ضني للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،وال�شهود ،والقائمني بالتحقيق
و�أ�سرهم من العنف� ،أو التهديدات بالعنف �أو �أيِّ �شكل �آخر من �أ�شكال الرتهيب التي قد تن�ش�أ نتيجة
لإجراء التحقيق .وينحى الأ�شخا�ص الذين يحتمل �ضلوعهم يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة عن �أيِّ موقع
مينحهم ممار�سة النفوذ �أو ال�سلطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على امل�شتكني وال�شهود و�أ�سرهم،
وعلى القائمني بالتحقيق.
 -4يب ّلغ ال�ضحايا املفرت�ضون للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن �أيِّ جل�سة تعقد
وميكنون من ح�ضورها ومن االطالع على جميع املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق ،ويكون لهم احلق يف
تقدمي �أدلة �أخرى.
()1

12

�( -5أ) يف احل��االت التي تكون فيها �إج��راءات التحقيق ناق�صة ب�سبب قلة اخل�برة �أو �شبهة
التح ّيز� ،أو ب�سبب الوجود الظاهر لنمط من التع�سف� ،أو لأ�سباب وجيهة �أخ��رى ،تكفل ال��دول �إجراء
التحقيقات من خالل جلنة حتقيق م�ستقلة �أو �إجراء م�شابه .ويختار �أع�ضاء هذه اللجنة ملا ي�شهد لهم
به من نزاهة وكفاءة وا�ستقاللية ك�أفراد .وعلى الأخ�ص ،يكون ه��ؤالء م�ستقلني عن �أيِّ من امل�شتبه
يف ارتكابهم �أفعاال جرمية وعن امل�ؤ�س�سات �أو الوكاالت التي قد يعملون لديها .وتكون لهذه اللجنة
�سلطة احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق ،وجت��ري التحقيق على نحو ما تن�ص عليه
()1
هذه املبادئ.
(ب) ُيع ّد تقرير كتابي خالل مدة معقولة من الزمن يبينّ نطاق التحقيق والإجراءات والأ�ساليب
التي ا�ستخدمت يف تقييم الأدلة ،ف�ضال عن اال�ستنتاجات والتو�صيات املبنية على الوقائع امل�ستخل�صة
وعلى القانون ال�ساري .وين�شر هذا التقرير لدى �إمتامه .وي�صف هذا التقرير �أي�ض ًا بالتف�صيل
� َّأي �أح��داث مع َّينة ثبت وقوعها والأدل��ة التي بنيت عليها النتائج ،كما ي��ورد قائمة ب�أ�سماء ال�شهود
الذين �أدل��وا ب�شهاداتهم با�ستثناء من كتمت هويتهم لغر�ض حمايتهم .وت��رد ال��دول��ة ،يف غ�ضون
فرتة زمنية معقولة ،على تقرير التحقيق وت�شري ،عند االقت�ضاء� ،إىل اخلطوات التي تقرر اتخاذها
ا�ستجابة لذلك.

()1يف ظروف مع َّينة قد تقت�ضي الأخالقيات املهنية احلفاظ على �سرية املعلومات .ولذا ينبغي احرتام هذه املتطلبات.

اجلزء الأول ،ثالث ًا -التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية الال�إن�سانية �أو املهينة
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�( -6أ) ينبغي للخرباء الطبيني امل�شاركني يف التحقيق يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة �أن يت�صرفوا
يف جميع الأوقات وفق ًا لأعلى املعايري الأخالقية و�أن يح�صلوا بخا�صة على املوافقة عن علم قبل �إجراء
� ِّأي فح�ص .ويجب �أن يكون هذا الفح�ص مطابقا للمعايري امل�ستقرة يف جمال املمار�سة الطبية .وعلى
وجه اخل�صو�ص ،يتم �إجراء هذه الفحو�ص على انفراد ب�إ�شراف اخلبري الطبي دون ح�ضور موظفي
الأمن وغريهم من املوظفني احلكوميني.
(ب) يعد اخلبري الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور ،يت�ضمن على الأقل ما يلي:
‘ ’1ظ ��روف املقابلة :ا�سم ال�شخ�ص املعني وا�سم اجلهة التي ينت�سب �إليها احلا�ضرون
لدى �إجراء الفح�ص ،والوقت والتاريخ بالتحديد؛ وموقع امل�ؤ�س�سة التي يجري فيها الفح�ص
وطبيعتها وعنوانها (مركز احتجاز ،م�ستو�صف ،م�سكن ،وما �إىل ذلك)؛ (مبا يف ذلك رقم
الغرفة عند االقت�ضاء)؛ وظروف ال�شخ�ص املعني وقت �إجراء الفح�ص (مثال ذلك طبيعة � ِّأي
قيود تكون موجودة لدى و�صوله �أو خالل �إجراء الفح�ص ،ووجود قوات الأمن خالل الفح�ص،
ومظهر الأ�شخا�ص املرافقني لل�سجني ،والتهديدات املوجهة �إىل الفاح�ص)؛ �أو � َّأي عوامل �أخرى
ذات �صلة؛
‘ ’2رواية الوقائع� :سرد مف�صل حلكاية ال�شخ�ص املعني كما رواها خالل املقابلة ،مبا يف ذلك
ذكر الأ�ساليب املزعومة للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،والأوقات التي يزعم وقوع التعذيب �أو �إ�ساءة
املعاملة فيها ،وجميع ال�شكاوى من الأعرا�ض البدنية والنف�سية؛
‘ ’3الفح�ص البدين والنف�سي :ت�سجيل جميع النتائج املتعلقة باحلالة البدنية والنف�سية التي
خل�ص �إليها الفح�ص ال�سريري ،مبا يف ذلك االختبارات الت�شخي�صية املالئمة ،و�صور جميع
اجلروح بالألوان �إن �أمكن؛
‘ ’4الر�أي :تف�سري للعالقة املحتملة بني نتائج الفحو�ص البدنية والنف�سية وبني �إمكانية وقوع
التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة .وينبغي تقدمي تو�صية ب�ش�أن �إجراء � ِّأي عالج طبي ونف�سي الزم و�/أو
�إجراء � ِّأي فحو�ص �أخرى؛
‘ ’5جهة الإعداد :ينبغي �أن يحدد التقرير بو�ضوح هوية الأ�شخا�ص الذين قاموا بالفح�ص كما
ينبغي �أن يكون مو َّقع ًا.
(ج) يكون التقرير �سريا ويب َّلغ �إىل ال�شخ�ص املعني �أو �إىل ممثله املعني .وتطلب �آراء ال�شخ�ص
املعني �أو ممثله ب�ش�أن عملية الفح�ص وت�سجيل هذه الآراء يف التقرير .وينبغي �أي�ض ًا تقدمي التقرير
كتابة ،عند االقت�ضاء� ،إىل ال�سلطة امل�س�ؤولة عن التحقيق يف ادعاء التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة .وتقع
على الدولة م�س�ؤولية �ضمان ت�سليم التقرير �إىل ه�ؤالء الأ�شخا�ص .وال يتاح التقرير �إىل � ِّأي �شخ�ص �آخر،
�إ َّال مبوافقة ال�شخ�ص املعني �أو بناء على �إذن من حمكمة لها �سلطة �إنفاذ عملية نقله على هذا النحو.

رابعاً -عقوبة الإعدام
 -15عقوبة الإعدام

*

12

�إنَّ اجلمعية العامة
�إذ ت�شري �إىل قرارها ( 2393الدورة  )23املتخذ يف  26ت�شرين الثاين/نوفمرب  1968ب�ش�أن اتباع
�أدق الإجراءات القانونية وتوفري �أكرب ال�ضمانات املمكنة للمتهمني يف اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة
الإع��دام ،وكذلك �إىل موقف الدول الأع�ضاء من �إمكان زيادة احلد من ا�ستعمال عقوبة الإع��دام �أو
الغائها كليا،
و�إذ حتيط علما بذلك اجلزء من تقرير املجل�س االقت�صادي واالجتماعي( )1الذي يتناول مو�ضوع
املقدم عم ًال بالقرار امل�شار �إليه �أعاله،
نظر املجل�س يف تقرير الأمني العام عن عقوبة الإعدام(َّ )2
()13

()14

و�إذ حتيط علما بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( 1574الدورة  )50املتخذ يف � 20أيار/
مايو ،1971
و�إذ ترى من امل�ست�صوب �أن توا�صل الأمم املتحدة النظر يف م�س�ألة عقوبة الإعدام و�أن يت�سع نطاق
هذا النظر،
 -1تالحظ مع االرتياح التدابري التي مت اتخاذها من قبل عدد من ال��دول لكفالة اتباع
الإج��راءات الدقيقة وتوفري ال�ضمانات القانونية للمتهمني يف اجلرائم املعاقب عليها بالإعدام يف
البلدان التي ال تزال ت�أخذ بهذه العقوبة؛
 -2وترى وجوب بذل جهود جديدة ل�ضمان تطبيق مثل هذه الإجراءات وال�ضمانات ،يف كل
مكان ،يف اجلرائم املعاقب عليها بعقوبة الإعدام؛
 -3وت�ؤكد �أنَّ الهدف الأول الذي يجب ال�سعي �إليه ،من �أجل الكفالة التامة للحق يف احلياة
املن�صو�ص عليه يف املادة  3من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،هو الت�ضييق التدريجي لعدد اجلرائم
التي جتوز املعاقبة عليها بعقوبة الإعدام ،على اعتبار �أنَّ ال�شيء امل�ست�صوب يف نهاية املطاف هو �إلغاء
هذه العقوبة يف جميع البلدان �إلغاء تاما؛

*قرار اجلمعية العامة ( 2857د ،)26-املعتمد يف  20كانون الأول/دي�سمرب .1971
()1الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة ال�ساد�سة والع�شرون ،امللحق رقم  ،(A/8403) 3الف�صل الثامن ع�شر ،الفرع جيم.
( E/4947)2و.Corr.1
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بعد �إىل �إف��ادة الأم�ين العام مبا تطبقه من
 -4وتدعو ال��دول الأع�ضاء التي مل تقم بذلك ُ
�إجراءات و�ضمانات قانونية ومبوقفها من �إمكان زيادة احلد من ا�ستعمال عقوبة الإعدام �أو �إلغائها
كليا ،وذل��ك بتزويده باملعلومات املطلوبة يف الفقرتني ( 1ج) و 2من ق��رار اجلمعية العامة 2393
(الدورة )23؛
 -5وترجو الأم�ين العام �أن يعمم على ال��دول الأع�ضاء يف �أق��رب وقت ممكن ،جميع الردود
التي وردت من الدول الأع�ضاء على اال�ستف�سارات التي ت�ضمنتها الفقرة ( 1ج) والفقرة  2من القرار
( 2393الدورة  ،)23وكذلك الردود التي �سرتد بعد �صدور هذا القرار ،و�أن يوايف املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي يف دورته الثانية واخلم�سني بتقرير تكميلي؛
 -6كما ترجو الأمني العام القيام ،ا�ستنادا �إىل املعلومات املقدمة ،عم ًال بالفقرة � 4أعاله ،من
حكومات الدول الأع�ضاء التي ال تزال تطبق بها عقوبة الإعدام ،ب�إعداد تقرير منف�صل عن املمار�سات
والقواعد القانونية التي تنظم حق املحكوم عليه بالإعدام يف التما�س العفو �أو تخفيف العقوبة �أو ت�أجيلها،
وموافاة اجلمعية العامة بهذا التقرير.

� -16ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون
عقوبة الإعدام*
12

 -1يف البلدان التي مل تلغ عقوبة الإعدام ،ال يجوز �أن تفر�ض عقوبة الإعدام �إ َّال يف �أخطر اجلرائم
على �أن يكون مفهوما �أنَّ نطاقها ينبغي �أ َّال يتعدى اجلرائم املتعمدة التي ت�سفر عن نتائج مميتة �أو غري
ذلك من النتائج البالغة اخلطورة.
  -2ال يجوز �أن تفر�ض عقوبة الإعدام �إ َّال يف حالة جرمية ين�ص القانون ،وقت ارتكابها ،على عقوبة
املوت فيها ،على �أن يكون مفهوما �أنه �إذا �أ�صبح حكم القانون يق�ضي بعد ارتكاب اجلرمية بفر�ض عقوبة
�أخف ،ا�ستفاد املجرم من ذلك.
  -3ال يحكم باملوت على الأ�شخا�ص الذين مل يبلغوا �سنَّ الثامنة ع�شرة وقت ارتكاب اجلرمية وال ينفذ
حكم الإعدام باحلوامل �أو بالأمهات احلديثات الوالدة وال بالأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا فاقدين لقواهم
العقلية.
  -4ال يجوز فر�ض عقوبة الإعدام �إ َّال حينما يكون ذنب ال�شخ�ص املتهم قائما على دليل وا�ضح ومقنع
ال يدع جماال لأيِّ تف�سري بديل للوقائع.
  -5ال يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام �إ َّال مبوجب حكم نهائي �صادر عن حمكمة خمت�صة بعد �إجراءات
قانونية تو ِّفر كل ال�ضمانات املمكنة لت�أمني حماكمة عادلة ،مماثلة على الأقل لل�ضمانات الواردة يف املادة
 14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )1(،مبا يف ذلك حق �أيِّ �شخ�ص م�شتبه يف
()13

* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،50/1984املعتمد يف � 25أيار/مايو .1984
( )1مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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ارتكابه جرمية ميكن �أن تكون عقوبتها الإعدام �أو متهم بارتكابها يف احل�صول على م�ساعدة قانونية
كافية يف كل مراحل املحاكمة.
 -6لكل َمن ُيح َكم عليه بالإعدام احلق يف اال�ستئناف لدى حمكمة �أعلى ،وينبغي اتخاذ اخلطوات
الكفيلة بجعل هذا اال�ستئناف �إجباريا.
 -7لكل من يحكم عليه بالإعدام احلق يف التما�س العفو� ،أو تخفيف احلكم ،ويجوز منح العفو �أو
تخفيف احلكم يف جميع حاالت عقوبة الإعدام.
  -8ال ُتنفّذ عقوبة الإعدام �إىل �أن يتم الف�صل يف �إجراءات اال�ستئناف �أو �أية �إجراءات تت�صل بالعفو
�أو تخفيف احلكم.
 -9حني حتدث عقوبة الإعدام ،تن ّفذ بحيث ال ت�سفر �إ َّال عن احلد الأدنى املمكن من املعاناة.

 -17تنفيذ ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق
الذين يواجهون عقوبة الإعدام*
12

�إنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
�إذ ي�شري �إىل قراره  50/1984امل�ؤرخ يف � 25أيار/مايو  ،1984الذي اعتمد فيه ال�ضمانات التي
تكفل حماية حقوق �أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام،
و�إذ ي�شري �أي�ض ًا �إىل القرار  15الذي اتخذه م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني)1(،
13

و�إذ ي�شري كذلك �إىل الفرع العا�شر من قراره  ،10/1986امل�ؤرخ يف � 21أيار/مايو  ،1986الذي
طلب فيه �إجراء درا�سة مل�س�ألة عقوبة الإعدام وللإ�سهامات اجلديدة التي قدمتها علوم الإجرام يف هذا
ال�صدد.
و�إذ يحيط علما بتقرير الأمني العام عن تنفيذ �ضمانات الأمم املتحدة التي تكفل حماية حقوق
�أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام)2( ،
()14

و�إذ يالحظ مع االرتياح �أنَّ عدد ًا كبري ًا من الدول الأع�ضاء قد ز َّودت الأمني العام مبعلومات عن
تنفيذ ال�ضمانات وقدمت �إ�سهامات،
و�إذ يالحظ مع التقدير الدرا�سة املتعلقة مبو�ضوع عقوبة الإعدام والإ�سهامات اجلديدة لعلوم
الإجرام يف هذا ال�صدد)3( ،
()15

* قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،64/1989املعتمد يف � 24أيار/مايو .1989
( )1انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب :1985
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع هاء.
( )2انظر  E/AC.57/1988/9و Corr.1و.Corr.2
(.E/AC.57/1988/CRP.7 )3
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و�إذ يثري جزعه ا�ستمرار وقوع املمار�سات التي ال تتفق وال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق �أولئك
الذين يواجهون عقوبة الإعدام،
و�إذ يدرك �أنَّ التنفيذ الفعال لتلك ال�ضمانات ي�ستلزم �إعادة النظر يف الت�شريعات الوطنية ذات
ال�صلة ،وتعزيز ن�شر الن�ص املتعلق بذلك بني جميع الأ�شخا�ص والكيانات املعنية بتلك ال�ضمانات،
امل�شار �إليهم يف القرار  15الذي اتخذه امل�ؤمتر ال�سابع،
التقدم يف اجتاه التنفيذ الأكرث فعالية لل�ضمانات على
و�إذ هو مقتنع ب�أنه ينبغي حتقيق املزيد من ُّ
ال�صعيد الوطني ،مع كونه مفهوما �أ َّال تتخذ هذه ذريعة لت�أخري �إلغاء عقوبة الإعدام �أو احليلولة دون
هذا الإلغاء،
و�إذ ي�س ّلم باحلاجة �إىل املعلومات ال�شاملة والدقيقة �إىل بحوث �إ�ضافية عن تنفيذ ال�ضمانات
وعن عقوبة الإعدام بوجه عام يف كل منطقة من مناطق العامل،
 -1يو�صي ب�أن تتخذ الدول الأع�ضاء اخلطوات الالزمة لتنفيذ ال�ضمانات ولزيادة تعزيز
حماية حقوق �أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام ،وذلك عن طريق ما يلي ،حيثما انطبق ذلك:
(�أ) كفالة حماية خا�صة للأ�شخا�ص الذين يواجهون ُتهم ًا ُيعا َقب عليها بالإعدام ،بتوفري
الوقت والت�سهيالت التي يحتاجون �إليها لإعداد دفاعهم ،مبا يف ذلك امل�ساعدة املالئمة من حمام يف
تقدم يف احلاالت التي
كل مرحلة من مراحل الإجراءات مبا يزيد على ،ويتجاوز حدود ،احلماية التي َّ
ال تنطبق فيها عقوبة الإعدام؛
(ب) الن�ص على وجوب اال�ستئناف �أو املراجعة يف جميع ق�ضايا اجلرائم التي يعاقب عليها
بالإعدام ،مع توفري �شروط طلب الر�أفة �أو العفو فيها جميعا؛
(ج) تعيني حد �أق�صى لل�سن التي ال يجوز بعدها احلكم على ال�شخ�ص بالإعدام �أو تنفيذ
�إعدامه؛
(د)  �إلغاء عقوبة الإعدام بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يعانون من التخلف العقلي �أو الأهلية
العقلية املحدودة �إىل درجة كبرية� ،سواء يف مرحلة احلكم �أو التنفيذ؛
 -2يدعو الدول الأع�ضاء �إىل التعاون مع الهيئات املتخ�ص�صة ،واملنظمات غري احلكومية،
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،والأخ�صائيني يف هذا امليدان ،لبذل اجلهود يف �إجراء بحوث عن ا�ستخدام
عقوبة الإعدام يف كل منطقة من مناطق العامل؛
 -3يدعو �أي�ض ًا ال��دول الأع�ضاء �إىل ت�سهيل جهود الأم�ين العام جلمع املعلومات ال�شاملة
والدقيقة يف حينها عن تنفيذ ال�ضمانات وعن عقوبة الإعدام بوجه عام؛
 -4يدعو كذلك الدول الأع�ضاء التي مل تفعل ذلك بعد �إىل �أن ت�ستعر�ض املدى الذي تبلغه
ت�شريعاتها يف توفري ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق �أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام ،وفق ًا ملا
ورد يف مرفق قرار املجل�س 50/1984؛
 -5يحث الدول الأع�ضاء على �أن تن�شر ،لكل فئة من فئات اجلرائم التي يجوز احلكم على
مرتكبها بالإعدام ،وعلى �أ�سا�س �سنوي �إذا �أمكن ذلك ،معلومات عن ا�ستخدام عقوبة الإعدام ،تت�ضمن
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عدد الأ�شخا�ص الذين ُحكم عليهم بالإعدام ،وعدد حاالت الإعدام التي ُنفذت بالفعل ،وعدد الأ�شخا�ص
الذين ينتظرون احلكم عليهم بالإعدام ،وعدد �أحكام الإعدام التي نق�ضت �أو ُخففت يف اال�ستئناف،
وعدد احلاالت التي �أُجيز فيها ا�ستخدام الر�أفة ،مع �إيراد معلومات عن مدى احتواء الت�شريع الوطني
على ال�ضمانات امل�شار �إليها �أعاله؛
�سيقدم �إىل
 -6يو�صي ب��أن يكون تقرير الأم�ين العام عن مو�ضوع عقوبة الإع��دام ،ال��ذي
َّ
املجل�س يف عام  1990عم ًال ب�أحكام قراره ( 1745د )54-امل�ؤرخ يف � 16أيار/مايو � ،1973شام ًال من
الآن ف�صاعد ًا مل�س�ألة تنفيذ ال�ضمانات وكذلك مل�س�ألة ا�ستخدام عقوبة الإعدام؛
 -7يطلب �إىل الأم �ي�ن ال �ع��ام �أن ين�شر ال��درا� �س��ة املتعلقة مب���س��أل��ة ع�ق��وب��ة الإع� ��دام
عدة عم ًال بالفرع العا�شر من قرار املجل�س
والإ�سهامات اجلديدة لعلوم الإجرام يف هذا ال�صدد ،املُ َّ
 ،10/1986و�أن يو ِّفرها مع �سائر الوثائق ذات ال�صلة مل�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني.

 -18مبادئ املنع والتق�صي الف ّعالني لعمليات الإعدام
خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي
والإعدام دون حماكمة*
12

الإجراءات الوقائية
 -1حتظر احلكومات ،مبوجب القانون ،جميع عمليات الإع��دام خ��ارج نطاق القانون والإع��دام
التع�سفي والإعدام دون حماكمة ،وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها اجلنائية ،يعاقب
عليها بعقوبات منا�سبة تراعي خطورتها .وال يجوز التذرع باحلاالت اال�ستثنائية ،مبا يف ذلك حالة
احلرب �أو التهديد باحلرب� ،أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي �أو � ُّأي حالة طوارئ عامة �أخرى،
لتربير عمليات الإعدام هذه .وال يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه �أيا كانت الظروف ،حتى يف الظروف
التي ت�ضم ،على �سبيل املثال ال على �سبيل احل�صر ،حاالت النـزاع امل�سلح الداخلي ،وحاالت ا�ستخدام
القوة ب�صورة مفرطة �أو خمالفة للقانون من جانب موظف ر�سمي �أو �شخ�ص غريه يت�صرف ب�صفته
الر�سمية� ،أو من جانب �شخ�ص يعمل بتحري�ض �أو مبوافقة �صريحة �أو �ضمنية منه ،وحاالت الوفاة �أثناء
االحتجاز .ويكون هذا احلظر �أقوى يف مفعوله من املرا�سيم التي ت�صدرها ال�سلطة احلكومية.
 -2توخيا ملنع عمليات الإع��دام خارج نطاق القانون والإع��دام التع�سفي والإع��دام دون حماكمة،
تتكفل احلكومات بفر�ض رقابة دقيقة ،ذات ت�سل�سل قيادي وا�ضح ،على جميع املوظفني امل�س�ؤولني عن
القب�ض على الأ�شخا�ص وتوقيفهم واحتجازهم وحب�سهم و�سجنهم ،وعلى املوظفني املخول لهم قانون ًا
ا�ستعمال القوة والأ�سلحة النارية.

* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،65/1989املعتمد يف � 24أيار/مايو .1989
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 -3حتظر احلكومات على الر�ؤ�ساء وعلى ال�سلطات العامة �إ�صدار �أوامر ترخ�ص لأ�شخا�ص �آخرين
بتنفيذ � ِّأي نوع من �أنواع الإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة �أو
حتر�ضهم على ذلك .ول ِّأي �شخ�ص كان حق وواجب االمتناع عن االمتثال لهذه الأوامر .وي�شدد على
الأحكام الواردة �أعاله يف تدريب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني.
 -4تكفل ،بالو�سائل الق�ضائية وغريها من الو�سائل ،حماية فعالة للأفراد واملجموعات املهددين
بخطر الإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة ،و�ضمنهم من يتلقون
تهديدات بالقتل.
  -5ال يعاد �أحد عنوة �أو ي�س ّلم �إىل بلد توجد �أ�سباب جوهرية لالعتقاد ب�أنه ميكن �أن يذهب فيه
�ضحية للإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة.
 -6تكفل احلكومات و�ضع الأ�شخا�ص املجردين من احلرية يف �أماكن لالحتجاز معرتف بها ر�سميا،
وموافاة �أقاربهم �أو حماميهم �أو غريهم من الأ�شخا�ص املتمتعني بثقتهم ،فورا ،مبعلومات دقيقة عن
احتجازهم و�أماكن وجودهم ،مبا يف ذلك عمليات نقلهم.
 -7ي�ضطلع مفت�شون م�ؤهلون� ،ضمنهم موظفون طبيون� ،أو �سلطة م�ستقلة مناظرة لهم ،بعمليات
تفتي�ش منتظمة يف �أماكن االحتجاز ،ومينحون �صالحية �إجراء عمليات تفتي�ش مفاجئة ،مببادرة منهم،
مع توفري �ضمانات كاملة ال�ستقاللهم يف �أدائهم هذه املهمة .ويكون لهم حق الو�صول بال قيود �إىل جميع
الأ�شخا�ص املحتجزين يف �أماكن االحتجاز هذه وكذلك �إىل جميع ملفاتهم.
 -8تبذل احلكومات ق�صارى جهدها ملنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي
والإعدام دون حماكمة ،وذلك باتخاذ تدابري مثل الو�ساطة الدبلوما�سية ،وحت�سني �إمكانيات ات�صال
ال�شاكني بالهيئات الدولية احلكومية والهيئات الق�ضائية ،وال�شجب العلني .وت�ستخدم �آليات دولية
حكومية للتحقيق فيها تت�ضمنه البالغات عن � ِّأي عمليات �إعدام من هذا القبيل والتخاذ �إجراءات
فعالة �ضد هذه املمار�سات .وتقيم احلكومات ،و�ضمنها حكومات البلدان التي ي�شتبه يف �أنه حتدث فيها
عمليات �إعدام خارج نطاق القانون �أو �إعدام تع�سفي �أو �إعدام دون حماكمة ،تعاون ًا تا ًّما فيما بينها يف
التحقيقات الدولية عن هذا املو�ضوع.

التحقيق
 -9يجري حتقيق �شامل عاجل نزيه عند كل ا�شتباه بحالة �إعدام خارج نطاق القانون �أو �إعدام
تع�سفي �أو �إع��دام دون حماكمة ،مبا يف ذلك احل��االت التي توحي فيها �شكاوي الأق��ارب �أو تقارير
�أخ��رى جديرة بالثقة ،بحدوث وف��اة غري طبيعية يف ظل ال�ظ��روف امل�شار �إليها �أع�ل�اه .وحتتفظ
احلكومات مبكاتب و�إج��راءات للتحقيق بغية حتري هذه الأم��ور .والغر�ض من التحقيق هو حتديد
�سبب ال��وف��اة وطريقة ووق��ت حدوثها وال�شخ�ص امل�س�ؤول عنها ،و� ُّأي منط �أو ممار�سة قد يكون
ال�سبب يف وقوعها .ويت�ضمن التحقيق القيام ،على النحو املنا�سب ،بت�شريح اجلثة وجمع وحتليل
كل الأدل��ة املادية وامل�ستندية و�أق��وال ال�شهود .ومييز التحقيق بني الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث
واالنتحار والقتل.
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 -10ي �ك��ون لهيئة التحقيق �سلطة احل���ص��ول على جميع امل�ع�ل��وم��ات ال�لازم��ة للتحقيق .وت��و َّف��ر
للأ�شخا�ص القائمني به جميع املوارد املالية والتقنية الالزمة لإجراء حتقيق فعال ،وتكون لهم �أي�ض ًا
�سلطة �إل��زام املوظفني املدعى تورطهم يف � ٍّأي من عمليات الإع��دام ه��ذه ،باملثول �أمامهم والإدالء
ب�شهاداتهم ،وينطبق ذل��ك على ال�شهود �أي�ض ًا .ويخولون ،لهذه الغاية� ،إ��ص��دار �أوام��ر لإح�ضار
ال�شهود ،و�ضمنهم املوظفون الذين يعزى �إليهم التورط يف الق�ضية ،ليطلبوا منهم �إبراز ما عندهم
من �أدلة.
 -11حيث تكون �إج��راءات التحقيق املعتادة غري وافية ب�سبب االفتقار �إىل اخلربة �أو النـزاهة� ،أو
ب�سبب �أهمية امل�س�ألة� ،أو ب�سبب وجود منط تع�سفي وا�ضح ،وحيث تقدِّ م �أ�سرة املجني عليه �شكاوى من
وجود �أوجه الق�صور هذه� ،أو تكون هناك �أ�سباب جوهرية �أخرى ،توا�صل احلكومات التحقيق بوا�سطة
جلنة حتقيق م�ستقلة� ،أو عن طريق �إجراء مماثل .ويختار لع�ضوية مثل هذه اللجنة �أ�شخا�ص م�شهود
لهم بالنـزاهة والكفاءة واال�ستقالل ك�أفراد ،ويكونون بوجه خا�ص غري مرتبطني ب� ِّأي م�ؤ�س�سة �أو جهاز �أو
�شخ�ص قد يكون مو�ضع التحقيق ،ويكون للجنة �سلطة احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق،
وجتري التحقيق وفق ًا ملا متليه هذه املبادئ.
  -12ال يجوز الت�صرف يف جثة املتوفى �إ َّال بعد �إج��راء ت�شريح واف لها بوا�سطة طبيب يكون� ،إن
�أمكن ،خبريا يف الباثولوجيا ال�شرعية .ويحق للقائمني بالت�شريح االط�لاع على جميع البيانات
املتعلقة بالتحقيق ،ودخول املكان الذي اكت�شفت فيه اجلثة ،واملكان الذي يعتقد �أنَّ الوفاة ح�صلت
فيه .و�إذا ات�ضح بعد الدفن �أنَّ الو�ضع يتطلب �إج��راء حتقيق ،تخرج اجلثة وفق القواعد العلمية
ودون �إبطاء لت�شريحها .و�إذا اكت�شفت بقايا هيكل عظمي ،تخرج بعناية وتدر�س وفق ًا للتقنيات
الأنرثوبولوجية املنهجية.
 -13تتاح جثة املتوفى ملن يجرون الت�شريح لفرتة زمنية تكفي لإجراء حتقيق �شامل .وي�سعى الت�شريح
�إىل �أن يحدد ،على الأقل ،هوية ال�شخ�ص املتوفى و�سبب الوفاة وكيفيتها ،ويحدد� ،ضمن الإمكان ،وقت
الوفاة ومكانها .ويت�ضمن تقرير الت�شريح �صور ًا ملونة تف�صيلية لل�شخ�ص املتوفى بغية توثيق ودعم
النتائج التي يخل�ص �إليها التحقيق ،وبعد تقرير الت�شريح � َّأي �إ�صابات تظهر على املتوفى ،و�ضمن ذلك
تعر�ضه للتعذيب.
� ُّأي دليل على ُّ
 -14وبغية �ضمان احل�صول على نتائج مو�ضوعية ،يجب �أن يكون با�ستطاعة القائمني بالت�شريح العمل
بنـزاهة ،م�ستقلني عن �أيِّ �أ�شخا�ص �أو منظمات �أو هيئات يحتمل �أن تكون لهم يد يف الق�ضية.
مقدمو ال�شكاوى وال�شهود واملحققون و�أ�سرهم من العنف والتهديد بالعنف و� ِّأي
حمى ِّ
ُ -15ي َ
�شكل �آخر من �أ�شكال التخويف .ويجب �إبعاد من يحتمل �أن يكونوا متورطني يف عمليات الإعدام
خ��ارج نطاق القانون �أو الإع ��دام التع�سفي �أو الإع ��دام دون حماكمة ع��ن � ِّأي مركز يجعل لهم
مقدمي ال�شكاوى وال�شهود و�أ�سرهم �أو على
هيمنة �أو �سلطة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على ِّ
القائمني بالتحقيق.
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 -16تخطر �أ�سر املتوفني وممثلوها القانونيون ب�أية جل�سة ا�ستماع تعقد ،وي�سمح لهم بح�ضورها
وباالطالع على جميع املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق ويحق لهم تقدمي �أدل��ة �أخ��رى .ويحق لأ�سرة
املتوفى �أن تفر�ض ح�ضور ممثل طبي� ،أو �شخ�ص �آخر م�ؤهل ميثلها ،عملية الت�شريح .وعندما حتدد
هوية املتوفى ،يل�صق �إعالن بالوفاة يف لوحة الإعالنات العامة ويب ّلغ الأمر فور ًا �إىل �أ�سرة املتوفى
و�أقاربه .و ُتعاد �إليهم اجلثة بعد انتهاء التحقيق.
 -17يعد ،خالل فرتة معقولة ،تقرير كتابي عن الأ�ساليب التي اتبعت يف التحقيقات وما �أ�سفرت عنه من
نتائج .ويعلن هذا التقرير على امللأ فورا ،مبينا نطاق التحقيق والإجراءات والطرائق امل�ستخدمة لتقييم
الأدل��ة ،واال�ستنتاجات والتو�صيات امل�ستندة �إىل ما تك�شف من وقائع و�إىل القانون الواجب التطبيق.
وي�صف التقرير �أي�ض ًا بالتف�صيل الأحداث املحددة التي يثبت وقوعها والأدلة التي ا�ستندت �إليها هذه
اال�ستنتاجات ويعدد �أ�سماء ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهاداتهم ،با�ستثناء من مل يف�صح عن هوياتهم بغية
حمايتهم .وتقوم احلكومة خالل فرتة معقولة� ،إ َّما بالرد على تقرير التحقيق ،و�إ َّما ببيان التدابري التي
�ستتخذ ردًّا عليه.

الإجراءات القانونية
 -18تكفل احلكومات حماكمة الأ�شخا�ص الذين يظهر التحقيق �أنهم ا�شرتكوا يف عمليات الإعدام خارج
نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة ،يف �أيِّ اقليم يخ�ضع لنطاق اخت�صا�صها،
وت�ضطلع �إ َّم��ا بتقدميهم للمحاكمة و�إ َّم��ا بالتعاون على ت�سليمهم �إىل البلدان الأخ��رى التي ترغب يف
ممار�سة اخت�صا�صها القانوين عليهم .وينطبق هذا املبد�أ بغ�ض النظر عن هوية اجلناة �أو املجني عليهم
وجن�سياتهم ومكان ارتكاب اجلرمية.
 -19م���ع ع��دم الإخ �ل�ال ب��امل �ب��د�أ � 3أع �ل�اه ،ال ي �ج��وز ال �ت��ذرع ب ��أم��ر ي���ص��در ع��ن رئ�ي����س �أو �سلطة
ع��ام��ة ل�ت�بري��ر الإع � ��دام خ ��ارج ن �ط��اق ال �ق��ان��ون �أو الإع � ��دام التع�سفي �أو الإع � ��دام دون حماكمة
ومي �ك��ن اع �ت �ب��ار ال ��ر�ؤ�� �س ��اء وك� �ب ��ار امل��وظ �ف�ين وغ�ي�ره ��م م ��ن امل��وظ �ف�ين ال �ع��ام�ين م �� �س ��ؤول�ين عن
الأف��ع��ال ال �ت��ي يرتكبها م��ن يعملون حت��ت رئا�ستهم �إذا ك��ان��ت ق��د �أُت �ي �ح��ت ل�ه��م ف��ر��ص��ة معقولة
ملنع حدوث هذه الأفعال .وال متنح ح�صانة �شاملة من املالحقة لأيِّ �شخ�ص يعزى �إليه التورط يف عمليات
الإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة� ،أيا كانت الظروف ،مبا يف
ذلك حالة احلرب �أو احل�صار �أو غريها من حاالت الطوارئ العامة.
 -20يحق لأ�سر �ضحايا عمليات الإع��دام خارج نطاق القانون �أو الإع��دام التع�سفي �أو الإع��دام دون
حماكمة ،وملن يعولهم ه�ؤالء ال�ضحايا ،احل�صول خالل فرتة معقولة على تعوي�ض عادل وكاف.
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 -19ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين
يواجهون عقوبة الإعدام*
12

�إنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
�إذ يذ ِّكر بقراري اجلمعية العامة ( 2857د )26-امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب  1971و61/32
امل�ؤرخ  8كانون الأول/دي�سمرب  ،1977وبقرارات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( 1745د )54-امل�ؤرخ
� 16أيار/مايو  1973و( 1930د )58-امل�ؤرخ � 6أيار/مايو  1975و 51/1990امل�ؤرخ  24متوز/يوليه 1990
و 57/1995امل�ؤرخ  28متوز/يوليه .1995
و�إذ يذ ّكر �أي�ض ًا باملادة  6من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية)1( ،
و�إذ يذ ّكر كذلك بال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ،املرفقة
بقراره  50/1984امل�ؤرخ � 25أيار/مايو  ،1984وبقراره  64/1989امل�ؤرخ � 24أيار/مايو  1989ب�ش�أن
تنفيذ تلك ال�ضمانات،
()13

و�إذ يحيط علما بتقرير الأمني العام عن عقوبة الإعدام وتنفيذ ال�ضمانات التي تكفل حماية
حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام)2( ،
و�إذ يذ ّكر مببادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج النطاق الق�ضائي والإعدام
التع�سفي والإعدام ب�إجراءات موجزة ،الواردة يف مرفق قراره  65/1989امل�ؤرخ � 24أيار/مايو 1989
التي �أيدتها اجلمعية العامة يف قرارها  162/44امل�ؤرخ  15كانون الأول/دي�سمرب  ،1989و�إذ يحيط
علما بتو�صيات املقرر اخلا�ص للجنة حقوق الإن�سان املعني بعمليات الإعدام خارج النطاق الق�ضائي
�أو ب�إجراءات موجزة �أو الإعدام التع�سفي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام ،الواردة يف تقريره(� )3إىل جلنة
حقوق الإن�سان يف دورتها الثانية واخلم�سني،
()14

()15

و�إذ يحيط علما بقرار جمل�س الأمن  )1993( 827امل�ؤرخ � 25أيار/مايو  ،1993الذي ق ّرر فيه
جمل�س الأمن �إن�شاء املحكمة الدولية املعنية مبقا�ضاة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن االنتهاكات اجل�سيمة
للقانون الإن�ساين الدويل التي ارتكبت يف �إقليم يوغو�سالفيا ال�سابقة منذ عام  ،1991واعتماد النظام
الأ�سا�سي للمحكمة الدولية املرفق بتقرير الأمني العام عم ًال بالفقرة  2من قرار جمل�س الأمن 808
( )1993امل�ؤرخ � 22شباط/فرباير  )4(.1993و�إذ يحيط علما �أي�ض ًا بقرار جمل�س الأمن )1994( 955
امل�ؤرخ  8ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1994الذي ق ّرر فيه جمل�س الأمن �إن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية
()16

*قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،15/1996املعتمد يف  23متوز/يوليه .1996
( )1مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
(.E/CN.15/1996/19 )2
( E/CN.4/1996/4 )3و.Corr.1
( )4انظر الوثائق الر�سمية ملجل�س الأمن ،ال�سنة الثامنة والأربعون ،ملحق ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو وحزيران/يونيه ،1993
الوثيقة  S/25704و.Add.1
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املعنية مبحاكمة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �أعمال الإبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اجل�سيمة
للقانون الإن�ساين الدويل املرتكبة يف �إقليم رواندا واملواطنني الروانديني امل�س�ؤولني عن ارتكاب �أعمال
الإبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة يف �أرا�ضي الدول املجاورة بني  1كانون الثاين/يناير
و 31كانون الأول/دي�سمرب  1994واعتماد النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية اخلا�صة برواندا ،املرفق
بذلك القرار،
 -1يحيط علما ب�أنه ،يف �أثناء الفرتة التي يتناولها تقرير الأمني العام عن عقوبة الإعدام
وتنفيذ ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإع��دام� )2(،ألغى عدد متزايد من
البلدان عقوبة الإعدام واتبعت بلدان �أخرى �سيا�سة تتمثل يف تخفي�ض عدد اجلرائم التي يحكم فيها
بالإعدام ،و�أعلنت �أنها مل حتكم على � ِّأي جمرم بتلك العقوبة ،يف حني �أبقت بلدان �أخرى على تلك
العقوبة ،و�أعادت بلدان قليلة العمل بها؛
 -2يهيب بالدول الأع�ضاء التي مل ُتلغ فيها عقوبة الإع��دام بعد �أن تطبق تطبيقا فعاال
ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام ،والتي تن�ص على �أنه ال يجوز فر�ض
عقوبة الإعدام �إ َّال على �أخطر اجلرائم ،على �أ َّال يتجاوز نطاقها اجلرائم املتعمدة املف�ضية �إىل املوت �أو
غريه من العواقب الوخيمة جدا؛
ي�شجع الدول الأع�ضاء التي مل ُتل َغ فيها عقوبة الإعدام على �أن تكفل �أن ُتتاح لكل متهم
-3
ِّ
يواجه احتمال احلكم عليه بالإعدام كل ال�ضمانات لكفالة حماكمة عادلة ،على النحو الوارد يف املادة
 14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )1(،مع مراعاة املبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية( )5واملبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني( )6واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور وكالء
النيابة العامة( )7وجمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني ل ِّأي �شكل من �أ�شكال
()9
االحتجاز �أو ال�سجن( )8واحلد الأدنى من القواعد النموذجية ملعاملة ال�سجناء؛
()13

()12

()14

()15

()16

-4
ي�شجع �أي�ض ًا ال��دول الأع�ضاء التي مل ُتل َغ فيها عقوبة الإع��دام على �أن تكفل �أنَّ جميع
ِّ
َّ
املتهمني الذين ال يفهمون اللغة امل�ستخدمة يف املحكمة فهما كافيا ُيبلغون بطريقة وافية ،عن طريق
الرتجمة ال�شفوية �أو التحريرية ،بجميع التهم املوجهة �إليهم وحمتوى الأدلة ذات ال�صلة التي تدور
حولها مداوالت املحكمة؛
 -5يهيب بالدول الأع�ضاء التي يجوز فيها تنفيذ عقوبة الإعدام �أن تتيح وقتا كافيا لإعداد
طلبات اال�ستئناف ل��دى حمكمة ذات والي��ة ق�ضائية �أعلى ولإك�م��ال �إج��راءات اال�ستئناف ،وكذلك
()5م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� ،إيطاليا� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب
 :1985تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ،)A.86.IV.1 :الف�صل الأول ،الفرع دال ،2-املرفق.
()6م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س -
� 7أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.1الف�صل الأول ،الفرع
باء ،3-املرفق.
()7املرجع نف�سه ،الفرع جيم .26 -
()8مرفق قرار اجلمعية العامة .173/43
()9حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
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التما�سات الر�أفة ،من �أجل التطبيق الفعال للقاعدتني  5و 8من ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق
الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛
 -6يهيب �أي�ض ًا بالدول الأع�ضاء التي يجوز فيها تنفيذ عقوبة الإع��دام �أن تكفل �إطالع
املوظفني الذين لهم �صلة بقرار تنفيذ � ِّأي حكم بالإعدام �إطالع ًا تا ًّما على �سري طلبات اال�ستئناف
تقدم بها ال�سجني املعني؛
والتما�سات الر�أفة التي َّ
 -7يحث الدول الأع�ضاء التي يجوز فيها تنفيذ عقوبة الإعدام �أن تط ِّبق احلد الأدنى من
القواعد النموذجية ملعاملة ال�سجناء تطبيقا فعاال ،من �أجل تقليل معاناة ال�سجناء املحكوم عليهم
بالإعدام �إىل �أدنى حد ممكن وتفادي � ِّأي تفاقم لتلك املعاناة.

اجلزء الثاين
العدالة فيما يخ�ص الأطفال

 -20قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون
ق�ضاء ا لأحداث (قواعد بيجني) *
12

اجلزء الأول
مبادئ عامة
 -1منظورات �أ�سا�سية
1-1

ت�سعى الدول الأع�ضاء ،وفق ًا للم�صالح العامة لكل منها� ،إىل تعزيز رفاه احلدث و�أ�سرته.

 2-1تعمل الدول الأع�ضاء على تهيئة ظروف ت�ضمن للحدث حياة هادفة يف اجلماعة ،من
�ش�أنها �أن تي�سر له ،يف هذه احلقبة من عمره التي يكون فيها �أ�شد عر�ضة لالن�سياق يف االنحراف،
عملية تنمية ل�شخ�صيته وتربية له تكون �إىل �أبعد مدى م�ستطاع بريئة من اجلرمية واجلناح.
 3-1يوىل اهتمام كاف التخاذ تدابري ايجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل املوارد املمكنة،
التي ت�شمل الأ��س��رة واملتطوعني وغريهم من الفئات املجتمعية ،وكذلك امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات
املجتمعية الأخرى ،وذلك بق�صد تعزيز رفاه الأحداث بغية تقلي�ص احلاجة �إىل التدخّ ل مبوجب
القانون ،والتعامل مع احلدث الواقع يف نزاع مع القانون تعامال فعاال ومن�صفا و�إن�سانيا.
 4-1يفهم ق�ضاء الأحداث على �أنه جزء ال يتجز�أ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد� ،ضمن
�إطار �شامل من العدالة االجتماعية جلميع الأحداث ،بحيث يكون يف الوقت نف�سه عونا على حماية
�صغار ال�سن واحلفاظ على نظام �سلمي يف املجتمع.
 5-1يكون تنفيذ ه��ذه القواعد بطريقة تتوقف على ال�ظ��روف االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ال�سائدة يف كل دولة ع�ضو.
 6-1يجري تطوير وتن�سيق خدمات ق�ضاء الأح��داث ب�صورة منهجية بغية حت�سني وتدعيم
كفاءة املوظفني العاملني يف هذه اخلدمات ،مبا يف ذلك الأ�ساليب التي يطبقونها والنهج التي
يتبعونها واملواقف التي يتخذونها3.
حمددة
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،33/40املعتمد يف  29ت�شرين الثاين/نوفمرب  .1985ويت�ضمن هذا ال�صك �إحاالت �إىل �أحكام َّ
ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،التي ُحدِّ ثت �صيغتها الحقا واعتمدتها اجلمعية العامة يف  17كانون الأول/دي�سمرب 2015
يف قرارها  ،175/70املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد نيل�سون مانديال)" .ويف �سياق هذا املن�شور،
�أُ�ضيفت حوا�ش للإ�شارة �إىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�سون مانديال.
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التعليق
تت�صل ه��ذه املنظورات الأ�سا�سية العري�ضة بال�سيا�سة االجتماعية ال�شاملة بوجه عام
وت�ستهدف تعزيز رعاية الأحداث �إىل �أبعد مدى ممكن للتقليل من احلاجة �إىل تدخل نظام ق�ضاء
الأح��داث وبالتايل التخفيف من ال�ضرر الذي قد ي�سببه � ُّأي تدخل .وهذه التدابري الرامية �إىل
رعاية �صغار ال�سن قبل بداية اجلناح هي م�ستلزمات �أ�سا�سية متعلقة بال�سيا�سة ت�ستهدف انتفاء
احلاجة �إىل تطبيق القواعد.
وتو�ضح القواعد � 1-1إىل � 3-1أهمية الدور الذي ميكن �أن تقوم به �سيا�سة اجتماعية ب َّناءة
ب�ش�أن الأحداث يف ميادين منها منع �إجرام الأحداث وجناحهم .أ� َّما القاعدة  4-1فتع ّرف ق�ضاء
الأحداث ب�أنه جزء ال يتجز�أ من حتقيق العدالة االجتماعية للأحداث ،بينما ت�شري القاعدة 6-1
�إىل �ضرورة التح�سني امل�ستمر لق�ضاء الأحداث دون التق�صري يف و�ضع �سيا�سة اجتماعية تقدمية
للأحداث عموم ًا ،ودون �أن تغرب عن البال �ضرورة التح�سني امل�ستمر خلدمات املوظفني.
ويف القاعدة � 5-1سعي �إىل مراعاة ما يوجد يف بع�ض الدول الأع�ضاء من ظروف ميكن �أن
جتعل طريقة تطبيق بع�ض القواعد اخلا�صة خمتلفة بال�ضرورة عن الطريقة املعتمدة يف دول �أخرى.

 -2نطاق القواعد ،والتعاريف امل�ستخدمة
 1-2تطبق القواعد الدنيا النموذجية التالية على املجرمني الأحداث ب�صورة حيادية ودون متييز من �أيِّ
نوع ،مثل التمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي وغري ال�سيا�سي� ،أو
املن�ش�أ القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة �أو املولد �أو �أيِّ و�ضع �آخر.
 2-2لأغرا�ض هذه القواعد ،تطبق كل دولة من الدول الأع�ضاء التعاريف التالية على نحو
يتم�شى مع نظمها ومفاهيمها القانونية:
(�أ) احل ��دث هو طفل �أو �شخ�ص �صغري ال�سن يجوز ،مبوجب النظم القانونية ذات
العالقة ،م�ساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة م�ساءلة البالغ؛
(ب) اجلرم هو � ُّأي �سلوك (فعل �أو �إهمال) يخ�ضع للعقوبة بحكم القانون مبوجب النظم
القانونية ذات العالقة؛
(ج) املجرم احلدث هو طفل �أو �شخ�ص �صغري ال�سن ُتن�سب �إليه تهمة ارتكاب جرم �أو
ثبت ارتكابه له.
 3-2تبذل جهود للقيام ،يف �إط��ار كل والي��ة ق�ضائية وطنية ،بو�ضع جمموعة من القوانني
والقواعد والأحكام ،تطبق حتديدا على املجرمني الأحداث وامل�ؤ�س�سات والهيئات التي يعهد �إليها
مبهمة �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ،وت�ستهدف:
(�أ) تلبية االحتياجات املتنوعة للمجرمني الأح��داث ،مع حماية حقوقهم الأ�سا�سية يف
الوقت نف�سه؛
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(ب) تلبية احتياجات املجتمع؛
(ج) تنفيذ القواعد التالية تنفيذ ًا تا ًّما ومن�صف ًا.

التعليق
و�ضعت القواعد الدنيا النموذجية عمد ًا بطريقة جتعل من املمكن تطبيقها يف خمتلف
النظم القانونية وحتدد يف الوقت ذاته بع�ض املعايري الدنيا ملعاملة املجرمني الأحداث وفق ًا ل ِّأي
تعريف للحدث �أو � ِّأي نظام ملعاجلة �أمر املجرمني الأحداث .ويتعني دوما تطبيق القواعد ب�صورة
حيادية ودون متييز من � ِّأي نوع.
ولذلك ت�شدد القاعدة  1-2على �أهمية �أن تطبق القواعد دائم ًا ب�صورة حيادية ودون متييز من � ِّأي
()1
نوع .وتتبع القاعدة �صياغة املبد�أ  2من �إعالن حقوق الطفل.
وتع ّرف القاعدة " 2-2احلدث" و "اجلرم" بو�صفهما عن�صرين ملفهوم "املجرم احلدث" ،وهو
املو�ضوع الرئي�سي لهذه القواعد الدنيا النموذجية (ومع ذلك ،انظر �أي�ض ًا القاعدتني  3و .)4ومن اجلدير
بالإ�شارة �أنَّ احلدود العمرية �ستتوقف على النظام القانوين يف البلد املعني .والقواعد تن�ص على ذلك
بعبارة �صريحة ،وهي بهذا حترتم ب�صورة تامة النظم االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
والقانونية للدول الأع�ضاء ،وهذا يف�سح املجال لإدراج جمموعة وا�سعة من الفئات العمرية حتت تعريف
"احلدث" ترتاوح من � 7سنوات �إىل � 18سنة �أو �أكرث .ويبدو هذا التنوع �أمر ًا ال مفر منه نظر ًا الختالف
النظم القانونية الوطنية ،وهو ال ينق�ص من �أثر هذه القواعد الدنيا النموذجية.
وتتناول القاعدة  3-2م�س�ألة احلاجة �إىل �سنِّ ت�شريعات وطنية حمددة بغية التنفيذ الأمثل
لهذه القواعد الدنيا النموذجية ،قانون ًّيا وعمل ًّيا على ال�سواء.
()12

 -3تو�سيع نطاق القواعد
	1-3ال يقت�صر تطبيق الأح�ك��ام ذات ال�صلة ال��واردة يف القواعد على املجرمني الأح��داث
وحدهم بل تطبق �أي�ض ًا على الأحداث الذين قد تقام عليهم الدعوى ل�سلوك حمدد ال عقاب عليه
�إذا ارتكبه �شخ�ص بالغ.
 2-3تبذل اجلهود لتو�سيع نطاق املبادئ ال��واردة يف القواعد لت�شمل جميع الأح��داث الذين
تتناولهم �إجراءات الرفاه والعناية.
()1قرار اجلمعية العامة ( 1386د .)14-وانظر �أي�ض ًا اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (الأمم املتحدة،
جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم )20378؛ و�إعالن امل�ؤمتر العاملي ملكافحة العن�صرية والتمييز العن�صري (تقرير امل�ؤمتر
العاملي ملكافحة العن�صرية والتمييز العن�صري ،دنيف � 25-14آب�/أغ�سط�س ( 1978من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ،)A.79.XIV.2
الف�صل الثاين)؛ و�إعالن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التع�صب والتمييز القائمني على �أ�سا�س الدين �أو املعتقد (قرار اجلمعية العامة
)55/36؛ والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك
دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم )34؛ و�إعالن كراكا�س (مرفق قرار
اجلمعية العامة  ،)171/35والقاعدة .9
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 3-3تبذل اجلهود �أي�ض ًا لتو�سيع نطاق املبادئ الواردة يف القواعد لت�شمل املجرمني البالغني
�صغار ال�سن.

التعليق
تو�سع القاعدة  3نطاق احلماية التي تكفلها القواعد الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء
الأحداث لت�شمل ما يلي:
(�أ) ما ي�سمى "جرائم املكانة" املن�صو�ص عليها يف خمتلف النظم القانونية الوطنية التي
تكون فيها �أنواع ال�سلوك املعتربة جرمية �أو�سع نطاقا بالن�سبة للأحداث عنها بالن�سبة للبالغني
(مثل التغيب عن املدر�سة دون �إذن ،وع�صيان املدر�سة والأ�سرة ،وال�س ْكر يف الأماكن العامة ،وما
�إىل ذلك) (القاعدة )1-3؛
(ب) الإجراءات املتعلقة برفاه الأحداث والعناية بهم (القاعدة )2-3؛
(ج) الإجراءات اخلا�صة مبعاملة املجرمني البالغني �صغار ال�سن ،ويتوقف ذلك بالطبع
على احلدود املعينة لكل فئة عمرية (القاعدة .)3-3
ويبدو �أنَّ هناك ما يربر تو�سيع نطاق القواعد لت�شمل هذه املجاالت الثالثة :فالقاعدة 1-3
تن�ص على احلد الأدنى من ال�ضمانات يف تلك امليادين ،والقاعدة  2-3تعد خطوة م�ست�صوبة يف
اجتاه توفري ق�ضاء �أكرث عدالة و�إن�صافا و�إن�سانية جلميع الأحداث الذين لهم م�شاكل مع القانون.

� -4سنُّ امل�س�ؤولية اجلنائية
 1-4يف النظم القانونية التي ت�سلم مبفهوم حتديد �سنِّ للم�س�ؤولية اجلنائية ل�ل�أح��داث،
ال يحدد ه��ذا ال�سن على نحو مفرط االنخفا�ض ،وت��ؤخ��ذ يف االعتبار حقائق الن�ضوج العاطفي
والعقلي والفكري.

التعليق
يتفاوت ال�سن الأدن��ى للم�س�ؤولية اجلنائية تفاوت ًا كبري ًا نظر ًا لعوامل التاريخ والثقافة.
والنهج احل��دي��ث يتمثل يف النظر فيما �إذا ك��ان الطفل ي�ستطيع �أن يتحمل التبعات املعنوية
والنف�سية للم�س�ؤولية اجلنائية� ،أي :هل ميكن م�ساءلة الطفل ،مع مراعاة قدرته الفردية على
�سن امل�س�ؤولية اجلنائية
التمييز والفهم ،عن �سلوك يعترب بال�ضرورة مناوئا للمجتمع .ف�إذا حدد ُّ
عند م�ستوى منخف�ض ج ًّدا �أو �إذا مل يو�ضع له حد �أدنى على الإطالق ،ف�إنَّ فكرة امل�س�ؤولية ت�صبح
بال معنى .وهناك بوجه عام عالقة وثيقة بني فكرة امل�س�ؤولية عن ال�سلوك اجلانح �أو الإجرامي
وغري ذلك من احلقوق وامل�س�ؤوليات االجتماعية الأخرى (مثل احلالة الزوجية وبلوغ �سنِّ الر�شد
املدين ،وما �إىل ذلك).
ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد �أدنى معقول لل�سن ميكن تطبيقه دوليا.
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� -5أهداف ق�ضاء الأحداث
 1-5يويل نظام ق�ضاء الأحداث االهتمام لرفاه احلدث ويكفل �أن تكون �أية ردود فعل جتاه
املجرمني الأحداث متنا�سبة دائما مع ظروف املجرم واجلرم معا.

التعليق
ت�شري القاعدة � 5إىل اثنني من �أهم أ�ه��داف ق�ضاء الأح��داث ،و�أول هدف هو ال�سعي �إىل
حتقيق رفاه احلدث .وهذا هو املحور الرئي�سي الذي تركز عليه النظم القانونية التي تقوم فيها
حماكم الأ�سرة �أو ال�سلطات الإدارية بالنظر يف ق�ضايا املجرمني الأحداث ،ولكن من ال�ضروري
�أي�ض ًا �إيالء االهتمام مل�س�ألة رفاه احلدث يف النظم القانونية التي تتبع منوذج املحاكم اجلنائية،
الأمر الذي ي�ساعد على جتنب االقت�صار على فر�ض جزاءات عقابية (انظر �أي�ض ًا القاعدة .)14
والهدف الثاين هو "مبد�أ التنا�سب" .وهذا املبد�أ معروف بو�صفه �أداة للحد من اجلزاءات
العقابية ،ويعرب عنه غالبا باملناداة بالعقاب العادل املتنا�سب مع خطورة اجلرم .وينبغي لرد الفعل
�إزاء املجرمني �صغار ال�سن �أ َّال يبنى على �أ�سا�س خطورة اجلرم فح�سب بل �أي�ض ًا على الظروف
ال�شخ�صية .وينبغي للظروف ال�شخ�صية للمجرم (مثل الو�ضع االجتماعي �أو حالة الأ�سرة� ،أو
ال�ضرر الذي ي�سببه اجلرم �أو العوامل الأخ��رى امل�ؤثرة يف الظروف ال�شخ�صية) �أن ت�ؤثر على
تنا�سب رد الفعل (مث ًال مبراعاة حماولة املجرم تعوي�ض ال�ضحية �أو ا�ستعداده للتحول �إىل حياة
�سوية ونافعة).
وعلى نف�س املنوال ،ف�إنَّ ردود الفعل التي ت�ستهدف كفالة رعاية املجرم ال�صغري ال�سن قد
تتخطى حدود ال�ضرورة فتنتهك احلقوق الأ�سا�سية للفرد ال�صغري ال�سن نف�سه ،كما لوحظ يف
بع�ض نظم ق�ضاء الأحداث .وهنا� ،أي�ض ًا ،ينبغي احلر�ص على تنا�سب رد الفعل مع ظروف كل من
املجرم واجلرم ،مبا يف ذلك ال�ضحية.
وجملة القول �إنَّ كل ما تدعو �إليه القاعدة  5هو رد فعل من�صف يف �أية ق�ضية معينة من
ق�ضايا جناح الأح��داث وجرائمهم .وقد ت�ساعد امل�سائل التي جمعت بينها القاعدة على حفز
التطوير يف كال الناحيتني .فالأمناط اجلديدة واملبتكرة من ردود الفعل م�ست�صوبة مثلها يف ذلك
مثل االحتياطات التي تتخذ للحيلولة دون � ِّأي تو�سيع ال مربر له يف �شبكة الرقابة االجتماعية
الر�سمية على الأحداث.

 -6نطاق ال�سلطات التقديرية
 1-6نظر ًا لتنوع االحتياجات اخلا�صة للأحداث ،وكذلك لتنوع التدابري املتاحة ،مينح قدر منا�سب من
ال�سلطات التقديرية يف جميع مراحل الإجراءات وعلى خمتلف م�ستويات �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث مبا
فيها التحقيق واملحاكمة و�إ�صدار احلكم ومتابعة تنفيذ الأحكام.
 2-6ومع ذلك ،يجب �أن تبذل اجلهود ل�ضمان ممار�سة هذه ال�سلطات التقديرية بقدر كاف
من امل�س�ؤولية يف جميع املراحل وامل�ستويات.
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 3-6يكون الذين ميار�سون ال�سلطات التقديرية م�ؤهلني لذلك ت�أهيال خا�صا �أو مد ّربني على
ممار�ستها بحكمة ووفق ًا ملهامهم ووالياتهم.

التعليق
جتمع القواعد  1-6و 2-6و 3-6بني ع ّدة �سمات رئي�سية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأح��داث
بفعالية و�إن�صاف و�إن�سانية .وهذه ال�سمات هي �ضرورة ال�سماح مبمار�سة ال�سلطة التقديرية يف
جميع امل�ستويات الهامة من الإجراءات ،بحيث يت�سنى للذين ي�صدرون القرارات �أن يتخذوا التدابري
التي يرونها �أن�سب يف كل حالة بعينها ،و�ضرورة توفري �ضوابط ت�ستهدف املراجعة واملوازنة بغية
احلد من �أيِّ �إ�ساءة ال�ستعمال ال�سلطة التقديرية و�صون حقوق املجرمني �صغار ال�سن .والإح�سا�س
بامل�س�ؤولية واحرتام املهنة هما �أف�ضل �أداتني للحد من ات�ساع ال�سلطة التقديرية .ولذلك ،ي�شدد
هنا على �ضرورة تو ُّفر امل�ؤهالت املهنية والتدريب املتخ�ص�ص كو�سيلة قيمة ل�ضمان التزام جانب
املحكمة لدى ممار�سة ال�سلطات التقديرية يف امل�سائل املتعلقة باملجرمني الأح��داث (انظر �أي�ض ًا
القاعدتني  6-1و )2-2وت�شدد القاعدة يف ه��ذا ال�صدد على �صياغة مبادئ توجيهية حمددة
ب�ش�أن ممار�سة ال�سلطة التقديرية وتوفري نظام لإعادة النظر واال�ستئناف وما �شابه ذلك لل�سماح
بتمحي�ص القرارات وحما�سبة امل�س�ؤولني عنها .ومل حتدد هنا هذه الآليات املذكورة نظر ًا لعدم
�سهولة �إدراجها يف القواعد الدنيا النموذجية الدولية ،التي ال ميكن �أن ت�شمل جميع االختالفات يف
النظم الق�ضائية.

 -7حقوق الأحداث
 1-7تكفل يف جميع مراحل الإج��راءات �ضمانات �إجرائية �أ�سا�سية مثل افرتا�ض ال�براءة،
واحلق يف الإب�لاغ بالتهم املوجهة ،واحلق يف التزام ال�صمت ،واحلق يف احل�صول على خدمات
حمام ،واحلق يف ح�ضور �أحد الوالدين �أو الو�صي ،واحلق يف مواجهة ال�شهود وا�ستجوابهم ،واحلق
يف اال�ستئناف �أمام �سلطة �أعلى.

التعليق
ت�ؤ ّكد القاعدة  1-7بع�ض النقاط الهامة التي متثل العنا�صر الأ�سا�سية للمحاكمة املن�صفة
والعادلة ،وهي العنا�صر املعرتف بها دوليا يف ال�صكوك احلالية حلقوق الإن�سان (انظر �أي�ض ًا
ال يرد �أي�ض ًا يف املادة  11من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ()2
القاعدة  .)14فافرتا�ض الرباءة ،مث ً
ويف الفقرة  2من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية)3( .
وحتدد القاعدة  14وما يليها من القواعد الدنيا النموذجية م�سائل ذات �أهمية على �صعيد
�سري الإج��راءات يف ق�ضايا الأح��داث على وجه اخل�صو�ص ،بينما ت�ؤ ّكد القاعدة  1-7على �أهم
ال�ضمانات الإجرائية الأ�سا�سية ب�صورة عامة.
()12

()13

()2قرار اجلمعية العامة �-217ألف (د.)3-
()3مرفق قرار اجلمعية العامة ( 2200د.)21-
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 -8حماية اخل�صو�صيات
ُ 1-8يحرتم حق احلدث يف حماية خ�صو�صياته يف جميع املراحل تفاديا ل ِّأي �ضرر قد يناله من
جراء دعاية ال لزوم لها �أو ب�سبب الأو�صاف اجلنائية.
	2-8ال يجوز ،من حيث املبد�أ ،ن�شر �أية معلومات ميكن �أن ت�ؤدي �إىل التع ّرف على هوية املجرم
احلدث.

التعليق
ت�شدد القاعدة  8على �أهمية حماية حق احلدث يف احرتام خ�صو�صياته ،ف�صغار ال�سن
ي�شعرون بح�سا�سية مفرطة �إزاء الأو�صاف التي يو�صمون بها .وقد و َّفرت بحوث علم الإجرام التي
تناولت عمليات �إطالق الأو�صاف اجلنائية براهني على الآث��ار ال�ضارة (واملختلفة الأن��واع) التي
تنجم عن و�صف �صغار ال�سن دائما ب�أنهم "جانحون" �أو "جمرمون".
وت�شدد القاعدة � 8أي�ض ًا على �أهمية حماية احلدث من الآثار ال�ضارة التي قد تنتج عن
ن�شر معلومات ب�ش�أن الق�ضية يف و�سائط الإعالم (مثل ذكر �أ�سماء املجرمني �صغار ال�سن� ،سواء
كانوا ال يزالون متهمني �أم �صدر احلكم عليهم) .فمن ال�ضروري حماية م�صلحة الفرد والدفاع
عنها ،من حيث املبد�أ على الأقل (ترد يف القاعدة  2-1تفا�صيل تزيد من حتديد العموميات التي
تت�ضمنها القاعدة .)8

 -9ال�شرط الوقائي
 1-9لي�س يف هذه القواعد ما يجوز تف�سريه على �أنه مينع تطبيق القواعد الدنيا النموذجية
ملعاملة ال�سجناء( )12التي اعتمدتها الأمم املتحدة وغريها من ال�صكوك املتعلقة بحقوق الإن�سان
واملعايري التي يعرتف بها املجتمع الدويل وتت�صل برعاية �صغار ال�سن وحمايتهم.

التعليق
املق�صود من القاعدة  9جتنب � ِّأي �سوء فهم يف تف�سري هذه القواعد وتنفيذها طبق ًا
للمبادئ الواردة يف ال�صكوك واملعايري الدولية احلالية �أو التي ت�ستجد فيما يتعلق بحقوق الإن�سان،
مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛( )2والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
()1
والثقافية؛ والعهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛( )3و�إع�لان حقوق الطفل؛
وم�شروع االتفاقية ب�ش�أن حقوق الطفل )5( .وينبغي �أن يفهم �أنَّ تطبيق هذه القواعد ال يخل ب�أية
�صكوك دولية من هذا القبيل قد ت�شتمل على �أحكام ذات نطاق تطبيق �أو�سع(( )4انظر �أي�ض ًا
القاعدة .)27
()13

()4حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
()5انظر قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماع .42/1985
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اجلزء الثاين
التحقيق واملقا�ضاة
 -10االت�صال الأويل
 1-10على �أثر �إلقاء القب�ض على حدث يخطر بذلك والداه �أو الو�صي عليه على الفور .ف�إذا
كان هذا الإخطار الفوري غري ممكن وجب �إخطار الوالدين �أو الو�صي يف غ�ضون �أق�صر فرتة
زمنية ممكنة بعد �إلقاء القب�ض عليه.
 2-10ينظر قا�ض �أو غريه من امل�س�ؤولني الر�سميني املخت�صني �أو الهيئات املخت�صة دون ت�أخري
يف �أمر الإفراج.
 3-10جت��رى االت�صاالت بني اجلهات املنوط بها �إنفاذ القوانني واملجرم احل��دث على نحو
يكفل احرتام املركز القانوين للحدث ويي�سر رفاهه ويتفادى �إي��ذاءه مع �إيالء االعتبار الواجب
ملالب�سات الق�ضية.

التعليق
القاعدة  1-10م�شمولة من حيث املبد�أ يف القاعدة  92من القواعد الدنيا النموذجية
()6
ملعاملة ال�سجناء.
ويجب �أن ينظر قا�ض �أو غريه من امل�س�ؤولني الر�سميني املخت�صني ،دون ت�أخري ،يف �أمر
الإف��راج (القاعدة  .)2-10ويق�صد بتعبري امل�س�ؤول الر�سمي املخت�ص � ُّأي �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة
ب�أو�سع معاين الكلمة ،مبا يف ذلك املجال�س املحلية �أو �سلطات ال�شرطة التي متلك �سلطة الإفراج
عن املعتقلني (انظر �أي�ض ًا العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الفقرة  3من
املادة .))3( 9
وتتناول القاعدة  3-10بع�ض اجلوانب الأ�سا�سية من الإجراءات والت�صرفات التي ميار�سها
رجال ال�شرطة وغريهم من امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني يف ق�ضايا جرائم الأحداث .ومن امل�س َّلم
به �أنَّ عبارة "يتفادى �إيذاءه" �صيغة مرنة ت�شمل �أوجها عديدة من ردود الفعل املمكنة (مثل
التعر�ض
ا�ستعمال التعابري الفظة �أو العنف البدين �أو التعري�ض ملخاطر البيئة) .بل �إنَّ جمرد ُّ
()12

()6اع ُتمدت القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء والتو�صيات املت�صلة بها يف عام ( ،1955انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة
الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،جنيف� 22 ،آب�/أغ�سط�س � 3 -أيلول�/سبتمرب  :1955تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات
الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .))1956.IV.4و�أقر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  663جيم (د )24-امل�ؤ ّرخ يف  31متوز/يوليه
 ،1957القواعد الدنيا النموذجية و�أيد ،يف جملة �أمور ،التو�صيات املت�صلة باختيار وتدريب موظفني للعمل يف امل�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية وبامل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية املفتوحة ،و�أو�صى املجل�س ب�أن تنظر احلكومات ب�شكل �إيجابي يف اعتماد وتطبيق
القواعد الدنيا النموذجية ،وب�أن تراعي املجموعتني الأخريني من التو�صيات �إىل �أق�صى حد ممكن يف �إدارتها للم�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية .وقد رخ�ص املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يف قراره ( 2076د )62-امل�ؤ َّرخ يف � 13أيار/مايو  ،1977ب�إدراج قاعدة
جديدة ،هي القاعدة  .95واملبد�أ الذي تن�ص عليه القاعدة  1-10من قواعد بيجني هذه وارد من حيث املبد�أ يف القاعدة  119من
قواعد نيل�سون مانديال.
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للوقوف �أمام ق�ضاء الأحداث ميكن �أن يكون يف حد ذاته "م�ؤذيا" للحدث :ولذا ينبغي �أن تف�سر
عبارة "يتفادى ايذاءه" ب�أنها تعني �إجماال ،يف املقام الأول� ،إحلاق �أدنى درجة ممكنة من الإيذاء
باحلدث ،ف�ضال عن � ِّأي �أذى �إ�ضايف �أو ال مربر له .وهذا �أمر ذو �أهمية �شديدة يف االت�صال الأويل
بالهيئات املنوط بها �إنفاذ القوانني ،التي ميكن �أن يكون لها ت�أثري عميق على م�سلك احلدث �إزاء
الدولة واملجتمع .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ جناح � ِّأي �شكل من �أ�شكال التدخل الالحق يتوقف بقدر
كبري على هذه االت�صاالت الأولية ،فالر�أفة واحلزم احلليم هامان يف هذه احلاالت.

 -11التحويل �إىل خارج النظام الق�ضائي
 1-11حيثما كان ذلك منا�سبا ،ينظر يف �إمكانية معاجلة ق�ضايا املجرمني الأحداث دون اللجوء
�إىل حماكمة ر�سمية من قبل ال�سلطة املخت�صة ،امل�شار �إليها يف القاعدة  1-14الواردة �أدناه.
 2-11تخول ال�شرطة �أو النيابة العامة� ،أو الهيئات الأخرى التي تعالج ق�ضايا الأحداث� ،سلطة
الف�صل يف هذه الق�ضايا ،ح�سب تقديرها ،دون عقد جل�سات حماكمة ر�سمية ،وفق ًا للمعايري
املو�ضوعة لهذا الغر�ض يف خمتلف الأنظمة القانونية ،وكذلك وفق ًا للمبادئ ال��واردة يف هذه
القواعد.
ُّ �	3-11أي حتويل ينطوي على الإحالة �إىل هيئة جمتمعية �أو م�ؤ�س�سة �أخرى منا�سبة يتطلب قبول
احلدث� ،أو قبول والديه �أو الو�صي عليه� ،شريطة �أن يخ�ضع قرار حتويل الق�ضية ملراجعة �سلطة
خمت�صة ،بناء على تقدمي طلب.
 4-11بغية تي�سري الف�صل تقديريا يف ق�ضايا الأحداث ،تبذل جهود لتنظيم برامج جمتمعية،
مثل الإ�شراف والإر�شاد امل�ؤقتني ورد حقوق ال�ضحايا وتعوي�ضهم.

التعليق
�إنَّ التحويل �إىل خارج النظام الق�ضائي ،الذي يت�ضمن نقل الدعوى من الق�ضاء اجلنائي
و�إحالتها يف �أحوال كثرية �إىل خدمات الدعم املجتمعي ،هو ممار�سة م�ألوفة ي�ؤخذ بها ،على �أ�سا�س
ر�سمي وغري ر�سمي ،يف نظم قانونية عديدة .وميزة هذه املمار�سة �أنها حتول دون الآثار ال�سلبية التي
تنجم عن الإجراءات الالحقة يف جمال �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث( ،مثل و�صمة الإدانة واحلكم
بالعقوبة) .ويف حاالت عديدة ،يكون عدم التدخل �أف�ضل احللول .وعلى ذلك ،قد يكون التحويل منذ
البداية ،ودون الإحالة �إىل خدمات (اجتماعية) بديلة ،هو احلل الأمثل .وي�صدق هذا ب�صفة خا�صة
حيثما كانت اجلرمية ذات طابع غري خطري وحيثما تكون الأ�سرة �أو املدر�سة �أو م�ؤ�س�سات الرقابة
االجتماعية غري الر�سمية الأخرى قد عاجلت الأمر بالفعل� ،أو يكون من املرجح �أن تعاجله ،على
نحو منا�سب وب ّناء.
وح�سبما ذكر يف القاعدة  ،2-11يجوز اللجوء �إىل التحويل يف �أي��ة مرحلة من مراحل اتخاذ
القرار � -إذ ميكن �أن ي�صدر قرار التحويل عن ال�شرطة �أو النيابة العامة �أو هيئات �أخرى مثل املحاكم
ب�أنواعها �أو الهيئات �أو املجال�س ،وميكن �أن متار�سه �سلطة واحدة �أو ع ّدة �سلطات �أو جميع ال�سلطات ،وفق ًا
لقواعد و�سيا�سات خمتلف النظم وعلى نحو ين�سجم مع هذه القواعد .وال ي�شرتط فيه �أن يكون بال�ضرورة
مق�صورا على الق�ضايا الب�سيطة ،وهذا ما يجعل التحويل �أداة هامة.
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وتربز القاعدة  3-11ال�شرط الهام املتمثل يف احل�صول على قبول املجرم احلدث (�أو قبول
والديه �أو الو�صي عليه) بتدبري (�أو تدابري) التحويل املو�صى بها( .ومل مت التحويل �إىل م�ؤ�س�سات
()7
جمتمعية دون احل�صول على هذه املوافقة جلعله ذلك يتناق�ض مع االتفاقية املتعلقة ب�إلغاء ال�سخرة).
بيد �أنه ينبغي �أ َّال يكون هذا القبول مبن�أى عن الطعن� ،إذ �إنَّ القبول قد يتم �أحيانا بدافع من الي�أ�س
من جانب احلدث .وت�شدد القاعدة على �ضرورة مراعاة احلر�ص بغية الإقالل �إىل �أق�صى حد ممكن
من احتمال ممار�سة الق�سر والتخويف على جميع امل�ستويات يف عملية التحويل .وينبغي �أ َّال يح�س
احلدث ب�أنه واقع حتت ال�ضغط (مثالً ،لتجنب املثول �أمام املحكمة) �أو �أن متار�س عليه ال�ضغوط
كي يوافق على برامج التحويل .ولذلك ،يو�صى ب�أن ين�ص على �ضرورة �إجراء تقييم مو�ضوعي ملدى
مالءمة �إج��راءات الت�صرف يف �ش�أن املجرمني �صغار ال�سن من جانب "�سلطة خمت�صة بناء على
تقدمي طلب"( .ميكن �أن تكون "ال�سلطة املخت�صة" خمتلفة عن ال�سلطة امل�شار �إليها يف القاعدة .)14
وتو�صي القاعدة  4-11بتوفري بدائل منا�سبة لإجراءات ق�ضاء الأحداث تتخذ �صورة حتويل
قائم على حلول جمتمعية ،وقد ز ّكيت ب�صفة خا�صة الربامج التي تت�ضمن الت�سوية عن طريق رد
احلق لل�ضحية وكذلك الربامج التي ت�سعى �إىل جتنب نزاع مع القانون يف امل�ستقبل عن طريق
الإ�شراف والتوجيه امل�ؤقتني .ومن مزايا احلاالت الفردية �أنها جتعل التحويل منا�سبا حتى حني
تكون قد ارتكبت جرائم �أ�شد خطورة (مثل وجود جرمية �أوىل� ،أو كون اجلرمية ارتكبت حتت
�ضغط الأنداد ،وما �إىل ذلك).
()12

 -12التخ�ص�ص داخل ال�شرطة
�	1-12إنَّ �ضباط ال�شرطة الذين يتعاملون كثري ًا مع الأح��داث� ،أو الذين يخ�ص�صون للتعامل
معهم �أو الذين يتناولون بالدرجة الأوىل مهمة منع جرائم الأحداث ،يجب �أن يتلقوا تعليما وتدريبا
خا�صني لكي يت�سنى لهم �أداء مهامهم على �أف�ضل وجه .وينبغي �إن�شاء وحدات �شرطة خا�صة لذلك
الغر�ض يف املدن الكبرية.
التعليق
توجه القاعدة  12االنتباه �إىل �ضرورة توفري تدريب متخ�ص�ص جلميع املوظفني الر�سميني
املنوط بهم �إنفاذ القوانني والذين ي�ضطلعون مبهمة �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأح��داث .وملا كانت
ال�شرطة متثل نقطة االت�صال الأوىل بنظام ق�ضاء الأحداث ،فمن املهم جدا �أن يت�صرف رجال
ال�شرطة بطريقة م�ستنرية والئقة.
ولئن كان من اجللي �أنَّ العالقة بني التح�ضر واجلرمية معقدة ،فقد اقرتنت زيادة جرائم
الأحداث بنمو املدن الكبرية ،وخا�صة بالنمو ال�سريع وغري املخطط .ولذلك لن يكون هنالك غنى
عن �إقامة وح��دات �شرطة متخ�ص�صة ،ال ملجرد تنفيذ املبادئ املحددة ال��واردة يف هذا ال�صك
فح�سب (مثل القاعدة  ،)6-1بل  -ب�شكل �أع��م  -لتح�سني منع جرائم الأح��داث ومكافحتها
ومعاملة املجرمني الأحداث.
()7االتفاقية رقم  ،105اعتمدها امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف  25حزيران/يونيه  1957يف دورته الأربعني .الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،320الرقم .4648
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 -13االحتجاز رهن املحاكمة

	1-13ال ي�ستخدم �إجراء االحتجاز رهن املحاكمة �إ َّال كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة زمنية ممكنة.
 2-13ي�ستعا�ض عن االحتجاز رهن املحاكمة ،حيثما �أمكن ذلك ،ب�إجراءات بديلة ،مثل املراقبة
عن كثب� ،أو الرعاية املركزة �أو الإحلاق ب�أ�سرة �أو ب�إحدى م�ؤ�س�سات �أو دور الرتبية.
 3-13يتمتع الأح��داث املحتجزون ره��ن املحاكمة بجميع احلقوق وال�ضمانات التي تكفلها
القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء( )4التي اعتمدتها الأمم املتحدة.
 4-13يف�صل الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة عن البالغني ،ويحتجزون يف م�ؤ�س�سة منف�صلة
�أو يف ق�سم منف�صل من م�ؤ�س�سة ت�ضم �أي�ض ًا بالغني.
 5-13يتلقى الأحداث �أثناء فرتة االحتجاز الرعاية واحلماية وجميع �أنواع امل�ساعدة الفردية -
االجتماعية والتعليمية واملهنية والنف�سية والطبية واجل�سدية  -التي قد تلزمهم بالنظر �إىل �سنهم
وجن�سهم و�شخ�صيتهم.

التعليق
يجب �أ َّال ي�ستهان بخطر "العدوى الإجرامية" التي يتع َّر�ض لها الأح��داث �أثناء احتجازهم رهن
ت�شجع
املحاكمة .ولذلك فمن املهم الت�شديد على احلاجة �إىل تدابري بديلة .والقاعدة � ،1-13إذ تفعل ذلكِّ ،
على ا�ستنباط تدابري جديدة مبتكرة لتجنب هذا االحتجاز خدمة مل�صلحة احلدث.
ويتمتع الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة بجميع احلقوق وال�ضمانات التي تكفلها القواعد
()3
الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء ،وكذلك العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وخا�صة املادة  9والفقرتان ( 2ب) و 3من املادة .10
وال متنع القاعدة  4-13الدول من اتخاذ تدابري �أخرى �ضد الت�أثريات ال�سلبية للمجرمني
البالغني ،ال تقل يف فاعليتها عن التدابري املذكورة يف القاعدة.
وقد ذكرت �أ�شكال خمتلفة من امل�ساعدة التي قد ت�صبح الزمة ،وذلك بغية لفت االنتباه
�إىل تن ّوع االحتياجات اخلا�صة للمحتجزين �صغار ال�سن املعنيني (مثل الإناث �أو الذكور ومدمني
العقاقري املخدرة ،ومدمني الكحول ،والأحداث املر�ضى عقليا ،و�صغار ال�سن امل�صابني ب�صدمة
نف�سية نتيجة القب�ض عليهم مثالً� ،أو غري ذلك).
وقد يكون يف تباين اخل�صائ�ص اجل�سدية والنف�سية للمحتجزين ال�شباب ما يربر اتخاذ
�إج��راءات ت�صنيفية تق�ضي بف�صل بع�ضهم �أثناء احتجازهم رهن املحاكمة ،مما ي�ساعد على
جتنب الإيذاء وعلى تقدمي م�ساعدة �أكرث مالءمة.
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وق��د ن�ص القرار  )8(4ب�ش�أن قواعد ق�ضاء الأح��داث ،ال��ذي اتخذه م�ؤمتر الأمم املتحدة
ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على �أنَّ القواعد ينبغي ،يف جملة �أم��ور� ،أن تعرب عن
الق�صر يف
املبد�أ الأ�سا�سي القائل ب�أال ي�ستخدم االحتجاز قبل املحكمة �إ َّال كمالذ �أخري ،و�أال يودع ّ
من�ش�أة يكونون فيها عر�ضة للت�أثريات ال�سلبية من جانب املحتجزين البالغني ،وب�أنه ينبغي دائما
مراعاة احلاجات اخلا�صة مبرحلة منوهم.
()12

اجلزء الثالث
املقا�ضاة والف�صل يف الق�ضايا
 -14ال�سلطة املخت�صة ب�إ�صدار الأحكام
 1-14حني ال تكون ق�ضية املجرم احل��دث قد حولت �إىل خ��ارج النظام الق�ضائي (مبوجب
القاعدة  )11يتوجب �أن تنظر يف �أمره ال�سلطة املخت�صة (حمكمة ،هيئة ق�ضائية ،هيئة �إدارة،
جمل�س� ،أو غري ذلك) وفق ًا ملبادئ املحاكمة املن�صفة والعادلة.
 2-14يتوجب �أن ت�ساعد الإجراءات على حتقيق امل�صلحة الق�صوى للحدث ،و�أن تتم يف جو من
التفهم يتيح للحدث �أن ي�شارك فيها و�أن يعرب عن نف�سه بحرية.

التعليق
ي�صعب و�ضع تعريف للجهاز �أو ال�شخ�ص املخت�ص ميكن �أن ي�صف على نحو �شامل �سلطة املقا�ضاة.
ويق�صد من تعبري ال�سلطة املخت�صة �أن ي�شمل �أولئك الذين ير�أ�سون املحاكم �أو الهيئات الق�ضائية (املكونة
من قا�ض وحيد �أو ع ّدة �أع�ضاء) .وي�شمل ذلك الق�ضاة املحرتفني والق�ضاة املختارين من عامة النا�س
وكذلك الهيئات الإدارية (كما يف النظامني اال�سكتلندي والإ�سكندينايف) �أو غريها من الهيئات الأقل ر�سمية
كالهيئات املجتمعية وهيئات حل املنازعات ذات الطابع الق�ضائي.
و أ�ي��ا كانت احل��ال ،يتوجب يف إ�ج��راءات النظر يف ق�ضايا املجرمني الأح��داث اتباع املعايري
الدنيا املطبقة يف العامل �أجمع تقريبا ب�ش�أن �أيِّ �شخ�ص توجه �إليه تهمة الإجرام مبقت�ضى القاعدة
الإجرائية املعروفة بـ "املحاكمة وفق الأ�صول القانونية" .ووفق ًا لهذه الأ�صول ،ت�شمل عبارة "حماكمة
عادلة ونزيهة" �ضمانات �أ�سا�سية مثل افرتا�ض ال�براءة .وتقدمي ال�شهود وا�ستجوابهم ،و�أوج��ه
الدفاع القانوين امل�ألوفة ،وحق التزام ال�صمت ،وحق قول الكلمة الأخرية يف جل�سة املحكمة ،وحق
اال�ستئناف ،وما �إىل ذلك (انظر �أي�ض ًا القاعدة .)1-7

 -15امل�ست�شار القانوين والوالدان والأو�صياء
للح َدث احلق يف �أن ميثله طوال �سري الإجراءات الق�ضائية م�ست�شاره القانوين �أو �أن يطلب
َ 1-15
�أن تندب له املحكمة حماميا جمانا حني ين�ص قانون البلد على جواز ذلك.
()8انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،كراكا�س� 25 ،آب�/أغ�سط�س � 5 -أيلول�/سبتمرب :1980
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.81.IV.4الف�صل الأول ،الق�سم باء.
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 2-15للوالدين �أو للو�صي حق اال�شرتاك يف الإج��راءات ،ويجوز لل�سلطة املخت�صة �أن تطلب
ح�ضورهم ل�صالح احلدث ،على �أنه يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن ترف�ض �إ�شراكهم يف الإجراءات
�إذا كانت هناك �أ�سباب تدعو �إىل اعتبار هذا اال�ستبعاد �ضرور ًّيا ل�صالح احلدث.

التعليق
ت�ستخدم القاعدة  1-15م�صطلحات مماثلة لتلك ال��واردة يف القاعدة  93من القواعد
الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء )9( .ويف حني توجد حاجة �إىل م�ست�شار قانوين و�إىل حمام تنتدبه
املحكمة جمانا ل�ضمان تو ُّفر امل�ساعدة القانونية للحدث ،ينبغي النظر �إىل حق الوالدين �أو الو�صي
يف اال�شرتاك يف الإجراءات ،ح�سبما تن�ص القاعدة  ،2-15بو�صفه م�ساندة نف�سية وعاطفية عامة
للحدث  -وهي مهمة ت�ستمر طوال �سري الإجراءات.
وال�سلطة املخت�صة قد ت�ستفيد يف �سعيها �إىل الت�صرف يف الق�ضية على نحو منا�سب ا�ستفادة
خا�صة من تعاون املمثلني القانونيني للحدث�( ،أو ،على هذا ال�صعيد ،تعاون غريهم من امل�ساعدين
ال�شخ�صيني الذين ميكن للحدث الثقة بهم �أو يثق بهم فعال) .على �أنَّ هذا امل�سعى قد يحبط �إذا
كان لوجود الوالدين �أو الأو�صياء يف جل�سة املحاكمة دور �سلبي� ،أي �إذا ما �سلكوا مث ًال �سلوكا معاديا
جتاه احلدث :ولذا يتحتم الن�ص على �إمكانية ا�ستبعادهم.
()12

التق�صي االجتماعي
 -16تقارير
ّ
 1-16يتعني يف جميع احل��االت ،با�ستثناء احل��االت التي تنطوي على جرائم ثانوية ،وقبل �أن
تتخذ ال�سلطة املخت�صة قرارا نهائيا ي�سبق �إ�صدار احلكم� ،إجراء تق�ص �سليم للبيئة والظروف
التي يعي�ش فيها احلدث �أو الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية ،كما يت�سنى لل�سلطة املخت�صة
�إ�صدار حكم يف الق�ضية عن تب�صر.

التعليق
تقارير التق�صي االجتماعي (التقارير االجتماعية �أو التقارير ال�سابقة للنطق باحلكم) هي
�أداة عون ال غنى عنها يف معظم الدعاوى القانونية التي يكون الأحداث طرف ًا فيها .ومن ال�ضروري
�أن تكون ال�سلطة املخت�صة على ب ّينة من الوقائع املت�صلة باحلدث ،مثل اخللفية االجتماعية
والأ�سرية ،و�سرية حياته املدر�سية وجتاربه التعليمية ،وما �إىل ذلك .ولهذا الغر�ض ت�ستخدم بع�ض
ال�سلطات الق�ضائية هيئات اجتماعية خا�صة �أو موظفني ملحقني باملحكمة �أو الهيئة الإداري��ة
لتلك الغاية .وقد ي�ضطلع بهذه املهمة موظفون �آخرون ،ال �سيما مراقبو ال�سلوك .ولذلك ،تقت�ضي
القاعدة تو ُّفر خدمات اجتماعية منا�سبة لو�ضع تقارير للتق�صي االجتماعي ميكن التعويل عليها.

 -17مبادئ توجيهية يف �إ�صدار الأحكام
والت�صرف يف الق�ضايا
 1-17لدى الت�صرف يف الق�ضايا ،ت�سرت�شد ال�سلطة املخت�صة باملبادئ التالية:
(ُ )9يرجى الرجوع �إىل القاعدة  120من قواعد نيل�سون مانديال.
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(�أ) يتحتم دائما �أن يكون رد الفعل متنا�سبا لي�س فقط مع ظروف اجلرم وخطورته بل
كذلك مع ظروف احلدث وحاجاته وكذلك احتياجات املجتمع؛
(ب) ال تفر�ض قيود على احلرية ال�شخ�صية للحدث �إ َّال بعد درا�سة دقيقة ،وتكون مق�صورة
على �أدنى حد ممكن؛
(ج) ال يفر�ض احلرمان من احلرية ال�شخ�صية �إ َّال �إذا �أدين احلدث بارتكاب فعل خطري
يت�ضمن ا�ستخدام العنف �ضد �شخ�ص �آخر �أو بالعودة على ارتكاب �أعمال جرمية خطرية �أخرى
وما مل يكن هناك � ُّأي �إجراء منا�سب �آخر؛
(د) يكون خري احلدث هو العامل الذي ي�سرت�شد به لدى النظر يف ق�ضيته.
	2-17ال يحكم بعقوبة الإعدام على �أية جرمية يرتكبها احلدث.
	3-17ال توقع على الأحداث عقوبات ج�سدية.
 4-17لل�سلطة املخت�صة حق وقف �إجراءات الدعوى يف � ِّأي وقت.

التعليق
�إنَّ ال�صعوبة الرئي�سية يف �صياغة مبادئ توجيهية لإ�صدار �أحكام على �صغار ال�سن تنبع من
ا�ستمرار قيام وجوه تعار�ض ذات طبيعة فل�سفية ،مثل ما يلي:
(�أ) التعار�ض بني �إعادة الت�أهيل وبني عدالة العقاب؛
(ب) التعار�ض بني امل�ساعدة وبني القمع والعقاب؛
(ج) التعار�ض بني جعل رد الفعل متنا�سبا مع اجلوانب اخلا�صة بكل حالة على حدة مع
رد الفعل الذي ي�ستهدف حماية املجتمع عامة؛
(د) الردع العام مقابل انعدام �أهلية الفرد.
ويكون التعار�ض بني هذه النهج �أجلى على نحو �أكرب يف ق�ضايا الأح��داث منه يف ق�ضايا
البالغني .ذلك �أنَّ التنوع الكبري يف الأ�سباب وردود الفعل التي تت�سم بها ق�ضايا الأحداث يجعل
جميع هذه البدائل تبدو مت�شابكة على نحو ال فكاك منه.
ولي�س من وظيفة القواعد الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث �أن تقرر النهج
الذي يجب اتباعه ،بل �أن حتدد نهجا يكون الأكرث توافقا مع املبادئ املقبولة دوليا .ولذلك ينبغي
�أن تفهم العنا�صر الأ�سا�سية الواردة يف القاعدة  ،1-17وخا�صة يف فقرتيها الفرعيتني (�أ) و(ج)،
على �أنها يف املقام الأول مبادئ توجيهية عملية يفرت�ض فيها �أن تو ِّفر نقطة انطالق م�شرتكة؛ و�إذا
�أخذت بها ال�سلطات املعنية (انظر �أي�ض ًا القاعدة  ،)5فمن املمكن �أن ت�سهم �إىل حد بعيد يف كفالة
حماية احلقوق الأ�سا�سية للأحداث املجرمني ،وال �سيما حقي الفرد الأ�سا�سيني يف الرقي والتعلم.
والقاعدة ( 1-17ب) توحي �ضمنا ب�أنَّ النهج العقابية البحتة لي�ست مالئمة .ولئن �أمكن
القول ب�أنَّ للعقاب العادل والعقوبات الق�صا�صية يف ق�ضايا البالغني ،ورمبا �أي�ض ًا يف اجلرائم
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اخلطرية التي يرتكبها الأحداث ،بع�ض املزايا ،ف�إنه ينبغي دوما ،يف ق�ضايا الأحداث� ،أن تتغلب
على هذه املزايا اعتبارات �صون م�صلحة احلدث ورفاهه وم�ستقبله.
و�سري ًا مع القرار  8ال��ذي اتخذه م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني )8(،ت�شجع القاعدة ( 1-17ب) الذهاب �إىل �أبعد مدى ممكن يف ا�ستخدام اجلزاءات
البديلة عو�ضا عن الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية ،مع مراعاة �ضرورة تلبية االحتياجات التي
ينفرد بها �صغار ال�سن .لذا ينبغي اال�ستخدام الكامل ملجموعة اجلزاءات البديلة القائمة ،كما
ينبغي ا�ستحداث جزاءات بديلة جديدة ،مع و�ضع ال�سالمة العامة يف االعتبار .وينبغي �أن متنح
فرتة املراقبة �إىل �أق�صى قدر ممكن عن طريق �إ�صدار �أحكام مع وقف التنفيذ ،و�أحكام طالق
�سراح م�شروطة ،وما �شابه ذلك من �أوامر املجال�س والتدابري الأخرى.
وتناظر القاعدة ( 1-17ج) واح��د ًا من املبادئ التوجيهية ال��واردة يف القرار  4للم�ؤمتر
ال�ساد�س )8(،يرمي �إىل جت ّنب احلب�س يف حالة الأحداث �إ َّال �إذا مل تكن هناك �أية و�سيلة منا�سبة
�أخرى حتمي ال�سالمة العامة.
والن�ص على حظر توقيع عقوبة الإعدام ،الوارد يف القاعدة  ،2-17يتفق مع الفقرة  5من
()3
املادة  6من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
كذلك يتما�شى الن�ص على حظر توقيع عقوبات ج�سدية على الأحداث مع املادة  7من العهد
()3
التعر�ض
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ومع �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص()10من ُّ
للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وكذلك مع
م�شروع اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
()5
املهينة )11( ،ومع م�شروع االتفاقية ب�ش�أن حقوق الطفل.
�أ َّما �سلطة وقف �إجراءات الدعاوى يف �أيِّ وقت (القاعدة  )4-17فهي �سمة �أ�صيلة يف معاجلة
حاالت الأحداث ال ي�ؤخذ بها يف حاالت البالغني .ذلك �أنه قد ي�صل �إىل علم ال�سلطة املخت�صة يف �أيِّ
وقت �أمر مالب�سات معينة من �ش�أنها �أن جتعل الوقف التام للإجراءات يبدو �أف�ضل ت�صرف بالق�ضية.
()12

()13

الت�صرف يف الق�ضايا
 -18خمتلف تدابري
ُّ

ُ 1-18تتاح لل�سلطة املخت�صة جمموعة متنوعة وا�سعة من تدابري الت�صرف ،تو َّفر لها من املرونة
ما ي�سمح �إىل �أق�صى قدر ممكن بتفادي اللجوء �إىل الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية .ومثل هذه
التدابري ،التي ميكن اجلمع بني البع�ض منها ،ت�شمل ما يلي:
(�أ) الأمر بالرعاية والتوجيه والإ�شراف؛
(ب) الو�ضع حتت املراقبة؛
(ج) الأمر باخلدمة يف املجتمع املحلي؛
(د) فر�ض العقوبات املالية والتعري�ض ،ورد احلقوق؛
(ﻫ) الأمر ب�أ�ساليب و�سيطة للمعاجلة واللجوء �إىل �أ�ساليب معاجلة �أخرى؛
()10مرفق قرار اجلمعية العامة ( 3452د.)30-
()11مرفق قرار اجلمعية العامة .46/39
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(و) الأمر باال�شرتاك يف �أن�شطة الن�صح اجلماعي والأن�شطة امل�شابهة؛
(ز) الأمر بالرعاية لدى �إحدى الأ�سر احلا�ضنة �أو يف مراكز للعي�ش اجلماعي �أو غري
ذلك من امل�ؤ�س�سات الرتبوية؛
(ح) غري ذلك من الأوامر املنا�سبة.
	2-18ال يجوز عزل � ِّأي حدث عن الإ�شراف الأب��وي� ،سواء جزئيا �أو كليا ،ما مل تكن ظروفه
اخلا�صة تتطلب ذلك.
التعليق
حتاول القاعدة � 1-18سرد بع�ض ردود الفعل واجلزاءات الهامة التي طبقت وثبت جناحها
حتى الآن ،يف �أنظمة قانونية خمتلفة .وهي يف جمملها متثل خيارات تب�شر بالأمل وت�ستحق �أن
حتاكى و�أن يتو�سع يف تطويرها .ون�ظ��ر ًا لإم�ك��ان وج��ود نق�ص يف املوظفني املنا�سبني يف بع�ض
املناطق ،ال حتدد القاعدة املالك الذي تتطلبه هذه اخليارات؛ ويف هذه املناطق ميكن �أن جت ّرب
�أو ت�ستحدث تدابري تتطلب عددا �أقل من املوظفني.
والأمثلة الواردة يف القاعدة  ،1-18ت�شرتك ،قبل كل �شيء ،يف كونها تعتمد على املجتمع
املحلي وتلج�أ �إليه بغية تنفيذ الأحكام البديلة تنفيذا فعاال .ذلك �أنَّ الإ�صالح املعتمد على املجتمع
املحلي هو تدبري تقليدي اكت�سب �سمات كثرية .وعلى ذلك الأ�سا�س ،ينبغي ت�شجيع ال�سلطات
املعنية على تقدمي خدمات ت�ستند �إىل املجتمع املحلي.
وت�شري القاعدة � 2-18إىل �أهمية الأ�سرة ،التي ت�شكل ،وفق ًا للفقرة  1من امل��ادة  10من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية" ،الوحدة اجلماعية الطبيعية
والأ�سا�سية يف املجتمع" )3(.والآب��اء والأمهات ،يف إ�ط��ار الأ�سرة ،ال ميلكون حق رعاية �أطفالهم
والإ�شراف عليهم فح�سب ،بل هم م�س�ؤولون �أي�ض ًا عن ذلك .ولذا تقت�ضي القاعدة � 2-18أ َّال يف�صل
الأطفال عن �آبائهم �إ َّال كمالذ �أخري .وال يجوز اللجوء �إىل هذا الإجراء �إ َّال حني يكون من اجللي �أنَّ
مالب�سات الق�ضية تقت�ضي اتخاذ هذه اخلطوة اخلطرية (مثل �إ�ساءة معاملة الطفل).

� -19أدنى ا�ستخدام ممكن للم�ؤ�س�سات الإ�صالحية
 1-19يجب دائما �أن يكون �إيداع احلدث يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية ت�صرفا يلج�أ �إليه كمالذ �أخري،
ولأق�صر فرتة تق�ضي بها ال�ضرورة.

التعليق
ينادي علم اجلرمية التقدمي بتف�ضيل العالج غري امل�ؤ�س�سي على الإي��داع يف امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية .وقد تبينّ �أنه ال فارق ي�ستحق الذكر ،بل ال فارق على الإطالق ،من حيث جناح الو�سيلة،
بني الإيداع يف امل�ؤ�س�سات والعالج خارج امل�ؤ�س�سات .ومن اجللي �أنَّ اجلهود العالجية التي تبذل
يف جو امل�ؤ�س�سة ال ت�ستطيع �أبدا �أن تكون �أرجح وزنا من امل�ؤثرات ال�ضارة الكثرية التي يخ�ضع لها
الفرد والتي يبدو �أنَّ من امل�ستحيل تفاديها داخل �أية م�ؤ�س�سة .وي�صدق هذا القول ب�صفة خا�صة
على الأحداث ،لكونهم �أقل ح�صانة �إزاء امل�ؤثرات ال�سلبية .وف�ضال عن ذلك ،ف�إنَّ الآثار ال�سلبية،
التي ال تقت�صر على فقدان احلرية بل ت�شمل �أي�ض ًا االنف�صال عن البيئة االجتماعية امل�ألوفة ،تكون
حتما �أ�شد حدة لدى الأحداث ،بحكم مرحلة منوهم املبكرة ،منها لدى البالغني.
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وت�ستهدف القاعدة  19تقييد الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية من جانبني :من حيث الكم
("كمالذ �أخري") ومن حيث امل��دة ("ولأق�صر فرتة") .والقاعدة  19متثل �صدى لأح��د املبادئ
التوجيهية الأ�سا�سية الواردة يف القرار  4مل�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س )8(:فال يجوز �أن يحب�س
املجرم احلدث �إ َّال �إذا مل يكن هناك � ُّأي عالج منا�سب �آخر .ولذلك ف�إنَّ القاعدة تنادي ب�أنه �إذا
مل يكن هناك منا�ص من �إي��داع احلدث يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية ،ينبغي �أن يقت�صر احلرمان من
احلرية على �أدنى درجة ممكنة ،مع اتخاذ ترتيبات م�ؤ�س�سية خا�صة للحب�س ومع مراعاة الفوارق
يف �أ�صناف املجرمني واجلرائم وامل�ؤ�س�سات .بل الواقع هو �أنه ينبغي �إيالء امل�ؤ�س�سات "املفتوحة"
�أولوية على امل�ؤ�س�سات "املغلقة" .وعالوة على ذلك ينبغي �أن يكون � ُّأي مرفق من هذا القبيل ذا
طابع �إ�صالحي �أو تهذيـبي ،ال �أن يكون له طابع ال�سجن.

 -20جت ّنب الت�أخري غري ال�ضروري
 1-20ينظر يف كل ق�ضية منذ البداية على نحو عاجل .دون � ِّأي ت�أخري غري �ضروري.

التعليق
�إنَّ الإ�سراع يف ت�سيري الإجراءات الر�سمية يف ق�ضايا الأحداث من الأمور اجلوهرية ،و�إ َّال
تع َّر�ض للخطر كل خري ميكن ك�سبه من �إجراء املحاكمة ومن الت�صرف فيها .فمع مرور الوقت،
مي�سي ع�سريا على احلدث� ،إن مل يكن م�ستحيال� ،أن يربط من الناحية الذهنية والنف�سية على
ال�سواء ،بني الإجراء والقرار الذي ينتهي �إليه وبني اجلرمية.

 -21ال�سجالت
 1-21حتفظ �سجالت املجرمني الأح��داث يف �سرية تامة ويحظر على الغري الإط�لاع عليها.
ويكون الو�صول �إىل هذه ال�سجالت مق�صورا على الأ�شخا�ص املعنيني ب�صفة مبا�شرة بالت�صرف يف
الق�ضية حمل البحث �أو غريهم من الأ�شخا�ص املخولني ح�سب الأ�صول.
	2-21ال ت�ستخدم �سجالت املجرمني الأح��داث يف الإج��راءات املتعلقة بالبالغني يف الق�ضايا
الالحقة التي يكون نف�س اجلاين مورطا فيها.

التعليق
حتاول هذه القاعدة حتقيق التوازن بني م�صالح متعار�ضة تت�صل بال�سجالت �أو امللفات:
هي ،من ناحية ،م�صالح ال�شرطة والنيابة العامة وال�سلطات الأخرى التي حتر�ص على حت�سني
املراقبة ،ومن ناحية �أخرى م�صلحة املجرم احلدث (انظر �أي�ض ًا القاعدة � .)8أ َّما عبارة "غريهم
من الأ�شخا�ص املخولني ح�سب الأ�صول" فهي عموم ًا ت�شمل الباحثني مثالً.

التخ�ص�ص املهني والتدريب
 -22احلاجة �إىل
ّ
 1-22ي�ستخدم التعليم املهني والتدريب �أثناء اخلدمة ودورات جتديد املعلومات وغريها من
�أ�ساليب التعليم املنا�سبة من �أجل حتقيق وا�ستمرار الكفاءة املهنية الالزمة جلميع املوظفني الذين
يتناولون ق�ضايا الأحداث.
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لتنوع الأحداث املحتكني بنظام ق�ضاء الأحداث.
 2-22يكون موظفو ق�ضاء الأحداث انعكا�س ًا ُّ
وتبذل جهود ل�ضمان التمثيل العادل للن�ساء والأقليات يف الهيئات املعنية بق�ضاء الأحداث.

التعليق
يجوز �أن تت�ألف ال�سلطات املخت�صة بالت�صرف يف الق�ضايا من �أ�شخا�ص ذوي خلفيات
متباينة للغاية (فهم موظفون ق�ضائيون يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�شمالية،
ويف املناطق املت�أثرة بنظام "القانون العام" ،وق�ضاة مدربون تدريبا قانون ًّيا يف البلدان التي
ت�ستخدم القانون الروماين ويف املناطق املت�أثرة بها؛ ويف املناطق الأخرى �أفراد عاديون �أو رجال
قانون ،منتخبون �أو معينون ،و�أع�ضاء يف املجال�س املحلية ،وما �إىل ذلك) .وه�ؤالء جميعا يلزمهم
احل�صول على حد �أدنى من الدربة يف فروع القانون والعلوم االجتماعية والنف�سية وعلم اجلرمية
والعلوم ال�سلوكية .وهذا �أمر له نف�س �أهمية التخ�ص�ص التنظيمي لل�سلطة املخت�صة وا�ستقاللها.
�أ َّم ��ا موظفو اخل��دم��ات االجتماعية و��ض�ب��اط م��راق�ب��ة ال�سلوك فقد يتعذر م��ن الناحية
العملية اقت�ضاء ح�صولهم على تخ�ص�ص مهني ك�شرط م�سبق لتوليهم �أي��ة وظيفة يتعاملون
فيها مع املجرمني الأح ��داث ،ول��ذا يعترب تلقيهم لتعليم مهني �أث�ن��اء اخلدمة امل�ستوى الأدن��ى
للم�ؤهالت املطلوبة.
وامل�ؤهالت املهنية عن�صر �أ�سا�سي ل�ضمان �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأح��داث ب�صورة حمايدة
وفعالة .وتبعا لذلك ،ف�إنَّ من ال�ضروري رفع م�ستوى امل�ؤهالت املطلوبة لتعيني املوظفني واالرتقاء
مب�ستواهم وتدريبهم مهنيا ،وت��وف�ير الو�سائل ال�لازم��ة لتمكينهم م��ن اال�ضطالع بوظائفهم
على خري وجه.
ولتحقيق احلياد يف �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث ينبغي تفادي جميع �ضروب التمييز� ،سيا�سية
كانت �أو اجتماعية �أو جن�سية �أو عرقية �أو دينية �أو ثقافية �أو من �أيِّ نوع �آخر ،يف اختيار وتعيني
وترقية موظفي ق�ضاء الأحداث .وهذا ما �أو�صى به امل�ؤمتر ال�ساد�س .وف�ضال عن ذلك ،دعا امل�ؤمتر
ال�ساد�س الدول الأع�ضاء �إىل �ضمان حتقيق املعاملة العادلة واملن�صفة للن�ساء كموظفات يف جمال
الق�ضاء اجلنائي ،و�أو�صى باتخاذ تدابري خا�صة من �أجل تعيني املوظفات يف جمال �إدارة �ش�ؤون
()8
ق�ضاء الأحداث ،وتدريبهن ،وتي�سري ترقيتهن.

اجلزء الرابع
العالج خارج امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
 -23التنفيذ الفعال للت�صرف املقرر
 1-23تتخذ التدابري املنا�سبة لتنفيذ الأوامر التي ت�صدرها ال�سلطة املخت�صة ،وامل�شار �إليها يف
القاعدة � 1-14أعاله� ،إ َّما من جانب تلك ال�سلطة نف�سها �أو من قبل �أية �سلطة �أخرى ،وفق ًا ملقت�ضى
الظروف.
 2-23ت�شمل هذه التدابري �سلطة تعديل الأوامر ح�سبما تراه ال�سلطة املخت�صة منا�سبا من وقت
�إىل �آخر� ،شريطة �أن يقرر هذا التعديل وفق ًا للمبادئ الواردة يف هذه القواعد.
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التعليق
يغلب على الت�صرف الذي يقرر يف ق�ضايا الأحداث �أن ي�ؤثر ،بدرجة �أكرب منها يف ق�ضايا
البالغني ،على حياة املجرم لردح طويل من الزمن .ومن املهم �إذن �أن تتوىل الإ�شراف على تنفيذ
هذا احلكم ال�سلطة املخت�صة� ،أو هيئة م�ستقلة (مثل الهيئة التي ت�أمر بالإفراج امل�ؤقت �أو مكتب
ملراقبة ال�سلوك �أو م�ؤ�س�سة لرعاية ال�شباب� ،أو غريها) تتمتع مب�ؤهالت تعادل م�ؤهالت ال�سلطة
املخت�صة التي حكمت �أ�صال يف الق�ضية .ويف بع�ض البلدان �أن�شئت لهذا الغر�ض وظيفة "قا�ضي
تنفيذ العقوبات".
ويجب �أن يت�سم تكوين ال�سلطة و�صالحياتها ووظائفها باملرونة؛ ويرد و�صفها يف القاعدة 23
ب�شكل عام كيما تلقى قبوال وا�سع النطاق.

 -24تقدمي امل�ساعدة الالزمة
 1-24تبذل جهود لتزويد الأحداث ،يف جميع مراحل الإجراءات ،مبا يحتاجون �إليه من م�ساعدة
مثل امل�سكن �أو التعليم �أو التدريب املهني �أو العمل �أو �أية م�ساعدة �أخرى ،مفيدة �أو عملية ،بغية
تي�سري عملية �إعادة ت�أهيلهم.

التعليق
مل�س�ألة العمل على خري الأحداث �أهمية فائقة .ولذلك ت�ؤكد القاعدة  24على �أهمية توفري
الت�سهيالت واخلدمات وغريها من �ضروب امل�ساعدة ال�ضرورية التي من �ش�أنها �أن تكفل خري
الأحداث على �أح�سن وجه طوال عملية �إعادة الت�أهيل.

 -25تعبئة املتطوعني واخلدمات املجتمعية الأخرى
ُ 1-25يدعى املتطوعون واملنظمات الطوعية وامل�ؤ�س�سات املحلية وغريها من م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي �إىل امل�ساهمة ب�صورة فعالة يف �إعادة ت�أهيل احلدث يف �إطار جمتمعي يكون� ،إىل �أبعد مدى
م�ستطاع يف �إطار الوحدة الأ�سرية.
التعليق
تعبرّ هذه القاعدة عن �ضرورة الأخذ مبنحى ت�أهيلي يف جميع الأعمال املتعلقة باملجرمني
الأحداث .وال غنى يف ذلك عن التعاون مع املجتمع املحلي �إذا �أريد لتوجيهات ال�سلطة املخت�صة �أن
ُتنفذ على نحو ف َّعال .وقد ثبت �أنَّ جهود املتطوعني واخلدمات الطوعية ،ب�صورة خا�صة ،ت�شكل موارد
ثمينة ،ولكنها ال ت�ستغل حال ًّيا بالقدر الكايف .ويف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن يكون يف التعاون من جانب
املجرمني ال�سابقني (مبا يف ذلك املدمنون ال�سابقون) م�ساعدة بالغة الفائدة.
وتنبثق القاعدة  25من املبادئ ال��واردة يف القواعد � 1-1إىل  ،6-1وهي حتتذي الأحكام
()3
املقابلة الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
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اجلزء اخلام�س
العالج يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
� -26أهداف العالج يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
 1-26الهدف من تدريب وع�لاج الأح��داث املو�ضوعني يف م�ؤ�س�سات �إ�صالحية هو تزويدهم
بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية م�ساعدتهم على القيام ب�أدوار اجتماعية ب ّناءة
ومنتجة يف املجتمع.
ُ 2-26تو َّفر للأحداث املو�ضوعني يف م�ؤ�س�سات ،الرعاية واحلماية وجميع �ضروب امل�ساعدة
ال�ضرورية  -االجتماعية منها والتعليمية واملهنية والنف�سية والطبية واجل�سدية  -التي قد
يحتاجون �إليها بحكم �سنهم �أو جن�سهم �أو �شخ�صيتهم وبهدف امل�ساعدة على منوهم منوا �سليما.
ُ 3-26يف�صل الأحداث املو�ضوعون يف امل�ؤ�س�سات عن البالغنيُ ،ويحتجزون يف م�ؤ�س�سة منف�صلة
�أو يف جزء منف�صل من م�ؤ�س�سة حتتجز بالغني �أي�ضا.
خا�صا باحتياجاتهن
 4-26ت�ستحق املجرمات ال�شابات املو�ضوعات يف م�ؤ�س�سة اهتمام ًا
ًّ
وم�شاكلهن ال�شخ�صية .وال يجوز ب�أية حال �أن يتلقني من الرعاية واحلماية وامل�ساعدة والعالج
والتدريب قدرا �أدنى مما يتلقاه املجرمون ال�شبان ،ويكفل لهن معاملة عادلة.
 5-26عم ًال على خري الأح��داث املو�ضوعني يف م�ؤ�س�سات وعلى رفاههم ،يكون لوالديهم �أو
الأو�صياء عليهم احلق يف دخول هذه امل�ؤ�س�سات.
ُ 6-26يعزز التعاون بني الوزارات وبني الإدارات بغر�ض تزويد الأحداث املو�ضوعني يف م�ؤ�س�سات
باملنا�سب من التعليم املدر�سي �أو التدريب املهني ،ح�سب مقت�ضى احل��ال� ،ضمانا جلعلهم ال
يغادرون امل�ؤ�س�سة وهم يف و�ضع غري موات من حيث التعليم.

التعليق
�إنَّ أ�ه��داف العالج يف امل�ؤ�س�سات ،املحددة يف القاعدتني  1-26و ،2-26ميكن �أن حتظى
بقبول � ِّأي نظام �أو �أية ثقافة .على �أنها مل تتحقق بعد يف كل مكان ،وال يزال هذا الهدف يتطلب
بذل قدر كبري جدا من اجلهود.
وتقدمي امل�ساعدة الطبية والنف�سية ،على وجه اخل�صو�ص� ،أمر ذو �أهمية ق�صوى للمو َدعني يف
امل�ؤ�س�سات من �صغار ال�سن املدمنني على العقاقري املخدرة وذوي الطبيعة ال�شر�سة واملر�ضى عقليا.
ن�صت عليه القاعدة  3-26من العمل على جتنيب الأحداث الوقوع حتت م�ؤثرات �سلبية
وما ّ
من خالل املجرمني البالغني ،و�ضمان رفاههم يف حميط امل�ؤ�س�سة ،يتما�شى مع واحد من املبادئ
التوجيهية الأ�سا�سية للقواعد ،كما ن�ص عليه امل�ؤمتر ال�ساد�س يف القرار  )8(.4والقاعدة ال حتول
دون اتخاذ الدول تدابري �أخرى �ضد الت�أثريات ال�سلبية التي يحدثها املجرمون البالغون ،تكون على الأقل
م�ساوية يف الفعالية للتدابري املذكورة يف القاعدة (انظر �أي�ض ًا القاعدة .)4-13
�أ َّما القاعدة  4-26فتعالج واقع ًا هو �أنَّ املجرمات هن يف العادة �أقل حظوة بالرعاية من
نظرائهن الذكور ،وهذا ما �أ�شار �إليه امل�ؤمتر ال�ساد�س .وب�صفة خا�صة ،فالقرار  ،9الذي اتخذه
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امل�ؤمتر ال�ساد�س( )8يدعو �إىل الإن�صاف يف معاملة املجرمات يف كل مراحل إ�ج��راءات الق�ضاء
اجلنائي ،و�إىل توجيه اهتمام خا�ص �إىل امل�شاكل واالحتياجات اخلا�صة بهن خالل احتجازهن.
وعالوة على ذلك ،ينبغي �أن ينظر �إىل هذه القاعدة يف �ضوء �إعالن كراكا�س الذي اعتمده امل�ؤمتر
ال�ساد�س ،وال��ذي يدعو ،فيما يدعو �إليه� ،إىل كفالة امل�ساواة يف املعاملة يف جمال �إدارة �ش�ؤون
الق�ضاء اجل�ن��ائ��ي )12(،ويف �ضوء خلفية �إع�لان الق�ضاء على التمييز �ضد امل ��ر�أة )13(،واتفاقية
()14
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
�أ َّما حق الدخول �إىل امل�ؤ�س�سة (القاعدة  )5-26فهو ينبغ من �أحكام القواعد  1-7و1-10
و 2-15و .2-18والتعاون فيما بني الوزارات وفيما بني الإدارات (القاعدة  )6-26ذو �أهمية خا�صة
من �أجل حت�سني نوعية املعاملة والتدريب يف امل�ؤ�س�سات بوجه عام.

 -27تطبيق القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء
التي اعتمدتها الأمم املتحدة
 1-27تكون القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء والتو�صيات املت�صلة بها واجبة التطبيق
�إىل املدى الذي تكون فيه ذات �صلة مبعاملة املجرمني الأحداث املو�ضوعني يف م�ؤ�س�سات �إ�صالحية،
وي�شمل ذلك املحتجزين رهن الف�صل يف �أمرهم.
 2-27تبذل اجلهود لتنفيذ املبادئ املنا�سبة الواردة يف القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء
�إىل �أق�صى حد ميكن عنده تلبية خمتلف احتياجات الأحداث تبعا لعمر كل منهم وجن�سه و�شخ�صيته.

التعليق
كانت القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء من بني ال�صكوك الأوىل من نوعها التي
�أعلنتها الأمم املتحدة ،ومن املتفق عليه عامة �أنَّ �آثارها ع َّمت العامل �أجمع .ورغ��م �أنَّ تنفيذ
هذه القواعد ال يزال يف بع�ض البلدان �أمنية �أكرث منه حقيقة واقعة ،فال يزال للقواعد الدنيا
النموذجية ت�أثري هام على �إدارة الإ�صالحيات ب�صورة �إن�سانية ومن�صفة.
وبع�ض اجلوانب الأ�سا�سية حلماية املجرمني الأحداث املودعني يف م�ؤ�س�سات �إ�صالحية قد ت�ضمنتها
القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء (كالإيواء وطبيعة البناء والفرا�ش وامللب�س وال�شكاوى والطلبات
واالت�صال بالعامل اخلارجي والطعام والرعاية الطبيعية و�إقامة ال�شعائر الدينية والف�صل بني ال�سجناء
املختلفي الأعمار وتوفري املوظفني والعمل ،وما �إىل ذلك) .كما ت�ض َّمنت �أحكام ًا تتعلق بالعقاب واالن�ضباط
وكبح جماح املجرمني اخلطرين .ولن يكون من املنا�سب تعديل هذه القواعد الدنيا النموذجية جلعلها
تتفق مع اخل�صائ�ص املميزة للم�ؤ�س�سات الإ�صالحية للمجرمني الأح��داث داخل نطاق القواعد الدنيا
النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث.

()12انظر قرار اجلمعية العامة  ،171/35املرفق ،الفقرة .6-1
()13قرار اجلمعية العامة ( 2263د.)22-
()14الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
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والقاعدة  27تر ِّكز على املتطلبات ال�ضرورية للأحداث املودعني يف امل�ؤ�س�سات (القاعدة
 )1-27كما تركز على احلاجات املتنوعة التي ينفردون بها بحكم �أعمارهم وجن�سهم و�شخ�صيتهم
(القاعدة  .)2-27وهكذا ترتابط �أهداف القاعدة وم�ضمونها بالأحكام ذات ال�صلة من القواعد
الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء.

-28

الإكثار من اللجوء �إىل الإفراج امل�شروط والتبكري فيه

 1-28تلج�أ ال�سلطة املخت�صة� ،إىل �أق�صى مدى ممكن� ،إىل الإف��راج امل�شروط عن الأح��داث
املودعني يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية ومتنحه يف �أبكر وقت م�ستطاع.
 2-28تقوم �سلطة منا�سبة مب�ساعدة الأحداث الذين �أُفرج عنهم من �إحدى امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية
�إفراجا م�شروطا وتقوم بالإ�شراف عليهم .ويو ِّفر لهم املجتمع املحلي الدعم الكامل.

التعليق
ميكن �أن ت�سند �سلطة الأمر بالإفراج امل�شروط �إىل ال�سلطة املخت�صة ،كما ذكر يف القاعدة
� ،1-14أو �إىل �سلطة �أخرى .وعلى ذلك ،فمن املنا�سب �أن ي�شار هنا �إىل ال�سلطة "املنا�سبة" عو�ضا
عن ال�سلطة "املخت�صة".
و�إذا �سمحت الظروفُ ،ي ّ
ف�ضل الإفراج امل�شروط عن احلدث على ق�ضائه كامل مدة احلكم.
تقدم مر�ض يف
بل ميكن الإفراج امل�شروط ،حيثما كان ذلك عمليا ،عند تو ُّفر دليل على �إحراز ُّ
جمال �إعادة الت�أهيل ،عن املجرمني الذين اعتربوا خطرين يوم �أودعوا امل�ؤ�س�سة .وهذا الإفراج،
�ش�أنه �ش�أن الو�ضع حتت املراقبة .ميكن �أن يكون م�شروطا باال�ستيفاء املر�ضي لل�شروط التي
حتددها ال�سلطات املخت�صة لفرتة زمنية تعني يف قرار الإف��راج ،وتعلق ،مثالً ،بـ"ح�سن �سلوك"
املجرم� ،أو املواظبة على ح�ضور برامج املجتمع املحلي� ،أو الإقامة يف دور يتمتعون فيها بحرية
جزئية �أو غري ذلك.
وينبغي ،يف حالة املجرمني املفرج عنهم من �إحدى امل�ؤ�س�سات �إفراجا م�شروطا� ،أن يقوم
مراقب �سلوك �أو غريه من امل�س�ؤولني (خا�صة يف البلدان التي مل تعتمد بعد نظام الو�ضع حتت
املراقبة) بتقدمي امل�ساعدة لهم والإ�شراف عليه ،كما ينبغي ت�شجيع الدعم املجتمعي يف هذا املجال.

 -29الرتتيبات �شبه امل�ؤ�س�سية
 1-29تبذل اجلهود لتوفري ترتيبات �شبه م�ؤ�س�سية مثل ال��دور ذات احلرية اجلزئية وال��دور
التعليمية ومراكز التدريب النهاري وغريها من الرتتيبات املنا�سبة التي ميكن �أن ت�ساعد الأحداث
على العودة �إىل االندماج ب�شكل �سليم يف املجتمع.

التعليق
ال ينبغي ّ
الغ�ض من �أهمية الرعاية الالحقة لفرتة االحتجاز يف م�ؤ�س�سة �إ�صالحية .ولذلك
ت�شدد هذه القاعدة على �ضرورة �إن�شاء �شبكة من الرتتيبات �شبه امل�ؤ�س�سية.
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كذلك ت�شدد هذه القاعدة على احلاجة �إىل جمموعة متنوعة من املرافق واخلدمات التي ت�ستهدف تلبية
االحتياجات املختلفة للمجرمني �صغار ال�سن الذين يعودون �إىل املجتمع ،و�إىل توفري التوجيه والدعم الهيكلي،
باعتبار ذلك خطوة هامة نحو جناح العودة �إىل االندماج يف املجتمع.

اجلزء ال�ساد�س
البحوث والتخطيط وو�ضع ال�سيا�سات وتقييمها
 -30البحوث بو�صفها �أ�سا�سا للتخطيط وو�ضع
ال�سيا�سات وتقييمها
ُ 1-30تبذل جهود لتنظيم وت�شجيع البحوث ال�ضرورية بو�صفها �أ�سا�سا للتخطيط وو�ضع
ال�سيا�سات ب�شكل ف ّعال.
 2-30تبذل جهود للقيام ب�صفة دورية با�ستعرا�ض وتقييم اجتاهات وم�شاكل و�أ�سباب جناح
الأحداث وجرائمهم ،ف�ضال عن االحتياجات اخلا�صة املتنوعة للأحداث امل�سجونني.
 3-30تبذل جهود لإن�شاء �آلية بحوث تقييمية كجزء داخل يف تكوين نظام �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء
الأح��داث ،وجلمع وحتليل البيانات واملعلومات ذات ال�صلة للقيام بتقييم منا�سب لإدارة �ش�ؤون
ق�ضاء الأحداث وحت�سينها و�إ�صالحها يف امل�ستقبل.
 4-30يخطط تقدمي اخلدمات يف جمال �إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث وينفذ ب�صورة منهجية
جزء ال يتجز�أ من اجلهود الإمنائية الوطنية.

التعليق
من املعرتف به على نطاق وا�سع �أنَّ ا�ستخدام البحوث ك�أ�سا�س النتهاج �سيا�سة متنورة لق�ضاء
تقدم
الأح��داث هو �آلية هامة ل�ضمان جعل املمار�سات املتبعة يف ه��ذا املجال مواكبة خلطوات ُّ
املعارف ،وموا�صلة تطوير وحت�سني نظام ق�ضاء الأحداث .وللتغذية العك�سية املتبادلة بني البحوث
وال�سيا�سة �أهمية خا�صة لق�ضاء الأحداث .ففي ظل التغريات ال�سريعة ،والتي غالبا ما تكون ذات
�أثر قوي ،التي حتدث يف �أمناط حياة ال�شباب ال�صغار ويف �أ�شكال و�أبعاد جرائم الأحداث� ،سرعان
ما ت�صبح ا�ستجابة املجتمع والق�ضاء جلرائم وجناح الأحداث عتيقة وغري كافية.
وهكذا ت�ضع القاعدة  30معايري لإدماج البحوث يف عملية و�ضع ال�سيا�سات وتطبيقها يف
�إدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأح��داث .وتلفت القاعدة االنتباه بوجه خا�ص �إىل �ضرورة القيام بانتظام
با�ستعرا�ض وتقييم للربامج والتدابري الراهنة ،و�إىل �ضرورة التخطيط وفق ًا للإطار الأو�سع
للأهداف الإمنائية ال�شاملة.
ويعد التقييم املتوا�صل الحتياجات الأح��داث ،وكذلك الجتاهات وم�شاكل اجلناح� ،شرطا
�أ�سا�سيا لتح�سني طرائق �صياغات ال�سيا�سات و�إق��رار تدخالت منا�سبة ،على كال ال�صعيدين
الر�سمي وغري الر�سمي هذا ال�سياق ،ينبغي �أن تعمل الوكاالت امل�س�ؤولة على تي�سري البحوث التي
يجريها �أ�شخا�ص م�ستقلون وهيئات م�ستقلة ،كما �أنه قد يكون من املفيد التعرف على وجهات
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نظر الأح��داث �أنف�سهم و�أخ��ذه��ا يف االعتبار ،دون �أن يكون ذل��ك مق�صورا على �أولئك الذين
يحتكون بالنظام.
ويجب يف عملية التخطيط الرتكيز بوجه خا�ص على �إقامة نظام �أكرث فعالية و�إن�صافا
لتقدمي اخل��دم��ات ال���ض��روري��ة .وع�م� ً
لا على حتقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ،ينبغي �إج ��راء تقييم �شامل
ومنتظم الحتياجات الأح��داث وم�شاكلهم اخلا�صة ال�شديدة التنوع ،وحتديد �أولويات قاطعة.
ويف هذا ال�صدد ،ينبغي �أن يكون هناك �أي�ض ًا تن�سيق يف ا�ستخدام املوارد املتاحة ،مبا يف ذلك
ا�ستخدام ما ي�صلح من بدائل ودعم جمتمعي لو�ضع �إجراءات حمددة ت�ستهدف تنفيذ الربامج
املقررة ور�صدها.

 -21مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث
(مبادئ الريا�ض التوجيهية) *
12

�أوالً -املبادئ الأ�سا�سية
�  -1إنَّ منع جنوح الأح��داث جزء جوهري من منع اجلرمية يف املجتمع .ومن خالل ممار�سة
�أن�شطة م�شروعة ،مفيدة اجتماعيا ،والأخذ بنهج �إن�ساين �إزاء املجتمع والنظر �إىل احلياة نظرة
�إن�سانية ،ميكن للأحداث �أن يتجهوا اجتاهات �سلوكية بعيدة عن الإجرام.
�  -2إنَّ النجاح يف منع جنوح الأحداث يقت�ضي من املجتمع ب�أ�سره بذل جهود ت�ضمن للمراهقني
تطورا مت�سقا ،مع احرتام �شخ�صياتهم وتعزيزها منذ نعومة �أظافرهم.
 -3لأغرا�ض تف�سري هذه املبادئ التوجيهية ،ينبغي الأخذ بنهج ير ّكز على الطفل .وينبغي �أن
ُيعهد �إىل الأحداث بدور ن�شط وم�شاركة داخل املجتمع .وينبغي �أ َّال ينظر �إليهم على �أنهم جمرد
كائنات يجب �أن تخ�ضع للتن�شئة االجتماعية �أو لل�سيطرة.
 -4عند تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية ،ووفق ًا للنظم القانونية الوطنية ،ينبغي �أن يكون الرتكيز
يف � ِّأي برنامج وقائي على خري الأحداث منذ نعومة �أظافرهم.
التدرجية ملنع اجلنوح وكذلك الدرا�سة املنهجية
 -5ينبغي الت�سليم ب�ضرورة و�أهمية ال�سيا�سات
ّ
لأ�سبابه وو�ضع التدابري الكفيلة باتّقائه .ويجب �أن تتفادى هذه ال�سيا�سات والتدابري جترمي الطفل
ومعاقبته على ال�سلوك الذي ال ي�سبب �ضررا ج�سيما لنموه �أو �أذى للآخرين .وينبغي �أن تت�ضمن
هذه ال�سيا�سات والتدابري ما يلي:
(�أ) توفري الفر�ص ،وال �سيما الفر�ص الرتبوية ،لتلبية حاجات الأحداث املختلفة ،ولتكون
مبثابة �إطار م�ساند ل�ضمان النمو ال�شخ�صي جلميع الأحداث ،خ�صو�ص ًا َمن تدل ال�شواهد على
�أنهم مهددون �أو مع ّر�ضون للمخاطر االجتماعية ويحتاجون �إىل رعاية وحماية خا�صتني؛
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،112/45املعتمد يف 14كانون الأول/دي�سمرب .1990
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(ب) فل�سفات ونهج متخ�ص�صة ملنع اجلنوح ،ت�ستند �إىل قوانني وعمليات وم�ؤ�س�سات
وت�سهيالت و�شبكة لتقدمي اخل��دم��ات ت�ستهدف تقليل ال��دواف��ع واحل��اج��ة والفر�صة الرتكاب
املخالفات� ،أو الظروف التي ت�ؤدي �إىل ارتكابها؛
(ج) التدخل الر�سمي الذي ي�ستهدف يف املقام الأول امل�صلحة العامة للحدث وي�سرت�شد
مببد�أي العدل والإن�صاف؛
(د) �ضمان خري جميع الأحداث ومنوهم وحقوقهم وم�صاحلهم؛
(ﻫ) النظر �إىل ت�صرف الأحداث و�سلوكهم غري املتفق مع القواعد والقيم االجتماعية
العامة على �أنه ،يف كثري من الأحيان ،جزء من عملية الن�ضج والنمو ،ومييل �إىل الزوال التلقائي،
لدى معظم الأفراد ،باالنتقال �إىل مرحلة البلوغ؛
الوعي ب�أنَّ و�صم احلدث ب�أنه "منحرف" �أو "جانح" �أو "يف مرحلة ما قبل اجلنوح"
(و)
كثري ًا ما ي�ساهم ،يف ر�أي �أكرثية اخلرباء ،يف ن�شوء منط ثابت من ال�سلوك امل�ستهجن عند احلدث.
 -6ينبغي �إن�شاء خدمات وبرامج ت�ستهدف منع جنوح الأحداث وترعاها املجتمعات املحلية،
وال �سيما حيث مل تن�ش�أ بعد هيئات ر�سمية لهذا الغر�ض .وال يجوز اللجوء �إىل الأجهزة الر�سمية
امل�س�ؤولة عن الرقابة االجتماعية �إ َّال كمالذ �أخري.

ثانياً -نطاق املبادئ التوجيهية
 -7ينبغي تف�سري هذه املبادئ التوجيهية وتطبيقها �ضمن الإط��ار العري�ض للإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان )1( ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد
()4
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )2( ،و�إعالن حقوق الطفل ( )3واتفاقية حقوق الطفل،
()5
ويف �سياق قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)،
وكذلك جميع ال�صكوك واملعايري الأخ��رى ذات ال�صلة بحقوق الأطفال والأح��داث وم�صاحلهم
وخريهم.
 -8ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية يف �سياق الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
ال�سائدة يف كل دولة من الدول الأع�ضاء.
()12

()13

)14(،

()15

()16

()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()3قرار اجلمعية العامة ( 1386د.)14-
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم .27531
()5مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
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ثالثاً -الوقاية العامة
 -9ينبغي �أن تو�ضع خطط وقائية �شاملة ،على كل امل�ستويات احلكومية ،وتت�ضمن ما يلي:
(�أ) حتليالت متعمقة للم�شكلة وبيانات مف�صلة بالربامج واخلدمات واملرافق واملوارد
املتاحة؛
(ب) حتديد وا�ضح مل�س�ؤوليات ذوي الأهلية من �أجهزة وم�ؤ�س�سات وموظفني م�شرتكني يف
اجلهود الوقائية؛
(ج) �إن�شاء �آليات للتن�سيق املالئم للجهود الوقائية بني الهيئات احلكومية وغري احلكومية؛
(د) �سيا�سات وبرامج وا�سرتاتيجيات تقوم على حتليالت ت�شخي�صية ُتر�صد با�ستمرار
ويجري تقييمها بعناية �أثناء تنفيذها؛
(ﻫ) طرائق كفيلة باحل ّد على نحو ف ّعال من فر�ص ارتكاب �أعمال اجلنوح؛
(و)  �إ�شراك املجتمع املحلي يف اجلهود من خالل جمموعة وا�سعة من اخلدمات والربامج؛
(ز) تعاون وثيق متعدد التخ�ص�صات بني حكومات البلدان وحكومات الواليات واملقاطعات
واحلكومات املحلية ،مع �إ�شراك القطاع اخلا�ص ،وممثلي املجتمع املحلي املراد خدمته ،والهيئات
العمالية ،والهيئات املعنية برعاية الأطفال ،والتثقيف ال�صحي ،والهيئات االجتماعية ،و�أجهزة
�إنفاذ القوانني ،والأجهزة الق�ضائية ،يف اتخاذ �إج��راءات من�سقة لدرء جنوح الأح��داث و�إجرام
ال�شباب؛
(ح) ا�شرتاك ال�شباب يف �سيا�سات وعمليات منع اجلنوح ،مبا يف ذلك اللجوء �إىل املوارد
املجتمعية وامل�ساعدة الذاتية بني ال�شباب وبرامج تعوي�ض ال�ضحايا وم�ساعدتهم؛
(ط) توظيف ذوي التخ�ص�ص على جميع الأ�صعدة.

رابعاً -عمليات التن�شئة االجتماعية
 -10ينبغي تركيز االهتمام على ال�سيا�سات الوقائية التي تي�سر التن�شئة والإدماج االجتماعيني
الناجحني جلميع الأطفال والأح��داث ،خ�صو�ص ًا من خالل الأ�سرة واملجتمع املحلي وجمموعات
الأقران واملدار�س والتدريب املهني وعامل العمل ،وكذلك عن طريق املنظمات الطوعية .وينبغي
�إي�لاء االعتبار الواجب للنمو ال�شخ�صي ال�سليم للأطفال والأح��داث وتقبلهم ك�شركاء كاملني
ومت�ساوين يف عمليتي التن�شئة والإدماج االجتماعيني.

�ألف -الأ�سرة
 -11ينبغي لكل جمتمع �أن يعطي �أولوية عالية الحتياجات وخري الأ�سرة وجميع �أفرادها.
 -12ونظر ًا لأنَّ الأ�سرة هي الوحدة املركزية امل�س�ؤولة عن التن�شئة االجتماعية الأولية للأطفال ،ينبغي
موا�صلة اجلهود احلكومية واملجتمعية للمحافظة على وحدة الأ�سرة ،مبا يف ذلك الأ�سرة املو�سعة .ويتحمل
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املجتمع م�س�ؤولية م�ساعدة الأ�سرة على تقدمي الرعاية واحلماية و�ضمان رفاه الأطفال بدنيا وعقليا .وينبغي
توفري ترتيبات كافية ،مبا يف ذلك الرعاية النهارية.
 -13وينبغي للحكومات �أن ت�ضع �سيا�سات من �ش�أنها �أن تكفل تن�شئة الأطفال يف بيئة �أ�سرية
متزنة وم�ستقرة .وينبغي لذلك تزويد الأ�سر التي حتتاج �إىل امل�ساعدة باخلدمات الالزمة لت�سوية
�أو�ضاعها الداخلية غري امل�ستقرة �أو حلل نزاعاتها.
 -14وحيثما تفتقر البيئة الأ�سرية �إىل اال�ستقرار وتبوء بالف�شل اجلهود التي يبذلها املجتمع
املحلي مل�ساعدة الأبوين يف هذا ال�صدد ،وحيثما يتعذر �أن تقوم الأ�سرة املو�سعة بهذا الدور ،ينبغي
النظر يف بدائل ،مبا يف ذلك احل�ضانة والتبني .وينبغي �أن متاثل هذه البدائل بقدر الإمكان بيئة
�أ�سرية م�ستقرة ومتزنة ،و�أن تو ِّفر للأطفال ،يف الوقت ذاته� ،إح�سا�س ًا باال�ستقرار الدائم ،وبهذا
ميكن جتنب امل�شاكل املقرتنة "بتعدد احل�ضانات".
 -15وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص لأطفال الأ�سر التي تعاين من امل�شاكل الناجمة عن التغريات
ال�سريعة وغ�ير امل�ت��وازن��ة يف الأو� �ض��اع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وخا�صة �أط�ف��ال
�أ�سر ال�سكان الأ�صليني والأ�سر املهاجرة والالجئة .ومبا �أنَّ هذه التغريات قد تنال من القدرة
االجتماعية للأ�سرة على ت�أمني تن�شئة الأطفال وتربيتهم وفق ًا للتقاليد ،الأم��ر الذي كثري ًا ما
ينجم عن ت�ضارب الأدوار والثقافات ،يجب ت�صميم طرائق مبتكرة وبناءة اجتماعيا تكفل التن�شئة
االجتماعية للأطفال.
 -16وينبغي ات�خ��اذ ت��داب�ير وا�ستحداث ب��رام��ج تتيح للأ�سرة فر�ص الإمل ��ام ب� ��أدوار الأب��وي��ن
وواجباتهما فيما يتعلق بتن�شئة الأطفال ورعايتهم ،بحيث تتعزز العالقات الإيجابية بني الأبوين
والأطفال ،ويعي الأبوان امل�شاكل التي يواجهها الأطفال والأحداث ،وي�شجع ا�شرتاكهم يف الأن�شطة
التي ترعاها الأ�سرة واملجتمع املحلي.
 -17وينبغي للحكومات �أن تتخذ التدابري الكفيلة بتعزيز متا�سك الأ��س��رة واالن�سجام بني
�أفرادها ،وعدم ت�شجيع ف�صل الأطفال عن الأبوين ،ما مل تكن هناك ظروف �ضارة ب�صالح الطفل
وم�ستقبله وال تتيح � َّأي خيار مي�سور �آخر.
 -18وم��ن املهم الت�أكيد على وظيفة التن�شئة االجتماعية التي ت�ضطلع بها الأ��س��رة والأ�سرة
املو�سعة ،ومن املهم �أي�ض ًا بنف�س القدر� ،إدراك الأدوار وامل�س�ؤوليات وامل�ساهمة وامل�شاركة التي
ّ
�سي�ضطلع بها الأحداث يف املجتمع م�ستقبال.
 -19وينبغي للحكومات وغريها من الهيئات ،لكي ت�ضمن حق الطفل يف التن�شئة االجتماعية
ال�سليمة� ،أن تعتمد على الأجهزة االجتماعية والقانونية القائمة ،ولكن ينبغي لها �أي�ض ًا �أن تو ِّفر
تدابري ابتكارية كلما تبني �أنَّ امل�ؤ�س�سات التقليدية والأعراف مل تعد جمدية ،و�أن ت�سمح باتخاذ
هذه التدابري.

