
 

 خبش يك 
اشخاص در بازداشت، ضمانت اجراهاي غريسالب 
آزادي، عدالت در زمينه نوجوانان و عدالت 

 .ترميمي
 



 

 حنوه برخورد با زندانيان: مبحث اول
قواعد استاندارد حداقل در زمينه حنوه : الف 

 ١برخورد با زندانيان
 مالحظات مقدماتي

الذآر به منظـور ارائـه تفصـيلي    قواعد ذيل -١

مـوارد موردنيـاز در يـك مـدل هنادهـاي      آليه 
هـدف آن احنصـارًا،   . آيفري تنظيم نگرديده است

در بسرت امجاع آلي افكار معاصر و ارآان ضروري 
سيستمهاي بسيار مناسب امروزي، بيان آن چيزي 

است آه بعنوان نظريه و رويه مطلـوب درخصـوص   

درمان زنـدانيان و مـديريت مؤسسـات ذيـربط،     
 .است مقبوليت عام يافته

با التفات به تفاوت عظيم شـرايط قـانوني،    -٢
اجتماعي، اقتصادي و جغرافيـايي جهـان، ايـن    

توانـد  امر بديهي است آه آليه اين قواعد منـي 

در آليه آشورها و در هـر زمـاني از قابليـت    
اين قواعد مهچنني بايد . اجرايي برخوردار باشد

مبنظور فراهم آردن زمينه تالش مهه جانبه مبنظور 
مشكالت اجرايي در مسري اجـراي آهنـا، و بـا     حل

فهم اين مطلب آه اين قواعـد در آليـت خـود،    

آـه بوسـيله ملـل    اسـت   بيانگر شرايط حداقلي
متحد مناسب تشخيص داده شده است، مدنظر قرار 

 .گريد

اي آه در آن از طرف ديگر، اين قواعد زمينه -٣

اين انديشه بصورت مهـه سـونگر توسـعه خواهـد     

اين قواعد بـر  . دهدت مشول قرار مييافت، را حت
هايي آن نيستند آه مانع اجراي جتربيات و رويه

گردند آه در تطابق با اصول ذآر شده بـوده و  
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سبب تقويت اهداف ناشي از منت ايـن قواعـد در   

بر اين اسـاس مقامـات   . گردنديك نگاه آلي مي
اجرايي زنداهناي مرآزي جمازند از ايـن قواعـد   

 .فراتر روند، رج شده اين نگرش خا با

خبش اول از اين قواعـد در بردارنـده    –) ١( -٤

اصول مديريت عمـومي ايـن مؤسسـات اسـت و در     

آليه انواع زنداهنا، آيفري باشد يا مدني، در 
انتظار حماآمه باشد يا حمكوميت يافتـه، مهچـنني   

يـا تـدابري   » تدابري امنييت«زنداهناي مربوط به 

 .گرددمييی مقام قضااصالحي موضوع تصميم 

گردد آه فقط در خبش دوم شامل قواعدي مي –) ٢(

-جات خاصي آه در هر قسمت مورد حبث قرار ميدسته

« مع هذا، قواعد مندرج در قسمت . شودگريد مي

آه درخصوص زندانياني آه در حال گذران » الف 

درخصوص  مهعرضتواند بطور گردد ميجمازات هستند مي
» د«و » ج» «ب « قسمت  عموضوجات زندانيان دسته

مشروط به اينكه اين اجرا با قواعد  ،بكار رود
جات معارض نباشد و اختصاصي حاآم بر اين دسته

 .مبنظور اجراي هر چه هبرت آن بكار رود

آنند اين قواعد اين هدف را دنبال مني –) ١( -٥

آه اداره هنادهايي آه اشخاص نوجوان از قبيل 

نوجوانان يا مدارس اصالح و هنادهاي بازداشت 

الوصف، گفتار را حتت قاعده در آورد مع تتربي
اول در آليات خود، بايد بطور برابر در اين 

 .مؤسسات نيز از قدرت اجرايي برخوردار باشد
دسته زندانيان نوجوان، حداقل شامل آليه  -)٢(

زندانيان جواني است آه حتت صالحيت دادگاههاي 

بعنوان يك اصل و قاعده، . نوجوانان قرار دارند
اين نوجوانان نبايد از طريق آيفر حبس، جمازات 

 .شوند



 

 قواعد عمومي: ب 

 اصل اساسي

قواعد ذيل الذآر بايد بصورت بيطرفانه  –) ١(-٦

هيچ تبعيضي براساس نژاد، . به اجرا در آيد

 ، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غريه
ريشه ملي يا اجتماعي، وضعيت مايل، تولد يا 

 .ساير وضعيتها نبايد بعمل آيد
از طرف ديگر ، اين موضوع از امهيت  -)٢(

برخوردار است آه اعتقادات مذهيب، و مالحظات 

برند، اخالقي اشخاصي آه در يك زندان به سر مي
 .در نظر گرفته شود

 دفرت ثبت آمار و وقايع
- آه اشخاص زنداني ميدر هر مكاني  –) ١( -٧

گردند، بايد يك دفرت ثبت قابل اعتماد با اوراق 

آه در آن موارد ذيل موجود باشد  گذاري شدهمشاره
 :به حمض ورود هر زنداني ثبت گردد

 اي وياطالعات در زمينه هويت شناسنامه: الف
 داليل ارتكاب جرم و مقام صاحل ذيربط: ب

 روز و ساعت پذيرش و آزادي وي: ج

بدون يك دستور اعزام معترب و هيچ فردي  – )٢(
جزئياتي آه قبًال در دفرت ثبت درج گرديده است 

تواند در يك مؤسسه زندان مورد پذيرش قرار مني
 .گريد

 تفكيك دسته جات

دسته جات خمتلف زندانيان بايد در مؤسسات  -٨
جدا از هم يا قسمتهاي از هم جدا شده يك 

بقه آيفري، داليل مؤسسه، باحلاظ جنسيت، سن، سا
قانوني بازداشت و الزامات مربوط به درمان، 

 :بنابراين. نگهداري گردند



 

مردان و زنان، حيت االمكان، بايد در : الف

مؤسسات جدا از هم نگهداري گردند، در مؤسساتي 
گردند، آن قسمت از آه مرد و زن با هم پذيرش مي

يابد بايد بطور مؤسسه آه به زنان اختصاص مي
 .از قسمت مردان جدا باشد آلي

زندانيان در انتظار حماآمه بايد از : ب

زندانيان حمكوميت يافته بطور جمزا نگهداري 
 .شوند

زندانی  اشخاصي آه به استناد دين مدني : ج
و ساير زندانيان غريآيفري بايد جدا گرديده اند 

شده از اشخاصي آه به دليل ارتكاب جرم زنداني 

 .نگهداري شوند اند ه،
بالغ  يانزندانيان نوجوان بايد از زندان: د

 .جدا نگهداري شوند
 متهيدات و تسهيالت

اگر لوازم خواب در سلوهلا يا اتاق  –) ١( -٩

شخصي است، هر زنداني بايد در شب يك سلول يا 
اگر به داليل خاص، . اتاق اختصاصي داشته باشد

جياب از قبيل ازدحام موقت زندانيان، ضرورت ا

منايد آه مقامات زندان مرآزي بر اين قاعده، 
استثناء وارد منايند، نگهداري بيش از دو 

زنداني در يك سلول يا اتاق در هر حال مطلوب 
 .خنواهد بود

در مواقعي آه خوابگاه چند نفره مورد  –) ٢(

گريد، اين خوابگاهها بايد به استفاده قرار مي
انتخاب شده به دقت زندانياني اختصاص يابند آه 

و براي سكونت مشرتك با يكديگر در شرايط مزبور 
اند، بايد نظارت منظم و مناسب تشخيص داده شده

پيوسته شبانه با توجه به ماهيت اين مؤسسه، در 

 .نظر گرفته شود



 

برداري از آليه متهيداتي آه مبنظور هبره -١٠

،  بطور ويژه تسهيالت مربوط به خواب زنداهنا
رديده است، بايد آليه جوانب هبداشيت را مقرر گ

رعايت منوده، بايد توجه الزم به وضعيت گرمايشي 
 و سرمايشي و بطور احض، جريان هوا، حداقل فضا

 .، روشنايي، گرما و هتويه مطبوع هوا، بنمايند

در آليه مكاهنايي آه زندانيان براي زندگي  -١١
 :يا آار بدان نيازمندند بايد

اي هپنا داشته بايد به اندازه ها،پنجره: الف
باشند آه زندانيان بتوانند با مهان نور طبيعي 

مطالعه يا آار آنند، و اين مكاهنا بايد به حنوي 

طراحي گردند آه امكان ورود هواي تازه باشد و 
 .نبايد به هتويه مصنوعي هوا قناعت شود

نور مصنوعي بايد به اندازه آايف براي : ب
يد تا به آهنا امكان مطالعه زندانيان مهيا گرد

 .يا آار بدون صدمه به قدرت بينايي داده شود

سرويسهاي هبداشيت بايد بنحوي مناسب باشد تا  -١٢
به هر زنداني اين امكان را بدهد آه نيازهاي 

طبيعي خود را در صورت ضرورت و با يك شيوه متيز 
 .و به قدر آفايت خوب، برآورده منايد

ستحمام بايد بنحوي فراهم تسهيالت دوش و ا -١٣

گردد آه هر زنداني را حسب نياز قادر منايد يك 
دوش و محام طبق شرايط آب و هوايي در اولني 

براي رعايت هبداشت  ،زماني آه ضرورت اجياب منايد

ها و مناطق جغرافيايي خمتلف در عمومي در فصل
اختيار داشته باشد، مع الوصف اين موضوع آمرت 

در هفته در شرايط آب و هوايي  از حداقل يك بار
 .خمتلف خنواهد بود

آليه قسمتهاي مؤسسه آه معموًال بوسيله  -١٤

گريد بايد بطور زندانيان مورد استفاده قرار مي



 

مناسب نگهداري گرديده و با دقت زياد در مهه 

 .زماهنا باقي مباند
 هبداشت فردي

بر زندانيان الزم است آه خود را در وضعيت  -١٥
گهدارند و بدين منظور آهنا بايد آب و متيز ن

اي آه براي سالميت و پاآيزگي واحدهاي دستشويي

 .ضروري است را در دسرتس داشته باشند
با اين هدف آه زندانيان در وضعيت ظاهري  -١٦

مطلوبي آه با آرامت شخصي آهنا مهاهنگ باشد، 
ظاهر شوند، تسهيالت ذيربط بايد براي مراقبت 

ريش در نظر گرفته شود و  مناسب از موها و

مردها بايد قادر باشند آه بطور منظم موهاي 
 .زايد بدن خود را اصالح منايند

 پوشش و رختخواب

 دههر زنداني آه به او اجازه داده ش –) ١( -١٧

لباس شخصي خود را بپوشد، بايد پوشش مناسيب  ،

 ، آه براي شرايط آب و هوايي ذيربط ضروري است
افظت از او در وضعيت مطلوب بنحوي آه براي حم

اين لباسها . را دريافت آندهبداشيت آفايت منايد 

آميز اي آه خوار آننده و توهنينبايد به شيوه
 .هستند حتويل شوند

آليه لباسها بايد متيز و در شرايط مناسب  –) ٢(

لباسهاي زير بايد حسب ضرورت . نگهداري گردد

 .براي رعايت هبداشت تعويض و شسته شوند

در شرايط استثنايي آه در آن زندانيان به ) ٣(
شوند، خارج از زندان با يك هدف معقول اعزام مي

زنداني بايد اجازه داشته باشد آه لباس شخصي 
 .خود يا ساير البسه غريفرم را به تن آند

در زنداهنايي آه پوشيدن لباس شخصي اجازه  -١٨

داده شده است، بايد تدابريي انديشيده شود آه 



 

، اين اعتماد بدست آيد آه موسسهحسب درخواست 

 .اين لباسها متيز و مناسب استفاده است
هر زنداني، براساس استانداردهاي حملي و  -١٩

ملي، بايد داراي يك ختتخواب اختصاصي و وسايل 
در  بوده وخواب آايف آه در زمان استفاده متيز 

وضعيت مطلوب نگهداري شده و حسب ضرورت مبنظور 

 .باشد قابل تعويض است ،پاگيزگي  تضمني
هر زنداني بايد از طريق اداره زندان  -)١( -٢٠

اي در ساعتهاي متعارف، غذاي داراي ارزش تغذيه
مناسب براي سالميت و توان الزم با آيفيت آامل 

اين غذا بايد بصورت مطلوب هتيه و . دريافت آند

 .مصرف شود

 نوشيدن آب بايد هر زمان آه زنداني –) ٢(

 .خبواهد در اختيار وي قرار گريد

 مترين و ورزش

هر زنداني آه به آار در بريون از  –) ١( -٢١

حداقل بصورت روزانه بايد است زندان مشغول 
يكساعت وقت براي حرآات جسماني مناسب در هواي 

آزاد در اختيار داشته باشد مشروط به اينكه 

 .شرايط آب و هوايي اجازه دهد
زندانيان جوان، و ساير بايد به  -)٢(

زندانياني آه داراي سن و فيزيك مناسب هستند، 
را در  جسمانیآموزشهاي فيزيكي و افزايش توان 

بدين منظور . داده شودطول مترينات ورزشي را 

 .بايد جتهيزات و لوازم موردنياز فراهم گردد
 خدمات پزشكي

در هر مؤسسه زندان خدمات پزشكي ،  -)١( -٢٢
بايد از طرف حداقل يك پزشك ذيصالح آه داراي 

. اطالعات اوليه روانپزشكي بايد ارائه گردد

خدمات پزشكي بايد در ارتباط نزديك با وضعيت 



 

هبداشت عمومي جامعه يا ملت مزبور سازماندهي 

اين خدمات بايد شامل خدمت روانپزشكي در . گردد
ه تشخيص و در موارد مناسب، درمان حاالت زمين

 .اختالالت رواني باشد
زندانيان بيماري آه نيازمند درمان ختصصي  -)٢(

هستند بايد به مؤسسات ختصصي يا بيمارستاهناي 

در مواردي آه تسهيالت . غرينظامي منتقل گردند
وجود دارد، جتهيزات  موسسهبيمارستاني در يك 

آن بايد مناسب آن، خدمات بسرتي و دارويي 
مراقبت پزشكي و درمان زندانيان بيمار باشد، و 

بايد داراي يك قسمت پرسنل آموزش ديده مناسب 

 .باشد
تواند در هر خدمات يك دندانپزشك ذيصالح مي -)٣(

 .زندان ارائه گردد

- در مؤسساتي آه زنان نگهداري مي –) ١( -٢٣

گردند، بايد تسهيالت الزم براي مراقبت و درمان 

در .بل و بعد از زاميان در نظر گرفته شودق
مواردي آه قابل اجرا است بايد تدابريي براي 

به دنيا  موسسهاطفايل آه در بيمارستان خارج از 

اگر آودآي در زندان به . آيند انديشيده شودمي
اش اين موضوع نبايد در شناسنامه، دنيا آيد 

 .درج گردد

ل با در مواردي آه پرستاري از اطفا –) ٢(

نگهداري آهنا در مؤسسه مهراه با مادرشان اجازه 

داده شده است، بايد يك قسمت پرستاري با پرسنل 
- ذيصالح در مواقعي آه اطفال در وضعييت قرار مي

گريند آه از مراقبت مادرشان حمرومند، در نظر 
 .گرفته شود

مأمور مراقبت پزشكي، بايد در اسرع وقت  – ٢٤

س از آن در مواقع پس از پذيرش زنداني و پ



 

. ضروري، هر زنداني را مالقات و معاينه منايد

با اين رويكرد خاص آه بايد  اين معاينه 
بيماري جسماني يا رواني زنداني آشف گردد و 

آليه اقدامات الزم بعمل آيد، جداسازي 
زندانياني آه مظنون به ابتالي به بيماريهاي 

و  عفوني و مسري هستند، نبود بيماريهاي جسمي

رواني آه ممكن است مانع هببود گردد، و تعيني 
توانايي فيزيكي زندانيان بر او آار، به مرحله 

 .اجرا در آيد

مأمور مراقبتهاي پزشكي بايد مراقب  –) ١( -٢٥

سالمت رواني و جسماني زندانيان باشد و بطور 

آه از بيماري  روزانه آليه زندانيان بيمار
يزيت وي بطور شكايت دارند و هر زنداني آه و

را معاينه خاص مورد دستور قرار گرفته است 

  .آند
مأمور مراقبتهاي پزشكي بايد به مدير ) ٢(

دهد سالمت جسماني زندان در مواقعي آه تشخيص مي
يا رواني زنداني به دليل طول مدت زنداني يا 

شرايط زندان در معرض آسيب جدي است را گزارش 

 .کند
بطور  بايد پزشكي مأمور مراقبتهاي -)١( -٢٦

به مدير زندان در موارد زير گزارش و  مرتب
 :مشاوره دهد

 آميت يا آيفيت هتيه و ارائه غذا) الف

 و زندانيان موسسههبداشت و متيزي ) ب
 موسسهسالمت، گرما، روشنايي و هتويه هواي ) ج

تناسب و پاآيزگي پوشش و لوازم خواب ) د
 زندانيان

 جسماني و ورزشهارعايت قواعد آموزش ) هـ



 

در مواردي آه نريوي انساني فين اي آه به اين 

فعاليتها اشتغال داشته باشد وجود نداشته 
 .باشد

مدير زندان بايد التفات الزم را به  -)٢(
گزارشات و نظريات مشورتي مأمور مراقبت پزشكي 

بنمايد و در  ٢٦و ) ٢٥) (٢(براساس قواعد 

باشد، بايد ها موافق مواردي آه وي با توصيه
- اقدامات فوري را براي اثر خبشيدن به آن توصيه

چنانچه اجراي موضوع در قلمرو . ها بعمل آورد
ها خمالف صالحيت وي نبوده يا وي با اين توصيه

باشد، او بايد نظر خود و نظر مشورتي را به 

 .مقامات مافوق گزارش آند
 انتظامات و جمازاهتا

رار مباند، ويل انتظامات و نظم بايد به شدت برق
 نه با اعمال حمدوديتهايي آه براي بازداشت امن

 .ستنيادامه منظم زندگي زندانيان ضروري  و

هيچ زنداني نبايد در هر گونه اقدام  -)١(-٢٨
 .بكار گرفته شود موسسهانتظامي در 

اين قاعده مع الوصف مانع از بكارگريي  –) ٢(

ست مناسب سيستمهايي آه مبتين بر خود گرداني ا
باشد آه حسب آن، فعاليتها و مسئوليتهاي مني

خاص، با نظارت اداري  یاجتماعي، آموزشي، ورزش
به زندانياني آه به گروههاي خمتلف براي اهداف 

 .اند واگذار گرددم گرديدهقسيخاص ت

موارد ذيل بايد بوسيله قانون يا آيني  -٢٩
 :هاي مقامات اداري داراي صالحيت تعيني گرددنامه

- رفتاري آه يك جرم انتظامي را تشكيل مي: فال

 .دهند

انواع و مدت جماراهتايي آه ممكن است برقرار : ب

 .شود



 

 .مقامي آه صالحيت اعمال اين جمازاهتا را دارد: ج

تواند مورد جمازات قرار هيچ زنداني مني) ١( – ٣٠

گريد مگر براساس شرايطي آه در اين قانون يا 

او هرگز دوبار . تآيني نامه مقرر گرديده اس

بابت يك جرم مشابه مورد حماآمه و جمازات قرار 
 .گريدمني

شود مگر اينكه وي هيچ زنداني جمازات مني –) ٢(

از اهتامي آه عليه وي مطرح گرديده مطلع گردد و 

فرصت و امكانات مناسب براي هتيه دفاع در 

 .اختيارش قرار گريد
ه بعمل مقام صاحل يك بررسي مهه جانبه از پروند

 .خواهد آورد
در مواردي آه ضروري و قابل اجرا باشد به  -)٣(

شود آه در دفاع از خود زنداني اجازه داده مي

 .مند شوداز خدمات يك مرتجم هبره
جمازات بدني، جمازات از بايد بطور آامل  -٣١

طريق قرار دادن در يك سلول تاريك، و آليه 
بعنوان جمازات جمازاهتاي غريانساني و خوار آننده 

 .ختلفات انتظامي ممنوع گردد

جمازات از طريق بازداشت در يك حمل  -)١( -٣٢
بدون روشنايي با آاهش جريه غذايي نبايد هرگز 

مورد حكم قرار گريد مگر اينكه مأمور مراقبت 
پزشكي زنداني را معاينه و بصورت آتيب مناسب 

بودن وي براي حمروميت مزبور را تأييد آرده 

 .باشد

ساير جمازاهتايي آه  ردتدبريدر مو اين –) ٢(

رود سالمت جسمي و رواني زنداني را حتت احتمال مي

در هيچ . آيدتأثري قرار دهد نيز به اجرا درمي
موردي اين جمازاهتا نبايد مغاير يا غري مهاهنگ با 

 .باشد ٣١اصل مندرج در قاعده 



 

 مأمور مراقبت پزشكي، بايد بطور روزانه –) ٣(

 ،ندانياني آه در حال حتمل اين جمازاهتا هستندز ،
را معاينه منايد و چنانچه حسب تشخيص وي خامته 

يا تغيري اين جمازات با توجه به وضعيت سالمت 

جسماني و رواني وي ضروري باشد او نظريه 
مشورتي خود را به مدير زندان ارائه خواهد 

 .داد
 ادوات برقراري نظم و اجبار

ي نظم، از قبيل استفاده از ادوات برقرار -٣٣

 فلزي، هرگز نبايد یمشت و لگد، زجنريها، ژاآتها
 مضاف بر آن. به اجرا درآيد بعنوان يك جمازات

، زجنريها و فلزات بعنوان يك وسيله اجبار نبايد 
ساير ادوات برقراري نظم و اجبار جز . بكار رود

در اوضاع و احوال ذيل الذآر نبايد مورد 

 :رينداستفاده قرار گ
بعنوان يك تدبري قبلي با هدف جلوگريي از  -)الف(

فرار زندانيان حني انتقال، مشروط به اينكه اين 
اداري يا  هنگام حضور زندانی نزد مقام ادوات 

 .قضايي ذيصالحيت ، برداشته شود

براساس داليل پزشكي در مواقعي آه مأمور ) ب
 .دهدمراقبت پزشكي دستور مي

دستور مدير زندان، در مواقعي آه ساير  حسب) ج
-روشهاي آنرتل مبنظور پيشگريي زنداني از آسيب

رساني به خود يا ديگران يا اموال ناآارآمد به 

در اين گونه موارد، بايد حداقل با . حساب آيد
و در اين خصوص گردد مأمور مراقبت پزشكي مشورت 

 .موضوع را به مقام اداري مافوق گزارش آند
لگوها و روشهاي استفاده از وسايل ا -٣٤

برقراري نظم و اجبار بايد بوسيله اداره زندان 

اين وسايل بايد . مرآزي مورد حكم قرار گريد



 

مورد  ، براي مدتي آه دقيقًا موردنياز است

 .استفاده قرار گريد
 اطالعات موردنياز و اعرتاضات

هر زنداني در زمان پذيرش بايد آتبًا  -)١( -٣٥
وابط حاآم بر رفتار زندانياني آه در درخصوص ض

، موسسهطبقه وي قرار دارند، الزامات انتظامي 

روشهاي جماز بدست اطالعات و تقدمي اعرتاضات، و 
ساير موضوعاتي آه مبنظور تواناسازي وي براي 

فهم حقوق و تكاليفش و تطبيق وضعيت خود با 
 .زندان ضروري است، آگاه شود

اگر زنداني بي سواد است، اطالعات اخريالذآر ) ٢(

 .رسانده شود وي اطالع  بايد شفاهي به 
هر زنداني بايد هر روز هفته اين  -)١( -٣٦

را داشته باشد آه درخواستها و اعرتاضات  امکان
يا مأمور ذيصالحييت آه مست  موسسهخود را به مدير 

 .را دارد، تقدمي آند مدير موسسهمنايندگي 

اين امكان بايد وجود داشته باشد آه  -)٢(
،حني  زنداني درخواستها و اعرتاضات خود را

زنداني . به بازرس زندان ارائه دهدبازرسي 
بايد اين موقعيت را داشته باشد آه با بازرس 

زندان يا ساير بازرسني بدون حضور مدير يا ساير 

 .گفتگو آند ، اعضاي اداره زندان

اجازه داشته باشد آه هر زنداني بايد  –) ٣(

درخواستها و اعرتاضات خود را بدون سانسور در 

حمتوا ويل در شكل مناسب، به اداره زندان مرآزي 
يا مقامات قضايي يا ساير مقامات ذيصالحيت از 

 .طريق روشهاي مصوب ارائه آند
جز در مواردي آه درخواست يا اعرتاض  -)٤(

وضوع آشكارا بيهوده يا فاقد دليل است، بايد م

 .فوري بررسي و پاسخ آن بدون تأخري داده شود



 

 ارتباط با خارج از زندان

به زندانيان بايد اجازه داده شود آه حتت  -٣٧
نظارت آايف با خانواده و دوستان غريناباب خود 

خواه از طريق مكتوب يا  ، هاي منظمدر دوره
 .مالقاهتاي حضوري ارتباط برقرار آنند

داراي تابعيت خارجي به زندانيان  -)١( -٣٨

منايندگان آنسويل و  با بايد اجازه داده شود تا
ارتباط ، ن تعلق دارند اديپلماتيك دوليت آه بد

 .برقرار منايند
زندانياني آه جز اتباع آشورهايي  برای -)٢(

هستند آه فاقد منايندگي آنسويل و ديپلماتيك 

، تابعيت هستند و پناهندگان يا اشخاص فاقد 
تسهيالت مشاهبي مبنظور متاس با منايندگان بايد 

آنسويل و ديپماتيك آشوري آه حافظ منافع آهنا يا 
املللي آه وظيفه آن محايت از هر مقام ملي يا بني

 .اين اشخاص است در نظر گرفته شود

زندانيان بايد بطور منظم از مهمرتين وقايع  -٣٩
انتشارات ،  ها خربي از طريق مطالعه روزنامه

هتيه می ه يا ادواري آه توسط اداره زندان ويژ
سيم، سخنرانيها يا وسيله ، ارتباطات بيگردد 

مشابه ديگري آه بوسيله اداره زندان جماز اعالم 

 .يا حتت نظارت است، اطالع حاصل منايند
 هاآتاب

اي مبنظور زندان بايد داراي آتاخبانه موسسه -٤٠

آتاهباي برداري آليه طبقات زندانيان حاوي هبره
آموزشي و سرگرم آننده باشد و مهه زندانيان 

بايد مورد تشويق قرار گريند تا از آن هنايت 
 .استفاده را بنمايند

 دين

، يا تعداد قابل موسسهچنانچه يك  -)١( -٤١
قبول از زندانيان داراي دين مشابه باشد، يك 



 

مناينده ذيصالح از دين مزبور بايد منصوب يا 

ريد، اگر تعداد زندانيان اين مورد تأئيد قرار گ
پذير منايد و شرايط نيز اجازه موضوع را توجيه

موضوع بايد متام وقت دهد ساز و آار اجراي 
 .تنظيم گردد

مناينده ذيصالحي آه منصوب يا مورد تأييد  -)٢(

قرار گرفته است، بايد اجازه داشته باشد آه 
خدمات منظم در اين خصوص را ارائه دهد و به 

صوصي با زندانيان داراي آن دين در صورت خ
 .زماهناي مناسب، مالقاهتاي ديين داشته باشد

دسرتسي به مناينده ذيصالح هر دين، نبايد  -)٣(

براي هيچ يك از زندانيان مورد خمالفت قرار 
از طرف ديگر چنانچه هر زنداني متايلي به . گريد

مالقات مناينده ديين را نداشته باشد، اين رويكرد 
 .ايد بطور آامل مورد احرتام قرار گريدوي ب

تا آجنا آه شدني است، هر زنداني بايد  -٤٢

اش از اجازه داشته باشد تا به نيازهاي ديين
- طريق حضور در خدماتي آه در زندان ارائه مي

راجع به مناسك  کتبگردد و در اختيار داشنت 
 .مذهيب و آموزش چيزهاي آه مطلوب وي است، برسد

 ال زندانياننگهداري امو

آليه وجوه نقد، اشياء قيميت، لباسها،  -)١( -٤٣
و ساير چيزهايي آه متعلق به يك زنداني است 

او جماز به نگهداري آن نزد  موسسهحسب مقررات 

 نگهداریخود زندان نيست، بايد در يك مكان امن 
ليست حاوي اين اشياء بايد به امضاء . شود

ظور نگهداري بايد هنايت تالش مبن. زنداني برسد
 .آهنا در شرايط مطلوب بعمل آيد

در هنگام آزادي زنداني، آليه اين اشياء  -)٢(

و وجه نقد بايد به وي مسرتد گردد مگر آن قسمت 
از وجوه نقدي آه او اجازه استفاده از آن را 



 

و آنرا به مصرف رسانده است يا اشيايي  شتهدا

آه به خارج فرستاده است يا موردي آه حسب 
ظات هبداشيت ضروري دانسته شده است آه آليه مالح

زنداني بايد رسيد حاوي . البسه وي معدوم گردند
 .اسرتداد اشياء يا وجوه نقد را امضا آند

آليه وجوه نقد يا اشيايي آه از خارج از  -)٣(

گردد مشمول روش زندان براي زنداني ارسال مي
 .مشاهبي خواهد بود

درماني را با اگر زنداني دارو يا مواد  -)٤(
خود مهراه داشته باشد، مأمور مراقبت پزشكي، 

اي آه ممكن است درخصوص صحت و سقم حنوه استفاده

 .آنداز اين مواد شود اظهارنظر مي
 گزارش مرگ، بيماري، انتقال و غريه

در صورت مرگ يا بيماري شديد، يا  -)١( -٤٤
صدمه شديد به زنداني يا انتقال وي به يك 

مبنظور مالحظات درماني، مديريت بايد ديگر  موسسه

در وهله اول به مهسر وي چنانچه وي متأهل است 
يا نزديكرتين خويشاوندان او مسئله را اطالع دهد 

اي بايد به ساير اشخاصي آه قبًال و در هر واقعه
ها توسط زنداني تعيني گرديده است، مشخصات آن

 .موضوع اعالم گردد

رع وقت از مرگ يا يك زنداني بايد در اس -)٢(
. بيماري شديد خويشاوندان نزديك خود مطلع گردد

در مواردي آه بيماري خويشاوندان نزديك در 

اي از اهبام قرار دارد، زنداني بايد جماز هاله
- باشد در مواقعي آه اوضاع و احوال اجازه مي

 .دهد، به تنهايي يا با حمافظ به بسرت وي برود
ق را داشته باشد که هر زندانی بايد اين ح -)٣(

در اسرع وقت ، زندانی شدن يا انتقال وی به 

 .ساير موسسات به اطالع خانواده ی وی برسد 
 



 

 انتقال زندانيان

در مواقعي آه يك زنداني به يا از يك ) ١( -٤٥
گردد يا، او بايد آمرتين متاس را مي منتقل موسسه

با عامه مردم داشته باشد اقدامات امنييت مناسب 
صدمه ديدن،  هرگونه بايد مبنظور محايت از وي از

يا موضوع حس آنجكاوي مردم عادي شدن و شناخت 

 .توسط مردم در هر شكلي صورت گريد
انتقال زندانيان با وسايل محل و نقلي آه  -)٢(

داراي جتهيزات و نور نامناسب است يا استفاده 
از هر روشي آه سبب سخيت شديد غريضروري بر وي 

 .بايد ممنوع گردد ،شودمي

هزينه محل و نقل زندانيان بايد توسط  -)٣(
اداره زندان پرداخت گردد و شرايط مساوي بايد 

 .براي آليه زندانيان منظور گردد
 نريوي انساني موسسه زندان

مديريت زندان، در انتخاب هر رسته از  -)١( -٤٦

نريوي انساني دقت الزم را مبنظور ايفاي نقش 
آه اداره زندان به آن ه ای زمينمناسب در 

است از قبيل مهگوني نريوي  و نيازمند  وابسته
اي و انساني، انسان مداري آهنا، توان حرفه

 .آوردبعمل مي یتناسب شخص

اين اعتقاد آه بايد مديريت زندان،  –) ٢(

يك نوع خدمت اجتماعي با  خدمات پرسنل زندان

م به پرسنل مزبور و عمو امهيت فراوان است را 

در سرلوحه امور خود مردم بقبوالنند و آنرا 
دهد و براي نيل به اين هدف از آليه قرار مي

شود بايد ابزارهايي آه سبب آگاهي عموم مي
 .استفاده شود

براي تضمني اهداف پيش گفته، نريوي انساني  -)٣(

اي زندان فعاليت در جايي آه بعنوان مأمور حرفه



 

اشد و بايد داراي آند بايد بصورت متام وقت بمي

جايگاه خدمات آشوري با حق داشنت ابزار و وسايل 
وري آمي و الزم براي خدمت رساني مطلوب، هبره

حقوق اين اشخاص بايد . ارائه خدمات سريع باشد
بنحوي آايف باشد آه سبب جذب و بقا زنان و 

مزاياي . مردان آاردان در اين حرفه گردد

اظ ماهيت دقيق استخدام و شرايط خدمت بايد با حل
 .اين شغل، مطلوب و جذاب باشد

اين نريوي انساني بايد داراي يك  -)١( -٤٧
و هبره هوشي  حتصيالتاستاندارد مناسب ازحيث 

 .باشند

 مزبور قبل از ورود به خدمت، نريوي انساني -)٢(
هاي آموزشي را در خصوص وظايف عمومي بايد دوره

آزموهناي تئوريك و و ختصصي خود بگذرانند و بايد 
 .عملي را با اخذ منره قبويل طي آنند

پس از ورود به خدمت، و در ضمن خدمت، اين  -)٣(

اي خود را از پرسنل بايد دانش و توامنندي حرفه
هاي آموزشي ضمن خدمت آه براي ورهدطريق شرآت در

گردد، تثبيت منوده  می اوقات مناسب سازماندهي
 .توسعه دهند

نريوي انساني بايد در آليه آليه اعضا  -٤٨

اوقاتي آه به اعمال خصوصي خود مشغولند يا در 
حال اجراي وظايف اداري خود هستند، بايد در 

- اصالح زندان با الگوهايي آه از خود ارائه مي

 .دهند و رعايت شأن خود، آوشا باشند
االمكان، نريوي انساني زندان بايد حيت -)١(-٤٩

فراد متخصص از قبيل شامل تعداد موردنياز از ا
روانپزشكان، مددآاران اجتماعي، آموزگاران و 

آموزش دهندگان امور آسب و آار و بازرگاني 

 .باشد



 

خدمات مددآاران اجتماعي، آموزگاران و ) ٢(

بدون اينكه  آموزش دهندگان امور بازرگاني بايد
اين موضوع مانع بكارگريي نيمه وقت يا 

ورت متام وقت بص داوطلبانه برخي اشخاص باشد،
 .باشد

مدير يك موسسه زندان، بايد واجد  -)١( -٥٠

شرايط الزم براي شغل خود از حيث، شخصيت، 
 .توانايي اداري، آموزش مناسب و جتارب باشد

- او بايد متام وقت خود را به وظايف اداري -)٢(

اش اختصاص دهد و نبايد بصورت نيمه وقت 

 .استخدام شود

سه يا جايي نزديك آن او بايد در حمل موس -)٣(
 .مستقر باشد

در مواردي آه دو يا چند موسسه زندان حتت  -)٤(
مديريت يك مدير است، او بايد هر يك از موسسات 

مدير مسئول . را در فواصل نزديك هبم بازديد آند

را بر عهده هر يك از اين موسسات  مسوليتمقيم، 
 .دارد 

نريوي مدير ، قائم مقام وي، و ساير  -)١( -٥١
انساني موسسه، بايد جماز باشند به زباني آه 

آنند، يا زباني اآثر زندانيان به آن تكلم مي

صحبت  ، فهمندآه قسمت اعظم زندانيان آنرا مي
 .آنند

در مواقع ضروري بايد از خدمات يك مرتجم  -)٢(

 .استفاده گردد
اي وسعت در موسساتي آه به اندازه -)١( -٥٢

يا چند مأمور مراقبت پزشكي دارند آه خدمات يك 
، بايد حداقل يكي از آهنا، می طلبد متام وقت را 

در حمل موسسه يا نزديكرتين مكان به موسسه ساآن 

 .باشد



 

ها، مأمور مراقبت پزشكي موسسهدر ساير  -)٢(

بطور روزانه از موسسه بازديد آرده و بايد در 
در هنگام  حملي سكونت داشته باشد آه بتواند

 .دون تأخري حاضر گرددب ضرورت،
غير اختصاصی زندان برای در موسسات  -)١( -٥٣

، آن خبش از موسسه آه به زنان زنان يا مردان 

حتت مسئوليت يك مأمور زني  بايد ،اختصاص يافته 
آه آليد آليه خبشهاي آن موسسه در اختيار وي 

 .قرار گيرد  ،است

هيچ آارمند مردي نبايد به قسمت اختصاص  –) ٢(

يافته به زنان وارد شود مگر اينكه يك آارمند 

 .زن نيز وي را مشايعت منايند
زندانيان زن بايد حاضر کردن يا بازرسي  -)٣(

اين موضوع . صورت گيردفقط بوسيله مأمورين زن 

مانع از آن نيست آه آارمندان مرد موسسه، به 
ران، در چهارچوب اجراي ويژه پزشكان و آموزگا

خود به آن قسمت از موسسه آه به  ای وظايف حرفه
 .وارد شوند، زنان اختصاص يافته است 

آارمندان موسسات زندان در ارتباط با  -)١( -٥٤

زندانيان نبايد از زور استفاده آنند مگر در 
شروع  یمورد دفاع مشروع يا در مواردي آه زندان

نظم مبتين بر قانون  به فرار منوده يا در مقابل
 مقاومت فعال يا غريفعال فيزيكي منودهو مقررات 

آنند نبايد مأموريين آه از زور استفاده مي. است

از آن به بيش از اندازه موردنياز استفاده 
آنند و بايد واقعه را فوري به مدير موسسه 

 .گزارش منايند
آارمندان زندان بايد آموزشهاي فيزيكي  -)٢(

ي منايند تا آهنا را قادر منايد هتاجم خمصوص را ط

 .زندانيان را خنثي منايند



 

اي جبز در موارد خاصي، اجراي وظايف اداري -)٣(

آه مأمورين را در متاس مستقيم با زندانيان 
 .دهد، نبايد با محل سالح صورت گريدقرار مي

عالوه بر اين، آارمندان در هيچ وضعييت جماز به 
ينكه آهنا قبًال طرز استفاده محل سالح نيستند مگر ا

 .از سالح مزبور را فرا گرفته باشند

 
 بازرسي

بايد يك بازرسي منظم از موسسات و خدمات  -٥٥
آيفري از طريق بازرسان ذيصالحيت و جمرب منصوب 

 کارکرد. از طرف مقام ذيصالح وجود داشته باشد

اختصاصي آهنا، اجياد اطمينان از اين است آه 
اساس قوانني و مقررات جاري و موسسات مزبور بر

با هدف دست يابي به اهداف اجراي خدمات تربييت 
 .شوندو آيفري اداره مي

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

قواعد قابل اجرا در زمينه طبقات : مبحث دوم
 خاص

 زندانيان در حال حتمل آيفر: الف
 اصول راهنما

اين اصول راهنما از اين پس در صدد نشان  -٥٦

آيفري بايد  هنادهایآه در آن  قلمرويی استدادن 
اداره شوند و اهدايف آه آهنا طبق موارد مندرج 

 .در مالحظات مقدماتي اين منت بايد دنبال منايند
زنداني آردن و ساير تدابريي آه نتيجه آن  -٥٧

قطع ارتباط جمرم با دنياي خارج است، نظر به 

ز اين واقعيت آه شخص را از حق تعيني سرنوشت ا
آند، بسيار زيان طريق حمروميت از آزادي حمروم مي

بنابراين سيستم زندان جز در موارد . بار است
دي آه الزمه منطقي آن اراستثنايي از قبيل مو

 دنيایتوجيه پذير شدن تفكيك و جداسازي از 

خارج است يا بقاء نظم مقتضي آنست نبايد به 
 .چنني وضعييت منجر شود

هدف و توجيه جمازات حبس يا تدابري مشاهبي آه  -٥٨

حمروم آننده از آزادي هستند، در هنايت بايد 
اين هدف فقط در . محايت از جامعه عليه جرم باشد

-يافتين است آه پس از مدت حبس، حيتدست مواردي 

االمكان جمرم نه تنها خبواهد بلكه بتواند قانون 

اداره آند و  زندگي شخصي خود را خود حمور شود و

 .نياز به محايت نداشته باشد



 

بدين منظور مؤسسه زندان بايد از آليه  -٥٩

، آموزشي، اخالقي، معنوي و ترميمی ابزارهاي 
اي آه مناسب و ساير اشكال و توامننديهاي محاييت

استفاده آند و در صدد اجراي  ،در دسرتس هستند
 .آن با حلاظ نيازهاي شخصي زندانيان باشد

رژمي اداري مؤسسه زندان بايد در صدد  -)١( -٦٠

تقليل آليه مواردي آه باعث اختالف زندگي در 
زندان و زندگي در خارج از زندان آه ماحصل آن 

آاهش حس مسئوليت پذيري زندانيان يا احساس 
 .باشد ،شوداحرتام بعنوان يك انسان مي

قبل از انقضاء مدت آيفر اين موضوع  –) ٢(

 :مطلوب است آه
قدامات ضروري مبنظور اطمينان از اينكه زنداني ا

تدرجيًا به زندگي اجتماعي برخواهد گشت در نظر 
از  توانداين هدف، حسب موارد، مي. گرفته شود

موسسات مشابه  طريق رژمي آزادي پيش از موعد در

يا ساير موسسات مناسب يا بوسيله آزادي حني 
بدون صدور حكم طبق برخي از اقسام نظارهتايي آه 

هر گونه مداخله پليس ويل در ترآيب با خدمات 
در نظر گرفته شده  آيد،بعمل مي اثرخبشاجتماعي 