باء -التعليم
 -20يقع على احلكومات التزام بتوفري التعليم العام جلميع الأحداث.
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 -21وينبغي للنظم التعليمية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ضطالع ب�أن�شطة التدريب الأكادميي واملهني� ،أن
خا�صا ملا يلي:
تويل اهتمام ًا ًّ
(�أ) تعليم القيم الأ�سا�سية وتنمية االح�ترام لهوية الطفل و�أمناطه الثقافية ،وللقيم
االجتماعية ال�سائدة يف البلد ال��ذي يعي�ش فيه ،وللح�ضارات املختلفة عن ح�ضارته ،وحلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية؛
(ب) تعزيز وتنمية �شخ�صيات الأحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية والبدنية �إىل �أق�صى
طاقاتها؛
(ج) ا�شرتاك الأحداث بن�شاط وفعالية يف العملية الرتبوية ،بدال من كونهم جمرد مو�ضوع
لها؛
(د) اال�ضطالع بالأن�شطة التي تنمي الإح�سا�س بوحدة الهوية مع املدر�سة واملجتمع
املحلي وباالنتماء �إليهما؛
(ﻫ) ت�شجيع الن�شء على تفهم واح�ت�رام خمتلف وج�ه��ات النظر والآراء ،ف�ضال عن
االختالفات الثقافية وغريها من الفوارق؛
(و) توفري املعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب املهني وفر�ص العمالة والتطور
الوظيفي؛
(ز) توفري دعم عاطفي �إيجابي للأحداث وجتنب املعاملة التي ت�سئ �إىل نف�سيتهم؛
(ح) جتنب اللجوء �إىل التدابري الت�أديبية القا�سية ،وال �سيما العقوبة البدنية.
 -22وينبغي للنظر التعليمية �أن ت�سعى �إىل العمل بالتعاون مع الآب��اء واملنظمات املجتمعية
والأجهزة املعنية ب�أن�شطة الأحداث.
 -23وينبغي �إطالع الأحداث و�أ�سرهم على القانون وعلى حقوقهم وم�س�ؤولياتهم مبوجب القانون،
وعلى نظام القيم املرعية يف العامل ،مبا يف ذلك �صكوك الأمم املتحدة.
 -24وينبغي للنظم التعليمية �أن توجه العناية واالهتمام ب�صفة خا�صة للأحداث املعر�ضني
للمخاطر االجتماعية .وينبغي ا�ستحداث برامج وقائية متخ�ص�صة ومواد ومناهج درا�سية ونهج
و�أدوات للتعليم ت�ستغل ا�ستغالال كامال.
 -25وينبغي �إيالء اهتمام خا�ص التباع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �شاملة لوقاية الأحداث من �إ�ساءة
ا�ستعمال الكحول واملخدرات وغريها من املواد .وينبغي �أن يكون املدر�سون وغريهم من الفنيني
جمهزين ومدربني ملنع هذه امل�شاكل ومعاجلتها .وينبغي �أن تتاح ملجموع الطالب املعلومات املت�صلة
با�ستعمال و�إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات ،مبا فيها الكحول.
 -26وينبغي �أن تكون املدار�س مبثابة مراكز للإر�شاد وللإحالة �إىل اجلهات املخت�صة من �أجل
احل�صول على اخلدمات الطبية واال�ست�شارية وغريها للأحداث ،وال �سيما لذوي االحتياجات
اخلا�صة والذين يعانون من �إ�ساءة املعاملة والإهمال والإيذاء واال�ستغالل.
 -27وينبغي توعية املعلمني وغريهم من البالغني وكذلك الطالب مبجموعهم ،عن طريق
جمموعة متنوعة من الربامج الرتبوية ،مب�شاكل الأحداث واحتياجاتهم و�أفكارهم ،وال �سيما من
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ينتمون �إىل الفئات الفقرية واملحرومة والأقليات العرقية وغريها من الأقليات وكذلك املجموعات
املنخف�ضة الدخل.
 -28وينبغي �أن حتاول النظم املدر�سية بلوغ �أعلى امل�ستويات التخ�ص�صية والتعليمية وتعزيزها
فيما يتعلق باملناهج الدرا�سية وطرق ونهج التعليم والتع ّلم وتعيني املدر�سني امل�ؤهلني وتدريبهم.
وينبغي كفالة قيام املنظمات وال�سلطات الفنية املخت�صة بر�صد الأداء وتقييمه ب�صورة منتظمة.
 -29وينبغي للنظم املدر�سية �أن تخطط وتطور وتنفذ �أنظمة حتظى باهتمام الأح��داث خارج
نطاق املنهج الدرا�سي ،وذلك بالتعاون مع املجموعات املحلية.
تقدم م�ساعدة خا�صة �إىل الأطفال والأحداث الذين يواجهون �صعوبة يف التقيد
 -30وينبغي �أن َّ
بقوانني احل�ضور ،وكذلك �إىل من ينقطعون عن الدرا�سة.
 -31وينبغي للمدار�س �أن ت�ضع �سيا�سات وقواعد تت�سم بالعدل والإن�صاف ،وينبغي متثيل التالميذ يف �أجهزة
و�ضع ال�سيا�سة املدر�سية ،مبا يف ذلك �سيا�سة االن�ضباط املدر�سي و�صنع القرارات.

جيم -املجتمع املحلي
 -32ينبغي ا�ستحداث خدمات وبرامج يرعاها املجتمع املحلي وتلبي ما عند الأح��داث من
وتقدم �إليهم و�إىل �أ�سرهم امل�شورة والن�صح
احتياجات وم�شاكل وم�صالح واهتمامات خا�صة َّ
املنا�سبني� ،أو تعزيز هذه اخلدمات والربامج يف حالة وجودها.
 -33وينبغي للمجتمعات املحلية �أن تتخذ ل�صالح الأحداث جمموعة و�ساعة من تدابري الدعم
املجتمعي� ،أو �أن تعززها حيثما توجد بالفعل ،مبا يف ذلك �إقامة مراكز التنمية املجتمعية واملرافق
الرتويحية ،وتوفري اخلدمات بغية الت�صدي للم�شاكل اخلا�صة بالأطفال الذين يتع َّر�ضون للمخاطر
االجتماعية .وينبغي ،عند اتخاذ هذه التدابري امل�ساعدة �ضمان االحرتام للحقوق الفردية.
 -34وينبغي �إن�شاء مرافق خا�صة تو َّفر امل�أوى الالئق لل�شباب الذين مل يعد با�ستطاعتهم العي�ش
يف بيوتهم �أو الذين لي�ست لهم بيوت ي�أوون �إليها.
 -35وينبغي �أن تو َّفر جمموعة من اخلدمات والتدابري امل�ساعدة ملعاجلة ال�صعوبات التي يواجهها
الأحداث يف فرتة االنتقال �إىل مرحلة البلوغ .وينبغي �أن ت�شمل هذه اخلدمات برامج خا�صة لعالج
ال�شباب الذين ي�سيئون ا�ستعمال املخدرات تركز على الرعاية و�إ�سداء الن�صح وامل�ساعدة وتدابري
التدخل العالجي.
ُّ
 -36وينبغي للحكومات وغريها من امل�ؤ�س�سات �أن تقدِّ م الدعم املايل وغري املايل �إىل املنظمات
الطوعية التي تو ِّفر اخلدمات للأحداث.
 -37وينبغي �إقامة �أو تعزيز منظمات ال�شباب على امل�ستوى املحلي ،ومنحها مركز امل�شارك
الكامل يف �إدارة �ش�ؤون املجتمع املحلي .كما ينبغي لهذه املنظمات �أن ت�شجع ال�شباب على تنظيم
م�شاريع جماعية وطوعية ،وخ�صو�ص ًا امل�شاريع التي ت�ستهدف تقدمي امل�ساعدة �إىل الأح��داث
املحتاجني �إليها.
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 -38وينبغي للأجهزة احلكومية �أن ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية خا�صة يف جمال �إمداد الأطفال
امل�ش ّردين و�أطفال ال�شوارع باخلدمات الالزمة؛ وينبغي �أي�ض ًا �أن تتاح للأحداث املعلومات املت�صلة
مبا يوجد على ال�صعيد املحلي من املرافق ،ودور الإيواء ،والعمالة ،وغريها من م�صادر امل�ساعدة.
 -39وينبغي �إن�شاء طائفة عري�ضة من املرافق واخلدمات الرتويحية التي لها �أهمية خا�صة
للأحداث وتي�سري و�صولهم �إليها.

دال -و�سائط الإعالم
 -40ينبغي ت�شجيع و�سائط الإعالم على �أن تتيح للأحداث املعلومات واملواد من م�صادر وطنية
ودولية متنوعة.
 -41وينبغي ت�شجيع و�سائط الإع�لام على تقدمي �صورة للم�ساهمة الإيجابية التي يقدمها
الأحداث للمجتمع.
 -42وينبغي ت�شجيع و�سائط الإعالم على ن�شر املعلومات عن اخلدمات والت�سهيالت والفر�ص
املتو ِّفرة للأحداث يف املجتمع.
 -43وينبغي ت�شجيع و�سائط الإعالم بوجه عام وو�سائط الإعالم التليفزيونية وال�سينمائية بوجه
خا�ص على التقليل �إىل احلد الأدن��ى من عر�ض �صور الإباحية واملخدرات والعنف على ال�شا�شة،
وت�صوير العنف واال�ستغالل ب�شكل بغي�ض ،وكذلك على جتنب الت�صوير املهني �أو احلاط من ال�ش�أن،
خا�صة ت�صوير الأطفال والن�ساء والعالقات بني الأ�شخا�ص ،على هذا النحو ،وعلى ترويج مبادئ
امل�ساواة وت�ساوي الأدوار يف املجتمع.
 -44وينبغي �أن تكون و�سائط الإعالم مدركة لدورها وم�س�ؤوليتها االجتماعيني الوا�سعني ،وكذلك
لت�أثريها يف الربامج املت�صلة ب�إ�ساءة ا�ستعمال ال�شباب للعقاقري املخدرة والكحول .وينبغي �أن
ت�ستخدم �سلطتها يف الوقاية من �إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات ،ببث ر�سائل متواترة يف �إطار نهج
متوازن .وينبغي ت�شجيع �شن حمالت توعية ف ّعالة ملكافحة املخدرات على جميع امل�ستويات.

خام�ساً -ال�سيا�سة االجتماعية
 -45ينبغي �أن تعطي الأجهزة احلكومية �أولوية عالية للخطط والربامج اخلا�صة بالأحداث
و�أن تقدِّ م ما يكفي من الأموال واملوارد الأخرى ليجري على نحو ف ّعال ،توفري اخلدمات واملرافق
واملوظفني ال�لازم�ين للرعاية الوافية بالغر�ض يف جم��ال الطب وال�صحة العقلية ،والتغذية،
والإ�سكان ،وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك منع ومعاجلة �إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات
والكحول ،والتحقق من �أنَّ تلك املوارد ت�صل �إىل الأحداث وتعود عليهم بالنفع احلقيقي.
 -46وينبغي �أ َّال ُيعهد بالأحداث �إىل امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية �إ َّال كمالذ �أخري ،ولأق�صر مدة الزمة،
و�أن يولىَ �أق�صى اهتمام لتحقيق م�صاحلهم العليا .وينبغي �أن تكون املعايري التي جتيز التدخل
الر�سمي من هذا القبيل حمددة بدقة ومق�صورة على احل��االت الآتية�( :أ) �إذا كان الطفل �أو
احلدث قد تع َّر�ض للإيذاء من قبل الوالدين �أو �أولياء الأمر؛ و(ب) �إذا كان الطفل �أو احلدث
قد تع َّر�ض لالعتداء اجلن�سي �أو للإيذاء اجل�سدي �أو العاطفي من قبل الوالدين �أو �أولياء الأمر؛
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و(ج) �إذا كان والدا الطفل �أو احلدث �أو �أولياء �أمره قد �أهملوه �أو تخلوا عنه �أو ا�ستغلوه؛ و(د) �إذا
كان الطفل �أو احلدث يتع َّر�ض خلطر بدين �أو �أخالقي ب�سبب �سلوك الوالدين �أو �أولياء الأمر؛
و(ﻫ) �إذا تب ّدى خطر ج�سدي ونف�سي ج�سيم على الطفل �أو احلدث يف �سلوكه ومل يكن يف و�سع
الوالدين �أو �أولياء الأمر �أو احلدث نف�سه ،وال خدمات املجتمع املحلي غري املنـزلية ،مواجهة ذلك
اخلطر بو�سائل غري الإيداع يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية.
 -47وينبغي للأجهزة احلكومية �أن تتيح للأحداث فر�صة متابعة حت�صيلهم الدرا�سي الكامل،
بتمويل من الدولة �إذا مل يكن با�ستطاعة الأبوين �أو �أولياء الأم��ر توفري امل��ال ،وكذلك فر�صة
حت�صيل اخلربة من خالل العمل.
 -48وينبغي تخطيط وا�ستحداث ال�برام��ج الرامية �إىل منع اجل�ن��وح ،باال�ستناد �إىل نتائج
البحوث العلمية امل��وث��وق بها ،ور��ص��د ه��ذه ال�برام��ج وتقييمها وتكييفها ب�صورة دوري��ة وفق ًا
لتلك النتائج.
 -49وينبغي ن�شر املعلومات العلمية يف �أو�ساط االخت�صا�صيني واجلمهور بوجه عام عن �أنواع
ال�سلوك �أو الأو�ضاع التي تدخل على حدوث �إيذاء �أو �إ�ضرار �أو �إ�ساءة معاملة �أو ا�ستغالل للأحداث،
ج�سديا ونف�سيا� ،أو ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ذلك.
 -50وينبغي ،ب�صفة عامة� ،أن يكون اال�شرتاك يف اخلطط والربامج طوعيا ،و�أن ي�شرتك ال�شباب
�أنف�سهم يف و�ضعها وتطويرها وتنفيذها.
 -51وينبغي للحكومات �أن تبد�أ �أو �أن توا�صل ا�ستك�شاف وو�ضع وتنفيذ �سيا�سات وتدابري
وا�سرتاتيجيات �ضمن �إطار نظام العدالة اجلنائية وخارجه ،بغية منع العنف العائلي الذي يقع
على الأحداث �أو ي�ؤثر عليهم ،وبغية �ضمان املعاملة احل�سنة ل�ضحايا العنف العائلي ه�ؤالء.

�ساد�ساً -الت�شريع و�إدارة �ش�ؤون
ق�ضاء الأحداث
 -52ينبغي �أن ت�صدر احلكومات و�أن تنفذ قوانني و�إجراءات حمددة لتعزيز وحماية حقوق وخيرْ
الأحداث بوجه عام.
 -53وينبغي َ�س ُّن و�إنفاذ ت�شريعات متنع �إيذاء الأطفال والأحداث و�إ�ساءة معاملتهم وا�ستغاللهم
وا�ستخدامهم يف الأن�شطة الإجرامية.
 -54وينبغي عدم �إخ�ضاع � ِّأي طفل �أو حدث �سواء يف البيت �أو املدر�سة �أو � ِّأي م�ؤ�س�سة �أخرى،
لتدابري ت�صحيحية �أو عقابية قا�سية �أو مهينة.
 -55وينبغي ،متابعة َ�سنِّ و�إنفاذ قوانني ت�ستهدف تقييد ومراقبة ح�صول الأطفال والأحداث على
ال�سالح �أ ًّيا كان نوعه.
 -56وينبغي ،للحيلولة دون ا�ستمرار و�صم الأح��داث و�إيذائهم وجترميهم�َ ،س ُّن ت�شريعات
تق�ضي بعدم جترمي �أو معاقبة الأحداث على الت�صرف الذي ال يعترب جرما وال يعاقب عليه �إذا
ارتكبه الكبار.
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 -57وينبغي النظر يف �إن�شاء مكتب للمظامل �أو جهاز م�ستقل مماثل خا�ص بالأحداث ي�ضمن
احلفاظ على و�ضعهم وحقوقهم وم�صاحلهم وكذلك �إحالتهم ب�صورة �صحيحة �إىل اخلدمات
املتاحة .كما يقوم مكتب املظامل �أو � ُّأي جهاز �آخر معني بالإ�شراف على تنفيذ مبادئ الريا�ض
التوجيهية ،وقواعد بيجني ،وقواعد حماية الأحداث املج ّردين من حريتهم .وعلى مكتب املظامل �أو
التقدم املحرز وعن ال�صعوبات التي تواجه
اجلهاز الآخر �أن ي�صدر يف فرتات منتظمة تقريرا عن ُّ
يف عملية تنفيذ ال�صكوك .وينبغي �أي�ض ًا �إن�شاء خدمات للدعوة حلقوق الأطفال وم�صاحلهم.
 -58وينبغي تدريب موظفي �إنفاذ القوانني وغريهم من ذوي ال�صلة بهذه املهمة ،من اجلن�سني،
على اال�ستجابة الحتياجات الأح��داث اخلا�صة .وينبغي �أن يكون ه��ؤالء املوظفون ِّ
مطلعني على
الربامج و�إمكانات الإحالة �إىل امل�ؤ�س�سات ،بغية حتويل الأح��داث عن النظام الق�ضائي ،و�أن
ي�ستخدموها �إىل �أق�صى حد ممكن.
 -59وينبغي َ�س ُّن ت�شريعات حلماية الأطفال والأح��داث من �إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات ومن
املتجرين بها ،وتنفيذ تلك الت�شريعات تنفيذا دقيقا.

�سابعاً -البحوث و�إعداد
ال�سيا�سات وتن�سيقها
 -60ينبغي ب��ذل اجلهود و�إن�شاء الآل�ي��ات ال�لازم��ة لت�شجيع التفاعل والتن�سيق ،على �أ�سا�س
تعدد التخ�ص�صات و�ضمن التخ�ص�ص الواحد على ال�سواء ،وذلك فيما بني الأجهزة والدوائر
االقت�صادية واالجتماعية والتعليمية وال�صحية ،ونظام الق�ضاء ،والأجهزة املعنية بال�شباب،
والأجهزة املجتمعية والإمنائية و�سائر امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.
 -61وينبغي ،على كل من ال�صعيد الوطني ،والإقليمي ،والدويل ،تكثيف عمليات تبادل املعلومات
واخلربات والدراية الفنية املكت�سبة من خالل امل�شاريع والربامج واملمار�سات واملبادرات املت�صلة
بجرائم ال�شباب ،ومنع اجلنوح ،وق�ضاء الأحداث.
 -62وينبغي زيادة تنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدويل يف امل�سائل املتعلقة بجرائم ال�شباب،
ومنع اجلنوح ،وق�ضاء الأحداث ،فيما بني ممار�سي املهن واخلرباء و�صانعي القرارات.
 -63وينبغي جلميع احل�ك��وم��ات وملنظومة الأمم املتحدة وغ�يره��ا م��ن املنظمات املعنية �أن
تدعم بقوة التعاون التقني والعلمي يف الأمور العملية واملت�صلة بال�سيا�سة العامة ،وال �سيما يف
التدريب وامل�شاريع التجريبية والتو�ضيحية ،ويف امل�سائل املحددة املتعلقة مبنع �إج��رام ال�شباب
وجنوح الأحداث.
 -64وينبغي ت�شجيع التعاون يف �إج��راء البحوث العلمية ملعرفة الطرائق الف ّعالة ملنع جرائم
ال�شباب وجنوح الأحداث ،ون�شر وتقييم نتائج هذه البحوث على نطاق وا�سع.
 -65وينبغي �أن ت�سعى هيئات الأمم املتحدة ومعاهدها ووكاالتها ومكاتبها املخت�صة �إىل التعاون
الوثيق والتن�سيق فيما بينها يف �شتى امل�سائل املتعلقة بالأطفال وق�ضاء الأح��داث ومنع جرائم
ال�شباب وجنوح الأحداث.
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 -66وينبغي �أن ت ��ؤدي الأمانة العامة ل�ل�أمم املتحدة ،باال�ستناد �إىل هذه املبادئ التوجيهية
وبالتعاون مع امل�ؤ�س�سات التي يهمها الأم��ر ،دورا ن�شيطا يف �إج��راء البحوث والتعاون العلمي
و�صياغة اخليارات اخلا�صة بال�سيا�سة العامة وا�ستعرا�ض تنفيذها ور�صدها ،و�أن تعمل كم�صدر
للمعلومات املوثوقة عن الطرائق الف َّعالة ملنع اجلنوح.

 -22قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث
املجر دين من حريتهم *
َّ
*

�أوالً -منظورات �أ�سا�سية
 -1ينبغي �أن ي�ساند نظام ق�ضاء الأحداث حقوق الأحداث و�سالمتهم ،ويعزز خريهم املادي
وا�ستقرارهم العقلي .وينبغي عدم اللجوء �إىل ال�سجن �إ َّال كمالذ �أخري.
 -2وينبغي عدم جتريد الأحداث من حريتهم �إ َّال وفق ًا للمبادئ والإج��راءات الواردة يف هذه
القواعد ويف قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة ��ش��ؤون ق�ضاء الأح��داث (قواعد
بيجني) )1( .وينبغي �أ َّال يج َّرد احلدث من حريته �إ َّال كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة الزمة .ويجب �أن
يقت�صر ذلك على احلاالت اال�ستثنائية .وينبغي لل�سلطة الق�ضائية �أن تقرر طول فرتة العقوبة دون
ا�ستبعاد �إمكانية التبكري ب�إطالق �سراح احلدث.
 -3والهدف من القواعد هو �إر�ساء معايري دنيا مقبولة من الأمم املتحدة حلماية الأحداث
املج ّردين من حريتهم ،ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال ،وفق ًا حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،توخيا
ملجابهة الآثار ال�ضارة لكل �أنواع االحتجاز ولتعزيز االندماج يف املجتمع.
 -4ويتعني تطبيق القواعد بنـزاهة على جميع الأح��داث دون � ِّأي متييز من حيث العن�صر �أو
اللون �أو اجلن�س �أو العمر� ،أو اللغة �أو الدين �أو اجلن�سية� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي،
�أو املعتقدات �أو املمار�سات الثقافية� ،أو املمتلكات� ،أو املولد �أو الو�ضع العائلي� ،أو الأ�صل العرقي
�أو االجتماعي� ،أو العجز .ويتعني اح�ترام املعتقدات واملمار�سات الدينية والثقافية للحدث
ومفاهيمه الأخالقية.
 -5وقد ُن ِّظمت القواعد بحيث تكون معايري مرجعية �سهلة التناول وتقدِّ م الت�شجيع والإر�شاد
للمهنيني العاملني يف جمال تدبري �ش�ؤون نظام ق�ضاء الأحداث.
 -6ويتعني جعل ه��ذه القواعد مي�سورة املنال للعاملني يف جم��ال ق�ضاء الأح��داث بلغاتهم
الوطنية .ويحق للأحداث غري املتم ّكنني من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق االحتجاز �أن
يح�صلوا على خدمات مرتجم �شفوي ،حيثما يلزم ذلك ،دون مقابل ،وخ�صو�ص ًا �أثناء الفحو�ص
الطبية والإجراءات الت�أديبية.
()12

* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،113/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
()1مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
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 -7وعلى الدول ،عند االقت�ضاء �أن تدرج هذه القواعد يف ت�شريعاتها �أو �أن تعدل ت�شريعاتها
وفق ًا لها ،و�أن تهيئ �سبل انت�صاف ف ّعالة يف حالة خرقها ،مبا يف ذلك دفع التعوي�ضات عندما يلحق
الأذى بالأحداث .وعلى الدول �أي�ض ًا �أن تراقب تطبيق هذه القواعد.
 -8وع �ل��ى ال���س�ل�ط��ات املخت�صة �أن ت�سعى دائ �م��ا �إىل زي���ادة وع��ي اجل �م �ه��ور ب� ��أنَّ رع��اي��ة
الأح��داث املحتجزين وتهيئتهم للعودة �إىل املجتمع ي�شكالن خدمة اجتماعية بالغة الأهمية،
وحتقيقا لهذا الغر�ض ينبغي ات�خ��اذ خ�ط��وات ف ّعالة لإي�ج��اد ات�صاالت مفتوحة ب�ين الأح��داث
واملجتمع املحلي.
 -9وال يجوز ت��أوي��ل � ٍّأي م��ن ه��ذه القواعد على �أن��ه ي�ستبعد تطبيق �صكوك ومعايري الأمم
املتحدة وال�صكوك واملعايري اخلا�صة بحقوق الإن�سان التي يعرتف بها املجتمع ال��دويل ،والتي
تكون �أك�ثر �إف�ضاء على كفالة حقوق الأح��داث والأط�ف��ال وجميع ال�شباب و�إىل كفالة رعايتهم
وحمايتهم.
 -10ويف حالة تعار�ض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة يف الفروع الثاين �إىل
اخلام�س مع القواعد الواردة يف هذا الفرع يعترب االمتثال للقواعد الأخرية هو ال�شرط الغالب.

ثانياً -نطاق القواعد وتطبيقها
 -11لأغرا�ض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:
(�أ) احلدث هو كل �شخ�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر .ويحدد القانون ال�سن التي
ينبغي دونها عدم ال�سماح بتجريد الطفل من حريته �أو الطفلة من حريتها؛
(ب) يعني التجريد من احلرية � َّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن� ،أو و�ضع ال�شخ�ص
يف �إطار احتجازي عام �أو خا�ص ال ي�سمح له مبغادرته وفق �إرادته ،وذلك بناء على �أمر ت�صدره � ُّأي
�سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو �سلطة عامة �أخرى.
 -12يجري التجريد من احلرية يف �أو�ضاع وظروف تكفل احرتام ما للأحداث من حقوق الإن�سان.
وي�ؤ ّمن للأحداث املحتجزين االنتفاع يف مرافق االحتجاز ب�أن�شطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز و�صون
�صحتهم واحرتامهم لذاتهم ،وتقوية ح�سهم بامل�س�ؤولية ،وت�شجيع املواقف واملهارات التي ت�ساعدهم على
تنمية قدراتهم الكامنة بو�صفهم �أع�ضاء يف املجتمع.
  -13ال ُيحرم الأح��داث املج ّردون من حريتهم ،ل ِّأي �سبب يتعلق بو�ضعهم هذا ،من احلقوق
املدنية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية التي يخولهم �إياها القانون الوطني �أو
الدويل والتي ال تتعار�ض مع التجريد من احلرية.
 -14ت�ؤمن ال�سلطة املخت�صة حماية احلقوق الفردية للأحداث ،مع �إيالء اعتبار خا�ص لقانونية تنفيذ
تدابري االحتجاز ،على �أن ت�ؤ ّمن �أهداف الإدماج االجتماعي بعمليات تفتي�ش منتظمة وو�سائل مراقبة �أخرى
ت�ضطلع بها ،وفق ًا للمعايري الدولية والقوانني والأنظمة الوطنية ،هيئة م�ش َّكلة وفق ًا للأ�صول وم�أذون لها
بزيارة الأحداث وغري تابعة ملرفق االحتجاز.
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 -15تنطبق هذه القواعد على كل �أنواع و�أ�شكال مرافق االحتجاز التي يج ّرد فيها الأحداث من
حريتهم .وتنطبق الفروع الأول والثاين والرابع واخلام�س من القواعد على كل مرافق االحتجاز
والأطر امل�ؤ�س�سية التي يحتجز الأحداث فيها ،بينما ينطبق الفرع الثالث على وجه التحديد على
الأحداث املقبو�ض عليهم �أو الذين ينتظرون املحاكمة.
 -16تنفّذ هذه القواعد يف �سياق الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�سائدة يف كل
دولة من الدول الأع�ضاء.

ثالثاً -الأحداث املقبو�ض عليهم �أو الذين ينتظرون املحاكمة
 -17يفرت�ض �أنَّ الأحداث املقبو�ض عليهم �أو الذين ينتظرون املحاكمة ("الذين مل يحاكموا
بعد") �أبرياء ويعاملون على هذا الأ�سا�سُ .ويجتنب ،ما �أمكن ،احتجازهم قبل املحاكمة ،ويق�صر
ذلك على الظروف اال�ستثنائية .ولذلك يبذل ق�صارى اجلهد لتطبيق تدابري بديلة .ولكن �إذا
ا�ستخدم االحتجاز الوقائي ،تعطى حماكم الأح��داث وهيئات التحقيق �أولوية عليا للتعجيل �إىل
�أق�صى حد بالبت يف هذه الق�ضايا ل�ضمان �أق�صر فرتة ممكنة لالحتجاز .ويف�صل بني الأحداث
املحتجزين الذين مل ُيحاكموا ،والذين �أُدينوا.
 -18وينبغي �أن تكون ال�شروط التي يحتجز مبوجبها احلدث الذي مل يحاكم بعد متفقة مع
القواعد املبينة �أدن��اه ،مع ما يلزم وينا�سب من �أحكام �إ�ضافية حم��ددة تراعى فيها متطلبات
افرتا�ض الرباءة ،ومدة االحتجاز ،والأو�ضاع والظروف القانونية للحدث .وميكن لهذه الأحكام �أن
ت�شمل ما يلي ،ولكن لي�س على �سبيل احل�صر:
التقدم بطلب عون
(�أ) يكون للأحداث احلق يف احل�صول على امل�شورة القانونية ويف
ُّ
قانوين جماين ،حيثما يتو َّفر هذا العون ،واالت�صال بانتظام بامل�ست�شار القانوين .وي�ضمن لهذا
االت�صال اخل�صو�صية وال�سرية؛
(ب) تتاح للأحداث ،حيثما �أمكن ،فر�ص التما�س العمل لقاء �أجر ،ومتابعة التعليم �أو
التدريب ،ولكن ال يجوز �إلزامهم بذلك .وينبغي �أ َّال يت�سبب العمل �أو التعليم �أو التدريب ،ب� ِّأي حال
يف ا�ستمرار االحتجاز؛
(ج) يتلقى الأحداث املواد الالزمة لق�ضاء وقت الفراغ �أو الرتفيه ويحتفظون بها ،ح�سبما
يتفق و�صالح �إقامة العدل.

رابعاً� -إدارة مرافق الأحداث
�ألف -ال�سجالت
 -19تو�ضع ك��ل التقارير ،مب��ا يف ذل��ك ال�سجالت القانونية وال�سجالت الطبية و�سجالت
الإج��راءات الت�أديبية وكل الوثائق الأخ��رى املت�صلة ب�شكل العالج وحمتواه وتفا�صيله ،يف ملف
�إف��رادي �سري يجرى ا�ستيفا�ؤه مبا ي�ستجد ،وال يتاح االط�لاع عليه �إ َّال للأ�شخا�ص امل��أذون�ين،
وي�صنف بطريقة جتعله �سهل الفهم .ويكون لكل حدث حق االعرتا�ض ،حيثما �أمكن ،على � ِّأي
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واقعة �أو ر�أي وارد يف ملفه ،بحيث يتاح ت�صويب البيانات غري الدقيقة �أو التي ال �سند لها �أو
املجحفة بحقه .ومن �أجل ممار�سته هذا احلق ،يتعني وجود �إجراءات ت�سمح لطرف ثالث منا�سب
باالطالع على امللف عند الطلب .وتختم ملفات الأح��داث عندما يطلق �سراحهم ثم تعدم يف
الوقت املنا�سب.
  -20ال ُي�ستق َبل � ُّأي حدث يف م�ؤ�س�سة احتجازية دون �أمر احتجاز �صحيح �صادر من �سلطة
ق�ضائية �أو �إدارية �أو �أية �سلطة عامة �أخرى .وتدون تفا�صيل هذا الأمر يف ال�سجل فورا .وال يحتجز
حدث يف � ِّأي م�ؤ�س�سة �أو مرفق لي�س فيه مثل هذا ال�سجل.

باء -الإدخال �إىل امل�ؤ�س�سة والت�سجيل واحلركة والنقل
 -21يحتفظ يف كل مكان يحتجز فيه الأحداث ب�سجل كامل وم�أمون يت�ضمن املعلومات التالية
عن كل حدث ي�ستقبل فيه:
(�أ) املعلومات املتعلقة بهوية احلدث؛
(ب) واقعة االحتجاز و�سببه وال�سند الذي يخوله؛
(ج) يوم و�ساعة الإدخال ،والنقل ،والإفراج؛
(د) تفا�صيل الإ�شعارات املر�سلة �إىل الوالدين �أو �أولياء الأمر ب�ش�أن كل حالة �إدخال �أو
نقل �أو �إفراج يت�صل باحلدث الذي كان يف رعايتهم وقت االحتجاز؛
(ﻫ) تفا�صيل امل�شاكل املعروفة املت�صلة بال�صحة البدنية والعقلية ،مبا يف ذلك �إ�ساءة
ا�ستعمال املخدرات والكحول.
تقدم املعلومات املت�صلة بالإدخال واملكان والنقل والإفراج ،دون �إبطاء �إىل والدي احلدث
-22
َّ
املعني �أو �أولياء �أمره �أو �أقرب قريب له.
 -23تو�ضع يف �أقرب فر�صة تلي اال�ستقبال تقارير كاملة ومعلومات مالئمة فيما يت�صل ب�أحوال
وتقدم �إىل الإدارة.
كل حدث وظروفه ال�شخ�صيةَّ ،
 -24يعطى كل الأحداث عند �إدخالهم �إىل امل�ؤ�س�سة ،وبلغة يفهمونها ،ن�سخا من نظام امل�ؤ�س�سة
وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهم� ،إىل جانب عناوين ال�سلطات املخت�صة بتلقي �شكاويهم وعناوين
الهيئات العامة �أو اخلا�صة �أو الأف��راد الذين يق ّدمون امل�ساعدة القانونية .و�إذا كان الأح��داث
تقدم لهم املعلومات بطريقة متكنهم من
�أُميني �أو يتعذر عليهم فهم اللغة املكتوبة ،ينبغي �أن َّ
فهمها متاما.
تقدم امل�ساعدة �إىل ك��ل الأح ��داث لفهم اللوائح التي ت�سري على التنظيم الداخلي
-25
َّ
املقدمة ومنهجيتها ،واملقت�ضيات والإجراءات الت�أديبية ،و�سائر ما
للم�ؤ�س�سة ،و�أهداف الرعاية َّ
هو مرخ�ص به من طرائق التما�س املعلومات وتقدمي ال�شكاوى ،وكل ما هنالك من امل�سائل الأخرى
الالزمة لتمكينهم من الفهم التام حلقوقهم وواجباتهم �أثناء االحتجاز.
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 -26ينقل الأحداث على ح�ساب الإدارة ،يف و�سائط نقل ذات تهوية و�إ�ضاءة مالئمتني ،ويف
�أو�ضاع ال يتع َّر�ضون فيها ،ب� ِّأي حال ،للعناء �أو املهانة .وال يجوز نقل الأح��داث من م�ؤ�س�سة �إىل
�أخرى تع�سفا.

جيم -الت�صنيف والإحلاق
 -27جترى مقابلة مع احلدث يف �أقرب فر�صة تلي �إدخاله �إىل امل�ؤ�س�سة ،ويعد تقرير نف�سي
واجتماعي حتدد فيها � ُّأي عوامل ذات �صلة بنوع وم�ستوى الرعاية والربامج التي يحتاج احلدث
�إليها .وير�سل هذا التقرير �إىل املدير م�شفوعا بالتقرير الذي يعده املوظف الطبي الذي فح�ص
احلدث عند �إدخاله ،بغية حتديد املكان الأن�سب للحدث داخل امل�ؤ�س�سة ،ونوع وم�ستوى الرعاية
والربامج الالزم اتباعها .وعندما تدعو احلاجة �إىل معاجلة ب�إعادة الت�أهيل ،وي�سمح بذلك طول
فرتة البقاء يف امل�ؤ�س�سة ،ينبغي ملوظفي امل�ؤ�س�سة املدربني �إع��داد خطة مكتوبة للمعاجلة تت�سم
بطابع فردي وحتدد �أهداف املعاجلة و�إطارها الزمني بالو�سائل واملراحل وفرتات الت�أخري التي
ينبغي ال�سعي بها �إىل حتقيق هذه الأهداف.
  -28ال يحتجز الأح��داث �إ َّال يف ظ��روف تراعي متام ًا احتياجاتهم اخل�صو�صية و�أو�ضاعهم
واملتطلبات اخلا�صة املت�صلة بهم وفق ًا للعمر وال�شخ�صية واجلن�س ونوع اجلرم وكذلك ال�صحة
العقلية والبدنية ،وتكفل لهم احلماية ،ما �أمكن ،من الت�أثريات ال�ضارة وحاالت اخلطر .وينبغي
�أن يكون املعيار الأ�سا�سي للف�صل بني خمتلف فئات الأحداث املج ّردين من حريتهم هو تقدمي نوع
الرعاية الأن�سب الحتياجات الأفراد املعنيني وحماية �سالمتهم البدنية والعقلية واملعنوية وخريهم.
 -29يف�صل ،يف كل املرافق ،بني النـزالء الأحداث والنـزالء البالغني ما مل يكونوا �أفرادا من
ذات الأ�سرة .ويجوز ،يف ظروف خا�ضعة للمراقبة ،اجلمع بني �أحداث وبالغني خمتارين بعناية،
�ضمن برنامج خا�ص تبينّ �أنه مفيد للأحداث املعنيني.
 -30تن�ش�أ للأحداث م�ؤ�س�سات احتجاز مفتوحة ،وهي مرافق تنعدم التدابري الأمنية فيها،
�أو تقل .وينبغي �أن يكون عدد النـزالء يف هذه امل�ؤ�س�سات �أدنى ما ميكن .وينبغي �أن يكون عدد
الأحداث يف امل�ؤ�س�سات املغلقة �صغريا �إىل حد مي ّكن من اال�ضطالع بالعالج على �أ�سا�س فردي.
وينبغي �أن تكون م�ؤ�س�سات الأحداث ذات طابع غري مركزي وذات حجم ي�سهل االت�صال بينهم
وبني �أ�سرهم .وينبغي �إن�شاء م�ؤ�س�سات �صغرية تندمج يف البيئة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية
للمجتمع املحلي.
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دال -البيئة املادية والإيواء
 -31للأحداث املج ّردين من احلرية احلق يف مرافق وخدمات ت�ستويف كل متطلبات ال�صحة
والكرامة الإن�سانية.
 -32يتعني �أن يكون ت�صميم م�ؤ�س�سات الأحداث وبيئتها املادية متوافقا مع غر�ض �إعادة ت�أهيل
الأح��داث عن طريق عالجهم �أثناء �إقامتهم يف امل�ؤ�س�سات ،مع �إي�لاء االعتبار الواجب حلاجة
احلدث للخ�صو�صية وتنمية مداركه احل�سية ،و�إتاحة فر�ص التوا�صل مع الأقران ،وا�شرتاكه يف
الألعاب الريا�ضية والتمارين البدنية و�أن�شطة �أوقات الفراغ .ويتعني �أن تكون مرافق الأحداث
م�صممة ومبنية بطريقة تقلل �إىل احلد الأدنى من خطر احلريق وت�ضمن �إخالء املباين ب�أمان.
ويجب �أن تكون مزودة بنظام ف َّعال للإنذار يف حالة ن�شوب حريق ،مع اتخاذ إ�ج��راءات نظامية
وجمربة عمل ًّيا ل�ضمان �سالمة الأح��داث .وينبغي عدم اختيار مواقع املرافق يف مناطق معروفة
بتعر�ضها لأخطار �صحية �أو غري �صحية.
ُّ
 -33ينبغي �أن تت�ألف �أماكن النوم ع��ادة من مهاجع جماعية �صغرية �أو غرف نوم فردية،
تراعى فيها املعايري املحلية .ويتعني خالل �ساعات النوم فر�ض رقابة منتظمة دون تطفل على كل
�أماكن النوم ،مبا يف ذلك الغرف الفردية واملهاجع اجلماعية� ،ضمانا حلماية كل حدث .ويزود كل
حدث ،وفق ًا للمعايري املحلية �أو الوطنية ،ب�أغطية �أ�س ّرة منف�صلة وكافية ،ت�س َّّلم �إليه نظيفة وحتفظ
يف حالة جيدة ،ويعاود تغيريها مبا يكفي ل�ضمان نظافتها.
 -34حتدد مواقع دورات املياه وت�ستوفى فيها املعايري مبا يكفي لتمكني كل حدث من ق�ضاء
حاجته الطبيعية ،كلما احتاج �إىل ذلك ،يف خلوة ونظافة واحت�شام.
 -35ت�شكل حيازة املتعلقات ال�شخ�صية عن�صرا �أ�سا�سيا من عنا�صر احلق يف اخل�صو�صية،
وعامال جوهريا ل�ضمان �صحة احل��دث النف�سية .وينبغي �أن يحظى حق كل ح��دث يف حيازة
متعلقات �شخ�صية والتمتع مبرافق مالئمة حلفظ هذه املتعلقات باالعرتاف واالح�ترام .وتودع
متعلقات احلدث ال�شخ�صية التي يرغب يف عدم االحتفاظ بها� ،أو التي ت�صادر منه ،يف حيازة
م�أمونة ،وتعد بها قائمة يوقع عليها احلدث ،وتتخذ الإجراءات الالزمة حلفظها يف حالة جيدة.
وتعاد كل هذه املواد والنقود �إىل احلدث عند الإفراج عنه ،ناق�صا منها النقود التي يكون قد �أُذن
له ب�صرفها واملمتلكات التي يكون قد �أُذن له ب�إر�سالها خارج امل�ؤ�س�سة .و�إذا تلقى احلدث �أو وجدت
يف حيازته � ُّأي �أدوية ،يرتك للموظف الطبي �أن يقرر وجه ا�ستخدامها.
 -36يكون ل�ل�أح��داث ق��در الإم �ك��ان ح��ق ا�ستخدام مالب�سهم اخل��ا��ص��ة .وع�ل��ى امل�ؤ�س�سات
االحتجازية �أن ت�ضمن �أن يكون لكل حدث مالب�س �شخ�صية مالئمة للمناخ وكافية لإبقائه يف
�صحة جيدة وال يكون فيها �إطالقا حط من �ش�أنه �أو �إذالل له .وي�ؤذن للأحداث الذين ينقلون من
امل�ؤ�س�سة �أو يغادرونها ل ِّأي غر�ض بارتداء مالب�سهم اخلا�صة.
ويقدم على النحو املالئم يف �أوقات
 -37ت� ِّؤمن كل م�ؤ�س�سة احتجازية لكل حدث غذاء يعد َّ
الوجبات العادية بكمية ونوعية ت�ستوفيان معايري التغذية ال�سليمة والنظافة واالعتبارات ال�صحية،
وتراعى فيه� ،إىل احلد املمكن ،املتطلبات الدينية والثقافية .وينبغي �أن يتاح لكل حدث ،يف � ِّأي
وقت ،مياه �شرب نظيفة.

اجلزء الثاين ,العدالة فيما يخ�ص الأطفال

157

هاء -التعليم والتدريب املهني والعمل
 -38لكل حدث يف �سنِّ التعليم الإلزامي احلق يف تلقي التعليم املالئم الحتياجاته وقدراته
ويقدم هذا التعليم خارج امل�ؤ�س�سة االحتجازية يف مدار�س
وامل�صمم لتهيئته للعودة �إىل املجتمعَّ .
املجتمع املحلي كلما �أمكن ذلك ،ويف كل الأحوال ،بوا�سطة معلمني �أكفاء يتبعون برامج متكاملة
مع نظام التعليم يف البلد ،بحيث يتمكن الأحداث ،بعد الإفراج عنهم ،من موا�صلة تعلمهم دون
�صعوبة .وينبغي �أن تويل �إدارات تلك امل�ؤ�س�سات اهتمام ًا خا�صا لتعليم الأحداث الذين يكونون
من من�ش�أ �أجنبي �أو تكون لديهم احتياجات ثقافية �أو عرقية خا�صة .وللأحداث الأميني �أو الذين
يعانون من �صعوبات يف الإدراك �أو التعلم احلق يف تلقي تعليم خا�ص.
 -39ينبغي �أن ي�ؤذن للأحداث الذين جتاوزوا �سنَّ التعليم الإلزامي ويودون متابعة درا�ستهم
ب�أن يفعلوا ذلك و�أن ُي�شجعوا عليه ،وينبغي بذل ق�صارى اجلهد لتمكينهم من االلتحاق بالربامج
التعليمية املالئمة.
  -40ال يجوز �أن تت�ضمن الدبلومات �أو ال�شهادات الدرا�سية التي متنح ل�ل�أح��داث �أثناء
احتجازهم �أية �إ�شارة �إىل �أنَّ احلدث كان مو َدعا يف م�ؤ�س�سة احتجازية.
 -41تو َّفر يف كل م�ؤ�س�سة احتجازية مكتبة م��زودة مبا يكفي من الكتب والن�شرات الدورية
التعليمية والرتفيهية املالئمة للأحداث ،وينبغي ت�شجيعهم ومتكينهم من ا�ستخدام هذه املكتبة
ا�ستخدام ًا كامالً.
-42

لكل حدث احلق يف تلقي تدريب مهني على احلرف التي يحتمل �أن ت�ؤهله للعمل يف امل�ستقبل.

 -43تتاح ل�ل�أح��داث ،مع �إي�لاء االعتبار الواجب لالختيار املهني املالئم وملتطلبات �إدارة
امل�ؤ�س�سات� ،إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون يف �أدائه.
 -44تطبق على الأحداث املحرومني من حريتهم كل معايري احلماية الوطنية والدولية املطبقة
على ت�شغيل الأطفال والن�شء.
 -45تتاح للأحداث ،كلما �أمكن ،فر�صة مزاولة عمل م�أجور يف املجتمع املحلي �إن �أمكن،
كتكملة للتدريب املهني الذي يتلقونه ،لتعزيز فر�ص عثورهم على �أعمال مالئمة عند عودتهم �إىل
جمتمعاتهم .ويتعني �أن يكون هذا العمل من نوع ي�شكل تدريبا منا�سبا يعود بالفائدة على احلدث
بعد الإفراج عنه .ويتعني �أن يكون تنظيم العمل املتاح يف امل�ؤ�س�سة االحتجازية و�أ�سلوبه �شبيهني
ما �أمكن بتنظيم و�أ�سلوب العمل املماثل يف املجتمع ،بحيث يهيئان الأح��داث لظروف احلياة
املهنية الطبيعية.
 -46لكل حدث ي��ؤدي عم ًال احلق يف �أج��ر ع��ادل .وال يجوز �إخ�ضاع م�صالح الأح��داث وم�صالح
تدريبهم املهني لغر�ض حتقيق ربح للم�ؤ�س�سة االحتجازية �أو للغري .وينبغي ،عادة� ،أن يقتطع جزء من
�إيرادات احلدث كمدخرات ت�س ّلم �إليه عند �إطالق �سراحه .وللحدث احلق يف ا�ستعمال باقي الأجر يف
�شراء �أ�شياء ال�ستعماله اخلا�ص �أو يف تعوي�ض ال�ضحية التي نالها الأذى من جرميته� ،أو لإر�ساله �إىل
�أ�سرته �أو �إىل �أ�شخا�ص �آخرين خارج امل�ؤ�س�سة االحتجازية.
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واو -الرتويح
 -47لكل ح��دث احل��ق يف ف�ترة زمنية منا�سبة مي��ار���س فيها ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية احل��رة
ويقدم له خاللها ع��ادة التدريب الرتويحي
يوميا ،يف الهواء الطلق �إذا �سمح الطق�س بذلكَّ ،
والبدين املنا�سب .وتو َّفر لهذه الأن�شطة الأم��اك��ن والتجهيزات وامل�ع��دات الكافية .ولكل حدث
احلق يف فرتة زمنية �إ�ضافية يومية ملمار�سة �أن�شطة وقت الفراغ يوميا ،يخ�ص�ص جزء منها
�إذا طلب احل��دث ذل��ك ،مل�ساعدته على تنمية م�ه��ارات��ه الفنية واحل��رف�ي��ة .وت�ت��أك��د امل�ؤ�س�سة
االح�ت�ج��ازي��ة م��ن متتع ك��ل ح��دث ب��ال�ق��درة البدنية على اال� �ش�تراك يف ب��رام��ج الرتبية البدنية
وتقدم الرتبية البدنية العالجية وامل��داواة ،حتت �إ��ش��راف طبي ،ل�ل�أح��داث الذين
املتاحة ل��هَّ .
يحتاجون �إليهما.
زاي -الدين
 -48ي�سمح لكل حدث با�ستيفاء احتياجاته الدينية والروحية ،وب�صفة خا�صة بح�ضور ال�شعائر
�أو املنا�سبات الدينية التي تنظم يف امل�ؤ�س�سة االحتجازية �أو ب�أداء �شعائره بنف�سه .وي�سمح له بحيازة
ما يلزم من الكتب �أو مواد ال�شعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته .و�إذا كانت امل�ؤ�س�سة
ت�ضم عددا كافيا من الأح��داث الذين يعتنقون دينا ما ،ي َّعني لهم واحد �أو �أكرث من ممثلي هذا
الدين امل�ؤهلني� ،أو ُيوافق على من ي�سمى لهذا الغر�ض ،وي�سمح له ب�إقامة مرا�سم دينية منتظمة
وبالقيام بزيارات رعوية خا�صة للأحداث بناء على طلبهم .ولكل حدث احلق يف �أن يزوره ممثل
م�ؤهل للديانة التي يحددها ،كما �أنَّ له حق االمتناع عن اال�شرتاك يف املرا�سم الدينية وحرية رف�ض
الرتبية الدينية �أو الإر�شاد �أو التعليم يف هذا اخل�صو�ص.
حاء -الرعاية الطبية
 -49لكل ح��دث احل��ق يف احل�صول على رعاية طبية وقائية وعالجية كافية ،مبا يف ذلك
رعاية يف طب الأ�سنان وطب العيون والطب النف�سي ،ويف احل�صول على امل�ستح�ضرات ال�صيدلية
تقدم كل هذه
والوجبات الغذائية اخلا�صة التي ي�شري بها الطبيب .وينبغي ،حيثما �أمكن� ،أن َّ
الرعاية الطبية �إىل الأح��داث املحتجزين بامل�ؤ�س�سة عن طريق امل��راف��ق واخل��دم��ات ال�صحية
املخت�صة يف املجتمع املحلي الذي تقع فيه امل�ؤ�س�سة االحتجازية ،منعا لو�صم الأح��داث وتعزيزا
الحرتام الذات ولالندماج يف املجتمع.
 -50لكل حدث احلق يف �أن يفح�صه طبيب فور �إيداعه يف م�ؤ�س�سة احتجازية ،من �أجل ت�سجيل
�أية �أدلة على �سوء معاملة �سابقة ،والوقوف على �أيِّ حالة بدنية �أو عقلية تتطلب عناية طبية.
تقدم �إىل الأحداث اكت�شاف ومعاجلة � ِّأي مر�ض
 -51ينبغي �أن يكون هدف اخلدمات الطبية التي َّ
ج�سدي �أو عقلي و� ِّأي حالة لتعاطي مواد الإدمان �أو غري ذلك من احلاالت التي قد تعوق اندماج احلدث
يف املجتمع .وتتاح لكل م�ؤ�س�سة احتجازية للأحداث �إمكانية االنتفاع املبا�شر مبرافق ومعدات طبية كافية
تنا�سب عدد نزالئها ومتطلباتهم ،ومبوظفني مدربني على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معاجلة احلاالت
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الطبية الطارئة .ولكل حدث مير�ض �أو ي�شكو من املر�ض �أو تظهر عليه �أعرا�ض متاعب بدنية �أو عقلية �أن
ُيعر�ض على طبيب ليتوىل فح�صه على الفور.
 -52يقوم � ُّأي موظف طبي يتو َّفر لديه �سبب لالعتقاد ب�أنَّ ال�صحة البدنية �أو العقلية حلدث ما
قد ت�ضررت �أو �ستت�ضرر من ج َّراء االحتجاز امل�ستمر �أو من الإ�ضراب عن الطعام �أو � ِّأي ظرف من
ظروف االحتجاز ب�إبالغ ذلك فور ًا �إىل مدير امل�ؤ�س�سة االحتجازية املعنية و�إىل ال�سلطة امل�ستقلة
امل�س�ؤولة عن حماية �سالمة احلدث.
 -53ينبغي �أن يعالج احلدث الذي يعاين من مر�ض عقلي يف م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة حتت �إدارة
طبية م�ستقلة .وينبغي �أن تتخذ ،باالتفاق مع الأجهزة املخت�صة� ،إجراءات تكفل ا�ستمرار � ِّأي عالج
نف�سي يلزم بعد �إخالء ال�سبيل.
 -54تعتمد امل�ؤ�س�سات االح�ت�ج��ازي��ة ل�ل�أح��داث ب��رام��ج متخ�ص�صة ي�ضطلع بها موظفون
�أك� ّف��اء للوقاية من �إ��س��اءة ا�ستعمال امل�خ��درات ولإع��ادة الت�أهيل .وينبغي تكييف ه��ذه الربامج
ح�سب �أع �م��ار الأح���داث املعنيني وجن�سهم و��س��ائ��ر متطلباتهم ،و�أن ت��و َّف��ر ل�ل�أح��داث الذين
ي �ت �ع��اط��ون امل� �خ ��درات �أو ال �ك �ح��ول م��راف��ق وخ��دم��ات للتطهري م��ن ال �� �س �م��وم ،ت �ك��ون جم�ه��زة
مبوظفني مدربني.
  -55ال ت�صرف الأدوي��ة �إ َّال من �أجل العالج الالزم من الوجهة الطبية وبعد احل�صول ،عند
الإمكان ،على موافقة احلدث املعني بعد �إطالعه على حالته .ويجب ،ب�صفة خا�صة� ،أ َّال يكون
�إعطاء الأدوي��ة بهدف ا�ستخال�ص معلومات �أو اع�تراف��ات� ،أو �أن يكون على �سبيل العقاب� ،أو
كو�سيلة لكبح جماح احلدث .وال يجوز مطلقا ا�ستخدام الأح��داث يف التجارب التي جترى على
العقاقري �أو العالج .وينبغي على الدوام �أن يكون �صرف � ِّأي عقار خمدر ب�إذن و�إ�شراف موظفني
طبيني م�ؤهلني.

طاء -الإخطار باملر�ض والإ�صابة والوفاة
 -56لأ�سرة احلدث �أو ويل أ�م��ره� ،أو � ِّأي �شخ�ص �آخر يحدده احلدث ،احلق يف االطالع على
حالة احلدث الطبية ،عند الطلب ويف حال حدوث � ِّأي تغريات هامة يف �صحة احلدث .ويخطر
مدير امل�ؤ�س�سة االحتجازية على الفور �أ�سرة احلدث املعني �أو ويل �أمره� ،أو � َّأي �شخ�ص معينَّ  ،يف
حالة الوفاة� ،أو حالة املر�ض التي تتطلب نقل احلدث �إىل مرفق طبي خارج امل�ؤ�س�سة� ،أو التي
تتطلب عالجا طبيا يف امل�ؤ�س�سة لأكرث من � 48ساعة .كذلك ينبغي �إخطار ال�سلطات القن�صلية
للدولة التي يكون احلدث الأجنبي من مواطنيها.
 -57عند وفاة احلدث خالل فرتة حرمانه من احلرية ،يكون لأقرب �أقربائه احلق يف االطالع
على �شهادة الوفاة ،ور�ؤي��ة اجلثة وحتديد طريقة الت�صرف فيها .ويف حالة وفاة احلدث �أثناء
االحتجاز ،ينبغي �إج��راء حتقيق م�ستقل يف �أ�سباب الوفاة ،ويتاح لأقرب الأقرباء �أن َّ
يطلع على
التقرير املعد بهذا ال�ش�أن .ويجري هذا التحقيق �أي�ض ًا �إذا حدثت الوفاة يف غ�ضون �ستة �أ�شهر
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من تاريخ الإف��راج عنه من امل�ؤ�س�سة و�إذا كان هناك �سبب يدعو لالعتقاد ب��أنَّ الوفاة مرتبطة
بفرتة االحتجاز.
 -58يخطر احلدث يف �أقرب وقت ممكن بوفاة � ِّأي فرد من �أفراد �أ�سرته املبا�شرة �أو ب�إ�صابته
مبر�ض �أو �ضرر خطري .وينبغي �أن تتاح له فر�صة اال�شرتاك يف ت�شييع جنازة املتوفى �أو زيارة
قريبه املري�ض مر�ضا خطريا.

ياء -االت�صال باملحيط االجتماعي الأو�سع
 -59ينبغي توفري كل ال�سبل التي تكفل للأحداث �أن يكونوا على ات�صال كاف بالعامل اخلارجي،
لأنَّ ذلك االت�صال ي�شكل جزءا ال يتجز أ� من حق الأحداث يف �أن يلقوا معاملة عادلة و�إن�سانية ،وهو
جوهري لتهيئتهم للعودة �إىل املجتمع .وينبغي ال�سماح للأحداث باالت�صال ب�أ�سرهم و�أ�صدقائهم
وبالأ�شخا�ص الآخرين الذين ينتمون �إىل منظمات خارجية ح�سنة ال�سمعة� ،أو مبمثلي هذه املنظمات،
ومبغادرة م�ؤ�س�سات االحتجاز لزيارة بيوتهم و�أ�سرهم ،وباحل�صول على �إذن خا�ص باخلروج من
م�ؤ�س�سات االحتجاز لأ�سباب تتعلق بتلقي التعليم �أو التدريب املهني �أو لأ�سباب هامة �أخرى .و�إذا كان
احلدث يق�ضي مدة حمكوما بها عليه ،بح�سب الوقت الذي يق�ضيه خارج م�ؤ�س�سة االحتجاز �ضمن
الفرتة املحكوم بها.
 -60لكل حدث احلق يف تلقي زيارات منتظمة ومتكررة ،مبعدل زيارة واحدة كل �أ�سبوع �أو زيارة واحدة
كل �شهر على الأقل ،من حيث املبد�أ ،على �أن تتم الزيارة يف ظروف تراعى فيها حاجة احلدث �إىل �أن تكون له
خ�صو�صياته و�صالته وتكفل له االت�صال ،بال قيود ،ب�أ�سرته ومبحاميه.
 -61لكل حدث احلق يف االت�صال ،كتابة �أو بالهاتف ،مرتني يف الأ�سبوع على الأقل ،ب�أيِّ �شخ�ص
يختاره ،ما مل تكن ات�صاالته مفيدة مبوجب القانون .وينبغي �أن تق َّدم له امل�ساعدة الالزمة لتمكينه
من التمتع الفعلي بهذا احلق .ولكل حدث احلق يف تلقي الر�سائل.
 -62تتاح ل�ل�أح��داث فر�صة االط�ل�اع على الأخ �ب��ار بانتظام ب�ق��راءة ال�صحف وال��دوري��ات
وغ�ي�ره��ا م��ن امل �ن �� �ش��ورات ،وع ��ن ط��ري��ق مت�ك�ي�ن��ه م��ن � �س �م��اع ال�ب�رام ��ج الإذاع� �ي ��ة وم���ش��اه��دة
ب��رام��ج التليفزيون والأف�ل��ام ،وع��ن ط��ري��ق زي���ارات ممثلي � ِّأي ن��اد �أو تنظيم ق��ان��وين يهتم
به احلدث.

كاف -حدود القيود اجل�سدية وا�ستعمال القوة
 -63ينبغي �أن يحظر اللجوء �إىل �أدوات التقييد �أو �إىل ا�ستعمال القوة ،ل ِّأي غر�ض� ،إ َّال على
النحو املن�صو�ص عليه يف املادة � 64أدناه.
 -64يحظر ا�ستخدام �أدوات التقييد �أو اللجوء �إىل القوة �إ َّال يف احلاالت اال�ستثنائية ،بعد �أن
تكون كل طرائق ال�سيطرة الأخ��رى قد ا�ستنفذت وف�شلت ،وعلى النحو الذي ت�سمح به وحتدده
القوانني والأنظمة �صراحة فقط .وال يجوز �أن ت�سبب تلك الأدوات �إذالال �أو مهانة ،وينبغي �أن
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يكون ا�ستخدامها يف �أ�ضيق احلدود ،ولأق�صر فرتة ممكنة .وميكن اللجوء �إىل هذه الأدوات ب�أمر
من مدير امل�ؤ�س�سة ملنع احلدث من �إحلاق الأذى بنف�سه �أو بالآخرين �أو من �إحلاق �أ�ضرار كبرية
باملمتلكات .ويف هذه احلاالت ،يت�شاور املدير فور ًا مع املوظف الطبي وغريه من املوظفني املخت�صني
ويقدِّ م تقريرا �إىل ال�سلطة الإدارية الأعلى.
 -65يحظر على املوظفني حمل الأ�سلحة وا�ستعمالها يف �أية م�ؤ�س�سة الحتجاز الأحداث.

الم -الإجراءات الت�أديبية
 -66ينبغي �أن ت�خ��دم جميع ال�ت��داب�ير والإج� ��راءات الت�أديبية �أغ��را���ض ال�سالمة واحل�ي��اة
االجتماعية املنظمة و�أن ت�صون كرامة احلدث املت�أ�صلة والهدف الأ�سا�سي للرعاية امل�ؤ�س�سية ،وهو
�إ�شاعة الإح�سا�س بالعدل واحرتام الذات واحرتام احلقوق الأ�سا�سية لكل �شخ�ص.
 -67حتظر جميع التدابري الت�أديبية التي تنطوي على معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة،
مبا يف ذلك العقاب البدين والإيداع يف زنزانة مظلمة ،واحلب�س يف زنزانة �ضيقة �أو انفراديا ،و� ُّأي
عقوبة �أخرى ميكن �أن تكون �ضارة بال�صحة البدنية �أو العقلية للحدث املعني .ويحظر تخفي�ض
كمية الطعام وتقييد االت�صال ب�أفراد الأ�سرة �أو احلرمان منه ،ل ِّأي �سبب من الأ�سباب .وينظر
�إىل ت�شغيل احلدث دائما على �أنه �أداة تربوية وو�سيلة لتعزيز احرتامه لذاته لت�أهيله للعودة �إىل
املجتمع ،وال يفر�ض كجزاء ت�أديـبي .وال يعاقب احلدث �أكرث من مرة واحدة على نف�س املخالفة
التي ت�ستوجب الت�أديب .وحتظر اجلزاءات اجلماعية.
 -68حتدد الت�شريعات �أو اللوائح التي تعتمدها ال�سلطة الإدارية املخت�صة القواعد املتعلقة مبا
يلي ،مع املراعاة الكاملة للخ�صائ�ص واالحتياجات واحلقوق الأ�سا�سية للحدث:
(�أ) ال�سلوك الذي ي�ش ّكل خمالفة ت�ستوجب الت�أديب؛
(ب) �أنواع ومدة اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز توقيعها؛
(ج) ال�سلطة املخت�صة بفر�ض هذه اجلزاءات؛
(د) ال�سلطة املخت�صة بالنظر يف التما�سات التظلم من اجلزاءات.
يقدم تقرير عن �سوء ال�سلوك فور ًا �إىل ال�سلطة املخت�صة ،التي ينبغي عليها �أن تبت فيه
-69
َّ
دون � ِّأي ت�أخري ال لزوم له .وعلى ال�سلطة املخت�صة �أن تدر�س احلالة درا�سة دقيقة.
  -70ال يفر�ض ج��زاء ت�أديـبي على � ِّأي حدث �إ َّال مبا يتفق بدقة مع �أحكام القانون واللوائح
ال�سارية .وال يفر�ض جزاء على � ِّأي حدث ما مل يكن قد �أُخطر باملخالفة امل ّدعى بها بطريقة يفهمها
متاما ،ومنح فر�صة مالئمة لتقدمي دفاعه ،مبا يف ذلك كفالة حقه يف اال�ستئناف �أم��ام �سلطة
حمايدة خمت�صة .وحتفظ �سجالت كاملة بجميع الإجراءات الت�أديبية.
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  -71ال ت�سند ل ِّأي حدث مهام تنظيمية �إ َّال يف �إطار الإ�شراف على �أن�شطة اجتماعية �أو تربوية
�أو ريا�ضية حمددة� ،أو يف �إطار برامج الإدارة الذاتية.

ميم -التفتي�ش وال�شكاوى
 -72ينبغي تفوي�ض مفت�شني م�ؤهلني� ،أو هيئة ُمكافئه من�ش�أة ح�سب الأ�صول غري تابعة لإدارة
امل�ؤ�س�سة ،للقيام بالتفتي�ش على �أ�سا�س منتظم ،واملبادرة ب�إجراء عمليات تفتي�ش مفاجئة ،على
�أن يتمتع ه�ؤالء املفت�شون ب�ضمانات كاملة ال�ستقاللهم يف ممار�سة هذه املهمة .وتتاح للمفت�شني
�إمكانيات الو�صول ،دون � ِّأي قيود� ،إىل جميع املوظفني �أو العاملني يف �أي��ة م�ؤ�س�سة ُيج ّرد فيها
الأحداث من حريتهم �أو يجوز �أن يجردوا فيها من حريتهم ،و�إىل جميع الأح��داث ،وكذلك �إىل
جميع �سجالت هذه امل�ؤ�س�سات.
 -73ي�شرتك يف عمليات التفتي�ش م�س�ؤولون طبيون م�ؤهلون ملحقون بهيئة التفتي�ش �أو من
دائ��رة ال�صحة العامةُ .ويقيمون م��دى االل�ت��زام بالقواعد املتعلقة بالبيئة امل��ادي��ة ،وال�صحة،
وال�سكن ،والأغذية ،والتمارين الريا�ضية واخلدمات الطبية ،وكذلك � َّأي جانب �آخر من جوانب
احلياة �أو ظروفها يف امل�ؤ�س�سة ي�ؤثر على ال�صحة البدنية والعقلية للأحداث .وينبغي �أن يكفل لكل
حدث احلق يف �أن ي�س َّر �إىل � ِّأي مفت�ش مبا يف دخيلته.
 -74بعد �إكمال التفتي�ش ،يطلب من املفت�ش �أن يقدِّ م تقريرا عن النتائج التي خل�ص �إليها.
وينبغي �أن يت�ضمن التقرير تقييما مل��دى ال�ت��زام م�ؤ�س�سة االحتجاز بهذه القواعد وب�أحكام
ال�ق��ان��ون ال��وط�ن��ي ذات ال�صلة ،وبالتو�صيات املتعلقة ب� �� ِّأي خ�ط��وات تعترب ��ض��روري��ة ل�ضمان
االلتزام بها .وتب َّلغ ال�سلطات املخت�صة ب�أية وقائع يكت�شفها � ُّأي مفت�ش ويعتقد �أنها ت�شري �إىل
وق��وع انتهاك للأحكام القانونية املتعلقة بحقوق الأح��داث �أو بعمل م�ؤ�س�سة االحتجاز للقيام
بالتحقيق واملقا�ضاة.
 -75تتاح الفر�صة لكل حدث لتقدمي طلبات �أو �شكاوى �إىل مدير م�ؤ�س�سة االحتجاز �أو �إىل
ممثله املفو�ض.
 -76ينبغي �أن يكون لكل حدث احلق يف تقدمي طلب �أو �شكوى ،دون رقابة على امل�ضمون،
�إىل الإدارة املركزية �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو غريها من ال�سلطات املخت�صة عن طريق القنوات
املعتمدة ،و�أن يخطر مبا مت ب�ش�أنها دون �إبطاء.
 -77تبذل اجلهود لإن�شاء مكتب م�ستقل (ديوان مظامل) لتلقي وبحث ال�شكاوى التي يقدمها
الأحداث املج ّردون من حريتهم واملعاونة يف التو�صل �إىل ت�سويات عادلة لها.
 -78ينبغي �أن يكون لكل ح��دث احل��ق يف طلب امل�ساعدة ،من �أف��راد �أ�سرته �أو امل�ست�شارين
القانونيني �أو جماعات العمل اخلريي �أو جماعات �أخ��رى ،حيثما �أمكن ،من �أجل تقدمي �شكوى.
وتق َّدم امل�ساعدة �إىل الأح��داث الأميني �إذا احتاجوا �إىل خدمات الهيئات واملنظمات العامة �أو
اخلا�صة التي تقدِّ م امل�شورة القانونية �أو املخت�صة بتلقي ال�شكاوى.
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نون -العودة �إىل املجتمع
 -79ينبغي �أن ي�ستفيد جميع الأحداث من الرتتيبات التي ت�ستهدف م�ساعدتهم على العودة
�إىل املجتمع �أو احلياة الأ�سرية �أو التعليم �أو الوظيفة بعد �إخالء �سبيلهم .وينبغي و�ضع �إجراءات،
ت�شمل الإفراج املبكر ،وتنظيم دورات درا�سية خا�صة ،حتقيقا لهذه الغاية.
 -80على ال�سلطات املخت�صة �أن تقدِّ م �أو ت�ضمن تقدمي خدمات مل�ساعدة الأح��داث على
االندماج من جديد يف املجتمع ،وللحد من التحيز �ضدهم .وينبغي �أن تكفل هذه اخلدمات ،بالقدر
املمكن ،تزويد احلدث مبا يالئمه من م�سكن وعمل ،وملب�س ،ومبا يكفي من �أ�سباب العي�ش بعد
�إخ�لاء �سبيله من �أجل ت�سهيل اندماجه من جديد يف املجتمع بنجاح .وينبغي ا�ست�شارة ممثلي
الهيئات التي تقدِّ م هذه اخلدمات و�إتاحة و�صولهم �إىل الأحداث املحتجزين مل�ساعدتهم يف العودة
�إىل املجتمع.

خام�ساً -املوظفون
 -81ينبغي ا�ستخدام موظفني م�ؤهلني ،و�أن يكون بينهم عدد كاف من املتخ�ص�صني مثل
املربني ،واملوجهني املهنيني ،وامل�ست�شارين ،والأخ�صائيني االجتماعيني ،و�أط�ب��اء و�أخ�صائيي
العالج النف�سي ،وينبغي �أن يعني ه�ؤالء وغريهم من املتخ�ص�صني ،عادة ،على �أ�سا�س دائم .وال
مينع هذا من اال�ستعانة بعاملني غري متفرغني �أو عاملني متطوعني �إذا كان م�ستوى امل�ساندة
والتدريب اللذين ميكنهم توفريهما مالئما ومفيدا .وينبغي �أن ت�ستفيد م�ؤ�س�سات االحتجاز من
جميع الإمكانيات العالجية والتعليمية واملعنوية والروحية وغريها من املوارد و�أ�شكال امل�ساعدة
املالئمة واملتاحة يف املجتمع ،مبا يتفق مع االحتياجات الفردية للأحداث املحتجزين وم�شكالتهم.
 -82ينبغي �أن تكفل الإدارة �سالمة اختيار وتعيني املوظفني على اختالف رتبهم ووظائفهم،
لأنَّ �سالمة �إدارة م�ؤ�س�سات االحتجاز تتوقف على نزاهتهم و�إن�سانيتهم ومقدرتهم و�أهليتهم
املهنية للتعامل مع الأحداث و�صالحيتهم ال�شخ�صية للعمل.
 -83ومن �أجل حتقيق الأهداف ال�سالفة الذكر ،ينبغي �أن يعني املوظفون ب�صفتهم م�س�ؤولني
مهنيني وتكون �أجورهم كافية الجتذاب الرجال والن�ساء املنا�سبني واالحتفاظ بهم .وينبغي ت�شجيع
موظفي م�ؤ�س�سات احتجاز الأحداث ،ب�صفة م�ستمرة ،على �أن ي�ضطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم
بطريقة �إن�سانية وملتزمة وفنية ومن�صفة وف ّعالة ،وعلى �أن يت�صرفوا يف جميع الأوقات بطريقة
جتعلهم جديرين باحرتام الأح��داث وقادرين على اكت�سابه ،و�أن يقدموا لهم منوذج ًا ل�ل�أداء
الإيجابي والنظرة الإيجابية.
 -84وعلى اجلهات امل�س�ؤولة الأخذ ب�أ�شكال التنظيم والإدارة التي ت�سهل االت�صال بني خمتلف فئات
املوظفني يف كل م�ؤ�س�سة احتجاز من �أج��ل تعزيز التعاون بني خمتلف الدوائر العاملة يف جمال رعاية
الأحداث ،وكذلك بني املوظفني والإدارة ل�ضمان متكن املوظفني الذين لهم ات�صال مبا�شر بالأحداث من
العمل يف ظروف م�ؤاتية لأداء واجباتهم على نحو ف ّعال.
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 -85ويتلقى املوظفون من التدريب ما ميكنهم من اال�ضطالع على نحو ف ّعال مب�س�ؤولياتهم،
وخا�صة التدريب يف علم نف�س الأط�ف��ال ،ورعاية الأط�ف��ال واملعايري والقواعد الدولية حلقوق
الإن�سان وحقوق الطفل ،مبا فيها هذه القواعد .ويعمل املوظفون على تر�سيخ وحت�سني معرفتهم
وقدراتهم الفنية عن طريق ح�ضور دورات للتدريب �أثناء اخلدمة تنظم على فرتات منا�سبة طوال
حياتهم الوظيفية.
 -86ينبغي �أن يكون مدير امل�ؤ�س�سة م�ؤهال بالقدر الكايف ملهمته من حيث القدرة الإداري��ة
والتدريب واخلربة املنا�سبني ،و�أن ي�ضطلع بواجباته على �أ�سا�س التفرغ.
 -87يراعي موظفو م�ؤ�س�سات االحتجاز ،يف �أدائهم لواجباتهم ،اح�ترام وحماية الكرامة
الإن�سانية وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية جلميع الأحداث ،خا�صة على النحو التايل:
(�أ)  ال يجوز ل ٍّأي من موظفي م�ؤ�س�سات االحتجاز �أو الإ�صالحيات القيام ب� ِّأي عمل من
�أعمال التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة �أو الإ�صالح �أو الت�أديب ،امل�ؤملة �أو القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو �أن يح ّر�ض على القيام به �أو �أن يت�سامح ب�ش�أنه� ،أيا كانت الذريعة
�أو الظروف؛
(ب) على جميع موظفي امل�ؤ�س�سات الت�شدد يف مقاومة ومكافحة � ِّأي فعل من �أفعال ف�ساد
الذمة ،وتبليغه دون �إبطاء �إىل ال�سلطات املخت�صة؛
(ج) على جميع املوظفني احرتام هذه القواعد .وعلى املوظفني الذين لديهم �سبب لالعتقاد ب�أنَّ
انتهاكا خطريا لهذه القواعد قد وقع �أو ب�سبيله �إىل الوقوع �أن يب ِّلغوا الأمر �إىل �سلطاتهم العليا �أو
للأجهزة املخولة �صالحية �إعادة النظر والت�صحيح؛
(د) يكفل جميع املوظفني حماية كاملة لل�صحة البدنية والعقلية للأحداث ،مبا يف ذلك
احلماية من االعتداء واال�ستغالل البدين واجلن�سي والعاطفي ،ويتخذون التدابري الفورية لت�أمني
الرعاية الطبية لهم كلما لزمت؛
(ﻫ) يحرتم جميع املوظفني حق احلدث يف �أن تكون له خ�صو�صياته ،ويحمون ،على وجه
اخل���ص��و���ص ،جميع امل���س��ائ��ل ال���س��ري��ة املتعلقة ب��الأح��داث �أو �أ� �س��ره��م وال �ت��ي ي� ّ�ط�ل�ع��ون عليها
بحكم وظيفتهم؛
(و) ي�سعى جميع املوظفني �إىل التقليل قدر الإمكان من �أوج��ه االختالف بني احلياة
داخ��ل امل�ؤ�س�سة وخارجها ،التي من �ش�أنها �أن تنتق�ص من االح�ترام الواجب لكرامة احلدث
باعتباره �إن�سانا.
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 -23مبادئ توجيهية للعمل املتعلق بالأطفال
يف نظام العدالة اجلنائية *
 -1عم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  13/1996امل�ؤرخ  23متوز/يوليه  ،1996اجتمع فريق
اخلرباء املعني بو�ضع برنامج عمل لرتويج اال�ستخدام والتطبيق الفعالني للقواعد واملعايري الدولية يف
مقدم من
ميدان ق�ضاء الأحداث ،يف فيينا يف الفرتة من � 23إىل � 25شباط/فرباير  ،1997بدعم مايل َّ
حكومة النم�سا ،وقام بو�ضع هذه املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية .وقد
�أخذ اخلرباء ما �أبدي من �آراء وما قدمته احلكومات من معلومات يف االعتبار.
 -2و�شارك يف االجتماع ت�سعة وع�شرون خبريا من �إحدى ع�شرة دولة من مناطق خمتلفة ،وممثلون ملركز
حقوق الإن�سان التابع للأمانة العامة وملنظمة الأمم املتحدة للطفولة وجلنة حقوق الطفل ،وكذلك مراقبون
عن املنظمات غري احلكومية املعنية بق�ضاء الأحداث.
 -3وهذه املبادئ التوجيهية موجهة �إىل الأمني العام ووكاالت الأمم املتحدة وبراجمها ذات ال�صلة والدول
الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل( )1فيما يتعلق بتنفيذها ،وكذلك �إىل الدول الأع�ضاء فيما يتعلق با�ستخدام
قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)( )2وتطبيقها ومبادئ الأمم
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)( )3وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية
الأحداث املج ّردين من حريتهم )4(،امل�شار �إليها �إجماال �أدناه بـ"معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال
ق�ضاء الأحداث".
()12

()13

()14

()15

�أوالً -الأغرا�ض والأهداف واالعتبارات الأ�سا�سية
 -4الغر�ض من املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال هو �أن تو ِّفر �إطار ًا لتحقيق الأهداف
التالية:
(�أ) تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والعمل على حتقيق الأهداف الواردة يف االتفاقية فيما
يتعلق بالأطفال يف �سياق �إدارة ق�ضاء الأحداث ،وكذلك ا�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة
وقواعدها يف جمال ق�ضاء الأح��داث و�سائر ال�صكوك ذات ال�صلة ،مثل إ�ع�لان مبادئ العدل
()5
الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا اجلرمية والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة.
(ب) ت�سهيل تقدمي امل�ساعدة �إىل ال��دول الأط��راف من �أج��ل التنفيذ الفعلي لالتفاقية
وال�صكوك ذات ال�صلة.
()16

*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،30/1997املعتمد يف  21متوز/يوليه .1997
()1مرفق قرار اجلمعية العامة .25/44
()2مرفق قرار اجلمعية العامة .33/40
()3مرفق قرار اجلمعية العامة .112/45
()4مرفق قرار اجلمعية العامة .113/45
()5مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40
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 -5بغية �ضمان التنفيذ الفعلي للمبادئ التوجيهية للعمل ،ال بد من حت�سني التعاون بني
احلكومات وكيانات منظومة الأمم املتحدة ذات ال�صلة واملنظمات غري احلكومية والرابطات
املهنية وو�سائط الإعالم وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والأطفال وغريهم من �أفراد املجتمع املدين.
 -6ينبغي للمبادئ التوجيهية للعمل �أن ت�ستند �إىل املبد�أ القائل ب�أنَّ م�س�ؤولية تنفيذ االتفاقية
تقع بو�ضوح على عاتق الدول الأطراف فيها.
 -7ينبغي ال�ستخدام املبادئ التوجيهية للعمل �أن يرتكز على تو�صيات جلنة حقوق الطفل.
 -8لدى ا�ستخدام املبادئ التوجيهية للعمل على ال�صعيدين الدويل والوطني ،ينبغي مراعاة
ما يلي:
(�أ) اح�ت�رام كرامة الإن���س��ان ،ات�ساقا مع امل�ب��ادئ العامة الأرب�ع��ة التي ترتكز عليها
االتفاقية ،وهي :عدم التمييز ،مبا يف ذلك مراعاة االعتبارات املتعلقة بنوع اجلن�س ،احلفاظ على
امل�صالح العليا للطفل ،احلق يف احلياة والبقاء والنماء ،واحرتام �آراء الطفل؛
توجه يقوم على احرتام احلقوق؛
(ب) اعتماد ّ
(ج) اتباع نهج كلي يف التنفيذ من خالل زيادة املوارد واجلهود �إىل �أق�صى حد ممكن؛
(د) تكامل اخلدمات على �أ�سا�س متعدد التخ�ص�صات؛
(ﻫ) م�شاركة الأطفال وقطاعات املجتمع املعنية؛
(و) تدعيم قدرات ال�شركاء من خالل عملية �إمنائية؛
(ز) �ضمان اال�ستدامة دون ا�ستمرار االعتماد على الهيئات اخلارجية؛
(ح) التطبيق املن�صف وتي�سري الو�صول �إىل الفئات الأ�شد حاجة؛
(ط) امل�ساءلة و�شفافية العمليات؛
(ي) اال�ستجابات الفاعلة ا�ستنادا �إىل تدابري وقائية وعالجية ف ّعالة.
 -9ينبغي ر�صد موارد كافية (ب�شرية وتنظيمية وتكنولوجية ومالية ومعلوماتية) وا�ستغاللها
ال�صعد (دوليا و�إقليميا ووطنيا وعلى �صعيد املقاطعات وحمليا) ،وبالتعاون
بكفاءة على جميع ُ
مع ال�شركاء املعنيني ،مبا يف ذلك احلكومات وكيانات الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
والرابطات املهنية وو�سائط الإع�لام وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والأط�ف��ال و�سائر �أف��راد املجتمع
املدين ،وكذلك �سائر ال�شركاء.
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ثانياً -خطط تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،والعمل
على حتقيق �أهدافها وا�ستخدام املعايري والقواعد
الدولية يف جمال ق�ضاء الأحداث وتطبيقها
�ألف -التدابري العامة التطبيق
 -10ينبغي االع�تراف ب�أهمية وج��ود نهج وطني �شامل ومت�سق يف جمال ق�ضاء الأح��داث ،مع
مراعاة ترابط جميع حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة.
 -11ينبغي ات �خ��اذ ت��داب�ير ب���ش��أن ال�سيا�سات وات �خ��اذ ال� �ق ��رارات وال �ق �ي��ادة والإ�� �ص�ل�اح� ،ضمانا
ملا يلي:
(�أ)  �أن تكون مبادئ و�أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومعايري الأمم املتحدة وقواعدها
يف جمال ق�ضاء الأحداث جم�سدة متام ًا يف ال�سيا�سات واملمار�سات الت�شريعية الوطنية واملحلية،
وخ�صو�ص ًا ب�إن�شاء نظام لق�ضاء الأحداث موجه نحو الطفل ،يكفل حقوق الطفل ومينع انتهاك
حقوق الطفل ويعزز �إح�سا�س الطفل بكرامته وقيمته ويراعي مراعاة تامة �سنه ومرحلة منوه وحقه
يف الإ�سهام وامل�شاركة يف املجتمع ب�صورة جمدية؛
(ب) �أن ي�صبح م�ضمون ال�صكوك ال�سالفة الذكر معروفا على نطاق وا�سع للأطفال بلغة
يتي�سر عليهم فهمها .كما ينبغي ،عند االقت�ضاء ،ا�ستحداث �إج��راءات ل�ضمان تزويد كل طفل
باملعلومات ذات ال�صلة الواردة يف تلك ال�صكوك عن حقوقه �أو حقوقها ،على الأقل عند �أول احتكاك
له �أو لها بنظام العدالة اجلنائية ،والتذكري بواجبه �أو واجبها يف احرتام القانون؛
(ج) تعزيز الفهم من جانب اجلمهور وو�سائط الإع�لام لروح العدالة املتمحورة حول
الطفل وغاياتها ومبادئها ،وفق ًا ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال ق�ضاء الأحداث.

باء -الغايات اخلا�صة
 -12ينبغي للدول �أن تكفل فعالية براجمها اخلا�صة بت�سجيل املواليد .ويف احلاالت التي تكون
�سن الطفل امل�شارك يف نظام العدالة غري معروفة ،ينبغي اتخاذ تدابري ل�ضمان الت�أكد من
فيها ُّ
ال�سن احلقيقي للطفل ب�إجراء تقدير م�ستقل ومو�ضوعي.
 -13ب�صرف النظر عن ال�سن القانونية للم�س�ؤولية اجلنائية و�سن الر�شد املدنية و�سن الر�ضا
والقبول ،كما هي حمددة يف الت�شريعات الوطنية ،ينبغي للدول �أن ت�ضمن متتع الطفل بكل حقوقه،
ح�سبما يكفلها لهم القانون الدويل ،وخ�صو�ص ًا يف هذا ال�سياق احلقوق الواردة يف املواد  3و37
و 40من االتفاقية.
 -14ينبغي �إيالء عناية خا�صة للنقاط التالية:
(�أ) العمل على �أن تكون �إجراءات ق�ضاء الأحداث �شاملة ومتمحورة حول الطفل؛
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(ب) ينبغي خلبري م�ستقل �أو �أفرقة خ�براء �أخ��رى ا�ستعرا�ض قوانني ق�ضاء الأح��داث
املوجودة واملقرتحة وت�أثريها يف الأطفال؛
(ج) ال يجوز توجيه تهم جنائية �إىل �أيِّ طفل دون ال�سن القانونية للم�س�ؤولية اجلنائية؛
(د) ينبغي للدول �أن تن�شئ حماكم خا�صة ب��الأح��داث .تكون لها والي��ة ق�ضائية �أولية
على الأحداث الذين يرتكبون �أفعاال �إجرامية وقواعد �إجرائية خا�صة تراعي احتياجات الأطفال
اخلا�صة .وكبديل عن ذلك ،ينبغي للمحاكم العادية �أن ت�شتمل على هذه القواعد الإجرائية ،ح�سب
االقت�ضاء .وحيثما تقت�ضي ال�ضرورة ،ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري ت�شريعية وغري ت�شريعية على
ال�صعيد الوطني مبا يكفل متتع الطفل بكامل احلقوق واحلماية عندما ميثل �أمام حمكمة لي�ست
خا�صة بالأحداث وفق ًا للمواد  3و 37و 40من االتفاقية.
 -15ينبغي �إجراء مراجعة للإجراءات املوجودة ،و�أن ت�ستحدث ،عند الإمكان مبادرات بديلة
لنظم العدالة اجلنائية التقليدية ،مثل الإحالة التجنيبية ،تفاديا للجوء �إىل نظم العدالة اجلنائية
فيما يتعلق ب�صغار ال�سن املتهمني بارتكاب جرم ما .وينبغي اتخاذ خطوات منا�سبة لكي تتاح يف كل
�أنحاء الدولة جمموعة وا�سعة من التدابري البديلة والتثقيفية يف مراحل ما قبل التوقيف وما قبل
املحاكمة ويف �أثناء املحاكمة وبعدها ،منعا للنكو�ص وتعزيزا لإعادة �إدماج الأطفال اجلناة يف املجتمع.
وينبغي ،كلما �أمكن ،ا�ستخدام �آليات غري ر�سمية حلل النـزاعات يف احلاالت التي يكون فيها مرتكب
اجلرم طفال ،مبا يف ذلك الو�ساطة واملمار�سات الق�ضائية التعوي�ضية ،خ�صو�ص ًا احلاالت املنطوية
على وقوع �ضحايا .وينبغي �إ�شراك الأ�سرة يف خمتلف التدابري املتخذة بقدر ما يكون ذلك يف �صالح
الطفل اجل��اين .وينبغي للدول �أن تعمل على �أن تكون التدابري البديلة ممتثلة لأحكام االتفاقية
وملعايري الأمم املتحدة وقواعدها اخلا�صة بق�ضاء الأحداث وغريها من املعايري والقواعد املوجودة
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مثل قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري
االحتجازية (قواعد طوكيو) ( )6مع �إيالء اعتبار خا�ص ل�ضمان احرتام القواعد الإجرائية الواجب
مراعاتها يف تطبيق هذه التدابري واحرتام مبد�أ احلد الأدنى من التدخل.
 -16ينبغي �إعطاء الأولوية لإن�شاء هيئات وبرامج لكي تقدِّم امل�ساعدة القانونية وغري القانونية �إىل الأطفال
عند ال�ضرورة دون مقابل ،مثل خدمات الرتجمة الفورية ،ولكي تكفل ،على وجه اخل�صو�ص ،املراعاة الفعلية
حلق كل طفل يف احل�صول على تلك امل�ساعدة منذ حلظة احتجازه.
 -17ينبغي العمل على اتخاذ �إجراءات منا�سبة لتخفيف م�شكلة الأطفال الذين يحتاجون �إىل
تدابري حماية خا�صة ،مثل الأطفال الذين يعملون �أو يعي�شون يف ال�شوارع� ،أو الأطفال املحرومني
ب�صورة دائمة من البيئة الأ�سرية ،والأطفال املعوقني ،و�أطفال الأقليات واملهاجرين وال�سكان
الأ�صليني و�سائر فئات الأطفال املعر�ضني للمخاطر.
 -18ينبغي احلد من احتجاز الأطفال يف م�ؤ�س�سات مغلقة .وينبغي �أ َّال يحدث ذلك االحتجاز
للأطفال إ� َّال وفق ًا لأحكام املادة ( 37ب) من االتفاقية ،كمالذ �أخري ،ولأق�صر مدة ممكنة .وينبغي
حظر العقاب اجل�سدي يف نظم ق�ضاء الأطفال ورعايتهم.
()12

()6مرفق قرار اجلمعية العامة .110/45
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 -19تنطبق قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املج ّردين من حريتهم واملادة ( 37د)
من االتفاقية �أي�ض ًا على � ِّأي مكان عام �أو خا�ص ال ميكن للطفل �أن يرتكه مبح�ض �إرادته ،مبوجب
�أمر �صادر عن � ِّأي �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو �سلطة حكومية �أخرى.
 -20حفاظا على ال�صلة بني الطفل املحتجز و�أ�سرته �أو �أ�سرتها واملجتمع املحلي ،وتي�سريا لإعادة
�إدماجه �أو �إدماجها يف املجتمع ،يلزم �ضمان �سهولة و�صول �أق��ارب الطفل والأ�شخا�ص الذين
لديهم اهتمام م�شروع ب�ش�ؤونه �أو �ش�ؤونها �إىل امل�ؤ�س�سة التي يحتجز فيها الأطفال ،ما مل يتبني �أن
امل�صلحة العليا للطفل تقت�ضي غري ذلك.
 -21ينبغي عند ال�ضرورة� ،إن�شاء هيئة م�ستقلة ملراقبة الظروف ال�سائدة يف املرافق االحتجازية
والإبالغ عنها بانتظام .وينبغي للمراقبة �أن جتري �ضمن �إطار معايري الأمم املتحدة وقواعدها
اخلا�صة بق�ضاء الأح��داث ،وال �سيما قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأح��داث املج ّردين من
حريتهم .وينبغي للدول �أن ت�سمح للأطفال باالت�صال بهيئات املراقبة يف جو من احلرية وال�سرية.
 -22ينبغي للدول �أن تنظر بعني الإيجاب يف الطلبات الواردة من املنظمات الإن�سانية ومنظمات
حقوق الإن�سان و�سائر املنظمات املعنية بغر�ض متكينها من زيارة مرافق االحتجاز ،حيثما كان
ذلك منا�سبا.
 -23فيما يتعلق بالأطفال املحتجزين يف نظام العدالة اجلنائية ،ينبغي �إيالء اعتبار الواجب
لل�شواغل التي �أبدتها املنظمات احلكومية الدولية وغ�ير احلكومية و�سائر اجلهات املهتمة،
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بامل�سائل النظامية ،مبا يف ذلك الإحلاق غري املنا�سب والت�أخر املطول اللذان
ي�ؤثران يف الأطفال املج ّردين من حريتهم.
 -24ينبغي جلميع الأ�شخا�ص الذين هم على �صلة بالأطفال املحتجزين يف نظام العدالة
اجلنائية �أو م�س�ؤولون عنهم �أن يتلقوا تثقيفا وتدريبا يف ميدان حقوق الإن�سان ومبادئ االتفاقية
و�أحكامها و�سائر معايري الأمم املتحدة وقواعدها اخلا�صة بق�ضاء الأح��داث ،كجزء من �صميم
برامج تدريبهم .وه�ؤالء الأ�شخا�ص ي�شملون �أفراد ال�شرطة وغريهم من موظفي �إنفاذ القوانني،
والق�ضاة مبختلف درجاتهم ،و�أع�ضاء النيابة العامة ،واملحامني وامل�س�ؤولني الإداري�ين ،و�ضباط
ال�سجون ،و�سائر الفنيني العاملني يف امل�ؤ�س�سات التي يكون فيها الأطفال جم ّردين من حريتهم،
والأخ�صائيني ال�صحيني واالجتماعيني والعاملني يف بعثات حفظ ال�سالم و�سائر الفنيني املعنيني
بق�ضاء الأحداث.
 -25وعلى �ضوء املعايري الدولية املوجودة ،ينبغي للدول ا�ستحداث �آليات ل�ضمان �إجراء حتقيق
فوري وواف ونزيه يف � ِّأي ادعاءات بارتكاب املوظفني انتهاكات متعمدة حلقوق الأطفال وحرياتهم
الأ�سا�سية .وعلى الدول �أن تكفل باملثل توقيع العقوبة املنا�سبة على من تثبت م�س�ؤوليته.
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جيم -التدابري التي يتعني اتخاذها على ال�صعيد الدويل
 -26ينبغي لق�ضاء الأحداث �أن يحظى باالهتمام الواجب على ال�صعيد الدويل والإقليمي والوطني،
مبا يف ذلك �ضمن �إطار الإجراءات املتخذة على نطاق منظومة الأمم املتحدة.
 -27وثمة حاجة ما�سة �إىل قيام تعاون وثيق بني جميع الهيئات يف هذا امليدان ،وخ�صو�ص ًا
�شعبة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان/مركز حقوق
الإن�سان ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي وجلنة حقوق الطفل ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ومنظمة ال�صحة العاملية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يرجى من البنك الدويل و�سائر
امل�ؤ�س�سات واملنظمات املالية الدولية والإقليمية ،وكذلك املنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية �أن تدعم عملية تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدة التقنية يف ميدان ق�ضاء
الأحداث .ولذلك ،ينبغي تعزيز التعاون على وجه اخل�صو�ص يف ميادين البحوث ون�شر املعلومات
والتدريب وتنفيذ االتفاقية ور�صدها وا�ستخدام املعايري املوجودة وتطبيقها ،وكذلك فيما يتعلق
بتقدمي امل�شورة وبرامج امل�ساعدة التقنية ،باال�ستفادة مث ًال مما هو موجود من �شبكات دولية
معنية بق�ضاء الأحداث.
 -28وينبغي �ضمان التنفيذ الفعلي التفاقية حقوق الطفل ،وكذلك ا�ستخدام املعايري الدولية
وتطبيقها من خالل التعاون التقني وبرامج اخلدمات اال�ست�شارية ،ب�إيالء عناية خا�صة للنواحي
التالية املتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان للأطفال املحتجزين وتدعيم �سيادة القانون
وحت�سني �إدارة نظام ق�ضاء الأحداث:
(�أ)

امل�ساعدة على �إ�صالح القوانني؛

(ب) تدعيم القدرات والهياكل الأ�سا�سية الوطنية؛
(ج) برامج تدريب �أف��راد ال�شرطة و�سائر موظفي �إنفاذ القوانني والق�ضاة مبختلف
درجاتهم ورجال النيابة العامة واملحامني وامل�س�ؤولني الإداريني و�ضباط ال�سجون و�سائر الفنيني
العاملني يف امل�ؤ�س�سات التي يكون فيها الأطفال جم ّردين من حريتهم والأخ�صائيني ال�صحيني
واالجتماعيني والعاملني يف بعثات حفظ ال�سالم و�سائر الفنيني املعنيني بق�ضاء الأحداث؛
(د) �إعداد �أدلة التدريب؛
(ﻫ) �إع��داد امل��واد الإعالمية والتثقيفية الط�لاع الأطفال على حقوقهم يف �إط��ار ق�ضاء
الأحداث؛
(و)

امل�ساعدة على تطوير نظم املعلومات والإدارة.

 -29ينبغي احل �ف��اظ ع�ل��ى وج��ود ت �ع��اون وث�ي��ق ب�ين �شعبة م�ن��ع اجل��رمي��ة وال �ع��دال��ة اجلنائية
و�إدارة عمليات حفظ ال���س�لام ب��الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ،ن�ظ��ر ًا مل��ا ل��ذل��ك م��ن �صلة مبا�شرة بحماية
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حقوق الأط �ف��ال يف عمليات حفظ ال�سالم ،مب��ا يف ذل��ك م�شاكل الأط �ف��ال وال�شباب ك�ضحايا
للجرمية ومرتكبني لها يف ظروف �إقامة ال�سالم وظروف ما بعد انتهاء ال�صراع �أو غريها من
الظروف امل�ستجدة.

دال� -آليات تنفيذ امل�شورة التقنية
وم�شاريع امل�ساعدة
 -30وفق ًا للمواد  43و 44و 45من االتفاقية ،تقوم جلنة حقوق الطفل با�ستعرا�ض تقارير الدول الأطراف
ب�ش�أن تنفيذ االتفاقية .وتق�ضي املادة  44من االتفاقية ب�أن تبني تلك التقارير ما قد يوجد من عوامل
و�صعوبات ت�ؤثر يف درجة الوفاء بااللتزامات التي تق�ضي بها االتفاقية.
 -31وتدعى الدول الأطراف يف االتفاقية �إىل �أن تقدِّ م يف تقاريرها الأولية والدورية معلومات
�شاملة وبيانات وم�ؤ�شرات عن تنفيذ �أحكام االتفاقية وعن ا�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة
()7
وقواعدها يف ق�ضاء الأحداث.
()12

تقدم يف �أداء التزاماتها مبقت�ضى االتفاقية،
 -32ونتيجة ال�ستعرا�ضها ما �أحرزته الدول الأطراف من ُّ
قد تقدِّ م جلنة حقوق الطفل �إىل الدول الأطراف اقرتاحات وتو�صيات عامة ل�ضمان االمتثال الكامل
لأحكام االتفاقية (وفق ًا للمادة ( 45د) من االتفاقية) .وبغية تعزيز التنفيذ الفعلي لأحكام االتفاقية
وت�شجيع التعاون الدويل يف جمال ق�ضاء الأح��داث ،حتيل اللجنة �إىل الوكاالت املتخ�ص�صة ومنظمة
الأمم املتحدة للطفولة و�سائر الهيئات املخت�صة ،كلما ر�أت ذلك منا�سباَّ � ،أي تقارير من الدول الأطراف
تت�ضمن طلب ًا للح�صول على خدمات ا�ست�شارية وم�ساعدة تقنية �أو ت�شري �إىل وجود حاجة �إليهما،
م�شفوعة مبا قد يكون لدى اللجنة من مالحظات واقرتاحات ،ب�ش�أن تلك الطلبات �أو الإ�شارات (وفق ًا
للمادة ( 45ب) من االتفاقية).
 -33وبناء على ذلك� ،إذا قدمت �إحدى الدول الأطراف تقريرا وتبني من ا�ستعرا�ض اللجنة له �أنَّ
هناك �أية حاجة �إىل �إدخال �إ�صالحات على نظام ق�ضاء الأحداث ،مبا يف ذلك من خالل امل�ساعدة التي
تق ّدمها برامج الأمم املتحدة املعنية ب�إ�سداء امل�شورة وامل�ساعدة التقنية �أو برامج الوكاالت املتخ�ص�صة،
يجوز للدولة الطرف �أن تطلب تلك امل�ساعدة ،مبا يف ذلك طلب امل�ساعدة من �شعبة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ومركز حقوق الإن�سان ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة.

()7انظر املبادئ التوجيهية العامة التي تتعلق ب�شكل وم�ضمون التقارير الدورية التي يتعينّ على الدول الأطراف تقدميها وفق ًا
للفقرة ( 1ب) من املادة  44من االتفاقية ،التي اعتمدتها اللجنة خالل جل�ستها ( 343الدورة الثالثة ع�شرة) ،يف  11ت�شرين الأول/
�أكتوبر )CRC/C/58( 1996؛ ولالطالع على ملخ�ص للمناق�شة ب�ش�أن اليوم اخلا�ص باملوا�ضيع املحددة لدى جلنة حقوق الطفل ،انظر
تقرير اللجنة عن دورتها العا�شرة (جنيف 30 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  17 -ت�شرين الثاين/نوفمرب  )CRC/C/46( )1995ال�صفحات
.39-33
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 -34وم ��ن �أج��ل تقدمي م�ساعدة واف�ي��ة ا�ستجابة لتلك الطلبات ،ينبغي �إن�شاء فريق تن�سيق
ل�ش�ؤون امل�شورة وامل�ساعدة التقنية يف جم��ال ق�ضاء الأح ��داث ،يجتمع م��رة واح��دة على الأق��ل كل
�سنة بدعوة من الأم�ين ال�ع��ام .و�سوف يت�ألف الفريق من ممثلني ل�شعبة منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان/مركز حقوق الإن�سان ،ومنظمة الأمم املتحدة
للطفولة ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وجلنة حقوق الطفل واملعاهد التي تت�ألف منها �شبكة
برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�سائر كيانات الأمم املتحدة املعنية وغريها
من املنظمات احلكومية الدولية والإقليمية وغ�ير احلكومية املهتمة ،مبا فيها ال�شبكات الدولية
املعنية بق�ضاء الأح��داث وامل�ؤ�س�سات الأكادميية امل�شاركة يف تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة التقنية،
وفق ًا للفقرة � 39أدناه.
 -35وقبل انعقاد االجتماع الأول لفريق التن�سيق ،ينبغي و�ضع ا�سرتاتيجية ملعاجلة م�س�ألة كيفية
حفز املزيد من التعاون الدويل يف ميدان ق�ضاء الأحداث .كما ينبغي لفريق التن�سيق �أن يي�سر ا�ستبانة
امل�شاكل امل�شرتكة وجتميع مناذج للممار�سات اجليدة وحتليل اخلربات واالحتياجات امل�شرتكة ،مما
ي�ؤدي بدوره �إىل نهج �أكرث ات�سام ًا بالطابع اال�سرتاتيجي يف تقدير االحتياجات ،و�إىل اقرتاحات ف ّعالة
باتخاذ �إجراءات .ومن �ش�أن مثل هذا التجميع �أن يتيح تقدمي خدمات ا�ست�شارية وم�ساعدة تقنية من�سقة
يف ميدان ق�ضاء الأحداث ،مبا يف ذلك االتفاق مبكرا مع احلكومة التي تطلب تلك امل�ساعدة ،وكذلك مع
�سائر ال�شركاء الذين لديهم القدرة والكفاءة الالزمتان لتنفيذ خمتلف �أجزاء �أحد امل�شاريع القطرية،
مما يكفل اتخاذ �أكرث الإجراءات فاعلية وتوجها نحو حل امل�شاكل .وينبغي تطوير هذا التجميع على
نحو م�ستمر بتعاون وثيق مع جميع الأطراف املعنية .و�سوف ت�أخذ هذه العملية بعني االعتبار �إمكانية
ا�ستحداث برامج وتدابري �إحالة جتنيبية من �أجل حت�سني �إدارة ق�ضاء الأحداث ،وللحد من ا�ستخدام
مرافق احلب�س التحفظي واالحتجاز ال�سابق للمحاكمة ،ولتح�سني معاملة الأطفال املج ّردين من
حريتهم ،و�إن�شاء برامج ف ّعالة لإعادة االندماج يف املجتمع والنقاهة.
 -36وينبغي �أن ين�صب االهتمام على �صوغ خطط وقائية �شاملة ،ح�سبما دعت �إليه مبادئ الأمم
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأح ��داث (م�ب��ادئ الريا�ض التوجيهية) )3(.وينبغي للم�شاريع �أن
تركز على اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل تن�شئة و�إدم��اج اجتماعيني ناجحني جلميع الأطفال وال�شباب،
خ�صو�ص ًا من خ�لال الأ��س��رة واملجتمع املحلي وجماعات الأن��داد وامل��دار���س والتدريب املهني وعامل
خا�صا للأطفال الذين هم يف حاجة �إىل تدابري حماية
العمل .وينبغي لهذه امل�شاريع �أن تويل اهتمام ًا ًّ
خا�صة ،مثل الأطفال الذين يعملون �أو يعي�شون يف ال�شوارع �أو الأطفال املحرومني ب�صورة دائمة من
البيئة الأ�سرية والأطفال املعوقني و�أطفال الأقليات واملهاجرين وال�سكان الأ�صليني وغريهم من فئات
الأطفال املع ّر�ضة للخطر .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي �أن ُيحظر بقدر الإمكان �إيداع ه�ؤالء الأطفال
يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية .وينبغي و�ضع تدابري للحماية االجتماعية بغية احلد من �أخطار جترمي
ه�ؤالء الأطفال.
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 -37و�سوف ت�ضع اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا �إج��راءات من�سقة لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الدولية
وامل�ساعدة التقنية �إىل الدول الأطراف يف االتفاقية ،ا�ستناد ًا �إىل بعثات م�شرتكة ي�ضطلع بها ،كلما
اقت�ضى الأمر ،موظفون من خمتلف املنظمات والهيئات املعنية ،بهدف �صوغ م�شاريع م�ساعدة تقنية
�أطول �أمدا.
 -38وتتمثل اجلهات الفاعلة املهمة يف تقدمي برامج تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدة التقنية
على ال�صعيد القطري يف من�سقي الأمم املتحدة املقيمني ،مع قيام املكاتب امليدانية ملفو�ضية الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان/مركز حقوق الإن�سان ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة وبرنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ب�أدوار مهمة يف هذا ال�ش�أن .وقد ت�أكد الطابع احليوي لإدماج التعاون التقني يف ميدان ق�ضاء
الأحداث �ضمن عمليتي التخطيط والربجمة على ال�صعيد القطري ،وذلك بو�سائل منها مذكرة الأمم
املتحدة ب�ش�أن اال�سرتاتيجية القطرية.
 -39ويجب ح�شد املوارد لكل من الآلية التن�سيقية لفريق التن�سيق وامل�شاريع الإقليمية والقطرية امل�صوغة
لتح�سني االمتثال لأحكام االتفاقية .و�سوف ُيح�صل على املوارد الالزمة لهذين الغر�ضني (انظر الفقرات
� 34إىل � 38أعاله) �إ َّما من امليزانيات العادية �أو من م�صادر خارج امليزانية ،ولكن �سيتعني �أن يح�شد من
م�صادر خارجية معظم املوارد الالزمة مل�شاريع معينة.
 -40ورمبا يود فريق التن�سيق �أن ي�شجع على اتباع نهج من�سق حل�شد املوارد يف هذا املجال ،بل و�أن
يكون �أداة لذلك النهج .وينبغي لعملية ح�شد املوارد هذه �أن ت�صاغ على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية م�شرتكة ،على
النحو الوارد يف وثيقة برناجمية دعما لربنامج عاملي يف هذا املجال .وينبغي �أن تدعى �إىل امل�شاركة يف
هذه العملية جميع هيئات الأمم املتحدة ووكاالتها املعنية ،وكذلك املنظمات غري احلكومية التي �أثبتت
مقدرتها على تقدمي خدمات تعاون تقني يف هذا امليدان.

هاء -اعتبارات �أخرى لدى تنفيذ امل�شاريع القطرية
�  -41إحدى البديهيات الوا�ضحة يف ميدان منع جنوح الأحداث وق�ضاء الأحداث تتمثل يف �أن التغري
الطويل الأم��د ال يحدث عندما تعالج الأع��را���ض فح�سب بل عندما تعالج معها الأ�سباب اجلذرية
�أي�ض ًا .فالإفراط يف اللجوء �إىل احتجاز الأح��داث ،مثالً ،ال ميكن معاجلته معاجلة وافية �إ َّال بتطبيق
نهج جامع ي�شمل الهياكل الأ�سا�سية التنظيمية والإداري ��ة على جميع م�ستويات التحقيق والنيابة
العامة والق�ضاء وك��ذل��ك نظام ال�سجون .وه��ذا يتطلب� ،ضمن �أم��ور �أخ ��رى ،االت�صال م��ع ،وفيما
بني� ،أف��راد ال�شرطة ورج��ال النيابة العامة والق�ضاة مبختلف درجاتهم و�سلطات املجتمعات املحلية
وال�سلطات الإدارية وال�سلطات املعنية يف مراكز االحتجاز .كما يتطلب الأمر عزما وقدرة على التعاون
الوثيق معا.
 -42ومنعا ملزيد من فرط االعتماد على تدابري العدالة اجلنائية ملعاجلة �سلوك الأطفال ،ينبغي
بذل جهود ل�صوغ وتنفيذ برامج تهدف �إىل تدعيم امل�ساعدة االجتماعية ،مما يتيح جتنيب الأطفال
مواجهة نظام العدالة ،ح�سب االقت�ضاء ،وكذلك حت�سني تطبيق التدابري غري االحتجازية وبرامج �إعادة
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الإدماج .ومن �أجل �صوغ وتنفيذ تلك الربامج ،يلزم العمل على توثيق التعاون بني قطاع ق�ضاء الأطفال
وخمتلف الدوائر امل�س�ؤولة عن �إنفاذ القوانني وهيئات الرعاية االجتماعية وقطاع التعليم.

ثالثاً -اخلطط املعنية بالأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها
 -43وفق ًا لإعالن املبادئ الأ�سا�سية للعدالة ل�ضحايا اجلرمية والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة( )5ينبغي
للدول �أن تعمل على �أن تتوافر للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها فر�صة منا�سبة ليحظوا بالعدل
واملعاملة املن�صفة ورد احلقوق والتعوي�ض وامل�ساعدة االجتماعية .وينبغي� ،إذا كان ذلك مالئما ،اتخاذ
تدابري ملنع ت�سوية امل�سائل اجلزائية من خالل التعوي�ض خارج نطاق نظام العدالة� ،إذا كان هذا ال
يخدم م�صالح الطفل العليا.
 -44وينبغي �أن يتلقى �أفراد ال�شرطة واملحامون والق�ضاة و�سائر العاملني يف املحاكم تدريبا على
التعامل مع احلاالت التي يكون فيها ال�ضحايا من الأطفال .وينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء مكاتب
ووح��دات متخ�ص�صة للتعامل مع احلاالت املنطوية على جرائم بحق الأطفال� ،إن مل تكن قد فعلت
ذلك .وينبغي للدول �أن تن�شئ عند االقت�ضاء ،مدونة لقواعد املمار�سة ل�ضمان املعاجلة ال�سليمة للحاالت
املنطوية على �ضحايا من الأطفال.
 -45وينبغي معاملة الأطفال ال�ضحايا بعطف وباحرتام لكرامتهم .ويحق لهم الو�صول �إىل �آليات العدالة
واحل�صول على انت�صاف فوري ،ح�سبما تن�ص عليه الت�شريعات الوطنية ،عن الأذى الذي وقع عليهم.
 -46وينبغي متكني الأطفال ال�ضحايا من احل�صول على م�ساعدة تفي باحتياجاتهم ،مثل الدفاع
واحلماية وامل�ساعدة االقت�صادية وامل�شورة واخلدمات ال�صحية واالجتماعية و�إعادة الإدماج يف املجتمع
وخدمات النقاهة اجل�سدية والنف�سية .وينبغي تقدمي م�ساعدة خا�صة للأطفال املعوقني �أو املر�ضى .وينبغي
الت�شديد على الت�أهيل املرتكز على الأ�سرة واملجتمع املحلي ،ال على �إيداعهم يف امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية.
 -47وينبغي عند ال�ضرورة �إن�شاء وتدعيم �آليات ق�ضائية و�إداري��ة لتمكني الأطفال ال�ضحايا من
احل�صول على االنت�صاف من خالل �إجراءات ر�سمية �أو غري ر�سمية تت�سم بال�سرعة والإن�صاف والي�سر.
وينبغي تزويد الأطفال ال�ضحايا و�/أو ممثليهم القانونيني مبعلومات يف هذا ال�ش�أن.
 -48وينبغي �أن تتاح �إمكانية تقدمي تعوي�ض عادل ومنا�سب جلميع الأطفال �ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان ،وخ�صو�ص ًا التعذيب و�سائر �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو غري الإن�سانية �أو املهينة،
مبا يف ذلك االغت�صاب والتعدي عليهم جن�سيا والتجريد من احلرية ب�صورة غري م�شروعة �أو تع�سفية
واالحتجاز دون م�سوغ و�إ�ساءة تطبيق القانون .وينبغي عند ال�ضرورة توفري التمثيل القانوين الالزم
لرفع دعوى �أمام حمكمة خمت�صة ،وكذلك خدمات الرتجمة الفورية �إىل اللغة الأم للطفل.
 -49ويحتاج الأطفال ال�شهود على اجلرمية �إىل م�ساعدة يف �أثناء الإجراءات الق�ضائية والإدارية.
وينبغي للدول �أن تقوم ،ح�سب االقت�ضاء ،با�ستعرا�ض وتقييم وحت�سني و�ضع الأطفال ال�شهود على
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اجلرمية �ضمن �إطار قوانينها املتعلقة بالأدلة والإج��راءات ل�ضمان احلماية التامة حلقوق الأطفال.
ووفق ًا للأعراف واملمار�سات والأطر القانونية املختلفة ،ينبغي تفادي االحتكاك املبا�شر بني الطفل
ال�ضحية واجلاين يف �أثناء �إجراءات التحقيق واملالحقة الق�ضائية وكذلك يف �أثناء جل�سات املحاكمة،
قدر الإمكان .وينبغي حظر الإعالن عن هوية الطفل ال�ضحية يف و�سائط الإعالم حيثما يكون هذا الزما
حلماية خ�صو�صيات الطفل� .أ َّما �إذا كان هذا احلظر يتعار�ض مع املبادئ القانونية الأ�سا�سية للدول
الأع�ضاء فينبغي النهي عن ذلك الإعالن.
 -50وينبغي للدول �أن تنظر ،عند ال�ضرورة ،يف �إدخال تعديالت على قوانينها املتعلقة بالإجراءات
اجلزائية بحيث ت�سمح� ،ضمن �أمور �أخرى ،بت�سجيل �شهادة الطفل على �شريط فيديو وعر�ض ال�شهادات
امل�سجلة بالفيديو يف املحكمة كقرينة ر�سمية .وينبغي على وجه اخل�صو�ص �أن يتبع رجال ال�شرطة والنيابة
العامة والق�ضاة مبختلف درجاتهم ممار�سات �أكرث مراعاة للطفل ،يف عمليات ال�شرطة وا�ستجوابات
الأطفال ال�شهود مثالً.
 -51وينبغي تي�سري جتاوب الإجراءات الق�ضائية والإدارية مع احتياجات الأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها من خالل:
(�أ)  �إطالع ال�ضحايا الأطفال على دورهم ،وعلى نطاق الإجراءات وتوقيتها و�سريها ،وعلى
احلكم ال�صادر يف ق�ضاياهم ،خ�صو�ص ًا عندما يتعلق الأمر بجرائم خطرية؛
(ب) ت�شجيع و�ضع خمططات لتهيئة الأطفال ال�شهود ،لتعريف الأطفال على �إجراءات العدالة
اجلنائية قبل الإدالء ب�شهاداتهم .وينبغي تقدمي م�ساعدات منا�سبة �إىل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود
طوال الإجراءات القانونية؛
(ج) �إتاحة املجال لعر�ض �آراء وهموم الأطفال ال�ضحايا و�أخذها يف االعتبار يف املراحل املنا�سبة
من الإجراءات ،حيثما يكون لها م�سا�س مب�صاحلهم ال�شخ�صية ،دون الإ�ضرار باملتهمني ،ووفق ًا لنظام
العدالة اجلنائية الوطني ذي ال�صلة؛
(د) اتخاذ تدابري للتقليل �إىل �أدن��ى حد من ت�أخر �إج ��راءات العدالة اجلنائية ،و�صون
احلرمة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،والعمل عند ال�ضرورة على �ضمان �أمنهم من �أعمال
الرتهيب واالنتقام.
 -52ويتعني كمبد�أ عام� ،أن يعاد الأطفال الذين ُه ِّجروا ب�صورة غري �شرعية �أو احتب�سوا دون وجه
حق عرب احلدود �إىل بلدانهم الأ�صلية .وينبغي �إيالء العناية الواجبة ل�سالمتهم ،كما ينبغي �أن يعاملوا
معاملة �إن�سانية و�أن يتلقوا امل�ساعدة الالزمة �إىل حني عودتهم .وينبغي �إعادتهم على وجه ال�سرعة �ضمانا
للتقيد ب�أحكام اتفاقية حقوق الطفل )1(.وحيثما انطبقت �أحكام اتفاقية الهاي اخلا�صة باجلوانب املدنية
الختطاف الأطفال على ال�صعيد الدويل ل�سنة � )8(،1980أو اتفاقية حماية الأطفال والتعاون بخ�صو�ص
التبني فيما بني البلدان ل�سنة � )9(،1993أو االتفاقية املتعلقة بالوالية الق�ضائية والقانون املعمول به
واالعرتاف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بامل�س�ؤولية الوالدية وتدابري حماية الطفل لعام  )9(1996اللتني
()12

()13

()8الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1343الرقم .22514
()9انظر املكتب الدائم مل�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،الهاي ،1996 ،جمموعة اتفاقيات (.)1996-1951
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اعتمدهما م�ؤمتر الهاي للقانون اخلا�ص ،ينبغي تطبيق �أحكام االتفاقية التي نحن ب�صددها فيما يتعلق
بعودة الطفل تطبيق ًا فور ًّيا .وعند عودة الطفل ،ينبغي للبلد الأ�صل �أن يعامل الطفل باحرتام ،وفق ًا
للمبادئ الدولية حلقوق الإن�سان ،و�أن يقدِّ م تدابري ت�أهيل مالئمة قائمة على الأ�سرة.
 -53وينبغي لربنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مبا يف ذل��ك املعاهد التي
تت�ألف منها �شبكة الربنامج ،ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان/مركز حقوق الإن�سان ومنظمة
الأمم املتحدة للطفولة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي وجلنة حقوق الطفل ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة والبنك الدويل واملنظمات غري احلكومية املهتمة� ،أن ت�ساعد الدول الأع�ضاء
بناء على طلبها� ،ضمن حدود االعتمادات الإجمالية مليزانياتها العادية �أو مبوارد من خارج امليزانية،
على ا�ستحداث �أن�شطة تدريبية وتثقيفية و�إعالمية متعددة التخ�ص�صات للعاملني يف جمال �إنفاذ
القوانني و�سائر جماالت العدالة اجلنائية ،مبن فيهم �ضباط ال�شرطة ورجال النيابة العامة والق�ضاة
مبختلف درجاتهم.

 -24املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل
التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها*
12

�أوالً -الأهداف
 -1هذه املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها تبينّ
املمار�سة اجليدة التي ت�ستند �إىل ما هو متوافق عليه من معارف ع�صرية وقواعد ومعايري ومبادئ
دولية و�إقليمية ذات �صلة.
 -2وينبغي تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية وفق ًا للت�شريعات والإج��راءات الق�ضائية الوطنية ذات
ال�صلة ،كما ينبغي �أن ُتراعى فيها الظروف القانونية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية واجلغرافية.
ولكن ،ينبغي للدول �أن ت�سعى با�ستمرار �إىل جت��اوز ال�صعوبات العملية التي تواجهها يف تطبيق
املبادئ التوجيهية.
وتو ِّفر املبادئ التوجيهية �إطار ًا عمل ًّيا لتحقيق الأهداف التالية:

-3

(�أ) امل�ساعدة على ا�ستعرا�ض القوانني والإج��راءات واملمار�سات الوطنية والداخلية لكي
تكفل االحرتام الكامل حلقوق الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها وت�سهم يف تنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل( )1من جانب الأطراف يف تلك االتفاقية؛
()13

(ب) م�ساعدة احلكومات واملنظمات الدولية والأجهزة العمومية واملنظمات غري احلكومية
واملجتمعية وغريها من الأطراف املهتمة على ت�صميم وتنفيذ ت�شريعات و�سيا�سات وبرامج وممار�سات
تتناول امل�سائل الأ�سا�سية ذات ال�صلة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها؛
*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .20/2005
()1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم .27531
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(ج) �إر�شاد املهنيني ،وحيثما يكون ذلك منا�سبا املتط ِّوعني ،الذين يتعاملون مع الأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،يف ممار�ساتهم اليومية يف جمال �إج��راءات العدالة فيما يخ�ص
الرا�شدين والأحداث على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،على نحو يت�سق مع �إعالن مبادئ
()2
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة؛
العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية
ُّ
(د) تقدمي امل�ساعدة والدعم �إىل من ُيع َنون بالأطفال يف جمال التعامل بح�س مرهف مع
الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
()12

 -4وعند تنفيذ املبادئ التوجيهية ،يتعني على كل والية ق�ضائية �أن تكفل توفري ما يفي بالغر�ض من
تدريب واختيار و�إجراءات بغية حماية االحتياجات اخلا�صة لدى الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
وتلبية تلك االحتياجات ،حيث ت�ؤ ِّثر طبيعة الإيذاء ت�أثريا متباين ًا يف الفئات املختلفة من الأطفال ،ومن
ذلك مث ًال االعتداء اجلن�سي عليهم ،ال �سيما على الفتيات.
 -5وتغطي املبادئ التوجيهية ميدان ًا ي�شهد من ًّوا وحت�سن ًا يف املعرفة واملمار�سة .ولي�س الق�صد منها
�أن تكون �شاملة وال �أن حتول دون املزيد من التطوير� ،شريطة �أن يكون ذلك التطوير مت�سقا مع ما ت�ستند
�إليه من �أهداف ومبادئ.
 -6وميكن �أي�ض ًا تطبيق املبادئ التوجيهية على امل�سارات الإجرائية التي تندرج يف �إطار نظم عدالة
غري ر�سمية وعرفية كالعدالة الت�صاحلية ويف جماالت غري جنائية من القانون ت�شمل ،على �سبيل املثال ال
احل�صر ،احل�ضانة والطالق والتب ِّني وحماية الطفل وال�صحة العقلية واملواطنة والهجرة وقانون الالجئني.

ثانياً -االعتبارات اخلا�صة

 -7و�ضعت املبادئ التوجيهية:
(�أ)  �إدراك ًا لكون ماليني الأطفال يف جميع �أنحاء العامل يعانون من ال�ضرر من جراء اجلرمية
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة و�أنَّ حقوق ه�ؤالء الأطفال مل حتظ باالعرتاف الوايف و�أنهم ميكن �أن يعانوا
ّ
من م�شقة �إ�ضافية عندما يقدّمون امل�ساعدة يف م�سار �إجراءات العدالة؛
(ب) واعرتاف ًا ب�أنَّ الأطفال ُعر�ضة للت�أذي ويحتاجون �إىل حماية خا�صة تـتنا�سب مع �س ّنهم
وم�ستوى ن�ضجهم واحتياجاتهم الفردية اخلا�صة؛
(ج) واعرتاف ًا ب�أنَّ الفتيات ُعر�ضة بوجه خا�ص للت� ِّأذي وقد يواجهن التمييز يف جميع مراحل
نظام العدالة؛
(د) وت�أكيد ًا من جديد على وجوب بذل ق�صارى اجلهود من �أجل منع �إيذاء الأطفال ،بو�سائل
()3
منها تنفيذ املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية؛
(ﻫ) و�إدراك � ًا لكون الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ميكن �أن يعانوا من م�شقة �إ�ضافية �إذا ما
اعتربوا ،عن طريق اخلط�أ ،جمرمني بينما هم يف واقع الأمر �ضحايا و�شهود؛
()13

()2مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40

()3مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002
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(و) وا�ستذكار ًا لكون اتفاقية حقوق الطفل تبينِّ املتطلبات واملبادئ التي تكفل االعرتاف
والتع�سف يف ا�ستعمال
الفعلي بحقوق الطفل ولكون �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية
ّ
ال�سلطة ُيبينّ املبادئ التي تتيح لل�ضحايا احل��ق يف احل�صول على املعلومات وامل�شاركة واحلماية
والتعوي�ض وامل�ساعدة؛
(ز) وا�ستذكار ًا للمبادرات الدولية والإقليمية التي تنفّذ املبادئ الواردة يف �إعالن مبادئ العدل
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،ومنها الدليل ب�ش�أن توفري العدالة لل�ضحايا
الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية
ّ
ودليل وا�ضعي ال�سيا�سات ب�ش�أن �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ،اللذان �صدرا عن مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 1999؛
(ح) واعرتاف ًا باجلهود التي يبذلها املكتب الدويل حلقوق الطفل يف �إر�ساء الأ�س�س الالزمة
ل�صوغ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها؛
(ط) واعتبار ًا لكون حت�سني اال�ستجابة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ميكن �أن يجعل
الأطفال و�أ�سرهم �أكرث ا�ستعدادا لإف�شاء حاالت الإيذاء و�أكرث دعما مل�سار �إجراءات العدالة؛
(ي) وا�ستذكار ًا لكون توفري العدالة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ال بد �أن ُيكفل
مع احلفاظ على حقوق املتهمني وحقوق املجرمني املدانني؛
(ك) ومراعاة لتنوع النظم والتقاليد القانونية ومالحظة لكون الطابع عرب الوطني للجرمية
�آخذا يف االزدياد ووجود حاجة �إىل �ضمان ح�صول الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها على حماية
متكافئة يف كل البلدان.

ثالثاً -املبادئ
 -8عم ًال مبا تن�ص عليه ال�صكوك الدولية ،وخ�صو�ص ًا اتفاقية حقوق الطفل ،على النحو املتج ّلي يف
�أعمال جلنة حقوق الطفل ،وبغية �ضمان العدالة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،يجب على
املهنيني وغريهم من امل�س�ؤولني عن رفاه �أولئك الأطفال �أن يراعوا املبادئ اجلامعة التالية:
(�أ) الكرامة .كل طفل هو كائن فريد وثمني ،وم��ن ثم ينبغي اح�ترام وحماية كرامته
وحرمته؛
واحتياجاته اخلا�صة وم�صاحله ُ
(ب) عدم التمييز .لكل طفل احلق يف �أن ُيعامل معاملة عادلة وعلى قدم امل�ساواة ب�صرف
و�صيه ال�شرعي من انتماء عرقي �أو �إثني �أو لون �أو جن�س �أو لغة �أو دين
النظر عما للطفل �أو والديه �أو ُّ
�أو ر�أي �سيا�سي �أو غري �سيا�سي �أو �أ�صل وطني �أو �إثني �أو اجتماعي �أو ممتلكات �أو عوق �أو مولد �أو غري
ذلك من الو�ضعيات؛
(ج) خدمة م�صالح الطفل على �أف�ضل وجه .على الرغم من �ضرورة �صون حقوق اجلناة
املتهمني واملدانني ،يحق لكل طفل �أن ُتوىل م�صاحله االعتبار الأول .وهذا ي�شمل حقه يف احلماية ويف
�أن تتاح لـه فر�صة للنمو املتنا�سق:
‘ ’1احلماية .لكل طفل احلق يف احلياة والبقاء ويف الوقاية من � ِّأي �شكل من �أ�شكال امل�شقَّة �أو
�سوء املعاملة �أو الإهمال ،مبا يف ذلك �سوء املعاملة �أو الإهمال البدنيان والنف�سيان والذهنيان
والوجدانيان؛
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‘ ’2النمو املتنا�سق .لكل طفل احلق يف �أن تتاح له فر�صة النمو املتنا�سق واحلق يف م�ستوى معي�شة
منا�سب لنموه البدين والذهني والروحاين والأخالقي واالجتماعي� .أ َّم��ا الطفل الذي تع َّر�ض
ل�صدمة ،فينبغي اتخاذ كل اخلطوات الالزمة لتمكينه من التمتع بنمو �سليم؛
(د) احلق يف امل�شاركة .لكل طفل ،رهنا ب�أحكام القانون الإجرائي الوطني ،احلق يف التعبري
عن وجهات نظره و�آرائ��ه ومعتقداته بحر ّية ،بعباراته الذاتية ،و�أن ي�ساهم بوجه خا�ص يف القرارات
التي ت�ؤثر يف حياته ،مبا يف ذلك القرارات املتخذة يف �أيِّ �إجراءات ق�ضائية ،و�أن ت�ؤخذ تلك الآراء بعني
االعتبار ،تبعا لقدراته و�س ّنه ون�ضجه الفكري وتطور �إمكاناته.

رابعاً -التعاريف
-9

تنطبق التعاريف التالية يف كامل ن�ص هذه املبادئ التوجيهية:

(�أ) عبارة "الأطفال ال�ضحايا وال�شهود" تعني الأطفال واملراهقني دون �سنِّ الثامنة ع�شرة
الذين هم �ضحايا للجرمية �أو �شهود عليها ،ب�صرف النظر عن دورهم يف اجلرم املرتكب �أو يف حماكمة
املجرم املزعوم �أو جماعات املجرمني املزعومني؛
(ب) عبارة "املهنيون" ت�شري �إىل الأ�شخا�ص الذين هم ،يف �سياق عملهم ،على ات�صال بالأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها� ،أو م�س�ؤولون عن تلبية احتياجات الأطفال يف نظام العدالة ،والذين
تنطبق عليهم هذه املبادئ التوجيهية .وهذا ي�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،الأ�شخا�ص التالني:
منا�صري الأطفال وال�ضحايا وم�سانديهم؛ واملوظفني املمار�سني يف خدمات حماية الأطفال؛ وموظفي
الأجهزة املعنية برفاه الأطفال؛ ووكالء النيابة العامة ،وكذلك حمامي الدفاع عند االقت�ضاء؛ و�أع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية؛ وموظفي برامج العنف املنـزيل؛ والق�ضاة؛ وموظفي املحاكم؛
وموظفي �أجهزة �إنفاذ القوانني؛ واملهنيني الطبيني ومهنيي ال�صحة العقلية؛ والعاملني االجتماعيني؛
(ج) عبارة "�إجراءات العدالة" ت�شمل الك�شف عن اجلرمية وتقدمي ال�شكوى والتحقيق
واملالحقة الق�ضائية واملحاكمة والإجراءات الالحقة للمحاكمة ،ب�صرف النظر عما �إذا كانت الدعوى
تعالج يف �إطار نظام عدالة جنائية وطني �أو دويل �أو �إقليمي خا�ص بالرا�شدين �أو الأحداث �أو يف نظام
عدالة عرفي �أو غري ر�سمي؛
(د) عبارة " ُمراع الحتياجات الطفل" وعبارة "بح�س مرهف" تعنيان النهج الذي يوازن حق
الطفل يف احلماية وي�أخذ احتياجات الطفل و�آراءه الفردية يف احل�سبان.

خام�ساً -احلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة
وح�س مرهف طوال �سري �إجراءات العدالة،
 -10ينبغي �أن يعامل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود بعناية ٍّ
مع مراعاة و�ضعهم ال�شخ�صي واحتياجاتهم العاجلة و�س ِّنهم وجن�سهم وعوقهم وم�ستوى ن�ضجهم ،ومع
االحرتام الكامل ل�سالمتهم البدنية والذهنية واملعنوية.
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 -11وينبغي �أن يعامل كل طفل ب�صفته فردا لـه احتياجاته ورغباته وم�شاعره الفردية.
 -12وينبغي �أن يكون التدخل يف حياة الطفل اخلا�صة حم�صورا يف احل��د الأدن��ى ال�ل�ازم ،مع
التق ّيد يف الوقت ذاته باملعايري الرفيعة جلمع الأدلة بغية �ضمان متخّ �ض �إجراءات العدالة عن نتائج
عادلة ومن�صفة.
 -13وبغية جت ُّنب حتميل الطفل مزيدا من امل�شقة ،ينبغي �أن يتولىَّ �إج��راء املقابالت مع الطفل
بح�س مرهف واحرتام ومت ُّكن.
والتحريات معه وغري ذلك من �أ�شكال التحقيق مهنيون مد َّربون يت�ص َّرفون ٍّ
 -14وينبغي �إجراء كل التفاعالت املب ّينة يف هذه املبادئ التوجيهية على نحو مراع الحتياجات الطفل،
داخل بيئة مالئمة تلبي احتياجات الطفل اخلا�صة ،تبعا لقدراته و�س ّنه ون�ضجه الفكري وتطور �إمكاناته.
وينبغي �أن تكون �أي�ض ًا بلغة ي�ستعملها الطفل ويفهمها.

�ساد�ساً -احلق يف احلماية من التمييز
 -15ينبغي �أن ُتتاح للأطفال ال�ضحايا وال�شهود �سبل الو�صول �إىل �إجراءات العدالة التي حتميهم من
التمييز على �أ�سا�س ما للطفل �أو والديه �أو و�صيه ال�شرعي من عرق �أو لون �أو جن�س �أو لغة �أو دين �أو ر�أي
�سيا�سي �أو غري �سيا�سي �أو �أ�صل وطني �أو �إثني �أو اجتماعي �أو ممتلكات �أو عوق �أو مولد �أو غري ذلك من
الو�ضعيات.
 -16وينبغي �أن تكون �إجراءات العدالة وخدمات الدعم املتاحة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أ�سرهم
مراعية ل�سن الطفل ورغباته ومدى فهمه وجن�سه وميولـه اجلن�سية وخلفيته الإثنية والثقافية والدينية
واللغوية واالجتماعية وو�ضعيته الطائفية وظروفه االجتماعية-االقت�صادية و�صفته كمهاجر �أو الجئ
وكذلك الحتياجات الطفل اخلا�صة ،مبا فيها �صحته و�إمكاناته وقدراته .وينبغي تدريب املهنيني وتثقيفهم
ب�ش�أن هذه االختالفات.
 -17ويف حاالت معينة� ،سيلزم ا�ستحداث خدمات وتدابري حماية خا�صة لكي ي�ؤخذ يف احل�سبان جن�س
الطفل والطبيعة املختلفة جلرائم معينة ت�ستهدف الأطفال ،كاالعتداء اجلن�سي عليهم.
 -18وال ينبغي �أن ت�ش ِّكل ال�سن حاجز ًا �أمام حق الطفل يف امل�شاركة الكاملة يف �إج��راءات العدالة.
وينبغي معاملة كل طفل ك�شاهد قادر ،رهنا بفح�ص تلك القدرة ،وينبغي �أ َّال يفرت�ض م�سبق ًا �أنَّ �شهادته
باطلة �أو غري جديرة بالثقة ب�سبب �س ِّنه فح�سب ،طاملا كان عمره �أو ن�ضجه مي ِّكنانه من الإدالء ب�شهادة
مفهومة وذات م�صداقية بوا�سطة �أدوات ات�صال وو�سائل م�ساعدة �أخرى �أو بدونها.

�سابعاً -احلق يف احل�صول على املعلومات
 -19ينبغي �إبالغ الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ووالديهم �أو �أولياء �أمورهم وممثليهم ال�شرعيني ،منذ
�أول ات�صال لهم ب�إجراءات العدالة وطوال تلك الإج��راءات ،ب�صورة �سريعة ووافية وبالقدر املمكن
واملالئم� ،ضمن جملة �أمور ،مبا يلي:
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(�أ) مدى توافر اخلدمات ال�صحية والنف�سية واالجتماعية وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة
وكذلك �سبل الو�صول �إىل تلك اخلدمات� ،إ�ضافة �إىل امل�شورة والتمثيل القانونيني �أو غري القانونيني
والتعوي�ض ،والدعم املايل الطارئ ،حيثما ينطبق ذلك؛
(ب) الإج��راءات اخلا�صة بعمليات العدالة اجلنائية للرا�شدين والأح��داث ،مبا يف ذلك دور
�سيجرى بها
الأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أهمية ال�شهادة وتوقيتها وكيفية الإدالء بها والطرائق التي ُ
"اال�ستجواب" �أثناء التحقيق واملحاكمة؛
التقدم ب�شكوى وامل�شاركة يف التحقيق
(ج) �آل�ي��ات الدعم امل��وج��ودة ل�صالح الطفل عند
ُّ
والإجراءات الق�ضائية؛
املحددة اخلا�صة بجل�سات اال�ستماع وغريها من الأحداث ذات ال�صلة؛
(د) الأماكن والأوقات َّ
(ﻫ) توافر تدابري احلماية؛
مت�س الأطفال ال�ضحايا وال�شهود؛
(و) الآليات القائمة لإعادة النظر يف القرارات التي ُّ
(ز) حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ذات ال�صلة مبوجب اتفاقية حقوق الطفل ومبوجب
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة.
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية
ّ
 -20وع�ل�اوة على ذل��ك ،ينبغي �إب�لاغ الأط�ف��ال ال�ضحايا ووالديهم �أو �أول�ي��اء �أم��وره��م وممثليهم
ال�شرعيني ،ب�صورة �سريعة ووافية وبالقدر املمكن واملالئم ،مبا يلي:
املحددة وما ت�ؤول �إليه ،مبا يف ذلك حالة توقيف املتهم واعتقاله
(�أ)
التقدم املحرز يف الق�ضية َّ
ُّ
واحتجازه و� ُّأي تغريات ينتظر �أن تطر�أ على تلك احلالة ،وقرار النيابة العامة ،والتطورات ذات ال�صلة
التي حتدث بعد املحاكمة ،ونتيجة الق�ضية؛
(ب) الفر�ص املتو ِّفرة للح�صول على تعوي�ض من املجرم �أو من الدولة من خالل �إج��راءات
العدالة �أو من خالل �إجراءات مدنية بديلة �أو من خالل �إجراءات �أخرى.

ثامناً -حق الطفل يف �أن ُي�ستمع �إليه ويف التعبري
عن �آرائه و�شواغله
 -21ينبغي للمهنيني �أن يبذلوا ق�صارى جهدهم لتمكني الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من التعبري عن
�آرائهم و�شواغلهم فيما يتعلق مب�شاركتهم يف �إجراءات العدالة ،مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:
(�أ) كفالة ا�ست�شارة الأطفال ال�ضحايا ،وحيثما كان ذلك منا�سب ًا ال�شهود ،ب�ش�أن امل�سائل
املب ّينة يف الفقرة � 19أعاله؛
(ب) كفالة متكني الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من التعبري بحر ّية وبطريقتهم اخلا�صة عن
�آرائهم و�شواغلهم فيما يتعلق مب�شاركتهم يف �إج��راءات العدالة ،وعن �شواغلهم فيما يتعلق ب�أمانهم
�إزاء املتهم ،وعن الطريقة التي يف�ضلون اتباعها يف الإدالء بال�شهادة ،وعن م�شاعرهم فيما يتعلق
بنتائج الإجراءات؛
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(ج) �إيالء االعتبار الواجب لآراء الأطفال و�شواغلهم ،و�إذا ّ
تعذر على املهنيني ،مراعاتها
فينبغي لهم �أن يو�ضحوا للطفل �أ�سباب ذلك.

تا�سعاً -احلق يف احل�صول على م�ساعدة ف ّعالة
 -22ينبغي �أن ُتتاح للأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،ولأفراد �أ�سرتهم حيثما يكون ذلك منا�سبا� ،سبل
احل�صول على امل�ساعدة التي يق ّدمها املهنيون الذين تلقوا التدريب املنا�سب على النحو املبينّ يف
الفقرات من � 40إىل � 42أدن��اه .وميكن �أن ي�شمل ذلك خدمات م�ساعدة ودعم مثل اخلدمات املالية
والقانونية واال�ست�شارية وال�صحية واالجتماعية والرتبوية ،وخدمات التعايف البدين والنف�سي ،وغري
ذلك من اخلدمات ال�ضرورية لتحقيق �إعادة اندماج الطفل .وينبغي �أن تلبي كل �أنواع امل�ساعدة هذه
احتياجات الطفل و�أن مت ّكنه من امل�شاركة بفعالية يف جميع مراحل �إجراءات العدالة.
 -23ولدى م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،ينبغي للمهنيني �أن يبذلوا ق�صارى جهدهم لتن�سيق
الدعم حتى ال ُيع ّر�ض الطفل لتدخالت مفرطة.
 -24وينبغي للأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أن يتلقوا امل�ساعدة من �أ�شخا�ص م�ؤازرين مثل املتخ�ص�صني
املعنيني بالأطفال ال�ضحايا/ال�شهود ،وذلك ابتداء من البالغ الأويل و�إىل �أن ت�صبح تلك اخلدمات
غري �ضرورية.
تي�سر على الأطفال الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي
 -25وينبغي للمهنيني �أن ي�صوغوا وين ِّفذوا تدابري ِّ
الب ِّينات بغية حت�سني االت�صال والفهم يف مرحلتي املحاكمة وما قبل املحاكمة .وميكن �أن ت�شمل هذه
التدابري ما يلي:
(�أ) توفري املتخ�ص�صني املعنيني بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود لتلبية احتياجات الطفل
اخلا�صة؛
(ب) توفري امل�ؤازرين ،ومنهم املتخ�ص�صون و�أفراد الأ�سرة املنا�سبون ،ملرافقة الطفل �أثناء
الإدالء ب�شهادته؛
(ج) تعيني �أو�صياء ،حيثما كان ذلك منا�سب ًا ،حلماية م�صالح الطفل القانونية.

عا�شراً -احلق يف احلرمة ال�شخ�صية
 -26ينبغي �صون احلرمة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا وال�شهود ب�صفتها �أمر ًا ذا �أهمية رئي�سية.
 -27وينبغي حماية املعلومات التي تتعلق مب�شاركة الطفل يف �إجراءات العدالة .وميكن حتقيق ذلك
من خالل احلفاظ على ال�س ّرية وتقييد �إف�شاء املعلومات التي قد ت�ؤدي �إىل ك�شف هوية الطفل ال�ضحية
�أو ال�شاهد يف �إجراءات العدالة.
 -28وينبغي اتخاذ تدابري حلماية الأط�ف��ال من � ِّأي افت�ضاح ال داع��ي لـه ،مث ًال ب�إق�صاء عامة
النا�س وو�سائط الإعالم عن قاعة املحكمة �أثناء �إدالء الطفل ب�شهادته ،حيثما كان القانون الوطني
ي�سمح بذلك.
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حادي ع�شر -احلق يف احلماية
من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة
 -29ينبغي للمهنيني �أن يتخذوا التدابري الالزمة لتج ُّنب امل�شقة �أثناء �إج��راءات الك�شف والتحقيق
واملالحقة الق�ضائية بغية �ضمان احرتام م�صالح الأطفال ال�ضحايا وال�شهود وكرامتهم على �أف�ضل وجه.
بح�س مرهف ،لكي يت�سنى لهم ما يلي:
 -30وينبغي للمهنيني �أن يعاملوا الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ٍّ
(�أ) توفري الدعم للأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،مبا يف ذلك مرافقة الطفل طوال م�شاركته يف
�إجراءات العدالة ،عندما يخدم ذلك م�صاحله على �أف�ضل وجه؛
(ب) توفري اليقني ب�ش�أن الإج��راءات ،مبا يف ذلك تزويد الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ب�صورة
وا�ضحة مبعلومات عما ميكنهم تو ّقعه يف الإج��راءات ،ب�أكرب قدر ممكن من اليقني .وينبغي التخطيط
م�سبق ًا مل�شاركة الطفل يف جل�سات اال�ستماع واملحاكمة ،كما ينبغي بذل كل اجلهود ل�ضمان اال�ستمرارية
يف العالقات بني الأطفال واملهنيني الذين هم على �صلة بهم طوال الإجراءات؛
(ج) �ضمان �إجراء املحاكمات يف �أقرب وقت ممكن عمل ًّيا ،ما مل يكن الإبطاء يف م�صلحة
الطفل الف�ضلى .كما ينبغي تعجيل التحقيق يف اجلرائم التي يكون فيها الأطفال �ضحايا �أو �شهوداً،
وينبغي �أن تكون هناك �إجراءات �أو قوانني �أو قواعد ق�ضائية تن�ص على تعجيل الق�ضايا التي يكون فيها
الأطفال �ضحايا �أو �شهوداً؛
(د) ا�ستعمال �إجراءات مراعية للأطفال ،مبا يف ذلك توفري غرف للمقابالت تكون م�ص ّممة
للأطفال وتوفري خدمات متعددة التخ�ص�صات للأطفال ال�ضحايا تجُ مع كلها يف مكان واحد ،وتكييف
بيئة املحكمة على نحو ُيراعي وجود �شهود من الأطفال ،و�إتاحة فرتات راحة �أثناء اال�ستماع �إىل �شهادة
الطفل ،وعقد جل�سات ا�ستماع حت َّدد �أوقاتها اليومية على نحو ينا�سب �سنَّ الطفل وم�ستوى ن�ضجه ،واتباع
نظام �إ�شعار منا�سب ل�ضمان عدم ذهاب الطفل �إىل املحكمة �إ َّال عندما يكون ذلك �ضرور ًّيا ،وغري ذلك
من التدابري املنا�سبة لتي�سري �إدالء الطفل بال�شهادة.
 -31وينبغي للمهنيني �أي�ض ًا تنفيذ تدابري من �أجل:
(�أ) احل��د من عدد املقابالت :ينبغي تنفيذ �إج��راءات خا�صة جلمع الأدل��ة من الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود من �أج��ل التقليل من عدد املقابالت والإف��ادات وجل�سات اال�ستماع ،وعلى وجه
التحديد ،امل�شاركة غري ال�ضرورية يف �إج ��راءات العدالة ،وميكن �أن يكون ذل��ك مث ًال با�ستعمال
الت�سجيل بالفيديو؛
(ب) �ضمان حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود� ،إذا كان ذلك يتما�شى مع النظام القانوين
ومع االح�ترام الواجب حلقوق الدفاع ،من �أن يتع َّر�ضوا لال�ستجواب من اجلاين املزعوم :فينبغي،
ح�سب االقت�ضاء� ،إج��راء املقابالت مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والتحقيق معهم داخل املحكمة،
بعيد ًا عن �أنظار اجلاين املزعوم ،وينبغي توفري قاعات انتظار منف�صلة و�أماكن خا�صة للمقابالت
داخل املحاكم؛
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(ج) �ضمان طرح �أ�سئلة على الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على نحو مراع لهم ،وال�سماح للق�ضاة
مبمار�سة الإ��ش��راف ،وتي�سري الإدالء بال�شهادة ،والتقليل من احتماالت ترهيب الطفل ،وذل��ك مث ًال
با�ستعمال �أدوات ت�ساعد على الإدالء بال�شهادة �أو تعيني خرباء نف�سانيني.