 .به مرحله اجرا درآيد ،

تعامل با زنداني نبايد بر اخراج وي از  -٦١
جامعه بلكه بر تداوم عضويت او در جامعه تاآيد 

بنابراين آژانسهاي اجتماعي، بايد هر جا . منايد

ر باشد، مبنظور آمك به موسسه آه امكانپذي
اجراي وظيفه بازپروري در راستای زندان، 

. شونداجتماعي زندانيان، به آار گرفته 
اقداماتي بايد در چهارچوب قوانني براي تضمني 

حداآثري حقوق مربوط به منافع مدني، حقوق 

مربوط به امنيت اجتماعي و ساير منافع 
 .زندانيان در نظر گرفته شود



 

ت پزشكي موسسه زندان بايد هر گونه خدما -٦٢

اي آه ممكن است مانع بيماري جسمي يا رواني
 .شود را آشف و درمان منايدبازپروري زنداني مي

اجراي آامل اين اصول نيازمند فردي  -)١( -٦٣
سازي اقدامات است و براي نيل به اين هدف، 

بندي زندانيان در وجود يك سيستم منعطف طبقه

بر اين اساس مطلوب . الزم است گروههاي خمتلف
اينست آه اين گروهها، در موسسات زندان خمتلف 

 .تقسيم گردند، آه مناسب درمان هر گروه است 

اين موسسات نياز ندارند آه ضريب امنييت  –) ٢(

مطلوب اينست . مشاهبي براي هر گروه منظور منايند

آه ضرايب امنييت متفاوتي با حلاظ الزامات 
موسسات زندان . ف در نظر گرفته شودگروههاي خمتل

باز، با اين واقعيت آه هيچ گونه اقدام حفاظيت 

فيزيكي در زمينه فرار زندانيان در نظر گرفته 
نشده و متكي به خود ـ نظمي اشخاص زنداني ساآن 

آند آه در اي را فراهم ميدر آن است، زمينه
راستاي نيل به هدف بازپروري آن دسته از 

اند آارساز به دقت انتخاب شده زندانياني آه

 .است
مطلوب اينست آه تعداد زندانياني آه در  -)٣(

نبايد به آن  ،برندموسسات زندان بسته به سر مي
آردن اقدامات را در  یاندازه زياد باشد آه فرد

در برخي آشورها مقرر گرديده . حاشيه قرار دهد

 .است آه مجعيت بايد تا حد امكان آوچك باشد
از طرف ديگر، اين وضعيت نامطلوب است آه  -)٤(

زنداهنايي وجود داشته باشند آه آنقدر از نظر 
توجيه مجعيت آم باشند آه ارائه تسهيالت مناسب، 

 .نباشد پذير



 

- وظيفه جامعه با آزادي زنداني خامته مني -٦٤

بنابراين، بايد آژانسهاي دوليت يا . يابد
تهاي پس از دار ارائه مراقبغريدوليت آه عهده

آسيب و  کاهشخروج به زندانيان با هدف 
 .بازپروري اجتماعي باشد، در نظر گرفته شود

 حنوه تعامل

حنوه تعامل با اشخاصي آه به آيفر حبس يا  -٦٥
اند، با توجه به ساير تدابري مشابه حمكوم شده

اينكه مدت حمكوميت به چه ميزان امكان اعمال 
وجه به اهداف آند، بايد با تآنرا فراهم مي

اجراي آن، زندانيان را به سوي رعايت قانون و 

خودگرداني زندگي شخصي پس از آزادي سوق دهد و 
اين تعامل . منايد آمادهآهنا را براي اين آار 

بايد به مواردي از قبيل تشويق وي به تقويت حس 
احرتام و شأن براي خود و تقويت احساس مسئوليت 

 .پذيري متمرآز گردد

براي نيل به اهداف، آليه ابزارهاي  -)١( -٦٦
مناسب از قبيل مراقبتهاي مذهيب در آشورهايي آه 

اين موضوع امكانپذير است، آموزش، مشاوره 
اي، آموزش، مشاغل خاص اجتماعي، مشاوره حرفه

استخدامي، تقويت جسماني و ترقي خصوصيتهاي 

شخصييت، با حلاظ نيازهاي هر زنداني و با التفات 
اجتماعي و آيفري، قابليتهاي رواني و  به سابقه

جسماني و استعدادهاي وي، مزاج او و طول مدت 

زندان و مداخالت بعد از آزادي وي بايد مورد 
 .استفاده قرار گريند

 در صورتيکه فرجه ی براي هر زنداني  -)٢(
، مدير زندان بايد در داشته باشد مناسب وجود 

آليه اسرع وقت پس از پذيرش او در زندان، 

گزارشهاي مربوط به آليه موارد مندرج در 
اين . پاراگراف اخريالذآر، را دريافت آند



 

گزارشها، علي القاعده بايد شامل گزارش مأمور 

مراقبت پزشكي، و در صورت امكان داراي صالحيت 
در روانپزشكي، در زمينه شرايط جسمي و ذهين 

 .زنداني باشد
ط بايد در ـ اين گزارشها و ساير اسناد ذيرب)٣(

اين فايل، بايد . يك فايل اختصاصي نگهداري شود

بندي گردد آه قابليت مورخ بوده و به حنوي طبقه
برداري توسط نريوي انساني ذيربط در مواقعي هبره

 .آند را داشته باشدآه ضرورت اقتضاء مي
 طبقه بندي و فردي سازي

 :ـ اهداف طبقه بندي عبارتند از٦٧

بنظر جداسازي آندسته از زندانياني آه : الف
سابقه آيفري يا شخصيت نامناسب آنان رسد مي

 .داراي آثار خترييب باشد
يافنت تقسيم زندانيان به طبقات خمتلف با هدف : ب

تعامل با آهنا با حلاظ بازپروري  شيوه ی

 .اجتماعي
ـ حيت االمكان موسسات زندان جداگانه يا ٦٨

ك موسسه زندان بايد براي قسمتهاي جداگانه ي
اجراي نوع تعامل خمصوص به طبقات خمتلف زندانيان 

 .منظور گردد

ـ در اسرع وقت پس از پذيرش و پس از مطالعه ٦٩
آند، اي آه مدت حبس وي آفايت ميشخصيت زنداني

يك برنامه حنوه برخورد با او براساس اطالعات 

ها و بدست آمده درباره نيازهاي شخصي، توانايي
 .حاالت وي بايد منظور گردد

 امتيازات
ـ سيستمهاي خمتلف امتيازات براي طبقات خمتلف ٧٠

هاي متفاوت حنوه برخورد بايد زندانيان و شيوه

در هر يك موسسه زندان با هدف تشويق زندانيان 
پذيري و حفاظت ، توسعه حس مسئوليت حس اخالقیبه 



 

 از منافع و مهكاري زندانيان با تدابري در نظر

 .گرفته شده، تعيني گردد
ـ اشتغال به آار زندانيان آار نبايد ) ١(ـ ٧١

 .داراي ماهيت زيان بار داشته باشد
اي آه با توجه به تناسب جسمي و ذهين ـ بايد) ٢(

براي آليه  آند ،مأمور مراقبت پزشكي تعيني مي

آار در نظر گرفته  ، زندانيان در حال حتمل آيفر
 .شود

با هدف فعال نگهداشنت  فيدمـ آار آايف ) ٣(
در نظر  بايد زندانيان براي اعمال عادي روزانه

 .گرفته شود

بايد به  حيت االمكان شودـ آاري آه مقرر مي)٤(
اي باشد آه توانايي زندانيان براي حتصيل گونه

 يك زندگي آبرومندانه پس از آزادي را تثبيت
 .منايد تقويتيا  منوده 

اي در زمينه آسب و هآموزشهاي حرفبايد ـ ) ٥(

آار مفيد، براي زندانيان با هدف توامنندسازي 
آهنا به آسب درآمد بويژه براي جوانان در نظر 

 .گرفته شود
انتخاب نوع اختيارت راجع به  قلمرویـ در ) ٦(

حرفه مناسب، و با حلاظ الزامات راجع به نظم و 

مديريت زندان، زندانيان بايد بتوانند نوع آار 
 .مند به اجنام آن هستند را تعيني آنند آه عالقه

ـ سازمان و روش آار در موسسات زندان ) ١(ـ  ٧٢

بايد شباهت نزديك با آارهاي مشابه خارج از 
زندان داشته باشد تا از اين طريق زندانيان 

 .اي آماده گردندبراي شرايط زندگي عادي حرفه
مصاحلي آه زندانيان و آموزش مع الوصف ـ ) ٢(

نبايد اي آنان در بردارد، در موسسه زندان حرفه

آه در يك موسسه  سود آوری ای حتت الشعاع هدف 
 .صنعيت مدنظر است، قرار گريد



 

ـ ترجيحًا موسسات صنعيت و آشاورزي بايد )١(ـ  ٧٣

بطور مستقيم بوسيله اداره زندان و نه 
 .پيمانكاران خصوصي اداره گردد

مشغول  ـ در مواردي آه زندانيان به آاري)٢(
شود، شوند آه بوسيله اداره زندان آنرتل منيمي

جز در مواردي آه کار زنداني  اين زندانيان

مهيشه بايد حتت  براي ساير خبشهاي دوليت است،
بايد دستمزد  .نظارت پرسنل موسسه زندان باشند

آه از آار  یعريف آامل آار مزبور بوسيله اشخاص
به  دانيبرند براساس بازده زنزنداني نفع مي

 .پرداخت گردد اداره زندان

هايي آه مبنظور محايت از سالمت و بيينـ پيش)١(ـ ٧٤
هبداشت آارگران آزاد و غريزنداني در نظر گرفته 

شود بايد بطور برابر براي آارگران در مي
 .در نظر گرفته شود موسسات زندان 

ـ مقرراتي آه از زندانيان در قبال صدمات ) ٢(

صنعت از قبيل بيماري ناشي از  ناشي از آاربرد
نبايد درخصوص زندانيان محايت می کند،  ، کار

داراي قلمرو حمدودتري نسبت به آارگران 
 .غريزنداني و آزاد باشد

ـ حداآثر ساعات آار در روز و هفته )١(ـ ٧٥

توسط زندانيان بايد بوسيله قانون يا مقررات 
 زندان با حلاظ قواعد حملي يا عرف حاآم بر آار

 .آارگران آزاد تعيني گردد

گردد، ـ ساعاتي آه بر اين اساس تعيني مي)٢(
بايد يك روز از هفته را تعطيل اعالم و زمان 

مناسيب را براي آموزش و ساير فعاليتهايي آه 
جزيي از برنامه آاري و بازتواني زندانيان 

 .است، را منظور منايد

اي براي پرداخت ـبايد سيستم منصفانه)١(ـ ٧٦
 .جرت آار زندانيان در نظر گرفته شودا



 

ـ در چهارچوب منظم، به زندانيان بايد )٢(

اجازه داده شود آه حداقل قسميت از درآمد خود 
 اختصاصرا در موارد مصوب براي مصرف شخصي و 

 .منايند هزينهقسميت از درآمد به خانواده خود 
ـ اين سيستم مهچنني بايد مقرر منايد آه قمسيت )٣(

د توسط اداره زندان آنار گذاشته شود از درآم

تا بعنوان يك پس انداز هنگام آزادي زنداني به 
 .وي پرداخت گردد

 
 آموزش و تفريح

ـ مقرراتي بايد براي توسعه آموزش )١(ـ  ٧٧

مندي از آن را آليه زندانياني آه توان هبره
دارند از قبيل آموزش احكام ديين در آشورهايي 

آموزش . ، وضع گرددآه امكان آن وجود دارد
 بيسوادان و زندانيان جوان بايد اجباري باشد و

توجه خمصوص بايد به اين  توسط اداره زندان

 .موضوع بعمل آيد
االمكان، آموزش زندانيان بايد مهسو با ـ حيت)٢(

باشد ، بنحوي آه  ذيربط سيستم آموزشي آشور
زنداني بتواند پس از آزادي حتصيالت خود را بدون 

 .مشكل ادامه دهد

ـ فعاليتهاي فرهنگي و تفرحيي بايد مبنظور ٧٨
اجياد سالمت جسمي و رواني زندانيان در آليه 

 .در نظر گرفته شود مؤسسات زنداني 

 ارتباطات اجتماعي و مراقبت بعد از خروج
تثبيت و توسعه اين  ـ توجه خمصوص بايد به٧٩

اش بنحوي آه مطلوب روابط بني زنداني و خانواده
 . طرفني است، بعمل آيد

 موضوعـ از مهان ابتداي اجراي آيفر ، بايد ٨٠

آينده زنداني پس از آزادي در نظر گرفته شود و 
وي مورد تشويق و مساعدت قرار گريد آه روابط 



 

مزبور را با اشخاص يا آژانسهاي خارج از موسسه 

چنانچه سبب تقويت منافع خانواده يا  ،زندان 
را ادامه ، شود بازپروري اجتماعي خود وي مي

 .اجياد منايدياداده 
ـ سرويسها و آژانسهاي دوليت يا غري ) ١(ـ  ٨١

، آه به زندانيان آزاد شده مبنظور تثبيت دولتی

آنند، حيت االمكان و مي جمدد خود در جامعه آمك
عندالضرورت بايد اطمينان حاصل منايند آه 

زندانيان آزاد شده داراي اسناد و مدارك 
شناسايي مناسب بوده، مكان و شغل مناسيب براي 

مراجعه به آن، داراي پوشاك مناسب و آايف باحلاظ 

شرايط آب و هوايي و فصول سال و داراي وسايل 
ود و حفاظت از خود به آايف براي رسيدن به حمل خ

 .حمض آزادي هستند
ـ منايندگان رمسي اين آژانسها بايد در صورت )٢(

ضرورت به موسسه زندان و زندانيان دسرتسي داشته 

و درخصوص آينده يك زنداني از مهان ابتداي 
 .اجراي جمازات نظريه مشورتي ارائه دهند

ـ مطلوب آنست آه فعاليتهاي اين آژانسها حيت )٣(
بازدهي هر چه بيشرت اين تالشها  تضمينان بر االمك

 .متمرآز و مهاهنگ گردد

 ب ـ زندانيان ديوانه و داراي ناهنجاري رواني
ـ زندانياني آه ديوانگي آهنا احراز )١(ـ ٨٢

نبايد در زندان نگهداري شوند و ، گرديده است 

بايد ترتييب اختاذ گردد آه اين اشخاص در اسرع 
ه بيماران رواني منتقل وقت به موسسات مربوط ب

 .گردند
ـ زندانياني آه به ساير بيماريهاي يا )٢(

حتت نظارت  بايدناهنجاريهاي رواني مبتال هستند

قرار گريند و در موسسات خمصوص حتت مداواي پزشكي 
 .قرار گريند



 

ـ در طول زمان اقامت در زندان، اين )٣(

زندانيان بايد در يك مكان حتت نظارت خمصوص يك 
 .داده شوندقرارپزشكي  مأمور

ـ سرويس پزشكي يا روانپزشكي موسسات آيفري )٤(
بايد خدمات درماني روانپزشكي در اختيار ساير 

زنداهنايي آه به چنني درماهنايي نياز دارند، 

 .دهد قرار 
ـ مطلوب است آه براساس مقررات و بوسيله ٨٣

در نظر گرفته شود اقداماتي آژانسهاي مناسب، 
درمان روانپزشكي پس از ، تا در صورت ضرورت 

مربوط به روانپزشكي  مراقبتهایازادي و 

 .گردداجتماعي براي بعد از آزادي ارائه 
ج ـ زندانيان بازداشت شده يا در انتظار 

 .هحماآم
ـ اشخاص دستگري شده يا زنداني شده ) ١(ـ ٨٤

شتگاه براساس يك اهتام آيفري، خواه در بازدا

پليس باشد يا در بازداشتگاه زندان، مع الوصف 
آهنا اجنام نشده يا حكم حمكوميت آهنا صادر  هحماآم

« نگرديده است، در اين قواعد از اين پس 
 .شوندناميده مي» زندانيان حماآمه نشده

شوند گناه فرض مينشده بياکمه ـ زندانيان حم)٢(

 .دو طبق اين فرض بايد با آهنا برخورد گرد
بدون آسيب به قواعد حقوقي مربوط به محايت ) ٣(

از آزادي اشخاص يا مقررات مربوط به آيني 

نشده  هاي آه بايد درخصوص اشخاص حماآمدادرسي
بايد رعايت شود، اين زندانيان بايد از مزاياي 

يك رژمي خمصوص بنحوي آه در قواعد ذيل الذآر 
 : مند گردند، هبرهمندرج است

از  يدنشده با هحماآم يانانـ زند) ١(ـ ٨٥

نگهداري  ا از همزندانيان حمكوم شده بصورت جد
 .شوند



 

از  جدا ـ زندانيان جوان حماآمه نشده بايد)٢(

بزرگساالن نگهداري شوند و علي االصول بايد در 
 .موسسات جداگانه نگهداري شوند

ـ زندانيان حماآمه نشده، بايد بصورت  ٨٦
باحلاظ رسومات حملي انفرادي در اتاقهاي جداگانه 

 ،خمتلفي آه باحلاظ شرايط آب و هوايي مربوط است

 .نگهداري شوند
ـ در چهارچوب حمدوديتهايي آه مناسب با نظم  ٨٧

مطلوب موسسات زندان است، زندانيان حماآمه 
 بايد بتوانند نشده، چنانچه آهنا چنني خبواهند،

، خواه از غذاي هتيه شده از حمل هزينه شخصي 

اره زندان يا از طريق خانواده يا طريق اد
در غري . را از خارج هتيه آننددوستان  ، 

اينصورت اداره زندان موظف است غذاي آهنا را 
 .تأمني آند

ـ به زندانيان حماآمه نشده، بايد اجازه )١(ـ ٨٨

داده شود تا لباس شخصي خود را به تن آنند 
 .ط به اينكه متيز و مناسب باشندرومش

آند وي لباس زندانيان را به تن ميـ چنانچه )٢(
بايد اين لباسها متفاوت از لباسهاي  ،

 .يافته باشد يتزندانيان حمكوم

ـ يك زنداني حماآمه نشده بايد علي القاعده ٨٩
اشتغال به آار داشته باشد مع الوصف  امکان

اگر او اشتغال . اشتغال به آار وي الزامي نيست

در قبال کار به وي   بايد  ، به آار را بپذيرد
 .مزد پرداخت گردد، 

ـ به يك زنداني حماآمه نشده بايد اجازه داده ٩٠
شود تا به هزينه شخصي يا با هزينه شخص ثالث، 

ها، مطالب مكتوب و ساير وسايل آتاهبا، روزنامه

اي را آه منطبق با مصاحل اجراي مربوط به حرفه



 

ت عدالت و امنيت و نظم مطلوب موسسه زندان اس

 .را دريافت آند
، مشروط به اينكه ـ يك زنداني حماآمه نشده٩١

دليل منطقي براي اين درخواست وجود داشته 
بايد اجازه داشته باشد توسط پزشك و  باشد،

او  . دندانپزشك شخصي خود معاينه و درمان شود

 .هاي ذيربط را بپذيردآليه هزينه بايد
اشته ـ يك زنداني حماآمه نشده بايد اجازه د٩٢

موضوع بازداشت خود را به  فوریباشد آه 
اطالع دهد و آليه تسهيالت متعارف  اش خانواده

براي ارتباط با خانواده و دوستانش در اختيار 

و زمينه مالقات وي در  شدهوي قرار داده 
چهارچوب نظارتي آه الزمه اجراي عدالت و امنيت 

 .و نظم مطلوب موسسه است، با آهنا فراهم شود
در راستاي نيل به اين حق، يك زنداني ـ ٩٣

حماآمه نشده، بايد اجازه داشته باشد درخواست 

منايد آه از معاضدت حقوقي رايگان در مواردي آه 
مند گردد و از هبره ،اين معاضدت در دسرتس است

اش، خدمت مشاور حقوقي خود با حلاظ خواسته
دريافت آرده و اسناد حمرمانه خود را هتيه و به 

براي نيل به اين هدف، در صورت  .سليم منايدوي ت

متايل او بايد، بتواند مطالب خود را بصورت آتيب 
ها و مالقاهتاي بني مصاحبه .منايد بيان و منتقل

بسته در  زنداني و مشاور حقوقي بايد در حمل غري

بوسيله پليس يا امکان استماع  ويل بدون 
 .مأموران موسسه زندان باشد

 آيفريدـ زندانيان غري
ـ در آشورهايي آه قانون اجازه زنداني آردن ٩٤

براساس يك تصميم يا  اشخاص به استناد بدهي 

دهد، اشخاصي آه بدين حنو زنداني غريآيفري را مي
شوند نبايد مشمول حمدوديت يا شدت زايد بر مي



 

آنچه آه براي تضمني بازداشت و نظم مطلوب ضروري 

نبايد از اشخاص حنوه تعامل با آهنا . گردند است 
زنداني حماآمه نشده نامطلوبرت باشد، مع الوصف 

اين استثناء وجود دارد آه آهنا ممكن است اجبار 
 .به آار شوند

فاقد اهتام شده ی هـ ـ اشخاص دستگري يا زنداني 

 آيفري
 ٩ـ بدون خدشه به مقررات مندرج در ماده ٩٥

اشخاص ، املللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بني
 يا زنداني شده بدون اهتام آيفري بايد دستگري

مشمول محايت مشابه آنچه در مبحث اول و دوم و 

مقررات . گردند، قسمت ج مقرر گرديده است 
ذيربط مندرج در مبحث دوم قسمت الف نيز در 

مواردي آه اجراي آن به نفع اشخاصي آه در 
آيد به اجرا در مي ، می باشد  بازداشت هستند

ه هيچ تدبريي در زمينه آموزش جمدد مشروط به اينك

آه مناسب اشخاص غريحمكوم از نظر  يا بازپروري
 هبيچ حنو به اجرا در نيايد آيفري نيست ، 

ـ تشريفات مربوط به اجراي موثر قواعد ٢
 .استاندارد حداقل براي تعامل با زندانيان

 

 ١تشريفات
آليه آشورهايي آه استانداردهاي آنان در زمينه 

آليه اشخاص موضوع هر نوع از بازداشت محايت از 

و حبس نازلرت از قواعد استاندارد حداقل در 
بايد اين  ، زمينه تعامل با زندانيان است

 .قواعد را مورد قبول قرار دهند
 تفسري
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مورخ  ٢٨٥٨ (XXVI)جممع عمومي در قطعنامه مشاره 

، توجه دولتهاي عضو را به قواعد ١٩٧٨دسامرب  ٢٠
جلب و توصيه منود آه آهنا اين  استاندارد حداقل

قواعد را بنحو موثر در موسسات آيفري و اصالح و 

تربييت خود به اجرا درآورند و اينكه مسئله درج 
اين قواعد در نظام قانوني طي بايد مورد توجه 

برخي از آشورها ممكن است داراي . جدي قرار گريد
 .تر از اين قواعد باشند استانداردهاي پيشرفته

اين اساس قبول اين قواعد در اين آشورها بر 

در مواردي آه دولتها احساس . گرددتوصيه مني
آنند آه اين قواعد نيازمند انطباق با نظام 

هستند، در  ملیفرهنگ آن در  حقوقي و پذيرش 
اين صورت بايد بر حمتوي نه صورت قواعد تاآيد 

 . گردد

 ٢تشريفات 
توجه به  حسب ضرورت باقواعد استاندارد حداقل 

پذيرش آن در قوانني جاري و فرهنگ، ويل بدون 
احنراف از روح و اهداف اين قواعد، بايد در 

 .نظام قانونگذاري ملي و ساير مقررات درج گردد

 تفسري
اين تشريفات تاآيد دارد بر اينكه ضرورت دارد 

آه اين قواعد در نظام قانونگذاري و ضوابط ملي 
هاي مندرج در نبهگنجانيده شود، باحلاظ برخي ج

 .١تشريفات 

 ٣تشريفات 
قواعد استاندارد حداقل، بايد براي آليه اشخاص 

اجراي (ذيربط به ويژه مقامات نريوي انتظامي 
و نريوي انساني شاغل در خبش اصالح و ) قانون

تربيت با اين هدف آه آهنا را قادر به اعمال و 



 

اجراي آن در نظام عدالت آيفري منايد، در دسرتس 

 .اشدب
 تفسري

دارد آه اين قواعد، در اين تشريفات بيان مي
مهان قلمروي آه قوانني مصوب و ضوابط ملي درصدد 

هستند، بايد در اختيار اشخاص آه در  آناجراي 

معرض اجراي آن هستند به ويژه مأمورين انتظامي 
و نريوي انساني شاغل در خبش اصالح ) اجراي قانون(

مؤثر اين قواعد،  اجراي. و تربيت قرار گريد
هاي مهچنني شامل سازماهناي برگزار آننده دوره

ت مرآزي زندان مرتبط با حبث اآموزشي توسط ادار

مسئله انتشار اين . گردداصالح و تربيت مي
مورد حبث قرار  ٩تا  ٧تشريفات در تشريفات 

 .گرفته است
 ٤تشريفات 

قواعد استاندارد حداقل بنحوي آه در نظام 

- ملي و ساير مقررات گنجانيده شدهقانونگذاري 

اند، بايد در دسرتس و قابل فهم توسط آليه 

زندانيان و آليه اشخاص حتت بازداشت در زمان 
 .پذيرش و در طول اجراي بازداشت باشد

 تفسري

براي نيل به هدف قواعد استاندارد حداقل، 
قوانني  تعيين شده توسط ضرورت دارد در قلمرو

موضوعه و ضوابط ملي ، اين قواعد در اختيار 

) ٩٥قاعده (زندانيان و آليه اشخاص حتت بازداشت 
 اين موضوع آه  اطالع رسانی در زمينه یبا هدف 

قواعد حكايتگر شرايط حداقلي است آه اين 
بوسيله سازمان ملل متحد مناسب تشخيص و 

بر اين اساس . ، قرار گيرد  پذيرفته شده است

ن تشريفات قواعد بايد در دسرتس اشخاصي آه اي
محايت از آهنا به تفصيل قبًال در معاهدات 



 

 ٤٧مواد  ١٩٤٩١اگوست  ١٢چهارگانه ژنو مصوب 

معاهده سوم  ١٢٧معاهده دوم،  ٤٨معاهده اول ، 
آه بطور بيان گرديده است، معاهده چهارم  ١٤٤و 

 :مقرر منوده است آلي 
نت معاهده حاضر را دول متعاهد در زمان صلح، م« 

ترين قلمرو در آشورهاي خود منتشر در گسرتده

خواهند آرد، و ، بطور ويژه، آموزش و مطالعه 
االمكان آموزشهاي هاي نظامي و حيتآنرا در برنامه

بنحوي آه اين اصول به اطالع آليه اشخاص عمومي، 
خبصوص نريوهايي آه در حال اعمال قدرت نظامي 

شاغل در خبش پزشكي و  هستند، نريوي انساني

 .مشاورين اخالقي و مذهيب رسانده شود
  خواهند گنجاند

 
 ٥تشريفات 

دولتها بايد از طريق تكميل پرسشنامه دبريخانه 

سازمان ملل متحد، اين سازمان را هر پنج سال 
يكبار، از قلمرو اجرا و پيشرفتهاي آه در 

زمينه اجراي قواعد استاندارد و حداقل شاخص و 
-مشكالتي، آه اجراي آن را به حتت تأثري قرار مي

 .دهد، آگاه منايند

اين پرسشنامه، حسب جدول خمصوص، بايد انتخاب 
شخص مبنظور مشده و دقيق باشد، بنحوي آه سؤاالت 

اطمينان از يك بررسي عميق و مطالعه مشكالتي آه 

 .در نظر گرفته شود اند، انتخاب شده
با التفات دقيق به گزارشهاي دولتها مهچنني ساير 

اطالعات در دسرتس سيستم سازمان ملل متحد، 
دبريخانه سازمان ملل متحد بايد يك گزارش مستقل 

ادواري را در زمينه پيشرفيت آه در زمينه اجراي 

                                                 
 ٩٧٠ - ٩٧٣هاي مشاره – ٧٥سازمان ملل متحد، جمموعه معاهدات، ج  - ١



 

قواعد استاندارد و حداقل بدست آمده است را 

رشات در هتيه و ارائه گزا. هتيه و ارائه منايد
مزبور، دبريآل سازمان ملل متحد ، مهچنني از 

مهكاري آژانسهاي ختصصي و سازماهناي ذيربط بني 
الدويل و غريدوليت از طريق مشورت با شوراي 

دبريآل، در . گرددمند مياقتصادي و اجتماعي هبره

صورت تناسب، گزارشهاي فوق الذآر را به آميته 
ي و اقدامات پيشگريي ازجرم و نظارت، مبنظور بررس

 .بعدي خواهد فرستاد
 تفسري

گردد آه شوراي جمددًا اين موضوع خاطر نشان مي

،  ٦٦٣ c (XXIV)اقتصادي و اجتماعي در قطنامه 

توصيه آرد آه دبريآل سازمان ملل  ١٩٥٧ژوالي  ٣١

متحد هر پنج سال از ميزان پيشرفت اجراي قواعد 

استاندارد حداقل مطلع گردد و مشاراليه جماز 
ردد تا تنظيماتي را در صورت تناسب در زمينه گ

انتشار اين اطالعات برقرار و عندالضرورت تكميل 
تقاضاي مهكاري . اطالعات را درخواست منايد

الدويل و غريدوليت هاي بنيآژانسهاي ختصصي و سازمان

. هاي تثبيت شده سازمان ملل متحد استاز رويه
در  در راستاي هتيه و ارائه گزارشات مستقل

زمينه پيشرفت اجراي قواعد استاندارد حداقل، 
هناي مربوط گاار ازدبريآل ضمنًا اطالعاتي را آه 

به حقوق بشر سازمان ملل در دسرتس است از مجله 

آميسيون حقوق بشر، آميسيون فرعي راجع به 
ز اقليتها، آميته پيشگريي از تبعيض و محايت ا

ياسي بشر آه براساس ميثاق حقوق مدني و س حقوق
پردازد و آميته الغاء تبعيض به فعاليت مي

 .نژادي را مورد توجه قرار خواهد داد



 

ساير معاهدات عليه  حسب مهچنني اجراي اين موضوع

تواند مطمح نظر قرار گريد، مهينطور هر شكنجه مي
گونه اطالعي آه ممكن است از طريق جمموع اصول 

 راجع به محايت از زندانيان و بازداشت شدگاني
، در در حال هتيه است میآه اخريًا در جممع عمو

 .دسرتس باشد

 ٦تشريفات 
فوق  ٥بعنوان جزيي از اطالعاتي آه در تشريفات 

الذآر درج گرديده است، دولتها بايد اطالعات 
 :زير را به دبري آل ارائه دهند

تصوير يا چكيده آليه قوانني، مقررات و : الف

د استاندارد تدابري اداري راجع به اجراي قواع
- حداقل درخصوص اشخاصي آه در بازداشت به سر مي

 .هاي راجع به بازداشتبرند و امكنه و برنامه
هر گونه اطالعات و مواد توصيفي درخصوص : ب

هايع نريوي انساني و تعداد افرادي آه حتت برنامه

هرشكل از بازداشت هستند و آمار در صورت در 
 .دسرتس بودن

درخصوص اجراي قواعد مهينطور  ساير اطالعات ذيربط
اطالعات درخصوص اشكاالت احتمايل در مسري اجراي 

 .آهنا

 تفسري

 C (XXIV)اين الزام برآمده از قطعنامه مشاره 

شوراي اقتصادي و اجتماعي و توصيه هاي  ٦٦٣

هاي راجع به پيشگريي از جرم و درمان جمرمني آنگره
 .است

رج گرديده اگرچه جزئيات اطالعاتي آه در اينجا د
مورد حكم قرار نگرفته است، مع  خصبطور ا ، است

آوري چنني اطالعاتي مبنظور رسد مجعالوصف بنظر مي

حل و فصل مشكالت در راستای مساعدت به دول عضو 



 

مضاف بر آن، . از طريق تبادل جتربيات، آسان است

درخواست دريافت چنني اطالعاتي قابل مقايسه با 
روش گزارشگري ادواري در زمينه حقوق بشر آه 

براي اولني بار توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي 

اجياد  ١٩٥٦اول آگوست  ٦٢٤ B (XXII)در قطعنامه 

 .باشدگرديده است، مي

 ٧تشريفات 
گسرتده  اجرای، بايد مبنظور اطمينان از دبريآل

قواعد و تشريفات اجرايي حاضر، نسبت به انتشار 

قواعد استاندارد حداقل و تشريفات اجرايي 
آه ممكن باشد اقدام و آنرا  ادواریدر مزبور 

الدويل و غري براي آليه دولتها و سازماهناي بني
 .دوليت در دسرتس قرار دهد

 تفسري

گسرتده قواعد استاندارد  احتياج به انتشار
مهكاري نزديك با . حداقل يف نفسه بديهي است

الدويل و غريدوليت مبنظور تضمني سازماهناي مناسب بني
انتشار و اجراي موثرتر اين قواعد، از امهيت 

 .برخوردار است

بنابراين، دبريخانه بايد متاس نزديك با اين 
-دهها را استمرار خبشيده و اطالعات و داسازمان

. هاي ذيربط را در اختيار آهنا قرار دهد
دبريخانه مهچنني بايد اين سازمان را تشويق منايد 

اطالعات راجع به قواعد استاندارد حداقل و 

 .تشريفات اجرايي آنرا انتشار دهند
 ٨تشريفات 

دبريآل، بايد گزارشات خود راجع به اجراي اين 
هاي هاي حتليلي درخصوص ارزيابيقواعد شامل چكيده

ادواري، گزارشات آميته پيشگريي از جرم و 

هاي سازمان ملل نظارت، گزارشاتي آه براي آنگره



 

متحد در زمينه پيشگريي و جرم و درمان جمرمني 

مهچنني گزارشات آنگره، انتشارات علمي و ساير 
رسد براي اسناد ذيربط در مهه زماهنا آه بنظر مي

روري توسعه اجراي قواعد استاندارد حداقل ض
 .است، را انتشار دهد

 تفسري

اين تشريفات بيانگر رويه جاري در زمينه 
انتشار گزارشات بعنوان جمموعه اسناد رمسي ارآان 

سازمان ملل متحد است از قبيل انتشارات سازمان 
ملل متحد، بعنوان مندرجات آتاب سال در زمينه 

املللي سياست آيفري، اخبار حقوق بشر، يا جمله بني

ي از جرم و عدالت آيفري و ساير انتشارات پيشگري
 ذيربط،

 ٩تشريفات 
دبريآل بايد تضمني منايد آه بيشرتين ارجاع و 

استفاده از منت قواعد استاندارد حداقل توسط 

هاي ذيربط شامل سازمان ملل متحد در برنامه
 .مهكاري فين بعمل خواهد آمد راجع به فعاليتهاي

 تفسري
ود آه آليه ارآان بايد اين اطمينان حاصل ش

ذيربط سازمان ملل متحد تشريفات اجراي قواعد 

استاندارد حداقل را مبنظور جلب مشارآت در 
انتشار گسرتده و توسعه اطالعات آژانسهاي ختصصي، 

الدويل و غريدوليت، و عموم مردم از اين ارآان بني

قواعد و شرح وظايف شوراي اقتصادي و اجتماعي و 
وظايف خود  در عملكرد  جممع عمومي در اجراي

 .منايندجاري خود گنجانيده يا به آن استناد مي
دامنه قلمروي آه اين قواعد داراي اثر عملي در 

امور اجرايي مربوط به اصالح و تربيت هستند 

بستگي به قلمرو تدابريي دارد آه از آن طريق 
هي عملي، موضوع به نظام قانوني حملي و رويه



 

ئله بايد در بيشرتين حد اين مس. گرددوارد مي

اي در سراسر اي و غريحرفهخود توسط افراد حرفه
 .جهان دانسته و درك گردد

بر اين اساس نياز زياد براي تبليغات عمومي در 
هر شكل آه اغلب سبب نيل به اجراي فوري اين 

 ، گرددقواعد مهراه با اطالع رساني عمومي مي

 .شوداحساس مي
 ١٠تشريفات 

هاي مهكاري و توسعه، از برنامه بعنوان جزئي
 :سازمان ملل متحد بايد

الف ـ به دولتها حسب درخواست، در اجياد و 

تقويت سيستمهاي جامع و انسان مدار اصالح و 
 .تربيت مساعدت آند

اي و بني اي منطقه ب ـ خدمات آارشناسي و مشاوره
اي در حوزه پيشگريي از جرم و عدالت آيفري منطقه

 .دولتهاي متقاضي قرار دهددر دسرتس را 

اي در ج ـ مسينارها و ساير اجالسهاي ملي و منطقه
اي مبنظور توسعه انتشار اي و غريحرفهسطوح حرفه

 ضرقواعد استاندارد حداقل و تشريفات اجرايي حا
 .را ترويج منايد

حتقيقاتي و آموزشي  اتموسسدـ محايت اساسي از 

دالت آيفري اي در حوزه پيشگريي از جرم و عمنطقه
- آه با مهكاري مشرتك سازمان ملل متحد صورت مي

 .، به عمل آورد  پذيرد

اي سازمان ملل حتقيقاتي و آموزشي منطقه اتموسس
متحد در حوزه پيشگريي از جرم و عدالت آيفري با 

هاي حتصيلي و موضوعات ملي، دوره موسساتمهكاري 
آموزشي مبتين بر قواعد استاندارد حداقل و 

گريي در آليه ات اجرايي حاضر آه مناسب هبرهتشريف

هاي آموزشي عدالت آيفري مهچنني سطوح برنامه



 

هاي ختصصي در زمينه حقوق بشر و ساير دوره

 . موضوعات ذيربط است را ترويج خواهد داد
 تفسري

هاي آه برنامه ينستهدف اين تشريفات تضمني ا
 ايمنطقهموسسات معاضدت فين و فعاليتهاي آموزشي 

بعنوان اسناد جنيب اجراي قواعد استاندارد 

برداري حداقل و تشريفات اجرايي حاضر مورد هبره
 .قرار گريد

هاي آموزشي منطم در زمينه نريوي عالوه بر دوره
انساني خبش اصالح و تربيت، دستورالعملهاي آموزش 

 سياستو ساير موارد مشابه، به ويژه در سطح 

بايد براي مشاوره سازي، ضوابطي گذاري و تصميم
ختصصي در حوزه مسائل و سؤاالتي آه توسط دول عضو 

 اعزامگردد، من مجله سيستم ارائه و طرح مي
 .مند، تدوين گرددآارشناس به دولتهاي عالقه

رسد به طور اين سيستم ارجاع آارشناس، بنظر مي

ويژه، مبنظور اجراي قواعد ذيربط باحلاظ روح اين 
تار اجتماعي ـ اقتصادي قواعد با توجه به ساخ

آشورهاي متقاضي اين آمكها، از ضرورت برخوردار 
 .است

 ١١تشريفات 

آميته پيشگريي از جرم و نظارت سازمان ملل 
 :متحد، بايد

 قواعد استاندارد حداقل ،  الف ـ بطور مداوم 

هاي قواعد جديد، يعين با توجه به پيچيدگيرا 
زمينه استانداردها و تشريفات قابل اجرا در 

حنوه تعامل با اشخاص حمروم از آزادي را موضوع 
 .جتديدنظر قرار دهد

ب ـ اجراي تشريفات حاضر شامل گزارشات ادواري 

سابق الذآر را مورد  ٥تشريفات مشاره  مستند به
 .پيگريي قرار دهد



 

 تفسري

هاي بررسيهاي اآثر اطالعات گردآوري شده در دوره
ت فين بايد به ادواري مهچنني طي اجالسهاي معاضد

استحضار آميته پيشگريي از جرم و نظارت با هدف 
هاي اصالح و اثرخبشي قواعد در حوزه ترويج رويه

هاي آن تربيت موضوع شرح وظايف آميته، آه توصيه

هاي آينده و اجراي اين دوره اجالسهای موضوع
اين تشريفات را تعيني خواهد آرد،  حسب قواعد 

آميته بايد، بطور  بر اين اساس. رسانده شود
ضمين داليل شكست نسيب يا داليل فقدان اجراي اين 

قواعد را در متاس با قوه قضاييه و وزراي 

- شيوهپيشنهاد دادگسرتي دولتهاي ذيربط با هدف 

 .ترميم ضعف ، مشخص منايد مناسب هاي

 ١٢تشريفات 
آميته پيشگريي از جرم و نظارت، به جممع عمومي، 

اعي و ساير ارگاهناي حقوق شوراي اقتصادي و اجتم

بشري سازمان ملل متحد، در صورت اقتضاء از 
ها مندرج در گزارشات آميسيوهناي خاص طريق توصيه

موقيت با توجه به موضوعات مربوط به تعيني و 
اجراي قواعد استاندارد حداقل، معاضدت خواهد 

 .منود

 تفسري
نظر به اينكه آميته پيشگريي از جرم و نظارت 

بط در زمينه جتديدنظر و بررسي قواعد رآن ذير

گردد، اين آميته بايد استاندارد حداقل حمسوب مي
 .به ارآان صدرالذآر معاضدت دهد

 
 ١٣تشريفات 

هيچ يك از تشريفات اجرايي حاضر، نبايد بنحوي 

ساير  بهو توسل استنادتفسري شود آه مانع 
و رفع خأل آه حسب  ترميمهاي ابزارها يا شيوه



 

امللل در دسرتس است يا بوسيله ساير حقوق بني

ارآان و آژانسهاي سازمان ملل متحد براي 
رسيدگي به موارد نقض حقوق در نظر گرفته شده 

الگوهاي تثبيت  يا تشريفات: از قبيل. است گردد
شده در زمينه موارد نقض شديد حقوق بشر حسب 

،  ١٩٧٠مي  ٢٧مورخ  ١٥٠٣ (XLVIII)قطعنامه مشاره 

 یادل اطالعات حسب پروتكل اختيارتشريفات تب
، و تشريفات ١املللي حقوق مدني و سياسيميثاق بني

املللي در زمينه تبادل اطالعات موضوع معاهده بني

 .٢حذف آليه اشكال ناشي از تبعيض نژادي
 تفسري

- نظر به اينكه قواعد استاندارد حداقل به حوزه

هاي خاص حقوق بشري مربوط است، تشريفات حاضر 

هاي برخورد نبايد سبب ناديده انگاشنت آليه شيوه

با آليه موارد نقض اين حقوق حسب استانداردها 
 .امللل گرددو هنجارهاي جاري موجود در حقوق بني

ـ جمموع اصول محايت از اشخاص موضوعكليه اشكال ٣
 ٣بازداشت و حبس

 قلمرو جمموع اصول

 اين اصول براي محايت از آليه اشخاص موضوع آليه
 .روداشكال بازداشت و حبس به آار مي

 :معاني اصطالحات
 :جمموع اصولاين در چهارچوب مفاهيم مندرج در 

 به دليلهر عمل توقيف يك شخص » دستگريي« : الف

اهتام ارتكاب يك جرم يا حسب عملكرد يك مقام 
 .ذيصالح است

به معين هر شخصي است آه » شخص بازداشت شده« : ب
روم گرديده است، مگر اينكه اش حماز آزادي شخصي

                                                 
 .جممع عمومي بيوست ٢٢٠٠ A (XXI)قطعنامه مشاره  - ١
 .٢١٠٦ annex A,(XX)قطعنامه مشاره  - ٢
 .پيوست ١٧٣/٤٣قطعنامه جممع عمومي مشاره  - ٣



 

اين سلب آزادي ناشي از حمكوميت به ارتكاب جرم 

 .باشد
به معين هر شخصي است آه از » شخص زنداني« : ج

آزادي به استناد حمكوميت به ارتكاب يك جرم 
 .حمروم گرديده است

به معين وضعيت اشخاص بازداشت » بازداشت« : د

 .شده حسب تعريف فوق است
به معين وضعيت اشخاص » ي آردنزندان« : هـ 

 .زنداني حسب تعريف فوق است
مقامات قضايي يا ساير مقامات « آلمات : و

 غري يا به معين يك مقام ذيصالح قضايي» ذيصالح

، وی است آه طبق قانون، جايگاه و شغل قضايی
ها از حيث صالحيت، بيطريف و استقالل ترين تضمنيحمكم

 . دهدرا در اختيار وي قرار مي
 ١اصل 

با آليه اشخاصي آه موضوع هر گونه بازداشت يا 

گريند بايد به شيوه انساني و با حبس قرار مي
 .انساهنا رفتار گردد ذاتیرعايت آرامت 

 ٢اصل 
دستگريي، بازداشت و حبس بايد صرفًا و بطور مضيق 

با رعايت مقررات قانوني و بوسيله مقامات رمسي 

نه داراي صالحيت صاحل يا اشخاصي آه در اين زمي
 .بعمل آيد ، هستند

 ٣اصل 

نبايد هيچگونه حمدوديت يا تقليل در زمينه حقوق 
اشخاص حتت هر گونه از بازداشت يا حبس  انسانی

آه در يك دولت به رمسيت شناخته شده يا عمًال حسب 
قانون، معاهدات، ضوابط يا عرف وجود دارد به 

يت آه جمموع اصول آن حقوق را به رمس عذراين 

تر به شناخته تا اين حقوق را در سطح پاينين
 .رمسيت شناخته است، بعمل آيد



 

 ٤اصل 

هر شكل از بازداشت يا حبس و آليه تدابريي آه 
يك شخص موضوع بازداشت يا حبس را  انسانیحقوق 

دهد بايد بوسيله قانون اجازه حتت تأثري قرار مي
داده شده باشد و يا موضوع نظارت موثر يك مقام 

 .قضايي يا ساير مقامات ذيصالح قرار گريد

 ٥اصل 

اين اصول بايد در مورد آليه اشخاصي  -١

آه در قلمرو سرزميين هر يك از دول ذيرط 
قرار دارند بدون هر گونه تفاوت از قبيل 

نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا اعتقاد 

مذهيب، نظرات سياسي و غريسياسي، مليت، 
د يا ساير تول ، قوميت يا ريشه اجتماعي

 .ها، به اجرا در آيدوضعيت

آليه تدابريي آه حسب قانون و صرفًا  -٢

مبنظور محايت از حقوق و وضعيتهاي خاص زنان، 

به ويژه زنان آبسنت و مادران داراي نوزاد، 
اطفال و نوجوانان، آهنساالن يا اشخاص 

نبايد تبعيض آميز  ، رودمعلول بكار مي
تدابري  الزامات و اجراي اين. بنظر برسد

بايد اغلب موضوع بررسي و جتديدنظر توسط 

 .مقام قضايي و ساير مقامات قرار گريد

 ٦اصل 

هيچيك از افراد موضوع اشكال خمتلف بازداشت و 
برخورد خشن ،  حبس نبايد موضوع شكنجة 

 ١.غريانساني و خوار آننده قرار گريند

                                                 
غريانساني يا خوار آننده بايد تا حد امكان موسع تفسري شود » خشن « واژه برخورد يا جمازات  - ١

از قبيل قرار دادن اشخاص بازداشت يا . د يا روانيخواه جسمي باش. تا مانع سوء استفاده گردد
گريي از حواس طبيعي مانند ديدن و از هبره را حبس شده در شرايطي آه بطور موقت يا دامي آهنا

 .آندشنيدن يا درك موقعيت مكاني يا گذشت زمان حمروم مي



 

هيچ اوضاع و احوايل نبايد بعنوان توجيه شكنجه 

اشكال برخورد يا جمازات خشن، غريانساني يا ساير 
 .و خوار آننده قرار گريد

 ٧اصل 

دولتها بايد از طريق وضع قانون هر  -١

گونه اقدام مغاير حقوق و تكاليف مندرج در 

اين اصول را ممنوع منوده، اين قبيل اقدامات 
را موضوع ضمانت اجراي مناسب قرار دهند و 

ينه درخصوص اعرتاضات و شكايات در اين زم
 .اي را به اجرا گذارندحتقيقات بيطرفانه

اي آه داليلي در دست دارند مأمورين رمسي -٢

آه آهنا را معقتد منوده است آه نقض جمموع 
يا در حال وقوع است، بايد موضوع  حمققاصول 

را به مقامات مافوق گزارش آرده و در صورت 
ضرورت، به ساير مقامات ذيصالح يا ارگاهنايي 

ضوع به آهنا واگذار شده يا آه بررسي مو

داراي قدرت حل و فصل موضوع هستند نيز 
 .گزارش منايد

ساير اشخاصي آه داراي داليلي هستند به  -٣
آه آهنا را معتقد منوده آه نقض جمموع اصول 

يا در حال وقوع است بايد اين حق اعطا حمقق 

ترين مقامات رمسي عايلبه  گردد آه موضوع را 
قامات ذيصالح يا ذيربط مهچنني ساير م

موضوع در  رسيدگی بهارگاهنايي آه بررسي و 
 .گزارش منائيد ،حوزه اختيارات آهناست

 ٨اصل 

« اشخاص موضوع بازداشت بايد حسب وضعيت 
موضوع اقدامات قرار » غريحمكوميت يافته شان

در مهني چهارچوب، آهنا بايد در هر موقعي . گريند



 

يافته جدا  پذير است از اشخاص حمكوميتآه امكان

 .گردند
 ٩اصل 

آنند، مقاماتي آه اشخاص را دستگري ميتصميمات  
دهند يا درخصوص آنان را موضوع بازداشت قرار مي

ها فقط براساس اختيارات اعطايي حسب پرونده

قانون حتقيقات منوده و از صالحديدهاي خود در اين 
آنند بايد موضوع جتديدنظر زمينه استفاده مي

 .ايي يا ساير مقامات قرار گريندتوسط مقام قض
 ١٠اصل 

آليه دستگريشدگان بايد حني دستگريي از داليل 

دستيگري مطلع شده و فوري از آليه اهتامات عليه 
 .خود آگاه شوند

 ١١اصل 

بدون اينكه يك فرصت مؤثر نبايد هيچكس  -١

براي اينكه به اعرتاض وي بطور سريع توسط 

رسيدگي يك مقام قضايي يا ساير مقامات 
يك . شود، در حالت بازداشت قرار گريد

بازداشت شده اين حق را خواهد داشت آه 
شخصًا از خود دفاع آند يا از معاضدت يك 

مشاوري آه بوسيله قانون توصيف و تعيني شده 

 .مند گردداست هبره

بازداشت شده و مشاورش، اگر وجود  -٢

و بطور جامع آليه  فوریداشته باشد، 
بعالوه داليل آن را دريافت  دستورات بازداشت

 .خواهد آرد

يك مقام قضايي يا ساير مقامات ذيصالح  -٣
بايد جماز باشند آه ضرورت تداوم بازداشت 

 .را بررسي و حسب مورد جتديدنظر قرار دهند

 ١٢اصل 



 

 :موارد ذيل بايد بنحو صحيح ثبت گردد -١

 داليل دستگريي: الف
در زمان دستگريي و قراردادن شخص دستگري شده : ب

بازداشتگاه مهچنني اولني حضور وي نزد مقام قضايي 
 يا ساير مقامات ذيصالح

اي مأمور اجراي قانون مشخصات شناسنامه: ج

 ذيربط
 چكيده اطالعات راجع به مكان بازداشت: د

اين سوابق بايد به شخص بازداشت شده يا  -٢
مشاورش، در صورت وجود، بصورتي آه قانون 

 .تعيني آرده ابالغ گردد

 ١٣ل اص
آليه اشخاص به حمض دستگريي يا در ابتداي 

بازداشت يا حبس يا فوري پس از آن، بايد نزد 
مقام ذيصالح ذيربط در زمينه دستگريي، بازداشت 

د و به ترتيب اطالعات و تشريح نيا حبس برده شو

تواند از اين حقوق وي و اينكه او چگونه مي
 .مند شود بايد به وي اعالم گرددحقوق هبره

 ١٤اصل 
شخصي آه بطور مناسب نتواند به زباني آه توسط 

مقامات ذيربط درخصوص دستگريي، بازداشت يا حبس 

رود را صحبت آند يا آنرا بفهمد، حق بكار مي
فهمد دارد  فوري به زباني آه وي آنرا مي

. ١١اصل  ٢پاراگراف  .١٠اطالعات مندرج در اصول 
ند و از را دريافت آ ١٣و اصل  ١٢پاراگراف اصل 

معاضدت يك مرتجم، در صورت ضرورت رايگان، 

- ارتباط با آليه تشريفاتي آه بعد از رسيدگيدر

 .استفاده آند ،گردداش اجرا مي

 ١٥اصل 



 

 ١٦اصل  ٤علريغم استثناءات مندرج در پاراگراف 

ارتباط شخص بازداشت يا  ١٨اصل  ٣و پاراگراف 
و بطور ويژه  خارجزنداني شده با دنياي 

ه يا مشاورش نبايد براي بيش از چند روز خانواد
 .قطع گردد

 ١٦اصل 

فوري پس از دستگريي و پس از هر بار  -١
انتقال وي از حمل بازداشت يا حبس به مكان 

ديگر، شخص بازداشت يا حبس شده بايد اين 
حق را داشته باشد آه خود مستقيمًا يا از 

طريق مقام صاحل موضوع را به اعضا خانواده 

اشخاص ذيربط حسب انتخاب وي در يا ساير 
زمينه دستگريي بازداشت يا حبس يا درخصوص 

شود، انتقال و حملي آه او در آن نگهداري مي
 .اطالع دهد

چنانچه شخص بازداشت يا زنداني شده  -٢

تبعه خارجي باشد، او بايد فوري از حق خود 
در زمينه برقراري ارتباط از طريق ساز و 

آنسويل يا مأمور آارهاي مناسب با مناينده 
سياسي آشوري آه او تبعه آن است مطلع 

چنانچه وي پناهنده يا به حنو ديگري . گردد

الدويل باشد او مشمول محايتهاي يك سازمان بني
استحقاق دارد اين ارتباط را با حلاظ حقوق 

املللي امللل با مناينده سازمان ذيصالح بنيبني
 .داشته باشد

شده نوجوان  اگر شخص بازداشت يا حبس -٣

بوده يا قادر به فهم حقوق خود نباشد، 
مقام ذيصالح حسب ابتكار خود زمينه ابالغ 

آند موارد ارجاعي در اصل حاضر را فراهم مي



 

بايد به آگاه در توجه اساسي اين زمينه . 

 .آردن والدين و سرپرستان معطوف گردد

آليه اعالمات مندرج در اين اصل، بايد  -٤

اجنام آن  زمينه یفته يا بدون تأخري صورت گر
تواند اعالم مقام ذيصالح مي. شود فراهم

مزبور را براي يك مدت معقول چنانچه 

الزامات حتقيقات اقتضا آند به تأخري 
 .اندازد

 ١٧اصل 

شخص بازداشت شده حق دارد از خدمات يك  -١

بايد فوري پس  او. مند شودمشاور حقوقي هبره

ام ذيصالح از دستگريي از اين حق خود توسط مق
مطلع گرديده و تسهيالت متعارف براي اجراي 

 .آن مقرر گردد

چناجنه شخص بازداشت شده فاقد يك مشاور  -٢

در آليه  حقوقي انتخابي است، او حق دارد

اي آه توسط مقام از مشاور حقوقي هاپرونده
گردد قضايي يا ساير مقامات ذيصالح منصوب مي

دالت استفاده آند مشروط به اينكه مصاحل ع
چنانچه وي وسايل آايف . چنني اقتضاء آند 

، اين براي پرداخت حق الزمحه نداشته باشد

 .خدمات بايد رايگان باشد 
 ١٨اصل 

شخص بازداشت يا حبس شده حق دارد با مشاور  -١
 .حقوقي خود مشورت منايد

به شخص بازداشت يا زنداني شده بايد فرصت  -٢
و تسهيالت مناسب مبنظور مشورت با مشاور 

 .اش داده شودقوقيح

بازداشت يا زنداني شده بر مالقات و  شخصحق  -٣
نظارت شخص  بدونمشورت و ارتباط بدون تأخري 



 

ثالث، و بصورت آامًال حمرمانه، با مشاور 

اش، نبايد جز در موارد استثنايي آه حقوقي
بايد بوسيله قانون و مقررات قانوني، آهنم 

 در زماني آه مقام قضايي يا ساير مقامات
ذيصالح در راستاي تثبيت امنيت و نظم مطلوب 

 .معلق يا حمدود گردد ،آنرا ضروري تشخيص دهد

مالقاهتاي بني شخص بازداشت يا حبس شده و  -٤
اش بايد قابل رويت ويل بدون مشاور حقوقي

 .استماع مقامات اجراي قانون باشد

مطالب رد و بدل شده بني شخص بازداشت يا  -٥

در چهارچوب اين  اشحبس شده و مشاور حقوقي

اصل، بعنوان يك دليل عليه شخص بازداشت يا 
مگر اينكه . حبس شده غريقابل پذيرش است

مسئله مرتبط با استمرار جرم يا ارتكاب جرم 
 .جديد باشد

 ١٩اصل 

شخص بازداشت يا حبس شده اين حق را دارد آه به 
اش مالقات گرديده يا ويژه بوسيله اعضا خانواده

گردد و بايد به او موقعيت مناسب با وي مكاتبه 
مبنظور ارتباط با جهان خارج در چهارچوب شرايط 

هاي آه دقيقًا بوسيله قانون يا مقررات و حمدوده

 .داده شود ،قانوني ترسيم گرديده است
 ٢٠اصل 

چنانچه شخص بازداشت يا حبس شده درخواست آند، 
بازداشت يا حبس وي بايد  حملدر صورت امكان 

 .يك اقامتگاه عادي وي باشدعرفًا نزد

 ٢١اصل 

اخذ امتياز ناصحيح از وضعيت شخص  -١

بازداشت يا حبس شده با هدف اجبار وي به 



 

اقرار، متهم آردن خود به ارتكاب جرم، يا 

 .ارائه شهادت عليه هر شخص ديگر ممنوع است

هيچ فرد بازداشت شده هنگام بازجويي  -٢

نبايد مشمول خشونت، هتديد يا آندسته از 
توان اخذ تصميم يا به هاي بازجويي آه هشيو

 .قرار گريد ،رساندقضاوت وي آسيب مي

 ٢٢اصل 
هيچ شخص بازداشت يا حبس شده حيت با رضايت خود، 

 بهآه مضر ای نبايد حتت آزمايشات پزشكي يا علمي
 .قرار گريد ،سالمت وي است

 ٢٣اصل 

طول مدت هر بازجويي از شخص بازداشت  -١
ها ماني بني بازجويييا حبس شده و فواصل ز

اي مأمور بازجويي و مهچنني مشخصات شناسنامه
ساير اشخاص حاضر بايد ثبت گرديده و در 

درج  ،شودآه توسط قانون مشخص مي فرمهايی

 .گردد

شخص بازداشت شده حبس شده يا مشاور وي  -٢

در مواقعي آه قانون مقرر آرده است، بايد 
 ١ف حق دسرتسي به اطالعات مندرج در پاراگرا

 .داشته باشند را اصل حاضر

 ٢٤اصل 
يك معاينه پزشكي مناسب بايد سريعًا پس از 

پذيرش در بازداشتگاه يا زندان، براي شخص 
. بازداشت شده يا زنداني شده در نظر گرفته شود

پس از آن مراقبتهاي پزشكي و درمان نيز بايد 

اين مراقبت . در آليه مواقع ضروري، منظور گردد
 .د رايگان باشدو درمان باي

 ٢٥اصل



 

شخص بازداشت يا حبس شده يا مشاورش، صرفًا 

تضمني امنيت و  در زمينه یبراساس شرايط منطقي 
نظم مطلوب بازداشتگاه يا زندان، بايد داراي 

حق درخواست اخذ آزمايش يا نظريه پزشكي براي 
بار دوم از مقام قضايي يا مقامات ذيصالح ديگر 

 .باشد

 ٢٦اصل 
آه يك شخص بازداشت يا حبس شده در مواقعي 

گريد، نام پزشك و موضوع آزمايشات پزشكي قرار مي
نتايج اين آزمايش و معاينه بايد بطور صحيح 

دسرتسي به چنني سوابقي بايد تضمني . ثبت گردد

ساز و آار آن بايد براساس قواعد ذيربط . گردد
 .در نظام حقوقي ملي تعيني گردد

 ٢٧اصل 
اصول در آسب داليل بايد در عدم رعايت اين 

پذيرش داليل مزبور عليه شخص بازداشت يا حبس 

 .شده مدنظر قرار گريد
 ٢٨اصل 

در چهارچوب  بايد به شخص بازداشت يا حبس شده
حمدوديتهايی آه فراروي منابع وجود دارد ، اين 

ميزان  ، حيت از منابع عمومي حق اعطا آرد

العات را متعاريف از موارد آموزشي فرهنگي و اط
با حلاظ شرايط مربوط به تضمني امنيت و نظم 

 .مطلوب مكان بازداشت يا حبس را دريافت آند

 ٢٩اصل 

مبنظور نظارت بر اجراي دقيق قوانني و  -١

مقررات ذيربط، مكاهناي بازداشت بايد بطور 
منظم بوسيله مأمورين ذيصالحيت و جمرب منصوب 

 توسط مقام صاحل و مسئول در برابر ايشان آه
اين مامورين نبايد ازمره  .بازرسي گردند



 

مقاماتي آه بطور مستقيم در اداره مكان 

 .بازداشت و حبس دخالت ندارند باشند

شخص بازداشت يا حبس شده بايد داراي  -٢

حق مالقات آزادانه و آامًال حمرمانه با 
با  را اشخاصي آه مكاهناي بازداشت يا حبس

شرايط اين اصل و با حلاظ  ١رعايت پاراگراف 

منطقي مربوط به تضمني امنيت و نظم مطلوب 
 .آنند باشدبازرسي مي ،اين امكنه 

 ٣٠اصل 

انواع رفتارهاي شخص بازداشت يا حبس  -١

شده آه تشكيل يك جرم انتظامي در طول زمان 

دهند، توصيف و مدت بازداشت يا حبس را مي
زمان آيفرهاي انتظامي آه ممكن است موضوع 

مات صاحل در اعمال اين حكم قرار گريد و مقا
جمازات بايد بطور دقيق بوسيله قانون يا 

مقررات قانوني تعيني و بطور صحيح منتشر 

 .گردد

شخص بازداشت يا حبس شده بايد حق  -٢

داشته باشد قبل از اعمال آيفرهاي انتظامي 
او حق دارد اين دعوي را . دفاعش شنيده شود

به مقامات مافوق مبنظور جتديدنظر منعكس 

 .آند

 ٣١اصل 

مقامات ذيصالح مناسب، سعي خواهند آرد تا طبق 
قوانني داخلي، مساعدت موردنياز را به 

خويشاوندان و بطور ويژه اعضا خردسال خانواده 

و  گردداشخاص بازداشت يا حبس شده را تضمني 
نگهداري  وتدابري اختصاصي را مبنظور مراقبت 

- همناسب از اطفايل آه فاقد نظارت سرپرست گرديد
 .اند را به مرحله اجرا درآورند



 

 ٣٢اصل 

شخص بازداشت شده يا مشاورش حق دارند  -١
در هر زمان در چهارچوب قوانني ملي، 

درخواسيت را به مقامات قضايي و ساير 
مقامات ذيصالح مبنظور اعرتاض به قانوني بودن 

 ، بازداشت با هدف اخذ دستور فوري آزادي

در صورتي آه اساس آن غريقانوني باشد، تقدمي 
 .و رسيدگي به آنرا خبواهند

اين  ١ساز و آار مندرج در پاراگراف  -٢
اصل، بايد ساده و سريع بوده و براي 

، اي آه فاقد وسيله پرداخت استبازداشت شده

مقامات جمري . اي در بر نداشته باشدهزينه
بازداشت بايد بدون تأخري نامتعارف شخص 

ازداشت شده را نزد مقام جتديدنظر و بررسي ب
 .جمدد اعزام منايند

 ٣٣اصل 

شخص بازداشت يا حبس شده يا مشاورش  -١
داراي اين حق هستند آه درخواست يا اعرتاض 

خود را درخصوص حنوه برخورد به ويژه در 
 ،زمينه شكنجه يا ساير برخوردهاي خشن

غريانساني يا خوار آننده به مقامات مسئول 

مكان بازداشت يا مقامات مافوق و در  اداره
صورت ضرورت به مقامات ذيصالح درخصوص 

موضوع  رسيدگی بهجتديدنظر و داراي قدرت 
 .تقدمي منايند

در آليه مواردي آه نه شخص بازداشت يا  -٢

امكان اجراي  فاقد زنداني شده و نه مشاورش
، هستند اين اصل  ١حقوق موضوع پاراگراف 

ازداشت يا زنداني يك عضو خانواده شخص ب



 

شده يا هر شخص ديگر آه از موضوع مطلع است 

 .ممكن است اين حقوق را اجرا منايند

حمرمانه بودن درخواست يا اعرتاض،  -٣

چنانچه معرتض چنني خواسته باشد بايد رعايت 
 .شود

آليه درخواستها يا اعرتاضات بايد فوري  -٤

چنانچه . بررسي و بدون تأخري پاسخ داده شود
ا اعرتاض مردود اعالم شود، يا در درخواست ي

گردد، مواردي آه تأخري زايدالوصف حاصل مي
شخص معرتض بايد حق داشته باشد آه موضوع را 

به مقامات قضايي يا ساير مقامات ذيصالح 

نه شخص بازداشت يا حبس شده و . ارجاع دهد
اين اصل  ١نه هيچ معرتضي حسب پاراگراف 

يا اعرتاض  نبايد به استناد تقدمي درخواست
 .در معرض آسيب قرار گريند

 ٣٤اصل 

در مواقع مرگ يا ناپديد شدن شخص بازداشت يا 
حني بازداشت يا حبس، بايد يك حتقيق  در حبس شده

درخصوص علت مرگ يا ناپديد شدن بوسيله مقامات 
قضايي يا ساير مقامات ذيصالح، حسب تشخيص خود 

يا طبق درخواست يكي از اعضا خانواده چنني شخص 

يا هر شخصي آه از موضوع اطالع يافته است، صورت 
در مواقعي آه اوضاع و احوال اقتضاء منايد . گريد

حتقيقات مشاهبي بايد با تشريفات مشابه در 
مواقعي آه مرگ يا ناپديد شدن بالفاصله پس از 

گردد صورت انقضاء بازداشت يا حبس حادث مي

هاي اين حتقيق يا گزارش ذيربط حسب يافته. پذيرد
درخواست بايد در دسرتس قرار گريد مگر اينكه اين 

موضوع حتقيقات در حال اجنام را به خماطره 
 .ندازدا



 

 ٣٥اصل 

ترک فعلهای خسارت حاصل از اعمال يا  -١
صادر از مقامات عمومي ناشي از نقض حقوق 

مندرج در اين اصول بايد براساس قواعد 
قابل اجرا يا مسئولييت آه حسب قوانني داخلي 

 .مقرر گرديده است جربان شود

 ٣٦اصل 

شخص بازداشت شده مظنون يا متهم به  -١

رض شود و بر مهني گناه فارتكاب جرم بايد بي
مگر اينكه گناه وي . اساس با وي رفتار شود

حسب قوانني در يك رسيدگي علين آه وي در آن 

مند هاي ضروري حق دفاع هبرهاز آليه تضمني
 .باشد احراز گردد

دستگريي يا بازداشت چنني شخصي در طول  -٢
حتقيقات و حماآمه بايد صرفًا براساس اهداف 

براساس داليل و حتت مربوط به اجراي عدالت و 

شرايط و تشريفاتي آه بوسيله قانون دقيقًا 
حتميل حمدوديت بر . تعيني شده است صورت گريد

چنني شخصي در مواقعي آه بالضروره براي هدف 
بازداشت يا ممانعت از اجياد تأخري در اجراي 

حتقيقات يا اجراي عدالت يا بقاء امنيت و 

ممنوع نظم مطلوب مكان بازداشت الزم است، 
 .باشدمي

 ٣٧اصل 
- شخصي آه به استناد اهتام آيفري بازداشت مي

گردد، بايد بالفاصله پس از دستگريي نزد مقام 

 .قضايي يا مقام ذيصالح ديگر اعزام شود
 ٣٨اصل 



 

شخص بازداشت شده به استناد يك اهتام آيفري حق 

دارد در يك مدت متعارف حماآمه شود در غري 
 .آزاد گردداينصورت در طول حماآمه 

 ٣٩اصل 
- جز در موارد استثنايي آه حسب قانون مشخص مي

گردد، شخص بازداشت شده به استناد يك اهتام 

آيفري حق دارد در طول حماآمه با رعايت شرايطي 
آه ممكن است حسب قانون حتميل گردد، آزاد باشد 

-مگر اينكه مقام قضايي يا ساير مقامات صالحيت

ي عدالت به گونه دار، بنا بر مقتضيات اجرا

اين مقامات بايد . ديگري تصميم گرفته باشند

ضرورت ادامه بازداشت را حتت بررسي و جتديدنظر 
 .مداوم قرار دهند

 شرط عمومي
هيچ يك از مندرجات جمموع اصول نبايد بنحوي 

تفسري گردد آه سبب حتديد يا تقليل حقوق مندرج 

 .١املللي حقوق مدني و سياسي گردددر ميثاق بني
 ٢اصول اساسي حنوه رفتار با زندانيان -٤

با آليه زندانيان بايد با احرتام به آرامت  -١
 .رفتار گردد یانسان شانآلي و 

هيچ گونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنسيت،  -٢

زبان، دين، عقايد سياسي و غريسياسي، ريشه ملي 
يا اجتماعي، اموال، تولد و ساير وضعيتها 

 .نبايد بعمل آيد

مهچنني، مطلوب اينست آه اعتقادات مذهيب و  -٣
مفاهيم اخالقي گروهي آه زنداني متعلق به آن 

است در مواردي آه شرايط حملي چنني اقتضايي 
 .داشته باشد، مورد حلاظ قرار گريد

                                                 
 .جممع عمومي به پيوست ٢٢٠٠ A (XXI)قطعنامه مشاره  - ١
 .جممع عمومي به پيوست ١١١/٤٥ قطعنامه مشاره - ٢



 

تكليف زنداهنا بر نگهداري زندانيان و محايت  -٤

از جامعه عليه جرم بايد با حلاظ ساير اهداف 
ليف اساسي آهنا در گسرتش رفاه و جامعه و تكا

 .توسعه اعضا جامعه به اجرا درآيد
آه ضرورت آن مبنظور  یجز در مورد حمدوديتهاي -٥

اجراي حبس آشكار است، آليه زندانيان از حقوق 

بشر و آزاديهاي اساسي مندرج در اعالميه جهاني 
و چنانچه دولت ذيربط عضو آن باشد  ١حقوق بشر

وق اقتضادي اجتماعي و املللي حقميثاق بني
املللي حقوق مدني و سياسي و و ميثاق بني ٢فرهنگي

مهچنني ساير حقوقي  ٣پروتكلهاي اختياري ذيربط 

مند آه در ميثاقهاي سازمان ملل مندرج است، هبره
 .خواهند بود

آليه زندانيان داراي حق مشارآت در  – ٦

اي آه در راستاي فعاليتهاي فرهنگي و آموزش
پذيرد جانبه شخصيت انساهنا صورت مي ترقي مهه

 .هستند
سلب آزادي جمرد نسخ مساعي معمويل در زمينه  -٧

بعنوان جمازات يا حمدوديتهايي آه براي آاربرد 

گردد بايد تأييد و مورد تشويق آن منظور مي
 .قرار گريد

بايد شرايطي فراهم گردد آه زندانيان را  -٨
ندي مناسيب قادر سازد به آاري آه به آهنا توامن

آه سبب تسهيل مهاهنگي آهنا با بازار آار آشور 

مزبور شده و به آهنا اجازه دهد آه در تقويت و 
 .گردد بپردازندشان ميتوان مايل خود و خانواده

                                                 
 .جممع عمومي ٢١٧ A (III)قطعنامه مشاره - ١
 .پيوست ٢٢٠٠ A(XXI)قطعنامه مشاره  - ٢
 مهان - ٣



 

زندانيان بايد به خدمات هبداشيت آه در آشور  -٩

در دسرتس است بدون تبعيض از حيث وضعيت قانوني 
 .دسرتسي داشته باشند

 اتموسسبا مشارآت و مساعدت جامعه و  -١٠
 فعاجتماعي، و با توجه مناسب به منا

شرايط مطلوب مبنظور مهاهنگي بايد بزهديدگان، 

جمدد شخص زنداني سابق در جامعه حتت هبرتين شرايط 
 .ممكن اجياد گردد

اال در زمينه شرايط زندان در پاعالميه آام – ٥

 ١افريقا
 شرايط زندان

با حلاظ اينكه در تعدادي از آشورهاي افريقايي، 
غريانساني است ، ميزان مجعيت زايد بر ظرفيت 

بدين معين آه هبداشت وجود ندارد، غذا غريآايف يا 

 ،آم است، دسرتسي به خدمات پزشكي مشكل است
فعاليت بدني يا آموزش وجود ندارد مهچنني امكان 

 .هاي فاميلي ناموجود استاستمرار علقه
با يادآوري بر اينكه آليه اشخاص حمروم از 

مهچنني با . آزادي حق آرامت انساني دارند

يادآوري هنجارهاي جهاني در زمينه حقوق بشر آه 
ممنوعيت مطلق در زمينه شكنجه با هر وصف منظور 

 .آرده است
با تاآيد بيشرت بر اينكه برخي از گروههاي 

ن و زندانيان از قبيل نوجوانان، زنان، آهنساال

پذيرند و بيماران جسمي و رواني بطور ويژه آسيب
 .ويژه هستند التفاتنيازمند 

با خاطر نشان آردن امهيت برخورد مناسب با 
بازداشت شدگان زن و ضرورت به رمسيت شناخنت 

 احتياجات خمصوص آنان

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي به پيوست ٣٦/١٩٩٧قطعنامه مشاره  - ١



 

املللي شرايط زندان شرآت آنندگان در مسينار بني

 ٢١تا  ١٩از  ١در افريقا منعقده در آامپاال
 :منايندموارد زير را توصيه مي ١٩٩٦سپتامرب 

اينكه حقوق بشر زندانيان بايد در  -١
آليه زماهنا تضمني گردد و آژانسهاي غريدوليت 

 . نقش اختصاصي از اين منظر هستند دارای

اينكه زندانيان بايد از آليه حقوق  -٢
خود جز آن قسمت آه بطور صريح مرتبط با 

مند هبره، ن آهناست واقعيت زنداني بود
 .هستند

اينكه شرايط زندگي زندانيان بايد با  -٣

 .آرامت انساني آهنا تضاد نداشته باشد

اينكه شرايطي آه زندانيان در آن  -٤

شوند و مقررات زندان نبايد نگهداري مي
مشتقاتي آه قبًال بدليل از دست رفنت آزادي 

 .بوجود آمده است را تشديد آنند

زندان بايد بنحوي اينكه آثار زيانبار  -٥

حمدود گردد آه زندانيان حس احرتام به خود و 

 .حس مسئوليت شخصي را از دست ندهند

اينكه به زندانيان بايد اين فرصت  -٦

داده شود روابط با خانواده و دنياي خارج 
 .را استمرار خبشيده و توسعه دهند

اي مبنظور اينكه آموزش نظري و حرفه -٧

ي با جامعه پس آماده سازي آهنا براي مهاهنگ
از آزادي، بايد در اختيار زندانيان قرار 

 .گريد

اينكه التفات ويژه بايد به زندانيان  -٨

پذير بعمل آمده و سازماهناي غريدوليت آه آسيب

                                                 
بشر با مشارآت املللي زندان و آميسيون افريقاي حقوق اين مسينار مشرتآًا بوسيله اصالحات بني - ١

موسسه ابتكارات در زمينه حقوق بشر و دولت اوگاندا، از طريق خبش زنداهنا و با مهكاري آميته 
 .املللي بر زنداهنا برگزار گرديداملللي صليب سرخ و نظارت بنيبني



 

در زمينه اين دسته از زندانيان فعاليت 

 .دارند مورد محايت قرار گريند

اينكه هنجارهاي سازمان ملل و منشور  -٩

در زمينه حنوه برخورد  ١حقوق بشر افريقايي
با زندانيان بايد مبنظور محايت از حقوق بشر 

زندانيان، در نظام قانوني ملي گنجانيده 

 .گردد

اينكه سازمان احتاديه افريقايي و دول  -١٠

عنصر آن بايد مساعي خود مبنظور اطمينان از 
اينكه زندانيان در حداقل شرايط امنييت 

زداشت موردنياز مبنظور حفظ امنيت عمومي با

 .گردندمي

 کمهزندانيان در انتظار حما

با حلاظ اينكه اآثر زندانيان در افريقا شامل 
دسته جات بزرگ زندانيان در انتظار حماآمه بعضًا 

 .براي چند سال است

مهچنني با حلاظ اينكه مبنظور نيل به اين منظور، 
آيني دادرسي پذيرفته شده توسط پليس، مقامات 

تواند اثر بسيار با ي ميقضاي مقامات تعقيب و
امهيت بر مجعيت زايد بر ميزان زندان بر جاي 

 .گذارند

املللي شرايط زندان شرآت آنندگان در مسينار بني
 ٢١تا  ١٩در افريقا، منعقده در آامپاال از 

 :، موارد زير را توصيه منودند١٩٩٦سپتامرب 

اينكه پليس، مقامات تعقيب و قضايي  -١

از انبوهي مجعيت بايد از مشكالت ناشيه 

زندان آگاه گردند و با اداره زندان در 
هايي براي آاهش آن تشريك يافنت راه حل

 .مساعي منايند

                                                 
 ساز - ١



 

اينكه حتقيقات قضايي و تشريفات ذيربط  -٢

بايد اين موضوع را تضمني آند آه زندانيان 
در آمرتين زمان ممكن در بازداشت در حالت در 

با  بطور مثال انتظار حماآمه قرار گريند
خودداري از استمرار بازداشت در حال 

 .انتظار حماآمه توسط دادگاه

اينكه بايد سيستم خاصي براي بررسي  -٣
منظم زماني آه بازداشت شدگان در حالت در 

در نظر گرفته  اندانتظار حماآمه سپري آرده
 .شود 

 نريوي انساني زندان

با حلاظ اينكه هر گونه توسعه در شرايط 
اي به وجود يك نريوي انسانيزندانيان وابسته 

بالد و داراي ميزاني است آه به فعاليت خود مي
 .از قدرت اعمال صالحيت است

با يادآوري اينكه اين مسئله فقط زماني حمقق 

خواهد گرديد آه نريوي انساني بطور مناسب آموزش 
 .ديده باشند

املللي در زمينه شرآت آنندگان در مسينار بني
ريقا، منعقده در آامپاال از شرايط زندان در اف

موارد زير را توصيه  ١٩٩٦سپتامرب  ٢١تا  ١٩

 :آردند

اينكه بايد يك جايگاه استخدامي مناسب  -١

 .براي نريوي انساني زندان وجود داشته باشد

اينكه آليه نريوي انساني زندان بايد  -٢

وابسته به يك وزارختانه دوليت بوده و بايد 

فرماندهي بني يك رابطه صريح در زمينه 
اداره زندان مرآزي و نريوي انساني زندان 

 .برقرار باشد



 

اينكه دولت بايد جتهيزات و منابع مايل  -٣

آايف براي نريوي انساني مبنظور اجراي مناسب 
 .شرح وظيفه خود در نظر بگريد

هاي آموزشي اينكه هر آشور بايد برنامه -٤
مناسب را براي نريوي انساني زندان آه در 

افريقايي سازمان ملل براي  آن موسسه

پيشگريي از جرم و درمان جمرمني نيز دعوت به 
 .مشارآت گردد، در نظر بگريد

اي اينكه بايد موسسه ملي يا زيرمنطقه -٥
هاي آموزشي وجود براي ارائه اين برنامه

 .داشته باشد

اينكه اداره اجراي جمازات بايد بطور  -٦
مستقيم در استخدام نريوي انساني زندان 

 .خله منايدمدا

 جمازاهتاي جايگزين

با التفات به اينكه در مساعي راجع به آاهش 
مجعيت زايد بر ظرفيت زندان، برخي آشورها در 

صدد يافنت راه حل از طريق عفو عمومي و خصوصي 

 .انديا تأسيس زنداهناي جديد برآمده
با حلاظ اينكه مجعيت زايد بر ظرفيت زمينه برخي 

مشكالتي آه براي نريوي انساني  از قبيلمشكالت 

 ..را فراهم می کند  گرددمي ايجاد 
با توجه به تأثري حمدود زندان به ويژه بر آناني 

آه جمازاهتاي آوتاه مدت را دريافت منوده و هزينه 
ی زندان بر آل جامعه با حلاظ قوايد زايدالوصف

آشورهاي افريقايي در اختاذ تدابريي آه  که

ي سالب آزادي به ويژه در پرتو جايگزين جمازاهتا
 .بدست آورده اند  اصول حقوق بشر گرديده است

با حلاظ اينكه خدمات اجتماعي و يا تدابري 
غريسالب آزادي، جايگزينهاي ابتكاري زندان 



 

وبند و اينكه اين زمينه بايد در افريقا سحم

 .يابد توسعه 
مهچنني با حلاظ اينكه جربان خسارت يكي از ارآان 

آيفرهاي غريسالب آزادي است مهچنني با  ضروري
گردند التفات بيشرت به اينكه مقرراتي آه وضع مي

توانند تضمني آنند آه خدمات اجتماعي و ساير مي

تدابري غريسالب آزادي بايد بعنوان يك جايگزين 
-شرآت آنندگان در مسينار بني. زندان بكار روند

، املللي در زمينه شرايط زندانيان در افريقا
 ١٩٩٦سپتامرب  ٢١ايل  ١٩منعقده در آامپاال از 

 :موارد زير را توصيه منودند

اينكه جرامي خرد بايد حسب رويه جاري  -١
مورد رسيدگي قرار گريند مشروط به اينكه 

اصول حقوق بشر رعايت گردد و اشخاص ذيربط 
 .به آن رضايت داده باشند

از بايداينكه در مواقع ممكن، جرامي خرد  -٢

گري مورد رسيدگي قرار گريد و يطريق مياجن
بني طرفني ذيربط بدون توسل به اختالف  بايد 

 .سيستم عدالت آيفري حل و فصل گردد

پرداخت اينكه اصل جربان خسارت مدني يا  -٣

بايد با حلاظ توانايي مايل جمرم يا  غرامت

 .اش به اجرا در آيدبزهديده

 از اينكه در صورت امكان، عوايد حاصل -٤

به بايد  شود، ط جمرم اجنام ميآاري آه توس
 .مصرف جربان خسارت بزهديده برسد

اينكه خدمات اجتماعي و ساير تدابري  -٥
 نسبتغريسالب آزادي، در صورت امكان، بايد 

 .به زندان در اولويت باشد

بايد در زمينه امكان اجراي مدهلايي آه  -٦
آميز در افريقا در زمينه بطور موفقيت



 

رد پذيرش قرار تدابري غريسالب آزادي مو

گرفته است و اجراي آن در ساير آشورهايي 
 ،اندآه تاآنون از آن استفاده نكرده

 .مطالعه علمي صورت گريد

بايد درباره اهداف  ماينكه عموم مرد -٧

اين جايگزينها و اينكه مكانيزم آارآرد 

 .آهنا چگونه است مورد آموزش قرار گريند

 آميسيون افريقاي حقوق بشر

اينكه آميسيون افريقاي حقوق بشر تضمني با حلاظ 
ترويج محايت از حقوق بشر در افريقا را برعهده 

 .دارد

مهچنني با حلاظ اينكه اين آميسيون در مواقع خمتلف 
توجه ويژه خود به موضوع شرايط نامناسب زندان 

در افريقا را نشان داده است و اينكه قبًال در 
اي اختاذ ها و تصميمات ويژهاين خصوص قطعنامه

 .منوده است

املللي درباره شرايط شرآت آنندگان در مسينار بني
تا  ١٩در افريقا، منعقده در آامپاال از  نزندا

توصيه منودند آه آميسيون  ١٩٩٦سپتامرب  ٢١
افريقايي حقوق بشر افريقايي اقدامات زير را 