ثاين ع�شر -احلق يف الأمان
لتعر�ض �أمان الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد للخطر ،ينبغي اتخاذ تدابري
 -32عندما يكون هناك احتمال ُّ
منا�سبة ال�شرتاط �إبالغ ال�سلطات املخت�صة بتلك املخاطر التي تهدِّ د �أمان الطفل ،وحماية الطفل من
تلك املخاطر �أثناء �إجراءات العدالة وبعدها.
 -33وينبغي �أن ُي�شرتط على املهنيني الذين يكونون على ات�صال بالأطفال �أن يب ِّلغوا ال�سلطات املخت�صة
�إذا كانوا ي�شتبهون يف �أنَّ الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد قد تع َّر�ض للأذى �أو يتع َّر�ض حال ًّيا للأذى �أو من
املحتمل �أن يتع َّر�ض للأذى.
 -34وينبغي تدريب املهنيني على ا�ستبانة ومنع الرتهيب والتهديد والأذى الذي ي�ستهدف الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود .وحيثما ميكن �أن يتع َّر�ض الأطفال ال�ضحايا وال�شهود للرتهيب �أو التهديد �أو الأذى،
ينبغي توفري الظروف املنا�سبة ل�ضمان �أمان الطفل .وميكن �أن ت�شمل هذه ال�ضمانات ما يلي:
(�أ) جت ُّنب االت�صال املبا�شر بني الأطفال ال�ضحايا وال�شهود واجلناة املزعومني يف � ِّأي حلظة
�أثناء �سري �إجراءات العدالة؛
(ب) ا�ستعمال الأوامر الزجرية ال�صادرة عن املحكمة ،مدعومة بنظام ت�سجيل؛
(ج) الأمر باحتجاز املتهم قبل املحاكمة وو�ضع �شروط خا�صة ب�ش�أن الإفراج بكفالة تق�ضي
بعدم االت�صال بال�ضحية؛
(د) فر�ض الإقامة اجلربية على املتهم؛
(ﻫ) منح الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،متى كان ذلك ممكن ًا ومنا�سب ًا ،احلماية من ِقبل
ال�شرطة �أو �أجهزة منا�سبة �أخرى ،و�ضمان عدم الك�شف عن �أماكن وجودهم.

ثالث ع�شر -احلق يف التعوي�ض
 -35ينبغي ،كلما �أمكن ذلك� ،أن يتلقى الأطفال ال�ضحايا وال�شهود تعوي�ض ًا من �أجل حتقيق الإن�صاف
التام واالندماج يف املجتمع من جديد وا�سرتداد حالتهم الطبيعية .وينبغي �أن تكون �إجراءات احل�صول
على التعوي�ض و�إنفاذه متاحة ب�سهولة ومراعية للأطفال.
 -36وينبغي الت�شجيع على اتباع �إج��راءات جتمع بني الإج��راءات اجلنائية والتعوي�ض ،م�شفوعة
ب�إجراءات ق�ضائية غري ر�سمية وجمتمعية ،كالعدالة الت�صاحلية ،ب�شرط �أن تكون الإجراءات مراعية
للأطفال و�أن حترتم ما تن�ص عليه هذه املبادئ التوجيهية.
 -37وميكن �أن ي�شمل التعوي�ض جربا لل�ضرر ي�ؤديه اجلاين وت�أمر به املحكمة اجلنائية ،و�إعانة من
برامج تعوي�ض ال�ضحايا التي تديرها الدولة ،وتعوي�ضات عن الأ�ضرار ي�ؤمر بدفعها يف �إجراءات مدنية.
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وينبغي ،كلما كان ذلك ممكن ًا ،دفع تكاليف �إعادة الإدماج االجتماعي والرتبوي وتكاليف العالج الطبي
والرعاية ال�صحية والعقلية واخلدمات القانونية .وينبغي �إر�ساء �إجراءات ل�ضمان �إنفاذ �أوامر التعوي�ض
ودفع التعوي�ضات ،مع فر�ض غرامات يف حالة عدم الدفع.

رابع ع�شر -احلق يف االنتفاع من تدابري وقائية خا�صة
�  -38إ�ضافة �إىل التدابري الوقائية التي ينبغي �إر�سا�ؤها ل�صالح كل الأطفال ،تلزم ا�سرتاتيجيات خا�صة
ل�صالح الأطفال ال�ضحايا وال�شهود الذين هم عر�ضة بوجه خا�ص لتكرر الإيذاء �أو الإجرام.
 -39وينبغي للمهنيني �أن ي�ضعوا وين ِّفذوا ا�سرتاتيجيات وتدخالت �شاملة وم�ص َّممة خ�صي�صا حلاالت
تعر�ض الأطفال ال�ضحايا ملزيد من الإيذاء .وينبغي �أن ُتراعي هذه اال�سرتاتيجيات والتدخالت
احتمال ُّ
طبيعة الإيذاء ،مبا يف ذلك الإيذاء املتعلق ب�سوء املعاملة يف البيت ،واال�ستغالل اجلن�سي ،و�سوء املعاملة
يف �أماكن امل�ؤ�س�سات ،واالجتار .وميكن �أن تكون بينها ا�سرتاتيجيات ت�ستند �إىل مبادرات من جانب
احلكومة واجلوار واملواطنني.

خام�س ع�شر -التنفيذ
 -40ينبغي �أن ُيتاح القدر الوايف من التدريب والتعليم واملعلومات للمهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود ،بهدف حت�سني وموا�صلة الطرائق وال ُّن ُهج واملواقف التخ�ص�صية الرامية �إىل حماية
الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والتعامل معهم بفعالية وب�إح�سا�س مرهف.
 -41وينبغي تدريب املهنيني على حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والوفاء باحتياجاتهم ب�صورة
ف ّعالة ،مبا يف ذلك يف الوحدات واخلدمات املتخ�ص�صة.
 -42وينبغي �أن ي�شمل هذا التدريب ما يلي:
(�أ) القواعد واملعايري واملبادئ ذات ال�صلة يف جمال حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك حقوق
الطفل؛
(ب) املبادئ والواجبات الأخالقية التي متليها وظيفتهم؛
(ج) العالمات والأعرا�ض التي ت�شري �إىل وجود جرائم مرتكبة يف حق الأطفال؛
(د) املهارات والتقنيات ذات ال�صلة بتقييم الأزمات ،وخ�صو�ص ًا من �أجل الإحالة �إىل اجلهات
املخت�صة ،مع الت�أكيد على �ضرورة احلفاظ على ال�سرية؛
(ﻫ)  �أثر اجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال وعواقبها ،مبا يف ذلك �آثارها اجل�سدية والنف�سانية
ال�سلبية وال�صدمات املرتتبة عليها؛
(و) التدابري والتقنيات اخلا�صة الرامية �إىل م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أثناء �سري
�إجراءات العدالة؛
(ز) امل�سائل اللغوية والدينية واالجتماعية واجلن�سانية يف خمتلف الثقافات وخمتلف الأعمار؛
(ح) املهارات املنا�سبة يف جمال االت�صاالت بني البالغني والأطفال؛
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(ط) �أ�ساليب �إجراء املقابالت وتقييم احلاالت ،التي تق ِّلل �إىل �أدنى حد من �أيِّ �صدمة تلحق
وحت�سن �إىل �أق�صى حد نوعية املعلومات التي ُيح�صل عليها منه؛
بالطفل ِّ
(ي) مهارات التعامل مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على نحو متح�س�س ومتفهم وب ّناء ومطمئن؛
(ك) طرائق حماية الأدلة وتقدميها وا�ستجواب الأطفال ال�شهود؛
(ل) �أدوار املهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والطرائق التي ي�ستعملونها.
 -43وينبغي �أن يبذل املهنيون ق�صارى جهدهم العتماد نهج متعدد التخ�ص�صات وتعاوين �إزاء م�ساعدة
الأطفال ،وذلك باالطالع على الطائفة الوا�سعة من اخلدمات املتو ِّفرة ،ومنها خدمات م�ؤازرة ال�ضحايا
ومنا�صرتهم وم�ساعدتهم اقت�صاديا و�إ�سداء امل�شورة �إليهم واخلدمات الرتبوية وال�صحية والقانونية
واالجتماعية التي تخ�صهم .وميكن �أن ي�شمل هذا النهج و�ضع بروتوكوالت ب�ش�أن خمتلف مراحل �إجراءات
العدالة بغية ت�شجيع التعاون بني الكيانات التي تو ِّفر خدمات للأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،ف�ضال عن
الأ�شكال الأخ��رى من العمل املتعدد التخ�ص�صات ال��ذي ي�شارك فيه �أف��راد ال�شرطة والنيابة العامة
واخلدمات الطبية واالجتماعية واملتخ�ص�صون يف علم النف�س الذين يعملون يف املكان ذاته.
 -44وينبغي تعزيز التعاون الدويل بني الدول وكل قطاعات املجتمع ،على ال�صعيدين الوطني والدويل،
مبا يف ذلك امل�ساعدة املتبادلة لغر�ض تي�سري جمع املعلومات وتبادلها وك�شف اجلرائم عرب الوطنية التي
يكون الأطفال من �ضحاياها �أو ال�شهود عليها والتحقيق يف تلك اجلرائم واملالحقة عليها ق�ضائيا.
 -45وينبغي للمهنيني �أن ينظروا يف ا�ستخدام هذه املبادئ التوجيهية ك�أ�سا�س ل�صوغ القوانني وو�ضع
�سيا�سات ومعايري وبروتوكوالت كتابية تهدف �إىل م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود الذين ي�شاركون
يف �إجراءات العدالة.
 -46وينبغي متكني املهنيني من �أن يقوموا دوريا ،بالتعاون مع الأجهزة الأخرى امل�شاركة يف �إجراءات
العدالة ،با�ستعرا�ض وتقييم دورهم يف �ضمان حماية حقوق الطفل وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية
تنفيذا ف ّعاال.

 -25ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء
على العنف �ضد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية*
12

مقدِّمة
�  -1أعدت ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد
الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل معاونة الدول الأع�ضاء على تناول احلاجة
�إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات متكاملة ب�ش�أن منع العنف وحماية الأطفال ،مما يكفل للأطفال احلماية التي
هي حق لهم ال مراء فيه.
*مرفق قرار اجلمعية العامة .194/69
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 -2وتراعي اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية الأدوار التكاملية التي ي�ؤديها نظام
العدالة من ناحية ،والقطاعات املعنية بتوفري احلماية والرعاية االجتماعية واخلدمات ال�صحية
والتعليمية للأطفال من ناحية �أخرى ،وذلك من حيث �إر�ساء مناخ حمائي ومنع �أعمال العنف �ضد
الأطفال والت�صدي لها .وهي تلفت االنتباه �إىل �ضرورة �أن تكفل الدول الأع�ضاء ا�ستخدام القانون
اجلنائي ا�ستخدام ًا مالئم ًا وناجع ًا من �أجل جترمي �شتى �أ�شكال العنف التي متار�س �ضد الأطفال ،مبا
فيها �أ�شكال العنف التي يحظرها القانون الدويل .ومن �ش�أن تلك اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية
النموذجية �أن متكن م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية من تكثيف وتركيز جهودها املوجهة �صوب منع �أعمال
العنف التي يتع َّر�ض لها الأطفال والت�صدي لها ومن م�ضاعفة م�ساعيها الرامية �إىل مالحقة مرتكبي
جرائم العنف �ضد الأطفال و�إدانتهم و�إعادة ت�أهيلهم.
 -٣كما ت�أخذ اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية بعني االعتبار �أنَّ الأطفال الذين يدعى
�أنهم انتهكوا القانون اجلنائي� ،أو يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك ،خا�صة من كان منهم م�سلوب
احلرية� ،إمن��ا يواجهون خماطر عنف جمة .وملا كان من الواجب �إي�لاء عناية خا�صة لو�ضع ه�ؤالء
الأطفال ال�شديد اله�شا�شة ف�إنَّ اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية ال تقت�صر على ال�سعي �إىل
حت�سني فعالية نظام العدالة اجلنائية من حيث منع العنف املمار�س �ضد الأطفال والت�صدي له و�إمنا
ت�سعى �أي�ض ًا �إىل حماية الأطفال من � ِّأي عنف قد ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة.
 -٤وت�أخذ اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية يف احل�سبان �أنَّ بع�ض مرتكبي �أعمال العنف
�ضد الأطفال هم �أنف�سهم �أطفال ،و�أنَّ احلاجة �إىل حماية الأطفال ال�ضحايا يف تلك احلاالت ال ميكن
�أن تنفي حقوق جميع الأطفال املعنيني يف مراعاة م�صاحلهم الف�ضلى باعتبارها �أمر ًا ذا �أولوية �أوىل.
 -٥وت�صنف اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية �ضمن ثالث فئات عري�ضة :ا�سرتاتيجيات
منع عامة ترمي �إىل تناول العنف �ضد الأطفال كجزء من مبادرات �أو�سع نطاقا تكفل حماية الأطفال ومنع
اجلرمية؛ وا�سرتاتيجيات وتدابري ترمي �إىل حت�سني قدرة نظام العدالة اجلنائية على الت�صدي جلرائم
العنف التي ترتكب يف حق الأطفال و�إىل حماية الأطفال ال�ضحايا على نحو فعال؛ وا�سرتاتيجيات وتدابري
ترمي �إىل منع العنف املمار�س �ضد الأطفال املحتكني بنظام العدالة والت�صدي له .وت�سرد ممار�سات
جيدة لكي تنظر الدول الأع�ضاء يف �إدراجها �ضمن �إطار نظمها القانونية الوطنية وا�ستخدامها بطريقة
مت�سقة مع ال�صكوك الدولية املنطبقة ،مبا فيها ال�صكوك املتعلقة بحقوق الإن�سان ،ومع مراعاة معايري
الأمم املتحدة وقواعدها ذات ال�صلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .وينبغي �أن ت�سرت�شد
الدول الأع�ضاء بتلك اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية ب�أق�صى قدر ت�سمح به مواردها
املتاحة ،بل ويف �إطار التعاون الدويل حيثما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
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التعاريف
 -٦لأغرا�ض اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية:
(�أ) يعني تعبري "الطفل" ،ح�سبما جاء يف املادة  ١من اتفاقية حقوق الطفل" )1(،كل �إن�سان مل
يتجاوز الثامنة ع�شرة ما مل يبلغ �سنَّ الر�شد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه"؛
(ب) ي�شري تعبري "نظام حماية الطفل" �إىل الهيكل القانوين الوطني والهياكل والوظائف
تعر�ض الطفل للعنف و�إ�ساءة املعاملة واال�ستغالل والإهمال
والقدرات الر�سمية وغري الر�سمية التي متنع ُّ
التعر�ض؛
وتت�صدى لهذا ُّ
(ج) ي�شري تعبري "الأطفال املحتكون بنظام العدالة" �إىل الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة
باعتبارهم �ضحايا �أو �شهود ًا �أو �أطفا ًال يدعى �أنهم انتهكوا القانون اجلنائي �أو يتهمون بذلك �أو يثبت
عليهم ذلك �أو �إىل الأطفال الذين يوجدون يف � ِّأي و�ضع �آخر يتطلب اتخاذ �إجراءات ق�ضائية ،فيما يخ�ص
مث ًال االعتناء بهم �أو رعايتهم �أو حمايتهم ،مبا يف ذلك احلاالت التي تنطوي على �أطفال لآباء معتقلني؛
(د) يعني تعبري "مراع الحتياجات الطفل" النهج الذي ي�أخذ يف احل�سبان حق الطفل يف
احلماية واحتياجات الطفل و�آراءه الفردية وفق ًا لعمر الطفل ومقدار ن�ضجه؛
(ﻫ) يعني تعبري "الأطفال ال�ضحايا" الأطفال الذين هم �ضحايا للجرمية ،ب�صرف النظر عن
دورهم يف اجلرم املرتكب �أو يف حماكمة املجرم املزعوم �أو جماعات املجرمني املزعومني؛
(و) يت�ضمن تعبري "منع اجلرمية" ا�سرتاتيجيات وتدابري ت�سعى �إىل التقليل من احتماالت
حدوث جرائم واحلد من �آثارها ال�ضارة التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع ،مبا يف ذلك اخلوف من
اجلرمية ،وذلك بالتدخل للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة؛
(ز) ي�شري تعبري "نظام العدالة اجلنائية" �إىل القوانني والإج ��راءات واجلماعات املهنية
وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل مع ال�ضحايا وال�شهود والأ�شخا�ص الذين يدعى �أنهم انتهكوا القانون
�أو يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك؛
(ح) يعني تعبري "التجريد من احلرية" � َّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن� ،أو و�ضع
ال�شخ�ص يف �إطار احتجازي عام �أو خا�ص ال ي�سمح له مبغادرته مبلء �إرادت��ه ،وذلك بناء على �أمر
ت�صدره � ُّأي �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو �سلطة عامة� أخرى؛
(ط) يعني تعبري "التحويل" عملية تتعامل مع الأطفال الذين يدعى �أنهم انتهكوا القانون
اجلنائي �أو يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك بدال من اللجوء �إىل الإجراءات الق�ضائية ،وذلك مبوافقة
الطفل ووالديه �أو الو�صي عليه؛
(ي) ي�شري تعبري "نظام العدالة غري الر�سمي" �إىل ت�سوية النـزاعات وتنظيم ال�سلوك بقرار
ي�صدره� ،أو م�ساعدة يقدمها ،طرف ثالث حمايد لي�س جزءا من املنظومة الق�ضائية التي ين�شئها
القانون و�/أو ال ت�ستند �أ�س�سه اجلوهرية �أو الإجرائية �أو الهيكلية �إىل القانون الت�شريعي يف املقام الأول؛
()12

()1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،الرقم .27531
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(ك) يت�ألف "نظام ق�ضاء الأحداث" من قوانني ،و�سيا�سات ،ومبادئ توجيهية ،وقواعد عرفية،
ونظم ،وجمموعات مهنية ،وم�ؤ�س�سات ،وهيئات عالجية تتعامل خ�صي�صا مع الأطفال الذين يدعى
�أنهم انتهكوا القانون �أو يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك؛
(ل) ي�شمل تعبري "املعونة القانونية" امل�شورة وامل�ساعدة القانونيتني والتمثيل القانوين للأ�شخا�ص
املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�سجونني نتيجة لال�شتباه يف ارتكابهم جرائم جنائية �أو اتهامهم بذلك
�أو معاقبتهم على ذلك ،ولل�ضحايا وال�شهود يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،وتق َّدم هذه املعونة دون �أيِّ
مقابل مادي �إىل من ال ميلكون و�سائل مالية كافية �أو متى اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك .وف�ضال عن
ذلك ،يق�صد من "املعونة القانونية" �أن تت�ضمن مفاهيم التثقيف القانوين واحل�صول على املعلومات
القانونية وغري ذلك من اخلدمات التي تق َّدم للأ�شخا�ص من خالل �آليات بديلة لت�سوية النـزاعات
و�إجراءات العدالة الت�صاحلية؛
(م) "البيئة احلمائية" هي بيئة تف�ضي ،ب�أق�صى قدر ممكن� ،إىل ت�أمني بقاء الطفل ومنوه،
مبا يف ذلك منوه البدين والذهني والروحي والأخالقي والنف�سي واالجتماعي ،على نحو يتوافق مع
الكرامة الإن�سانية؛
(ن) يعني تعبري "برنامج العدالة الت�صاحلية" � َّأي برنامج ي�ستخدم عمليات ت�صاحلية وي�سعى
�إىل حتقيق نواجت ت�صاحلية؛
(�س) يعني تعبري "العملية الت�صاحلية" � َّأي عملية ي�شارك فيها ال�ضحية واجلاين ،وعند االقت�ضاء
� ٌّأي من الأف��راد �أو �أع�ضاء املجتمع املحلي الآخرين املت�ضررين من اجلرمية ،م�شاركة ن�شطة معا يف
ت�سوية امل�سائل النا�شئة عن اجلرمية ،وذلك ب�صفة عامة مب�ساعدة من مي�سر .وميكن �أن تت�ضمن
العمليات الت�صاحلية منتديات للو�ساطة وامل�صاحلة والت�شاور و�إ�صدار الأحكام؛
(ع) يعني تعبري "العنف" كل �أ�شكال العنف �أو ال�ضرر �أو االعتداء البدين �أو الذهني ،والإهمال
�أو املعاملة املنطوية على �إهمال ،و�إ�ساءة املعاملة �أو اال�ستغالل ،مبا يف ذلك االعتداء اجلن�سي.

املبادئ الإر�شادية
 -7ينبغي للدول الأع�ضاء ،عند تنفيذها هذه اال�سرتاتيجيات والتدابري العملية النموذجية على
ال�صعيد الوطني� ،أن ت�سرت�شد باملبادئ التالية:
(�أ) وجوب حماية حقوق الطفل الأ�صيلة يف احلياة والبقاء والنمو؛
(ب) وجوب احرتام حق الطفل يف �إعطاء �أولوية �أوىل مل�صاحله الف�ضلى فيما يخ�ص جميع
الأمور التي تهمه �أو ت�ؤثر فيه� ،سواء كان الطفل �ضحية عنف �أو مرتكبا لعنف ،وكذلك فيما يخ�ص كل
تدابري املنع واحلماية؛
(ج) وجوب حماية كل طفل من الأطفال من كل �أ�شكال العنف دون متييز من � ِّأي نوع ،بغ�ض
النظر عن عن�صر الطفل �أو والديه �أو الو�صي عليه� ،أو لونهم� ،أو جن�سهم� ،أو لغتهم� ،أو دينهم� ،أو �آرائهم
ال�سيا�سية �أو غري ال�سيا�سية� ،أو �أ�صلهم القومي �أو االثني �أو االجتماعي� ،أو ثروتهم� ،أو �إعاقتهم� ،أو
مولدهم� ،أو � ِّأي و�ضع� آخر؛
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(د) وجوب �إبالغ الطفل بحقوقه بطريقة منا�سبة لعمره ،ووجوب االحرتام التام حلق الطفل
يف �أن ي�ست�شار ويف �أن يعرب عن ر�أيه بحرية يف كل الأمور التي ت�ؤثر فيه؛
(ﻫ) وجوب االعتماد على منظور جن�ساين يتناول خ�صي�صا العنف اجلن�ساين عند ت�صميم
وتنفيذ جميع اال�سرتاتيجيات والتدابري الرامية �إىل منع العنف �ضد الأطفال والت�صدي له؛
(و) وجوب الت�صدي ،كجزء من ا�سرتاتيجيات �شاملة ترمي �إىل منع العنف وكم�س�ألة ذات
�أولوية عملية ،ل�شدة ه�شا�شة الأطفال وللأو�ضاع التي يجدون �أنف�سهم فيها ،مبن فيهم الأطفال الذين
يحتاجون �إىل حماية خا�صة والأطفال الذي يرتكبون جرائم جنائية قبل بلوغهم �سنِّ امل�س�ؤولية اجلنائية؛
(ز) وجوب �أ َّال تكون تدابري حماية الأطفال �ضحايا العنف تدابري قهرية و�أ َّال مت�س تلك
التدابري حقوق ه�ؤالء الأطفال.

اجلزء الأول
حظر ا�ستخدام العنف �ضد الأطفال ،وتنفيذ تدابري منع وا�سعة النطاق،
وت�شجيع �إجراء البحوث وجمع املعلومات
 -٨ينبغي �أن تبد�أ حماية الطفل ب�إجراءات تكفل منع العنف منعا ا�ستباقيا وبحظر جميع �أ�شكال
العنف حظرا �صريحا .ويقع على الدول الأع�ضاء واجب اتخاذ ما يلزم من تدابري تو ِّفر حماية فعالة
للطفل من جميع �أ�شكال العنف.

�أوالً� -ضمان احلظر القانوين
لكل �أ�شكال العنف �ضد الأطفال
  -٩تحُ ث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها ب�أهمية وجود �إطار قانوين �سديد يحظر العنف �ضد الأطفال
ويعطي ال�سلطات �صالحية الت�صدي على النحو املالئم حلوادث العنف ،على �أن تكفل ،عند االقت�ضاء ومع
مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،ما يلي:
(�أ) كون قوانينها �شاملة وفعالة من حيث حظر كل �أ�شكال العنف �ضد الأطفال والق�ضاء
عليها ،وحذف الأحكام التي تربر ممار�سة العنف �ضد الأطفال �أو ت�سمح به �أو تتغا�ضى عنه �أو التي قد
تزيد من احتماالته؛
(ب) حظر معاملة الأطفال معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة �أو معاقبتهم على ذلك النحو
يف جميع الدوائر ،مبا فيها املدار�س ،و�إزالة �أ�شكال املعاملة والعقوبة تلك.
 -10ومبا �أنَّ �أعدادا ال ح�صر لها من البنات والبنني يقعون �ضحايا ملمار�سات �ضارة ت�ستند �إىل
ذرائع �أو �أ�سباب خمتلفة ،مبا يف ذلك ختان البنات ،و�إجبارهن على الزواج ،وكي �أثدائهن ،وتعري�ضهن
لأعمال ال�شعوذة ،تحُ ث الدول الأع�ضاء ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية
ذات ال�صلة ،على ما يلي:
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(�أ)  �أن حتظر حظر ًا قانون ًّيا وا�ضح ًا و�شام ًال كل املمار�سات ال�ضارة التي يتع َّر�ض لها
الأطفال ،مع �إدراج �أحكام تف�صيلية داعمة يف ت�شريعات ذات �صلة تكفل للبنات والبنني حماية فعالة
من تلك املمار�سات وتو ِّفر و�سائل االنت�صاف وتناه�ض الإفالت من العقاب؛
(ب) �أن تزيل من جميع الت�شريعات الوطنية � َّأي �أحكام قانونية ت�سوغ ممار�سات �ضارة بالأطفال
�أو ت�سمح باملوافقة عليها؛
(ج) �أن تكفل �أ َّال ي�ؤدي اللجوء �إىل نظم العدالة غري الر�سمية �إىل النيل من حقوق الأطفال �أو
�إىل منع الأطفال ال�ضحايا من الو�صول �إىل نظام العدالة الر�سمي ،و�أن تقرر �أنَّ للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان الغلبة على ما عداه.
 -١١وينبغي للدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها بالطابع اخلطري الذي تت�سم به �أ�شكال عديدة من العنف
املمار�س �ضد الأطفال ،وباحلاجة �إىل جترمي تلك الأمن��اط ال�سلوكية� ،أن ت�ستعر�ض وحتدث قانونها
اجلنائي مبا يكفل تغطيته التامة للأفعال التالية:
(�أ) ممار�سة �أن�شطة جن�سية مع طفل مل يبلغ �سنَّ الر�ضا القانونية ،مع احلر�ص على حتديد
"�سن حماية" �أو "�سن ر�ضا قانونية" مالئمة ال ميكن للطفل دونها �أن يوافق موافقة قانونية على �أيِّ
ن�شاط جن�سي؛
(ب) ممار�سة �أن�شطة جن�سية مع طفل با�ستخدام الق�سر �أو القوة �أو التهديد� ،أو بخيانة ال�شخ�ص
املعني للثقة امل�ؤمتن عليها� ،أو با�ستغالل �سلطة �أو نفوذ ميلكها هذا ال�شخ�ص على الطفل ،مبا يف ذلك حني
يكون هذا ال�شخ�ص �أحد �أفراد الأ�سرة� ،أو با�ستغالل ه�شا�شة �أو�ضاع الطفل ال�شديدة ب�سبب معاناته من
�إعاقة عقلية �أو بدنية �أو ب�سبب ارتهانه؛
(ج) ارتكاب عنف جن�سي �ضد الطفل ،مبا يف ذلك االعتداء اجلن�سي واال�ستغالل اجلن�سي
والتحر�ش اجلن�سي من خالل ا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات احلديثة مبا فيها الإنرتنت �أو عن طريق
اال�ستعانة بتلك التكنولوجيات؛
(د) بيع الأطفال �أو االجتار بهم لأيِّ غر�ض كان وب�أيِّ �شكل كان؛
(ﻫ) عر�ض �أو تقدمي �أو قبول طفل ،ب�أيِّ و�سيلة كانت ،بغر�ض ا�ستغالل الطفل جن�سيا �أو بغر�ض
نقل �أع�ضاء من ج�سم الطفل بحثا عن جني �أرباح� ،أو من �أجل ا�ستخدام الطفل يف �أعمال �سخرة؛
(و) عر�ض طفل من �أجل مزاولة البغاء �أو ا�ستالمه �أو جلبه �أو تقدميه من �أجل هذا الغر�ض؛
(ز) �إنتاج مواد �إباحية تخ�ص الطفل �أو توزيع تلك املواد �أو ن�شرها �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها
�أو عر�ضها �أو بيعها �أو حيازتها؛
(ح) العبودية �أو املمار�سات ال�شبيهة بها ،وا�ستعباد املدينني ،واال�سرتقاق ،وال�سخرة ،مبا يف
ذلك جتنيد الأطفال على نحو �إجباري �أو ق�سري من �أجل ا�ستخدامهم يف النزاعات امل�سلحة؛
(ط) ارتكاب عنف جن�ساين �ضد الطفل ،وخا�صة قتل البنات لأ�سباب جن�سانية.

192

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ثاني ًا -تنفيذ برامج منع �شاملة
 -١٢ينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�ضع تدابري عامة و�أخرى تخ�ص �سياقات بعينها من �أجل منع العنف
�ضد الأطفال .وينبغي �أن تكون تدابري املنع ،التي ت�ستند �إىل فهم �أكرب للعوامل التي تفتح الباب �أمام
ممار�سة العنف �ضد الأطفال وتت�صدى ملخاطر العنف التي تتهدد الأطفال ،جزءا من ا�سرتاتيجية
�شاملة ترمي �إىل الق�ضاء على العنف �ضد الأطفال .وينبغي �أن ت�ستحدث هيئات العدالة اجلنائية،
بالتعاون عند االقت�ضاء مع الهيئات املعنية بحماية الطفل وبتوفري ما يحتاجه من رعاية اجتماعية
وخدمات �صحية وتعليمية ومع منظمات املجتمع املدين ،برامج فعالة تكفل منع العنف ،وذلك كجزء من
برامج ومبادرات �أو�سع نطاقا ترمي �إىل منع اجلرمية بغية �إر�ساء بيئة حمائية للأطفال.
 -١٣وينبغي االعرتاف ب�أنَّ منع �إيذاء الأطفال من خالل كل الو�سائل املتاحة ي�أتي يف �صدارة �أولويات
منع اجلرمية .لذا حتث الدول الأع�ضاء ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية
ذات ال�صلة ،على ما يلي:
(�أ) تقوية ما لديها من نظم حماية للأطفال ،وامل�ساعدة على �إر�ساء بيئة حمائية للأطفال؛
(ب) اعتماد تدابري تكفل منع العنف داخل الأ�سرة واملجتمع ،ومعاجلة م�س�ألة التقبل الثقايف
للعنف �ضد الأطفال �أو الت�سامح الثقايف مع هذا العنف ،مبا يف ذلك العنف اجلن�ساين ،وجمابهة
املمار�سات ال�ضارة؛
(ج) ت�شجيع ودعم ا�ستحداث وتنفيذ خطط �شاملة ،على جميع امل�ستويات احلكومية ،ترمي
�إىل منع العنف �ضد الأطفال بجميع �أ�شكاله ،بحيث ت�ستند تلك اخلطط �إىل حتليل متعمق للم�شكلة
وتت�ضمن ما يلي:
‘ ’1ح�صرا لل�سيا�سات والربامج القائمة؛
‘ ’2حتديدا دقيقا مل�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات والهيئات واملوظفني ذوي ال�صلة امل�شاركني يف تدابري
املنع؛
‘� ’3آليات تكفل التن�سيق املالئم لتدابري املنع التي تنفذها الهيئات احلكومية وتلك التي تنفذها
الهيئات غري احلكومية؛
‘� ’4سيا�سات وبرامج قائمة على الأدلة تخ�ضع للر�صد امل�ستمر والتقييم الدقيق �أثناء تنفيذها؛
‘ ’5بناء ق��درات الوالدين وتوفري الدعم الأ�سري باعتبارهما تدبريي املنع الرئي�سيني ،مع
تعزيز حماية الطفل يف املدر�سة وداخل املجتمع؛
‘ ’6طرائق تكفل ،على نحو فعال ،حتديد خماطر العنف التي تتهدد الأطفال والتخفيف من
�آثارها واحلد منها؛
‘ ’7توعية النا�س و�إ�شراك املجتمعات املحلية يف �سيا�سات وبرامج املنع؛
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‘ ’8تعاونا وثيقا فيما بني خمتلف التخ�ص�صات ،مع �إ�شراك جميع الهيئات ذات ال�صلة ودوائر
املجتمع املدين والقادة املحليني والزعماء الدينيني ،وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة عندما يكون
ذلك جمديا؛
‘�  ’9إ�شراك الأطفال و�أ�سرهم يف ال�سيا�سات والربامج املتعلقة مبنع الأن�شطة الإجرامية ومنع
الإيذاء؛
(د) ا�ستبانة التهديدات واملخاطر املحددة التي يواجهها الأطفال يف خمتلف الأو�ضاع،
واعتماد تدابري ا�ستباقية من �أجل تقلي�ص تلك املخاطر؛
(ﻫ) اتخاذ ما يلزم من �إج��راءات من �أجل دعم وحماية جميع الأطفال ،وخا�صة الأطفال
الذين يواجهون �أو�ضاع ا�ست�ضعاف خمتلفة والأطفال الذين يحتاجون �إىل حماية خا�صة؛
(و) اال�سرت�شاد باملبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية )2(،و�أداء دور قيادي يف و�ضع ا�سرتاتيجيات
فعالة ب�ش�أن منع اجلرمية ويف �إن�شاء و�صون �أطر م�ؤ�س�سية تكفل تنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات وا�ستعرا�ضها.
()12

 -١٤وينبغي الت�صدي ملخاطر العنف الذي ميار�سه �أطفال �ضد �أطفال �آخرين ،باتخاذ تدابري منع
حمددة ،ت�شمل تدابري تكفل ما يلي:
(�أ) منع العنف البدين والنف�سي واجلن�سي الذي ميار�سه �أطفال �ضد �أطفال �آخرين ،عن
طريق البلطجة يف �أحيان كثرية؛
(ب) منع العنف الذي متار�سه �أحيانا جمموعات من الأطفال ،مبا يف ذلك العنف الذي ترتكبه
ع�صابات �صغار ال�سن؛
(ج) منع قيام ع�صابات �صغار ال�سن بتجنيد الأطفال وا�ستخدامهم و�إيذائهم؛
(د) حتديد وحماية الأطفال ،خا�صة البنات ،الذين تربطهم عالقات ب�أع�ضاء الع�صابات
والذين يكونون عر�ضة لال�ستغالل اجلن�سي؛
(ﻫ) ت�شجيع هيئات �إنفاذ القانون على ا�ستخدام املعلومات امل�ستمدة من �أجهزة ا�ستخبارية
متعددة يف حتديد املخاطر املحلية على نحو ا�ستباقي ،ومن ثم توجيه �أن�شطة �إنفاذ القانون و�إحباط
الأعمال الإجرامية.
 -١٥وينبغي اتخاذ تدابري منع حمددة من �أجل الت�صدي ملخاطر العنف املرتبطة باالجتار بالأطفال
و�شتى �أ�شكال اال�ستغالل التي تلج�أ �إليها اجلماعات الإجرامية ،ومن بني تلك التدابري ما يرمي �إىل ما يلي:
(�أ) منع قيام اجلماعات الإجرامية �أو الكيانات الإرهابية �أو جماعات العنف املتطرفة
بتجنيد الأطفال وا�ستخدامهم و�إيذائهم؛
(ب) منع بيع الأطفال ،واالجتار بالأطفال ،وبغاء الأطفال ،واملواد الإباحية اخلا�صة بالأطفال؛
(ج) منع �إنتاج وحيازة ون�شر �صور وكل ما عداها من مواد ت�صف �أو متجد �أعمال العنف �ضد
الأطفال �أو حت�ض عليها ،مبا فيها �أعمال العنف التي يرتكبها الأطفال ،ال� سيما من خالل تكنولوجيات
املعلومات كالإنرتنت مثالً ،وخا�صة �شبكات التوا�صل االجتماعي.
()2مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002
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 -١٦ويلزم �شن حمالت وا�سعة لتثقيف النا�س وتوعيتهم .لذا حتث الدول الأع�ضاء ،عند االقت�ضاء
ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،على �أن تقوم ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية ذات ال�صلة وو�سائل الإعالم ،مبا يلي:
(�أ) تنفيذ ودعم مبادرات فعالة ترمي �إىل توعية النا�س وتثقيفهم على نحو مينع العنف
�ضد الأطفال من خالل تعزيز احرتام حقوقهم وتثقيف الأ�سر واملجتمعات املحلية ب�ش�أن ما يرتتب على
العنف من �آثار �ضارة؛
(ب) �إذكاء الوعي ب�ش�أن كيفية منع العنف �ضد الأطفال والت�صدي له يف �صفوف الأ�شخا�ص
الذين يت�صلون ات�صاال منتظما بالأطفال يف جمال العدالة ،ويف القطاعات املعنية بحماية الطفل
ورعايته االجتماعية وتوفري اخلدمات ال�صحية والتعليمية له ،ويف املجاالت املتعلقة بالأن�شطة الريا�ضية
والثقافية والرتفيهية؛
(ج) ت�شجيع ودعم التعاون فيما بني الهيئات على تنفيذ �أن�شطة وبرامج مناه�ضة للعنف،
وتخطيط و�شن حمالت �إعالمية عامة ،وتدريب املهنيني واملتطوعني ،وجمع بيانات عن تواتر �أعمال
العنف املرتكبة �ضد الأطفال ،ور�صد الربامج واال�سرتاتيجيات املنفذة وتقييم مدى فعاليتها ،وتبادل
املعلومات ب�ش�أن املمار�سات اجليدة والدرو�س امل�ستفادة؛
(د) ت�شجيع القطاع اخلا�ص ،ال� سيما قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وقطاعات
ال�سياحة والأ�سفار وامل�صارف واملالية ،ودوائر املجتمع املدين ،على امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ �سيا�سات
متنع ا�ستغالل الأطفال و�إ�ساءة ا�ستخدامهم؛
(ﻫ) ت�شجيع و�سائل الإعالم على امل�ساهمة يف جهود املجتمعات املحلية الرامية �إىل منع العنف
�ضد الأطفال والت�صدي له ،وتعزيز التغريات التي تطر�أ على الأعراف االجتماعية التي تت�ساهل مع هذا
العنف ،وت�شجيع �إر�ساء مبادئ توجيهية �أخالقية تتقيد بها و�سائل الإعالم وت�سمح بتقدمي تقارير �إعالمية
متجاوبة مع م�شاعر الأطفال عند تغطية احلاالت التي تنطوي على �أطفال �ضحايا يتع َّر�ضون لإ�ساءة
املعاملة واال�ستغالل والإهمال والتمييز ،مع مراعاة حق الأطفال يف احرتام حرمة حياتهم ال�شخ�صية؛
(و) �إ�شراك الأطفال و�أ�سرهم واملجتمعات املحلية والقادة املحليني والزعماء الدينيني و�أجهزة
العدالة اجلنائية وغريها من الرابطات املهنية ذات ال�صلة يف مناق�شة ما للعنف �ضد الأطفال من
عواقب و�آثار �سيئة ويف مناق�شة �سبل منع هذا العنف والق�ضاء على املمار�سات ال�ضارة؛
(ز) الت�صدي للمواقف التي تتغا�ضى عن العنف �ضد الأطفال �أو التي تقننه ،مبا يف ذلك
الت�ساهل مع العقوبات اجل�سدية واملمار�سات ال�ضارة وقبولها �أو قبول العنف.
 -١٧ومن �أجل الت�صدي له�شا�شة �أو�ضاع الأطفال امل�شردين والأطفال املهاجرين والأطفال الالجئني
�أو طالبي اللجوء وما يتهدد كل ه�ؤالء الأطفال من خماطر عنف حمددة ،حتث الدول الأع�ضاء ،عند
االقت�ضاء ودون امل�سا�س بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل ،على ما يلي:
(�أ) �ضمان متكني ه�ؤالء الأطفال من احل�صول على م�ساعدات و�إر�شادات وم�شورة م�ستقلة،
واحلر�ص الدائم على �إيداعهم يف �أماكن مالئمة ومعاملتهم على نحو يتوافق متام ًا مع م�صاحلهم
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الف�ضلى ،وف�صلهم عن البالغني متى كان هذا الف�صل �ضرور ًّيا حلمايتهم ،وقطع ما ع�ساه يوجد من
عالقة تربطهم باملهربني واملتجرين ،وتوافر ممثل يعني تعيينا قانون ًّيا فور اكت�شاف ال�سلطات وجود
طفل م�شرد؛
(ب) �إج ��راء حتليالت منتظمة لطبيعة التهديدات التي ت��واج��ه ه���ؤالء الأط �ف��ال ،وتقييم
ما يحتاجونه من م�ساعدة وحماية؛
(ج) �إعالء مبد�أ تقا�سم الأعباء والت�ضامن مع البلد امل�ضيف وتعزيز التعاون الدويل.

ثالث ًا -تعزيز البحوث وجمع البيانات
وحتليلها ون�شرها
  -١٨تحُ ث ال��دول الأع�ضاء ومعاهد �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
والكيانات املعنية يف منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى ومعاهد البحوث واملنظمات
غري احلكومية وغريها من الرابطات املهنية ذات ال�صلة ،على القيام ،عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ)  �إن�شاء وتقوية �آليات تكفل ،على نحو منهجي ومن�سق ،جمع بيانات عن العنف �ضد
الأطفال ،مبا يف ذلك العنف �ضد الأطفال املحتكني بنظام العدالة اجلنائية؛
(ب) ر�صد ون�شر تقارير دورية عن حاالت العنف �ضد الأطفال التي تبلغ عنها ال�شرطة وغريها
من هيئات العدالة اجلنائية ،مبا يف ذلك عدد تلك احل��االت ،ومعدالت �إلقاء القب�ض على مرتكبي
هذا العنف �أو اعتقالهم و�إط�لاق �سراحهم ،ومقا�ضاة املجرمني املزعومني والف�صل يف ق�ضاياهم،
ومعدالت حاالت العنف املرتكبة �ضد الأطفال؛ وينبغي اال�ستعانة عند القيام بذلك بالبيانات امل�ستمدة
من اال�ستق�صاءات ال�سكانية .وينبغي �أن ت�صنف تلك التقارير البيانات ح�سب نوع العنف املمار�س ،و�أن
تت�ضمن ،مثالً ،معلومات عن عمر املجرم املزعوم وجن�سه وعالقته بال�ضحية؛
(ج) ا�ستحداث نظام تبليغ متعدد امل�ستويات ،بدءا من �أ�صغر وحدة حكومية وانتهاء بامل�ستوى
الوطني ،وال�سماح ،وفق ًا للت�شريعات الوطنية ،بتبادل املعلومات والإح�صاءات والبيانات ذات ال�صلة
فيما بني جميع امل�ؤ�س�سات املعنية من �أجل امل�ساعدة على �ضمان جمع بيانات �شاملة ت�ستخدم يف و�ضع
�سيا�سات وبرامج تعزز حماية الطفل؛
(د) ا�ستحداث ا�ستق�صاءات �سكانية ومنهجيات مراعية الحتياجات الطفل ترمي �إىل جمع
بيانات عن الأطفال ،مبا يف ذلك ا�ستق�صاءات ب�ش�أن اجلرمية والإيذاء ،مبا يتيح تقييم طبيعة العنف
املمار�س �ضد الأطفال ومداه؛
(ﻫ) و�ضع وتنفيذ م�ؤ�شرات تتعلق ب�أداء نظام العدالة فيما يخ�ص منع العنف �ضد الأطفال
والت�صدي له؛
(و) و�ضع ور�صد م�ؤ�شرات تتعلق مبعدالت العنف املمار�س �ضد الأطفال املحتكني بنظام العدالة؛
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(ز) تقييم فعالية وكفاءة نظام العدالة من حيث وفا�ؤه باحتياجات الأطفال �ضحايا العنف
ومنع ذلك العنف ،على نحو ي�شمل طريقة تعامل نظام العدالة مع الأطفال �ضحايا العنف وا�ستخدام
هذا النظام ل�شتى �أمناط التدخل ومقدار تعاونه مع الهيئات الأخرى امل�س�ؤولة عن حماية الأطفال،
عالوة على تقييم ت�أثري الت�شريعات والقواعد والإجراءات الراهنة املتعلقة بالعنف �ضد الأطفال؛
(ح) جمع وحتليل ون�شر بيانات عن عمليات التفتي�ش امل�ستقلة لأماكن االحتجاز ،ومدى قدرة
الأطفال املحتجزين على ا�ستخدام �آليات ال�شكاوى ،والنتائج التي تنتهي �إليها ال�شكاوى والتحقيقات،
وذلك وفق ًا اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان؛
(ط) ا�ستخدام الدرا�سات البحثية والبيانات املجمعة من �أجل �إثراء عملية و�ضع ال�سيا�سات
واملمار�سات ،وتبادل ون�شر املعلومات املتعلقة مبمار�سات منع العنف الناجحة؛
(ي) ت�شجيع �إجراء البحوث ب�ش�أن العنف �ضد الأطفال وتوفري الدعم املايل لتلك البحوث؛
(ك) �ضمان �أن تكون البيانات والتقارير الدورية والبحوث تهدف �إىل دعم اجلهود التي تبذلها
الدول الأع�ضاء من �أجل الت�صدي للعنف املمار�س �ضد الأطفال ،وت�ستخدم يف �إطار تعاون وحوار بناءين
مع الدول الأع�ضاء وفيما بني تلك الدول.

اجلزء الثاين
تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على الت�صدي
للعنف �ضد الأطفال وحماية الأطفال ال�ضحايا
رابع ًا�  -إن�شاء �آليات ك�شف و�إبالغ فعالة
 -19تلبية للحاجة �إىل الك�شف عن �أعمال العنف �ضد الأطفال والإبالغ عنها ،حتث الدول الأع�ضاء
على القيام ،عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان اتخاذ تدابري ترمي �إىل حتديد عوامل املخاطر التي تهدد بارتكاب �شتى �صنوف
العنف ،وحتديد العالمات الدالة على وجود عنف فعلي من �أجل الإ�سراع يف �أقرب وقت ممكن ببدء
عملية تدخل منا�سبة؛
(ب) �ضمان �أن يكون املهنيون العاملون يف نظام العدالة اجلنائية الذين يحتكون بالأطفال
احتكاكا روتينيا �أثناء عملهم على دراية بعوامل املخاطر وبامل�ؤ�شرات الدالة على �شتى �أ�شكال العنف،
خا�صة على ال�صعيد الوطني ،و�أن يكونوا قد تلقوا �إر��ش��ادات وتدريبات ب�ش�أن كيفية تف�سري تلك
امل�ؤ�شرات ،و�أن يتوافر لديهم ما يلزم من معرفة وا�ستعداد وقدرة على اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ،مبا
يف ذلك توفري حماية فورية؛
(ج) �إلزام املهنيني الذين يحتكون بالأطفال احتكاكا روتينيا �أثناء عملهم� ،إلزام ًا قانون ًّيا،
ب�إخطار ال�سلطات املالئمة عند ا�شتباههم يف وق��وع طفل �ضحية للعنف �أو يف احتمال وقوعه
�ضحية للعنف؛
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(د) �ضمان وجود نهوج و�إجراءات و�آليات �شكوى و�إبالغ و�إر�شاد م�أمونة مراعية الحتياجات
الطفل وللمتطلبات اجلن�سانية ين�شئها القانون ،وتتوافق مع التزامات الدول الأع�ضاء التي تن�ص عليها
�صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،وتراعي املعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة يف جمال منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وميكن �أن ي�صل �إليها ب�سهولة كل الأطفال وممثلوهم �أو طرف ثالث دون
خوف من االنتقام منهم ودون متييز؛
(ﻫ) �ضمان حماية الأفراد ،خا�صة الأطفال ،الذين يب ِّلغون بح�سن نية عن حوادث عنف يزعم
ارتكابها �ضد الأطفال من جميع �أ�شكال االنتقام منهم؛
(و) العمل مع مقدِّ مي خدمات الإنرتنت و�شركات الهواتف املحمولة وحمركات البحث ومرافق
الإنرتنت العمومية وغريها بغية تي�سري و�ضع تدابري ت�شريعية منا�سبة و�سنها عند الإمكان لكفالة �إبالغ
ال�شرطة �أو الأجهزة املخت�صة الأخرى ب�أيِّ �شكل من �أ�شكال ت�صوير �أطفال منخرطني يف �أن�شطة جن�سية
�صريحة حقيقية �أو افرتا�ضية �أو �أيِّ ت�صوير للأع�ضاء اجلن�سية للأطفال لأغرا�ض جن�سية يف املقام الأول،
مبا يعرف على �أنه مواد �إباحية تخ�ص الأطفال وفق ًا للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل
ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية )3(،ومنع الو�صول �إىل املواقع الإلكرتونية
التي تتيح هذه املواد �أو حذف املحتوى غري امل�شروع املعني وم�سك �سجالت بذلك وفق ًا للقانون ،واالحتفاظ
بالأدلة لفرتة زمنية يحددها القانون لأغرا�ض التحقيق واملقا�ضاة.
()12

خام�س ًا -توفري حماية فعالة للأطفال �ضحايا العنف
 -20بغية توفري حماية فعالة للأطفال �ضحايا العنف من خالل عملية العدالة اجلنائية ،وجتنبا
لإحلاق مزيد من الأذى بهم ،حتث الدول الأع�ضاء ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان
الدولية ذات ال�صلة ،على اتخاذ التدابري املالئمة من �أجل ما يلي:
(�أ) �ضمان �أن حتدد القوانني حتديدا وا�ضحا �أدوار وم�س�ؤوليات الإدارات احلكومية ومعايري
ب�ش�أن الإجراءات التي تتخذها امل�ؤ�س�سات والأجهزة واملرافق الأخرى امل�س�ؤولة عن الك�شف عن حاالت
العنف �ضد الأطفال وعن رعاية الأطفال وحمايتهم ،خا�صة حاالت العنف العائلي؛
(ب) �ضمان �أن تتوافر لدى ال�شرطة وغريها من هيئات �إنفاذ القانون� ،إىل جانب الإذن
الق�ضائي �إذا اقت�ضى القانون ا�ست�صداره ،ال�صالحيات الوافية التي ت�سمح لها بدخول املباين و�إلقاء
القب�ض على الأ�شخا�ص املتورطني يف ممار�سة العنف �ضد الأطفال وباتخاذ تدابري فورية ت�ضمن
�سالمة الأطفال؛
(ج) �ضمان �أن يت�صدى رجال ال�شرطة و�أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة و�سائر املهنيني ذوي
ال�صلة ،الذين قد يكونون حمتكني بالأطفال ال�ضحايا ،حلوادث العنف �ضد الأطفال فور وقوعها ،و�أن
تدار الق�ضايا ذات ال�صلة بتلك احلوادث على نحو �سريع وفعال؛
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(د) �ضمان قيام مهنيي العدالة اجلنائية وغريهم من املهنيني ذوي ال�صلة ،عند تعاملهم
مع ق�ضايا الأطفال �ضحايا العنف ،ب�إيالء عناية خا�صة للنهوج املراعية الحتياجات الأطفال وللجوانب
اجلن�سانية ،على نحو ي�شمل ا�ستخدام التكنولوجيات احلديثة يف �شتى مراحل التحقيقات اجلنائية
والإجراءات اجلنائية؛
(ﻫ) �ضمان و�ضع وتنفيذ معايري و�إج��راءات وبروتوكوالت وطنية فيما بني الأجهزة الوطنية
املعنية تكفل التعامل بح�س مرهف مع الأطفال �ضحايا العنف الذين تظل �سالمتهم اجل�سدية �أو النف�سية
معر�ضة ملخاطر �شديدة على نحو يتطلب الإ�سراع فور ًا بانت�شالهم من ال�سياق املفعم باملخاطر ،و�ضمان
توفري حماية ورعاية م�ؤقتتني له�ؤالء الأطفال يف مكان �آمن مالئم حلني االنتهاء من حتديد م�صالح
الطفل الف�ضلى حتديدا كامال؛
(و) �ضمان �أن تكون لدى ال�شرطة واملحاكم واجلهات املخت�صة الأخ��رى ال�سلطة القانونية
لإ�صدار و�إنفاذ تدابري حماية معينة مثل �أوام��ر التقييد �أو املنع يف ح��االت العنف �ضد الأطفال ،مبا
يف ذلك �إخ��راج اجلاين من م�سكن ال�ضحية ومنعه من موا�صلة االت�صال بها وبغريها من الأط��راف
املت�ضررة داخل امل�سكن وخارجه ،وكذلك فر�ض عقوبات يف حالة خمالفة تلك الأوامر وفق ًا للت�شريعات
الوطنية ،وكذلك يف حالة بقاء الطفل �ضحية العنف يف كنف وال��ده غري امل�سيء� ،ضمان �أن يكون
ذل��ك الوالد ق��ادرا على حماية الطفل و�أال يتوقف اتخاذ تلك التدابري الوقائية على البدء يف رفع
دعوى جنائية؛
(ز) �ضمان �إن�شاء نظام ت�سجيل للأوامر الق�ضائية املتعلقة باحلماية والتقييد �أو املنع ،عندما
يجيز القانون الوطني �إ�صدار مثل هذه الأوامر ،بحيث يتمكن العاملون يف �أجهزة ال�شرطة وغريهم من
العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من �سرعة الوقوف على مدى �إنفاذ تلك الأوامر؛
(ح) �ضمان عدم �إجراء �أيِّ ت�سوية توفيقية �أو غري ر�سمية للق�ضايا التي تنطوي على عنف مور�س
�ضد الأطفال �إ َّال عندما تخدم تلك الت�سوية م�صالح الطفل الف�ضلى وال تنطوي على ممار�سات �ضارة به
كالإكراه على الزواج مثالً ،مع مراعاة �أيِّ اختالل يف موازين القوى بني طريف الت�سوية وه�شا�شة و�ضع
الطفل �أو �أ�سرته عند املوافقة على الت�سوية و�إيالء االعتبار الواجب لأيِّ خماطر الحقة قد تهدد �سالمة
الطفل �أو �أطفال �آخرين؛
(ط) �ضمان متكني الأطفال �ضحايا العنف و�أ�سرهم من ا�ستخدام �آليات �أو� إجراءات منا�سبة
تتيح لهم االنت�صاف واحل�صول على تعوي�ضات ،مبا يف ذلك من الدولة ذاتها ،و�ضمان �أن تكون املعلومات
ذات ال�صلة بتلك الآليات من�شورة على امللأ وي�سهل االطالع عليها.
 -٢١من منطلق الت�سليم ب�أنَّ فعالية املقا�ضاة كثري ًا ما تتطلب م�شاركة الأطفال �ضحايا العنف يف
عملية العدالة اجلنائية ،وب�أنه ميكن يف بع�ض الواليات الق�ضائية �إلزام الأطفال بالإدالء ب�شهادتهم
�أو �إكراههم على الإدالء بها وب�أنَّ ه�ؤالء الأطفال يكونون يف و�ضع ه�ش وبحاجة �إىل احلماية وامل�ساعدة
والدعم على نحو خا�ص للحيلولة دون ما قد يرتتب على م�شاركتهم يف عملية العدالة اجلنائية من
املزيد من املعاناة وال�صدمات النف�سية ،ف�إنَّ الدول الأع�ضاء مطالبة يف هذا ال�صدد ب�ضمان االحرتام
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التام حلرمة حياة الطفل ال�شخ�صية يف جميع مراحل الإجراءات؛ لذا فهي حتث على �أن تكفل ،عند
االقت�ضاء ،ما يلي:
(�أ) توافر خدمات رعاية وحماية بدنية وذهنية و�صحية خا�صة للأطفال ت�أخذ يف اعتبارها
املتطلبات اجلن�سانية وتالئم عمر الطفل وم�ستوى ن�ضجه واحتياجاته من �أجل احليلولة دون تعري�ض
الطفل �ضحية العنف ملزيد من املعاناة وال�صدمات النف�سية وتعزيز تعافيه اجل�سدي والنف�سي و�إعادة
�إدماجه يف املجتمع؛
(ب) ح�صول الأطفال الذين تع َّر�ضوا العتداء جن�سي ،خا�صة البنات الالتي �أ�صبحن حوامل
�أو الأطفال الذين �أ�صيبوا بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الأيدز �أو غريه من الأمرا�ض املنقولة جن�سيا
نتيجة لهذا االعتداء ،على ما يتنا�سب مع �أعمارهم من ن�صح و�إر�شاد طبيني ومن رعاية وم�ساندة
ج�سديتني وذهنيتني و�صحيتني؛
(ج) ح�صول الأطفال ال�ضحايا على م�ساعدة من موظفي الدعم تبد�أ اعتبار ًا من التقرير
الأويل وت�ستمر حلني انتفاء احلاجة �إىل تلك اخلدمات؛
(د) قيام املهنيني امل�س�ؤولني عن م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا ببذل ق�صارى جهدهم من �أجل
تن�سيق �أن�شطة الدعم جتنبا التخاذ �إجراءات ال� ضرورة لها وتقلي�صا لعدد املقابالت ال�شخ�صية.

�ساد�س ًا� -ضمان فعالية التحقيقات واملقا�ضاة
يف حوادث العنف �ضد الأطفال
 -٢٢حتى تكون التحقيقات واملقا�ضاة يف حوادث العنف �ضد الأطفال فعالة وقادرة على تقدمي
مرتكبيها للعدالة حتث الدول الأع�ضاء على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان
الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان حتميل امل�س�ؤولية الأوىل عن بدء التحقيقات و�إجراءات املقا�ضاة لل�شرطة والنيابة
العامة وغريهما من ال�سلطات املخت�صة بحيث ال يتطلب بدء تلك التحقيقات والإجراءات قيام الطفل
�ضحية العنف �أو �أحد والديه �أو الو�صي عليه بتقدمي �شكوى ر�سمية؛
(ب) اعتماد وتنفيذ �سيا�سات وبرامج ي�سرت�شد بها يف كل القرارات املتعلقة مبقا�ضاة مرتكبي
جرائم العنف �ضد الأطفال ،و�ضمان ات�سام تلك القرارات بالإن�صاف والنزاهة والفعالية؛
(ج) �ضمان تنفيذ ما ينطبق من قوانني و�سيا�سات و�إج��راءات وبرامج وممار�سات تتعلق
بالعنف �ضد الأطفال تنفيذا مت�سقا وفعاال من جانب نظام العدالة اجلنائية؛
(د) �ضمان اعتماد وتنفيذ �إج��راءات حتقيق مراعية الحتياجات الطفل على نحو ي�ضمن
التعرف ال�سليم على حاالت العنف �ضد الأطفال وي�ساعد على تقدمي �أدلة ت�ستند �إليها الإج��راءات
الإدارية واملدنية واجلنائية ،مع تقدمي امل�ساعدة الواجبة للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة؛
(ﻫ) و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وتدابري ت�صد منا�سبة ب�ش�أن التحقيقات وعمليات جمع الأدلة،
خا�صة العينات اجل�سدية ،ت�أخذ يف اعتبارها ما للأطفال �ضحايا العنف من احتياجات و�آراء وفق ًا لعمر
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الطفل ال�ضحية ومقدار ن�ضجه ،وحترتم كرامتهم و�سالمتهم وتقلل قدر الإمكان من عمليات التدخل
يف حياتهم ،وتتقيد يف الوقت ذاته باملعايري الوطنية املتعلقة بجمع الأدلة؛
(و) �ضمان �أن يتوافر لدى القائمني على التحقيق يف حوادث العنف املزعوم ارتكابها �ضد
الأطفال ما يلزم من واجبات و�صالحيات و�سلطات للح�صول على جميع املعلومات ال�ضرورية للتحقيق،
وفق ًا للإجراءات اجلنائية املن�صو�ص عليها يف القانون الوطني ،و�أن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد
مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعا؛
(ز) �ضمان احلر�ص العظيم على جتنب تعري�ض الطفل �ضحية العنف ملزيد من الأذى من
خالل عملية التحقيق ،على نحو ي�شمل دعوة الطفل �إىل �إبداء �آرائه ومراعاة تلك الآراء على النحو
الواجب وفق ًا لعمر الطفل ومقدار ن�ضجه ،واتباع ممار�سات تراعي احتياجات الطفل واملتطلبات
اجلن�سانية �أثناء �إجراءات التحقيق واملقا�ضاة؛
(ح) �ضمان �أن تراعي القرارات املتعلقة ب�إلقاء القب�ض على ال�شخ�ص املزعوم ارتكابه عنفا
�ضد الطفل� ،أو باعتقال ذلك ال�شخ�ص �أو احتجازه ،و�شروط الإفراج عنه ب� ِّأي �شكل كان ،احلاجة �إىل
ت�أمني �سالمة الطفل و�أقاربه ،و�أن حتول تلك القرارات �أي�ض ًا دون ارتكاب مزيد من �أعمال العنف.

�سابع ًا -تعزيز التعاون فيما بني �شتى القطاعات
 -٢٣حتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها بالأدوار التكاملية التي ي�ؤديها نظام العدالة اجلنائية وهيئات
حماية الأطفال وقطاعات اخلدمات ال�صحية والتعليمية واالجتماعية ،بل ونظم العدالة غري الر�سمية
يف بع�ض احلاالت ،يف �إر�ساء بيئة حمائية ومنع حوادث العنف �ضد الأطفال والت�صدي لها ،على القيام
عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان التن�سيق والتعاون الفعالني فيما بني قطاعات العدالة اجلنائية وحماية الطفل
والرعاية االجتماعية واخلدمات ال�صحية والتعليمية فيما يخ�ص الك�شف عن ح��االت العنف �ضد
الأطفال والإبالغ عنها والت�صدي لها وحماية الأطفال ال�ضحايا وم�ساعدتهم؛
(ب) توثيق الروابط الت�شغيلية ،خا�صة يف حاالت الطوارئ ،بني هيئات اخلدمات ال�صحية
واالجتماعية� ،سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص ،وهيئات العدالة اجلنائية بغر�ض الإبالغ عن �أعمال
العنف �ضد الأطفال وت�سجيلها والت�صدي لها على النحو املالئم �إىل جانب اح�ترام حرمة احلياة
ال�شخ�صية للأطفال �ضحايا هذا العنف؛
(ج) توثيق الروابط بني نظم العدالة غري الر�سمية وامل�ؤ�س�سات املعنية بالعدالة وحماية الطفل؛
(د) ا�ستحداث نظم معلومات وبروتوكوالت فيما بني الهيئات من �أجل تي�سري تبادل املعلومات
والتعاون على ا�ستبانة ح��وادث العنف �ضد الأطفال والت�صدي لها وحماية �ضحاياها من الأطفال
وم�ساءلة مرتكبيها ،وفق ًا للقوانني الوطنية املتعلقة بحماية البيانات؛
(ﻫ) �ضمان الإ�سراع فور ًا ب�إبالغ ال�شرطة وغريها من هيئات �إنفاذ القانون ب�أعمال العنف �ضد
الأطفال عندما ت�شتبه يف وقوعها الأجهزة ال�صحية واالجتماعية وهيئات حماية الطفل؛
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(و) تعزيز �إن�شاء وحدات متخ�ص�صة مدربة تدريبا تخ�ص�صيا على التعامل مع اجلوانب
املعقدة واحل�سا�سة املتعلقة بالأطفال �ضحايا العنف ،بحيث يتمكن ال�ضحايا من احل�صول على
م�ساعدات وخدمات حماية وتدخل �شاملة ،مبا فيها اخلدمات ال�صحية واالجتماعية ،وعلى عون قانوين
وم�ساعدة وحماية من ال�شرطة؛
(ز) �ضمان وجود خدمات طبية ونف�سية واجتماعية وقانونية وافية تراعي احتياجات الأطفال
�ضحايا العنف ،وذلك من �أجل تعزيز عملية �إدارة العدالة اجلنائية للق�ضايا التي تنطوي على عنف
�ضد الأطفال ،والت�شجيع على تطوير خدمات �صحية متخ�ص�صة ،مبا فيها فحو�ص جنائية �سرية �شاملة
متخ�ص�ص ًا للم�صابني
يجريها جمان ًا مقدِّ مو اخلدمات ال�صحية املدربون وعالج مالئم ي�شمل عالج ًا
ِّ
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الأيدز ،وتي�سري ودعم �إحالة الأطفال ال�ضحايا �إىل خمتلف الهيئات
بغية احل�صول على �شتى اخلدمات الالزمة؛
(ح) تقدمي الدعم للأطفال الذين جرد �آبا�ؤهم �أو القائمون على رعايتهم من حريتهم بغية
تعر�ض ه�ؤالء لعنف حمتمل نتيجة لت�صرفات �أو �أو�ضاع �آباء ه�ؤالء الأطفال �أو القائمني على
درء خماطر ُّ
رعايتهم ،وجمابهة تلك املخاطر.

ثامن ًا -حت�سني الإجراءات اجلنائية يف الأمور
التي تنطوي على �أطفال �ضحايا للعنف
 -٢٤فيما يخ�ص الإجراءات اجلنائية يف الأمور التي تنطوي على �أطفال �ضحايا للعنف ،حتث الدول
الأع�ضاء على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان توفري خ��دم��ات �شاملة وات�خ��اذ ت��داب�ير حماية تكفل احل�ف��اظ على �سالمة
وخ�صو�صيات وكرامة ال�ضحايا و�أ�سرهم يف كل مراحل عملية العدالة اجلنائية ،دون امل�سا�س بقدرة
ال�ضحية على امل�شاركة يف التحقيق �أو املقا�ضاة �أو رغبة ال�ضحية يف تلك امل�شاركة ،وتكفل حمايتهم من
الرتهيب واالنتقام؛
(ب) �ضمان �إعطاء �آراء الطفل وزنها الواجب وفق ًا لعمره ومقدار ن�ضجه ،و�إف�ساح الفر�صة
�أمام الطفل للم�شاركة الكاملة يف �أيِّ �إجراءات ق�ضائية و�إدارية ،و�ضمان معاملة كل طفل من الأطفال
باعتباره �شاهدا ق��ادرا على الإدالء ب�شهاداته مع ع��دم افرتا�ض �أنَّ �شهادته باطلة �أو غري جديرة
بالثقة ب�سبب عمره وحده ما دامت املحكمة �أو � ُّأي �سلطة خمت�صة �أخرى ترى �أنَّ عمره ومقدار ن�ضجه
ي�سمحان له بالإدالء ب�شهادة مفهومة وموثوقة� ،سواء مت ذلك بوا�سطة �أدوات ات�صال وو�سائل م�ساعدة
�أخرى �أو بدونها؛
(ج) �ضمان عدم مطالبة الأطفال �ضحايا العنف ،يف احلاالت املنا�سبة ،بالإدالء ب�شهاداتهم يف
�إجراءات العدالة دون علم �آبائهم �أو الأو�صياء عليهم ،وعدم اعتبار رف�ض الطفل الإدالء ب�شهادته جرما
ب�شكل �أو ب�آخر ،ومتكني الأطفال �ضحايا العنف من الإدالء ب�شهاداتهم يف الإجراءات اجلنائية من خالل
تدابري مالئمة وممار�سات توافق طفولتهم وتي�سر �إدالءهم ب�شهاداتهم عن طريق حماية خ�صو�صياتهم
وهويتهم وكرامتهم وعلى نحو ي�ضمن �سالمة الطفل قبل الإجراءات القانونية و�أثناءها وبعدها ويحول
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دون �إحلاق �أذى �إ�ضايف به ويراعي احتياجات الطفل وحقه القانوين يف اال�ستماع �إليه مع االعرتاف
باحلقوق القانونية للمتهم؛
(د) �ضمان الإ�سراع ،فور ًا وعلى نحو واف ،ب�إبالغ الأطفال �ضحايا العنف �أو� آبائهم �أو الأو�صياء
عليهم وممثليهم القانونيني ،اعتبار ًا من �أول ات�صال لهم بنظام العدالة وعلى امتداد مراحل الإجراءات
وتقدم
الق�ضائية ،بعدة �أمور منها حقوق الطفل والإجراءات ذات ال�صلة وامل�ساعدة القانونية املتاحة له ُّ
�سري النظر يف الق�ضية املحددة والبت فيها؛
(ﻫ) �ضمان مرافقة والدي الطفل ال�ضحية �أو الو�صي عليه ،وعند االقت�ضاء �شخ�ص مهني
معني بحماية الطفل ،الطفل �أثناء املقابالت ال�شخ�صية التي جترى يف �إطار التحقيقات و�أثناء �إجراءات
املحاكمة على نحو ي�شمل وقت �إدالئه ب�شهادته� ،إ َّال يف الظروف التالية على النحو الذي متليه م�صالح
الطفل الف�ضلى:
‘� ’1أن يكون �أحد الوالدين (كال الوالدين) �أو الو�صي عليه هو املزعوم ارتكابه اجلرمية التي
تع َّر�ض لها الطفل؛
‘� ’2أن ترى املحكمة �أنه لي�س من م�صلحة الطفل الف�ضلى �أن يرافقه �أحد والديه (كال والديه) �أو
الو�صي عليه ،ا�ستنادا �إىل عدة �أمور منها �إبداء الطفل قلقا م�ؤكدا من هذه املرافقة؛
(و) �ضمان �أن ت�شرح للطفل الإجراءات ذات ال�صلة ب�إدالئه ب�شهادته ،و�أن جترى تلك الإجراءات
بعبارات ب�سيطة ي�سهل على الطفل فهمها ،و�ضمان توافر ترجمة �شفوية �إىل لغة يفهمها الطفل؛
(ز) احرتام حرمة احلياة ال�شخ�صية للأطفال �ضحايا العنف باعتبار ذلك م�س�ألة ذات �أهمية
�أوىل ،وحماية ه�ؤالء الأطفال من العر�ض على اجلمهور دون داع ،وذلك مث ًال عن طريق عدم ال�سماح
بوجود �أفراد اجلمهور وو�سائل الإعالم داخل قاعة املحكمة �أثناء �إدالء الطفل ب�شهادته ،وحماية املعلومات
املتعلقة مب�شاركة الطفل يف �إجراءات العدالة عن طريق احلفاظ على ال�سرية وفر�ض قيود على �إف�شاء
معلومات قد ت�ؤدي �إىل التعرف على هوية الطفل؛
(ح) �ضمان الإ�سراع يف �أق��رب وقت ممكن ،داخل �إط��ار النظم القانونية الوطنية ،ب�إجراء
املحاكمة التي تنطوي على �أطفال �ضحايا ما مل يكن ت�أجيلها يخدم م�صالح الطفل الف�ضلى؛
(ط) الن�ص على ا�ستخدام �إج��راءات مراعية للأطفال ،مبا يف ذلك توفري غرف مقابالت
�شخ�صية م�صممة من �أج��ل الأط�ف��ال ،وتوفري خدمات متعددة التخ�ص�صات للأطفال ال�ضحايا
جتمع كلها يف مكان واح ��د ،وتكييف بيئة املحكمة على نحو ي��راع��ي وج��ود �شهود م��ن الأط �ف��ال،
و�إت��اح��ة ف�ترات راح��ة �أث�ن��اء اال�ستماع �إىل �شهادة الطفل ،وعقد جل�سات ا�ستماع حت��دد �أوقاتها
اليومية على نحو ينا�سب عمر الطفل ومقدار ن�ضجه ،واتباع نظام �إخطار منا�سب ل�ضمان عدم
ذه��اب الطفل �إىل املحكمة �إ َّال عند ال�ضرورة ،وغ�ير ذل��ك من التدابري املالئمة التي تي�سر �إدالء
الطفل ب�شهادته؛
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تعر�ض الأطفال �ضحايا العنف لرتهيب �أو
(ي) �ضمان توافر �أو�ضاع مالئمة ،عند احتمال ُّ
تهديد �أو �أذى ،ت�ضمن �سالمتهم ،و�ضمان اتخاذ تدابري وقائية معينة منها مثالً:
‘ ’1منع � ِّأي ات�صال مبا�شر بني الطفل ال�ضحية واملتهم يف � ِّأي وقت �أثناء �إج��راءات العدالة
اجلنائية؛
‘ ’2مطالبة حمكمة خمت�صة ب�أن ت�صدر �أوامر تقييدية ،مدعومة بنظام ت�سجيل لتلك الأوامر؛
‘ ’3مطالبة حمكمة خمت�صة ب�أن ت�صدر يف حق املتهم �أمر احتجاز قبل املحاكمة ،مع ا�شرتاط
"عدم �إجرائه � َّأي ات�صال" �أثناء احتجازه؛
‘ ’4مطالبة حمكمة خمت�صة ب�أن ت�صدر �أمر ًا بو�ضع املتهم حتت الإقامة اجلربية �إذا اقت�ضت
ال�ضرورة؛
‘ ’5مطالبة ال�شرطة �أو هيئات �أخرى ذات �صلة بحماية الطفل ال�ضحية ،و�ضمان عدم �إف�شاء
مكان وجود الطفل.
 -٢٥وحتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها مبا يت�سم به العنف �ضد الأطفال من طابع خطري و�آخذة
بعني االعتبار فداحة الأذى اجل�سدي والنف�سي الذي ي�سببه للأطفال ال�ضحايا ،على �أن تكفل ،عند
االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،متى مت اللجوء �إىل نظم العدالة
غري الر�سمية� ،شجب وردع العنف �ضد الأطفال على نحو مالئم وم�ساءلة مرتكبي هذا العنف عن
�أفعالهم ،و�إن�صاف الأطفال ال�ضحايا ودعمهم وتعوي�ضهم.
 -٢٦وحتث الدول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها بوجوب �أن ت�ستمر التدابري الرامية �إىل حماية الأطفال
�ضحايا العنف وم�ساعدتهم بعد �إدانة ال�شخ�ص املتهم بارتكاب هذا العنف وتوقيع العقوبة عليه ،على
القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان حق الطفل �ضحية العنف� ،أو والديه �أو الو�صي عليه ،يف �إخطاره عند �إطالق
�سراح اجلاين بعد احتجازه �أو حب�سه �إذا رغبوا يف ذلك؛
(ب) و�ضع وتنفيذ وتقييم برامج معاجلة و�إعادة �إدماج و�إعادة ت�أهيل للمدانني بارتكاب عنف
�ضد الأطفال ت�ضع على ر�أ�س �أولوياتها �سالمة ال�ضحايا ومنع تكرار هذا العنف؛
(ج) �ضمان قيام ال�سلطات الق�ضائية والإ�صالحية ،عند االقت�ضاء ،بر�صد امتثال مرتكبي تلك
الأعمال ل ِّأي عالج �أو �إجراء �آخر ت�أمر به املحكمة؛
(د) �ضمان النظر يف املخاطر التي تهدد الطفل �ضحية العنف ويف م�صلحة هذا الطفل
الف�ضلى عند اتخاذ ق��رارات تتعلق بالإفراج عن اجلاين بعد احتجازه �أو حب�سه �أو ب�إعادة �إدماجه
داخل املجتمع.
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تا�سع ًا� -ضمان �أن تعرب العقوبات املوقعة عما يت�سم
به العنف �ضد الأطفال من طابع خطري
 -٢٧حتث الدول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها مبا يت�سم به العنف �ضد الأطفال من طابع خطري و�آخذة
يف احل�سبان احتمال �أن يكون مرتكبو هذا العنف �أطفا ًال هم �أي�ض ًا ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع
مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان �أن ين�ص القانون على توقيع عقوبات منا�سبة على مرتكبي �أعمال عنف �ضد
الأطفال بحيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك الأعمال؛
(ب) �ضمان �أن ت�أخذ القوانني الوطنية بعني االعتبار عوامل حمددة قد ت��ؤدي �إىل تفاقم
اجلرمية ،ومن تلك العوامل مث ًال عمر ال�ضحية ،و�إ�صابة ال�ضحية ب�إعاقة عقلية �أو ذهنية خطرية،
وتكرار �أعمال العنف ،و�سوء ا�ستخدام اجلاين ثقة �أودعت فيه �أو �سلطة ميلكها ،وارتكابه عنفا �ضد
طفل وثيق ال�صلة به؛
(ج) �ضمان عدم �إ�سقاط امل�س�ؤولية اجلنائية عمن يرتكب �أعمال عنف �ضد الأطفال حتت
ت�أثري الكحول �أو املخدرات �أو غريها من املواد؛
(د) �ضمان �إمكانية توقيع حظر �أو قيد على الأفراد ب�أمر ت�صدره املحكمة �أو بو�سائل �أخرى،
�ضمن �إطار النظم القانونية الوطنية ،مينعهم من التحر�ش بالأطفال �أو ترهيبهم �أو تهديدهم؛
(ﻫ) �ضمان �أخذ خماطر ال�سالمة ،مبا فيها ه�شا�شة �أو�ضاع ال�ضحايا ،بعني االعتبار عند
�إ�صدار قرارات تتعلق بالأحكام غري االحتجازية �أو �إطالق �سراح املتهم ب�ضمان �أو الإفراج امل�شروط
عنه �أو �إخالء �سبيله امل�شروط بتح�سني �سلوكه �أو و�ضعه قيد املراقبة ،خا�صة عند التعامل مع جمرمني
خطريين وذوي �سوابق؛
(و) تزويد املحاكم ،من خالل الت�شريعات ،بطائفة كاملة من �أحكام العقوبات من �أجل
حماية ال�ضحية وغريه من الأ�شخا�ص املت�ضررين بل واملجتمع كله من تكرار العنف ،ومن �أجل �إعادة
ت�أهيل مرتكب العنف ،عند االقت�ضاء؛
(ز) ا�ستعرا�ض وحتديث القوانني الوطنية على نحو يكفل �أن تت�سم القرارات ال�صادرة عن
املحاكم يف الق�ضايا التي تنطوي على جرائم عنف �ضد الأطفال ب�أنها:
‘ ’1ت�شجب وتردع العنف �ضد الأطفال؛
‘ ’2حتمل املجرمني ،مع �إيالء االعتبار الواجب لعمرهم ومقدار ن�ضجهم ،م�س�ؤولية �أفعالهم
املنطوية على عنف �ضد الأطفال؛
‘ ’3تعزز �سالمة ال�ضحية واملجتمع ،بعدة و�سائل منها ف�صل املجرم عن ال�ضحية ،بل وعن
املجتمع �إذا اقت�ضت ال�ضرورة؛
‘ ’4ت�سمح مبراعاة خطورة الأذى اجل�سدي والنف�سي الذي حلق بال�ضحية؛
‘ ’5ت�أخذ يف اعتبارها ما يرتتب على العقوبات التي تفر�ض على مرتكب العنف من عواقب
تلحق بال�ضحايا ،وب�أفراد �أ�سرهم �إذا كان الأمر مي�سهم؛
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‘ ’6تق�ضي ب�صرف تعوي�ضات عن الأذى الذي ت�سبب فيه العنف؛
‘ ’7ت�شجع على �إعادة ت�أهيل مرتكب العنف ،بعدة و�سائل منها تعزيز �شعوره بامل�س�ؤولية عما
جنت يداه ،و�إعادة ت�أهيله و�إدماجه يف املجتمع عند االقت�ضاء.

عا�شراً -تعزيز قدرات املهنيني العاملني يف
جمال العدالة اجلنائية وتدريبهم
 -٢٨حتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها مب�س�ؤولية املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية عن
منع العنف �ضد الأطفال والت�صدي له وعن حماية الأطفال �ضحايا العنف ،وكذلك باحلاجة �إىل تي�سري
ودعم �أدائهم هذا الدور ،على القيام ،عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) اتخاذ تدابري وتخ�صي�ص موارد وافية من �أجل تطوير قدرات املهنيني العاملني يف نظام
العدالة اجلنائية بغية منع العنف �ضد الأطفال منعا ناجعا وحماية وم�ساعدة الأطفال �ضحايا العنف؛
(ب) توثيق التعاون والتن�سيق والت�آزر 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�ش�أن حقوق
الطفل ،خا�صة ب�ش�أن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،و�إمدادهم مبعلومات عن
�سبل التعامل املالئمة مع جميع الأطفال ،خا�صة من منهم يحتمل �أن يتع َّر�ض للتمييز ،وتثقيف ه�ؤالء
املهنيني ب�ش�أن مراحل منو الأطفال وعملية منو �إدراكهم وديناميات وطبيعة العنف �ضد الأطفال والفرق
بني جمموعات الأن��داد العادية والع�صابات والتعامل ال�سليم مع الأطفال اخلا�ضعني لت�أثري الكحول
�أو املخدرات؛
(د) ت�صميم وتوفري �إر�شادات ومعلومات وتدريب للعاملني يف نظم العدالة غري الر�سمية
من �أجل اال�ستيثاق من �أنَّ ممار�ساتهم وتف�سرياتهم القانونية وقراراتهم متتثل للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان وتو ِّفر للأطفال حماية فعالة من جميع �أ�شكال العنف؛
(ﻫ) ت�صميم وتنفيذ مناذج تدريبية �إلزامية متعددة الثقافات ومراعية الحتياجات الأطفال
وللمتطلبات اجلن�سانية ،تكون موجهة �إىل املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وتن�صب على رف�ض
كل �أ�شكال العنف �ضد الأطفال وعلى ما يلحق بكل الذين يتع َّر�ضون لهذا العنف من �آثار وعواقب �ضارة؛
(و) �ضمان ح�صول املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على تدريب واف وتثقيف
متوا�صل ب�ش�أن كل القوانني وال�سيا�سات والربامج الوطنية ذات ال�صلة ،وكذلك ب�ش�أن ال�صكوك القانونية
الدولية ذات ال�صلة؛
(ز) تعزيز قدرات اخلرباء املتخ�ص�صني من بني املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية
واال�ستعانة به�ؤالء اخل�براء ،وذلك بعدة و�سائل منها� ،إن �أمكن� ،إن�شاء وح��دات �أو كوادر متخ�ص�صة
وحماكم متخ�ص�صة �أو تخ�صي�ص جزء من وقت املحاكم من �أجل هذا الغر�ض؛ و�ضمان ح�صول جميع
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العاملني يف ال�شرطة والنيابة العامة وجميع الق�ضاة وغريهم من املهنيني العاملني يف جمال العدالة
اجلنائية على تدريب م�ؤ�س�سي منتظم يرمي �إىل �إذك��اء وعيهم بامل�سائل اجلن�سانية وامل�سائل املتعلقة
بالأطفال و�إىل �إك�سابهم القدرة على الت�صدي للعنف �ضد الأطفال؛
(ح) �ضمان ح�صول موظفي العدالة اجلنائية وال�سلطات املخت�صة الأخرى على تدريب واف،
كل يف جمال اخت�صا�صه ،من �أجل ما يلي:
‘ ’1ا�ستبانة االحتياجات املحددة للأطفال �ضحايا العنف وتلبيتها على النحو املالئم؛
‘ ’2ا�ستقبال ومعاملة كل الأطفال �ضحايا العنف باحرتام بغية منع �إحلاق مزيد من الأذى بهم؛
‘ ’3معاجلة ال�شكاوى على نحو يحافظ على �سريتها؛
‘� ’4إجراء ا�ستق�صاءات فعالة ب�ش�أن احلوادث التي يزعم انطوا�ؤها على عنف �ضد الأطفال؛
‘ ’5التفاعل مع الأطفال ال�ضحايا بطريقة تتنا�سب و�أعمارهم وتراعي احتياجاتهم واملتطلبات
اجلن�سانية؛
‘� ’6إجراء تقييمات ب�ش�أن ال�سالمة وتنفيذ تدابري ت�صد للمخاطر؛
‘� ’7إنفاذ ما ي�صدر من �أوامر حماية؛
(ط) دعم اجلهود الرامية �إىل و�ضع مدونات قواعد �سلوك ،موجهة �إىل املهنيني العاملني
يف جمال العدالة اجلنائية ،حتظر ممار�سة العنف �ضد الأطفال وتت�ضمن �إج��راءات �شكاوى و�إحالة
م�أمونة؛ وت�شجيع الرابطات املهنية املعنية على و�ضع معايري �إلزامية ب�ش�أن املمار�سات وال�سلوك.

اجلزء الثالث
منع العنف �ضد الأطفال
والت�صدي له داخل نظام العدالة
حادي ع�شر -احلد من عدد الأطفال املحتكني بنظام العدالة
 -٢٩حتث ال��دول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها ب�أهمية جتنب جترمي الأطفال وتوقيع العقوبات عليهم
دون داع ،على �أن تكفل ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة،
�أنَّ � َّأي �سلوك ال يعترب جرمية جنائية �أو ال يعاقب مرتكبه عليه �إذا ك��ان �شخ�صا بالغا ال يعترب
�أي�ض ًا جرمية جنائية وال يعاقب مرتكبه عليه �إذا ك��ان طفال ،وذل��ك من �أج��ل منع و�صم الأطفال
و�إيذائهم وجترميهم.
 -30ويف هذا ال�صدد ت�شجع الدول الأع�ضاء على عدم حتديد �سنٍّ دنيا منخف�ضة للغاية للم�س�ؤولية
اجلنائية� ،آخ��ذة يف االعتبار مقدار الن�ضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل ،مع الإ�شارة يف هذا
ال�صدد �إىل تو�صيات جلنة حقوق الطفل برفع ال�سن الدنيا للم�س�ؤولية اجلنائية �إىل �سنِّ  12عام ًا دون
� ِّأي ا�ستثناء ،باعتبارها ال�سن الدنيا املطلقة ،وموا�صلة رفعها لت�صل �إىل م�ستويات� أعلى.
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 -٣1وحتث الدول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها ب�أنَّ من ال�سبل الهامة وال�شديدة الفعالية لتقلي�ص عدد
الأطفال الذين ميثلون �أمام نظام العدالة و�ضع �آليات حتويل وبرامج عدالة ت�صاحلية وا�ستخدام برامج
معاجلة وتعليم غري ق�سرية باعتبارها تدابري بديلة للإجراءات الق�ضائية عالوة على تقدمي الدعم
للأ�سر ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) النظر يف و�ضع برامج حتويل قائمة على احللول املجتمعية ،وتوفري خيارات �أمام موظفي
ال�شرطة وغريهم من موظفي �إنفاذ القانون و�أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة تتيح لهم حتويل الأطفال
خارج نظام العدالة ،مبا ي�شمل الإنذار والتكليف ب�أداء �أعمال جمتمعية ،مع تطبيق تلك اخليارات جنبا
�إىل جنب مع عمليات العدالة الت�صاحلية؛
(ب) تعزيز التعاون الوثيق بني قطاعات العدالة وحماية الطفل وخدمات الرعاية االجتماعية
واخلدمات ال�صحية والتعليمية مبا يعزز ا�ستخدام التدابري البديلة للإجراءات الق�ضائية ولالحتجاز
وتطبيق تلك التدابري؛
(ج) النظر يف ت�صميم وتنفيذ برامج عدالة ت�صاحلية تخ�ص الأطفال باعتبارها تدابري بديلة
للإجراءات الق�ضائية؛
(د) النظر يف ا�ستخدام برامج معاجلة وتعليم وم�ساعدة غري ق�سرية باعتبارها تدابري بديلة
للإجراءات الق�ضائية ،وا�ستحداث عمليات تدخل بديلة غري احتجازية وبرامج فعالة لإعادة الإدماج
يف املجتمع.

ثاين ع�شر -منع العنف املرتبط ب�أن�شطة
�إنفاذ القانون والنيابة العامة
 -٣2حتث الدول الأع�ضاء� ،إدراك ًا منها ب�أنَّ قوات ال�شرطة وغريها من قوات الأمن ميكن يف بع�ض
الأحيان �أن تكون م�س�ؤولة عن العنف �ضد الأطفال ،على القيام ،مع مراعاتها ال�صكوك القانونية الدولية
ذات ال�صلة ،مبنع التع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة ،واالحتجاز التع�سفي ،و�أعمال الف�ساد واالبتزاز التي
يرتكبها موظفو ال�شرطة الذين ي�ستهدفون الأطفال و�أ�سرهم.
 -33وحتث الدول الأع�ضاء على فر�ض حظر فعال على ا�ستخدام كل �أ�شكال العنف والتعذيب �أو املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من �أجل احل�صول على معلومات وانتزاع اعرتافات و�إجبار
الطفل على العمل خمربا �أو عميال لل�شرطة �أو حمل الطفل على اال�ضطالع ب�أن�شطة معينة على كره منه.
 -34وحتث الدول الأع�ضاء� ،إدراك ًا منها ب�أنَّ االعتقاالت والتحقيقات ميكن �أن يتخللها عنف ميار�س
�ضد الأطفال ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة،
مبا يلي:
(�أ) �ضمان التقيد بالقانون عند تنفيذ جميع االعتقاالت ،وق�صر عمليات �إلقاء القب�ض على
الأطفال واعتقالهم واحتجازهم على احل��االت التي تكون فيها تلك التدابري �ضرورية كمالذ �أخري،
واحلر�ص قدر الإمكان على تعزيز وتنفيذ بدائل لالعتقال واالحتجاز ت�شمل �أوامر اال�ستدعاء و�إ�شعارات
املثول يف اجلرائم التي يزعم �أنَّ مرتكبيها �أطفال؛
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(ب) تنفيذ املبد�أ القائل بوجوب �أن تنفذ عمليات �إلقاء القب�ض على الأطفال واعتقالهم
بطريقة مراعية للأطفال؛
(ج) حظر ا�ستخدام �أ�سلحة نارية و�صواعق كهربائية و�أ�ساليب عنيفة عند �إلقاء القب�ض على
الأطفال واعتقالهم ،واتباع تدابري و�إجراءات حتد بعناية من ا�ستخدام ال�شرطة القوة و�أدوات التقييد
عند �إلقائها القب�ض على الأطفال واعتقالهم وتوجه هذا اال�ستخدام؛
(د) ا�شرتاط و�ضمان ور�صد امتثال ال�شرطة ل�ضرورة �إخطار �آباء الأطفال والأو�صياء عليهم
�أو القائمني على رعايتهم فور �إلقاء القب�ض عليهم �أو اعتقالهم؛
(ﻫ) �ضمان مراعاة امل�صلحة الف�ضلى للطفل والعوامل الأخرى ذات ال�صلة عند النظر فيما
�إذا كان من ال�ضروري �أن يح�ضر �أحد والدي الطفل �أو الو�صي عليه �أو ممثله القانوين �أو �شخ�ص بالغ
م�س�ؤول� ،أو �شخ�ص مهني معني بحماية الطفل عند ال�ضرورةَّ � ،أي مقابلة �شخ�صية مع الطفل �أو عملية
ا�ستجواب له �أو �أن يراقب الطفل �أثناء تلك املقابلة �أو ذلك اال�ستجواب؛
(و) �ضمان �إبالغ الأطفال بحقوقهم ،ومتكينهم من احل�صول الفوري على م�ساعدة قانونية
�أثناء ا�ستجواب ال�شرطة لهم و�أثناء فرتة احتجازهم لدى ال�شرطة ،ومتكينهم من الت�شاور بحرية ويف
�سرية تامة مع ممثليهم القانونيني؛
(ز) ا�ستعرا�ض وتقييم ،بل وحتديث �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،القوانني وال�سيا�سات واملدونات
والإجراءات والربامج واملمار�سات الوطنية املتعلقة بتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات �صارمة تت�صل مبالحقة
الأطفال على نحو يحرتم حرمة حياتهم اخلا�صة وكرامتهم وتت�صل ب�أخذ عينات من �أجزاء حميمة
وغري حميمة من �أج�سام الأطفال امل�شتبه فيهم وبتقدير عمر الطفل وجن�سه؛
(ح) تنفيذ تدابري ترمي خ�صي�صا �إىل منع العنف املتعلق مبمار�سات غري قانونية من جانب
ال�شرطة ،منها عمليات االعتقال واالحتجاز التع�سفية والعقوبات التي توقع على الأطفال خارج نطاق
الق�ضاء ب�سبب �إتيانهم ب�سلوك غري قانوين �أو غري مرغوب فيه؛
(ط) و�ضع �إجراءات متي�سرة ومنا�سبة للأطفال وم�أمونة تتيح لهم تقدمي �شكاوى ب�ش�أن حوادث
عنف تع َّر�ضوا له �أثناء اعتقالهم �أو ا�ستجوابهم �أو �أثناء فرتة احتجازهم لدى ال�شرطة؛
(ي) �ضمان الإ��س��راع يف �إج��راء حتقيقات م�ستقلة وفعالة ب�ش�أن ح��وادث العنف املزعوم
ارتكابها �ضد الأطفال �أثناء احتكاكهم بال�شرطة ،و�ضمان �إبعاد كل من يزعم تورطه يف �أعمال عنف
�ضد الأطفال من � ِّأي موقع تكون له فيه �سيطرة �أو �سلطة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على مقدِّ مي ال�شكاوى
وال�شهود و�أ�سرهم ،عالوة على القائمني على التحقيقات؛
(ك) اتخاذ تدابري تتيح الت�صدي ملخاطر العنف وحماية الأطفال �أثناء نقلهم �إىل املحكمة �أو
امل�ست�شفى �أو مرفق �آخر ،مبا يف ذلك خماطر العنف �أثناء وجودهم داخل قف�ص االتهام يف املحكمة
جنبا �إىل جنب مع �أ�شخا�ص بالغني؛
(ل) �ضمان مراعاة م�صالح الطفل الف�ضلى ورعايته وتلبية احتياجاته الأخرى عند اعتقال
�أحد والديه �أو الو�صي عليه �أو القائم برعايته.
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ثالث ع�شر� -ضمان عدم ا�ستخدام التجريد من احلرية �إ َّال كتدبري
يلج�أ �إليه كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة
 -35حتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها ب�أنَّ احلد من ا�ستخدام االحتجاز عقابا وت�شجيع ا�ستخدام
بدائل لالحتجاز ميكن �أن ي�ساعدا على تقلي�ص خماطر العنف الذي ميار�س �ضد الأطفال داخل نظام
العدالة ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) عدم جتريد الأطفال من حريتهم على نحو غري قانوين �أو على نحو تع�سفي �إ َّال كمالذ
�أخري ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة ،و�ضمان �أن يكون هذا التجريد يف حال حدوثه متفقا مع القانون؛
(ب) �ضمان قدرة الأطفال طوال كل مراحل �سري العدالة على احل�صول على معونة قانونية
متولها احلكومة؛
(ج) �ضمان قدرة الأطفال على ممار�سة حقهم يف ا�ستئناف � ِّأي حكم واحل�صول على املعونة
القانونية ال�ضرورية من �أجل عمل ذلك؛
(د) الن�ص على �إمكانية الإفراج املبكر عن الأطفال ،وتوفري برامج وخدمات رعاية الحقة
و�إعادة �إدماج يف املجتمع؛
(ﻫ) تي�سري �سبل التخ�ص�ص املهني� ،أو على الأقل التدريب املتخ�ص�ص ،للمهنيني العاملني
يف جمال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع الأطفال الذين يدعى �أنهم انتهكوا القانون اجلنائي �أو
يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك.
رابع ع�شر -حظر التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
 -36حتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها بعدم جواز �إخ�ضاع � ِّأي طفل للتعذيب �أو ل�ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،على ما يلي:
(�أ) ا�ستعرا�ض وتقييم ،بل وحتديث �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،قوانينها الوطنية بحيث حتظر
حظرا فعاال �إ�صدار � ِّأي �أحكام تنطوي على � ِّأي �شكل من �أ�شكال العقاب اجل�سدي يف اجلرائم التي
يرتكبها الأطفال؛
(ب) ا�ستعرا�ض وتقييم ،بل وحتديث �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،قوانينها الوطنية بحيث تكفل،
مبوجب الت�شريعات ويف املمار�سة العملية ،عدم توقيع عقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد يف اجلرائم التي
ارتكبها � ُّأي �شخ�ص عندما كان عمره يقل عن  ١٨عام ًا دون �إمكانية الإفراج عنه.
خام�س ع�شر -منع ممار�سة العنف �ضد الأطفال
يف �أماكن االحتجاز والت�صدي له
 -37حتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها ب�أنَّ غالبية الأطفال املجردين من حريتهم يحتجزون لدى
ال�شرطة �أو يحتجزون احتجازا �سابقا ملحاكمتهم �أو احتجازا احتياطيا وب�أنَّ ه�ؤالء الأطفال يكونون
عر�ضة ملخاطر عنف ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات
ال�صلة ،مبا يلي:
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(�أ) �ضمان �أن يكون بو�سع الأطفال املحتجزين لدى ال�شرطة �أو املحتجزين احتجازا �سابقا
ملحاكمتهم �أو احتجازا احتياطيا �أن ميثلوا فور ًا �أمام حمكمة �أو هيئة حتكيمية لكي يعرت�ضوا على هذا
االحتجاز و�أن تتوافر لهم فر�صة اال�ستماع �إليهم �إ َّما مبا�شرة �أو عرب ممثل لهم �أو عرب هيئة منا�سبة على
نحو يت�سق مع قواعد القانون الوطني الإجرائية �سعيا وراء ح�صولهم على قرار فوري ب�ش�أن � ِّأي احتجاز
من هذا القبيل؛
(ب) تقلي�ص فرتات الت�أخر يف �سري العدالة والإ�سراع باملحاكمات والإجراءات الأخرى التي
تنطوي على �أطفال يدعى �أنهم انتهكوا القانون اجلنائي �أو يتهمون بذلك �أو يثبت عليهم ذلك ،وجتنب
ما يرتتب على هذا الت�أخر من احتجاز الأطفال لفرتات طويلة �أو على نحو تع�سفي حلني حماكمتهم �أو
االنتهاء من حتقيقات ال�شرطة؛
(ج) �ضمان فعالية الإ�شراف والر�صد امل�ستقل يف جميع احلاالت التي يحتجز فيها �أطفال لدى
ال�شرطة �أو احتجازا �سابقا ملحاكمتهم �أو احتجازا احتياطيا؛
(د) ال�سعي �إىل احلد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة ،بعدة و�سائل منها اتخاذ تدابري ت�شريعية
و�إداري��ة واعتماد �سيا�سات ب�ش�أن ال�شروط امل�سبقة لهذا االحتجاز والقيود املفرو�ضة على ا�ستخدامه
وب�ش�أن مدته وبدائله واتخاذ تدابري تهدف �إىل تنفيذ الت�شريعات القائمة و�ضمان �إتاحة �إمكانية اللجوء
�إىل العدالة واحل�صول على معونة قانونية.
 -38وحتث الدول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها ب�أنَّ الظروف التي تكتنف اعتقال الأطفال ،عندما يتحتم
تعر�ضهم ل�شتى �أ�شكال العنف ،على القيام ،عند االقت�ضاء
اعتقالهم ،ميكنها يف حد ذاتها �أن تف�ضي �إىل ُّ
ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان �أن تكون كل مرافق االحتجاز قد اعتمدت ونفذت �سيا�سات و�إجراءات وممار�سات
مراعية الحتياجات الطفل ،ور�صد االمتثال لتلك ال�سيا�سات والإجراءات واملمار�سات؛
(ب) حتديد �سعة ا�ستيعاب ق�صوى ال تتجاوزها كل �أماكن االحتجاز ،واتخاذ تدابري جم�سدة
وم�ستدامة تكفل معاجلة االكتظاظ يف تلك امل�ؤ�س�سات وتقلي�صه؛
(ج) �ضمان ف�صل الأطفال عن البالغني وف�صل البنات عن البنني يف كل �أماكن االحتجاز؛
(د) ت�شجيع املمار�سات اجليدة من �أجل تعزيز حماية و�سالمة الأطفال املحتجزين مع �آباء
م�سجونني ،مبا ي�شمل الت�شاور مع الآباء للوقوف على �آرائهم ب�ش�أن رعاية �أطفالهم �أثناء فرتة االحتجاز
وتوفري وحدات خا�صة جتمع بني الأمهات و�أطفالهن �أو وحدات �أ�سرية منف�صلة �إذا كان الآباء حمتجزين
ب�سبب انتهاكهم قوانني الهجرة ،وذلك من �أجل ا�ستبانة احتياجاتهم اخلا�صة وتوفري احلماية املالئمة
وفق ًا لتلك االحتياجات؛
(ﻫ) تي�سري تقييم وت�صنيف الأط �ف��ال امل��ودع�ين يف مرافق االحتجاز من �أج��ل ا�ستبانة
احتياجاتهم اخلا�صة وتوفري احلماية املالئمة وفق ًا لتلك االحتياجات ،وت�صميم �أمن��اط املعاجلة
وعمليات التدخل بناء على كل حالة على حدة على نحو ي�شمل احرتام االحتياجات اخلا�صة للبنات،
و�ضمان وجود عدد كاف من املرافق يكفل ا�ستيعاب الأطفال ذوي الأعمار املختلفة �أو االحتياجات
املتفاوتة وحمايتهم حماية وافية؛
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(و) �ضمان توفري العالج والدعم للأطفال املحتجزين ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مبن فيهم
البنات احلوامل �أو الالتي يلدن و�/أو يربني �أطفالهن �أثناء فرتة اعتقالهن ،وعالج امل�صابني ب�أمرا�ض
عقلية و�إعاقات وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الأيدز وغريه من الأمرا�ض املعدية وغري املعدية
ومدمني املخدرات ،وتلبية احتياجات الأطفال الذين يحتمل �أن يقدموا على االنتحار �أو �أن يلحقوا
ب�أنف�سهم �أ�شكاال �أخرى من الأذى؛
(ز) �ضمان توفري ما يلزم من رعاية وحماية للأطفال املرافقني لآب��اء �أو� أو�صياء عليهم
جردوا من حريتهم ل ِّأي �سبب كان ،مبا يف ذلك ب�سبب انتهاكهم قانون الهجرة؛
(ح) ا�ستعرا�ض وحتديث وحت�سني ال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة بال�سالمة والأمن داخل
�أماكن االحتجاز على نحو يعرب عن التزام ال�سلطات ب�ضمان �سالمة الأطفال وحمايتهم من جميع
�أ�شكال العنف ،مبا فيها العنف املمار�س فيما بينهم؛
(ط) منع جميع �أ�شكال التمييز �أو النبذ �أو الو�صم �ضد الأطفال املحتجزين؛
(ي) اتخاذ تدابري �صارمة تكفل الإ�سراع فور ًا بالإبالغ عن جميع حوادث العنف املزعومة ،مبا
فيها االعتداء اجلن�سي على الأطفال يف �أماكن احتجازهم ،وب�إجراء حتقيقات م�ستقلة وفعالة ب�ش�أنها من
جانب ال�سلطات املعنية ومبالحقة مرتكبيها �إذا تبني �صحة وقوعها.
 -39وحتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها �أي�ض ًا بوجوب تقلي�ص خماطر العنف �ضد الأطفال املحتجزين
�إىل �أدنى قدر ممكن ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات
ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان �إدراك الأطفال املحتجزين و�آبائهم و�/أو الأو�صياء عليهم حلقوقهم وقدرتهم على
الو�صول �إىل الآليات املوجودة من �أجل حماية تلك احلقوق ،مبا ي�شمل ح�صولهم على معونة قانونية؛
(ب) حظر احلب�س يف زنزانة مظلمة �أو �ضيقة �أو احلب�س االنفرادي� ،أو � ِّأي عقوبة �أخرى ميكن
�أن تكون �ضارة ب�صحة الطفل البدنية �أو العقلية؛
(ج) اعتماد وتنفيذ �سيا�سات �صارمة حتكم ا�ستخدام القوة والقيود اجل�سدية �ضد الأطفال
�أثناء احتجازهم؛
(د) اعتماد �سيا�سات حتظر حمل وا�ستخدام املوظفني �أ�سلحة يف � ِّأي مرفق يحتجز
�أطفال داخله؛
(ﻫ) حظر ا�ستخدام � ِّأي عقاب ج�سدي كتدبري ت�أديبي ومنع هذا اال�ستخدام منعا فعاال،
واعتماد �سيا�سات و�إجراءات ان�ضباطية وا�ضحة و�شفافة ت�شجع على ا�ستعمال �أمناط ت�أديبية �إيجابية
وتعليمية ،والن�ص يف القانون على �إلزام مديري مرافق االحتجاز والعاملني فيها بت�سجيل وا�ستعرا�ض
ور�صد � ِّأي حالة ت�ستخدم فيها تدابري �أو عقوبات ت�أديبية؛
(و) حظر � ِّأي �شكل من �أ�شكال العنف �أو التهديد با�ستخدام العنف �ضد الأطفال من جانب
املوظفني العاملني يف �أماكن االحتجاز بغية �إجبار الأطفال على الدخول كرها يف �أن�شطة معينة؛
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(ز) �ضمان وجود �إ�شراف فعال على الأطفال وحمايتهم عند االقت�ضاء من العنف الذي
ميار�سه �أطفال �آخرون و�أ�شخا�ص بالغون ،بعدة و�سائل منها و�ضع تدابري متنع �أعمال البلطجة من
جانب �أ�شخا�ص بالغني �أو �أطفال �آخرين ،وحماية الأطفال من �إيذاء� أنف�سهم؛
(ح) منع العنف املرتبط ب�أن�شطة ع�صابات �صغار ال�سن ،ومنع التحر�ش العن�صري والعنف
داخل �أماكن االحتجاز؛
(ط) احلر�ص قدر الإمكان وعلى نحو ي�صب يف م�صلحة الطفل الف�ضلى على ت�شجيع وتي�سري
الإكثار من الزيارات العائلية وعمليات االت�صال والتوا�صل املنتظمة بني الأطفال و�أ�سرهم ومع العامل
اخلارجي ،و�ضمان �أ َّال ت�شمل العقوبات الت�أديبية التي توقع على الأطفال املحتجزين حظر ات�صالهم
ب�أفراد �أ�سرهم؛
(ي) منع ممار�سة العنف �ضد الأطفال امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية �أو املدمنني ،ومنع الإ�ساءة
�إليهم ،بعدة و�سائل منها و�ضع تدابري عالجية وتدابري �أخرى متنعهم من �إيذاء� أنف�سهم.
 -40وحتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها ب�أهمية منع العنف �ضد الأطفال من خالل توخي العناية
عند تعيني املوظفني وعند اختيارهم وتدريبهم والإ�شراف عليهم ،على القيام ،عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان �أن يكون جميع املوظفني املتعاملني مع الأطفال يف �أماكن االحتجاز م�ؤهلني
وخمتارين بناء على �إمكانياتهم املهنية ونزاهتهم وقدراتهم وخ�صالهم ال�شخ�صية وحا�صلني على �أجور
كافية ومدربني تدريبا وافيا وخا�ضعني للإ�شراف الفعال؛
(ب) �ضمان ع��دم ال�سماح ل ِّأي �شخ�ص �سبق �أن �أدي ��ن ب��ارت�ك��اب جرمية �ضد الأط�ف��ال
بالعمل يف هيئة �أو منظمة ت�ق��دِّ م خ��دم��ات ل�ل�أط�ف��ال ،ومطالبة الهيئات واملنظمات التي تقدِّ م
خدمات للأطفال مبنع الأ�شخا�ص الذين �سبق �أن �أدينوا بارتكاب جرمية �ضد الأطفال من التعامل
مع الأطفال؛
(ج) تدريب جميع العاملني وتوعيتهم مب�س�ؤوليتهم يف التعرف على العالمات املبكرة الدالة
على وجود خماطر عنف �ضد الأطفال ويف تقلي�ص تلك املخاطر ،والإب�لاغ عن حوادث العنف التي
ترتكب �ضد الأطفال ،وتوفري حماية فعالة للأطفال من العنف على نحو �أخالقي ويراعي احتياجات
الطفل واملتطلبات اجلن�سانية.
تعر�ضهن للعنف
 -41وحتث الدول الأع�ضاء� ،آخذة بعني االعتبار االحتياجات املتميزة للبنات و�سهولة ُّ
اجلن�ساين ،على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة،
مبا يلي:
(�أ)  �إزالة خماطر حدوث � ِّأي �شكل من �أ�شكال التحر�ش بالبنات وممار�سة العنف والتمييز
�ضدهن؛
(ب) �ضمان �أخذ االحتياجات اخلا�صة بالبنات و�أوج��ه �ضعفهن بعني االعتبار يف عمليات
اتخاذ القرارات؛
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(ج) �ضمان احرتام كرامة البنات و�صونها �أثناء عمليات التفتي�ش الذاتي التي ال يجوز �أن
تنفذها �سوى موظفات ح�صلن على التدريب املالئم ب�ش�أن طرائق التفتي�ش الالئقة ،ووجوب �أن تنفذ
تلك العمليات وفق ًا لإجراءات التفتي�ش املقررة؛
(د) تنفيذ طرائق فح�ص بديلة ،مثل امل�سح املقطعي ،عو�ضا عن عمليات التفتي�ش الذاتي
التي ت�ستلزم التعري وعمليات التفتي�ش التي تعتدي على حرمة اجل�سد من �أجل جتنب ما ت�سببه هذه
العمليات من �أذى نف�سي ومن �آثار ج�سدية حمتملة؛
(ﻫ) اعتماد وتنفيذ �سيا�سات ولوائح وا�ضحة ب�ش�أن �سلوك املوظفني من �أجل حماية البنات الالئي
جردن من حريتهن ،حماية ق�صوى ،من �أيِّ عنف �أو اعتداء �أو حتر�ش جن�سي ،ج�سديا كان �أم لفظيا.
 -42وحتث الدول الأع�ضاء� ،إقرارا منها مبا لآليات الر�صد والتفتي�ش امل�ستقلة من �أهمية حا�سمة،
على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان الر�صد الفعال لأماكن االحتجاز وامل�ؤ�س�سات املحلية والو�صول املنتظم �إليها
والتفتي�ش عليها من جانب هيئات وطنية م�ستقلة وم�ؤ�س�سات وطنية معنية بحقوق الإن�سان ودواوين
مظامل �أو �أع�ضاء يف اجلهاز الق�ضائي يحق لهم �إج��راء زي��ارات مفاجئة لتلك الأماكن وامل�ؤ�س�سات
و�إجراء مقابالت �شخ�صية مع الأطفال واملوظفني خالل جل�سات خا�صة يعقدونها معهم والتحقيق يف
مزاعم حدوث عنف؛
(ب) �ضمان �أن تتعاون الدول الأع�ضاء مع �آليات الر�صد الدولية والإقليمية ذات ال�صلة التي
يحق لها قانون ًا �أن تزور امل�ؤ�س�سات التي يجرد فيها الأطفال من حريتهم؛
(ج) تعزيز التعاون الدويل ب�ش�أن املمار�سات الف�ضلى والدرو�س امل�ستفادة املتعلقة ب�آليات
الر�صد والتفتي�ش الوطنية؛
(د) �ضمان الإبالغ عن جميع حاالت الوفاة التي تقع للأطفال املحتجزين والإ�سراع ب�إجراء
حتقيقات م�ستقلة ب�ش�أنها ،مع ال�سعي احلثيث ،عند االقت�ضاء ،على الإ�سراع بالتحقيق يف الإ�صابات التي
تلحق به�ؤالء الأطفال ،و�ضمان �إخطار �آبائهم �أو الأو�صياء عليهم �أو �أقاربهم املقربني.

�ساد�س ع�شر -الك�شف عن الأطفال الذين يقعون �ضحايا للعنف
نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني �أو جمرمني
حمكوما عليهم ،وم�ساعدة ه�ؤالء الأطفال وحمايتهم
 -43نظر ًا ملا مل�س�ألة الإ�سراع فور ًا بتوفري احلماية والدعم والإر�شاد للأطفال الذين يب ِّلغون عن حوادث
اعتداء وعنف تع َّر�ضوا لها داخل نظام العدالة من �أهمية حا�سمة ،حتث الدول الأع�ضاء على القيام ،عند
االقت�ضاء ومع مراعاتها �صكوك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ)  �إن�شاء �آليات متكن الأطفال �ضحايا العنف داخل نظام العدالة من تقدمي �شكاوى وتت�سم
ب�أنها م�أمونة و�سرية وفعالة وي�سهل الو�صول �إليها؛
(ب) �ضمان ح�صول الأطفال على معلومات وا�ضحة �شفوية وكتابية ،خا�صة عند و�صولهم لأول
مرة �إىل مكان احتجاز ،ب�ش�أن حقوقهم والإجراءات ذات ال�صلة ،وكيفية ممار�ستهم حقهم يف اال�ستماع
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�إليهم والإن�صات �إىل �أقوالهم ،و�سبل االنت�صاف الفعالة �إزاء حوادث العنف ،وخدمات امل�ساعدة والدعم
املتاحة لهم ،وكذلك معلومات تتيح لهم التما�س التعوي�ض عما حلق بهم من �أ�ضرار ،و�ضمان �أن تتنا�سب
تلك املعلومات مع عمر الطفل وثقافته و�أن تراعي احتياجاته واملتطلبات اجلن�سانية ،و�ضمان تزويد �آباء
الأطفال والأو�صياء عليهم مبعلومات ذات �صلة عن تلك التدابري؛
(ج) حماية الأطفال الذين يب ِّلغون عن االعتداء عليهم ،خا�صة مع مراعاة خماطر االنتقام
منهم ،على نحو ي�شمل �إبعاد كل من يزعم تورطه يف �أعمال عنف �أو� إ�ساءة معاملة �ضد الأطفال من � ِّأي
موقع تكون له فيه �سيطرة �أو �سلطة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على مقدِّ مي ال�شكاوى وال�شهود و�أ�سرهم،
عالوة على القائمني على التحقيقات؛
(د) اتخاذ تدابري فعالة من �أجل حماية الأطفال الذين يقدمون معلومات �أو يدلون ب�شهادات
�أثناء �سري الإجراءات تتعلق بحالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛
(ﻫ) متكني الأطفال �ضحايا العنف داخل نظام العدالة من الو�صول �إىل �آليات انت�صاف
عادلة و�سريعة ومن�صفة و�إىل �إجراءات تكفل لهم التما�س تعوي�ضات واحل�صول عليها ،و�ضمان تدبري
متويل كاف ملخططات تعوي�ض ال�ضحايا.
 -44وحتث الدول الأع�ضاء� ،إق��رارا منها ب�أهمية الك�شف عن كل حوادث العنف التي يتع َّر�ض لها
الأطفال نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني �أو حمكوما عليهم والت�صدي
لتلك احلوادث ،على القيام ،عند االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) �ضمان �أن حترتم القوانني املن�شئة اللتزامات الإبالغ عن حوادث العنف �ضد الأطفال
التي تقع داخل نظام العدالة حقوق الأطفال و�أن جت�سد تلك القوانني يف اللوائح ذات ال�صلة بالهيئات
ويف قواعد ال�سلوك ،و�ضمان �أن تتوافر لدى جميع املتعاملني مع الأطفال �إر�شادات وا�ضحة ب�ش�أن
متطلبات الإبالغ وعواقبه؛
(ب) تنفيذ تدابري تكفل حماية املوظفني الذين يب ِّلغون بح�سن نية عن حوادث عنف يزعم
ارتكابها �ضد الأطفال ،واعتماد قواعد و�إجراءات حتمي هوية املهنيني والأفراد العاديني الذين يلفتون
انتباه ال�سلطات املخت�صة �إىل حاالت عنف ارتكبت �ضد� أطفال؛
(ج) �ضمان الإ�سراع ب�إجراء حتقيقات م�ستقلة وفعالة يف جميع حوادث العنف التي يزعم
ارتكابها �ضد الأطفال املتعاملني مع نظام العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني �أو مدانني ،تقوم بها
�سلطات خمت�صة وم�ستقلة وي�ستعان فيها مبوظفني طبيني ،وذلك يف ظل االحرتام التام ملبد�أ ال�سرية.

�سابع ع�شر -تقوية �آليات
امل�ساءلة والإ�شراف
 -45حتث الدول الأع�ضاء على اتخاذ جميع التدابري املالئمة من �أجل مكافحة الإفالت من العدالة
والت�ساهل مع العنف الذي ميار�س �ضد الأطفال داخل نظام العدالة ،وذلك بطرائق منها �إن�شاء برامج
توعية وتثقيف ،واملقا�ضاة الفعالة ملرتكبي حوادث العنف �ضد الأطفال داخل نظام العدالة.
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 -46وت�شجع ال��دول الأع�ضاء على �ضمان وج��ود تعهد وال�ت��زام وا�ضحني وم�ستدامني على جميع
امل�ستويات يف م�ؤ�س�سات العدالة مبنع العنف �ضد الأطفال والت�صدي له على نحو يراعي احتياجات
الطفل واملتطلبات اجلن�سانية.
 -47وحتث الدول الأع�ضاء على القيام ،عند االقت�ضاء ومع مراعاتها ال�صكوك القانونية الدولية ذات
ال�صلة ،مبا يلي:
(�أ) تعزيز امل�ساءلة عن حوادث العنف �ضد الأطفال داخل نظام العدالة ،بعدة و�سائل منها
و�ضع وتنفيذ تدابري فعالة تعزز النزاهة ومتنع الف�ساد؛
(ب) �إر�ساء �آليات م�ساءلة داخلية وخارجية يف �أجهزة ال�شرطة و�أماكن االحتجاز؛
(ج) �إر�ساء كل العنا�صر الرئي�سية التي يت�ألف منها نظام م�ساءلة فعال ،مبا يف ذلك �آليات
وطنية م�ستقلة معنية بالإ�شراف والر�صد وال�شكاوى فيما يخ�ص الهيئات التي تتعامل مع الأطفال؛
(د) �ضمان �إجراء حتقيقات م�ستقلة و�سريعة وفعالة يف اجلرائم التي تنطوي على عنف �ضد
الأطفال داخل نظام العدالة ومقا�ضاة مرتكبيها؛
(ﻫ) �ضمان م�ساءلة كل امل�س�ؤولني العموميني الذين ثبتت م�س�ؤوليتهم عن عنف مور�س �ضد
الأطفال ،وذلك من خالل تدابري ت�أديبية تتخذ يف �أماكن العمل و�إنهاء خدمة ه�ؤالء امل�س�ؤولني و�إجراء
حتقيقات جنائية معهم عند االقت�ضاء؛
(و) تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة العمومية ب�ش�أن جميع التدابري املتخذة من �أجل م�ساءلة
مرتكبي �أعمال العنف وامل�س�ؤولني عن منع هذا العنف؛
(ز)  �إجراء حتقيقات جنائية وحتقيقات �أخرى عمومية ب�ش�أن جميع التقارير اجلادة املتعلقة
بالعنف املمار�س �ضد الأطفال يف � ِّأي مرحلة من مراحل �سري العدالة ،و�ضمان �أن جترى تلك التحقيقات
على يد �أ�شخا�ص م�شهود لهم بالنـزاهة و�أن متول متويال كافيا و�أن ت�ستكمل دون ت�أخري ال داعي له.

اجلزء الثالث
منع اجلرمية والعنف �ضد املر�أة
وامل�سائل اخلا�صة بال�ضحايا

�أوالً -منع اجلرمية
 -26مبادئ توجيهية للتعاون وامل�ساعدة التقنية
يف جمال منع اجلرمية يف املدن*
12

�ألف -ت�صميم �أن�شطة التعاون وامل�ساعدة وتنفيذها

�أدناه.

-1

ينبغي جلميع م�شاريع التعاون املتعلقة مبنع اجلرمية يف املدن �أن تراعي املبادئ املب ّينة

 -1نهج حملي ملعاجلة امل�شاكل
 -2تتّ�سم اجلرمية يف املدن بتع ّدد عواملها و�أ�شكالها .لذلك� ،سيكون من املفيد يف �أحيان
من�سقة على امل�ستوى
كثرية اتباع نهج ينطوي على م�شاركة وكاالت متع ّددة ،والت�صدي للجرمية ب�صورة ّ
املحلي ،وفق ًا خلطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية .وهذا ينطوي على ما يلي:
(�أ)  �إجراء درا�سة ا�ستق�صائية ت�شخي�صية حملية للظواهر الإجرامية وخ�صائ�صها والعوامل
امل�ؤدية �إليها وال�شكل الذي ت�أخذه ومداه؛
(ب) حتديد جميع اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة التي ت�ستطيع امل�شاركة يف �إعداد الدرا�سة
الت�شخي�صية املذكورة �أعاله يف جمايل منع اجلرمية ومكافحتها ،مثل :امل�ؤ�س�سات العامة (الوطنية �أو
املحلية) ،وامل�س�ؤولني املحليني املنتخبني ،والقطاع اخلا�ص (الرابطات ،الهيئات) ،والقطاع التط ّوعي،
وممثلي املجتمع املحلي ،وما �إىل ذلك؛
(ج) �إقامة �آليات للت�شاور ،حيثما اقت�ضى الأمر ،لكي ت�ساعد على توثيق االت�صاالت ،وتبادل
املعلومات ،والعمل امل�شرتك ،و�صوغ ا�سرتاتيجية متما�سكة؛
(د) و�ضع حلول ممكنة لهذه امل�شاكل يف الإطار املحلي.

* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،9/1995املعتمد يف  24متوز/يوليه .1995
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 -2خطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية
 -3ينبغي لوا�ضعي خطة عمل متكاملة ملنع اجلرمية ،لكي تكون اخلطة �شاملة وف َّعالة:
(�أ)  �أن يحدِّ دوا ما يلي:
‘ ’1طبيعة و�أن��واع م�شاكل اجلرمية التي ينبغي الت�صدي لها ،مثل ال�سرقة وال�سلب وال�سطو
واالعتداءات العن�صرية ،واجلرائم ذات ال�صلة باملخدرات ،وجنوح الأح��داث وحيازة �أ�سلحة
نارية ب�شكل غري م�شروع ،مع مراعاة جميع العوامل التي قد ت�س ّبب هذه امل�شاكل �أو ت�سهم فيها
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر؛
‘ ’2الغايات املتوخّ اة واملواعيد الزمنية املح ّددة لبلوغها؛
‘ ’3الإجراءات املتوخَّ اة وم�س�ؤوليات كل من املعنيني بتنفيذ اخلطة (على �سبيل املثال ،ما �إذا
كان ينبغي تعبئة املوارد املحلية �أم الوطنية)؛
(ب) �أن ينظروا يف �إ�شراك جمموعة من اجلهات الفاعلة مت ّثل على وجه اخل�صو�ص:
‘ ’1الأخ�صائيون االجتماعيون ،العاملون يف الرتبية والتعليم ويف الإ�سكان وال�صحة ،بالإ�ضافة
�إىل ال�شرطة ،واملحاكم ،ووكالء النيابة ،وخدمات املراقبة حتت االختبار ،وما �إىل ذلك؛
‘ ’2املجتمع املحلي :امل�س�ؤولون املنتخبون ،والرابطات ،واملتط ّوعون ،والآباء ،والهيئات اخلا�صة
بال�ضحايا ،وما �إىل ذلك؛
‘ ’3القطاع االقت�صادي :املن�ش�آت ،امل�صارف ،امل�ؤ�س�سات التجارية ،النقل العام ،وما �إىل ذلك؛
‘ ’4و�سائط الإعالم؛
(ج) �أن ينظروا يف مدى �صلة عوامل مثل التايل ذكرها بخطة العمل يف جمال منع اجلرمية:
‘ ’1العالقات يف الأ�سرة ،خا�صة بني الأجيال �أو بني الفئات االجتماعية ،وما �إىل ذلك؛
‘ ’2التعليم ،والقيم الدينية والأخالقية واملدنية ،والثقافة ،وما �إىل ذلك؛
‘ ’3العمالة ،والتدريب ،وتدابري مكافحة البطالة ،والفقر؛
ّ
التح�ضر؛
‘ ’4الإ�سكان وعملية
‘ ’5ال�صحة و�إ�ساءة ا�ستعمال املخدرات والكحول؛
املقدمة من احلكومة واملجتمع املحلي لأقل الأفراد حظا يف
‘� ’6إعانات الرعاية االجتماعية َّ
املجتمع؛
والتع�صب؛
‘ ’7مكافحة ثقافة العنف
ّ
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(د)  �أن ينظروا يف كفالة اتخاذ اجراءات على خمتلف الأ�صعدة:
‘ ’1الوقاية الأولية ،عن طريق ما يلي:
�أ -النهو�ض بتدابري منع اجلرمية الظرفية مثل تدعيم الأهداف وتقليل الفر�ص؛
ب -ال�ن�ه��و���ض ب��ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال���ص�ح��ة ،وال �ت �ق � ّدم ،وم�ك��اف�ح��ة جميع
�أ�شكال احلرمان االجتماعي؛
ج -تعزيز القيم االجتماعية واحرتام حقوق الإن�سان الأ�سا�سية؛
د -تعزيز امل�س�ؤولية املدنية و�إجراءات الو�ساطة االجتماعية؛
هـ -تي�سري عملية تطويع طرق عمل ال�شرطة واملحاكم؛
‘ ’2منع العود �إىل الإجرام:
�أ -عن طريق تي�سري تعديل �أ�ساليب تدخّ ل ال�شرطة (خا�صة اال�ستجابة ال�سريعة،
التدخّ ل يف نطاق املجتمع املحلي)؛
ب -عن طريق تي�سري تعديل �سبل التدخّ ل الق�ضائي وتنفيذ �سبل االنت�صاف البديلة:
‘ ’1تنويع �أ�ساليب العالج وتنويع التدابري املتخذة وفق ًا لطبيعة احلاالت وخطورتها (على
بالق�صر،
�سبيل املثال :نظم الإحالة �إىل خارج النظام الق�ضائي ،الو�ساطة ،و�ضع نظام خا�ص
ّ
وغري ذلك)؛
‘� ’2إجراء بحوث منتظمة ب�ش�أن �إعادة �إدماج جمرمي املدن يف املجتمع عن طريق تنفيذ
التدابري غري االحتجازية؛
‘ ’3ت �ق��دمي دع ��م ت�ع�ل�ي�م��ي-اج�ت�م��اع��ي لل�سجناء يف �إط� ��ار ال �ع �ق��وب��ة ،داخ���ل ال�سجن
ومتهيدا للإفراج عنهم؛
ج -ب�إعطاء املجتمع املحلي دورا �إيجابيا يف �إعادة ت�أهيل املجرمني؛
‘ ’3بعد ق�ضاء مدة العقوبة :تقدمي املعونة والدعم التعليمي-االجتماعي ،وم�ساعدة الأ�سرة،
وغري ذلك؛
‘ ’4حماية ال�ضحايا عن طريق �إدخال حت�سينات عملية يف معاجلتهم بالو�سائل التالية:
�أ�  -إثارة الوعي باحلقوق وبكيفية ممار�ستها ب�شكل ف ّعال؛
ب -تعزيز احلقوق (وخا�صة احلق يف التعوي�ض)؛
ج -ا�ستحداث نظم مل�ساعدة ال�ضحايا.
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باء -تنفيذ خطة العمل

 -1ال�سلطات املركزية
 -4ينبغي �أن تقوم ال�سلطات املركزية ،بقدر ما يتنا�سب مع اخت�صا�صها ،مبا يلي:
(�أ) تزويد اجلهات الفاعلة املحلية بو�سائل الدعم وامل�ساعدة والت�شجيع الف َّعالة؛
(ب) تن�سيق ال�سيا�سة واال�سرتاتيجيات الوطنية مع اال�سرتاتيجيات واالحتياجات املحلية؛
(ج) تنظيم �آليات للت�شاور والتعاون بني خمتلف الإدارات املعنية على امل�ستوى املركزي.
 -2ال�سلطات على جميع امل�ستويات
 -5ينبغي لل�سلطات املخت�صة على جميع امل�ستويات:
(�أ)  �أن تراعي با�ستمرار اح�ترام املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان عند الرتويج لهذه
الأن�شطة؛
ت�شجع و�/أو تن ِّفذ التدريب املنا�سب وتقدمي املعلومات الطالع ودعم جميع الفنيني
(ب) �أن ِّ
امل�شرتكني يف منع اجلرمية؛
(ج) �أن تقارن بني التجارب ّ
وتنظم تبادل الدراية التقنية؛
(د)  �أن تو ِّفر و�سيلة للتقييم املنتظم لفعالية اال�سرتاتيجية املنفَّذة وتكفل �إمكانية تنقيحها.

�  -27إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن
اجلرمية والأمن العام*
12

�إن اجلمعية العامة،
()1
�إذ ت�شري �إىل الإعالن ال�صادر مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية اخلم�سني لإن�شاء الأمم املتحدة،
والإع�لان املتعلق بالتدابري الرامية �إىل الق�ضاء على الإره��اب ال��دويل )2(،و�إع�لان نابويل ال�سيا�سي
()3
وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية،
ت�صدر ر�سميا �إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية والأمن العام ،التايل:
()13

()14

()15

املادة 1
تعمل الدول الأع�ضاء على حماية �أمن ورفاه مواطنيها و�سائر الأ�شخا�ص املوجودين داخل حدود
واليتها الق�ضائية ،باتخاذ تدابري وطنية فعالة ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية ،مبا يف ذلك
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،60/51املعتمد يف  12كانون الأول/دي�سمرب .1996
()1قرار اجلمعية العامة .6/50
()2مرفق قرار اجلمعية العامة .60/49
( ،A/49/748)3املرفق ،الفرع �أوالً�-ألف.
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اجلرمية املنظمة ،واالجتار غري امل�شروع باملخدرات والأ�سلحة ،وتهريب الأ�شياء الأخرى غري امل�شروعة،
واالجتار املنظم بالأ�شخا�ص ،وجرائم الإرهاب ،وغ�سل العائدات املت�أتية من اجلرائم اخلطرية ،وتتعهد
ب�أن تتعاون معا يف تلك اجلهود.

املادة 2
تقوم الدول الأع�ضاء بتعزيز التعاون وامل�ساعدة على ال�صعيد الثنائي والإقليمي واملتعدد الأطراف
والعاملي يف جمال �إنفاذ القوانني ،مبا يف ذلك ،ح�سب االقت�ضاء ،ترتيبات تبادل امل�ساعدة القانونية،
ت�سهيال لك�شف مرتكبي اجلرائم عرب الوطنية اخلطرية �أو امل�س�ؤولني عنها على نحو �آخر ،و�ضبطهم
ومالحقتهم ق�ضائيا ،و�ضمانا لإمكانية التعاون بني �سلطات �إنفاذ القوانني وغريها من ال�سلطات
املخت�صة تعاونا فعاال على �أ�سا�س دويل.

املادة 3
تتخذ ال��دول الأع�ضاء تدابري ملنع دع��م التنظيمات الإجرامية ومنع عملياتها يف �أرا�ضيها
الوطنية .وتقدم� ،إىل �أق�صى حدود امل�ستطاع ،ما يلزم لت�سليم من يرتكبون جرائم عرب وطنية خطرية
�أو مالحقتهم ق�ضائيا لكيال يجدوا مالذا �آمنا.

املادة 4
ينبغي للتعاون وامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل املتعلقة باجلرمية ع�بر الوطنية اخلطرية،
ح�سب االق�ت���ض��اء� ،أن ي�شمال �أي���ض� ًا تدعيم نظم ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ب�ين ال ��دول الأع �� �ض��اء وتقدمي
امل�ساعدة التقنية الثنائية واملتعددة الأط ��راف �إىل ال��دول الأع���ض��اء ،با�ستخدام التدريب وبرامج
التبادل والأكادمييات الدولية للتدريب على �إنفاذ القوانني واملعاهد املعنية بالعدالة اجلنائية ،على
ال�صعيد الدويل.

املادة 5
حتثّ الدول الأع�ضاء التي مل ت�صبح بعد �أطراف ًا يف املعاهدات الدولية الرئي�سية القائمة املتعلقة
مبختلف جوانب م�شكلة الإرهاب الدويل على �أن تفعل ذلك يف �أقرب وقت ممكن .وتقوم الدول الأطراف
بتنفيذ �أحكام تلك املعاهدات تنفيذا فعاال من �أجل مكافحة اجلرائم الإرهابية .وتتخذ الدول الأع�ضاء
�أي�ض ًا التدابري الالزمة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة  ،60/49امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�سمرب  1994ب�ش�أن
التدابري الرامية �إىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل ،والإعالن املتعلق بالتدابري الرامية �إىل الق�ضاء على
الإرهاب الدويل ،الوارد يف مرفق ذلك القرار.

املادة 6
حتثّ ال��دول الأع�ضاء التي مل ت�صبح بعد �أطراف ًا يف االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات
على �أن تفعل ذل��ك يف �أق��رب وق��ت ممكن .وتنفذ ال��دول الأط ��راف تنفيذا فعاال �أح�ك��ام االتفاقية

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

224

الوحيدة للمخدرات لعام  )4(،1961ب�صيغتها املعدلة بربوتوكول عام  )5(1972واتفاقية امل�ؤثرات
العقلية لعام  )6(1971واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجت��ار غري امل�شروع باملخدِّ رات وامل�ؤثرات
العقلية لعام  )7(.1988وت��ؤ ّك��د ال�ـ��دول الأع�ضاء جم��ددا ،على وج��ه التحديد �أن�ه��ا ،ا�ستنادا �إىل
امل�س�ؤولية امل�شرتكة� ،ستتخذ جميع ال�ت��داب�ير الوقائية والإن �ف��اذي��ة ال�لازم��ة للق�ضاء على �إنتاج
املخدِّ رات وامل��ؤث��رات العقلية واالجت��ار فيها وتوزيعها وا�ستهالكها ب�شكل غري م�شروع ،مبا يف ذلك
ال�ت��داب�ير ال��رام�ي��ة �إىل تي�سري حم��ارب��ة املجرمني ال�ضالعني يف ه��ذا ال�ن��وع م��ن اجل��رمي��ة املنظمة
عرب الوطنية.
()13

()12

()14

()15

املادة 7
تتخذ الدول الأع�ضاء ،يف حدود واليتها الق�ضائية الوطنية ،تدابري لتح�سني قدرتها على ك�شف
واعرتا�ض مرتكبي اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية ،وو�سائل هذه اجلرمية وعائداتها ،وحركة �أولئك
الأ�شخا�ص وتلك الو�سائل والعائدات عرب احل��دود ،وتتخذ تدابري حم��ددة فعالة لت�أمني حدودها
الإقليمية ،ومنها ،على �سبيل املثال ،ما يلي:
(�أ) اعتماد �ضوابط ف َّعالة على املتفجرات ومكافحة قيام املجرمني باالجتار غري امل�شروع مبواد
مع ّينة �ص ّممت خ�صي�صا ال�ستخدامها يف �صنع �أ�سلحة نووية �أو بيولوجية �أو كيميائية ،ويف مكونات تلك
املعدات ،و�أن ت�صبح �أطراف ًا يف جميع املعاهدات الدولية ذات ال�صلة املتعلقة ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل من
�أجل تقليل املخاطر النا�شئة عن ذلك االجتار و�أن تنفذها تنفيذا كامال؛
(ب) تعزيز الإ�شراف على عمليات �إ�صدار ج��وازات ال�سفر وزي��ادة حمايتها من التالعب
والتزوير؛
(ج) تعزيز �إنفاذ اللوائح املتعلقة باالجتار عرب الوطني غري امل�شروع بالأ�سلحة النارية ،بهدف
قمع ا�ستخدام الأ�سلحة النارية يف الأن�شطة الإجرامية وتخفي�ض احتماالت ت�أجيج ال�صراعات القاتلة؛
(د) تن�سيق التدابري وتبادل املعلومات من �أجل مكافحة التهريب الإجرامي املنظم للأ�شخا�ص
عرب احلدود الوطنية.

املادة 8
�سعيا �إىل زيادة مكافحة التدفق عرب الوطني لعائدات اجلرمية ،تتفق الدول الأع�ضاء على اتخاذ
تدابري ،ح�سب االقت�ضاء ،ملكافحة �إخفاء �أو متويه املن�ش�أ احلقيقي لعائدات اجلرميـة عرب الوطنيــة
اخلطرية ،والتحويل �أو النقل املعتمدين لتلك العائدات لذلك الغر�ض .وتتفق الدول الأع�ضاء على �أن
ت�شرتط م�سك امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ال�سجالت ح�سب الأ�صول ،و�أن ت�شرتط ،ح�سب
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،520الرقم .7515
()5املرجع نف�سه ،املجلد  ،976الرقم .14152
()6املرجع نف�سه ،املجلد  ،1019الرقم .14956
()7انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة العتماد اتفاقية ملكافحة االجتار غري امل�شروع باملخدِّ رات وامل�ؤثرات العقلية،
فيينا 25 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  20 -كانون الأول/دي�سمرب  ،1988املجلد الأول (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)E.94.XI.5
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االقت�ضاء ،الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ،و�أن تكفل وجود قوانني و�إجراءات فعالة ت�سمح ب�ضبط عائدات
اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية وم�صادرتها .وت�سلم الدول الأع�ضاء باحلاجة �إىل تقييد تطبيق قوانني
ال�سرية امل�صرفية� ،إذا وجدت تلك القوانني ،فيما يتعلق بالعمليات الإجرامية و�إىل احل�صول على تعاون
امل�ؤ�س�سات املالية على ك�شف هذه العمليات و�أيِّ عمليات �أخرى ميكن ا�ستخدامها بغر�ض غ�سل الأموال.

املادة 9
تتفق ال��دول الأع�ضاء على اتخاذ خطوات لتعزيز املقدرة املهنية العامة لدى نظمها اخلا�صة
بالعدالة اجلنائية و�إنفاذ القوانني وم�ساعدة ال�ضحايا ،ولدى ال�سلطات التنظيمية ذات ال�صلة ،عن طريق
تدابري مثل التدريب وتخ�صي�ص املوارد و�إبرام ترتيبات امل�ساعدة التقنية مع الدول الأخرى ولت�شجيع
م�شاركة جميع عنا�صر جمتمعاتها يف مكافحة ومنع اجلرمية عرب الوطنية اخلطرية.

املادة 10
تتفق الدول الأع�ضاء على �أن تكافح وحتظر الف�ساد والر�شوة ،اللذين يق ّو�ضان الأ�س�س القانونية
للمجتمع املدين ،وذلك ب�إنفاذ القوانني الداخلية املنطبقة اخلا�صة مبكافحة ذلك الن�شاط .وحتقيقا لهذه
من�سقة للتعاون الدويل على كبح ممار�سات
الغاية ،تتفق الدول الأع�ضاء �أي�ض ًا على النظر يف �صوغ تدابري ّ
الف�ساد وتطوير اخلربة التقنية ملنع الف�ساد ومكافحته.

املادة 11
حترتم الإجراءات املتخذة لتعزيز هذا الإعالن احرتام ًا كام ًال ال�سيادة الوطنية والوالية الق�ضائية
الإقليمية للدول الأع�ضاء وحقوق الدول الأع�ضاء والتزاماتها مبوجب املعاهدات القائمة والقانون الدويل،
وتتوافق هذه الإجراءات مع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية على نحو ما تعرتف به الأمم املتحدة.

 -28تنظيم تداول الأ�سلحة النارية بغر�ض منع اجلرمية
وحماية ال�صحة وال�سالمة العامة*
12

�إن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
()1
�إذ ي�شري �إىل القرار  9ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة التا�سع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
و�إذ ي�شري �إىل اجلزء رابع ًا�-ألف من قراره  27/1995امل�ؤرخ  24متوز/يوليه  ،1995و�إىل قراره
 28/1996امل�ؤرخ  24متوز/يوليه ،1996
()13

*قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،28/1997املعتمد يف  21متوز/يوليه .1997
()1انظر  ،A/CONF.169/16/Rev.1الف�صل الأول.
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و�إذ ي�ضع يف اعتباره �ضرورة التنفيذ الفعال لذينك القرارين،
()2
و�إذ يحيط علما بتقرير الأمني العام عن التدابري الرامية �إىل تنظيم تداول الأ�سلحة النارية،
()12

و�إذ يحيط علما �أي�ض ًا بالنتائج ال��واردة يف م�شروع "درا�سة الأمم املتحدة الدولية ب�ش�أن تداول
الأ�سلحة النارية"( )3الذي �أعدته �شعبة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،بالأمانة العامة،
و�إذ يحيط علما كذلك مبا ا�ضطلعت به اللجنة امل�شرتكة بني الدول الأمريكية ملكافحة تعاطي
املخدرات التابعة ملنظمة الدول الأمريكية من �أعمال ب�ش�أن م�س�ألة مراقبة احلركة الدولية للأ�سلحة
النارية واملتفجرات غري امل�شروعة ،مبا يف ذلك االقرتاح اخلا�ص بالالئحة النموذجية ملراقبة احلركة
الدولية للأ�سلحة النارية،
يحث ال ��دول الأع���ض��اء التي مل ت��رد بعد على اال�ستبيان املت�صل مب�شروع "درا�سة
-1
ّ
()3
الأمم املتحدة ال��دول�ي��ة ب�ش�أن تنظيم ت ��داول الأ�سلحة النارية" �أن تفعل ذل��ك قبل ي��وم 30
�أيلول�/سبتمرب 1997؛
()13

 -2يطلب �إىل الأمني العام �أن يوا�صل جمع البيانات ون�شر املعلومات عن تنظيم تداول الأ�سلحة
النارية ،مبا يف ذلك ال�شكل املنقَّح للدرا�سة اال�ستق�صائية امل�شار �إليه يف تقرير اجتماع فريق اخلرباء
ب�ش�أن جمع املعلومات عن تنظيم تداول الأ�سلحة النارية وحتليل هذه امل�س�ألة ،الذي ُعقد يف فيينا من 10
�إىل � 14شباط/فرباير  )4(،1997وكذلك االحتفاظ دوما وبانتظام بقائمة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص ومنظمات
االت�صال يف كل دولة ع�ضو ممن تقع عليهم م�س�ؤولية توفري تلك املعلومات وحت�سني قاعدة البيانات
القائمة ب�ش�أن تنظيم تداول الأ�سلحة النارية؛
()14

 -3يحيط علما مع التقدير باقرتاح الأمني العام الدعوة �إىل عقد اجتماع خم�ص�ص الغر�ض
ملمثلي املنظمات الدولية ذات ال�صلة( )5من �أجل حت�سني عملية تن�سيق جمع البيانات التي تعد �ضرورية
من �أجل توفري فهم �أوفى للم�سائل التي مت�س تنظيم تداول الأ�سلحة النارية؛
()15

 -4يطلب �إىل الأمني العام �أن يعمل ،يف حدود املوارد املوجودة ،على تعزيز م�شاريع التعاون
التقني التي ت�سلم ب�أهمية تنظيم تداول الأ�سلحة النارية يف مواجهة ظاهرة العنف �ضد الن�ساء ،ويف
تعزيز توفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية ومعاجلة م�شكلة الأطفال وال�شباب ك�ضحايا للجرمية ومرتكبني
لها ،ويف �إعادة �إقرار �سيادة القانون �أو تعزيزها يف م�شاريع حفظ ال�سالم بعد انتهاء املنازعات؛
ي�شجع الدول الأع�ضاء على �أن تنظر� ،إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،يف اتّباع نهوج لتنظيم
-5
ِّ
ا�ستخدام املدنيني للأ�سلحة النارية تت�ضمن العنا�صر امل�شرتكة التالية:
(�أ)

لوائح خا�صة ب�سالمة الأ�سلحة النارية وتخزينها؛

 E/CN.15/1997/4و.Corr.1

()2
()3

.E/CN.15/1997/CRP.6

()4

.E/CN.15/1997/CRP.4

( ،E/CN.15/1997/20)5الفقرة .10
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(ب) عقوبات مالئمة و�/أو جزاءات �إدارية للجرائم التي تنطوي على �إ�ساءة ا�ستعمال الأ�سلحة
النارية �أو حيازتها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ج) تخفيف امل�س�ؤولية اجلنائية �أو االعفاء منها� ،أو العفو� ،أو برامج مماثلة ترى الدول
الأع�ضاء املنفردة �أنها مالئمة لت�شجيع املواطنني على ت�سليم الأ�سلحة النارية غري امل�شروعة وغري
امل�أمونة وغري املطلوبة؛
(د) نظام للرتخي�ص ي�شمل الرتخي�ص ملتاجر الأ�سلحة النارية ،ل�ضمان �أ َّال توزع الأ�سلحة
النارية على �أ�شخا�ص مدانني بجرائم خطرية �أو على � ِّأي �أ�شخا�ص �آخرين حمظور عليهم امتالك �أو
حيازة الأ�سلحة النارية مبوجب قوانني الدول الأع�ضاء املعنية؛
(ﻫ) نظام مل�سك �سجالت الأ�سلحة النارية ي�شمل نظام ًا للتوزيع التجاري للأ�سلحة النارية
وا�شرتاط و�ضع عالمات مالئمة عند ال�صنع وعند اال�سترياد ،وذلك مل�ساعدة التحقيقات اجلنائية
ولتثبيط النـزوع �إىل ال�سرقة ،ول�ضمان عدم توزيع الأ�سلحة النارية �إ َّال على الأ�شخا�ص الذين يجوز لهم
قانون ًا امتالك �أو حيازة �أ�سلحة نارية مبوجب قوانني الدول الأع�ضاء املعنية؛
 -6يطلب �إىل الأم�ين العام �أن ي��درج يف ج��داول الأع�م��ال امل�ؤقتة حللقات العمل االقليمية
الأرب��ع ب�ش�أن تنظيم ت��داول الأ�سلحة النارية ،التي �ستعقد يف عام  1997وفق ًا خلطة العمل( )6التي
�أقرها املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  ،28/1996ويف حدود املوارد املوجودة �أو رهنا بتو ُّفر
�أموال من خارج امليزانية ،بنودا تتعلق ،ب�إمكانية �صوغ �إعالن مبادئ للأمم املتحدة ،ي�ستند �إىل النهوج
التنظيمية املقرتحة �أعاله ،وجمع معلومات قابلة للمقارنة حول تنظيم تداول الأ�سلحة النارية ،وتوفري
امل�ساعدة التقنية ،والتدريب ،وتقا�سم املعلومات ،واحلاجة �إىل تنفيذ اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو
اقليمية �أو متعددة الأط��راف ب�ش�أن مكافحة االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة النارية ،مبا يكفل جلميع
الدول الأع�ضاء قدرات كافية يف جمال تنظيم تداول الأ�سلحة النارية ،ويطلب ال�سماح ب�أن تديل كل
من املنظمات غري احلكومية املهتمة ،يف حلقات العمل الإقليمية ،ببيان عن املوا�ضيع امل�شمولة بجداول
�أعمالها ،على �أ َّال ي�سمح لها بح�ضور اجتماعات حلقات العمل التي �ستناق�ش فيها م�سائل ح�سا�سة تتعلق
ب�إنفاذ القانون؛
 -7يطلب �أي�ض ًا �إىل الأمني العام �أن يلتم�س �آراء الدول الأع�ضاء واملعاهد التي تت�ألف منها
�شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وهيئات الأمم املتحدة واملنظمات
احلكومية الدولية وغري احلكوميـة ذات ال�صلة ،ب�ش�أن �صــوغ �إعــالن مبادئ ي�ستند �إىل النهوج التنظيمية
املقرتحة �أعاله ،و�أن يقدِّ م �إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورتها ال�سابعة تقريرا يت�ضمن
الآراء الواردة؛
 -8يطلب كذلك �إىل الأم�ين العام �أن يتق�صى ال�سبل والو�سائل الكفيلة ب�صوغ برنامج
للتثقيف امل�ستمر للقائمني على �إدارة العدالة اجلنائية ،ولتثقيف النا�س وتوعيتهم بال�صالت القائمة
بني ا�ستخدام املدنيني للأ�سلحة النارية وامل�ستويات غري املقبولة التي بلغها العنف يف املدن واملجتمعات
()12

()6الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،1996 ،امللحق رقم  ،(E/1996/30) 10الفقرة ( 73ز).
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املحلية وداخ��ل الأ��س��ر ،و�أن ي��و ّزع تلك املعلومات بغر�ض ت�شجيع ال��دول الأع�ضاء على اال�ضطالع
بربامج مماثلة؛
ي�شجع ال��دول الأع���ض��اء على �أن تكفل اقتفاء �أث��ر الأ�سلحة النارية غ�ير امل�شروعة
-9
ِّ
وتكفل ردودا دقيقة و�سريعة على الطلبات ال��واردة من دول �أع�ضاء �أخ��رى بخ�صو�ص اقتفاء �أثر
الأ�سلحة النارية؛
 -10يدعو املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإن�ترب��ول) �إىل ا�ستعرا�ض ق��درات الدول
الأع�ضاء فيها يف جمال اقتفاء �أثر الأ�سلحة النارية والبال�ستية ،بغر�ض �إ�سداء امل�شورة �إىل جلنة منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ب�ش�أن مدى كفاية تلك القدرات ،واىل تو�ضيح وجمع امل�صطلحات والأو�صاف
ال�شائعة فيما يتعلق بالأ�سلحة النارية ،ويف�ضل �أن يكون ذلك على �شكل فهر�س ،من �أجل تعزيز تقا�سم
معلومات التحقيقات عن الأ�سلحة النارية غري امل�شروعة فيما بني الدول الأع�ضاء؛
 -11يدعو �أمانتي فريق اخلرباء احلكوميني املعني بالأ�سلحة ال�صغرية واملن�ش�أ عم ًال بقرار
اجلمعية العامة  70/50باء امل��ؤرخ يف  12كانون الأول/دي�سمرب  1995و�سائر املنظمات احلكومية
الدولية املتخ�ص�صة ذات ال�صلة �إىل تزويد جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبعلومات عن نتائج
�أعمالها فيما يتعلق بانت�شار الأ�سلحة الع�سكرية ال�صغرية غري القانونية يف الدول الأع�ضاء؛
 -12يدعو جمل�س التعاون اجلمركي امل�سمى �أي�ض ًا "املنظمة العاملية للجمارك" �إىل �إعادة
النظر يف املمار�سات اجلمركية الدولية املتعلقة بحركة الأ�سلحة النارية املخ�ص�صة للأغرا�ض املدنية
واالجتاهات العاملية يف تهريب الأ�سلحة النارية ،مبا يف ذلك �أمور منها تراخي�ص اال�سترياد والت�صدير
والر�صد والربوتوكوالت النموذجية مبا فيها �شهادة ا�سترياد وت�صدير م�شرتكة ونظام الإ�شعار امل�سبق،
بغر�ض �إ�سداء امل�شورة للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ب�ش�أن فعالية عمليات املراقبة املتعلقة
باحلركة الدولية للأ�سلحة النارية؛
 -13يدعو املنظمات احلكومية الدولية الأخرى املخت�صة �إىل �إعادة حتليل بياناتها ب�ش�أن امل�سائل
املتعلقة بالأ�سلحة النارية يف �إطار الدرا�سة الدولية عن تنظيم تداول الأ�سلحة النارية من �أجل اطالع
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،عن طريق الأمني العام ،على ما ميكن اتخاذه من خطوات لتح�سني
جمع وحتليل الإح�صاءات املتعددة التخ�ص�صات ذات ال�صلة؛
 -14يك ّرر طلبه �إىل الأمني العام ب�أن ين�شر "درا�سة الأمم املتحدة الدولية ب�ش�أن تنظيم تداول
الأ�سلحة النارية" وفق ًا للربنامج الوارد يف خطة العمل التي �أق ّرها املجل�س يف قراره  ،28/1996و�أن يو ّزع
الدرا�سة على �أو�سع نطاق ممكن؛
ي�شجع الدول الأع�ضاء على �أن تن�شر يف بلدانها تقرير الأمني العام عن التدابري الرامية �إىل
ِّ -15
()2
تنظيم تداول الأ�سلحة النارية و"درا�سة الأمم املتحدة الدولية ب�ش�أن تنظيم تداول الأ�سلحة النارية"،
و�أن تدر�س فائدة ذلك التقرير وتلك الدرا�سة يف تقييم م�س�ألة ما �إن كان ينبغي اتخاذ مبادرات جديدة
يف جمال تنظيم تداول الأ�سلحة النارية؛
 -16يطلب �إىل الأمني العام �أن يعد تقريرا عن تنفيذ هذا القرار ويقدمه �إىل جلنة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية يف دورتها ال�سابعة؛
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 -17يق ّرر �أن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،يف دورتها ال�سابعة ،يف البند املعنون
"التدابري الرامية �إىل تنظيم تداول الأ�سلحة النارية" ،باال�ستناد �إىل تقرير الأمني العام امل�شار �إليه يف
الفقرة � 16أعاله.

 -29مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية

*

12

�أوالً -مقدِّمة
 -1هناك دليل وا�ضح على �أن اال�سرتاتيجيات اجليدة التخطيط ملنع اجلرمية ال متنع اجلرمية
والإيذاء فح�سب ،بل �إنها تعزّز �أي�ض ًا �أمن املجتمع املحلي وت�سهم يف التنمية امل�ستدامة للبلدان .ومن
يح�سن نوعية حياة جميع املواطنني .ولـه فوائد طويلة
�ش�أن منع اجلرمية منعا فعاال وبطريقة م�س�ؤولة �أن ّ
الأمد من حيث تخفي�ض التكاليف االجتماعية الأخرى التي تنجم عن ارتكاب اجلرمية .ويتيح منع
اجلرمية فر�صا لوجود نهج �إن�ساين و�أكرث فعالية من حيث التكلفة �إزاء م�شاكل اجلرمية .وهذه املبادئ
التوجيهية تجُ مل العنا�صر ال�ضرورية من �أجل منع اجلرمية منعا فعاال.

ثانياً -الإطار املرجعي املفاهيمي
 -2تقع على عاتق احلكومة ،على جميع م�ستوياتها ،م�س�ؤولية �إيجاد و�إدامة وتعزيز �إطار ميكن فيه
جلميع امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات ال�صلة وجميع �شرائح املجتمع الأهلي ،مبا يف ذلك قطاع ال�شركات،
�أن ت�ؤدي دورا �أف�ضل يف منع اجلرمية.
 -3ولأغرا�ض هذه املبادئ التوجيهية ،يت�ضمن "منع اجلرمية" ا�سرتاتيجيات وتدابري ت�سعى �إىل
التقليل من احتماالت حدوث جرائم واحلد من �آثارها ال�ضارة التي قد تلحق بالأفراد واملجتمع ،مبا يف
ذلك اخلوف من اجلرمية ،وذلك بالتدخل للت�أثري يف �أ�سبابها املتعددة� .أ َّما �إنفاذ القوانني والأحكام
واجل ��زاءات الت�أديبية ،مع اال�ضطالع مبهام منع اجلرمية ،فهو يندرج خ��ارج نطاق ه��ذه املبادئ
التوجيهية ،نظر ًا لأنَّ هناك تغطية �شاملة للمو�ضوع يف �صكوك �أخرى �صادرة عن الأمم املتحدة.
 -4وتعالج هذه املبادئ التوجيهية اجلرمية و�آثارها على ال�ضحايا واملجتمع ،وت�أخذ يف االعتبار
تزايد الطابع الدويل للأن�شطة الإجرامية.
 -5وميثل �إ�شراك املجتمعات املحلية والتعاون�/إقامة �شراكات عن�صرين هامني يف مفهوم منع
اجلرمية املبني يف هذا الن�ص .ويف حني �أنَّ عبارة "املجتمع املحلي" ميكن تعريفها بطرائق خمتلفة ف�إنَّ
جوهرها يف هذا ال�سياق هو �إ�شراك املجتمع الأهلي على ال�صعيد املحلي.
 -6وي�شمل منع اجلرمية طائفة وا�سعة من النهوج ،ومن بينها النهوج التالية:
وت�شجع على ال�سلوك االجتماعي ال�سليم عن طريق التدابري االجتماعية
(�أ) تعزِّ ز رفاه النا�س ِّ
خا�صا والرتكيز على عاملي
واالقت�صادية وال�صحية والتعليمية ،مع �إيالء الأطفال وال�شباب اهتمام ًا ًّ
* مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،13/2002املعتمد يف  24متوز/يوليه .2002
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اخلطر والوقاية املرتبطني باجلرمية والإيذاء (الوقاية عن طريق التنمية االجتماعية �أو منع اجلرمية
بوا�سطة تدابري اجتماعية)؛
(ب) تغيري الظروف التي ت�سود يف الأحياء والتي ت�ؤثر على ارتكاب الأفعال الإجرامية والإيذاء
وانعدام الأمن الذي ينجم عن اجلرمية ،وذلك باال�ستفادة من املبادرات واخلربات الفنية والتزام
�أفراد املجتمع املحلي (منع اجلرمية ا�ستنادا �إىل تدابري حملية)؛
(ج) منع حدوث اجلرائم بتقليل الفر�ص ،وزيادة ال�شعور باحتمال االعتقال وتقليل املنافع،
مبا يف ذلك من خالل الت�صميم البيئي ،وتقدمي امل�ساعدة واملعلومات �إىل ال�ضحايا املحتملني والفعليني
(منع اجلرمية بوا�سطة تدابري ظرفية)؛
(د) منع العودة �إىل ارتكاب اجلرائم وذلك بامل�ساعدة على �إدماج املجرمني يف املجتمع من
جديد وغري ذلك من �آليات املنع (برامج �إعادة الإدماج).

ثالثاً -املبادئ الأ�سا�سية
القيادة احلكومية
 -7ينبغي �أن ت�ؤدي احلكومات على جميع امل�ستويات دورا قياديا يف و�ضع ا�سرتاتيجيات ف ّعالة و�إن�سانية
ملنع اجلرمية ،ويف �إن�شاء �أطر م�ؤ�س�سية والإبقاء عليها من �أجل تنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات وا�ستعرا�ضها.

التنمية االجتماعية-االقت�صادية والإدماج
 -8ينبغي �إدراج اعتبارات منع اجلرمية يف جميع ال�سيا�سات والربامج االجتماعية واالقت�صادية ذات
ال�صلة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات والربامج التي تعالج التوظيف والتعليم وال�صحة والإ�سكان والتخطيط
احل�ضري والفقر والتهمي�ش االجتماعي والإق�صاء .وينبغي الت�شديد بوجه خا�ص على املجتمعات املحلية
والأ�سر والأطفال وال�شباب املع ّر�ضني للأخطار.
التعاون/ال�شراكات
 -9ينبغي �أن يكون التعاون/ال�شراكات جزءا �أ�سا�سيا من منع اجلرمية الف ّعال ،نظر ًا للطابع الوا�سع
النطاق لأ�سباب اجلرمية واملهارات وامل�س�ؤوليات املطلوبة للت�صدي لها .وهذا ي�شمل ال�شراكات فيما
بني الوزارات وكذلك بني الهيئات واملنظمات املجتمعية املحلية واملنظمات غري احلكومية وقطاع رجال
الأعمال واملواطنني الأفراد.
اال�ستدامة/امل�ساءلة
 -10يتطلب منع اجلرمية موارد وافية ،مبا يف ذلك التمويل الالزم للهياكل والأن�شطة ،لكي يت�سنى
دعمه .وينبغي �أن تكون هناك م�ساءلة وا�ضحة عن التمويل والتنفيذ والتقييم ،وكذلك عن �إجناز
النتائج املخطط لها.
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القاعدة املعرفية
 -11ينبغي �أن ت�ستند اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والربامج والتدابري املتعلقة مبنع اجلرمية �إىل
�أ�سا�س عري�ض متعدد التخ�ص�صات من املعرفة مب�شاكل اجلرمية و�أ�سبابها املتعددة ،واملمار�سات
الواعدة والتي �أثبتت جدواها.
حقوق الإن�سان�/سيادة القانون/ثقافة امل�شروعية
 -12يجب احرتام �سيادة القانون وحقوق الإن�سان امل�س َّلم بها يف ال�صكوك الدولية التي ُتع ّد الدول
الأع�ضاء �أطراف ًا فيها ،يف جميع جوانب منع اجلرمية .وينبغي الرتويج بن�شاط لثقافة امل�شروعية يف
جمال منع اجلرمية.
الرتابط
 -13ينبغي لإج ��راءات الت�شخي�ص واال�سرتاتيجيات الوطنية ملنع اجلرمية �أن تراعي ،ح�سب
االقت�ضاء ،ال�صالت القائمة بني امل�شاكل الإجرامية املحلية واجلرمية املنظمة الدولية.
التمايز
 -14ينبغي �أن تويل ا�سرتاتيجيات منع اجلرمية االعتبار ،عند االقت�ضاء ،لالحتياجات املختلفة لدى
الرجال والن�ساء و�أن تنظر يف االحتياجات اخلا�صة ب�أفراد املجتمع امل�ست�ضعفني.

رابعاً -التنظيم والأ�ساليب والنهوج
�  -15إدراك ًا ب�أنَّ لدى جميع الدول هياكل حكومية فريدة ،يو�ضح هذا الباب الأدوات واملنهجيات التي
ينبغي �أن تنظر فيها احلكومات وجميع �شرائح املجتمع الأهلي لدى و�ضع ا�سرتاتيجيات ملنع اجلرمية
واحلد من الإيذاء .وهو ي�ستند يف ذلك �إىل املمار�سة الدولية اجليدة.

�إ�شراك املجتمع املحلي
 -16تتحمل احلكومات امل�س�ؤولية الرئي�سية يف بع�ض املجاالت املدرجة �أدناه .بيد �أنَّ امل�شاركة الف ّعالة
النا�شطة من املجتمعات املحلية و�سائر �شرائح املجتمع الأهلي تعترب جزءا �أ�سا�سيا من منع اجلرمية
الف ّعال .وينبغي للمجتمعات املحلية ب�صفة خا�صة �أن ت�ؤدي دورا ها ًّما يف حتديد �أولويات منع اجلرمية،
ويف التنفيذ والتقييم ،ويف املعاونة على ا�ستبانة قاعدة موارد م�ستدامة.
�ألف -التنظيم
الهياكل احلكومية
 -17ينبغي �أن تدرج احلكومات منع اجلرمية كجزء دائم يف هياكلها وبراجمها الرامية �إىل مكافحة
اجلرمية ،مع �ضمان وجود م�س�ؤوليات و�أهداف وا�ضحة داخل احلكومة من �أجل تنظيم منع اجلرمية،
وذلك بعدة و�سائل من بينها:
(�أ)  �إن�شاء مراكز �أو جهات حمورية ذات خربة فنية وموارد؛
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(ب) �إن�شاء خطة ملنع اجلرمية ذات �أولويات و�أهداف وا�ضحة؛
(ج) �إن�شاء روابط ات�صال وتن�سيق بني الوكاالت �أو الإدارات احلكومية ذات ال�صلة؛
(د) تعزيز ال�شراكات مع املنظمات غري احلكومية ،ومع قطاع الأعمال والقطاعني اخلا�ص
واملهني ومع املجتمع املحلي؛
(ﻫ) التما�س امل�شاركة النا�شطة من اجلمهور يف منع اجلرمية وذلك ب�إعالمه باحلاجة �إىل
التدابري والو�سائل الالزمة وبدوره.
التدريب وبناء القدرات
 -18ينبغي �أن تدعم احلكومات تطوير مهارات منع اجلرمية بالو�سائل التالية:
(�أ) توفري التطوير املهني لكبار املوظفني يف الوكاالت املخت�صة؛
(ب) ت�شجيع اجلامعات والكليات وغريها من الهيئات التعليمية املخت�صة على تقدمي دورات
درا�سية �أ�سا�سية ومتقدمة ،مبا يف ذلك التعاون مع املمار�سني؛
(ج) العمل مع القطاعات التعليمية واملهنية لو�ضع معايري ملنح ال�شهادات ومعايري للم�ؤهالت
املهنية؛
(د) تعزيز قدرة املجتمعات املحلية على التطور واال�ستجابة لالحتياجات التي تخ�صها.
دعم ال�شراكات
 -19ينبغي �أن تدعم احلكومات وجميع �شرائح املجتمع الأهلي مبد�أ ال�شراكة ،ح�سب االقت�ضاء ،وذلك
بو�سائل منها:
(�أ) النهو�ض باملعرفة ب�أهمية هذا املبد�أ ومبكونات ال�شراكات الناجحة ،مبا يف ذلك احلاجة
�إىل �أن تكون جلميع ال�شركاء �أدوار وا�ضحة و�شفافة؛
(ب) تعزيز عملية ت�شكيل هذه ال�شراكات على خمتلف امل�ستويات وعرب القطاعات؛
(ج) تي�سري ا�شتغال هذه ال�شراكات ب�شكل ف ّعال.
اال�ستدامة
 -20ينبغي �أن ت�سعى احلكومات وغريها من هيئات التمويل �إىل حتقيق ا�ستدامة الربامج واملبادرات
التي تثبت ف ّعاليتها يف منع اجلرمية ،بو�سائل منها:
(�أ) مراجعة عملية تخ�صي�ص املوارد الالزمة لإقامة و�إدامة توازن منا�سب بني نظام منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية والنظم الأخرى من �أجل حتقيق مزيد من الفعالية يف منع اجلرمية؛
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(ب) و�ضع �إجراءات م�ساءلة وا�ضحة عن التمويل والربجمة وتن�سيق املبادرات املعنية مبنع
اجلرمية؛
(ج) ت�شجيع �إ�شراك املجتمع املحلي يف عملية اال�ستدامة.

باء -الأ�ساليب
القاعدة املعرفية
 -21ينبغي للحكومة و�/أو املجتمع الأهلي ،ح�سبما هو مالئم ،العمل على تي�سري منع اجلرمية ا�ستنادا
�إىل املعرفة ،بو�سائل منها:
(�أ) توفري املعلومات الالزمة للمجتمعات املحلية من �أجل معاجلة م�شاكل اجلرمية؛
(ب) دعم عملية �إيجاد معرفة مفيدة وقابلة للتطبيق عمل ًّيا تكون موثوقا بها علميا و�صحيحة؛
(ج) دعم تنظيم وجتميع املعرفة وا�ستبانة ومعاجلة الثغرات يف القاعدة املعرفية؛
(د) تقا�سم تلك املعرفة ،ح�سبما هو مالئم ،فيما بني الباحثني ومقرري ال�سيا�سات واملعلمني
واملمار�سني من القطاعات املخت�صة الأخرى واملجتمع املحلي الأو�سع نطاقا؛
(ﻫ) تطبيق هذه املعرفة يف تكرير التدخالت الناجحة وو�ضع مبادرات جديدة وتو ّقع م�شاكل
جديدة خا�صة باجلرمية وفر�ص الوقاية منها؛
(و) �إن�شاء نظم بيانات للمعاونة على مواجهة منع اجلرمية ب�شكل �أجنع تكلفة ،مبا يف ذلك
�إجراء ا�ستق�صاءات منتظمة عن الإيذاء والإجرام؛
(ز) تعزيز تطبيق هذه البيانات للتقليل من معاودة الإي��ذاء ومن دوام الإج��رام وتقلي�ص
امل�ساحات التي ت�شهد معدالت �إجرام عالية.
التخطيط لعمليات التدخل
 -22ينبغي ملن يخطط لعمليات التدخل تعزيز �سل�سلة من الإجراءات ت�شمل ما يلي:
(�أ)  �إجراء حتليل منهجي مل�شاكل اجلرمية و�أ�سبابها وعوامل احتمال حدوثها ،وعواقبها،
وخ�صو�ص ًا على امل�ستوى املحلي؛
(ب) و�ضع خطة تقوم على �أن�سب نهج وتك ّيف التدخالت وفق ًا للم�شكلة وال�سياق املحليني
املحددين؛
(ج) و�ضع خطة تنفيذية للقيام بالتدخالت املنا�سبة التي تت�سم بالفعالية والكفاءة واال�ستدامة؛
(د) ا�ستنفار الهيئات التي تكون قادرة على معاجلة الأ�سباب؛
(ﻫ) الر�صد والتقييم.
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تقييم الدعم
 -23ينبغي للحكومات وهيئات التمويل الأخرى وامل�شاركني يف �صوغ الربامج وتنفيذها القيام مبا يلي:
(�أ) اال�ضطالع بتقييم ق�صري الأمد وطويل الأمد لإجراء اختبار �صارم ملا هو �صالح للعمل
و�أين وملاذا؛
(ب) �إجراء حتليالت لفعالية التكلفة؛
(ج) تقييم مدى ما حتققه الإجراءات من تقليل يف م�ستويات اجلرمية والإيذاء ،ويف خطورة
اجلرمية ،ويف اخلوف من اجلرمية؛
(د)  �إجراء تقييم منهجي للنواجت وللعواقب غري املق�صودة ،الإيجابية منها وال�سلبية على
ال�سواء ،املرتتبة على الإج��راءات املتخذة ،ومن ذلك مث ًال االنخفا�ض يف معدالت اجلرمية �أو و�صم
الأفراد و�/أو املجتمعات املحلية بالعار.

جيم -النهوج
 -24يت�ضمن هذا الباب تو�سعا يف نهجي منع اجلرمية القائمني على التدابري الظرفية وعلى التنمية
االجتماعية .كما يوجز النهوج التي ينبغي �أن ت�سعى احلكومات واملجتمع املدين �إىل اتباعها من �أجل
منع اجلرمية املنظمة.
التنمية االجتماعية
 -25ينبغي للحكومات �أن تعالج عوامل احتمال حدوث اجلرمية والإيذاء باتخاذ التدابري التالية:
(�أ) تعزيز العوامل الوقائية عن طريق برامج تنمية اجتماعية واقت�صادية �شاملة وال تت�سم
بو�صم الآخرين بالعار ،ت�شمل ال�صحة والتعليم والإ�سكان والتوظيف؛
(ب) تعزيز الأن�شطة التي تعالج التهمي�ش والإق�صاء؛
(ج) تعزيز ح�سم النـزاعات ب�شكل �إيجابي؛
(د) ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعليم والتوعية العامة لتعزيز ثقافة امل�شروعية والت�سامح مع
احرتام الهويات الثقافية.
التدابري الظرفية
 -26ينبغي للحكومات واملجتمع الأهلي ،مبا يف ذلك قطاع ال�شركات ح�سب االقت�ضاء� ،أن تدعم و�ضع
برامج ملنع اجلرمية ا�ستنادا �إىل اعتبارات ظرفية ،وذلك بطرائق منها:
(�أ) حت�سني الت�صميم البيئي؛
(ب) ا�ستحداث و�سائل رقابية منا�سبة تكون مراعية للحق يف اخل�صو�صية؛
(ج) الت�شجيع على ت�صميم �سلع ا�ستهالكية تزيد يف ال�صمود �أمام اجلرمية؛
(د) حماية الأهداف من � ِّأي �ضرر ،دون الت�أثري على نوعية البيئة املعمورة �أو احلدِّ من �سبل
حرية الو�صول �إىل مكان عام؛
(ﻫ) تنفيذ ا�سرتاتيجيات ملنع تكرار الإيذاء.
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منع اجلرمية املنظمة
 -27ينبغي للحكومات واملجتمعات الأهلية �أن ت�سعى �إىل حتليل ومعاجلة ال�صالت بني اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية وم�شاكل اجلرمية الوطنية واملحلية ،وذلك بطرائق منها:
(�أ) احلد من الفر�ص القائمة وامل�ستقبلية �أم��ام اجلماعات الإجرامية املنظمة للم�شاركة
بعائدات اجلرمية يف الأ�سواق امل�شروعة بوا�سطة تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو غريها من التدابري املنا�سبة؛
(ب) و�ضع تدابري ملنع �إ�ساءة اجلماعات الإجرامية املنظمة ا�ستعمال �إجراءات العطاءات
التي تطرحها ال�سلطات العمومية والإع��ان��ات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية للقيام
بن�شاط جتاري؛
(ج) ت�صميم ا�سرتاتيجيات ملنع اجلرمية ،ح�سب االقت�ضاء ،حلماية الفئات امله ّم�شة اجتماعيا،
وخ�صو�ص ًا الن�ساء والأطفال ،الذين يعتربون عر�ضة للأفعال التي ترتكبها اجلماعات الإجرامية
املنظمة ،مبا يف ذلك االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.

خام�ساً -التعاون الدويل
املعايري والقواعد
 -28الدول الأع�ضاء مدعوة ،لدى تعزيز التدابري الدولية يف جمال منع اجلرمية� ،إىل �أن تراعي
ال�صكوك الدولية الرئي�سية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان ومنع اجلرمية والتي هي �أطراف فيها ،ومنها
اتفاقية حقوق الطفل (مرفق قرار اجلمعية العامة  )25/44و�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
(القرار  )104/48ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)
والتع�سف يف ا�ستعمال
(مرفق القرار  )112/45و�إعالن املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
ال�سلطة (مرفق قرار اجلمعية العامة  )34/40واملبادئ التوجيهية للتعاون وامل�ساعدة التقنية يف جمال
منع اجلرمية يف املدن (مرفق القرار  )9/1995وكذلك �إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة :مواجهة
حتديات القرن احل��ادي والع�شرين (مرفق قرار اجلمعية العامة  )59/55واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (املرفقات الأول والثاين والثالث
بقرار اجلمعية العامة  ،25/55ومرفق القرار .)255/55
امل�ساعدة التقنية
 -29ينبغي للدول الأع�ضاء ومنظمات التمويل الدولية املخت�صة �أن تو ِّفر امل�ساعدة املالية والتقنية ،مبا
يف ذلك بناء القدرات والتدريب ،للبلدان النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية ،وللمجتمعات
املحلية واملنظمات الأخرى ذات ال�صلة من �أجل تنفيذ ا�سرتاتيجيات ملنع اجلرمية منعا ف ّعاال ول�سالمة
املجتمعات املحلية على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي واملحلي .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي تركيز
اهتمام خا�ص على البحث واتخاذ التدابري ب�ش�أن منع اجلرمية عن طريق التنمية االجتماعية.
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الت�شبيك
 -30ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تعزز �أو تن�شئ �شبكات دولية و�إقليمية ووطنية ملنع اجلرمية بهدف
تبادل املمار�سات الواعدة والتي �أثبتت جدواها ،وتبني عنا�صر قابلية نقلها ،وجعل مثل هذه املعرفة
متاحة للمجتمعات املحلية يف جميع �أنحاء العامل.
ال�صالت بني اجلرمية عرب الوطنية واجلرمية املحلية
 -31ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تتعاون على حتليل ومعاجلة ال�صالت بني اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وم�شاكل اجلرمية الوطنية واملحلية.
و�ضع �أولويات ملنع اجلرمية
 -32ينبغي للمركز املعني مبنع الإجرام الدويل والتابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية التابع
للأمانة العامة و�شبكة املعاهد التابعة واملنت�سبة �إىل برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية وغري ذلك من الكيانات املخت�صة يف الأمم املتحدة �أن تدرج يف �أولوياتها منع اجلرمية على
النحو املبني يف هذه املبادئ التوجيهية ،و�أن تقيم �آلية للتن�سيق ،و�أن ت�ضع قائمة ب�أ�سماء اخلرباء لإجراء
تقييم لالحتياجات ولإ�سداء امل�شورة التقنية.
الن�شر
 -33ينبغي للهيئات املخت�صة يف الأمم املتحدة وغريها من املنظمات ذات ال�صلة �أن تتعاون على �إ�صدار
معلومات عن منع اجلرمية ب�أكرب عدد ممكن من اللغات ،با�ستعمال كل من الو�سائل الطباعية والإلكرتونية.

 -30املبادئ التوجيهية الدولية ب�ش�أن تدابري منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية
وما يت�صل به من جرائم �أخرى*
12

مقدِّمة
�  -1أُع َّدت املبادئ التوجيهية الدولية ب�ش�أن تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالجتار
باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم �أخرى �إقرار ًا بالطابع الإجرامي لهذه اجلرائم ولتبعاتها
اجل�سيمة على الرتاث الثقايف للإن�سانية .وعم ًال بقراري اجلمعية العامة  180/66و 186/68وقرار
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي � ،19/2010أع��د مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
م�شروع املبادئ التوجيهية بالت�شاور مع الدول الأع�ضاء وبالتعاون الوثيق ،ح�سب االقت�ضاء ،مع منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) وغريهما من
املنظمات الدولية املخت�صة.
* مرفق قرار اجلمعية العامة  ،196/69املعتمد يف  18كانون الأول/دي�سمرب .2014
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 -2وا�ستعر�ضت ال�صيغة الأوىل من املبادئ التوجيهية خالل اجتماع غري ر�سمي عقده يف الفرتة من
� 21إىل  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  2011فريق من اخلرباء م�ؤلف من  20خبريا من جميع �أنحاء العامل،
تتوافر لديهم خربة يف �شتى املجاالت املتعلقة مبو�ضوع املبادئ التوجيهية ،ومنهم ممثلون للإنرتبول
ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ص .وا�ستنادا �إىل
ما قدِّ م من تعليقات وم�شورات قيمة لتح�سني م�شروع املبادئ التوجيهية ،قدِّ مت �صيغة ثانية لهذا امل�شروع
�إىل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب الع�ضوية املعني باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية،
الذي ناق�شها خالل اجتماعه الثاين املعقود يف الفرتة من � 27إىل  29حزيران/يونيه  .2012وقام فريق
اخلرباء احلكومي الدويل� ،آخذا يف اعتباره اخلال�صة التي �أعدتها الأمانة العامة للتعليقات املق َّدمة من
الدول الأع�ضاء على م�شروع املبادئ التوجيهية ،با�ستعرا�ض وتنقيح املبادئ التوجيهية خالل اجتماعه
الثالث ،املعقود يف الفرتة من � 15إىل  17كانون الثاين/يناير  ،2014بغية و�ضعها يف �صيغتها النهائية.
 -3وت�ستند املبادئ التوجيهية �إىل جوانب منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من عملية احلماية من
االجتار باملمتلكات الثقافية ،وقد روعي فيها ا�ستعرا�ض للممار�سات واملبادرات اجلارية يف عدة بلدان
للت�صدي مل�شكلة االجت��ار باملمتلكات الثقافية ،كما روعيت فيها املبادئ واملعايري املنبثقة عن حتليل
()1
ال�صكوك القانونية الدولية التالية :اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
()3
واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛( )2واتفاقية حماية امللكية الثقافية يف حالة ن�شوب نزاع م�سلح
وبروتوكوليها الأول( )3والثاين؛( )4والربوتوكول الإ�ضايف التفاقيات جنيف املعقودة يف � 12آب�/أغ�سط�س
 ،1949املتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة الدولية؛( )5واتفاقية ب�ش�أن الو�سائل التي ت�ستخدم
حلظر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة؛( )6واتفاقية املعهد
()7
الدويل لتوحيد القانون اخلا�ص املتعلقة باملمتلكات الثقافية امل�سروقة �أو امل�صدرة بطرق غري م�شروعة؛
واتفاقية حماية الرتاث الثقايف املغمور باملياه(.)8
 -4وتتاح هذه املجموعة من املبادئ التوجيهية غري امللزمة للدول الأع�ضاء لتنظر فيها يف �سياق
�إعداد وتعزيز �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها وت�شريعاتها و�آلياتها للتعاون فيما يتعلق مبنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية والرامية �إىل منع ومكافحة االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم يف جميع
الأو�ضاع .وجاء �إعدادها �إثر �إعراب اجلمعية العامة واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يف قراريهما،
عن اجلزع �إزاء ازدياد �ضلوع اجلماعات الإجرامية املنظمة يف جميع جوانب و�أ�شكال االجتار باملمتلكات
الثقافية وما يت�صل به من جرائم ،وعن �ضرورة تعزيز التعاون ال��دويل ملكافحة هذه اجلرمية على
نحو من�سق.
()12

()14

()13

()15

()16

()17

()18

()19

()1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
()2املرجع نف�سه ،املجلد  ،2349الرقم .42146
()3املرجع نف�سه ،املجلد  ،249الرقم .3511
()4املرجع نف�سه ،املجلد  ،2253الرقم .3511
()5املرجع نف�سه ،املجلد  ،1125الرقم .17512
()6املرجع نف�سه ،املجلد  ،823الرقم .11806
()7املرجع نف�سه ،املجلد  ،2421الرقم .43718
()8املرجع نف�سه ،املجلد  ،2562الرقم .45694
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 -5والهدف من املبادئ التوجيهية هو ا�ستخدامها كمرجع ملقرري ال�سيا�سات الوطنيني وك�أداة لبناء
القدرات يف جمال تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية �إىل مكافحة االجت��ار باملمتلكات
الثقافية وما يت�صل به من جرائم ،بالتن�سيق مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة و�سائر
املنظمات الدولية املخت�صة ح�سب االقت�ضاء .وا�ستنادا �إىل املبادئ التوجيهية التي و�ضعها فريق اخلرباء
احلكومي الدويل يف �صيغتها النهائية وقدمت �إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ومع مراعاة
وثيقة املعلومات التقنية الأ�سا�سية التي تت�ضمن �صيغة املبادئ التوجيهية امل�ؤرخة ني�سان�/أبريل ،2012
وتعليقات ال��دول الأع�ضاء ،لعل اللجنة تطلب من الأمانة العامة �إع��داد �أداة م�ساعدة عملية ،ح�سب
االقت�ضاء ،بغية امل�ساعدة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية.
 -6وتت�ألف املبادئ التوجيهية من �أربعة ف�صول:
(�أ) الف�صل الأول يت�ضمن مبادئ توجيهية ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات منع اجلرمية (مبا يف ذلك
جمع املعلومات والبيانات ،ودور امل�ؤ�س�سات الثقافية والقطاع اخلا�ص ،ور�صد �سوق املمتلكات الثقافية،
وال�صادرات والواردات ،واملواقع الأثرية ،والتثقيف والتوعية العامة)؛
(ب) الف�صل الثاين يت�ضمن مبادئ توجيهية ب�ش�أن �سيا�سات العدالة اجلنائية (مبا يف ذلك
االمتثال للمعاهدات الدولية ذات ال�صلة وتنفيذها ،وجترمي �سلوكيات م�ضرة حمددة �أو اعتبار �أفعال
معينة جرائم �إدارية ،وم�س�ؤولية ال�شركات ،واحلجز وامل�صادرة ،والتحريات والتحقيقات)؛
(ج) الف�صل الثالث يت�ضمن مبادئ توجيهية ب�ش�أن التعاون الدويل (مبا يف ذلك امل�سائل املتعلقة
ب�أ�س�س الوالية الق�ضائية ،وت�سليم املجرمني ،واحلجز وامل�صادرة ،والتعاون بني �سلطات �إنفاذ القانون
و�سلطات التحري ،و�إعادة املمتلكات الثقافية �أو ردها �أو �إرجاعها �إىل من�شئها)؛
(د) الف�صل الرابع يت�ضمن مبد�أ توجيهيا ب�ش�أن نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية.

�أوالً -ا�سرتاتيجيات املنع
�ألف -جمع املعلومات والبيانات
املبد�أ التوجيهي  -1ينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء وتطوير قوائم جرد �أو قواعد بيانات للممتلكات
الثقافية ،ح�سب االقت�ضاء ،بغر�ض حماية تلك املمتلكات من االجت��ار .وال يعد عدم ت�سجيل ممتلكات
ثقافية يف قوائم اجلرد املعنية ب�أيِّ حال من الأحوال �سببا يف ا�ستبعادها من احلماية من االجتار وما
يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  - 2ينبغي للدول ،حيثما �أمكن وفق ًا ملا جتيزه ت�شريعاتها الوطنية� ،أن تعترب املمتلكات
الثقافية للدولة التي ت�سن قوانني تن�ص على امللكية الوطنية �أو ملكية الدولة لتلك املمتلكات م�سجلة يف
قائمة جرد املمتلكات الثقافية الر�سمية للدولة املالكة� ،شريطة �أن تكون تلك الدولة قد �أ�صدرت بيان ًا
ر�سم ًّيا عا ًّما بهذا ال�ش�أن.
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املبد�أ التوجيهي  - 3ينبغي للدول �أن تنظر يف ما يلي:
(�أ) ا�ستحداث �إح�صاءات عن ا�سترياد املمتلكات الثقافية وت�صديرها� ،أو حت�سني الإح�صاءات
املوجودة؛
(ب) ا�ستحداث �إح�صاءات عن اجلرائم الإدارية واجلنائية املرتكبة بحق املمتلكات الثقافية �أو
حت�سني الإح�صاءات املوجودة ،حيثما كان ذلك ممكنا عمليا؛
(ج) �إن�شاء قواعد بيانات وطنية ب�ش�أن االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم
وب�ش�أن املمتلكات الثقافية املتاجر بها �أو امل�صدرة �أو امل�ستوردة ب�صورة غري م�شروعة �أو امل�سروقة �أو
املنهوبة �أو امل�ستخرجة ب�صورة غري م�شروعة �أو املتاجر بها ب�صورة غري م�شروعة �أو املفقودة� ،أو حت�سني
قواعد البيانات املوجودة ،ح�سب االقت�ضاء؛
(د) ا�ستحداث �آليات تتيح التبليغ عن املعامالت �أو املبيعات امل�شبوهة عرب الإنرتنت؛
(ﻫ) الإ�سهام يف جمع البيانات على ال�صعيد الدويل عن االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل
به من جرائم ،من خالل درا�سة الأمم املتحدة اال�ستق�صائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة
اجلنائية التي ي�ضطلع بها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،وقاعدة بيانات املنظمة
الدولية لل�شرطة اجلنائية للأعمال الفنية امل�سروقة ،ومن خالل �سائر املنظمات املعنية؛
(و) الإ�سهام يف قاعدة بيانات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اخلا�صة بالقوانني
واللوائح التنظيمية الوطنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية.
املبد�أ التوجيهي  - 4ينبغي للدول �أن تنظر ،ح�سب االقت�ضاء ،يف �إن�شاء �سلطة وطنية مركزية �أو متكني
�سلطة قائمة ،و�/أو ا�شرتاع �آليات �أخرى ،لتن�سيق الأن�شطة املت�صلة بحماية املمتلكات الثقافية من االجتار
وما يت�صل به من جرائم.

باء -دور امل�ؤ�س�سات الثقافية والقطاع اخلا�ص
املبد�أ التوجيهي  -5ينبغي للدول �أن تنظر يف ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الثقافية والقطاع اخلا�ص على اعتماد
مدونات قواعد �سلوك ،وعلى تعميم املمار�سات الف�ضلى ب�ش�أن �سيا�سات اقتناء املمتلكات الثقافية.
ت�شجع امل�ؤ�س�سات الثقافية والقطاع اخلا�ص على �إبالغ �سلطات �إنفاذ
املبد�أ التوجيهي  -6ينبغي للدول �أن ِّ
القانون عن حاالت اال�شتباه يف حدوث اجتار باملمتلكات الثقافية.
املبد�أ التوجيهي  -7ينبغي للدول �أن تنظر يف ت�شجيع ودعم تدريب موظفي امل�ؤ�س�سات الثقافية والقطاع
اخلا�ص على اللوائح التنظيمية اخلا�صة باملمتلكات الثقافية ،مبا يف ذلك قواعد اقتناء املمتلكات الثقافية،
وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة.
املبد�أ التوجيهي  -8ينبغي للدول �أن ت�شجع مقدِّ مي خدمات الإنرتنت ومنظمي املناق�صات الإلكرتونية
والبائعني عرب ال�شبكة العاملية ،ح�سب االقت�ضاء ،على التعاون على منع االجتار باملمتلكات الثقافية،
بو�سائل منها اعتماد مدونات قواعد �سلوك خا�صة بذلك.
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جيم -الر�صد
املبد�أ التوجيهي  -9ينبغي للدول �أن تنظر ،وفق ًا لل�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،يف ا�ستحداث وتنفيذ
�إج��راءات مالئمة ملراقبة اال�سترياد والت�صدير ،مثل �إ�صدار �شهادات لت�صدير املمتلكات الثقافية
وا�ستريادها.
املبد�أ التوجيهي  -10ينبغي للدول �أن تنظر يف ا�ستحداث وتنفيذ تدابري لر�صد �سوق املمتلكات الثقافية،
مبا يف ذلك على الإنرتنت.
املبد�أ التوجيهي  -11ينبغي للدول �أن تقوم ،حيثما �أمكن ذلك ،ب�إن�شاء وتنفيذ برامج لإجراء بحوث ب�ش�أن
املواقع الأثرية ولر�سم خرائطها ومراقبتها ،بغية حمايتها من ال�سلب والتنقيب غري امل�صرح به واالجتار.
دال -التثقيف والتوعية العامة
املبد�أ التوجيهي  -12ينبغي للدول �أن تنظر يف دعم وت�شجيع حمالت توعية عامة ،مبا يف ذلك عرب
و�سائط الإعالم ،لن�شر ثقافة االهتمام مب�س�ألة االجتار باملمتلكات الثقافية لدى اجلمهور العام ،بغر�ض
حماية تلك املمتلكات الثقافية من ال�سلب واالجتار.

ثانياً� -سيا�سات العدالة اجلنائية
�ألف -الن�صو�ص القانونية الدولية
املبد�أ التوجيهي  -13ينبغي للدول �أن تنظر يف اعتماد ت�شريعات جترم االجتار باملمتلكات الثقافية وما
يت�صل به من جرائم ،وفق ًا لأحكام ال�صكوك الدولية املنطبقة ،وخ�صو�ص ًا اتفاقية اجلرمية املنظمة ،فيما
يتعلق باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -14يف جمال التعاون الثنائي ،ميكن للدول �أن تنظر يف اال�ستفادة من املعاهدة النموذجية
()9
ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة.
()12

باء -اجلرائم اجلنائية والإدارية
املبد�أ التوجيهي  -15ينبغي للدول �أن تنظر ،ح�سب االقت�ضاء ،يف و�ضع تعريف ملفهوم "املمتلكات الثقافية"،
املنقولة منها وغري املنقولة ،لأغرا�ض القانون اجلنائي.
املبد�أ التوجيهي  -16ينبغي للدول �أن تنظر يف اعتبار �أفعال منها الأفعال التالية جرائم خطرية:
(�أ) االجتار باملمتلكات الثقافية؛
(ب) ت�صدير املمتلكات الثقافية وا�ستريادها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ج) �سرقة املمتلكات الثقافية (�أو النظر يف رفع م�ستوى اجلرمية من ال�سرقة العادية �إىل
جرمية خطرية �إذا انطوت على �سرقة ممتلكات ثقافية)؛
()9م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س – � 7أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع باء –  ،1املرفق.
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(د) نهب املواقع الأثرية والثقافية ،و�/أو جترمي التنقيب فيها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ﻫ) الت�آمر على ارتكاب جرم االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم� ،أو امل�شاركة
يف جماعة �إجرامية منظمة لذلك الغر�ض؛
(و) غ�سل املمتلكات الثقافية املتجر بها ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه ب�ش�أن الغ�سل يف املادة  6من
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
املبد�أ التوجيهي  -17ينبغي للدول �أن تنظر يف ت�ضمني ت�شريعاتها اجلنائية �أحكام ًا جت ِّرم �أفعا ًال �أخرى
ذات �صلة باالجتار باملمتلكات الثقافية ،مثل الإ�ضرار باملمتلكات الثقافية �أو تخريبها� ،أو اقتناء املمتلكات
الثقافية املتاجر بها مع جتنب مق�صود لو�ضعها القانوين.
املبد�أ التوجيهي  -18ينبغي للدول �أن تنظر يف ا�ستحداث التزامات ،عند االقت�ضاء ،بالتبليغ عن حاالت
اال�شتباه بحدوث اجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم ،وعن اكت�شاف مواقع �أثرية �أو العثور
على مكت�شفات �أثرية �أو �أ�شياء �أخرى ذات �أهمية ثقافية تذكر ،وينبغي للدول التي قامت بذلك �أن تنظر
يف جترمي عدم الوفاء بتلك االلتزامات.
املبد�أ التوجيهي  -19ينبغي للدول ،على نحو ال يتعار�ض مع مبادئها القانونية الأ�سا�سية� ،أن تنظر يف
�إتاحة �إمكانية اال�ستدالل على علم اجلاين ب�أنَّ ال�شيء املعني الذي ميثل ممتلكات ثقافية قد �أبلغ عن
االجتار به� ،أو ت�صديره �أو ا�سترياده ب�صورة غري م�شروعة� ،أو �سرقته� ،أو نهبه� ،أو ا�ستخراجه ب�صورة غري
م�شروعة� ،أو املتاجرة به ب�صورة غري م�شروعة ،وذلك باال�ستناد �إىل ظروف وقائعية مو�ضوعية منها مث ًال
�أن يكون ال�شيء املعني م�سجال يف قاعدة بيانات متاحة للعموم على �أنه مو�ضوع اجلرائم ال�سابقة الذكر.

جيم -اجلزاءات اجلنائية والإدارية
املبد�أ التوجيهي  -20ينبغي للدول �أن تنظر يف فر�ض ج��زاءات متنا�سبة وفعالة ورادع��ة على ارتكاب
الأفعال الإجرامية املذكورة �آنفا.
املبد�أ التوجيهي  -21ميكن للدول �أن تنظر يف اعتماد جزاءات احتجازية على ارتكاب بع�ض الأفعال
الإجرامية املختارة ،مبا يفي باملعيار الذي ت�شرتطه املادة ( 2ب) من اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ب�ش�أن "اجلرائم اخلطرية".
املبد�أ التوجيهي  -22ينبغي للدول �أن تنظر ،حيثما �أمكن ذلك ،يف اعتماد احلظر و�إ�سقاط الأهلية و�إلغاء
الرتاخي�ص كجزاءات جنائية �أو �إدارية تكميلية.
دال -م�س�ؤولية ال�شركات
املبد�أ التوجيهي  -23ينبغي للدول �أن تنظر يف ا�ستحداث م�س�ؤولية (جنائية �أو� إدارية �أو مدنية) لل�شركات
�أو الهيئات االعتبارية� ،أو تو�سيع نطاق م�س�ؤوليتها ،عن اجلرائم املذكورة� آنفا.
املبد�أ التوجيهي  -24ينبغي للدول �أن تنظر ،حيثما �أمكن ذلك ،يف ا�ستحداث جزاءات متنا�سبة وفعالة
ورادعة على ما ترتكبه ال�شركات من جرائم اجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم ،ومن تلك
اجلزاءات الغرامة �أو احلظر �أو� إ�سقاط الأهلية ،و�إلغاء الرتاخي�ص ،و�إلغاء املزايا ،مبا يف ذلك الإعفاءات
ال�ضريبية �أو املعونات احلكومية.
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هاء -احلجز وامل�صادرة
املبد�أ التوجيهي  -25ينبغي للدول �أن تنظر يف ا�ستحداث تدابري للتحري اجلنائي ب�ش�أن املمتلكات الثقافية
املتجر بها وتفتي�شها وحجزها وم�صادرتها ،وكذلك عائدات اجلرائم املت�صلة باالجتار باملمتلكات
الثقافية ،و�أن تتكفل ب�إعادتها �أو ردها �أو� إرجاعها �إىل من�شئها.
املبد�أ التوجيهي  -26ينبغي للدول �أن تنظر ،على نحو ال يتعار�ض مع مبادئها القانونية الأ�سا�سية ،يف
�إمكانية �إلزام اجلاين املزعوم �أو املالك �أو احلائز (�إذا كان مغايرا) ب�أن يثبت املن�ش�أ امل�شروع للممتلكات
الثقافية املطلوب حجزها �أو م�صادرتها ب�سبب االجتار بها �أو ما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -27ينبغي للدول �أن تنظر يف ا�ستحداث تدابري مل�صادرة عائدات اجلرمية� ،أو ممتلكات
ذات قيمة معادلة لتلك العائدات.
املبد�أ التوجيهي  -28ميكن للدول �أن تنظر يف ا�ستخدام املوجودات االقت�صادية امل�صادرة يف متويل
النفقات الالزمة لتدابري اال�سرتداد وغريها من تدابري املنع.
واو -التحريات والتحقيقات
املبد�أ التوجيهي  -29ينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء هيئات �أو وحدات لإنفاذ القانون متخ�ص�صة ،وكذلك
تزويد موظفي اجلمارك وموظفي �أجهزة �إنفاذ القانون و�أع�ضاء النيابة العامة بالتدريب املتخ�ص�ص يف
االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -30ينبغي للدول �أن تنظر يف تعزيز التن�سيق بني �أجهزة �إنفاذ القانون على ال�صعيدين
الوطني والدويل من �أجل زيادة احتمال اكت�شاف االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم
والتحري عنها بنجاح.
املبد�أ التوجيهي  -31يجوز للدول ،يف �سياق التحري والتحقيق يف اجلرائم املذكورة �آنفا ،وخ�صو�ص ًا
�إذا كانت لها �صلة باجلرمية املنظمة� ،أن تنظر يف ال�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�أن ت�ستخدم على النحو
املنا�سب �أ�سلوب الت�سليم املراقب وغريه من �أ�ساليب التحري اخلا�صة ،مثل املراقبة الإلكرتونية �أو غريها
من �أ�شكال املراقبة والعمليات امل�سترتة داخل �إقليمها ،ويف ال�سماح بقبول ما يح�صل عليه يف �سياقها من
�أدلة يف املحاكم.

ثالثاً -التعاون
�ألف -الوالية الق�ضائية
املبد�أ التوجيهي  -32ينبغي للدول �أن تنظر يف �إر�ساء واليتها الق�ضائية على الأفعال الإجرامية املذكورة
�آنفا عندما ترتكب اجلرائم داخل �إقليمها� ،أو عندما يرتكب �أحد مواطنيها اجلرائم خارج �إقليمها ،وذلك
مبا يت�سق مع مبادئ الت�ساوي يف ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية للدول وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخرى ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف ميثاق الأمم املتحدة واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية.

اجلزء الثالث� ،أو ًال -منع اجلرمية
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باء -التعاون الق�ضائي يف امل�سائل اجلنائية
املبد�أ التوجيهي  -33ينبغي للدول التي مل ت�صبح بعد �أطراف ًا يف ال�صكوك القانونية الدولية املوجودة،
وخ�صو�ص ًا اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية� ،أن تنظر يف فعل ذلك ،و�أن تتخذ من تلك ال�صكوك
�أ�سا�سا للتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة باالجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -34ينبغي للدول �أن تنظر يف �أن يزود بع�ضها بع�ضا ب�أق�صى قدر ممكن من امل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف التحريات والتحقيقات واملالحقات والإج��راءات الق�ضائية املتعلقة باجلرائم
املذكورة �آنفا ،وكذلك من �أجل تعزيز فعالية الإجراءات و�سرعتها.
املبد�أ التوجيهي  -35ينبغي للدول �أن ت�سهم يف قاعدة بيانات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
اخلا�صة بقوانني الرتاث الثقايف الوطنية ،و�أيِّ قاعدة بيانات �أخرى ذات �صلة ،و�أن حتدث حمتويات
قواعد البيانات تلك بانتظام.
جيم -ت�سليم املجرمني
املبد�أ التوجيهي  -36ينبغي للدول �أن تنظر يف جعل اجلرائم املرتكبة بحق املمتلكات الثقافية ،واملبينة
يف املبد�أ التوجيهي  ،16جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها .وينبغي للدول ،يف �سياق �إج��راءات ت�سليم
املجرمني� ،أن تنظر �أي�ض ًا حيثما �أمكن ذلك يف اعتماد وتنفيذ تدابري م�ؤقتة ل�صون املمتلكات الثقافية
ذات ال�صلة باجلرمية املزعومة ،لأغرا�ض رد تلك املمتلكات.
املبد�أ التوجيهي  -37ينبغي للدول �أن تنظر يف تعزيز فعالية و�سرعة ت�سليم مرتكبي جرائم االجتار
باملمتلكات الثقافية وم��ا يت�صل به من ج��رائ��م ،عندما تعترب اجل��رائ��م املعنية جرائم ت�ستوجب
ت�سليم مرتكبيها.
املبد�أ التوجيهي  -38ينبغي للدول �أن تنظر ،يف حال رف�ض ت�سليم املجرمني ا�ستنادا �إىل جن�سيتهم
فح�سب ،وعندما تطلب الدولة ملتم�سة الت�سليم ذلك ،يف عر�ض الق�ضية على ال�سلطة املخت�صة لتدر�س
�إمكانية املالحقة الق�ضائية.
دال -التعاون الدويل لأغرا�ض احلجز وامل�صادرة
املبد�أ التوجيهي  -39ينبغي للدول �أن تنظر يف التعاون على ك�شف املمتلكات الثقافية املتاجر بها �أو امل�صدرة
�أو امل�ستوردة ب�صورة غري م�شروعة �أو امل�سروقة �أو املنهوبة �أو امل�ستخرجة ب�صورة غري م�شروعة �أو املتاجر
بها ب�صورة غري م�شروعة �أو املفقودة ،وعلى حتديد وتعقب تلك املمتلكات وحجزها وم�صادرتها.
املبد�أ التوجيهي  -40ميكن للدول �أن تنظر يف �إن�شاء �آليات تتيح التربع باملوجودات املالية امل�صادرة �إىل
هيئات دولية �أو حكومية دولية معنية مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،مبا فيها االجتار باملمتلكات
الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
هاء -التعاون الدويل بني �سلطات �إنفاذ القانون
وال�سلطات املعنية بالتحري والتحقيق
املبد�أ التوجيهي  -41ينبغي للدول �أن تنظر يف تعزيز تبادل املعلومات عن االجتار 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 �أو امل�صدرة �أو امل�ستوردة ب�صورة غري م�شروعة �أو امل�سروقة �أو املنهوبة �أو امل�ستخرجة
ب�صورة غري م�شروعة �أو املتاجر بها ب�صورة غري م�شروعة �أو املفقودة� ،أو ربط تلك القوائم وقواعد
البيانات معا ،و�/أو عن طريق الإ�سهام يف قوائم اجلرد وقواعد البيانات الدولية.
املبد�أ التوجيهي  -42ينبغي للدول �أن تنظر ح�سب االقت�ضاء ،يف �إط��ار التعاون الق�ضائي ال��دويل ،يف
تعزيز تبادل املعلومات عما �سبق �إ�صداره من �أحكام �إدانة وما يجري من حتقيقات يف االجتار باملمتلكات
الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -43ينبغي للدول �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف من
�أجل �إن�شاء �أفرقة حتقيق م�شرتكة ب�ش�أن االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم.
املبد�أ التوجيهي  -44ينبغي للدول �أن تنظر يف �أن ي�ساعد بع�ضها بع�ضا على تخطيط وتنفيذ برامج تدريب
متخ�ص�ص ملوظفي �أجهزة �إنفاذ القانون.
املبد�أ التوجيهي  -45ينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء قنوات ات�صال مميزة بني �أجهزتها املعنية ب�إنفاذ
القانون �أو تعزيز القنوات املوجودة.

واو�  -إعادة املمتلكات الثقافية �أو ردها �أو �إرجاعها �إىل من�شئها
املبد�أ التوجيهي  -46ينبغي للدول ،بغية تعزيز التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية� ،أن تنظر يف اتخاذ
التدابري املالئمة ال�سرتجاع املمتلكات الثقافية املتاجر بها �أو امل�صدرة �أو امل�ستوردة ب�صورة غري م�شروعة
�أو امل�سروقة �أو املنهوبة �أو امل�ستخرجة ب�صورة غري م�شروعة �أو املتاجر بها ب�صورة غري م�شروعة ،من �أجل
�إعادتها �أو ردها �أو �إرجاعها �إىل من�شئها.
املبد�أ التوجيهي  -47ينبغي للدول �أن تدر�س من الناحية الإجرائية ،ح�سب االقت�ضاء ،الأحكام ال�سارية
لدى الدولة املالكة ب�ش�أن امللكية الوطنية �أو ملكية الدولة للممتلكات الثقافية ،بغية تي�سري �إعادة املمتلكات
الثقافية العمومية �أو ردها �أو� إرجاعها �إىل من�شئها.

رابعاً -نطاق التطبيق
املبد�أ التوجيهي  -48ينبغي للدول ،يف �إطار االتفاقيات الآنفة الذكر و�سائر ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة،
�أن تنظر يف تطبيق املبادئ التوجيهية يف �أيِّ ظرف ،مبا يف ذلك � ُّأي ظرف ا�ستثنائي ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل تفاقم االجتار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم.

ثانياً -العنف �ضد املر�أة
�  -31إعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة*
12

�إنَّ اجلمعية العامة،
�إذ ت�س ّلم باحلاجة امللحة �إىل �أن تط ِّبق ب�شكل �شامل على املر�أة احلقوق واملبادئ املتعلقة بامل�ساواة
بني كل الب�شر وب�أمنهم وحريتهم و�سالمتهم وكرامتهم،
و�إذ تالحظ �أنَّ ه��ذه احل�ق��وق وامل �ب��ادئ جم�سدة يف �صكوك دول �ي��ة ،منها الإع�ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان )1(،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )2(،والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية )2(،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
امل��ر�أة )3(،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
()4
�أو املهينة،
و�إذ تدرك �أنَّ تنفيذ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ب�شكل فعال من �ش�أنه
�أن ي�سهم يف الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،و�أنَّ �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،املرفق بهذا
القرار ،من �ش�أنه �أن يعزز هذه العملية ويكملها،
و�إذ يقلقها �أنَّ العنف �ضد املر�أة ميثل عقبة �أمام حتقيق امل�ساواة والتنمية وال�سلم ،على النحو
امل�س َّلم به يف ا�سرتاتيجيات نريوبي التطلعية للنهو�ض ب��امل��ر�أة )5(،التي �أو�صي فيها مبجموعة من
التدابري ملكافحة العنف �ضد املر�أة ،و�أمام التنفيذ التام التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة،
()14

()13

()15

()16

()17

*قرار اجلمعية العامة  ،104/48املعتمد يف  20كانون الأول/دي�سمرب .1993
()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم .24841
()5تقرير امل�ؤمتر العاملي ال�ستعرا�ض وتقييم �إجنازات عقد الأمم املتحدة للمر�أة :امل�ساواة والتنمية وال�سلم ،نريوبي26-15 ،
متوز/يوليه ( 1985من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.85.IV.10الف�صل الأول ،الفرع �ألف.
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و�إذ ت�ؤ ِّكد �أنَّ العنف �ضد املر�أة ي�شكل انتهاكا حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ويعوق �أو يلغي
متتع املر�أة بهذه احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،و�إذ يقلقها الإخفاق ،منذ �أمد بعيد ،يف حماية وتعزيز
تلك احلقوق واحلريات يف حاالت العنف �ضد املر�أة،
و�إذ تدرك �أنَّ العنف �ضد املر�أة هو مظهر لعالقات قوى غري متكافئة بني الرجل وامل��ر�أة عرب
التاريخ� ،أدت اىل هيمنة الرجل على املر�أة وممار�سته التمييز �ضدها والإحالة دون نهو�ضها الكامل،
و�أنَّ العنف �ضد امل��ر�أة هو من الآل�ي��ات االجتماعية احلا�سمة التي تفر�ض بها على امل��ر�أة و�ضعية
التبعية للرجل،
و�إذ يقلقها �أنَّ بع�ض فئات الن�ساء ،كالن�ساء املنتميات �إىل الأقليات ،والن�ساء املنحدرات من
الأهايل الأ�صليني ،والالجئات ،واملهاجرات ،والعائ�شات يف املجتمعات الريفية �أو النائية ،واملعوزات،
ونـزيالت امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية �أو ال�سجون ،والأطفال ،واملعوقات ،وامل�س ّنات ،والعائ�شات يف �أجواء
النـزاعات امل�سلحة ،هي فئات �شديدة ال�ضعف يف مواجهة العنف،
و�إذ ت�شري �إىل النتيجة التي ُ�سلم بها يف الفقرة  23من مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 15/1990امل�ؤرخ � 24أيار/مايو  ،1990ب�أنَّ العنف �ضد املر�أة� ،سواء يف الأ�سرة �أو يف املجتمع ،ظاهرة
منت�شرة تتخطى حدود الدخل والطبقة والثقافة ،ويجب �أن يقابل بخطوات عاجلة وفعالة متنع حدوثه،
و�إذ ت�شري �أي�ض ًا �إىل ق��رار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  18/1991امل� ��ؤرخ � 30أي��ار/
مايو  ،1991ال��ذي يو�صي فيه املجل�س بو�ضع �إط��ار ل�صك دويل يتناول� ،صراحة ،ق�ضية العنف
�ضد املر�أة،
ترحب بالدور الذي ت�ؤديه احلركات الن�سائية يف لفت املزيد من االهتمام اىل طبيعة و�صعوبة
و�إذ ّ
و�ضخامة م�شكلة العنف �ضد املر�أة،
و�إذ يثري جزعها �أنَّ الفر�ص املفتوحة �أم��ام الن�ساء لتحقيق امل�ساواة القانونية واالجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية يف املجتمع هي فر�ص يحد منها ،فيما يحد ،العنف امل�ستمر واملرت�سخ،
واقتناعا منها ب�أنَّ هناك ،يف �ضوء ما تقدم ،حاجة �إىل وجود تعريف وا�ضح و�شامل للعنف �ضد
املر�أة ،وبيان وا�ضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لت�أمني الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله،
والتزام من الدول بتحمل م�س�ؤولياتها ،والتزام من املجتمع الدويل ،مبجمله ،بال�سعي �إىل الق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة،
ت�صدر ر�سميا الإعالن التايل ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة وحتث على بذل كل اجلهد من
�أجل �إ�شهاره والتقيد به:
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املادة 1
لأغرا�ض هذا الإعالن ،يعني تعبري "العنف �ضد املر�أة" � َّأي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية اجلن�س
ويرتتب عليه� ،أو يرجح �أن يرتتب عليه� ،أذى �أو معاناة للمر�أة� ،سواء من الناحية اجل�سمانية �أو اجلن�سية
�أو النف�سية ،مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر �أو احلرمان التع�سفي من احلرية،
�سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة.

املادة 2
ُيفهم بالعنف �ضد املر�أة �أنه ي�شمل ،على �سبيل املثال ال على �سبيل احل�صر ،ما يلي:
(�أ) العنف البدين واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار الأ�سرة ،مبا يف ذلك ال�ضرب،
والتعدي اجلن�سي على �أطفال الأ�سرة الإناث ،والعنف املت�صل باملهر ،واغت�صاب الزوجة ،وختان الإناث
وغريه من املمار�سات التقليدية امل�ؤذية للمر�أة ،والعنف غري الزوجي والعنف املرتبط باال�ستغالل؛
(ب) العنف البدين واجلن�سي والنف�سي الذي يحدث يف �إطار املجتمع العام ،مبــا فـي ذلك
االغت�صاب ،والتعدي اجلن�سي ،وامل�ضايقة اجلن�سية والتخويف يف مكان العمل ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية
و� ِّأي مكان �آخر ،واالجتار بالن�ساء و�إجبارهن على البغاء؛
(ج) العنف البدين واجلن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة �أو تتغا�ضى عنه� ،أينما وقع.

املادة 3
للمر�أة احلق يف التمتع ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،بكل حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية،
ويف حماية هذه احلقوق واحلريات ،وذلك يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
واملدنية �أو � ِّأي ميدان �آخر .ومن بني هذه احلقوق ما يلي:
()6
(�أ) احلق يف احلياة؛
()7
(ب) احلق يف امل�ساواة؛
()8
(ج) احلق يف احلرية والأمن ال�شخ�صي؛
()7
(د) احلق يف التمتع املتكافئ بحماية القانون؛
()7
التعر�ض ل ِّأي �شكل من �أ�شكال التمييز؛
(هـ) احلق يف عدم ُّ
()9
(و) احلق يف �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة البدنية والعقلية؛
()12

()13

()14

()15

()6الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة 3؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .6
()7العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .26
()8الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة 3؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .9
()9العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .12
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(ز) احلق يف �شروط عمل من�صفة وم�ؤاتية؛
(ح) احلق يف �أن تكون يف م�أمن من التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
()11
املهينة.
()10

()12

()13

املادة 4
ينبغي للدول �أن تدين العنف �ضد املر�أة ،و�أال تتذرع ب�أيِّ عرف �أو تقليد �أو اعتبارات دينية للتن�صل
من التزامها بالق�ضاء عليه .وينبغي لها �أن تتبع ،بكل الو�سائل املمكنة ودون ت�أخري� ،سيا�سة ت�ستهدف
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة؛ ولهذه الغاية ينبغي لها:
(�أ)  �أن تنظر  -حيثما ال تكون قد فعلت بعد  -يف الت�صديق على اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �أو االن�ضمام �إليها �أو �سحب حتفظاتها عليها؛
(ب) �أن متتنع عن ممار�سة العنف �ضد املر�أة؛
(ج) �أن جتتهد االجتهاد الواجب يف درء �أفعال العنف عن املر�أة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها،
وفق ًا للقوانني الوطنية� ،سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال �أو ارتكبها �أفراد؛
(د)  �أن تدرج يف القوانني املحلية ج��زاءات جنائية �أو مدنية �أو ج��زاءات عمل �أو جزاءات
�إدارية بحق من ي�صيبون الن�ساء بالأ�ضرار ب�إيقاع العنف عليهن ،و�أن ت� ِّؤمن للن�ساء تعوي�ض ًا عن هذه
الأ�ضرار؛ وينبغي �أن ُتفتح فر�ص الو�صول �إىل �آليات العدالة �أمــام الن�سـاء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف ،و�أن
تتاح لهن ،ح�سبما تن�ص عليه القوانني الوطنية� ،سبل عادلة وفعالة لالنت�صاف من الأ�ضرار التي تلحق
بهن؛ وينبغي للدول �أي�ض ًا �إعالم الن�ساء مبا لهن من حقوق يف التما�س التعوي�ض من خالل هذه الآليات؛
(ﻫ)  �أن تدر�س �إمكانية و�ضع خطط عمل وطنية لتعزيز حماية املر�أة من جميع �أ�شكال العنف،
�أو �أن تدرج �أحكام ًا لذلك الغر�ض يف اخلطط املوجودة بالفعل� ،آخذة يف االعتبار ،ح�سب االقت�ضاء،
� َّأي عون ميكن �أن تقدمه املنظمات غري احلكومية ،وال �سيما منها املنظمات املعنية مب�س�ألة العنف
�ضد املر�أة؛
(و)  �أن ت�صوغ ،على نحو �شامل ،ال ُنهج الوقائية وكل التدابري القانونية وال�سيا�سية والإدارية
والثقافية التي تعزز حماية املر�أة من جميع �أ�شكال العنف وتكفل �أ َّال يتكرر �إيذاء املر�أة ب�سبب وجود قوانني
تدخل �أخرى ال تراعي نوع اجلن�س؛
وممار�سات �إنفاذية و�أ�شكال ُّ
(ز)  �أن تعمل على التكفل �إىل �أق�صى حد ممكن� ،ضمن حدود املوارد املتاحة لها وكذلك،
حيث تدعو احلاجة� ،ضمن �إط��ار التعاون ال��دويل ،ب��أن تقدِّ م �إىل الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف،
وعند االقت�ضاء اىل �أطفالهن ،م�ساعدة متخ�ص�صة ،ك�إعادة الت�أهيل ،وامل�ساعدة على رعاية الأطفال
()10الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة 5؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة 7؛ واتفاقية مناه�ضة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
()11الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،املادة 23؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
املادتان  6و.7
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و�إعالتهم ،والعالج ،وامل�شورة ،واخلدمات ال�صحية واالجتماعية ،واملرافق وال�برام��ج ،ف�ضال عن
الهياكل الداعمة؛ وينبغي لها �أن تتخذ كل التدابري الأخرى الالزمة لتعزيز �سالمتهن و�إعادة ت�أهيلهن
يف املجالني البدين والنف�سي؛
(ح)  �أن تدرج يف امليزانيات احلكومية موارد كافية لأن�شطتها املت�صلة بالق�ضاء على العنف
�ضد املر�أة؛
(ط) �أن تتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان تزويد موظفي �إنفاذ القوانني واملوظفني العموميني
امل�س�ؤولني عن تنفيذ �سيا�سات درء العنف عن املر�أة والتحقيق فيه واملعاقبة عليه ،بتدريب يجعلهم
واعني الحتياجات املر�أة؛
(ي)  �أن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة ،وال�سيما يف ميدان التعليم ،لتعديل �أمناط ال�سلوك
االجتماعية والثقافية للرجل وامل��ر�أة ،ولإزال��ة التحيز واملمار�سات التقليدية وكل املمار�سات الأخرى
تفوقه �أو �إىل القوالب اجلامدة فيما يتعلق بدور الرجل واملر�أة؛
امل�ستندة �إىل دونية � ٍّأي من اجلن�سني �أو ُّ
(ك) �أن ت�ساند الأبحاث وجتمع البيانات وت�صنف الإح�صاءات ،وخ�صو�ص ًا ما يتعلق منها
بالعنف الأ�سري ،عن مدى تف�شي خمتلف �أ�شكال العنف �ضد املر�أة؛ و�أن ت�شجع الأبحاث التي تتناول
�أ�سباب هذا العنف وطبيعته وخطورته وتبعاته ،ومدى فعالية التدابري التي تنفذ لدرئه ولتعوي�ض من
يتع َّر�ضن له؛ على �أن يجري ن�شر الإح�صاءات ونتائج الأبحاث امل�شار �إليها؛
(ل) �أن تتخذ تدابري ت�ستهدف الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء ال�شديدات ال�ضعف يف مواجهة
العنف؛
(م) �أن ت�ضطلع ،عند تقدمي التقارير التي توجب تقدميها �صكوك الأمم املتحدة ذات ال�صلة،
املتعلقة بحقوق الإن�سان ،بت�ضمني هذه التقارير معلومات عن العنف �ضد امل��ر�أة والتدابري املتخذة
لتنفيذ هذا الإعالن؛
(ن) �أن ت�شجع على �صوغ مبادئ توجيهية مالئمة للم�ساعدة على تنفيذ املبادئ التي يت�ضمنها
هذا الإعالن؛
(�س) �أن تعرتف بالدور الهام الذي ت�ؤديه احلركة الن�سائية واملنظمات غري احلكومية ،يف كافة
�أنحاء العامل ،يف رفع درجة الوعي والتخفيف من حدة م�شكلة العنف �ضد املر�أة؛
(ع) �أن ت�سهل وت�ساند عمل احلركة الن�سائية واملنظمات غري احلكومية وتتعاون معها على
امل�ستويات املحلية والوطنية والإقليمية؛
(ف) �أن ت�شجع املنظمات الإقليمية/احلكومية الدولية التي هي �أع�ضاء فيها على �إدراج
الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة �ضمن براجمها ،ح�سب االقت�ضاء.
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املادة 5
ينبغي لهيئات منظومة الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة �أن ت�سهم ،كل يف ميدان اخت�صا�صها،
يف ترويج االعرتاف باحلقوق واملبادئ الواردة يف هذا الإعالن وتطبيقها عمليا؛ ومما ينبغي لها القيام
به حتقيقا لهذه الغاية ،ما يلي:
(�أ)  �أن تعزز التعاون الدويل والإقليمي بهدف حتديد ا�سرتاتيجيات �إقليمية ملكافحة العنف،
وتبادل اخلربات ،ومتويل الربامج املت�صلة بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة؛
(ب) �أن ت��روج لعقد االجتماعات واحللقات الدرا�سية بهدف �أن توجد وتذكي بني جميع
الأ�شخا�ص وعيا مل�س�ألة العنف �ضد املر�أة؛
(ج) �أن ت�شجع اال�ضطالع ،داخل منظومة الأمم املتحدة ،بالتن�سيق والتبادل بني الهيئات
التعاهدية حلقوق الإن�سان من �أجل الت�صدي الفعال مل�س�ألة العنف �ضد املر�أة؛
(د)  �أن تدرج يف الدرا�سات التحليلية التي تعدها م�ؤ�س�سات وهيئات منظومة الأمم املتحدة
عن االجتاهات ال�سائدة وامل�شاكل االجتماعية ،ومنها التقارير الدورية املتعلقة باحلالة االجتماعية يف
العامل ،بحثا عن االجتاهات يف جمال العنف �ضد املر�أة؛
(ﻫ) �أن ت�شجع التن�سيق بني م�ؤ�س�سات وهيئات منظومة الأمم املتحدة من �أجل �إدراج م�س�ألة
العنف �ضد امل��ر�أة يف الربامج اجلارية ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بفئات الن�ساء ال�شديدة ال�ضعف يف
مواجهة العنف؛
(و)  �أن ت�شجع �صوغ مبادئ توجيهية �أو كتيبات �إر�شادية تت�صل بالعنف �ضد املر�أة ،وا�ضعة يف
اعتبارها التدابري امل�شار �إليها يف هذا الإعالن؛
(ز)  �أن تنظر ،ح�سب االقت�ضاء ،لدى وفائها بالواليات املناطة بها اخلا�صة بتنفيذ �صكوك
حقوق الإن�سان ،يف م�س�ألة الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة؛
(ح)  �أن تتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف الت�صدي مل�س�ألة العنف �ضد املر�أة.

املادة 6
لي�س يف هذا الإعالن � ُّأي م�سا�س مبا قد تت�ضمنه �أية قوانني �سارية يف دولة ما� ،أو �أية اتفاقية �أو
معاهدة �أو �صك دويل �آخر نافذ يف الدولة ،من �أحكام هي �أكرث تي�سريا للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.
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 -32ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية
والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
*
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
12

 -1ي�ستدعي مو�ضوع العنف �ضد املر�أة بطابعه املتعدد اجلوانب اتباع ا�سرتاتيجيات خمتلفة للت�صدي
للعنف بكل مظاهره وملختلف الأطر التي ميار�س فيها� ،سواء يف احلياة اخلا�صة �أو العامة ،و�سواء ارتكب
يف املنـزل �أو يف مكان العمل �أو يف م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب �أو يف �إطار املجتمع املحلي �أو يف املجتمع
�أو يف ال�سجن �أو يف حاالت النـزاع امل�سلح �أو الكوارث الطبيعية .ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة
لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ب�أهمية اعتماد نهج منهجي �شامل من�سق ومتعدد القطاعات وم�ستدام ملكافحة العنف
�ضد املر�أة .وميكن الأخذ بالتدابري واال�سرتاتيجيات والأن�شطة العملية التي يرد و�صفها �أدناه يف جمال
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للت�صدي للعنف �ضد املر�أة .وت�شمل كلمة "املر�أة" �أو "الن�ساء" "الطفلة"،
فيما عدا احلاالت التي يحدد فيها خالف ذلك.
 -2وميار�س العنف �ضد املر�أة يف كل بلدان العامل مما ي�شكل انتهاكا �شائعا حلقوق الإن�سان وعقبة
ك�أداء �أمام حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية وال�سالم .وي�ستمد العنف �ضد املر�أة جذوره من عدم
تكاف�ؤ عالقات القوة بني الرجل واملر�أة على مر التاريخ .وي�شكل العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله انتهاكا
ج�سيما جلميع حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للن�ساء ويخل بالتمتع بها �أو يحول دونه وترتتب عليه
�آثار خطرية مبا�شرة وطويلة الأجل يف ال�صحة ،مبا يف ذلك ال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،حيث يزداد
تعر�ضهن للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب (الأيدز) ،ويف
مث ًال ُّ
ال�سالمة العامة ،وي�ؤثر �سلبا يف النمو النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي للأفراد والأ�سر واملجتمعات
املحلية والدول.
 -3وكثري ًا ما يكون العنف �ضد املر�أة مت�أ�صال يف القيم االجتماعية والأمناط واملمار�سات الثقافية
ومعززا بها .ونظر ًا لأنَّ نظام العدالة اجلنائية وامل�شرعني لي�سوا مبن�أى عن هذه القيم مل يعالج العنف
�ضد املر�أة دوما باجلدية ذاتها التي عوجلت بها �أ�شكال العنف الأخرى .ومن ثم من املهم �أن تدين الدول
ب�شدة العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله و�أن حتجم عن التذرع ب�أيِّ �أعراف �أو تقاليد �أو اعتبارات دينية
للتمل�ص من التزاماتها بالق�ضاء عليه و�أن يقر نظام العدالة اجلنائية ب�أنَّ العنف �ضد املر�أة م�شكلة تت�صل
بنوع اجلن�س وجت�سيد لل�سلطة وعدم امل�ساواة.
 -4ويرد تعريف العنف �ضد املر�أة يف �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة )1(،ويتكرر ت�أكيده يف
منهاج العمل الذي اعتمده امل�ؤمتر العاملي الرابع املعني ب��امل��ر�أة )2(،ويق�صد به � ُّأي فعل ينطوي على
عنف قائم على �أ�سا�س نوع اجلن�س ويرتتب عليه� ،أو يرجح �أن يرتتب عليه� ،أذى بدين �أو جن�سي �أو
نف�سي �أو معاناة للمر�أة ،مبا يف ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر �أو احلرمان التع�سفي
()13

()14

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،228/65املعتمد يف  21كانون الأول/دي�سمرب .2010
()1قرار اجلمعية العامة .104/48
()2
تقرير امل�ؤمتر العاملي الرابع املعني باملر�أة ،بيجني� 15-4 ،أيلول�/سبتمرب ( 1995من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع A.96.
 ،)IV.13الف�صل الأول ،القرار  ،1املرفق الثاين.
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من احلرية� ،سواء حدث ذلك يف احلياة العامة �أو اخلا�صة .وت�ستند ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات
النموذجية والتدابري العملية �إىل التدابري التي اتخذتها احلكومات يف منهاج العمل الذي اعتمد يف
عام  1995و�أعيد ت�أكيده الحقا يف عامي  2000و 2005واال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية
()3
للق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املعتمدة يف عام 1997
والقرارات التي اتخذتها اجلمعية العامة يف هذا ال�صدد ،مبا يف ذلك القراران  143/61و،155/63
�أخ��ذا يف االعتبار �أنَّ فئات معينة من الن�ساء يتع َّر�ضن �أك�ثر من غريهن للعنف ويكونن �أق��ل منعة
يف مواجهته.
 -5ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية على وجه
التحديد ب�ضرورة اتباع �سيا�سة فعالة لتعميم مراعاة املنظور اجلن�ساين يف جميع ال�سيا�سات والربامج
واملمار�سات من �أجل �ضمان حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وكفالة امل�ساواة والإن�صاف يف اللجوء �إىل
العدالة ،وتر�سيخ الهدف املتمثل يف حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف جميع جماالت �صنع القرار ،مبا فيها
املجاالت املت�صلة بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة .وينبغي تطبيق اال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري
العملية ب�صيغتها املحدثة بو�صفها مبادئ توجيهية على نحو يت�سق مع ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة
()5
باملو�ضوع ،مبا فيها اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة( )4واتفاقية حقوق الطفل
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف
املواد الإباحية( )6والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية( )7وبروتوكول منع وقمع االجتار
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية( )8ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية( )9واملبادئ التوجيهية ملنع
اجلرمية )10(،بق�صد تعزيز تنفيذها على نحو نـزيه وفعال .ويعاد يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات
النموذجية والتدابري العملية ت�أكيد التزام الدول بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة من �أجل
بلوغ الهدف  3من الأهداف الإمنائية للألفية.
 -6وينبغي للدول الأع�ضاء والكيانات الأخ��رى �أن ت�ؤيد يف ت�شريعاتها الوطنية ال�صيغة املحدثة
لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية و�أن تنفذها على نحو يتفق مع احلق يف امل�ساواة �أمام
القانون ،مع الت�سليم ب�أنَّ امل�ساواة بني اجلن�سني قد تتطلب �أحيانا اعتماد نهج خمتلفة ت�سلم باختالف
الطرق التي ي�ؤثر بها العنف يف املر�أة مقارنة بالرجل .وينبغي للدول الأع�ضاء �أن تكفل للمر�أة امل�ساواة يف
التمتع بحماية القانون واللجوء �إىل العدالة بغية ت�سهيل اجلهود التي تبذلها احلكومات ملنع �أعمال العنف
()12

()13

()15

()14

()16

()17

()19

()3مرفق قرار اجلمعية العامة .86/52
()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
()5املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
()6املرجع نف�سه ،املجلد  ،2171الرقم .27531
()7مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()8الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم .39574
()9املرجع نف�سه ،املجلد  ،2187الرقم .38544
()10مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002

()18

اجلزء الثالث ،ثاني ًا -العنف �ضد املر�أة
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�ضد املر�أة ومعاقبة مرتكبيها عن طريق اتباع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات �شاملة ومن�سقة والت�صدي جلميع
�أ�شكال العنف �ضد الن�ساء اللواتي ي�سري عليهن نظام العدالة اجلنائية.
 -7ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية ب�ضرورة �أن
يتم الرتكيز يف التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي للعنف �ضد
املر�أة على احتياجات ال�ضحايا ومتكني فرادى الن�ساء من �ضحايا العنف .والهدف منها �ضمان �أ َّال تقت�صر
جهود املنع والتدخل على وقف العنف �ضد املر�أة ومعاقبة مرتكبيه كما ينبغي فح�سب ،بل �أن متكن �ضحايا
ذلك العنف من ا�ستعادة الإح�سا�س بالكرامة وبتوليهن زمام �أمورهن.
 -8والهدف من ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية الإ�سهام يف حتقيق
امل�ساواة بني املر�أة والرجل من الناحيتني القانونية والفعلية .وال متنح املر�أة مبوجبها معاملة تف�ضيلية بل
الهدف منها �ضمان تقومي جميع �أوجه عدم امل�ساواة �أو �أ�شكال التمييز التي تواجهها املر�أة عند اللجوء �إىل
العدالة ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�أعمال العنف.
 -9ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية ب�أنَّ العنف
اجلن�سي م�س�ألة تتعلق بال�سالم والأمن الدوليني ،ح�سبما يرد يف قراري جمل�س الأمن )2000( 1325
امل�ؤرخ  31ت�شرين الأول�/أكتوبر  2000و )2008( 1820امل�ؤرخ  19حزيران/يونيه  2008املتعلقني باملر�أة
وال�سالم والأمن ،وبخا�صة ب�ضرورة �أن تتخذ �أطراف النزاعات امل�سلحة تدابري للوقاية واحلماية من �أجل
و�ضع حد للعنف اجلن�سي.
 -10ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية ب�أنَّ فئات معينة
من الن�ساء يتع َّر�ضن �أكرث من غريهن للعنف� ،إ َّما ب�سبب جن�سيتهن �أو انتمائهن العرقي �أو ديانتهن �أو
لغتهن �أو لأنهن ينتمني �إىل جماعة من ال�شعوب الأ�صلية �أو لأنهن مهاجرات �أو عدميات اجلن�سية �أو
الجئات �أو يع�شن يف جمتمعات حملية متخلفة �أو ريفية �أو نائية �أو م�شردات �أو معتقالت �أو حمتجزات �أو
ذوات �إعاقة �أو م�سنات �أو �أرامل �أو يع�شن يف حاالت النـزاع �أو ما بعد النـزاع �أو الكوارث ،وبالتايل يلزم
�إيالء عناية خا�صة لهن وو�ضع برامج خا�صة بهن وكفالة حمايتهن بوجه خا�ص لدى و�ضع تدابري يف جمال
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي للعنف �ضد املر�أة.
بالتقدم املحرز
 -11ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية
ُّ
يف التدابري املتخذة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي للعنف �ضد املر�أة وب�أهمية
اال�ستثمار يف جمال منع العنف �ضد املر�أة.
 -12ويجري الت�سليم يف ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية ب ��أنَّ الدول
ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميعا ،مبن فيهم الن�ساء ،وب�أنه يجب
عليها �أن ت�سعى جاهدة على النحو الواجب �إىل منع العنف �ضد امل��ر�أة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه
وو�ضع حد للإفالت من العقاب وتوفري احلماية لل�ضحايا و�أن تتخذ التدابري الالزمة للقيام بذلك،
وب ��أنَّ عدم القيام بذلك ي�شكل انتهاكا حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للن�ساء ويخل بالتمتع بها
�أو يحول دونه.
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�أوالً -املبادئ التوجيهية
 -13حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي:
(�أ) اال�سرت�شاد باملبد�أ العام الذي م�ؤداه �أنَّ � َّأي تدابري فعالة تتخذ يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي للعنف �ضد املر�أة ال بد �أن ت�ستند �إىل حقوق الإن�سان و�أن تكفل
�إدارة املخاطر وتعزيز �سالمة ال�ضحايا ومتكينهن وحما�سبة اجلناة يف الوقت نف�سه؛
(ب) ا�ستحداث �آليات لكفالة اتباع نهج �شامل من�سق ومنهجي وم�ستدام من �أجل تطبيق ال�صيغة
املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية على ال�صعد الوطني والإقليمي والدويل؛
(ج) ت�شجيع �إ�شراك وم�شاركة جميع القطاعات احلكومية املعنية واملجتمع املدين واجلهات
املعنية الأخرى يف عملية التطبيق؛
(د) توفري امل��وارد الكافية وامل�ستدامة وا�ستحداث �آل�ي��ات ر�صد ل�ضمان فعالية التطبيق
والإ�شراف عليه؛
(ﻫ) مراعاة االحتياجات املتباينة للن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف يف تطبيق ال�صيغة املحدثة
لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية.

ثانياً -القانون اجلنائي
 -14حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي:
(�أ) ا�ستعرا�ض قوانينها و�سيا�ساتها وت�شريعاتها و�إجراءاتها وبراجمها وممار�ساتها الوطنية،
وخ�صو�ص ًا قوانينها اجلنائية ،وتقييمها وحتديثها على نحو م�ستمر ل�ضمان جدواها و�شمولها جلوانب
عديدة وفعاليتها يف الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله ولإلغاء الأحكام التي ت�سمح مبمار�سة
تعر�ض الن�ساء للعنف �أو تع َّر�ض من �سبق �أن وقعن �ضحية
العنف �ضد املر�أة �أو تتغا�ضى عنه �أو تزيد من ُّ
العنف للإيذاء مرة �أخرى؛
(ب) ا�ستعرا�ض قوانينها اجلنائية واملدنية وتقييمها وحتديثها ل�ضمان جترمي وحظر العنف �ضد
املر�أة بجميع �أ�شكاله ،وبخالف ذلك ،اتخاذ تدابري ل�ضمان ذلك ،مبا فيها تدابري تهدف �إىل منع العنف
�ضد الن�ساء وحماية من تع َّر�ضن له ومتكينهن ودعمهن ومعاقبة اجلناة على النحو املالئم و�ضمان �إتاحة
�سبل االنت�صاف لل�ضحايا؛
(ج) ا�ستعرا�ض قوانينها اجلنائية وتقييمها وحتديثها ل�ضمان ما يلي:
‘� ’1أن يت�سنى ،يف �إط��ار نظمها القانونية الوطنية ،فر�ض قيود على ح�ي��ازة الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن مي�ث�ل��ون �أم� ��ام امل�ح��اك��م ب���ش��أن م�سائل ق�ضائية تتعلق ب��ارت �ك��اب ج��رائ��م عنيفة �أو
الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب هذه اجلرائم للأ�سلحة النارية وغريها من الأ�سلحة اخلا�ضعة
لل�ضوابط وا�ستخدامها؛
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‘� ’2أن يت�سنى ،يف �إطار نظمها القانونية الوطنية ،منع الأفراد من التحر�ش بالن�ساء �أو تخويفهن
�أو تهديدهن� ،أو ردعهم عن ذلك؛
‘� ’3أن تو ِّفر القوانني املتعلقة بالعنف اجلن�سي احلماية الكافية جلميع الأ�شخا�ص من الأفعال
اجلن�سية غري القائمة على موافقة كال الطرفني؛
‘� ’4أن يو ِّفر القانون احلماية جلميع الأطفال من العنف اجلن�سي والإيذاء اجلن�سي وا�ستغاللهم
جن�سيا لأغرا�ض جتارية والتحر�ش اجلن�سي ،مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة با�ستخدام تكنولوجيات
املعلومات احلديثة ،مبا فيها الإنرتنت؛
‘� ’5أن جترم املمار�سات التقليدية ال�ضارة بجميع �أ�شكالها ،مبا فيها ممار�سات ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للإناث ،بو�صفها جرائم خطرية مبوجب القانون؛
‘� ’6أن يجرم االجتار بالأ�شخا�ص ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء والفتيات؛
‘� ’7أن يخ�ضع الأفراد الذين يخدمون يف �صفوف القوات امل�سلحة �أو يف عمليات الأمم املتحدة
حلفظ ال�سالم للتحقيق و�أن يعاقبوا على ما يرتكبونه من �أفعال عنف �ضد املر�أة؛
(د) موا�صلة ا�ستعرا�ض قوانينها و�سيا�ساتها وممار�ساتها و�إجراءاتها الوطنية وتقييمها
وحتديثها� ،آخذة يف االعتبار جميع ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�ضوع من �أجل الت�صدي
بفعالية للعنف �ضد امل��ر�أة ،ل�ضمان �أمور منها �أن تكون هذه التدابري مكملة للتدابري املتخذة يف نظام
العدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي لهذا العنف ومت�سقة معها و�أن تكفل قرارات القانون املدين املتخذة يف
حاالت ف�سخ رباط الزوجية والقرارات املتعلقة بح�ضانة الأطفال وغريها من الإجراءات اخلا�صة بقانون
الأ�سرة يف احلاالت التي تنطوي على العنف العائلي �أو االعتداء على الأطفال توفري حماية كافية لل�ضحايا
ومراعاة م�صلحة الطفل يف املقام الأول؛
(ﻫ) ا�ستعرا�ض جميع القوانني والأنظمة وال�سيا�سات واملمار�سات والأع��راف التي متيز �ضد
املر�أة �أو التي يكون لها �أثر متييزي فيها وتنقيحها �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها ح�سب االقت�ضاء ،و�ضمان امتثال
�أحكام النظم القانونية املتعددة ،حيثما وجدت ،لاللتزامات والتعهدات واملبادئ الدولية يف جمال حقوق
الإن�سان ،وال �سيما مبد�أ عدم التمييز.

ثالثاً -الإجراءات اجلنائية
 -15حتث الدول الأع�ضاء على ا�ستعرا�ض �إجراءاتها اجلنائية وتقييمها وحتديثها ،ح�سب االقت�ضاء،
�آخذة يف ح�سبانها جميع ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�ضوع ،من �أجل �ضمان ما يلي:
(�أ) متتع ال�شرطة وغريها من الوكاالت املك َّلفة ب�إنفاذ القانون ،بعد احل�صول على �إذن ق�ضائي
حيثما تقت�ضيه القوانني الوطنية ،بال�صالحيات الكافية لدخول املباين وتنفيذ عمليات االعتقال يف حاالت
العنف �ضد املر�أة واتخاذ تدابري فورية ل�ضمان �سالمة ال�ضحايا؛
(ب) حتمل ال�شرطة و�سلطات النيابة العامة امل�س�ؤولية يف املقام الأول عن بدء التحقيقات
واملحاكمات ،وال يلقى بها على عاتق الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف ،بغ�ض النظر عن درجة العنف الذي
يتع َّر�ضن له �أو �شكله؛
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(ج) متكني الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف من الإدالء ب�شهاداتهن يف الدعاوى اجلنائية باتخاذ
التدابري املنا�سبة التي ت�سهل �إدالء املر�أة ب�شهادتها عن طريق حماية حرمة حياتها اخلا�صة وهويتها
()11
تعر�ضها لـ"الإيذاء غري املبا�شر".
وكرامتها ،وت�ضمن �سالمة املر�أة �أثناء �سري الدعوى ،وحتول دون ُّ
وينبغي �أ َّال ي�شكل رف�ض ال�ضحية الإدالء ب�شهادتها يف الدول التي يتعذر فيها �ضمان �سالمتها جرمية
جنائية �أو جرمية �أخرى؛
(د) عدم انطواء قواعد الإثبات على �أيِّ متييز حيث ميكن عر�ض جميع الأدل��ة املهمة على
املحكمة ،وعدم التمييز �ضد املر�أة يف قواعد الدفاع ومبادئه ،وعدم ال�سماح ملرتكبي العنف �ضد املر�أة
باالحتكام �إىل مفهوم "ال�شرف" �أو "اال�ستفزاز" للتهرب من امل�س�ؤولية اجلنائية؛
(ﻫ) فهم �أنَّ م�صداقية الطرف امل�شتكي يف ق�ضايا العنف اجلن�سي م�ساوية مل�صداقية الطرف
امل�شتكي يف �أيِّ دع��اوى جنائية �أخ��رى ،وحظر تقدمي ال�سجل اجلن�سي للم�شتكي يف الدعاوى املدنية
واجلنائية على حد �سواء يف احلاالت التي ال تكون له فيها �صلة بالق�ضية ،وعدم اخلروج با�ستنتاجات
مغايرة للحقيقة ي�ستند فيها فقط �إىل طول املدة املنق�ضية من تاريخ ارتكاب اجلرمية اجلن�سية املزعوم
وحتى تاريخ الإبالغ عنها؛
(و) عدم �إعفاء مرتكبي �أفعال عنف �ضد امل��ر�أة وهم واقعون مبح�ض �إرادتهم حتت ت�أثري
الكحول �أو املخدرات �أو غريها من املواد من امل�س�ؤولية اجلنائية؛
(ز) النظر خالل الدعاوى الق�ضائية يف �أيِّ �أدلة على �أفعال عنف واعتداء ومطاردة وا�ستغالل
ارتكبها اجلاين �سابقا ،وفق ًا ملبادئ القانون اجلنائي الوطني؛
(ح) متتع ال�شرطة واملحاكم ب�سلطة �إ�صدار �أوامر تتعلق باحلماية والتقييد �أو املنع و�إنفاذها
يف حاالت العنف �ضد املر�أة ،مبا يف ذلك �إخراج اجلاين من م�سكن ال�ضحية ومنعه من اال�ستمرار يف
االت�صال بها وبغريها من الأطراف املت�ضررة ،داخل امل�سكن وخارجه ،و�إ�صدار �أوامر تتعلق بدعم الطفل
وح�ضانته و�إنفاذها ،وفر�ض جزاءات يف حاالت خمالفة تلك الأوامر .و�إذا تعذر منح هذه ال�صالحيات
لل�شرطة ،ال بد من اتخاذ تدابري لكفالة تو�صل املحكمة �إىل القرارات الالزمة يف الوقت املنا�سب من �أجل
�ضمان اتخاذ �إجراءات عاجلة .وينبغي �أ َّال تتوقف تدابري احلماية هذه على رفع دعوى جنائية؛
(ط) تقدمي خدمات �شاملة واتخاذ تدابري يف جمال احلماية عند ال�ضرورة ل�ضمان �سالمة
ال�ضحية و�أ�سرتها وحرمة حياتهما اخلا�صة وكرامتهما يف جميع مراحل �إجراءات العدالة اجلنائية ،دون
امل�سا�س بقدرة ال�ضحية على امل�شاركة يف التحقيقات �أو املحاكمات �أو ا�ستعدادها لذلك ،وحمايتهما من
التخويف واالنتقام ،بطرق منها و�ضع برامج �شاملة حلماية ال�شهود وال�ضحايا؛
(ي)  �أخذ املخاطر التي تهدد ال�سالمة ،مبا فيها �ضعف ال�ضحية ،يف احل�سبان عند اتخاذ
القرارات املتعلقة ب�إ�صدار �أحكام غري احتجازية �أو �شبه احتجازية �أو �إطالق �سراح املتهم بكفالة �أو
()12

(")11الإيذاء غري املبا�شر" هو الإيذاء الذي يحدث ال كنتيجة مبا�شرة للفعل الإجرامي و�إمنا ب�سبب تق�صري امل�ؤ�س�سات والأفراد
يف اال�ستجابة لل�ضحية.
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الإفراج امل�شروط عنه �أو �إخالء �سبيله امل�شروط بتح�سني �سلوكه �أو و�ضعه حتت املراقبة ،وبخا�صة عند
التعامل مع املجرمني املعاودين واخلطرين؛
(ك) �أخذ ادعاءات الن�ساء من �ضحايا العنف بالدفاع عن النف�س يف احل�سبان ،وبخا�صة الن�ساء
التعر�ض للعنف )12(،لدى التحقيق معهن ومقا�ضاتهن
اللواتي يعانني من ظاهرة اهتزاز ال�شخ�صية نتيجة ُّ
واحلكم عليهن؛
(ل) �إتاحة �إمكانية اللجوء �إىل جميع �آليات االحتكام �إىل الإجراءات القانونية وتقدمي ال�شكاوى
للن�ساء من �ضحايا العنف دون خوف من االنتقام �أو التمييز.

رابعاً -ال�شرطة واملدعون العامون وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية
 -16حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي ،يف �إطار نظمها القانونية الوطنية ،ح�سب االقت�ضاء ومع
مراعاة كل ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة باملو�ضوع:
(�أ) �ضمان تنفيذ نظام العدالة اجلنائية للأحكام املنطبقة م��ن القوانني وال�سيا�سات
والإج��راءات والربامج واملمار�سات املتعلقة بالعنف �ضد امل��ر�أة على نحو مت�سق وفعال و�ضمان دعمها
بقواعد تنظيمية منا�سبة ،ح�سب االقت�ضاء؛
(ب) ا�ستحداث �آليات تكفل اتخاذ تدابري �شاملة متعددة اجلوانب من�سقة ومنهجية وم�ستدامة
للت�صدي للعنف �ضد املر�أة من �أجل زيادة �إمكانية النجاح يف القب�ض على اجلناة ومقا�ضاتهم و�إدانتهم
تعر�ضهن للإيذاء غري املبا�شر؛
مبا ي�سهم يف حتقيق �صالح ال�ضحايا وكفالة �سالمتهن واحليلولة دون ُّ
(ج) الت�شجيع على اال�ستفادة من اخلربات املتخ�ص�صة لدى ال�شرطة ولدى هيئات االدعاء
وغريها من �أج�ه��زة العدالة اجلنائية ،بطرق منها ت�شكيل وح��دات متخ�ص�صة �أو �إع ��داد عاملني
متخ�ص�صني و�إن�شاء حماكم متخ�ص�صة �أو تخ�صي�ص جزء من وقت املحاكم ،حيثما �أمكن ذلك ،و�ضمان
�أن يتلقى جميع �أفراد ال�شرطة وجميع املدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية تدريبا
منتظما وم�ؤ�س�سيا من �أجل �إرهاف وعيهم بامل�سائل اجلن�سانية وامل�سائل املتعلقة بالطفل وبناء قدراتهم
فيما يتعلق بالعنف �ضد املر�أة؛
(د) الت�شجيع على و�ضع وتنفيذ �سيا�سات منا�سبة يف خمتلف �أجهزة العدالة اجلنائية ل�ضمان
اتخاذ تدابري من�سقة ومت�سقة وفعالة للت�صدي للعنف �ضد املر�أة الذي يرتكبه املوظفون العاملون يف هذه
الأجهزة و�ضمان لفت الأنظار �إىل مواقف موظفي العدالة اجلنائية التي تعزز العنف �ضد املر�أة �أو تربره
�أو تت�سامح معه ومعاقبة من يتبنى مواقف من هذا القبيل؛
(ﻫ) و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وتدابري منا�سبة فيما يتعلق بالتحقيق وجمع الأدلة ت�أخذ يف االعتبار
احتياجات �ضحايا العنف ووجهات نظرهن وت�صون كرامتهن و�سالمتهن وتقلل �إىل �أدنى حد من التدخل
يف �ش�ؤون حياتهن ،مع التقيد باملعايري اخلا�صة بجمع الأدلة؛
()12تعاين من ظاهرة اهتزاز ال�شخ�صية الن�ساء اللواتي قد ي�صنب ،ب�سبب تعر�ضهن لأعمال عنف متكررة من جانب �شريك
حميم ،باالكتئاب ،واللواتي لي�س مبقدورهن الت�صرف ب�صورة م�ستقلة مبا ي�سمح لهن بالإفالت من االعتداء ،مبا يف ذلك رف�ض توجيه
التهم �ضد اجلاين �أو قبول عرو�ض الدعم.
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(و) �ضمان �إجراء موظفي العدالة اجلنائية واملدافعني عن ال�ضحايا عمليات تقييم للمخاطر
تبني م�ستوى �أو مدى ال�ضرر الذي قد تتع َّر�ض له ال�ضحايا ا�ستناد ًا �إىل مدى �ضعفهن والتهديدات التي
يتع َّر�ضن لها والأ�سلحة امل�ستخدمة يف ذلك وغريها من العوامل املحددة؛
(ز) �ضمان �أن تراعي القوانني وال�سيا�سات والإجراءات واملمار�سات املتعلقة بالقرارات املتخذة
ب�ش�أن اعتقال اجلناة واحتجازهم وال�شروط املت�صلة ب�� ٍّأي من �أ�شكال الإف��راج عنهم �ضرورة �سالمة
ال�ضحايا وغريهن من ذوي ال�صلة بهن من الأ�سرة �أو املجتمع �أو غري ذلك ،و�أن حتول هذه الإجراءات
�أي�ض ًا دون حدوث املزيد من �أعمال العنف؛
(ح)  �إر�ساء نظام لت�سجيل الأوام��ر الق�ضائية فيما يتعلق باحلماية �أو التقييد �أو املنع ،يف
احلاالت التي يجيز فيها القانون الوطني �إ�صدار هذه الأوامر ،لكي يت�سنى لل�شرطة �أو ملوظفي العدالة
اجلنائية �أن يبتوا ب�سرعة فيما �إذا كان �أمر من هذا القبيل �ساري املفعول؛
(ط) متكني ال�شرطة واملدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية من الت�صدي
ب�سرعة حلاالت العنف �ضد املر�أة ،بطرق منها الت�صرف بناء على �أمر عاجل �صادر عن املحكمة ،ح�سب
االقت�ضاء ،واتخاذ تدابري ل�ضمان �سري الق�ضايا ب�سرعة وكفاءة ،وتزويدهم بكل ما يلزم للقيام بذلك؛
(ي) �ضمان ممار�سة �أفراد ال�شرطة واملدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية
ل�صالحياتهم وفق ًا ل�سيادة القانون ومدونات قواعد ال�سلوك وحما�سبة ه�ؤالء املوظفني عن �أيِّ جتاوز لتلك
ال�صالحيات عن طريق �آليات منا�سبة للرقابة واملحا�سبة؛
(ك) �ضمان امل�ساواة يف متثيل اجلن�سني يف قوات ال�شرطة وغريها من �أجهزة نظام العدالة،
وخ�صو�ص ًا على كل من م�ستوى �صنع القرار والإدارة؛
(ل) منح �ضحايا العنف ،حيثما �أمكن ،حق التحدث �إىل موظفة� ،سواء كانت من ال�شرطة �أو من
� ٍّأي من �أجهزة العدالة اجلنائية الأخرى؛
(م) و�ضع �إج��راءات منوذجية وم��واد مرجعية جديدة �أو حت�سني القائم منها وتعميم هذه
الإج��راءات وامل��واد مل�ساعدة موظفي العدالة اجلنائية على حتديد ح��االت العنف �ضد امل��ر�أة ومنعها
والت�صدي لها ،بطرق منها م�ساعدة الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف ودعمهن على نحو يراعي
احتياجاتهن ويلبيها؛
(ن) توفري دعم نف�سي كاف لل�شرطة واملدعني العامني وغريهم من موظفي العدالة اجلنائية
تعر�ضهم للإيذاء ب�صورة غري مبا�شرة.
ملنع ُّ

خام�ساً� -إ�صدار الأحكام والتدابري الإ�صالحية
 -17ت�سليما بخطورة طبيعة العنف �ضد املر�أة وب�ضرورة اتخاذ تدابري تتنا�سب مع تلك اخلطورة يف
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،حتث الدول الأع�ضاء على القيام ،ح�سب االقت�ضاء ،مبا يلي:
(�أ) ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إ�صدار الأحكام وتقييمها وحتديثها ل�ضمان
ما يلي:
‘ ’1حما�سبة املجرمني على �أفعالهم املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة؛
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‘� ’2إدانة العنف �ضد املر�أة والردع عنه؛
‘ ’3و�ضع حد لل�سلوك العنيف؛
‘ ’4تعزيز �سالمة ال�ضحية واملجتمع املحلي ،بطرق منها ف�صل املجرم عن ال�ضحية ،وعند
االقت�ضاء ،ف�صله عن املجتمع؛
‘ ’5الأخذ يف احل�سبان وقع الأحكام ال�صادرة �ضد مرتكبي اجلرائم على ال�ضحايا و�أف��راد
�أ�سرهن؛
‘ ’6فر�ض عقوبات ت�ضمن �إ�صدار �أحكام على مرتكبي جرائم العنف �ضد املر�أة تتنا�سب مع
خطورة اجلرمية؛
‘ ’7توفري تعوي�ضات عن ال�ضرر الناجم عن العنف؛
‘ ’8تعزيز ت�أهيل مرتكبي اجلرائم ،بطرق منها توليد الإح�سا�س بامل�س�ؤولية لدى املجرمني،
وح�سبما يكون منا�سبا� ،إعادة �إدماج مرتكبي اجلرائم يف املجتمع املحلي؛
(ب) �ضمان �أن ت�أخذ قوانينها الوطنية يف احل�سبان ظروفا حمددة بو�صفها عوامل م�شددة
لأغرا�ض �إ�صدار الأحكام ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال� ،أعمال العنف املتكررة و�إ�ساءة ا�ستغالل من�صب
يفرت�ض يف �شاغله �أنه من �أهل الثقة �أو �إ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة وارتكاب �أعمال عنف �ضد الزوجة �أو �ضد
�شخ�ص وثيق ال�صلة مبرتكب اجلرمية وارتكاب �أعمال عنف �ضد �شخ�ص يقل �سنه عن  18عاما؛
(ج) �ضمان حق �ضحية العنف يف �أن تب َّلغ ب�إطالق �سراح مرتكب اجلرمية من االحتجاز �أو
احلب�س؛
(د)  �إيالء االعتبار يف عملية �إ�صدار الأحكام ملدى �شدة ال�ضرر البدين والنف�سي و�أثر الإيذاء،
بطرق من بينها �أقوال ال�ضحية يف هذا ال�صدد؛
(ﻫ)  �إتاحة جمموعة كاملة من اخليارات للمحاكم فيما يتعلق ب�إ�صدار الأحكام ،عن طريق
التعر�ض للمزيد من
الت�شريع ،من �أجل حماية ال�ضحية وغريها من الأ�شخا�ص املت�ضررين واملجتمع من ُّ
�أعمال العنف ،وت�أهيل مرتكبي اجلرائم ح�سبما يكون منا�سبا؛
(و)  �إعداد برامج لعالج مرتكبي جرائم العنف �ضد املر�أة مبختلف �أنواعها و�إعادة �إدماجهم/
ت�أهيلهم توىل فيها الأولوية ل�سالمة ال�ضحايا وتقييم تلك الربامج؛
(ز) �ضمان �أن تراقب ال�سلطات الق�ضائية و�سلطات ال�سجون امتثال مرتكبي اجلرائم لأيِّ
عالج �أمر به ،ح�سبما يكون منا�سبا؛
(ح) �ضمان اتخاذ تدابري منا�سبة للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء املحتجزات لأيِّ �سبب من
الأ�سباب؛
(ط) توفري احلماية املنا�سبة ل�ضحايا �أعمال العنف وال�شهود عليها قبل الإجراءات اجلنائية
وخاللها وبعدها.
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�ساد�ساً -دعم ال�ضحايا وم�ساعدتهن
 -18حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا ومع مراعاة كل ال�صكوك القانونية
الدولية ذات ال�صلة باملو�ضوع ،وبخا�صة �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف
()13
يف ا�ستعمال ال�سلطة:
(�أ) م��د الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف مبعلومات يف هذا ال�صدد ب�ش�أن حقوقهن و�سبل
االنت�صاف املتو ِّفرة وخدمات دعم ال�ضحايا وكيفية احل�صول عليها ،بالإ�ضافة �إىل معلومات عن دورهن
وفر�ص م�شاركتهن يف الدعاوى اجلنائية وعن اجلدول الزمني للدعاوى و�سريها ونتيجتها النهائية وعن
�أيِّ �أوامر �صدرت يف حق مرتكب اجلرمية؛
(ب) ت�شجيع الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف وم�ساعدتهن على تقدمي ال�شكاوى الر�سمية ومتابعتها
عن طريق توفري احلماية لل�ضحايا و�إعالمهن ب�أنَّ م�س�ؤولية رفع الدعاوى على اجلناة ومقا�ضاتهم تقع
على عاتق ال�شرطة والنيابة العامة؛
(ج) اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب امل�شقة �أثناء عملية الك�شف والتحقيق واملالحقة الق�ضائية
ل�ضمان معاملة ال�ضحايا بكرامة واحرتام� ،سواء �شاركت ال�ضحية يف الدعاوى اجلنائية �أو مل ت�شارك؛
(د) �ضمان �أن تتاح للن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف �سبل �سريعة وعادلة لتعوي�ضهن عما حلق
بهن من �ضرر نتيجة للعنف ،مبا يف ذلك حق املطالبة بتعوي�ض من مرتكب اجلرمية �أو من الدولة؛
(ﻫ) توفري �آليات و�إج��راءات ق�ضائية ميكن للن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف اال�ستعانة بها
وتراعي احتياجاتهن وت�ضمن البت يف الق�ضايا بنزاهة ودون ت�أخري؛
(و) و�ضع �إج��راءات فعالة ي�سهل اال�ستعانة بها لإ�صدار �أوامر تقييد �أو منع حلماية الن�ساء
وغريهن من �ضحايا العنف ول�ضمان عدم حتميل ال�ضحايا م�س�ؤولية �أيِّ خمالفة لهذه الأوامر؛
(ز) الت�سليم ب�أنَّ الأطفال الذين ي�شهدون �أعمال عنف �ضد �أحد والديهم �أو �ضد �شخ�ص �آخر
على �صلة وثيقة بهم هم �ضحايا للعنف ويحتاجون للحماية والرعاية والدعم؛
(ح) �ضمان �أن تتاح للن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف �إمكانية اللجوء دون قيد �إىل نظم العدالة
املدنية واجلنائية ،مبا يف ذلك �إمكانية احل�صول جمانا على املعونة القانونية ،ح�سبما يكون منا�سبا،
والدعم يف املحاكم وخدمات الرتجمة الفورية؛
(ط) �ضمان �أن تتاح للن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف �إمكانية اال�ستعانة مبوظفني �أكفاء ميكنهم
توفري خدمات الدفاع والدعم لل�ضحايا يف جميع مراحل عملية العدالة اجلنائية و�إمكانية تلقي امل�ساعدة
من �أيِّ �شخ�ص م�ستقل �آخر قادر على توفري الدعم؛
(ي) �ضمان �أن تتاح جميع اخلدمات و�سبل االنت�صاف القانونية املتوافرة ل�ضحايا العنف �ضد
املر�أة �أي�ض ًا للن�ساء املهاجرات والن�ساء املتجر بهن والن�ساء الالجئات والن�ساء عدميات اجلن�سية و�سائر
()12

()13مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40
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الن�ساء اللواتي يحتجن �إىل م�ساعدة من هذا القبيل ،و�أن تق َّدم خدمات متخ�ص�صة له�ؤالء الن�ساء ح�سبما
يكون منا�سبا؛
(ك) االم�ت�ن��اع ع��ن معاقبة ال�ضحايا املتجر بهن لدخولهن البلد بطريقة غ�ير م�شروعة
�أو مل�شاركتهن يف �أن�شطة غري م�شروعة �أجربن على القيام بها.

�سابعاً -اخلدمات ال�صحية واالجتماعية
 -19حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا ،بالتعاون مع القطاع اخلا�ص
واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية:
(�أ)  �إن�شاء ومتويل وتن�سيق �شبكة م�ستدامة من املرافق واخلدمات التي ميكن اللجوء �إليها
للإقامة يف احلاالت الطارئة وامل�ؤقتة ولتوفري اخلدمات ال�صحية ،مبا يف ذلك �إ�سداء امل�شورة وتوفري
الرعاية النف�سية وامل�ساعدة القانونية وتلبية غري ذلك من االحتياجات الأ�سا�سية للن�ساء و�أطفالهن من
�ضحايا العنف �أو الذين يحتمل �أن يكونوا من �ضحايا العنف؛
(ب) ا�ستحداث ومتويل وتن�سيق خدمات من قبيل �أرق��ام الهاتف التي ميكن االت�صال بها
جمانا للح�صول على املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية املهنية يف جماالت عدة وخدمات التدخل يف
حاالت الأزمات وجمموعات الدعم للن�ساء من �ضحايا العنف و�أطفالهن؛
(ج) الربط على نحو �أف�ضل بني اخلدمات ال�صحية واالجتماعية ،العامة واخلا�صة على ال�سواء،
وبخا�صة يف حاالت الطوارئ ،و�أجهزة العدالة اجلنائية من �أجل الإبالغ عن �أعمال العنف �ضد املر�أة
وت�سجيلها والت�صدي لها بالطريقة املنا�سبة ،ويف الوقت نف�سه حماية حرمة احلياة اخلا�صة للن�ساء
اللواتي يتع َّر�ضن للعنف؛
(د)  �إعداد برامج م�ستدامة ملنع ومعاجلة تعاطي الكحول وغريه من مواد الإدمان ،بالنظر �إىل
�أنَّ تعاطي مواد الإدمان هو القا�سم الأعظم امل�شرتك يف حوادث العنف �ضد املر�أة؛
(ﻫ) كفالة �إب�لاغ ال�شرطة وغريها من الأجهزة املعنية ب�إنفاذ القانون عن �أعمال العنف
واجلرائم اجلن�سية �ضد الأطفال عند ا�شتباه الدوائر املعنية بتقدمي اخلدمات ال�صحية واالجتماعية
بحدوث هذه الأعمال؛
(و) تعزيز التعاون والتن�سيق بني الأجهزة والدوائر املخت�صة بطرق منها القيام ،حيثما ت�سنى،
بت�شكيل وحدات متخ�ص�صة مدربة حتديدا على التعامل مع تعقيدات وح�سا�سيات �ضحايا حاالت العنف
�ضد املر�أة حيث ميكن لل�ضحايا تلقي خدمات �شاملة يف جماالت امل�ساعدة واحلماية والتدخل ،مبا فيها
اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وامل�شورة القانونية وم�ساعدة ال�شرطة؛
(ز) �ضمان توافر خدمات طبية وقانونية واجتماعية منا�سبة تراعي احتياجات ال�ضحايا
لتعزيز �إدارة العدالة اجلنائية للحاالت التي تنطوي على عنف �ضد املر�أة وت�شجيع ا�ستحداث خدمات
�صحية متخ�ص�صة ،مبا يف ذلك فحو�ص الطب ال�شرعي ال�شاملة املجانية وال�سرية التي يجريها مقدِّ مو
الرعاية ال�صحية املدربون والعالج املالئم ،مبا فيه العالج اخلا�ص بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية.
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ثامناً -التدريب
 -20حتث ال��دول الأع�ضاء على القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا ،بالتعاون مع املنظمات غري
احلكومية والرابطات املهنية املعنية:
(�أ)  �إعداد وحدات منوذجية �إلزامية لتدريب ال�شرطة وموظفي العدالة اجلنائية واملوظفني
املهنيني املعنيني بنظام العدالة اجلنائية ب�ش�أن عدم مقبولية العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله وب�ش�أن �أثره
وعواقبه ال�ضارة يف جميع من يتع َّر�ضون له تراعى فيها حالة الن�ساء والأطفال مبا يالئم ثقافات عدة �أو
ت�شجيع �إعدادها؛
(ب) �ضمان تلقي ال�شرطة وموظفي العدالة اجلنائية واملوظفني املهنيني الآخرين املعنيني بنظام
العدالة اجلنائية تدريبا مالئما ب�ش�أن جميع القوانني وال�سيا�سات والربامج الوطنية ذات ال�صلة باملو�ضوع
وال�صكوك القانونية الدولية و�ضمان تثقيفهم با�ستمرار يف هذا ال�ش�أن؛
(ج) �ضمان تدريب ال�شرطة وموظفي العدالة اجلنائية وال�سلطات املعنية الأخرى على نحو
مالئم لتحديد االحتياجات اخلا�صة للن�ساء من �ضحايا العنف ،مبن فيهن �ضحايا االجتار ،وتلبيتها على
النحو املنا�سب ،وا�ستقبال جميع ال�ضحايا ومعاملتهن باحرتام لتاليف الإيذاء غري املبا�شر ،والتعامل مع
ال�شكاوى ب�سرية ،و�إجراء تقييمات لل�سالمة و�إدارة املخاطر ،والعمل بالأوامر املتعلقة باحلماية و�إنفاذها؛
(د) ت�شجيع الرابطات املهنية املعنية على و�ضع معايري للممار�سة وال�سلوك ومدونات لقواعد
ال�سلوك قابلة للإنفاذ تعزز العدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني.

تا�سعاً -البحوث والتقييم
 -21حتث الدول الأع�ضاء ومعاهد �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
والكيانات املعنية يف منظومة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية ومعاهد البحوث واملنظمات غري
احلكومية والرابطات املهنية املعنية الأخرى على القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا:
(�أ) و�ضع �آليات جلمع البيانات عن العنف �ضد املر�أة على نحو منهجي ومن�سق وتعزيزها؛
(ب) �إع ��داد وح��دات منوذجية و�إج ��راء ا�ستطالعات ر�أي ال�سكان على حد ��س��واء ،ت�شمل
ا�ستق�صاءات للجرمية ،لتقييم طبيعة العنف �ضد املر�أة ومداه؛
(ج) جمع بيانات ومعلومات ،مبا فيها بيانات ومعلومات م�صنفة ح�سب نوع اجلن�س ،وحتليلها
ون�شرها ال�ستخدامها يف تقييم االحتياجات واتخاذ القرارات وو�ضع ال�سيا�سات يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ،وبخا�صة فيما يتعلق مبا يلي:
‘ ’1العنف �ضد امل��ر�أة مبختلف �أ�شكاله و�أ�سباب ه��ذا العنف وع��وام��ل اخلطر املرتبطة به
وم�ستويات �شدته وعواقب هذا العنف و�آث��اره ،مبا يف ذلك عواقبه و�آثاره يف خمتلف املجموعات
ال�سكانية الفرعية؛
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‘  ’2مدى �صلة احلرمان واال�ستغالل االقت�صاديني بالعنف �ضد املر�أة؛
‘� ’3أمناط العنف �ضد املر�أة واجتاهاته وم�ؤ�شراته و�إح�سا�س املر�أة بعدم الأمان يف املحيطني
العام واخلا�ص والعوامل التي ميكن �أن تقلل من هذا الإح�سا�س؛
‘  ’4العالقة بني ال�ضحية ومرتكب اجلرمية؛
‘� ’5أثر التدخل مبختلف �أنواعه يف فرادى مرتكبي اجلرائم ويف احلد من العنف �ضد املر�أة
عموم ًا والق�ضاء عليه؛
‘ ’6ا�ستخدام الأ�سلحة واملخدرات والكحول وغري ذلك من مواد الإدمان يف حاالت العنف �ضد
املر�أة؛
التعر�ض للعنف وما يعقب ذلك من ن�شاط ينطوي على العنف؛
‘  ’7لعالقة بني الإيذاء �أو ُّ
‘  ’8العالقة بني العنف الذي تتع َّر�ض له املر�أة وقلة منعتها �إزاء �أنواع �أخرى من املعاملة ال�سيئة؛
‘  ’9عواقب العنف بالن�سبة ملن ي�شهدونه ،وبخا�صة داخل الأ�سرة؛
(د) ر�صد ع��دد ح��االت العنف �ضد امل ��ر�أة التي يجري �إب�ل�اغ ال�شرطة و�أج �ه��زة العدالة
اجلنائية الأخرى بها ،مبا يف ذلك معدالت التوقيف والإفراج ومقا�ضاة مرتكبي اجلرائم وحماكمتهم
والبت يف الق�ضايا ومدى انت�شار العنف �ضد املر�أة ،ون�شر تقارير �سنوية عن ذلك .وينبغي لدى القيام
بذلك ا�ستخدام البيانات امل�ستمدة من ا�ستطالعات ر�أي ال�سكان ،وينبغي �أن ت�صنف هذه التقارير
البيانات ح�سب ن��وع العنف و�أن ت�شمل ،على �سبيل امل�ث��ال ،معلومات ع��ن جن�س مرتكب اجلرمية
وعالقته بال�ضحية؛
(ﻫ) تقييم كفاءة نظام العدالة اجلنائية وفعاليته يف تلبية احتياجات الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن
للعنف ،مبا يف ذل��ك كفاءته وفعاليته يف التعامل مع �ضحايا �أعمال العنف وال�شهود عليها وكيفية
ا�ستخدامه ملختلف مناذج التدخل ومدى تعاونه مع مقدِّ مي اخلدمات لل�ضحايا وال�شهود ،وتقييم وتقدير
�أثر الت�شريعات والقواعد والإجراءات الراهنة يف العنف �ضد املر�أة؛
(و) تقييم كفاءة برامج عالج مرتكبي اجلرائم وت�أهيلهم و�إعادة �إدماجهم وفعاليتها ،بالت�شاور
مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،مبن فيهم ال�ضحايا ومن يقدِّ م لهن اخلدمات؛
(ز) االقتداء باجلهود املبذولة حال ًّيا على ال�صعيد ال��دويل من �أج��ل و�ضع جمموعة من
امل�ؤ�شرات لقيا�س العنف �ضد املر�أة و�ضمان اتباع نهج متعدد القطاعات ومن�سق يف �سبيل اتخاذ مبادرات
جلمع البيانات وتنفيذها ور�صدها وتقييمها؛
(ح) �ضمان �أن جتمع البيانات اخلا�صة بالعنف �ضد امل��ر�أة بطريقة حترتم حرمة احلياة
اخلا�صة وحقوق الإن�سان للن�ساء وال تعر�ض �سالمتهن للخطر؛
(ط) ت�شجيع البحوث ب�ش�أن العنف �ضد املر�أة وتوفري الدعم املايل الكافي لها.
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عا�شراً -تدابري منع اجلرمية
 -22حتث الدول الأع�ضاء والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية على
القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا:
(�أ) اتخاذ مبادرات منا�سبة وفعالة لتوعية اجلمهور وتثقيفه وتنفيذها وو�ضع برامج ومناهج
درا�سية بهدف منع العنف �ضد املر�أة عن طريق تعزيز احرتام حقوق الإن�سان وامل�ساواة والتعاون واالحرتام
املتبادل وتقا�سم امل�س�ؤوليات بني املر�أة والرجل؛
(ب) و�ضع مدونات قواعد �سلوك للعاملني يف الكيانات العامة واخلا�صة حتظر العنف �ضد
املر�أة ،مبا يف ذلك التحر�ش اجلن�سي ،وتت�ضمن �إجراءات م�أمونة لل�شكوى والإحالة؛
(ج) و�ضع نهج متعددة املجاالت تراعي الفروق بني اجلن�سني داخل الكيانات العامة واخلا�صة
تهدف �إىل منع العنف �ضد املر�أة ،وبخا�صة عن طريق �إقامة ال�شراكات بني امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون
والدوائر املتخ�ص�صة يف حماية الن�ساء من �ضحايا العنف؛
(د) و�ضع برامج لتقييم الت�صورات ب�ش�أن ال�سالمة العامة والتخطيط لكفالة ال�سالمة يف
الأماكن العامة ومالءمة ت�صميمها للبيئة و�إدارتها من �أجل احلد من خطر العنف �ضد املر�أة؛
(ﻫ)  �إعداد برامج توعية ب�ش�أن �أدوار اجلن�سني وحقوق الإن�سان للمر�أة واجلوانب االجتماعية
وال�صحية والقانونية واالقت�صادية للعنف �ضد املر�أة وتزويد الن�ساء مبعلومات يف هذا ال�صدد من �أجل
متكني املر�أة من حماية نف�سها و�أطفالها من العنف بجميع �أ�شكاله؛
(و)  �إعداد برامج توعية للمجرمني �أو للأ�شخا�ص الذين يحتمل �أن ي�صبحوا جمرمني تروج
لل�سلوك غري العنيف واملواقف غري العنيفة واحرتام امل�ساواة وحقوق املر�أة؛
(ز)  �إعداد مواد �إعالمية ومواد توعية عن العنف �ضد املر�أة مبختلف �أ�شكاله وعن الربامج
املتو ِّفرة يف هذا ال�صدد ت�شمل معلومات عن �أحكام القانون اجلنائي املت�صلة بذلك ووظائف نظام العدالة
اجلنائية و�آليات دعم ال�ضحايا املتاحة والربامج القائمة املتعلقة بال�سلوك غري العنيف والت�سوية ال�سلمية
للنـزاعات ،ون�شرها بطريقة منا�سبة للمتلقني امل�ستهدفني ،مبا يف ذلك يف امل�ؤ�س�سات التعليمية على
جميع امل�ستويات؛
(ح) دعم جميع املبادرات ،مبا فيها املبادرات التي تقوم بها املنظمات غري احلكومية واملنظمات
املعنية الأخرى التي ت�سعى �إىل حتقيق امل�ساواة للمر�أة ،من �أجل توعية اجلمهور مب�س�ألة العنف �ضد املر�أة
والإ�سهام يف الق�ضاء عليه؛
(ط) تي�سري العمل على امل�ستويات احلكومية الدنيا ،مبا ي�شمل �سلطات املدن واملجتمعات املحلية،
من �أجل الرتويج لنهج متكامل ي�ستخدم جمموعة اخلدمات املحلية التي تتيحها امل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين
من �أجل و�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج وقائية.
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 -23وحت ��ث ال ��دول الأع���ض��اء وو��س��ائ��ط الإع�ل�ام وراب �ط��ات و�سائط الإع�ل�ام و�أج �ه��زة الرقابة
ال��ذات�ي��ة لو�سائط الإع�ل�ام وامل��دار���س وال���ش��رك��اء املعنيون الآخ���رون على �إع ��داد ح�م�لات توعية
ع��ام��ة وو� �ض��ع ت��داب�ير و�آل �ي��ات منا�سبة ،مثل م��دون��ات الأخ�ل�اق وت��داب�ير ال��رق��اب��ة ال��ذات�ي��ة فيما
يتعلق ب��ال�ع�ن��ف يف و� �س��ائ��ط الإع��ل��ام ،م��ع اح �ت�رام ح��ري��ة و� �س��ائ��ط الإع��ل��ام ،وح���س�ب�م��ا يكون
منا�سبا ،ب�ه��دف تعزيز اح�ت�رام ح�ق��وق امل� ��ر�أة وك��رام�ت�ه��ا وال�ث�ن��ي يف ال��وق��ت ذات ��ه ع��ن التمييز
والتنميط اجلن�ساين؛
 -24وحتث ال��دول الأع�ضاء والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية املعنية
على و�ضع التدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ح�سبما يكون منا�سبا ،للت�صدي لإنتاج
وحيازة ون�شر الألعاب وال�صور وكل امل��واد الأخ��رى التي ت�صور �أعمال العنف �ضد الن�ساء والأطفال
�أو متجدها وت�أثريها يف مواقف عامة النا�س �إزاء الن�ساء والأط �ف��ال ويف النمو العقلي والعاطفي
ل�ل�أط �ف��ال ،وبخا�صة ع��ن ط��ري��ق تكنولوجيات املعلومات اجل��دي��دة ،مب��ا فيها الإن�ترن��ت ،وحت�سني
ما هو قائم منها.

حادي ع�شر -التعاون الدويل
 -25حتث الدول الأع�ضاء على القيام مبا يلي ،ح�سبما يكون منا�سبا ،بالتعاون مع هيئات الأمم املتحدة
ومعاهدها واملنظمات املعنية الأخرى:
(�أ) موا�صلة تبادل املعلومات ب�ش�أن مناذج التدخل والربامج الوقائية الناجحة فيما يتعلق
بالق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة وحتديث دليل املوارد واخلال�صة الوافية لال�سرتاتيجيات
النموذجية والتدابري العملية وتوفري معلومات لإدراجها يف قاعدة بيانات الأمني العام عن العنف �ضد
املر�أة؛
(ب) التعاون على امل�ستويات الثنائي والإقليمي والدويل مع الكيانات املعنية ملنع العنف �ضد
املر�أة وكفالة �سالمة �ضحايا العنف وال�شهود عليه و�أفراد �أ�سرهن وتوفري امل�ساعدة واحلماية لهم ،ح�سبما
يكون منا�سبا ،وتعزيز تدابري تكفل تقدمي مرتكبي اجلرائم للعدالة على نحو فعال عن طريق تقوية �آليات
التعاون الدويل وتبادل امل�ساعدة القانونية؛
(ج) و�ضع �أحكام ت�سمح بعودة الن�ساء من �ضحايا العنف اللواتي جرى االجتار بهن �أو اختطافهن
عرب احلدود �إىل �أوطانهن ب�شكل �آمن وطوعا قدر الإمكان و�إعادة� إدماجهن؛
(د) الإ�سهام يف منظومة الأمم املتحدة ودعمها يف اجلهود التي تبذلها من �أجل الق�ضاء على
جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة؛
(ﻫ) اتخاذ �إجراءات وقائية منا�سبة و�ضمان امل�ساءلة الكاملة يف حاالت قيام �أفراد القوات
و�أفراد ال�شرطة امل�شاركني يف عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم باال�ستغالل واالنتهاك اجلن�سيني.
 -26حتث الدول الأع�ضاء �أي�ض ًا على القيام مبا يلي:
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(�أ)  �إدانة جميع �أعمال العنف �ضد املر�أة يف حاالت النـزاع امل�سلح واعتبارها انتهاكات للقانون
الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل ،والدعوة �إىل الت�صدي على
نحو فعال للغاية لتلك االنتهاكات ،وبخا�صة عندما ت�شمل القتل واالغت�صاب املنظم والعبودية اجلن�سية
واحلمل الق�سري ،وتنفيذ ق��راري جمل�س الأم��ن  )2000( 1325و )2008( 1820املتعلقني باملر�أة
وال�سالم والأمن؛
(ب) العمل ب�شكل ن�شط يف �سبيل كفالة ت�صديق جميع الدول على جميع املعاهدات ذات ال�صلة
باملو�ضوع �أو االن�ضمام �إليها وتعزيز تنفيذها على نحو تام ،مبا يف ذلك اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة وبروتوكولها االختياري( )14ونظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقية
حقوق الطفل وبروتوكولها االختياري ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية
وبروتوكول منع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه املكمل التفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
(ج) توخي الدقة وعدم اخلروج عن املو�ضوع يف �أيِّ حتفظات يتم �إبدا�ؤها ب�ش�أن اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة و�ضمان �أ َّال تكون � ٌّأي من هذه التحفظات متعار�ضة مع مو�ضوع تلك
االتفاقية وغر�ضها؛
(د) العمل ب�شكل ن�شط يف �سبيل الت�صديق على ال�صكوك واالتفاقات الإقليمية احلالية التي
تهدف �إىل الت�صدي للعنف �ضد املر�أة �أو االن�ضمام �إليها ،وتعزيز تنفيذها؛
(ﻫ)  �إدراج معلومات ع��ن اجل �ه��ود امل�ب��ذول��ة للعمل بال�صيغة امل�ح��دث��ة لال�سرتاتيجيات
النموذجية والتدابري العملية يف التقارير الدورية املق َّدمة �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة؛
(و) التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية واملحاكم اجلنائية الدولية املخ�ص�صة وغريها من
املحاكم اجلنائية الدولية على التحقيق مع مرتكبي جرائم الإب��ادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة �ضد
الإن�سانية وجرائم احلرب ومقا�ضاتهم ،وبخا�صة يف حاالت اجلرائم التي ت�شمل العنف القائم على �أ�سا�س
نوع اجلن�س ،ومتكني الن�ساء اللواتي يتع َّر�ضن للعنف من الإدالء ب�شهادتهن وامل�شاركة يف جميع مراحل
الدعاوى وتوفري احلماية يف الوقت ذاته له�ؤالء الن�ساء وم�صاحلهن وهويتهن وحرمتهن ال�شخ�صية
وكفالة �سالمتهن؛
(ز) التعاون م��ع امل �ق��رر اخل��ا���ص املعني بالعنف �ضد امل���ر�أة و�أ��س�ب��اب��ه وع��واق�ب��ه وامل�ق��رر
اخل��ا���ص امل�ع�ن��ي ب��االجت��ار ب��الأ� �ش �خ��ا���ص ،وب�خ��ا��ص��ة ال�ن���س��اء والأط� �ف ��ال ،وم�ساعدتهما يف امل�ه��ام
والواجبات املك َّلفني بها بتزويدهما بكل املعلومات املطلوبة واال�ستجابة لزيارات املقررين اخلا�صني
ومرا�سالتهما.
()12

()14الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2131الرقم .20378
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ثاين ع�شر�  -أن�شطة املتابعة
 -27حتث الدول الأع�ضاء وهيئات الأمم املتحدة ومعاهد �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية واملنظمات الدولية والإقليمية ومعاهد البحوث واملنظمات غري احلكومية واملنظمات
املهنية املعنية الأخرى ،مبا يف ذلك املنظمات التي ت�سعى �إىل حتقيق امل�ساواة للمر�أة ،على القيام مبا يلي،
ح�سبما يكون منا�سبا:
(�أ) ت�شجيع ترجمة ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية �إىل اللغات
املحلية و�ضمان ن�شرها على نطاق وا�سع وا�ستخدامها يف الربامج التدريبية والتثقيفية؛
(ب) اال�ستعانة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،بال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري
العملية يف و�ضع الت�شريعات والإجراءات وال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة بالت�صدي للعنف �ضد املر�أة؛
(ج) م�ساعدة الدول ،بناء على الطلب ،يف و�ضع ا�سرتاتيجيات وبرامج ملنع العنف �ضد املر�أة
وا�ستعرا�ض نظمها للعدالة اجلنائية وتقييمها ،مبا يف ذلك ت�شريعاتها اجلنائية ،ا�ستنادا �إىل ال�صيغة
املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
(د) دعم �أن�شطة التعاون التقني ملعاهد �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية التي تهدف �إىل الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد املر�أة؛
(ﻫ) و�ضع خطط وبرامج وطنية ودون �إقليمية و�إقليمية من�سقة لتطبيق ال�صيغة املحدثة
لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
(و)  �إع��داد برامج و�أدل��ة موحدة لتدريب ال�شرطة وموظفي العدالة اجلنائية ا�ستنادا �إىل
ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية؛
التقدم املحرز فيما يتعلق باخلطط والربامج واملبادرات الرامية �إىل الق�ضاء على
(ز) ر�صد ُّ
العنف �ضد املر�أة بجميع �أ�شكاله على امل�ستويني الوطني والدويل وا�ستعرا�ضه دوريا؛
(ح) ا�ستعرا�ض ال�صيغة املحدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية وحتديثها دوريا
عند االقت�ضاء.

ثالثاً -ال�ضحايا
� -33إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة*
الإجرام
ّ
12

�ألف� -ضحايا الإجرام
ُ -1يق�صد مب�صطلح "ال�ضحايا" الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر ،فرديا �أو جماعيا ،مبا يف ذلك
ال�ضرر البدين �أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة كبرية من التم ُّتع
بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال ت�ش ّكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول
التع�سف الإجرامي يف ال�سلطة.
الأع�ضاء ،مبا فيها القوانني التي حترم ّ
 -2ميكن اعتبار �شخ�ص ما �ضحية مبقت�ضى هذا الإع�لان ،ب�صرف النظر عما �إذا كان مرتكب
الفعل قد عرف �أو قب�ض عليه �أو قو�ضي �أو �أُدي��ن ،وب�صرف النظر عن العالقة الأ�سرية بينه وبني
ال�ضحية .وي�شمل م�صطلح "ال�ضحية" �أي�ض ًا ،ح�سب االقت�ضاء ،العائلة املبا�شرة لل�ضحية الأ�صلية �أو
معاليها املبا�شرين والأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر من ج ّراء التدخّ ل مل�ساعدة ال�ضحايا يف حمنتهم
�أو ملنع الإيذاء.
 -3تط ّبق الأحكام ال��واردة هنا على اجلميع دون متييز من �أيِّ نوع ،كالتمييز ب�سبب العرق واللون
واجلن�س وال�سنّ واللغة والدين واجلن�سية والر�أي ال�سيا�سي �أو غريه واملعتقدات �أو املمار�سات الثقافية
وامللكية واملولد �أو املركز الأ�سري والأ�صل العرقي �أو االجتماعي والعجز.