 :معمول دارد

به فعاليت خود در زمينه نيل به  -١
ول شرايط زندان در اولويتهاي مربوط به حت

 .سراسر افريقا ادامه دهد

در اسرع وقت يك گزارشگر خمصوص در زمينه  -٢

 .زنداهنا در افريقا را معريف منايد

هاي مندرج در دولتهاي عضو را از توصيه -٣
 واعالميه حاضر مطلع آند و هنجارها 

استانداردهاي زندان سازمان ملل متحد را 
 .به اطالع عمومي برساند



 

ذيصالح  اتموسسبا سازماهناي غريدوليت و ساير  -٤

هاي مندرج اجراي توصيهازمبنظور اطمينان 
در اعالميه حاضر در آليه دولتهاي عضو 

 .مهكاري آند

 ١جايگاه اتباع خارجي در آيني دادرسي آيفري -٦

 شوراي اقتصادي و اجتماعي

در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر آه بوسيله 

مورخ  ٢١٧ A (III)قطعنامه مشاره جممع عمومي در 

 .پذيرفته و اعالم گرديده است ١٩٤٨دسامرب  ١٠
املللي ذيربط در با التفات به اسناد قانوني بني

زمينه حقوق بشر مهچنني با التفات به قواعد 

استاندارد حداقل براي حنوه برخورد با زندانيان 
آه در اولني آنگره سازمان ملل در زمينه پيشگريي 

تا  ٢٢رم و درمان جمرمني منعقده در ژنو از از ج

مورد قبول قرار گرفته و به  ٢ ١٩٥٥سپتامرب  ٣
تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي حسب قطعنامه 

(XXIV) C رسيده است، و  ١٩٥٧ژوالي  ٣١مورخ  ٦٦٣

تشريفات راجع به اجراي موثر قواعد استاندارد 

حداقل براي درمان زندانيان، آه بوسيله اين 

مي / ٢٥مورخ  ٤٧/١٩٨٤ورا در قطعنامه مشاره ش
به تصويب رسيده و در پيوست آن درج  ١٩٨٤

 .گرديده است
 ٢٢مورخ  ١٥٩/٤٩با يادآوري قطعنامه مشاره 

جممع عموميع آه در آن جممع عمومي  ١٩٩٤دسامرب 

اعالميه سياسي و طرح اقدام جهاني عليه جرم 
سازمان يافته فراملي پذيرفته شده توسط 

آنفرانس وزراي جهان در زمينه جرم سازمان 

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي ٢٢/١٩٩٨قطعنامه مشاره  - ١
 .Aخبش  Iپيوست  ١٩٥٦ IV.٤اره فورش انتشارات سازمان ملل متحد، مش - ٢



 

 ٢١يافته فراملي منعقده در ناپل ايتاليا از 

 ١.را به تصويب رسانده است ١٩٩٤نوامرب  ٢٣تا 
با اميان به ضرورت حلاظ آرامت انساني و به رمسيت 

شناخنت حقوق اشخاص مشمول آيني دادرسي آيفري 
بنحوي آه در ميثاقهاي مربوط به حقوق بشر 

 ٢.مندرج است

با تشويق دولتهاي عضو آه تاآنون در اين زمينه 
تدابري زير را بررسي و  کهانداقدامي ننموده

 :مورد قبول قرار دهند
بطور دقيق اين مسئله را بررسي آنند آه : الف

در چه مواقعي اتباع خارجي مشمول تعقيب آيفري 

املللي در زمينه تعقيب آه از نظر بني یاز حقوق
آيفري در آليه مراحل آيني دادرسي به رمسيت 

 .مند هستندشناخته شده است هبره
آه مشمول اطمينان حاصل منايند آه اشخاصي : ب

آيفرهاي خيلي شديد سلب آزادي يا شرايط 

نامطلوب زندان در يك آشور نيستند صرفًا به 
 .دليل تابعيت خارجي آهنا نباشد

ساز و آار ضروري براي تضمني اينكه آليه : ج
اتباع بيگانه موضوع آيني دادرسي آيفري آه زبان 

مادري وي آن زباني نيست آه در آشور جمري آيني 

رود يا بدين دليل آه يه وي بكار ميدادرسي عل
او قادر به فهم ماهيت چنني تشريفاتي نيست، را 

تا منظور منايند بنحوي آه وي در سراسر حماآمه 

از خدمات يك مرتجم شفاهي حدي آه امكانپذير است 
 .مند گرددمناسب با زبان مادري هبره

هاي داخلي در مواقعي آه قانون يا رويه: د
براي اتباع بيگانه در وضعيت دهد، اجازه مي

مشابه با اتباع داخلي، مشروط به احراز شرايط 

                                                 
٧٤٨/٤٩ - ١/A  پيوست، خبش ،I  قسمت ،A. 
 .جممع عمومي پيوست ٢٢٠٠ A (XX)قطعنامه مشاره  - ٢



 

آامل، جمازاهتاي آيفري جايگزين يا جمازاهتاي 

اداري حسب مقررات دولت جمري آيني دادرسي، منظور 
 .منايند

املللي مساعي براي اجراي اسناد بني تشريک: هـ 
الزم االجرا از قبيل آنوانسيون وين در زمينه 

ضمنًا حاوي الزام بر اعالم به  که وابط آنسويلر

مقامات آنسويل در زمينه بازداشت شهروندان 
 .آهناست

اعالميه آروشا در زمينه شيوه ادارة مطلوب  -٧
 زندان

با آگاهي از اين واقعيت آه اداره زنداهنا يك 

خدمت اجتماعي است و اينكه آگاه آردن عمومي از 
. برخوردار استآارآرد خدمات زندان از امهيت 

مهچنني با آگاهي از ضرورت ترويج شفاف سازي و 
مسئوليت پذيري در اداره زنداهنا و در زمينه 

 زندانيان در افريقا

با يادآوري، اعالميه آامپاال در زمينه شرايط 
آه حاوي يك فهرست براي  ١زندان در افريقا

 .اصالحات آيفري در افريقا است
مورد خدمات با تذآر اعالميه آادوما در 

آه استفاده بيشرت از تدابري غريسالب  ٢اجتماعي

درجات  در مقياس آيفري آزادي درخصوص جراميي آه
 .دهندپايني را خبود اختصاص مي

افريقايي حقوق بشر  منشورمهچنني با تذآر مقررات 

 ٤املللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بني٣ ١٩٨١
ي و املللي حقوق اقتصادي، اجتماعميثاق بني

و آنوانسيون عليه شكنجه و ساير  ٥فرهنگي
برخوردها يا جمازاهتاي خشن، غريانساني و 

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيوست ٢٧/١٩٩٩قطعنامه مشاره  - ١
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيوست ٣٦/١٩٩٧قطعنامه مشاره  - ٢
 .I، پيوست ٢٣/١٩٩٨قطعنامه مشاره  - ٣
 .جممع عمومي پيوست ٢٢٠٠ A(XXI)قطعنامه  - ٤
 .جممع پيوست ٤٦/٣٩قطعنامه مشاره  - ٥



 

حق حيات، دادرسي فوري و آرامت  آه  ١خوارآننده

 .آندانساني را تضمني مي
با التفات به قواعد استاندارد حداقل در زمينه 

برخورد با زندانيان، قواعد استاندارد حداقل 
ينه اجراي عدالت براي سازمان ملل متحد در زم

جمموع اصول براي محايت  ٢)قواعد پكن(نوجوانان 

از آليه اشخاصي آه حتت هر نوع از بازداشت يا 
و جمموعه قواعد رفتار  ٣اندحبس قرار گرفته

 ٤مقامات رمسي جمري قانون
مهچنني با التفات به اينكه مأمورين زندان، آه 

محايت از املللي در زمينه استانداردهاي ملي و بني

آنند اين حق را دارند آه زندانيان را رعايت مي
- توسط مقامات زندان وقيت آه آهنا خبدمت گرفته مي

شوند و در جامعه بطور آلي مورد احرتام قرار 
 .گريند

با التفات به اين آه در اآثر زنداهناي افريقا، 

املللي بنحو اين استانداردهاي حداقل ملي و بني
 .آينددر مينامطلوب به اجرا 

روسای شرآت آنندگان در چهارمني آنفرانس 
اصالح و تربيت افريقاي مرآزي، شرقي و  سرويسهای

فوريه  ٢٧تا  ٢٣در آروشا از  منعقدهجنوبي 

 :درخصوص اصول زير توافق منودند ١٩٩٩
ترويج و اجراي روشهاي مطلوب اداره : الف

املللي زندان، در تطابق با استانداردهاي بني

ذآر و اصالح قوانني ملي براساس اين صدرال
استانداردها چنانچه تاآنون مورد عمل قرار 

 .نگرفته است

                                                 
 .جممع عمومي پيوست ٤٦/٣٩قطعنامه مشاره  - ١
 .جممع عمومي پيوست ١٧٣/٤٣قطعنامه مشاره  - ٢
 .جممع عمومي پيوست ١٧٣/٤٣قطعنامه مشاره  - ٣
 .عمومي پيوستجممع  ١٦٩/٣٤قطعنامه مشاره  - ٤



 

اصالح و حتول روشهاي اداره زندان، در : ب

زنداهناي فردي و در سيستم اجراي جمازات بعنوان 
يك آل، مبنظور افزايش شفافيت و تأثري در قلمرو 

 .سرويس زندان
انساني زندان، و اي بودن نريوي تقويت حرفه: ج

 .ترقي شرايط آاري و زندگي آنان

حلاظ و محايت حقوق و آرامت زندانيان مهچنني : د
 .امللليتضمني رعايت استانداردهاي ملي و بني

هاي آموزشي براي نريوي انساني هتيه برنامه: هـ
اداره زندان بنحوي آه حاوي استانداردهاي حقوق 

گردد و  بشر با روشي آه واقعي و مرتبط تلقي

تقويت پايه مهارتي مأمورين زندان و تأسيس 
هيات آموزشي آنفرانس سران خدمات اصالح و تربيت 

 .افريقاي مرآزي، شرقي و حقوقي براي اين منظور
اجياد ساز و آارهاي اجراي عدالت آيفري حاوي : و

آليه ارآان سيستم عدالت عدالت آيفري آه 

مساعي در قابليت مهاهنگ سازي فعاليتها و تشريك 
 .حل و فصل مشكالت مشرتك را داشته باشد

دعوت از گروههاي اجتماعي مدني به زندان : ز
مبنظور فعاليت در معيت سرويسهاي زندان با هدف 

هاي اصالح شرايط زندان و فعاليت در حوزه

 پرياموني زندان
- درخوست از دولتها و سازماهناي ملي و بني: ج

 .از اعالميه حاضراملللي براي ارائه محايت آامل 



 

 عدالت در زمينه نوجوانان: مبحث دوم

قواعد استاندارد حداقل در زمينه  -٨
 ١)قواعد پكن(اجراي عدالت براي نوجوانان 

 قسمت اول
 اصول عمومي

 رويكردهاي اساسي -١

در چهارچوب و با بايد دولتهاي عضو  -١-١
رعايت منافع عمومي، رفاه نوجوانان و 

اقدامات خود خانواده آهنا را در دستور آار 
 .قرار دهند

را دولتهاي عضو بايد مساعي خود ب -١-٢
آه براي جوانان  منايند گسرتش شرايطي معطوف

يك زندگي معنادار در جامعه آه در طي آن 

چنانچه وي در معرض رفتار آژمدارانه قرار 
گرفت، بتواند براساس آموزش و تقويت شخصيت 

تا حد امكان خود را از جرم و احنراف مصون 
 .نگه دارد

توجه بايسته بايد به تدابري عيين آه شامل  -١-٣

خانواده،  بسيج آليه منابع احتمايل شامل
اشخاص داوطلب و ساير گروههاي اجتماعي 

اجتماعي با هدف ات موسسمهچنني مدارس و ساير 

گسرتش رفاه نوجوانان با رويكرد آاهش ضرورت 
 توسل به مداخله قانوني و تعامل موثر

منصفانه و انساني با نوجوان در صورت نقض 
 .مبذول گردد، قوانني 

عدالت در اين موضوع بايد درك گردد آه  -١-٤

زمينه نوجوانان بعنوان يك رآن داخلي 
فرايند توسعه ملي هر آشور در چهارچوب 

جامع عدالت اجتماعي براي آليه نوجوانان 

                                                 
 .جممع عمومي پيوست ٣٣/٤٠قطعنامه مشاره  - ١



 

بر اين اساس در زمان . يدآ به حساب مي

مشابه، بايد تشريك مساعي در زمينه محايت 
آميز در مساملت یقطع پذيرشاز نوجوانان و 

 .جامعه بعمل آيد
ن قواعد بايد با توجه به شرايط اي -١-٥

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاآم بر هر 

 .دولت عضو به اجرا درآيد
سرويسهاي عدالت در زمينه نوجوانان،  -١-٦

بايده بطور سيستماتيك توسعه يافته و با 
رويكرد توسعه و بقاء صالحيت نريوي انساني 

ذيربط، شامل روشها رويكردها و گرايشهاي 

 .گ گرددآنان مهاهن
 تفسري

اين رويكردهاي اساسي بسيار وسيع مربوط به 
سياست اجتماعي جامع بطور آلي است و هدف از آن 

گسرتش رفاه براي نوجوانان در بيشرتين قلمرو 

ممكن، آه ما حصل آن حتديد موارد استفاده از 
مداخله سيستم عدالت در زمينه نوجوانان است و 

  راتي به نوبه خود سبب تقليل دامنه خسا
. گردد آه ممكن است از هر مداخله حادث گرددمي

چنني تدابري مراقبيت براي نوجوانان قبل از در 

معرض جرم قرار گرفنت از لوازم منطقي سياست 
است آه نياز به اجراي اين قواعد را  اصولی

 .منايدمرتفع مي

بر نقش مهمي تاآيد دارد و  ١-٣تا  ١-١قواعد 
تماعي ساختاري در آن اينست آه يك سياست اج

زمينه نوجوانان در قلمرو پيشگريي از جرم و 
 .احنراف توسط نوجوانان بايد به اجرا درآيد

عدالت براي نوجوانان را بعنوان يك  ١-٤قاعده 

- رآن دروني عدالت اجتماعي براي نوجوانان برمي

به ضرورت  ١-٦مشرد و اين در حاليست آه قاعده 



 

نوجوانان بدون ناديده توسعه فراگري عدالت براي 

انگاري توسعه سياست اجتماعي پايدار براي 
نوجوانان بطور آلي با التفات به ضرورت توسعه 

 .دائمي سرويسهاي نريوي انساني توجه دارد
خواهد شرايط موجود در برخي از مي -١-٥قاعده 

اي را فراهم آند دولتهاي عضو آه ممكن است زمينه

منطبق  ضرورتًا  که يآه روش اجراي قواعد اختصاص
با روشي آه در دولتهاي ديگر پذيرفته شده، 

 .نباشد را بررسي آند
 قلمرو قواعد و تعاريف -٢

قواعد استاندارد حداقل زير بايد در  -٢-١

زمينه نوجوانان جمرم بصورت بيطرفانه بدون 
تفاوت از هر حيث بطور مثال از حيث نژاد، رنگ، 

و غريسياسي،  جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي
ريشه ملي و اجتماعي، تولد و ساير وضعيتهاي 

 .ديگر به اجرا درآيد

در چهارچوب اين قواعد، تعاريف زير بايد  -٢-٢
اي آه مهاهنگ با بوسيله دولتهاي عضو به شيوه

شان است، بكار رويكردها و مفاهيم سيستم حقوقي
 :رود

يك نوجوان يك طفل يا شخص غريبزرگسايل است : الف

حسب رويكرد سيستمهاي قانوني ممكن است به  آه
دليل ارتكاب جرم مشمول آيني دادرسي متفاوت از 

 .آيني دادرسي بزرگساالن شود

است آه ) فعل يا ترك فعل(يك جرم هر رفتار : ب
توسط قانون حسب رويكرد سيستمهاي حقوقي، قابل 

 .جمازات است
يك بزهكار نوجوان يك طفل يا غريبزرگسايل است : ج

ه متهم به ارتكاب جرم است يا ارتكاب جرم آ

 .توسط وي به اثبات رسيده است



 

از قوانني،  ایبايد مبنظور اجياد جمموعه  -٢-٣

قواعد و مقررات آه بطور اختصاصي درخصوص 
بزهكاران نوجوانان قابل اجرا باشد در قلمرو 

و ات موسسي هر آشور، اقدام گردد و مصالحيت 
يف مربوط به اجراي ارگاهناي خمصوص اجراي وظا

عدالت براي نوجوانان تاسيس و به شرح ذيل 

 :طراحي گردند
به نيازهاي خمتلف بزهكاران نوجوان آن : الف

گردد، توجه هنگام آه حقوق اساسي آهنا محايت مي
 .گردد

 .به نيازهاي جامعه توجه گردد: ب

قواعد ذيل بصورت آامل و منصفانه به اجرا : ج
 .در آيد

 تفسري
ستاندارد حداقل عمدًا بنحوي تنظيم قواعد ا

گرديده است آه در نظامهاي خمتلف حقوقي و در 

بدين منظور  .آليه زماهنا قابل اجرا باشد
اي از استانداردهاي حداقل مبنظور قرار جمموعه

دادن بزهكاران نوجوان حتت هر تعريفي از نوجوان 
و در هر سيستم آه با بزهكاران نوجوان مرتبط 

م آرده است اين قواعد بايد در مهه است، را اعال

موارد بصورت منصفانه و بدون اختالف از هر نوع 
 .آه باشد به اجرا در آيد

بر اين اساس برامهيت اجراي مهيشگي  -٢-١قاعده 

تبعيض اين قواعد را هرگونه  منصفانه و بدون 
اين قاعده در صدد . دهدمورد تأآيد قرار مي

  ١.حقوق آودك استتنظيم اصل مندرج در اعالميه 

                                                 
مهچنني بنگريد به آنوانسيون راجع به لغو آليه اشكال تبعيض عليه زنان  ١٣٨٦ (XIV)قطعنامه - ١
اعالميه آنفرانس جهاني مبارزه با نژادپرسيت و تبعيض نژادي ) پيوست ٨٠/٣٤قطعنامه مشاره (
اعالميه ) ١٩٧٨اگوست ١٤-٢٥. ژنو . ا نژادگرايي و تبعيض نژاديگزارش آنفرانس جهاني مبارزه ب(

قواعد ) ٥٥/٣٦قطعنامه (راجع به لغو آليه اشكال عدم تساهل و تبعيض مبتين بر دين يا اعتقاد 
، ١٧١/٣٥قطعنامه مشاره (استاندارد حداقل در زمينه حنوه برخورد با زندانيان، اعالميه آاراآاس 

 .٩و قاعده ) پيوست



 

را آه » جرم « و » نوجوان « آلمه  -٢-٢قاعده 

مورد  رااست » بزهكار نوجوان « ارآان مفهوم 
دهد، متين آه موضوع اصلي اين تعريف قرار مي

مهچنني بنگريد به . (قواعد استاندارد حداقل است
بايد متذآر شد آه تعيني قلمرو ). ٤و  ٣قاعده 

ست آه بايد وابسته به سين وابسته به، و بديهي ا

رويكرد نظام قانوني ذيربط با توجه آامل به 
وضعيت اقتصادي، اجتماعيع سياسي، فرهنگي و 

اين رويكرد . سيستم قانوني دولتهاي عضو باشد
آند آه اختالف چشمگريي حتت اي را فراهم ميزمينه

و سال و باالتر وجود  ١٨تا  ٧تعريف نوجوان از 

 .داشته باشد
فاتي بـا توجـه بـه اخـتالف سيسـتمهاي      چنني اختال

رسـد و سـبب    حقوقي ملي اجتناب ناپذير بنظر مـي 
کــاهش تــأثري قواعــد اســتاندارد حــداقل مزبــور 

 .منيشود

به مسئله ضـرورت قانونگـذاري ملـي     -٢-٣قاعده 
ويــژه بــراي اجــراي کمــال مطلــوب ايــن قواعــد 

استاندارد حداقل هم از حيـث قـانوني و هـم از    
 .پردازد ميحيث اجرايي، 

 ـ قلمرو اين قواعد٣

ـ مقررات ذيربط از اين قواعد نه تنها بايد ٣ـ١
در خصوص بزهکاران نوجوان به اجرا در آيد بلکه 

درباره نوجواناني که مرتکب برخي از رفتارهـاي  

گردند که در صورت ارتکاب توسط بزرگسـال   خاص مي
 .رود نيز به کار مي ،جنبه کيفري نداشتند

بايد به منظور توسعه قلمـرو اصـول   ـ تالشها ٣ـ٢
مندرج در اين قواعـد بـه کليـه نوجوانـان کـه      

مشمول اقدامات رفـاهي و آيـني مراقبـت هسـتند،     

 .صورت پذيرد



 

ـ تالشها مهچنني بايد مبنظور توسعه قلمرو اصول ٣ـ٣

مندرج در اين قواعد براي بزهکاران جوان بعمـل  
 .آيد

 تفسري
تاندارد حداقل محايت مندرج در قواعد اس ٣قاعده 

را براي اجراي عدالت در زمينه نوجوانان توسعه 

 :ميدهد تا شامل
در خصوص جرامي موسوم به جرامي وضعييت مندرج : الف

هاي حقـوقي خمتلـف کـه در آن برخـي از      در سيستم
رفتارهاي جرم انگاري شده داراي دامنـه گسـرتده   

نوجوانان در قياس با بزرگساالن است اي نسبت به 

له فرار ، عدم رعايت مقـررات مدرسـه يـا    از مج(
 )٣ـ١قاعده ) (عدم اطاعت از خانواده، و غريه

ج ـ تشريفات مربوط به جوانان بزهکار، وابسـته   
به روندي که هـر مرحلـه در حمـدوده سـين ذيـربط      

 )٣ـ٣قاعده (اقتضاء ميکند 

توسعه قلمرو اين قواعد مبنظور تعميم به اين سه 
 .رسد حوزه موجه بنظر مي

هاي حداقلي را در اين قلمروهـا   تضمني ٣ـ١اعده ق
اقدام مطلـوبي را در   ٣ـ٢منايد و قاعده  مقرر مي

نيل به عدالت منصـفانه ، و انسـاني در زمينـه    

نوجواناني که در تعارض با قوانني هستند، مدنظر 
 .قرار داده است

 ـ سن مسئوليت کيفري۴

ـ در آندسته از سيستمهاي قانوني که مفهـوم  ۴ـ١
مسئوليت کيفري به رمسيت شـناخته شـده اسـت،    سن 

 باشد کـه اي کم  ابتداي اين سن نبايد به اندازه
مبدأ سن بدون توجه به واقعيـت بلـوغ احساسـي،    

 .هوشي و عقالني تعيني گردد

 تفسري



 

حداقل سن مسئوليت کيفري با حلاظ تاريخ و فرهنگ 

رويکرد جديد بـر آنسـت کـه    . اختالف فاحشي دارد
کـان اخالقـي و روانـي مسـئوليت     طفل بتوانـد ار 

يـک   ردیبدين معين که در موا. کيفري را درک کند
طفل، با حلاظ قـدرت متيـز و درک ميتوانـد بابـت     

 .ته شودنسرفتارهاي اساسًا غري اجتماعي مسئول دا

چنانچه سن مسئوليت کيفري بسيار پايني تعيني شده 
يا کف سن مسئوليت کيفـري نـامعني باشـد مفهـوم     

بطـور کلـي، يـک    . وجـه خواهـد بـود   مسئوليت بال
ارتباط نزديـک بـني مفهـوم مسـئوليت در زمينـه      

احنراف يا رفتار کيفري و ساير حقـوق و تکـاليف   

از قبيل سـن ازدواج، رشـد   (اجتماعي وجود دارد 
 )مدني وغريه

بنابراين بايد تالش گردد کـه در زمينـه حـداقل    
منطقي سن بنحوي که از نظر بني املللي نيز قابـل  

 .قبول باشد يک توافق بدست آيد

 ـ اهداف عدالت در زمينه نوجوانان ۵
ـ سيستم عدالت در زمينه نوجوانان بايد بـر  ۵ـ١

رفاه نوجوانان تاکيد منايد و تضمني منايد که هـر  
گونه واکنش در زمينه بزهکـاران نوجـوان بايـد    

 .مهيشه مناسب شرايط جرم و جمرمني باشد

 تفسري
ز مهمرتين اهداف عدالت در به دو قسمت ا ۵قاعده 

اولني هـدف توسـعه   . زمينه نوجوانان اشاره دارد

اين مسئله حمور اصلي آن دسته . رفاه نوجوان است
از سيستمهاي قانوني اسـت کـه در آن بزهکـاران    

نوجوان از طريق دادگاههاي خانوادگي يا مقامات 
گريند مع الوصف رفاه  اداري مورد رسيدگي قرار مي

ان مهچنني بايد در سيستمهاي قانوني و آسايش نوجو

که الزمه مدل دادگاه کيفري است نيز مورد تاکيد 
قرار گريد تا تشريک مساعي معطوف به امتنـاع از  



 

مهچنني بنگريد . (ضمانت اجراهاي صرفًا کيفري گردد

 )١۴به قاعده 
اين اصل بعنـوان يـک   . هدف دوم اصل تناسب است 

شـناخته شـده    وسيله کنرتل ضمانت اجراهاي کيفري
اغلب اين اصل با واژه استحقاق در تعامـل  . است

واکـنش نسـبت بـه    . رود با شـدت جـرم بکـار مـي    

بزهکاران نوجوان، بايد مبتين بر مالحظه نه تنها 
شدت جرم بلکه مهچنني اوضاع و احـوال مربـوط بـه    

اوضـاع و احـوال فـردي جمـرم     . شخص مرتکب باشـد 
خانوادگي، موقعيت  ، براي مثال وضعيت اجتماعي(

 کـه  ضرر و زيان ناشي از جرم يا سـاير عـواملي  

بايد ) وضعيت شخص مرتکب را حتت تاثري قرار ميدهد
براي مثال بـا  ( بر تناسب واکنش نيز موثر باشد

حلاظ سعي بزهکار براي جربان زيان وارده بـه جمـين   
عليه يا از روي اختيار شرايط اعاده جمـين عليـه   

 )اهم کردنبه زندگي عادي و مفيد را فر

بعبارت ديگر، واکنشهايي کـه هـدف از آن تضـمني    
رفاه و آسايش جمرم جوان است ممکن است زايـد بـر   

مقدار ضروري باشد و بر اين پايه سبب آسيب بـه  
حقوق اساسي اشـخاص جـوان بنحـوي کـه در برخـي      

سيستمهاي عدالت براي نوجوانان مالحظـه ميگـردد   

بـا حلـاظ    در اين جا، مهچنني، تناسب واکـنش . شود
شرايط جمرم و جرم، و از مجله جمين عليه بايدتضـمني  

 .گردد

ــده   ــًا قاع ــفانه در کليــه    ۵ذات واکــنش منص
هــاي مطروحــه در خصــوص احنــراف و جــرم   پرونــده

. نوجوانان، نه کمرت و نه بيشرت، را خواهان اسـت 
موضوعات مندرج در اين قاعده ممکـن اسـت زمينـه    

هاي جديـد   گونه: جنبه را فراهم کنددو  گسرتش در

احتيــاط در زمينــه و ابتکــاري واکــنش مبنظــور 



 

هرگونه توسـعه شـبکه کـنرتل اجتمـاعي رمسـي بـر       

 .نوجوانان مطلوب است
 ـ قلمرو صالحديدها۶

ـ با حلاظ نيازهاي اختصاصي خمتلـف نوجوانـان   ۶ـ١
مهچنني تنوع تـدابري در دسـرتس، حمـدوده مناسـيب از     

صالحديد بايد درکليه مراحل آيني دادرسي و سـطوح  

 شـامل خمتلف اجراي عدالت در زمينـه نوجوانـان،   
 ، بعد از شروع،حتقيقات، تعقيب، دادرسي و نظارت

 .اجازه داده شود
تالش گردد تا در کليه مراحـل و  ـ مهچنني بايد ۶ـ٢

کايف مقامـات   یسطوح اجراي اين صالحديد، پاسخگوي

 .جمري صالحديد لوث نگرديده تضمني گردد
ـ اشخاصي که ايـن صـالحديد را بـه اجـرا در     ۶ـ٣

آورند بايد به ويژه داراي صـالحيت بـوده يـا     مي
مبنظور اجراي صحيح آن در چهـارچوب کارکردهـا و   

ره آموزشــي را طــي کــرده اختيــارات قــانوني دو

 .باشند
 تفسري

ـ مرکـب از تعـدادي     ۶ــ ٣و  ۶ــ ٢، ۶ـ١ قاعده ی
ساختارهاي مهم در زمينه اجراي موثر، منصـفانه  

 :و انساني عدالت در زمينه نوجوانان است

ضرورت اجازه اجراي قـدرت ناشـي از صـالحديد در    
ضـرورت اجـازه اجـراي     ، کليه سطوح مهم فرايند

يد در کليه سطوح مهم فرايند ت ناشي از صالحدرقد

گير در اين زمينه مزبور بنحوي که اشخاص تصميم 
، بتوانند دست به اقداماتي بزنند که بنظر مـي  

رسد در هر مورد خـاص بسـيار پـر امهيـت اسـت و      
ضرورت در نظر گرفنت ساز و کار نظارتي بـا هـدف   

جلــوگريي از هــر گونــه ســو اســتفاده از قــدرت  

اصـل  . قوق بزهکاران جوانصالحديدي و صيانت از ح
اي مناسب ترين ابزارهايي  پاسخگويي و اصول حرفه



 

هستند براي جلوگريي از توسعه زايد الوصف دامنه 

اي و  صــالحديد بنــابراين، شــرايط احــراز حرفــه 
آموزشهاي ختصصي، بعنوان يـک ابـزار ارزمشنـد در    

زمينه اجراي صحيح صالحديد در موضوعات مرتبط با 
زمينـه نوجوانـان بزهکـار، در    اجراي عدالت در 

مهچنني بنگريد . (اينجا مورد تاکيد قرار مي گريند

تنظيم اصول راهنماي ويژه ) ٢ـ٢و  ١ـ۶به قاعده 
در زمينه اجراي اين صـالحديد و متهيـد مقرراتـي    

ها بـا هـدف    پژوهش و ساير شيوه، براي جتديدنظر 
جتويز بررسي دقيق تصميمات و اصل پاسـخگويي، در  

چــنني . گــريد مــورد تاکيــد قــرار مــي ايــن حــوزه

. سازوکارهايي در اين قواعد تعيني نگرديده انـد 
چه درج اين ساز و کارها در قواعـد اسـتاندارد   

حداقل طي مشکل است چه به آساني منيتواند کليـه  
مصاديقي که با هم اختالفاتي نيـز دارنـد را در   

 .هاي اجراي عدالت پوشش دهد سيستم

يني دادرسي، از قبيل اصـل  ـ تضمينات اساسي آ٧ـ١
برائت، حـق اطـالع از اهتامـات، حـق سـکوت، حـق       

استفاده از معاضدت وکيل، حق حضور والـدين يـا   
سرپرستان، حق مواجه حضوري و سـوال از شـهود و   

حق جتديدنظر به مقام باالتر بايد در کليه مراحل 

 .رسيدگي تضمني گردد
 تفسري

کـه   ـ به چند نکته مهـم تاکيـد دارد  ٧ـ١قاعده 

ارکان ضروري يـک حمـاکم منصـفانه و عادالنـه را     
يان منوده و از نظر بني املللي در اسـناد حقـوق   ب

 .بشري جاري به رمسيت شناخته شده است
بطـور مثـال، اصـل    ) ١۴مهچنني بنگريد به قاعده (

اعالميـه جهـاني    ١١برائت اغلب مبتين بـر مـاده   



 

ميثـاق بـني    ١۴مـاده   ٢و پـاراگراف   ١حقوق بشر

 .است ٢لي حقوق مدني و سياسياملل
از قواعد استاندارد حداقل مواردي را  ١۴قاعده 

بطور ويژه مشخص ميکنـد کـه بـراي رسـيدگي بـه      
پرونده نوجوانان از امهيـت برخـوردار اسـت بـه     

تضـمينات آيـني دادرسـي     ٧ـ١ويژه وقيت که قاعده 

 .بسيار اساسي را بطور عام تاييد ميکند 
 ـ محايت از حرمي خصوصي٨

خصوصي بايد در کليـه   ـ حق نوجوانان به حرمي٨ـ١
مراحل با هدف جلوگريي از ايراد صـدمه از طريـق   

علين بودن ناموجه يا فرايند برچسـب زنـي مـورد    

 .احرتام قرار گريد
ـ اصوًال ، هيچگونه اطالعـاتي کـه منتـهي بـه     ٨ـ٢

شناسايي هويـت بزهکـار نوجـوان ميشـود نبايـد      
 .منتشر گردد

 تفسري

مهيت صـيانت از حـق نوجـوان بـه حـرمي      ا ٨قاعده 
اشـخاص غـري    .دهـد  خصوصي را مورد تاکيد قرار مي

. بزرگسال، بطور ويژه مستعد لکه دار شدن هستند
حتقيقات جرمشناسي در زمينـه فرايندبرچسـب زدن،   

حقايقي را در زمينه آثار خمـرب ناشـي از هويـت    

دهي داميي اشخاص نوجوان بعنوان منحرف يـا جمـرم   
 .اند دهآشکار کر

مهچنني امهيت محايت از نوجوانان در خصـوص   ٨قاعده 

آثار معکوسي که ممکن است از انتشار پرونـده در  
 :جـوان  رمينبطور مثال نام جمـ (هاي عمومي  رسانه

ناشي شود را مورد تاکيـد  ) متهم باشند يا حمکوم
منافع نوجوانان بايد مورد محايـت  . قرار مي دهد

اصـويل بايـد مـورد    قرار گريد و حـداقل از نظـر   

                                                 
 جممع عمومي ٢١٧ A(III)طعنامه مشاره ق - ١
 .جممع عمومي پيوست ٢٢٠٠ A(XXI)بنگريد قطعنامه مشاره  - ٢



 

بـا   ٨مندرجات عمومي قاعـده  . (صيانت قرار گريد

 .)آمده است ٢-١جزئيات بيشرت در قاعده 
 ـ شرط حفاظيت٩

ـ هيچيک از اين قواعد، نبايد بنحـوي تفسـري   ٩ـ١
شود که مانع اجراي قواعد استاندارد حـداقل در  

کـه بوسـيله    ١زمينه حنوه رفتـار بـا زنـدانيان   

فته شـده و سـاير اسـناد    ملل متحد پذيرسازمان 
حقوق بشري و استانداردهايي که بوسـيله جامعـه   

بــني املللــي در رابطــه بــا مراقبــت و محايــت از 
 .جوانان به رمسيت شناخته شده است گردد

 تفسري

اين هدف را دنبال ميکند که هـر گونـه    ٩قاعده 
کج فهمي در تفسري و اجراي قواعـد حاصـر را بـا    

در اسـناد ذيـربط   حلاظ چهار چـوب اصـول منـدرج    
موجود يا اسناد حقوق بشر بني املللي در حال شکل 

گريي و استانداردهايي از قبيـل اعالميـه جهـاني    

املللـي حقـوق اقتصـادي،     حقوق بشر، ميثـاق بـني  
اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بني املللي حقوق مدني 

و سياســي و اعالميــه حقــوق کــودک و پــيش نــويس 
ايـن  . فـي منايـد  کنوانسيون حقـوق کـودک را منت  

موضوع بايد درک گردد که اجراي اين قواعد بايد 

بدون آسيب به هر گونه اسناد بني املللي که ممکـن  
است حاوي مقررات باقلمرو اجرايي وسيع تر باشد 

 )٢٧مهچنني بنگريد به قاعده . (صورت پذيرد

 قسمت دوم
                                                 

قواعد استاندارد حداقل در زمينه حنـوه رفتـار بـا زنـدانيان و توصـيه       - ١
 ٣١ C(XXIV)۶۶٣در قطعنامه مشـاره  . پذيرفته شده است ١٩۵۵هاي ذيربط در  نامه

شوراي اقتصادي و اجتماعي اين قواعـد اسـتاندارد حـداقل را بـه      ١٩۵٧ژوالي 
هاي مربـوط بـه گـزينش و آمـوزش نـريوي       تصويب رساند و بطور ضمين توصيه نامه

انساني هنادهاي کيفري و اصالح و تربيت و هنادهاي کيفـري و کانوهنـاي اصـالح و    
بـه دولتـها توصـيه کـرد کـه      اين شورا . تربيت بز را مورد تاييد قرار داد

التفات مناسب به پذيرش و اجراي اين قواعد استاندارد حداقل را بعمل آورده 
ها را حـيت االمکـان بطـور کامـل در اداره هنادهـاي       و دو دسته از توصيه نامه

حسـب   ٩٧کيفري و اصالح و تربيت در نظر گرينده درج قاعده جديـد يعـين قاعـده    
 .رمسيت يافت ١٩٧٧مي  ١٣مورخ  ٢٠٧(LXII)6قطعنامه مشاره 



 

 حتقيقات و تعقيب

 ـ اولني متاس١٠
والــدين يــا بــه حمــض دســتگريي نوجــوان،  ١٠ـــ١

سرپرستان او بايد فوري از ايـن دسـتگريي مطلـع    
شوند و در مواردي که ايـن اعـالم فـوري نـاممکن     

است، والدين يا سرپرسـتان بايـد در کوتـاهرتين    

 .زمان ممکن از آن اطالع يابند
ـ يک قاضي يا يک مقام يا ارگان رمسي ديگـر  ١٠ـ٢

بايد بدون تاخري مسئله آزادي را مـورد رسـيدگي   
 .دهد قرار

ـ متاسـهاي بـني آژانسـهاي اجـراي قـانون و      ١٠ـ٣

بزهکار نوجوان، بايد بنحوي ساماندهي گردد کـه  
از جايگاه ثانوي نوجوان صـيانت منايـد، آسـايش    

نوجوان را افزايش دهد و از ايراد آسيب بـه او  
با حلاظ اوضاع و احوال خاص هـر مـورد، جلـوگريي    

 .بعمل آورد

 تفسري
قواعـد   ٩٢در قاعـده   علـي االصـول   ١٠ــ ١قاعده 

استاندارد حداقل در زمينه رفتار با زنـدانيان  
 .گنجانيده شده است

بايـد بـدون تـاخري    ) ١٠-٢اعده ق(مسئله آزادي، 

ديگـري مـورد    ذيصـالح بوسيله يک قاضي يا مقـام  
قسمت اخري به هر شخص . بررسي و رسيدگي قرار گريد

ترين مفهوم اين واژه اشـاره   در گسرتده موسسهيا 

رد که شامل هياهتاي اجتماعي يا مقامات پلـيس  دا
می  که داراي حق آزادي يک شخص دستگري شده هستند

 ١٩مـاده   ٣مهچنني بنگريد بـه پـاراگراف   . (گردد
 ).ميثاق بني املللي حقوق مدني و سياسي

به چند جنبه اساسي مرتبط بـا آيـني   -١٠-٣قاعده 

دادرسي و حنوه رفتـار از طـرف پلـيس يـا سـاير      
هــاي کيفــري  اجــراي قــانون در پرونــده مقامــات



 

» جلـوگريي از صـدمه  «مبنظور . پردازد نوجوانان مي

داراي عبارت منعطفـي اسـت و شـامل سـاختارهاي     
بطــور مثــال (متنــوع واکــنش احتمــايل ميگــردد 

استفاده از الفاظ خشن، خشونت فيزيکـي، يـا در   
مداخلــه در فراينــدهاي ). فضــاي آزاد نگهداشــنت

زمينـه نوجوانـان يف نفسـه    راجع بـه عـدالت در   

 .باشـد » آسـيب زننـده  «تواند براي نوجوانان  مي
بايد بطور موسـع تفسـري   » جلوگريي از آسيب«واژه 

بنابراين ايراد حـداقل آسـيب ممکـن بـه      . گردد
هاي زايد بـر   نوجوان در اولني مرحله، مهچنني آسيب

اين مسئله بطـور ويـژه   . هاي ناصحيح آن يا آسيب

در اولني متاس با آژانسهاي اجراي قانون که ممکـن  
است عميقًا وجهه نوجوان در حکومـت و جامعـه را   

الوه عـ . حتت تاثري قرار دهداز امهيت برخوردار است
بر اين، موفقيت هرگونه مداخله بعدي بطور وسيع 

شـفقت و حمبـت    ،وابسته به چـنني متامهـاي اوليـه   

 .واقعي در اين وضعيتها مهم هستند
 ـ قضا زدايي١١

ـ در مواقع مناسب بايد اين مسئله حلاظ شود ١١ـ١
که به مسائل بزهکاران نوجوان بدون ارجـاع بـه   

ح منـدرج در  حماکمه رمسي از طريـق مقامـات ذيصـال   

 .رسيدگی شود زير  ١۴-١قاعده 
به که ـ پليس، دادستان يا ساير آژانسهايي ١١ـ٢

کنند، بايد ايـن   هاي نوجوانان رسيدگي مي پرونده

اختيار اعطا گردد کـه حسـب صـالحديد خـود ايـن      
ها را بدون توسـل بـه اسـتماع رمسـي بـا       پرونده

رعايت معيارهاي مقرر درزمينـه سيسـتم قـانوني    
مهچنني رعايت اصول مندرج در اين قواعد حل ذيربط 

 .و فصل کنند

ـ هر گونه قضـازدايي از قبيـل ارجـاع بـه     ١١ـ٣
اجنمنهاي مناسب يا ساير سرويسها بايد مسبوق به 



 

. رضايت نوجوان يا والدين يا سرپرستان وي باشد

مشروط به اينکه تصميم راجع به ارجـاع پرونـده   
حسب درخواست  قابل جتديدنظر توسط يک مقام ذيصالح

 .باشد
ـــ مبنظــور تســهيل رســيدگي صــالحديدي بــه  ١١ـــ۴

هاي نوجوانان بايد سعي شود برنامه هـاي   پرونده

اجتماعي از قبيل نظـارت يـا راهنمـايي موقـت،     
ترميم يا جـربان خسـارات وارده بـه بـزه ديـده      

 .تدوين و مقرر گردد
 تفسري

قضازدايي، يعين احنراف از فرايند عدالت کيفري و 

، ارجــاع موضــوع بــه سرويســهاي محــاييت رلفــويف ا
در  ،اجتماعي، بطور عموم رمسًا يا بطور غـري رمسـي  

اين . اي از سيستمهاي قانوني مورد عمل است پاره
رويه مانع آثار منفـي عـوارض تشـريفات اجـراي     

بطـور مثـال   (عدالت براي نوجوانـان مـي گـردد    

هـاي   در برخي پرونـده ). برچسب حمکوميت، و جمازات
بنـابراين،  . مداخله مطلوبرتين واکـنش اسـت  عدم 

قضازدايي، در ابتداي کار بدون ارجاع سرويسهاي 
ايـن  . جايگزين هبرتين پاسخ حمسوب اسـت ) اجتماعي(

مسئله بطور ويژه درمواردي که جرم داراي ماهيت 

 اتموسسـ شديد نيست و خانواده، مدرسـه و سـاير   
کنرتل اجتماعي قبًال در اين زمينـه واکـنش نشـان    

اي مناسب و اساسـي   اند يا عن قريب به شيوه داده

مهانگونـه  . واکنش نشان خواهند دارد، مطلوب است
بيــان گرديــد، قضــازدايي،  ١١-٢کــه در قاعــده 

تواند در هر نقطه از تصـميم سـازي از طريـق    يم
پلــيس، دادســتان يــا ســاير آژانســها از قبيــل 

. ها ديواهنا، هياهتا يا شوراها بعمل آيد  اهدادگ

اين مسئله ممکن است بوسيله يک مقام ذيصـالح يـا   
تعدادي از مقامات ذيصالح يا کليه مقامات ذيصالح 



 

با رعايت قواعد و سياستهاي سيستمهاي ذيـربط و  

. در ارتباط با اين قواعـد، بـه اجـرا در آيـد    
يـت  ضرورتي ندارد که قلمرو آن به جـرامي کـم امه  

بري غـ حمدود گردد بر اين اساس، قضازدايي قابـل ت 
 .به يک ابزار مهم است

يـا  (بر امهيت رضايت بزهکـار جـوان    ١١-٣قاعده 

در خصـوص تـدابري انصـرايف    ) والدين يا سرپرستان
 .توصيه شده را مورد تاکيد قرار ميدهد

قضازدايي از طريق ارجاع بـه خـدمات اجتمـاعي    (
وه مغاير کنوانسـيون  بدون چنني رضاييت بطور بالق

 .است ١الغا کار اجباري

با اين حال، اين رضـايت منيتوانـد بـدون چـالش     
وقـات ميتوانـد ناشـي از    احمسوب گردد چه بعضـي  

ايـن قاعـده   . نااميدي حمض از جانب نوجوان باشد
به اين نکته تاکيد دارد کـه بايـد دقـت گـردد     

اجبار و هتديد بـالقوه در کليـه سـطوح فراينـد     

نوجوانان نبايـد احسـاس   . تقليل يابدقضازدايي 
بطور مثـال بـه دليـل    (کنند که حتت فشار هستند 

يـا مبنظـور اعـالم    ) خودداري از حضور در دادگاه
بـر  . هاي قضازدايي حتت فشـارند  رضايت به برنامه

اين اساس، پيشنهاد شده است که مقرراتـي بـراي   

ارزيابي عيين تناسـب وضـعيتهايي کـه بزهکـاران     
قرار مـي گرينـد بوسـيله يـک مقـام      جوان در آن 

مقام ذيصالح ممکـن  (ذيصالح حسب درخواست وضع گردد 

آمـده اسـت    ١۴است متفاوت از آنچـه در قاعـده   
وضــع مقرراتــي در زمينــه  ١١-۴قاعــده ) باشــد

جايگزينــهاي قابــل اســتمرار در زمينــه عــدالت 
درباره نوجوانان در فرايند شکل گريي قضـازدايي  

هـايي کـه    برنامه. ه ميکندتوصي راحمور –اجتماع 

                                                 
بوسيله کنوانسيون عمومي  ١٩۵٧ژوئن  ٢۵مصوب  ١٠۵کنوانسيون مشاره  - ١

 سازمان جهاني کار در اجالس چهاردهم با حلاظ منت اين کنوانسيون



 

پرداخت غرامت به جمين عليـه  ، در بر گرينده سازش 

هـايي کـه مبنظـور ممانعـت از نقـض       است و برنامه
مقررات در آينده از طريق نظارت موقت و ارشـاد  

اوضاع و احـوال  . بطور ويژه توصيه ميگردد ،است
حيت در مواقعي که جرامي شديد ارتکاب خاص پرونده 

درصورت اقتضا ممکن است سبب تناسب  يافته باشد ،

يف املثل جرم بار اول، رفتـاري  . (قضازدايي گردد
که حتت تاثري فشار دوستان هم شـان صـورت گرفتـه    

 )است و غريه
 ـ ختصص گرايي در پليس١٢

ـ مبنظور اجـراي مطلـوب تکـاليف، مـامورين     ١٢ـ١

پليسي که يف الفور يـا بطـور کامـل بـه مسـائل      
يا آندسته از مامورين کـه   پردازند نوجوانان مي

ــاري     ــگريي از بزهک ــور پيش ــده مبنظ ــي القاع عل
اند بايد بنحـو ختصصـي    نوجوانان استخدام گرديده

در شـهرهاي  . آموزش نظري و عملـي را بگذراننـد  

بزرگ واحد خمصوص پليس بايد براي نيـل بـه ايـن    
 .مقصود تاسيس گردد

 تفسري
 به ضرورت آموزش ختصصي کليـه مـامورين   ١٢قاعده 

 ایاجراي قانون که در زمينه اجـراي عـدالت بـر   

نوجوانان فعاليت دارندتوجه خاص معمـول داشـته   
نظر به اينکه پليس اولني مقـامي اسـت کـه    . است

ــه    ــدالت در زمين ــتم ع ــا سيس ــاس را ب ــني مت اول

نوجوانــان دارد، ايــن مســئله از کمــال امهيــت  
برخوردار است که مامورين آن به شيوه مناسـب و  

 .ل منايندآگاهانه عم
با توجه به ارتباط بني شهرنشيين و جرم که بطـور  

آشکار پيچيده است و افزايش جرم نوجـوان قـرين   

توسعه شهرهاي بزرگ بويژه رشـد سـريع و طراحـي    
بنـابراين واحـدهاي ختصصـي    ، نشده حمسوب ميگـردد 



 

پليس نه تنـها در راسـتاي اجـراي اصـول ويـژه      

بلکـه  ) ١-۶از قبيل قاعـده  (مندرج در اين بند 
عالوه بـر آن درتعمـيم زايـد الوصـف پيشـگريي و      

نظارت بر جرامي نوجوانـان و دسـتگريي بزهکـاران    
 .نوجوان انکار نکردني است

 بازداشت حني حماکمه -١٣

ـ بازداشت حني حماکمه بايد منحصـرًا بعنـوان   ١٣ـ١
آخرين راه کـار و در کمرتيـن زمـان ممکـن مـورد      

 .استفاده قرار گريد
امکانپـذير، تـدابري جـايگزين     ـ در مواقـع ١٣ـ٢

بايد جباي بازداشت حني حماکمه بکـار روداز قبيـل   

نظارت نزديـک، مراقبـت فشـرده يـا سـپردن بـه       
 .هاي آموزشي والدين يا جمموعه يا خانه

ـ نوجوانان حتت بازداشـت حـني حماکمـه واجـد     ١٣ـ٣
ــدرج در قواعــد      ــوق و تضــمينات من ــه حق کلي

فتــار بــا اســتاندارد حــداقل در زمينــه حنــوه ر

زندانيان که به تصويب سازمان ملل متحده رسيده 
 .باشند است مي

ـ نوجوانان حتت بازداشت حني حماکمه بايدجـدا  ١٣ـ۴
از بزرگســاالن نگهــداري شــده و در يــک موسســه  

اي کـه در   جداگانه يا يک قسمت جمزا از يک موسسه

شـوند، بازداشـت    آن بزرگساالن نيز نگهـداري مـي  
 .گردند

اقعي کـه در بازداشـت، نوجوانـان    ـ در مـو ١٣ـ۵

ــروري     ــدهتاي ض ــه معاض ــت و کلي ــت و محاي مراقب
اي، روانـي، پزشـکي و    اجتماعي، آموزشـي، حرفـه  

توجـه بـه سـن، جنسـيت و     ، جسمي ارائه ميگردد 
 .شخصيت نوجوانان الزامي است

 تفسري

» اهتام کيفري«خطرات وارد به نوجوانان ناشي از 
يــد نــاچيز در زمــان بازداشــت حــني حماکمــه نبا



 

بر اين اساس، اين مسئله از امهيت . نگريسته شود

برخوردار است کـه بـر ضـرورت تـدابري جـايگزين      
-١با التزام به اين موضوع، قاعده  .تاکيد شود

اجياد يک تدبري جديد و ابتکاري مبنظور جلوگريي  ١٣
از چنني بازداشيت را در چهارچوب رفـاه و آسـايش   

 .هدنوجوان، مورد تشويق قرار ميد

نوجوانان حتت بازداشت حني حماکمـه، مشـمول کليـه    
حقوق و تضـمينات منـدرج در قواعـد اسـتاندارد     

حداقل در زمينه رفتار با زندانيان مهچنني ميثاق 
و  ٩بني املللي حقوق مدني و سياسي به ويژه ماده 

 .می باشند  .٣ب و  ٢پاراگرافهاي  ١٠

از اختاذ ساير تـدابري در   را دولتها ١٣ـ۴قاعده 
بزرگسـاالن کـه واجـد    غير قبال آثار منفي جرامي 

کمرتين اثر منفي نسبت به تدابري مـذکور در ايـن   
قاعده است، منع منيکنند اشکال متنوع معاضدت که 

رسـد، بايـد در هنايـت توجـه بـه       ضروري بنظر مي

بـراي  . نيازهاي خاص بازداشت شدگان معمول گردد
دان، معتادين بـه مـواد خمـدر،    مثال زنان يا مر

الکليها، نوجوانان داراي بيماري رواني، اشخاص 
جواني که بطور مثال به دليل دستگريي و غريه بـه  

 .حي وارد گرديده استوآهنا ضربه ر

تنوع خصوصيات جسـمي و روانـي بازداشـت شـدگان     
اي کـه حسـب آن    جوان، تـدابري طبقـه بنـدي شـده    

در بازداشـت حـني    نگهداري جداگانه برخي از آهنا

حماکمه منظور گردد بنحوي که از بزه ديده شدن و 
اجياد مانع در ارائه معاضـدهتاي مناسـب جلـوگريي    

 .طلبد گردد را مي
کنگره هشتم سازمان ملل متحد در زمينه پيشـگريي  

از جرم و حنوه رفتار با زنـدانيان در قطعنامـه   



 

در زمينه اسـتانداردهاي عـدالت بـراي     ۴١مشاره 

نان، به اين نکته بـه طـور ويـژه اشـاره     نوجوا
ميکند که اين قواعد، بايد مـنعکس کننـده ايـن    

اصل اساسي که بازداشـت حـني حماکمـه بايـد فقـط      
، هيچ غري باشد  بعنوان آخرين راه کار بکار رود

بزرگسايل نبايد در موسسـاتي کـه بـالقوه واجـد     

آثار منفي بازداشت بزرگساالن است نگهداري شـود  
ايد به احتياجات خاص مراحـل پيشـرفت   و اينکه ب

 .آهنا، مهيشه توجه گردد
 قسمت سوم

 ـ رسيدگي قضايي و تعيني ضمانت اجرا١۴

ـ در مـورادي کـه بزهکـار نوجـوان موضـوع      ١۴ـ١
به موضوع ) ١١حسب قاعده (قضازدايي قرار نگرفت 

دادگاه، ديوان، هيـات،  (وي بوسيله مقام ذيصالح 
ربوط بـه دادرسـي   با رعايت اصول م) شورا و غريه

 .گردد منصفانه و عادالنه رسيدگي مي

ـ آيني دادرسي ذيربط بايد با حلـاظ بيشـرتين   ١۴ـ٢
منافع نوجوانان بـه اجـرا در آيـد و بايـد در     

ي که به نوجوان اجازه دهد در ايـن قلمـرو   يفضا
مشارکت منوده و نظـر خـود را بطـور آزاد بيـان     

 .، به اجرا درآيد  منايد

 تفسري
فرمول بندي يک تعريف از ارگان ذيصالح يا شخصـي  

داراي وصف مقام رسـيدگي کننـده    کلیکه از نظر 

مقــام ذيصــالح داراي قلمــرو . باشــد مشــکل اســت
کـه   اسـت  معنايي اي است که شامل کليـه کسـاني  

مرکـب از قاضـي   (ها يـا ديواهنـا    مديريت دادگاه
از  .را بـر عهـده دارنـد    ) واحد يا تعدد قاضي

                                                 
بنگريد به کنگره ششم سازمان ملل متحد در زمينه پيشگريي از جرم و حنوه  - ١

گزارش هتيه شده بوسيله : ١٩٨٠سپتامرب  ۵آگوست تا  ٢۵رفتار جمرمني، کارکاس، 
 Bقسمت . ١خبش . دبريخانه سازمان ملل متحد



 

اي يـا افتخـاري مهچـنني هياهتـاي      ت حرفهقبيل قضا

ــکاتلندي و   (اداري  ــتمهاي اس ــال سيس ــور مث بط
يا آژانسهاي بسـيار غـري رمسـي    ) وياييينااسکاند

اجتماعي حل و فصل تعارضات با ماهيت قضـايي را  
 .شامل ميگردد

آيني رسيدگي به بزهکاران جمـرم در هـر مـورد از    

استانداردهاي حداقل کـه اغلـب از نظـر جهـاني     
براي کليه متهمني حتت تشـريفاتي کـه موسـوم بـه     

آيـد   جريان صحيح قانوني اسـت بـه اجـرا در مـي    
 .تبعيت ميکند

منصـفانه و   هبا رعايت جريـان صـحيح يـک حماکمـ    

عادالنه در بر گرينده تضـمينات اساسـي از قبيـل    
اصل برائت، اقامـه و سـوال و جـواب از شـهود،     

 دفاعيات عمومي قـانوني، حـق سـکوت، حـق داشـنت     
، حق جتديدنظر و غريه اسـت  گیآخرين دفاع در رسيد

 )٧-١مهچنني بنگريد به قاعده (

 انتـ مشاور حقوقي، والدين و سرپرس ١۵
ـ در سراسر رسيدگي، شخص نوجـوان حـق دارد   ١۵ـ١

 يـک مشـاور حقـوقي بـه مناينـدگي     از طرف وي که 
اقدام کنـد يـا معاضـدت قضـايي رايگـان را در      

مواردي که چنني معاضدتي حسـب مقـررات آن کشـور    

 .دريافت کند امکانپذير است را 
ـ والدين و سرپرستان حق دارنـد در مرحلـه   ١۵ـ٢

رسيدگي مشارکت منوده و ممکـن اسـت مقـام ذيصـالح     

حضور آهنا در چهارچوب منافع نوجـوان را ضـروري   
کـن اسـت حسـب تصـميم مقـام      مع الوصف مم. بداند

ذيصالح مشارکت والـدين و سرپرسـتان نفـي گـردد     
مشروط به اينکه داليلي وجود داشته باشد که اين 

 .منع در چهارچوب منافع نوجوان ضروري است

 تفسري



 

از نظر واژه شناسي مشابه آن چيزي  -١۵-١قاعده 

قواعد استاندارد حداقل در  ٩٣است که در قاعده 
. فتار با زندانيان بيـان گرديـد  حنوه ری  زمينه

نظر به لزوم مشـاوره حقـوقي و معاضـدت حقـوقي     
رايگان، مبنظور تضمني مساعدت قانوني به وي، حـق  

والدين و سرپرستان به مشـارکت بنحـو مقـرر در    

بايد از منظرکمک رواني و احساساتي  ١۵-٢فاعده 
کـارکردي کـه بـه کليـه      –غري ختصصي به نوجـوان  

مـورد نظـر    -يدگي گسرتده اسـت قلمرو تشريفات رس
 .قرار گريد

تــالش مقــام ذيصــالح بــراي تعــيني تکليــف مناســب 

پرونده، بطور ويژه ممکن است از مهکاري منايندگان 
يا بـراي ايـن موضـوع، مسـاعدت     (حقوقي نوجوان 

شخصي ديگران که نوجوان ميتواند و بطور واقعـي  
چنني مالحظه  .هبره مند گردد) به آهنا اعتماد دارد

است چنانچه حضور والدين يـا سرپرسـتان    ي ممکنا

 در جلسه رسيدگي به ايفاء نقش منفي بپـردازد ، 
بعنوان منونه، رويکرد خشن نسـبت بـه    .عقيم شود

نوجوان نشان داده شود، بر ايـن اسـاس احتمـال    
 .عدم حضور آهنا بايد حسب مقررات پيش بيين گردد

 ـ گزارشات حتقيقات اجتماعي١۶

هاي مربوط بـه   جبز پرونده  پروندهدر کليه  -١۶-١
جرامي کم امهيت، قبل از اينکه مقام ذيصالح راجـع  

به پرونده به تعيني جمـازات بپـردازد، سـوابق و    

شرايطي که نوجوان در آن زندگي کـرده اسـت يـا    
شرايطي که در آن جرم ذيربط اتفاق افتاده اسـت  

بايد بطور مناسب موضوع حتقيقات قرار گريد بنحوي 
ور حکم صحيح در خصوص پرونده از طرف مقام که صد

 .ذيصالح را تسهيل منايد

 تفسري



 

گزارشـات  (گزراشات راجع به حتقيقـات اجتمـاعي،   

يـک  ) اجتماعي يا گزارشات قبل از تعـيني جمـازات  
هاي رسـيدگي   مساعدت غري قابل انکار در بيشرت آيني

مقـام  . قانوني است که موضـوع آن نوجـوان اسـت   
اقعيتــهاي ذيــربط در خصــوص ذيصــالح بايــد از و

نوجوان مطلع گـردد از مجلـه سـابقه اجتمـاعي و     

خانوادگي، حنوه رفتار درمدرسه، سوابق حتصيلي، و 
بدين منظـور برخـي از نظـام هـاي قضـايي      . غريه

پرسـنل تـابع   از سرويسهاي ويژه اجتماعي و يـا  
 .دادگاه يا هيات، استفاده ميکنند

ــل    ــاني، از قبي ــاي انس ــاير نريوه ــامورين س م

پروباســيون، ممکــن اســت کــارکرد مشــاهبي داشــته 
بر اين اساس، اين قاعد ايـن موضـوع را   . باشند

ته است که سرويسهاي اجتماعي مناسـب  نسضروري دا
مبنظور ارائه گزارشات حتقيقات اجتماعي با ماهيت 

 .مشخص بايد در دسرتس باشد

ـ اصول راهنماي رسيدگي قضايي و تعيني ضمانت ١٧
 اجرا

ـ تعيني ضمانت اجرا توسط مقام ذيصالح بايـد  ١٧ـ١
 : با حلاظ اصول راهنماي زير صورت پذيرد

واکنش اختاذ شده نه تنها بايد با شرايط و : الف

بــا اوضــاع و احــوال و  بايــد شــدت جــرم بلکــه
، مهيشـه   ،الزامات نوجوان مهچنني الزامات جامعـه 

 . متناسب گردد

جــوان، حمدوديتــهاي وارد بــه آزادي فــردي نو: ب
شود و بايد بـه   صرفًا پس از بررسي دقيق حتميل مي

 .کمرتين حد ممکن تقليل يابد
حمروميت از آزادي فردي نبايد مورد حکم قرار : ج

گريد مگر اينکه نوجوان حتت رسيدگي مرتکب يک جرم 

شديد از قبيل اعمال خشونت عليه شخص ديگـر يـا   
گرديده باشـد   اصرار بر ارتکاب جرامي شديد ديگر



 

و مشروط به اينکه پاسخهاي مناسب ديگـر موجـود   

 .نباشد
دـ رفاه و آسايش نوجوان بايـدعامل راهنمـا در   

 .بررسي پرونده وي باشد
جمازات اعدام نبايد براي نوجوانان بـراي   -١٧-٢

 .ارتکاب کليه جرامي مورد حکم قرار گريد

نوجوانان نبايد موضوع جمازهتاي بدني قرار  -١٧-٣
 .گريند

مقام ذيصالح بايد داراي اين اختيار باشد  -١٧-۴
تا تشريفات رسيدگي را در هر زمـان کـه خبواهـد    

 .متوقف کند

 تفسري
مشکل اساسي در فرمول بندي اصول راهنمـا بـراي   

عيـت  قتعيني وضعيت اشخاص جوان ريشـه در ايـن وا  
دارد که برخي تناقضات حل نشده با ماهيت فلسفي 

 :از قبيل موارد زير وجود دارد

 بازپروري در مقابل استحقاق: لفا
 مساعدت در مقابل سرکوب و جمازات: ب

هـاي خـاص    واکنش با حلاظ شرايط موردي پرونده: ج
در مقابل واکنش با حلاظ محايـت از جامعـه بطـور    

 کلي

 دـ ارعاب عمومي در مقابل عدم اهليت فردي
هاي  پرونده در قياس با تعارض بني اين رويکردها 

هاي نوجوانـان آشـکار    در پروندهبزرگساالن بيشرت 

با حلاظ تنوع علل و واکنشـهاي مـالمي بـا    . ميشود
هـاي نوجوانـان، ايـن جايگزينـها بطـور       پرونده

 .پيچيده هبم مرتبطند
کارکرد قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي 

عــدالت بــراي نوجوانــان، ايــن نيســت کــه فقــط 

 رويکردي را که بايد مورد تبعيت قـرار گـريد را  
تبيني کند بلکه عالوه بر آن، تعيني مـواردي اسـت   



 

اصول پذيرفتـه شـده بـني     اکه در مهاهنگي کامل ب

بنابراين، اصول بنيادين بنحو مقرر . املللي است
، بطور ويژه، مندرجات پاراگراف  ١٧-١در قاعده 

الف و ج، بايد اساسـًا بعنـوان اصـول راهنمـاي     
ا تعيني عملي اي که بايديک نقطه آغازين عمومي ر

منايد، درک و فهميده گردد مشروط به اينکـه حتـت   

بنگريـد بـه   (رياست مقام ذيصـالح ذيـربط باشـد    
اي  آهنا ميتواننـد بطـور قابـل مالحظـه    ) ۵  قاعده

تضمني منايند که حقـوق اساسـي بزهکـاران نوجـان     
بويژه حقوق اساسي راجع . گريد مورد محايت قرار مي

 .به پيشرفت شخصي و آموزشي

به ايـن نکتـه اشـاره دارد کـه      -ب ١٧-١قاعده 
رويکردهــا مــبين بــر نگــاه کيفــري صــرف مناســب 

هاي بزرگساالن و حـيت االمکـان    در پرونده. نيستند
در پرونده هاي موضوع ارتکاب جرامي شـديد توسـط   

نوجوانان ضمانت اجراهـاي مـبين بـر اسـتحقاق و     

در . کيفر ممکن است داراي برخي توجيهـات باشـند  
ها  نان مالحظات مربوط به اين پروندهزمينه نوجوا

بايد با توجه به منابع مربوط به تضمني رفـاه و  
آسايش و آينده اشخاص جـوان بـا نگـاه ويـژه و     

 .دقيق منظور نظر قرار گريد

ششمني کنگره سـازمان   ٨در راستاي قطعنامه مشاره 
ــده   ــدف قاعـ ــل متحـ ــتفاده از  ١٧-١ملـ ب اسـ

قلمروي کـه   جايگزينهاي نگهداري در موسسات، تا

هاي ناشي از پاسخ  امکانپذير است، با حلاظ ضرورت
موردنظر قرار گريد بايد به الزامات خاص جوانان،

بنابراين، بايد استفاده جامع در خصوص درجات و 
مراتب ضمانت اجراهاي جايگزين موجود، و ضـمانت  

اجراهاي جايگزين جديد، با حلاظ عدم اجياد اختالف 

وباسيون بايد در بيشـرتين  پر. عمومي توسعه يابد
قلمرو ممکن از طريق جمازاهتاي تعليقـي، جمازاهتـاي   



 

مشروط، دسـتورات هياهتـا و سايروضـعيتها بکـار     

 .برده شود
بـه يکـي از اصـول راهنمـاي      –ج  – ١٧-١قاعده 

کنگـره ششـم کـه بـر      ۴مندرج در قطعنامه مشاره 
هاي  پايه هدف ممانعت از کاربرد زندان در پرونده

ن جز در مواردي که پاسخ مناسـب ديگـري   نوجوانا

که بتواند از امنيـت جامعـه محايـت کنـد وجـود      
 .نداشته باشد، اشاره ميکند

مبين بر منع اعدام،  ١٧-٢مقرره مندرج در قاعده 
ميثاق بني املللي  ۶ماده  ۵در چهارچوب پاراگراف 

 .حقوق گروه سياسي تنظيم گرديده است

 ٧هارچوب مـاده  مقررات عليه جمازات اعدام، در چ
ميثاق بني املللي حقوق کالني و سياسـي و اعالميـه   

محايت از کليه اشخاصي که موضوع شـکنجه و سـاير   
رفتارها يا جمازاهتاي خشن، غـري انسـاني و خـوار    

انـد مهچـنني کنوانسـيون عليـه      کننده قرار گرفته

شکنجه و سـاير رفتـار يـا جمازاهتـاي خشـن، غـري       
نـويس کنوانسـيون    انساني و خوار کننده و پـيش 

اختيار توقف عمليـات  . حقوق کودک، تلقي ميگردد
بـر خـالف   ) ١٧-۴قاعـده  (رسيدگي در هـر زمـان،   

بزرگساالن يک قاعـده اختصاصـي مناسـب در خصـوص     

 .بزهکاران نوجواني است
در هر زمان از جمموع شرايط ممکن است براي مقـام  

تـرين   ذيصالح توقف کامل مداخلـه فضـايي، مناسـب   

 .ر خصوص پرونده تلقي گردداقدام د
 ـ تدابري متنوع در تعيني ضمانت اجرا١٨

تدابري تعيني ضمانت اجرا با تنـوع زيـاد،    -١٨-١
بايد در اختيار مقام ذيصالح قرار گريد تـا سـبب   

انعطاف گرديده بنحوي مانع نگهـداري نوجوانـان   

ايـن  . در موسسات تا گسرتده تـرين قلمـرو گـردد   



 

ميتوانند با هـم ترکيـب   تدابري که برخي از آهنا 

 :گردند، شامل
دستورات مربوط بـه مراقبـت، راهنمـايي و    : الف

 نظارت
 پروباسيون: ب

 دستورات راجع به خدمات اجتماعي : ج

 جمازاهتاي مايل، جربان خسارت و پرداخت غرامت: د
 الزاماتمياجنيگري و دستور به ساير : هـ

دستورات راجع بـه شـرکت در جلسـات مشـاوره     : و
 گروهي و فعاليتهاي مشابه 

دستورات مربوط به مراقبت تربييت، زنـدگي در  : ز

 .اجتماع يا جمموعه آموزشي ديگر
 يربطذساير دستورات : ح

هيچ نوجـواني نبايـد از نظـارت والـدين      -١٨-٢
مگـر اينکـه   . خارج گردد، خواه موقت خواه داميي

اش ايـن خـروج را ضـروري     ل پروندهاوضاع و احوا

 .منايد
 تفسري

در صدد اسـت برخـي از واکنشـها و     -١٨-١قاعده 
انـد و   ضمانت اجراهاي مهم که به جتربه در آمـده 

هـاي قـانوني    موفقيت آن را به کـرات در سيسـتم  

در يک نگـاه  . خمتلف ثابت شده است را مشارش منايد
د کـه  دهن کلي، آهنا انتخاهباي متنوعي را بدست مي

ايـن قاعـده   . شايسته پاسخ و ترويج بيشـرت اسـت  

الزامات نريوي انساني را احصا منيکنـد زيـرا در   
برخي مناطق ميتوان نريوي انسـاني مناسـب را در   

در اين مناطق تدابريي کـه  . حداقل ممکن تنزل داد
نيازمند حداقل نريوي انساني است ممکن است مـورد  

 .حکم قرار گرفته يا ترويج گردد

ارائه گرديـده اسـت    ١٨-١هلايي که در قاعده مثا
علي العموم، و در مهـه مصـاديق، بـا جامعـه در     



 

ارتباط بوده و درخواست از جامعه بـراي اجـراي   

اصـالح و  . موثر وضعيتهاي جـايگزين ضـرورت دارد  
تربيت اجتماع حمور يـک تـدبري سـنيت اسـت کـه از      

بـر  . هاي خمتلف مورد توجه واقع گرديده است جنبه
ساس مقامات ذيربط بايد مبنظور ارائه خدمات آن ا

 .اجتماع حمور مورد تشويق قرار گريند

بر امهيت خانواده متمرکـز اسـت کـه     ١٨-٢قاعده 
ميثاق بني املللي حقـوق   ١٠ماده  ١حسب پاراگراف 

يـک واحـد گروهـي    «اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اســت در خــانواده، » اجتمــاعي طبيعــي و اساســي

ا حق بلکه وظيفه مراقبت و نظارت والدين نه تنه

-٢قاعـده حسب . بر اطفال خود را بر عهده دارند
بنابراين، جدايي فقـط در مـواقعي ميتوانـد     ١٨

مورد حکم قرار گريد که وقايع دعوي بطور آشـکار  
براي مثال سـو  . (اين مرحله شديد را توصيه کند

 )استفاده از طفل

 استفاده کمرتين از نگهداري در موسسات -١٩
قرار دادن نوجوان در يک موسسه يک وضعيت  -١٩-١

با وصف آخرين راه کار و براي حداقل زماني کـه  
از ضرورت برخوردار است بايد مـورد حکـم قـرار    

 .گريد

 تفسري
تهاي علم جرمشناسي حکـات از آن دارد کـه   فپيشر

استفاده از غري موسسات جباي نگهداري در موسسـات  

يـت نگهـداري در   موفق. منـد اسـت   از اولويت هبره
موسسات در قياس با غـري موسسـات کمـرت يـا علـي      

برخي از آثار معکوس روي فرد . السويه بوده است
اي غري قابل اجتنـاب   رسد در هر موسسه که بنظر مي

است بطور آشکار ارزيـابي تالشـها را بـا مشـکل     

هـاي   اين موضوع بويژه در پرونده. کند  مواجه مي
في هستند منايان تـر  نوجوانان که مستعد آثار من



 

اين آثار منفـي نـه تنـها     ، عالوه بر اين. است

حمروميت از آزادي بلکـه انفکـاک از حمـيط عـادي     
اجتماعي، نسبت بـه بزرگسـاالن بـراي نوجوانـان     

بسيار شديد است چه آهنا در مراحـل اوليـه رشـد    
 .قرار دارند

بر آنست که نگهداري در موسسات را با  ١٩قاعده 

 :زير حمدود کند حلاظ دو رويکرد
و از نظر زمـان  ) آخرين راه کار(از نظر مقدار 

قاعده مـنعکس کننـده   ). حداقل زمان ضروري ممکن(
 ۴قطعنامه  از يکي از اصول راهنماي اساسي ناشي

يـک نوجـوان   : ششمني کنگره سازمان ملل متحد است

نبايد زنداني شود مگـر اينکـه راه حـل مناسـب     
قاعده بنابراين،  اين. ديگري وجود نداشته باشد

اين تقاضا را مطرح ميکند که اگـر يـک نوجـوان    
بايد در موسسه نگهداري گردد، حمروميت از آزادي 

بايد به کمرتين ميزان ممکن با حلاظ تنظيمات هنادي 

سلب آزادي و التفات بـه تنـوع جمـرمني، جـرامي و     
در واقع، اولويت بايد بـا  . موسسات، حمدود گردد

عـالوه بـر ايـن    . »بسته«نه باشد » باز«موسسات 
کليه تسهيالت بايد جنبه اصالح و تربيت نه صـبغه  

 .زندان داشته باشد

 ـ امتناع از تاخري غري ضروري٢٠
هر پرونده بايد از ابتداي کار سـريعًا و   -٢٠-١

 .بدون تاخري رسيدگي شود

 تفسري
ــيهاي رمســي در      ــريع در آيــني دادرس ــدام س اق

بيشرتين توجـه را  هاي مربوط به نوجوانان  پرونده
ممکن نيست  مصلحتیبعبارت ديگر هيچگونه . طلبد مي

از اجراي اين تشريفات بدست آيد و تعيني تکليـف  

ني البا طو. در اين خصوص مهيشه در خطر خواهد بود
نوجوانان بطور گسرتده وضعيت خود را  ، شدن زمان



 

در ارتباط برقرار کردن بـا تشـريفات و وضـعيت    

ي و هم از نظر رواني، اگـر  جرم، هم از نظر هوش
 .نه نا ممکن، ويل بغرنج خواهند يافت

 ثبت سوابق -٢١
سوابق بزهکاران نوجوان بايد بطور کـامًال   -٢١-١

حمرمانه و دور از دسـرتس اشـخاص ثالـث نگهـداري     

دسرتسي بـه ايـن سـوابق بايـد حمـدود بـه       . گردد
اشخاصي گردد که بطور مسـتقيم در حـال رسـيدگي    

ساير اشخاصـي کـه بنحـو صـحيح      پرونده بوده يا
 .داراي اين اختيار هستند

سوابق بزهکاران نوجـوان نبايـد در آيـني     -٢١-٢

هاي بعدي کـه حـاوي    رسيدگي بزرگساالن در پرونده
 .مورد هبره برداري قرار گريد، مهني بزهکار است 

 تفسري
اين قاعده در صدد نيل به يک تـوازن بـني مصـاحل    

 برخـی : هاسـت  متعارض مرتبط با سوابق يا پرونده

از اين مصاحل به پليس، دادستان و ساير مقامـات  
در تقويت کنرتل بر مي گـردد و قسـميت ديگـر بـه     

مهچنني بنگريد بـه قاعـده   (منافع بزهکار نوجوان 
ساير اشخاصـي کـه بطـور صـحيح داراي ايـن      «) ٨

در معناي خيلـي کلـي شـامل هـر     » ختيار هستندا

آنکس که ديگري تلقي گـردد از مجلـه پژوهشـگران    
 .ميشود

 اي شدن و آموزش عملي حرفهت ضرور -٢٢

هاي  اي، آموزش ضمن خدمت، دوره آموزش حرفه -٢٢-١
باز آموزي و ساير انـواع مناسـب آمـوزش بايـد     

اي ضـروري کليـه    براي اجياد و ابقاء صالحيت حرفه
هـاي نوجوانـان    ي انساني مرتبط با پروندههانريو

 .مورد استفاده قرار گريد

نريوي انساني مرتبط با عـدالت در زمينـه    -٢٢-٢
نوجوانان بايد تفاوهتاي نوجواناني کـه در متـاس   



 

بــا سيســتم عــدالت در زمينــه نوجوانــان قــرار 

تالش بايد صورت گـريد  . اند را منظور منايند گرفته
گردد که زنـان و اقليتـها در   تا اطمينان حاصل 

آژانســهاي عــدالت در زمينــه نوجوانــان، بطــور 
 .منصفانه ظاهر ميگردند

 تفسري

اسـت  مقامات ذيصالح براي تعيني ضمانت اجرا، ممکن 
. از اشخاص بسيار متفاوت از حيث سـوابق باشـند  

قضات صلح در انگلستان و ايرلند مشايل و کـًال در  (
قضـات  . من ال هستندمناطقي که حتت تاثري سيستم کا

داراي سابقه آموزشهاي حقوقي در کشـورهايي کـه   

از سيستم حقـوقي رومـي اسـتفاده ميکننـد و در     
و سـاير  . مناطقي که از هر دو سيسـتم متاثرنـد  

مناطقي که قضات عـادي يـا وکـالي انتخـابي يـا      
براي کليـه  ) . منصوب، هياهتاي جامعه حمور و غريه

هاي عملــي از آموزشــ یايــن مقامــات يــک حــداقل

حقوقي، جامعه شناسي، روانشناسـي، جرمشناسـي و   
حلـاظ ايـن موضـوع بـه     . علوم رفتاري ضروري است

اندازه ختصص سازماني و استقالل مقامات ذيصالح از 
 .امهيت برخوردار است

براي مددکاران اجتماعي و مامورين پروباسـيون،  

اي بعنوان پيش شرط اجنام وظايف مربـوط   ختصص حرفه
. ران نوجـوان چنـدان ضـرورتي نـدارد    به بزهکـا 

اي بــودن در آموزشــهاي شــغلي  بنــابراين حرفــه

 .ميتواند وجود حداقل شرايط احراز حمسوب گردد
اي يک رکن ضروري در تضـمني بيطـريف و    شرايط حرفه

در . اجراي موثر عدالت در زمينه نوجوانان اسـت 
مهني راستا، ضرورت دارد تا مسئله استخدام نـريوي  

ــاني، ت ــه انس ــهاي حرف ــع و آموزش ــريوي  رفي اي ن

ابزارهــاي  در صــورت امکــانانســاني، متحــول و 



 

قادر به اجراي دقيق و کامـل   را ضروريي که آهنا

 .وظايفشان کند را فراهم گردد
هرگونه تبعيض سياسي، اجتماعي، جنسـي، نـژادي،   

گـزينش،  در مذهيب، فرهنگي و ساير اقسام تبعـيض  
ــاني در   ــريوي انس ــع ن ــاب و ترفي ــه  انتص زمين

نوجوانان بايد مبنظور نيل به بيطـريف در اجـراي   

اين موضـوع بوسـيله کنگـره    . عدالت، ممنوع گردد
عالوه بر ايـن  . ششم مورد توصيه قرار گرفته است

کنگره ششم از دولتهاي عضـو مـي خواهـد رفتـار     
منصفانه و برابر در زمينـه زنـان توسـط نـريوي     

نـد و  انساني سيستم عدالت کيفـري را تضـمني مناي  

تــدابري خاصــي کــه بايــد در اســتخدام آمــوزش و 
در اجراي عـدالت بـراي    استخدامیفيع ترتسهيالت 

نوجوانان رعايت گردد نيـز مـورد توصـيه قـرار     
 .گرفته است

 :قسمت چهارم

 اي غري موسسه رويکرد
 اجراي موثر تصميم -٢٣

منظـور اجـراي   بـه  مقررات مناسـيب بايـد    -٢٣-١
صدرالذکر  ۴-١قاعده  دستورات مقام ذيصالح موضوع

بوسيله خود مقام ذيصالح يا برخي مقامـات ديگـر   

که حسب اوضاع و احوال الزم است، تدوين و تصويب 
 .گردد

اين مقررات بايـد حـاوي اختيـار جـرح و      -٢٣-٢

تعــديل دســتورات حســب نظــر مقــام ذيصــالحيت در 
مواقعي که اصالح آن بنا به مقتضيات زمان ضروري 

ه اينکـه ايـن اصـالحات بـر     مشروط ب ،است، باشد
 .اساس اصول مندرج در اين قواعد صورت پذيرد

 تفسري

هــاي نوجوانــان، بيشــرت از  تصــميمات در پرونــده
هاي بزرگساالن، بر زندگي جمـرم بـراي يـک     پرونده



 

بنابراين، اين . گذارد دوره طوالني زماني اثر مي

مسئله از امهيـت برخـوردار اسـت کـه يـک مقـام       
هيـات پـارول،   (رگـان مسـتقل   ذيصالحيت يا يـک ا 

) مامور پروباسيون، هنادهاي رفاه جوانان يا غريه
با شرايطي که مشابه شرايط مقام ذيصالحي است که 

کند، اجراي  اساسًا در خصوص پرونده تصميم گريي مي

در برخــي  .تصــميات را حتــت نظــارت قــرار دهــد 
ي اجراي جمازاهتا، براي اين هـدف در  ضکشورها، قا

 .ده استنظر گرفته ش
ترکيب اختيـارات و تکـاليف ايـن مقـام، بايـد      

با  ٢٣اين موارد در قاعده  . انعطاف پذير باشد

اند تا از پذيرش وسـيع   عبارات کلي بيان گرديده
 .آن اطمينان حاصل شود

 مقررات راجع به مساعدت -٢۴
بايد تالش گردد براي نوجوانان در کليـه مراحـل   

هتيــه حمــل  رســيدگي، مســاعدهتاي ضــروري از قبيــل

اي، استخدام  حرفه –سکونت، آموزشهاي نظري و فين 
يا هر گونه مساعدت سودمند و عملـي ديگـر، بـا    

فراينـد بـازپروري، در نظـر گرفتـه      تسهيلهدف 
 .شود

 تفسري

توســعه رفــاه و آســايش نوجوانــان از برتــرين  
بر امهيـت   ٢۴بر اين اساس، قاعده . مالحظات است 

ات و سـاير مسـاعدهتاي   برقراري تسهيالت الزم، خدم

ضروري در گسرتده تـرين ميـزان و در چهـار چـوب     
ــد     ــر فراين ــوان در سراس ــافع نوج ــرتين من بيش

 .منايد بازپروري تاکيد مي
 بسيج داوطلبان و ساير سرويسهاي اجتماعي -٢۵

داوطلبان، سازماهناي داوطلب، هنادهاي حملي  -٢۵-١

و ساير منابع اجتماعي بايد مبنظور مشارکت بطور 
موثر در فرايند بازپروري نوجوانـان در جمموعـه   



 

جامعه و حيت االمکان در درون واحد خانواده فـرا  

 .خوانده شوند
 تفسري

نظم خبشي کليـه عملکردهـا   به  اين قاعده، نياز 
ري بزهکاران نوجـوان را مـنعکس   در حوزه بازپرو

تشريک مساعي با جامعه غري قابـل انکـار   . ميکند

است مشروط به اينکه دستورالعملهاي مقام ذيصالح 
بـه ويـژه ثابـت    . بطور موثر به اجـرا در آيـد  

 داوطلبان و سرويسـهاي داوطلـب،    گرديده است که
ميتواند از منابع ارزمشند باشـد مـع الوصـف در    