الو�صول �إىل العدالة واملعاملة املن�صفة
 -4ينبغي معاملة ال�ضحايا بر�أفة واح�ترام لكرامتهم .ويحق لهم الو�صول �إىل �آليات العدالة
واحل�صول على الإن�صاف ال�ف��وري وفق ًا ملا تن�ص عليه الت�شريعات الوطنية فيما يتعلق بال�ضرر
الذي �أ�صابهم.
 -5ينبغي �إن�شاء وتعزيز الآليات الق�ضائية والإداري ��ة ،ح�سب االقت�ضاء ،لتمكني ال�ضحايا من
احل�صول على الإن�صاف من خالل الإجراءات الر�سمية �أو غري الر�سمية العاجلة والعادلة وغري املك َّلفة
و�سهلة املنال .وينبغي تعريف ال�ضحايا بحقوقهم يف التما�س الإن�صاف من خالل هذه الآليات.
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،34/40املعتمد يف  29ت�شرين الثاين/نوفمرب .1985
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 -6ينبغي ت�سهيل ا�ستجابة الإجراءات الق�ضائية والإدارية الحتياجات ال�ضحايا باتباع ما يلي:
يبت بها
(�أ) تعريف ال�ضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها و�سريها ،وبالطريقة التي ّ
يف ق�ضاياهم ،وال �سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطرية وحيثما طلبوا هذه املعلومات؛
(ب) �إتاحة الفر�صة لعر�ض وجهات نظر ال�ضحايا و�أوجه قلقهم و�أخذها يف االعتبار يف املراحل
املنا�سبة من الإجراءات الق�ضائية ،حيثما تكون م�صاحلهم عر�ضة للت�أ ّثر وذلك دون �إجحاف باملتهمني
ومبا يتم�شى ونظام الق�ضاء اجلنائي الوطني ذي ال�صلة؛
(ج) توفري امل�ساعدة املنا�سبة لل�ضحايا يف جميع مراحل الإجراءات القانونية؛
(د) اتخاذ تدابري ترمي �إىل الإقالل من �إزعاج ال�ضحايا �إىل �أدنى حد وحماية خ�صو�صياتهم،
عند االقت�ضاء ،و�ضمان �سالمتهم ف�ضال عن �سالمة �أ�سرهم وال�شهود املتقدمني ل�صاحلهم من
التخويف واالنتقام؛
(ﻫ) جت ّنب الت�أخري الذي ال لزوم لـه يف البت يف الق�ضايا وتنفيذ الأوام��ر �أو الأحكام التي
تق�ضي مبنح تعوي�ضات لل�ضحايا.
 -7ينبغي ا�ستعمال الآل�ي��ات غري الر�سمية حلل النـزاعات ،مبا يف ذل��ك الو�ساطة والتحكيم
والو�سائل العرفية لإقامة العدل �أو ا�ستعمال املمار�سات املحلية ،ح�سب االقت�ضاء ،لت�سهيل ا�سرت�ضاء
ال�ضحايا و�إن�صافهم.
رد احلق
ُّ
 -8ينبغي �أن يدفع املجرمون �أو الغري امل�س�ؤولون عن ت�صرفاتهم ،حيثما كان ذلك منا�سبا ،تعوي�ضا
عادال لل�ضحايا �أو لأ�سرهم �أو ملعاليهم .وينبغي �أن ي�شمل هذا التعوي�ض �إعادة املمتلكات ومبلغ ًا جلرب ما
وقع من �ضرر �أو خ�سارة ،ودفع النفقات املتك َّبدة نتيجة للإيذاء ،وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق.
 -9ينبغي للحكومات �إعادة النظر يف ممار�ساتها ولوائحها وقوانينها جلعل ر ِّد احلق خيار ًا متاح ًا
لإ�صدار حكم به يف الق�ضايا اجلنائية ،بالإ�ضافة �إىل العقوبات اجلنائية الأخرى.
 -10يف حاالت الإ�ضرار البالغ بالبيئة ،ينبغي �أن ي�شتمل رد احلق ،بقدر الإمكان� ،إذا �أمر به ،على
�إعادة البيئة �إىل ما كانت عليه ،و�إعادة بناء الهياكل الأ�سا�سية وا�ستبدال املرافق املجتمعية ودفع نفقات
اال�ستقرار يف مكان �آخر حيثما نتج عن ال�ضرر خلع املجتمع املحلي من مكانه.
 -11عندما يقوم املوظفون احلكوميون وغريهم من الوكالء الذين يت�صرفون ب�صفة ر�سمية �أو �شبه
ر�سمية مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية ،ينبغي �أن يح�صل ال�ضحايا على تعوي�ض من الدول التي كان
موظفوها �أو وكال�ؤها م�س�ؤولني عن ال�ضرر الواقع .ويف احلاالت التي تكون فيها احلكومة التي حدث العمل
�أو التق�صري االعتدائي مبقت�ضى �سلطتها قد زالت من الوجود ،ينبغي للدولة �أو احلكومة اخللف �أن تقوم
بر ّد احلق لل�ضحايا.
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التعوي�ض
 -12حيثما ال يكون من املمكن احل�صول على تعوي�ض كامل من املجرم �أو من م�صادر �أخرى ،ينبغي
للدول �أن ت�سعى �إىل تقدمي تعوي�ض مايل �إىل:
(�أ) ال�ضحايا الذين �أ�صيبوا ب�إ�صابات ج�سدية بالغة �أو باعتالل ال�صحة البدنية �أو العقلية
نتيجة جلرائم خطرية؛
(ب) �أُ�سر الأ�شخا�ص املتو ّفني �أو الذين �أ�صبحوا عاجزين بدنيا �أو عقليا نتيجة للإيذاء ،وبخا�صة
من كانوا يعتمدون يف �إعالتهم على ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
 -13ينبغي ت�شجيع �إن�شاء وتعزيز وتو�سيع ال�صناديق الوطنية املخ�ص�صة لتعوي�ض ال�ضحايا .وميكن
�أي�ض ًا ،عند االقت�ضاء� ،أن تن�ش�أ �صناديق �أخرى لهذا الغر�ض ،مبا يف ذلك احلاالت التي تكون فيها الدولة
التي تنتمي �إليها ال�ضحية عاجزة عن تعوي�ضها عما �أ�صابها من �ضرر.
امل�ساعـدة
 -14ينبغي �أن يتلقى ال�ضحايا ما يلزم من م�ساعدة مادية وطبية ونف�سية واجتماعية من خالل الو�سائل
احلكومية والطوعية واملجتمعية واملحلية.
 -15ينبغي �إبالغ ال�ضحايا مبدى تو ُّفر اخلدمات ال�صحية واالجتماعية وغريها من امل�ساعدات ذات
ال�صلة ،و�أن يتاح لهم احل�صول على هذه اخلدمات ب�سهولة.
 -16ينبغي �أن يتلقى موظفو ال�شرطة والق�ضاء وال�صحة واخلدمة االجتماعية وغريهم من املوظفني
املعنيني تدريبا لتوعيتهم باحتياجات ال�ضحايا ،ومبادئ توجيهية ل�ضمان تقدمي املعونة املنا�سبة والفورية.
 -17ينبغي لدى تقدمي اخلدمات �أو امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا �إيالء اهتمام ملن لهم احتياجات خا�صة
ب�سبب طبيعة ال�ضرر الذي �أ�صيبوا به �أو ب�سبب عوامل كالتي ُذكرت يف الفقرة � 3أعاله.

التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
باء� -ضحايا ُّ

ُ -18يق�صد مب�صطلح "ال�ضحايا" الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر ،فرديا �أو جماعيا ،مبا يف ذلك
ال�ضرر البدين �أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة كبرية من
التم ُّتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال ال ت�ش ِّكل حتى الآن انتهاكا للقوانني اجلنائية
الوطنية ،ولكنها ت�ش ّكل انتهاكات للمعايري الدولية املعرتف بها واملتعلقة باحرتام حقوق الإن�سان.
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
 -19ينبغي للدول �أن تنظر يف �أن تدرج يف القانون الوطني قواعد حترم ُّ
وتن�ص على �سبل انت�صاف ل�ضحاياها .وينبغي ،ب�صفة خا�صة� ،أن ت�شمل �سبل االنت�صاف هذه ر ّد احلق
�أو احل�صول على تعوي�ض �أو كليهما ،وما يلزم من م�ساعدة وم�ساندة مادية وطبية ونف�سية واجتماعية.
 -20ينبغي للدول �أن تنظر يف التفاو�ض من �أج��ل �إب��رام معاهدات دولية متعدّدة الأط��راف تتعلق
بال�ضحايا ،ح�سبما هو حمدّد يف الفقرة .18
 -21ينبغي للدول �أن ت�ستعر�ض ب�صفة دورية الت�شريعات واملمار�سات القائمة ل�ضمان ا�ستجابتها
للظروف امل�ت�غ�ِّي�رِّ ة ،و�أن ت�ق��وم ،عند االقت�ضاء ،ب�سنِّ وتنفيذ ت�شريعات حت��رم الأف �ع��ال التي ت�ش ِّكل
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ت�شجع كذلك ال�سيا�سات والآليات
�إ�ساءات خطرية ال�ستعمال ال�سلطة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية و�أن ِّ
الالزمة ملنع مثل هذه الأفعال ،و�أن ت�ستحدث احلقوق وو�سائل االنت�صاف املالئمة وتتيحها ل�ضحايا
هذه الأفعال.

 -34تنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة*
ب�ضحايا الإجرام
ّ
12

�إنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
�إذ ي�ضع يف اعتباره �أنَّ اجلمعية العامة اعتمدت ،يف قرارها  34/40امل ��ؤرخ يف  29ت�شرين
والتع�سف يف ا�ستعمال
الثاين/نوفمرب � ،1985إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ُّ
ال�سلطة ،الوارد يف مرفق القرار والذي كان قد �أق َّره م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة
()1
املجرمني،
وجه �إىل الدول الأع�ضاء لتتخذ اخلطوات الالزمة لإنفاذ الأحكام
و�إذ ي�شري �إىل الطلب الذي ِّ
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة احلقوق الواجبة لهم،
إجرام
ل
ا
ل�ضحايا
الواردة يف الإعالن حتى تكفل
ّ
و�إذ ي�أخذ يف اعتباره الفرع الثالث من القرار  ،10/1986امل�ؤرخ يف � 21أيار/مايو  ،1986الذي
�أو�صى فيه املجل�س ب�إيالء اهتمام م�ستمر لتنفيذ الإع�لان بهدف تطوير تعاون احلكومات واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وعامة النا�س على �ضمان العدالة لل�ضحايا وعلى اتخاذ
�إجراءات متكاملة ل�صالح ال�ضحايا على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل،
و�إذ يالحظ �أنَّ التقرير الأول للأمني العام عن التدابري املتخذة لتنفيذ الإعالن يبينِّ عدد ًا من
()2
املجاالت التي تتط َّلب مزيد ًا من االهتمام،
و�إذ ي�لاح��ظ م��ع االرت �ي��اح اع�ت�م��اد جمل�س �أوروب� ��ا ،يف  24ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر ،1983
لالتفاقية الأوروب �ي��ة املتعلقة بتعوي�ض �ضحايا جرائم العنف ،والتو�صية ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة
�إىل ال�ضحايا ومنع الإي ��ذاء ،التي اعتمدها جمل�س �أوروب��ا يف � 17أيلول�/سبتمرب  ،1987وكذلك
قيام بع�ض ال��دول الأع�ضاء ب�إن�شاء �صناديق وطنية لتعوي�ض �ضحايا اجلرائم والأفعال املق�صودة
وغري املق�صودة،
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة،
و�إذ ي�س ّلم ب�أنَّ التنفيذ الف ّعال لأحكام الإعالن فيما يتعلق ب�ضحايا ّ
تعوقه �أحيانا م�شاكل االخت�صا�ص الق�ضائي وال�صعوبات التي تواجه يف تبيان تلك الإ�ساءات و�إيقافها،
وذلك من ج ّراء جملة �أمور ،منها الطابع عرب الوطني الذي يتّ�سم به �إيقاع الأذى بال�ضحايا،
()13

()14

*قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،57/1989املعتمد يف � 24أيار/مايو .1989
()1انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س – � 6أيلول�/سبتمرب :1985
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع جيم.
(.E/AC.57/1988/3)2
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و�إذ يالحظ مع التقدير اجلهود ال�ضخمة التي بذلت منذ انعقاد م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع
اجلرمية ومعاملة املجرمني ملتابعة و�إنفاذ الإعالن ،و�ضمنها التقرير الذي �أع َّدته جلنة خرباء خم�ص�صة
يف املعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية يف �سرياكوزا ب�إيطاليا يف �أيار/مايو  ،1986بال�صيغة
التي ن ّقح بها يف ندوة عقدها يف ميالنو ب�إيطاليا ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�سمرب ،1987
عدد من املنظمات غري احلكومية الرائدة ،النا�شطة يف جمال منع اجلرمية والق�ضاء اجلنائي ومعاملة
املجرمني وال�ضحايا،
 -1يو�صي ب�أن ينظر الأمني العام ،رهنا بر�صد موارد خارجة عن امليزانية وبنظر جلنة منع
اجلرمية ومكافحتها يف املو�ضوع ،يف �إعداد و�إ�صدار ون�شر دليل ملمار�سي مهن الق�ضاء اجلنائي ول�سائر
من يزاولون �أن�شطة مماثلة ،تراعى فيه الأعمال التي مت القيام بها ب�ش�أن هذا املو�ضوع؛
 -2يو�صي �أي�ض ًا ب�أن تتخذ الدول الأع�ضاء الإج��راءات الالزمة لإنفاذ الأحكام الواردة يف
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،عن طريق
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
ما يلي:
(�أ) اعتماد وتنفيذ �أحكام الإعالن يف نظمها الق�ضائية الوطنية ،وفق ًا لإجراءاتها الد�ستورية
وممار�ساتها املحلية؛
(ب) �إ��ص��دار قوانني تب�سط �سبل و�صول ال�ضحايا �إىل نظام الق�ضاء التما�سا للتعوي�ض
وال�سرتداد احلقوق؛
(ج) بحث �أ�ساليب م�ساعدة ال�ضحايا ،مبا يف ذلك التعوي�ض املن�صف عن الأذى �أو ال�ضرر
الفعلي الالحق بهم ،وا�ستجالء القيود التي تعوق ذلك ،وا�ستك�شاف الطرق التي ميكن بها التغ ّلب على
هذه القيود ،للتح ّقق من �أنَّ هذه الطرق تل ّبي احتياجات ال�ضحايا بفعالية؛
(د)  �إقرار تدابري حتمي ال�ضحايا من الإ�ساءة واالفرتاء والتخويف يف معر�ض� ،أو نتيجةِّ � ،أي
�إجراءات جنائية �أو �إجراءات �أخرى مرتبطة باجلرمية ،مبا يف ذلك �سبل االنت�صاف الف ّعالة� ،إذا وقعت
هذه الإ�ساءات؛
 -3يو�صي كذلك ب�أن ت�سعى ال��دول الأع�ضاء ،بالتعاون مع الدوائر والوكاالت واملنظمات
املخت�صة� ،إىل ما يلي:
(�أ) الت�شجيع على تقدمي امل�ساعدة والدعم �إىل �ضحايا الإجرام مع �إيالء االعتبار الواجب
للنظم االجتماعية والثقافية والقانونية املختلفة ،ومع مراعاة اخلربة املكت�سبة يف خمتلف مناذج
و�أ�ساليب �أداء اخلدمات ،واحلالة الراهنة للمعارف فيما يت�صل بالإيذاء مبا يف ذلك �أثره العاطفي ،وما
ي�ستتبعه من احلاجة �إىل قيام منظمات اخلدمات بعر�ض امل�ساعدة على ال�ضحايا؛
(ب) ا�ستحداث تدريب مالئم لكل من يق ّدمون اخلدمات �إىل ال�ضحايا ،لتمكينهم من تنمية
ما يحتاجون �إليه من املهارات والفهم مل�ساعدة ال�ضحايا يف التغ ّلب على الأثر العاطفي للجرمية وعلى
التح ّيز ،حيثما وجد ،ف�ضال عن تقدمي املعلومات الوقائعية؛
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(ج) �إق��ام��ة �سبل ات�صال ف ّعالة ب�ين ك��ل م��ن لهم ارت �ب��اط بال�ضحايا ،وتنظيم دورات
درا�سية واجتماعات ون�شر املعلومات التي ت�ستهدف متكينهم من منع املزيد من �إيذائهم نتيجة
ال�ستعمال النظام؛
(د) �ضمان �إبقاء ال�ضحايا على علم بحقوقهم وبالفر�ص املتاحة لهم لالنت�صاف من املجرم
بالتقدم املحرز يف الإج��راءات اجلنائية املخت�صة وب� ِّأي
�أو من الغري �أو من الدولة ،وعلى علم كذلك
ُّ
فر�ص ميكن �أن تتو َّفر؛
(ﻫ) حيث توجد �آليات غري ر�سمية حلل املنازعات� ،أو حيث تكون هذه الآليات حديثة العهد،
التح ّقق� ،إذا �أمكن ومع �إيالء االعتبار الواجب للمبادئ القانونية املك ّر�سة ،من �أخذ رغبات ال�ضحايا
وح�سا�سياتهم يف االعتبار التام ،ومن �أنَّ النتيجة هي ،على �أقل تقدير ،نافعة لل�ضحايا بقدر نفعها لهم لو
كان النظام الر�سمي هو الذي ا�ستخدم؛
(و) و�ضع برنامج للر�صد والبحث غايته �إبقاء احتياجات ال�ضحايا وفعالية اخلدمات التي
تقدم �إليهم قيد اال�ستعرا�ض امل�ستمر؛ وميكن �أن يت�ض َّمن هذا الربنامج تنظيم اجتماعات وم�ؤمترات
َّ
منتظمة ملمثلي القطاعات املخت�صة التابعة لنظام الق�ضاء اجلنائي و�سائر الهيئات املعنية باحتياجات
املقدمة �إىل ال�ضحايا،
ال�ضحايا ،لبحث مدى ا�ستجابة القانون النافذ واملمار�سة القائمة واخلدمات َّ
الحتياجات ه�ؤالء ال�ضحايا؛
(ز)  �إجراء درا�سات غايتها تبينّ احتياجات ال�ضحايا يف حاالت اجلرائم غري املب َّلغ عنها
و�إتاحة اخلدمات املالئمة لهم؛
 -4يو�صي ب�أن تتخذ ،على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية ،كل اخلطوات املالئمة لتنمية
التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،لي�ضمن ،يف جملة �أمور� ،أن يتلقى من يقعون �ضحايا للإيذاء يف دولة
غري دولتهم م�ساعدة ف ّعالة ،بعد وقوع اجلرمية مبا�شرة وعند عودتهم �إىل بلد �إقامتهم �أو جن�سيتهم،
حلماية م�صاحلهم ور ّد حقوقهم �إليهم �أو تعوي�ضهم بقدر ك��اف ،وتقدمي خدمات الدعم �إليهم،
ح�سب ال�ضرورة؛
 -5ي�س ّلم باحلاجة �إىل �صوغ اجلزء باء من الإعالن مبزيد من التف�صيل و�إىل ا�ستحداث �سبل
التع�سف حيث يحتمل �أن تكون
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ولتوفري الإن�صاف ل�ضحايا هذا ّ
دولية ملنع ّ
ال�سبل الوطنية غري كافية ،ويو�صي باتخاذ اخلطوات املنا�سبة لهذه الغاية؛
 -6يطلب �إىل الأمني العام �أن ّ
بتي�سر الأم��وال اخلارجة عن امليزانية ،اجتماعا
ينظم ،رهنا ُّ
للخرباء ل�صياغة مقرتحات حمدّدة ترمي �إىل تنفيذ قرار اجلمعية العامة  34/40و�إعالن مبادئ العدل
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،من حيث انطباق هاتني الوثيقتني على
الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ُّ
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،وذلك يف وقت منا�سب ي�سمح بتقدمي هذه املقرتحات �إىل جلنة منع اجلرمية
ومكافحتها يف دورتها احلادية ع�شرة والنظر فيها من جانب م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني.
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 -35خطة العمل لتنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة*
ل�ضحايا الإجرام
ّ
12

�أوالً -بناء القدرات
ُ -1يطلب �إىل الأمني العام( )1والدول الأع�ضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية العاملة
يف ميدان م�ساعدة ال�ضحايا و�إن�صافهم( )2موا�صلة العمل على �إدراج وحدات قيا�س م�ساعدة ال�ضحايا يف
م�شاريع التعاون التقني ،وم�ساعدة الدول الأع�ضاء املهتمة على تطبيق الدليل الإر�شادي ملقرري ال�سيا�سات
ب�ش�أن تنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة )3(،والكتيب
ّ
اخلا�ص ب�إقامة العدالة لل�ضحايا فيما يتعلق با�ستخدام وتطبيق �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا
الإجرام
والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة )4(،من خالل دورات تدريبية وحلقات مناق�شة وجوالت درا�سية
ّ
وزماالت وخدمات ا�ست�شارية ،بغية امل�ساعدة على حل م�شاكل تنفيذ الإعالن.
ُ -2يطلب �إىل الأمني العام �أن يقوم ،بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية،
بو�ضع معايري الختيار م�شاريع التعاون التقني م��ن �أج��ل �إن�شاء خ��دم��ات مل�ساعدة ال�ضحايا �أو
موا�صلة تطويرها.
ُ -3تدعى الدول الأع�ضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملعاهد التي ت�شكل �شبكة
برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل �أن ت�ساعد الأمني العام على حتديث الدليل
الإر�شادي والكت ّيب ،ب�صورة دورية على فرتات منا�سبة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للخربات الوطنية
العملية واملعلومات الت�شريعية وقانون ال�سوابق الق�ضائية فيما يتعلق بفئات خا�صة من ال�ضحايا ،مثل
�ضحايا و�شهود اجلرمية املنظمة والإرهاب واجلرمية االقت�صادية والبيئية �أو جرائم التح ّيز �أو الكراهية
املوجه �ضد الن�ساء والأطفال.
و�ضحايا العنف ّ
ُ -4يطلب �إىل الأمني العام ،جنبا �إىل جنب مع املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملعاهد
التي ت�شكل �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،أن ي�ساعد الدول الأع�ضاء
املهتمة على �صوغ �سيا�سات تعوي�ضية وجربية ل�صالح �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين ،كجزء من عمليات �إعادة البناء وامل�صاحلة الوطنية ،وتعزيزا للعدالة و�سيادة القانون.
()13

()14

()15

()16

*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،21/1998املعتمد يف  28متوز/يوليه .1998
()1يف خطة العمل هذهُ ،تفهم الإ�شارات �إىل الأمني العام على �أنها تعني يف املقام الأول مركز منع اجلرمية على ال�صعيد
الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية بالأمانة العامة ،واملعاهد التي ت�شكل �شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية.
()2حينما يطلب �إىل الأمني العام �أن ي�ضطلع ب�أن�شطة ،ف�إنه ينبغي القيام بها �ضمن حدود املوارد املوجودة �أو باال�ستعانة
ب�أموال 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
ُ -5يطلب �إىل الأمني العام �أن يدعم ،بالتعاون مع الدول الأع�ضاء واملنظمات غري احلكومية املهتمة،
قاعدة البيانات الدولية املتعلقة باخلربات الوطنية والإقليمية العملية يف جمال تقدمي امل�ساعدة التقنية
يف هذا امليدان ،وباملعلومات الببليوغرافية والت�شريعية ،مبا فيها قانون ال�سوابق الق�ضائية ذي ال�صلة
بهذا امليدان.
ُ -6تدعى ال��دول الأع�ضاء واملنظمات غري احلكومية �إىل تزويد قاعدة البيانات مبعلومات عن
امل�شاريع ،والربامج اجلديدة وقانون ال�سوابق الق�ضائية ،والت�شريعات ،و�سائر املبادئ التوجيهية ذات
ال�صلة التي ثبتت فاعليتها وميكن �أن ت�صلح كنماذج لأن�شطة تطوير مماثلة يف �أماكن �أخ��رى ،و�أن
ت�ساعد على حتديد اخلرباء الذين ميكنهم �أن ي�ساعدوا الدول الأع�ضاء ،عند الطلب ،على تنفيذ هذه
امل�شاريع والربامج والت�شريعات.
ُ -7تدعى ال ��دول الأع���ض��اء واملنظمات احلكومية ال��دول�ي��ة وغ�ير احلكومية �إىل �أن تنظر يف
موا�صلة تطوير وا�ستخدام طرائق جمع البيانات عن الإي��ذاء ،مثل ا�ستق�صاءات الإي��ذاء املنمطة،
مبا يف ذلك تو�سيع نطاقها لت�شمل فئات ال�ضحايا مثل �ضحايا و�شهود اجلرمية املنظمة والإره��اب
املوجه �ضد الن�ساء
واجلرمية االقت�صادية والبيئية وجرائم التح ّيز �أو الكراهية و�ضحايا العنف ّ
والأطفال واملهاجرين.
ُ -8تدعى الدول الأع�ضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية �إىل الت�شجيع على تقييم
فاعلية الأ�شكال املختلفة من تقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا ،وتقييم مدى مراعاة �إجراءات العدالة اجلنائية
الحتياجات ال�ضحايا و�شواغلهم امل�شروعة ،وتقييم الأ�شكال املختلفة ل�ضمان تعوي�ض ال�ضحايا و�إعادتهم
�إىل و�ضعهم ال�سابق.

ثالثاً -منع الإيذاء
ُ -9يدعى الأم�ين العام �إىل القيام ،باال�شرتاك مع املعاهد واملنظمات املتعاونة ،بدرا�سة طرائق
تقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل الدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها ،ا�ستجابة للحاالت التي يقع فيها �إيذاء،
و�إره��اب ،وك��وارث من �صنع الإن�سان على نطاق وا�سع نتيجة للإهمال الذي ي�صل �إىل حد اجلرمية،
بحيث يكفل تقدمي امل�ساعدة الطارئة ال�ضرورية ،م�ستخدما ،عند االقت�ضاء� ،أفرقة ا�ستجابة للأزمات
جامعة لعدة اخت�صا�صات وذات طابع دويل للم�ساعدة على مواجهة الأو�ضاع وتلبية احتياجات ال�ضحايا
وكفالة حقوقهم.
ُ -10ت�شجع الدول الأع�ضاء على النظر ،عند االقت�ضاء ،يف ا�ستحداث وتعزيز عمل �أمناء املظامل
التع�سف املمكن يف
والهيئات املدنية لإعادة النظر يف الدعوى �أو �سواها من �آليات ال�شكاوى وو�سائل منع ّ
ا�ستعمال ال�سلطة والتحقيق فيه.
ُ -11ت�شجع الدول الأع�ضاء واملنظمات غري احلكومية على القيام بحمالت �إعالمية وتثقيفية ت�ستهدف
منع الإي��ذاء و�إع��ادة الإي��ذاء واحلد منهما .وينبغي �أن ت�شمل هذه احلمالت كال من احلمالت العامة

اجلزء الثالث ،ثالث ًا -ال�ضحايا

277

املوجهة �إىل قطاعات كبرية من ال�سكان واحلمالت اخلا�صة التي ت�ستهدف فئات خمتارة معروفة ب�أنها
التعر�ض لهذا الإيذاء و�إعادة الإيذاء.
�شديدة ُّ
ُ -12ت�شجع الدول الأع�ضاء على �أن تقوم ،بالتعاون الوثيق مع ممثلي و�سائط الإعالم اجلماهريي،
ب�صوغ مبادئ توجيهية لو�سائط الإعالم بهدف حماية ال�ضحايا واحلد من �إعادة الإيذاء ،وتنفيذ تلك
املبادئ التوجيهية تنفيذا فعاال.

رابعاً -اتخاذ تدابري على ال�صعيدين الإقليمي والدويل
ُ -13يطلب �إىل الأمني العام �أن يبحث ،بالتعاون مع الدول الأع�ضاء واللجان االقليمية� ،إمكانية تطوير
�آليات �إقليمية لر�صد الإيذاء و�إتاحة �سبل التظلم و�/أو الإن�صاف لل�ضحايا.
ُ -14يطلب �إىل الأمني العام اال�ضطالع ،بالتعاون مع الأو�ساط املهنية والأكادميية الدولية ،مب�ساعدة
الدول الأع�ضاء على التعرف على الثغرات يف القانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�ساين وقانون حقوق
الإن�سان فيما يتعلق بحماية ال�ضحايا وال�شهود وحقوقهم ،وذلك بهدف معاجلة تلك الثغرات.

خام�ساً -تن�سيق املبادرات ذات ال�صلة
ُ -15يطلب �إىل الأمني العام �أن ي�ساعد الدول الأع�ضاء على تعزيز ترتيبات و�إجراءات التن�سيق من
�أجل ت�شجيع اال�ضطالع امل�شرتك بتخطيط وتنفيذ الأن�شطة ذات ال�صلة بال�ضحايا.
ُ -16يطلب �إىل الأمني العام �أن يكفل العمل املت�ضافر ،مع تق�سيم امل�س�ؤوليات ب�صورة مالئمة ،بني
كيانات الأمم املتحدة و�سواها من الكيانات املعنية بتعزيز تنفيذ هذا الإعالن.
ُ -17يطلب �إىل الأمني العام �أن ي�ساعد الدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها ،على �صوغ ا�سرتاتيجيات
م�شرتكة وح�شد الدعم لتقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا ،مبا يف ذلك م�شاركة املواطنني على نطاق �أو�سع
والرتويج ملبادئ العدالة القائمة على رد احلقوق.

اجلزء الرابع
احلكم الر�شيد ،وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية،
ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية و�سبل احل�صول
على امل�ساعدة القانونية

�أوالً -احلكم الر�شيد ،وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية،
ونـزاهة موظفي العدالة اجلنائية
 -36مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني

*

12

املادة 1
يعنى املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني ،يف كل الأوقات ،بالواجب امللقى على عاتقهم مبوجب
القانون ،وذلك بخدمة املجتمع وبحماية جميع الأ�شخا�ص من الأعمال غري القانونية ،على نحو يتفق
والدرجة العالية من امل�س�ؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

التعليق
(�أ) ُيق�صد بعبارة "املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني" جميع موظفي القانون� ،سواء
�أك��ان��وا مع ّينني �أم منتخبني ،الذين ميار�سون �صالحيات ال�شرطة ،وال �سيما �صالحية االعتقال
�أو االحتجاز.
(ب) يف البلدان التي تتوىل �صالحيات ال�شرطة فيها ال�سلطات الع�سكرية� ،سواء �أكانت
بالزي الر�سمي �أم ال� ،أو قوات �أمن الدولة ،يعترب تعريف "املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني" �شام ًال
ملوظفي تلك الأجهزة.
(ج) ُيق�صد بخدمة املجتمع �أن ت�شمل ،بوجه خا�ص ،تقدمي خدمات مل�ساعدة �أفراد املجتمع
املحتاجني �إىل م�ساعدة فورية لأ�سباب طارئة� ،شخ�صية كانت �أو اقت�صادية �أو اجتماعية �أو من � ِّأي
نوع �آخر.
(د)  ال ُيق�صد بهذا احلكم �أن يغطي فقط جميع �أعمال العنف وال�سلب والأذى و�إمنا يق�صد
به �أن يتخطى ذلك لي�شمل كامل جمموعة املحظورات التي تقع حتت طائلة القانون اجلنائي .وهو ي�شمل
�أي�ض ًا �سلوك الأ�شخا�ص غري القادرين على حتمل امل�س�ؤولية اجلنائية.
()1

()13

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،169/34املعتمد يف  17كانون الأول/دي�سمرب .1979
()1توفر التعليقات معلومات لت�سهيل ا�ستعمال املدونة يف �إطار الت�شريعات �أو املمار�سات الوطنية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن
للتعليقات الوطنية �أو الإقليمية �أن حتدد خ�صائ�ص مع ّينة للنظم واملمار�سات القانونية ملختلف الدول �أو املنظمات الإقليمية امل�شرتكة
بني احلكومات من �ش�أنها �أن ت�ساعد على تطبيق املدونة.
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املادة 2
يحرتم املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني� ،أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإن�سانية
ويحمونها ،ويحافظون على حقوق الإن�سان لكل الأ�شخا�ص ويوطدونها.

التعليق:
(�أ) يحدد القانون الوطني والدويل حقوق الإن�سان امل�شار �إليها وين�ص على حمايتها .ومن
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )2(،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
املدنية وال�سيا�سية )3(،و�إعالن حماية جميع ال
()4أ�شخا�ص من ُّ
�أو العقوبة القا�سية �أو الالان�سانية �أو املهينة ،و�إعالن الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري )5(،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري )6(،واالتفاقية الدولية
()8
لقمع جرمية الف�صل العن�صري واملعاقبة عليها )7(،واتفاقية منع جرمية �إبادة الأجنا�س وقمعها،
()10
والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )9(،واتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية.
(ب) ينبغي �أن حتدد التعليقات الوطنية على هذه املادة الأحكام القانونية الإقليمية �أو الوطنية
التي تع ّرف هذه احلقوق وتن�ص على حمايتها.
()12

()13

()14

()16

()15

()17

()19

()18

()20

املادة 3
ال يجوز للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ا�ستعمال القوة �إ َّال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ويف
احلدود الالزمة لأداء واجبهم.
التعليق:
(�أ) ي�شدد هذا احلكم على �أنَّ ا�ستعمال القوة من قبل املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ينبغي
�أن يكون �أمر ًا ا�ستثنائيا ،ومع �أنه يوحي ب�أنه قد يكون من امل�أذون به للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن
ي�ستخدموا من القوة ما ُيرى ب�صورة معقولة �أنه �ضروري يف الظروف القائمة للعمل على منع اجلرمية
�أو لتنفيذ االعتقال القانوين للمجرمني �أو امل�شتبه ب�أنهم جمرمون� ،أو امل�ساعدة على ذلك ،وال يجوز
ا�ستخدام القوة ب�شكل يتعدى هذا احلد.

()2قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()3مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()4مرفق قرار اجلمعية العامة ( 3452د.)30-
()5قرار اجلمعية العامة ( 1904د.)18-
()6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،660الرقم .9464
()7املرجع نف�سه ،املجلد  ،1015الرقم .14861
()8مرفق قرار اجلمعية العامة � 260ألف (د.)3-
()9حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
()10الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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(ب) يق ّيد القانون الوطني عادة ا�ستعمال القوة من ِقبل املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني
وفق ًا ملبد�أ التنا�سب .ويجب �أن ُيفهم �أنه يتعني اح�ترام مبادئ التنا�سب املعمول بها على ال�صعيد
الوطني يف تف�سري هذا احلكم .وال يجوز ب�أية حال تف�سري هذا احلكم مبا ي�سمح با�ستعمال القوة ب�شكل
ال يتنا�سب مع الهدف ال�شرعي املطلوب حتقيقه.
(ج) يعترب ا�ستعمال الأ�سلحة النارية تدبريا متطرفا .وينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف
ا�ستعمال الأ�سلحة النارية ،وال �سيما �ضد الأطفال .وينبغي ،بوجه عام ،عدم ا�ستعمال الأ�سلحة النارية
�إ َّال عندما يبدي ال�شخ�ص امل�شتبه يف ارتكابه جرما مقاومة م�سلحة �أو يهدد حياة الآخرين بطريقة
�أخرى ،وتكون التدابري الأقل تطرف ًا غري كافية لكبح امل�شتبه يف ارتكابه جرما �أو لإلقاء القب�ض عليه.
ويف كل حالة يطلب فيها �سالح ناري ينبغي على الفور تقدمي تقرير �إىل ال�سلطات املخت�صة.

املادة 4
يحافظ املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني على �سرية ما يف حوزتهم من �أمور ذات طبيعة �سرية،
ما مل يقت�ض خالل ذلك كل االقت�ضاء �أداء الواجب �أو متطلبات العدالة.

التعليق
يح�صل املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني ،بحكم واجباتهم ،على معلومات قد تتعلق باحلياة
اخلا�صة للأفراد �أو ميكن �أن ت�ضر مب�صالح الآخرين ،وب�سمعتهم على وجه اخل�صو�ص .وينبغي توخي
احلر�ص ال�شديد يف احلفاظ على هذه املعلومات وا�ستخدامها ،وال ينبغي �إف�شاء هذه املعلومات �إ َّال
بحكم �أداء الواجب �أو خدمة العدالة .و� ُّأي �إف�شاء لهذه املعلومات لأغرا�ض �أخرى �أمر غري م�شروع
على الإطالق.

املادة 5
ال يجوز ل ِّأي موظف من املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يقوم ب� ِّأي عمل من �أعمال التعذيب
يحر�ض عليه �أو �أن
�أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو �أن ِّ
يتغا�ضى عنه؛ كذلك ال يجوز ل ٍّأي من املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يتذرع ب�أوامر عليا �أو بظروف
ا�ستثنائية كحالة احلرب� ،أو التهديد باحلرب� ،أو تهديد للأمن القومي� ،أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
الداخلي� ،أو �أية حالة �أخرى من حاالت الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

التعليق
التعر�ض للتعذيب وغريه من
(�أ) ُي�ستمد هذا احلظر من �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من ُّ
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وهو الإعالن الذي اعتمدته اجلمعية
العامة ،والذي جاء فيه�[" :إنَّ � َّأي عمل من هذه الأعمال ُيعترب] امتهان ًا للكرامة الإن�سانية ُويدان بو�صفه
�إنكار ًا ملقا�صد ميثاق الأمم املتحدة وانتهاك ًا حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان [وغريه من ال�صكوك الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان]".
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يعرف الإعالن التعذيب كما يلي:
(ب) ِّ
" ...يق�صد بالتعذيب � ُّأي عمل ينتج عنه �أمل �أو عناء �شديد ،ج�سديا كان �أو عقليا ،يلحق عمدا
ب�شخ�ص ما بفعل �أحد املوظفني العموميني �أو بتحري�ض منه ،وذلك لأغرا�ض مثل احل�صول من
هذا ال�شخ�ص �أو من �شخ�ص �آخر على معلومات �أو اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو
ي�شتبه يف �أنه ارتكبه� ،أو تخويفه �أو تخويف �أ�شخا�ص �آخرين .وال ي�شمل التعذيب الأمل �أو العناء
الذي يكون نا�شئا عن جمرد جزاءات م�شروعة �أو مالزما لها �أو مرتتبا عليها ،بقدر مت�شي ذلك
()11
مع جمموعة القواعد الدنيا ملعاملة ال�سجناء".
(ج) مل تع ّرف اجلمعية العامة تعبري "املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الالان�سانية �أو املهينة"،
ولكن ينبغي تف�سريه ب�شكل ي�ضمن �أكرب حماية ممكنة من جميع �أ�شكال الإ�ساءة ،ج�سدية كانت �أو عقلية.
()12

املادة 6
يكفل املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني احلماية التامة ل�صحة الأ�شخا�ص املحتجزين لديهم،
وعليهم ،بوجه خا�ص ،اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

التعليق
(�أ) توفر "العناية الطبية" ،التي يق�صد بها اخلدمات التي يقدمها � ٌّأي من املوظفني الطبيني،
مبن فيهم الأطباء وامل�ساعدون الطبيون املجازون ،عند االقت�ضاء �أو الطلب.
(ب) ولئن كان من املحتمل �أن يكون املوظفون الطبيون ملحقني بعملية �إنفاذ القوانني ف�إنه
يجب على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن ي�أخذوا بعني االعتبار ر�أي ه�ؤالء املوظفني عندما يو�صون
بتوفري العالج املنا�سب لل�شخ�ص املحتجز من ِقبل موظفني طبيني من خارج عملية �إنفاذ القوانني �أو
بالت�شاور معهم.
(ج) من املفهوم �أنَّ على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أي�ض ًا �أن يو ِّفروا العناية الطبية
ل�ضحايا انتهاك القانون �أو �ضحايا احلوادث التي تقع خالل حاالت انتهاك القانون.

املادة 7
ميتنع املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني عن ارتكاب �أيِّ فعل من �أفعال �إف�ساد الذمة ،وعليهم
�أي�ض ًا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل �شدة.

التعليق
(�أ)  �إنَّ � َّأي فعل من �أفعال �إف�ساد الذمة ،مثله يف ذلك مثل � ٍّأي من �أفعال �إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلطة� ،أمر ال يتفق ومهنة املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني .ويجب �أن ينفذ القانون تنفيذا كامال فيما
()11م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني :تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة،
رقم املبيع  ،)1956.IV.4املرفق الأول� ،ألف.
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يتعلق ب�أيِّ موظف من املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني يرتكب فعال من �أفعال �إف�ساد الذمة ذلك لأنه
لي�س للحكومات �أن تتوقع �إنفاذ القانون على رعاياها �إذا مل يكن يف مقدورها �أو يف نيتها �إنفاذ القانون
على موظفيها القائمني بذلك وداخل �أجهزتها.
(ب) ولئن كان تعريف �إف�ساد الذمة يجب �أن يكون خا�ضعا للقانون الوطني ،فينبغي �أن يكون
مفهوما �أنه ي�شمل ارتكاب �أو �إغفال فعل ما لدى ا�ضطالع املرء بواجباته� ،أو فيما يتعلق بهذه الواجبات،
ا�ستجابة لهدايا �أو وعود �أو حوافز �سواء طلبت �أو قبلت� ،أو تل ِّقي � ٍّأي من هذه الأ�شياء ب�شكل غري م�شروع،
ما �أن يتم ارتكاب الفعل �أو �إغفاله.
(ج) ينبغي �أن تفهم عبارة "فعل من �أفعال �إف�ساد الذمة" امل�شار �إليها �أعاله على �أنها ت�شمل
حماولة �إف�ساد الذمة.

املادة 8

يقوم املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني باحرتام القانون وهذه املدونة .ويقومون �أي�ض ًا ،قدر
ا�ستطاعتهم ،مبنع وقوع �أيِّ انتهاكات لها ومواجهة هذه االنتهاكات بكل �شدة.
ويقوم املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني ،الذين يتو َّفر لديهم ما يحملهم على االعتقاد بوقوع �أو
قرب وقوع انتهاك لهذه املدونة ،ب�إبالغ الأمر �إىل �سلطاتهم العليا وكذلك ،حيثما لزم ذلك� ،إىل ال�سلطات
والأجهزة املخت�صة الأخرى التي تتمتع ب�صالحية املراجعة �أو �إتاحة طرق الرجوع.

التعليق
(�أ) يعمل بهذه املدونة متى �أدجمت يف الت�شريعات �أو املمار�سات الوطنية ،ف�إذا ت�ضمنت هذه
الت�شريعات �أو املمار�سات �أحكام ًا �أقوى من الأحكام الواردة يف هذه املدونة ،يعمل بتلك الأحكام الأقوى.
(ب) تتوخى هذه املادة املحافظة على التوازن بني احلاجة �إىل االن�ضباط الداخلي للهيئة التي
تتوقف عليها ال�سالمة العامة �إىل حد كبري من جهة ،واحلاجة �إىل معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية من جهة �أخرى .وعلى املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يب ِّلغوا عن هذه االنتهاكات يف �إطار
الت�سل�سل القيادي ،و�أال يقدموا على �أية �إجراءات قانونية �أخرى خارج نطاق الت�سل�سل القيادي �إ َّال يف
احلاالت التي ال يوجد فيها طرق رجوع �أخرى متاحة �أو فعالة .ومن املفهوم �أنَّ املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ
القوانني ال يتع َّر�ضون لأية عقوبات �إدارية �أو غريها ب�سبب قيامهم بالإبالغ عن وقوع انتهاك لهذه املدونة
�أو عن قرب وقوع مثل هذا االنتهاك.
(ج) يق�صد بعبارة "ال�سلطات �أو الأجهزة املنا�سبة التي تتمتع ب�صالحية املراجعة �أو �إتاحة
طرق الرجوع" �أية �سلطة قائمة �أو جهاز قائم بحكم القانون الوطني� ،سواء داخل هيئة �إنفاذ القوانني
�أو على نحو م�ستقل عنها ،وتكون لها �أو له �سلطة م�ستمدة من القانون �أو العرف �أو من �أيِّ م�صدر
�آخ��ر للنظر يف املظامل وال�شكاوى الناجمة عن االنتهاكات التي تنطبق عليها �أحكام مدونة قواعد
ال�سلوك هذه.
(د) ميكن النظر �إىل و�سائط االت�صال اجلماهريي ،يف بع�ض البلدان ،على �أنها ت�ضطلع
بوظائف مماثلة للوظائف املب ّينة يف الفقرة الفرعية (ج) �أعاله ب�ش�أن النظر يف ال�شكاوى .ومن ثم فقد
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يكون هناك ما يربر قيام املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،كو�سيلة �أخرية ومبا يتفق مع قوانني و�أعراف
بلدانهم وكذلك مع �أحكام املادة  4من هذه املدونة ،بتوجيه انتباه الر�أي العام �إىل انتهاكات ما عن طريق
و�سائط االت�صال اجلماهريي.
(ﻫ) ي�ستحق امل��وظ �ف��ون امل�ك� َّل�ف��ون ب ��إن �ف��اذ ال �ق��وان�ين ،ال��ذي��ن ي�ت�ق�ي��دون ب ��أح �ك��ام م��دون��ة
ق��واع��د ال�سلوك ه��ذه� ،أن ينالوا االح�ت�رام وال��دع��م الكامل وال�ت�ع��اون م��ن قبل املجتمع وم��ن قبل
الهيئة امل���س��ؤول��ة ع��ن تنفيذ ال �ق��وان�ين ال�ت��ي يعملون ف�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك م��ن ق�ب��ل جميع ال�ع��ام�ل�ين يف
�إنفاذ القوانني.

 -37مبادئ توجيهية من �أجل التنفيذ الف ّعال ملدونة قواعد ال�سلوك
للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني*
12

�أوالً -تطبيق املدونة
�ألف -مبادئ عامة
 -1ي�ؤخذ باملبادئ التي تت�ضمنها هذه املدونة يف القوانني واملمار�سات الوطنية.
 -2توخيا لبلوغ الأه��داف واملقا�صد املب ّينة يف املادة  1من املدونة ويف التعليقات املبداة على هذه
املادة ،تعطي عبارة "املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني" �أو�سع تف�سري ممكن.
 -3تطبق املدونة على كل موظفي �إنفاذ القوانني ،ب�صرف النظر عن نطاق اخت�صا�صهم.
 -4تتخذ احلكومات التدابري الالزمة لإفهام موظفي �إنفاذ القوانني ،يف �إط��ار دورات التدريب
الأ�سا�سي وكل ال��دورات التدريبية واال�ستكمالية الالحقة ،ما يف القوانني الوطنية من �أحكام تت�صل
باملدونة وب�سائر الن�صو�ص الأ�سا�سية املتعلقة مب�س�ألة حقوق الإن�سان.

باء -م�سائل حمددة
 -1االختيار والتعليم والتدريب -تعطى �أهمية �أولية الختيار موظفي �إنفاذ القوانني وتعليمهم
وتدريبهم .وت�ضطلع احلكومات �أي�ض ًا بتعزيز التعليم والتدريب من خالل التبادل املثمر للأفكار على
ال�صعيدين الإقليمي والأقاليمي.
 -2املرتبات وظروف العمل -تكون �أجور كل موظفي �إنفاذ القوانني كافية ،وتو َّفر لهم ظروف عمل
مالئمة.
 -3االن�ضباط والإ�شراف -تن�ش�أ �آليات فعالة ل�ضمان االن�ضباط الداخلي واملراقبة اخلارجية
ملوظفي �إنفاذ القوانني ،ف�ضال عن الإ�شراف عليهم.
*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،61/1989املعتمد يف � 24أيار/مايو .1989
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� -4شكاوى �أفراد اجلمهور -تتخذ ،داخل الآليات املذكورة يف الفقرة � 3أعاله ،تدابري احتياطية
خا�صة لتلقي ومعاجلة ال�شكاوى التي يقدمها �أفراد اجلمهور �ضد موظفي �إنفاذ القوانني ،ويحاط
اجلمهور علما بوجود هذه التدابري.

ثانياً -تنفيذ املدونة
�ألف -على ال�صعيد الوطني
 -1تتاح املدونة جلميع موظفي �إنفاذ القوانني وال�سلطات املخت�صة بلغاتهم.
 -2تن�شر احلكومات املدونة ،وكافة القوانني املحلية املنفّذة لها ،على نحو ي�ضمن اطالع عامة
اجلمهور على املبادئ واحلقوق املن�صو�ص عليها فيها.
 -3تنظم احلكومات ،عند النظر يف تدابري الت�شجيع على تطبيق املدونة ،ندوات عن دور موظفي
�إنفاذ القوانني ووظائفهم يف حماية حقوق الإن�سان ومنع اجلرمية.

باء -على ال�صعيد الدويل
 -1تعلم احلكومات الأمني العام للأمم املتحدة ،على فرتات مالئمة ،مدتها خم�س �سنوات على
الأقل ،باملدى الذي بلغه تطبيق املدونة.
التقدم املحرز يف تنفيذ املدونة ،يعتمد فيها على مالحظات
 -2يعد الأمني العام تقارير دورية عن ُّ
وتعاون الوكاالت املتخ�ص�صة واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ذات
املركز اال�ست�شاري لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
 -3ت��ز ّود احلكومات الأم�ين العام ،يف �إط��ار التقارير امل�شار �إليها �أع�لاه ،بن�سخ من خال�صات
القوانني والأنظمة والتدابري الإداري��ة املت�صلة بتطبيق املدونة ،وب� ِّأي معلومات �أخرى عن تنفيذها،
وكذلك باملعلومات املت�صلة بال�صعوبات املحتملة يف تطبيقها.
 -4يقدِّ م الأمني العام التقارير املذكورة �أعاله �إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها لتنظر فيها
ولتتخذ ب�ش�أنها ما قد يلزم من �إجراءات �إ�ضافية.
 -5يجعل الأمني العام املدونة وهذه املبادئ التوجيهية يف متناول جميع الدول واملنظمات الدولية
احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ،بكل لغات الأمم املتحدة الر�سمية.
 -6يكون �ضمن اخلدمات اال�ست�شارية وبرامج التعاون التقني والربامج االمنائية التي ت�ضطلع بها
الأمم املتحدة ،ما يلي:
(�أ)  �إتاحة خدمات اخلرباء واخلرباء اال�ست�شاريني الإقليميني والأقاليميني للحكومات التي
تطلبها ،مل�ساعدتها على تنفيذ �أحكام املدونة؛
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(ب) ت�شجيع عقد احللقات التدريبية الوطنية والإقليمية وغريها من االجتماعات ب�ش�أن املدونة
ودور موظفي �إنفاذ القوانني ووظائفهم يف حماية حقوق الإن�سان ومنع اجلرمية.
ت�شجع معاهد الأمم املتحدة الإقليمية على تنظيم حلقات درا�سية ودورات تدريبية ب�ش�أن
-7
َّ
امل��دون��ة ،وعلى �إج��راء �أب�ح��اث عن م��دى تنفيذها يف بلدان مناطقها ،وك��ذا ال�صعوبات امل�صادفة
يف ذلك.

 -38مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية
من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني*
12

حيث �إنَّ عمل املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني( )1ي�شكل خدمة اجتماعية بالغة الأهمية،
و�إنَّ هناك ،من ثم ،حاجة �إىل تهيئة ظروف عمل منا�سبة له�ؤالء املوظفني وحت�سني ظروف عملهم
و�أو�ضاعهم حيثما يقت�ضي الأمر،
وحيث � َّإن � َّأي خطر يتهدد حياة و�سالمة املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ينبغي �أن ينظر �إليه
على �أنه خطر يتهدد ا�ستقرار املجتمع كله،
وحيث �إنَّ موظفي �إنفاذ القوانني ي��ؤدون دورا حيويا يف حماية حق الفرد يف احلياة واحلرية
والأمن ،كما يكفله الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان )2(،وكما �أكده من جديد العهد الدويل اخلا�ص
()3
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وحيث �إنَّ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء( )4تن�ص على الظروف التي قد ي�ستخدم
فيها موظفو ال�سجون القوة يف �أداء واجباتهم،
()13

()14

()15

()16

*م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  )A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع باء ،2-املرفق .ويت�ضمن هذا ال�صك
حمددة ترد يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،التي ُحدِّ ثت �صيغتها الحقا واعتمدتها اجلمعية العامة
�إحاالت �إىل �أحكام َّ
يف  17كانون الأول/دي�سمرب  2015يف قرارها  ،175/70املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (قواعد
نيل�سون مانديال)" .ويف �سياق هذا املن�شور� ،أُ�ضيفت حوا�ش للإ�شارة �إىل الأحكام املناظرة من قواعد نيل�سون مانديال.
()1طبق ًا للتعليقات على املادة  1من مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،ي�شمل م�صطلح "املوظفني
املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني" جميع املوظفني العاملني يف جمال القانون� ،سواء منهم املع ّينون واملنتخبون ،ممن ميار�سون �سلطات
ال�شرطة ،ال �سيما �سلطات االعتقال �أو االحتجاز .ويف البلدان التي متار�س فيها �صالحيات ال�شرطة �أجهزة ع�سكرية� ،سواء كانت
مرتدية زي ًا ر�سمي ًا �أو غري ر�سمي� ،أو قوات �أمن الدولة ،يعترب تعريف املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �شام ًال للموظفني العاملني يف
هذه الدوائر.
()2قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()3مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()4حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
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وحيث �إنَّ املادة  3من مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني( )5تن�ص على �أن
يكون ا�ستخدامهم للقوة قا�صرا على حاالت ال�ضرورة املا�سة ويف احلدود التي يتطلبها �أداء واجبهم،
وحيث � َّإن االجتماع التح�ضريي مل�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
الذي ُعقد يف فارينا� ،إيطاليا ،اتفق على العنا�صر التي ينبغي النظر فيها لدى متابعة العمل ب�ش�أن
()6
القيود على ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني،
وحيث �إنَّ امل�ؤمتر ال�سابع ،يف قراره  )7(،14قد �أكد ،فيما �أكد ،على �أنَّ ا�ستخدام القوة والأ�سلحة
النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني يجب �أن يكون بالقدر الذي يكفل االحرتام الواجب
حلقوق الإن�سان،
وحيث �إنَّ املجل�س االقت�صادي واالجتماعي دعا الدول الأع�ضاء ،يف الفرع التا�سع من قراره ،10/1986
امل�ؤرخ يف � 21أيار/مايو � ،1986إىل ايالء اهتمام خا�ص ،يف تنفيذ مدونة ال�سلوك ،ال�ستخدام القوة والأ�سلحة
النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،و�إنَّ اجلمعية العامة ،يف قرارها  149/41امل�ؤرخ يف 4
كانون الأول/دي�سمرب  ،1986رحبت يف جملة �أمور ،بهذه التو�صية ال�صادرة عن املجل�س،
وحيث �إنه ينبغي العناية بدور املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني يف �إقامة العدل ،وحماية حق
الفرد يف احلياة واحلرية والأم��ن ،وم�س�ؤوليتهم عن �صون الأمن العام وال�سلم االجتماعي و�أهمية
م�ؤهالتهم وتدريبهم و�سلوكهم ،وذلك مع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمتهم ال�شخ�صية،
ف�إنه ينبغي للحكومات �أن تراعي وحترتم املبادئ الأ�سا�سية املب ّينة �أدناه ،التي �صيغت ملعاونة الدول
الأع�ضاء يف ت�أمني وتعزيز الدور ال�صحيح للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،وذلك يف �إطار ت�شريعاتها
وممار�ساتها الوطنية ،كما ينبغي �أن يطلع عليها املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني ،و�ضمنهم الق�ضاة
ووكالء النيابة واملحامون و�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية ،واجلمهور عامة.
()12

()13

()14

�أحكام عامة
 -1على احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني اعتماد وتنفيذ قواعد ولوائح ب�ش�أن ا�ستخدام املوظفني
املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني للقوة والأ�سلحة النارية �ضد الأفراد .وعلى احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني،
لدى و�ضع هذه القواعد واللوائح� ،أن ت�ضع امل�سائل الأخالقية املرتبطة با�ستخدام القوة والأ�سلحة
النارية قيد النظر ب�صفة م�ستمرة.
 -2ينبغي للحكومات وهيئات �إنفاذ القوانني �أن ت�ستحدث جمموعة وا�سعة قدر الإمكان من
الو�سائل ،و�أن تز ّود املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ب�أنواع خمتلفة من الأ�سلحة والذخائر ت�سمح
با�ستخدام متمايز للقوة والأ�سلحة النارية .وينبغي �أن ي�شمل ذلك ا�ستحداث �أ�سلحة معطلة للحركة
وغري قاتلة ال�ستخدامها يف احلاالت املنا�سبة ،بغية زيادة تقييد ا�ستخدام الو�سائل املميتة �أو امل�ؤذية
()5مرفق قرار اجلمعية العامة .169/34
( ،A/CONF.121/IPM.3)6الفقرة .34
()7انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س
 � 6أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرعهاء.
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للأفراد .وحتقيقا لنف�س الغر�ض ينبغي �أن يتاح للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني التزود مبعدات
للدفاع عن النف�س مثل الدروع واخل��وذات وال�صدادات الواقية من الطلقات النارية وو�سائل النقل
الواقية من الطلقات النارية ،وذلك للتقليل من احلاجة �إىل ا�ستخدام الأ�سلحة �أيا كان نوعها.
 -3ينبغي �إج��راء تقييم دقيق لتطوير ووزع الأ�سلحة املعطلة للحركة وغري املميتة بغر�ض التقليل
�إىل �أدن��ى حد ممكن من تعري�ض الأ�شخا�ص غري املعنيني للخطر ،كما ينبغي مراقبة ا�ستخدام هذه
الأ�سلحة بعناية.
 -4على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني� ،إذ ي ��ؤدون واجبهم� ،أن ي�ستخدموا� ،إىل �أبعد حد
ممكن ،و�سائل غري عنيفة قبل اللجوء �إىل ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية .ولي�س لهم �أن ي�ستخدموا
القوة والأ�سلحة النارية �إ َّال حيث تكون الو�سائل الأخ��رى غري فعالة �أو حيث ال يتوقع لها �أن حتقق
النتيجة املطلوبة.
 -5يف احلاالت التي ال منا�ص فيها من اال�ستخدام امل�شروع للقوة �أو الأ�سلحة النارية ،يتعني على
املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني مراعاة ما يلي:
(�أ) ممار�سة �ضبط النف�س يف ا�ستخدام القوة والت�صرف بطريقة تتنا�سب مع خطورة
اجلرم والهدف امل�شروع املراد حتقيقه؛
(ب) تقليل ال�ضرر والإ�صابة ،واحرتام و�صون حياة الإن�سان؛
(ج) التكفل بتقدمي امل�ساعدة والإ�سعافات الطبية يف �أقرب وقت ممكن �إىل ال�شخ�ص امل�صاب
�أو املت�ضرر؛
(د) التكفل ب�إ�شعار الأقرباء �أو الأ�صدقاء املقربني لل�شخ�ص امل�صاب �أو املت�ضرر ،يف �أقرب
وقت ممكن.
 -6حيثما ي�ؤدي ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �إىل
جرح �أو وفاة ،يتعني عليهم �إبالغ ر�ؤ�سائهم بذلك فورا ،وفق ًا للمبد�أ .22
 -7على احلكومات �أن تكفل املعاقبة على اال�ستخدام التع�سفي للقوة �أو الأ�سلحة النارية �أو �إ�ساءة
ا�ستخدامها من جانب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،باعتبار ذلك جرمية جنائية مبقت�ضى
قوانينها.
  -8ال يجوز التذرع بظروف ا�ستثنائية ،مثل حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي �أو � ِّأي طوارئ
عامة �أخرى ،لتربير � ِّأي انحراف عن هذه املبادئ الأ�سا�سية.

�أحكام خا�صة
 -9يتعينّ على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني عدم ا�ستخدام �أ�سلحة نارية �ضد الأف��راد �إ َّال
يف حاالت الدفاع عن النف�س� ،أو لدفع خطر حمدق يهدد الآخرين باملوت �أو ب�إ�صابة خطرية� ،أو ملنع
ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة تنطوي على تهديد خطري للأرواح� ،أو للقب�ض على �شخ�ص ميثل خطرا
من هذا القبيل ويقاوم �سلطتهم� ،أو ملنع فراره ،وذلك فقط عندما تكون الو�سائل الأقل تطرف ًا غري
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كافية لتحقيق هذه الأهداف .ويف جميع الأحوال ،ال يجوز ا�ستخدام الأ�سلحة النارية القاتلة عن ق�صد
�إ َّال عندما يتعذر متام ًا جتنبها من �أجل حماية الأرواح.
 -10يف الظروف املن�صو�ص عليها يف املبد�أ  ،9يتعني على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني التعريف
ب�صفتهم هذه وتوجيه حتذير وا�ضح يعلن عزمهم على ا�ستخدام الأ�سلحة النارية ،مع �إعطاء وقت كاف
يعر�ض �أ�شخا�ص ًا �آخرين خلطر
لال�ستجابة للتحذير ،ما مل يع ّر�ضهم ذلك خلطر ال مربر له� ،أو ما مل ِّ
املوت �أو الأذى اجل�سيم� ،أو ما مل يت�ضح عدم مالءمته وجدواه تبعا لظروف احلادث.
 -11ينبغي �أن ت�شمل القواعد واللوائح املتعلقة با�ستخدام الأ�سلحة النارية من جانب املوظفني
املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني مبادئ توجيهية:
(�أ) حتدد الظروف التي يرخ�ص فيها للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني بحمل الأ�سلحة
النارية ،و�أنواع الأ�سلحة النارية والذخرية املرخ�ص بها؛
(ب) تكفل ا�ستخدام الأ�سلحة النارية ،ح�صرا ،يف الظروف املنا�سبة وبطريقة يحتمل لها �أن
تقلل من خطر حدوث �ضرر ال موجب له؛
(ج) حتظر ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والذخرية التي ت�سبب �أذى ال مربر له �أو تنطوي على
خماطر ال م�س ِّوغ لها؛
(د) تنظم مراقبة الأ�سلحة النارية وتخزينها وت�سلمها ،مبا يف ذلك و�ضع �إجراءات ل�ضمان
�أن يكون املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني م�س�ؤولني عن الأ�سلحة النارية والذخرية التي ت�س َّلم لهم؛
(ﻫ) تن�ص على حتذيرات توجه ،عند االقت�ضاء ،يف حالة اعتزام ا�ستخدام الأ�سلحة النارية؛
(و) تو ِّفر نظام ًا للإبالغ ينفذه املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني كلما ا�ستخدموا الأ�سلحة
النارية يف �أداء واجبهم.

حفظ الأمن والنظام يف التجمعات غري امل�شروعة
 -12ملا كان من حق كل فرد اال�شرتاك يف جتمعات م�شروعة و�سلمية طبق ًا للمبادئ ال��واردة يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ينبغي للحكومات
وللهيئات التي يناط بها �إنفاذ القوانني واملوظفني املك َّلفني ب�إنفاذها الت�سليم ب�أنه ال يجوز ا�ستخدام
القوة والأ�سلحة النارية �إ َّال طبق ًا ملا هو وارد يف املبد�أين  13و.14
 -13على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،عند تفريق التجمعات غري امل�شروعة� ،إمنا اخلالية
من العنف� ،أن يتجنبوا ا�ستخدام القوة� ،أو� ،إذا كان ذلك غري ممكن عمليا� ،أن يق�صروه على احلد
الأدنى ال�ضروري.
  -14ال يجوز للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن ي�ستخدموا الأ�سلحة النارية لتفريق التجمعات
التي تت�سم بالعنف �إ َّال �إذا تعذر عليهم ا�ستخدام و�سائل �أقل خطرا؛ وعليهم �أن يق�صروا ا�ستخدامها
على احلد الأدنى ال�ضروري .وال يجوز لهم �أن ي�ستخدموا الأ�سلحة النارية يف هذه احلاالت �إ َّال ح�سب
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املبد�أ .9
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تعامل ال�شرطة مع الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املعتقلني
 -15على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أ َّال ي�ستخدموا القوة يف تعاملهم مع الأ�شخا�ص املحتجزين
�أو املعتقلني �إ َّال عندما يتحتم عليهم ذلك حلفظ الأمن والنظام داخل امل�ؤ�س�سة� ،أو عندما تتع َّر�ض
�سالمتهم ال�شخ�صية للخطر.
 -16على املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني �أ َّال ي�ستخدموا الأ�سلحة النارية يف تعاملهم مع الأ�شخا�ص
املحتجزين �أو املعتقلني �إ َّال للدفاع عن النف�س� ،أو لدفع خطر مبا�شر عن الآخرين يهدد باملوت �أو
ب�إحداث �إ�صابة خطرية� ،أو عندما يتحتم عليهم ذلك ملنع فرار �شخ�ص حمتجز �أو معتقل ميثل اخلطر
امل�شار �إليه يف املبد�أ .9
  -17ال مت�س املبادئ ال�سابقة حقوق املوظفني امل�س�ؤولني عن ال�سجون وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم كما
()8
هي حمددة يف القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء ،وبخا�صة القواعد  33و 34و.54
()12

امل�ؤهالت والتدريب و�إ�سداء الإر�شاد
 -18تراعي احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ،يف اختيار جميع املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني،
اتباع �إج��راءات انتقاء منا�سبة ،ومتتعهم بال�صفات الأخالقية والنف�سية والبدنية املالئمة ملمار�سة
مهامهم بكفاءة ،وتلقيهم تدريب ًا مهن ًّيا م�ستم ًّرا و�شامالً .وينبغي �أن جترى ا�ستعرا�ضات دورية ُيبحث
فيها ا�ستمرار مالءمتهم لأداء هذه املهام.
 -19تتكفل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني بتدريب جميع موظفي �إنفاذ القوانني ،وتختربهم وفق ًا
ملعايري الكفاءة املهنية املنا�سبة يف ا�ستخدام القوة .وال يرخ�ص بحمل الأ�سلحة ملوظفي �إنفاذ القوانني
الذين يقت�ضي عملهم حمل ال�سالح �إ َّال بعد تلقيهم تدريبا خا�صا على ا�ستخدامها.
 -20تويل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ،يف تدريب املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،اهتمام ًا
خا�صا مل�سائل �آداب ال�شرطة وحقوق الإن�سان ،وال �سيما يف عمليات التحقيق ،ولبدائل ا�ستخدام القوة
ًّ
والأ�سلحة النارية ،مبا يف ذلك ت�سوية النـزاعات �سلميا ،وتف ّهم �سلوك اجلماهري ،و�أ�ساليب الإقناع
والتفاو�ض والو�ساطة ،والو�سائل التقنية ،بهدف احلد من ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية .وينبغي
لهيئات �إنفاذ القوانني �أن تراجع براجمها التدريبية و�إجراءاتها العملية يف �ضوء ما يقع من حوادث
ذات طابع خا�ص.
 -21تتيح احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني امل�شورة للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،الذين
يواجهون حاالت ت�ستخدم فيها القوة �أو الأ�سلحة النارية ،ب�ش�أن م�س�ألة ال�ضغط النف�سي.

�إجراءات الإبالغ واملراجعة
 -22حتدد احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني �إج��راءات ف َّعالة للإبالغ عن جميع احلوادث امل�شار
�إليها يف املبد�أين  6و( 11و) ،وال�ستعرا�ضها .وبالن�سبة للحوادث املب َّلغ عنها طبق ًا لهذين املبد�أين،
(ُ )8يرجى الرجوع �إىل القواعد  47و 48و 49و 82من قواعد نيل�سون مانديال.
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تكفل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني ت�سهيل القيام بعملية ا�ستعرا�ض ف َّعالة .وت�أمني و�ضع ت�ستطيع
فيه ال�سلطات الإدارية امل�ستقلة �أو �سلطات النيابة امل�ستقلة ممار�سة اخت�صا�صها الق�ضائي يف ظروف
مالئمة .ويف حاالت حدوث وفاة �أو �إ�صابة خطرية �أو عواقب ج�سيمة �أخرى ،ير�سل على الفور تقرير
مف�صل �إىل ال�سلطات املخت�صة امل�س�ؤولة عن اال�ستعرا�ض الإداري والرقابة الق�ضائية.
 -23يتاح للأ�شخا�ص الذين يلحق بهم �ضرر من ا�ستخدام القوة �أو الأ�سلحة النارية� ،أو ملمثليهم
القانونيني ،اتباع �إج��راءات م�ستقلة ت�شمل �إقامة الدعاوى .ويف حالة وفاتهم ،ينطبق هذا احلكم
بالتايل على معاليهم.
 -24ت�ضمن احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني �إلقاء امل�س�ؤولية على كبار املوظفني �إذا كانوا على علم،
�أو كان يتوجب عليهم �أن يعلموا ،ب�أنَّ املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني العاملني حتت �إمرتهم يلج�أون،
�أو جل�أوا� ،إىل اال�ستخدام غري امل�شروع للقوة �أو الأ�سلحة النارية دون �أن يتخذوا كل ما يف و�سعهم اتخاذه
من تدابري ملنع هذا اال�ستخدام �أو وقفه �أو الإبالغ عنه.
 -25تكفل احلكومات وهيئات �إنفاذ القوانني عدم فر�ض �أيِّ عقوبات جنائية �أو ت�أديبية على املوظفني
املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني الذين يرف�ضون ،التزام ًا مبدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ
القوانني وبهذه املبادئ الأ�سا�سية ،تنفيذ �أمر ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية� ،أو الذين يب ِّلغون عن
ا�ستخدام القوة �أو الأ�سلحة النارية من جانب موظفني �آخرين.
  -26ال يقبل التذرع بطاعة الر�ؤ�ساء �إذا كان املوظفون املك َّلفون ب�إنفاذ القوانني يعلمون �أنَّ �أم��ر ًا
با�ستخدام القوة �أو الأ�سلحة النارية� ،أف�ضى �إىل وفاة �شخ�ص �أو �إ�صابته �إ�صابة خطرة كان خمالفا
للقانون ب�صورة وا�ضحة ،وكانت لديهم فر�صة معقولة لرف�ض تنفيذه .ويف كل الأحوال ،تقع امل�س�ؤولية
�أي�ض ًا على الر�ؤ�ساء الذين ي�صدرون �أوامر غري قانونية.

 -39مبادئ �أ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية*
12

حيث �إنَّ �شعوب العامل ت�ؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة ،يف جملة �أمور ،ت�صميمها على تهيئة ظروف
ميكن يف ظلها �أن ت�سود العدالة وعلى حتقيق التعاون الدويل يف ميدان تعزيز وت�شجيع احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية دون �أيِّ متييز،
وحيث �إنَّ الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان ين�ص خ�صو�ص ًا على مبادئ امل�ساواة �أمام القانون
وافرتا�ض ال�براءة ،واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية �أم��ام حمكمة خمت�صة م�ستقلة ونـزيهة م�ش َّكلة
وفق ًا للقانون،

*م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س� 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير من
�إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع دال ،2-املرفق.
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وحيث �إنَّ العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�ضمنان كالهما ممار�سة هذه احلقوق بالإ�ضافة �إىل �أنَّ العهد
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�ضمن كذلك احلق يف املحاكمة دون ت�أخري بغري موجب،
وحيث �إنه ال تزال توجد يف حاالت كثرية فجوة بني الر�ؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبني احلالة
الفعلية،
وحيث �إنه ينبغي �أن ي�سري تنظيم و�إدارة �ش�ؤون الق�ضاء يف كل بلد على هدى تلك املبادئ ،كما
ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة �إىل واقع ملمو�س،
وحيث �إنَّ القواعد التي تخ�ضع لها ممار�سة الوظائف الق�ضائية ينبغي �أن تهدف �إىل متكني
الق�ضاة من الت�صرف وفق ًا لتلك املبادئ،
وحيث �إنَّ الق�ضاة مك َّلفون باتخاذ القرار الأخ�ير ب�ش�أن حياة املواطنني وحرياتهم وحقوقهم
وواجباتهم وممتلكاتهم،
وحيث �إنَّ م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني طلب ،يف قراره  ،16من
جلنة منع اجلرمية ومكافحتها �أن تدرج �ضمن �أولوياتها و�ضع مبادئ توجيهية تتعلق با�ستقالل الق�ضاة
واختيار الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ،وتدريبهم مهنيا ،ومركزهم،
وحيث �إنَّ من املنا�سب ،بناء على ذلك ،ايالء االعتبار �أو ًال لدور الق�ضاة بالن�سبة �إىل نظام الق�ضاء
ولأهمية اختيارهم وتدريبهم و�سلوكهم،
ف�إنه ينبغي للحكومات �أن تراعي وحترتم ،يف �إطار ت�شريعاتها وممار�ساتها الوطنية ،املبادئ
الأ�سا�سية التالية التي و�ضعت مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف مهمتها املتعلقة ب�ضمان ا�ستقالل ال�سلطة
الق�ضائية وتعزيزه ،و�أن تعر�ض هذه املبادئ على الق�ضاة واملحامني و�أع�ضاء ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية واجلمهور بوجه عام .ومع �أنَّ هذه املبادئ و�ضعت ب�صورة رئي�سية لتنطبق على الق�ضاة
املحرتفني يف املقام الأول ،ف�إنها تنطبق بدرجة م�ساوية ،ح�سب االقت�ضاء ،على الق�ضاة غري املحرتفني
حيثما وجدوا.

ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
 -1تكفل الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وين�ص عليه د�ستور البلد �أو قوانينه ،ومن واجب جميع
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها من امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
 -2تف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف امل�سائل املعرو�ضة عليها دون حتيز ،على �أ�سا�س الوقائع ووفق ًا
للقانون ،ودون �أية تقييدات �أو ت�أثريات غري �سليمة �أو �أية �إغراءات �أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخالت،
مبا�شرة كانت �أو غري مبا�شرة ،من �أيِّ جهة �أو لأيِّ �سبب.
 -3تكون لل�سلطة الق�ضائية الوالية على جميع امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي كما تنفرد ب�سلطة البت
فيما �إذا كانت �أية م�س�ألة معرو�ضة عليها للف�صل فيها تدخل يف نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف الوارد
يف القانون.
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  -4ال يجوز �أن حتدث �أية تدخالت غري الئقة� ،أو ال مربر لها ،يف الإج��راءات الق�ضائية وال ُتخ�ضع
الأحكام الق�ضائية التي ت�صدرها املحاكم لإعادة النظر .وال يخل هذا املبد�أ ب�إعادة النظر الق�ضائية �أو
بقيام ال�سلطات املخت�صة ،وفق ًا للقانون ،بتخفيف �أو تعديل الأحكام التي ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية.
 -5لكل فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية التي تط ّبق الإجراءات
القانونية املقررة .وال يجوز �إن�شاء هيئات ق�ضائية ،ال تط ّبق الإج��راءات القانونية املقررة ح�سب
الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية ،لتنتـزع الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها املحاكم العادية �أو
الهيئات الق�ضائية.
 -6يكفل مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها �أن ت�ضمن �سري الإجراءات
الق�ضائية بعدالة ،واحرتام حقوق الأطراف.
 -7من واجب كل دولة ع�ضو �أن تو ِّفر امل��وارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�ضائية من �أداء مهامها
بطريقة �سليمة.

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات
 -8وفق ًا للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،يحق لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية كغريهم من املواطنني
التمتع بحرية التعبري واالعتقاد وتكوين اجلمعيات والتجمع ،ومع ذلك ي�شرتط �أن ي�سلك الق�ضاة دائما،
لدى ممار�سة حقوقهم ،م�سلكا يحفظ هيبة من�صبهم ونـزاهة وا�ستقالل الق�ضاء.
 -9تكون للق�ضاة احلرية يف تكوين جمعيات للق�ضاة �أو غريها من املنظمات لتمثيل م�صاحلهم
والنهو�ض بتدريبهم املهني وحماية ا�ستقاللهم الق�ضائي ،ويف االن�ضمام �إليها.

امل�ؤهالت واالختيار والتدريب
 -10يتعني �أن يكون من يقع عليهم االختيار ل�شغل الوظائف الق�ضائية �أف��رادا من ذوي النـزاهة
والكفاءة ،وحا�صلني على تدريب �أو م�ؤهالت منا�سبة يف القانون .ويجب �أن ت�شتمل � ُّأي طريقة الختيار
الق�ضاة على �ضمانات �ضد التعيني يف املنا�صب الق�ضائية بدوافع غري �سليمة .وال يجوز ،عند اختيار
الق�ضاة� ،أن يتع َّر�ض � ُّأي �شخ�ص للتمييز على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو الآراء
ال�سيا�سية �أو غريها من الآراء� ،أو املن�ش�أ القومي �أو االجتماعي� ،أو امللكية �أو امليالد �أو املركز ،على �أنه ال
يعترب من قبيل التمييز �أن ي�شرتط يف املر�شح لوظيفة ق�ضائية �أن يكون من رعايا البلد املعني.

�شروط اخلدمة ومدّتها
 -11ي�ضمن القانون للق�ضاة ب�شكل منا�سب املدة املقررة لتوليهم وظائفهم ،وا�ستقاللهم ،و�أمنهم،
وح�صولهم على �أجر مالئم ،و�شروط خدمتهم ومعا�شهم التقاعدي و�سن تقاعدهم.
 -12يتمتع الق�ضاة� ،سواء �أكانوا مع ّينني �أو منتخبني ،ب�ضمان بقائهم يف من�صبهم �إىل حني بلوغهم
�سنِّ التقاعد الإلزامية �أو انتهاء الفرتة املقررة لتوليهم املن�صب ،حيثما يكون معموال بذلك.
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 -13ينبغي �أن ي�ستند نظام ترقية الق�ضاة ،حيثما وجد مثل هذا النظام� ،إىل عوامل مو�ضوعية ،وال
�سيما الكفاءة والنـزاهة واخلربة.
 -14يعترب �إ�سناد الق�ضايا �إىل الق�ضاة �ضمن �إطار املحكمة التي ينتمون �إليها م�س�ألة داخلية تخ�ص
الإدارة الق�ضائية.

ال�س ّرية واحل�صانة املهنيتان
�سر املهنة فيما يتعلق مبداوالتهم وباملعلومات ال�سرية
 -15يكون الق�ضاة ملزمني باملحافظة على ِّ
التي يح�صلون عليها �أثناء �أداء واجباتهم الأخرى خالف الإجراءات العامة ،وال يجوز �إجبارهم على
ال�شهادة ب�ش�أن هذه امل�سائل.
 -16ينبغي �أن يتمتع الق�ضاة باحل�صانة ال�شخ�صية �ضد � ِّأي دعاوى مدنية بالتعوي�ض النقدي عما
ي�صدر عنهم �أثناء ممار�سة مهامهم الق�ضائية من �أفعال غري �سليمة �أو تق�صري ،وذلك دون �إخالل ب� ِّأي
�إجراء ت�أديبـي �أو ب� ِّأي حق يف اال�ستئناف �أو يف احل�صول على تعوي�ض من الدولة ،وفق ًا للقانون الوطني.

الت�أديب والإيقاف والعزل
 -17ينظر يف التهمة املوجهة �أو ال�شكوى املرفوعة �ضد قا�ض ب�صفته الق�ضائية واملهنية وذلك على
نحو م�ستعجل وعادل مبوجب �إج��راءات مالئمة .وللقا�ضي احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة.
ويكون فح�ص املو�ضوع يف مرحلته الأوىل �سريا ،ما مل يطلب القا�ضي خالف ذلك.
  -18ال يكون الق�ضاة ُعر�ضة للإيقاف �أو للعزل �إ َّال لدواعي عدم القدرة �أو دواع��ي ال�سلوك التي
جتعلهم غري الئقني لأداء مهامهم.
 -19حتدد جميع الإج��راءات الت�أديبية �أو �إج��راءات الإيقاف �أو العزل وفق ًا للمعايري املعمول بها
لل�سلوك الق�ضائي.
 -20ينبغي �أن تكون القرارات ال�صادرة ب�ش�أن الإجراءات الت�أديبية �أو �إجراءات الإيقاف �أو العزل
قابلة لإعادة النظر من جانب جهة م�ستقلة .وقد ال ينطبق ذلك على القرارات التي ت�صدرها املحكمة
العليا �أو ال�سلطة الت�شريعية ب�ش�أن ق�ضايا االتهام اجلنائي وما مياثلها.

 -40الإجراءات الرامية �إىل التنفيذ الف َّعال للمبادئ الأ�سا�سية
املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية*
12

الإجراء 1
تعتمد جميع الدول املبادئ الأ�سا�سية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،وتنفذها ،يف نظمها القانونية
وفق ًا لعمليتها الد�ستورية وملمار�ساتها املحلية.
*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،60/1989املعتمد يف � 24أيار/مايو .1989
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الإجراء 2
ال يعينَّ � ُّأي قا�ض �أو ينتخب لأغرا�ض تتعار�ض واملبادئ الأ�سا�سية ،وال يطلب من � ِّأي قا�ض �أداء
خدمات خمالفة لها ،وال يقبل � ُّأي قا�ض من�صب ًا ق�ضائ ًّيا على �أ�سا�س التعيني �أو االنتخاب �أو ي�ؤدي
خدمات ،مبا يتعار�ض مع املبادئ الأ�سا�سية.

الإجراء 3
ُتط ّبق املبادئ الأ�سا�سية على جميع الق�ضاة ،ومن �ضمنهم ،عند االقت�ضاء ،الق�ضاة العرفيون،
حيث يوجدون.

الإجراء 4
تكفل الدول الرتويج الوا�سع النطاق للمبادئ الأ�سا�سية ،على الأقل باللغة �أو اللغات الرئي�سية
�أو الر�سمية لكل دولة .ويجري ،ب�أن�سب الو�سائل� ،إعالم الق�ضاة واملحامني و�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية
وال�سلطة الت�شريعية واجلمهور عموم ًا مب�ضمون املبادئ الأ�سا�سية و�أهميتها ،لتمكينهم من تعزيز
تطبيقها يف �إطار النظام الق�ضائي .ويتعني على وجه اخل�صو�ص �أن تتيح الدول ن�ص املبادئ الأ�سا�سية
لكل �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية.

الإجراء 5
خا�صا للحاجة �إىل
تويل الدول ،عند تنفيذها للمبد�أين  8و 12من املبادئ الأ�سا�سية ،اهتمام ًا ًّ
موارد كافية ل�سري النظام الق�ضائي ،مبا يف ذلك تعيني عدد كاف من الق�ضاة بالن�سبة �إىل الأعباء
الق�ضائية ،وتزويد املحاكم بالالزم من املوظفني امل�ساندين واملع ّدات ،وتزويد الق�ضاة مبا هو مالئم
من �أمن �شخ�صي و�أجور وخم�ص�صات.

الإجراء 6
ت�شجع الدول تنظيم احللقات والدورات الدرا�سية ،على ال�صعيدين الوطني والإقليمي ،حول دور
ال�سلطة الق�ضائية يف املجتمع و�ضرورة ا�ستقاللها.

الإجراء 7
تقوم الدول الأع�ضاء ،وفق ًا لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،10/1986الفرع اخلام�س،
بالتقدم املحرز يف تنفيذ املبادئ
ب�إبالغ الأمني العام مرة كل خم�س �سنوات ،ابتداء من عام ،1988
ُّ
الأ�سا�سية ،مبا يف ذلك ن�شرها وت�ضمينها يف الت�شريعات الوطنية ،وامل�شاكل امل�صادفة وال�صعوبات �أو
العقبات التي تعرت�ض تنفيذها على ال�صعيد الوطني ،وامل�ساعدة التي قد تلزم من املجتمع الدويل.
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الإجراء 8
التقدم املحرز
يعد الأمني العام تقارير خم�سية م�ستقلة للجنة منع اجلرمية ومكافحتها ،عن ُّ
يف تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية ،وذلك ا�ستنادا �إىل املعلومات التي ترد من احلكومات مبقت�ضى الإجراء
 ،7و�إىل املعلومات الأخ��رى املتوافرة يف �إطار منظومة الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة
بالتعاون التقني والتدريب الذي تو ِّفره املعاهد واخلرباء وامل�ست�شارون الإقليميون والأقاليميون .ويلتم�س
الأمني العام �أي�ض ًا يف �إعداد هذه التقارير تعاون الوكاالت املتخ�ص�صة واملنظمات احلكومية الدولية
واملنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة ،وال �سيما الرابطات املهنية للق�ضاة واملحامني ،التي تتمتع مبركز
ا�ست�شاري لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وي�أخذ يف االعتبار ما تقدّمه هذه الوكاالت واملنظمات
من معلومات.

الإجراء 9
يتوىل الأمني العام ن�شر املبادئ الأ�سا�سية ،و�إجراءات التنفيذ احلالية والتقارير الدورية عن
تنفيذها امل�شار �إليها يف الإجراءين  7و .8وذلك ب�أكرب عدد ممكن من اللغات ،مع توفريها جلميع
الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية ،بغية �ضمان �أو�سع تعميم ممكن
لهذه الوثائق.

الإجراء 10
يكفل الأم�ين العام �أو�سع نطاق ممكن من الإح��االت �إىل ن�ص املبادئ الأ�سا�سية و�إج��راءات
تنفيذها احلالية و�أو��س��ع ا�ستخدام لهما من جانب الأمم املتحدة يف كل براجمها ذات ال�صلة،
كما يكفل �إدراج امل�ب��ادئ الأ�سا�سية �أق��رب وق��ت ممكن يف من�شور الأمم املتحدة املعنون "حقوق
الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية" ،وذلك وفق ًا لقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،10/1986
الفرع اخلام�س.

الإجراء 11
تقوم الأمم املتحدة ،وال �سيما �إدارة التعاون التقني لأغرا�ض التنمية بالأمانة العامة وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي .مبا يلي كجزء من برناجمها للتعاون التقني:
(�أ) معاونة احلكومات ،بناء على طلبها .يف �إن�شاء نظم ق�ضائية م�ستقلة وف َّعالة وتعزيزها؛
(ب) تزويد احلكومات بناء على طلبها بخدمات اخلرباء وامل�ست�شارين الإقليميني والأقاليميني
فيما يت�صل بامل�سائل الق�ضائية ،للمعاونة يف تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية؛
(ج) تعزيز البحوث املت�صلة بالتدابري الف َّعالة الالزمة لتنفيذ املبادئ الأ�سا�سية ،مع الرتكيز
على التطورات اجلديدة يف هذا املجال؛
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(د) الت�شجيع على عقد حلقات درا�سية واجتماعات �أخرى �إقليمية ووطنية ،على امل�ستويني
املهني وغري املهني .معنية بدور الق�ضاء يف املجتمع و�ضرورة ا�ستقالله ،و�أهمية تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية
لتعزيز العمل على بلوغ هذه الأهداف؛
(ﻫ) تعزيز الدعم الفني ملعاهد الأمم املتحدة الإقليمية والأقاليمية للبحث والتدريب يف
ميدان منع اجلرمية والق�ضاء اجلنائي ،وكذلك الكيانات الأخ��رى يف منظومة الأمم املتحدة املعنية
بتنفيذ املبادئ الأ�سا�سية.

الإجراء 12
تقوم باملعاونة يف عملية التنفيذ معاهد الأمم املتحدة الإقليمية والأقاليمية للبحث والتدريب يف
ميدان منع اجلرمية والق�ضاء اجلنائي .وكذلك الكيانات الأخرى املعنية يف منظومة الأمم املتحدة.
خا�صا ل�سبل وو�سائل تعزيز تطبيق املبادئ الأ�سا�سية يف براجمها
وتويل هذه املعاهد والهيئات اهتمام ًا ًّ
اخلا�صة بالبحوث والتدريب ،ولتقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل الدول الأع�ضاء بناء على طلبها .وعم ًال على
حتقيق هذا الغر�ض ،تقوم معاهد الأمم املتحدة ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الوطنية واملنظمات احلكومية
الدولية واملنظمات غري احلكومية ،ب�إعداد مناهج درا�سية ومواد تدريب ت�ستند �إىل املبادئ الأ�سا�سية
عد منا�سبة ال�ستخدامها يف برامج التعليم القانوين من جميع
و�إىل �إج��راءات التنفيذ احلالية التي ُت ُّ
امل�ستويات .وكذلك يف الدورات املتخ�ص�صة حول حقوق الإن�سان وما يت�صل بذلك من مو�ضوعات.

الإجراء 13
على اللجان الإقليمية والوكاالت املتخ�ص�صة و�سائر الكيانات يف منظومة الأمم املتحدة ،وكذلك
�سائر املنظمات احلكومية الدولية املعنية� ،أن ت�شرتك يف عملية التنفيذ ا�شرتاكا ن�شطا ،وعليها �أن تبلغ
الأمني العام باجلهود املبذولة لن�شر املبادئ الأ�سا�سية ،وبالتدابري املتخذة لتطبيقها ،وب�أية عقبات �أو
�أوجه ق�صور تعرت�ضها يف هذا ال�صدد .وعلى الأمني العام �أي�ض ًا �أن يتخذ اخلطوات الالزمة حتى يكفل
م�شاركة املنظمات غري احلكومية ذات املركز اال�ست�شاري لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي م�شاركة
�إيجابية ف َّعالة يف عملية التنفيذ و�إجراءات تقدمي التقارير املت�صلة بها.

الإجراء 14
تعاون جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اجلمعية العامة واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف متابعة
�إجراءات التنفيذ احلالية ،مبا يف ذلك تقدمي التقارير الدورية وفق ًا للإجراءين  7و� 8أعاله .وحتقيق ًا
لهذه الغاية ،تعينِّ اللجنة العقبات القائمة التي تعرت�ض تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية� ،أو �أوجه الق�صور يف هذا
التنفيذ ،و�أ�سباب هذه العقبات �أو �أوجه الق�صور.
وت�ضع اللجنة تو�صيات حم� َّددة ،ح�سب االقت�ضاء ،وتقدمها �إىل اجلمعية العامة واملجل�س و�أيِّ
هيئات �أخرى للأم املتحدة معنية بحقوق الإن�سان وذات �صلة بالأمر ،ب�ش�أن مزيد من التدابري التي يلزم
اتخاذها لتحقيق التنفيذ الف َّعال للمبادئ الأ�سا�سية.
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الإجراء 15
ت�ع��اون جلنة منع اجل��رمي��ة ومكافحتها اجلمعية العامة واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي
و� َّأي هيئات �أخرى للأمم املتحدة معنية بحقوق الإن�سان ،ح�سب االقت�ضاء ،يف تقدمي تو�صيات تتعلق
بتقارير جل��ان �أو هيئات اال�ستق�صاء املخ�ص�صة فيما يت�صل بامل�سائل اخلا�صة بتطبيق املبادئ
الأ�سا�سية وتنفيذها.

 -41مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي

*

12

حيث �إنَّ الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان( )1يعرتف كقاعدة �أ�سا�سية باملبد�أ القائل �إنَّ لكل
�شخ�ص احلق ،بامل�ساواة التامة مع غريه ،يف حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة
للبت يف احلقوق وااللتزامات ويف � ِّأي اتهام جنائي،
وحيث �إنَّ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية( )2ي�ضمن حتقيق امل�ساواة لكل
النا�س �أمام املحاكم و�إنه ،عند البت يف � ِّأي اتهام جنائي �أو يف احلقوق وااللتزامات يف � ِّأي ق�ضية �أمام
املحاكم ،يحق لكل �شخ�ص �أن يح�صل بدون ت�أخري ال مربر لـه على حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة
خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة من�ش�أة مبقت�ضى القانون،
تتج�سد يف �صكوك
وحيث �إنَّ املبادئ واحلقوق اجلوهرية ال�سالفة الذكر معرتف بها �أي�ض ًا �أو ّ
حقوق الإن�سان الإقليمية ويف القوانني الد�ستورية والت�شريعية والعامة ويف االتفاقيات والأع��راف
الق�ضائية،
وحيث �إنَّ �أهمية وجود �سلطة ق�ضائية خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة حلماية حقوق الإن�سان تت�أكد
من �أنَّ تنفيذ كافة احلقوق الأخرى يعتمد ،يف نهاية املطاف ،على �إقامة العدل على الوجه ال�سليم،
وحيث �إنَّ وجود �سلطة ق�ضائية خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة ُيع ّد كذلك �أمر ًا جوهريا �إذا �أريد
للمحاكم �أن تقوم بدورها يف التم�سك باملبادئ الد�ستورية و�سيادة القانون،
وحيث �إنَّ ثقة النا�س يف النظام الق�ضائي ويف ال�سلطة املعنوية لل�سلطة الق�ضائية ونزاهتها ُيعد
�أمر ًا ذا �أهمية ق�صوى يف � ِّأي جمتمع دميقراطي حديث،
وحيث �إنَّ من ال�ضروري �أن يقوم الق�ضاة ،ب�صورة فردية �أو جماعية ،باحرتام و�إجالل املن�صب
الق�ضائي باعتباره عهدة عمومية و�أن ي�سعوا جاهدين لتعزيز و�إدامة الثقة يف النظام الق�ضائي،
وحيث �إنَّ امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لرتويج و�إدامة م�ستويات عليا يف �سلوك اجلهاز الق�ضائي تكمن يف
ال�سلطة الق�ضائية يف كل بلد،
()13

()14

* ،E/CN.4/2003/65املرفق؛ وانظر �أي�ض ًا مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،23/2006املعتمد يف
 27متوز/يوليه .2006
()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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وحيث �إنَّ املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية( )3تهدف �إىل كفالة ا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية وتعزيزها وهي موجهة ب�صفة �أ�سا�سية �إىل الدول،
خ�صي�صا
ُيق�صد باملبادئ التالية و�ضع معايري لل�سلوك الأخالقي لدى الق�ضاة .وهي ُم َّ
عدة ِّ
لتزود الق�ضاة بالإر�شادات ولتو ِّفر لل�سلطة الق�ضائية �إطار عمل لتنظيم �سلوك اجلهاز الق�ضائي.
ويق�صد بها �أي�ض ًا م�ساعدة �أع�ضاء ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية واملحامني والنا�س ب�صفة عامة،
على فهم ودعم ال�سلطة الق�ضائية ب�صورة �أف�ضل .وتفرت�ض هذه املبادئ �ضمنيا �أنَّ الق�ضاة يخ�ضعون
للم�ساءلة عن �سلوكهم �أمام امل�ؤ�س�سات املنا�سبة املن�ش�أة ل�صيانة املعايري الق�ضائية التي تعد يف حد
ذاتها م�ستقلة وحمايدة ويق�صد بها �أن تكمل قواعد القانون وال�سلوك احلالية امللزمة للق�ضاة ال �أن
تخرج عنها.
()12

القيمة 1
اال�ستقاللية
املبد أ�
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية �شرط م�سبق ل�سيادة القانون و�ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة.
ج�سد ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية على ال�صعيدين الفردي
ولذلك يتعني على القا�ضي �أن يدعم ُوي ِّ
وامل�ؤ�س�ساتي.
التطبيق
 -1-1على القا�ضي �أن ميار�س مهامه الق�ضائية ب�صورة م�ستقلة على �أ�سا�س تقديره للحقائق ووفق ًا
لفهم واع للقانون وعلى �أ�سا�س التحرر من �أيِّ م�ؤ ّثرات دخيلة �أو �إغراءات �أو �ضغوط �أو تهديدات �أو ّ
تدخل
مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أيِّ جهة �أو لأيِّ �سبب.
 -2-1على القا�ضي �أن يكون م�ستقال فيما يتعلق باملجتمع ب�صفة عامة وفيما يتعلق ب�أطراف � ِّأي
البت فيه.
نزاع يتعينّ عليه ّ
 -3-1على القا�ضي �أن ال يكون متح ّررا من العالقات غري املالئمة مع ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية يف احلكومة ومن نفوذهما فح�سب ولكن يجب �أي�ض ًا �أن يبدو متح ّررا من كل ذلك من
وجهة نظر املراقب املعقول.
 -4-1على القا�ضي ،عند �أداء واجباته الق�ضائية� ،أن يكون م�ستقال عن زمالئه يف جهاز الق�ضاء
فيما يتعلق بالقرارات التي يتعينّ عليه اتخاذها ب�صورة م�ستقلة.
ي�شجع ويدعم ال�ضمانات الالزمة لأداء واجباته الق�ضائية بغية �صيانة
 -5-1على القا�ضي �أن ِّ
وتعزيز اال�ستقالل امل�ؤ�س�سي والعملي لل�سلطة الق�ضائية.
()3م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س – � 6أيلول�/سبتمرب :1985
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الباب دال ،2-املرفق.
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 -6-1على القا�ضي �أن ُيظهر وي�شجع معايري عالية من ال�سلوك الق�ضائي بهدف تدعيم ثقة النا�س
يف ال�سلطة الق�ضائية ،وهو �أمر جوهري ل�صيانة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.

القيمة 2
احليـاد
املبد أ�
احلياد جوهري لأداء واجبات املن�صب الق�ضائي بطريقة �سليمة .وال ينطبق ذلك على القرار يف
حد ذاته فح�سب ولكنه ينطبق �أي�ض ًا على الإجراءات التي ُيتخذ القرار من خاللها.
التطبيق
 -1-2على القا�ضي �أن يقوم ب�أداء واجباته الق�ضائية بدون حماباة �أو حت ّيز �أو حتامل.
 -2-2على القا�ضي �أن يت�أ ّكد من �أنَّ �سلوكه� ،سواء داخل املحكمة �أو خارجهاُ ،يحافظ على ثقة
عامة النا�س واملهن القانونية والأطراف املتقا�ضية يف حياد القا�ضي وال�سلطة الق�ضائية ويعزّز تلك
الثقة.
 -3-2على القا�ضي �أن يت�ص ّرف� ،إىل احلد املعقول ،بحيث يق ّلل �إىل �أدنى حد من املنا�سبات التي
ت�ستلزم تنحيته عن النظر يف ق�ضايا �أو البت فيها.
 -4-2على القا�ضي �أن ميتنع� ،أثناء وجود دعوى �أمامه �أو من املتوقع �أن تعر�ض عليه ،عن القيام،
مي�س بعدالة
عن علم منه ،ب�إبداء � ِّأي تعليق ميكن على نحو معقول �أن ي�ؤ ّثر يف نتيجة تلك الدعوى �أو ّ
الإجراءات اجلل ّية� ،أو ب�إبداء � ِّأي تعليق علني �أو على نحو �آخر قد ي�ؤ ّثر على توفري حماكمة عادلة ل ِّأي
�شخ�ص �أو ق�ضية.
 -5-2على القا�ضي �أن يتنحى عن امل�شاركة يف � ِّأي �إج��راءات ق�ضائية ال ي�ستطيع �أن يتخذ فيها
قرارا دون حت ّيز �أو يبدو فيها ملراقب معقول �أنه ال ي�ستطيع �أن يتخذ فيها قرارا دون حت ّيز .وت�شمل هذه
الإجراءات ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا كان لدى القا�ضي حت ّيز �أو حتامل فعلي جتاه � ِّأي طرف �أو كانت لديه معرفة �شخ�صية
بالوقائع الإثباتية املتنازع عليها فيما يتعلق بالإجراءات الق�ضائية؛ �أو
(ب) �إذا كان القا�ضي قد عمل من قبل كمحام �أو ك�شاهد �أ�سا�سي يف امل�س�ألة مو�ضوع النـزاع؛ �أو
(ج) �إذا كان للقا�ضي �أو لأحد �أع�ضاء عائلته م�صلحة اقت�صادية يف نتائج امل�س�ألة مو�ضوع
النـزاع؛
وي�شرتط �أن ال يقت�ضي الأمر تنحية القا�ضي يف حالة عدم التم ّكن من ت�شكيل حمكمة �أخرى للنظر يف
الق�ضية �أو �إذا كان عدم اتخاذ � ِّأي �إجراء ميكن ،نظر ًا لوجود ظروف عاجلة� ،أن ي�ؤ ّدي على نحو خطري
�إىل عدم �إقامة العدل.
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القيمة 3
النـزاهة
املبد أ�
النـزاهة �أ�سا�سية لأداء مهام املن�صب الق�ضائي بطريقة �سليمة.
التطبيق
 -1-3على القا�ضي �أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق ال�شبهات من وجهة نظر املراقب املعقول.
 -2-3يجب �أن يعيد �سلوك القا�ضي وت�صرفه ت�أكيد ثقة النا�س يف نزاهة ال�سلطة الق�ضائية.
فالعدالة يجب �أ َّال تقام فح�سب ولكن يجب �أن يرى �أي�ض ًا �أنها تقام.

القيمة 4
اللياقة
املبد أ�
اللياقة ومظهر اللياقة �أمران جوهريان يف ممار�سة كافة �أن�شطة القا�ضي.
التطبيق
 -1-4على القا�ضي �أن يتج ّنب عدم اللياقة ومظاهر عدم اللياقة يف كافة �أن�شطته.
 -2-4نظر ًا لأنَّ القا�ضي يتع َّر�ض دائما للرقابة ال�شعبية ،يجب �أن يتق ّبل القيود ال�شخ�صية التي
قد تبدو عبئا بالن�سبة �إىل املواطن العادي وينبغي �أن يفعل ذلك تلقائيا وعن طيب خاطر .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،يجب على القا�ضي �أن يت�ص ّرف ب�شكل يتما�شى مع هيبة املن�صب الق�ضائي.
 -3-4على القا�ضي ،يف عالقاته ال�شخ�صية مع ممار�سي مهنة القانون الذين ميار�سون مهامهم
ب�صورة منتظمة يف حمكمته� ،أن يتج ّنب املواقف التي قد ت�ؤ ّدي على نحو معقول �إىل �إثارة ال�شبهات �أو
التحيز.
يبدو �أنها تتَّ�سم باملحاباة �أو ُّ
 -4-4على القا�ضي �أ َّال ي�شرتك يف الف�صل يف ق�ضية يكون فيها � ُّأي فرد من �أفراد عائلته مم ِّث ًال
لأحد الأطراف املتنازعة �أو مرتبط ًا ب�أية كيفية بالق�ضية.
 -5-4على القا�ضي �أ َّال ي�سمح ل ٍّأي من ممار�سي مهنة القانون �أن ي�ستخدم م�سكنه ال�ستقبال موكلني
ملمار�س مهنة القانون ذلك �أو ممار�سني �آخرين ملهنة القانون.
 -6-4يحق للقا�ضي ،ك� ِّأي مواطن �آخر ،حرية التعبري والعقيدة واالرتباط والتج ّمع ،ولكن يتعينّ
عليه دائما ،عند ممار�سته تلك احلقوق� ،أن يت�ص ّرف ب�شكل يحافظ فيه على هيبة املن�صب الق�ضائي
وحياد ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها.
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 -7-4على القا�ضي �أن يكون على علم مب�صاحله املالية ال�شخ�صية واالئتمانية و�أن يبذل جهودا
معقولة ليبقى على علم بامل�صالح املالية لأفراد عائلته.
 -8-4على القا�ضي �أ َّال ي�سمح لعالقاته العائلية �أو االجتماعية �أو غريها من العالقات �أن ت�ؤ ّثر على
نحو غري مالئم يف �سلوكه الق�ضائي وحكمه كقا�ض.
َّ
ي�ستغل مكانة املن�صب الق�ضائي لتعزيز م�صاحله
 -9-4ع �ل��ى القا�ضي �أ َّال ي�ستعمل �أو
ال�شخ�صية �أو م�صالح �أح��د �أف��راد عائلته �أو � ِّأي �شخ�ص �آخ��ر و�أال يعطي �أو ي�سمح لآخ��ري��ن ب�أن
ُيعطوا االنطباع ب�أنَّ � َّأي �شخ�ص يحظى مبكانة خا�صة ت�ؤ ّثر على القا�ضي ت�أثريا غري مالئم يف �أداء
واجباته الق�ضائية.
 -10-4على القا�ضي �أ َّال ي�ستخدم �أو يف�شي املعلومات ال�سرية التي يح�صل عليها ب�صفته الق�ضائية
ل ِّأي غر�ض ال �صلة له بواجباته الق�ضائية.
 -11-4رهنا ب�أداء القا�ضي لواجباته الق�ضائية على نحو �سليم ،يجوز له:
(�أ)  �أن يكتب ويحا�ضر ويع ّلم وي�ساهم يف �أن�شطة تتعلق بالقانون �أو النظام القانوين �أو �إقامة
العدل �أو الأمور املت�صلة بها؛ �أو
(ب) �أن يح�ضر جل�سة حماكمة علنية �أمام هيئة ر�سمية فيما يتعلق ب�أمور تت�صل بالقانون �أو
النظام القانوين �أو �إقامة العدل �أو الأمور املت�صلة بها؛ �أو
(ج) �أن يعمل ع�ضوا يف هيئة ر�سمية �أو يف جلنة �أو هيئة ا�ست�شارية حكومية �أخرى� ،إذا كانت
تلك الع�ضوية ال تتناق�ض مع ما ُيتوخّ ى من القا�ضي من عدم حت ّيز وحياد �سيا�سي؛ �أو
(د) ممار�سة �أن�شطة �أخرى �إذا كانت تلك الأن�شطة ال تنتق�ص من هيبة املن�صب الق�ضائي �أو
تتدخّ ل ب�شكل �آخر يف �أداء واجباته الق�ضائية.
 -12-4على القا�ضي �أ َّال ميار�س املحاماة �أثناء �شغله من�صبه الق�ضائي.
 -13-4يجوز للقا�ضي �أن ي�شكل رابطات للق�ضاة �أو ين�ضم �إليها �أو ي�شارك يف منظمات �أخرى مت ّثل
م�صالح الق�ضاة.
  -14-4ال يجوز للقا�ضي �أو لأفراد عائلته �أن يطلبوا �أو يقبلوا � َّأي هدية �أو هبة �أو قر�ض �أو ُحظوة
فيما يتعلق ب� ِّأي �شيء فعله القا�ضي �أو يتو ّقع �أن يفعله �أو ُيحجم عن فعله يف �أداء واجباته الق�ضائية.
 -15-4على القا�ضي �أ َّال ي�سمح ملوظفي املحكمة �أو �آخرين خا�ضعني لنفوذه �أو �إدارته �أو �سلطته ،مع
علمه بذلك� ،أن يطلبوا �أو يقبلوا � َّأي هدية �أو هبة �أو قر�ض �أو ُحظوة فيما يتعلق ب�أيِّ �شيء فعله القا�ضي �أو
يتو ّقع �أن يفعله �أو ُيحجم عن فعله يف �أداء واجباته الق�ضائية.
 -16-4يجوز للقا�ضي �أن يح�صل على هدية رمزية �أو مكاف�أة �أو ميزة مالئمة للمنا�سبة التي مت
تقدميها فيها ،رهنا مبقت�ضيات القانون وب�أيِّ مقت�ضيات قانونية تخت�ص بالإف�شاء العام عنها ،ب�شرط
�أ َّال ُي َّ
توخى ،على نحو معقول� ،أنَّ الق�صد من تلك الهدية �أو املكاف�أة �أو امليزة الت�أثري على القا�ضي يف �أداء
واجباته الق�ضائية� ،أو يبدو على نحو �آخر� ،أنها مدعاة للتح ّيز.
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القيمة 5
امل�ساواة
املبد�أ
كفالة امل�ساواة يف املعاملة للجميع �أمام املحاكم �أمر �ضروري لأداء مهام املن�صب الق�ضائي على
النحو الواجب.
التطبيق
 -1-5على القا�ضي �أن يكون مدركا ومتف ّهما للتنوع يف املجتمع والفروق النا�شئة عن امل�صادر املختلفة
والتي ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،العرق واللون واجلن�س والدين والأ�صل القومي والطبقة
والتوجهات اجلن�سية واحلالة االجتماعية واالقت�صادية
االجتماعية والعجز والعمر والو�ضع الزوجي
ّ
والأ�سباب الأخرى املماثلة ("�أ�سباب غري ذات �صلة").
حتيز ًا �أو حتامالً� ،سواء بالكلمات �أو
 -2-5على القا�ضي� ،أثناء �أداء واجباته الق�ضائية� ،أ َّال ُيبدي ُّ
بال�سلوك ،نحو � ِّأي �شخ�ص �أو جماعة بناء على �أ�سباب غري ذات �صلة.
 -3-5على القا�ضي �أن ميار�س واجباته الق�ضائية مع �إيالء االعتبار املالئم لكافة الأ�شخا�ص �سواء
كانوا �أطراف ًا �أو �شهود ًا �أو حمامني �أو موظفي حمكمة �أو زمالء يف املهنة الق�ضائية ،بدون متييز على
�أ�سا�س � ِّأي �أ�سباب غري ذات �صلة وغري جوهرية بالن�سبة لأداء تلك الواجبات على نحو �سليم.
 -4-5على القا�ضي �أ َّال ي�سمح ،عن معرفة منه ،ملوظفي املحكمة �أو �آخرين خا�ضعني لنفوذه �أو
�إدارته �أو �سيطرته �أن مي ّيزوا بني الأ�شخا�ص املعنيني يف � ِّأي م�س�ألة ينظر فيها القا�ضي بناء على � ِّأي
�سبب غري ذي �صلة.
 -5-5على القا�ضي �أن يطالب املحامني يف الدعاوى الق�ضائية املنظورة �أمام املحكمة �أن ميتنعوا
عن التعبري� ،سواء بالكلمات �أو بال�سلوك ،عن التح ّيز �أو التحامل املبني على �أ�سباب غري ذات �صلة
با�ستثناء ما له �صلة قانونية ب�أمر يف الدعوى الق�ضائية وقد يكون مو�ضوع دفاع م�شروع.

القيمة 6
االخت�صا�ص واحلر�ص
املبد أ�
االخت�صا�ص واحلر�ص �شرطان جوهريان يف �أداء املهام الق�ضائية على النحو الواجب.
-1-6
الأخرى.

التطبيق
حتتل الواجبات الق�ضائية التي يقوم بها القا�ضي مركز ال�صدارة بالن�سبة لكافة الأن�شطة
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 -2-6على القا�ضي �أن يك ّر�س ن�شاطه املهني لواجباته الق�ضائية التي ال ت�شمل �أداء املهام
وامل�س�ؤوليات الق�ضائية يف املحكمة واتخاذ القرارات فح�سب بل ت�شمل �أي�ض ًا املهام الأخرى املت�صلة
باملن�صب الق�ضائي �أو بعمليات املحكمة.
 -3-6على القا�ضي �أن يتخذ خطوات معقولة ل�صيانة وتعزيز معارفه ومهاراته و�صفاته ال�شخ�صية
الالزمة لأداء واجباته الق�ضائية على نحو �سليم ،و�أن ي�ستفيد لذلك الغر�ض من التدريب والت�سهيالت
الأخرى التي ينبغي توفريها للق�ضاة حتت الرقابة الق�ضائية.
 -4-6على القا�ضي �أن يبقى على اطالع على التط ّورات ذات ال�صلة بالقانون الدويل ،مبا يف ذلك
االتفاقيات الدولية وال�صكوك الأخرى التي ُتر�سي معايري حقوق الإن�سان.
 -5-6على القا�ضي �أن ي�ؤ ّدي كافة واجباته الق�ضائية ،مبا فيها �إ�صدار القرارات املتحفّظة بكفاءة
و�إن�صاف وبال�سرعة املعقولة.
 -6-6على القا�ضي �أن يحافظ على النظام واللياقة يف كافة الق�ضايا املعرو�ضة على املحكمة
و�أن يكون �صبورا ووقورا ودمث اخللق يف عالقته مع الأطراف املتنازعة واملح ّلفني وال�شهود واملحامني
وغريهم ممن يتعامل معهم ب�صفته الر�سمية .وعلى القا�ضي �أن يطالب املم ّثلني القانونيني وموظفي
املحكمة والأ�شخا�ص الآخرين اخلا�ضعني لنفوذه �أو �إدارته �أو �سيطرته ب�أن يت�ص ّرفوا بنف�س الكيفية.
 -7-6على القا�ضي �أ َّال يت�ص َّرف بطريقة تتعار�ض مع �أداء واجباته الق�ضائية بكل حر�ص.

التنفيذ
نظر ًا لطبيعة املن�صب الق�ضائي ،يجب �أن تعتمد ال�سلطات الق�ضائية الوطنية تدابري ف َّعالة لتوفري
الآليات الالزمة لتنفيذ هذه املبادئ �إن مل تكن هذه الآليات موجودة بالفعل يف والياتها الق�ضائية.
التعاريف
تكون للتعابري امل�ستخدمة يف بيان املبادئ هذا املعاين التالية ،ما مل ي�سمح ال�سياق بخالف ذلك
�أو يقت�ضي خالف ذلك:
تعبري "موظفو املحكمة" ي�شمل املوظفني ال�شخ�صيني للقا�ضي ،مبن فيهم كتبة املحكمة؛
تعبري "القا�ضي" يعني � َّأي �شخ�ص ميار�س ال�سلطة الق�ضائية� ،أ ّيا كانت ت�سميته؛
تعبري "عائلة القا�ضي" ي�شمل زوج القا�ضي وابنه وابنته و�صهره وك ّنـَته و� َّأي �شخ�ص �آخر ذي �صلة
قرابة وثيقة به �أو � َّأي �شخ�ص يكون �صديق ًا لـه �أو موظف ًا لديه ويعي�ش يف منـزله؛
تعبري "زوج القا�ضي" يعني �شريك القا�ضي يف حياته املنـزلية �أو � َّأي �شخ�ص �آخر من � ٍّأي من
اجلن�سني له عالقة �شخ�صية وثيقة بالقا�ضي.
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 -42مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة

*

12

حيث �إنَّ �شعوب العامل ت�ؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة ،يف جملة �أمور ،ت�صميمها على تهيئة ظروف
ميكن يف ظلها �أن ت�سود العدالة ،وتعلن �أنَّ من بني �أهدافها حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز وت�شجيع
احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية دون � ِّأي متييز ب�سبب العن�صر �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين،
وحيث �إنَّ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان( )1ين�ص على مبادئ امل�ساواة �أمام القانون ،وافرتا�ض
الرباءة ،واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة م�ستقلة ونزيهة،
()13

وحيث �إنه ال تزال توجد يف حاالت كثرية فجوة بني الر�ؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وبني
احلالة الفعلية،
وحيث �إنه ينبغي �أن ي�سري تنظيم و�إدارة �ش�ؤون العدالة يف كل بلد على هدى تلك املبادئ ،كما
ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة �إىل واقع ملمو�س،
وحيث �إنَّ �أع�ضاء النيابة العامة ي�ضطلعون بدور حا�سم يف �إقامة العدل ،و�إنَّ القواعد املتعلقة
ب�أدائهم مل�س�ؤولياتهم الهامة ينبغي �أن تعزز احرتامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها ،بحيث
ت�سهم يف �إقامة عدالة جنائية من�صفة ويف وقاية املواطنني من اجلرمية ب�صورة ف َّعالة،
وحيث �إنَّ من اجلوهري ت�أمني ح�صول �أع�ضاء النيابة العامة على امل�ؤهالت املهنية الالزمة
لال�ضطالع بوظائفهم ،عن طريق حت�سني �أ�ساليب تعيينهم وتدريبهم القانوين واملهني ،ومن خالل
تهيئة كافة الو�سائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة �سليمة يف مكافحة الإجرام ،وب�صفة خا�صة يف
�أ�شكاله و�أبعاده اجلديدة،
وحيث �إنَّ اجلمعية العامة اعتمدت ،بقرارها  169/34امل ��ؤرخ يف  17كانون الأول/دي�سمرب
 ،1979مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،بناء على تو�صية م�ؤمتر الأمم
املتحدة اخلام�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
وحيث �إنَّ م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني( )2طلب ،يف قراره ،16
من جلنة منع اجلرمية ومكافحتها �أن تدرج �ضمن �أولوياتها مبادئ توجيهية تتعلق با�ستقالل الق�ضاة
واختيار الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة ،وتدريبهم مهنيا ،ومركزهم،
()14

*م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س� 17 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع جيم ،26-املرفق.
()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د .)3 -
()2م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،كراكا�س� 25 ،آب�/أغ�سط�س� 5-أيلول�/سبتمرب :1980
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.81.IV.4الف�صل الأول ،الفرع باء.
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وحيث �إنَّ م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني اعتمد املبادئ الأ�سا�سية
ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية( )3التي اعتمدتها اجلمعية العامة الحقا يف قراريها  ،32/40امل�ؤرخ
 29ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1985و ،146/40امل�ؤرخ يف  13كانون الأول/دي�سمرب ،1985
()4
وحيث �إنَّ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
يو�صي ب�أن تتخذ ،على ال�صعيدين الدويل والوطني ،تدابري لتح�سني �سبل و�صول �ضحايا الإجرام �إىل
العدالة اجلنائية ومعاملتهم معاملة من�صفة ورد حقوقهم �إليهم وتعوي�ضهم وم�ساعدتهم،
وحيث �إنَّ امل�ؤمتر ال�سابع( )5طلب ،يف قراره  ،7من اللجنة �أن تنظر يف احلاجة �إىل و�ضع مبادئ
توجيهية تتناول ،يف جملة �أمور ،اختيار �أع�ضاء النيابة وتدريبهم املهني ومركزهم ،وما ينتظر منهم
من مهام و�سلوك ،وو�سائل تعزيز م�ساهمتهم يف ال�سري ال�سل�س لنظام العدالة اجلنائية ،وتعاونهم مع
ال�شرطة ،ونطاق �سلطاتهم اال�ستن�سابية ،ودورهم يف الإجراءات اجلنائية ،و�أن تقدِّ م تقارير عن ذلك
�إىل م�ؤمترات الأمم املتحدة القادمة،
ف�إنَّ املبادئ التوجيهية التالية الواردة �أدناه ،التي �أعدت مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف مهامهم
املتمثلة يف �ضمان وتعزيز فعالية �أع�ضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم يف الإجراءات اجلنائية،
ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار وحترتم من جانب احلكومات يف �إطار ت�شريعاتها وممار�ساتها الوطنية ،و�أن
يوجه �إليها انتباه �أع�ضاء النيابة العامة و�سائر الأ�شخا�ص مثل الق�ضاة واملحامني و�أع�ضاء ال�سلطتني
ّ
التنفيذية والت�شريعية ،واجلمهور بوجه عام .وقد �صيغت هذه املبادئ التوجيهية ،على نحو �أ�سا�سي،
من �أجل �أع�ضاء النيابات العامة ،بيد �أنها تنطبق بنف�س القدر ،وح�سب االقت�ضاء ،على �أع�ضاء النيابة
العامة املعينني حلاالت خا�صة.
()12

()13

()14

امل�ؤهالت واالختيار والتدريب
 -1يتعني �أن يكون الأ�شخا�ص الذين يختارون ل�شغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة
وحا�صلني على تدريب وم�ؤهالت مالئمة.
 -2تكفل الدول ما يلي:
(�أ) ت�ضمني معايري اختيار �أع�ضاء النيابة العامة �ضمانات حتول دون تعيينهم على �أ�سا�س
التحيز �أو املحاباة ،بحيث ت�ستبعد � َّأي متييز �ضد الأ�شخا�ص ي�ستند �إىل العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو
اللغة �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي وغريه من الآراء� ،أو املن�ش�أ الوطني واالجتماعي �أو الأ�صل العرقي
�أو امللكية �أو املولد �أو احلالة االقت�صادية �أو � ِّأي و�ضع �آخر؛ وال ي�ستثنى من ذلك �سوى �أنَّ اقت�ضاء كون
املر�شح لتويل من�صب ع�ضو النيابة العامة من رعايا البلد املعني ال يعترب متييزا؛
()3م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع دال.
()4مرفق قرار اجلمعية العامة .43/40
()5م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س – � 6أيلول�/سبتمرب :1985
تقرير من �إعداد الأمانة العامة ،الف�صل الأول ،الفرع هاء.
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(ب) ت�أمني التعليم والتدريب املالئمني لأع�ضاء النيابة العامة ،كما ينبغي توعيتهم �إىل املثل
والواجبات الأخالقية لوظائفهم ،واحلماية الد�ستورية والقانونية حلقوق امل�شتبه بهم وال�ضحايا،
وحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل.

احلالة و�شروط اخلدمة
 -3ينبغي لأع�ضاء النيابة ،بو�صفهم �أطراف ًا �أ�سا�سيني يف جمال �إقامة العدل ،احلفاظ دوما على
�شرف مهنتهم وكرامتهم.
 -4تكفل الدول متكني �أع�ضاء النيابة العامة من �أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب �أو تعويق �أو
التعر�ض ،بال مربر ،للم�س�ؤولية املدنية �أو اجلنائية �أو غري ذلك
م�ضايقة �أو تدخل غري الئق ،ودون ُّ
من امل�س�ؤوليات.
 -5ت�ؤمن ال�سلطات حماية �أع�ضاء النيابة العامة و�أ�سرهم بدنيا عندما تتع َّر�ض �سالمتهم ال�شخ�صية
للخطر ب�سبب ا�ضطالعهم بوظائف النيابة العامة.
 -6حتدد ،مبوجب القانون �أو مبوجب قواعد �أو لوائح من�شورة� ،شروط الئقة خلدمة �أع�ضاء النيابة
العامة وح�صولهم على �أجر كاف ،وحيث ينطبق ذلك ،ملدة �شغلهم ملنا�صبهم ومعا�شهم التقاعدي
و�سنّ تقاعدهم.
 -7ت�ستند ترقية �أع�ضاء النيابة العامة ،حيثما وجد نظام لها� ،إىل عوامل مو�ضوعية منها ،على
ويبت فيها وفق ًا لإجراءات من�صفة ونزيهة.
اخل�صو�ص ،امل�ؤهالت املهنية واملقدرة والنـزاهة واخلربةّ ،

حرية التعبري وتكوين الرابطات واالن�ضمام �إليها
 -8لأع�ضاء النيابة العامة� ،ش�أنهم �ش�أن غريهم من املواطنني ،احلق يف حرية التعبري والعقيدة
وت�شكيل الرابطات واالن�ضمام �إليها وعقد االجتماعات .ويحق لهم ،ب�صفة خا�صة ،امل�شاركة يف املناق�شات
العامة للأمور املت�صلة بالقانون و�إقامة العدل ،وتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ،وكذلك االن�ضمام �إىل
منظمات حملية �أو وطنية �أو دولية �أو ت�شكيلها وح�ضور اجتماعاتها ،دون �أن يلحق بهم � ُّأي �أذى من الوجهة
املهنية ب�سبب عملهم امل�شروع �أو ع�ضويتهم يف منظمة م�شروعة .وعليهم �أن يت�صرفوا دائم ًا ،يف ممار�سة
هذه احلقوق ،طبق ًا للقانون واملعايري والآداب املعرتف بها ملهنتهم.
 -9لأع�ضاء النيابة العامة حرية ت�شكيل الرابطات املهنية �أو غريها من املنظمات التي متثل
م�صاحلهم وتعزّز تدريبهم املهني وحتمي مركزهم ،واالن�ضمام �إليها.

دور �أع�ضاء النيابة العامة يف الإجراءات اجلنائية
 -10تكون منا�صب �أع�ضاء النيابة العامة منف�صلة متام ًا عن الوظائف الق�ضائية.
 -11ي���ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة دور ًا ف َّعا ًال يف الإج ��راءات اجلنائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة
الق�ضائية ،واال�ضطالع� ،ضمن ما ي�سمح به القانون �أو يتم�شى مع املمار�سة املحلية ،بالتحقيق يف اجلرائم
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والإ�شراف على قانونية التحقيقات ،والإ�شراف على تنفيذ قرارات املحاكم ،وممار�سة مهامهم الأخرى
باعتبارهم ممثلني لل�صالح العام.
 -12على �أع�ضاء النيابة العامة �أن ي��ؤدوا واجباتهم وفق ًا للقانون ،ب�إن�صاف وات�ساق و�سرعة ،و�أن
يحرتموا كرامة الإن�سان ويحموها وي�ساندوا حقوق الإن�سان ،بحيث ي�سهمون يف ت�أمني �سالمة الإجراءات
و�سال�سة �سري �أعمال نظام العدالة اجلنائية.
 -13يلتزم �أع�ضاء النيابة العامة ،يف �أداء واجباتهم ،مبا يلي:
(�أ)  �أداء وظائفهم دون حتيز ،واجتناب جميع �أنواع التمييز ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو الديني
�أو العن�صري �أو الثقايف �أو اجلن�سي �أو �أيِّ نوع �آخر من �أنواع التمييز؛
(ب) حماية امل�صلحة العامة ،والت�صرف مبو�ضوعية ،واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم
وال�ضحية ،واالهتمام بكافة الظروف ذات ال�صلة� ،سواء كانت ل�صالح املتهم �أو �ضد؛
(ج) املحافظة على �سرية امل�سائل التي يعهد �إليهم بها ،ما مل يتطلب �أداء واجبهم �أو دواعي
العدالة خالف ذلك؛
(د) درا�سة �آراء و�شواغل ال�ضحايا يف حالة ت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�ضمان �إبالغ
ال�ضحايا بحقوقهم عم ًال ب�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال
ال�سلطة.
 -14ميتنع �أع�ضاء النيابة العامة من بدء املالحقة الق�ضائية �أو موا�صلتها� ،أو يبذلون ق�صارى جهدهم
لوقف الدعوى� ،إذا ظهر من حتقيق حمايد �أنَّ التهمة ال �أ�سا�س لها.
 -15يويل �أع�ضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم التي
يرتكبها موظفون عموميون ،وال �سيما ما يتعلق منها بالف�ساد ،و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،واالنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وغري ذلك من اجلرائم التي ين�ص عليها القانون الدويل ،وللتحقيق يف هذا
اجلرائم �إذا كان القانون ي�سمح به �أو �إذا كان يتم�شى مع املمار�سة املحلية.
�  -16إذا �أ�صبحت يف حوزة �أع�ضاء النيابة العامة �أدلة �ضد �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم وعلموا �أو اعتقدوا،
ا�ستنادا �إىل �أ�سباب وجيهة� ،أنَّ احل�صول عليها جرى ب�أ�ساليب غري م�شروعة ت�شكل انتهاكا خطريا
حلقوق الإن�سان بالن�سبة للم�شتبه فيه ،وخ�صو�ص ًا با�ستخدام التعذيب �أو املعاملة �أو املعاقبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو بوا�سطة انتهاكات �أخرى حلقوق الإن�سان ،وجب عليهم رف�ض ا�ستخدام هذه
الأدلة �ضد �أيِّ �شخ�ص غري الذين ا�ستخدموا الأ�ساليب املذكورة �أو �إخطار املحكمة بذلك ،واتخاذ كافة
التدابري الالزمة ل�ضمان تقدمي امل�س�ؤولني عن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب �إىل العدالة.

ال�صالحيات اال�ستن�سابية
 -17يقت�ضي ،يف البلدان التي تكون فيها وظائف �أع�ضاء النيابة العامة مت�سمة ب�صالحيات ا�ستن�سابية،
�أو يو ِّفر القانون �أو القواعد �أو النظم املن�شورة مبادئ توجيهية من �أجل تعزيز الإن�صاف وات�ساق النهج
عند البت يف عمليات املالحقة الق�ضائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة �أو �صرف النظر عنها.
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بدائل املالحقة القانونية
 -18يويل �أع�ضاء النيابة العامة ،وفق ًا للقانون الوطني ،االعتبار الواجب لإمكان �صرف النظر عن
املالحقة الق�ضائية ووقف الدعاوى ،ب�شروط �أو بدون �شروط ،وحتويل الق�ضايا اجلنائية عن نظام
الق�ضاء الر�سمي ،وذلك من االحرتام الكامل حلقوق امل�شتبه فيهم وال�ضحايا .ولهذا الغر�ض ،ينبغي
�أن ت�ستك�شف الدول ،ب�شكل تام� ،إمكان اعتماد خطط لال�ستعا�ضة عن املالحقة القانونية ،لي�س فقط
لتخفيف الأعباء املفرطة عن كاهل املحاكم ،بل كذلك لتجنيب الأ�شخا�ص املعنيني و�صمة االحتجاز
ال�سابق للمحاكمة واالتهام والإدانة ،وكذلك الآثار ال�ضارة لل�سجن.
 -19يف البلدان التي تكون فيها وظائف �أع�ضاء النيابة العامة مت�سمة ب�صالحيات ا�ستن�سابية فيما
يتعلق بقرار مالحقة احل��دث ق�ضائيا �أو عدم مالحقته ،ينبغي �إي�لاء اعتبار خا�ص لطبيعة اجلرم
وخطورته وحلماية املجتمع و�شخ�صية احلدث وخلفيته .وينبغي لأع�ضاء النيابة العامة ،لدى اتخاذ هذا
القرار� ،أن ينظروا ب�صفة خا�صة يف بدائل املالحقة املتاحة يف �إطار قوانني و�إجراءات ق�ضاء الأحداث.
ويتعني على �أع�ضاء النيابة العامة �أن يبذلوا ق�صارى جهدهم لالمتناع عن اتخاذ �إجراءات ق�ضائية �ضد
الأحداث �إ َّال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى.

العالقة مع الوكاالت �أو امل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
� -20ضمانا لعدالة املالحقة الق�ضائية وفعاليتها ،ي�سعى �أع�ضاء النيابة العامة جاهدين �إىل
التعاون مع ال�شرطة واملحاكم وم��زاويل املهن القانونية وهيئات الدفاع العامة ،و�سائر الوكاالت �أو
امل�ؤ�س�سات احلكومية.

الإجراءات الت�أديبية
 -21ي�ستند ،يف معاجلة املخالفات التي يرتكبها �أع�ضاء النيابة العامة والتي ت�ستحق �إجراءات ت�أديبية،
�إىل القانون �أو النظم امل�ستندة �إىل القانون .وتعالج ال�شكاوى التي تق َّدم �ضدهم ،وتدعي �أنهم جتاوزا،
بو�ضوح ،نطاق املعايري املهنية ،معاجلة �سريعة ومن�صفة ويف �إطار �إجراءات مالئمة .ويكون لهم احلق يف
احل�صول على حماكمة عادلة .ويخ�ضع القرار ملراجعة م�ستقلة.
 -22تكفل الإج��راءات الت�أديبية التي تتخذ �ضد �أع�ضاء النيابة العامة �إج��راء التقييمات واتخاذ
القرارات على �أ�س�س مو�ضوعية .وحتدد هذه الإجراءات وفق ًا للقانون ومدونات قواعد ال�سلوك املهني
و�سائر املعايري والقواعد الأخالقية الرا�سخة ،وعلى هدى هذه املبادئ التوجيهية.

التقيد باملبادئ التوجيهية
 -23يتقيد �أع�ضاء النيابة العامة بهذه املبادئ التوجيهية .ويبذلون �أق�صى م�ستطاعهم ملنع انتهاكها
وملجابهة هذا االنتهاك بحزم.
 -24يتوىل �أع�ضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم �إىل االعتقاد ب�أنَّ هذه املبادئ
التوجيهية قد انتهكت �أو تو�شك �أن تنتهك ،ب�إبالغ ذلك �إىل ال�سلطات العليا التي يتبعونها ،وكذلك،
حيث تدعو ال�ضرورة� ،إىل �أية �سلطات �أو هيئات خمت�صة غريها متلك �صالحية املراجعة �أو الت�صحيح.
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 -43املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني العموميني

*

12

�أوالً -مبادئ عامة
 -1الوظيفة العمومية ،ح�سب تعريفها يف القانون الوطني ،هي من�صب يقوم على الثقة وينطوي
على واجب العمل للم�صلحة العامة .لذلك ،يكون والء املوظفني العموميني يف نهاية املطاف للم�صالح
العامة لبلدهم ،ح�سبما يعرب عنها من خالل امل�ؤ�س�سات الدميقراطية للحكومة.
 -2يحر�ص املوظفون العموميون على �أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة ووفق ًا
للقوانني �أو ال�سيا�سات الإدارية .وي�سعون يف كل وقت �إىل التيقن من �أنَّ املوارد العامة التي تدخل يف
نطاق م�س�ؤوليتهم تدار ب�أكرث الأ�ساليب فعالية وكفاءة.
 -3يتوخى املوظفون العموميون اليقظة والإن���ص��اف واحل�ي��دة يف �أداء مهامهم ،وخا�صة يف
عالقاتهم مع اجلمهور .وال يجوز لهم يف � ِّأي وقت منح معاملة تف�ضيلية ل ِّأي جماعة �أو فرد دون
داع� ،أو التحيز �ضد � ِّأي جماعة �أو فرد� ،أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة وال�صالحية املخولتني لهم ب� ِّأي
�شكل �آخر.

ثانيا -ت�ضارب امل�صالح وفقدان الأهلية
  -4ال يجوز للموظفني العموميني ا�ستغالل �سلطتهم الر�سمية خلدمة م�صاحلهم اخلا�صة �أو
م�صالح �أ�سرهم ال�شخ�صية �أو املالية على نحو غري �سليم ،وال يجوز لهم الدخول يف � ِّأي �صفقة �أو
احل�صول على � ِّأي من�صب �أو وظيفة� ،أو �أن تكون لهم � ُّأي م�صلحة مالية �أو جتارية �أو � ُّأي م�صلحة مماثلة
�أخرى تتعار�ض مع مقت�ضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم �أو �أدائها.
 -5يعلن املوظفون العموميون ،بالقدر ال��ذي يقت�ضيه من�صبهم الر�سمي ،ووفق ًا للقوانني �أو
ال�سيا�سات الإدارية ،عن �أعمالهم اخلا�صة وم�صاحلهم التجارية واملالية �أو ما يقومون به من �أن�شطة
لتحقيق ك�سب مايل قد ين�ش�أ عنها ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح .ويلتزم املوظفون العموميون ،يف حاالت
احتمال �أو ت�صور حدوث ت�ضارب يف امل�صالح بني واجباتهم وم�صاحلهم اخلا�صة ،بالتدابري املتخذة
للحد من الت�ضارب يف امل�صالح �أو �إزالته.
  -6ال يجوز للموظفني العموميني يف � ِّأي وقت من الأوقات ا�ستخدام املال العام �أو املمتلكات العامة
�أو اخلدمات العامة �أو املعلومات التي يح�صلون عليها �أثناء �أداء واجباتهم الر�سمية �أو ب�سببها ،على
نحو غري م�شروع للقيام ب�أن�شطة ال تت�صل بعملهم الر�سمي.
 -7ميتثل املوظفون العموميون للإجراءات التي ير�سيها القانون �أو حتددها ال�سيا�سات الإدارية حتى
ال يقومون بعد ترك منا�صبهم الر�سمية با�ستغالل هذه املنا�صب ال�سابقة على وجه غري �سليم.

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،59/51املعتمد يف  12كانون الأول/دي�سمرب .1996
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ثالثاً -الإف�صاح عن الأ�صول
 -8ميتثل املوظفون العموميون ،مبا يتوافق مع من�صبهم الر�سمي وبالقدر الذي يخوله �أو يقت�ضيه
القانون وال�سيا�سات الإداري��ة ،ملقت�ضيات الإع�لان �أو الإف�صاح عما يحوزونه من الأ�صول واخل�صوم
ال�شخ�صية ،وكذلك ،عند الإمكان ،ما حتوزه زوجاتهم و�/أو من يعيلون.

رابعاً -قبول الهدايا �أو غريها من املجامالت
  -9ال يجوز للموظفني العموميني� ،أن يطلبوا �أو يقبلوا �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � َّأي هدايا
�أو غريها من املجامالت قد يكون لها ت�أثري على ممار�ستهم ملهامهم �أو �أدائهم لواجباتهم �أو على ما
ي�صدرونه من قرارات.

خام�ساً -املعلومات ال�سرية
 -10على املوظفني العموميني �أن يحافظوا على �سرية ما يف حوزتهم من معلومات ذات طبيعة
�سرية ما مل يقت�ض الت�شريع الوطني �أو �أداء الواجب �أو متطلبات العدالة خالف ذلك اقت�ضاء �شديدا.
وت�سري هذه القيود �أي�ض ًا بعد ترك اخلدمة.

�ساد�ساً -الن�شاط ال�سيا�سي
  -11ال يجوز للموظفني العموميني ،وفق ًا للقوانني وال�سيا�سات الإدارية ،القيام ب�أيِّ ن�شاط �سيا�سي �أو
�أيِّ ن�شاط �آخر من �ش�أنه زعزعة ثقة اجلمهور يف توخيهم احليدة لدى �أداء مهامهم وواجباتهم.

ثانياً� -سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية والتمثيل القانوين
 -44املبادئ الأ�سا�سية لدور املحامني

*

12

حيث �إنَّ �شعوب العامل ت�ؤكد يف ميثاق الأمم املتحدة ،بني �أمور �أخرى ،عزمها على �إيجاد ظروف
ميكن يف ظلها احلفاظ على العدل ،وتعلن �أنَّ �أحد مقا�صدها هو حتقيق التعاون الدويل يف تعزيز
وت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية بال متييز ب�سبب العن�صر �أو اجلن�س �أو اللغة
�أو الدين،
يج�سد مبادئ امل�ساواة �أمام القانون ،وافرتا�ض
وحيث �إنَّ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان(ّ )1
ال�براءة ،واحل��ق يف حماكمة عادلة وعلنية �أم��ام حمكمة م�ستقلة وحمايدة ،ويف جميع ال�ضمانات
الالزمة للدفاع عن كل �شخ�ص توجه �إليه تهمة جنائية،
()13

وحيث �إنَّ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية( )2يعلن ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،احلق
يف املحاكمة بدون ت�أخري ال موجب له واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة خمت�صة وحمايدة
ت�شكل طبق ًا للقانون،
()14

وحيث �إنَّ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية( )2ي�شري �إىل التزام
الدول ،مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة ،بتعزيز االحرتام العاملي حلقوق الإن�سان واحلريات والعمل بها،
وحيث �إنَّ جمموعة املبادئ اخلا�صة بحماية جميع اال�شخا�ص الذين يتع َّر�ضون ل ِّأي �شكل من
�أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن( )3تن�ص على �أنَّ ال�شخ�ص املحتجز له احلق يف احل�صول على امل�ساعدة
القانونية من املحامني واالت�صال بهم واحل�صول على م�شورتهم،
()15

*م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب :1990 ،تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع باء ،3-املرفق.
()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د.)3-
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()3مرفق قرار اجلمعية العامة .173/43
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وحيث �إنَّ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء( )4تو�صي ب�ضمان توفري امل�ساعدة القانونية
واالت�صال باملحامني يف �إطار من ال�سرية لل�سجناء الذين مل يحاكموا بعد،
()12

وحيث �إنَّ ال�ضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام( )5ت�ؤكد من جديد حق
� ِّأي �شخ�ص م�شتبه يف ارتكابه جرمية ميكن �أن تكون عقوبتها الإعدام �أو متهم بارتكابها يف احل�صول
على م�ساعدة قانونية كافية يف كل مراحل املحاكمة ،وفق ًا للمادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية،
()13

وحيث �إنَّ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة
يو�صي بتدابري تتخذ على ال�صعيدين الدويل والوطني بغية حت�سني فر�ص ا�ستعانة �ضحايا اجلرمية
بالعدالة وح�صولهم على معاملة من�صفة ،ورد حقوقهم وتعوي�ضهم وم�ساعدتهم،

()6

()14

وحيث �إنَّ احلماية الكافية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املقررة جلميع الأ�شخا�ص،
اقت�صادية كانت �أو اجتماعية �أو ثقافية �أو مدنية �أو �سيا�سية ،تقت�ضي ح�صول جميع الأ�شخا�ص فعال
على خدمات قانونية يق ّدمها مهنيون قانونيون م�ستقلون،
وحيث �إنَّ للرابطات املهنية للمحامني دورا حيويا يف �إعالء معايري املهنة و�آدابها وحماية �أع�ضائها
من املالحقة الق�ضائية والقيود واالنتهاكات التي ال موجب لها ،ويف توفري اخلدمات القانونية لكل من
يحتاج �إليها ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها يف تعزيز �أهداف العدالة وامل�صلحة العامة،
ينبغي للحكومات ،يف �إط��ار ت�شريعاتها وممار�ساتها الوطنية� ،أن تراعي وحت�ترم املبادئ
الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني ،الواردة �أدناه ،التي �صيغت مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف مهمتها املتعلقة
بتعزيز وت�أمني الدور ال�سليم للمحامني ،وينبغي �أن ُتطلع عليها املحامني وغريهم من الأ�شخا�ص مثل
الق�ضاة ووكالء النيابة و�أع�ضاء ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية ،واجلمهور بوجه عام .وتنطبق
هذه املبادئ �أي�ض ًا ،ح�سب االقت�ضاء ،على الأ�شخا�ص الذين ميار�سون مهام املحامني دون �أن يكون لهم
املركز القانوين للمحامني.

�إمكان اال�ستعانة باملحامني واحل�صول على اخلدمات القانونية
 -1لكل �شخ�ص احلق يف طلب امل�ساعدة من حمام يختاره بنف�سه حلماية حقوقه و�إثباتها ،وللدفاع
عنه يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية.
 -2ت�ضمن احلكومات توفري �إجراءات ف َّعالة و�آليات قادرة على اال�ستجابة تتيح اال�ستعانة باملحامني
ب�صورة ف َّعالة وعلى قدم امل�ساواة جلميع الأ�شخا�ص املوجودين يف �أرا�ضيها واخلا�ضعني لواليتها ،دون
متييز من �أيِّ نوع ،كالتمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو الأ�صل العرقي �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الديانة �أو
()4حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الأول (اجلزء الأول)� ،صكوك دولية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
( ،)A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1الفرع ياء ،الرقم .34
()5مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .50/1984

()6مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40
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الر�أي ال�سيا�سي �أو �أيِّ ر�أي �آخر �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو امللكية �أو املولد �أو �أيِّ و�ضع اقت�صادي
�أو غري اقت�صادي.
 -3تكفل احلكومات توفري التمويل الكايف وامل��وارد الأخرى الالزمة لتقدمي اخلدمات القانونية
للفقراء ولغريهم من الأ�شخا�ص املحرومني ،ح�سب االقت�ضاء .وتتعاون الرابطات املهنية للمحامني يف
تنظيم وتوفري اخلدمات والت�سهيالت وغريها من املوارد.
 -4تروج احلكومات والرابطات املهنية للمحامني للربامج التي ت�ستهدف �إعالم اجلمهور بحقوقه
وواجباته مبقت�ضى القانون ،وبدور املحامني الهام يف حماية حرياته الأ�سا�سية .وينبغي �إيالء عناية
خا�صة مل�ساعدة الفقراء و�سائر املحرومني بغية متكينهم من ت�أكيد حقوقهم ،و�إذا لزم الأمر ،طلب
م�ساعدة من املحامني.

�ضمانات خا�صة يف م�سائل العدالة اجلنائية
 -5ت�ضمن احلكومات قيام ال�سلطة املخت�صة ،فورا ،ب�إبالغ جميع الأ�شخا�ص بحقهم يف �أن يتوىل
متثيلهم وم�ساعدتهم حمام يختارونه لدى �إلقاء القب�ض عليهم �أو احتجازهم �أو �سجنهم� ،أو لدى
اتهامهم بارتكاب خمالفة جنائية.
 -6يكون للأ�شخا�ص الذين لي�س لهم حمامون احلق يف �أن يعينّ لهم حمامون ذوو خربة وكفاءة
تتفق مع طبيعة اجلرمية املتهمني بها ،ليقدموا �إليهم م�ساعدة قانونية ف َّعالة ،وذلك يف جميع احلاالت
التي يقت�ضي فيها �صالح العدالة ذلك ،ودون �أن يدفعوا مقابال لهذه اخلدمة �إذا مل يكن لديهم مورد
كاف لذلك.
 -7تكفل احلكومات �أي�ض ًا جلميع الأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين ،بتهمة جنائية �أو بدون
تهمة جنائية� ،إمكانية اال�ستعانة مبحام فورا ،وب� ِّأي حال خالل مهلة ال تزيد عن ثمان و�أربعني �ساعة
من وقت القب�ض عليهم �أو احتجازهم.
 -8ت��و َّف��ر جلميع املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين �أو امل�سجونني ف��ر���ص و�أوق� ��ات وت�سهيالت
تكفي لأن يزورهم حمام ويتحدثوا معه وي�ست�شريوه ،دومن��ا �إبطاء وال تدخّ ل وال مراقبة ،وب�سرية
كاملة .ويجوز �أن تتم هذه اال�ست�شارات حتت نظر املوظفني املك َّلفني ب�إنفاذ القوانني ،ولكن لي�س
حتت �سمعهم.