در برخـي  . ندل استفاده نيسـت حال حاضر چندان حم

) از مجله معتادين سابق(موارد مهکاري جمرمني سابق 
 .ميتواند کمک شايان توجهي باشد

 ١-١برگرفته از اصول مندرج در قواعد  ٢۵قاعده 
است و دنباله رو مقررات ذيـربط منـدرج    ١-۶تا 

 .در ميثاق بني املللي حقوق کالني و سياسي است

 قسمت پنجم
 موسسهنگهداري در 

 اهداف نگهداري در موسسه -٢۶
ــا    -٢۶-١ ــار ب ــوه رفت ــين و حن ــوزش ف ــداف آم اه

 ،انـد  نوجواناني که در موسسات اقامت داده شـده 

اجياد مراقبت، محايت، آموزش نظري و مهارهتاي فـين  
با رويکرد کمک به آهنا در پذيرش نقشهاي فعال و 

 .مفيد از نظر اجتماعي در جامعه است

ر موسسات بايد مراقبت، محايـت  نوجوانان د -٢۶-٢
ــروري  ــاي ض ــه کمکه ــي،  و کلي ــاعي، آموزش اجتم

اي، رواني ، پزشکي و فيزيکـي اي کـه ممکـن     حرفه
است مورد نياز باشـد را بـا حلـاظ سـن، جـنس و      

شخصيت و با رعايت مصـاحل را بـه پيشـرفت کامـل     

 .آهنا، دريافت دارند



 

نوجوانان در موسسات بايـد از بزرگسـاالن    -٢۶-٣

نگهداري شوند و بايد در موسسـات جداگانـه   جدا 
اي کـه در آن   يا در قسمت جداگانه از يک موسسـه 

 .شوند یبزرگساالن نيز نگهداري ميشوند، نگهدار
اي کـه   بزهکاران جوان زن، در يـک موسسـه   -٢۶-۴

شخصي و مشکالت آهنا بعمـل   یتوجه ويژه به نيازها

آهنـا نبايـد هبـيچ وجـه     . شوند آيد نگهداري مي مي
مراقبت، محايت، کمـک، درمـان و آمـوزش کمـرت از     

رفتار منصفانه با . جمرمني جوان مرد دريافت کنند
 .آهنا بايد تضمني گردد

در چهار چوب مصاحل و رفاه نوجوانان مقيم  -٢۶-۵

موسسات، والدين و سرپرستان حق دسرتسي بـه ايـن   
 .موسسات را دارند

اي و بني خبشي بايد بـا   مهکاري بني وزارختانه -٢۶-۶
هدف ارائـه آموزشـهاي دانشـگاهي، يـا چنانچـه      

بايـد بـراي    ، اي حرفـه اموزشـهای  مناسب باشـد  

نوجوانان مقيم موسسات با رويکرد تضـمني اينکـه   
آهنا بدون امتيازات آموزشي موسسه را ترک خنواهد 

 .کرد مقرر گردد
 تفسري

-١سات بنحوي که در قواعـد  اهداف رفتار در موس

در هـر سيسـتم و   يـد  مندرج است، با  ٢۶-٢و  ٢۶
مع الوصف اين موضوع در . فرهنگ قابل قبول باشد

به نتيجـه مطلـوب نرسـيده اسـت و      هاکليه کشور

 .بايد فعاليتهاي بيشرتي از اين نظر صورت پذيرد
کمک هاي پزشـکي و روانشناسـي بـه ويـژه بـراي      

ص جـوان پرخاشـگر و   معتادين مـواد خمـدر، اشـخا   
روانــي اي کــه در موسســات نگهــداري   انبيمــار

 .ميشوند بسيار پر امهيت هستند

ريي از آثار منفي ناشـي از متـاس بـا جمـرمني     گجلو
بزرگسال، و حفاظت از رفاه و آسـايش نوجوانـان   



 

 ٢۶-٣در جمموعه موسسات، مهـانطور کـه در قاعـده    

 مندرج است، در ارتباط با يکي از اصول راهنماي
 ۴اساسي اين قواعد است کـه در قطعنامـه مشـاره    

ايـن  . کنگره ششم مورد تاکيد قرار گرفتـه اسـت  
قاعده، دولتها را از اقتباس تدابريي عليه آثار 

منفي ناشي از جمرمني بزرگسـال کـه حـداقل داراي    

اثر خبشي مساوي با تدابري مذکور در ايـن قاعـده   
 )١٣-۴بنگريد مهچنني به قاعده (است منع منيکند 

به اين واقعيت اشاره دارد که جمرمني  ٢۶-۴ده عقا
زن، بطور معمويل، توجه کمرتي نسـبت بـه مهتايـان    

مرد خود آنچنانکه در کنگره ششم مندرج است، را 

 .منايند خبود جلب مي
کنگـره ششـم، بـه     ٩بطور ويژه قطعنامـه مشـاره   

رفتار منصفانه با جمرمني زن در هر يک از مراحـل  
خواند و توجه خمصـوص   کيفري فرا مي فرايند عدالت

به مشکالت خاص و نيازهاي آهنا در هنگـام اقامـت   

عالوه بر اين، ايـن  . طلبد  در بازداشتگاه را مي
قاعده بايد در پرتو اعالميه کاراکاس کنگره ششم 

که بطور ضـمين رفتـار برابـر در اجـراي عـدالت      
با حلاظ سابقه اعالميه الغا تبعيض عليـه   ١کيفري

و کنوانسيون الغاء هر شکل تبعـيض عليـه    ٢زنان

 .، در نظر گرفته شود  کند طلب مي را ،٣زنان
از مقـررات منـدرج در   ) ٢۶-۵قاعـده  (حق دسرتسي 

. کنـد  تبعيت مي ١٨-٢،  ١۵-٢،  ١٠-١، ٧-١قواعد 

) ٢۶-۶قاعـده  (اي و بني خبشي،  مهکاري بني وزارختانه
رد در چهار چوب مصلحت توسعه کلي در کيفيت کارک

 .و آموزش موسسات، از امهيت خمصوص برخوردار است

                                                 
 -١-۶جممع عمومي ، پيوست ، پاراگراف  ١٧١/٣۵بنگريد به قطعنامه مشاره  - ١
 .(XXII)جممع عمومي  ٢٢۶٣طعنامه مشاره ق - ٢
 .پيوست. جممع عمومي ١٨٠/٣۴قطعنامه مشاره  - ٣



 

ـ اجراي قواعد استاندارد حداقل براي رفتـار  ٢٧

با زندانيان که توسـط سـازمان ملـل متحـد بـه      
 .تصويب رسيده است

قواعد استاندارد حداقل، در زمينه رفتار  -٢٧-١
هاي ذيربط در بيشرتين  با زندانيان و توصيه نامه

وي که مرتبط با جمرمني نوجوان گسرته ممکن، در قلمر

در موسسات است بايد به اجرا در آيـد، از مجلـه   
آندســته کــه در بازداشــت حــني رســيدگي بــه ســر 

 .برند مي
بايد تالش گـردد اصـول ذيـربط منـدرج در      -٢٧-٢

قواعد استاندارد حـداقل در زمينـه رفتـار بـا     

ترين قلمـرو ممکـن، بـا حلـاظ      زندانيان در گسرتده
ع نوجوانان ويژه سن، جنس و شخصيت نيازهاي متنو

 .آهنا به اجرا در آيد
 تفسري

قواعد استاندارد حـداقل در زمينـه رفتـار بـا     

زندانيان از اولني اسناد از اين نوع کـه توسـط   
. باشـد  سازمان ملل متحد منتشر گرديده اسـت مـي  

بطور کلي اين موافقت حاصل است که ايـن قواعـد   
ــتند  ــاني هس ــاثري جه ــر . داراي ت ــوز اگ ــه هن چ

کشورهايي وجود دارند که اجراي ايـن قواعـد در   

قواعـد  . آهنا جباي واقعيت جنبـه تشـريفاتي دارد  
رود تا تاثري مهـم در   استاندارد حداقل مزبور مي

زمينه اداره انساني و منصفانه موسسات اصـالح و  

 .تربيت ايفا کند
برخي از محايتهاي در برگرينده جمـرمني نوجـوان در   

اعد اسـتاندارد حـداقل در زمينـه    موسسات در قو
حمــل . (رفتــار بــا زنــدانيان درج گرديــده اســت

اقامــت، معمــاري، رختخــواب، لبــاس، شــکايات و 

درخواستها، ارتباط با جهان خارج، غذا، مراقبت 
پزشکي، خدمات مذهيب، تفکيک سين، نريوي انسـاني و  



 

که بعنوان مقررات مرتبط با جمازات و نظـم  ) غريه

بنظر . مانع جمرمني خطرناک ميگرددتلقي ميگردد و 
رسد اصالح قواعد استاندارد حداقل مزبـور بـا    مي

هـاي خـاص موسسـات مربـوط بـه جمـرمني        حلاظ ويژگي
نوجوان در داخل قلمرو قواعد استاندارد حـداقل  

براي اجراي عدالت در زمينـه نوجوانـان مناسـب    

 .نباشد
بر الزامات ضروري موسسـات نوجوانـان    ٢٧قاعده 

مهچنني نيازهاي متنوع ويژه آهنا با ) ٢٧-١قاعده (
متمرکز ) ٢٧-٢قاعده (توجه به سن، جنس و شخصيت 

بنابراين، اهداف و حمتويـات ايـن قاعـده،     .است

داراي ارتباط دروني با مقررات ذيربط راجع بـه  
قواعد استاندارد حـداقل در زمينـه رفتـار بـا     

 .زندانيان، است
 عد به آزادي مشروطتوسل سريع و پيش از مو -٢٨

آزادي مشروط از يک موسسه بايد توسط يـک   -٢٨-١

تـرين قلمـرو ممکـن مـورد      مقام مناسب در گسـرتده 
استفاده قرار گريد و بايد در اولـني زمـان ممکـن    

 .اعطا گردد
نوجواناني که بطور مشروط از يـک موسسـه    -٢٨-٢

آزاد ميگردند بايد مورد محايـت قـرار گرفتـه و    

صالح مناسب حتت نظارت قرار گريد و بوسيله مقام ذي
 .مشمول محايت کامل جامعه گردد

 تفسري

اختيار دستور به آزادي مشروط ممکن است به مقام 
منـدرج اسـت يـا بـه      ١۴-١صاحل بنحوي در قاعده 

از ايـن منظـر، هبـرت    . ساير مقامات واگذار گردد
نـام بـربمي تـا    » مناسـب «است در اينجا از مقام 

اوضـاع و احـوايل کـه آزادي     .» ذيصـالحيت «مقام 

مشروط را جتويز ميکند، ترجيحًا بايد کـل جمـازات   
اي که توجيه کننده  بر اساس ادله. را شامل گردد



 

پيشرفت در زمينه بازپروري است، حيت جمـرميين کـه   

هنگــام پــذيرش در موسســه خطرنــاک تشــخيص داده 
اند، ميتوانند بطور مشـروط در مـواردي کـه     شده

مهچـون پروباسـيون،   . زاد گردندامکانپذير است آ
اي ممکن است مشروط بـه اجـراي توجيـه     چنني آزادي

پذير الزامات تعيني شـده توسـط مقامـات ذيـربط     

براي يک دوره زماني به شـرح منـدرج در تصـميم    
رفتـار  «بطور مثال ميتوانـد مـرتبط بـا    . باشد

هاي جامعه، اقامت در  جمرم، حضور در برنامه» خوب
 .غريه منازل نيمه راه و

در مورد جمرميين که بطـور مشـروط از يـک موسسـه     

اند، کمـک و نظـارت توسـط يـک مـامور       آزاد شده
بــه ويــژه در مــواردي کــه (پروباســيون و غــريه 

بايـد  ) پروباسيون تا آن زمان پذيرفته شده است
مقرر گردد و محايت جامعه بايد مورد تشويق قرار 

 .گريد

 اي ساز و کارهاي شبه موسسه -٢٩
بايــد تــالش گــردد ســاز و کارهــاي شــبه   -٢٩-١

اي مقرر گردد، از قبيل منازل نيمـه راه،   موسسه
هاي آموزشي، مرکز آموزش روزانـه، و سـاير    خانه

ساز و کارهاي مناسب که ميتواند بـه نوحوانـان   

 .در سازگاري جمددشان با جامعه کمک کند
 تفسري

امهيت مراقبت بعـد از اقامـت در موسسـه نبايـد     

ايـن قاعـده بـر ضـرورت     . گاشته شـود ناديده ان
اي  تشکيل يک شـبکه سـاز و کارهـاي شـبه موسسـه     

 .تاکيد دارد
اين قاعده مهچنني بر ضرورت تغيري نـوع تسـهيالت و   

سرويسهاي طراحي شده با هدف نيـل بـه الزامـات    

جمرمني جوان در زمينه ورود جمدد بـه جامعـه و در   



 

نظر گرفنت محايت ساختاري بعنـوان يـک گـام مهـم     

 .بسوي سازگاري جمدد با جامعه تاکيد دارد
 قسمت ششم

فرمول بندي حتقيقات طراحي شده و سياست گذاري و 
 ارزيابي

حتقيقات بعنوان اساس طراحـي، فرمـول بنـدي     -٣٠

 سياست گذاري و ارزيابي 
بايد تالش گردد حتقيقات ضروري بعنوان يـک   -٣٠-١

سياســت گــذاري،  تنظــيمپايــه طراحــي مــوثر و 
 .سازماندهي و ترويج گردد

بايد تالش گـردد بطـور ادواري قلمروهـا،     -٣٠-٢

مشــکالت و علــل احنــراف و جــرم نوجوانــان مهچــنني 
نيازهـــاي متنـــوع خمصـــوص نوجوانـــان مقـــيم  

 .بازداشتگاه، مورد بررسي و ارزيابي قرار گريد
بايد سعي گردد يک ساز و کـار در زمينـه    -٣٠-٣

ر زمينـه اجـراي سيسـتم عـدالت     ارزيابي منظم د

هاي ذيـربط و   براي نوجوانان، اجياد گردد و داده
اطالعات ارزيابي مناسب و حتـوالت آينـده و اصـالح    

روشــهاي اجرايــي را مجــع آوري و جتزيــه و حتليــل 
 .گردد

ارائه خدمات در زمينه اجراي عدالت براي  -٣٠-۴

نوجوانــان، بايــد بطــور سيســتماتيک طراحــي و  
خبش از تالشهاي صورت گرفته در توسـعه  بعنوان يک 

 .ملي به اجرا در آيد

 تفسري
هبره گريي از حتقيقـات بعنـوان اسـاس يـک سياسـت      

گذاري هومشند در زمينه عدالت براي نوجوانـان و  
به منزله يک ساز و کار مهم براي اختـاذ روشـها   

اسـتمرار توسـعه و    ، ض پيشـرفت در دانـش  ردر ع

اصالح سيستم عدالت در زمينـه نوجوانـان، بايـد    
باز خورد بني حتقيقات و  . ته شودنسبطور وسيع دا



 

عـدالت در   خصـوص  سياست گـذاري بطـور ويـژه در   

بـا  . زمينه نوجوانان از امهيـت برخـوردار اسـت   
هـاي زنـدگي    تغيريات سريع و اغلب موثر در شـيوه 

جرامي، پاسـخهاي   و در اشکال و قلمروهاي انجوان
جامعه حمور و سيسـتم عـدالت کيفـري بـه جـرم و      

احنراف نوجوانان پس از گذشت اندک زماني منسـوخ  

 .گردد و غري مناسب مي
بنـابراين، اسـتانداردهايي را بـراي     ٣٠قاعده 

حتقيقات در زمينه سازگاري جمدد در فرايند فرمول 
براي  بندي سياست گذاري و اجرا در زمينه عدالت

 .کند انان را اجياد مينوجو

اين قاعده توجه ويژه را به ضرورت بازبيين جمـدد  
و ارزيابي برنامه ها و تدابري جاري و طراحي در 

زمينه گسرتده اهداف کلـي توسـعه متمرکـز کـرده     
 .است

ارزيابي جامع نيازهاي نوجوانان، مهچـنني قلمـرو   

فرمـول   ی مشکالت احنراف، پيش شـرط اصـالح روشـها   
بندي سياستهاي ارزيابي و اجياد مـداخالت مناسـب   

 .در دو سطح رمسي و غري رمسي، است
در ايــن بســرت، اجــراي حتقيقــات توســط اشــخاص و 

 بايـد  ارگاهناي مستقل از طريق آژانسـها مسـئول  

تسهيل گردد و ممکن است در اين زمينه اخذ و حلاظ 
نظرات نوجوانان نه فقط در مورد آنـاني کـه در   

 .اند، ارزمشند باشد س با سيستم قرار گرفتهمتا

فرايند طراحي بايد بطـور ويـژه تـاثري بيشـرت و     
سيستم منصفانه ارائـه خـدمات ضـروري را مـورد     

براي نيل به اين هـدف، بايـد   . تاکيد قرار دهد
يک ارزيابي منظم و جامع با قلمـرو گسـرتده بـه    

ويژه بر اساس نيازها و مشکالت نوجوانان و تعيني 

در . مات تفصيلي مورد نياز وجود داشته باشدمقد
ايــن ارتبــاط مهچــنني بايــد مهــاهنگي در زمينــه  



 

استفاده از منابع موجود از قبيل جايگزينـها و  

ــاًال در تــدوين   محايتــهاي اجتمــاعي اي کــه احتم
تشريفات خمصوص طراحي شده براي اجرا و نظارت بر 

، وجـود داشـته   مورد نياز است برنامه هاي مصوب
 .باشد

اصول راهنماي سازمان ملـل متحـد در زمينـه     -٩

 پيشگريي از جرم نوجوانان
 )اصول راهنماي رياض(

 ـ اصول اساسي١
ـ پيشگريي از جرم نوجوانان يک رکـن ضـروري در   ١

بـا اشـتغال در   . پيشگريي از جرم در جامعه اسـت 

فعاليتهاي قانوني از نظر اجتمـاعي سـودمند، و   
سـوي جامعـه و   پذيرش يک جهت گـريي انسـاني بـه    

ميتواننـد، يـک   ،دورمناي زنـدگي، اشـخاص جـوان    
 .رمانه را اختاذ و تقويت منايندرويکرد غري جم

ـــ موفقيــت پيشــگريي از جــرم توســط نوجوانــان ٢

نيازمند اختاذ مساعي از طرف کل جامعه بـا هـدف   
اطمينان از تقويت مهنوايي با جامعه در بزرگسايل 

وان کـودکي،  با رويکرد پيشرفت شخصيت ناشي از ا
 .است

ـ مبنظور تفسري اصول راهنماي حاضـر، جهـت گـريي    ٣

اشـخاص جـوان بايـد    . طفل حمور بايد تعقيب گردد
داراي يک نقش و مشارکت فعال در جامعه بـوده و  

رف فراينـد  صنبايد شأن آهنا به مشابه يک موضوع 

 .شوداجتماعي شدن يا نظارت در نظر گرفته 
ر با حلاظ سيسـتم  ـ در اجراي اصول راهنماي حاض۴

قانوني ملي، رفـاه اشـخاص جـوان از مهـان اوان     
 .کودکي بايد حمور هر گونه برنامه پيشگريي باشد

ـ ضرورت و امهيت استمرار سياستهاي پيشـگريي از  ۵

جرم و مطالعه سيستماتيک و تدوين دقيق تـدابري،  
مانع اين امور بايد . بايد به رمسيت شناخته شود



 

يک کودک براي رفتـاري کـه   جرم انگاري و جمازات 

سبب آسيب شديد به روند پيشـرفت يـا صـدمه بـه     
سياسـتها و تـدابري   . ديگران نگرديده اسـت شـود  

 :شامل
مقررات مربوط به فرصتها بـه ويـژه فرصـت    : الف

حتصيلي بايـد نيازهـاي متنـوع اشـخاص جـوان را      

منظور نظر قرار دهد و يک چهـار چـوب محـاييت را    
شخصي کليه اشـخاص جـوان   براي صيانت از پيشرفت 

به ويژه آهنايي که آشکارا در معرض خطـر يـا در   
معرض خطر اجتماعي بوده و نيازمند مراقبت ويژه 

 .و محايت هستند را در نظر بگريد

ها و رويکردهاي خاص در زمينه پيشگريي  ب ـ فلسفه 
از جرم بر پايـه قـوانني، فراينـدها، موسسـات،     

ف به هدف تضعيف تسهيالت و شبکه ارائه خدمت معطو
 سـبب انگيزه، نيـاز و فرصـت، يـا شـرايطي کـه      

 .، گردد ارتکاب ختلفات است

ج ـ مداخله رمسي بايد در وهله اول مصـلحت کلـي    
شخص جوان را تعقيب و با اصول انصـاف و عـدالت   

 .هدايت گردد
د ـ صيانت از رفاه و آسايش، پيشـرفت، حقـوق و    

 مصاحل کليه اشخاص جوان

ه رفتـار يـا عملکـرد دوره    هـ ـ اين موضـوع کـ   
ــهاي    ــا و ارزش ــاي هنجاره ــا چهارچوهب ــواني ب ج

اجتماعي تطبيق ندارد، در اغلب موارد جزيـي از  

فرايند بلوغ و رشد اسـت و خـود خبـود در اکثـر     
از بـني   لیمرحلـه بزرگسـا   افراد با انتقال بـه 

 .رود مي
وـــ بــا اطــالع از اينکــه حســب نظريــه مشــهور  

، بـه يـک   » جمرم«،  »منحرف«کارشناسان، بر چسب 

شخص، اغلب سبب تقويت الگوهاي رفتاري نـامطلوب  
 .توسط اشخاص جوان ميشود



 

حمور بايد در  –هاي اجتماع  سرويسها و برنامه -۶

. زمينه پيشگريي از جرامي نوجوانان گسـرتش يابنـد  
به ويژه اينکه تا کنون آژانسهاي در اين زمينه 

آژانسهاي رمسي کنرتل  . اند اجياد و تثبيت نگرديده
اجتماعي بايـد بعنـوان آخـرين راه کـار مـورد      

 .استفاده قرار گريند

 ـ قلمرو اين اصول راهنما٢
ـ اصـول راهنمـاي حاضـر بايـد درگسـرته وسـيع       ٧

اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بني املللي حقـوق  
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق بـني املللـي   

ميــه حقــوق کــودک و حقــوق مــدني و سياســي، اعال

ــرت قواعــد      ــوق کــودک و در بس ــيون حق کنوانس
استاندارد حداقل در زمينه اجراي عـدالت بـراي   

مهچـنني سـاير اسـناد و    ) قواعـد پکـن  (نوجوانان 
هنجارهاي مرتبط با حقوق، مصـاحل و رفـاه کليـه    

 .کودکان و اشخاص جوان تفسري و اجرا گردد

شـرايط  ـ اين اصول راهنما مهچنني بايد در بسـرت  ٨
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حـاکم در دولتـهاي   

 .عضو به اجرا در آيد
 ـ پيشگريي عمومي٣

ـ طرحهاي جامع پيشـگريي بايـد در کليـه سـطوح     ٩

 :اين طرحها شامل. دولت هنادينه شود
جتزيه و حتليل غري سـطحي مشـکل و سرفصـلهاي    : الف

 .ها، امکانات و منابع موجود برنامه

وظـايف آژانسـها، موسسـات    تعريف دقيق شـرح  : ب
داراي صالحيت و نـريوي انسـاني موضـوع اقـدامات     

 .پيشگريانه 
دـ سياستها، برنامه ها و اسرتاتژيهاي مبتين بـر  

وضعيت آينده، بايـد  مطالعات مربوط به پيش بيين 

مستمرًا کنرتل و به دقت در روند اجـرا ارزيـابي   
 .گردند



 

ي بــراي کــاهش موقعيتــهاي ارتکــاب يهـــ روشــها

 رفتارهاي جمرمانه بطور موثر
وـ مشارکت جامعه از طريق حوزه گسـرته خـدمات و   

 .ها برنامه
اي بني ادارات ملي، اياليت،  زـ مهکاري نزديک شبکه

ــي،    ــهاي خصوص ــارکت خبش ــا مش ــي ب ــتاني و حمل اس

منايندگان انتخابي شهروندان، آژانسهاي کارگري، 
 مراقبت از کودکان، هبداشيت، حتصـيلي، اجتمـاعي و  

ــيع    ــز وس ــور مترک ــايي مبنظ ــانون و قض ــراي ق اج
فعاليتها با هدف پيشگريي از احنراف نوجوانـان و  

 .جرامي جوانان بايد اجياد گردد

ج ـ مشـارکت جوانـان در سياسـتهاي پيشـگريي از      
احنراف و فراينـدهاي آن شـامل بکـارگريي منـابع     

هـاي جـربان    اجتماعي، مهيـاري جوانـان و برنامـه   
 .ه ديدگانخسارت و کمک به بز

 ـ فرايندهاي اجتماعي شدن۴

اي که اجتمـاعي   ـ بايد بر سياستهاي پيشگريانه١٠
شدن و سازگاري کليه کودکان و جوانان به ويـژه  

از طريق خانواده، جامعه، گروه مهقطار، مـدارس،  
مشاغل مهچـنني از طريـق   تنوع اي و  آموزشهاي حرفه

توجـه الزم بايـد   . سازماهناي داوطلب تاکيد گردد

به پيشرفت مناسب فردي کودکـان و اشـخاص جـوان    
صورت گريد و آهنا بايد بعنوان مشـارکت کننـدگان   

کامل و برابـر در فراينـدهاي اجتمـاعي شـدن و     

 .سازگاري با جامعه مورد قبول قرار گريند
 خانواده: الف

ـ کليه جوامع بايد اولويت درجـه اول را بـه   ١١
ف نيازهــا و رفــاه خــانواده و اعضــاي آن معطــو

 .منايند

نظر به اينکه خانواده واحد مرکزي و مسئول  -١٢
در اجتماعي کردن کودکان است، تالشـهاي دولـيت و   



 

اجتماعي بايد معطوف انسجام خـانواده از قبيـل   

جامعـه وظيفـه دارد بـه    . خانواده گسرتده باشـد 
خانواده در اجياد زمينه مراقبت و محايت مسـاعدت  

اني کودکان را کند و رفاه و آسايش فيزيکي و رو
ساز و کارهاي مناسب از قبيل مراقبت . تضمني کند

 .روزانه بايد مقرر گردد

ـ دولتها بايد سياستهاي را اختاذ مناينـد کـه   ١٣
ک خـانواده غـري   در قرار دادن کودکان در فضاي ي

ح و صـفا نقـش مثبـت ايفـا     آشفته و توام با صل
خانواده هايي کـه نيازمنـد کمـک در بـه     . منايد

کردن شرايط آشفته يا توام با ناسازگاري سامان 

 .هستند بايد خدمات الزم براي آهنا مقرر گردد
ـ در مواردي که فضاي خانوادگي غـري آشـفته و   ١۴

توام با صلح و صفا مفقود است يـا مـواقعي کـه    
مساعي جامعه در کمک به اين خانواده منتهي بـه  

شکست ميگردد و خانواده گسرتده نيز منيتواند بـه  

ا نقش بپردازد، مکاهناي جايگزين خانواده از ايف
قبيل امکان سرپرسيت و پذيرش بايد در دستور کار 

اين امکنه بايد تا حد امکـان فضـاي    .قرار گريد
ه و داراي صـلح و صـفا را   يک خانواده غري آشـفت 

و در عني حال مهان زمان، بايد حـس و  . فراهم کند

د تا تعلق به يک خانواده براي کودکان باقي مان
از مشکالتي کـه از لـوازم عـريف تغـيري پناهگـاه      

 .است، خودداري شود) خانواده(

 یهـاي  ـ توجه ويژه بايد به کودکـان خـانواده  ١۵
مبذول گردد کـه در معـرض مشـکالت غـري مرتقبـه و      

تغيريات شديد اقتصادي اجتماعي و فرهنگـي قـرار   
ــه ــا    گرفت ــان ي ــان بومي ــژه کودک ــه وي ــد ب ان

چـه ايـن   . و پناهنـدگان  هـاي مهـاجرين   خانواده

تغــيريات توانــايي اجتمــاعي خــانواده در تضــمني 
تربيت سنيت و تغذيه کودکـان را از بـني بـرده و    



 

اغلب به دليـل تعـارض نقـش و فرهنـگ، روشـهاي      

هـا مبنظـور    ابداعي و توامنند سازي اين خـانواده 
 .اجتماعي شدن کودکان بايد طراحي گردد

ور آمـوزش نقـش و تعهـدات سرپرسـيت بـه      نظـ مب١۶
ها، با حلاظ پيشرفت و اطفـال و مراقبـت    خانواده

فرزنـد،   –از آهنا، ترويج ارتباط مثبت والـدين  

حساس کردن والدين نسـبت بـه مسـايل کودکـان و     
ــارکت در    ــه مش ــا ب ــويق آهن ــوان و تش ــخاص ج اش

فعاليتهاي جامعه و خانواده حمور، تدابريي بايـد  
هايي بايد بطور گسرتده بـه اجـرا    اختاذ و برنامه

 .در آيد

ـ دولتها بايد تدابريي را براي ترويج مهبستگي ١٧
و مهــاهنگي خــانواده در نظــر گرفتــه و جــدايي  

کودکان از والدين را تقبيح منايند مگـر اينکـه   
اوضاع و احوال موثر بـر رفـاه و آينـده کـودک     

 .جايگزين مناسب ديگري را در دسرتس قرار ندهد

ن مسئله از امهيت برخوردار اسـت کـه بـر    ـ اي١٨
کارکرد اجتماعي شدن خانواده و خانواده گسـرتده  

مهچنني اين موضـوع از امهيـت برابـر    . تاکيد گردد
برخــوردار اســت کــه نقــش آينــده، مســئوليتها، 

مشارکت و مهکاري اشخاص جوان در جامعه به رمسيـت  

 .شناخته شود
شـدن   ـ مبنظور تضمني حقـوق کـودک در اجتمـاعي   ١٩

مناســب، دولتــها و ســاير آژانســها بايــد بــر  

آژانسهاي قانوني و اجتماعي موجود تکيه مناينـد  
ت سـنيت ديگـر   سـوما مع الوصف چنانچه موسسات و ر

اثر خبشي نداشته باشند، آهنا بايد تدابري ابداعي 
 .را مقرر و اجازه دهند

 حتصيالت: ب

ـ دولتها تعهد دارند حتصيالت عمـومي را بـراي   ٢٠
 .اشخاص جوان در دسرتس قرار دهند کليه



 

ـ سيسـتمهاي حتصـيلي ، عـالوه بـر فعاليتـهاي      ٢١

اي بايـد توجـه    حرفه –دانشگاهي و آموزشهاي فين 
 :ويژه به موارد ذيل معطوف منايند

اي و افـزايش احسـاس    آموزش ارزشهاي پايـه : الف
احرتام بـر اسـاس هويـت و الگوهـاي فرهنگـي در      

زمينه ارزشهاي اجتماعي کشوري که در آن زنـدگي  

براي متدهنايي کـه از  اين آموزشها بايد  ميکند، 
متدن طفـل متفاوتنـد و در زمينـه حقـوق بشـر و      

 .آزاديهاي اساسي، صورت پذيرد
خصـــيت، اســـتعدادها و تـــرويج و تقويـــت ش: ب

هاي ذهين و فيزيکي اشخاص جوان تا هنايـت   توانايي

 .توان بالقوه آهنا
مشارکت اشخاص جوان بعنوان يک شـرکت کننـده   : ج

 رف يکموضوع، در فرايند حتصيلصفعال و موثر نه 
تعهد بر اجراي فعالتهاي تقويـت کننـده حـس    : د

 هويت و تعلق به مدرسه و جامعه

ان بـه درک و احـرتام بـه    تشويق اشـخاص جـو  : هـ
نظريات و افکار ديگر مهچنني تفاوهتـاي فرهنگـي و   

 غريه
مقرارتي در زمينه آگـاه سـازي و ارشـاد در    : و

اي ، فرصتهاي اشتغال  حرفه –زمينه آموزشهاي فين 

 .ريزي براي زندگي و تقويت برنامه
مقرراتي درباره محايت عاطفي مثبـت در قبـال   : ز

ز رفتارهـاي نـامطلوب   اشخاص جوان و خـودداري ا 

 رواني 
خودداري از تدابري انضباطي خشن، بطور ويـژه  : ح

 .دنيبجمازاهتاي 
ـ سيستمهاي حتصـيلي بايـد در معيـت والـدين،     ٢٢

سازماهناي اجتماعي و آژانسـهايي کـه در زمينـه    

اشــخاص جــوان فعاليــت دارنــد بــه ايفــا نقــش  
 .بپردازد



 

ـ اشخاص جوان و خانواده آهنـا بايـد دربـاره    ٢٣

قوانني و حقوق و تکاليف خـود حسـب قـوانني ملـي     
مهچنني سيستم ارزشهاي جهاني شامل اسناد سـازمان  

 .ملل متحد آگاه گردند
ـ سيستمهاي حتصيلي بايد مراقبت ويژه و توجـه  ٢۴

خطرات اجتماعي ض خاص به اشخاص جواني که در معر

برنامه هاي شخصي پيشـگريي و  . هستند بعمل آورند
ــيلي،   ــوعات حتص ــا و  موض ــيالت، رويگرده دوره حتص

ابزارها بايد توسـعه يافتـه و بطـور کامـل از     
 .مزاياي آن استفاده گردد

ـ توجه خمصوص بايد به سياستها و اسـرتاتژيهاي  ٢۵

جامع در زمينه پيشگريي از الکسـيم، سـوء مصـرف    
مواد خمدر و سـاير مـواد بوسـيله اشـخاص جـوان      

 .معطوف گردد
اي بايد جمهـز بـه    آموزگاران و ساير اشخاص حرفه

جتهيزات شده مبنظور پيشـگريي و مواجهـه بـا ايـن     

اطالعات راجـع بـه    .مشکالت آموزش عملي بگذرانند
مصرف يا سوء مصرف مواد خمدر که شامل الکل نيـز  

مي گردد بايد دراختيار ارگاهنـاي دانـش آمـوزي    
 .قرار گريد

ـ مـدارس بعنـوان مرجـع و مراکـز ارجـاع در      ٢۶

اي  به خدمات پزشکي، مشـاوره  زمينه مقررات راجع
و غريه به اشخاص جوان به ويژه آندسته که داراي 

نيازهاي خاص بوده و در معـرض خطـر سـوء مصـرف     

مواد خمدر، ناديده انگاري، بزهديده شدن و سـوء  
 .استفاده قرار دارند به ارائه خدمت بپردازند

هـاي متنـوع حتصـيلي،     ـ با توسـل بـه برنامـه   ٢٧
بزرگسـاالن و ارگاهنـاي دانـش    آموزگاران و ساير 

آموزي، بايد نسبت به اين مشکالت، نيازهـا، درک  

اشخاص جوان، بـه ويـژه آهنـايي کـه متعلـق بـه       
گروههــاي حمــروم از مزايــاي اجتمــاعي ، بــدون  



 

هـا و   موقعيت، گروههاي قـومي يـا سـاير اقليـت    

 .هاي کم در آمد، حساس گردند گروه
و تـرويج  هاي مدرسه بايد در صدد نيل  ـ سيستم٢٨

اي و حتصيلي بـا رعايـت    ترين استاندارد حرفه عايل
دوره حتصـــيالت، روشـــهاي آمـــوزش و فـــراگريي و 

رويکردهاي ذيربط و استخدام و آموزش آموزگاران 

نظـارت و ارزيـابي   . حايز شرايط اقـدام مناينـد  
اي  منظم اجراي وظايف بايد توسط سازماهناي حرفـه 

 .دو مناسب و مقامات ذيصالح تضمني گرد
ـ سيستمهاي مدرسه بايد فعاليتهاي آموزشي غري ٢٩

رمسي در راستاي مصاحل اشـخاص جـوان بـا مشـارکت     

 .گروههاي اجتماعي را طراحي توسعه واجرا منايند
ـ مساعدت ويـژه بايـد بـه کودکـان و اشـخاص      ٣٠

دچـار   و مشارکتحضور مقرراتجواني که در رعايت 
 .بعمل آيد ، مشکل و گوشه گري هستند

مدارس بايد سياستها و قواعدي که منصـفانه  ـ ٣١

دانش آموزشان . و عادالنه هستند را ترويج منايند
بايد در ارگاهنايي که سياستهاي مدرسه را تنظيم 

ميکنند مناينده داشته باشند از قبيل سياسـتهاي  
 .برقراري نظم و تصميم سازي

 جامعه -ج 

هـاي اجتمـاع حمـور کـه بـه       خدمات و برنامه -٣٢
نيازهاي خاص، مشکالت، منـافع و مالحظـات اشـخاص    

هـاي   هـا و راهنمـايي   جوان پاسخ گفته و مشـاوره 

مناسب را به اشخاص جوان و خانواده آهنا ارائـه  
يـا در جاهائيکـه از    گسرتش يافتهميدهند، بايد 

 .قبل موجودند تقويت گردد
ترين تدابري محاييت اجتمـاع    دهـ جوامع بايد گسرت٣٣

حمور را براي جوانان مقرر يا چنانچه موجود است 

از قبيــل مراکــز توســعه . آنــرا تقويــت کننــد
اجتماعي، تسهيالت تفريح و سرگرمي و خـدمات بـا   



 

هدف پاسخگويي به مشـکالت خـاص کودکـاني کـه در     

در تدوين و ارائـه   .معرض خطرات اجتماعي هستند
حقوق فـردي بايـد    رعايتننده، چنني تدابري کمک ک

 .تضمني گردد
ـ زمينـه برقـراري تسـهيالت ويـژه در زمينـه      ٣۴

سرپناه مناسب براي اشخاص جواني کـه تـا مـدتي    

قادر به سکونت در يک منـزل نيسـتند يـا اصـوًال     
فاقد منزل بـراي سـکونت هسـتند، بايـد فـراهم      

 .گردد
خدمات و تـدابري کمـک کننـده     تنوع زياد ازـ ٣۵

نظور حل و فصل مسائلي که حني انتقال بـه  بايد مب

افتـد،   دوره بزرگسايل براي اشخاص جوان اتفاق مي
اين خدمات شامل برنامه هاي خمصـوص  . منظور گردد

براي سوء مصرف کنندگان مواد خمدر کـه مراقبـت،   
مشاوره، کمک و مداخالت درمان حمور را الزام آور 

 .گردد کنند مي مي

خدماتي را براي اشخاص  ـ سازماهناي داوطلب که٣۶
جــوان ارائــه ميدهنــد بايــد از دولــت و ســاير 

 .موسسات کمک مايل دريافت کنند
ـ سازماهناي جوانان بايد در سطح حملـي تاسـيس   ٣٧

يا تقويت گردند و به آهنا جايگاه مشارکيت کامـل  

ــردد  ــا گ ــه اعط ــور جامع ــديريت ام ــن . در م اي
ــازماندهي و   ــان را در س ــد جوان ــازماهنا، باي س

هــاي گروهــي و داوطلبانــه بطــور ويــژه   پــروژه

هـاي کـه هـدف آن کمـک بـه اشـخاص جـوان         پروژه
 .نيازمند مورد تشويق قرار دهند

ـ آژانسهاي دوليت بايد مسوليت ويـژه خـود را   ٣٨
بــه اجــرا در آورده و خــدمات ضــروري را بــراي 

خامنان يـا خيابـاني منظـور مناينـد و      کودکان بي

لي، سرپناه، اسـتخدام  اطالعات راجع به تسهيالت حم



 

و ساير اشکال و منابع کمـک بايـد در سـريعرتين    

 .زمان ممکن در دسرتس اشخاص جوان قرار گريد
ترين تسهيالت و خدمات تفرحيي و سرگرمي  ـ گسرتده٣٩

مورد عالقه خاص اشخاص جوان بايد اجياد و دسرتسـي  
 .به آن بطور آسان فراهم گردد

 هاي مجعي دـ رسانه

اينکـه   تضـمين  ي مجعي بايد مبنظـور  ها ـ رسانه۴٠
اشخاص جوان بـه اطالعـات و موضـوعات راجـع بـه      

هاي ملي و بـني امللـي دسـت يابنـد،      تفاوت زمينه
 .مورد تشويق قرار گريند

هاي مجعي بايد در بـه تصـوير کشـاندن     ـ رسانه۴١

سهم مثبت اشخاص جـوان در جامعـه مـورد تشـويق     
 .قرار گريند

مبنظور انتشـار اطالعـات    مجعی بايدهاي  ـ رسانه۴٢
در خصوص وجود خدمات تسهيالت و فرصـتهاي مزبـور   

 .براي اشخاص جوان در جامعه ترغيب گردند

هـاي مجعـي بطـور کلـي و تلويزيـون و       ـ رسانه۴٣
رسانه ديداري بطور ويژه، بايد تشويق گردند که 

رد مستهجن، موادخمدر و تصاوير خشـونت آميـز   امو
در . طلوب نشان دهنـد را تقليل دهند و آنرا نام

هاي پست و خوارکننده به ويژه  مهني راستا از جلوه

در خصــوص کودکــان، زنــان و روابــط بــني فــردي  
خودداري کنند و اصول و نقشهاي قانون مـدار را  

 .ترويج کنند

هاي مجعـي بايـد از کـارکرد و وظـايف      ـ رسانه۴۴
گسرتده اجتماعي مهچـنني تاثريگـذاري در ارتباطـات    

وء مصـرف موادخمـدر و الکـل توسـط     مربوط بـه سـ  
آهنا بايد از قدرت خود براي . جوانان آگاه شوند

پيشگريي از سوء مصرف با تکيه بر اخبـار منسـجم   

آگـاه کـردن   . با يک رويکرد متوازن، هبره گرينـد 



 

موثر در زمينه مبـارزه بـا موادخمـدر در کليـه     

 .سطوح بايد توسعه يابد
 ـ سياست اجتماعي۵

يت بايد بيشرتين اولويت را بـه  ـ آژانسهاي دول۴۵
هاي مربوط بـه جوانـان اختصـاص     طرحها و برنامه

دهند و منابع کايف و ساير منابع را براي ارائه 

خدمات، تسهيالت و نريوي انسـاني مبنظـور مراقبـت    
پزشکي و سالمت رواني، تغذيه، خوابگـاه و سـاير   

خدمات ذيربط، شامل پيشگريي و درمان سـوء مصـرف   
و الکل، تضمني اينکه اين منابع حاصـل  مواد خمدر 

ميگردد و در عمل به نفع اشخاص جـوان بـه کـار    

 .رود، تامني کنند مي
ـ نگهداري اشخاص جوان در موسسات بايد آخرين ۴۶

راه کار حمسوب و به کمرتين زمان ممکن حمدود گـردد  
رعايت بيشرتين منـافع شـخص جـوان از بيشـرتين      .