امل�ؤهالت والتدريب
 -9تكفل احلكومات والرابطات املهنية للمحامني وامل�ؤ�س�سات التعليمية توفري تعليم وتدريب
مالئمني للمحامني ،وتوعيتهم �إىل املثل والواجبات الأخالقية للمحامني و�إىل حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني والدويل.
 -10تكفل احلكومات والرابطات املهنية للمحامني وامل�ؤ�س�سات التعليمية عدم خ�ضوع � ِّأي �شخ�ص
يريد دخول مهنة القانون� ،أو اال�ستمرار يف ممار�ستها ،للتمييز ب�سبب العن�صر �أو اللون �أو اجلن�س �أو
الأ�صل العرقي �أو الديانة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو �أي ر�أي �آخر �أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو امللكية
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�أو املولد �أو الو�ضع االقت�صادي �أو غري ذلك من الأو�ضاع ،وي�ستثنى من ذلك �أنَّ �شرط كون املحامني من
رعايا البلد املعني ال يعترب متييزا.
 -11يف البلدان التي توجد فيها جماعات �أو جاليات �أو مناطق ال تلبي احتياجاتها �إىل اخلدمات
القانونية وبوجه خا�ص جماعات لها ثقافات �أو تقاليد �أو لغات متميزة �أو جماعات �سبق لها �أن وقعت
�ضحية للتمييز ،ينبغي للحكومات والرابطات املهنية للمحامني وامل�ؤ�س�سات التعليمية �أن تتخذ تدابري
خا�صة تتيح للمر�شحني من هذه اجلماعات فر�ص االلتحاق مبهنة القانون ،و�أن تكفل ح�صولهم على
التدريب املالئم الحتياجات جماعاتهم.

الواجبات وامل�س�ؤوليات
 -12يحافظ املحامون ،يف جميع الأحوال ،على �شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملني �أ�سا�سيني
يف جمال �إقامة العدل.
 -13تت�ضمن واجبات املحامني نحو موكليهم ما يلي:
(�أ)  �إ�سداء امل�شورة للموكلني فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية ،وب�ش�أن �أ�سلوب
عمل النظام القانوين وعالقته باحلقوق وااللتزامات القانونية للموكلني؛
(ب) م�ساعدة موكليهم ب�شتى الطرائق املالئمة ،وات�خ��اذ الإج���راءات القانونية حلماية
م�صاحلهم؛
(ج) م�ساعدة موكليهم �أمام املحاكم مبختلف �أنواعها وال�سلطات الإدارية ح�سب االقت�ضاء.
 -14ي�سعى املحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم و�إعالء �ش�أن العدالة� ،إىل التم�سك بحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني والقانون الدويل ،وتكون ت�صرفاتهم يف جميع
الأحوال حرة متيقظة مما�شية للقانون وللمعايري املعرتف بها و�أخالقيات مهنة القانون.
 -15يحرتم املحامون دائما م�صالح موكليهم ب�صدق ووالء.

�ضمانات لأداء املحامني ملهامهم
 -16تكفل احلكومات ما يلي للمحامني (�أ) القدرة على �أداء جميع وظائفهم املهنية بدون تخويف �أو
�إعاقة �أو م�ضايقة �أو تدخل غري الئق؛ و(ب) القدرة على االنتقال �إىل موكليهم والت�شاور معهم بحرية
داخل البلد وخارجه على ال�سواء؛ و(ج) عدم تعري�ضهم ،وال التهديد بتعري�ضهم ،للمالحقة القانونية
�أو العقوبات الإدارية واالقت�صادية وغريها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايري و�آداب املهنة
املعرتف بها.
 -17تو ِّفر ال�سلطات �ضمانات حماية كافية للمحامني� ،إذا تع َّر�ض �أمنهم للخطر من ج َّراء ت�أدية
وظائفهم.
  -18ال يجوز ،نتيجة لأداء املحامني ملهام وظائفهم� ،أخذهم بجريرة موكليهم �أو بق�ضايا ه�ؤالء
املوكلني.
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  -19ال يجوز ل ِّأي حمكمة �أو �سلطة �إداري��ة تعرتف باحلق يف احل�صول على امل�شاورة �أن ترف�ض
االعرتاف بحق � ِّأي حمام يف املثول �أمامها نيابة عن موكله ،ما مل يكن هذا املحامي قد فقد �أهليته
طبق ًا للقوانني واملمار�سات الوطنية وطبق ًا لهذه املبادئ.
 -20يتمتع املحامون باحل�صانة املدنية واجلنائية بالن�سبة للت�صريحات التي يدلون بها بنية ح�سنة،
�سواء كان ذلك يف مرافعاتهم املكتوبة �أو ال�شفهية �أو لدى مثولهم �أمام املحاكم �أو غريها من ال�سلطات
التنفيذية �أو الإدارية.
 -21من واجب ال�سلطات املخت�صة �أن ت�ضمن للمحامني �إمكانية الإطالع على املعلومات وامللفات
والوثائق املنا�سبة التي هي يف حوزتها �أو حتت ت�صرفها ،وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقدمي
م�ساعدة قانونية ف َّعالة ملوكليهم .وينبغي ت�أمني هذا الإطالع يف غ�ضون �أق�صر مهلة مالئمة.
 -22تكفل احلكومات وحترتم �سرية جميع االت�صاالت وامل�شاورات التي جترى بني املحامني وموكليهم
يف �إطار عالقاتهم املهنية.

حرية التعبري وتكوين الرابطات واالن�ضمام �إليها
 -23للمحامني� ،ش�أنهم �ش�أن �أيِّ مواطن �آخر ،احلق يف حرية التعبري وتكوين الرابطات واالن�ضمام �إليها
وعقد االجتماعات .ويحق لهم ،ب�صفة خا�صة ،امل�شاركة يف املناق�شات العامة للأمور املتعلقة بالقانون
و�إقامة العدل وتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ،واالن�ضمام �إىل املنظمات املحلية �أو الوطنية �أو الدولية
�أو ت�شكيلها وح�ضور اجتماعاتها بدون �أن يتع َّر�ضوا لقيود مهنية ب�سبب عملهم امل�شروع �أو ع�ضويتهم يف
منظمة م�شروعة .وعند ممار�سة هذه احلقوق ،يت�صرف املحامون دائما وفق ًا للقانون واملعايري املعرتف
بها و�أخالقيات مهنة القانون.

الرابطات املهنية للمحامني
 -24للمحامني احلق يف �أن ي�شكلوا وين�ض ّموا �إىل رابطات مهنية ذاتية الإدارة متثل م�صاحلهم وت�شجع
موا�صلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم املهنية .وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من
جانب �أع�ضائها .ومتار�س مهامها دون تدخل خارجي.
 -25تتعاون الرابطات املهنية للمحامني مع احلكومات ل�ضمان ح�صول كل فرد على اخلدمات
القانونية بطريقة ف َّعالة ومت�سمة بامل�ساواة ،ول�ضمان متكن املحامني م��ن تقدمي امل�شورة �إىل
موكليهم وم�ساعدتهم ومتثيلهم وفق ًا للقانون وللمعايري والآداب املهنية املعرتف بها ،دون تدخل
ال موجب له.

الإجراءات الت�أديبية
 -26ي�ضع العاملون يف املهن القانونية ،من خالل �أجهزتهم املالئمة �أو بوا�سطة الت�شريعات ،مدونات
لل�سلوك املهني للمحامني توافق القانون والعرف الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية املعرتف بها.
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 -27ينظر يف التهم �أو ال�شكاوى املوجهة �ضد املحامني ب�صفتهم املهنية ،على وجه ال�سرعة وب�صورة
من�صفة ووفق ًا لإجراءات منا�سبة .ويكون لهم احلق يف �أن ت�سمع �أقوالهم بطريقة عادلة ،مبا يف ذلك
حق احل�صول على م�ساعدة حمام يختارونه ب�أنف�سهم.
 -28تقام الإج��راءات الت�أديبية �ضد املحامني �أمام جلنة ت�أديبية حمايدة ي�شكلها العاملون يف مهنة
القانون� ،أو �أمام �سلطة قانونية م�ستقلة �أو �أمام حمكمة ،وتخ�ضع ملراجعة ق�ضائية م�ستقلة.
 -29تقرر جميع الإج��راءات الت�أديبية وفق ًا ملدونة قواعد ال�سلوك املهني وغري ذلك من املعايري
املعرتف بها و�آداب مهنة القانون ويف �ضوء هذه املبادئ.

 -45مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول
على امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية*
12

�ألف -مقدِّمة
 -1متثل امل�ساعدة القانونية عن�صرا �أ�سا�سيا يف �أيِّ نظام للعدالة اجلنائية يت�سم بالإن�صاف
والإن�سانية والكفاءة ويقوم على �سيادة القانون .وت�شكل امل�ساعدة القانونية �أ�سا�سا للتمتع بحقوق �أخرى
من بينها احلق يف حماكمة عادلة ،كما هو حمدد يف الفقرة  1من املادة  11من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان )1(،و�شرطا م�سبقا ملمار�سة هذه احلقوق ،و�ضمانة مهمة تكفل حتقيق مبد�أ الإن�صاف الأ�سا�سي
وتر�سيخ ثقة اجلمهور العام يف �إجراءات العدالة اجلنائية.
 -2وف�ضال عن ذلك ،تن�ص الفقرة ( 3د) من امل��ادة  14من العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية( )2على جمموعة حقوق من بينها حق كل فرد يف "حماكمته ح�ضوريا ومتكينه من الدفاع عن
نف�سه بنف�سه �أو بوا�سطة مدافع يختاره لذلك؛ و�إعالمه بحقه يف �أن يكون له مدافع �إن مل يكن له مدافع،
وتزويده ،عندما تقت�ضي م�صلحة العدالة ذلك ،مبدافع يعني له حكما وجمانا �إن كان ال ي�ستطيع مكاف�أته
على �أتعابه.
 -3ومن �ش�أن تطبيق نظام ف َّعال للم�ساعدة القانونية ،باعتباره جزءا من نظام عدالة جنائية ف َّعال،
�أن يقل�ص مدة احتجاز امل�شتبه بهم يف مراكز ال�شرطة ومراكز االحتجاز� ،إىل جانب خف�ض عدد نزالء
ال�سجون والإدانات اخلاطئة واكتظاظ ال�سجون وتراكم الق�ضايا يف املحاكم واحلد من معاودة ارتكاب
اجلرائم ومعاودة الإيذاء .وميكن لذلك النظام �أي�ض ًا �أن يحمي حقوق ال�ضحايا وال�شهود و�أن ي�صونها يف
�إطار �إجراءات العدالة اجلنائية .وميكن ا�ستخدام امل�ساعدة القانونية للم�ساهمة يف منع وقوع اجلرائم
عن طريق زيادة الوعي بالقانون.
 -4وت�ؤدي امل�ساعدة القانونية دورا مهما يف تي�سري جتنب الإحالة �إىل الإجراءات الق�ضائية وا�ستخدام
اجلزاءات والتدابري املجتمعية ،مبا يف ذلك التدابري غري االحتجازية؛ والت�شجيع على زيادة م�شاركة
()13

()14

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،187/67املعتمد يف  20كانون الأول/دي�سمرب .2012
()1قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د .)3 -
()2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د .)21 -
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املجتمعات املحلية يف نظم العدالة اجلنائية؛ واحلد من اللجوء �إىل االحتجاز وال�سجن بال داع؛ وتر�شيد
�سيا�سات العدالة اجلنائية؛ وكفالة ا�ستخدام موارد الدولة بكفاءة.
 -5ومما ي�ؤ�سف له �أنَّ العديد من البلدان ال ت��زال تفتقر �إىل امل��وارد والقدرات الالزمة لتقدمي
امل�ساعدة القانونية للم�شتبه بهم واملتهمني بارتكاب جرائم ولل�سجناء وال�ضحايا وال�شهود.
 -6وتهدف مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف
نظم العدالة اجلنائية ،امل�ستمدة من املعايري الدولية واملمار�سات ال�سليمة املعرتف بها� ،إىل تزويد
الدول ب�إر�شادات ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي �أن يرتكز عليها � ُّأي نظام للم�ساعدة القانونية يف
�سياق العدالة اجلنائية وبيان العنا�صر املحددة الالزمة لتطبيق نظام وطني ف َّعال وم�ستدام للم�ساعدة
القانونية ،بغية تعزيز احل�صول على امل�ساعدة القانونية عم ًال بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
 24/2007امل ��ؤرخ  26متوز/يوليه  2007املعنون "التعاون ال��دويل على حت�سني �سبل احل�صول على
امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية ،وخ�صو�ص ًا يف �أفريقيا".
 -7ومتا�شيا مع �إعالن ليلونغوي املتعلق باللجوء �إىل امل�ساعدة القانونية يف نظام العدالة اجلنائية
يف �أفريقيا وخطة عمل ليلونغوي لتنفيذ الإع�ل�ان ،تعتمد ه��ذه املبادئ والتوجيهات مفهوما وا�سعا
للم�ساعدة القانونية.
 -8ولأغرا�ض املبادئ والتوجيهات ،ي�شمل م�صطلح "امل�ساعدة القانونية" امل�شورة وامل�ساعدة والتمثيل
القانوين للأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�سجونني �أو امل�شتبه بهم �أو املتهمني بارتكاب
جرائم ،ولل�ضحايا وال�شهود يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،وتق َّدم هذه امل�ساعدة دون فر�ض �أيِّ تكاليف
على من ال ميلكون و�سائل مالية كافية �أو متى اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك .وف�ضال عن ذلك ،يق�صد
من "امل�ساعدة القانونية" �أن تت�ضمن مفاهيم التثقيف القانوين واحل�صول على املعلومات القانونية
وغري ذلك من اخلدمات التي تق َّدم للأ�شخا�ص من خالل �آليات بديلة لت�سوية املنازعات و�إج��راءات
العدالة الت�صاحلية.
 -9ولأغرا�ض املبادئ والتوجيهات املذكورة ،ي�شار يف هذه الوثيقة �إىل الفرد الذي يقدِّ م م�ساعدة
قانونية بعبارة "مقدِّ م امل�ساعدة القانونية" ،وي�شار �إىل املنظمات التي تقدِّ م م�ساعدة قانونية بعبارة
"مقدِّ مي خدمات امل�ساعدة القانونية" .وي�أتي املحامون يف �صدارة مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية ،غري �أنَّ
املبادئ والتوجيهات تقرتح �أي�ض ًا �أن ت�شرك الدول طائفة وا�سعة من �أ�صحاب امل�صلحة باعتبارهم مقدِّ مي
خدمات امل�ساعدة القانونية يف �شكل منظمات غري حكومية ومنظمات �أهلية ومنظمات خريية دينية وغري
دينية وهيئات ورابطات مهنية ودوائر �أكادميية .وينبغي التقيد يف تقدمي امل�ساعدة القانونية لرعايا دولة
�أجنبية مبقت�ضيات اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية( )3واملعاهدات الثنائية ال�سارية الأخرى.
 -10وجتدر مالحظة اختالف النماذج التي ت�ستخدمها الدول يف تقدمي امل�ساعدة القانونية .فقد
ت�شمل تلك النماذج املحامني العموميني واملحامني اخلا�صني واملحامني املتعاقدين والنظم التطوعية
ونقابات املحامني وامل�ساعدين القانونيني وغريهم .وال ت�ؤيد املبادئ والتوجيهات � َّأي منوذج حمدد و�إمنا
ت�شجع الدول على �ضمان احلق الأ�سا�سي يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية للأ�شخا�ص املحتجزين �أو
12

()3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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املقبو�ض عليهم �أو امل�سجونني(� )4أو امل�شتبه بهم(� )5أو املتهمني بارتكاب جرائم ،مع تو�سيع نطاق امل�ساعدة
القانونية لت�شمل الأ�شخا�ص الآخرين الذين يقعون حتت طائلة نظام العدالة اجلنائية ونظم تقدمي
امل�ساعدة القانونية املتنوعة.
 -11وتقوم املبادئ والتوجيهات على الإقرار ب�أنه ينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء ،اتخاذ �سل�سلة من
التدابري التي من �ش�أنها تعظيم الأثر الإيجابي الذي ميكن �أن يحدثه �إن�شاء نظم �سليمة الأداء للم�ساعدة
القانونية و�/أو تعزيزها على نظم العدالة اجلنائية الف َّعالة وعلى اللجوء �إىل العدالة ،حتى و�إن مل تكن
هذه التدابري مرتبطة متام ًا بامل�ساعدة القانونية.
 -12و�إذ تقر هذه املبادئ والتوجيهات بحق جمموعات معينة يف احل�صول على حماية �إ�ضافية �أو ب�أنها
�أكرث عر�ضة للخطر عند تعاملها مع نظام العدالة اجلنائية ،فهي تت�ضمن �أي�ض ًا �أحكام ًا حمددة عن املر�أة
والأطفال واملجموعات ذات االحتياجات اخلا�صة.
 -13وتعنى املبادئ والتوجيهات يف املقام الأول باحلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية ،باعتباره
حقا متمايزا عن احلق يف احل�صول على العون القانوين على النحو املعرتف به يف القانون الدويل .وال
ينبغي تف�سري �أيِّ �شيء يف هذه املبادئ والتوجيهات على �أنه يو ِّفر قدر ًا من احلماية �أقل مما هو من�صو�ص
عليه يف القوانني واللوائح الوطنية واتفاقيات �أو عهود حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية املعمول بها
يف جمال �إقامة العدل ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر ،العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واتفاقية حقوق الطفل( )6واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة( )7واالتفاقية
الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم( )8غري �أنَّ ذلك ال ينبغي �أن يف�سر على �أنه
يعني �إلزام الدول ب�صكوك دولية و�إقليمية مل ت�صدق عليها �أو مل تن�ضم �إليها.
13

12

15

14

16

باء -املبادئ
املبد�أ 1
احلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية
 -14ينبغي للدول �أن تكفل التمتع باحلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف نظمها القانونية
الوطنية على �أعلى م�ستوى ممكن ،مبا يف ذلك يف الد�ستور ،عند انطباق احل��ال� ،إق��رارا منها ب�أنَّ
امل�ساعدة القانونية متثل عن�صرا �أ�سا�سيا لأداء نظم العدالة اجلنائية التي تقوم على �سيادة القانون،
()4تفهم م�صطلحات "القب�ض" و"ال�شخ�ص املحتجز و"ال�شخ�ص امل�سجون" ح�سب تعاريفها الواردة يف جمموعة املبادئ
املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن (مرفق قرار اجلمعية العامة .)173/43
()5ين�ش�أ حق امل�شتبه بهم يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية قبل اال�ستجواب ،متى �أ�صبحوا على علم ب�أنهم خا�ضعون للتحقيق،
وعندما يتعر�ضون للتهديد باالعتداء �أو الرتهيب ،يف �سياق االحتجاز ،مثالً.
()6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم .27531
()7املرجع نف�سه ،املجلد  ،1249الرقم .20378
()8املرجع نف�سه ،املجلد  ،2220الرقم .39481
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و�أ�سا�سا للتمتع بحقوق �أخرى ت�شمل احلق يف حماكمة عادلة ،و�ضمانة مهمة لكفالة مبد�أ الإن�صاف
()9
الأ�سا�سي وثقة اجلمهور يف �إجراءات العدالة اجلنائية.
12

املبد�أ 2

م�س�ؤوليات الدولة
 -15ينبغي للدول �أن تنظر يف تقدمي امل�ساعدة القانونية باعتبار ذلك من الواجبات وامل�س�ؤوليات
املنوطة بها .وحتقيقا لهذه الغاية ،ينبغي لها �أن تنظر ،ح�سب االقت�ضاء ،يف َ�سنِّ ت�شريعات ولوائح حمددة
و�ضمان تطبيق نظام �شامل للم�ساعدة القانونية قريب املنال وف َّعال وم�ستدام وذي م�صداقية .وينبغي
للدول تخ�صي�ص املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لنظام امل�ساعدة القانونية.
 -16وينبغي للدولة �أ َّال تعرقل املنظمة املدافعة عن امل�ستفيد من امل�ساعدة القانونية �أو ا�ستقاللية مقدِّ م
امل�ساعدة القانونية.
 -17وينبغي للدول �أن تعمل على تعزيز معرفة الأ�شخا�ص بحقوقهم والتزاماتهم مبقت�ضى القانون من
خالل و�سائل مالئمة ،بغية منع �أيِّ �سلوك �إجرامي �أو حاالت �إيذاء.
 -18وينبغي للدول �أن ت�سعى �إىل تعزيز معرفة جمتمعاتها بنظام العدالة لديها ووظائفه ،و�سبل التظلم
�أمام املحاكم والآليات البديلة لت�سوية املنازعات.
 -19وينبغي للدول �أن تنظر يف اتخاذ تدابري مالئمة لإعالم جمتمعاتها بالأفعال التي يجرمها القانون.
ويعترب تقدمي هذه املعلومات للم�سافرين �إىل واليات ق�ضائية �أخرى ،حيث يختلف ت�صنيف اجلرائم
وكيفية مقا�ضاة مرتكبيها ،عامال جوهريا ملنع اجلرمية.

املبد�أ 3

تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل الأ�شخا�ص امل�شتبه بارتكابهم جرائم �أو املتهمني بارتكاب جرائم
 -20ينبغي للدول �أن تكفل احلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف جميع مراحل �إج��راءات
العدالة اجلنائية لأيِّ �شخ�ص يحتجز �أو يقب�ض عليـه �أو ي�شتبه بارتكابه جرمية يعاقب عليها بال�سجن �أو
الإعدام �أو يتهم بارتكاب تلك اجلرمية.
 -21وينبغي �أي�ض ًا تقدمي امل�ساعدة القانونية ،بغ�ض النظر عن الو�سائل املادية املتاحة لل�شخ�ص املعني،
متى اقت�ضت ذلك م�صلحة العدالة ب�سبب طابع الق�ضية اال�ستعجايل �أو تعقدها �أو �شدة العقوبة املحتملة،
على �سبيل املثال.
 -22وينبغي �أن يح�صل الأطفال على امل�ساعدة القانونية بنف�س ال�شروط التي تق َّدم بها للبالغني �أو
ب�شروط �أكرث ت�ساهالً.
()9يفهم م�صطلح "�إجراءات العدالة" على النحو املعرف يف مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة
بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  .)20/2005ولأغرا�ض هذه املبادئ
والتوجيهات ،ي�شمل امل�صطلح �أي�ض ًا مفاهيم ت�سليم املطلوبني ونقل ال�سجناء و�إجراءات تبادل امل�ساعدة القانونية.
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 -23وتتحمل ال�شرطة واملدعون العامون والق�ضاة م�س�ؤولية �ضمان تو ُّفر امل�ساعدة القانونية �إىل الأ�شخا�ص
الذين ميثلون �أمامهم وال ي�ستطيعون حتمل تكاليف توكيل حمام و�/أو الذين ينتمون �إىل فئات �ضعيفة.

املبد�أ 4

تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل �ضحايا اجلرائم
 -24ينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن تقدِّ م امل�ساعدة القانونية �إىل �ضحايا اجلرائم ،دون امل�سا�س
بحقوق املتهمني �أو التعار�ض معها.

املبد�أ 5

امل�ساعدة القانونية لل�شهود
 -25ينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن تقدِّ م امل�ساعدة القانونية �إىل ال�شهود على اجلرائم ،دون
امل�سا�س بحقوق املتهمني �أو التعار�ض معها.

املبد�أ 6

عدم التمييز
 -26ينبغي للدول �أن تكفل تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل جميع الأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن عمرهم
�أو عرقهم �أو لونهم �أو كونهم ذكورا �أو �إناثا �أو لغتهم �أو دينهم �أو معتقدهم �أو ر�أيهم ال�سيا�سي �أو غريه
�أو �أ�صلهم الوطني �أو االجتماعي �أو ممتلكاتهم �أو جن�سيتهم �أو مكان �إقامتهم �أو مولدهم �أو تعليمهم �أو
و�ضعهم االجتماعي �أو �أيِّ و�ضع �آخر.

املبد�أ 7

تقدمي امل�ساعدة القانونية الف َّعالة ب�سرعة
 -27ينبغي للدول كفالة �أن تق َّدم امل�ساعدة القانونية الف َّعالة على وجه ال�سرعة يف جميع مراحل
�إجراءات العدالة اجلنائية.
 -28وت�شمل امل�ساعدة القانونية الف َّعالة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،و�صول الأ�شخا�ص املحتجزين �إىل
مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية دون عوائق ،و�سرية االت�صاالت ،والو�صول �إىل ملفات الق�ضية ،وتو ُّفر الوقت
والت�سهيالت الكافية لإعداد دفاعهم.

املبد�أ 8

احلق يف احل�صول على املعلومات
 -29ينبغي �أن تكفل الدول �إعالم الأ�شخا�ص بحقهم يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية وغريها من
ال�ضمانات الإجرائية ،وكذلك �إعالمهم بالعواقب التي قد ترتتب على تنازلهم طواعية عن تلك احلقوق،
وذلك قبل �أيِّ ا�ستجواب لهم و�أثناء حرمانهم من حريتهم.
 -30وينبغي للدول �أن تكفل �إتاحة �سبل احل�صول جمانا على املعلومات املتعلقة باحلقوق خالل �إجراءات
العدالة اجلنائية وبخدمات امل�ساعدة القانونية ،وجعل تلك املعلومات يف متناول اجلمهور.
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املبد�أ 9

�سبل االنت�صاف وال�ضمانات
 -31ينبغي للدول �أن حتدد �سبل انت�صاف و�ضمانات ف َّعالة تطبق يف حالة تقوي�ض �إمكانية احل�صول
على امل�ساعدة القانونية �أو ت�أخريها �أو رف�ضها �أو يف حالة عدم �إعالم الأ�شخا�ص بحقهم يف احل�صول
على امل�ساعدة القانونية ب�صورة مالئمة.

املبد�أ 10

الإن�صاف يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية
 -32ينبغي اتخاذ تدابري خا�صة لكفالة ح�صول الن�ساء والأطفال والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة
على امل�ساعدة القانونية ب�صورة جمدية ،مبن فيهم مث ًال ال ح�صرا كبار ال�سن و�أفراد الأقليات
والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وامل�صابون ب�أمرا�ض عقلية وامل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وغريه
من الأمرا�ض املعدية اخلطرية الأخرى ومتعاطو املخدرات وال�شعوب الأ�صلية وعدميو اجلن�سية وطالبو
اللجوء والرعايا الأجانب واملهاجرون والعمال املهاجرون والالجئون وامل�شردون داخل بلدانهم .وينبغي
�أن تلبي هذه التدابري االحتياجات اخلا�صة لهذه الفئات و�أن تكون ،يف جملة �أمور ،مراعية للفروق بني
اجلن�سني ومالئمة ملختلف الأعمار.
 -33وينبغي للدول �أي�ض ًا كفالة تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف املناطق
الريفية والنائية واملناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا و�إىل الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل الفئات
املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا.

املبد�أ 11

تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل الأطفال على نحو يخدم م�صاحلهم الف�ضلى
 -34ينبغي �إيالء االعتبار يف املقام الأول ملراعاة امل�صالح الف�ضلى للطفل( )10يف جميع قرارات امل�ساعدة
القانونية التي ت�ؤثر على الأطفال.
 -35وينبغي �إيالء الأولوية لتقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل الأطفال ،مبا يخدم م�صلحتهم الف�ضلى،
وينبغي �أن تكون هذه امل�ساعدة مي�سورة املنال ومالئمة لأعمارهم و�شاملة لعدة تخ�ص�صات وف َّعالة
وم�ستجيبة الحتياجات الأطفال القانونية واالجتماعية اخلا�صة.
12

املبد�أ 12
ا�ستقالل مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية وحمايتهم
 -36ينبغي �أن تكفل ال��دول ملقدِّ مي امل�ساعدة القانونية �إمكانية القيام بعملهم بفعالية وحرية
وا�ستقاللية .وينبغي للدول ،على وجه التحديد� ،أن تكفل ملقدِّ مي امل�ساعدة القانونية �إمكانية �أداء جميع
التعر�ض للتخويف �أو التعويق �أو التحر�ش �أو التدخل غري الالئق؛ ومتكنهم من
وظائفهم املهنية دون ُّ
ال�سفر والت�شاور مع عمالئهم ومقابلتهم بحرية وب�سرية تامة �سواء داخل بلدهم �أو خارجه ،واالطالع
( )10يق�صد مب�صطلح "طفل" �أي �شخ�ص مل يتجاوز عمره الثامنة ع�شرة ،وفق ًا التفاقية حقوق الطفل.
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تعر�ضهم للمالحقة الق�ضائية �أو
بحرية على ملفات االدعاء وغريها من امللفات ذات ال�صلة؛ وعدم ُّ
لأيِّ جزاءات �إدارية �أو اقت�صادية �أو غريها� ،أو تهديدهم بتلك املالحقة �أو اجلزاءات ،ب�سبب �أيِّ �إجراء
يتخذونه وفق ًا للواجبات �أو املعايري �أو الأخالقيات املهنية املعرتف بها.

املبد�أ 13

كفاءة مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية وم�ساءلتهم
 -37ينبغي للدول �أن ت�ضع �آليات ل�ضمان ح�صول جميع مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية على التعليم
والتدريب واملهارات واخلربات املالئمة لطبيعة عملهم ومل�سائل منها خطورة اجلرائم التي يتعاملون
معها وحقوق الن�ساء والأطفال والفئات ذات االحتياجات اخلا�صة واحتياجاتهم.
 -38وينبغي التحقيق يف �أيِّ �شكاوى ت�أديبية �ضد مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية والف�صل فيها على وجه
ال�سرعة وفق ًا ملدونات الأخالقيات املهنية �أمام هيئة حمايدة ورهنا مبراجعة ق�ضائية.

املبد�أ 14

�إقامة �شراكات
 -39ينبغي للدول �أن تعرتف ب�إ�سهام رابطات املحامني واجلامعات واملجتمع امل��دين وغريها من
املجموعات وامل�ؤ�س�سات يف تقدمي امل�ساعدة القانونية ،و�أن ت�شجع ذلك الإ�سهام.
 -40وينبغي �إر�ساء �شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص وغريها من �أ�شكال ال�شراكة لتو�سيع نطاق
امل�ساعدة القانونية ،ح�سب مقت�ضى احلال.

جيم -التوجيهات
التوجيه 1

تقدمي امل�ساعدة القانونية
 -41ينبغي للدول ،كلما �أج��رت اختبارات القدرة املالية لتحديد �أهلية احل�صول على امل�ساعدة
القانونية� ،أن تراعي ما يلي:
(�أ)  �أال ي�ستبعد من احل�صول على امل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين تتجاوز قدرتهم املالية احلدود
املعينة يف اختبار القدرة املالية ولكن ال ي�ستطيعون �سداد �أتعاب حمام� ،أو الو�صول �إىل حمام ،يف احلاالت
التي كانت �ستق َّدم فيها امل�ساعدة القانونية لوال ذلك ،ومتى كان تقدمي مثل هذه امل�ساعدة ي�صب يف
م�صلحة العدالة؛
(ب) ن�شر املعايري امل�ستخدمة يف اختبار القدرة املالية على نطاق وا�سع؛
(ج) �ضرورة تقدمي امل�ساعدة القانونية الأولية �إىل الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل م�ساعدة
قانونية عاجلة يف مراكز ال�شرطة �أو مراكز االحتجاز �أو املحاكم ريثما يجري البت يف �أهليتهم .ويعفى
الأطفال دائما من اختبار القدرة املالية؛
(د) متتع الأ�شخا�ص الذين يرف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية لهم على �أ�سا�س اختبار القدرة
املالية باحلق يف التظلم من ذلك القرار؛
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(ﻫ) يجوز للمحكمة ،بعد �أن ت�أخذ بعني االعتبار الظروف اخلا�صة لل�شخ�ص املعني وتنظر يف
الأ�سباب التي �أدت �إىل رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية له� ،أن ت�أمر بتقدمي امل�ساعدة القانونية لذلك
ال�شخ�ص� ،سواء مب�ساهمة منه �أو بدونها ،متى اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك؛
(و)  �إذا ما احت�سبت القدرة املالية على �أ�سا�س دخل الأ�سرة يف حني حدث نزاع بني �أفرادها
�أو تفاوت ن�صيبهم من دخل الأ�سرة ،فال يحت�سب �سوى دخل ال�شخ�ص املتقدِّ م للح�صول على امل�ساعدة
القانونية لأغرا�ض اختبار القدرة املالية.

التوجيه 2
احلق يف احل�صول على املعلومات عن امل�ساعدة القانونية
 -42من �أجل �ضمان حق الأ�شخا�ص يف �إعالمهم بحقهم يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية ،ينبغي
للدول �أن تكفل ما يلي:
(�أ)  �إتاحة املعلومات املتعلقة باحلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية وما تتكون منه هذه
امل�ساعدة ،مبا يف ذلك تو ُّفر خدمات امل�ساعدة القانونية وكيفية احل�صول عليها واملعلومات الأخرى ذات
ال�صلة ،للمجتمع وعموم اجلمهور يف املكاتب احلكومية املحلية وامل�ؤ�س�سات التعليمية والدينية ومن خالل
و�سائط الإعالم ،مبا يف ذلك الإنرتنت� ،أو غري ذلك من الو�سائل املالئمة؛
(ب) �إتاحة املعلومات للفئات املعزولة والفئات املهم�شة .وينبغي يف هذا ال�صدد ا�ستخدام
الربامج الإذاعية والتلفزيونية وال�صحف الإقليمية واملحلية والإنرتنت وغري ذلك من الو�سائل ،ال �سيما
يف �أعقاب �إجراء تغيريات يف القانون �أو ظهور ق�ضايا معينة ت�ؤثر يف جمتمع معني ،وذلك خالل منا�سبات
اجتماعية م�ستهدفة؛
(ج) قيام موظفي ال�شرطة واملدعني العامني واملوظفني الق�ضائيني وامل�س�ؤولني يف �أيِّ مرفق
يتم فيه �سجن �أ�شخا�ص �أو احتجازهم ب�إبالغ الأ�شخا�ص غري املمثلني بحقهم يف احل�صول على امل�ساعدة
القانونية وغريها من ال�ضمانات الإجرائية؛
(د) تقدمي املعلومات املتعلقة بحقوق ال�شخ�ص امل�شتبه بارتكابه جرمية �أو املتهم بارتكابها
يف �سياق �إجراءات العدالة اجلنائية واملعلومات املتعلقة ب�إتاحة خدمات امل�ساعدة القانونية يف مراكز
ال�شرطة ومراكز االحتجاز واملحاكم وال�سجون ،على �سبيل املثال ،من خالل تزويد املتهم ببيان ر�سمي
بحقوقه �أو ب��أيِّ ا�ستمارة ر�سمية �أخ��رى ذات �صلة .وينبغي تقدمي هذه املعلومات بطريقة تتوافق مع
احتياجات الأميني و�أفراد الأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأطفال؛ وينبغي �أن تق َّدم هذه املعلومات
بلغة ميكن له�ؤالء الأ�شخا�ص فهمها .ويتعني تقدمي املعلومات �إىل الأطفال بطريقة تتالءم مع عمرهم
وم�ستوى ن�ضجهم؛
(ﻫ) �إتاحة �سبل انت�صاف ف َّعالة للأ�شخا�ص الذين مل يعلموا بال�شكل املنا�سب بحقهم فــي
احل�صول على امل�ساعـــدة القانونيــة .ويجــوز �أن تت�ضمن �سبــل االنت�صاف هـــذه حظر اتخاذ خطوات
�إجرائية و�إطالق �ســراح ال�شخ�ص املعني مــن االحتجاز وا�ستبعاد الأدلة واملراجعة الق�ضائية والتعوي�ض؛
(و) توفري و�سائل للتحقق من �أنَّ ال�شخ�ص املعني ح�صل بالفعل على املعلومات الالزمة.
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التوجيه 3
حقوق �أخرى للأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم
�أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكابها
 -43ينبغي للدول �أن تتخذ تدابري ترمي �إىل حتقيق ما يلي:
(�أ) القيام على وجه ال�سرعة ب�إعالم �أيِّ �شخ�ص جرى احتجازه �أو القب�ض عليه �أو ي�شتبه
بارتكابه جرمية ما �أو يتهم بارتكابها بحقه يف التزام ال�صمت؛ وبحقه يف ا�ست�شارة حمام� ،أو مقدِّ م
م�ساعدة قانونية �إن كان م� َّؤه ًال لذلك ،يف �أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى ،وخ�صو�ص ًا قبل ا�ستجوابه من
جانب ال�سلطات؛ وبحقه يف احل�صول على امل�ساعدة من م�ست�شار قانوين �أو مقدِّ م م�ساعدة قانونية م�ستقل
�أثناء ا�ستجوابه و�أثناء اخلطوات الإجرائية الأخرى؛
(ب) يف حال عدم وجود �أيِّ ظروف قاهرة ،حظر �إجراء ال�شرطة لأيِّ ا�ستجواب لل�شخ�ص املعني
يف غياب حمام له ،ما مل يوافق هذا ال�شخ�ص عن علم وطواعية على التنازل عن ح�ضور حماميه ،و�إن�شاء
�آلية للتحقق من �أنَّ موافقة هذا ال�شخ�ص متت طوعا .وينبغي �أ َّال يبد�أ اال�ستجواب حتى ح�ضور مقدِّ م
امل�ساعدة القانونية؛
(ج) �إع�لام جميع املحتجزين وال�سجناء الأجانب با�ستخدام لغة يفهمونها بحقهم يف طلب
االت�صال ب�سلطاتهم القن�صلية دون �إبطاء؛
(د) كفالة مقابلة الأ�شخا�ص املعنيني ملحام �أو مقدِّ م م�ساعدة قانونية على وجه ال�سرعة عقب
اعتقالهم و�إجراء هذه املقابلة يف �سرية تامة؛ و�ضمان �سرية �أيِّ ات�صاالت� إ�ضافية؛
(ﻫ) متكني جميع الأ�شخا�ص الذين جرى احتجازهم لأيِّ �سبب من �إخطار �أحد �أفراد �أ�سرهم
�أو �أيِّ �شخ�ص مالئم �آخر يختارونه ،على وجه ال�سرعة ،باحتجازهم ومبكان االحتجاز وب�أيِّ تغيري مرتقب
يف مكان احتجازهم؛ بيد �أنه يجوز لل�سلطة املخت�صة �أن ت�ؤجل �إخطارا ما يف حالة ال�ضرورة الق�صوى� ،إذا
كان القانون ين�ص على ذلك و�إذا كان من �ش�أن نقل املعلومات �إعاقة م�سار التحقيق اجلنائي؛
(و) توفري خدمات مرتجم �شفوي م�ستقل� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،وترجمة الوثائق ح�سب
االقت�ضاء؛
(ز) تعيني حار�س ق�ضائي� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك؛
(ح)  �إتاحة و�سائل االت�صال مبقدِّ مي امل�ساعدة القانونية يف مراكز ال�شرطة و�أماكن االحتجاز؛
(ط) �ضمان �إعالم الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو
املتهمني بارتكابها بحقوقهم و�آثار تنازلهم عنها ب�أ�سلوب وا�ضح ال لب�س فيه؛ واحلر�ص على الت�أكد من
فهم ال�شخ�ص املعني لكال الأمرين؛
(ي) �ضمان �إعالم الأ�شخا�ص ب�أيِّ �آلية متاحة لتقدمي ال�شكاوى من التعذيب �أو �سوء املعاملة؛
(ك) �ضمان �أ َّال ت�ؤدي ممار�سة ال�شخ�ص املعني لهذه احلقوق �إىل الت�أثري �سلب ًا يف ق�ضيته.
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التوجيه 4
امل�ساعدة القانونية يف مرحلة ما قبل املحاكمة
 -44من �أجل �ضمان ح�صول الأ�شخا�ص املحتجزين على امل�ساعدة القانونية على وجه ال�سرعة وفق ًا
للقانون ،ينبغي للدول �أن تتخذ التدابري التالية:
(�أ) �ضمان �أ َّال تقوم ال�شرطة �أو ال�سلطات الق�ضائية تع�سفا بتقييد حق الأ�شخا�ص املحتجزين
�أو املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكابها يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية
�أو تقييد ح�صولهم عليها ،وخ�صو�ص ًا يف مراكز ال�شرطة؛
(ب) تي�سري الو�صول �إىل مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية املك َّلفني بتقدمي امل�ساعدة �إىل الأ�شخا�ص
املحتجزين يف مراكز ال�شرطة وغريها من �أماكن االحتجاز بغر�ض تقدمي تلك امل�ساعدة؛
(ج) �ضمان التمثيل القانوين يف جميع الإجراءات واجلل�سات ال�سابقة للمحاكمة؛
(د) ر�صد احلدود الزمنية للحب�س االحتياطي و�إنفاذها يف زنزانات احلجز التي ت�ستخدمها
ال�شرطة �أو غريها من مراكز االحتجاز ،بو�سائل منها ،على �سبيل املثال� ،أن يوعز �إىل ال�سلطات الق�ضائية
ب�أن تفح�ص بانتظام ملفات احلب�س االحتياطي الراهنة يف مراكز االحتجاز للت�أكد من قانونية حاالت
احلب�س االحتياطي ،و�ضمان التعامل مع هذه احلاالت يف الوقت املنا�سب وتوافق ظروف احتجاز �أ�صحاب
هذه احلاالت مع املعايري القانونية ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك املعايري الدولية؛
(ﻫ) تزويد كل �شخ�ص ،عند �إيداعه مكان االحتجاز ،مبعلومات عن حقه الذي يكفله له
القانون والقواعد التي حتكم �أماكن االحتجاز واملراحل الأولية لإج��راءات ما قبل املحاكمة .وينبغي
�أن تق َّدم هذه املعلومات ب�أ�سلوب ينا�سب احتياجات الأميني و�أفراد الأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
والأطفال ،و�أن تق َّدم بلغة يفهمها ال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل امل�ساعدة القانونية .وينبغي تقدمي املعلومات
�إىل الأطفال ب�أ�سلوب ينا�سب عمرهم وم�ستوى ن�ضجهم .وينبغي دعم املواد الإعالمية بو�سائل ب�صرية
تو�ضع ب�صورة وا�ضحة يف جميع مراكز االحتجاز؛
(و) دعوة نقابات املحامني �أو الرابطات القانونية وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة الأخرى �إىل و�ضع
قائمة ب�أ�سماء املحامني وامل�ساعدين القانونيني من �أجل دعم وجود نظام قانوين �شامل للمحتجزين �أو
املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكاب جرمية ،وخ�صو�ص ًا يف مراكز ال�شرطة؛
(ز) �ضمان �إتاحة ما يكفي من الوقت والت�سهيالت والدعم التقني واملايل لكل �شخ�ص متهم
بارتكاب جرمية ،يف حالة افتقاره �إىل الو�سائل املالية الكافية ،لإعداد دفاعه والتمكن من ا�ست�شارة
حماميه يف �سرية تامة.
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التوجيه 5
امل�ساعدة القانونية خالل الإجراءات الق�ضائية
 -45من �أجل �ضمان ح�صول كل �شخ�ص متهم بارتكاب جرمية ميكن �أن تعاقب عليها املحكمة بال�سجن
�أو بالإعدام على امل�ساعدة القانونية يف جميع �إجراءات املحكمة ،مبا يف ذلك �أثناء اال�ستئناف و�سائر
الإجراءات املت�صلة به ،ينبغي للدول �أن تتخذ تدابري ترمي �إىل ما يلي:
(�أ) الت�أكد من فهم املتهم للدعوى املرفوعة �ضده والتبعات التي قد ترتتب على املحاكمة؛
(ب) �ضمان �إتاحة ما يكفي من الوقت والت�سهيالت والدعم التقني واملايل جلميع الأ�شخا�ص
املتهمني بارتكاب جرمية ،يف حالة افتقارهم للو�سائل املالية الكافية ،من �أجل �إعداد دفاعهم والتمكن
من ا�ست�شارة حمام يف �سرية تامة؛
(ج) توفري التمثيل القانوين يف جميع الإجراءات الق�ضائية بوا�سطة حمام من اختيارهم ،ح�سب
االقت�ضاء� ،أو حمام خمت�ص تكلفه املحكمة �أو �سلطة �أخرى معنية بامل�ساعدة القانونية بدون مقابل �إذا مل
يكن لدى ال�شخ�ص املعني ما يكفي من الو�سائل املالية لتحمل �أتعاب املحاماة و�/أو متى اقت�ضت م�صلحة
العدالة ذلك؛
(د) �ضمان ح�ضور حمامي املتهم يف جميع املراحل احلرجة للإجراءات .واملراحل احلرجة
هي جميع مراحل الإج��راءات اجلنائية التي يلزم �أثناءها توافر م�شورة حمام ل�ضمان حق املتهم يف
حماكمة عادلة� ،أو التي قد ي�ؤدي غياب املحامي �أثناءها �إىل عرقلة �إعداد الدفاع �أو تقدميه؛
(ﻫ) دعوة نقابات املحامني والرابطات القانونية وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة الأخرى �إىل و�ضع قائمة
ب�أ�سماء املحامني وامل�ساعدين القانونيني من �أجل دعم وجود نظام قانوين �شامل للأ�شخا�ص املحتجزين
�أو املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكابها؛ وميكن �أن ي�شمل هذا الدعم ،على
�سبيل املثال ،احل�ضور يف املحاكم يف �أيام حمددة؛
(و) متكني امل�ساعدين القانونيني وطلبة القانون ،وفق ًا للقانون الوطني ،من تقدمي �أن��واع
امل�ساعدة املالئمة ل�صالح املتهمني يف املحكمة� ،شريطة �أن يخ�ضعوا لإ�شراف حمامني م�ؤهلني؛
(ز) �ضمان فهم امل�شتبه بهم واملتهمني الذين لي�س لهم ممثل قانوين حلقوقهم .وقد يتطلب
ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أن ي�شرح الق�ضاة واملدعون العامون له�ؤالء ما لهم من حقوق با�ستخدام
لغة وا�ضحة وب�سيطة.

التوجيه 6
امل�ساعدة القانونية يف مرحلة ما بعد املحاكمة
 -46ينبغي للدول �أن ت�ضمن ح�صول ال�سجناء والأطفال املحرومني من حريتهم على امل�ساعدة القانونية.
ويف احلاالت التي ال تتوافر فيها امل�ساعدة القانونية ،تلتزم الدول ب�ضمان احتجاز ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف
ال�سجون مبا يتفق مع القانون.
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 -47وحتقيقا لهذا الغر�ض ،ينبغي للدول �أن تتخذ تدابري من �أجل:
(�أ) تزويد جميع الأ�شخا�ص ،عند �إيداعهم ال�سجن وخالل فرتة احتجازهم ،مبعلومات عن
القواعد التي حتكم مكان ال�سجن وحقوقهم مبوجب القانون ،مبا يف ذلك حقهم يف احل�صول على
الدعم وامل�شورة وامل�ساعدة القانونية يف جو حماط بال�سرية؛ وعن احتماالت موا�صلة ا�ستعرا�ض الدعوى
املرفوعة �ضدهم؛ وعن حقوقهم خالل الإج��راءات الت�أديبية؛ وعن �إج��راءات التظلم �أو اال�ستئناف �أو
الإفراج املبكر �أو العفو �أو الر�أفة .وينبغي �أن تق َّدم هذه املعلومات ب�أ�سلوب يتنا�سب مع احتياجات الأميني
و�أفراد الأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأطفال وبا�ستخدام لغة يفهمها ال�شخ�ص الذي يحتاج �إىل
م�ساعدة قانونية .وينبغي تقدمي املعلومات املوجهة �إىل الأطفال ب�أ�سلوب يتنا�سب مع عمرهم وم�ستوى
ن�ضجهم .وينبغي دعم املواد الإعالمية بو�سائل ب�صرية تو�ضع يف �أماكن بارزة يف الأج��زاء التي يتاح
لل�سجناء الو�صول �إليها بانتظام داخل مرافق ال�سجن؛
(ب) ت�شجيع نقابات املحامني والرابطات القانونية وجهات تقدمي امل�ساعدة القانونية الأخرى
على و�ضع قوائم ب�أ�سماء املحامني وامل�ساعدين القانونيني ،ح�سب االقت�ضاء ،لزيارة ال�سجون من �أجل
تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة القانونية �إىل ال�سجناء دون مقابل؛
(ج) �ضمان ح�صول ال�سجناء على امل�ساعدة القانونية لأغرا�ض �إيداع طلبات اال�ستئناف وتقدمي
طلبات تتعلق مبعاملتهم وظروف �سجنهم ،مبا يف ذلك عندما يواجهون تهما ت�أديبية خطرية ،وتقدمي
التما�سات للعفو ،ال �سيما فيما يتعلق بال�سجناء املحكوم عليهم بالإعدام� ،إىل جانب طلبات الإفراج
امل�شروط والتمثيل يف جل�سات الإفراج امل�شروط؛
(د) �إعالم ال�سجناء الأجانب ب�إمكانية التما�س نقلهم �إىل بلدهم ،متى كان ذلك متاحا ،بحيث
يق�ضون فرتة عقوبتهم يف البلد الذي يحملون جن�سيته ،رهنا مبوافقة الدولة املعنية.

التوجيه 7
تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�ضحايا
 -48ينبغي للبلدان اتخاذ التدابري املالئمة ،ح�سب االقت�ضاء ،ودون امل�سا�س بحقوق املتهمني �أو
التعار�ض معها ومبا يتفق مع الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة ل�ضمان ما يلي:
(�أ) تقدمي ما ينا�سب من امل�شورة وامل�ساعدة والرعاية والت�سهيالت والدعم ل�ضحايا اجلرائم،
()11
طوال �إجراءات العدالة اجلنائية ،على نحو يحول دون تكرار الإيذاء �أو حدوث �إيذاء غري مبا�شر؛
(ب) ح�صول الأطفال ال�ضحايا على امل�ساعدة القانونية املطلوبة ،وفق ًا للمبادئ التوجيهية
()12
ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها؛
12

13

( )11يفهم م�صطلحا "تكرار الإيذاء" و"الإيذاء غري املبا�شر" على النحو املعرف يف الفقرتني  2-1و 3-1من تذييل التو�صية
 Rec(2006)8التي وجهتها جلنة جمل�س �أوروبا الوزارية �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن م�ساعدة �ضحايا اجلرائم.
( )12مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .20/2005
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(ج) ح�صول ال�ضحايا على امل�شورة القانونية ب�ش�أن �أيِّ جانب من جوانب انخراطهم يف �إجراءات
العدالة اجلنائية ،مبا يف ذلك �إمكانية رفع دعوى مدنية �أو املطالبة بتعوي�ض يف �إجراءات قانونية منف�صلة،
�أيهما اتفق مع الت�شريع الوطني ذي ال�صلة؛
(د) قيام ال�شرطة وجهات اال�ستجابة الأول�ي��ة الأخ��رى (�أي مقدِّ مي اخل��دم��ات ال�صحية
واالجتماعية ورعاية الطفل) ب�إخطار ال�ضحايا على وجه ال�سرعة بحقهم يف احل�صول على املعلومات
وحقهم يف احل�صول على الدعم وامل�ساعدة واحلماية القانونية وكيفية احل�صول على هذه احلقوق؛
(ﻫ) عر�ض �آراء ال�ضحايا و�شواغلهم والنظر فيها خالل املراحل املنا�سبة من �إجراءات العدالة
اجلنائية عندما تت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية �أو متى اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك؛
(و)  �إمكانية قيام الوكاالت املعنية بتقدمي خدمات �إىل ال�ضحايا واملنظمات غري احلكومية
بتقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�ضحايا؛
(ز) و�ضع �آليات و�إجراءات ل�ضمان التعاون الوثيق وت�شغيل نظم الإحالة املالئمة بني مقدِّ مي
امل�ساعدة القانونية واملهنيني الآخرين (�أي مقدِّ مي اخلدمات ال�صحية واالجتماعية ورعاية الطفل)
الكت�ساب فهم �شامل عن ال�ضحايا� ،إىل جانب تقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنف�سية واالجتماعية
والعاطفية والبدنية واملعرفية.

التوجيه 8

تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�شهود
 -49ينبغي للدول اتخاذ تدابري مالئمة ،ح�سب االقت�ضاء ،ل�ضمان ما يلي:
(�أ) قيام ال�سلطة املعنية ب�إعالم ال�شهود على وجه ال�سرعة بحقهم يف احل�صول على املعلومات
وحقهم يف احل�صول على امل�ساعدة واحلماية وكيفية احل�صول على هذه احلقوق؛
(ب) تقدمي امل�شورة وامل�ساعدة وت�سهيالت الرعاية والدعم على نحو مالئم �إىل ال�شهود على
اجلرائم طوال �إجراءات العدالة اجلنائية؛
(ج) تلقي الأطفال ال�شهود امل�ساعدة القانونية املطلوبة ،وفق ًا للمبادئ التوجيهية ب�ش�أن العدالة
يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها؛
(د) توفري ترجمة �شفوية وحتريرية دقيقة لكل ما يديل به ال�شاهد من بيانات �أو �شهادات يف
جميع مراحل �إجراءات العدالة اجلنائية.
 -50وينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء ،تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�شهود.
 -51وت�شمل الظروف التي قد يكون من املالئم فيها تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�شهود احلاالت
التالية ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
(�أ) حيثما يكون ال�شاهد معر�ضا خلطر �إدانة نف�سه؛
(ب) حيثما يكون ثمة خطر على �سالمة ال�شاهد وراحته ب�سبب و�ضعه ك�شاهد؛
(ج) حيثما يكون ال�شاهد �شديد ال�ضعف لأ�سباب منها �أنه من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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التوجيه 9

�إنفاذ حق املر�أة يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية
 -52ينبغي للدول اتخاذ تدابري قابلة للتطبيق ومالئمة ل�ضمان حق املر�أة يف احل�صول على امل�ساعدة
القانونية ،مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ) ا�ستحداث �سيا�سة ن�شيطة لدمج املنظور املراعي للجن�سني يف جميع ال�سيا�سات والقوانني
والإج��راءات والربامج واملمار�سات املتعلقة بامل�ساعدة القانونية ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني وتوفري
�سبل الو�صول �إىل الق�ضاء على �أ�سا�س مت�ساو وعادل؛
(ب) اتخاذ خطوات ف َّعالة ل�ضمان توفري حماميات ،متى �أمكن ،لتمثيل املدعى عليهن واملتهمات
وال�ضحايا من الإناث؛
(ج) تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة القانونية وخدمات الدعم يف املحاكم يف جميع الإج��راءات
تعر�ضهن للإيذاء
القانونية ل�ضحايا العنف من الإناث ل�ضمان �إمكانية جلوئهن �إىل العدالة وحتا�شي ُّ
غري املبا�شر ،وتقدمي غري ذلك من اخلدمات التي قد ت�شمل ترجمة الوثائق القانونية متى طلب ذلك �أو
اقت�ضته ال�ضرورة.

التوجيه 10

التدابري اخلا�صة ل�صالح الأطفال
 -53ينبغي للدول �ضمان اتخاذ تدابري خا�صة ل�صالح الأطفال لتعزيز �إمكانية جلوئهم �إىل العدالة
تعر�ضهم لآثار �سلبية �أخرى نتيجة النخراطهم يف نظام العدالة
ب�صورة ف َّعالة واحليلولة دون و�صمهم �أو ُّ
اجلنائية ،مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ) �ضمان حق الطفل يف اال�ستعانة مبحام يكلف بتمثيل الطفل يف الإجراءات حيثما يوجد� ،أو
يحتمل وجود ،ت�ضارب يف امل�صالح بني الطفل ووالديه �أو الأطراف املعنية الأخرى؛
(ب) متكني الأطفال املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكاب
جرمية من االت�صال بوالديهم �أو �أو�صيائهم فورا ،وحظر �إجراء �أيِّ ا�ستجواب للطفل يف غياب حماميه �أو
مقدِّ م امل�ساعدة القانونية املك َّلف به و�أحد والديه �أو و�صيه� ،إن وجد ،مبا يخدم م�صالح الطفل الف�ضلى؛
(ج) �ضمان حق الطفل يف �أن يبت يف ق�ضيته يف ح�ضور والديه �أو و�صيه ال�شرعي ،ما مل يعترب
ذلك يف غري م�صلحة الطفل الف�ضلى؛
(د) �ضمان متكن الطفل من الت�شاور بحرية ويف �سرية تامة مع والديه و�/أو� أو�صيائه �أو
ممثليه القانونيني؛
(ﻫ) تقدمي معلومات عن احلقوق القانونية ب�أ�سلوب يتنا�سب مع عمر الطفل وم�ستوى ن�ضجه
وبا�ستخدام لغة ميكن للطفل �أن يفهمها وب�أ�سلوب مراع للجن�سني وللجوانب الثقافية .وينبغي �أن ميثل
تقدمي املعلومات لوالدي الطفل �أو �أو�صيائه �أو مقدِّ مي الرعاية له �إجراء �إ�ضافيا �إىل جانب �إبالغ الطفل
بهذه املعلومات ،ولي�س بديال عنه؛
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(و) ت�شجيع جتنب الإحالة �إىل نظام العدالة اجلنائية الر�سمي ،ح�سب االقت�ضاء ،و�ضمان
متتع الأطفال باحلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف جميع مراحل الإجراءات التي ي�ؤخذ فيها
بهذا النهج؛
(ز) ت�شجيع ا�ستخدام تدابري وج��زاءات بديلة عن احلرمان من احلرية ،ح�سب االقت�ضاء،
و�ضمان متتع الأطفال باحلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية بحيث ي�صبح احلرمان من احلرية
�إجراء يلج�أ �إليه كمالذ �أخري ولأق�صر مدة زمنية مالئمة؛
(ح) و�ضع تدابري ل�ضمان �سري الإجراءات الق�ضائية والإدارية يف جو موات وب�أ�سلوب ي�سمح
للأطفال بالتعبري عن �أنف�سهم مبا�شرة �أو من خالل ممثل �أو جهة مالئمة مبا يتفق مع القواعد الإجرائية
للقانون الوطني .وقد تقت�ضي مراعاة عمر الطفل وم�ستوى ن�ضجه �إجراء تعديالت �أي�ض ًا على الإجراءات
واملمار�سات الق�ضائية والإدارية.
 -54وينبغي حماية خ�صو�صية الطفل املنخرط� ،أو الذي كان منخرطا ،يف �إجراءات ق�ضائية �أو غري
ق�ضائية �أو غريها من التدخالت وحماية بياناته ال�شخ�صية يف جميع املراحل ،وينبغي �ضمان هذه
احلماية مبوجب القانون .ويعني ذلك بوجه عام �أنه ال يجوز �إتاحة �أيِّ معلومات �أو بيانات �شخ�صية �أو
ن�شرها ،وخ�صو�ص ًا يف و�سائط الإعالم ،مبا من �ش�أنه �أن يك�شف عن هوية الطفل ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،وي�شمل ذلك ن�شر �صور الطفل والأو�صاف التف�صيلية له �أو لأ�سرته ،و�أ�سماء �أو عناوين �أفراد
�أ�سرته ،وت�سجيالته ال�صوتية واملرئية.

التوجيه 11
نظام امل�ساعدة القانونية على ال�صعيد الوطني
 -55من �أجل الت�شجيع على تطبيق نظام ف َّعال للم�ساعدة القانونية على ال�صعيد الوطني ،ينبغي للدول
�أن تتخذ التدابري التالية ،ح�سب االقت�ضاء:
(�أ) �ضمان وت�شجيع تقدمي امل�ساعدة القانونية الف َّعالة يف جميع مراحل �إج��راءات العدالة
اجلنائية �إىل الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�سجونني �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو
املتهمني بارتكاب جرمية و�ضحايا هذه اجلرمية؛
(ب) تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل الأ�شخا�ص الذين جرى القب�ض عليهم �أو احتجازهم ب�صورة
غري قانونية �أو الذين �أ�صدرت املحكمة بحقهم حكما نهائيا نتيجة خط�أ ق�ضائي ،بغية �إنفاذ حقهم يف
�إعادة حماكمتهم وجرب �ضررهم ،مبا يف ذلك تعوي�ضهم ماليا وت�أهيلهم و�إعطا�ؤهم �ضمانات بعدم تكرار
ما حدث؛
(ج) تعزيز التن�سيق بني �أجهزة العدالة واخت�صا�صيني �آخرين مثل العاملني يف جمال ال�صحة
واخلدمات االجتماعية ودعم ال�ضحايا لتعظيم فعالية نظام امل�ساعدة القانونية ،دون امل�سا�س بحقوق املتهمني؛
(د)  �إر�ساء �شراكات مع نقابات املحامني �أو الرابطات القانونية ل�ضمان تقدمي امل�ساعدة
القانونية يف جميع مراحل �إجراءات العدالة اجلنائية؛
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(ﻫ) متكني امل�ساعدين القانونيني من تقدمي هذه الأ�شكال من امل�ساعدة القانونية التي يجيزها
القانون الوطني �أو املمار�سة الوطنية �إىل الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو امل�شتبه بارتكابهم
جرمية �أو املتهمني بارتكاب جرمية وخ�صو�ص ًا يف مراكز ال�شرطة �أو غريها من مراكز االحتجاز؛
(و) الت�شجيع على تقدمي امل�ساعدة القانونية املالئمة بغر�ض منع وقوع اجلرائم.
 -56وينبغي للدول �أي�ض ًا �أن تتخذ تدابري تهدف �إىل ما يلي:
(�أ) ت�شجيع نقابات املحامني والرابطات القانونية على دعم تقدمي امل�ساعدة القانونية عن
طريق توفري طائفة من اخلدمات ،ت�شمل اخلدمات املجانية (التطوعية) ،مبا يتما�شى مع توجههم
املهني وواجبهم الأخالقي؛
(ب) حتديد حوافز للمحامني للعمل يف املناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا (مثل الإعفاءات
ال�ضريبية ،وبرامج الزماالت الدرا�سية ،وبدالت ال�سفر واملعي�شة)؛
(ج) ت�شجيع املحامني على تنظيم جوالت للمحامني يف �أنحاء البلد بانتظام لتقدمي امل�ساعدة
القانونية ملن يحتاجونها.
 -57وينبغي للدول ،عند ت�صميم خططها املتعلقة بامل�ساعدة القانونية على ال�صعيد الوطني� ،أن ت�ضع
يف اعتبارها احتياجات فئات حمددة ،من بينها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،كبار ال�سن و�أفراد الأقليات
والأ�شخا�ص ذوو الإعاقة وامل�صابون ب�أمرا�ض عقلية وامل�صابون بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية وغريه
من الأمرا�ض املعدية ال�شديدة ومتعاطو املخدرات وال�شعوب الأ�صلية وعدميو اجلن�سية وطالبو اللجوء
واملواطنون الأجانب والالجئون وامل�شردون داخل بلدانهم ،وذلك وفق ًا للتوجيهني  9و.10
 -58وينبغي للدول اتخاذ التدابري املالئمة لإن�شاء نظم م�ساعدة قانونية مالئمة للأطفال( )13ومراعية
الحتياجاتهم� ،آخذة يف االعتبار تطور قدرات الأطفال واحلاجة �إىل �إقامة توازن مالئم بيــن م�صاحلهم
الف�ضلـى وحقهم فــي التعبيــر عن �أنف�سهم يف الإجراءات الق�ضائية ،مبا يف ذلك ما يلي:
(�أ)  �إن�شاء �آليات خم�ص�صة ،حيثما �أمكن ،لدعم تقدمي امل�ساعدة القانونية املتخ�ص�صة �إىل
الأطفال ودعم دمج امل�ساعدة القانونية املالئمة للأطفال يف �آليات عامة وغري متخ�ص�صة؛
(ب) اعتماد ت�شريعات و�سيا�سات ولوائح للم�ساعدة القانونية تراعي �صراحة حقوق الأطفال
واحتياجاتهم الإمنائية اخلا�صة ،مبا يف ذلك احلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية وغريها من
�أوجه امل�ساعدة املالئمة يف الإعداد لدفاعهم وتقدميه؛ واحلق يف التعبري عن �أنف�سهم يف جميع الإجراءات
الق�ضائية التي مت�سهم؛ وتطبيق الإج ��راءات املعتادة لتحديد م�صاحلهم الف�ضلى؛ واحلفاظ على
خ�صو�صيتهم وحماية بياناتهم ال�شخ�صية؛ واحلق يف النظر يف �إمكانية جتنيبهم الإحالة �إىل الق�ضاء؛
12

( )13يق�صد "بامل�ساعدة القانونية املالئمة للطفل" تقدمي م�ساعدة قانونية للأطفال يف الإجراءات اجلنائية واملدنية والإدارية
متعددة التخ�ص�صات فعالة ي�سهل احل�صول عليها مالئمة لأعمارهم وتلبي طائفة من االحتياجات القانونية واالجتماعية للأطفال
وال�شباب .ويتوىل تقدمي امل�ساعدة القانونية املالئمة للأطفال حمامون و�أ�شخا�ص 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�ضـع معايري حتكم خدمة امل�ساعدة القانونية املالئمة للأطفـال ومدونات �ســلوك مهنية
لها .وينبغي ،متى اقت�ضت ال�ضرورة� ،أن يخ�ضع مقدِّ مو امل�ساعدة القانونية الذين يعملون مع الأطفال �أو
من �أجلهم لعمليات تقييم منتظمة للت�أكد من مالءمتهم للعمل مع الأطفال؛
(د) ت�شجيع تنفيذ برامج قيا�سية للتدريب على امل�ساعدة القانونية .فينبغي تدريب مقدِّ مي
امل�ساعدة القانونية الذين ميثلون الأطفال على حقوق الطفل وما يت�صل بها من ق�ضايا وينبغي �أن يكونوا
ملمني باملعارف الالزمة يف هذا ال�ش�أن ،كما ينبغي �أن يتلقوا تدريبا م�ستمرا ومتعمقا ،و�أن يكونوا قادرين
على التوا�صل مع الأطفال مبا يتنا�سب مع م�ستوى فهمهم .وينبغي �أن يتلقى جميع مقدِّ مي امل�ساعدة
القانونية الذين يعملون مع الأطفال تدريبا �أ�سا�سيا يجمع بني تخ�ص�صات خمتلفة على حقوق واحتياجات
الأطفال من الفئات العمرية املختلفة وعلى الإجراءات التي يتم تطويعها ل�صاحلهم؛ و�أن يتلقوا تدريبا
على اجلوانب النف�سية لتطور الطفل وغريها من اجلوانب ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للفتيات والأطفال
الذين ينتمون �إىل �أقليات �أو فئات من ال�شعوب الأ�صلية ،وعلى التدابري املتاحة لتعزيز الدفاع عن الأطفال
املخالفني للقانون؛
(ﻫ)  �إر�ساء �آليات و�إج ��راءات ل�ضمان التعاون الوثيق وتطبيق نظم الإح��ال��ة املالئمة بني
مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية وخمتلف االخت�صا�صيني الكت�ساب فهم �شامل عن الأطفال ،وتقييم حالتهم
واحتياجاتهم القانونية والنف�سية واالجتماعية والعاطفية والبدنية واملعرفية.
 -59وينبغي للدول النظر يف �إن�شاء هيئة �أو �سلطة للم�ساعدة القانونية يناط بها تقدمي خدمات امل�ساعدة
القانونية و�إدارتها وتن�سيقها ومراقبتها ،وذلك ل�ضمان التنفيذ الف َّعال خلطط امل�ساعدة القانونية على
ال�صعيد الوطني .وينبغي لهذه الهيئة:
(�أ)  �أن تكون متحررة من التدخل ال�سيا�سي �أو الق�ضائي غري ال�ضروري ،وم�ستقلة عن احلكومة
يف اتخاذ القرارات ذات ال�صلة بامل�ساعدة القانونية ،و�أال تخ�ضع يف �أدائها لوظائفها �إىل التوجيه �أو
التحكم �أو التهديد املايل من جانب �أيِّ �شخ�ص �أو �سلطة ،بغ�ض النظر عن هيكلها الإداري؛
(ب) �أن يكون لديها ال�صالحيات الالزمة لتقدمي امل�ساعدة القانونية ،ومنها على �سبيل املثال ال
احل�صر� ،صالحية تعيني املوظفني؛ وحتديد خدمات امل�ساعدة القانونية للأفراد؛ وو�ضع معايري ملقدِّ مي
امل�ساعدة القانونية واعتمادهم ،مبا يف ذلك حتديد متطلبات التدريب؛ والإ�شراف على مقدِّ مي امل�ساعدة
القانونية و�إن�شاء هيئات م�ستقلة للنظر يف ال�شكاوى املرفوعة �ضدهم؛ وتقييم االحتياجات القانونية على
ال�صعيد الوطني؛ و�صالحية و�ضع ميزانيتها اخلا�صة؛
(ج) �أن تع َّد ا�سرتاتيجية طويلة الأج��ل ،بالت�شاور مع الأط��راف املعنية الرئي�سية يف القطاع
الق�ضائي ومع منظمات املجتمع املدين ،ي�سرت�شد بها يف تطور وا�ستدامة امل�ساعدة القانونية؛
(د)  �أن تقدِّ م تقارير دورية �إىل ال�سلطة امل�س�ؤولة.
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التوجيه 12
متويل نظام امل�ساعدة القانونية الوطني
 -60ينبغي للدول� ،إقرارا ب�أنَّ مزايا خدمات امل�ساعدة القانونية ت�شمل املزايا املالية والوفورات يف
التكاليف طوال �إجراءات العدالة اجلنائية ،تخ�صي�ص اعتمادات مالئمة وحمددة يف امليزانية ،ح�سب
االقت�ضاء ،خلدمات امل�ساعدة القانونية مبا يالئم احتياجاتها ،وذلك بو�سائل منها تخ�صي�ص �آليات
للتمويل امل�ستدام لأغرا�ض نظام امل�ساعدة القانونية الوطني.
 -61وحتقيقا لهذه الغاية ،ميكن للدول �أن تتخذ تدابري ترمي �إىل:
(�أ)  �إن�شاء �صندوق للم�ساعدة القانونية من �أجل متويل خطط امل�ساعدة القانونية ،مبا يف
ذلك اخلطط اخلا�صة مبحامي امل�ساعدة الق�ضائية ،لدعم تقدمي نقابات املحامني والرابطات القانونية
للم�ساعدة القانونية؛ ودعم مراكز التدريب واخلدمات القانونية يف اجلامعات؛ ورعاية املنظمات غري
احلكومية وغريها من املنظمات ،مبا يف ذلك منظمات امل�ساعدين القانونيني ،يف تقدمي خدمات
امل�ساعدة القانونية يف جميع �أرجاء البلد ،وال �سيما يف القرى واملناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا؛
(ب) حتديد �آليات �ضريبية لتوجيه الأموال للم�ساعدة القانونية ،مثل:
‘ ’1تخ�صي�ص ن�سبة من ميزانية الدولة اخلا�صة بالعدالة اجلنائية خلدمات امل�ساعدة القانونية
مبا يتنا�سب مع احتياجات تقدمي امل�ساعدة القانونية الف َّعالة؛
‘ ’2ا�ستخدام الأموال امل�ستعادة من الأن�شطة الإجرامية من خالل عمليات احلجز �أو فر�ض
غرامات لتغطية تكاليف امل�ساعدة القانونية لل�ضحايا؛
(ج) حتديد وتطبيق حوافز للمحامني للعمل يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقت�صاديا
واجتماعيا (على �سبيل املثال منحهم �إعفاءات �أو تخفي�ضات �ضريبية� ،أو تخفي�ضات على �سداد القرو�ض
الدرا�سية)؛
(د) �ضمان توزيع الأموال بني االدعاء ووكاالت امل�ساعدة القانونية توزيعا عادال ومتنا�سبا.
 -62وينبغي �أن تغطي ميزانية امل�ساعدة القانونية املجموعة الكاملة من اخلدمات املقرر تقدميها �إىل
الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املقبو�ض عليهم �أو ال�سجناء �أو امل�شتبه بارتكابهم جرمية �أو املتهمني بارتكاب
جرمية و�إىل ال�ضحايا .وينبغي تكري�س متويل خا�ص مالئم لتغطية نفقات الدفاع من قبيل نفقات ن�سخ
امللفات والوثائق ذات ال�صلة ونفقات جمع الأدلة والنفقات املت�صلة بال�شهود اخلرباء ونفقات خرباء
التحليل اجلنائي واملر�شدين االجتماعيني ونفقات ال�سفر .وينبغي ت�سديد هذه النفقات يف الوقت املنا�سب.

التوجيه 13
املوارد الب�شرية
 -63ينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء ،و�ضع �أحكام مالئمة وحمددة ملوظفي نظام امل�ساعدة القانونية
على نطاق البلد على نحو مالئم وحمدد مبا يتنا�سب مع احتياجاتها.
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 -64وينبغي للدول �ضمان ح�صول االخت�صا�صيني الذين يعملون ل�صالح نظام امل�ساعدة القانونية
الوطني على امل�ؤهالت والتدريب الالزمني لتقدمي خدماتهم.
 -65و�إذا كان هناك نق�ص يف عدد املحامني امل�ؤهلني ،يجوز �أي�ض ًا �أن ت�شمل جهات تقدمي خدمات
امل�ساعدة القانونية غري املحامني �أو امل�ساعدين القانونيني .ويف الوقت ذاته ،ينبغي للدول تعزيز منو املهن
القانونية وتذليل العقبات املالية التي تواجه التثقيف القانوين.
 -66وينبغي للدول �أي�ض ًا تعزيز فر�ص ممار�سة املهن القانونية على نطاق وا�سع ،بطرق منها اتخاذ
تدابري �إيجابية ل�ضمان ا�ستفادة الن�ساء والأقليات والفئات املحرومة اقت�صاديا من هذه الفر�ص.

التوجيه 14

امل�ساعدون القانونيون
 -67ينبغي للدول ،وفق ًا لقوانينها الوطنية وح�سب االقت�ضاء ،االعرتاف بالدور الذي ي�ؤديه امل�ساعدون
القانونيون �أو جهات مماثلة معنية بتقدمي اخلدمات يف تقدمي امل�ساعدة القانونية حيثما يكون الو�صول
�إىل حمامني حمدودا.
 -68ولهذا الغر�ض ،ينبغي للدول ،بالت�شاور مع املجتمع املدين و�أجهزة العدالة والرابطات املهنية� ،أن
تتخذ تدابري ترمي �إىل:
(�أ)  �إعداد خطة وطنية لتقدمي خدمات امل�ساعدين القانونيني ،ح�سب االقت�ضاء ،تقوم على
مناهج تدريبية ونظم اعتماد موحدة ،مبا يف ذلك �إجراء عمليات فح�ص وتدقيق مالئمة؛
(ب) �ضمان و�ضع معايري جلودة خدمات امل�ساعدين القانونيني وح�صولهم على التدريب املالئم
وعملهم حتت �إ�شراف حمامني م�ؤهلني؛
(ج) �ضمان تو ُّفر �آليات للر�صد والتقييم ل�ضمان جودة اخلدمات التي يقدمها امل�ساعدون
القانونيون؛
(د) ت�شجيع �إعداد مدونة قواعد �سلوك ،بالت�شاور مع املجتمع املدين و�أجهزة العدالة ،تكون
ملزمة جلميع امل�ساعدين القانونيني العاملني يف �إطار نظام العدالة اجلنائية؛
(ﻫ) حتديد �أن��واع اخلدمات القانونية التي ميكن للم�ساعدين القانونيني تقدميها و�أن��واع
اخلدمات التي يتعني �أن يقت�صر تقدميها على املحامني دون غريهم ،ما مل يكن ذلك التحديد مندرجا يف
نطاق اخت�صا�ص املحاكم �أو نقابات املحامني؛
(و) �ضمان تي�سري و�صول امل�ساعدين القانونيني املعتمدين املك َّلفني بتقدمي امل�ساعدة القانونية
�إىل مراكز ال�شرطة وال�سجون �أو مرافق االحتجاز �أو مراكز االحتجاز قبل املحاكمة وغري ذلك من املرافق؛
(ز) ال�سماح للم�ساعدين القانونيني املعتمدين من املحاكم واحلا�صلني على تدريب منا�سب،
وفق ًا للقوانني واللوائح الوطنية ،بامل�شاركة يف الإج��راءات الق�ضائية و�إخطار املتهمني عندما ال يتو َّفر
حمامون للقيام بذلك.
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التوجيه 15

تنظيم مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية والرقابة عليهم
 -69التزام ًا باملبد�أ  ،12ووفق ًا للت�شريع الوطني القائم الذي ي�ضمن ال�شفافية وامل�ساءلة ،ينبغي للدول
القيام مبا يلي بالتعاون مع الرابطات املهنية:
(�أ) �ضمان و�ضع معايري العتماد مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية؛
(ب) �ضمان خ�ضوع مقدِّ مي امل�ساعدة القانونية ملدونات قواعد ال�سلوك املهنية املعمول بها ،مع
تطبيق جزاءات مالئمة على �أيِّ خمالفات ترتكب؛
(ج) و�ضع قواعد ل�ضمان عدم ال�سماح ملقدِّ مي امل�ساعدة القانونية بطلب �أيِّ مبالغ من امل�ستفيدين
من امل�ساعدة القانونية� ،إ َّال �إذا �أجيز لهم ذلك؛
(د) �ضمان تويل جهات حمايدة ا�ستعرا�ض ال�شكاوى الت�أديبية املرفوعة �ضد مقدِّ مي امل�ساعدة
القانونية؛
(ﻫ) و�ضع �آليات رقابة مالئمة ملقدِّ مي امل�ساعدة القانونية بغية منع الف�ساد على وجه التحديد.

التوجيه 16

�إقامة �شراكات مع مقدِّ مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني ومع اجلامعات
 -70ينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء� ،إقامة �شراكات مع مقدِّ مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني،
مبن فيهم املنظمات غري احلكومية ومقدِّ مو اخلدمات الآخرون.
 -71وحتقيقا لهذه الغاية ،ينبغي للدول ،بالت�شاور مع املجتمع املدين و�أجهزة العدالة والرابطات
املهنية� ،أن تتخذ تدابري ترمي �إىل ما يلي:
(�أ) الإق ��رار يف نظمها القانونية ب��دور اجلهات الفاعلة غري احلكومية يف تقدمي خدمات
امل�ساعدة القانونية لتلبية احتياجات ال�سكان؛
(ب) و�ضع معايري جودة خلدمات امل�ساعدة القانونية ودعم ت�صميم برامج تدريبية موحدة
ملقدِّ مي اخلدمات القانونية غري احلكوميني؛
(ج) �إن�شاء �آليات ر�صد وتقييم ل�ضمان جودة خدمات امل�ساعدة القانونية ،وال� سيما اخلدمات
التي تق َّدم بدون مقابل؛
(د) العمل مع جميع مقدِّ مي خدمات امل�ساعدة القانونية لتو�سيع نطاق ن�شر خدمات امل�ساعدة
القانونية وحت�سني نوعيتها و�أثرها وتي�سري الو�صول �إليها يف جميع �أرجاء البلد ويف جميع املجتمعات
املحلية ،وال �سيما يف املناطق الريفية واملناطق املحرومة اقت�صاديا واجتماعيا وبني الأقليات؛
(ﻫ) تنويع مقدِّ مي خدمات امل�ساعدة القانونية باعتماد نهج �شامل ،على �سبيل املثال ،عن طريق
ت�شجيع �إن�شاء مراكز لتقدمي خدمات امل�ساعدة القانونية يعمل بها حمامون وم�ساعدون قانونيون ،وعن
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طريق �إبرام اتفاقات مع اجلمعيات القانونية ونقابات املحامني ومراكز التدريب واخلدمات القانونية يف
اجلامعات واملنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات من �أجل تقدمي خدمات امل�ساعدة القانونية.
 -72وينبغي للدول ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن تتخذ تدابري ترمي �إىل ما يلي:
(�أ) ت�شجيع ودع��م �إن�شاء مراكز التدريب واخل��دم��ات القانونية يف �أق�سام القانون داخل
اجلامعات لتعزيز برامج التدريب على القانون العملي وقانون امل�صلحة العامة بني �أع�ضاء هيئة التدري�س
وجمموع الطالب ،مبا يف ذلك يف املناهج املعتمدة يف اجلامعات؛
(ب) ت�شجيع ط�لاب القانون على امل�شاركة ،حتت �إ��ش��راف مالئم ووف�ق� ًا للقانون الوطني
�أو املمار�سة الوطنية ،يف مراكز التدريب واخلدمات القانونية �أو غريها من النظم املجتمعية املعنية
بتقدمي امل�ساعدة القانونية يف �إطار منهاجهم الأكادميي �أو تطورهم املهني وتوفري احلوافز للقيام بذلك؛
(ج) و�ضع قواعد للممار�سة الطالبية� ،إذا مل تكن موجودة بالفعل ،تتيح للطالب ممار�سة القانون
يف املحاكم حتت �إ�شراف حمامني م�ؤهلني �أو �أع�ضاء هيئة تدري�س� ،شريطة �أن تو�ضع هذه القواعد بالت�شاور
مع املحاكم املخت�صة �أو الأجهزة امل�س�ؤولة عن تنظيم ممار�سة القانون �أمام املحاكم وموافقتها عليها؛
(د) و�ضع قواعد ت�سمح لطالب القانون بالتدريب يف املحاكم حتت �إ�شراف حمامني م�ؤهلني،
وذلك يف الواليات الق�ضائية التي تقت�ضي �إمتامهم لربامج تدريبية يف املجال القانوين.

التوجيه 17

البحوث والبيانات
 -73ينبغي للدول �ضمان و�ضع �آليات لتتبع امل�ساعدة القانونية ور�صدها وتقييمها ،وال�سعي حثيثا �إىل
حت�سني عملية تقدمي امل�ساعدة القانونية.
 -74وحتقيقا لهذا الغر�ض ،ميكن للدول �أن تتخذ تدابري ترمي �إىل:
(�أ)  �إجراء بحوث منتظمة وجمع بيانات عن متلقي امل�ساعدة القانونية م�صنفة ح�سب اجلن�س
والعمر والو�ضع االجتماعي واالقت�صادي والتوزيع اجلغرايف ،ون�شر نتائج هذه البحوث؛
(ب) تبادل املمار�سات اجليدة يف �سياق تقدمي امل�ساعدة القانونية؛
(ج) ر�صد تقدمي امل�ساعدة القانونية بكفاءة وفعالية وفق ًا للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان؛
(د) تقدمي تدريب ملقدِّ مي امل�ساعدة القانونية يكون جامعا بني عدة ثقافات ومالئما من
الناحية الثقافية ومراعيا للجن�سني ومنا�سبا ملختلف الأعمار؛
(ﻫ) حت�سني االت�صال والتن�سيق والتعاون بني جميع �أجهزة العدالة ،ال �سيما على امل�ستوى
املحلي ،لتحديد امل�شاكل املحلية واالتفاق على حلول لتح�سني تقدمي امل�ساعدة القانونية.

اجلزء الرابع ،ثاني ًا� -سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية والتمثيل القانوين
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التوجيه 18
امل�ساعدة التقنية
 -75ينبغي �أن تتوىل منظمات حكومية دولية مالئمة تقدمي امل�ساعدة التقنية التي ت�ستجيب لالحتياجات
والأولويات التي حتددها الدول الطالبة ،منها ،على �سبيل املثال ،الأمم املتحدة واجلهات املانحة الثنائية
واملنظمات غري احلكومية املخت�صة ،وكذلك الدول امل�شاركة يف �إطار التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف،
بغية بناء القدرات وامل�ؤ�س�سات الوطنية وتعزيزها لتطوير وتنفيذ نظم امل�ساعدة القانونية و�إج��راء
�إ�صالحات يف نظام العدالة اجلنائية ،ح�سب االقت�ضاء.

اجلزء اخلام�س
الرتتيبات القانونية
وامل�ؤ�س�سية والعملية
املتعلقة بالتعاون الدويل

�أوالً -املعاهدات النموذجية
 -46اتفاق منوذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب
وتو�صيات ب�ش�أن معاملة ال�سجناء الأجانب**

*

12

13

�إنَّ م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني،
�إذ ي�شري �إىل القرار  13ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني )1(،الذي حثّ فيه الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على النظر يف و�ضع �إج��راءات ميكن
مبوجبها �إمتام عمليات نقل املجرمني،
و�إذ يدرك ما يواجهه الأجانب املحتجزون يف م�ؤ�س�سات ال�سجن يف اخلارج من �صعوبات ب�سبب
عوامل مثل اختالف اللغة والثقافة والعادات والدين،
و�إذ يرى �أنَّ هدف �إعادة ا�ستقرار املجرمني يف املجتمع ميكن �أن يتحقق على �أف�ضل وجه ب�إتاحة
الفر�صة لل�سجناء الأجانب لق�ضاء مدد عقوباتهم داخل البلدان التي يحملون جن�سياتها �أو يقيمون
فيها،
واقتناعا منه ب�أنَّ و�ضع �إجراءات لنقل ال�سجناء� ،سواء على �أ�سا�س ثنائي �أو متعدد الأطراف،
�سوف يكون �أمر ًا م�ست�صوبا للغاية،
و�إذ يحيط علما باالتفاقات الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ،القائمة ،ب�ش�أن نقل ال�سجناء
الأجانب،
 -1يعتمد االتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب ،ب�صيغته الواردة يف املرفق الأول
لهذا القرار؛
 -2يوافق على التو�صيات املتعلقة مبعاملة ال�سجناء الأجانب ،ب�صيغتها الواردة يف املرفق
الثاين �أدناه؛
()14

*م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع دال ،1-املرفق الأول.
**املرجع نف�سه ،املرفق الثاين.
()1م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،كراكا�س� 25 ،آب�/أغ�سط�س � 5 -أيلول�/سبتمرب :1980
تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.81.IV.4الف�صل الأول ،الفرع باء.

345

346

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 -3يدعو الدول الأع�ضاء� ،إذا مل تكن قد �أقامت بعد عالقات تعاهدية مع الدول الأع�ضاء
الأخرى فيما يتعلق مب�س�ألة نقل ال�سجناء الأجانب �إىل بلدانهم� ،أو �إذا كانت ترغب يف تنقيح عالقاتها
التعاهدية القائمة� ،أن ت�أخذ يف االعتبار ،عند قيامها بذلك ،االتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء
الأجانب ،املرفق بهذا القرار؛
 -4يرجو من الأمني العام �أن ي�ساعد الدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها يف و�ضع اتفاقات ب�ش�أن
نقل ال�سجناء الأجانب و�أن يوايف جلنة منع اجلرمية ومكافحتها بتقارير عن هذه امل�س�ألة ب�صورة منتظمة.

املرفق الأول
اتفاق منوذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب
ديباجة
�إنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
رغبة منهما يف موا�صلة تنمية التعاون املتبادل يف ميدان الق�ضاء اجلنائي،
و�إذ ت�ؤمنان ب ��أنَّ ه��ذا التعاون ال بد و�أن يعزز غايات العدل و�إع��ادة اال�ستقرار االجتماعي
للأ�شخا�ص املحكوم عليهم،
و�إذ تريان �أنَّ تلك الأهداف تقت�ضي �إتاحة الفر�صة للأجانب الذين حرموا من حريتهم نتيجة
جرم جنائي ،كي يق�ضوا مدة الأحكام ال�صادرة بحقهم داخل جمتمعاتهم،
واقتناعا منهما ب�أنَّ هذا الهدف ميكن حتقيقه على �أف�ضل وجه بنقل ال�سجناء الأجانب �إىل
بلدانهم،
و�إذ ت�ضعان يف اعتبارهما وجوب كفالة االحرتام التام حلقوق الإن�سان ،كما ن�صت عليها املبادئ
املعرتف بها عامليا،
قد اتفقتا على ما يلي:

�أوالً -مبادئ عامة
 -1ينبغي ت�شجيع �إعادة اال�ستقرار االجتماعي للمجرمني بت�سهيل عودة الأ�شخا�ص املدانني
بجرائم خارج بلدانهم �إىل البلدان التي يحملون جن�سياتها �أو التي يقيمون فيها ،ليق�ضوا املدد املحكوم
عليهم بها ،وذلك يف �أقرب مرحلة ممكنة .ووفق ًا ملا �سلف ،ينبغي لكل من الدولتني �أن تتيح للأخرى
�أق�صى قدر من التعاون.
 -2ينبغي �أن تتم عملية نقل ال�سجناء على �أ�سا�س االحرتام املتبادل ل�سيادة كل بلد وواليته
الق�ضائية.
 -3ينبغي نقل ال�سجناء يف احلاالت التي تكون فيها عقوبة اجلرم الذي ت�سبب يف الإدانة هي
احلرمان من احلرية ،لدى ال�سلطات الق�ضائية يف كل من الدولة الناقلة (امل�صدرة للحكم) والدولة التي
يجري النقل �إليها (الدولة املنفذة) وفق ًا لقوانينهما الوطنية.

اجلزء اخلام�س� ،أو ًال -املعاهدات النموذجية
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 -4يجوز �أن يطلب النقل �إ َّما الدولة امل�صدرة للحكم و�إ َّما الدولة املنفذة له .ويجوز لل�سجني،
وكذلك لذويه الأقربني� ،أن يعربوا ل ٍّأي من الدولتني عن رغبتهم يف النقل .وحتقيقا لهذه الغاية ،تقوم
الدولتان املتعاقدتان ب�إبالغ ال�سجني بال�سلطات املخت�صة فيهما.
 -5يكون النقل مرهونا مبوافقة كل من الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة له ،وينبغي
�أي�ض ًا �أن ي�ستند �إىل موافقة ال�سجني.
 -6يجب �إطالع ال�سجني ب�صورة تامة على �إمكانية النقل وعلى ما يرتتب عليه من نتائج
قانونية ،وخا�صة ما �إذا كان �سيحاكم �أم ال ب�سبب جرائم �أخرى ارتكبت قبل نقله.
-7

ينبغي �أن تتاح للدولة املنفذة فر�صة التحقق من موافقة ال�سجني احلرة.

 -8يكون � ُّأي �إج��راء تنظيمي لنقل ال�سجناء قابال للتطبيق بالن�سبة للأحكام ال�صادرة
بال�سجن ،والأحكام القا�ضية بفر�ض تدابري تنطوي على احلرمان من احلرية ،ب�سبب ارتكاب فعل
�إجرامي.
 -9يف حاالت عجز ال�شخ�ص عن تقرير م�شيئته بحرية ،يكون ملمثله القانوين �صالحية
املوافقة على النقل.
ثانيا� -شروط �أخرى
  -10ال يجري النقل �إ َّال على �أ�سا�س حكم بات ونهائي وله قوة النفاذ.
 -11يجب ،كقاعدة عامة ،عند تقدمي طلب النقل� ،أن تكون هناك فرتة �ستة �شهور على الأقل من
مدة العقوبة ال يزال يتعني على ال�سجني ق�ضا�ؤها ،غري �أنَّ النقل ينبغي �أن مينح �أي�ض ًا يف حاالت الأحكام
غري املحددة املدة.
 -12يتخذ القرار املتعلق بنقل ال�سجني� ،أو عدم نقله ،دون �أيِّ �إبطاء.
  -13ال يجوز �أن يحاكم ال�شخ�ص الذي ينقل لتنفيذ حكم �صدر �ضده يف الدولة امل�صدرة للحكم،
مرة �أخرى يف الدولة املنفذة على نف�س الفعل الذي كان �سببا يف العقوبة املعتزم تنفيذها.

ثالث ًا -التنظيمات الإجرائية
 -14على ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املنفذة �أن�( :أ) توا�صل تنفيذ احلكم مبا�شرة �أو ب�أمر من
املحكمة �أو ب�أمر �إداري؛ �أو (ب) تبدّل احلكم ،ب�أن ت�ستعي�ض عن العقوبة املفرو�ضة يف الدولة امل�صدرة
للحكم بالعقوبة التي يق�ضي بها قانون الدولة املنفذة بالن�سبة �إىل جرم مناظر.
 -15يف حالة موا�صلة التنفيذ ،تلتزم الدولة املنفذة بالطابع القانوين للحكم ومبدته وفق ما
حددته الدولة امل�صدرة للحكم ،غري �أنه يجوز للدولة املنفذة� ،إذا كان هذا احلكم ،من حيث طابعه �أو
مدته ،غري متفق مع قانونها� ،أن تعدل العقوبة مبا يتالءم مع العقوبة �أو التدبري الذي يق�ضي به قانونها
بالن�سبة �إىل جرم مناظر.

348

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 -16يف حالة تبديل احلكم ،يحق للدولة املنفذة �أن تعدّل العقوبة ،من حيث طابعها �أو مدتها،
مبا يتفق مع قانونها الوطني ،مولية االعتبار الواجب للحكم الذي ق�ضت به الدولة التي �أ�صدرته .بيد �أنه
ال يجوز �أن حت ّول العقوبة املنطوية على حرمان من احلرية �إىل غرامة مالية.
 -17تكون الدولة املنفذة ملزمة بالنتائج التي مت التو�صل �إليها فيما يتعلق بالوقائع ،ح�سبما تتبني
من احلكم الذي فر�ضته الدولة امل�صدرة له ،ومن ثم يكون للدولة امل�صدرة للحكم وحدها اخت�صا�ص
�إعادة النظر يف احلكم.
ُ -18يخ�صم من العقوبة النهائية كامل مدة احلرمان من احلرية التي يكون املحكوم عليه قد
ق�ضاها يف � ٍّأي من الدولتني.
 -19يجب �أ َّال ي�ؤدي النقل ،ب�أيِّ حال من الأحوال� ،إىل تدهور يف حالة ال�سجني.
 -20ينبغي للدولة املنفذة للحكم حت ّمل �أية تكاليف يتم تكبدها ب�سبب نقل ال�سجني وتت�صل
بعملية النقل ،ما مل تقرر الدولتان امل�صدرة للحكم واملنفذة له خالف ذلك.

رابع ًا -تنفيذ احلكم ،والعفو
 -21يخ�ضع تنفيذ احلكم لقانون الدولة املنفذة له.
 -22يكون لكل من الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة له �سلطة منح العفو �أو العفو ال�شامل.
خام�س ًا�  -أحكام ختامية
 -23يكون هذا االتفاق قابال للتطبيق على تنفيذ الأحكام ال�صادرة� ،إ َّما قبل �سريان مفعوله
و�إ َّما بعده.
 -24ه��ذا االت�ف��اق مرهون بالت�صديق عليه ،وت��ودع وثائق الت�صديق يف �أق��رب وق��ت ممكن
لدى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
 -25ي�سري مفعول هذا االتفاق يف اليوم الثالثني الذي يلي تاريخ تبادل وثائق الت�صديق عليه.
 -26ي�� �ج� ��وز ل ٍّأي م���ن ال� �ط ��رف�ي�ن امل �ت �ع��اق��دي��ن �إن � �ه� ��اء ه� ��ذا االت � �ف� ��اق ب��ال �ك �ت��اب��ة �إىل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .وي�سري مفعول الإنهاء بعد �ستة �أ�شهر من التاريخ الذي
يتلقى فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإخطار املتعلق بذلك.
و�إثباتا ملا �سبق ،قام املو ّقعون �أدناه ،املخ ّولون بذلك ح�سب الأ�صول من جانب حكوماتهم ،بالتوقيع
على هذه املعاهدة.
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املرفق الثاين
تو�صيات ب�ش�أن معاملة ال�سجناء الأجانب
 -1ينبغي �أ َّال يتم �إر�سال �سجني �أجنبي �إىل �أحد ال�سجون على �أ�سا�س جن�سيته وحدها.
 -2ينبغي �أن تتاح لل�سجناء الأجانب نف�س ما لل�سجناء الوطنيني من فر�ص احل�صول على
التعليم والعمل والتدريب املهني.
 -3يحق لل�سجناء الأجانب من حيث املبد�أ اال�ستفادة من التدابري البديلة لل�سجن ،وكذلك
احل�صول على �إجازة من ال�سجن وغري ذلك من �صور اخلروج املرخ�ص به من ال�سجن ،وفق ًا لنف�س
املبادئ التي تنطبق على ال�سجناء الوطنيني.
 -4ينبغي �إعالم ال�سجناء الأجانب فور �إدخالهم ال�سجن ،بلغة يفهمونها ،وكتابة ب�صفة عامة،
باخل�صائ�ص الرئي�سية لنظام ال�سجن ،مبا يف ذلك القواعد والأنظمة ذات ال�صلة.
 -5ينبغي احرتام العقائد والعادات الدينية لل�سجناء الأجانب.
 -6ينبغي �إطالع ال�سجناء الأجانب ،دون �إبطاء ،على حقهم يف طلب االت�صال ب�سلطاتهم
القن�صلية ،وكذلك على �أيِّ معلومات ذات �صلة تتعلق بو�ضعهم .و�إذا رغب �سجني �أجنبي يف احل�صول
على م�ساعدة من �سلطة دبلوما�سية �أو قن�صلية ،ف�إنه ينبغي االت�صال بها فورا.
 -7ينبغي تقدمي م�ساعدة مالئمة لل�سجناء الأجانب ،بلغة ي�ستطيعون فهمها ،عند تعاملهم
مع املوظفني الطبيني �أو امل�س�ؤولني عن الربامج ،ويف م�سائل مثل ال�شكاوى ،والرتتيبات اخلا�صة ،ونظام
الأكل اخلا�ص ،والتمثيل واال�ست�شارة يف �أمورهم الدينية.
 -8ينبغي تي�سري ات�صال ال�سجناء الأجانب ب�أ�سرهم والوكاالت املجتمعية املحلية ،وذلك
بتوفري كل الفر�ص الالزمة للزيارات واملرا�سلة ،مبوافقة ال�سجني .وينبغي �إتاحة الفر�صة للمنظمات
الدولية الإن�سانية ،مثل جلنة ال�صليب الأحمر الدولية ،مل�ساعدة ال�سجناء الأجانب.
�  -9إنَّ عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�ش�أن الإ�شراف على املجرمني الذين �صدرت
�ضدهم �أحكام مع وقف التنفيذ �أو املفرج عنهم ب�شروط وم�ساعدتهم ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة الإ�سهام
يف حل امل�شاكل التي يواجهها املجرمون الأجانب.
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 -47معاهدة منوذجية لت�سليم املجرمني ،

* **
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�إنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

رغبة منهما يف زيادة فعالية التعاون بني البلدين يف مكافحة اجلرمية ب�إبرام معاهدة لت�سليم
املجرمني،
قد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
االلتزام بالت�سليم
يوافق كل طرف على �أن ي�س ِّلم للطرف الآخر ،عند الطلب ووفق �أحكام هذه املعاهدةَّ � ،أي �شخ�ص
مطلوب للمحاكمة يف الدولة الطالبة ب�سبب جرم يجوز الت�سليم ب�ش�أنه� ،أو لفر�ض عقوبة �أو تنفيذها
()1
ب�صدد هذا اجلرم.
()14

املادة 2
اجلرائم اجلائز الت�سليم ب�ش�أنها
 -1اجلرائم اجلائز الت�سليم ب�ش�أنها هي ،لأغرا�ض هذه املعاهدة ،جرائم تعاقب عليها قوانني كال
الطرفني بال�سجن �أو ب�شكل �آخر من احلرمان من احلرية ملدة ال تقل عن [�سنة واحدة�/سنتني] �أو
بعقوبة �أ�شد .و�إذا كان طلب الت�سليم يتعلق ب�شخ�ص مالحق لإنفاذ حكم بال�سجن �أو ب�شكل �آخر من
احلرمان من احلرية �صادر ب�ش�أن اجلرمية ،ال تتم املوافقة على الت�سليم �إ َّال �إذا كانت مدة العقوبة
املتبقية ال تقل عن [�أربعة�/ستة] �أ�شهر.
 -2لي�س مهما ،لتحديد ما �إذا كان اجلرم ي�ستتبع العقوبة مبوجب قانون كال الطرفني:
(�أ)  �أن ت�ضع قوانني الطرفني الأف�ع��ال �أو �أوج��ه التق�صري املكونة للجرم يف نف�س الفئة
اجلرمية� ،أو �أن ت�سمي اجلرم الت�سمية ذاتها؛
(ب) �أن تختلف ،مبوجب قوانني الطرفني ،العنا�صر املكونة للجرم ،ما دام جمموع الأفعال �أو
�أوجه التق�صري ،كما تعر�ضها الدولة الطالبة ،هو الذي ي�ؤخذ يف االعتبار.

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،116/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب 1990؛ املعدل مبرفق القرار  ،88/52املعتمد يف
 12كانون الأول/دي�سمرب .1997
**�صيغة املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني ،الواردة يف هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد ،هي نتيجة الدمج بني
املعاهدة النموذجية التي اعتمدتها يف عام  1990اجلمعية العامة يف قرارها  116/45والتعديالت املدخلة عليها يف عام  1997يف
القرار  .88/52وقد �أُبرزت تلك التعديالت بخط طباعي م�ضخم.
( )1قد ال تكون الإ�شارة �إىل فر�ض العقوبة �ضرورية لكل البلدان.
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 -3يف حالة طلب ت�سليم �شخ�ص جلرم يتعلق بقانون ال�ضرائب� ،أو الر�سوم اجلمركية� ،أو مراقبة
النقد الأجنبي� ،أو مب�سائل �أخرى لها �صلة ب�إيرادات الدولة ،ال يجوز رف�ض الت�سليم انطالقا من �أنَّ قانون
الدولة املطالبة ال يفر�ض �ضريبة �أو ر�سوما �أو ال يت�ضمن لوائح خا�صة بال�ضرائب �أو الر�سوم اجلمركية �أو
()2
النقد الأجنبي ،من نف�س النوع املت�ضمن يف قانون الدولة الطالبة.
�  -4إذا ت�ضمن طلب الت�سليم ع ّدة جرائم منف�صلة تعاقب قوانني الطرفني على كل منها ،ولكن
بع�ضها ال يفي بال�شروط الأخرى املعرو�ضة يف الفقرة  1من هذه املادة ،يجوز �أن يوافق الطرف املطالب
على الت�سليم من �أجل اجلرائم الأخرية� ،شريطة �أن يكون هناك جرم واحد على الأقل من اجلرائم
التي يجوز ت�سليم ال�شخ�ص ب�ش�أنها.
()12

املادة 3
الأ�سباب الإلزامية للرف�ض
ال يجوز الت�سليم يف � ٍّأي من الظروف التالية:
(�أ)  �إذا اعتربت الدولة املطالبة اجلرم املطالب بالت�سليم لأجله جرما ذا طابع �سيا�سي.

ال ب�أية
وال ت�شمل الإ�شارة �إىل جرم ذي طابع �سيا�سي �أيَّ جرم التزم الطرفان حياله ،عم ً
اتفاقية متعددة الأطراف ،باتخاذ �إجراءات املقا�ضاة يف حالة عدم الت�سليم� ،أو �أيَّ جرم �آخر
()3
اتفق الطرفان على �أنه ال ي�شكل جرما ذا طابع �سيا�سي ،لأغرا�ض الت�سليم؛
()13

(ب) �إذا وجدت الدولة املطالبة �أ�سبابا جوهرية لالعتقاد ب�أنَّ طلب الت�سليم �إمنا ُقدِّ م لغر�ض
حماكمة �شخ�ص �أو معاقبته ب�سبب عن�صره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو
جن�سه �أو مركزه� ،أو �أنَّ و�ضع ذلك ال�شخ�ص قد يتع َّر�ض للأذى ل ٍّأي من تلك الأ�سباب؛
(ج) �إذا كان اجلرم املطالب بالت�سليم لأجله يعترب جرما مبقت�ضى القانون الع�سكري ولكنه
ال يعترب جرما مبقت�ضى القانون اجلنائي العادي �أي�ضا؛
(د)  �إذا كان قد �صدر حكم نهائي يف الدولة املطالبة ب�ش�أن اجلرم املطالب بت�سليم ال�شخ�ص
من �أجله؛
(ﻫ)  �إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه قد �أ�صبح ،وفق قانون � ٍّأي من الطرفني ،متمتع ًا
()4
باحل�صانة من املقا�ضاة والعقاب ل ِّأي �سبب ،مبا يف ذلك التقادم �أو العفو؛
()14

()2قد يرى بع�ض البلدان حذف هذه الفقرة �أو الن�ص على �سبب اختياري للرف�ض يف �إطار املادة .4
()3قد يرغب بع�ض البلدان يف ا�ستبعاد ت�صرفات معينة ،ومنها مثال �أعمال العنف ،كاجلرائم اخلطرية التي تنطوي على
فعل عنيف �ضد حياة �شخ�ص �أو �سالمته البدنية �أو حريته ،من مفهوم اجلرمية ال�سيا�سية.
()4قد يرغب بع�ض البلدان يف جعل هذا �سببا اختياريا للرف�ض يف �إطار املادة  .4وقد ترغب البلدان �أي�ضاً يف �أن حت�صر
تدار�س م�س�ألة انق�ضاء الفرتة الزمنية يف قانون الدولة الطالبة فح�سب �أو تن�ص على �أن الأفعال امل�ؤدية �إىل انقطاع التقادم يف
الدولية الطالبة ينبغي �أن حتظى باالعرتاف يف الدولة املطالبة.
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(و)  �إذا كان ال�شخ�ص املطالب بت�سليمه قد تع َّر�ض �أو �سيتع َّر�ض يف الدولة الطالبة للتعذيب،
�أو ملعاملة �أو عقوبة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة� ،أو �إذا كان مل يتو َّفر �أو لن يتو َّفر لذلك ال�شخ�ص احلد
الأدنى من ال�ضمانات يف الإجراءات اجلنائية على النحو املبني يف املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص
()5
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛
(ز)  �إذا كان حكم الدولة الطالبة قد �صدر غيابيا� ،أو مل يخطر ال�شخ�ص املدان باملحاكمة
يف الوقت املنا�سب �أو مل يعط فر�صة كافية التخاذ تدابري الدفاع عن نف�سه ،ومل تتح له �أو لن تتاح له
()6
فر�صة �إعادة املحاكمة بح�ضوره.
()12

()13

املادة 4
الأ�سباب االختيارية للرف�ض
يجوز رف�ض الت�سليم يف � ٍّأي من الظروف التالية:
(�أ)  �إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه من رعايا الدولة املطالبة .ويف حالة رف�ض الدولة
املطالبة بالت�سليم لهذا ال�سبب ،ف�إنها تقوم �إذا التم�ست الدولة الأخرى ذلك ،بعر�ض الق�ضية على
�سلطاتها املخت�صة التخاذ الإج��راء املالئم �ضد هذا ال�شخ�ص ب�ش�أن اجل��رم ال��ذي ُطلب الت�سليم
()7
لأجله؛
(ب) �إذا قررت ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املطالبة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد
ال�شخ�ص ب�ش�أن اجلرم املطالب بالت�سليم من �أجله �أو �إنهاء تلك الإجراءات؛
(ج) �إذا كانت الدولة املطالبة تنظر يف دعوى مرفوعة على ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه ب�سبب
اجلرم املطالب بالت�سليم من �أجله؛
(د)  �إذا كان اجل��رم املطالب بالت�سليم لأجله من اجلرائم التي يعاقب عليها بالإعدام
مبوجب قانون الدولة الطالبة ،وذلك ما مل تقدِّ م هذه الدولة �ضمانا ،تعتربه الدولة املطالبة كافيا،
بعدم فر�ض عقوبة الإعدام �أو بعدم تنفيذها يف حال فر�ضها .ويف حالة رف�ض الدولة املطالبة
()14

بالت�سليم لهذا ال�سبب ،ف�إنها تقوم �إذا التم�ست الدولة الأخرى ذلك ،بعر�ض الق�ضية على

()5انظر مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
()6قد يرغب بع�ض البلدان يف �أن ي�ضيف �إىل املادة  3ال�سبب التايل للرف�ض�" :إذا كانت توجد ب ّينات غري كافية ،وفق ًا ملعايري
الإثبات يف الدولة الطالبة ،على �أن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه طرف يف اجلرمية (انظر �أي�ض ًا احلا�شية .)12
()7قد ترغب بع�ض البلدان �أي�ض ًا يف النظر� ،ضمن �إطار النظم القانونية الوطنية ،يف و�سائل �أخرى ل�ضمان عدم �إفالت
الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن ارتكاب جرائم من العقوبة ،على �أ�سا�س اجلن�سية ،ومن بني تلك الو�سائل مثال �سنّ �أحكام من �ش�أنها
�أن تتيح اال�ست�سالم بالن�سبة للجرائم اخلطرية� ،أو تتيح نقل ال�شخ�ص م�ؤقتا بغر�ض حماكمته و�إعادته �إىل الدولة املطالبة لق�ضاء
مدة احلكم.
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�سلطاتها املخت�صة التخاذ الإج��راء املالئم �ضد هذا ال�شخ�ص ب�ش�أن اجل��رم ال��ذي ُطلب
()8
الت�سليم لأجله؛
()12

(ﻫ)  �إذا كان اجلرم املطلوب الت�سليم لأجله قد اقرتف خارج �أرا�ضي � ٍّأي من الطرفني ،وكان
قانون الدولة املطالبة ال ين�ص على اخت�صا�ص ق�ضائي ب�ش�أن هذا اجلرم املقرتف خارج �أرا�ضيها يف
ظروف م�شابهة؛
(و)  �إذا اعترب قانون الدولة املطالبة اجلرم املطلوب الت�سليم لأجله جرما مقرتفا كليا �أو
جزئيا داخل تلك الدولة )9(،ويف حالة رف�ض الدولة املطالبة الت�سليم لهذا ال�سبب ف�إنها تقوم� ،إذا طلبت
الدولة الأخرى ذلك ،بعر�ض الق�ضية على �سلطاتها املخت�صة لكي تتخذ الإجراء املالئم �ضد ال�شخ�ص
ب�ش�أن اجلرم املطلوب الت�سليم لأجله؛
()13

(ز)  �إذا كان قد �صدر على ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه حكم يف الدولة الطالبة �أو �إذا كان هذا
ال�شخ�ص �سيتع َّر�ض فيها للمحاكمة و�صدور احلكم �أمام حمكمة ا�ستثنائية �أو هيئة ق�ضائية �أن�شئت
خ�صي�صا لهذا الغر�ض؛
(ح)  �إذا ارت�أت الدولة املطالبة ،مع مراعاتها يف الوقت ذاته لطبيعة اجلرم وم�صالح الدولة
الطالبة� ،أنَّ ت�سليم ذلك ال�شخ�ص ،بالنظر �إىل ظروف الق�ضية� ،سيكون منافيا لالعتبارات الإن�سانية،
ب�سبب �سنِّ ذلك ال�شخ�ص �أو �صحته �أو لظروف �شخ�صية �أخرى.

املادة 5
قنوات االت�صال والوثائق املطلوبة
 -1يق َّدم طلب الت�سليم كتابة .ويحال الطلب وم�ستنداته ،وكذلك املرا�سالت الالحقة ،عرب القناة
الدبلوما�سية ،مبا�شرة بني وزارتي العدل �أو �أية �سلطات �أخرى يحددها الطرفان.
 -2يرفق بطلب الت�سليم ما يلي:
(�أ) يف كل احلاالت،
‘� ’1أدق و�صف ممكن لل�شخ�ص املطلوب ،مع �أية معلومات �أخرى قد ت�ساعد يف حتديد هويته
وجن�سيته ومكانه؛
()10

()14

()8قد يرغب بع�ض البلدان يف جعل هذا التقييد ي�سري على احلكم بال�سجن امل�ؤبد ،واحلكم �إىل �أجل غري حمدد.
()9قد ترغب بلدان يف �إدراج �إ�شارة حمددة �إىل مركب برفع علمها �أو طائرة م�سجلة مبوجب قوانينها وقت اقرتاف اجلرم.

()10قد ترغب البلدان يف �أن تنظر يف �إدراج �أكرث التقنيات تطورا لإبالغ الطلبات والو�سائل التي ميكن �أن تثبت �صحة
الوثائق من حيث �أنها �صادرة من الدولة الطالبة.
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‘ ’2ن�ص احلكم القانوين ذو ال�صلة الذي يحدد اجلرمية �أو ،عند ال�ضرورة ،بيان مبا يت�ضمنه
القانون ذو ال�صلة بخ�صو�ص اجلرم ،وبيان بالعقوبة التي ميكن فر�ضها؛
(ب) �إذا ك ��ان ال���ش�خ����ص متهما ب �ج��رم� ،أم���ر ق�ب����ض � �ص��ادر ع��ن حم�ك�م��ة �أو �سلطة
ق�ضائية خمت�صة �أخ� ��رى� ،أو بن�سخة م�صدقة م��ن الأم� ��ر ،وب �ي��ان ب��اجل��رم امل�ط�ل��وب الت�سليم
لأج�ل��ه ،وو��ص��ف للأفعال �أو �أوج��ه التق�صري املكونة للجرم امل��دع��ي ب��ه ،مب��ا يف ذل��ك بيان زم��ان
()11
ومكان اقرتافه؛
()12

(ج) �إذا ك��ان ال�شخ�ص م��دان��ا ب�ج��رم ،بيان ب��اجل��رم املطلوب الت�سليم لأج�ل��ه ،وو�صف
ل�ل�أع�م��ال �أو �أوج ��ه التق�صري امل�ك��ون��ة ل�ل�ج��رم ،واحل�ك��م الأ��ص�ل��ي �أو ن�سخة م�صدقة منه �أو �أي��ة
وثيقة �أخ��رى تبينّ الإدان ��ة والعقوبة املفرو�ضة ،وك��ون العقوبة واج�ب��ة التنفيذ ،وامل��دة املتبقية
من العقوبة؛
(د)  �إذا كان ال�شخ�ص مدانا بجرم غيابيا ،بيان بالو�سائل القانونية املتاحة لل�شخ�ص للدفاع
عن نف�سه �أو لإعادة املحاكمة بح�ضوره ،وذلك بالإ�ضافة �إىل الوثائق املذكورة يف الفقرة ( 2ج) من
هذه املادة؛
(ﻫ)  �إذا ك��ان ال�شخ�ص مدانا بجرم ومل ي�صدر حكم بالعقوبة ،بيان باجلرم املطالب
بالت�سليم لأجله ،وو�صف للأعمال �أو �أوجه الق�صور املكونة للجرم ،ووثيقة تبني الإدانة ،وبيان ي�ؤكد
العزم على فر�ض العقوبة.
املقدمة دعم ًا لطلب الت�سليم برتجمة �إىل لغة الدولة املطالبة �أو �إىل لغة �أخرى
 -3ترفق الوثائق َّ
تقبلها تلك الدولة.

املادة 6
�إجراءات الت�سليم املب�سطة
ي �ج��وز ل �ل��دول��ة امل �ط��ال �ب��ة� ،إذا ك ��ان ق��ان��ون�ه��ا ي�سمح ب��ذل��ك� ،أن ت��واف��ق ع�ل��ى الت�سليم بعد
تلقي ط�ل��ب ب��االع�ت�ق��ال امل ��ؤق��ت ،ب���ش��رط �أن ي��واف��ق ال�شخ�ص امل�ط�ل��وب ع�ل��ى ذل��ك ��ص��راح��ة �أم��ام
�سلطة خمت�صة.
()12

()13

()11قد ترغب البلدان التي ت�شرتط �أدلة لدعم طلب الت�سليم �أن حتدد اال�شرتاطات اال�ستداللية الالزمة للوفاء مبعيار
الت�سليم ،وعند القيام بذلك ينبغي لها مراعاة احلاجة �إىل تي�سري التعاون الدويل الف ّعال.
( )12قد ترغب البلدان يف �أن تن�ص على التنازل عن قاعدة تخ�صي�ص الت�سليم يف حالة �إجراءات الت�سليم املب�سطة.
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املادة 7
الت�صديق والتوثيق
با�ستثناء ما تن�ص عليه هذه املعاهدة ،ال يحتاج طلب الت�سليم وم�ستنداته ،وكذلك الوثائق �أو
()13
تقدم ا�ستجابة له� ،إىل ت�صديق �أو توثيق.
املواد الأخرى التي َّ
()12

املادة 8
املعلومات الإ�ضافية
املقدمة دعم ًا لطلب الت�سليم غري كافية يجوز لها �أن
	�إذا ارت�أت الدولة املطالبة �أنَّ املعلومات َّ
تطلب تقدمي معلومات �إ�ضافية يف غ�ضون مهلة زمنية معقولة حتددها.
املادة 9
االعتقال امل�ؤقت
 -1يجوز للدولة الطالبة يف حالة اال�ستعجال �أن تطلب االعتقال امل�ؤقت لل�شخ�ص املطلوب �إىل حني
تقدمي طلب الت�سليم .وميكن �إر�سال الطلب بو�سائط املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية� ،أو بالربيد �أو
بالربق �أو ب�أية و�سيلة �أخرى تتيح الت�سجيل الكتابي.
�سيطلب ،وبيانا بوجود �إحدى الوثائق
 -2يت�ضمن الطلب و�صفا لل�شخ�ص املطلوب ،وبيانا ب�أنَّ الت�سليم ُ
املذكورة يف الفقرة  2من املادة  5من هذه املعاهدة ،التي ت�أذن باعتقال ال�شخ�ص ،وبيانا بالعقوبة التي
فر�ضت �أو ميكن فر�ضها جزاء للجرم مع ذكر املدة املتبقية من العقوبة ،وبيانا موجزا بوقائع الدعوى،
وبيانا باملكان الذي يوجد فيه ال�شخ�ص �إذا كان معروفا.
 -3تبت الدولة املطالبة يف الطلب وفق ًا لقانونها ،وتب ِّلغ الدولة الطالبة بقرارها دون ت�أخري.
 -4يطلق �سراح ال�شخ�ص املعتقل مبوجب طلب كهذا� ،إذا انق�ضى [ ]40يوما على تاريخ االعتقال
دون تلقي طلب الت�سليم مدعوما بالوثائق ذات ال�صلة املحددة يف الفقرة  2من امل��ادة  5من هذه
املعاهدة .وال متنع هذه الفقرة �إمكانية الإفراج امل�شروط عن ال�شخ�ص قبل انق�ضاء الـ[ ]40يوما.
  -5ال يحول الإفراج عن ال�شخ�ص مبوجب الفقرة  4من هذه املادة دون اعتقاله جمددا وال�شروع يف
الإجراءات بق�صد ت�سليمه لو مت تلقي الطلب وم�ستنداته فيما بعد.

()13تق�ضي قوانني بع�ض البلدان بتوثيق ما حتيله �إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى حماكمها ،ولذا
�سيلزمها حكم يبينّ التوثيق املطلوب.
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املادة 10
البت يف الطلب
 -1تنظر الدولة املطالبة يف طلب الت�سليم وفق الإجراءات التي ين�ص عليها قانونها ،وتب ِّلغ الدولة
الطالبة بقرارها على الفور.
تقدم �أ�سباب � ِّأي رف�ض كلي �أو جزئي للطلب.
-2
َّ
املادة 11
ت�سليم ال�شخ�ص
 -1لدى �صدور املوافقة على الت�سليم ،يتخذ الطرفان ،دون � ِّأي ت�أخري ال مربر له ،الرتتيبات لت�سليم
ال�شخ�ص املطلوب ،و ُتعلم الدولة املطالبة الدولة الطالبة باملدة الزمنية التي كان ال�شخ�ص املطلوب
حمتجزا �أثناءها رهن الت�سليم.
ُ -2ينقل ال�شخ�ص من �أرا�ضي الدولة املطالبة يف غ�ضون مهلة معقولة حتددها تلك الدولة التي
يجوز لها� ،إذا مل ينقل ال�شخ�ص يف غ�ضون تلك املهلة� ،إخالء �سبيله كما يجوز لها رف�ض ت�سليمه ب�سبب
اجلرم ذاته.
�  -3إذا حالت ظروف خارجة عن �إرادة � ِّأي طرف دون ت�سليم �أو نقل ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه ،على
هذا الطرف �أن ُيعلم الطرف الآخر بذلك .وي�شرتك الطرفان يف حتديد موعد جديد لتنفيذ الت�سليم،
وتطبق �أحكام الفقرة  2من هذه املادة.
املادة 12
الت�سليم امل�ؤجل �أو امل�شروط
 -1يجوز للدولة املطالبة ،بعد البت يف طلب الت�سليم� ،أن ت�ؤجل ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ،وذلك بغية
حماكمته �أو بغية تنفيذ حكم �صادر �ضده �إذا كان مدانا بالفعل بجرم غري اجلرم املطلوب الت�سليم لأجله.
ويف هذه احلالة ينبغي للدولة املطالبة �أن تفيد الدولة الطالبة تبعا لذلك.
 -2يجوز للدولة املطالبة ،عو�ضا عن ت�أجيل عملية الت�سليم� ،أن ت�س ّلم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليما
م�ؤقتا للدولة الطالبة وفق �شروط يجري حتديدها بني الطرفني.
املادة 13
ت�سليم الأموال
 -1يف حالة املوافقة على ت�سليم ال�شخ�ص ،وبناء على طلب الدولة الطالبة ،ت�س ّلم جميع املمتلكات
املكت�سبة نتيجة للجرم التي يعرث عليها يف الدولة املطالبة� ،أو التي ميكن �أن تلزم كب ّينة ،وذلك بقدر
ما ي�سمح به قانون الدولة املطالبة ،ومع مراعاة حقوق الغري التي يتعني احرتامها على النحو الواجب.
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 -2يجوز ت�سليم املمتلكات املذكورة �إىل الدولة الطالبة� ،إذا طلبت ذلك ،حتى ولو كان الت�سليم الذي
مت االتفاق عليه ال ميكن تنفيذه.
 -3عندما تكون املمتلكات املذكورة عر�ضة للحجز �أو امل�صادرة يف الدولة املطالبة ،يجوز لتلك
الدولة االحتفاظ بها �أو ت�سليمها م�ؤقتا.
�  -4أية ممتلكات مت ت�سليمها على هذا النحو تعاد �إىل الدولة املطالبة ،بناء على طلبها ،دون مقابل
بعد �إكمال الإجراءات ،يف حالة ما �إذا كان قانون الدولة املطالبة �أو حماية حقوق الغري يق�ضيان ذلك.

املادة 14
قاعدة التخ�صي�ص
  -1ال يحاكم ال�شخ�ص امل�س َّلم مبوجب هذه املعاهدة ،وال ي�صدر حكم �ضده ،وال يحتجز ،وال يعاد
ت�سليمه لدولة ثالثة ،وال يتع َّر�ض ل ِّأي تقييد �آخر حلريته ال�شخ�صية يف �أرا�ضي الدولة الطالبة ب�سبب � ِّأي
جرم مقرتف قبل الت�سليم� ،إ َّال يف �إحدى احلاالت التالية:
()14
(�أ) جرم متت املوافقة على الت�سليم ب�ش�أنه؛
(ب) �أيِّ جرم �آخر تعطي الدولة املطالبة موافقتها ب�ش�أنه .وتتم املوافقة �إذا كان اجلرم املطلوب
()15
الت�سليم لأجله هو نف�سه جرم يخ�ضع لأحكام الت�سليم وفق ًا لهذه املعاهدة.
 -2ي�شفع طلب احل�صول على موافقة الدولة املطالبة مبوجب هذه امل��ادة بالوثائق املذكورة يف
الفقرة  2من املادة  5من هذه املعاهدة ومبح�ضر قانوين ل ِّأي �أقوال �أدىل بها ال�شخ�ص الذي جرى
()16
ت�سليمه ب�ش�أن اجلرم.
  -3ال تنطبق الفقرة  1من هذه املادة �إذا كانت قد �أتيحت لل�شخ�ص فر�صة مغادرة الدولة الطالبة
ومل يغادرها يف غ�ضون [ ]45/30يوما من �إخالء ال�سبيل النهائي فيما يتعلق باجلرم الذي جرى ت�سليم
ال�شخ�ص لأجله� ،أو �إذا عاد ال�شخ�ص طوعا �إىل �أرا�ضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها.
()12

()13

()14

املادة 15
العبور
 -1يف حالة ت�سليم �شخ�ص �إىل �أحد الطرفني من دولة ثالثة عرب �أرا�ضي الطرف الآخر ،يطلب
الطرف الذي يتعني ت�سليم ال�شخ�ص له من الطرف الآخر �أن ي�أذن لذلك ال�شخ�ص بعبور �أرا�ضيه .وال
ي�سري هذا يف حالة النقل اجلوي �إذا كانت الطائرة لن تهبط يف �أرا�ضي الطرف الآخر.
()14قد ترغب البلدان كذلك يف الن�ص على �أن قاعدة تخ�صي�ص الت�سليم ال تنطبق على اجلرائم التي يجوز الت�سليم
ب�ش�أنها والتي ميكن �إثباتها بناء على الوقائع ذاتها ،والتي ُتفر�ض عليها اجلزاءات نف�سها �أو جزاءات �أقل من التي تفر�ض على
اجلرمية الأ�صلية التي ب�سببها طلب الت�سليم.
()15قد ال يرغب بع�ض البلدان يف اال�ضطالع بهذا االلتزام ،وقد ترغب هذه البلدان يف �إدراج �أ�سباب �أخرى لتقرير ما �إذا
كانت �ستمنح املوافقة �أم ال.
()16قد ترغب البلدان يف �أن تتنازل عن ا�شرتاط تقدمي بع�ض هذه الوثائق �أو جميعها.
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 -2عندما تت�سلم الدولة املطالبة مثل هذا الطلب ،الذي ينبغي �أن يت�ضمن املعلومات الالزمة ،تبت
فيه وفق ًا للإجراءات التي ين�ص عليها قانونها .وتوافق الدولة املطالبة على الطلب ب�صفة عاجلة �إ َّال
()17
�إذا كان ذلك مي�س م�صاحلها الأ�سا�سية.
()12

-3

تكفل دولة العبور وجود �أحكام قانونية جتعل بالو�سع �إبقاء ال�شخ�ص قيد االحتجاز �أثناء العبور.

�  -4إذا هبطت الطائرة يف �أرا�ضي دولة العبور ومل يكن هبوطها مقررا ،يجوز للطرف الذي يطلب
منه ال�سماح بالعبور ،بناء على طلب احلار�س املرافق ،اعتقال ال�شخ�ص ملدة [� ]48ساعة ،ريثما يتم ت�س ّلم
طلب العبور الذي يتعني تقدميه وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة.

املادة 16
تزامن الطلبات
�إذا ت�ل�ق��ى �أح ��د ال �ط��رف�ين ط�ل�ب� ًا لت�سليم ال�شخ�ص ذات ��ه م��ن ال �ط��رف الآخ� ��ر وم ��ن دول��ة
ث��ال�ث��ة يف �آن واح� ��د ،ف ��إن��ه ي �ح��دد ،تبعا مل��ا ي ��راه م�ن��ا��س�ب��ا� ،إىل � ٍّأي م��ن ه��ات�ين ال��دول �ت�ين ينبغي
ت�سليم ال�شخ�ص.
املادة 71
التكاليف
 -1تتحمل الدولة املطالبة تكاليف �أية �إجراءات تن�ش�أ عن طلب الت�سليم يف نطاق واليتها الق�ضائية.
 -2تتحمل الدولة املطالبة �أي�ض ًا التكاليف املتكبدة على �أرا�ضيها ،واملتعلقة بحجز وت�سليم املمتلكات
()18
�أو اعتقال �أو احتجاز ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه.
()13

 -3تتحمل الدولة الطالبة التكاليف املتكبدة يف نقل ال�شخ�ص من �أرا�ضي الدولة املطالبة ،مبا يف
ذلك تكاليف النقل.

()17قد يرغب بع�ض البلدان يف االتفاق على �أ�سباب �أخرى للرف�ض ،يجوز �أن تربر �أي�ض ًا رف�ض الت�سليم ،كتلك التي تتعلق
بطبيعة اجلرم (على �سبيل املثال� ،أ�سباب �سيا�سية ،مالية ،ع�سكرية) �أو مبركز ال�شخ�ص (مواطنوها على �سبيل املثال) .لكن قد
ترغب البلدان يف �أن تن�ص على عدم رف�ض العبور على �أ�سا�س اجلن�سية.
()18قد يرغب بع�ض البلدان يف النظر يف ت�سديد التكاليف املتكبدة نتيجة �سحب طلب الت�سليم �أو االعتقال امل�ؤقت .وقد تكون
هناك �أي�ض ًا حاالت تت�شاور ب�ش�أنها الدولة الطالبة والدولة املطالبة وتتعلق بت�سديد تكاليف ا�ستثنائية من جانب الدولة الطالبة ،وال
�سيما يف احلاالت املعقدة التي تنطوي على تفاوت كبري يف املوارد املتاحة للدولتني.
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املادة 81
�أحكام ختامية
 -1تخ�ضع هذه املعاهدة [للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة] .ويتم تبادل وثائق [الت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة] يف �أقرب وقت ممكن.
 -2يبد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك [الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة].
تقدم بعد بدء نفاذها ،حتى ولو كانت الأفعال �أو �أوجه
 -3تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي َّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
 -4يجوز لأيٍّ من الطرفني املتعاقدين �أن ين�سحب من هذه املعاهدة ب�إر�سال �إ�شعار كتابي بذلك �إىل
الطرف الآخر .ويبد�أ نفاذ االن�سحاب بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الطرف الآخر ذلك الإ�شعار.
و�إثباتا لذلك ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من حكومتيهما ،بالتوقيع على
هذه املعاهدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُح ِّررت يف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتني [باللغات] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] والن�صان
كالهما مت�ساويان [والن�صو�ص كلها مت�ساوية] يف احلجية.

 -48معاهدة منوذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية

12

***،
13

�إنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
رغبة منهما يف �أن يقدِّ م كل منهما للآخر �أكرب قدر من التعاون من �أجل مكافحة اجلرمية،
قد اتفقا على ما يلي:
املادة 1
()1
نطاق التطبيق
 -1يقدِّ م كل ط��رف للآخر ،وفق ًا لهذه املعاهدة� ،أك�بر ق��در ممكن من امل�ساعدة املتبادلة يف
التحقيقات �أو �إجراءات املحاكمة املتعلقة بجرائم يكون العقاب عليها ،وقت طلب امل�ساعدة� ،ضمن
نطاق اخت�صا�ص ال�سلطات الق�ضائية يف الدولة الطالبة.
()14

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،117/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب 1990؛ املعدل مبرفق القرار  ،112/53املعتمد
يف  9كانون الأول/دي�سمرب .1998
**�صيغة املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ،الواردة يف هذه الطبعة من جمموعة املعايري والقواعد هي
نتيجة للدمج بني املعاهدة النموذجية التي اعتمدتها يف عام  1990اجلمعية العامة يف قرارها  117/45والتعديالت املدخلة عليها يف
عام  1998يف قرارها  .112/53وقد �أُبرزت تلك التعديالت بخط طباعي م�ضخم.
()1ميكن النظر على �أ�سا�س ثنائي يف تو�سيع نطاق امل�ساعدة املطلوب تقدميها ،ك�أن ت�ضاف مثال �أحكام ت�شمل تقدمي معلومات عن
الأحكام اجلنائية ال�صادرة على مواطنني من الطرفني .ووا�ضح �أنه ينبغي �أن تكون مثل هذه امل�ساعدة متفقة مع قانون الدولة املطالبة.
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 -2ميكن للم�ساعدة املتبادلة وفق ًا لهذه املعاهدة �أن ت�شمل ما يلي:
(�أ)  �أخذ �شهادة ال�شهود �أو اال�ستماع �إىل �أقوال الأ�شخا�ص؛
(ب) امل�ساعدة يف تقدمي الأ�شخا�ص املحتجزين �أو غريهم ل�ل�إدالء بال�شهادة والأق��وال �أو
للمعاونة يف التحريات؛
(ج) تبليغ الوثائق الق�ضائية؛
(د) تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز؛
(ﻫ) فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
(و) توفري املعلومات واملواد اال�ستداللية؛
(ز) توفري الوثائق وال�سجالت الأ�صلية �أو ن�سخ منها م�ص ّدق عليها ،مبا يف ذلك �سجالت
امل�صارف �أو ال�سجالت املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو الأعمال.
  -3ال ت�سري هذه املعاهدة على ما يلي:
(�أ) اعتقال � ِّأي �شخ�ص �أو احتجازه بهدف ت�سليمه؛
(ب) تنفيذ الدولة املطالبة لأحكام جنائية مفرو�ضة يف الدولة الطالبة� ،إ َّال بالقدر الذي
ت�سمح به قوانني الدولة املطالبة واملادة  18من هذه املعاهدة؛
(ج) نقل املعتقلني لتنفيذ حكم جزائي �صادر عليهم؛
(د) نقل �إجراءات املحاكمة يف امل�سائل اجلنائية.

املادة 2
الرتتيبات الأخرى
ال ت�ؤثر هذه املعاهدة يف االلتزامات القائمة بني الطرفني عم ًال مبعاهدات �أو اتفاقات �أخرى �أو
غري ذلك ،ما مل يقررا خالف هذا.
()2

()12

املادة 3
تعيني ال�سلطات املركزية
ُيعني كل طرف �سلطة �أو �سلطات مركزية يتم بوا�سطتها �أو من خاللها تقدمي الطلبات �أو تلقيها،
()3
لأغرا�ض هذه االتفاقية .ويب َّلغ ذلك �إىل الطرف الآخر.
()13

()2تعرتف املادة  2با�ستمرار دور امل�ساعدة غري الر�سمية بني �أجهزة �إنفاذ القوانني والأجهزة املرتبطة بها يف البلدان املختلفة.
()3وقد ترغب بلدان معينة يف النظر يف الن�ص على �إجراء ات�صاالت مبا�شرة بني ال�سلطات املركزية ،وعلى �أداء ال�سلطات
املركزية دورا ن�شطا يف �ضمان �سرعة تنفيذ الطلبات ،ومراقبة اجلودة ،وحتديد الأولويات .وقد ترغب البلدان �أي�ضاً يف �أال تكون
ال�سلطات املركزية القناة الوحيدة لتبادل امل�ساعدة بني الأطراف ،ويف ت�شجيع التبادل املبا�شر للمعلومات بالقدر الذي ت�سمح به
القوانني �أو الرتتيبات الوطنية.
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املادة 4
رف�ض طلب امل�ساعدة
()4

()12

 -1يجوز رف�ض طلب امل�ساعدة يف احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا ارت�أت الدولة املطالبة �أنَّ الطلب� ،إذا ووفق عليه ،من �ش�أنه �أن مي�س �سيادتها �أو �أمنها
�أو نظامها العام �أو غري ذلك من م�صاحلها العامة الأ�سا�سية؛
()5

()13

(ب) �إذا اعتربت الدولة املطالبة �أنَّ للجرم طابعا �سيا�سيا؛
(ج) �إذا كانت هناك �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد ب�أنَّ طلب امل�ساعدة �إمنا قدِّ م لغر�ض
مقا�ضاة �شخ�ص ب�سبب عن�صره �أو جن�سه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو
�أنَّ و�ضع ذلك ال�شخ�ص قد يتع َّر�ض للأذى ل ٍّأي من تلك الأ�سباب؛
(د)  �إذا كان الطلب يت�صل بجرم من �ش�أن املقا�ضاة بخ�صو�صه يف الدولة الطالبة �أن تتنافى
مع قانون الدولة املطالبة املتعلق مبنع املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛
(ﻫ)  �إذا كانت امل�ساعدة املطلوبة تقت�ضي من الدولة املطالبة �أن تنفّذ تدابري ق�سرية
تتعار�ض م��ع قانونها وممار�ستها فيما ل��و ك��ان اجل��رم خا�ضعا للتحقيق �أو املقا�ضاة مبوجب
اخت�صا�صها الق�ضائي؛
(و)  �إذا كان الفعل يعترب جرما مبقت�ضى القانون الع�سكري ولكنه ال يعترب جرما مبقت�ضى
القانون اجلنائي العادي �أي�ضا.
  -2ال ترف�ض امل�ساعدة بالتذرع ،ح�صرا ،ب�س ّرية امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة.
 -3يجوز للدولة املطالبة ت�أجيل تنفيذ الطلب �إذا كان تنفيذه الفوري يعرقل عملية حتقيق �أو
مالحقة ق�ضائية جارية فيها.

()4توفر املادة  4قائمة �إي�ضاحية بالأ�سباب الداعية للرف�ض.

()5قد يرغب بع�ض البلدان يف حذف �أو تعديل بع�ض الأحكام �أو �إدراج �أ�سباب �أخرى للرف�ض ،مثل الأ�سباب املتعلقة بطبيعة
اجلرم (�أ�سباب مالية على �سبيل املثال)� ،أو طبيعة العقوبة املطبقة (عقوبة الإعدام على �سبيل املثال)� ،أو مقت�ضيات املفاهيم
امل�شرتكة (االخت�صا�ص الق�ضائي املزدوج ،وعدم انق�ضاء الوقت على �سبيل املثال)� ،أو �أنواع حمددة من امل�ساعدة (اعرتا�ض
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،و�إجراء اختبارات احلام�ض النووي يف اخلاليا ) (DNAعلى �سبيل املثال) .قد ترغب البلدان،
حيثما كان ذلك جمديا ،يف تقدمي م�ساعدة ،حتى �إذا كان الفعل الذي يقوم عليه الطلب ال يعد جرما يف الدولة املطالبة
(عدم وجود جترمي مزدوج) .وقد تنظر البلدان �أي�ضاً يف ق�صر ا�شرتاط التجرمي املزدوج على �أنواع معينة من امل�ساعدة ،مثل
التفتي�ش واحلجز.

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

362

 -4قبل رف�ض الطلب �أو ت�أجيل تنفيذه ،تنظر الدولة املطالبة فيما �إذا كان ميكنها املوافقة على
تقدمي امل�ساعدة رهنا ببع�ض ال�شروط .و�إذا قبلت الدولة الطالبة تلقي امل�ساعدة رهنا بهذه ال�شروط،
()6
وجب عليها �أن تتقيد بها.
 -5تبني الأ�سباب الداعية لرف�ض � ِّأي طلب لتبادل امل�ساعدة القانونية.
()12

املادة 5
حمتويات الطلبات
 -1تت�ضمن طلبات امل�ساعدة ما يلي:
(�أ) ا�سم املكتب الطالب وال�سلطة املخت�صة التي تقوم بالتحقيق �أو تنفّذ �إجراءات املحاكمة
ذات ال�صلة بالطلب؛
(ب) الغر�ض من الطلب وو�صف موجز للم�ساعدة املطلوبة؛
(ج) و�صف للوقائع املدعى �أنها ت�ش ّكل اجلرم ،وبيان بالقوانني ذات ال�صلة �أو ن�صها ،ما عدا
يف حاالت طلب تبليغ وثائق؛
(د) ا�سم وعنوان ال�شخ�ص املراد تبليغه ،عندما يلزم ذلك؛
(ﻫ) �أ�سباب وتفا�صيل � ِّأي �إجراء �أو اقت�ضاء ترغب الدولة الطالبة يف اتباعه ،مبا يف ذلك بيان
ما �إذا كان يلزم تقدمي �أدلة �أو بيانات م�شفوعة بحلف اليمني �أو بالت�أكيد القاطع؛
(و) تعيني �أية مهلة زمنية يرغب يف �أن ي�ستجاب للطلب �ضمنها؛
(ز) املعلومات الأخرى ال�ضرورية لتنفيذ الطلب ب�شكل �صحيح.
 -2ترفق الطلبات وامل�ستندات وغري ذلك من الأوراق التي تعد مبوجب هذه املعاهدة برتجمتها �إىل
()8
لغة الدولة املطالبة �أو �أية لغة �أخرى تقبلها تلك الدولة.
 -3يجوز للدولة املطالبة �أن تطلب معلومات �إ�ضافية �إذا ر�أت �أنَّ املعلومات التي يت�ضمنها الطلب
لي�ست كافية لتمكينها من تنفيذه.
()7

()13

()14

()6ينبغي للدول �أن تت�شاور ،وفقاً للمادة  ،21قبل رف�ض م�ساعدة �أو ت�أجيلها.
()7ميكن اخت�صار �أو تو�سيع هذه القائمة عن طريق مفاو�ضات ثنائية.
()8قد ترغب البلدان يف الن�ص على �أنه ميكن تقدمي الطلب با�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة ،مبا يف ذلك ،وخ�صو�صا
يف احلاالت العاجلة ،تقدمي الطلبات �شفاهة التي يتم ت�أكيدها كتابة يف وقت الحق.
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املادة 6
تنفيذ الطلبات
رهنا باملادة  20من هذه املعاهدة ،تنفَّذ طلبات امل�ساعدة فور ًا بالطريقة التي ين�ص عليها قانون
الدولة املطالبة واملمار�سة املتبعة فيها .وتنفّذ الدولة املطالبة الطلب بالطريقة التي حتددها الدولة
()10
الطالبة �إىل املدى الذي يتفق مع قانون الدولة املطالبة وممار�ستها.
()9

()12

()13

املادة 7
�إعادة املواد �إىل الدولة املطالبة
ُتعاد �إىل الدولة املطالبة يف �أقرب وقت ممكن �أية ممتلكات ،وكذلك �أية �سجالت ووثائق �أ�صلية،
ُ�س ّلمت �إىل الدولة الطالبة مبوجب هذه املعاهدة ،ما مل تتنازل الدولة املطالبة عن حقها يف ا�ستعادتها.

املادة 8
قيود اال�ستخدام
ما مل يتفق على غري ذلك ،ال يجوز للدولة الطالبة ،دون موافقة الدولة املطالبة� ،أن ت�ستخدم
�أو تنقل �أية معلومات �أو ب ِّينات مق َّدمة من الدولة املطالبة ،من �أجل القيام بتحقيقات �أو �إجراءات غري
التحقيقات والإج��راءات املذكورة يف الطلب� ،إ َّال �أنه يجوز ا�ستخدام امل��واد املق َّدمة يف احل��االت التي
يطر�أ فيها تعديل على التهمة ،ما دام اجلرم ،ب�صورته الواردة يف �صحيفة االتهام ،جرما ميكن تقدمي
امل�ساعدة املتبادلة ب�ش�أنه مبوجب هذه املعاهدة.
()11

()14

املادة 9
�صون ال�س ّرية

()12

()15

عند الطلب:
(�أ) تبذل الدولة املطالبة ق�صارى جهدها للمحافظة على �س ّرية طلب امل�ساعدة ،وحمتويات
الطلب وامل�ستندات الداعمة له ،وكذلك �سرية املوافقة على تقدمي امل�ساعدة .و�إذا مل يكن بالإمكان

()9ميكن �إدراج �أحكام �أكرث تف�صيال تتعلق بتقدمي املعلومات ب�ش�أن تاريخ ومكان تنفيذ الطلب ،وتلزم الدولة املطالبة ب�أن ُتعلم
الدول الطالبة فورا يف حالة ما �إذا كان من املرجح �أن يت�أخر تنفيذ الطلب لفرتة طويلة� ،أو يف حالة اتخاذ قرار برف�ض اال�ستجابة
للطلب ،مع بيان �أ�سباب الرف�ض.
()10ينبغي للدولة املطالبة �أن تكفل �إ�صدار هذه الأوامر ،مبا يف ذلك الأوامر الق�ضائية ،التي قد تلزم لتنفيذ الطلب.
وقد ترغب البلدان �أي�ضاً يف االتفاق ،وفقاً للت�شريعات الوطنية ،على متثيل الدولة الطالبة �أو العمل نيابة عنها �أو مل�صلحتها يف
الإجراءات القانونية الالزمة لت�أمني تلك الأوامر.
()11قد يرغب بع�ض البلدان يف حذف املادة � 8أو تعديلها  -ك�أن تُق�صر ،على �سبيل املثال ،على اجلرائم املالية� ،أو ق�صر
ا�ستخدام الأدلة على احلاالت التي تقدم فيها الدولة املطالبة طلباً �صريحا لهذا الغر�ض.
()12الأحكام املت�صلة بال�س ّرية تهم بلدانا عديدة ،ولكنها قد تثري م�شاكل لبلدان �أخرى ،وميكن حتديد طبيعة الأحكام يف كل
معاهدة �أثناء املفاو�ضات الثنائية.
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تنفيذ الطلب دون الإخالل بال�سرية ،فعلى الدولة املطالبة �أن ُتعلم بذلك الدولة الطالبة التي تقرر
عندئذ ما �إذا كان ينبغي تنفيذ الطلب رغم ذلك؛
(ب) حتافظ الدولة الطالبة على �س ّرية البينات واملعلومات التي تقدمها الدولة املطالبة ،وال
ي�ستثنى من ذلك �إ َّال البينات واملعلومات الالزمة لغر�ض التحقيق والإجراءات القانونية الوارد و�صفها
يف الطلب.
املادة 10
()13
تبليغ الوثائق
 -1تقوم الدولة املطالبة بتبليغ الوثائق التي �أحالتها �إليها لهذا الغر�ض الدولة الطالبة.
()12

 -2يوجه � ُّأي طلب لتبليغ �أوامر احل�ضور �أمام الق�ضاء �إىل الدولة املطالبة قبل [ ]...يوما( )14على
الأقل من املوعد املحدد حل�ضور ال�شخ�ص .ويف احلاالت العاجلة ،يجوز للدولة املطالبة �أن تتنازل عن
�شرط املهلة الزمنية.
()13

املادة 11
احل�صول على الب ّينات
 -1تتوىل الدولة املطالبة ،عند الطلب وطبق ًا لأحكام قانونها� ،أخذ �شهادة الأ�شخا�ص امل�شفوعة
بحلف اليمني �أو بالت�أكيد القاطع� ،أو احل�صول على �إفاداتهم ب�شكل �آخر� ،أو �إلزامهم بتقدمي بنود الب ّينة
لإحالتها �إىل الدولة الطالبة.
 -2يجوز للأطراف يف الإجراءات الق�ضائية ذات ال�صلة يف الدولة املطالبة ،وملمثليهم القانونيني
وممثلي الدولة الطالبة ،مع مراعاة القوانني والأ�ساليب الإجرائية يف الدولة املطالبة ،ح�ضور
()16
الإجراءات بناء على طلب الدولة الطالبة.
()15

()14

()15

()13ميكن حتديد �أحكام �أكرث تف�صيال على �أ�سا�س ثنائي ب�ش�أن تبليغ الوثائق ،مثل الأوامر والقرارات الق�ضائية .وقد يرغب
يف و�ضع �أحكام لتبليغ الوثائق بوا�سطة الربيد �أو بطريقة �أخرى ،و�إر�سال ما يثبت تبليغ الوثائق .وميكن �إثبات التبليغ مثال بوا�سطة
اي�صال يحمل التاريخ وتوقيع ال�شخ�ص املبلغ� ،أو بوا�سطة بيان من الدولة املطالبة يفيد �أن التبليغ قد مت ويبينّ التاريخ وال�شكل الذي
مت به .وميكن �إر�سال وثيقة �أو �أخرى من هذه الوثائق على الفور �إىل الدولة الطالبة .وت�ستطيع الدولة املطالبة ،بناء على طلب الدولة
الطالبة ،بيان ما �إذا كان التبليغ قد مت وفق قانون الدولة املطالبة .و�إذا مل يكن بالإمكان القيام بالتبليغ ،ميكن للدولة املطالبة �أن تنقل
�أ�سباب ذلك فورا �إىل الدولة الطالبة.
()14تبعا مل�سافة ال�سفر والرتتيبات املت�صلة به.
()15تعنى املادة  11باحل�صول على الب ّينة يف الإجراءات الق�ضائية ،وعلى �أخذ �أقوال الأ�شخا�ص بطريقة ال ت�ستلزم �إجراءات
ر�سمية كثرية ،وعلى تقدمي بنود الب ّينة.
()16حيثما ميكن ومتى كان ذلك يتفق مع املبادئ الأ�سا�سية للقوانني الوطنية ،ينبغي للأطراف �أن ت�سمح بتقدمي
ال�شهادات �أو البيانات �أو الأ�شكال الأخرى من امل�ساعدة بطريق االت�صال املرئي �أو و�سائل االت�صال احلديثة وينبغي �أن تكفل
اعتبار ال�شهادة الزور التي تقرتف يف هذه الأحوال جرما جنائيا.
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املادة 12
احلق يف رف�ض الإدالء بال�شهادة �أو الإلزام بالرف�ض
 -1يجوز لل�شخ�ص امل�ستدعى للإدالء ب�شهادته يف الدولة املطالبة �أو الدولة الطالبة �أن يرف�ض
الإدالء بال�شهادة يف � ٍّأي من احلالتني التاليتني:
(�أ)  �إذا كان قانون الدولة املطالبة ي�سمح لذلك ال�شخ�ص �أو يلزمه برف�ض الإدالء
ب�شهادته يف ظروف مماثلة يف �إجراءات دعاوى نا�شئة �أ�صال يف الدولة املطالبة؛ �أو
(ب) �إذا كان قانون الدولة الطالبة ي�سمح لذلك ال�شخ�ص �أو يلزمه برف�ض الإدالء ب�شهادته
يف ظروف مماثلة يف �إجراءات دعاوى نا�شئة �أ�صال يف الدولة الطالبة.
�  -2إذا ادعى �شخ�ص وجود حق �أو التزام برف�ض الإدالء بال�شهادة مبوجب قانون الدولة الأخرى،
م�صدق
ف�إنَّ على الدولة التي يكون ذلك ال�شخ�ص موجودا فيها �أن تعتمد ،يف هذا ال�صدد ،على �شهادة َّ
عليها �صادرة عن ال�سلطة املخت�صة يف الدولة الأخرى كدليل على وجود �أو عدم وجود ذلك احلق �أو
()17
االلتزام.
()12

املادة 13
تي�سري ح�ضور الأ�شخا�ص الذين يكونون رهن االحتجاز
()18
للإدالء بال�شهادة �أو للم�ساعدة يف التحقيقات
 -1يجوز ،بناء على طلب الدولة الطالبة ،و�إذا وافقت الدولة املطالبة وكان قانونها ي�سمح بذلك� ،أن
ينقل م�ؤقتا ال�شخ�ص املوجود رهن االحتجاز يف الدولة املطالبة �إىل الدولة الطالبة للإدالء ب�شهادته �أو
للم�ساعدة يف التحقيقات� ،شريطة �أن يوافق على ذلك.
 -2طيلة الفرتة التي يلزم �أن يظل ال�شخ�ص املنقول فيها رهن االحتجاز مبوجب قانون الدولة
املطالبة ،يكون على الدولة الطالبة �أن ت�ستبقي ذلك ال�شخ�ص رهن االحتجاز و�أن تعيده حمتجزا �إىل
الدولة املطالبة عند اختتام امل�س�ألة التي طلب نقله من �أجلها �أو قبل ذلك �إذا مل يعد ح�ضوره الزما.
�  -3إذا تلقت الدولة الطالبة �إفادة من الدولة املطالبة ب�أنه مل يعد مطلوبا احتجاز ال�شخ�ص املنقول،
يفرج عنه ويعامل معاملة ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف املادة  14من هذه املعاهدة.
()13

()17قد ترغب بع�ض البلدان يف الن�ص على �أن ال�شاهد الذي يقدم �شهادة يف الدولة الطالبة ال يجوز له �أن يرف�ض ال�شهادة
على �أ�سا�س امتياز معمول به يف الدولة املطالبة.
()18يجوز �أي�ض ًا يف املفاو�ضات الثنائية �إدراج �أحكام تتناول طرق ومواعيد رد الب ّينات ،وتن�ص على حد زمني لوجود ال�شخ�ص
الذي يكون رهن االحتجاز يف الدولة الطالبة.
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املادة 14
تي�سري ح�ضور �أ�شخا�ص �آخرين للإدالء بال�شهادة
()19
�أو للم�ساعدة يف التحقيقات
()12

 -1يجوز للدولة الطالبة طلب م�ساعدة الدولة املطالبة يف دعوة �شخ�ص:
(�أ) للمثول يف الإجراءات القانونية املتعلقة مب�س�ألة جنائية يف الدولة الطالبة ،ما مل يكن
ذلك ال�شخ�ص املتهم نف�سه؛ �أو
(ب) للم�ساعدة يف التحقيقات املتعلقة مب�س�ألة جنائية يف الدولة الطالبة.
 -2تدعو ال��دول��ة املطالبة ال�شخ�ص للح�ضور ك�شاهد �أو خبري يف الإج���راءات� ،أو للم�ساعدة
يف التحقيقات ،وتت�أكد الدولة املطالبة ،حيثما يقت�ضي ذل��ك ،من اتخاذ ترتيبات وافية ل�ضمان
�سالمة ال�شخ�ص.
 -3يبني الطلب �أمر احل�ضور القيمة التقريبية للبدالت املالية وتكاليف ال�سفر واملعي�شة التي تدفعها
الدولة املطالبة.
 -4يجوز للدولة املطالبة ،عندما ُيطلب منها ذلك ،منح �سلفة لل�شخ�ص ت�سددها الدولة الطالبة.

املادة 15
�سالمة الت�صرف
 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة  2من هذه املادة� ،إذا وجد �شخ�ص يف الدولة الطالبة بناء على طلب
مقدم مبوجب املادة � 13أو املادة  14من هذه املعاهدة:
َّ
(�أ)  ال يجوز احتجاز ذلك ال�شخ�ص �أو مقا�ضاته �أو معاقبته �أو تقييد حريته ال�شخ�صية ب� ِّأي
�شكل �آخر يف الدولة الطالبة فيما يتعلق ب� ِّأي فعل �أو تق�صري كان �سابقا� ،أو ب� ِّأي �إدانة كانت �سابقة،
ملغادرته الدولة املطالبة؛
(ب) ال يجوز �إل��زام ذلك ال�شخ�ص ،بدون موافقته ،ب�أن يديل ب�شهادة يف � ِّأي ق�ضية �أو �أن
ي�ساعد يف � ِّأي حتقيق غري مت�صل بالق�ضية �أو التحقيق اللذين يتعلق بهما الطلب.
 -2يتوقف العمل بالفقرة  1من هذه امل��ادة �إذا مل يغادر ذلك ال�شخ�ص ،وهو حر يف املغادرة،
الدولة الطالبة يف غ�ضون [ ]15يوما متتاليا� ،أو � ِّأي مدة �أطول يتفق عليها الطرفان ،بعد �أن يكون ذلك
()20

()13

()19تت�ضمن الفقرة  3من املادة  14الأحكام املت�صلة بدفع نفقات ال�شخ�ص الذي يقدم امل�ساعدة� .أما التفا�صيل الإ�ضافية،
كالن�ص على دفع التكاليف مقدما ،فيمكن بحثها يف مفاو�ضات ثنائية.
()20قد تكون �أحكام املادة  15الزمة باعتبارها الطريقة الوحيدة للح�صول على ب ّينات هامة يف الإجراءات القانونية املتعلقة
بجرائم خطرية ترتكب على ال�صعيد الوطني �أو على �صعيد يتجاوز احلدود الوطنية .ومع ذلك ،نظرا لأنَّ هذه الأحكام قد تثري
�صعوبات لبع�ض البلدان ،ف�إنه ميكن حتديد م�ضمونها بدقة �أثناء املفاو�ضات الثنائية ،مبا يف ذلك �إدخال �أي �إ�ضافات �أو تعديالت
عليها.
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ال�شخ�ص قد �أخرب �أو ب ِّلغ ر�سم ًّيا ب�أنَّ ح�ضوره مل يعد الزم ًا� ،أو �إذا غادر الدولة الطالبة ثم عاد �إليها
مبح�ض �إرادته.
 -3ال�شخ�ص الذي ال يوافق على طلب مبوجب املادة � 13أو ال ي�ستجيب لدعوة مبوجب املادة ،14
ال يكون ب�سبب ذلك عر�ضة ل ِّأي عقوبة وال خا�ضعا ل ِّأي تدبري ق�سري ،رغم � ِّأي بيان خمالف لذلك يف
الطلب �أو يف �أمر احل�ضور.

املادة 16
توفري الوثائق وال�سجالت الأخرى املتاحة للجمهور
 -1تو ِّفر ال��دول��ة املطالبة ن�سخ ًا م��ن ال��وث��ائ��ق وال�سجالت التي يكون االط�ل�اع عليها متاحا
للجمهور باعتبارها جزءا من �سجل عام �أو غري ذلك� ،أو التي تكون متاحة للجمهور لغر�ض ال�شراء
�أو املعاينة.
 -2يجوز للدولة املطالبة �أن تو ِّفر ن�سخ ًا من � ِّأي وثيقة �أخ��رى �أو �سجل �آخ��ر مبوجب ال�شروط
نف�سها التي مت ّكنها من توفري تلك الوثيقة �أو ذلك ال�سجل ل�سلطات �إنفاذ القوانني �أو ال�سلطات
الق�ضائية لديها.
املادة 17
()22
التفتي�ش واحلجز
تنفذ الدولة املطالبة ،بقدر ما ي�سمح قانونها ،طلبات تفتي�ش � ِّأي مواد وحجزها وت�سليمها �إىل
الدولة الطالبة لأغرا�ض ا�ستداللية� ،شريطة حماية حقوق الغري من ذوي النية احل�سنة.
()21

()12

()13

املادة 81
عائدات اجلرمية
 -1يف هذه املادة تعني عبارة "عائدات اجلرمية" � َّأي ممتلكات ي�شتبه يف �أنها� ،أو تكت�شف املحكمة
�أنها ،ممتلكات مت�أتية �أو متحققة ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر ،نتيجة الرتكاب جرم� ،أو �أنها متثل
قيمة ممتلكات �أو مكا�سب �أخرى مت�أتية من ارتكاب جرم.
()23

()14

()24

()15

()21قد يرى البع�ض �أن هذه امل�س�ألة ينبغي �أن تكون ا�ستن�سابية .وميكن بحث حكمي هذه املادة يف مفاو�ضات ثنائية.
()22ميكن �إعداد ترتيبات ثنائية ت�شمل توفري املعلومات عن نتائج التفتي�ش واحلجز ،ومراعاة ال�شروط املفرو�ضة فيما يتعلق
بت�سليم املمتلكات املحجوزة.
()23احلوا�شي امللحقة بهذه املادة ب�صيغتها الأ�صلية باعتبارها الربوتوكول االختياري امللحق باملعاهدة النموذجية لتبادل
امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية فيما يخ�ص عائدات اجلرمية حذفت وفقاً للفقرة  15من املرفق الأول من القرار .112/53
()24بد�أت امل�ساعدة على التجريد من عائدات اجلرمية ت�صبح �أداة مهمة يف جمال التعاون الدويل .وتظهر �أحكام مماثلة
ملا ورد يف هذه املادة يف معاهدات كثرية ثنائية للم�ساعدة .وميكن الن�ص على تفا�صيل �أخرى يف �إطار الرتتيبات الثنائية .ومن
امل�سائل التي ميكن النظر فيها احلاجة �إىل �أحكام �أخرى تتناول امل�سائل املت�صلة بال�س ّرية امل�صرفية .وميكن الن�ص على �أحكام
لالقت�سام العادل لعائدات اجلرمية بني الدول املتعاقدة �أو للنظر يف الت�صرف يف العائدات على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
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 -2ت�سعى الدولة املطالبة� ،إذا طُ لب منها ذلك� ،إىل الت�أكد مما �إذا كانت �أية عائدات من اجلرمية
املدعى ارتكابها موجودة داخل الأرا�ضي اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية ،وتعلم الدولة الطالبة بنتائج
حترياتها .و ُتعلم الدولة الطالبة الدولة املطالبة ،عند توجيه طلبها ،بدواعي اعتقادها ب�أنَّ هذه العائدات
قد تكون موجودة داخل الأرا�ضي اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية.
يقدم مبوجب الفقرة  2من هذه امل��ادة� ،إىل اقتفاء �أثر
 -3ت�سعى الدولة املطالبة ،تلبية لطلب َّ
املمتلكات ،والتحقيق يف املعامالت املالية ،واحل�صول على املعلومات �أو البيانات الأخرى التي ميكن �أن
ت�ساعد على ت�أمني ا�ستعادة الأموال املت�أتية من اجلرمية.
 -4عندما يتم ،عم ًال بالفقرة  2من هذه املادة ،العثور على العائدات امل�شتبه يف �أنها مت�أتية من
اجلرمية ،تتخذ الدولة املطالبة ،عندما ُيطلب منها ذلك ،التدابري التي ي�سمح بها قانونها ملنع � ِّأي
تعامل �أو نقل �أو ت�صرف يف العائدات امل�شتبه يف �أنها مت�أتية من هذه اجلرمية ريثما تبت حمكمة يف
الدولة الطالبة يف �أمر هذه العائدات نهائ ًّيا.
 -5تعمد الدولة املطالبة ،بقدر ما ي�سمح به قانونها� ،إىل �إنفاذ �أيِّ �أمر قطعي �صادر عن حمكمة يف
الدولة الطالبة بالتجريد من عائدات اجلرمية �أو مب�صادرتها �أو �إىل ال�سماح ب�إنفاذه �أو �إىل اتخاذ �إجراء
()25
منا�سب �آخر ل�ضبط العائدات بناء على طلب الدولة الطالبة.
()12

-6

يكفل الطرفان احرتام حقوق الغري ذوي النية احل�سنة ،لدى تطبيق هذه املادة.

املادة 19

الت�صديق والتوثيق
تقدم ا�ستجابة له� ،إىل
ال يحتاج طلب امل�ساعدة وم�ستنداته ،وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي َّ
ت�صديق �أو توثيق.
()26

()13

()25قد ترغب الأطراف يف النظر يف تو�سيع نطاق تطبيق هذه املادة ب�إدراج �إ�شارات �إىل تعوي�ض ال�ضحايا وا�سرتداد
الغرامات املفرو�ضة كحكم يف مقا�ضاة جنائية.
()26تق�ضي قوانني بع�ض البلدان بتوثيق ما حتيله �إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى حماكمها ،ولذا
�سيلزمها حكم يبينّ التوثيق املطلوب.

اجلزء اخلام�س� ،أو ًال -املعاهدات النموذجية

369

املادة 20

التكاليف
تتحمل الدولة املطالبة التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ،ما مل يقرر الطرفان خالف ذلك .و�إذا
كانت تلبية الطلب حتتاج �أو �سوف حتتاج �إىل نفقات كبرية �أو ا�ستثنائية ،يت�شاور الطرفان مق َّدم ًا يف
حتمل التكاليف.
حتديد الأحكام وال�شروط التي �سينفذ الطلب مبوجبها ،وكذلك الطريقة التي �سيتم بها ُّ
()27

()12

املادة 21

الت�شاور
يت�شاور الطرفان فورا ،بطلب من �أيهما ،ب�ش�أن تف�سري هذه املعاهدة �أو تطبيقها �أو تنفيذها،
�سواء ب�صفة عامة �أو فيما يتعلق بحالة معينة.

املادة 22

�أحكام ختامية
 -1تخ�ضع هذه املعاهدة [للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة] .ويتم تبادل �صكوك [الت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة] يف �أقرب وقت ممكن.
 -2يبد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك [الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة].
تقدم بعد بدء نفاذها ،حتى ولو كانت الأفعال �أو �أوجه
 -3تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي َّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
 -4يجوز ل ٍّأي من الطرفني املتعاقدين �أن ينهي هذه املعاهدة ب�إر�سال �إ�شعار كتابي بذلك �إىل الطرف
الآخر .ويبد�أ نفاذ الإنهاء بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الطرف الآخر ذلك الإ�شعار.
و�إثباتا لذلك ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من حكومتيهما ،بالتوقيع على
هذه املعاهدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُح ِّررت يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتني [باللغات] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] والن�صان
كالهما مت�ساويان [والن�صو�ص كلها مت�ساوية] يف احلجية.
()27ميكن �إدراج �أحكام �أكرث تف�صيال ،ك�أن تتحمل الدولة املطالبة التكاليف العادية لتلبية طلب امل�ساعدة ب�شرط �أن تتحمل
الدولة الطالبة (�أ) النفقات اال�ستثنائية �أو غري العادية الالزمة لتلبية الطلب؛ حيثما ت�شرتط الدولة املطالبة ذلك ورهنا مب�شاورات
�سابقة؛ و(ب) النفقات املرتبطة بنقل �أي �شخ�ص �إىل �أرا�ضي الدولة املطالبة �أو منها ،وكذلك �أية �أتعاب �أو بدالت �أو نفقات يتعني دفعها
�إىل ذلك ال�شخ�ص ما دام موجودا يف الدولة الطالبة بناء على طلب منها مبوجب املواد � 11أو � 13أو 14؛ الفقرتني  3و4؛ و(ج) النفقات
املرتبطة بنقل اخلفراء �أو املرافقني الر�سميني؛ و(د) النفقات التي يتطلبها احل�صول على تقارير اخلرباء.
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 -49معاهدة منوذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات
يف امل�سائل اجلنائية*
12

�إنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
رغبة منهما يف زيادة تعزيز التعاون الدويل وامل�ساعدة املتبادلة يف جمال العدالة اجلنائية ،على
�أ�سا�س مبادئ احرتام ال�سيادة الوطنية والوالية الق�ضائية الوطنية وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للدول،
و�إميانا منهما ب�أنَّ هذا التعاون من �ش�أنه �أن يدعم �أهداف العدالة و�إعادة اال�ستقرار االجتماعي
للمجرمني ويعزز م�صالح �ضحايا اجلرمية،
و�إذ ي�ضعان يف االعتبار �أنَّ نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية ي�سهم يف �إقامة العدل ب�صورة
ف َّعالة ويف احلد من تنازع االخت�صا�صات،
و�إذ يدركان �أنَّ نقل الإج��راءات يف امل�سائل اجلنائية ميكن �أن ي�ساعد على جتنب االحتجاز
ال�سابق للمحاكمة ويقلل بالتايل من عدد نزالء ال�سجون،
واقتناعا منهما ،لذلك ،ب�أنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية،
وقد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
نطاق التطبيق
�  -1إذا ا�شتبه يف �أنَّ �شخ�صا ما قد ارتكب عم ًال يج ّرمه قانون دولة طرف متعاقد ،جاز لتلك الدولة
�أن تطلب �إىل دولة �أخرى تكون طرف ًا متعاقد ًا اتخاذ �إجراءات بخ�صو�ص هذا اجلرم� ،إذا اقت�ضت ذلك
دواعي �إقامة العدل على الوجه ال�سليم.
 -2لغر�ض تطبيق هذه املعاهدة ،يتخذ الطرفان املتعاقدان التدابري الت�شريعية الالزمة ل�ضمان �أنَّ
الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة التخاذ �إجراءات �سوف مي ّكن الدولة املطالبة من ممار�سة الوالية
الق�ضائية ال�ضرورية.

املادة 2
قنوات االت�صال
يقدم طلب اتخاذ الإج��راءات كتابة .ويحال الطلب وم�ستنداته واملرا�سالت الالحقة ،عرب
َّ
القنوات الدبلوما�سية ،مبا�شرة بني وزارتي العدل �أو �أية �سلطات �أخرى يحددها الطرفان.
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،118/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
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املادة 3
الوثائق املطلوبة
 -1يت�ضمن طلب اتخاذ الإجراءات املعلومات التالية �أو يكون م�شفوعا بها:
(�أ) ال�سلطة مقدِّ مة الطلب؛
(ب) و�صف للفعل املطلوب نقل الإجراءات ب�ش�أنه ،مبا يف ذلك حتديد زمان ومكان ارتكاب
اجلرم؛
(ج) بيان بنتائج التحقيقات التي ت�ؤ ّكد اال�شتباه يف ارتكاب جرم؛
(د) الأحكام القانونية للدولة الطالبة التي مبوجبها يعترب الفعل املقرتف جرما؛
(ﻫ) معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية امل�شتبه فيه وجن�سيته وحمل �إقامته.
املقدمة دعم ًا لطلب اتخاذ �إجراءات برتجمة لها بلغة الدولة املطالبة �أو بلغة
 -2ت�شفع امل�ستندات َّ
�أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.

املادة 4
الت�صديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني ،وما مل يقرر الطرفان خالف ذلك ،ال يحتاج طلب اتخاذ الإجراءات
()1
وم�ستنداته ،وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي تق َّدم ا�ستجابة له� ،إىل ت�صديق �أو توثيق.
()12

املادة 5
البت يف الطلب
تنظر ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املطالبة فيما تفعله ب�ش�أن طلب اتخاذ الإجراءات ،وذلك
من �أجل اال�ستجابة لهذا الطلب على �أكمل وجه ممكن يف نطاق قانونها ،وتقوم على الفور ب�إخطار
الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه.

()1تق�ضي قوانني بع�ض البلدان بتوثيق ما حتيله �إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى حماكمها ،ولذا
�سيلزمها حكم يبني التوثيق املطلوب.
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املادة 6
التجرمي املزدوج
ال ي�ستجاب لطلب اتخاذ الإجراءات �إ َّال �إذا كان الفعل املرتكب ،الذي ي�سند �إليه الطلب ،ي�ش ّكل
جرما �إذا ار ُتكب يف �أرا�ضي الدولة املطالبة.

املادة 7
مربرات الرف�ض
�إذا رف�ضت الدولة املطالبة قبول طلب لنقل الإج��راءات ،تعينَّ عليها �أن تب ِّلغ الدولة الطالبة
()2
ب�أ�سباب هذا الرف�ض .ويجوز رف�ض القبول يف احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا مل يكن امل�شتبه فيه من رعايا الدولة املطالبة �أو من املقيمني فيها عادة؛
(ب) �إذا كان الفعل يعترب جرما مبقت�ضى القانون الع�سكري لكنه ال يعترب جرما مبقت�ضى
القانون اجلنائي العادي �أي�ضا؛
(ج) �إذا كان للجرم عالقة بال�ضرائب �أو الر�سوم �أو اجلمارك �أو النقد الأجنبي؛
(د)  �إذا اعتربت الدولة املطالبة �أنَّ اجلرم ذو طابع �سيا�سي.
()12

املادة 8
و�ضع ال�شخ�ص امل�شتبه فيه
 -1يجوز لل�شخ�ص امل�شتبه فيه �أن ُيبدي ل ٍّأي من الدولتني رغبته يف نقل الإجراءات .ويجوز �أي�ض ًا �أن
ينوب عنه يف �إبداء هذه الرغبة ممثله القانوين �أو �أحد �أقربائه املقربني.
 -2على الدولة الطالبة �أن ت�سمح ،عند الإمكان ،لل�شخ�ص امل�شتبه فيه ب�إبداء ر�أيه ب�ش�أن اجلرم
املدعى ارتكابه ،ونقل الإجراءات املزمع ،قبل �أن تتق َّدم بطلب نقل الإج��راءات ،وذلك ما مل يكن هذا
ال�شخ�ص قد ف ّر من العدالة �أو عرقل �سريها ب�أيِّ طريقة �أخرى.

املادة 9
حقوق ال�ضحية
تكفل الدولتان ،الطالبة واملطالبة� ،أ َّال ي�ؤدي نقل الإجراءات �إىل امل�سا�س بحقوق �ضحية اجلرم،
وال �سيما حقوقها يف اال�سرتداد �أو التعوي�ض� ،إذا مل يتم التو�صل �إىل ت�سوية ب�ش�أن مطالب ال�ضحية قبل
()2قد ترغب الدول ،عند التفاو�ض على �أ�سا�س هذه املعاهدة النموذجية ،يف �أن ت�ضيف �إىل هذه القائمة �أ�سباب رف�ض �أو
�شروطا �أخرى تت�صل على �سبيل املثال بطبيعة اجلرم �أو مدى خطورته� ،أو بحماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية �أو باعتبارات خا�صة
بالنظام العام.
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النقل ،يجب �أن ت�سمح الدولة املطالبة بعر�ض املطالب يف الإجراءات املنقولة� ،إذا كان قانونها ي�سمح
بذلك .ويف حالة وفاة ال�ضحية ي�سري هذا احلكم بالتايل على ُمعاليها.

املادة 10
�أثر نقل الإجراءات بالن�سبة للدولة الطالبة
(عدم حماكمة ال�شخ�ص على ذات اجلرم مرتني)
متى قبلت الدولة املطالبة طلب اتخاذ الإج��راءات �ضد امل�شتبه فيه كان على الدولة الطالبة
وقف املقا�ضاة م�ؤقتا ،با�ستثناء التحقيقات ال�ضرورية ،مبا فيها تقدمي امل�ساعدة الق�ضائية �إىل الدولة
املطالبة باتخاذ �إج��راءات� ،إىل �أن تخطرها هذه الأخرية ب�أنَّ الق�ضية قد مت الت�صرف فيها ب�صفة
نهائية .وعلى الدولة الطالبة �أن متتنع امتناعا قاطعا ،منذ ذلك التاريخ ف�صاعداً ،عن امل�ضي يف
املقا�ضاة ب�ش�أن اجلرم ذاته.

املادة 11
�أثر نقل الإجراءات بالن�سبة للدولة املطالبة
 -1تخ�ضع الإجراءات املنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة املطالبة ،وعلى هذه الدولة ،عند توجيهها
االتهام مبوجب قانونها �إىل ال�شخ�ص امل�شتبه فيه� ،أن جتري التعديل الالزم فيما يتعلق بعنا�صر معينة
من التو�صيف القانوين للجرم .و�إذ كان اخت�صا�ص هذه الدولة مبنيا على احلكم الوارد يف الفقرة  2من
امل��ادة  1من هذه املعاهدة ،يجب �أ َّال تكون العقوبة التي يحكم بها يف هذه الدولة �أ�شد من العقوبة
املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة الطالبة.
 -2يكون ل ِّأي �إج��راء يتخذ يف الدولة الطالبة ،وفق ًا لقوانينها ،ب�صدد الإج��راءات �أو املتطلبات
الإجرائية نف�س ال�شرعية يف الدولة املطالبة كما لو كان ذلك الإجراء قد ا ُتخذ يف هذه الدولة �أو من
ِقبل �سلطاتها ،ما دام ذلك متفقا مع �أحكام قانونها.
 -3على الدولة املطالبة �إبالغ الدولة الطالبة بالقرار الذي ا ُتخذ نتيجة للإجراءات .ولهذا الغر�ض،
حتال �إىل الدولة الطالبة ن�سخة من � ِّأي قرار نهائي يتخذ ،عندما يطلب منها ذلك.

املادة 12
التدابري امل�ؤقتة
متى �أعلنت الدولة الطالبة عن عزمها على �إر�سال طلب لنقل الإجراءات ،جاز للدولة املطالبة،
بناء على طلب حمدد يق َّدم لهذا الغر�ض من الدولة الطالبة� ،أن تطبق جميع التدابري امل�ؤقتة ،مبا يف ذلك
التحفظ امل�ؤقت على املتهم واحلجز على ممتلكاته ،التي ميكن تطبيقها مبوجب قوانينها لو �أنَّ اجلرم
املطلوب نقل الإجراءات ب�صدده كان قد ارتكب يف �أرا�ضيها.
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املادة 13
تعدد الدعاوى اجلنائية
�إذا اتخذت �إج��راءات جنائية يف دولتني �أو �أكرث �ضد ال�شخ�ص امل�شتبه فيه نف�سه ب�صدد اجلرم
نف�سه ،كان على الدول املعنية �أن جتري م�شاورات فيما بينها لتحديد الدولة التي تنفرد مبتابعة الإجراءات.
ويكون لالتفاق الذي يتم التو�صل �إليه بهذا ال�صدد نف�س الآثار التي تكون لطلب لنقل الإجراءات.

املادة 14
التكاليف
	ال ترد � ُّأي تكاليف يتكبدها طرف متعاقد ب�سبب نقل الإجراءات ،ما مل تتفق الدولتان الطالبة
واملطالبة على خالف ذلك.

املادة 15
�أحكام ختامية
 -1تخ�ضع هذه املعاهدة [للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة] .ويجب �أن يتم تبادل وثائق [الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة] يف �أقرب وقت ممكن.
 -2يبد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك [الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة].
تقدم بعد بدء نفاذها ،حتى ولو كانت الأفعال �أو �أوجه
 -3تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي َّ
التق�صري ذات ال�صلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
 -4يجوز ل ٍّأي من الطرفني املتعاقدين �أن ين�سحب من هذه املعاهدة ب�إر�سال �إ�شعار كتابي بذلك �إىل
الطرف الآخر .ويبد�أ نفاذ الإنهاء بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الطرف الآخر ذلك الإ�شعار.
و�إثباتا لذلك ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من حكومتيهما ،بالتوقيع على
هذه املعاهدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُح ِّررت يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتني [باللغات] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] والن�صان
كالهما مت�ساويان [والن�صو�ص كلها مت�ساوية] يف احلجية.
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 -50معاهدة منوذجية ب�ش�أن نقل الإ�شراف على املجرمني
املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو املفرج عنهم
�إفراجا م�شروطا*
12

�إنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
رغبة منهما يف زيادة تعزيز التعاون الدويل وامل�ساعدة املتبادلة يف ميدان العدالة اجلنائية،
على �أ�سا�س مبد�أي احرتام ال�سيادة الوطنية والوالية الق�ضائية الوطنية وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول،
و�إميانا منهما ب�أنَّ هذا التعاون من �ش�أنه �أن يدعم �أهداف العدالة و�إعادة اال�ستقرار االجتماعي
للمحكوم عليهم ويعزز م�صالح �ضحايا اجلرمية،
و�إذ ي�ضعان يف االعتبار �أنَّ نقل الإ�شراف على املجرمني املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو
املفرج عنهم �إفراجا م�شروطا ميكن �أن ي�سهم يف زيادة ا�ستخدام بدائل ال�سجن،
و�إذ يدركان �أنَّ الإ�شراف على املجرم يف وطنه الأ�صلي ،بدال من �إنفاذ احلكم يف بلد ال جذور له
فيه ،ي�سهم �أي�ض ًا يف �إعادة �إدماجه يف املجتمع خالل فرتة �أق�صر وعلى نحو �أكرث فعالية،
واقتناعا منهما ،لذلك ،ب�أنَّ تي�سري الإ�شراف على املجرمني املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو
املفرج عنهم �إفراجا م�شروطا يف دولة �إقامتهم املعتادة من �ش�أنه �أن يعزز �إعادة ت�أهيلهم اجتماعيا
وزيادة تطبيق بدائل ال�سجن،
قد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
نطاق التطبيق
 -1تنطبق هذه املعاهدة �إذا ق�ضى قرار نهائي من حمكمة ب�إدانة �شخ�ص بارتكاب جرمية ،و�أ�صبح
هذا ال�شخ�ص:
(�أ) مو�ضوعا حتت االختبار دون �صدور حكم �ضده؛
(ب) حمكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يت�ضمن احلرمان من احلرية؛
(ج) حمكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الإفراج امل�شروط) �أو تقرر وقف تنفيذه ،كليا �أو جزئيا،
وقفا م�شروطا� ،سواء كان هذا القرار قد �صدر عند �صدور احلكم �أو بعده.
 -2يجوز للدولة التي �صدر فيها القرار (الدولة امل�صدرة للحكم) �أن تطلب من دولة �أخرى (الدولة
املنفذة) �أن تتوىل امل�س�ؤولية عن تطبيق �أحكام القرار (نقل الإ�شراف).
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،119/45املعتمد يف  14كانون الأول/دي�سمرب .1990
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املادة 2
قنوات االت�صال
يقدم طلب نقل الإ�شراف كتابة ،ويحال الطلب وم�ستنداته واملرا�سالت الالحقة ،عرب القنوات
َّ
الدبلوما�سية ،مبا�شرة بني وزارتي العدل �أو بني �أية �سلطات �أخرى يحددها الطرفان.

املادة 3
الوثائق املطلوبة
 -1يت�ضمن طلب نقل الإ�شراف جميع املعلومات الالزمة عن هوية املحكوم عليه وجن�سيته وحمل
�إقامته .وي�شفع الطلب بالن�ص الأ�صلي لقرار املحكمة امل�شار �إليه يف املادة  1من هذه املعاهدة� ،أو
بن�سخة منه ،مع �شهادة تفيد ب�أنَّ هذا القرار نهائي.
املقدمة دعما لطلب نقل الإ�شراف برتجمة لها بلغة الدولة املطا َلبة �أو ب�أية لغة
 -2ت�شفع امل�ستندات َّ
�أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.

املادة 4
الت�صديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني ،وما مل يقرر الطرفان خالف ذل��ك ،ال يحتاج طلب نقل الإ�شراف
()1
تقدم ا�ستجابة له� ،إىل ت�صديق �أو توثيق.
وم�ستنداته ،وكذلك الوثائق واملواد الأخرى التي َّ
()12

املادة 5
البت يف الطلب
تنظر ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املنفذة فيما تفعله ب�ش�أن طلب الإ�شراف ،وذلك من �أجل
اال�ستجابة لهذا الطلب على �أكمل وجه ممكن يف نطاق قانونها ،وتقوم على الفور ب�إخطار الدولة
امل�صدرة للحكم بالقرار الذي تتخذه.

()1تق�ضي قوانني بع�ض البلدان بتوثيق ما حتيله �إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى حماكمها ،ولذا
�سيلزمها حكم يبينّ التوثيق املطلوب.
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املادة 6
()2
التجرمي املزدوج
()12

ال ي�ستجاب لطلب نقل الإ�شراف �إ َّال �إذا كان الفعل املرتكب ،الذي ي�ستند �إليه طلب الإ�شراف،
ي�ش ّكل جرما �إذا ارتكب يف �أرا�ضي الدولة املنفذة.

املادة 7
()3
مربرات الرف�ض
()13

�إذا رف�ضت الدولة املنفذة قبول طلب لنقل الإ�شراف ،تعينّ عليها �أن تب ِّلغ الدولة امل�صدرة للحكم
ب�أ�سباب هذا الرف�ض .ويجوز رف�ض القبول يف احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا مل يكن ال�شخ�ص املحكوم عليه من رعايا الدولة املنفذة �أو من املقيمني فيها عادة؛
(ب) �إذا كان الفعل يعترب جرما مبقت�ضى القانون الع�سكري لكنه ال يعترب جرما مبقت�ضى
القانون اجلنائي العادي �أي�ضا؛
(ج) �إذا كانت للجرم عالقة بال�ضرائب �أو الر�سوم �أو اجلمارك �أو النقد الأجنبي؛
(د)  �إذا اعتربت الدولة املنفذة �أنَّ اجلرم ذو طابع �سيا�سي؛
(ﻫ)  �إذا مل يعد ب�إمكان الدولة املنفذة ،مبقت�ضى قوانينها ،القيام بالإ�شراف �أو �إنفاذ العقوبة
يف حالة العدول عن احلكم امل�شروط �أو الإفراج امل�شروط ،ب�سبب انق�ضاء الوقت.

املادة 8
و�ضع ال�شخ�ص املحكوم عليه
يجوز لل�شخ�ص� ،سواء كان قد ُحكم عليه �أو ما زال حتت املحاكمة� ،أن يبدي للدولة امل�صدرة
للحكم رغبته يف نقل الإ�شراف ،وا�ستعداده للوفاء ب�أية �شروط تفر�ض يف هذا ال�صدد .ويجوز كذلك
�أن يبدي هذه الرغبة ممثله القانوين �أو �أقاربه الأقربون .وتقوم الدولتان املتعاقدتان ،حيثما كان
ذل��ك مالئما ،ب�إ�شعار املجرم �أو �أق��ارب��ه الأق��رب�ين بالإمكانيات املتاحة يف ه��ذا ال�صدد مبقت�ضى
هذه املعاهدة.

()2قد ترغب الدول ،عند التفاو�ض على �أ�سا�س هذه املعاهدة النموذجية ،يف التنازل عن �شرط التجرمي املزدوج.
()3قد ترغب الدول ،عند التفاو�ض على �أ�سا�س هذه املعاهدة النموذجية ،يف �أن ت�ضيف �إىل هذه القائمة �أ�سباب رف�ض �أخرى
�أو �شروطا �أخرى ،تت�صل على �سبيل املثال ،بطبيعة اجلرم �أو مدى خطورته� ،أو بحماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية� ،أو باعتبارات خا�صة
بالنظام العام.
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املادة 9
حقوق ال�ضحية
لدى نقل الإ�شراف ،تكفل الدولة امل�صدرة للحكم والدولة املنفذة عدم امل�سا�س بحقوق �ضحية
اجلرم نتيجة لنقل الإ�شراف ،وال �سيما حقوقها يف اال�سرتداد �أو التعوي�ض .ويف حالة وفاة ال�ضحية،
ي�سري هذا احلكم بالتايل على معاليها.

املادة 10
�أثر نقل الإ�شراف بالن�سبة للدولة امل�صدرة للحكم
�إذا قبلت الدولة املنفذة م�س�ؤولية تطبيق الأحكام القرار ال�صادر يف الدولة امل�صدرة للحكم،
ترتب على ذلك وقف �صالحيات هذه الدولة الأخرية لإنفاذ احلكم.

املادة 11
�أثر نقل الإ�شراف بالن�سبة للدولة املنفذة
 -1ينفذ الإ�شراف الذي ينقل بناء على اتفاق ،وكذلك الإجراءات الالحقة ،طبق ًا لقانون الدولة
املنفذة .ويكون لهذه الدولة وحدها حق العدول عن احلكم امل�شروط �أو الإفراج امل�شروط .كما يجوز
لها �أن تقوم� ،إىل املدى الذي يقت�ضيه ذلك ،بتكييف ال�شروط �أو التدابري املق�ضي بها ح�سب قوانينها
هي ،على �أ َّال تكون هذه التدابري �أو ال�شروط �أكرث ت�شددا يف طبيعتها �أو مدتها من تلك التي حكم بها
يف الدولة امل�صدرة للحكم.
�  -2إذا ع ّدلت الدولة املنفذة عن احلكم امل�شروط �أو الإفراج امل�شروط ،تعينّ عليها �أن تنفذ احلكم
وفق ًا لقوانينها هي ،ولكن دون �أن تتجاوز يف ذلك احلدود التي فر�ضتها الدولة امل�صدرة للحكم.

املادة 12
املراجعة والعفو والعفو ال�شامل
 -1للدولة امل�صدرة للحكم ،وحدها ،حق البت يف � ِّأي طلب لإعادة النظر يف الق�ضية.
 -2يحق ل ٍّأي من طريف االتفاق �أن مينح العفو� ،أو العفو ال�شامل� ،أو �أن يخفف العقوبة التي ن�ص
عليها احلكم ،وفق ًا لد�ستوره �أو قوانينه الأخرى.

املادة 13
الإعالم
 -1يبقي كل من الطرفني املتعاقدين الطرف الآخر ،بقدر ما يلزم ،على علم بجميع الظروف التي
ميكن �أن ت�ؤثر يف تدابري الإ�شراف �أو الإنفاذ يف الدولة املنفذة .وحتقيقا لهذه الغاية ،يحيل كل منهما
�إىل الآخر ن�سخا من � ِّأي قرار ذي �صلة بهذا الأمر.
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 -2بعد انتهاء فرتة الإ�شراف ،تقدِّ م الدولة املنفذة �إىل الدولة امل�صدرة للحكم ،بناء على طلبها،
تقريرا نهائيا عن �سلوك ال�شخ�ص الذي خ�ضع للإ�شراف ومدى امتثاله للتدابري التي فر�ضت.

املادة 14
التكاليف
ال ترد تكاليف الإ�شراف والإنفاذ املتكبدة يف الدولة املنفذة �إ َّال �إذا اتفقت هذه الدولة املنفذة
والدولة امل�صدرة للحكم على غري ذلك.

املادة 15
�أحكام ختامية
 -1تخ�ضع هذه املعاهدة [للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة] .ويتم تبادل �صكوك [الت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة] يف �أقرب وقت ممكن.
 -2يبد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك [الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة].
تقدم بعد بدء نفاذها ،حتى ولو كانت الأفعال �أو �أوجه
 -3تنطبق هذه املعاهدة على الطلبات التي َّ
التق�صري ذات ال�صلة وقد وقعت قبل ذلك التاريخ.
 -4يجوز ل ٍّأي من الطرفني املتعاقدين �أن ينهي هذه املعاهدة ب�إر�سال �إ�شعار كتابي بذلك �إىل الطرف
الآخر .ويبد�أ نفاذ الإنهاء بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الطرف الآخر ذلك الإ�شعار.
و�إثباتا لذلك ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من حكومتيهما ،بالتوقيع على
هذه املعاهدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُح ِّررت يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتني [باللغات] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] والن�صان
كالهما مت�ساويان [والن�صو�ص كلها مت�ساوية] يف احلجية.
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 -51معاهدة منوذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف
لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة***،
12

�إنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
�إدراك ًا منهما للحاجة �إىل التعاون يف ميدان العدالة اجلنائية،
ورغبة منهما يف زيادة فعالية التعاون بني بلديهما يف مكافحة الأن�شطة الإجرامية التي ت�ستهدف
املمتلكات الثقافية املنقولة ،وذلك بو�ضع تدابري ترمي �إىل عرقلة االجتار غري امل�شروع عرب احلدود
الوطنية باملمتلكات الثقافية املنقولة �سواء كانت م�سروقة �أو مل تكن ،وفر�ض عقوبات �إدارية وجزائية
منا�سبة وف َّعالة على مرتكبيه وتوفري و�سيلة لرد تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها،
قد اتفقا على ما يلي:

املادة 1
()1
نطاق التطبيق والتعريف
()13

 -1لأغرا�ض هذه املعاهدة ،تفهم عبارة املمتلكات الثقافية املنقولة( )2على �أنها ت�شري �إىل املمتلكات
التي تع ّينها بالتحديد �أية دولة طرف ،لأ�سباب دينية �أو غري دينية ،بو�صفها ممتلكات تخ�ضع ملراقبة
الت�صدير بحكم �أهميتها لعلم الآث��ار �أو ع�صور ما قبل التاريخ �أو للتاريخ �أو الأدب �أو الفن �أو العلم،
وبو�صفها تنتمي �إىل واحدة �أو �أكرث من الفئات التالية:
(�أ) املجموعات والع ّينات النادرة من احليوانات والنباتات واملعادن ومواد الت�شريح ،واملواد
ذات الأهمية لعلم الإحاثة؛
(ب) املمتلكات التي لها �صلة بالتاريخ ،مبا يف ذلك تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ
الع�سكري وتاريخ املجتمعات والديانات ،وبحياة القادة واملفكرين والعلماء والفنانني وغريهم من
ال�شخ�صيات الوطنية البارزة ،وبالأحداث ذات الأهمية الوطنية؛
()14

*م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير
من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع باء ،1-املرفق.
**ميكن �أن ُيطلق على املعاهدة ا�سم بديل هو" :معاهدة منوذجية ب�ش�أن اجلرائم املتعلقة برد املمتلكات الثقافية املنقولة".
()1يقرتح بديالن للفقرة  1من املادة  1هما" ’1‘ :ت�شمل هذه املعاهدة جميع مفردات املمتلكات الثقافية املنقولة التي ت�سميها
دولة طرف هذه الت�سمية على وجه التحديد ،وتخ�ضع ملراقبة الت�صدير من جانب تلك الدولة الطرف"؛ �أو‘" ’2ت�شمل هذه املعاهدة
مفردات املمتلكات الثقافية املنقولة التي تتفق الدولتان الطرفان اتفاقا حمددا على �أنها تخ�ضع ملراقبة الت�صدير".
()2تتبع الفئات �إىل حد كبري القائمة الواردة يف املادة  1من االتفاقية املتعلقة بالتدابري الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة ،لعام  .1970غري �أن هذه القائمة قد ال تكون جامعة ،وقد ترغب الدول
الأطراف يف �إ�ضافة فئات �أخرى.
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(ج) م�ستخرجات احلفريات �أو االكت�شافات الأثرية ،مبا يف ذلك احلفريات �أو االكت�شافات
التي جتري �س ّرا� ،سواء على الرب �أو حتت املاء؛
(د) عنا�صر املعامل الفنية �أو التاريخية �أو املواقع الأثرية التي جرى تفكيكها؛
(ﻫ) �آثار الع�صور القدمية ،مبا فيها الأدوات ،والأواين اخلزفية ،و�أدوات الزينة ،والآالت
املو�سيقية؛ والأواين الفخارية ،والنقو�ش على �أن��واع�ه��ا ،والقطع النقدية ،والأخ �ت��ام املحفورة،
واملجوهرات ،والأ�سلحة ،وبقايا املقابر �أيا كان و�صفها؛
(و) املواد ذات الأهمية الأنرثبولوجية �أو التاريخية �أو الإثنولوجية؛
(ز) املمتلكات ذات الأهمية الفنية ،مثل:
‘ ’1ال�صور واللوحات الزيتية والر�سومات املنتجة يدويا بالكامل� ،أيا كانت دعامتها و�أيا
كانت مادتها (با�ستثناء الت�صاميم ال�صناعية وامل�صنعات املزخرفة باليد)؛
‘�  ’2أعمال فن �صنع التماثيل والنحت الأ�صلية� ،أيا كانت مادتها؛
‘�  ’3أعمال احلفر على املعادن ومطبوعات احلفر و�أعمال الليتوغراف وال�صور الفوتوغرافية
الفنية الأ�صلية؛
‘ ’4امل�صنفات واملجمعات الفنية الأ�صلية �أيا كانت مادتها؛
(ح) النادر من املخطوطات واملطبوعات الأوىل ،والكتب القدمية ،والوثائق واملن�شورات التي
لها �أهمية خا�صة (تاريخية �أو فنية �أو علمية �أو �أدبية �أو غري ذلك)� ،سواء كانت فرادى �أو جمموعات؛
(ط) طوابع الربيد والطوابع ال�ضريبية وما �إليها� ،سواء كانت فرادى �أو جمموعات؛
(ي) املحفوظات مبا فيها حمفوظات الت�سجيالت ال�صوتية واملحفوظات الفوتوغرافية
وال�سينمائية؛
(ك) ق �ط��ع الأث � ��اث وال �ت �ج �ه �ي��زات والآالت امل��و��س�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي م���ض��ى ع�ل�ي�ه��ا �أك �ث�ر من
� 100سنة.
 -2تنطبق هذه املعاهدة على املمتلكات الثقافية املنقولة امل�سروقة �أو امل�صدرة ب�شكل غري م�شروع
()3
من الدولة الطرف الأخرى بعد بدء نفاذ هذه املعاهدات.
()12

املادة 2
مبادئ عامة
 -1تتعهد كل دولة طرف مبا يلي:
(�أ) اتخاذ التدابري الالزمة حلظر ا�سترياد وت�صدير املمتلكات الثقافية املنقولة ‘ ’1امل�سروقة
من الدولة الطرف الأخرى؛ ‘� ’2أو امل�ص ّدرة ب�شكل غري م�شروع من الدولة الطرف الأخرى؛
()3قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر يف الن�ص على فرتة تقادم ينق�ضي بعدها احلق يف طلب ا�سرتداد املمتلكات الثقافية
املنقولة امل�سروقة �أو امل�صدرة بطريقة غري م�شروعة.
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(ب) اتخاذ التدابري الالزمة حلظر اقتناء املمتلكات الثقافية املنقولة واملتاجرة بها يف داخل
�إقليمها� ،إذا كانت م�ستوردة ب�شكل خمالف للحظر املرتتب على تنفيذ الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله؛
(ج) �سن ت�شريعات ملنع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات املوجودين يف �إقليمها من اال�شرتاك يف
م�ؤامرات دولية تتعلق باملمتلكات الثقافية املنقولة؛
(د) تقدمي املعلومات عن ممتلكاتها الثقافية املنقولة امل�سروقة �إىل قاعدة بيانات دولية تتفق
()4
عليها الدولتان الطرفان؛
(ﻫ) اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ع��دم اعتبار م�شرتي املمتلكات الثقافية املنقولة
()5
امل�سروقة الوارد ذكرها يف قائمة قاعدة البيانات الدولية م�شرتيا اقتنى تلك املمتلكات بح�سن نية؛
(و)  �إدخ ��ال نظام ي ��ؤذن مبوجبه بت�صدير املمتلكات الثقافية املنقولة ب�إ�صدار �شهادة
()6
ت�صدير؛
(ز) اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ع��دم اعتبار م�شرتي املمتلكات الثقافية املنقولة
امل�ستوردة غري امل�صحوبة ب�شهادة ت�صدير ��ص��ادرة عن ال��دول��ة الطرف الأخ ��رى ،ال��ذي مل يقنت
هذه املمتلكات الثقافية املنقولة قبل بدء نفاذ املعاهدة� ،شخ�صا اقتنى املمتلكات الثقافية املنقولة
()7
بح�سن ن ّية؛
(ح) ا�ستخدام كل الو�سائل التي يف حوزتها ،مبا فيها زيادة الوعي العام ،ملكافحة اال�سترياد
والت�صدير غري امل�شروعني ،وال�سرقة ،والتنقيب املحظور ،واملتاجرة غري امل�شروعة باملمتلكات الثقافية
املنقولة.
 -2تتعهد كل دولة طرف باتخاذ التدابري الالزمة ،بناء على طلب الدولة الطرف الأخرى ،ال�سرتداد
و�إعادة �أية ممتلكات ثقافية منقولة ت�شملها الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله.
()12

()13

؛()14

()15

(�)4سي�ؤدي حدوث املزيد من التطورات يف هذا امليدان �إىل تهيئة الفر�صة للمجتمع الدويل ،وال �سيما الدول التي ميكن
�أن ت�صبح �أطرافاً ،لتنفيذ هذه الطريقة من طرق منع اجلرمية (انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم
املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الفرع جيم .)6-وقد ترغب م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف و�ضع
مبادرات يف هذا االجتاه.
()5املق�صود بهذا احلكم �أن يكمل القواعد العادية املتعلقة باحليازة بح�سن ن ّية ،ال �أن يكون بديال لها.
()6يتفق هذا الإجراء مع �إجراء التحقّق املو�صوف يف املادة  6من االتفاقية املعنية بالو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع ا�سترياد
وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة.
()7قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر يف �إ�ضافة �أنواع معينة من جرائم التعدي على املمتلكات الثقافية املنقولة �إىل قائمة
اجلرائم التي ي�س ّلم مرتكبوها ،التي ت�شملها اتفاقية لت�سليم املجرمني (انظر �أي�ض ًا قرار اجلمعية العامة  ،166/45املرفق).
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املادة 3
()7
اجلزاءات
()8

تتعهد كل دولة بفر�ض جزاءات( )8على:
(�أ) الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن اال�سترياد �أو الت�صدير غري امل�شروع للممتلكات الثقافية
املنقولة� ،أو امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن اال�سترياد �أو الت�صدير غري امل�شروع للممتلكات الثقافية املنقولة؛
(ب) الأ�شخا�ص الذين يقتنون �أو يتاجرون مبمتلكات ثقافية منقولة يعرفون �أنها م�سروقة �أو
م�ستوردة ب�شكل غري م�شروع؛ �أو امل�ؤ�س�سات التي تقتني �أو تتاجر مبمتلكات ثقافية منقولة تعرف �أنها
م�سروقة �أو م�ستوردة ب�شكل غري م�شروع؛
(ج) الأ�شخا�ص الذين ي�شرتكون يف م�ؤامرات دولية للح�صول على ممتلكات ثقافية منقولة �أو
ت�صديرها �أو ا�ستريادها بطرق غري م�شروعة� ،أو امل�ؤ�س�سات التي ت�شرتك يف م�ؤامرات دولية للح�صول
على ممتلكات ثقافية منقولة �أو ت�صديرها �أو ا�ستريادها بطرق غري م�شروعة.
()12

املادة 4
الإجراءات

تقدم طلبات اال�سرتداد والإع��ادة عن طريق القنوات الدبلوما�سية .وتقدِّ م الدولة الطرف
-1
َّ
الطالبة ،على نفقتها ،الوثائق وغريها من الأدلة ،مبا فيها تاريخ الت�صدير ،الالزمة لإثبات مطالبتها
باال�سرتداد والإعادة.
 -2تتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف املرتتبة على �إع��ادة وت�سليم املمتلكات الثقافية
املنقولة )9(،وال يحق لأيِّ �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة املطالبة باحل�صول على �أيِّ �شكل من �أ�شكال التعوي�ض
من الدولة الطرف التي تعيد املمتلكات املطالب بها .كذلك ال يقت�ضي من الدولة الطرف الطالبة �أن
تعو�ض ب�أية طريقة الأ�شخا�ص الذين يكونون قد ا�شرتكوا يف �إر�سال املمتلكات املعنية �إىل اخلارج بطرق
غري م�شروعة �أو امل�ؤ�س�سات التي تكون قد ا�شرتكت يف �إر�سال املمتلكات املعنية �إىل اخلارج بطرق غري
م�شروعة ،و�إن كان على تلك الدولة �أن ت�ؤدي تعوي�ضا ع��ادال( )9لأيِّ �شخ�ص يكون قد اقتنى املمتلكات
املذكورة بح�سن ن ّية� ،أو كانت تلك املمتلكات يف حوزته ب�صورة قانونية� ،أو لأيِّ م�ؤ�س�سة تكون قد اقتنت
()10
املمتلكات املذكورة بح�سن ن ّية� ،أو كانت تلك املمتلكات يف حوزتها ب�صورة قانونية.
 -3يوافق كال الطرفني على عدم فر�ض � ِّأي �ضرائب �أو ر�سوم �أخرى على املمتلكات املنقولة التي
تكت�شف وتعاد وفق ًا لهذه املعاهدة.
 -4توافق الدولتان الطرفان على �أن تتيح كل منهما للأخرى املعلومات التي ت�ساعدها على مكافحة
()11
اجلرائم التي ت�ستهدف املمتلكات الثقافية املنقولة.
()13

()01

()14

()15

()8قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر يف و�ضع حد �أدنى للعقوبات على جرائم معينة.
()9قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر فيما �إذا كان ينبغي عليها �أن تتقا�سم النفقات و�/أو تكلفة تقدمي تعوي�ض.
()10قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر يف و�ضع احلائز الذي ال لوم عليه الذي ورث �أو اقتنى بطريقة �أخرى جمانا �شيئا
ثقافيا كان قد جرى �سابقا تداوله ب�سوء ن ّية.
()11قد يرغب بع�ض الدول الأطراف يف ت�صدير الفقرة  3من املادة  4مبا يلي" :رهنا بالقوانني الداخلية ،وال �سيما القوانني
املتعلقة ب�إمكانية احل�صول على املعلومات وبحماية �س ّرية اخل�صو�صيات".
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 -5تقدِّ م كل دولة طرف معلومات متعلقة بالقوانني التي حتمي ممتلكاتها الثقافية املنقولة �إىل
()12
قاعدة بيانات دولية تتفق عليها الدولتان الطرفان.

املادة 5
�أحكام ختامية

()13

 -1تخ�ضع هذه املعاهدة (للت�صديق �أو القبول �أو املوافقة) .ويتم تبادل �صكوك (الت�صديق �أو القبول
�أو املوافقة) يف �أقرب وقت ممكن ،من خالل القنوات الدبلوما�سية.
 -2يبد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف اليوم الثالثني بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل �صكوك (الت�صديق �أو
القبول �أو املوافقة).
 -3يجوز ل ٍّأي من الدولتني الطرفني �أن تنهي هذه املعاهدة ب�إر�سال �إ�شعار كتابي بذلك �إىل الدولة
الطرف الأخرى .ويبد�أ نفاذ الإنهاء بعد م�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الدولة الطرف الأخرى
ذلك الإ�شعار.
 -4املق�صود بهذه املعاهدة �أن تكون مكملة لال�شرتاك يف الرتتيبات الدولية الأخرى ،وال ت�ستبعد
ب� ِّأي وجه من الوجوه اال�شرتاك يف تلك الرتتيبات.
و�إثباتا لذلك ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من حكومتيهما ،بالتوقيع على
هذه املعاهدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُح ِّررت يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باللغتني [باللغات] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ] والن�صان
كالهما مت�ساويان [والن�صو�ص كلها مت�ساوية] يف احلجية.

()12ينبغي مالحظة �أن قرار اجلمعية العامة  18/44امل�ؤ ّرخ يف  6ت�شرين الثاين/نوفمرب  1989دعا ،هو وعدد ال ي�ستهان به
من قرارات امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) ،الدول الأع�ضاء �إىل �أن تعد ،مب�ساعدة اليون�سكو،
قوائم ح�صرية وطنية باملمتلكات الثقافية .وحتى تاريخ �صياغة هذه املعاهدة كانت اليون�سكو قد جمعت ون�شرت وع ّممت ن�صو�صا
ت�شريعية وطنية ب�ش�أن حماية املمتلكات الثقافية املنقولة وردت من  76بلدا.
()13قد ترغب الدول الأطراف يف �أن تنظر يف الن�ص على عملية لت�سوية النـزاعات املتعلقة باملعاهدة.
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 -52املعاهدة الثنائية النموذجية ب�ش�أن �إعادة
املركبات امل�سروقة �أو املختل�سة*
12

(�إنَّ حكومة [ا�سم البلد الأول] وحكومة [ا�سم البلد الثاين])،
�أو
()2
(�إنَّ الدول الأطراف يف هذه املعاهدة)،
�إذ (تدركان) (تدرك) تفاقم م�شكلة �سرقة املركبات الآلية واالجتار غري امل�شروع بها،
و�إذ (ت�ضعان يف اعتبارهما) (ت�ضع يف اعتبارها) ما يواجهه املالكون الأبرياء من �صعوبات
ال�ستعادة مركباتهم الآلية امل�سروقة �أو املختل�سة يف �أرا�ضي �أحد (الطرفني) (الأطراف) وامل�سرتدة يف
�أرا�ضي (الطرف الآخر) (الأطراف الأخرى)،
ورغبة (منهما) (منها) يف �إزالة تلك ال�صعوبات وتنظيم �إجراءات تكفل �إعادة تلك املركبات
على وجه ال�سرعة،
(اتفقتا) (اتفقت) على ما يلي:
()1

()13

()14

املادة 1
لأغرا�ض هذه االتفاقية:
(�أ) يق�صد بـ"املركبة" � ُّأي �سيارة �أو �شاحنة �أو حافلة �أو دراجة نارية �أو م�سكن �س ّيار �أو مقطورة؛
(ب) تعترب املركبة "م�سروقة" عندما تكون ملكيتها قد انتقلت دون �إذن من مالكها �أو � ِّأي
�شخ�ص �آخر مرخ�ص له قانون ًا با�ستخدام هذه املركبة الآلية؛
(ج) تعترب املركبة "خمتل�سة":
‘ ’1عندما ي�ستويل عليها ب�صورة غري قانونية ال�شخ�ص الذي ا�ست�أجرها من م�ؤ�س�سة
مرخ�ص لها قانون ًا مبمار�سة ذلك الن�شاط ويف �سياق العمل املعتاد؛ �أو
‘ ’2عندما ي�ستويل عليها ب�صورة غري قانونية �شخ�ص �أودعت لديه ب�إجراء ر�سمي �أو ق�ضائي؛
(د) جميع الإ�شارات �إىل "�أيام" يق�صد بها �أيام تقوميية.

املادة 2

يوافق كل طرف على �أن يعيد ،وفق ًا لأحكام هذه املعاهدة ،املركبات التي:
(�أ) �سجلت �أو ملكت �أو وثقت ب� ِّأي �شكل �آخر يف �أرا�ضي �أحد (الطرفني) (الأطراف)؛
*املرفق الثاين بقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،29/1997املعتمد يف  21متوز/يوليه .1997
()1ينطبق على االتفاقات الثنائية.
()2ينطبق على االتفاقات دون الإقليمية �أو الإقليمية.
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(ب) و�سرقت �أو اختل�ست يف �أرا�ضي �أحد (الطرفني) (الأطراف)؛
(ج) ووجدت يف �أرا�ضي �أحد (الطرفني) (الأطراف).

املادة 3
 -1عندما حتجز �أو ت�ضبط �سلطات ال�شرطة �أو اجلمارك �أو غريها من ال�سلطات يف �أحد الأطراف
مركبة يكون لديها من الأ�سباب ما يدعوها �إىل االعتقاد ب�أنها �سجلت �أو ملكت �أو وثقت ب�أيِّ �شكل �آخر يف
�أرا�ضي طرف �آخر ،يقوم الطرف الأول ،يف غ�ضون [ثالثني] يوما من ذلك ال�ضبط �أو احلجز ،ب�إخطار
[�سفارة] الطرف الآخر كتابة ب�أنَّ �سلطاته حتتفظ باملركبة.
 -2يت�ضمن هذا الإخطار جميع البيانات املتاحة عن حتديد هوية املركبة على النحو املبني يف
املرفق الأول ،وو�صفا للحالة التي وجدت عليها املركبة ،واملكان الذي توجد به املركبة يف الوقت الراهن،
وهوية ال�سلطة التي حتتفظ ماديا باملركبة ،و [�أي] معلومات تبني ما �إذا كانت املركبة ا�ستخدمت
ب�صدد ارتكاب � ِّأي جرمية.

املادة 4
ت�سارع �سلطات الطرف التي احتجزت �أو �ضبطت املركبة ولديها من الأ�سباب ما يدعوها �إىل
االعتقاد ب�أنها �سجلت �أو ملكت �أو وثقت ب� ِّأي �شكل �آخر يف �أرا�ضي طرف �آخر� ،إىل نقلها �إىل منطقة
تخزين واتخاذ تدابري معقولة ب�ش�أن حماية املركبة .وال تقدم ال�سلطات املذكورة بعد ذلك على ت�شغيل
املركبة �أو بيعها يف مزاد �أو تفكيكها �أو تغيريها �أو الت�صرف فيها على نحو �آخر .ومن جهة �أخرى ،ال
متنع هذه املعاهدة ال�سلطات املذكورة من ت�شغيل املركبة �أو بيعها يف مزاد �أو تفكيكها �أو تغيريها �أو
الت�صرف فيها على نحو �آخر �إذا:
يقدم طلب لإعادة املركبة يف غ�ضون [�ستني] يوما من الإخطار ال�صادر عم ًال باملادة
(�أ) مل َّ
� 3أعاله؛ �أو
(ب) �صدر قرار وفق ًا للفقرة  1من املادة � 7أدناه ب�أنَّ طلب �إعادة املركبة ال يفي ب�شروط هذه
املعاهدة و�أر�سل �إخطار بهذا القرار وفق ًا للفقرة  3من املادة � 7أدناه؛ �أو
(ج) مل ت�سرتد املركبة يف غ�ضون املهلة املذكورة يف الفقرة  2من امل��ادة � 7أدن��اه مبعرفة
ال�شخ�ص الذي حدد يف طلب �إعادة املركبة �أنه املالك �أو املمثل املعتمد للمالك بعد �أن تكون املركبة قد
و�ضعت حتت ت�صرفه على نحو ما تن�ص عليه الفقرة  2من املادة � 7أدناه؛ �أو
(د) مل يكن هناك التزام مبوجب هذه املعاهدة عم ًال بالفقرة � 2أو  3من املادة � 8أدناه،
ب�إعادة املركبة.

املادة 5
-1

بعد تلقي �إخطار �صدر عم ًال باملادة � 3أعاله ،يجوز للطرف املعني �أن يقدِّ م طلب ًا ب�إعادة املركبة.
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 -2ي�أخذ طلب �إعادة املركبة [ير�سل ممهورا بختم م�س�ؤول قن�صلي تابع للطرف مقدِّ م الطلب]،
�شكل اال�ستمارة ال��واردة يف املرفق الثاين .وتر�سل ن�سخة من الطلب م�شفوعة مبذكرة �إىل [وزارة
خارجية] الطرف املوجه �إليه الطلب .وال يعد الطلب �إ َّال بعد �أن يتلقى امل�س�ؤول القن�صلي ن�سخ ًا مو َّثقة
وم�صدقة من امل�ستندات التالية:
َّ
(�أ) ‘� ’1سند ملكية املركبة �إذا كانت املركبة خا�ضعة للتمليك ،و�إذا مل يوجد هذا ال�سند،
فبيان م�ص ّدق من �سلطة التمليك ي�ؤكد �أنَّ املركبة الآلية مم ّلكة ويحدد ا�سم ال�شخ�ص �أو الكيان الذي
�أ�سندت �إليه ملكيتها؛
‘� ’2شهادة ت�سجيل املركبة �إذا كانت املركبة خا�ضعة للت�سجيل ،و�إذا مل يوجد م�ستند الت�سجيل،
م�صدق عليه من �سلطة الت�سجيل ي�ؤكد �أنَّ املركبة م�سجلة ويحدد ا�سم ال�شخ�ص �أو الكيان الذي
فبيان َّ
�سجلت املركبة با�سمه؛
‘ ’2فاتورة البيع �أو � ِّأي م�ستند �آخر يثبت ملكية املركبة يف حالة ما �إذا مل تكن املركبة مم ّلكة
�أو م�سجلة؛
(ب) م�ستند نقل امللكية �إذا تبينّ بعد �سرقة املركبة �أو اختال�سها �أنَّ مالك املركبة كان وقت
�سرقتها �أو قد نقل ملكيتها �إىل طرف ثالث؛
وقدم يف غ�ضون وقت معقول �إىل �سلطة خمت�صة لدى
أعد َّ
(ج) تقرير عن ال�سرقة يكون قد � َّ
وقدم بعد
أعد َّ
الطرف مقدِّ م الطلب ،وكذلك ترجمة له .ويف حالة ما �إذا كان التقرير عن ال�سرقة قد � َّ
�أن �ضبطت املركبة �أو دخلت على نحو �آخر يف حوزة الطرف املوجه �إليه الطلب ،ف�إنَّ ال�شخ�ص الذي
يطلب �إعادتها يقدِّ م م�ستند ًا يربر �أ�سباب ت�أخره يف الإبالغ عن ال�سرقة ،وقد يقدِّ م � َّأي م�ستندات داعمة
لذلك؛ و
(د) توكيل ر�سمي ،يف احل��االت التي ال يكون فيها ال�شخ�ص ال��ذي يطلب �إع��ادة املركبة
هو مالكها ،يعطيه مالك املركبة �أو ممثله القانوين �أم��ام كاتب ع��دل ويرخ�ص لذلك ال�شخ�ص
ا�سرتداد املركبة.
 -3وبا�ستثناء ما جاء يف الفقرة ( 2ج) �أعاله ،ال يلزم تقدمي ترجمة للم�ستندات .ويجوز ل�سلطات
الطرف املوجه �إليه الطلب �أن تتخلى عن �شرط ترجمة التقرير عن ال�سرقة .كما ال ي�شرتط الطرف
املوجه �إليه الطلب توثيق �أو ت�صديق � ِّأي م�ستندات �أخرى.

املادة 6
�إذا علم طرف ،بو�سائل �أخرى غري الإخطار املر�سل عم ًال باملادة � 3أعاله� ،أنَّ �سلطات طرف �آخر
قد حجزت �أو �ضبطت �أو دخلت يف حوزتها على نحو �آخر مركبة رمبا كانت قد �سجلت �أو وثقت على نحو
�آخر يف �أرا�ضي الطرف الأول ،ف�إنَّ ذلك الطرف:
(�أ) يجوز له ،من خالل مذكرة يقدمها �إىل [وزارة خارجية] الطرف الآخ��ر� ،أن ي�سعى
�إىل احل�صول على ت�أكيد ر�سمي لذلك ،كما يجوز له �أن يطلب من الطرف الآخر �أن ير�سل الإخطار
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املن�صو�ص عليه يف املادة  ،3ويف تلك احلالة �إ َّما �أن يقدِّ م الطرف الآخر ذلك الإخطار �أو يو�ضح كتابة
ال�سبب يف �أنَّ الإخطار غري مطلوب؛ و
(ب) يجوز له �أي�ض ًا ،يف احلاالت املنا�سبة ،تقدمي طلب ب�إعادة املركبة على نحو ما جاء باملادة
� 5أعاله.

املادة 7
 -1با�ستثناء ما تن�ص عليه املادة � 8أدناه ،يبت الطرف املوجه �إليه الطلب ،يف غ�ضون [ثالثني] يوما
من تلقيه طلب �إع��ادة مركبة م�سروقة �أو خمتل�سة ،فيما �إذا كان طلب الإع��ادة م�ستوفيا �شروط هذه
املعاهدة ،ويخطر [�سفارة] الطرف مقدِّ م الطلب بقراره هذا.
�  -2إذا قرر الطرف املوجه �إليه الطلب �أنَّ طلب �إع��ادة مركبة م�سروقة �أو خمتل�سة يفي ب�شروط
هذه املعاهدة ،ف�إنَّ الطرف املوجه �إليه الطلب ي�ضع املركبة يف غ�ضون [خم�سة ع�شر] يوما من اتخاذه
ذلك القرار ،حتت ت�صرف ال�شخ�ص الذي يع ّرفه طلب الإعادة ب�أنه املالك �أو املمثل املعتمد للمالك.
وتظل املركبة مو�ضوعة حتت ت�صرف ال�شخ�ص الذي يع ّرفه طلب الإعادة ب�أنه املالك �أو املمثل املعتمد
للمالك ملدة [ت�سعني] يوما على الأق��ل يت�سلم املركبة يف �أثنائها .ويتخذ الطرف املوجه �إليه الطلب
التدابري الالزمة لل�سماح ملالك املركبة �أو ملمثله املعتمد با�ستالم املركبة و�إعادتها �إىل �أرا�ضي الطرف
مقدِّ م الطلب.
�  -3إذا قرر الطرف املوجه �إليه الطلب �أنَّ طلب الإعادة ال يفي ب�شروط هذه املعاهدة ،ف�إنه ير�سل
�إخطارا مكتوبا بذلك �إىل [�سفارة] الطرف مقدِّ م الطلب.

املادة 8
�  -1إذا كانت مركبة مطلوب �إعادتها حمتجزة لأ�سباب تتعلق بتحقيق جنائي �أو مبحاكمة جنائية،
ف�إنَّ �إعادتها عم ًال بهذه املعاهدة تتم عندما تنتهي �ضرورة وجودها لأغرا�ض التحقيق �أو املحاكمة.
ومن جهة �أخرى يتخذ الطرف املوجه �إليه الطلب جميع التدابري العملية ل�ضمان ا�ستخدام �شواهد
بديلة ،ت�صويرية �أو غري ذلك ،حيثما �أمكن ذلك يف ذلك التحقيق �أو تلك املحاكمة ،بحيث تت�سنى �إعادة
املركبة ب�أ�سرع وقت ممكن.
�  -2إذا كانت ملكية �أو حيازة مركبة مطلوب �إعادتها مو�ضوعا لإجراء ق�ضائي معلق لدى الطرف
املوجه �إليه الطلب ،ف�إنَّ �إعادتها ،عم ًال بهذه املعاهدة ،تتم بعد �إمتام هذا الإجراء الق�ضائي .ومن
جهة �أخرى ،ال يلتزم الطرف املوجه �إليه الطلب مبوجب هذه املعاهدة ب�إعادة هذه املركبة �إذا �أ�سفر
الإجراء الق�ضائي عن �إعطاء املركبة ل�شخ�ص غري ال�شخ�ص املحدد يف طلب الإعادة �أنه مالك املركبة
�أو املمثل املعتمد ملالكها.
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  -3ال يلتزم طرف مبوجب هذه املعاهدة ب�إعادة مركبة مطلوب �إعادتها �إذا كانت املركبة خا�ضعة
للم�صادرة مبوجب قوانينه نتيجة لأنها ا�ستخدمت على �أرا�ضيه الرتكاب جرمية .وال ي�صادر املركبة
الطرف املوجه �إليه الطلب بدون �إعطاء املالك �أو املمثل املعتمد للمالك مهلة معقولة وفر�صة للطعن يف
هذه امل�صادرة وفق ًا لقوانينه.
  -4ال يلتزم طرف مبوجب هذه املعاهدة ب�إعادة مركبة م�سروقة �أو خمتل�سة �إذا مل يقدِّ م طلب
ب�إعادتها يف غ�ضون [�ستني] يوما من �إر�سال �إخطار عم ًال باملادة � 3أعاله.
�  -5إذا �أجلت ،عم ًال بالفقرة � 1أو  2من هذه املادة� ،إعادة مركبة م�سروقة �أو خمتل�سة مطلوب
�إعادتها ،ف�إنَّ الطرف املوجه �إليه الطلب يخطر بذلك [�سفارة] الطرف مقدِّ م الطلب كتابة يف غ�ضون
[ثالثني] يوما من تلقي طلب ب�إعادة املركبة.

املادة 9
املوجه �إليه الطلب � َّأي ر�سوم ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �ضرائب �أو غرامات �أو
  -1ال يفر�ض الطرف َّ
ً
عقوبات �أو �أعباء نقدية �أخرى على املركبات املعادة وفقا لهذه املعاهدة� ،أو على مالكيها �أو ممثليهم
املعتمدين ،ك�شرط لإعادة تلك املركبات.
 -2يتحمل ال�شخ�ص �أو الكيان الذي يلتم�س �إعادة مركبة ،التكاليف الفعلية املتكبدة يف �إعادتها ،مبا
يف ذلك تكاليف القطر والتخزين وال�صيانة والنقل ،وكذلك تكاليف ترجمة الوثائق املطلوبة مبوجب
هذه املعاهدة ،وتدفع تلك التكاليف قبل �إعادة املركبة .ويبذل الطرف املوجه �إليه الطلب �أق�صى جهوده
للإبقاء على تلك التكاليف عند م�ستويات معقولة.
 -3يف ح��االت خا�صة ،يجوز �أن ت�شمل نفقات �إع��ادة املركبة � َّأي تكاليف لت�صليحها �أو ترميمها
ي�ستوجبها نقل املركبة �إىل منطقة خزن �أو الإبقاء عليها يف احلالة التي وجدت بها .وال يكون ال�شخ�ص
�أو الكيان الذي يلتم�س �إعادة املركبة م�س�ؤوال عن تكاليف �أيِّ �أ�شغال �أخرى �أجريت على املركبة يف �أثناء
وجودها يف حوزة �سلطات الطرف املوجه �إليه الطلب.

املادة 10
تعترب �آليات ا�سرتداد و�إعادة املركبات امل�سروقة �أو املختل�سة مبوجب هذه املعاهدة �إ�ضافة �إىل
الآليات املتاحة مبوجب قوانني الطرف املوجه �إليه الطلب .وال ينال � ٌّأي من ن�صو�ص هذه االتفاقية من �أيِّ
حقوق ال�سرتداد املركبات امل�سروقة �أو املختل�سة يخولها القانون املعمول به.

املادة 11
-1

ُت�س َّوى � ُّأي خالفات حول تف�سري هذه املعاهدة �أو تطبيقها عن طريق امل�شاورات بني الطرفني.
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 -2تخ�ضع هذه املعاهدة للت�صديق .وتدخل حيز النفاذ يف تاريخ تبادل �صكوك الت�صديق عليها.
 -3يجوز �إنهاء هذه املعاهدة من جانب � ٍّأي من الطرفني بعد مهلة �أدناها [ت�سعون] يوما من �إر�سال
()3
�إخطار مكتوب.
ُح ِّررت يف [مكان حتريرها] يف هذا اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،من �صورتني طبق
الأ�صل باللغتني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ويعترب الن�صان مت�ساويني يف احلجية.
()12

املرفق الأول -معلومات حتديد هوية املركبة الواجب �إدراجها
ال باملادة  3من هذه املعاهدة
يف �إخطار ير�سل عم ً
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

رقم حتديد هوية املركب.
ا�سم جهة �صنع املركبة.
طراز املركبة و�سنة �صنعها� ،إن ُعرفت.
لون املركبة.
رقم لوحة ترخي�ص املركبة واجلهة املخت�صة ب�إ�صدارها� ،إن ُعرفت.
 رقم بطاقة املركبة ال�صادرة عن املدينة/عن جهة خمت�صة �أخ��رى وا�سم املدينة/اجلهة
املخت�صة الأخرى� ،إن ُعرف.
و�صف حالة املركبة ،مبا يف ذلك حركيتها� ،إن ُعرفت ،والإ�صالحات التي تبدو �ضرورية.
املكان الذي توجد فيه املركبة حاليا.
 هوية ال�سلطة احلائزة ماديا للمركبة ،وجهة االت�صال ،مبا يف ذلك ا�سم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن
�إعطاء معلومات عن ا�سرتداد املركبة ،وعنوان ذلك ال�شخ�ص ورقم هاتفه.
 � ُّأي معلومات تبينِّ ما �إذا كانت املركبة قد ا�ستخدمت ب�صدد ارتكاب جرمية.
كل ما ي�شري �إىل �أنَّ العربة قد تكون عر�ضة للم�صادرة مبوجب قوانني الدولة املر�سلة للإخطار.

املرفق الثاين -طلب �إعادة مركبة م�سروقة �أو خمتل�سة
تتقدم (�سفارة [ا�سم البلد]) �إىل (ال�سلطة املخت�صة يف [ا�سم البلد]) برجاء �إعادة املركبة
َّ
ال��وارد و�صفها �أدن��اه �إىل (مالكها/املمثل املعتمد ملالكها) وفق ًا للمعاهدة املتعلقة ب�إعادة املركبات
امل�سروقة �أو املختل�سة:
املاركة:
الطراز (ال�سنة):
()3ينطبق ذلك على املعاهدات الثنائية .و�سيتعني �إدراج �أحكام �أخرى تنا�سب املعاهدات دون الإقليمية �أو الإقليمية ،وذلك
وفق ًا للقانون الدويل واملمار�سات املتبعة.
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النوع:
رقم حتديد هوية املركبة:
لوحة الرتخي�ص:
املالك امل�سجل:
وت�شهد (�سفارة [ا�سم البلد]) ب�أنها فح�صت امل�ستندات التالية التي قدمها (هوية ال�شخ�ص
قدم امل�ستندات) باعتبارها �شاهدا على (ملكيته �أو ملكيتها للمركبة/على امتالك ال�شخ�ص
الذي َّ
للمركبة الذي يعمل �أو تعمل مم ِّث ًال معتمد ًا له) فوجدتها م�صدقة على نحو ما تقت�ضيه قوانني (الوالية
الق�ضائية املعنية):
(�أ) (و�صف امل�ستند)؛
(ب) (و�صف امل�ستند)؛
(ج) (و�صف امل�ستند)؛
(د) (و�صف امل�ستند)؛
عبارات املجاملة اخلتامية
املكان والتاريخ
املرفقات

 -53االتفاق الثنائي النموذجي ب�ش�أن اقت�سام العائدات
الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة***،
12

13

اتفاق بني حكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب�ش�أن
اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة
�إنَّ حكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ي�شار �إليهما
فيما يلي بـ "الطرفان")،
�إذ ت�شريان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية )1(،وخ�صو�ص ًا
الفقرة  1من املادة  12واملادتني  13و،14
()14

*مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،14/2005املعتمد يف  22متوز/يوليه .2005
**قد يكون هذا االتفاق النموذجي مفيدا يف تنفيذ �صكوك �أخرى ذات �صلة �أُعدّت يف حمافل متعدّدة الأطراف ميكن �أن يكون
طرف ًا هذا االتفاق طرفني فيها �أي�ضا ،مثل االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب (مرفق قرار اجلمعية العامة  )109/54واملعايري
الدولية ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واالنت�شار ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية.
()1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
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و�إذ ت�شريان �أي�ض ًا �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�شروع يف املخدّرات وامل�ؤ ّثرات
العقلية لعام  )2(،1988وخ�صو�ص ًا الفقرات  1و 4و 5من املادة ،5
مي�س باملبادئ ال��واردة يف اتفاقية الأمم املتحدة
و�إذ ت�س ّلمان ب�أنه ال ينبغي لهذا االتفاق �أن ّ
ملكافحة الف�ساد� )3(،أو �أن يحول الحقا دون �إن�شاء � ِّأي �آلية منا�سبة لت�سهيل تنفيذ تلك االتفاقية،
و�إذ ت�ؤ ِّكدان من جديد �أنه لي�س يف �أحكام هذا االتفاق � ُّأي م�سا�س بالأحكام واملبادئ املتعلقة
بالتعاون الدويل والواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�شروع يف املخ ّدرات وامل�ؤ ّثرات
العقلية لعام  1988واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية ،و�أنَّ املق�صود من
هذا االتفاق هو تعزيز فعالية التعاون الدويل املرت�أى يف تينك االتفاقيتني،
و�إذ ت�ضعان يف اعتبارهما [ ُي�شار هنا �إىل � ِّأي معاهدة ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة القانونية مربمة بني
الطرفني� ،إن وجدت]،
ورغبة منهما يف �إن�شاء �إطار منا�سب القت�سام ما ي�صادر من عائدات �إجرامية �أو ممتلكات،
قد اتفقتا على ما يلي:
()12

()13

املادة 1
التعاريف
لأغرا�ض هذا االتفاق:
(�أ) ُتفهم تعابري "العائدات الإجرامية" و"امل�صادرة" و"املمتلكات" ح�سب تعريفها الوارد يف
املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ويف املادة  1من اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام 1988؛
(ب) ُيق�صد بتعبري "التعاون" � ُّأي م�ساعدة مبينة يف املواد  13و 16و 20-18و 26و 27من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية �أو يف الفقرة  4من املادة  5ويف املواد 6
و 7و 11-9و 17من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤثرات العقلية
لعام  ،1988وكذلك ما يو ِّفره �أحد الطرفني من تعاون بني الهيئات ترتئيه املادة  7من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ي�سهم يف م�صادرة العائدات الإجرامية �أو املمتلكات
يي�سرها.
�أو ّ

()2املرجع نف�سه ،املجلد  ،1582الرقم .27627
()3املرجع نف�سه ،املجلد  ،2349الرقم .42146
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املادة 2
نطاق االنطباق
هذا االتفاق مق�صود ح�صرا لأغرا�ض تبادل امل�ساعدة بني الطرفني.

املادة 3
الأحوال التي [يجوز] [يتعي] فيها اقت�سام العائدات الإجرامية
�أو املمتلكات امل�صادرة
�إذا كان لدى �أحد الطرفني عائدات �إجرامية �أو ممتلكات م�صادرة وتَعا َون مع الطرف الآخر
�أو تلقى عونا منه[ ،جاز له] [تعينّ عليه] �أن يقت�سم تلك العائدات الإجرامية �أو املمتلكات مع الطرف
الآخر ،وفق ًا لهذا االتفاق ،دون م�سا�س باملبادئ املذكورة يف الفقرات  1و 2و�( 3أ) من املادة  14من
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية ويف الفقرة ( 5ب) ‘ ’1من املادة  5من
()4
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخ ّدرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام .1988
()12

املادة 4
طلبات اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة
يقدم طلب اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة يف غ�ضون مهلة زمنية يتفق
-1
َّ
عليها الطرفان ،و ُتبينَّ يف ذلك الطلب ظروف التعاون التي يتعلق بها ،و ُت��درج فيه تفا�صيل تكفي
ال�ستبانة احلالة والعائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة والهيئة �أو الهيئات املعنية �أو ما قد يتفق
عليه الطرفان من معلومات �أخرى من ذلك القبيل.

اخليار 1
مقدم وفق ًا لأحكام هذه
[ -2عند تل ِّقي طلب القت�سام عائدات �إجرامية �أو ممتلكات م�صادرةَّ ،
امل��ادة ،يتعينّ على الطرف الذي توجد لديه العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة �أن ينظر،
بالت�شاور مع الطرف الآخر ،فيما �إذا كان ينبغي اقت�سام تلك العائدات الإجرامية �أو املمتلكات ،ح�سبما
هو مبينّ يف املادة  3من هذا االتفاق].
اخليار 2
مقدم وفق ًا لأحكام هذه
[ -2عند تلقّي طلب القت�سام عائدات �إجرامية �أو ممتلكات م�صادرةَّ ،
املادة ،يتعينّ على الطرف الذي توجد لديه العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة �أن يقت�سم تلك
العائدات الإجرامية �أو املمتلكات مع الطرف الآخر ،ح�سبما هو مبينّ يف املادة  3من هذا االتفاق].
()4قد تقت�ضي ال�ضرورة �أن يدرج يف هذا االتفاق حكم خا�ص ب�ش�أن ر ّد الأعمال الفنية �أو القطع الأثرية التي ا�شترُ يت �أو ُ�صدّرت
ب�صورة غري م�شروعة من بلدانها الأ�صلية.
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املادة 5
اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة
اخليار 1
[ -1عندما يعتزم �أحد الطرفني اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة مع الطرف
الآخر ،يتعينّ عليه:
(�أ)  �أن يحدّد ،ح�سب تقديره ووفق ًا لقانونه الداخلي و�سيا�ساته ،احل�صة التي �سيقدِّ مها �إىل
الطرف الآخر من العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة ،والتي يرى �أنها تتنا�سب مع مقدار العون
املق َّدم من ذلك الطرف؛
(ب) �أن يح ّول �إىل الطرف الآخر مبلغ ًا يعادل تلك احل�صة املب َّينة يف الفقرة الفرعية (�أ)
�أعاله ،وفق ًا للمادة  6من هذا االتفاق.
 -2لدى حتديد املبلغ املزمع حتويله ،يجوز للطرف الذي توجد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات
امل�صادرة يف حوزته �أن ي�ض ّمن ذلك املبلغ ما تراكم من فوائد م�صرفية على تلك العائدات �أو املمتلكات
تكبده من نفقات معقولة يف التح ِّريات �أو املالحقة �أو
ومن ارتفاع يف قيمتها ،و�أن يقتطع منه ما جرى ُّ
الإجراءات الق�ضائية التي �أف�ضت �إىل م�صادرة تلك العائدات �أو املمتلكات].
اخليار 2
[ -1لدى اقت�سام العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة ،وفق ًا لهذا االتفاق:
(�أ) يح ّدد الطرفان احل�صة املراد اقت�سامها من العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة
الكمي �أو � ِّأي �أ�سا�س معقول �آخر يتفقان عليه؛
على �أ�سا�س اال�ستحقاق ِّ
(ب) يتعينّ على الطرف الذي توجد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة يف حوزته �أن
يح ّول �إىل الطرف الآخر مبلغ ًا يعادل تلك احل�صة املب َّينة يف الفقرة الفرعية (�أ) �أعاله ،وفق ًا للمادة
 6من هذا االتفاق.
 -2لدى حتديد املبلغ املزمع حتويله ،يتعينَّ على الطرفني �أن يتفقا على � ِّأي م�سائل تتعلق مبا تراكم
من فوائد م�صرفية على العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة ،وعلى اقتطاع ما جرى تك َّبده
من نفقات معقولة يف التح ّريات �أو املالحقة �أو الإجراءات الق�ضائية التي �أف�ضت �إىل م�صادرة تلك
العائدات �أو املمتلكات].
 -3يتفق الطرفان على �أنَّ االقت�سام قد ال يكون مالئم ًا �إذا كانت العائدات الإجرامية �أو املمتلكات
امل�صادرة �ضئيلة القيمة ،رهنا ب�إجراء م�شاورات م�سبقة بينهما.
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املادة 6
�سداد احل�صة املقت�سمة من العائدات الإجرامية �أو املمتلكات
�سدد � ُّأي مبلغ يحال عم ًال بالفقرة ( 1ب) من املادة 5
 -1ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلكُ ،ي َّ
من هذا االتفاق:
(�أ) بعملة الطرف الذي توجد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات يف حوزته؛
(ب) بوا�سطة حتويل �إلكرتوين للأموال �أو �شيك.
�سدد � ُّأي مبلغ من هذا القبيل:
ُ -2ي َّ
(�أ) كلما كانت حكومة ________ هي املتل ِّقية لـه� ،إىل [ ُيذكر هنا
املخ�ص�ص لذلك ،ح�سبما يرد يف الطلب]؛ �أو
ا�سم املكتب ذي ال�صلة �أو رقم احل�ساب
ّ
(ب) كلما كانت حكومة ________ هي املتل ِّقية لـه� ،إىل [ ُيذكر هنا
املخ�ص�ص لذلك ،ح�سبما يرد يف الطلب]؛ �أو
ا�سم املكتب ذي ال�صلة �أو رقم احل�ساب
ّ
(ج) �إىل � ِّأي جهة �أو جهات متل ِّقية �أخرى قد يح ّددها الطرف املتلقّي للمبلغ من حني �إىل �آخر
يف �إ�شعار خا�ص ب�أغرا�ض هذه املادة.

املادة 7
�شروط التحويل
 -1ب�إجراء التحويل ،يعرتف الطرفان ب�أنه مت الف�صل يف جميع احلقوق وامل�صالح يف العائدات
الإجرامية �أو املمتلكات املح ّولة وب�أنه ال �ضرورة لإجراءات ق�ضائية �أخرى لإمتام امل�صادرة .وال يتح َّمل
الطرف الذي يح ِّول العائدات الإجرامية �أو املمتلكات � َّأي تبعة �أو م�س�ؤولية ب�ش�أن تلك العائدات �أو املمتلكات
()6
متى مت حتويلها ،ويتخ َّلى عن كل احلقوق وامل�صالح يف العائدات الإجرامية �أو املمتلكات املح َّولة.
 -2عندما يح ِّول �أحد الطرفني العائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة ،عم ًال بالفقرة ( 1ب)
من املادة  5من هذا االتفاق ،يتعينَّ على الطرف الآخر �أن ي�ستخدم تلك العائدات �أو املمتلكات يف �أيِّ
غر�ض م�شروع يراه منا�سب ًا ،ما مل ُيتفق على خالف ذلك.
()12

املادة 8
قنوات االت�صال
جترى جميع االت�صاالت بني الطرفني عم ًال ب�أحكام هذا االتفاق من خالل [ ُتذكر هنا ال�سلطات
املركزية امل�س ّماة مبقت�ضى املادة [ ]...من املعاهدة املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،امل�شار �إليها
يف ديباجة هذا االتفاق] �أو من جانب اجلهات التالية:
()6قد ال يكون هذا احلكم �ضرور ًّيا �إذا كان القانون الداخلي للدولة يق�ضي ب�أن تبيع تلك الدولة العائدات الإجرامية �أو
املمتلكات امل�صادرة وال ي�سمح لها �إ َّال باقت�سام �أموال.
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(�أ) عن حكومة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مكتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ �أو
(ب) عن حكومة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مكتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �أو
(ج) � ِّأي جهات م�س َّماة �أخرى من هذا القبيل قد يحدِّ دها الطرفان ،من جانبهما ،من حني
�إىل �آخر يف �إ�شعار خا�ص ب�أغرا�ض هذه املادة.

املادة 9
ال�سريان الإقليمي
ي�سري هذا االتفاق [تذكر كل حكومة هنا� ،إن انطبق احلالَّ � ،أي �أقاليم ينبغي �أن ي�شملها االتفاق].

املادة 10
التعديالت
يجوز تعديل هذا االتفاق عندما يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على ذلك التعديل.

املادة 11
امل�شاورات
يتعينّ على الطرفني �أن يت�شاورا على جناح ال�سرعة ،بنا ًء على طلب � ٍّأي منهما ،فيما يتعلق بتف�سري
هذا االتفاق �أو تطبيقه �أو تنفيذه� ،إ َّما ب�صفة عامة و�إ َّما ب�ش�أن حالة مع ّينة.

املادة 12
بدء النفاذ
يوجه الطرفان �إ�شعارا ب�إمتام
يبد�أ نفاذ هذا االتفاق عند توقيع كال الطرفني عليه �أو عندما ّ
()7
الإجراءات الداخلية الالزمة.
()12

املادة 13
�إنهاء االتفاق
يجوز ل ٍّأي من الطرفني �أن ينهي هذا االتفاق ،يف � ِّأي وقت ،بتوجيه �إ�شعار خطي �إىل الطرف
الآخر .وي�صبح الإنهاء نافذا بعد [� ]...أ�شهر من ا�ستالم الإ�شعار .غري �أنَّ �أحكام االتفاق تظل �سارية
فيما يتعلق بالعائدات الإجرامية �أو املمتلكات امل�صادرة املزمع اقت�سامها مبقت�ضى هذا االتفاق.
()7ميكن �أن يتم هذا بالتوقيع �أو الت�صديق �أو الن�شر يف جريدة ر�سمية قانونية �أو بو�سيلة �أخرى.
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و�إثبات ًا ملا تق ّدم ،قام املو ّقعان �أدناه ،املف ّو�ضان بذلك ح�سب الأ�صول من جانب حكومتيهما ،بالتوقيع
على هذا االتفاق.
ُح ّرر يف ن�سختني يف [يذكر هنا املكان] ،يف هذا اليوم ــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ.
عن حكومة
عن حكومة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
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ثانيا -الإعالنات ال�صادرة عن م�ؤمترات الأمم املتحدة
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
� -54إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة:
مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين*
12

نحن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
�إذ ي�ساورنا القلق �إزاء الأثر الذي يرتكه ارتكاب جرائم خطرية ذات طبيعة عاملية على جمتمعاتنا،
واقتناعا منا ب�ضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والدويل يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
و�إذ ي�ساورنا القلق ب�شكل خا�ص �إزاء اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واالرتباطـات بني خمتلف
�أ�شكالها،
واقتناعا منا ب�أنَّ وجود برامج وافية للوقاية والت�أهيل ميثل �ضرورة �أ�سا�سية ل ِّأي ا�سرتاتيجية
ف َّعالة ملكافحة اجلرمية ،وب�أنه ينبغي لتلك الربامج �أن تراعي العوامل االجتماعية واالقت�صادية التي
تعر�ض ًا لالنخراط يف ال�سلوك الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه،
جتعل النا�س �أكرث ُ
و�إذ ن�شدِّ د على �أنَّ وجود نظام عدالة جنائية يت�صف بالإن�صاف وامل�س�ؤولية الأخالقية والفعالية
ميثل عام ًال مهما يف تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية و�أمن الإن�سان،
و�إدراك ًا منا للوعود التي تب�شر بها نهوج العدالة الت�صاحلية التي ت�ستهدف احلد من الإجرام
وت�ساعد على �إبراء ال�ضحايا واجلناة واملجتمعات،
وقد اجتمعنا يف م�ؤمتر الأمم املتحدة العا�شر ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،املنعقد يف فيينا
يف الفرتة من � 10إىل  17ني�سان�/أبريل  ،2000لكي نقرر اتخاذ تدابري من�سقة �أكرث فاعلية ،بروح من
التعاون ،ملكافحة م�شكلة اجلرمية العاملية،
نعلن ما يلي:
 -1نن ّوه مع التقدير بنتائج االجتماعات التح�ضريية الإقليمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة العا�شر
()1
ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني.
()13

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،59/55املعتمد يف  4كانون الأول/دي�سمرب .2000
()1انظر  A/CONF.187/RPM.1/1و Corr.1و A/CONF.187/RPM.2/1و A/CONF.187/RPM.3/1و.A/CONF.187/RPM.4/1
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 -2ن ��ؤ ّك��د جم� �دّدا غ��اي��ات الأمم امل�ت�ح��دة يف م �ي��دان منع اجل��رمي��ة وال �ع��دال��ة اجلنائية،
وخا�صة احل��د من الإج ��رام ،و�إن�ف��اذ القوانني و�إدارة �ش�ؤون العدالة مبزيد من الكفاءة والفعالية،
واح �ت�رام ح �ق��وق الإن �� �س��ان وح��ري��ات��ه الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،وت��روي��ج �أع �ل��ى م�ع��اي�ير الإن �� �ص��اف والإن���س��ان�ي��ة
وال�سلوك املهني.
 -3ن�ش ّدد على م�س�ؤولية كل دولة يف �إقامة و�صون نظام للعدالة اجلنائية يت�سم بالإن�صاف
وامل�س�ؤولية والأخالقية والكفاءة.
 -4ن���درك � �ض��رورة توثيق التن�سيق وال �ت �ع��اون ب�ين ال ��دول يف مكافحة م�شكلة اجلرمية
ال�ع��امل�ي��ة ،وا��ض�ع�ين يف اع�ت�ب��ارن��ا �أنَّ ات �خ��اذ ت��داب�ير ��ض��ده��ا ه��و م���س��ؤول�ي��ة ع��ام��ة وم���ش�ترك��ة .ويف
ه��ذا ال���ش��أن ،ن�سلم باحلاجة �إىل تطوير وتعزيز �أن�شطة ال�ت�ع��اون التقني بغية م�ساعدة ال��دول
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.
� -5سوف نعطي �أولوية عالية لإمتام التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،مع مراعاة �شواغل جميع الدول.
 -6ن�ؤيد اجلهود الراميــة �إىل م�ساعـــدة الدول على بناء القدرات ،مبا يف ذلك احل�صول
على التدريب وامل�ساعدة التقنية و�صوغ الت�شريعات واللوائح التنظيمية وتنمية اخلربات الفنية ،تي�سريا
لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها.
 -7ات�ساقا مع �أهداف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها� ،سوف ن�سعى �إىل:
(�أ)  �إدراج عن�صر خا�ص مبنع اجلرمية يف اال�سرتاتيجيات الإمنائية الوطنية والدولية؛
(ب) تكثيف التعاون الثنائي واملتعدد الأط��راف ،مبا فيه التعاون التقني ،يف املجاالت التي
�سوف ت�شملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها؛
(ج) تعزيز التعاون بني اجلهات املانحة يف املجاالت التي لها جوانب ذات �صلة مبنع اجلرمية؛
(د) تدعيم قدرة مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ،وكذلك �شبكة برنامج الأمم
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،على م�ساعدة ال��دول ،عند الطلب ،على بناء قدراتها يف
املجاالت التي �سوف ت�شملها االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها.
نرحب باجلهود التي يبذلها مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع معهد
-8
ّ
الأمم املتحدة الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة ،لتكوين �صورة عاملية �شاملة عن اجلرمية املنظمة
متثل �أداة مرجعية ،ومل�ساعدة احلكومات على �صوغ ال�سيا�سات والربامج.
 -9ن���ؤ ّك��د جم� � ّددا ا��س�ت�م��رار ت��أي�ي��دن��ا وال�ت��زام�ن��ا جت��اه الأمم امل�ت�ح��دة وب��رن��ام��ج الأمم
املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وخا�صة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومركز
الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة،
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ومعاهد �شبكة الربنامج ،ونعقد العزم على موا�صلة تدعيم الربنامج من خالل التمويل امل�ستدام،
ح�سب االقت�ضاء.
 -10نتع ّهد بتدعيم التعاون الدويل بغية �إيجاد بيئة مواتية ملكافحة اجلرمية املنظمة وتعزيز
النمو والتنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر والبطالة.
 -11نعلن التزامنا ب��أن نراعي ونعالج ،يف برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،وكذلك يف اال�سرتاتيجيات الوطنية ب�ش�أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةَّ � ،أي تباين يف
ت�أثري الربامج وال�سيا�سات يف الن�ساء والرجال.
 -12نعلن التزامنا �أي�ض ًا بو�ضع تو�صيات ذات توجه عملي يف جمال ال�سيا�سة العامة ت�ستند �إىل
االحتياجات اخلا�صة للمر�أة� ،سواء كانت �أخ�صائية ممار�سة يف ميدان العدالة اجلنائية �أو �ضحية �أو
�سجينة �أو جانية.
 -13ن�ؤ ّكد �أنَّ العمل الف َّعال على منع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية يتطلب �إ�شراك
احلكومات وامل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية واملنظمات احلكومية الدولية
وغ�ير احلكوميـــة وخمتلف قطاعـــات املجتمع امل��دين ،مب��ا فيها و�سائط الإع�ل�ام اجلماهريية
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،باعتبارها ج�ه��ات �شريكة وف��اع�ل��ة ،وك��ذل��ك االع�ت�راف ب � ��أدوار وم�ساهمات
كل منها.
 -14نعلن التزامنا با�ستحداث �سبل �أجن��ع للتعاون فيما بيننا بغية ا�ستئ�صال بالء االجتار
بالأ�شخا�ص ،وال �سيما الن�ساء والأطفال ،وتهريب املهاجرين .و�سوف ننظر �أي�ض ًا يف دعم الربنامج
العاملي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،الذي و�ضعه مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ومعهد الأمم
املتحدة الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة ،والذي يخ�ضع للت�شاور الوثيق مع الدول وللدرا�سة من جانب
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ونقرر �أن يكون عام  2005العام امل�ستهدف لتحقيق انخفا�ض
ملحوظ يف ن�سبة حدوث تلك اجلرائم على نطاق العامل ،ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابري املنادى بها �إذا
ما تعذر حتقيق ذلك الهدف.
 -15نعلن التزامنا �أي�ض ًا بتعزيز التعاون الدويل وامل�ساعدة القانونية املتبادلة من �أجل كبح
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها وذخريتها واالجت��ار بها ب�صورة غري م�شروعة ،ونقرر
�أن يكون ع��ام  2005هو العام امل�ستهدف لتحقيق انخفا�ض ملحوظ يف وق��وع تلك اجلرائم على
نطاق العامل.
 -16نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابري دولية معززة ملكافحة الف�ساد ،ت�ستند �إىل �إعالن
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد والر�شوة يف املعامالت التجارية الدولية( )2واملدونة الدولية لقواعد
()12

()2مرفق قرار اجلمعية العامة .191/51
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�سلوك املوظفني العموميني( )3واالتفاقيات الإقليمية ذات ال�صلة واملنتديات الإقليمية والدولية،
ون�شدِّ د على احلاجة املا�سة �إىل و�ضع �صك قانوين دويل ف َّعال ملكافحة الف�ساد ،يكون م�ستقال عن
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية �إىل �أن تطلب �إىل الأم�ين العام �أن يقدِّ م �إليها يف دورتها العا�شرة ،بالت�شاور مع الدول،
ا�ستعرا�ضا وحتليال �شاملني لكل ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة وتو�صيات بهذا ال�ش�أن ،كجزء من
الأعمال التح�ضريية لو�ضع ذلك ال�صك .و�سوف ننظر يف دعم الربنامج العاملي ملكافحة الف�ساد
ال��ذي و�ضعه مركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لبحوث
اجلرمية والعدالة ،والذي يخ�ضع للت�شاور الوثيق مع الدول وللدرا�سة من جانب جلنة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية.
()12

 -17ن ��ؤك��د جم��ددا �أنَّ مكافحة غ�سل الأم���وال واالقت�صاد القائم على اجل��رمي��ة ت�شكل
عن�صرا رئي�سيا يف ا�سرتاتيجيات مكافحة اجلرمية املنظمة ،التي �أق��رت كمبد�أ يف �إع�لان نابويل
ال�سيا�سي وخطة العمل العاملية ملكافحة اجلرمية املنظمـة عبـر الوطنية اللذين اعتمدهما امل�ؤمتر
الـــوزاري العاملي املعني باجلرمية املنظمة عرب الوطنية املعقود يف نابويل� ،إيطاليا ،يف الفرتة
من � 21إىل  23ت�شرين الثاين/نوفمرب  )4(1994ونحـن مقتنعون ب��أنَّ جناح هذا العمل يقوم على
�إن�شاء نظم عامة وتن�سيق الآليات املنا�سبة ملكافحة غ�سل عائدات اجلرمية ،مبا يف ذلك تقدمي
الدعم للمبادرات التي تركز على الدول والأقاليم التي تقدِّ م خدمات مالية يف اخلارج تتيح غ�سل
عائدات اجلرائم.
()13

 -18نقرر و�ضع تو�صيات ذات توجه عملي يف جمال ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن منع ومكافحة
اجلرائم املتعلقة باحلوا�سيب ،وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل اال�ضطالع بالعمل يف
هذا ال�ش�أن� ،آخذة يف االعتبار الأعمال اجلارية يف منتديات �أخرى .ونعلن التزامنا �أي�ض ًا بالعمل على
تعزيز قدرتنا على منع اجلرائم املرتبطة بالتكنولوجيا الراقية واحلوا�سيب والتحري عن تلك اجلرائم
ومالحقتها ق�ضائيا.
 -19نالحظ �أنَّ �أفعال العنف والإرهاب ال تزال م�صدر قلق بالغ .ووفق ًا مليثاق الأمم املتحدة
ومع �أخذ جميع القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن اجلمعية العامة يف االعتبار� ،سوف نقوم معا،
�إىل جانب جهودنا الأخرى الرامية �إىل منع ومكافحة الإرهاب ،باتخاذ تدابري ف َّعالة وحازمة وعاجلة
ب�ش�أن منع ومكافحة الأن�شطة الإجرامية املرتكبة بهدف ت�شجيع الإره��اب بكل �أ�شكاله ومظاهره.
ومن هذا املنطلق ،نتعهد ببذل ق�صارى جهدنا لتعزيز االمتثال العاملي لل�صكوك الدولية املتعلقة
مبكافحة الإرهاب.
 -20نالحظ �أي�ض ًا ا�ستمرار ظاهرتي التمييز العن�صري وكراهية الأجانب و�أ�شكال التع�صب
املت�صلة بهما ،وندرك �أهمية اتخاذ خطوات لت�ضمني اال�سرتاتيجيات والقواعد الدولية ملنع اجلرمية
()3مرفق قرار اجلمعية العامة .59/51

( ،A/49/748)4املرفق ،الفرع الأول�-ألف.
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تدابري ملنع ومكافحة اجلرائم املرتبطة بالعن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية الأجانب و�أ�شكال
التع�صب املت�صلة بها.
 -21ن�ؤ ِّكد عزمنا على مكافحة العنف النا�شئ عن التع�صب القائم على النعرة العرقية،
ونعقد العزم على تقدمي م�ساهمة قوية ،يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،إىل امل�ؤمتر
العاملي املزمع عقده ملكافحة العن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية الأج��ان��ب وم��ا يت�صل بذلك
تع�صب.
من ُّ
 -22ندرك �أنَّ معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ت�سهم يف اجلهود املبذولة ملعاجلة الإج��رام معاجلة ف َّعالة .ون��درك كذلك �أهمية �إ�صالح ال�سجون
وا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية و�سلطات النيابة العامة ،واملدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني
العموميني .و�سن�سعى ،ح�سب االقت�ضاء� ،إىل ا�ستعمال معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال
منع اجل��رمي��ة وال�ع��دال��ة اجلنائية وتطبيقها يف القوانني واملمار�سات الوطنية .ونتعهد ب��إع��ادة
النظر يف الت�شريعات والإج��راءات الإداري��ة ذات ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ،بغية تقدمي ما يلزم من
التوعية والتدريب للموظفني املعنيني ،و�ضمان التدعيم الالزم للم�ؤ�س�سات التي تتوىل �إدارة �ش�ؤون
العدالة اجلنائية.
 -23ندرك �أي�ض ًا ما للمعاهدات النموذجية املتعلقة بالتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية من
قيمة ،ك��أدوات مهمة لتطوير التعاون ال��دويل ،وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل �أن
تهيب مبركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية �أن يقوم بتحديث اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم
املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية( )5من �أجل توفري �أحدث ن�سخ للمعاهدات
النموذجية للدول التي ت�سعى �إىل ا�ستعمالها.
 -24ندرك كذلك مع بالغ القلق �أنَّ الأح��داث الذين يقا�سون ظروف ًا �صعبة كثري ًا ما يكونون
عر�ضة للجنوح �أو لأن ي�صبحوا فري�سة �سهلة لتجنيدهم من جانب اجلماعات الإجرامية ،مبا فيها
اجلماعات ال�ضالعة يف اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،ونعلن التزامنا باتخاذ تدابري م�ضادة ملنع هذه
الظاهرة املتنامية ،وبت�ضمني خطط التنمية الوطنية وا�سرتاتيجيات التنمية الدولية� أحكـام ًا ب�ش�أن
ق�ضـاء الأحداث ،حيثما تقت�ضـي ال�ضرورة ،وكذلـك ب�إدراج �إدارة �شـ�ؤون ق�ضاء الأحداث فـي �سيا�ساتنا
اخلا�صـة بتمويـل التعـاون الإمنائـي.
 -25ن�س ّلم ب�أنَّ اال�سرتاتيجيات ال�شاملة ملنع اجلرمية على كل من امل�ستوى الدويل والوطني
والإقليمي واملحلي يجب �أن تعالج الأ�سباب اجلذرية وعوامل اخلطر ذات ال�صلة باجلرمية والإيذاء،
من خالل �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية و�صحية وتربوية وق�ضائية .ونحث على تطوير مثل هذه
اال�سرتاتيجيات� ،إدراك� ًا منا ملا حققته مبادرات املنع يف دول عديدة من جناح �أكيد ،وثقة منا ب�أنه
ميكن احلد من اجلرمية با�ستخدام خرباتنا اجلماعية وتقا�سمها.
()12

()5من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  A.92.IV.1والت�صويب.
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 -26نعلن التزامنا ب�إعطاء �أولوية للحد من تزايد عدد ال�سجناء واكتظاظ ال�سجون باملحتجزين
قبل املحاكمة ،من خالل ترويج بدائل م�أمونة وف َّعالة للحب�س ،ح�سب االقت�ضاء.
نقرر �أن ن�ستحدث ،عند االقت�ضاء ،خطـط عمـل وطنية و�إقليمية ودولية لدعم �ضحايا
ِّ -27
ونقرر �أن يكون عـام  2002هو املوعد
اجلرمية ،ومن ذلك �آليات للو�ساطـة والعدالة الت�صاحليةِّ ،
امل�ستهدف لكي تراجـع فيه الدول ممار�ساتهـا يف هـذا ال�ش�أن ،وتوا�صل تطويـر خدمات دعـم ال�ضحايا
وتنظيـم حمالت توعيـة بحقوق ال�ضحايا ،وتنظـر يف �إن�شاء �صناديق ل�صالـح ال�ضحايـا� ،إ�ضافة �إلـى
و�ضـع وتنفيذ �سيا�سات حلمايـة ال�شهـود.
ن�شجع على �صوغ �سيا�سات و�إج� ��راءات وب��رام��ج للعدالة الت�صاحلية حت�ترم حقوق
-28
ِّ
واحتياجات وم�صالح ال�ضحايا واجلناة واملجتمعات املحلية و�سائر الأطراف الأخرى.
 -29ندعو جلنة منـع اجلرميـة والعدالة اجلنائية �إىل �صوغ تدابري حمـددة لتنفيـذ ومتابعـة
االلتزامات التي تع ّهدنا بها يف هـذا الإعـالن.

 -55خطط العمل لتنفيذ �إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة:
*
مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين
�أوالً� -إجراءات العمل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 -1بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتع ّهد بها يف الفقرات  5و 6و 7و 10من �إع�لان فيينا ب�ش�أن
اجلرمية والعدالة :مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين )1(،وبغية تي�سري التوقيع على اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها والت�صديق عليها وبدء
نفاذها وتنفيذها تدريجيا )2(،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.
()12

()13

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
 -2ينبغي للدول التي مل تو ّقع على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها �أن تبادر اىل القيام بذلك يف
�أقرب وقت ممكن� ،أ َّما الدول التي و َّقعت على تلك ال�صكوك القانونية فينبغي �أن تبذل ق�صارى جهدها
للت�صديق عليها يف �أقرب وقت ممكن .و�سوف تقوم كل دولة بتحديد �أولويات للتنفيذ الف َّعال لالتفاقية
والربوتوكوالت امللحقة بها ،و�سوف توا�صل ذلك على نحو منا�سب وعاجل كلما �أمكن ،حتى ت�صبح
جميع �أحكام تلك ال�صكوك القانونية كلها نافذة املفعول ومعمو ًال بها متام ًا .و�سوف ت�سعى الدول،
منفردة وجمتمعة� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية ،ح�سبما يكون منا�سب ًا:
(�أ) �سنّ ت�شريعات ب�ش�أن ا�ستحداث �أو تعزيز اجلزاءات وال�صالحيات التحقيقية والإجراءات
اجلنائية وغري ذلك من الأمور؛
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،261/56املعتمد يف  31كانون الثاين/يناير .2002
()1مرفق قرار اجلمعية العامة .59/55
()2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  2225و 2237و 2241و ،2326الرقم .39574
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(ب) بناء القدرات الالزمة ،مبا يف ذلك لأغرا�ض التعاون ،من خالل تعزيز نظم منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،و�إن�شاء �أو تو�سيع الأجهزة امل�س�ؤولة عن منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وك�شفها ومكافحتها؛
(ج) �إن�شاء �أو حت�سني برامج تدريب الق�ضاة واملدعني العامني وموظفي �إنفاذ القوانني
وغريهم من الأفراد �أو الأجهزة امل�س�ؤولني عن منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وك�شفها ومكافحتها؛
(د) تطوير املعلومات واخلربات التحليلية عن الطرائق والأن�شطة واالجتاهات العامة يف
ميدان اجلرمية املنظمة ،وعن هويات و�أماكن وجود و�أن�شطة �أفراد معينني �أو جماعات معينة م�شتبه
ب�ضلوعهم يف اجلرمية املنظمة ،والت�شارك يف تلك املعلومات واخل�برات ،بقدر ما يت�سق ذلك مع
القوانني الوطنية واالتفاقات والرتتيبات الدولية؛
(ﻫ) الرتويج العام لال�سرتاتيجيات الف َّعالة ب�ش�أن مكافحة اجلرمية.
� -3سوف ت�سعى الدول �أي�ض ًا ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل القيام مبا يلي:
(�أ) دعم جهود مركز منع اجلرمية الدولية ،التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية
بالأمانة العامة ،الرامية �إىل الرتويج للت�صديق على االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها ،من خالل
تنظيم حلقات درا�سية �إقليمية ،وتقدمي امل�ساعدة قبل الت�صديق وبعده اىل الدول املو ّقعة ،عن طريق
تقدمي امل�ساهمات املالية واخلربة و�/أو غري ذلك من �أ�شكال امل�ساعدة؛
(ب) حتقيق زي��ادة مطردة يف امل�ستوى الإج�م��ايل ملا تقدمه من م�ساهمات خارجة عن
امليزانية ،وتعزيز وتو�سيع قاعدة اجلهات املانحة للمركز لأجل �ضمان توافر املوارد املادية والتقنية
الكافية مل�شاريع دعم االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها ،وكذلك ل�سائر امل�شاريع والربامج؛
تي�سر مكافحة اجلرمية املنظمة ،وت�شجيع
(ج) تعزيز التعاون الدويل بغية ا�ستحداث بيئة ّ
النمو والتنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر والبطالة.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -4سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) تنظيم حلقات درا�سية رفيعة امل�ستوى لزيادة الوعي باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة
بها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية و�سائر اجلماعات �أو فئات
الأفراد الرئي�سية يف هذا املجال؛
(ب) تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول يف َ�سنِّ الت�شريعات واللوائح التنظيمية وتوفري �سائر اخلربات
�أو جماالت التعاون التقني لأجل تي�سري الت�صديق على ال�صكوك القانونية وتنفيذها ،وذلك بناء
على طلبها؛
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(ج) تقدمي امل�ساعدة �إىل ال��دول يف �إن�شاء �أو تكثيف ترتيبات التعاون الثنائية واملتعددة
الأط��راف يف املجاالت التي ت�شملها االتفاقية ،وال �سيما تلك املجاالت التي تنطوي على ا�ستخدام
تكنولوجيات االت�صاالت احلديثة ،وذلك بناء على طلبها؛
(د) القيام بانتظام بجمـع وحتليل البيانات عـن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،بالت�شاور
مع الدول املهتمة؛
(ﻫ) االحتفاظ بقاعدة بيانات تتيح �إجراء حتليل متعمق �أكرث �شموال للأمناط ولالجتاهات،
ولإعداد اخلرائط اجلغرافية لتحديد اال�سرتاتيجيات والأن�شطة التي تقوم بها اجلماعات الإجرامية
املنظمة ،ولبيان �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وذلك بالت�شاور
مع الدول املهتمة؛
(و) االحتفاظ بقاعدة بيانات عن الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة؛
(ز) دعم اللجنة املخ�ص�صة لو�ضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف و�ضع
قواعد و�إجراءات مل�ؤمتر الأطراف يف االتفاقية؛
(ح) توفري الدعم اخلا�ص بخدمات الأمانة والدعم العام مل�ؤمتر الأطراف يف االتفاقية.

ثانيا� -إجراءات العمل على مكافحة الف�ساد
 -5بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  16من �إعالن فيينا ،وو�ضع �صك قانوين
دويل ف َّعال ملكافحة الف�ساد ،وو�ضع وتنفيذ غري ذلك من التدابري والربامج الرامية �إىل منع الف�ساد
ومكافحتهُ ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف� -إجراءات العمل الوطنية
� -6سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ) امل�شاركة الكاملة يف دورات اللجنة املخ�ص�صة للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية ملكافحة الف�ساد،
املن�ش�أة مبوجب قرار اجلمعية العامة  61/55امل�ؤرخ  4كانون الأول/دي�سمرب 2000؛
(ب) الرتويج للم�شاركة الكاملة والف َّعالة من جانب البلدان النامية ،وال �سيما �أقل البلدان
منوا ،يف مداوالت اللجنة املخ�ص�صة؛ ويجوز القيام بذلك من خالل تقدمي موارد خارجة عن امليزانية
�إىل مركز منع اجلرمية الدولية؛
(ج) بذل اجلهود لو�ضع ال�صيغة النهائية التفاقية الأمم املتحدة املرتقبة ملكافحة الف�ساد
بحلول نهاية عام  ،2003مع الأخذ يف االعتبار �سائر ال�صكوك القانونية القائمة ب�ش�أن مكافحة الف�ساد،
وكذلك اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حيثما تكون ذات �صلة باملو�ضوع؛
(د) ال�شروع ،حينما يكون ذلك منا�سبا ،يف و�ضع تدابري ت�شريعية و�إداري��ة وغريها من
التدابري الداخلية من �أجل تي�سري الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة املرتقبة ملكافحة الف�ساد
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وتنفيذها ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري داخلية ملكافحة الف�ساد وتدابري لدعم التعاون الف َّعال مع
�سائر الدول.
-7

�سوف ت�سعى الدول ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل الت�صدي للف�ساد الداخلي بالتدابري التالية:
(�أ)

تقييم �أنواع الف�ساد الداخلي و�أ�سبابها و�آثارها وتكاليفها؛

(ب) و�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة الف�ساد ،ت�ستند �إىل م�شاركة وا�سعة من
جانب �أ�صحاب امل�صلحة يف احلكومة واملجتمع املدين؛
(ج) �صون �أو �إن�شاء �أحكام جترميية و�صالحيات حتقيق و�إجراءات جنائية وافية بالغر�ض
على ال�صعيد الداخلي للت�صدي للف�ساد وما يت�صل به من م�شاكل؛
(د) تعزيز نظم وم�ؤ�س�سات الإدارة الوطنية ،وال �سيما م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية ،لتحقيق
و�/أو �ضمان قدر �أكرب من اال�ستقالل ي�ساعد على درء ت�أثري الف�ساد ومقاومة هذا الت�أثري؛
(ﻫ) �صون �أو �إن�شاء م�ؤ�س�سات وبنى لتحقيق ال�شفافية وامل�ساءلة العمومية يف احلكومة
و�أو�ساط الأعمال و�سائر القطاعات االجتماعية واالقت�صادية الأ�سا�سية؛
(و) تطوير اخلربة يف جمال اتخاذ تدابري مكافحة الف�ساد وتثقيف امل�س�ؤولني وتدريبهم
فيما يتعلق بطبيعة الف�ساد وعواقبه وكيفية مكافحته بفعالية.
-8

�سوف ت�سعى الدول ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل الت�صدي للف�ساد عرب الوطني بالتدابري التالية:

(�أ) التوقيع على ال�صكوك الدولية الراهنة ملكافحة الف�ساد والت�صديق عليها وتنفيذها،
ح�سبما يكون منا�سبا؛
(ب) املتابعة ال�صحيحة للتدابري والتو�صيات الدولية ملكافحة الف�ساد على ال�صعيد الوطني،
مبا يتما�شى مع القانون الوطني؛
(ج) تطوير وتعزيز القدرة الوطنية على توفري التعاون الدويل يف امل�سائل املتعلقة مبكافحة
الف�ساد ،مبا يف ذلك الت�صدي مل�س�ألة �إعادة عائدات الف�ساد �إىل �أوطانها الأ�صلية؛
(د) توعية الإدارات احلكومية �أو ال��وزارات ذات ال�صلة ،مثل وزارات العدل والداخلية
واخلارجية والتعاون الإمنائي ،مبدى خطورة امل�شاكل التي ميثلها الف�ساد عرب الوطني و�ضرورة دعم
التدابري الف َّعالة ملكافحته؛
(ﻫ) توفري الدعم امل��ادي �أو التقني �أو غريه من �أ�شكال الدعم للدول الأخ��رى يف جمال
برامج مكافحة الف�ساد� ،سواء على نحو مبا�شر �أم من خالل توفري الدعم املايل للربنامج العاملي
ملكافحة الف�ساد؛
(و) تقلي�ص فر�ص نقل عائدات الف�ساد و�إخفائها ،والتدابري املتخذة ملعاجلة م�س�ألة �إعادة
تلك العائدات �إىل بلدانها الأ�صلية؛ وميكن �أن ت�شمل الإجراءات �ضمان تنفيذ تدابري مكافحة غ�سل
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الأموال ،عم ًال باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وغريها من ال�صكوك
القانونية الدولية ،وكذلك و�ضع تدابري جديدة وتنفيذها.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -9سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) توفري اخلربة الفنية وخدمات الأمانة الكاملة للجنة املخ�ص�صة للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية
ملكافحة الف�ساد �أثناء ا�ضطالعها ب�أعمالها؛
(ب) �ضمان امل�شاركة الكاملة والف َّعالة من جانب الدول النامية ،وخ�صو�ص ًا �أقل البلدان منوا،
يف �أعمال اللجنة املخ�ص�صة ،مبا يف ذلك تغطية تكاليف ال�سفر والنفقات املحلية ،وذلك مب�ساعدة
الدول الأع�ضاء؛
(ج) توفري التعاون التقني للدول ،بناء على طلبها ،بغية تي�سري الت�صديق على اتفاقية الأمم
املتحدة املرتقبة ب�ش�أن مكافحة الف�ساد وتنفيذها؛
(د) م�ساعدة الدول على اقامة �أو تكثيف التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف يف املجاالت التي
�سوف تتناولها اتفاقية الأمم املتحدة املرتقبة ب�ش�أن مكافحة الف�ساد؛
موحد،
(ﻫ) االحتفاظ بقاعدة بيانات للتقديرات الوطنية املوجودة ب�ش�أن الف�ساد ،يف �شكل ّ
ومبجموعة معلومات عن �أف�ضل املمار�سات يف مكافحة الف�ساد؛
(و) تي�سري الت�شارك يف التجارب واخلربات فيما بني الدول؛
()3
(ز) تنقيح وحتديث دليل التدابري العملية ملكافحة الف�ساد؛
(ح) و�ضع م�شاريع للتعاون التقني لأجل منع الف�ساد ومكافحته ،بغية م�ساعدة الدول ،بناء
على طلبها ،يف تنفيذ تلك امل�شاريع يف اطار الربنامج العاملي ملكافحة الف�ساد.
()12

ثالثاً�  -إجراءات العمل على مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
 -10بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  14من �إعالن فيينا ،واتخاذ تدابري فورية
وف َّعالة ملنع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،وتعزيز التعاون بني الدول يف
هذا ال�صدد ،يو�صى باتخاذ اجراءات العمل املب ّينة �أدناه.

()3ا�ستعرا�ض ال�سيا�سة اجلنائية على ال�صعيد الدويل ،الرقمان  41و( 42من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.93.IV.4
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�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -11سوف ت�سعى ال��دول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دع��م اج��راءات العمل
التالية:
(�أ)  �إع��داد وتبادل املعلومات واخل�برة التحليلية عن طبيعة ونطاق �أن�شطة هذا االجتار
الداخلية والإقليمية وعن هويات وو�سائل و�أ�ساليب املتجرين املعروفني �أو تنظيمات االجتار املعروفة،
بقدر ما يت�سق ذلك مع القوانني الوطنية واالتفاقات والرتتيبات الدولية؛
(ب) اعتماد �أو تعزيز قوانني و�إجراءات ف َّعالة ،بح�سب ال�ضرورة ،ملنع االجتار بالأ�شخا�ص
واملعاقبة عليه ،وتدابري ف َّعالة لدعم وحماية �ضحايا و�شهود ق�ضايا هذا االجتار؛
(ج) النظر يف تنفيذ تدابري لتوفري احلماية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص والو�سائل الالزمة
لكي ت�ستعيد عافيتها البدنية والنف�سية واالجتماعية؛
(د) توفري الدعم للمنظمات غري احلكومية ،الوطنية منها والدولية ،ول�سائر املنظمات
وعنا�صر املجتمع املدين والتعاون معها ،ح�سب االقت�ضاء ،يف امل�سائل املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؛
(ﻫ) ا�ستعرا�ض وتقييم فعالية التدابري الداخلية ملكافحة االجت��ار بالأ�شخا�ص ،والنظر
يف �إت��اح��ة تلك امل�ع�ل��وم��ات للمقارنة وللبحث يف جم��ال ا��س�ت�ح��داث ت��داب�ير �أك�ث�ر فعالية ملكافحة
ذلك االجتار؛
(و)  �إعداد وتعميم املعلومات العامة عن االجتار بالأ�شخا�ص بغية تثقيف ال�ضحايا املحتملني
لذلك االجتار؛
(ز) تعزيز القدرة على التعاون الدويل يف جمال ا�ستحداث وتنفيذ تدابري ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص؛
(ح) النظر يف تقدمي تربعات لدعم تنفيذ الربنامج العاملي ملكافحة االجتار بالب�شر؛
(ط) توفري املزيد من امل��وارد لدعم و�ضـع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية و�إقليمية ملكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -12سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) و�ضع م�شاريع للتعاون التقني ملنع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص وحلماية �ضحايا و�شهود
ق�ضايا هذا االجتار ،لأجل م�ساعدة الدول ،بناء على طلبها ،على تنفيذ تلك امل�شاريع يف �إطار الربنامج
العاملي ملكافحة االجتار بالب�شر؛
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(ب) االحتفاظ بقاعدة بيانات عاملية حتتوي على معلومات عن طبيعة ونطاق االجت��ار
بالأ�شخا�ص وعن �أف�ضل املمار�سات ملنعه ومكافحته ،بالتعاون مع معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لبحوث
اجلرمية والعدالة؛
(ج) ا�ستحداث �أدوات لتقييم فعالية تدابري مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص.

رابعاً�  -إجراءات العمل على
مكافحة تهريب املهاجرين
 -13بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  14من �إعالن فيينا ،واتخاذ تدابري فورية
وف َّعالة ملنع ومكافحة تهريب املهاجرين ،وتعزيز التعاون بني الدول يف هذا ال�صدد ،يو�صى باتخاذ
التدابري املحددة املب ّينة �أدناه.

�ألف� -إجراءات العمل الوطنية
� -14سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دعم اجراءات العمل التالية:
(�أ)  �إع�� � ��داد وت��ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات واخل �ب�رة التحليلية ع��ن طبيعة ون �ط��اق الأن���ش�ط��ة
الداخلية والإقليمية ذات ال�صلة بتهريب املهاجرين وع��ن ه��وي��ات وو�سائل و�أ�ساليب املهربني
املعروفني �أو تنظيمات التهريب املعروفة ،بقدر ما يت�سق ذل��ك مع القوانني الوطنية واالتفاقات
والرتتيبات الدولية؛
(ب) �سنّ وتعزيز قوانني ف َّعالة ،ح�سب االقت�ضاء ،ملنع تهريب املهاجرين واملعاقبة عليه،
وتدابري لدعم وحماية حقوق املهاجرين امله َّربني وال�شهود يف ق�ضايا التهريب ،وفق ًا لربوتوكول مكافحة
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
()4
املنظمة عرب الوطنية؛
(ج) تنفيذ تدابري حلماية احلقوق الأ�سا�سية للمهاجرين امله َّربني ،وكذلك لل�شهود يف ق�ضايا
التهريب ،حلمايتهم من العنف ،يف حدود �إمكانياتها ،واتخاذ التدابري املنا�سبة يف احلاالت التي تكون
فيها حياة املهاجرين �أو �سالمتهم �أو كرامتهم الإن�سانية مع ّر�ضة للخطر يف �أثناء تهريبهم؛
(د) دع� ��م امل�ن�ظ�م��ات غ�ير احل�ك��وم�ي��ة ،ال��وط�ن�ي��ة منها وال��دول �ي��ة ،و� �س��ائ��ر املنظمات
وعنا�صر املجتمع امل ��دين ،وال�ت�ع��اون معها ،ح�سبما ي�ك��ون منا�سبا ،يف امل�سائل ذات ال�صلة ب
تهريب املهاجرين؛
(ﻫ) مراجعة التدابري الداخلية ملكافحة تهريب املهاجرين وتقييم فعاليتها ،والنظر يف جعل
تلك املعلومات متاحة للمقارنة وللبحث يف جمال و�ضع تدابري �أكرث فعالية؛
()12

()4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2241الرقم .39574
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(و)  �إعداد املعلومات العامة عن تهريب املهاجرين ون�شرها بغية تثقيف امل�س�ؤولني وعامة
النا�س واملهاجرين املحتملني بحقيقة طبيعة هذا التهريب ،مبا يف ذلك �ضلوع جماعات �إجرامية
منظمة فيه واملخاطر التي يتع َّر�ض لها املهاجرون امله َّربون؛
(ز) تعزيز ال �ق��درة على ال�ت�ع��اون ال ��دويل على و��ض��ع وتنفيذ ت��داب�ير ملكافحة تهريب
املهاجرين.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -15سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى
ذات ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على و�ضع م�شاريع تعاون تقني ملنع
ومكافحة تهريب املهاجرين ،مع حماية حقوق املهاجرين امله َّربني ،لأجل م�ساعدة الدول ،بناء على
طلبها ،على تنفيذ تلك امل�شاريع.

خام�ساً� -إجراءات العمل على مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ّوناتها والذخرية واالجتار بها
ب�صورة غري م�شروعة
 -16بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  15من �إعالن فيينا ،واتخاذ تدابري فورية
وف َّعالة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،لتخفي�ض تواتر �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية
واالجت��ار بها ب�صورة غري م�شروعة وما يت�صل بذلك من �أن�شطة �إجرامية ،وفق ًا لأحكام بروتوكول
مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة،
املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )5(،يو�صى باتخاذ التدابري
املحددة املبينة �أدناه.
()12

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -17سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ) اعتماد وتعزيز الت�شريعات والإج� ��راءات الوطنية ،ح�سب االقت�ضاء ،وخ�صو�ص ًا
الإج��راءات املتعلقة باجلرائم و�إج��راءات م�صادرة الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية
و�ضبطها و�إ�سقاط احلق فيها والت�صرف فيها؛
(ب) تنفيذ ا�شرتاطات حفظ ال�سجالت املتعلقة بالأ�سلحة النارية ،وو�سم الأ�سلحة النارية
بالعالمات ،وتعطيل الأ�سلحة النارية؛

()5املرجع نف�سه ،املجلد  ،2326الرقم .39574
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(ج) �إن�شاء �أو �صون نظم ف َّعالة للرتخي�ص �أو الإذن با�سترياد وت�صدير وعبور الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومكوناتها والذخرية؛
(د) و�ضع تدابري قانونية و�إدارية منا�سبة بهدف منع �ضياع �أو �سرقة �أو ت�سريب الأ�سلحة
النارية ،وتبادل املعلومات ذات ال�صلة بالأ�سلحة النارية ،والتعاون الثنائي والإقليمي والدويل ،مبا يف
ذلك التعاون بوا�سطة تبادل املعلومات وتقدمي امل�ساعدة التقنية؛
(ﻫ) النظر يف �إن�شاء �إط��ار تنظيمي رقابي ف َّعال لأن�شطة الذين ميار�سون ال�سم�سرة يف
ال�صفقات املتعلقة با�سترياد الأ�سلحة النارية �أو ت�صديرها �أو عبورها.

باء� -إجراءات العمل الدولية
� -18سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) و�ضع م�شاريع تعاون تقني ملنع االجت��ار غري امل�شروع بالأ�سلحة النارية و�أجزائها
ومكوناتها وال��ذخ�يرة وم��ا يت�صل بذلك من �أن�شطة ومكافحته والق�ضاء عليه ،من �أج��ل م�ساعدة
ال ��دول الطالبة ،وال �سيما ال�ب�ل��دان النامية والبـلدان ذات االق�ت���ص��ادات االنتقالية ،على تنفيذ
تلك امل�شاريع؛
(ب) �إن�شاء و�صون قاعدة بيانات عاملية للأنظمة الرقابية الوطنية والدولية املوجودة
اخلا�صة بالأ�سلحة الناريـة واملمار�سات ذات ال�صلة املتعلقة ب�إنفاذ القوانني ،وكذلك �أف�ضـل املمار�سات
املتعلقة بتدابري مراقبة الأ�سلحة النارية.

�ساد�ساً�  -إجراءات العمل على مكافحة غ�سل الأموال
 -19بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  17من اعالن فيينا ،وو�ضع واعتماد وتنفيذ
ت�شريعات ولوائح تنظيمية وتدابـري ادارية داخلية ف َّعالة لأجل منع غ�سل الأموال على ال�صعيدين الداخلي
وعرب الوطني وك�شفه ومكافحته ،بالتعاون مع �سائر الدول وفق ًا لل�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،وال �سيما
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،وباال�ستفادة ،ك�أ�سا�س توجيهي ،من
املبادرات ذات ال�صلة التي تقوم بها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف لأجل مكافحة
غ�سل الأموالُ ،يو�صى باتخاذ التدابـري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -20سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دعم اجراءات العمل التالية:
(�أ) اعتماد تدابري �شاملة ملعاجلة م�شكلة غ�سل الأموال بكل جوانبها معاجلة ف َّعالة ،مب�شاركة
جميع الوزارات والإدارات والأجهزة املعنية وبالت�شاور مع ممثلي القطاع املايل؛
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(ب) اجلهود الرامية �إىل �ضمان ن�ص الت�شريعات الداخلية على �أحكام وافية بالغر�ض لتجرمي
الأن�شطة امل�ضطلع بها والطرائق امل�ستخدمة لإخفاء عائدات اجلرمية �أو حتويلها �أو نقلها لأجل متويه
طبيعة العائدات �أو م�صدرها الأ�صلي ،وذلك وفق ًا للمادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية؛
(ج) اجلهود الرامية �إىل �ضمان وجود �صالحيات تنظيمية رقابية وتفتي�شية وحتقيقية وافية
بالغر�ض لك�شف �أن�شطة غ�سل الأموال وا�ستبانة ماهيتها؛
(د) اجلهود الرامية �إىل �ضمان وجود �صالحيات حتقيقية وق�ضائية وافية بالغر�ض متكن
من ا�ستبانة ماهية عائدات اجلرمية واقتفاء �أثرها و�ضبطها وم�صادرتها والت�صرف فيها؛
(ﻫ) اجلهود الرامية �إىل �ضمان وجود �صالحيات قانونية وافية بالغر�ض وتوافر موارد
�إدارية مت ّكن من اال�ستجابة يف الوقت املنا�سب وبفعالية للطلبات الواردة من دول �أخرى يف احلاالت
التي تنطوي على غ�سل الأموال؛
(و) دع ��م اجل�ه��ود البحثية الداخلية وال��دول�ي��ة الرامية �إىل ر�صد وحتليل االجت��اه��ات
يف جم��ال غ�سل الأم ��وال وال�سيا�سات املتخذة للت�صدي لها على ال�صعيد ال��دويل ،وامل�شاركة يف
هذه اجلهود؛
(ز) ات�ساقا مع الرتتيبات املتعددة الأط��راف القائمة حاليا ،و�ضع امل�شاريع �أو الربامج
مل�ساعدة دول �أخ��رى على َ�سنِّ �أو �صياغة �أو حت�سني الت�شريعات واللوائح التنظيمية والإج��راءات
الإداري��ة ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأم��وال ،مبا يف ذلك الربنامج العاملي ملكافحة غ�سل الأم��وال وغريه
م��ن الأن�شطة �أو امل�شاريع التي تدعم تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجل��رمي��ة املنظمة
عرب الوطنية؛
(ح) الأن�شطة �أو الربامج املعنية بتدريب املوظفني امل�س�ؤولني �أو تبادل اخلربة يف جمال مكافحة
غ�سل الأموال ،ومن ذلك مث ًال تنظيم حلقات عمل تدريبية وحلقات درا�سية.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -21سوف يعمل مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،بالتعاون مع �سائر املنظمـات الدولية
واالقليمية ذات ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على ا�ستحداث �أن�شطة
للتعاون التقني ترمي �إىل منع ومكافحة غ�سل الأموال ،وتقدمي امل�ساعدة �إىل الدول الطالبة لأجل تنفيذ
هذه الأن�شطة.