يي که مداخله رمسـي  معيارها. امهيت برخوردار است

مضيق  به طوربايد  .از اين نوع را جتويز مي کند
 :تعريف و حمدود به موارد ذيل گردد

موردي که کودک يا شخص جـوان دچـار آسـييب    ) الف
شده است که بوسيله والدين يا سرپرسـتان اجيـاد   

ودک يـا شـخص جـوان از    کموردي که ) ب. شده است

نظر جنسي، جسمي يا عاطفي مـورد سـوء اسـتفاده    
مـوردي  ) ج. والدين يا سرپرستان واقع شده اسـت 

که کودک يا شخص جوان توسط والدين يا سرپرستان 

) د. به فراموشي سپرده شده است يا رها شده است
موردي که کودک يا شخص جوان ، در معرض هتديد از 

اخالقي که ريشه در رفتار  طريق اجياد خطرجسمي يا
) هــ . والدين يا سرپرستان دارد، قـرار دارنـد  

موردي که خطر شديد جسمي و روحي نسبت به کـودک  

و شخص جوان ناشي از رفتار خود فرد اسـت و نـه   
والدين و سرپرستان نوجوان و نه خدمات اجتماعي 



 

توان کنرتل خطـر غـري از توسـل بـه نگهـداري در      

 .موسسه را ندارند
آژانسهاي دولـيت بايـد بـراي اشـخاص جـوان       ـ۴٧

موقعيت حتصيل متام وقت مستمر که منـابع مـايل آن   
توسط دولت تامني گرديده است را در مـواردي کـه   

والدين يا سرپرستان توان ارائه چـنني کمکهـايي   

به اشخاص جوان را ندارند مبنظور نيل بـه جتـارب   
 . شغلي ، فراهم کنند

ز جرم بايـد بـر اسـاس    هاي پيشگريي ا ـ برنامه۴٨
هاي حتقيقات علمي و قابـل اعتمـاد طراحـي     يافته

شوند و بطور ادواري نظارت، ارزيابي و متعاقبًا 

 .اصالح و جرح و تعديل گردند
اي  حرفهاشخاص ـ اطالعات علمي بايد در اختيار ۴٩

ترين مفهوم کلمه در خصـوص   و عموم مردم در وسيع
يا ناشـي از   نوع رفتار يا موقعييت که منتهي به

بزهديده شدن جسمي و رواني، آسيب و سـوء مصـرف   

مهچنني سوء استفاده از اشـخاص جـوان اسـت قـرار     
 .داده شود

هـا   ـ بطور کلي، مشارکت در طرحهـا و برنامـه  ۵٠
اشخاص جـوان بـه خواسـت    . بايد داوطلبانه باشد

خود بايد در فرمـول بنـدي توسـعه و اجـراي آن     

 .مشارکت کنند
ــد  ۵١ ــت باي ــ دول ــراي  ـ ــعه و اج ــه، توس ارائ

ها و سياستهايي را در خـارج از قلمـرو    اسرتاتژي

سيستم عدالت کيفـري مبنظـور پيشـگريي از خشـونت     
خانوادگي عليه يا توسط اشخاص جوان تداوم خبشـد  

و رفتار منصفانه نسـبت بـه بزهديـدگان خشـونت     
 .خانوادگي را تضمني کنند

ــه   ۶ ــدالت در زمين ــراي ع ــذاري و اج ــ قانونگ ـ

 اناننوجو



 

ـــ دولتــها بايــد قــوانني و آيــني دادرســيهاي ۵٢

اي را مبنظور ترويج و محايت از حقوق و رفاه  ويژه
 .کليه اشخاص جوان، تصويب و به اجرا در آورند

ـ قوانني پيشگريي کننده از بزهديده شدن، سـوء  ۵٣
مصرف، سوء استفاده از هبـره گـريي از کودکـان و    

بايــد  اشــخاص جــوان در فعاليتــهاي بزهکارانــه

 .تصويب و به اجرا در آيد
ـ هيچ کودکي نبايد موضوع تدابري جمـازاتي يـا   ۵۴

اصالح و تربييت خشن و خوار کننـده در منـزل، در   
 .مدارس يا ساير موسسات قرار گريد

ـ مقـررات و الزامـات معطـوف بـه حمـدوديت و      ۵۵

نظارت بر دسرتسي به هر گونه سالح توسط کودکان و 
 .تور کار قرار گريداشخاص جوان بايد دردس

ـ مبنظور جلـوگريي از توسـعه لکـه دار کـردن،     ۵۶
بزهديده شدن و جـرم انگـاري در زمينـه رفتـار     

اشخاص جوان، مقرراتي بايد مبنظور تضـمني اينکـه   

کنـد يـا جمـازات    نکيفري پيدا صبغه ی هر رفتار 
نگردد مشروط بـه اينکـه چنانچـه ارتکـاب مهـان      

نگاري و جمـازات  رفتار توسط بزرگسال فاقد جرم ا
 .باشد

ـ بايد به اجياد يک دفرت دادخواهي يـا ارگـان   ۵٧

مستقل مشابه کـه تضـمني کنـد جايگـاه، حقـوق و      
بـه خـدمات    و منافع اشخاص جوان مراعات گرديده

در دسرتس ارجاع مناسب داده خواهد شد توجه ويژه 

دفرت دادخواهي يـا سـاير ارگاهنـاي    . مبذول گردد
تعيني شده بايد بر اجراي اصول راهنمـاي ريـاض،   

قواعد پکن و قواعد محايت از نوجوانان که آزادي 
دفــرت . نظــارت مناينــد، آهنــا ســلب گرديــده اســت

در ادوار منظم، دادخواهي يا ساير ارگاهنا بايد 

گزارشــي در زمينــه پيشــرفتهاي حاصــل در خصــوص 
موانع موجود در اجراي اين اسناد هتيه و منتشـر  



 

خدمات مشاوره اي کودک مهچنني بايد تاسـيس  . منايد

 .گردد
ـ نريوي انساني اجراي قانون و سـاير نريوهـاي   ۵٨

ذيربط، چه مرد چه زن، بايـد آموزشـهاي الزم را   
ننـد بـه الزامـات ضـروري     دريافت کرده تا بتوا

اشــخاص جــوان پاســخ مناســب دهنــد و بايــد بــا 

هـا و امکانـات ارجـاع در زمينـه خـروج       برنامه
اشخاص جوان از سيستم عدالت آشنا بوده و آنـرا  

 .بکار برند
ـ مقرراتي بايد در زمينه محايت از کودکـان و  ۵٩

اشخاص جوان در قبـال سـوء مصـرف مـواد خمـدر و      

ب و دقيقـًا بـه اجـرا در    قاچاق مواد خمدر تصـوي 
 .آيد

 ـ حتقيقات، ترويج سياستها و مهاهنگي٧
ـ بايد تالش گردد و سازو کارهاي مناسب اجيـاد  ۶٠

گردد تا در بسرت ساختار ارگاهناي فراخبشـي و بـني   

خبشي، تعامل و مهکـاري بـني آژانسـهاي اقتصـادي،     
اجتماعي و حتصيلي و سالمت و خدمات، سيستم عدالت 

ان آژانسهاي جامعه حمور و توسـعه  در زمينه جوان
 .و ساير هنادهاي ذيربط اجياد وتوسعه يابد

ـ تبادل اطالعات، جتارب و مهارهتاي بدست آمـده  ۶١

ها و روشها، ابتکارات راجع  ها، برنامه از پروژه
پيشگريي از جـرم و عـدالت در   ،  به جرم جوانان 

اي و  زمينه نوجوانان بايد در سطوح ملي، منطقـه 

 .للي تقويت گرددامل بني
املللـي در موضـوعات    اي و بـني  ـ مهکـاري منطقـه  ۶٢

مربوط به جرامي جوانان، پيشگريي از جرم و عدالت 
در زمينــه نوجوانــان، شــامل دارنــدگان مشــاغل 

اي، کارشناســان و تصــميم گرينــدگان بايــد  حرفــه

 .توسعه يافته و تقويت بيشرت گردد



 

يـي و  ـ مهکاري فـين و علمـي در موضـوعات اجرا   ۶٣

مربوط بـه سياسـت گـذاري، بـه ويـژه در حـوزه       
هاي پـايلوت و ارزيـابي موضـوعات     آموزش، پروژه

خاص مربوط به پيشگريي از جـرم جوانـان و جـرامي    
نوجوانــان بايــد توســط کليــه دولتــها، سيســتم 

سازمان ملل متحد و ساير سـازماهناي ذيـربط بـه    

 .شدت تقويت گردد
علمي با هدف  ـ تشريک مساعي در اجراي حتقيقات۶۴

مـوثر پيشـگريي از جـرم و     روشـهای دست يابي به 
احنراف نوجوانان مورد تشويق قرار گريد و يافتـه  

هاي اين حتقيقات بايد در سـطح گسـرتده منتشـر و    

 .ارزيابي گردد
ـ ارگاهنا، هنادها، آژانسـها و دفـاتر ذيـربط    ۶۵

سازمان ملل متحد، بايد تشريک مسـاعي و مهکـاري   
مسايل مربوط به کودکان، عدالت  نزديک در زمينه

نوجوانــان و جــرم جوانــان و پيشــگريي از جــرم  

 .نوجوانان را در دستور کار خود قرار دهند
ـ بر اسـاس اصـول راهنمـاي حاضـر، دبريخانـه      ۶۶

سازمان ملل متحد، در تعامل با هنادهاي ذينفـع،  
بايد در اجراي حتقيقـات، مهکـاري علمـي، تنظـيم     

رسي و نظارت بـر اجـراي   سياستهاي انتخابي و بر

آهنا نقش فعال ايفاء کنـد و بعنـوان يـک منبـع     
اطالعاتي قابل اعتماد در زمينـه روشـهاي مـوثر    

 .پيشگريي از جرم به ارائه خدمت بپردازد

ـ قواعد سازمان ملل متحد در زمينه محايت از ١٠
 ١.نوجواناني که آزادي آهنا سلب گرديده است

 دور مناهاي اساسي -١
عدالت در زمينه نوجوانان، بايد حقوق ـ سيستم ١

و امنيــت را تثبيــت و رفــاه و آســايش جســمي و 
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زنـداني کـردن   . رواني نوجوانان را گسـرتش دهـد  

 .بايد بعنوان آخرين راه کار در نظر گرفته شود
ـ نوجوانان بايـد صـرفًا در چهـارچوب اصـول و     ٢

تشريفات مقرر در اين قواعد و قواعد استاندارد 
نه اجراي عـدالت بـراي نوجوانـان    حداقل در زمي

حمروميت . از آزادي شان حمروم گردند) قواعد پکن(

از آزادي نوجوانان، بايـد بعنـوان آخـرين راه    
کار و براي کمرتين زمان ممکن بکـار رود و بايـد   

اين ضمانت اجرا ، حمدود به موارد استثنايي گردد
براي کمرتين زمان ممکن بکار رود و بايد حمدود به 

ايـن ضـمانت اجـرا     مـدت . د استثنايي گرددموار

بايد بوسيله مقام قضايي تعيني گردد بدون اينکه 
 .احتمال آزادي زود هنگام وي منتفي گردد

ـ اين قواعد بر آنند که استانداردهاي حـداقل  ٣
پذيرفته شده توسط سازمان ملل متحـد در زمينـه   

ــه   ــروم از آزادي در کلي ــان حم ــت از نوجوان محاي

ق با حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و باشکال، منط
ام سـ با حلاظ خنثي کردن آثار زيانبـار کليـه اق  

بازداشت را اجياد کرده و مهنوايي بـا جامعـه را   
 .تقويت کنند

ـ اين قواعد بايد بطور منصفانه و بدون تبعيض ۴

از هر نوع از قبيل نژاد، رنگ، جنس، سن، زمان، 
اعتقـادات  دين، تابعيت، عقايد سياسي و غري آن، 

فرهنگي يا روشـهاي زنـدگي، امـوال، تولـد يـا      

وضــعيت خــانوادگي، ريشــه قــوي يــا اجتمــاعي و 
اعتقـاد ديـين و فرهنگـي، روشـهاي      ، معلوليتها

 .به اجرا درآيد زندگي و مفاهيم اخالقي نوجوان 
ـــ ايــن قواعــد بــه منظــور ارائــه خــدمت بــا ۵

اســتانداردهاي منعطــف طراحــي شــده و تشــويق و 

اي در مـديريت سيسـتم    بان مشاغل حرفهارشاد صاح
 .منايد عدالت در زمينه نوجوانان را مقرر مي



 

در اسرع وقت به زباهناي ملي ـ اين قواعد بايد ۶

ــه    ــدالت در زمين ــاني ع ــريوي انس ــار ن در اختي
نوجوانـاني کـه زبـان    . قرار گيـرد نوجوانان ، 

مورد استفاده پرسنل موسسـات بازداشـت را خـوب    
دارنـد از خـدمات يـک مرتجـم      کننـد، حـق   درک مني

رايگان در مواقع ضروري به ويژه معاينات پزشکي 

 .و اجراي مقررات انتظامي هبره مند گردد
ـ در موارد مناسب دولتها بايد اين قواعـد را  ٧

در قوانني ملي خود درج کرده يا ايـن قـوانني را   
متعاقبًا بر اساس اين قواعد اصالح کنند و جـربان  

راي نقـض آن شـامل پرداخـت    خسارت مـوثري را بـ  

ــه    ــماني وارد ب ــيبهاي جس ــوص آس ــت در خص غرام
دولتها مهچنني بايد بـر  . نوجوانان در نظر بگريند

 .اجراي اين قواعد نظارت منايند
ـ مقامات ذيصالح بايد بطور مهه سونگر، افـزايش  ٨

آگــاهي عمــومي در ايــن خصــوص کــه مراقبــت از  

 نوجوانان بازداشـت شـده و زمينـه سـازي بـراي     
بازگشت آهنا به جامعه يک خـدمت اجتمـاعي واجـد    

امهيت زايدالوصف است را دردستور کار خود قـرار  
دهند و براي نيل به اين منظور، بايد اقداماتي 

در زمينه تقويت متاسـهاي آزاد بـني نوجوانـان و    

 .جوامع حملي آهنا صورت پذيرد
ـ هيچيک از مندرجات اين قواعد نبايـد بنحـوي   ٩

ه مـــانع اجـــراي اســـناد و تفســـري گـــردد کـــ

استانداردهاي حقوق بشـري ذيـربط سـازمان ملـل     
متحد که بوسـيله جامعـه بـني املللـي بـه رمسيـت       

شناخته شـده اسـت کـه در زمينـه تضـمني حقـوق،       
مراقبت و محايت از نوجوانان ، کودکان و اشـخاص  

 .رددگجوان بسيار سودمند است 

ـ در مواقعي کـه اجـراي عملـي قواعـد خمصـوص      ١٠
، کليه آهنا ، بيـانگر  ۵تا  ٢رج در قسمتهاي مند



 

نوعي تعارض با قواعد مندرج در قسمت اخري اسـت،  

رعايت قواعد اخري بايد بعنـوان الزامـات حـاکم    
 .مقدم باشد

 ـ قلمرو اجراي اين قواعد٢
ـ در چهارچوب اين قواعد، تعاريف زيـر بکـار   ١١

 :رود مي

سـال   ١٨الف ـ نوجوان هر شخصي است که کمـرت از   
سن کمرت از اين نبايد در زمينـه سـلب   . سن دارد

آزادي از کودک توسط قانون تعـيني جمـاز دانسـته    
 .شود

ب ـ حمروميــت از آزادي، بــه معــين هــر شــکل از   

باداشت با زندان يا اقامت شـخص در يـک جمموعـه    
بازداشتگاه عمومي يا خصوصي است بنحوي کـه بـر   

 ، اثر آن شخص نتواند حسب دسـتور مقـام قضـايي   
اداري يا ساير مقامات عمومي، بـه دخلـواه خـود    

 .ترک کند

ـ حمروميت از آزادي بايد در شرايط و اوضاع و ١٢
احوايل که رعايت حقوق بشـر نوجوانـان را تضـمني    

براي نوجوانـان بازداشـت   . کند به اجرا در آيد
منـدي از فعاليتـها و    شده در موسسات، بايد هبره

ت و بقا سـالمت  هاي سودمندي که باعث تقوي برنامه

و عزت نقس آهنـا ميشـود، حـس مسـئوليت آهنـا را      
که بـه آهنـا    یهاي کند و وجهه و مهارتمی  تقويت

هاي آهنـا بعنـوان عضـو جامعـه      در تقويت قابليت

 .موثر است را افزايش ميدهد، تضمني گردد
ي به استناد دليلـي  آزادـ نوجوانان حمروم از ١٣

که مرتبط با وضـعيت آنـان اسـت، نبايـد حقـوق      
مدني، اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي يـا فرهنگـي    

آهنا که آهنا حسب حقوق ملي و بني املللي مشمول آن 

هستند، و آهنايي که در راستاي حمروميت از آزادي 
 .ناديده گرفته شود است 



 

يژه ـ محايت از حقوق فردي نوجوانان با نگاه و١۴

به اساس قانوني اجـراي تـدابري بازداشـيت بايـد     
بوسيله مقامات ذيصـالح تضـمني گـردد بنحـوي کـه      

اهداف سازگاري اجتماعي از طريق بازرسي منظم و 
ساير ابزارهاي نظـارتي بکـار رفتـه، بـا حلـاظ      

استانداردهاي بني املللي، قوانني ملي و ضوابط از 

ي طريــق ارگــاني کــه صــحيحًا اجيــاد شــده و دارا
بـا نوجوانـان اسـت و     ارتباطاختيار در زمينه 

هيچگونه وابستگي به موسسـات بازداشـت نـدارد،    
 .تضمني گردد

ـ اين قواعد در خصوص کليـه اقسـام و اشـکال    ١۵

موسسات بازداشت ، که در آن نوجوانان از آزادي 
 ۴، ٢، ١قسـمت  . شان حمروم ميگردند کاربرد دارد

بازداشـت و  اين قواعد، در خصوص کليـه موسسـات   
هاي تاسيساتي که در آن نوجوانان بازداشت  جمموعه

بطور ويـژه بـراي نوجوانـان     ٣ميگردند و قسمت 

 .رود دستگري شده يا در انتظار حماکم بکار مي
ـ اين قواعد بايد در بسـرت شـرايط اقتصـادي،    ١۶

اجتماعي و فرهنگي غالب هر دولت عضو بـه اجـرا   
 .در آيد

 ا در انتظار حماکمهـ نوجوانان دستگري شده ي٣

ـ نوجواناني که دستيگر شـده يـا در انتظـار    ١٧
بي گناه فرض ميشوند و بـر  ) حماکمه نشده(حماکمه 

اين اساس بايد با آهنا برخورد گردد از بازداشت 

قبــل از حماکمــه بايــد در حــداکثر قلمــرو ممکــن 
خودداري گردد و حمدود بـه وضـعيتهاي اسـتثنايي    

مسـاعي بايـد مصـروف    گردد، بر اين اساس، کليه 
در مـواقعي کـه بازداشـت    . تدابري جايگزين گردد

پيشگريانه گريز ناپذير است، دادگاههـاي اطفـال   

يا ارگاهناي حتقيقاتي بايد بيشرتين اولويت را به 
ها اختصاص دهند تـا حـيت    بررسي سريع اين پرونده



 

بازداشت . االمکان طول زمان بازداشت کوتاه گردد

بايـد از نوجوانـان حمکوميـت    شدگان حماکمه نشده 
 .يافته جدا نگهداري شوند

ـ شرايطي که نوجوانـان حماکمـه نشـده حتـت آن     ١٨
بازداشت ميشوند بايد منطبق با قواعـد مشـروحه   

اي کـه ضـروري و    ذيل، توام با مقررات خاص اضايف

مناسب است، حاوي الزامات راجع به اصل برائـت،  
اع و طول مدت بازداشت و وضـعيت قـانوني و اوضـ   

ايـن مقـررات بـدون    . احوال نوجوان است، باشـد 
اينکه دامنـه آن حمـدود بـه مهـني مـوارد باشـد،       

 :عبارتند از

بايد  نوجوانان حق مشاوره حقوقي دارند و : الف
بتوانند معاضدت حقوقي را در مـواردي کـه ايـن    

معاضدت در دسرتس است، رايگان دريافت کنند و با 
در ارتبــاط مشــاوران حقــوقي خــود بطــور مــنظم 

 .باشند

اصل حرمي خصوصي و اصل حمرمانه بودن بايد در اين 
 .ات تضمني گرددداورم

نوجوانان ، در موارد امکانپذير، بايد ايـن  : ب
موقعيت را داشته باشند که درجسـتجوي شـغل بـا    

 –اجــرت، باشــند و حتصــيالت نظــري و آمــوزش فــين 

مـع الوصـف اجـراي    . اي خود را تداوم خبشند حرفه
شغل، حتصـيالت و آمـوزش   . وضوع الزامي نيستاين م

اي نبايد زمينه ساز تـداوم بازداشـت    حرفه –فين 

 .باشد
نوجوانان بايد اشيايي را براي ايام فراغـت  : ج

و تفريح که در تطابق با مصاحل ناشـي از اجـراي   
 .عدالت است را دريافت منوده نگهداري کنند

 ـ اداره موسسات مربوط به نوجوانان ۴

 ثبت سوابق: الف



 

ـ کليه گزارشات، شامل سوابق قانوني، سـوابق  ١٩

پزشکي، سوابق رسيدگي انتظامي، و سـاير اسـناد   
از اين دست، حمتوا و تفصيل درمان، بايد در يـک  

فقط براي و شود  فايل شخصي حمرمانه که به روز مي
اشخاص ذيصالح قابل دسرتسي بـوده و بنحـوي طبقـه    

اسـتخراج باشـد،   بندي گردد که به راحـيت قابـل   

در صـورت امکـان، بايـد بـه هـر      . نگهداري شود
نوجوان اين حق داده شود که وقـايع يـا اظهـار    

نظرهاي مندرج در پرونده خـود را مبنظـور اصـالح    
و  اعرتاض بـه   نظريات غري منصفانه و احراز نشده

مبنظور اجراي اين حـق  . آن مورد برسی  قرار دهد

کـه حسـب آن    بايد تشريفاتي در نظر گرفته شـود 
شخص ثالـث ذيصـالح حـق دسرتسـي و ارائـه نظريـه       

مشورتي در خصوص پرونده حسب درخواست را داشـته  
حني آزادي سوابق نوجوانـان بايـد مهـر و    . باشد

 .موم شده و در زمان مناسب حمو گردد

ـ هيچ نوجواني نبايـد توسـط موسسـات اجـراي     ٢٠
بازداشت، پذيرفته شود بدون اينکه دستور اعزام 

توسط مقام قضايي، اداري يـا سـاير مقامـات     وي
جزئيات اين دستور بايـد  . عمومي صادر شده باشد

هيچ نوجـواني نبايـد   . فوري در سابقه درج گردد

اي که ثبت سـابقه در آن وجـود نـدارد     در موسسه
 .بازداشت شود

 پذيرش ، ثبت، اعزام و انتقال: ب

ــت   ٢١ ــان بازداش ــه نوجوان ــاني ک ــر مک ــ در ه ـ
يک ثبت سـوابق جـامع و مطمـئن حـاوي     گردند،  مي

اطالعات ذيل بايد در خصوص هر نوجـوان پذيرفتـه   
 :شده نگهداري شود

 اي نوجوان اطالعات راجع به هويت شناسنامه: الف

وقايع ذيـربط و داليـل اعـزام و مقـام صـاحل      : ب
 ذيربط



 

 روز و ساعت پذيرش، انتقال و آزادي: ج

در هـر   تفصيل اعالمات به والدين و سرپرستان: د
مورد از پذيرش، انتقال و آزادي نوجوان مبنظـور  

 حفاظت از آهنا هنگام اعزام
هـ جزئيات مسائل جسمي و رواني شناخته شـده از  

 .قبيل سوء مصرف مواد خمدر و الکل

ـ اطالعات راجع بـه پـذيرش، مکـان نگهـداري،     ٢٢
انتقال و آزادي بايد بدون تاخري بـه والـدين و   

 .زديک نوجوان ذيربط برسدسرپرستان يا بستگان ن
ـ در اولني فرصت بعد از پذيرش، گزارش کامل و ٢٣

اطالعات ذيربط در خصوص وضعيت شخصـي و اوضـاع و   

احوال هر نوجوان بايد مشخص و به اداره زنـدان  
 .ارائه گردد

ـ هنگام پذيرش کليه نوجوانان بايد يک تصوير ٢۴
از قواعد حاکم بر موسسات بازداشت و يـک برگـه   

ي حقوق و تکاليف آهنا به زباني که ميتوانند حاو

آنرا بفهمند توام با نشاني مقامات ذيصالحي کـه  
شکايات را دريافت مي کنند مهچنني نشاني آژانسها 

اي کــه معاضــدت  و ســازماهناي خصوصــي يــا عمــومي
بـراي  . قانوني ارائه ميدهنـد، دريافـت دارنـد   

آندســته از نوجوانــان کــه بيســواد هســتند يــا 

نند زبان را بصورت نوشته درک کنند، ايـن  منيتوا
اي که به آهنـا امکـان درک    اطالعات بايد به شيوه

 .کامل آنرا بدهد ارائه گردد

ـ به کليه نوجوانان بايد، براي فهـم ضـوابط   ٢۵
بر سـازمان داخلـي موسسـه، اهـداف و روش      محاک

ارائه مراقبـت، الزامـات انتظـامي و تشـريفات     
هـاي جمـاز کسـب خـرب و تقـدمي       ذيربط، ساير شـيوه 

شکوائيه و ساير موضوعاتي که براي توامنندسـازي  

آهنا براي درک کامـل حقـوق و تکـاليف آهنـا حـني      
 .بازداشت ضروري است، مساعدت شود



 

ايد به هزينـه اداره در  ـ انتقال نوجوانان ب٢۶

وسايل نقليه داراي هتويه و نور کايف، در شرايطي 
که هيچگونه امکان اجياد سخيت يا عدم احرتام وجود 

نوجوانـان نبايـد از   . نداشته باشد صورت پذيرد
يک مکان به مکان ديگر بصورت خودسـرانه منتقـل   

 .گردند

 طبقه بندي و اقامت : ج
رش، بايد بـا هـر   ـ در اولني فرصت بعد از پذي٢٧

يک از نوجوانان مصاحبه صورت گريد و يـک گـزارش   
روانشناسي و اجتماعي کليه عوامل مربوط به نوع 

و سطح خمصوص مراقبت و برنامـه هـايي کـه بـراي     

نوجوان الزم است را مشـخص کنـد بايـد آمـاده و     
اين گزارش ، توام با گزارش پزشکي . ارائه گردد

رده است، بايد به که نوجوان حني پذيرش معاينه ک
مدير موسسه مبنظور تعيني مناسب ترين حمل نگهداري 

اي  جوان در مواقعي که درمان بازپرورانه ويژهون

پرسنل آموزش ديده موسسـه بايـد يـک     .الزم باشد
طرح درماني مکتوب ناظر به شخص خاص حاوي اهداف 

درمان و چهارچوب زمـاني و ابزارهـا، مراحـل و    
آيـد را   اف مزبور بدست ميطول مدت زماني که اهد

 .هتيه و ارائه دهند

ـ بازداشت نوجوانان صرفًا بايد در شرايطي که ٢٨
ورده ساخنت کليه نيازهاي خاص جايگاه آامکان بر 

و الزامات ويژه آهنا مرتبط با سن، شخصيت، جـنس  

و نوع جرم مهچنني سالمت جسـماني و روانـي فـراهم    
از آهنا در باشد صورت پذيرد و اينکه بايد محايت 

قبال اثرات زيان بار و موقعيتـهاي خطـر تضـمني    
معيار اصلي در زمينه جداسازي طبقات خمتلف . شود

نوجواناني که آزادي آهنا سلب گرديده است، نـوع  

مراقبيت است که به مطلـوبرتين حنـو بـه نيازهـاي     



 

ويژه اشخاص مشمول و محايـت از متاميـت فيزيکـي،    

 .اسخ دهدذهين و اخالقي و آسايش آهنا پ
ـ در کليه موسسات بازداشت، نوجوانـان بايـد   ٢٩

از بزرگساالن جدا گردند مگر اينکـه مجلگـي آهنـا    
حتت شـرايط کـنرتل شـده،    . عضو يک خانواده باشند

نوجوانان ممکن است در معيت بزرگسـاالني کـه بـه    

اند بعنوان جزيي از يک برنامـه   دقت انتخاب شده
نـان ذيـربط   خاص که بنظر مي رسد به حـال نوجوا 

 .سودمند است، از هم جدا نشوند
ـ موسسات باز بازداشت براي نوجوانـان بايـد   ٣٠

موسسات بـاز موسسـاتي هسـتند کـه     . تاسيس گردد

تعداد . تدابري امنييت آن مفقود يا بسيار کم است
افراد چنني موسسه بازداشت بايد تا حد امکان کم 

تعداد نوجوانان بازداشت شده در موسسـات  . باشد
 یفـرد   زمينـه ی  اي کم باشد که به اندازه ايدب

موسسـات بازداشـت   . سازي اقدامات را فراهم کند

نوجوانان بايد غريمتمرکز بوده و مسـاحت آن بـه   
اي باشد که دسرتسي و متاس بني نوجوانـان و   اندازه

 .شان را تسهيل کند خانواده
موسسات کوچک بازداشت، بايد تاسـيس شـده و بـا    

قتصادي و فرهنگي جامعه متناسب قضاي اجتماعي، ا

 .گردند
 دـ فضاي فيزيکي و خوابگاه

 ، ـ نوجواناني که آزادي آهنا سلب گرديده است٣١

حق دسرتسي به تسهيالت و خدماتي که در بردارنـده  
کليه نيازهاي راجع به سـالمت و کرامـت انسـاني    

 .آهناست را دارند
ـ مناي موسسات بازداشـت نوجوانـان ، و فضـاي    ٣٢

فيزيکي بايد در تطابق با هدف بازپروري درمـان  

در حني اقامت با حلاظ نيـاز نوجوانـان بـه حـرمي     
شخصي عواطـف و احساسـات، موقعيتـهاي جتمـع بـا      



 

ــماني و     ــرين جس ــرکت در ورزش و مت ــاالن و ش مهس

طــرح و . فعاليتــهاي موضــوع اوقــات آزاد باشــد
وسسات بازداشت نوجوانان بايـد داراي  ساختمان م

کمرتين ريسک آتش سوزي باشد و راه ورود آن براي 
بايد يک سيسـتم مـوثر   . اشخاص ثالث مسدود باشد

هشدار در موارد آتش سوزي مهچنني تشريفات رمسـي و  

مانور آموزشي مبنظور تضمني امنيت نوجوانان وجود 
 موسسات بازداشت نبايد در مکاهنـاي  .داشته باشد

گردند که در آن براي سالمت خمـاطرات و دل   تقرمس
 .هايي وجود دارد نگراني

با  ختتخواهبايیـ وسايل خواب بطور معمول شامل ٣٣

تعداد کم و رختخواب شخصي است که بايد بر اساس 
در طـي سـاعات خـواب    . استاندارد حملي هتيه گردد

بايــد يــک بازرســي مــنظم غــري حمســوس از کليــه  
اتاقهـاي شخصـي و خوابگاههـاي    ها شامل  خوابگاه

گروهي مبنظور تضمني محايت از هر يک از نوجوانـان  

ــد  ــل آي ــاظ    . بعم ــا حل ــوان ب ــر نوج ــراي ه ب
شخصـي    استانداردهاي حملي و ملي، بايد رختخـواب 

کايف که هنگام استفاده متيز باشد، در نظر گرفته 
ــور    ــداري و مبنظ ــوب نگه ــرايط مطل ــود و در ش ش

 .ع الزم تعويض گردداطمينان از متيز در مواق

ـ سرويسهاي هبداشيت، بايد با رعايت استاندارد ٣۴
کايف بنحوي نصب گردند که هر نوجواني بتواند از 

آن در مواقع لزوم با حلاظ احتياجـات فيزيکـي و   

 .در خلوت و با شيوه پاک و شايسته استفاده کند
ـ در اختيار داشنت اشياء شخصي، رکن اساسي حق ٣۵

خلوت است و براي رفاه و آسايش روانـي نوجـوان   
حق هـر يـک از نوجوانـان بـراي در     . ضروري است

اختيــار داشــنت اشــياء شخصــي و داشــنت تســهيالت  

نگهداري مناسب براي آهنا بايد بطـور کامـل بـه    
. رمسيت شناخته شـده و مـورد احـرتام قـرار گـريد     



 

اي که نوجوانان منيتوانند آنرا نـزد   شخصي لوازم

خود نگهدارند يا آن دسته از اشـيايي کـه ضـبط    
اند بايد در يـک مکـان مطمـئن نگهـداري      گرديده

بـه امضـا نوجـوان    فهرست اين اشياء بايد . شود
اي فراهم شود که اشيا مزبـور   بايد زمينه. برسد

کليه اين اشياء . در شرايط مناسيب نگهداري شوند

وه نقد بايـد در زمـان آزادي بـه نوجـوان     و وج
مگر آن قسمت از وجوه نقدي کـه  . برگردانده شود

او جماز به مصرف يا ارسال امـوال بـه خـارج از    
اگر نوجوان هر نـوع دارو را   .موسسات بوده است

دريافت يا دارو در تصرف وي کشـف شـود، مـامور    

پزشکي در خصوص نوع استفاده از آن اظهـار نظـر   
 .خواهد کرد

ـ حيت االمکان، نوجوانان بايد از البسه شخصـي  ٣۶
موسسـات بازداشـت، بايـد    . خود استفاده مناينـد 

که کايف و مناسب  ای براي هر نوجوان البسه شخصي

شرايط آب و هوايي باشد را مبنظـور تضـمني سـالمت    
 و اين اقدام نبايد به هـيچ . مطلوب تامني منايند

اناني که به نوجو. ترذيلي و توهني آميز باشد حنو
هر دليل از موسسه منتقل ميشوند يا آجنا را ترک 

کنند بايد اجازه داشته باشند که لباس شخصـي   مي

 .خود را به تن کنند
فراهم کند  را اي  هر موسسه بازداشت، بايد زمينه

که هر نوجوان غذايي که بطور مناسـب هتيـه و در   

هاي غذايي معمويل و با کيفيـت و کمـييت کـه     وعده
هاي غذايي، هبداشـيت،   بق استانداردهاي برنامهمطا

و سالمت است و حيت االمکان الزامات ديين و فرهنگي 
ــد     ــت کن ــر دارد را درياف ــز در ب آب . را ني

نوشيدني سامل بايد براي هـر نوجـوان بـراي هـر     

 .زمان در دسرتس باشد
 ـ حتصيالت، آموزشهاي حرفه اي و اشتغال٩



 

ي مدرســه ـــ هــر نوجــواني کــه در ســن اجبــار٣٨

قرارداد حق حتصيل مناسب نيازهـا و توانائيهـاي   
خود که مبنظور آماده سازي بازگشت وي به جامعـه  

ايـن حتصـيالت حـيت    . طراحي گرديـده اسـت را دارد  
االمکان بايـد خـارج از موسسـات بازداشـت و در     

مدارس و در هر مورد بوسـيله آموزگـاران حـايز    

 بـا سيسـتم   کـه  شرايط از طريـق برنامـه هـايي   
آموزشي کشور ذيربط مهاهنگ ارائه گردد تا پس از 

آزادي نوجوانان بتوانند حتصـيالت خـود را بـدون    
اداره بازداشتگاه بايد توجه . مشکل ادامه دهند

اي را به نوجوانان داراي تابعيت خارجي يا  ويژه

. با نيازهاي خاص فرهنگـي و قـومي معطـوف دارد   
ناخيت يا نوجواناني که بيسواد يا داراي مشکالت ش

فراگريي هسـتند حـق دارنـد کـه از آمـوزش خـاص       
 .استفاده کنند



 

نوجوانان باالتر از سن اجباري مدرسه آه  -٣٩

متايل به ادامه حتصيل دارند بايد براي اجنام 
موضوع جماز بوده و بدان تشويق گردند و آليه 

هاي تالشها بايد مقدمات دسرتسي آنان به برنامه
 .ددحتصيلي مناسب فراهم گر

هاي حتصيلي آه به ديپلم يا گواهينامه -٤٠

گردد نبايد هيچ نوجوانان در بازداشت اعطا مي
اي به اين موضوع آه نوجوان آنرا در گونه اشاره

 .داشته باشد ، موسسه بازداشت اخذ آرده است
هر موسسه بازداشت، بايد دسرتسي به  -٤١

اي حاوي آتاهباي آموزشي و سرگرم آننده آتاخبانه

و جمالت ادواري مناسب نوجوانان فراهم آند و 
بايد اين نوجوانان به استفاده آامل از آن 

تشويق گرديده و قابليت استفاده از آن به آهنا 
 .آموزش داده شود

اي در هر نوجوان حق دريافت آموزشهاي حرفه -٤٢

موسسات مشابه را دادند تا او را آماده 
 .استخدام در آينده آند

ات صحيح به انتخاب مناسب حرفه و با التف -٤٣
الزامات اداره موسسات، نوجوانان بايد قادر 

باشند آه نوع آاري آه متايل به اجنام ان دارند 

 .را خود انتخاب آنند
املللي محاييت آليه استانداردهاي ملي و بني -٤٤

قابل اجرا در زمينه آودآان آارگر و آارگران 

از آزادي نيز  جوان بايد درخصوص نوجوانان حمروم
 .به اجرا درآيد

االمكان، بايد امكان آار با مزد براي حيت -٤٥
چنانچه در حمل اين موضوع ميسر  ، نوجوانان

اي هنگام خامته آموزش حرفه .فراهم گردد باشد،

مناسب در موقع بازگشت به يابی شغل  امکان بايد
نوع آار بايد از نوعي . تسهيل گرددجامعه، 



 

ئه آموزش مناسيب آه حبال نوجوان باشد آه سبب ارا

 .پس از آزادي سودمند است، گردد
سازمان و روشهاي اجنام آار پيشنهادي در موسسات 

بازداشت، بايد حيت االمكان شبيه آارهاي در 
جامعه باشد، بنحوي آه براي نوجوانان شرايط 

 .اي عادي را فراهم آندزندگي حرفه

د بايد هر نوجواني آه به آار اشتغال دار -٤٦
منافع . حق دريافت مزد منصفانه را داشته باشد

اي آن نبايد حاصل از نوجوانان و آموزشهاي حرفه
حتت الشعاع هدف جلب منفعت براي موسسه بازداشت 

خبشي از درآمد نوجوانان در . يا شخص ثالث باشد

حد متعارف بايد آنار گذاشته شود تا سبب اجياد 
ي به نوجوانان هنگام آزاد شده ويك پس انداز 

نوجوان بايد حق استفاده از . تاديه گردد
باقيمانده درآمد مبنظور خريد چيزهايي حسب 

تشخيص خود را داشته يا آنرا به بزهديده جرم 

يا  خودخود اختصاص دهد يا آنرا به خانواده 
 .ساير اشخاص خارج از موسسه بازداشت بفرستد

 تفرحيات و سرگرمي: و
ق داشته باشد تا زمان هر نوجوان بايد ح -٤٧

مناسيب از روز را براي فعاليت آزاد در فضاي 

باز در صورتيكه شرايط آب و هوايي اجازه دهد، 
در اين زمان آموزشهاي . در اختيار داشته باشند

فيزيكي و تفرحيي مناسب در حد متعارف بايد 

فضاي مناسب، جتهيزات و وسايل بايد . فراهم گردد
برای  . نظر گرفته شودبراي اين فعاليتها در 

هر نوجوان بايد يك وقت زايد بر اين ميزان 
براي ساير آارهاي شخصي در نظر گرفته شود آه 

خبشي از ان در صورت متايل نوجوان بايد به هنرها 

موسسه . اي اختصاص يابدو افزايش مهارهتاي حرفه
بازداشت بايد تضمني آند آه هر نوجوان قادر به 



 

ارائه شده در زمينه آموزش  هايشرآت در برنامه

 .فيزيكي باشد
آموزش و درمان بازتواني جسمي بايد زير نظر 

پزشك درخصوص نوجواناني آه به آن نياز دارند 
 .ارائه گردد

 

 دين : ز
هر نوجوان بايد اجازه داشته باشد آه حسب  -٤٨

الزامات دين يا زندگي معنوي خود، به ويژه از 
جلسات منعقده در طريق حضور در سرويسها يا 

موسسات بازداشت يا از طريق يا جبا آوردن 

 اش و در اختيار داشنت آتاهباي ضروريتكاليف مذهيب
اش الزم يا چيزهايي آه براي اجراي تكاليف ديين

چنانچه  .است و آموزش اقتصادي اقدام آند
موسسات بازداشت داراي تعداد آايف زنداني از 

يك مناينده حايز  مذهب خاص باشد، يك يا بيش از

شرايط آن دين بايد منصوب يا انتخاب گردند و 
بايد به آهنا اجازه داده شود آه خدمات منظمي 

را ارائه داده و بطور خصوصي به نوجوانان حسب 
هر . درخواستشان مالقاهتاي مذهيب برقرار آند

نوجواني حق دارد چنني مالقاهتايي را از منايندگان 

 در دسرتسانتخاب خود را  حايز شرايط و مذهب حسب
مهچنني بايد حق داشته باشد از  . داشته باشد

دريافت خدمات مذهيب خودداري منايد و آزادانه 

 .آموزش، مشاوره مذهيب را رد آند
 مراقبت پزشكي: ح

هر نوجوان بايد مراقبت پزشكي آايف خواه  -٤٩
پيشگريانه و خواه درماني شامل مراقبتهاي 