�سابعاً�  -إجراءات العمل على مكافحة الإرهاب
 -22بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  19من �إعالن فيينا ،واتخاذ تدابري ف َّعالة
وحازمة وعاجلة ملنع ومكافحة الأن�شطة الإجرامية امل�ضطلع بها لغر�ض تعزيز الإرهاب يف جميع �أ�شكاله
ومظاهره ،يو�صى باتخاذ التدابـري املحددة املبينة �أدناه.
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�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -23سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم اجراءات العمل التالية:
(�أ)

التوقيع والت�صديق على ال�صكوك الدولية املتعلقة بالإرهاب؛

(ب) �إجراء بحوث وجمع معلومات عن الأن�شطة الإجرامية املرتكبة لغر�ض تعزيز الإرهاب
بجميع �أ�شكاله ومظاهره ،وكذلك عن هويات و�أماكن وجود و�أن�شطة �أفراد معينني �أو جماعات معينة
�ضالعني يف تلك الأن�شطة ،ودعم القيام ب�أعمال مماثلة على ال�صعيد الدويل ،بقدر ما يت�سق ذلك مع
القوانني الوطنية واالتفاقات والرتتيبات الدولية؛
(ج) اعادة النظر يف قوانينها و�إجراءاتها الداخلية ذات ال�صلة بغية التو�صل �إىل اتخاذ
تدابري داخلية ف َّعالة �ضد الإرهاب واجلرائم ذات ال�صلة ،وتعزيز مقدرتها على التعاون مع الدول
الأخرى يف احلاالت املنا�سبة ،وتنفيذ ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة تنفيذ ًا فعاالً؛
(د) العمل على حت�سني التعاون بني �أجهزة مكافحة الإره��اب و�أجهزة مكافحة الإجرام.
وميكن �أن ي�شمل هذا �إن�شاء مكاتب ات�صال �أو قنوات ات�صال �أخ��رى بني �أجهزة مكافحة الإره��اب
و�أجهزة مكافحة الإجرام تعزيزا لتبادل املعلومات؛
(ﻫ) النظر يف تقدمي تربعات لأجل دعم تنفيذ �أن�شطة منع االرهاب التي ي�ضطلع بها مركز
منع اجلرمية الدولية.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -24سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،وبالتن�سيق مع مكتب ال�ش�ؤون القانونية بالأمانة العامة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات
هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) اتخاذ خطوات لأج��ل التوعية بال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،وت�شجيع ال��دول على
التوقيع والت�صديق على تلك ال�صكوك والقيام ،حيثما �أمكن عملي ًا ،بتقدمي امل�ساعدة يف تنفيذ تلك
ال�صكوك �إىل الدول ،بناء على طلبها؛
(ب) اتخاذ تدابري ،بالتعاون مع الدول الأع�ضاء ،لتوعية النا�س بطبيعة الإره��اب الدويل
ونطاقه وعالقته باجلرمية ،مبا يف ذلك اجلرمية املنظمة ،حيثما كان ذلك منا�سبا؛
(ج) موا�صلة احلفاظ على قواعد البيانات املوجودة ب�ش�أن الإرهاب؛
(د) تقدمي دعم حتليلي �إىل الدول الأع�ضاء من خالل جمع ون�شر املعلومات عن العالقة بني
الإرهاب والأن�شطة الإجرامية ذات ال�صلة؛
(ﻫ) و�ضع مقرتحات حمددة� ،إذا ما اقت�ضى ذلك حدوث تطورات �أخرى يف هذا ال�صدد ،لكي
تنظر فيها الدول الأع�ضاء ،لأجل تعزيز قدرة املركز على القيام� ،ضمن الوالية امل�سندة �إليه ،بتطوير
و�إدارة �ش�ؤون العن�صر املتعلق مبنع الإرهاب من عنا�صر �أن�شطته.
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ثامناً� -إجراءات العمل على منع اجلرمية
ُ -25بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتع َّهد بها يف الفقرة  25من �إعالن فيينا ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
�شاملة ملنع اجلرمية على كل من امل�ستوى الدويل والإقليمي والوطني واملحلي ،يو�صى باتخاذ التدابري
املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -26سوف ت�سعى ال��دول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا � ،إىل دعم �إج��راءات العمل
التالية:
(�أ) ت�شجيع التعاون الوثيق بني خمتلف قطاعات املجتمع ،مبا يف ذلك الق�ضاء وال�صحة
والتعليم واخلدمات االجتماعية والإ�سكان ،مما هو �ضروري لدعم منع اجلرمية الف َّعال امل�ستند �إىل
املجتمع املحلي؛
(ب) التعاون الوثيق مع عنا�صر املجتمع املدين وتقدمي امل�ساعدة �إليها يف و�ضع واعتماد
وترويج مبادرات ملنع اجلرمية ،مع مراعاة �أهمية الت�صرف ا�ستناد ًا �إىل ممار�سات جم ّربة ،حيثما
�أمكن ذل��ك ،و�أهمية اختيار ال�ت��وازن املنا�سب بني خمتلف ال ُن ُهج �إزاء منع اجلرمية امل�ستند �إىل
املجتمع املحلي؛
(ج) ت�شجيع تقدير فعالية برامج منع اجلرمية؛
(د) ا�ستحداث ممار�سات ت�سعى �إىل منع معاودة �إيذاء �ضحايا اجلرمية؛
(ﻫ) و�ضع وتنفيذ برامج ظرفية وغريها من الربامج ملنع اجلرمية ،مع احلر�ص على �ضرورة
اجتناب � ِّأي م�سا�س باحلريات املدنية؛
(و) التعاون مع �سائر احلكومات واملنظمات غري احلكومية على و�ضع وتعميم املبادرات
الناجحة واالبتكارية ملنع اجلرمية واملعارف واخل�برات املتخ�ص�صة يف ممار�سات منع اجلرمية،
مبا يف ذل��ك تنظيم حمالت توعية وتثقيف عامة ب�ش�أن منع اجلرمية الف َّعال وم��ا ميكن للأفراد
والأ�سر واملجتمعات املحلية وجميع م�ستويات احلكومة �أن ُت�سهم به يف جعل املجتمعات املحلية �أكرث
�أمان ًا و�سلم ًا؛
(ز) النظر يف كيفية الإ�سهام يف اجلهود اجلماعية التي تبذلها البلدان لو�ضع ا�سرتاتيجية
دولية �شاملة لتعزيز منع اجلرمية امل�ستند �إىل املجتمع املحلي؛
(ح) القيام بخطوات لكي جت�سد يف ا�سرتاتيجياتها الوطنية ب�ش�أن منع اجلرمية تدابري ترمي
�إىل منع ومكافحة اجلرمية املرتبطة بالعن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية الأجانب وما يت�صل
التع�صب.
بذلك من �أ�شكال ّ
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باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -27سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) ا�ستحداث وترويج خربات ملنع اجلرمية تكون مك ّيفة بدقة من ممار�سات جم ّربة بحيث
تالئم الأحوال ال�سائدة يف البلدان التي ُيراد تنفيذ تلك املمار�سات فيها ،عن طريق ا�ستخدام حلقات
درا�سية وبرامج تدريبية وو�سائل �أخرى؛
(ب) تنظيم حمالت توعية وتثقيف عامة ،حيث تطلب ذلك الدولة �أو الدول املعنية ،ب�ش�أن منع
اجلرمية الف َّعال وما يمُ كن للأفراد والأ�سر واملجتمعات املحلية وجميع م�ستويات احلكومة �أن ُت�سهم به
يف جعل املجتمعات املحلية �أكرث �أمان ًا و�سلم ًا؛
(ج) ال�سعي �إىل اال�سهام يف تبادل املعلومات واخل�برات يف جم��ال منع اجلرمية بهدف
الت�شجيع على اتباع �أ�شكال جديدة من التعاون بني البلدان على م�ستوى احلكومات واملجتمعات املحلية
واملنظمات غري احلكومية؛
(د) تقدير تطور وعوملة اجلرمية و�إعداد تدابري الت�صدي لها من خالل املبادرات االبتكارية
والف َّعالة ملنع اجلرمية والتي ت�ضع يف االعتبار ت�أثري التكنولوجيات اجلديدة على اجلرمية وعلى منعها؛
(ﻫ) موا�صلة تن�سيق الدرا�سات عن اجلرمية يف املناطق احل�ضرية والتدابري التي تكفل
منعها منع ًا ف َّعاالً ،مبا يف ذلك االختالفات الثقافية وامل�ؤ�س�سية املحتملة يف جمال منع اجلرمية
منع ًا ف َّعاالً؛
جت�سد يف �صلب اال�سرتاتيجيات والقواعد الدولية ملنع
(و) ت�شجيع الدول الأع�ضاء على �أن ّ
اجلرمية تدابري ملنع ومكافحة اجلرائم املرتبطة بالعن�صرية والتمييز العن�صري وكراهية الأجانب وما
التع�صب ،مع مراعاة التدابري التي قد اتخذتها الدول الأع�ضاء؛
يت�صل بذلك من �أ�شكال ّ
(ز) و�ضع م�شاريع تعاون تقني يف جمال منع اجلرمية للدول التي تطلبها وتقدمي امل�ساعدة
على تنفيذها؛
(ح) و�ضع دليل ملقرري ال�سيا�سات وكت ّيب عن املمار�سات املج ّربة يف جمال منع اجلرمية.

تا�سعاً� -إجراءات العمل ب�ش�أن ال�شهود
و�ضحايا اجلرمية
 -28بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  27من �إعالن فيينا ،ومراجعة املمار�سات
ذات ال�صلة يف عام  ،2002حيثما يكون ممكن ًا ،وو�ضع خطط عمل وخدمات دعم وحمالت توعية ل�صالح
ال�ضحايا ،والنظر يف �إن�شاء �صناديق ل�صالح ال�ضحايا ،وو�ضع وتنفيذ �سيا�سات حلماية ال�شهود ،يو�صى
باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.
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�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -29سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ)  �إجراء درا�سات وطنية و�إقليمية عن �ضحايا اجلرمية يف نظم العدالة الوطنية؛
والتع�سف
(ب) ا�ستخدام وتطبيق �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
يف ا�ستعمال ال�سلطة )6(،مع مراعاة النظم القانونية الداخلية لكل دولة ،وا�ضعة يف اعتبارها الكتيب
اخلا�ص ب�إقامة العدل لل�ضحايا ب�ش�أن ا�ستخدام وتطبيق الإع�ل�ان( )7والدليل الإر��ش��ادي ملقرري
()8
ال�سيا�سات ب�ش�أن تنفيذ الإعالن
باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -30سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ)  �إي�ل�اء االهتمام ،يف م�شاريعه وبراجمه ،للتدابري الالزمة مل�ساعدة ودع��م ال�ضحايا
وال�شهود ،مبن فيهم الن�ساء والأطفال و�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
(ب) الرتويج لإن�شاء �صناديق ل�صالح �ضحايا اجلرمية؛
(ج) ال�ت�روي��ج ل�ل�م�م��ار��س��ات امل �ج � ّرب��ة يف جم ��ال ت��وف�ير ال��دع��م واخل ��دم ��ات لل�ضحايا
وال���ش�ـ�ه��ود ،ع��ن ط��ري��ق ال �ق �ي��ام ،م �ث�لاً ،ب��ا��س�ت�خ��دام امل��وق��ع اخل��ا���ص ب��ال��درا� �س��ات ع��ن ال�ضحايا
()9
" "International Victimologyعلى �شبكة الإنرتنت؛
(د) ترجمة الدليل الإر�شادي ملقرري ال�سيا�سات ،والكت ّيب اخلا�ص ب�إقامة العدل لل�ضحايا،
�إىل اللغات الر�سمية يف الأمم املتحدة ون�شرها على نطاق وا�سع وم�ساعدة الدول الطالبة على ا�ستخدام
هاتني الوثيقتني؛
(ﻫ) م�ساعدة الدول ،بناء على طلبها ،يف َ�سنِّ ت�شريعات جديدة ب�ش�أن ال�ضحايا ويف القيام ،يف
جملة �أمور ،با�ستخدام قاعدة البيانات الدولية التي �أن�ش�أتها حكومة هولندا؛
(و) القيام ،عند االقت�ضاء ،برتويج م�شاريع �إر�شادية �أو منوذجية من �أجل تطوير �أو زيادة
تطوير �أو �إن�شاء خدمات لل�ضحايا وغري ذلك من الأن�شطة التنفيذية ذات ال�صلة.
()12

()13

)14(.

()15

عا�شراً�  -إجراءات العمل ب�ش�أن اكتظاظ ال�سجون وبدائل ال�سجن
 -31بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  26من �إعالن فيينا ،وترويج بدائل م�أمونة
وف َّعالة لل�سجن ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.
()6مرفق 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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�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -32سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ) و�ضع �إجراءات عمل حمددة و�أهداف مرتبطة ب�آجال زمنية معينة ملعاجلة م�شكلة اكتظاظ
ال�سجون ،اعرتاف ًا ب�أنَّ الظروف يف ال�سجون املكتظة قد مت�س باحلقوق الإن�سانية لل�سجناء ،مبا يف ذلك
و�ضع �إجراءات عمل مثل اعتماد تدابري ف َّعالة للتقليل بقدر االمكان من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة؛
وا�ستحداث بدائل منا�سبة لل�سجن؛ وتف�ضيل التدابري غري االحتجازية على ال�سجن ،حيثما يكون ممكن ًا؛
ومعاجلة اجلرائم الب�سيطة با�ستخدام خيارات مثل املمار�سات العرفية �أو الو�ساطة بني الأطراف املعنية
�أو دفع �إلزامات مدنية جلرب ال�ضرر �أو تعوي�ضات؛ وتنظيم حمالت توعية وتثقيف عامة ب�ش�أن بدائل
ال�سجن وكيفية عملها؛
(ب) ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات املالية ،على �أن تدرج يف
براجمها املنا�سبة يف جمال التعاون التقني تدابري ترمي �إىل التقليل من اكتظاظ ال�سجون ،وفق ًا
للقوانني الوطنية؛
(ج) ترويج وتنفيذ املمار�سات احل�سنة يف ال�سجون ،مع �أخذ املعايري الدولية يف االعتبار؛
(د) �ضمان مراعاة ومعاجلة �إج��راءات العمل الوطنية والدولية املتعلقة باكتظاظ ال�سجون
وبدائل ال�سجن لأيِّ تباين قد يكون يف ت�أثري �إجراءات العمل هذه على الن�ساء والرجال.
باء� -إجراءات العمل الدولية
� -33سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) ت�شجيع امل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية ،مبا فيها امل�ؤ�س�سات املالية ،على �أن تدرج يف
براجمها املنا�سبة يف جمال التعاون التقني تدابري ترمي �إىل التقليل من اكتظاظ ال�سجون ،وفق ًا
للقوانني الوطنية؛
(ب) ت�شجيع اجراءات العمل الوطنية والدولية املتعلقة باكتظاظ ال�سجون وبدائل ال�سجن،
التي ت�أخذ يف االعتبار � َّأي تباين يف ت�أثري تلك االجراءات على الن�ساء والرجال و� َّأي احتياجات خا�صة؛
(ج) تقدمي امل�ساعدة على �شكل خدمات ا�ست�شارية �أو تقدير احتياجات �أو بناء قدرات
�أو تدريب �أو غري ذلك من امل�ساعدة �إىل ال��دول ،بناء على طلبها ،لتمكينها من حت�سني الظروف
يف �سجونها.

حادي ع�شر�  -إجراءات العمل على مكافحة اجلرائم
ذات ال�صلة بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�سيب
ُ -34بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  18من �إعالن فيينا ،وو�ضع تو�صيات
ذات توجه عملي يف جمال ال�سيا�سات ب�ش�أن منع ومكافحة اجلرائم املت�صلة بالتكنولوجيا العالية
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وباحلوا�سيب ،مع مراعاة الأعمال اجلارية يف املحافل الأخ��رى ،وتعزيز القدرات على ك�شف تلك
اجلرائم ومنعها والتحري عنها ومالحقتها ق�ضائي ًا ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف� -إجراءات العمل الوطنية
� -35سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سبا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ) جت��رمي �إ�ساءة ا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات ،ح�سبما يكون مالئم ًا ووفق ًا للقانون
الوطني ،مبا يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،اعادة النظر يف جرائم مثل التدلي�س� ،ضمان ًا النطباقها على
ح��االت ا�ستخدام احلوا�سيب وو�سائط و�شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف ارتكاب هذه
الأفعال الإجرامية؛
(ب) و�ضع وتطبيق ق��واع��د و�إج� ��راءات ،مب��ا يف ذل��ك ق��واع��د و�إج� ��راءات ب�ش�أن ممار�سة
االخت�صا�ص الق�ضائي ،تكفل �إمكانية الك�شف والتحري الف َّعالني عن اجلرائم املت�صلة باحلوا�سيب
وو�سائط االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية على ال�صعيد الوطني ،وتكفل �إمكانية احل�صول على التعاون
الف َّعال يف احلاالت التي ت�شمل بلدان ًا متعددة ،مع مراعاة ال�سيادة الوطنية واحلاجة �إىل �إنفاذ القوانني
�إنفاذ ًا ف َّعا ًال و�ضرورة احلفاظ على احلماية الف َّعالة للخ�صو�صية وغريها من احلقوق الأ�سا�سية
ذات ال�صلة؛
(ج) �ضمان تدريب العاملني يف جمال �إنفاذ القوانني وتزويدهم مبا مي ّكنهم من اال�ستجابـة
بفعالية و�سرعة لطلبات امل�ساعدة على تتـبع االت�صاالت واتخاذ غـري ذلك من التدابري الالزمة لك�شـف
اجلرائم عـرب الوطنية املت�صلة بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�سيب والتحـري عنها؛
(د)  �إجراء مناق�شات حملية ودولية مع ال�صناعات العاملة يف تطوير وتركيب احلوا�سيب
وم�ع��دات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وبراجميات و�أج�ه��زة ال�شبكات وغريها من املنتجات
واخلدمات ذات ال�صلة ب�ش�أن �إج��راءات العمل على مكافحة اجلرائم املت�صلة بالتكنولوجيا العالية
وباحلوا�سيب و�آثار التغري التكنولوجي .وميكن �أن ت�شمل هذه املناق�شات جماالت رئي�سية مثل:
‘ ’1امل�سائل املتعلقة بالتنظيم الرقابي الداخلي والدويل للتكنولوجيات وال�شبكات؛
‘ ’2امل�سائل املتعلقة بت�ضمني التكنولوجيات اجلديدة عنا�صر ترمي اىل منع اجلرائم �أو تي�سري
ك�شفها �أو التحري عنها �أو مالحقتها ق�ضائي ًا؛
(ﻫ) تقدمي تربعات ،ثنائي ًا وعن طريق املنظمات الدولية والإقليمية ،ح�سبما يكون مالئم ًا،
مبا يف ذل��ك تقدميها بالتعاون مع القطاع اخلا�ص ،وذل��ك ،يف جملة �أم��ور ،يف �شكل خ�برات تقنية
مل�ساعدة الدول الأخرى على و�ضع وتطبيق تدابري ف َّعالة ملكافحة اجلرائم املت�صلة بالتكنولوجيا العالية
وباحلوا�سيب ،مبا يف ذلك التدابري امل�شار �إليها يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) �أعاله.
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باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -36سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) دعم الأن�شطة البحثية الوطنية والدولية لتعيني الأ�شكال اجلديدة للجرائم املت�صلة
باحلوا�سيب ولتقييم �آثار تلك اجلرائم يف جماالت رئي�سية مثل التنمية امل�ستدامة وحماية اخل�صو�صية
والتجارة الإلكرتونية ،والتدابري التي تتخذ رد ًا على ذلك؛
(ب) ن�شر مواد يتفق عليها دولي ًا ،مثل مبادئ توجيهية ،وكتيبات �إر�شادية ب�ش�أن امل�سائل
القانونية والتقنية ،ومعايـري دنيا ،وممار�سات جم َّربة وت�شريعات منوذجية مل�ساعدة امل�ش ّرعني و�سلطات
�إنفاذ القوانني وغريها من ال�سلطات على و�ضع واتخاذ وتطبيـق تدابري ف َّعالة ملكافحة اجلرائم املت�صلة
بالتكنولوجيا العالية وباحلوا�سيب و�ضد اجلناة يف احلاالت العامة ويف حاالت حمددة؛
(ج) القيام ح�سب االقت�ضاء ،برتويج ودعم وتنفيذ م�شاريع للتعاون وامل�ساعدة التقنيني .وميكن
�أن جتمع تلك امل�شاريع بني خرباء يف منع اجلرمية ويف �أمن احلوا�سيب ويف الت�شريعات والإج��راءات
اجلنائية ويف املالحقة الق�ضائية ويف �أ�ساليب التحري وال�ش�ؤون ذات ال�صلة ،من ناحية ،والدول التي
تلتم�س املعلومات �أو امل�ساعدة يف تلك املجاالت ،من ناحية �أخرى.

ثاين ع�شر�  -إجراءات العمل ب�ش�أن ق�ضاء الأحداث
ُ -37بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  24من �إع�لان فيينا ،يو�صى باتخاذ
التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -38سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم �إجراءات العمل التالية:
(�أ) تقدمي امل�ساعدة يف الوقت املنا�سب �إىل الأحداث الذين يواجهون ظروفا �صعبة بغية
منعهم من اللجوء �إىل اجلرمية؛
(ب) دعم تطوير ممار�سات منع اجلرمية املوجهة �إىل الأحداث الذين يكونون ُعر�ضة للجنوح
�أو لأن ي�صبحوا فري�سة �سهلة لتجنيدهم من جانب اجلماعات الإجرامية ،وا�ضعة يف اعتبارها حقوق
�أولئك الأحداث؛
(ج) تعزيز نظم ق�ضاء الأحداث؛
(د) ت�ضمني اخلطط الإمنائية الوطنية ا�سرتاتيجية متكاملة ب�ش�أن منع جرائم ال�شباب
وب�ش�أن ق�ضاء الأحداث؛
(ﻫ) تعزيز �إعادة تثقيف و�إعادة ت�أهيل اجلناة الأحداث؛
(و) ت�شجيع م�ساهمة املجتمع املدين يف تنفيذ املمار�سات الرامية �إىل منع جرائم الأحداث
ودعم تلك امل�ساهمة حيث تق�ضي ال�ضرورة.
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باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -39سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) و�ضع م�شاريع للتعاون التقني ملنع جرائم ال�شباب ولتعزيز نظم ق�ضاء الأحداث ولتح�سني
�إعادة ت�أهيل ومعاجلة اجلناة الأحداث ،وم�ساعدة الدول على تنفيذ تلك امل�شاريع ،بناء على طلبها؛
(ب) �ضمان التعاون الف َّعال بني كيانات الأمم املتحدة املعنية و�سائر املنظمات املذكورة يف
()10
املبادئ التوجيهية للعمـل املتعلق بالأطفال يف نظـام العدالة اجلنائية.
()12

ثالث ع�شر�  -إجراءات العمل ب�ش�أن االحتياجات
اخلا�صة باملر�أة يف نظام العدالة اجلنائية
 -40بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرتني  11و 12من �إعالن فيينا ،ومراجعة
ا�سرتاتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل تعيني ومعاجلة � ِّأي تباين يف ت�أثري الربامج
وال�سيا�سات على الن�ساء والرجال ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -41سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم اجراءات العمل التالية:
(�أ) مراجعة وتقييم ت�شريعاتها و�سيا�ساتها و�إجراءاتها وممار�ساتها املتعلقة بامل�سائل
اجلنائية ،وكذلك تعديلها �إذا دعت ال�ضرورة ،بطريقة تت�سق مع نظمها القانونية ،لأجل �ضمان �أن تنال
املر�أة معاملة من�صفة من نظام العدالة اجلنائية؛
(ب) و�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية ودولية ب�ش�أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تراعى فيها
االحتياجات اخلا�صة باملر�أة �سواء �أكانت ممارِ�سة يف مهن العدالة اجلنائية �أو �ضحية �أو �شاهدة �أو
�سجينة �أو جانية؛
(ج) النظر يف الت�شارك مع �سائر الدول ،بوا�سطة مواقع �شبكة الإنرتنت �أو غريها من و�سائل
الإعالم �أو املنتديات ،يف � ِّأي ممار�سات جم ّربة بخ�صو�ص املر�أة �سواء �أكانت ممارِ�سة يف مهن العدالة
اجلنائية �أو �ضحية �أو �شاهدة �أو �سجينة �أو جانيةُ ،تراعى فيها االحتياجات اخلا�صة باملر�أة.

()10مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .30/1997
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باء� -إجراءات العمل الدولية
� -42سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) جمع ون�شر املعلومات واملواد عن العنف �ضد امل��ر�أة ،بجميع �أ�شكاله ومظاهره ،ح�سبما
هو م�شار �إليه يف �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة )11(،وذلك لغر�ض تنفيذ برناجمه املعني مبنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة التقنية ،بناء على طلب الدول؛
(ب) العمل ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة و�إزالة التحيز اجلن�ساين يف �إدارة �ش�ؤون
العدالة اجلنائية؛
(ج) التعاون مع جميع الكيانات الأخ��رى ذات ال�صلة يف منظومة الأمم املتحدة فيما يتعلق
بالأن�شطة املعنية بامل�سائل ذات ال�صلة بالعنف �ضد املر�أة وب�إزالة التحيز اجلن�ساين يف �إدارة �ش�ؤون
العدالة اجلنائية ،وتن�سيق العمل ب�ش�أن تلك امل�سائل؛
(د) جتميع ون�شر املعلومات عن مناذج التدخل والربامج الوقائية الناجحة على ال�صعيد
الوطني؛
(ﻫ) موا�صلة حت�سني التدريب املتعلق بجوانب العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية من احلقوق
الإن�سانية للمر�أة ومب�سائل التح ّيز اجلن�ساين والعنف �ضد املر�أة بخ�صو�ص موظفي الأمم املتحدة املعنيني؛
()12
(و) تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها ،يف ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات.
()12

النموذجيةوالتدابريالعمليةللق�ضاءعلىالعنف�ضداملر�أةيفجمالمنعاجلرميةوالعدالةاجلنائية)13(.

رابع ع�شر�  -إجراءات العمل ب�ش�أن املعايري والقواعد
ُ -43بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  22من �إعالن فيينا وتعزيز القيام ،ح�سبما
يكون منا�سب ًا ،با�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية يف القوانني واملمار�سة الوطنية ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -44سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل ا�ستخدام وتطبيق معايري
الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف القوانني واملمار�سة الوطنية ،و�إىل
()14
ن�شر اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
بلغات بلدانها.

()11قرار اجلمعية العامة .104/48
()12مرفق قرار اجلمعية العامة .86/52
()13من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  A.92.IV.1والت�صويب.
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باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -45سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) حتديث اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية؛
(ب) ترويج ا�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية بو�سائل منها تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية والتعاون التقني �إىل الدول الأع�ضاء ،بناء على
طلبها ،مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول الأع�ضاء يف جمال �إ�صالح نظام العدالة اجلنائية والقانون
اجلنائي وتنظيم تدريب املوظفني امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية وتوفري الدعم لإدارة
وتدبري �ش�ؤون النظم اجلزائية وال�سجون ،مما ي�ساهم يف االرتقاء بكفاءتها وقدراتها؛
(ج) تن�سيق الأن�شطة ذات ال�صلة با�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية بني مركز منع اجلرمية الدولية و�سائر كيانات الأمم املتحدة ذات
ال�صلة ،مع مراعاة برامج امل�ساعدة الثنائية والإقليمية.

خام�س ع�شر�  -إجراءات العمل ب�ش�أن العدالة الت�صاحلية
ُ -46بغية تنفيذ ومتابعة االلتزامات املتعهد بها يف الفقرة  28من �إع�لان فيينا ،وت�شجيع و�ضع
�سيا�سات و�إجراءات وبرامج ب�ش�أن العدالة الت�صاحلية ،يو�صى باتخاذ التدابري املحددة املبينة �أدناه.

�ألف�  -إجراءات العمل الوطنية
� -47سوف ت�سعى الدول ،منفردة وجمتمعة ،ح�سبما يكون منا�سب ًا� ،إىل دعم اجراءات العمل التالية:
(�أ) مراعاة قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  14/2000امل�ؤرخ  27متوز/يوليه ،2000
املعنون "املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية" ،عند النظر يف
ا�ست�صواب و�سبل �إر�ساء مبادئ م�شرتكة؛
(ب) معاجلة اجلرائم ،وال �سيما اجلرائم ال�صغرية ،وفق ًا للممار�سة العرفية املتعلقة بالعدالة
الت�صاحلية ،حيثما تكون تلك املمار�سة متاحة ومنا�سبة� ،شريطة �أن يفي عمل ذلك مبقت�ضيات حقوق
الإن�سان و�أن يوافق عليه املعنيون؛
(ج) ا�ستخدام و�سائل الت�سوية الودية وفق ًا للقانون الوطني يف معاجلة اجلرائم ،وال �سيما
ال�صغرية منها ،عن طريق القيام ،على �سبيل املثال ،با�ستخدام الو�ساطة �أو التعوي�ضات �أو االتفاقات
التي يقوم اجلاين مبوجبها بعر�ض تعوي�ض على ال�ضحية؛
(د) الرتويج لثقافة حتبذ الو�ساطة والعدالة الت�صاحلية بني �سلطات �إنفاذ القوانني وال�سلطات
الق�ضائية واالجتماعية واملجتمعات املحلية؛
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(ﻫ) توفري التدريب املنا�سب للمعنيني بو�ضع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج العدالة الت�صاحلية؛
(و) تعزيز �إع��ادة تثقيف و�إع��ادة ت�أهيل اجلناة الأح��داث بالت�شجيع ،عند االقت�ضاء ،على
ا�ستخدام الو�ساطة وت�سوية النـزاعات وامل�صاحلة وغري ذلك من طرق العدالة الت�صاحلية كبدائل
للإجراءات الق�ضائية واجلزاءات القائمة على ال�سجن؛
(ز) و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج للعدالة الت�صاحلية ،وا�ضعة يف االعتبار االلتزامات
الدولية القائمة فيما يتعلق بال�ضحايا ،وبخا�صة �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة؛
ّ
(ح) تعزيز التعاون بني احلكومة واملجتمع املدين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات
ال�صلة ،لتنفيذ برامج العدالة الت�صاحلية و�ضمان دعم اجلمهور ال�ستخدام مبادئ العدالة الت�صاحلية.

باء�  -إجراءات العمل الدولية
� -48سوف يعمل مركز منع اجلرمية الدولية ،بالتعاون مع �سائر املنظمات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة ،ح�سبما يكون منا�سبا ،ووفق ًا ملقت�ضيات هذا القرار ،على القيام مبا يلي:
(�أ) تبادل املعلومات عن اخلربات واملمار�سات املج ّربة يف جمال تنفيذ وتقييم برامج العدالة
الت�صاحلية؛
(ب) م�ساعدة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية على النظر يف ا�ست�صواب وو�سائل �إر�ساء
مبادئ م�شرتكة ب�ش�أن ا�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية؛
(ج) عقد اجتماع للخرباء لدرا�سة اقرتاحات ب�ش�أن �إج��راءات عمل �أخ��رى تتعلق بالعدالة
الت�صاحلية ،مبا يف ذلك الو�ساطة.

�  -56إعالن بانكوك ب�ش�أن �أوجه الت�آزر واال�ستجابات:
التحالفات اال�سرتاتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

*
12

نحن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
وقد اجتمعنا يف م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،يف بانكوك
من�سقة �أكرث فعالية ،بروح من التعاون،
من � 18إىل  25ني�سان�/أبريل  ،2005لكي نق ّرر اتخاذ تدابري ّ
ملكافحة اجلرمية وال�سعي �إىل �إقامة العدل،
واقتناعا م ّنا ب�أنَّ م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،التي ت�ش ّكل حمفال
حكوميا-دوليا رئي�سيا ،قد �أ�سهمت يف ال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية بتي�سري تبادل الآراء والتجارب
وتعبئة الر�أي العام والإي�صاء بخيارات �سيا�ساتية على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،مقدِّ مة
*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،177/60املعتمد يف  16كانون الأول/دي�سمرب .2005
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تقدم يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتعزيز التعاون
بذلك م�ساهمة ذات �ش�أن يف �إحراز ُّ
الدويل فيه،
و�إذ ن�ستذكر �أعمال م�ؤمترات الأمم املتحدة الع�شرة املا�ضية،
و�إذ ن�ؤ ِّكد جم� َّدد ًا امل�س�ؤولية املنوطة بربنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
ّ
واملنظمات الإقليمية والدولية ،يف ميدان منع اجلرمية
وهي �أن يعمل� ،إىل جانب ال��دول الأع�ضاء
والعدالة اجلنائية،
تو�سع و�أبعاد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،مبا فيها االجتار
و�إذ ن�شعر بقلق عظيم �إزاء ُّ
غري امل�شروع باملخدرات وغ�سل الأم��وال واالجت��ار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين واالجت��ار غري
وتنوع �أن�شطة اجلماعات
تطور ُّ
امل�شروع بالأ�سلحة والإره��اب ،و� ُّأي �صالت قائمة بينها ،و�إزاء تزايد ُّ
الإجرامية املنظمة،
و�إذ ن�ش ّدد على �أنَّ تعزيز احلوار بني احل�ضارات وت�شجيع الت�سامح ومنع ا�ستهداف خمتلف
الديانات والثقافات ا�ستهدافا ع�شوائيا ومعاجلة امل�سائل الإمنائية والنـزاعات التي ال تزال دون حل
�سوف ت�سهم ك ّلها يف التعاون الدويل الذي هو من �أهم العنا�صر يف مكافحة الإرهاب بجميع �أ�شكاله
جمدد ًا �أنه ال ميكن تربير � ِّأي عمل �إرهابي �أ ّيا كانت الظروف،
ومظاهره ،و�إذ ن�ؤ ِّكد َّ
و�إذ ن�ؤ ّكد جم ّددا �أنَّ على الدول �أن تكفل امتثال � ِّأي تدابري تتخذها من �أجل مكافحة الإرهاب
جلميع التزاماتها مبقت�ضى القانون الدويل ،و�أنه ينبغي لها �أن تعتمد تلك التدابري وفق ًا مليثاق الأمم
املتحدة والقانون الدويل ،وال �سيما قانون حقوق الإن�سان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون
الإن�ساين الدويل،
و�إذ يفزعنا النمو ال�سريع للجرائم االقت�صادية واملالية اجلديدة ،التي �أ�صبحت مت ّثل تهديد ًا
كبري ًا لالقت�صادات الوطنية وللنظام املايل الدويل ،وامتدادها الجغرافي و�آثارها،
و�إذ ن�س ّلط ال�ضوء على احلاجة �إىل نهج متكامل ومنتظم �إزاء مكافحة الف�ساد وغ�سل الأموال ،يف
�سياق الأُطر وال�صكوك القائمة ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ترعاها الأمم املتحدة ،لأنَّ تلك اجلرائم ميكن
�أن تف�ضي �إىل ارتكاب �أن�شطة �إجرامية �أخرى،
و�إذ نالحظ بعني التقدير �أعمال االجتماعات الإقليمية التح�ضريية مل�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي
()1
ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
()12

نعلن ما يلي:
-1
بتحقيقها.

نعلن �إرادتنا ال�سيا�سية لتحقيق التط ّلعات والأهداف املب َّينة يف هذا الإعالن والتزامنا

( A/CONF.203/RPM.1/1)1و A/CONF.203/RPM.2/1و A/CONF.203/RPM.3/1و Corr.1و.A/CONF.203/RPM.4/1
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 -2ن�ؤ ّكد جم� ّددا ا�ستمرار ت�أييدنا والتزامنا جتاه الأمم املتحدة وبرنامج الأمم املتحدة
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وخ�صو�ص ًا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومعهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة
ومعاهد �شبكة الربنامج ،ونعقد العزم على موا�صلة تدعيم الربنامج من خالل التمويل امل�ستدام،
ح�سب االقت�ضاء.
 -3ن�ؤ ّكد جم ّددا ،بروح من امل�س�ؤولية اجلماعية وامل�شرتكة ،ا�ستعدادنا لل�سعي �إىل حت�سني
التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية والإرهاب على ال�صعيد الإقليمي والثنائي واملتع ّدد الأطراف،
يف جماالت ت�شمل� ،ضمن جماالت �أخرى ،ت�سليم املطلوبني للعدالة وتبادل امل�ساعدة القانونية .ون�سعى
�إىل �ضمان قدرتنا الوطنية ،واتّ�ساق قدرتنا الدولية عند االقت�ضاء ،من خالل الأمم املتحدة و�سائر
ّ
املنظمات العاملية والإقليمية ذات ال�صلة ،على ممار�سة التعاون ال��دويل ،خ�صو�ص ًا يف جماالت
منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والإره��اب والتحقيق فيهما ومالحقة املتو ّرطني فيهما ق�ضائيا
وحماكمتهم ،ويف الك�شف عن � ِّأي �صالت قائمة بينهما.
نرحب ببدء نفاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واثنني
-4
ّ
()2
من بروتوكوالتها وننا�شد جميع الدول التي مل ت�ص ّدق بعد على تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة
تن�ضم �إليها وتنفّذ �أحكامها �أن ت�سعى �إىل الت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها وتنفيذ �أحكامها،
بها �أو
ّ
()3
وكذلك �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب .وعند
تنفيذ �أحكام تلك ال�صكوك ،نتعهد باالمتثال الكامل اللتزاماتنا مبقت�ضى القانون الدويل ،وخ�صو�ص ًا
قانون حقوق الإن�سان الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون الإن�ساين الدويل .وندعم كل اجلهود
املبذولة لتي�سري تنفيذ تلك ال�صكوك.
)12(.

()13

ربعات كافية وب�صورة
 -5ننا�شد البلدان املانحة وامل�ؤ�س�سات املالية �أن توا�صل تقدمي ت ّ
منتظمة من �أجل توفري امل�ساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية،
بغية م�ساعدتها على بناء قدرتها على منع اجلرمية بكل �أ�شكالها والت�ص ّدي لها وتطبيق معايري
الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وعلى وجه اخل�صو�ص تي�سري
ان�ضمامها �إىل ال�صكوك الدولية ملكافحة الإره ��اب وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة مبكافحة
اجل��رمي��ة ،ومنها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واالتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات ،وتنفيذ
تلك ال�صكوك.
 -6ن�ؤ ّيد اتّباع نهج �أكرث تكامال يف �إطار الأمم املتحدة فيما يتعلق بتوفري امل�ساعدة على بناء
القدرات يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ويف التعاون يف امل�سائل اجلنائية ذات الطابع العابر
للحدود ،على �سبيل الإ�سهام يف تر�سيخ �سيادة القانون وتعزيزها.
()2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  2225و 2237و ،2241الرقم .39574
()3املرجع نف�سه ،املجلد  ،2349الرقم .42146
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 -7ن�سعى �إىل حت�سني ردودنا على اجلرمية والإره��اب على ال�صعيدين الوطني والدويل،
وذلك بو�سائل منها جمع وتقا�سم املعلومات عن اجلرمية والإرهاب وعن التدابري امل�ضادة الف َّعالة،
�رح��ب بالعمل الهام ال��ذي ي�ضطلع به مكتب الأمم املتحدة املعني
وفق ًا للت�شريعات الوطنية .ون� ّ
باملخدرات واجلرمية و�شبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جمال اجتاهات
اجلرمية والعدالة.
التم�سك ب�سيادة القانون والإدارة الر�شيدة والإدارة ال�سليمة
 -8نحن مقتنعون ب ��أنَّ
ّ
لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية على ال�صعيد املحلي والوطني وال��دويل ت�شكل �شروطا
م�سبقة لتهيئة بيئة تتيح منع اجل��رمي��ة ومكافحتها بنجاح واحل �ف��اظ على تلك البيئة .ونحن
ملتزمون ب�إن�شاء و�صون م�ؤ�س�سات من�صفة وكف�ؤة للعدالة اجلنائية ،مبا يف ذل��ك معاملة جميع
املحتجزين يف مرافق االحتجاز قبل املحاكمة واملرافق الإ�صالحية معاملة �إن�سانية ،وفق ًا للمعايري
الدولية ال�سارية.
ُ -9ن�س ِّلم بدور �أفراد وجمموعات خارج نطاق القطاع العام ،كاملجتمع الأهلي واملنظمات
ون�شجع
غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،يف الإ�سهام يف منع اجلرمية والإرهاب ومكافحتهماِّ .
على اتخاذ تدابري ترمي �إىل تعزيز هذا الدور يف �إطار �سيادة القانون.
ُ -10ن�س ِّلم ب�أنَّ اال�سرتاتيجيات ال�شاملة والف َّعالة ملنع اجلرمية ميكن �أن ت�سهم بقدر كبري يف
ونحث على �أن تعالج تلك اال�سرتاتيجيات الأ�سباب اجلذرية وعوامل اخلطر
خف�ض اجلرمية والإيذاءُّ .
اخلا�صة باجلرمية والإيذاء و�أن ي�ستمر تطويرها وتنفيذها على ال�صعيد املحلي والوطني والدويل ،مع
()4
مراعاة �أمور منها املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية.
 -11نالحظ �أنَّ البلدان اخل��ارج��ة م��ن ن�ـ��زاع مع ّر�ضة بوجه خا�ص للجرمية ،وال �سيما
اجلرمية املنظمة والف�ساد؛ ولذلك ،نو�صي الدول الأع�ضاء واملنظمات الإقليمية والهيئات الدولية،
ومنها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،ب�أن ت�ستحدث ،بالتن�سيق مع �إدارة عمليات
حفظ ال�سالم التابعة للأمانة العامة وغريها من الكيانات ذات ال�صلة ،ردودا �أكرث فعالية على هذه
امل�شاكل من �أجل �إعادة �إر�ساء �سيادة القانون �أو تعزيزها �أو توطيدها و�إحقاق العدالة يف الأو�ضاع
الالحقة للنـزاعات.
 -12فيما يتعلق بتزايد �ضلوع اجلماعات الإجرامية املنظمة يف �سرقة املمتلكات الثقافية
ربية امل�شمولة باحلماية ،ن�س ّلم ب�أهمية
واالجتار بها واالجتار غري امل�شروع ب�أنواع النباتات واحليوانات ال ّ
مكافحة هذه الأ�شكال من اجلرمية وننا�شد الدول الأع�ضاء �أن تتخذ تدابري ف َّعالة من �أجل تعزيز التعاون
الدويل ،وا�ضعني يف اعتبارنا ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة ،ومنها االتفاقية املتعلقة بالتدابري
()5
الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�شروعة
()12

()13

()4مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2002
()5الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،823العدد .11806

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

428

ربية املهدّدة باالنقرا�ض( )6واالتفاقية املتعلقة
واتفاقية االجتار الدويل ب�أنواع احليوانات والنباتات ال ّ
()7
بالتن ّوع البيولوجي.
 -13نالحظ بقلق ت��زاي��د االختطاف واالجت ��ار بالأ�شخا�ص ب�صفتهما �شكلني خطريين
ومربحني وغري �إن�سانيني من �أ�شكال اجلرمية املنظمة ،وكثري ًا ما ُيرتكبان بهدف متويل ّ
املنظمات
الإجرامية ،وكذلك متويل الأن�شطة الإرهابية يف بع�ض الأحيان ،ومن ثم نو�صي با�ستحداث تدابري
ملكافحة هاتني اجلرميتني وب�إيالء االهتمام لإن�شاء �آليات عملية ملكافحتهما .ونعرتف باحلاجة �إىل
تنفيذ تدابري ترمي �إىل توفري القدر الكايف من امل�ساعدة واحلماية ل�ضحايا االختطاف واالجتار
بالأ�شخا�ص و�أ�سرهم.
�  -14إذ ن�ضع يف اعتبارنا قرار اجلمعية العامة  ،156/59امل�ؤرخ  20كانون الأول /دي�سمرب
 2004ب�ش�أن منع ومكافحة االجتار بالأع�ضاء الب�شرية واملعاقبة عليه ،نحيط علما بال�شواغل اجلادة
التي �أُبديت ب�ش�أن ا�ستئ�صال الأع�ضاء الب�شرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة ،و�سوف ندر�س
باهتمام تقرير الأمني العام الذي ُطلب يف ذلك القرار.
جمددا الأهمية الأ�سا�سية التي يكت�سيها تنفيذ ال�صكوك الراهنة وامل�ضي يف و�ضع
 -15ن�ؤ ِّكد َّ
تدابري وطنية وتطوير التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،ومن ذلك النظر يف تعزيز وزيادة التدابري،
وخ�صو�ص ًا تدابري مكافحة اجلرمية ال�سيربانية وغ�سل الأموال واالجتار باملمتلكات الثقافية ،وكذلك
التدابري املتعلقة بت�سليم املطلوبني للعدالة وتبادل امل�ساعدة القانونية وم�صادرة عائدات اجلرمية
وا�سرتدادها و�إرجاعها.
 -16نالحظ �أنَّ تكنولوجيا املعلومات و�سرعة تط ّور نظم االت�صاالت وال�شبكات احلا�سوبية
اجلديدة ،يف فرتة العوملة الراهنة� ،صاحبتهما �إ�ساءة ا�ستعمال لتلك التكنولوجيات لأغرا�ض �إجرامية.
نرحب باجلهود املبذولة لتعزيز وا�ستكمال التعاون القائم ملنع جرائم التكنولوجيا الراقية
ثمِّ ،
ومن َّ
واجلرائم احلا�سوبية والتحقيق فيها ومالحقتها ق�ضائيا ،بو�سائل منها �إقامة �شراكات مع القطاع
اخلا�ص .ون�س ِّلم ب�أهمية �إ�سهام الأمم املتحدة يف املحافل االقليمية و�سائر املحافل الدولية يف جمال
مكافحة اجلرمية ال�سيربانية وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل �أن تدر�س �إمكانية توفري
مزيد من امل�ساعدة يف ذلك املجال حتت رعاية الأمم املتحدة ويف �إطار �شراكة مع منظمات �أخرى لها
جمال تركيز م�شابه ،وا�ضعة يف اعتبارها تلك التجربة.
 -17ن�س ِّلم ب�أهمية �إيالء احلاجة �إىل حماية ال�شهود على اجلرمية والإره��اب و�ضحاياهما
خا�صا ،ونتع َّهد بتعزيز الإطار القانوين واملايل اخلا�ص بتوفري الدعم لأولئك ال�ضحايا ،حيثما
اهتمام ًا ًّ
تدعو احلاجة ،وا�ضعني يف اعتبارنا �أمور ًا منها �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
()8
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة.
ُّ
()12

()13

()14

()6املرجع نف�سه ،املجلد  ،993العدد .14537
()7املرجع نف�سه ،املجلد  ،1760العدد .30619
()8مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40
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 -18ننا�شد الدول الأع�ضاء �أن تتخذ خطوات ،وفق ًا لقوانينها الداخلية ،من �أجل ترويج �سبل
الو�صول �إىل العدالة ،و�أن تنظر يف توفري املعونة القانونية ملن هم يف حاجة �إليها ،و�أن مت ّكنهم من
الت�أكيد الفعلي على حقوقهم يف نظام العدالة اجلنائية.
 -19نالحظ بقلق م�شكلة االجتار باملخدرات غري امل�شروعة والعواقب االجتماعية واالقت�صادية
الوخيمة التي ترتتَّب عليها ،ومن ثم ندعو �إىل تعزيز التعاون الدويل على مكافحة ذلك ال�شكل من
�أ�شكال اجلرمية املنظمة.
� -20سوف نعزِّ ز التعاون الدويل من �أجل �إيجاد بيئة مف�ضية �إىل مكافحة اجلرمية ،بو�سائل منها
ترويج النمو والتنمية امل�ستدامة وا�ستئ�صال �ش�أفة الفقر والق�ضاء على البطالة من خالل ا�سرتاتيجيات
�إمنائية و�سيا�سات ب�ش�أن منع اجلرمية تتَّ�سم بالفعالية والتوازن.
 -21ننا�شد الدول التي مل ت�صبح بعد �أطراف ًا يف ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ومل تنفّذها
بعد �أن تفعل ذلك .وبغية تعزيز قدرة الدول على �أن ت�صبح �أطراف ًا يف تلك ال�صكوك و�أن تن ِّفذها ومتتثل
لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب ،نعرب عن دعمنا للجهود املتوا�صلة التي يبذلها
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،يف �إطار الوالية امل�سندة �إليه وبالتن�سيق مع جلنة
مكافحة الإرهاب والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن ،مل�ساعدة الدول يف
جهودها الرامية �إىل الت�صديق على تلك ال�صكوك وتنفيذها ،من خالل توفري امل�ساعدة التقنية عند
الطلب .وهذا ميكن �أن ي�شمل تقدمي امل�ساعدة �إىل نظم العدالة اجلنائية بغية تي�سري التنفيذ الف َّعال
لتلك ال�صكوك.
 -22نعرب عن �أملنا يف �أن يختتم يف �أقرب وقت ممكن التفاو�ض اجلاري حول م�شروع االتفاقية
التو�صل �إىل تعريف ممكن للإرهاب هو �أحد
ال�شاملة ب�ش�أن الإرهاب الدويل .ويف هذا ال�سياق ،ن�س ِّلم ب�أن ُّ
امل�سائل الأ�سا�سية التي يجب حلها .وننا�شد الدول الأع�ضاء �أن تنظر يف التوقيع والت�صديق على االتفاقية
()9
الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي.
()12

 -23نحن مقتنعون ب�أنَّ تعجيل بدء نفاذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ثم تنفيذها
حموريان يف اجلهود املبذولة على ال�صعيد الدويل من �أجل مكافحة الف�ساد ،ومن ثم نويل دعم اجلهود
تن�ضم �إليها
املبذولة لذلك الغر�ض �أولوية فائقة ،وننا�شد كل الدول التي مل تو ّقع �أو ت�ص ّدق عليها �أو
ّ
بعد �أن تفعل ذلك.
 -24نحن مقتنعون �أي�ض ًا ب�أنَّ الإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية و�سيادة
القانون �أ�سا�سيان ملنع الف�ساد ومكافحته بطرائق منها اتخاذ تدابري ف َّعالة للتحقيق فيه ومالحقة
مرتكبيه ق�ضائيا .وعالوة على ذلك ،ن�س ّلم ب�أنَّ من ال�ضروري ،من �أجل كبح الف�ساد ،ترويج ثقافة من
النـزاهة وامل�ساءلة يف كال القطاعني العام واخلا�ص.

()9الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2445الرقم .44004
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 -25نحن مقتنعون ب��أنَّ ا�سرتداد املوجودات واحد من املك ّونات الأ�سا�سية التفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد ،ولهذا ال�سبب ن�ش ّدد على احلاجة �إىل اعتماد تدابري لتي�سري ا�سرتداد
املوجودات تتوافق مع مبادئ تلك االتفاقية.
ُ -26ن ��درك التحدِّ ي املتم ِّثل يف تق�صي ومالحقة الق�ضايا املعقَّدة املنطوية على جرائم
اقت�صادية ومالية ،مبا فيها غ�سل الأم��وال .وندعو الدول الأع�ضاء �إىل تدعيم ال�سيا�سات والتدابري
وتق�صي ومالحقة اجلرائم
وامل�ؤ�س�سات الالزمة للإجراءات الوطنية والتعاون الدويل يف جمال منع ّ
االقت�صادية وامل��ال�ي��ة ،مب��ا فيها غ�سل الأم� ��وال ،واجل��رائ��م التي ُترتكب م��ن خ�لال تكنولوجيات
املعلومات �أو ت�س ّهلها تلك التكنولوجيات ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بتمويل الإرهاب واالجتار باملخدرات
غري امل�شروعة.
ُ -27ندرك ما ملواجهة االحتيال يف الوثائق والهوية من �أهمية حا�سمة يف كبح اجلرمية املنظمة
والإره��اب .ون�سعى �إىل حت�سني التعاون ال��دويل ،بو�سائل منها امل�ساعدة التقنية ،من �أجل مكافحة
االحتيال يف الوثائق والهوية ،وخ�صو�ص ًا اال�ستخدام االحتيايل لوثائق ال�سفر ،من خالل حت�سني
التدابري الأمنية وت�شجيع اعتماد ت�شريعات وطنية منا�سبة.
تربعات وم�ساعدة تقنية منا�سبة �إىل البلدان النامية ،تعزيزا لقدرتها على
 -28نو�صي بتقدمي ُّ
مكافحة اجلرائم االقت�صادية واملالية مكافحة ف َّعالة ودعما جلهودها يف هذا ال�ش�أن.
 -29ن�سعى ،ح�سب االقت�ضاء� ،إىل ا�ستخدام وتطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف
براجمنا الوطنية اخلا�صة مبنع اجلرمية و�إ�صالح نظم العدالة اجلنائية ،و�إىل القيام ،عند احلاجة،
ببذل جهود ل�ضمان تعميمها على نطاق �أو�سع .ون�سعى �إىل تي�سري التدريب املنا�سب ملوظفي �أجهزة
�إنفاذ القانون ،مبن فيهم موظفو ال�سجون و�أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة و�سائر الفئات املهنية ذات
ال�صلة ،مع مراعاة تلك القواعد واملعايري واملمار�سات الف�ضلى على ال�صعيد الدويل.
 -30نو�صي ب�أن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ا�ستعرا�ض مدى كفاية املعايري
والقواعد فيما يتعلق ب�إدارة ال�سجون ومعاملة ال�سجناء.
بال�سجن قد ت�س ّهل انت�شار الأيدز
 -31نالحظ بقلق �أنَّ الظروف املادية واالجتماعية املقرتنة َّ
وفريو�سه يف مرافق االحتجاز قبل املحاكمة واملرافق اال�صالحية ،ومن ثم يف املجتمع ،مما مي ّثل م�شكلة
خطرية يف ادارة ال�سجون؛ وندعو الدول �إىل �صوغ واعتماد تدابري ومبادئ توجيهية ،عند االقت�ضاء
ووفق ًا لت�شريعاتها الوطنية ،ل�ضمان معاجلة امل�شاكل اخلا�صة بالأيدز وفريو�سه معاجلة وافية يف
تلك املرافق.
 -32تعزيزا مل�صالح ال�ضحايا ولإع ��ادة ت�أهيل اجل�ن��اة ،نعرتف ب�أهمية امل�ضي يف تطوير
�سيا�سات ال�ع��دال��ة الت�صاحلية واج��راءات �ه��ا وب��راجم�ه��ا ال�ت��ي ت�شمل ب��دائ��ل للمالحقة الق�ضائية،
ال�سجن ال�سلبية املحتملة وي�ساعد على خف�ض ع��دد الق�ضايا املعرو�ضة
مم��ا يتيح ت�ف��ادي �آث ��ار َّ
ع�ل��ى امل�ح��اك��م اجل�ن��ائ�ي��ة وي �ع �زّز ادم���اج ن �ه��وج ال �ع��دال��ة الت�صاحلية يف ن�ظ��م ال �ع��دال��ة اجلنائية،
ح�سب االقت�ضاء.
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 -33ن�ؤ ِّكد عزمنا على �إيالء ق�ضاء الأحداث �أهمية خا�صة .و�سوف ننظر يف �سبل �ضمان توفري
خدمات للأطفال الذين هم �ضحايا للجرمية والأطفال الذين هم يف نـزاع مع القانون ،وخ�صو�ص ًا
الأطفال املج َّردين من حريتهم ،وكذلك �ضمان �أن ت�أخذ تلك اخلدمات يف االعتبار نوع جن�سهم
وظروفهم االجتماعية واحتياجاتهم االمنائية ومعايري الأمم املتحدة وقواعدها ذات ال�صلة ،ح�سبما
هو منا�سب.
تو�سع اجلرمية يف املناطق احل�ضرية ،بو�سائل
 -34ن�ش ّدد على �ضرورة النظر يف تدابري ملنع ّ
منها حت�سني التعاون الدويل وبناء القدرات لدى �أجهزة �إنفاذ القانون وال�سلطة الق�ضائية يف ذلك
املجال والت�شجيع على �إ�شراك ال�سلطات املحلية واملجتمع الأهلي.
 -35نعرب عن عميق امتنانا ل�شعب تايلند وحكومتها على دفء وكرم �ضيافتهما للم�شاركني
وعلى ما و َّفراه من مرافق ممتازة للم�ؤمتر احلادي ع�شر.

�  -57إعالن �سلفادور ب�ش�أن اال�سرتاتيجيات ال�شاملة
ملواجهة التحديات العاملية :نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
*
وتطورها يف عامل متغري
12

نحن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة،
وق��د اجتمعنا يف م ��ؤمت��ر الأمم امل�ت�ح��دة ال �ث��اين ع�شر ملنع اجل��رمي��ة وال �ع��دال��ة اجلنائية يف
�سلفادور ،الربازيل يف الفرتة من � 12إىل  19ني�سان�/أبريل  )1(2010من �أجل اتخاذ تدابري من�سقة
�أكرث فعالية ن�سعى من خاللها ،بروح من التعاون� ،إىل منع اجلرمية ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم
والتما�س العدالة،
و�إذ ن�شري �إىل �أعمال م�ؤمترات الأمم املتحدة الأحد ع�شر ال�سابقة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
وا�ستنتاجات وتو�صيات االجتماعات الإقليمية التح�ضريية للم�ؤمتر الثاين ع�شر( )2والوثائق التي �أع َّدتها
()3
الأفرقة العاملة املعنية التي �أن�ش�أتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
()13

()14

()15

*مرفق قرار اجلمعية العامة  ،230/65املعتمد يف  21كانون الأول/دي�سمرب .2010
()1وفق ًا لقرارات اجلمعية العامة  152/46و  119/56و  173/62و  193/63و .180/64
()2انظر  A/CONF.213/RPM.1/1و  A/CONF.213/RPM.2/1و  A/CONF.213/RPM.3/1و .A/CONF.213/RPM.4/1

()3فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعني بالدرو�س امل�ستفادة من م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
(بانكوك� 18-15 ،آب�/أغ�سط�س (E/CN.15/2007/6) )2006؛ وفريق اخلرباء احلكومي الدويل ال�ستعرا�ض وحتديث اال�سرتاتيجيات
النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (بانكوك� 25-23 ،آذار/
مار�س (E/CN.15/2010/2) )2009؛ وفريق اخلرباء املعني بو�ضع قواعد تكميلية خا�صة مبعاملة الن�ساء املوقوفات واملعتقالت يف
املرافق االحتجازية وغري االحتجازية (بانكوك 26-23 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (A/CONF.213/17) )2009؛ وفريق اخلرباء املعني
باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية (فيينا 26-24 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( )2009انظر )E/CN.15/2010/5؛ وفريق اخلرباء
املعني بتح�سني جمع البيانات املتعلقة باجلرمية والإبالغ عنها وحتليلها (بوين�س �آير�س� 10-8 ،شباط/فرباير ( )2010انظر
.)E/CN.15/2010/14
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و�إذ نعيد ت�أكيد �ضرورة اح�ترام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها يف جمال منع
اجلرمية و�إقامة العدل ،مبا يف ذلك العدالة اجلنائية ،و�سبل الو�صول �إىل نظام العدالة،
و�إذ نقر ب�أنَّ نظام منع اجلرمية والعدالة اجلنائية هو لب �سيادة القانون وب�أنَّ التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة لأمد طويل و�إر�ساء نظام عدالة جنائية ناجع ف َّعال يراعي االعتبارات الإن�سانية
ويت�سم بالكفاءة ي�ؤثر كل منهما يف الآخر ت�أثريا �إيجابيا،
و�إذ نالحظ مع القلق ظهور �أ�شكال جديدة وم�ستجدة من اجلرمية العابرة للحدود الوطنية،
و�إذ ي�ساورنا بالغ القلق �إزاء ما للجرمية املنظمة من ت�أثري �سلبي يف حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
والأمن والتنمية و�إزاء تعقد اجلرمية املنظمة وتنوعها وجوانبها عرب الوطنية و�صلتها ب�أن�شطة �إجرامية
�أخرى وب�أن�شطة �إرهابية يف بع�ض احلاالت،
و�إذ ن�ؤكد �ضرورة تعزيز التعاون الدويل والإقليمي ودون الإقليمي من �أجل منع اجلرمية ومقا�ضاة
مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو ف َّعال ،وبخا�صة عن طريق تعزيز القدرات الوطنية للدول بتقدمي امل�ساعدة
التقنية لها،
و�إذ ي�ساورنا بالغ القلق �إزاء الأعمال الإجرامية التي ترتكب �ضد املهاجرين والعمال املهاجرين
و�أ�سرهم وغريهم من الفئات التي تعي�ش يف �أو�ضاع ه�شة ،وال� سيما الأعمال التي ترتكب بدافع من
التمييز وغريه من �أ�شكال التع�صب،

نعلن ما يلي:
 -1ن�س ِّلم ب�أنَّ �إر�ساء نظام عدالة جنائية ف َّعال ومن�صف ويراعي االعتبارات الإن�سانية ينبغي
�أن ي�ستند �إىل االلتزام بتعزيز حماية حقوق الإن�سان يف �سياق �إقامة العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها.
 -2ن�س ِّلم �أي�ض ًا ب ��أنَّ من م�س�ؤولية كل دول��ة ع�ضو �أن حت��دث ،عند االقت�ضاء ،نظامها ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية و�أن حتر�ص على �أن يظل ف َّعا ًال ومن�صف ًا ومراعي ًا لالعتبارات الإن�سانية
وخا�ضع ًا للم�ساءلة.
 -3نقر بقيمة وت��أث�ير معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جم��ال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ون�سعى جاهدين �إىل ا�ستخدام تلك املعايري وال�ق��واع��د باعتبارها م�ب��ادئ نهتدي بها
يف �إع ��داد �سيا�ساتنا وقوانيننا و�إج��راءات �ن��ا وب��راجم�ن��ا الوطنية املتعلقة مبنع اجل��رمي��ة والعدالة
اجلنائية وتنفيذها.
 -4ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وا�ضعني يف االعتبار الطابع العاملي ملعايري
الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،إىل �أن تنظر يف ا�ستعرا�ض تلك
املعايري والقواعد ويف حتديثها وا�ستكمالها عند ال�ضرورة .ولكفالة فعالية تلك املعايري والقواعد ،نو�صي
ببذل اجلهود الالزمة من �أجل ت�شجيع تطبيقها على �أو�سع نطاق وتوعية ال�سلطات والكيانات امل�س�ؤولة عن
تطبيقها على ال�صعيد الوطني ب�أهميتها.
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 -5ن�س ِّلم ب�ضرورة �أن تكفل الدول الأع�ضاء امل�ساواة الف َّعالة بني اجلن�سني فيما يتعلق مبنع
اجلرمية و�سبل الو�صول �إىل العدالة واحلماية التي يكفلها نظام العدالة اجلنائية.
 -6نعرب عن قلقنا العميق �إزاء انت�شار العنف �ضد امل��ر�أة بكل �أ�شكاله ومظاهره املختلفة
يف �شتى �أرج��اء العامل ،ونحث ال��دول على تعزيز اجلهود من �أج��ل منع العنف �ضد امل��ر�أة ومقا�ضاة
مرتكبيه ومعاقبتهم .ويف هذا ال�صدد ،نحيط علما مع التقدير مب�شروع اال�سرتاتيجيات النموذجية
والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املحدثة
ب�صيغته النهائية التي و�ضعها فريق اخل�براء احلكومي ال��دويل يف اجتماعه ال��ذي عقد يف بانكوك
يف ال�ف�ترة م��ن � 23إىل � 25آذار/م��ار���س  )4(،2009ونتطلع �إىل �أن تنظر فيه جلنة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية.
()12

 -7نقر ب�أهمية اعتماد ت�شريعات و�سيا�سات منا�سبة متنع الإيذاء ،مبا يف ذلك �إعادة الإيذاء،
وتكفل لل�ضحايا احلماية وامل�ساعدة.
 -8نرى �أنه ميكن للتعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية �أن يكون لهما دور هام يف حتقيق نتائج
م�ستدامة وطويلة الأمد يف جمال منع اجلرمية ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ،وبخا�صة عن طريق
�إر�ساء نظم خا�صة بنا للعدالة اجلنائية وحتديثها وتعزيزها والنهو�ض ب�سيادة القانون .لذا ،ينبغي
�إعداد برامج حمددة للم�ساعدة التقنية تكفل حتقيق هذه الأهداف فيما يتعلق بكل مكونات نظام العدالة
اجلنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد ،مبا يك�سب الدول امللتم�سة لهذه امل�ساعدة القدرة على
منع اجلرمية التي ت�ضر مبجتمعاتها مبختلف �أنواعها ،مبا فيها اجلرمية املنظمة ،وقمعها .ويف ذلك
ال�صدد ،تعد اخلربة والدراية اللتان اكت�سبهما مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية على مر
ال�سنني ر�صيدا قيما.
 -9نو�صي ب�شدة بتخ�صي�ص موارد ب�شرية ومالية كافية لو�ضع �سيا�سات وبرامج وم�شاريع
تدريبية ف َّعالة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومنع الإرهاب وتنفيذها .ون�ؤكد يف هذا ال�صدد
ال�ضرورة امللحة لتزويد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بقدر من املوارد يتنا�سب مع
املهام املنوطة به .ونهيب بالدول الأع�ضاء واجلهات املانحة الدولية الأخ��رى �أن تدعم مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،مبا يف ذلك مكاتبه الإقليمية والقطرية ،ومعاهد �شبكة برنامج
الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والدول التي تطلب ذلك ،و�أن تن�سق معها امل�ساعدة التقنية
التي تقدمها من �أجل تعزيز قدراتها على منع اجلرمية.
 -10ننوه بالدور الرائد ال��ذي ي�ؤديه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف
توفري امل�ساعدة التقنية الالزمة لتي�سري الت�صديق على ال�صكوك الدولية املت�صلة مبنع الإرهاب وقمعه
ولتي�سري تنفيذها.

()4مرفق قرار اجلمعية العامة .228/65
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 -11ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل النظر يف تعزيز ق��درة مكتب الأمم
املتحدة املعني ب��امل�خ��درات واجل��رمي��ة على جمع وحتليل ون�شر بيانات دقيقة م��وث��وق بها وقابلة
للمقارنة ب�ش�أن اجتاهات اجلرمية والإي��ذاء و�أمناطهما يف العامل ،ونهيب بالدول الأع�ضاء �أن تدعم
جمع وحتليل املعلومات و�أن تنظر يف تعيني جهات تن�سيق و�أن تقدِّ م معلومات عندما تطلب منها
اللجنة ذلك.
 -12نرحب بقرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إجراء مناق�شة موا�ضيعية ب�ش�أن احلماية
من االجتار باملمتلكات الثقافية وبالتو�صيات ال�صادرة عن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح باب
الع�ضوية املعني باحلماية من االجتار باملمتلكات الثقافية يف االجتماع الذي عقده يف فيينا يف الفرتة من
� 24إىل  26ت�شرين الثاين/نوفمرب  )5(،2009وندعو اللجنة �إىل �إجراء متابعة مالئمة ت�شمل بحث �ضرورة
و�ضع مبادئ توجيهية ملنع اجلرمية فيما يخ�ص االجتار باملمتلكات الثقافية .وعالوة على ذلك ،نحث
الدول التي مل ت�ضع بعد ت�شريعات ف َّعالة من �أجل منع هذه اجلرمية بكل �أ�شكالها ومقا�ضاة مرتكبيها
ومعاقبتهم ومن �أجل تعزيز التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية يف هذا املجال ،مبا يف ذلك ا�سرتداد
املمتلكات الثقافية و�إعادتها ،على �أن تقوم بذلك ،وا�ضعة يف االعتبار ،ح�سب االقت�ضاء ،ال�صكوك
الدولية القائمة ذات ال�صلة باملو�ضوع ،ومن بينها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
()6
عرب الوطنية.
 -13ن�س ِّلم ب�أنَّ ت�ضافر اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية وال�شبكات غري امل�شروعة ي�شكل
خطرا متزايدا ،علما ب�أنَّ الكثري منها جديد �أو �آخذ يف التطور .ونهيب بالدول الأع�ضاء �أن تتعاون،
ب�سبل منها تبادل املعلومات� ،سعيا �إىل مواجهة هذه الأخطار الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الآخذة
يف التطور.
 -14نقر بالتحدي الذي متثله الأ�شكال امل�ستجدة للجرمية التي ت�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا يف البيئة.
ون�شجع الدول الأع�ضاء على تدعيم ت�شريعاتها و�سيا�ساتها وممار�ساتها الوطنية املتعلقة مبنع اجلرمية
والعدالة اجلنائية يف ه��ذا امل�ج��ال .وندعو ال��دول الأع�ضاء �إىل تعزيز التعاون ال��دويل وامل�ساعدة
التقنية وتبادل �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال .وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل
�أن تقوم ،بالتن�سيق مع هيئات الأمم املتحدة املعنية ،بدرا�سة طبيعة التحدي و�سبل الت�صدي له على
نحو ف َّعال.
 -15نعرب عن بالغ قلقنا �إزاء التحدي الذي ميثله االحتيال االقت�صادي واجلرائم املتعلقة
بالهوية و�صلتها بغريها من الأن�شطة الإجرامية وبالأن�شطة الإرهابية يف بع�ض احل��االت .لذا ،ندعو
الدول الأع�ضاء �إىل اتخاذ ما ينا�سب من التدابري القانونية ملنع االحتيال االقت�صادي واجلرائم املتعلقة
بالهوية ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم و�إىل موا�صلة دعم العمل الذي يقوم به مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية يف هذا املجال .وعالوة على ذلك ،ت�شجع الدول الأع�ضاء على توثيق التعاون
()12

()13

()5انظر .E/CN.15/2010/5
()6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
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الدويل يف هذا املجال ،بو�سائل منها تبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات ذات ال�صلة باملو�ضوع وتقدمي
امل�ساعدة التقنية والقانونية.
 -16ن�س ِّلم ب�أنَّ التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية وفق ًا لاللتزامات الدولية والقوانني الوطنية
هو حجر الزاوية يف اجلهود التي تبذلها الدول من �أجل منع اجلرمية ،وبخا�صة يف �أ�شكالها العابرة
للحدود الوطنية ،ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ،ون�شجع على موا�صلة هذه الأن�شطة وتعزيزها على
جميع امل�ستويات.
 -17نهيب بالدول التي مل ت�صدق بعد على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(� )7أو تن�ضم
�إليها �أن تنظر يف القيام بذلك ،ونرحب ب�إن�شاء �آلية خا�صة بها ال�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية ،ونتطلع �إىل
تنفيذها على نحو ف َّعال ،وننوه بالعمل الذي تقوم به الأفرقة العاملة احلكومية الدولية املعنية با�سرتداد
الأ�صول وتقدمي امل�ساعدة التقنية.
 -18نهيب �أي�ض ًا بالدول التي مل ت�صدق بعد على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية وبروتوكوالتها(� )8أو تن�ضم �إليها �أن تنظر يف القيام بذلك ،ونالحظ مع التقدير ما قررته
اجلمعية العامة ،يف قرارها  179/64امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2009فيما يتعلق بعقد اجتماعات
رفيعة امل�ستوى وتنظيم منا�سبة خا�صة لتوقيع و�إي��داع املعاهدات يف عام  .2010ونحيط علما �أي�ض ًا
باملبادرات اجلارية الرامية �إىل بحث خيارات تتعلق بو�ضع �آلية مالئمة وف َّعالة مل�ساعدة م�ؤمتر الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية.
 -19نهيب بالدول الأع�ضاء التي مل ت�صدق بعد على ال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب ،مبا
يف ذلك متويله� ،أو مل تن�ضم �إليها �أن تنظر يف القيام بذلك .ونهيب �أي�ض ًا بجميع الدول الأطراف �أن
ت�ستخدم تلك ال�صكوك وقرارات الأمم املتحدة املتخذة يف هذا ال�صدد من �أجل تعزيز التعاون الدويل
يف جمال مكافحة الإرهاب بكل �أ�شكاله ومظاهره ومكافحة متويله ،مبا ي�شمل الأ�ساليب اجلديدة املتبعة
يف ذلك.
 -20نهيب بالدول الأع�ضاء �أن تن�شئ ،ح�سب االقت�ضاء ومبا يت�سق مع التزاماتها الدولية،
�سلطات مركزية لها كامل ال�صالحيات ومزودة بكل ما يلزم من املوارد للنظر يف طلبات التعاون الدويل
يف امل�سائل اجلنائية وتلبيتها �أو تعزز ما هو قائم منها .ومن هذا املنظور ،ميكن دعم �شبكات التعاون
القانوين الإقليمية.
 -21ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،إدراك ًا منا الحتمال وجود ثغرات فيما يتعلق
بالتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية� ،إىل �أن تنظر يف ا�ستعرا�ض هذه امل�س�ألة و�أن تبحث �ضرورة التما�س
خمتلف الو�سائل لكفالة �سد ما يك�شف عنه من ثغرات.
 -22ن�شدد على �ضرورة اتخاذ تدابري ف َّعالة لتنفيذ الأحكام املتعلقة مبنع غ�سل الأموال الواردة
يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
()12

()13

()7املرجع نف�سه ،املجلد  ،2349الرقم .42146
()8املرجع نف�سه ،املجلدات  2225و 2237و 2241و ،2326الرقم .39574
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ومقا�ضاة مرتكبيه ومعاقبتهم .ون�شجع الدول الأع�ضاء على و�ضع ا�سرتاتيجيات ملكافحة غ�سل الأموال
ت�ستند �إىل �أحكام هاتني االتفاقيتني.
ن�شجع الدول الأع�ضاء على النظر يف و�ضع ا�سرتاتيجيات �أو �سيا�سات ترمي �إىل مكافحة
ِّ -23
تدفقات ر�أ�س املال غري امل�شروعة واحلد من الآثار ال�ضارة املرتتبة على عدم تعاون الدول والأقاليم يف
ال�ش�ؤون ال�ضريبية.
 -24ن�س ِّلم ب�ضرورة حرمان املجرمني واملنظمات الإجرامية من عائدات جرائمهم .ونهيب
بجميع الدول الأع�ضاء �أن تعتمد ،يف �إطار نظمها القانونية الوطنية� ،آليات ف َّعالة حلجز عائدات اجلرمية
والتحفظ عليها وم�صادرتها و�أن تعزز التعاون الدويل مبا يكفل ا�سرتداد الأ�صول على نحو ف َّعال وعاجل.
ونهيب �أي�ض ًا بالدول �أن حتافظ على قيمة الأ�صول املحجوزة وامل�صادرة ،بو�سائل منها الت�صرف فيها،
حيثما يكون ذلك منا�سبا وممكنا ،متى كانت قيمتها مهددة بالنق�صان.
�  -25إذ ن�ضع يف االعتبار �ضرورة تدعيم نظم العدالة اجلنائية يف البلدان النامية والبلدان
التي متر اقت�صاداتها مبرحلة انتقالية ،نحث ال��دول الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �أن تنفذ الأحكام املتعلقة
بامل�ساعدة التقنية ال��واردة يف كل منهما على نحو ت��ام ،مبا ي�شمل �إي�لاء اهتمام خا�ص للم�ساهمة،
وفق ًا لقانونها الوطني ولأحكام هاتني االتفاقيتني ،بن�سبة من عائدات اجلرائم امل�صادرة مبوجب
ك��ل م��ن االتفاقيتني تخ�ص�ص لتمويل امل�ساعدة التقنية ع��ن طريق مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية.
 -26نحن مقتنعون ب�أهمية منع جرائم ال�شباب ودعم ت�أهيل املجرمني ال�شباب و�إعادة �إدماجهم
يف املجتمع وب�أهمية حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،مبا ي�شمل بذل اجلهود ملنع �إعادة �إيذائهم وتلبية
احتياجات �أطفال ال�سجناء .ون�ؤكد �ضرورة �أن تراعي تدابري الت�صدي هذه حقوق الإن�سان وم�صلحة
()9
الأطفال وال�شباب يف املقام الأول ،على النحو املطلوب يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني،
()10
حيثما يكون ذلك منطبق ًا ،ويف معايري الأمم املتحدة وقواعدها الأخرى ذات ال�صلة بق�ضاء الأحداث،
حيثما يكون ذلك مالئما.
()12

()13

 -27ن�ؤيد املبد�أ القائل بوجوب عدم حرمان الأطفال من حريتهم �إ َّال �إذا مل يكن بد من ذلك
ولأق�صر فرتة زمنية مالئمة .ونو�صي بتو�سيع نطاق تطبيق بدائل ال�سجن وتدابري العدالة الإ�صالحية

()9املرجع نف�سه ،املجلدات  1577و 2171و ،2173الرقم .27531
()10قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني) (قرار اجلمعية العامة ،33/40
املرفق)؛ وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) (مرفق قرار اجلمعية العامة )110/45؛
ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية) (مرفق قرار اجلمعية العامة )112/45؛ وقواعد
الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم (مرفق قرار اجلمعية العامة )113/45؛ واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن العدالة
يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي )20/2005؛ واملبادئ
الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الإ�صالحية يف امل�سائل اجلنائية (مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .)12/2002
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وغريها من التدابري املت�صلة بذلك ،ح�سب االقت�ضاء ،للت�شجيع على معاجلة حاالت املجرمني ال�شباب
خارج �إطار نظام العدالة اجلنائية.
 -28نهيب بالدول �أن ت�ضع ت�شريعات و�سيا�سات وممار�سات للمعاقبة على اجلرائم التي ت�ستهدف
الأطفال وال�شباب بجميع �أ�شكالها وحلماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أن تعززها ،ح�سب االقت�ضاء.
 -29ن�شجع الدول على توفري تدريب معد وفق نهج متعدد التخ�ص�صات ليالئم املعنيني ب�إدارة
�ش�ؤون ق�ضاء الأحداث.
 -30ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل النظر يف الطلب �إىل مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية و�ضع برامج حمددة تتعلق بامل�ساعدة التقنية وتوفريها للدول بغية حتقيق
هذه الأهداف.
 -31نهيب باملجتمع املدين ،مبا يف ذلك و�سائل الإعالم� ،أن يدعم اجلهود الرامية �إىل احليلولة
دون اطالع الأطفال وال�شباب على م�ضامني قد ت�ؤدي �إىل تفاقم العنف واجلرمية ،وال �سيما امل�ضامني
التي ت�صور ومتجد �أعمال العنف �ضد الن�ساء والأطفال.
 -32نحن مقتنعون ب�ضرورة بذل جهود حثيثة من �أجل التنفيذ الكامل ملبادئ الأمم املتحدة
التوجيهية ب�ش�أن منع اجلرمية والأركان املتعلقة مبنع اجلرمية يف االتفاقيات القائمة وغريها من املعايري
والقواعد الدولية ذات ال�صلة باملو�ضوع.
 -33ن�س ِّلم ب�أنَّ امل�س�ؤولية عن و�ضع �سيا�سات ملنع اجلرمية واعتماد تلك ال�سيا�سات ور�صدها
وتقييمها تقع على عاتق ال��دول .ونعتقد �أنَّ تلك اجلهود ينبغي �أن ت�ستند �إىل نهج متكامل قائم
على امل�شاركة والتعاون ي�شمل جميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،مبن فيهم �أ�صحاب امل�صلحة يف
املجتمع املدين.
 -34ن�س ِّلم ب�أهمية تقوية ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص من �أج��ل منع اجلرمية
والت�صدي لها بجميع �أ�شكالها ومظاهرها .و�إننا مقتنعون ب�أنَّ بو�سع احلكومات ودوائر الأعمال �أن تتوىل،
عن طريق تبادل املعلومات واملعارف واخلربات على نحو ف َّعال واتخاذ �إجراءات م�شرتكة ومن�سقة ،و�ضع
تدابري ترمي �إىل منع اجلرمية ومقا�ضاة مرتكبيها ومعاقبتهم ،مبا يف ذلك مواجهة التحديات امل�ستجدة
واملتغرية ،وتعزيزها وتنفيذها.
 -35ن�ؤكد �ضرورة �أن تعتمد جميع الدول خطط عمل وطنية وحملية ملنع اجلرمية تراعي �أمورا
تعر�ض فئات �سكانية و�أماكن معينة خلطر الإيذاء و�/أو الإجرام على
من بينها العوامل التي تزيد من ُّ
نحو �شامل ومتكامل قائم على امل�شاركة ،و�ضرورة �أن ت�ستند هذه اخلطط �إىل �أف�ضل الأدلة واملمار�سات
اجليدة املتاحة .ون�ؤكد �ضرورة اعتبار منع اجلرمية عن�صرا �أ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجيات تعزيز التنمية
االجتماعية واالقت�صادية يف جميع الدول.
 -36نحث ال��دول الأع�ضاء على النظر يف اعتماد ت�شريعات وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ملنع
االجت��ار بالأ�شخا�ص ومقا�ضاة اجلناة وحماية �ضحايا االجت��ار مبا يتفق مع بروتوكول منع وقمع
االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،واملعاقبة عليه املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
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اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )11(.ونهيب بالدول الأع�ضاء �أن تتبع ،ح�سب االقت�ضاء ،وبالتعاون مع
املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ،نهجا يركز على ال�ضحايا مع االحرتام التام حلقوق الإن�سان
ل�ضحايا االجتار واال�ستفادة على نحو �أف�ضل من الأدوات التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية.
 -37نحث الدول الأع�ضاء على النظر يف اعتماد وتنفيذ تدابري ف َّعالة ملنع تهريب املهاجرين
ومقا�ضاة ال�ضالعني فيه ومعاقبتهم ول�ضمان حقوق املهاجرين املهربني مبا يتفق مع بروتوكول مكافحة
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية )12(.ويف هذا ال�سياق ،نو�صي الدول الأع�ضاء ب�أمور منها القيام بحمالت توعية بالتعاون مع
املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.
 -38ن�ؤكد عزمنا على الق�ضاء على العنف �ضد املهاجرين والعمال املهاجرين و�أ�سرهم،
ونهيب بالدول الأع�ضاء �أن تتخذ تدابري ملنع ح��االت العنف من ه��ذا القبيل والت�صدي لها ب�شكل
ف َّعال و�أن ت�ضمن معاملة ال��دول لأولئك الأف��راد معاملة �إن�سانية تكفل لهم االح�ترام بغ�ض النظر
عن و�ضعهم .وندعو ال��دول الأع�ضاء �أي�ض ًا �إىل اتخاذ خطوات فورية لكي تدرج يف اال�سرتاتيجيات
والقواعد الدولية ملنع اجلرمية تدابري ملنع اجلرائم التي تنطوي على عنف �ضد املهاجرين وعنف
مرتبط بالعن�صرية وكراهية الأجانب وما يت�صل بذلك من �أ�شكال التع�صب ومقا�ضاة مرتكبيها
ومعاقبتهم .وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل موا�صلة النظر يف هذه امل�س�ألة على
نحو �شامل.
 -39نالحظ �أنَّ تطور تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت وزيادة ا�ستخدام الإنرتنت يهيئان
فر�صا جديدة للمجرمني ويي�سران تنامي اجلرمية.
 -40ندرك �ضعف الأطفال ،ونهيب بالقطاع اخلا�ص �أن ي�شجع ويدعم اجلهود الرامية �إىل منع
االنتهاك واال�ستغالل اجلن�سيني للأطفال عن طريق الإنرتنت.
 -41نو�صي ب�أن يقوم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،عند الطلب ،وبالتعاون
مع الدول الأع�ضاء واملنظمات الدولية املعنية والقطاع اخلا�ص ،بتقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل الدول
وتوفري التدريب لها من �أجل حت�سني الت�شريعات الوطنية وبناء قدرات ال�سلطات الوطنية ،من �أجل
الت�صدي للجرمية الإلكرتونية ،مبا يف ذلك منع هذه اجلرمية بكل �أ�شكالها والك�شف عنها والتحقيق فيها
ومقا�ضاة مرتكبيها ،وحت�سني �أمن ال�شبكات احلا�سوبية.
 -42ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل النظر يف دعوة فريق خرباء حكومي دويل
مفتوح باب الع�ضوية �إىل االنعقاد من �أجل �إجراء درا�سة �شاملة مل�شكلة اجلرمية الإلكرتونية والتدابري
التي تتخذها الدول الأع�ضاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلا�ص للت�صدي لتلك اجلرمية ،مبا ي�شمل تبادل
املعلومات عن الت�شريعات الوطنية و�أف�ضل املمار�سات وامل�ساعدة التقنية والتعاون الدويل ،بغية درا�سة
()12

()13

()11الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم .39574
()12املرجع نف�سه ،املجلد  ،2241الرقم .39574
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اخليارات املتعلقة بتعزيز التدابري القانونية �أو التدابري الأخرى القائمة على ال�صعيدين الوطني والدويل
للت�صدي للجرمية الإلكرتونية واقرتاح تدابري جديدة يف هذا ال�ش�أن.
 -43ن�سعى جاهدين �إىل اتخاذ تدابري لتو�سيع نطاق التثقيف والتوعية مبعايري الأمم املتحدة
وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية لكفالة �إر�ساء ثقافة قوامها احرتام �سيادة القانون.
ون�سلم يف هذا ال�ش�أن بدور املجتمع املدين وو�سائل الإع�لام يف التعاون مع الدول على النهو�ض بهذه
اجلهود .وندعو مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �إىل موا�صلة القيام بدور رئي�سي يف
و�ضع وتنفيذ التدابري الرامية �إىل ت�شجيع هذه الثقافة وتطويرها بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم
املتحدة املعنية الأخرى.
 -44ن� �ت� �ع� �ه ��د ب �ت �ع��زي��ز � �س �ب��ل ال� �ت ��دري ��ب امل��ن��ا���س��ب ل �ل �م��وظ �ف�ين امل��ك�� َّل��ف�ي�ن ب��ال �ن �ه��و���ض
ب �� �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون ،وم ��ن بينهم م��وظ �ف��و الإ� �ص�لاح �ي��ات وامل��وظ �ف��ون امل �ع �ن �ي��ون ب ��إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون
وال �ق �� �ض��اء ،ولأع �� �ض��اء ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وحم��ام��ي ال ��دف ��اع ،يف جم ��ال ا� �س �ت �خ��دام ت �ل��ك امل�ع��اي�ير
والقواعد وتطبيقها.
 -45ي�ساورنا القلق �إزاء اجلرمية احل�ضرية وت�أثريها يف فئات �سكانية و�أماكن معينة .ومن
ثم ،نو�صي بتعزيز التن�سيق بني ال�سيا�سات الأمنية واالجتماعية بغية معاجلة بع�ض الأ�سباب اجلذرية
للعنف احل�ضري.
 -46ن�س ِّلم بت�أثر فئات معينة ب�شدة بحاالت اجلرمية احل�ضرية ،لذا نو�صي باعتماد وتنفيذ
برامج مدنية م�شرتكة بني الثقافات ،ح�سب االقت�ضاء ،تهدف �إىل مكافحة العن�صرية وكراهية الأجانب
واحلد من ا�ستبعاد الأقليات واملهاجرين مما يعزز تالحم املجتمع املحلي.
 -47ن�س ِّلم بتنامي ال�صلة ب�ين اجل��رمي��ة املنظمة ال �ع��اب��رة ل�ل�ح��دود ال��وط�ن�ي��ة واالجت ��ار
باملخدرات يف �سياق م�شكلة امل�خ��درات العاملية .ون�ؤكد يف ه��ذا ال�صدد ال�ضرورة امللحة لأن تعزز
جميع ال ��دول ال�ت�ع��اون الثنائي والإق�ل�ي�م��ي وال���دويل للت�صدي بفعالية للتحديات ال�ت��ي تطرحها
هذه ال�صلة.
 -48ن�س ِّلم ب��أنَّ نظام ال�سجون هو �أحد املكونات الرئي�سية لنظام العدالة اجلنائية .ون�سعى
جاهدين �إىل اتخاذ معايري الأمم املتحدة وقواعدها ملعاملة ال�سجناء م�صدرا ن�سرت�شد به يف و�ضع �أو
حتديث مدوناتنا الوطنية لإدارة ال�سجون.
 -49ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل النظر يف دع��وة فريق خ�براء حكومي
دويل مفتوح باب الع�ضوية �إىل االنعقاد من �أجل تبادل املعلومات عن �أف�ضل املمار�سات والت�شريعات
الوطنية والقانون الدويل القائم وعن تنقيح قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
لت�ضمينها �آخر ما مت التو�صل �إليه يف علم الإ�صالح و�أف�ضل املمار�سات ،بغية تقدمي تو�صيات �إىل اللجنة
عن اخلطوات التي ميكن اتخاذها الحقا.
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 -50نرحب مب�شروع قواعد الأمم املتحدة ملعاملة الن�ساء ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية
ل�ل�م�ج��رم��ات )13(.و�إذ نحيط علما بنتائج وتو�صيات اجتماع فريق اخل�ب�راء املعني بو�ضع قواعد
()14
تكميلية خا�صة مبعاملة الن�ساء املوقوفات واملعتقالت يف املرافق االحتجازية وغري االحتجازية،
نو�صي ب�أن تنظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فيها على �سبيل الأولوية بغية اتخاذ الإجراء
املنا�سب ب�ش�أنها.
()12

()13

 -51ن�ؤكد �ضرورة تدعيم بدائل ال�سجن التي ميكن �أن ت�شمل اخلدمة املجتمعية والعدالة
الإ�صالحية والر�صد الإلكرتوين ،وندعم برامج الت�أهيل و�إعادة الإدماج ،مبا فيها الربامج الرامية �إىل
�إ�صالح ال�سلوك الإجرامي والربامج الرتبوية واملهنية املعدة لل�سجناء.
 -52نو�صي ب�أن ت�سعى الدول الأع�ضاء �إىل احلد من احتجاز الأ�شخا�ص قبل حماكمتهم ،حيثما
يكون ذلك منا�سبا ،و�أن تعزز �سبل الو�صول �إىل �آليات العدالة والدفاع القانوين.
 -53ندعم املتابعة الف َّعالة والناجعة لنتائج م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة
اجلنائية .ونرحب ب�إدراج بند دائم يف جدول �أعمال جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دوراتها
ال�سنوية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة وب�ش�أن الأعمال التح�ضريية مل�ؤمترات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية املقبلة.
 -54نرحب مع التقدير بعر�ض حكومة قطر ا�ست�ضافة م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف عام .2015
 -55نعرب عن عميق امتناننا للربازيل� ،شعبا وحكومة ،على ما� أبدته من حفاوة وكرم �ضيافة
وما و َّفرته من مرافق ممتازة للم�ؤمتر الثاين ع�شر.

()13مرفق قرار اجلمعية العامة .229/65
()14انظر .A/CONF.213/17
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� -58إعالن الدوحة ب�ش�أن �إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
يف جدول �أعمال الأمم املتحدة الأو�سع من �أجل الت�صدِّي للتحدِّيات
االجتماعية واالقت�صادية وتعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين
*
الوطني والدويل وم�شاركة اجلمهور
12

نحن ،ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات ووزراء ومم ِّثلي الدول الأع�ضاء،
وقد اجتمعنا يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،املنعقد يف
الدوحة ،من � 12إىل  19ني�سان�/أبريل  ،2015من �أجل �إعادة ت�أكيد التزامنا امل�شرتك بدعم �سيادة
القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل �أ�شكاله ومظاهره ،على ال�صعيدين املحلي والدويل ،وبالعمل على
�أن تكون ُن ُظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية ف َّعالة ومن�صفة و�إن�سانية وخا�ضعة للم�ساءلة ،وبتوفري �سبل
الو�صول �إىل العدالة للجميع ،وببناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة وخا�ضعة للم�ساءلة ونـزيهة و�شاملة للجميع على
جميع امل�ستويات ،وبالتم�سك مببد�أ كرامة الإن�سان ومبراعاة واحرتام جميع حقوق الإن�سان وحرياته
الأ�سا�سية يف كل الأحوال،
وحتقيق ًا لهذه الغاية ،نعلن ما يلي:
 -1نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث م�ؤمترات الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
املمتد منذ � 60سنة ،ولدورها املهم امل�ستمر ،ب�صفتها من �أكرب املحافل الدولية و�أكرثها تن ُّوع ًا من حيث
تبادل الآراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطوير القوانني وال�سيا�سات والربامج بني الدول واملنظمات
والتخ�ص�صات ،بهدف ا�ستبانة
احلكومية الدولية واخل�براء الأف��راد الذين ميثلون خمتلف املهن
ُّ
االجتاهات وامل�سائل امل�ستجدة يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية .ونعرتف مبا قدمته تلك
امل�ؤمترات من م�ساهمات فريدة ومهمة يف تطوير القوانني وال�سيا�سات ،وكذلك يف ا�ستبانة االجتاهات
وامل�سائل امل�ستجدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
 -2ن�ؤ ِّكد جمدد ًا ما تتَّ�سم به م�سائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من طابع �شامل ملختلف
القطاعات ،وم��ا ي�ستتبعه ذل��ك من حاجة �إىل �إدم��اج تلك امل�سائل يف ج��دول �أعمال الأمم املتحدة
الأو��س��ع نطاق ًا ،من �أج��ل تعزيز التن�سيق على نطاق املنظومة .ونتطلع �إىل ما �ستقدِّ مه جلنة منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية يف امل�ستقبل من م�ساهمات فيما يتعلق ب�صوغ وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج
الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،آخ��ذ ًة يف اعتبارها تو�صيات امل�ؤمترات
ومرتكز ًة عليها.
ِ
 -3ندرك ما لفعالية نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وامل�ؤ�س�سات املك ِّونة لها وا ِّت�سامها
بالإن�صاف والإن�سانية واخل�ضوع للم�ساءلة من �أهمية كعن�صر حموري يف �إر�ساء �سيادة القانون .ونلتزم
با ِّتباع ُن ُهج �شمولية وجامعة يف مواجهة الإجرام والعنف والف�ساد والإرهاب بكل �أ�شكالها ومظاهرها،
من�سق ومتما�سك ،جنب ًا �إىل جنب مع برامج �أو تدابري
وبالعمل على تنفيذ تدابري املواجهة تلك على نحو َّ
*قرار اجلمعية العامة  ،174/70املعتمد يف  17كانون الأول/دي�سمرب .2015
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�أو�سع للتنمية االجتماعية واالقت�صادية والق�ضاء على الفقر واح�ترام التنوع الثقايف وحتقيق ال�سلم
االجتماعي و�إ�شراك جميع فئات املجتمع.
 -4ن�س ِّلم ب�أنَّ التنمية امل�ستدامة و�سيادة القانون مرتابطان ترابط ًا �شديد ًا ويعزز كل منهما
نرحب ب�إر�ساء عملية �شفافة و�شاملة للجميع على ال�صعيد احلكومي الدويل فيما يخ�ص
الآخر .ولذلكِّ ،
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015التي تهدف �إىل و�ضع �أهداف عاملية للتنمية امل�ستدامة توافق عليها
اجلمعية العامة ،و ُن ِق ُّر ب�أنَّ مقرتحات الفريق العامل املفتوح املعني ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،التابع
للجمعية ،هي الأ�سا�س الرئي�سي لإدماج �أهداف التنمية امل�ستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام ،2015
مع ت�سليمنا ب�أنه �س ُينظر �أي�ض ًا يف م�ساهمات �أخرى .ون�ؤ ِّكد جمدد ًا يف هذا ال�سياق �أنَّ الرتويج ملجتمعات
وم�شركة للجميع ذو �أهمية يف التنمية امل�ستدامة ،مع الت�شديد على ا ِّتباع نهج
م�ساملة وخالية من الف�ساد ِ
متمحور حول النا�س يو ِّفر �سبل العدالة للجميع ويبني م�ؤ�س�سات ف َّعالة وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة للجميع
على جميع امل�ستويات.
 -5ن�ؤ ِّكد جمدد ًا التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة اجلنائية وامل�ؤ�س�سات املك ِّونة لها وا ِّت�سامها
ون�شجع م�شاركة
بالإن�صاف والإن�سانية واخل�ضوع للم�ساءلة وعزمنا ال�سيا�سي القوي على القيام بذلكِّ ،
مما يه ِّيئ الظروف الالزمة للنهو�ض بجدول �أعمال الأمم
جميع قطاعات املجتمع و�إ�شراكها فعل ًّياَّ ،
املتحدة الأو�سع ،مع املراعاة التامة ملبد�أَ ْي �سيادة الدول و�سالمتها الإقليمية ،والت�سليم مب�س�ؤولية الدول
الأع�ضاء عن مراعاة كرامة الإن�سان وجميع احلقوق الإن�سانية واحلريات الأ�سا�سية لكل الب�شر ،وخ�صو�ص ًا
املت�أ ِّثرين باجلرمية والذين قد يكونون على احتكاك مع نظام العدالة اجلنائية ،مبن فيهم امل�ست�ضعفون
من �أفراد املجتمع ،ب�صرف النظر عن و�ضعيتهم ،الذين قد يتع َّر�ضون لأ�شكال متييز متعدِّ دة و�شديدة،
وعن منع ومكافحة اجلرائم املدفوعة بعدم الت�سامح �أو التمييز� ،أ ًّيا كان �شكله .وحتقيقا لتلك الغاية،
نعتزم ما يلي:
(�أ) اعتماد �سيا�سات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية تتَّ�سم بال�شمولية
وب�إ�شراك اجلميع ،وت�أخذ بعني االعتبار الكامل ما يوجد من �أدلة ومن عوامل �أخرى ذات �صلة ،مبا فيها
الأ�سباب اجلذرية للإجرام والظروف امل�ساعدة على حدوثه ،والقيام ،مبا يتوافق مع التزاماتنا مبقت�ضى
القانون الدويل ،ومع مراعاة ما يت�صل بذلك من معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ،ب�ضمان التدريب املالئم للموظفني املك َّلفني بتدعيم �سيادة القانون وحماية حقوق
الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية؛
(ب) �ضمان حق كل فرد يف حماكمة من�صفة ،دون �إبطاء ال داعي له� ،أم��ام هيئة خمت�صة
تي�سر �سبل الو�صول �إىل العدالة على قدم امل�ساواة ،مع
وم�ستقلة وحمايدة قائمة مبقت�ضى القانون ،ويف ُّ
وتي�سر اال�ستعانة مبحام ومبرتجم �شفوي �إذا لزم الأمر ،و�ضمان
�ضمانات مبراعاة الأ�صول الإجرائيةُّ ،
()1
ما تن�ص عليه اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية من حقوق ذات �صلة؛ وت ِّ
َوخي احلر�ص الواجب ملنع
�أفعال العنف ومكافحتها؛ وا ِّتخاذ تدابري ت�شريعية و�إدارية وق�ضائية ف َّعالة ملنع جميع �أ�شكال التعذيب
وغريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وملالحقة مرتكبي هذه الأفعال
ومعاقبتهم ،وللق�ضاء على �إمكانية الإفالت من العقاب؛
()12

()1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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(ج) مراجعة و�إ�صالح �سيا�سات امل�ساعدة القانونية ،من �أجل تو�سيع �سبل احل�صول على
م�ساعدة قانونية ف َّعالة يف الإج ��راءات اجلنائية ملن ال ميتلك م��وارد كافية �أو عندما تقت�ضي ذلك
م�صلحة العدالة ،بو�سائل منها و�ضع خطط وطنية يف هذا املجال �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،وبناء قدرات
لتوفري و�ضمان �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية الف َّعالة بكل �أ�شكالها يف جميع ال�ش�ؤون ،مع
مراعاة مبادئ الأمم املتحدة وتوجيهاتها ب�ش�أن �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية يف نظم
()2
العدالة اجلنائية؛
(د) بذل ق�صارى اجلهود ملنع الف�ساد ومكافحته ،ولتنفيذ تدابري تهدف �إىل تعزيز ال�شفافية
يف الإدارة العمومية و�إىل ت�شجيع النزاهة وامل�ساءلة يف نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية ،مبا يتوافق مع
()3
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛
(ﻫ)  �إدماج امل�سائل املتعلقة بالأطفال وال�شباب يف جهودنا الرامية �إىل �إ�صالح نظم العدالة
اجلنائية� ،إدراك ًا منا لأهمية حماية الأطفال من جميع �أ�شكال العنف واال�ستغالل والتعدِّ ي ،مبا يتَّ�سق
()4
مع التزامات الأط��راف مبقت�ضى ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،مبا فيها اتفاقية حقوق الطفل
وبروتوكوالتها االختيارية )5(،ومع مراعاة ما يت�صل بذلك من �أحكام ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة
وتدابريها العملية النموذجية للق�ضاء على العنف �ضد الأط�ف��ال يف جم��ال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية؛( )6و�صوغ وتطبيق �سيا�سات يف جمال العدالة تكون �شاملة ومك َّيفة مع احتياجات الطفل وتركز
على ما يحقق م�صلحته الف�ضلى ،مبا يتوافق مع مبد�أ عدم اللجوء �إىل حرمان الأطفال من حريتهم
�إ َّال كمالذ �أخري ولأق�صر مدة منا�سبة ممكنة ،حلماية الأطفال الذين هم على احتكاك بنظام العدالة
اجلنائية وكذلك الأطفال الذين هم يف �أيِّ حالة �أخرى تتطلب �إجراءات قانونية ،خ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بعالجهم و�إعادة �إدماجهم يف املجتمع .ونتطلع يف هذا ال�صدد �إىل نتائج الدرا�سة العاملية عن الأطفال
املج َّردين من حريتهم؛
(و) �إدراج منظور جن�ساين يف �صميم نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية ،ب�صوغ وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات وخطط وطنية لت�شجيع احلماية التامة للن�ساء والفتيات من جميع �أ�شكال العنف،
مبا فيها قتل الن�ساء والفتيات بدافع جن�ساين ،مبا يتوافق مع التزامات الأط��راف مبقت�ضى اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد امل��ر�أة( )7والربوتوكول االختياري امللحق بها )8(،ومع مراعاة
ال�صيغة املح َّدثة لال�سرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية( )9وق��رارات اجلمعية العامة ب�ش�أن قتل الن�ساء والفتيات
بدافع جن�ساين؛
()12

()13

()14

()15

()16

()17

()19

()2مرفق قرار اجلمعية العامة .187/67
()3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2349الرقم .42146
()4املرجع نف�سه ،املج َّلد  ،1577الرقم .27531
( )5املرجع نف�سه ،املج َّلدان  2171و ،2173الرقم 27531؛ ومرفق قرار اجلمعية العامة .138/66
( )6مرفق قرار اجلمعية العامة .194/69
( )7الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )8املرجع نف�سه ،املج َّلد  ،2131الرقم .20378
( )9مرفق قرار اجلمعية العامة .228/65
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(ز) الرتويج لتدابري تراعي حتديد ًا املنظور اجلن�ساين كجزء ال يتج َّز�أ من �سيا�ساتنا املتعلقة
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة ،مبا يف ذلك �إعادة ت�أهيل اجلانيات و�إعادة �إدماجهن
يف املجتمع ،مع مراعاة قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
()10
(قواعد بانكوك)؛
()12

(ح) �صوغ وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وخطط وطنية مالئمة وف َّعالة لالرتقاء بو�ضعية املر�أة يف نظم
وم�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية على �صعيد املراتب القيادية والإدارية وغريها؛
(ط) تعزيز ت�ساوي جميع الأ�شخا�ص �أمام القانون ،مبا يف ذلك امل�ساواة بني اجلن�سني ،للأفراد
املنتمني �إىل �أقليات ولأهايل البلدان الأ�صليني ،بو�سائل منها ا ِّتباع نهج �شامل بالتعاون مع �سائر قطاعات
احلكومة و�أع�ضاء املجتمع املدين ذوي ال�صلة وو�سائط الإعالم ،وت�شجيع توظيف الأفراد املنتمني لتلك
الفئات لدى م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية؛
(ي) تنفيذ وتعزيز �سيا�سات ب�ش�أن نـزالء ال�سجون تُر ِّكز على التعليم والعمل والرعاية الطبية
و�إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج يف املجتمع ومنع معاودة الإجرام ،والنظر يف تطوير وتدعيم ال�سيا�سات
ال�سجن حيثما كان ذلك منا�سب ًا،
الرامية �إىل دعم �أ�سر ال�سجناء ،وكذلك ترويج وت�شجيع ا�ستخدام بدائل َّ
ً
ومراجعة �أو �إ�صالح �إجراءاتنا اخلا�صة بالعدالة الت�صاحلية وغريها من الإجراءات دعما لنجاح عملية
�إعادة الإدماج؛
(ك) تكثيف جهودنا الرامية �إىل مواجهة التحدي املتمثل يف اكتظاظ ال�سجون من خالل
�إ�صالحات منا�سبة لنظم العدالة اجلنائية ،ت�شمل ،عند االقت�ضاء� ،إجراء مراجعة لل�سيا�سات العقابية
وا ِّتخاذ تدابري عملية للحد من االحتجاز ال�سابق للمحاكمة وتعزيز ا�ستخدام اجلزاءات غري االحتجازية
وحت�سني �سبل احل�صول على امل�ساعدة القانونية �إىل �أق�صى مدى ممكن؛
(ل) اعتماد تدابري ف َّعالة للتع ُّرف على ال�ضحايا وال�شهود وحمايتهم وتقدمي الدعم وامل�ساعدة
لهم �ضمن �إطار تدابري العدالة اجلنائية التي ت�ستهدف الت�صدي جلميع اجلرائم ،مبا فيها الف�ساد
والإرهاب ،مبا يتوافق مع ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ومع مراعاة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف
جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
موجه نحو ال�ضحايا يهدف �إىل منع ومكافحة جميع �أ�شكال االتجِّ ار بالأ�شخا�ص
(م) تنفيذ َنهج َّ
لأغرا�ض اال�ستغالل ،مبا فيه ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة
�أو اخلدمة الق�سرية� ،أو الرق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نـزع الأع�ضاء ،وذلك مبا
يتوافق مع الأحكام ذات ال�صلة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجِّ ار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )11(،ومع مراعاة
والأطفالِّ ،
()13

( )4مرفق قرار اجلمعية العامة .229/65
( )4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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خطة عمل الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االتجِّ ��ار بالأ�شخا�ص )12(،والعمل مع املنظمات الإقليمية
والدولية ومنظمات املجتمع املدين ،ح�سب االقت�ضاء ،على تذليل العقبات التي قد تعوق تو�صيل امل�ساعدة
االجتماعية والقانونية �إىل �ضحايا االتجِّ ار؛
(ن) تنفيذ تدابري ف َّعالة حلماية احلقوق الإن�سانية للمهاجرين امله َّربني ،ال �سيما الن�ساء
امل�صاحبني ،مبا يتوافق مع التزامات الأطراف مبقت�ضى اتفاقية
والأطفال ،والأطفال املهاجرين غري
َ
()13
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول املتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين
()14
عن طريق الرب والبحر واجلو املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
والتي تت�ضمن االلتزام ب�أ َّال ي�صبح املهاجرون ُعر�ضة للمالحقة اجلنائية يف �إطار الربوتوكول ملجرد
كونهم هدف ًا لفعل التهريب ،ومبقت�ضى �سائر ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،وبذل ق�صارى اجلهود ملنع
فقدان املزيد من الأرواح وجللب اجلناة للمثول �أمام العدالة؛
(�س) تنفيذ تدابري ف َّعالة للق�ضاء على العنف �ضد جميع املهاجرين والعمال املهاجرين و�أ�سرهم،
وا ِّتخاذ كل اخلطوات القانونية والإدارية الالزمة ملنع ومكافحة اجلرائم املنطوية على ا�ستعمال العنف
�ضد تلك الفئات؛
(ع) �إجراء مزيد من البحوث حول الإيذاء الإجرامي املرتكب بدوافع متييزية� ،أ ًّيا كان نوعها،
وجمع بيانات عنه ،وتبادل التجارب واملعلومات املتعلقة بالقوانني وال�سيا�سات الف َّعالة التي ميكن �أن متنع
وقوع تلك اجلرائم ،وجلب اجلناة للمثول �أمام العدالة ،وتقدمي الدعم لل�ضحايا؛
متخ�ص�ص لتعزيز قدرتهم
(ف) النظر يف تزويد العاملني يف جمال العدالة اجلنائية بتدريب
ِّ
على التعرف على جرائم الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية� ،أ ًّيا كان نوعها ،وعلى فهم تلك اجلرائم
وقمعها والتحري عنها ،وم�ساعدتهم على االنخراط بفعالية يف �أو�ساط ال�ضحايا ،وبناء ثقة النا�س
وتعاونهم مع �أجهزة العدالة اجلنائية؛
(�ص) تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز ،مبا فيها العن�صرية
والتع�صب الديني وكره الأجانب والتمييز املتعلق بنوع اجلن�س ،بو�سائل منها تعزيز الوعي و�إعداد مواد
ُّ
وبرامج تثقيفية ،والنظر ،حيثما اقت�ضى الأمر ،يف �صوغ و�إنفاذ ت�شريعات مناه�ضة للتمييز؛
(ق) العمل ،من خالل �إجراءات حملية منا�سبة ال�ستبانة الق�ضايا ومعاجلتها يف الوقت املنا�سب،
واملوجهة �ضد ال�صحفيني
على منع ومكافحة �أفعال العنف املندرجة �ضمن نطاق واليتنا الق�ضائية
َّ
والعاملني يف و�سائط الإعالم ،الذين جتعلهم واجباتهم املهنية مع َّر�ضني بوجه خا�ص للرتهيب وامل�ضايقة
والعنف ،خ�صو�ص ًا من جانب اجلماعات الإجرامية املنظمة والإرهابيني ويف ظروف النزاعات وما بعد
النزاعات ،و�ضمــان اخل�ضـــوع للم�ساءلـــة من خالل حتقيقات نـزيهة و�سريعة وف َّعالة ،مبا يتوافق مع
الت�شريعات الوطنية و�أحكام القانون الدويل املنطبقة؛
()12القرار .293/64
()13الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
()14املرجع نف�سه ،املج َّلد  ،2241الرقم .39574
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(ر) تدعيم ا�ستحداث وا�ستخدام الأدوات والطرائق الرامية �إىل زي��ادة توافر املعلومات
الإح�صائية وال��درا� �س��ات التحليلية املتعلقة ب��الإج��رام وال�ع��دال��ة اجلنائية على ال�صعيد ال��دويل
وحت�سني نوعية تلك املعلومات والدرا�سات ،من �أج��ل قيا�س �أث��ر تدابري الت�صدي للإجرام وتقييمه
على نحو �أف�ضل وتعزيز فعالية ب��رام��ج منع اجل��رمي��ة وال�ع��دال��ة اجلنائية على ال�صعيد الوطني
والإقليمي والدويل.
نرحب بالعمل ال��ذي ا�ضطلع ب��ه فريق اخل�ب�راء املعني بالقواعد النموذجية الدنيا
-6
ِّ
ً
ملعاملة ال�سجناء ،ونحيط علما مب���ش��روع ال�صيغة امل�ح� َّدث��ة لتلك ال�ق��واع��د ،ال��ذي �أجن ��زه فريق
اخل�براء يف اجتماعه املعقود يف كيب ت��اون ،جنوب �أفريقيا ،يف الفرتة من � 2إىل � 5آذار/م��ار���س
 ،2015ونتطلع �إىل نظر جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف ه��ذا امل�شروع املنقَّح وا ِّتخاذها
�إجرا ًء ب�ش�أنه.
ُ -7ن�شدِّ د على �أنَّ توفري التعليم جلميع الأطفال وال�شباب ،مبا يف ذلك الق�ضاء على الأُ ِّمية ،هو
�ضرورة �أ�سا�سية ملنع اجلرمية والف�ساد ولرتويج ثقافة قائمة على االمتثال للقانون تدعم �سيادة القانون
وحقوق الإن�سان ،مع مراعاة اله ِّويات الثقافية .و ُن�شدِّ د �أي�ض ًا يف هـــذا ال�صــدد على الـــدور الأ�سا�ســـي
مل�شاركة ال�شباب يف جهود منع اجلرمية .ولذلك ،نعتزم ما يلي:
(�أ) توفري بيئة تعلُّم يف املدار�س تتَّ�سم بالأمان والإيجابية والأمن ،مدعومة من املجتمع املحلي،
بو�سائل منها حماية الأطفال من جميع �أ�شكال العنف وامل�ضايقة والبلطجة والتعدي اجلن�سي وتعاطي
املخدِّ رات ،مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛
(ب) �إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�سائر جوانب �سيادة القانون يف نظمنا التعليمية
املحلية؛
(ج) �إدم��اج ا�سرتاتيجيات منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جميع ال�سيا�سات والربامج
مت�س ال�شباب ،مع �إي�لاء اهتمام خا�ص
االجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة ،وخ�صو�ص ًا تلك التي ُّ
للربامج التي تر ِّكز على زيادة فر�ص التعليم والعمل لل�شباب والبالغني اليافعني؛
(د) توفري �إمكانية ح�صول اجلميع على التعليم ،مبا فيه اكت�ساب املهارات التقنية واملهنية،
وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع.
 -8ن�سعى �إىل توطيد التعاون الدويل ب�صفته ركن ًا �أ�سا�س ًّيا يف جهودنا الرامية �إىل تعزيز منع
اجلرمية و�ضمان ا ِّت�سام نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية بالفعالية والإن�صاف والإن�سانية واخل�ضوع
ون�شجع ال��دول الأط��راف
للم�ساءلة ،و��ص��و ًال �إىل منع ومكافحة جميع اجل��رائ��م يف نهاية امل�ط��افِّ .
على تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها
واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واالتفاقيات الدولية الثالث ملراقبة املخدِّ رات واالتفاقيات
والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافحة الإرهاب ،وعلى اال�ستفادة من تلك ال�صكوك ا�ستفادة �أجنع؛
ونحث جميع الدول الأع�ضاء التي مل ت�صدِّ ق على تلك ال�صكوك �أو مل تن�ضم �إليها بع ُد على النظر يف
فعل ذلك .ون�شدِّ د على وجوب �أن تكون � ُّأي تدابري ُتتَّخذ ملكافحة الإره��اب ممتثل ًة جلميع التزاماتنا
مبقت�ضى القانون الدويل .ونعتزم امل�ضي يف تعزيز التعاون الدويل على وقف اال�ستغالل املنهجي لأعداد
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ق�سرون على العي�ش حتت وط��أة التعدي واملهانة .ولذلك ن�سعى
كبرية من الأف��راد الذين ُيك َرهون و ُي َ
جاهدين� إىل:
(�أ) تعزيز وتوطيد التعاون ال��دويل والإقليمي على امل�ضي يف تطوير ق��درات نظم العدالة
اجلنائية الوطنية ،بو�سائل منها بذل جهود لتحديث الت�شريعات الوطنية وتدعيمها ح�سب االقت�ضاء،
وكذلك اال�شرتاك مع ًا يف تدريب موظفي �أجهزة العدالة اجلنائية يف بلداننا واالرتقاء مبهاراتهم،
خ�صو�ص ًا من �أج��ل تعزيز ن�شوء �سلطات مركزية قوية وف َّعالة تُعنى بالتعاون ال��دويل يف امل�سائل
اجلنائية ،مب��ا يف ذل��ك يف جم��ال ت�سليم املطلوبني وت�ب��ادل امل�ساعدة القانونية ونقل الإج ��راءات
اجلنائية ونقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،و�إب��رام اتفاقات تعاون ثنائية و�إقليمية عند االقت�ضاء،
متخ�ص�صة ت�ضم �سلطات �إن�ف��اذ القانون وال�سلطات املركزية و�أع�ضاء
وموا�صلة �إن�شاء �شبكات
ِّ
النيابات العامة والق�ضاة وحمامي الدفاع ومقدِّ مي امل�ساعدة القانونية ،من �أج��ل تبادل املعلومات
وامل�م��ار��س��ات اجل�ي��دة واخل�ب�رات الفنية ،بو�سائل ت�شمل ،عند االقت�ضاء ،ال�تروي��ج لإن���ش��اء �شبكة
افرتا�ضية عاملية ،من �أج��ل تطوير االت�صال املبا�شر بني ال�سلطات املخت�صة ،حيثما �أمكن ذلك،
تعزيز ًا لتقا�سم املعلومات وتبادل امل�ساعدة القانونية ،با�ستخدام من�صات املعلومات واالت�صاالت على
�أف�ضل وجه؛
(ب) موا�صلة دعم تنفيذ برامج بناء ال�ق��درات ،وتدريب موظفي �أجهزة العدالة اجلنائية
على منع ومكافحة الإرهاب بكل �أ�شكاله ومظاهره ،مبا يتوافق مع حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية،
وعلى نحو ي�شمل التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ومتويل الإره��اب وا�ستخدام الإنرتنت لأغرا�ض
�إرهابية وتدمري الإرهابيني للرتاث الثقايف واالختطاف للح�صول على فدية �أو بغر�ض االبتزاز ،وكذلك
على معاجلة الظروف التي ت�ساعد على انت�شار الإرهاب ،والتعاون على ا�ستبانة جماالت منا�سبة للعمل
وتقا�سم
امل�شرتك ،وكذلك على معاجلة تلك املجاالت وموا�صلة حتليلها ،بو�سائل منها تبادل املعلومات ُ
التجارب واملمار�سات الف�ضلى على نحو ف َّعال ،من �أجل مواجهة ما يوجد يف بع�ض الأحيان من �صالت
متنامية �أو حمتملة بني اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والأن�شطة غري امل�شروعة املت�صلة باملخدِّ رات
و�أن�شطة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للت�صدي
لتلك اجلرائم؛
(ج) اعتماد تدابري ف َّعالة ،على ال�صعيدين الوطني والدويل ،تهدف �إىل احليلولة دون انتفاع
اجلماعات الإرهابية مببالغ الفدية؛
(د) توطيد التعاون على ال�صعيد الدويل والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي من �أجل مواجهة
خطر املقاتلني الإرهابيني الأجانب ،بو�سائل منها تعزيز تقا�سم املعلومات العملياتية يف الوقت املنا�سب
وتقدمي الدعم اللوج�ستي ،ح�سب االقت�ضاء ،و�أن�شطة بناء القدرات ،كتلك التي يو ِّفرها مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،بهدف تقا�سم واعتماد املمار�سات الف�ضلى يف حتديد هوية �أولئك
املقاتلني الإرهابيني الأجانب ،ومنع �سفرهم من ال��دول الأع�ضاء �أو �إليها �أو عربها ،ومنع متويلهم
وح�شدهم وجتنيدهم وتنظيمهم ،ومواجهة التط ُّرف املقرتن بالعنف ون�شر الأفكار الراديكالية اجلانحة
�إىل العنف ،اللذين ميكن �أن يف�ضيا �إىل الإره��اب ،وتعزيز جهودنا الرامية �إىل تنفيذ برامج ملكافحة
التوجهات الراديكالية ،والعمل على �أن يق َّدم �إىل العدالة � ُّأي �شخ�ص ي�شارك يف متويل �أفعال �إرهابية
ُّ
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�أو التخطيط �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها ،امتثا ًال لاللتزامات التي يق�ضي بها القانون الدويل،
وكذلك �أحكام القانون الداخلي املنطبقة؛
(ﻫ) تنفيذ تدابري ف َّعالة لك�شف ومنع ومكافحة الف�ساد ،وكذلك نقل امل��وج��ودات املت�أتية
من الف�ساد �إىل اخلارج وغ�سلها ،وتدعيم التعاون الدويل وامل�ساعدة املق َّدمة �إىل الدول الأع�ضاء يف
جمال التع ُّرف على تلك املوجودات وجتميدها �أو حجزها ،وكذلك ا�سرتدادها �أو �إعادتها ،وفق ًا لأحكام
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،وخ�صو�ص ًا الف�صل اخلام�س منها ،والعمل يف هذا ال�صدد على
موا�صلة مناق�شة طرائق مبتكرة لتح�سني تبادل امل�ساعدة القانونية من �أجل ت�سريع �إجراءات ا�سرتداد
امل��وج��ودات وزي��ادة فر�ص جناحها ،مع اال�ستفادة �أي�ض ًا من التجارب واملعارف املكت�سبة من خالل
تنفيذ مبادرة ا�سرتداد املوجودات امل�سروقة ،التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
والبنك الدويل؛
(و) ا�ستحداث ا�سرتاتيجيات ملنع ومكافحة جميع التد ُّفقات املالية غ�ير امل�شروعة،
وت�أكيد احلاجة العاجلة �إىل اعتماد تدابري �أجن��ع ملكافحة اجلرائم االقت�صادية واملالية ،مبا فيها
االح�ت�ي��ال ،وك��ذل��ك اجل��رائ��م ال�ضريبية وج��رائ��م ال�شركات ،خ�صو�ص ًا يف جوانبها ع�بر الوطنية
ذات ال�صلة؛
(ز) تدعيم الإج ��راءات القائمة� ،أو اعتماد �إج��راءات جديدة عند االقت�ضاء ،ملنع غ�سل
الأم��وال ومكافحته على نحو �أجن��ع ،وتعزيز التدابري الرامية �إىل ك�شف العائدات الإجرامية ،مبا
فيها الأموال و�سائر املوجودات التي ال ُيع َرف من�ش�ؤها والتي توجد يف مالذات �آمنة ،واقتفاء �أثر تلك
الأموال واملوجودات وجتميدها وحجزها وا�سرتدادها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف ،مبا يف ذلك
م�صادرتها بدون اال�ستناد �إىل �إدانة ،عند االقت�ضاء ،ومبا يتوافق مع القانون الداخلي ،و�ضمان ًا ل�شفافية
الت�ص ُّرف يف العائدات امل�صادرة؛
(ح) ا�ستحــداث وتنفيـــذ �آليـــات منا�سبــــة لإدارة املوجودات املج َّمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة
التي هــي عائـــدات �إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك املوجودات وحالتها ،وكذلك توطيد التعاون الدويل
يف امل�سائل اجلنائية وا�ستك�شاف ُ�سبل تقدمي الدول ،بع�ضها �إىل بعــ�ض ،قــــدر ًا مماث ًال من العـــون فـــي
الإجراءات املدنيـــة والإدارية التي ت�ستهدف م�صادرة تلك املوجودات؛
(ط) ا ِّت�خ��اذ ت��داب�ير مالئمة ملنع ومكافحة االتجِّ ��ار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،مع
حماية ال�ضحايا و�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ك��ان��وا ه��دف� ًا لهذين النوعني م��ن اجل��رائ��م ،ب��ا ِّت�خ��اذ ك��ل م��ا يلزم
من خطوات قانونية و�إداري ��ة وفق ًا لأح�ك��ام الربوتوكولني ذوي ال�صلة ،ح�سب االقت�ضاء ،وتوطيد
التعاون والتن�سيق فيما بني الأجهزة على ال�صعيد الوطني ،وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي
واملتعدِّ د الأطراف؛
(ي) النظر يف القيام ،بالتزامن مع التح ِّري عن اجلرائم املتعلقة باالتجِّ ار بالأ�شخا�ص وتهريب
املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ،بتح ِّريات مالية بهدف اقتفاء وجتميد وم�صادرة العائدات املت�أتية من
تلك اجلرائم ،ويف اعتبار تلك الأفعال جرائم �أ�صلية مم ِّهدة لغ�سل الأموال ،وكذلك يف تعزيز التن�سيق
وتقا�سم املعلومات بني الأجهزة ذات ال�صلة؛
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(ك) القيام ،ح�سب االقت�ضاء ،با�ستحداث واعتماد تدابري ف َّعالة ملنع ومكافحة �صنع الأ�سلحة
النارية و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية ،وكذلك املتفجرات ،واالتجِّ ار بها ب�صورة غري م�شروعة ،بو�سائل
منها تنظيم حمالت توعية تهدف �إىل الق�ضاء على اال�ستخدام غري امل�شروع للأ�سلحة النارية و�صنع
املتفجرات ب�صورة غري م�شروعة ،وت�شجيع الدول الأطراف يف بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية واالتجِّ ار بها ب�صورة غري م�شروعة ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية )15(،على تدعيم تنفيذ ذلك الربوتوكول بو�سائل منها النظر يف ا�ستخدام
الأدوات املتاحة ،مبا فيها تكنولوجيات الو�سم وحفظ ال�سجالت ،ت�سهي ًال القتفاء �أثر الأ�سلحة النارية،
وكذلك �أجزائها ومك ِّوناتها والذخرية حيثما �أمكن ذلك ،من �أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية يف جرائم
االتجِّ ار غري امل�شروع بالأ�سلحة النارية ،ودعم تنفيذ برنامج العمل ملنع االتجِّ ار غري امل�شروع بالأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك االتجِّ ار والق�ضاء عليه )16(،والتنويه مبا ق َّدمته
ال�صكوك املوجودة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،وب�ش�أن امل�سائل املت�صلة بها ،من م�ساهمات على ال�صعيدين
الإقليمي والدويل؛
()12

()13

(ل) تكثيف جهودنا الرامية �إىل معاجلة م�شكلة املخدِّ رات العاملية ،باال�ستناد �إىل مبد�أ امل�س�ؤولية
العامة وامل�شرتكة وبا ِّتباع نهج �شامل ومتوازن ،بو�سائل منها تعزيز فعالية التعاون الثنائي والإقليمي
وال��دويل فيما بني ال�سلطات الق�ضائية و�سلطات �إنفاذ القانون ،من �أجل مكافحة �ضلوع اجلماعات
الإجرامية َّ
املنظمة يف �إنتاج املخدِّ رات واالتجِّ ار به ب�صورة غري م�شروعة وما يت�صل بذلك من �أن�شطة
�إجرامية ،وا ِّتخاذ خطوات للحدِّ من العنف امل�صاحب لالتجِّ ار باملخدِّ رات؛
(م) موا�صلة ا�ستك�شاف جميع اخليارات املتعلقة ب�إن�شاء �آلية �أو �آليات مالئمة وف َّعالة مل�ساعدة
م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية على ا�ستعرا�ض تنفيذ
تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها على نحو ف َّعال وناجع؛
(ن) دعوة الدول الأع�ضاء �إىل اال�ستفادة من معاهدات الأمم املتحدة النموذجية ب�ش�أن التعاون
الدويل يف امل�سائل اجلنائية عند النظر يف �صوغ اتفاقات مع دول �أخرى ،وا�ضع ًة يف اعتبارها قيمة تلك
املعاهدات ك�أدوات مهمة للنهو�ض بالتعاون الدويل ،ودعوة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل
موا�صلة مبادرتها الرامية �إىل ا�ستبانة معاهدات الأمم املتحدة النموذجية التي قد حتتاج �إىل حتديث،
باال�ستناد �إىل امل�ساهمات الواردة من الدول الأع�ضاء.
 -9ن�سعى �إىل التك ُّفل ب�أن ت�صبح منافع التقدُّم االقت�صادي واالجتماعي والتكنولوجي قوة
�إيجابية تعزِّ ز جهودنا الرامية �إىل منع ومكافحة �أ�شكال الإجرام اجلديدة وامل�ستجدة .وندرك م�س�ؤوليتنا
املتمثلة يف الت�صدِّ ي على النحو املنا�سب ملا تطرحه تلك اجلرائم من �أخطار م�ستجدة ونا�شئة .ولذلك
ن�سعى جاهدين �إىل:

()15املرجع نف�سه ،املج َّلد  ،2326الرقم .39574
()16تقرير م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني باالتجِّ ار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه،
نيويورك 20-9 ،متوز/يوليه  ،)A/CONF.192/15( 2001الف�صل الرابع ،الفقرة .24
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(�أ) ا�ستحداث وتنفيذ تدابري م�ضادة �شاملة على �صعيد منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
ت�شمل تدعيم قدرات �أجهزتنا الق�ضائية وم�ؤ�س�ساتنا املعنية ب�إنفاذ القانون؛ والقيام عند االقت�ضاء
باعتماد تدابري ت�شريعية و�إداري��ة ملنع ومكافحة �أ�شكال الإج��رام اجلديدة وامل�ستجدة واملتط ِّورة على
ال�صعيد الوطني والإقليمي وال��دويل� ،آخذين بعني االعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية فيما يخ�ص "اجلرائم اخلطرية" ،وذل��ك مبا يتوافق مع
الت�شريعات الوطنية؛
(ب) ا�ستك�شاف تدابري خا�صة تهدف �إىل توفري بيئة �إلكرتونية �آمنة ومتينة ،و�إىل منع ومكافحة
الأن�شطة الإجرامية التي تنفَّذ عرب الإنرتنت ،مع �إيالء اهتمام خا�ص ل�سرقة الهوية والتجنيد لغر�ض
االتجِّ ��ار بالأ�شخا�ص وحلماية الأطفال من اال�ستغالل والتعدِّ ي عرب الإنرتنت ،وتوطيد التعاون بني
�أجهزة �إنفاذ القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل ،لأغرا�ض منها التع ُّرف على ال�ضحايا وحمايتهم
بو�سائل منها �إزالة املواد الإباحية املتعلقة بالأطفال ،وخ�صو�ص ًا �صور التعدِّ ي اجلن�سي على الأطفال،
من الإنرتنت ،وتعزيز �أمن ال�شبكات احلا�سوبية و�صون �سالمة البنى التحتية ذات ال�صلة ،وال�سعي �إىل
تقدمي م�ساعدة تقنية طويلة الأمد وخدمات لبناء قدرات ال�سلطات الوطنية من �أجل تدعيم قدرتها
على الت�صدِّ ي للجرائم الإلكرتونية ،مبا يف ذلك منع كل �أ�شكال تلك اجلرائم وك�شفها والتح ِّري عنها
ومالحقة مرتكبيها .ونن ِّوه� ،إىل جانب ذلك ،ب�أن�شطة فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع�ضوية
املعني ب�إجراء درا�سة �شاملة عن م�شكلة اجلرمية الإلكرتونية وتدابري الت�صدِّ ي لها من جانب الدول
الأع�ضاء واملجتمع الدويل والقطاع اخلا�ص ،وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية �إىل النظر يف
�إ�صدار تو�صية ب�أن يوا�صل فريق اخلرباء ،م�ست ِند ًا �إىل عمله ،تبادل املعلومات عن الت�شريعات الوطنية
واملمار�سات الف�ضلى وامل�ساعدة التقنية والتعاون الدويل ،بغية درا�سة اخليارات املتاحة لتدعيم التدابري
القانونية �أو غري القانونية املتخذة حالي ًا على ال�صعيدين الوطني والدويل ملواجهة اجلرمية الإلكرتونية
واقرتاح تدابري جديدة لهذا الغر�ض؛
(ج) تدعيم وتنفيذ تدابري �شاملة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية من �أجل الت�صدِّ ي
لالجتار غري امل�شروع باملمتلكات الثقافية ،بغية توفري �أو�سع قدر ممكن من التعاون الدويل على الت�صدِّ ي
لتلك اجلرمية؛ ومراجعة وتدعيم الت�شريعات الداخلية الرامية �إىل مكافحة االتجِّ ار باملمتلكات الثقافية،
حيثما اقت�ضى الأمر ،مبا يتوافق مع التزاماتنا مبقت�ضى ال�صكوك الدولية ،مبا فيها ،ح�سب االقت�ضاء،
االتفاقية املتعلقة بالو�سائل التي ت�ستخدم حلظر ومنع ا�سترياد وت�صدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية
بطرائق غري م�شروعة لعام  )17(،1970ومع مراعاة املبادئ التوجيهية الدولية ب�ش�أن تدابري منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية فيما يتعلق باالتجِّ ار باملمتلكات الثقافية وما يت�صل به من جرائم �أخرى )18(،وموا�صلة
جمع وتقا�سم املعلومات والبيانات الإح�صائية عن االتجِّ ار باملمتلكات الثقافية ،وخ�صو�ص ًا عن االتجِّ ار
الذي تَ�ض ُلع فيه جماعات �إجرامية َّ
منظمة �أو تنظيمات �إرهابية ،وموا�صلة النظر يف �إمكانية اال�ستفادة من
()12

()13

()17الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،823الرقم .11806
( )18مرفق قرار اجلمعية العامة .196/69
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املعاهدة النموذجية ملنع جرائم انتهاك الرتاث الثقايف لل�شعوب املوروث يف �شكل ممتلكات منقولة،
وامل�ع��اي�ير وال �ق��واع��د ال��دول�ي��ة امل��وج��ودة يف ه��ذا امل �ي��دان ،ويف �إم�ك��ان�ي��ة �إدخ���ال حت�سينات عليها،
بالتعاون الوثيق م��ع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملنظمة ال��دول�ي��ة لل�شرطة
اجلنائية و�سائر املنظمات ال��دول�ي��ة املخت�صة� ،ضمان ًا لتن�سيق اجل�ه��ود يف �سبيل ال��وف��اء بوالية
كل منها؛
()19

()12

(د)  �إج��راء مزيد من البحوث حول ال�صالت بني اجلرمية احل�ضرية وغريها من مظاهر
اجلرمية َّ
املنظمة يف بع�ض البلدان واملناطق ،مبا فيها اجلرائم التي ترتكبها الع�صابات ،وتبادل
اخلربات املكت�سبة يف تنفيذ برامج و�سيا�سات ف َّعالة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وكذلك املعلومات
املتعلقة بتلك الربامج وال�سيا�سات ،فيما بني الدول الأع�ضاء وبينها وبني املنظمات الدولية والإقليمية
ذات ال�صلة ،من �أجل معاجلة ت�أثري اجلرمية احل�ضرية والعنف املرتبط بالع�صابات على فئات �سكانية
و�أماكن مع َّينة ،من خالل نهوج مبتكرة تعزِّ ز �إ�شراك جميع فئات املجتمع وتزيد من فر�ص العمل وت�س ِّهل
�إعادة �إدماج املراهقني وال�شباب يف املجتمع؛
(ﻫ) اعتماد تدابري ف َّعالة ملنع ومكافحة امل�شكلة اخلطرية املتم ِّثلة يف اجلرائم التي ت�ؤ ِّثر
على البيئة ،مثل االتجِّ ��ار بالأحياء الربية ،مبا فيها النباتات واحليوانات املحمية باتفاقية التجارة
الدولية ب�أنواع احليوانات والنباتات الربية امله َّددة باالنقرا�ض )20(،واخل�شب واملنتجات اخل�شبية
والنفايات اخلطرة ،وكذلك ال�صيد غري امل�شروع ،من خ�لال تدعيم الت�شريعات والتعاون ال��دويل
وبناء القدرات وتدابري العدالة اجلنائية وجهود �إنفاذ القانون التي ت�ستهدف� ،ضمن جملة �أم��ور،
الت�صدِّ ي لأن�شطة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والف�ساد وغ�سل الأم ��وال املرتبطة بذلك النوع
من اجلرائم؛
()13

(و) �ضمان امتالك م�ؤ�س�ساتنا املعنية ب�إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ما يلزم من دراية
فنية وقدرات تقنية ملواجهة �أ�شكال الإجرام اجلديدة وامل�ستجدة هذه ،يف تعاون وتن�سيق وثيقني فيما
بينها ،وتزويد تلك امل�ؤ�س�سات بالدعم املايل والهيكلي الالزم؛
(ز) موا�صلة حتليل وتبادل املعلومات واملمار�سات املتعلقة ب�أ�شكال نا�شئة �أخ��رى للجرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية ذات ت�أثريات متباينة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،بهدف منع اجلرمية
ومكافحتها على نحو �أجنع وتدعيم �سيادة القانون .وميكن �أن ت�شمل هذه الأ�شكال ،ح�سب مقت�ضى
احلال ،تهريب البرتول وم�شتقاته ،واالتجِّ ار باملعادن والأحجار الثمينة ،والتعدين غري امل�شروع ،وتزييف

()19م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقريـر
من �إعـداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الباب باء ،1-املرفق.
()20الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،993الرقم .14537
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ال�سلع ذات العالمات التجارية ،واالتجِّ ار ب�أع�ضاء الإن�سان ود َِمه و�أن�سجته ،والقر�صنة واجلرائم َّ
املنظمة
عرب الوطنية املرتكبة يف البحر(.)21
 -10ندعم ا�ستحداث وتنفيذ عملية ت�شاورية وت�شاركية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
من �أجل �إ�شراك جميع �أع�ضاء املجتمع ،مبن فيهم �أولئك املع َّر�ضون خلطر الإجرام والإيذاء ،جلعل جهودنا
الوقائية �أكرث فعالي ًة وا�ستثارة ثقة النا�س يف نظم العدالة اجلنائية .وندرك دورنا القيادي وم�س�ؤوليتنا
على جميع امل�ستويات يف جمال ا�ستحداث وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ملنع اجلرمية و�سيا�سات للعدالة اجلنائية
على ال�صعيدين الوطني ودون الوطني .وندرك �أي�ض ًا �أنَّ تعزيز فعالية تلك اال�سرتاتيجيات وا ِّت�سامها
بالإن�صاف يتط َّلب منا ا ِّتخاذ تدابري ل�ضمان �إ�سهام املجتمع امل��دين والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية ،مبا فيها �شبكة املعاهد املنت�سبة �إىل برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
وكذلك و�سائط الإعالم و�سائر اجلهات املعنية ذات امل�صلحة ،يف �صوغ وتنفيذ �سيا�سات منع اجلرمية.
ولذلك ن�سعى �إىل ما يلي:
(�أ) تخطيط وتنفيذ �سيا�سات وبرامج �شاملة تعزز التنمية االجتماعية  -االقت�صادية،
مع الرتكيز على منع اجل��رمي��ة ،مبا فيها اجلرمية احل�ضرية والعنف ،وتقدمي الدعم �إىل ال��دول
الأع�ضاء الأخرى يف م�ساعيها املبذولة لهذا الغر�ض ،خ�صو�ص ًا من خالل تبادل التجارب واملعلومات
ذات ال�صلة ع��ن ال�سيا�سات وال�برام��ج ال�ت��ي جنحت يف احل ��دِّ م��ن الإج� ��رام وال�ع�ن��ف م��ن خالل
ال�سيا�سات االجتماعية؛
ُدعم
(ب) ا�ستحداث برامج توعية لتو�صيل القيم الأ�سا�سية ،ت�ستند �إىل �سيادة القانون ،وت َ
بربامج تثقيفية ،وتُ�ش َفع ب�سيا�سات اقت�صادية واجتماعية تعزِّ ز امل�ساواة والت�ضامن والعـــدل ،ومد يـــد
العـــون �إلـــى ال�شبـــاب بغيــة اال�ستفادة منهم كعنا�صـــر م�ساعدة على التغيري الإيجابي؛
(ج) الرتويج لثقافة ِعمادُها االمتثال للقانون تقوم على حماية حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
وتراعي يف الوقت نف�سه الهوية الثقافية ،مع �إيالء اهتمام خا�ص للأطفال وال�شباب ،والتما�س دعم
املجتمع املدين ،وتكثيف جهودنا وتدابرينا الوقائية التي ت�ستهدف الأ�سر واملدار�س وامل�ؤ�س�سات الدينية
والثقافية واملنظمات املجتمعية والقطاع اخلا�ص وت�ستغل كامل �إمكاناتها من �أجل معاجلة الأ�سباب
اجلذرية االجتماعية واالقت�صادية لظاهرة الإجرام؛
(د) الرتويج لإدارة النزاع االجتماعي وت�سويته من خالل احلوار و�آليات امل�شاركة املجتمعية،
بو�سائل منها توعية النا�س ومنع الإيذاء وزيادة التعاون بني عامة النا�س وال�سلطات املخت�صة واجلمعيات
الأهلية وت�شجيع العدالة الت�صاحلية؛
(ﻫ) تعزيز ثقة النا�س يف نظم العدالة اجلنائية من خالل منع الف�ساد والرتويج حلماية حقوق
الإن�سان ،وكذلك تعزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف جميع قطاعات نظام العدالة اجلنائية ،مما يكفل
تي�سر الو�صول �إليه وتلبيته الحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
ُّ
()12

( )21ح�سبما ع َّرفتها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها ( 6/22انظر الوثائق الر�سمية للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ،2013 ،امللحق رقم  10والت�صويب ( E/2013/30و ،)Corr.1الف�صل الأول ،الفرع دال).
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(و) ا�ستك�شاف �إمكانية ا�ستخدام تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت التقليدية واجلديدة يف
�صوغ �سيا�سات وبرامج لتدعيم نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،لأغرا�ض منها ا�ستبانة امل�سائل
املتعلقة ب�سالمة النا�س وتعزيز م�شاركتهم؛
(ز) الرتويج لتح�سني نظم احلكومة الإلكرتونية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،بغية
تعزيز م�شاركة النا�س ،وت�شجيع ا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة لت�سهيل التعاون و�إقامة ال�شراكات بني
تقا�سم املمار�سات اجليدة وتبادل املعلومات
�أفراد ال�شرطة واملجتمعات املحلية التي يخدمونها ،وكذلك ُ
عن اخلفارة املجتمعية؛
(ح) تدعيم ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال منع ومكافحة الإج��رام بكل
�أ�شكاله ومظاهره؛
متي�سر ًا لعامة النا�س ،وتعزيز �شفافية
(ط) التك ُّفل ب�أن يكون االطالع على حمتوى القانون ِّ
املحاكمات اجلنائية ح�سبما يكون منا�سب ًا؛
(ي)  �إر�ساء ممار�سات وتدابري لت�شجيع النا�س ،ال� سيما ال�ضحايا ،على التبليغ عن احلوادث
الإجرامية والف�ساد ومتابعة ما يجري ب�ش�أنها� ،أو تدعيم املمار�سات والتدابري املوجودة بهذا ال�ش�أن،
وا�ستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املب ِّلغني وال�شهود؛
(ك) النظر يف الت�شارك مع املبادرات املجتمعية ودعمها ،وتعزيز م�شاركة املواطنني ب�صورة
ف َّعالة يف �ضمان ُ�سبل الو�صول �إىل العدالة للجميع ،مبا يف ذلك وعيهم بحقوقهم ،وكذلك �إ�شراكهم يف
منع اجلرمية ومعاملة اجلناة ،بو�سائل منها توفري فر�ص للخدمة املجتمعية ودعم �إعادة �إدماج اجلناة
تقا�سم املمار�سات الف�ضلى وتبادل
يف املجتمع و�إع��ادة ت�أهيلهم ،والعمل يف هذا ال�ش�أن على ت�شجيع ُ
املعلومات عن �سيا�سات وبرامج �إعادة الإدماج االجتماعي ذات ال�صلة وع َّما يتَّ�صل بذلك من �شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص؛
(ل) ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص الف َّعالة يف منع اجلرمية ،وكذلك يف برامج الإ�شراك
االجتماعي وخمططات تعزيز فر�ص احل�صول على عمل �أم��ام �أف��راد املجتمع ال�ضعفاء ،مبا فيهم
ال�ضحايا واملط َلق �سراحهم من ال�سجون؛
(م) بناء و�صون القدرات الالزمة لدرا�سة ظاهرة الإجرام ،وكذلك علوم اال�ستدالل اجلنائي
و�إ�صالح اجلانحني ،واال�ستفادة من اخلربات العلمية املعا�صرة يف �صوغ ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع
ذات ال�صلة وتنفيذها.
�  -11إذ نوا�صل جهودنا الرامية �إىل حتقيق الأهداف الواردة يف هذا الإعالن وتعزيز التعاون
والتم�سك ب�سيادة القانون والتك ُّفل ب�أن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
الدويل
ُّ
ً
ف َّعالة ومن�صفة و�إن�سانية وخا�ضعة للم�ساءلة ،ن�ؤكد جم � َّددا �أهمية وج��ود �سيا�سات وبرامج وافية
بالغر�ض وطويلة الأم��د وم�ستدامة وف َّعالة لتقدمي امل�ساعدة التقنية وبناء القدرات .ولذلك ،ن�سعى
جاهدين �إىل:
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�اف وثابت وقابل للتنب�ؤ به دعم ًا ل�صوغ وتنفيذ برامج ف َّعالة
(�أ) موا�صلة تقدمي متويل ك� ٍ
ً
ملنع ومكافحة الإج��رام بكل �أ�شكاله ومظاهره ،بنا ًء على طلب الدول الأع�ضاء ،وا�ستنادا �إىل تقييم
الحتياجاتها و�أولوياتها اخلا�صة ،بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية؛
(ب) دع��وة مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية و�شبكة املعاهد املنت�سبة �إىل
برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية وجميع كيانات الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
والإقليمية ذات ال�صلة �إىل �أن توا�صل ،لدى �أداء مهام واليتها ،التن�سيق والتعاون مع الدول الأع�ضاء من
املواجهة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والعاملي ،وكذلك
�أجل ا ِّتخاذ تدابري ف َّعالة للت�صدي للتحدِّ يات َ
تدعيم فعالية م�شاركة النا�س يف �ش�ؤون منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،بو�سائل منها �إعداد الدرا�سات
و�صوغ الربامج وتنفيذها.
 -12ن�ؤ ِّكد جم َّدد ًا �أنَّ مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية يظ ُّل �شريك ًا �أ�سا�س ًّيا
لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،ولتنفيذ �أحكام هذا الإعالن.
نرحب مع التقدير بالعر�ض املق َّدم من حكومة اليابان ال�ست�ضافة م�ؤمتر الأمم املتحدة
ِّ -13
الرابع ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،الذي �س ُيعقد يف عام .2020
 -14نعرب عن امتناننا العميق لقطر� ،شعب ًا وحكوم ًة ،ملا �أبدته من حفاوة وكرم �ضيافة ،وما
و َّفرته للم�ؤمتر الثالث ع�شر من مرافق ممتازة.
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