كي و سالمت رواني مهچنني دندانپزشكي، چشم پزش

اي آه از هاي خاص غذاييحمصوالت دارويي و برنامه
چنني . نظر پزشكي جتويز شده است را دريافت دارد



 

اي، در موارد امكانپذير، بايد، مراقبت پزشكي

براي نوجوانان بازداشت شده از طريق تسهيالت و 
اي آه موسسات خدمات درماني مناسب جامعه

رار دارد با هدف پيشگريي از بازداشت در آن ق
لكه دار شدن نوجوانان و حس احرتام به خود و 

 .سازگاري با جامعه در نظر گرفته شود

هر نوجوان حق دارد بوسيله يك پزشك فورًا و  -٥٠
به حمض پذيرش در موسسات بازداشت، براي ثبت و 

مالحظه سابقه درماني و تشخيص شرايط فيزيكي و 
منايد، پزشكي را ضروري مي مراقبتاي آه رواني

 .معاينه گردد

خدمات پزشكي مقرر براي نوجوانان بايد  -٥١
آشف و درمان هر گونه بيماري جسماني و  ددرصد

سوء مصرف موادخمدر يا ساير شرايطي آه ممكن است 
هر . مانع سازگاري نوجوان با جامعه گردد باشد

موسسه بازداشت نوجوانان بايد دسرتسي فوري به 

الت و جتهيزات مناسب با تعداد و ضرورهتاي تسهي
اشخاص و با توجه به تعداد نريوي انساني آموزش 

ديده براي مراقبت از نوع پيشگريانه، و اجنام 
 .موارد اورژانسي پزشكي داشته باشد

اش گله مند است هر نوجوان بيمار آه از بيماري

دهد آه نشان يا جمموعه عالئمي را از خود بروز مي
مشكالت جسمي يا رواني است، بايد فوري  دهنده

 .بوسيله مأمور پزشكي مورد معاينه قرار گريد

هر مأمور پزشكي آه داليلي در دست داشته  -٥٢
بيماري  آسيبهای  باشد آه او را معتقد آند آه

جسمي يا رواني نوجوان، با طوالني شدن بازداشت 
افزوده شده يا افزايش خواهد يافت، شرايط آسيب 

ر مربوط به بازداشت بايد يگا هر شرط دزا ي

فوري به مدير موسسه بازداشت ذيربط و به مقام 



 

ل در زمينه صيانت از رفاه نوجوان ستقمسئول م

 .گزارش گردد
نوجواني آه به بيماري رواني مبتالست، بايد  -٥٣

در يك موسسه ختصصي حتت مديريت پزشكي مستقل 
سهاي با پيش بيين تنظيمات و آژان. درمان شود

اي مبنظور تضمني مناسب بايد اقدامات مرحله

استمرار هر گونه مراقبت سالمت رواني پس از 
 .آزادي اختاذ گردد

پيشگريي  يدموسسات بازداشت نوجوانان با -٥٤
اي آه هاي بازپروريختصصي از سوء مصرف و برنامه

بوسيله نريوي انساني حايز شرايط به اجرا در 

ها اين برنامه. رار دهندآيد، را مورد قبول قمي
بايد براساس سن، جنسيت، و ساير الزامات 

زدايي حتت نوجوانان مشمول و تسهيالت و خدمات سم
نظر نريوي انساني آموزش ديده تنظيم و براي 

نوجوانان معتاد به الكل يا موادخمدر در دسرتس 

 .باشد
بطور ويژه اين اقدامات نبايد با حلاظ اخذ 

، بعنوان جمازات يا بعنوان اطالعات يا اعرتاف
از . وسيله براي حمدود آردن نوجوانان بكار رود

نوجوانان هرگز نبايد براي استفاده آزمايشگاهي 

براي بررسي آثار داروها و درمان استفاده 
جتويز هر نوع دارو مهيشه بايد بوسيله . گردد

 .پرسنل پزشكي ذيصالح جتويز و حتويل گردد

 
 ات و مرگگزارش بيماري، جراح: و

خانواده يا سرپرستان نوجوان و ساير  -٥٦
اند حق اشخاصي آه بوسيله نوجوان تعيني شده

دارند از وضعيت سالمت نوجوان حسب درخواست، و 

در مواقعي آه تغيريات مهمي در زمينه سالمت 
مدير . نوجوان اتفاق افتاده است، مطلع گردند



 

موسسات بازداشت، بايد يف الفور خانواده يا 

رپرستان نوجوان ذيربط يا ساير اشخاص تعيني س
اي آه انتقال شده را در موارد مرگ، بيماري

نوجوان به مراآز درماني خارج از موسسه را 
ضروري آند يا وضعييت آه نيازمند مراقبت باليين 

ساعت باشد،  ٤٨در موسسه بازداشت براي بيش از 

مهچنني موضوع بايد به مقامات . را مطلع منايد
ويل دوليت آه نوجوان تبعه خارجي شهروند آن آنس

 .است، ابالغ گردد
در مورد مرگ نوجوان در طول دوره زماني  -٥٧

حمروميت از آزادي، خويشاوندان نزديك حق دارند 

جنازه متويف را رويت . گواهي مرگ را بررسي آنند
در . آنند، و شيوه حتويل جنازه را تعيني آنند

ت، بايد يك حتقيق صورت مرگ نوجوان در بازداش
مستقل در زمينه داليل مرگ صورت پذيرد، گزارش 

. موضوع در دسرتس خويشاوندان نزديك قرار گريد

اين حتقيقات مهچنني بايد در مواقعي آه مرگ 
افتد نوجوانان تا شش ماه پس از آزادي اتفاق مي

و داليلي وجود داشته باشد آه مرگ مزبور با 
 .بعمل آيد ايام بازداشت در ارتباط است

هر نوجوان بايد در اولني زمان ممكن، از  -٥٨

مرگ، بيماري شديد يا جراحات وارد به اعضا 
درجه يك خانوادگي مطلع گردد و بايد براي او 

موقعييت فراهم گردد آه او در مراسم آفن و دفن 

متويف شرآت آرده يا بر بالني خويشاوند مريض 
 .حاضر شود

 
 ترهارتباط با جامعه گسرتد: ز

آليه وسايل بايد مبنظور تضمني ارتباط  -٥٩

 رنوجوانان با دنياي خارجي آه خبشي از حق ب
رفتار منصفانه و انساني است و براي آماده 



 

سازي نوجوانان براي بازگشت به جامعه الزامي 

به نوجوانان بايد اجازه  . است، فراهم گردد
داده شود تا با خانواده، دوستان و ساير اشخاص 

منايندگان سازماهناي معترب ارتباط داشته يا 
باشند، موسسات بازداشت را براي ديدن خانه و 

خانواده ترك آرده و اجازه خمصوص براي ترك 

اي و ساير ادله با موسسه به داليل حتصيلي، حرفه
 .امهيت به وي داده شود

چنانچه نوجوان در حال سپري آردن جمازات است، 
سات بازداشت سپري زماني آه در بريون از موس

 .گرددکسرگرديده است بايد از زمان جمازات 

هر نوجوان بايد حق دريافت تنظيم و سريع  -٦٠
مالقات، علي االصول يكبار در هفته، و در هر حال 

نه آمرت از يك روز در ماه، بنحوي آه نياز 
نوجوان به خلوت، متاس و ارتباط ناحمدود با 

 .گردد داشته باشدخانواده و وآيل مدافع مرتفع 

هر نوجوان بايد حق ارتباط بصورت آتيب يا  -٦١
از طريق تلفين حداقل دو بار در هفته با اشخاص 

 اينکه خاص حسب انتخاب خود داشته باشد مگر
اجراي موضوع از نظر قانوني حمدوديت داشته 

در مواقع ضروري بايد مبنظور  هر نوجوان .باشد

رد معاضدت قرار از اين حق، مو یمندتعميق هبره
هر نوجوان بايد حق دريافت مكاتبه داشته . گريد

 .باشد

نوجوانان بايد اين موقعيت را داشته باشند  -٦٢
آه خود را بطور منظم از اخبار از طريق 

ت ادواري، و ساير انتشارات، از الها، جمروزنامه
هاي تلويزيوني طريق دسرتسي به راديو و برنامه

قات با منايندگان هر گونه تصاوير و از طريق مال

باشگاه قانوني يا سازماني آه نوجوانان در آن 
 .ذينفع است، آگاه نگهدارد



 

 

فيزيكي و در زمينه ی اجبار  حمدوديتها: ح
 استفاده از زور

به وسايل اعمال ممنوعيت و زور هبر  توسل -٦٣
منظور آه باشد بايد ممنوع گردد مگر در قلمرو 

 .زير ٦٤مندرج در ماده 

وسايل ممنوعيت و اعمال زور صرفًا در موارد  -٦٤
استثنايي ، آهنم در مواردي آه ساير روشهاي 

آنرتيل بكار رفته نتيجه خبش نباشد و صرفًا هبمان 
حنو آه بطور آشكار بوسيله قانون و ضوابط جماز و 

اين . تواند بكار رودمي به دقت تعيني شده باشد

ده باشد و موارد نبايد غريانساني و خوار آنن
بايد بطور حمدود و در آمرتين زمان ممكن بكار 

-حسب دستور مدير اداره، اين وسايل مي. رود

تواند مبنظور ممانعت نوجوانان از ايراد صدمه 

ايراد صدمه به ديگران يا ختريب شديد  ياخبود

در اينگونه موارد، مدير در . اموال بكار رود
ي و ساير مرحله اول بايد، با نريوي انساني پزشك

نريوهاي ذيربط مشورت آرده و موضوع را به 
 .مقامات اداري مافوق گزارش منايد

محل و استفاده از اسلحه بوسيله پرسنل در  -٦٥

آليه مواردي آه نوجوانان در بازداشت به سر 
 .برند بايد ممنوع گرددمي

 ط ـ آيني دادرسي انتظامي

ر هر گونه تدبري و تشريفات انتظامي، بايد د -٦٦
چارچوب ابقاء مصاحل امنييت و زندگي اجتماعي 

مبتين بر نظم بوده و بايد منطبق با آرامت ذاتي 
نوجوان و هدف بنيادين مراقبت در موسسه، يعين، 

اجياد تدرجيي حس عدالت، احرتام به خود و رعايت 

 .حقوق اساسي ساير اشخاص باشد



 

هر گونه تدبري انتظامي موجب رفتار خشن،  -٦٧

ي يا خوار آننده بايد به تفصيل ممنوع غريانسان
گردد از قبيل جمازات بدني، اقامت دادن در سلول 

تاريك، بازداشت در سلول انفرادي يا ساير 
جمازاهتايي آه ممكن است سالمت جسمي و رواني 

آاهش جريه غذايي و .نوجوان ذيربط را متاثر سازد

حمدوديت يا منع متاس با اعضا خانواده هبر منظور 
آار مهيشه بايد . باشد بايد ممنوع گرددآه 

بعنوان يك ابزار آموزشي و وسيله افزايش حس 
احرتام به خود در نوجوان با هدف بازگشت به 

جامعه بكار رود و نبايد بعنوان يك ضمانت 

هيچ نوجواني نبايد . اجراي انتظامي حمسوب گردد
براي يك ختلف انتظامي بيش از دو بار با ضمانت 

 .گردد اجرا مواجه
ضمانت اجراهايي آه بابت ختلف يك فرد بر الباقي 

 .بايد ممنوع شود ، گرددافراد نيز اعمال مي

قوانني و مقررات مصوب مقام اداري ذيصالح  -٦٨
بايد شامل اجياد هنجارهايي با حلاظ آامل 

خصوصيات اساسي، نيازها و حقوق نوجوانان به 
 :شرح ذيل باشد

-ي را به وجود ميرفتاري آه جرم انتظام: الف

 .آورد
اي نوع و مدت زمان ضمانت اجراهاي انتظامي: ب

 .آه ممكن است اعمال گردد

مقامي آه صالحيت حتميل اين ضمانت اجرا را : ج
 .دارد

 .مقامي آه صالحيت بررسي جتديدنظر را دارد: د
گزارش راجع به سوء رفتار بايد فوري به  -٦٩

صميم گريي در مقام ذيصالحي تقدمي گردد آه وظيفه ت

. آن موضوع را بدون تأخري ناموجه بر عهده دارد



 

مقام ذيصالح با بررسي عميق پرونده به موضوع 

 .آندرسيدگي مي
هيچ نوجواني نبايد مشمول ضمانت اجراي  -٧٠

انتظامي گردد مگر با حلاظ شرايط مقرر در قانون 
 .آهنم بصورت مضيقاالجرا و مقررات الزم 

 ازات گردد مگر اينكه قبًالهيچ نوجواني نبايد جم

اي آه سبب درك از ختلف مزبور به شيوه به وی
 اطالع داده شده آامل موضوع توسط نوجوان گرديده

و به وي موقعيت مناسيب براي ارائه دفاع شامل 
. حق جتديدنظر به مقام صاحل بيطرف داده شود

هاي انتظامي سوابق آامل بايد براي آليه رسيدگي

 .نگهداري شود
هيچ نوجواني وظيفه ندارد در اعمال  -٧١

انتظامي داراي مسئوليت گردد مگر در نظارت بر 
فعاليتهاي خاص اجتماعي، حتصيلي يا ورزشي يا در 

 .هاي خود ـ گردانيبرنامه

 
 بازرسي و رسيدگي به شكايات: ي

ازرسان ذيصالحيت يا مقام مشاهبي ببايد به  -٧٢
اده موسسه آه بطور صحيح اجياد و مستقل از ار

است، براي بازرسي متناوب يا اجراي بازرسي 

اين . غريمرتقبه اختيارات الزم تفويض گردد
بازرسان بايد از آليه تضمينات راجع به استقالل 

 .مند باشنددر اجراي اين وظيفه هبره

آه استخدام شده  یبازرسان بايد به آليه اشخاص
اي آه نوجوان در آن بازداشت است يا در موسسه

مشغول به آارند، آليه نوجوانان و آليه سوابق 
 .داشته باشند دسرتسي ناحمدوداين موسسات 

اي آه در معيت مقام مأمورين ذيصالح پزشكي -٧٣

بازرسي آننده، يا در سرويس هبداشت عمومي 
آند بايد در بازرسي حضور داشته و فعاليت مي



 

شكايات را براساس قواعد مربوط به اوضواع و 

فيزيكي، هبداشيت، اتاقهاي خواب، غذا، احوال 
هاي مرتبط خدمات ورزشي و پزشكي مهچنني ساير جنبه

با شرايط زندگي در موسسه آه بر سالمت جسماني و 
هر . ندنرواني نوجوانان موثر است، بررسي آ

نوجوان حق دارد با بازرس بطور حمرمانه گفتگو 

 .آند
 پس از خامته بازرسي، بازرس بايد گزارش -٧٤

اين گزارش بايد . هاي خود را ارائه دهديافته
شامل يك ارزيابي در زمينه تطبيق موسسات 

 ،بازداشت با قواعد حاضر و ساير مقررات ملي 

هايي درخصوص اقداماتي آه بايد براي تضمني توصيه
هر . انطباق با آن در نظر گرفته شود باشد

واقعيت آشف شده توسط بازرسي آه نشانگر نقض 
قانوني مربوط به حقوق نوجوان يا اداره  مقررات

موسسات بازداشت نوجوانان است بايد به مقامات 

 .ذيصالح مبنظور حتقيقات و تعقيب منعكس گردد
هر نوجوان بايد اين امكان را داشته باشد  -٧٥

آه درخواستها و شكايات خود را به مدير مؤسسات 
 .بازداشت يا منايندگان ذيصالح خود تقدمي آند

هر نوجوان بايد اين حق را داشته باشد  -٧٦

بدون سانسور در حمتوا، درخواست يا شكايت خود 
را به اداره مرآزي، مقام قضايي يا ساير 

مقامات ذيصالح از طريق آاناهلاي مصوب تقدمي آرده 

 .و از نتايج آن بدون تأخري مطلع گردد
دفرت رسيدگي (بايد تالش گردد يك دفرت مستقل  -٧٧

مبنظور دريافت و حتقيق در مورد ) به شكايات
شكايات ارائه شده توسط نوجوانان حمروم از 

گردد تا در زمينه دست يابي به  سيسشان تاآزادي

 .يك راه حل منصفانه مهكاري منايد



 

هر نوجوان بايد اين حق را داشته باشد آه  -٧٨

از مساعدت اعضا خانواده، مشاوران حقوقي، 
ان دوستانه يا در هاي داراي فعاليت انسگروه

صورت امكان ساير افراد مبنظور تنظيم و تقدمي 
براي نوجوانان بي سواد . شكايت استفاده آند

بايد مساعدت در نظر گرفته شود و در صورت نياز 

از خدمات آژانسهاي عمومي و خصوصي و سازماهنايي 
پردازد يا براي آه به ارائه مشاوره حقوقي مي

حيت هستند استفاده دريافت شكايات داراي صال
 .آنند

 

 بازگشت به جامعه: ك
آليه نوجوانان بايد از ساز و آارهايي آه  -٧٩

مبنظور آمك به آهنا مبنظور بازگشت به جامعه، 
زندگي خانوادگي، استخدام يا حتصيالت بعد از 

. مند شوندآزادي در نظر گرفته شده است، هبره

تشريفات شامل تشريفات آزادي پيش از موعد و 
هاي خاص بايد در چهارچوب اين هدف پيشنهاد دوره

 .گردد
مقامات ذيصالح بايد خدمات راجع به مساعدت  -٨٠

به نوجوانان در زمينه بازسازي خود در جامعه و 

ها به اين نوجوانان را ارائه و تضمني آاهش آسيب
در قلمروي آه امكان پذير است اين خدمات . آنند

ت مناسب، شغل، بايد براي نوجوانان حمل اقام

پوشاك و وسايل الزم مبنظور حفظ خود حني آزادي با 
آميز را تضمني هدف تسهيل بازسازگاري موفقيت

منايندگان آژانسي آه اين خدمات را . منايند
منايند بايد مورد مشورت قرار گرفته و منظور مي

به نوجوانان هنگام بازداشت با اين رويكرد آه 

عه مساعدت آند، دسرتسي به آهنا در بازگشت به جام
 .داشته باشند



 

 

 نريوي انساني: ل
نريوي انساني بايد حايز شرايط بوده و شامل  -٨١

نفرات آايف از آارشناسان از قبيل آموزش 
دهندگان، آموزش دهندگان حرفه و فن، مشاوران، 

مددآاران اجتماعي، روانپزشكان و روانشناسان 

ان بايد آارشناسان مزبور و ساير آارشناس. باشد
اين . علي القاعده بطور متام وقت استخدام گردند

موضوع مانع بكارگريي آارگران پاره وقت يا 
داوطلب در مواقعي آه ميزان محايت يا آموزشي آه 

آهنا توان ارائه آهنا را دارند آايف و سودمند 

موسسات بازداشت بايد از آليه . باشداست مني
صيلي، اخالقي، منابع اعاده وضع به حالت سابق، حت

روحي و ساير منابع با حلاظ نيازها و مشكالت 
 .نوجوانان بازداشت شده استفاده منايند

اداره بازداشتگاه بايد زمينه انتخاب دقيق  -٨٢

ع نريوي انساني انو او استخدام اقسام درجات و
را فراهم آند چه اداره مناسب موسسات بازداشت 

و قابليت منوط به انسجام، انسان مداري توان 
اي در زمينه تعامل با نوجوانان مهچنني حرفه

 .تناسب شخصي براي اين شغل است

مبنظور تضمني اهداف مذآور ، نريوي انساني  -٨٣
اي با مزد مكفي بايد بعنوان مأمور حرفه

استخدام گردد تا نريوي انساني زن و مرد مناسب 

نريوي انساني موسسات . جذب گرديده باقي مبانند
ت، بايد مستمرًا مبظور اجراي دقيق شرح بازداش

وظايف و تكاليف خود به روش انساني، اخالقي، 
در آليه  .حرفه، منصفانه و روان ترغيب گردند

اي مبنظور اجياد و آسب حس عزت چنني شيوه ااوقات ب

نفس نوجوانان رفتار آنند و براي نوجوانان مدل 



 

و رويكرد مثبت در زمينه ايفاء نقش را ارائه 

 .هندد
اداره بازداشتگاه بايد اشكال سازماني و  -٨٤

اي را اجياد آند آه ارتباطات بني دسته مديرييت
جات خمتلف نريوي انساني در هر يك از موسسات 

بازداشت را تسهيل آند بنحوي آه مهكاري بني 

سرويسهاي متنوع مربوط به مراقبت از نوجوانان 
كرد تضمني مهچنني بني نريوي انساني و اداره با روي

اي آه داراي ارتباط مستقيم اينكه نريوي انساني
با نوجوانان هستند قادر به ايفاء وظايف خود 

در شرايط مطلوب در زمينه اجراي موثر 

 .پذير باشدتكاليفشان باشند، امكان
هايي آه آهنا را نريوي انساني بايد در زمينه -٨٥

آند شان بنحو موثر ميقادر به اجنام تكاليف
ويژه در زمينه روانشناسي آودك، رفاه آودك و ب

املللي حقوق بشر و هنجارها و استانداردهاي بني

حقوق آودك از مجله قواعد حاضر آموزش داده 
-نريوي انساني بايد دانش و توانايي حرفه. شوند

هاي آموزش حني خدمت اي خود را با حضور در دوره
 شودآه در فواصل مناسب خدمت، سازماندهي مي

 .تثبيت آرده توسعه دهند

مدير موسسه بايد بطور مناسب حايز شرايط  -٨٦
داراي توانايي . الزم در زمينه شرح وظايفش باشد

اداري و آموزش و جتربه مناسب بوده و وظايف خود 

 .را بطور متام وقت به اجرا درآورد
در اجراي تكاليف، نريوي انساني موسسه  -٨٧

و حقوق بشر اساسي بازداشت، بايد آرامت انساني 
آليه نوجوانان به ويژه در موارد زير حلاظ و 

 :مورد محايت قرار دهند

هيچ يك از نريوها يا آارمندان رمسي موسسه : الف
به  تواند بازداشت حتت هر هبانه يا شرايط، مني



 

ضوابط انتظامي اصالح و تربيت، جمازات و استناد 

ونت رفتار خوار آننده، شكنجه با هر درجه از خش
را ايراد يا تشويق آرده يا ارتكاب آنرا مورد 

 .مساحمه قرار دهند
آليه پرسنل بايد به شدت با هر گونه فساد : ب

خمالفت و مقابله منوده و موضوع را بدون تأخري به 

 .مقامات ذيصالحيت گزارش منايند
آليه پرسنل بايد قواعد حاضر را مورد احرتام : ج

پرسنل داليلي در چنانچه هر يك از . قرار دهند
دست داشته باشد آه قواعد حاضر نقض يا در شرف 

نقض شديد است، بايد موضوع را به مقامات مافوق 

يا ارگاهناي آه حق بررسي و حل و فصل موضوع را 
 .دارند گزارش آند

آليه پرسنل بايد از سالمت جسمي و رواني : د
برداري نوجوانان از مجله محايت در قبال هبره

سمي، جنسي و عاطفي و سوءاستفاده بطور ناصحيح ج

آامل محايت آرده و در مواقع ضروري اقدام فوري 
 .براي ارائه مراقبت پزشكي بعمل آورند

آليه پرسنل بايد حق نوجوان به خلوت را : هـ 
مورد احرتام قرار دهند و به ويژه آليه موضوعات 

حمرمانه مربوط به نوجوانان يا خانواده آهنا آه 

غل آهنا بدست آمده است بايد حمفوظ بر اثر ش
 .مباند

آليه پرسنل بايد در صدد آاهش سطح اختالف بني : و

داخل و خارج موسسه بازداشت آه زمينه ساز آاهش 
رعايت صحيح آرامت نوجوانان بعنوان يك انسان 

 .شود برآيندمي
 



 

اصول راهنماي اقدام در زمينه آودآان در  -١١

 ١سيستم عدالت آيفري
ژوالي  ٢٣مورخ  ١٣/١٩٩٦قطعنامه مشاره  پريو -١

، اصول راهنماي حاضر براي اقدام در زمينه ١٩٩٦
آودآان در سيستم عدالت آيفري در اجالسيه گروه 

ختصصي در زمينه بيان جزئيات برنامه اقدام با 

هدف افزايش استفاده موثر و اجراي هنجارها و 
املللي درخصوص عدالت براي استانداردهاي بني

فوريه  ٢٥تا  ٢٣انان منعقده در وين از نوجو
. ، هنايي گرديداتريش با محايت مايل آشور  ١٩٩٧

در جريان هنايي سازي اصول راهنماي اقدام، 

آارشناسان ديدگاه بيان شده و اطالعات ارائه 
 .شده توسط دولتها را مدنظر قرار دارند

آشور از مناطق گوناگون،  ١١آارشناس از  ٢٩ -٢
-آز حقوق بشر دبريخانه، صندوق بنيمنايندگان مر

املللي پول و آميته حقوق آودك مهچنني ناظرين 

سازماهناي غريدوليت مرتبط با عدالت نوجوانان در 
 . اجالسيه مزبور شرآت داشتند

خماطب اين اصول راهنماي براي اقدام، دبريآل  -٣
هاي ذيربط ملل متحد، و ساير آژانسها و برنامه

که يون حقوق آودك، تا آجنا دولتهاي عضو آنوانس

به اجراي موضوع مربوط است مهچنني دولتهاي عضو 
تا آجنا آه به استفاده و اجراي قواعد 

استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت براي 

مرتبط است، اصول  ٢)قواعد پكن(نوجوانان 
راهنماي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگريي از 

و  ٣)هنماي رياضاصول را(جرم توسط نوجوانان 
قواعد ملل متحد براي محايت از نوجوانان حمروم 

                                                 
 .پيوست –شوراي اقتصادي و اجتماعي  ٣٠/١٩٩٧قطعنامه شماره  -  ١
 .ج مجمع عمومي ، پيوست/٣٣قطعنامه شماره  -  ٢
 .عمومي، پيوست مجمع ١١٢/٤٥قطعنامه شماره  -  ٣



 

« از آزادي آه از اين پس مهگي با عنوان 

هنجارها و استانداردهاي سازمان ملل متحد در 
 .شودناميده مي» زمينه عدالت براي نوجوانان

 

 اهداف ، مقاصد و مالحظات اساسي -١

اهداف اصول راهنما براي اقدام، ارائه يك  -٤

 :الذآر استچهارچوب براي نيل به مقاصد ذيل
اجراي آنوانسيون حقوق آودك و پيگريي : الف

اهداف مندرج در اين آنوانسيون، در بسرت اجراي 
نوجوانان مهچنني استفاده و در زمينه ی  عدالت 

اجراي هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در 

زمينه عدالت براي نوجوانان و ساير اسناد 
ز قبيل اعالميه اصول اساسي عدالت براي ذيربط ا

 .١قربانيان جرامي و سوءاستفاده از قدرت
متهيد ضوابط مساعدت براي دول عضو مبنظور : ب

 .اجراي موثر آنوانسيون و اسناد ذيربط

در راستاي تضمني استفاده موثر از اين اصول  -٥
راهنماي اقدام، مهكاري گسرتده بني دولتها، ارآان 

سازمان ملل متحد، سازماهناي ذيربط سيستم 
ها، موسسات اي، رسانهغريدوليت، گروههاي حرفه

دانشگاهي، آودآان و ساير اعضا جامعه مدني 

 .ضروري است
اصول راهنماي اقدام بايد بر پايه اين اصل  -٦

آه مسوليت اجراي اين آنوانسيون صرحيًا بر عهده 
 .دول عضو ذيربط قرار گريد مبتين گردد

رايي اصول راهنماي حاضر، توصيه پايه اج -٧

 .هاي آميته حقوق آودك استنامه

                                                 
  .مجمع عمومي پيوست ٣٤/٤٠قطعنامه شماره  -  ١



 

در استفاده از اين اصول راهنماي اقدام، در  -٨

املللي و مليع بايد مالحظات ذيل مدنظر دو سطح بني
 :قرار گريد

رعايت آرامت انساني در ارتباط آامل با : الف
چهار اصل عمومي مندرج در اين آنوانسيون يعين 

تبعيض آه خود شامل، عواطف و احساسات اصل عدم 

، ک، ابقاء منافع آود) زن و مرد(مربوط به نوع 
حق حيات، بقاء و توسعه و احرتام به نظريات 

 .آودك است
 

 حقوق مبتين بر معيارها: ب ١٠٥ص 

نگاه آلي نگر به اجرا با حلاظ اصل به : ج ١٠٥ص 
 .عملکردحداقل رساني استفاده از منابع و 

 خدمات بر پايه نظم دروني مهنوايي: د
 مشارآت آودآان و خبشهاي ذيربط جامعه: هـ 

توامنندسازي شرآت آنندگان با اقتباس يك : و

 ايفرايند توسعه
تثبيت موضوع بدون تداوم وابستگي به ارآان : ز

 .خارجي
اجرا و قابليت دسرتسي منصفانه براي آساني : ج

 .آه نيازشان به دريافت خدمات بيشرت است

 مسئوليت پذيري و شفافيت در روند اجرا: ط
ي ـ پاسخهاي غريمستقيم مبتين بر پيشگريي موثر   

 و تدابري جرباني

انساني، سازماني، تكنولوژيك، (منابع آايف  -٩
بايد به موضوع اختصاص يافته و ) مايل و اطالعاتي

اي املللي، منطقهبني(بطور موثر در آليه سطوح 
ارتباط با ساير  و در) ملي، استاني و حملي

مشارآت آنندگان، شامل دولتها، ارآان سازمان 

اي، ملل متحدع سازماهناي غريدوليت، گروههاي حرفه
ها موسسات دانشگاهي، آودآان و ساير اعضا رسانه



 

جامعه مدني مهچنني ساير شرآت آنندگان مورد 

 .استفاده قرار گريد
طرحهاي اجراي آنوانسيون حقوق آودك، پيگريي  -٢

داف آن و استفاده و اجراي هنجارها و اه
املللي در زمينه عدالت براي استانداردهاي بني

 نوجوانان

 
 تدابري با قابليت اجراي عمومي: الف

امهيت وجود يك رويكرد ملي جامع و فاقد  -١٠
تناقض دروني در قلمرو عدالت نوجوانان بايد با 

ي دروني و عدم قابليت تفكيك حقوق گحلاظ وابست

 .به رمسيت شناخته شودآودك 
تدابري مربوط به سياستگذاري، تصميم سازي،  -١١

رهربي و اصالحات بايد مبنظور تضمني اهداف زير 
 :ساماندهي گردد

اصول و مقررات مندرج در آنوانسيون حقوق : الف

آودك و هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در 
زمينه عدالت براي نوجوانان بايد بطور آامل در 

سياستها و روشهاي قانونگذاري ملي و حملي به 
ويژه از طريق تاسيس سيستم عدالت براي 

غريبزرگساالن آودك حمور آه ضامن حقوق آودك باشد، 

از نقض حقوق آودك جلوگريي آند، حش احرتام خبود و 
ارزمشندي در آودك را تقويت آند، ه و توجه آامل 

و به سن، ميزان پيشرفت و حق مشارآت سودمند 

 .ايفا نقش در جامعه بنمايد
مندرجات ذيربط از اسناد فوق الذآر بايد : ب

فهمد در اني آه آودك ميببطور بسيار ساده به ز
عالوه بر اين، در صورت . اختيار وي قرار گريد

ضرورت، تشريفاتي بايد مبنظور تضمني اينكه براي 

هر آودك اطالعات ذيربط در زمينه حقوق وي حسب 
حداقل در زمان اولني متاس با سيستم اسناد مزبور 



 

گردد، در نظر گرفته شود عدالت آيفري ارائه مي

و به وي تذآر داده شود آه او مكلف به اطاعت 
 .از قوانني است

ها از روح اهداف و اصول درك عموم، رسانه: ج
راجع به عدالت با حموريت آودك بايد با حلاظ 

ينه هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زم

 .عدالت براي نوجوانان گسرتش يابد
 اهداف خاص: ب

هاي ثبت تولد دولتها بايد اثرخبشي برنامه -١٢
در مواردي آه سن آودك مشمول . را تضمني آنند

سيستم عدالت ناشناخته باشد، تدابريي بايد 

مبنظور تعيني سن واقعي آودك از طريق يك ارزيابي 
اجرا مستقل و عيين در نظر گرفته شده و به 

 .درآيد
بدون توجه به سن مسئوليت آيفري، بلوغ  -١٣

مدني و سن رشد بنحو مقرر در قوانني ملي، 

اي را فراهم آنند آه اطفال دولتها بايد زمينه
از آليه حقوق خود آه حسب حقوق بني املللي و 

بطور ويژه در اين زمينه مهه مقرراتي آه در 
ده اين آنوانسيون درج گردي ٤٠و  ٣٧، ٣مواد 

 .مند گردنداست، هبره

 :توجه ويژه بايد به نكات زير بعمل آيد -١٤
در زمينه  جامع بايد يك فرايند آودك حمور: الف

 .عدالت براي نوجوانان وجود داشته باشد

آارشناس مستقل يا ساير اشخاص ذيصالح بايد : ب
قوانني جاري و پيشنهادي در زمينه عدالت براي 

ودآان را مورد بررسي نوجوانان و تأثري آن بر آ
 .و بازبيين قرار دهند

هيچ آودك زير سن مسئوليت آيفري نبايد : ج

 .موضوع اهتام آيفري قرار گريد



 

دولتها بايد دادگاههاي اطفال با صالحيت : د

-اوليه بر نوجواناني آه مرتكب اعمال آيفري مي

اي آه به شوند تأسيس و آيني دادرسي اختصاصي

جه منايد را طراحي و الزامات خاص آودآان تو
دادگاههاي عادي در صورت تناسب . مقرر منايند

اين آيني دادرسي را بعنوان يك جايگزين در 

در صورت ضرورت، . دهند میدستور آار خود قرار
قانونگذاري ملي و ساير تدابري بايد مسئله 

انطباق با حقوق و محايت از آودك را در مورادي 
ز دادگاه اطفال غري ا یآه آودك نزد دادگاههاي

آنوانسيون اعزام  ٤٠و  ٣٧، ٣در چهارچوب مواد 

 .مدنظر قرار دهد،  گرددمي
آيني دادرسي موجود بايد مورد بازبيين قرار  -١٥

گريد و در موارد امكانپذير، قضازدايي يا ساير 
ابتكارات راجع به سيستم عدالت آيفري سنيت بايد 

يفري با هدف امتناع از توسل به سيستم عدالت آ

در زمينه جوانان متهم به ارتكاب يك جرم، 
اقدامات مناسب بايد از طريق پيش . توسعه يابد

بيين انواع متنوع جايگزينها و تدابري آموزشي در 
مرحله قبل از دستگريي، قبل از حماآمه، حني حماآمه 

و بعد از حماآمه با هدف پيشگريي از تكرار جرم و 

. آودك صورت پذيردتقويت بازسازي اجتماعي جمرمني 
در موارد امكانپذير، ساز و آارهايي براي حل و 

فصل غريرمسي اختالفات در مواردي آه يك آودك نيز 

در آن ذميدخل است بايد مورد استفاده قرار گريد، 
از قبيل مياجنيگري، و روشهاي راجع به عدالت 

ترميمي به ويژه فرايندهايي آه در آن 
در تدابري متنوعي . بزهديدگان نيز دخالت دارند 

آه بايد اقتباس گردد، خانواده نيز در قلمروي 

آه اين تدابري در راستاي مصلحت جمرم آودك به 
دولتها . آيد، بايد دخالت داده شوداجرا در مي



 

بايد تضمني آنند آه تدابري جايگزين، در چهارچوب 

اين آنوانسيون و استانداردها و هنجارهاي ملل 
ت براي نوجوانان مهچنني ساير متحد در زمينه عدال

هنجارها و استانداردهاي موجود در قلمرو 
پيشگريي از جرم و عدالت آيفري از قبيل قواعد 

استاندارد حداقل ملل متحد در زمينه تدابري 

با توجه ويژه به ) قواعد توآيو(غريسالب آزادي 
تضمني رعايت قواعد راجع به فرايند صحيح اجراي 

چنني تدابريي بايد مدنظر قانون آه در اجراي 
باشد و در چهارچوب اصل حداقل مداخله به اجرا 

 .در آيند

براي ارائه  يیهاآژانسهاي جمري و برنامه -١٦
مساعدت قانوني و غريه بايد در اولويت قرار 

گريند از قبيل خدمات ترمجه براي آودآان در صورت 
به ويژه تضمني اينكه حق  . ضرورت بطور رايگان

اي آه بر دسرتسي به اين مساعدهتا از حلظه هر آودك

شود در عمل مورد احرتام قرار آودك بازداشت مي
 .گريد

اقدام مقتضي بايد مبنظور آاهش تأملات  -١٧
آودآاني آه نيازمند تدابري محاييت خاص هستند از 

قبيل آودآان آارگر يا آودآان خياباني يا 

 آودآاني آه بطور دامي از خانواده حمرومند،
آودآان داراي معلوليت، آودآان اقليتها، 

پذير از ميان و ساير گروههاي آسيبومهاجرين و ب

 .آودآان صورت پذيرد
نگهداري آودآان در موسسات غريباز بايد  -١٨

اينگونه از نگهداري بايد صرفًا با . آاهش يابد
اين ) ب( ٣٧رعايت مقررات مندرج در ماده 

ار و براي آنوانسيون و بعنوان آخرين راه آ

جمازات بدهي اجراي . آمرتين زمان ممكن صورت پذيرد



 

عدالت در زمينه آودآان و سيستمهاي رفاهي بايد 

 .ممنوع گردد
قواعد ملل متحد در زمينه محايت از  -١٩

اين ) د( ٣٧نوجوانان حمروم از آزادي و ماده 
يا  یخصوص ی آنوانسيون مهچنني درخصوص امكنه

تور مقام قضايي، اداري اي آه آودك حسب دسعمومي

تواند به خواست خود از آن يا ساير مقامات مني
 .آيدخارج شود، به اجرا در مي

با هدف برقراري ارتباط بني آودك بازداشت  -٢٠
شده با خانواده و جامعه و تسهيل بازسازي 

اجتماعي، تضمني دسرتسي آسان خويشاوندان و آليه 

به اشخاصي آه داراي منافع مشروع هستند 
موسساتي آه آودآان در آن از آزاديشان حمروم 

اند، از امهيت برخوردار است مگر اينكه گرديده
 .مقتضي اين اقدام نباشد کودک منافع خود

در صورت ضرورت، بايد يك ارگان مستقل  -٢١

نظارت و گزارشگري منظم درخصوص شرايط موجود در 
نظارت و بازرسي بايد در . موسسات تأسيس گردد

چوب هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در چهار
زمينه عدالت براي نوجوانان به ويژه قواعد ملل 

متحد در زمينه محايت از نوجوانان حمروم از 

 .آزادي به اجرا درآيد
دولتها بايد اجازه ارتباط آزادانه و بطور 

حمرمانه با ارگاهناي نظارتي را به آودآان اعطا 

 .منايند
شود، مناسب تشخيص داده ميدر مواردي آه  -٢٢

دولتها بايد با نظر مثبت درخواستهاي واصله از 
سازماهناي بشر دوستانه و حقوق بشري و 

سايرسازماهنا مبنظور بازديد از تاسيسات بازداشت 

 .را مورد بررسي قرار دهند



 

درخصوص آودآان موضوع سيستم عدالت آيفري،  -٢٣

وليت و توجه اصلي بايد به مالحظات سازماهناي د
غريدوليت يا ساير اعضا ذينفع به ويژه موضوعات 

يك شامل شرايط نامناسب پذيرش و اتسيستم
تأخريهاي طوالني مدت آه بر آودآان حمروم از 

 .آزادي تأثريگذار است، متمرآز گردد

آليه اشخاصي آه با آودآان در سيستم عدالت  -٢٤
آيفري در متاس بوده يا مسئوليت موضوع را بر 

ارند، بايد آموزش نظري و عملي در زمينه عهده د
حقوق بشر، اصول و مقررات اين آنوانسيون و 

ساير هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در 

زمينه عدالت نوجوانن را بعنوان خبشي از 
هاي آموزشي خود ، را طي منايند اين برنامه

اشخاص شامل پليس و ساير مقامات اجراي قانون، 
ان مشاغل در موسساتي آه آودك قضات و ساير صاحب

برد، و نريوي حمروم از آزادي در آن به سر مي

انساني در زمينه هبداشت، مددآاران اجتماعي، 
مامورين حفظ نظم و ساير صاحبان مشاغلي آه 

 .گرددمرتبط با عدالت براي نوجوانان هستند، مي
املللي حاضر، استانداردهاي بني تودر پر -٢٥

و آاري را مبنظور تضمني حتقيقات دولتها بايد ساز 

فوري، دقيق و بيطرفانه درخصوص شكايات عليه 
مأمورين رمسي در زمينه نقض عمدي حقوق اساسي و 

دولتها بايد . آزاديهاي آودآان، اجياد منايند

بطور برابر تضمني آنند آه اشخاصي آه مسئوليت 
 .آهنا احراز گرديده بطور صحيح جمازات گردند

 
املللي بايد به اجرا آه در سطح بني ج ـ تدابريي

 .درآيد

عدالت در زمينه نوجوانان، بايد از نظر  -٢٦
اي ملي از مجله در چهارچوب املللي منطقهبني



 

اقدامات گسرتده سيستم ملل متحد، مورد توجه 

 .صحيح قرار گريد
نياز فوري به مهكاري نزديك بني آليه ارگاهنا  -٢٧

پيشگريي از جرم و در اين قلمرو به ويژه، خبش 
عدالت آيفري دبريخانه، دفرت آميسيونر عايل ملل 

مرآز حقوق بشر، دفرت / متحد براي حقوق بشر

آميسيونر عايل در زمينه پناه جويان، صندوق ملل 
متحد در زمينه آودآان، برنامه توسعه ملل 

املللي آار، متحد، آميته حقوق آودك، سازمان بني
هنگي ملل متحد و سازمان آموزشي، علمي و فر

ن هبداشت جهاني مضاف بر آن، بانك جهاني و اسازم

اي و املللي و منطقهساير موسسات مايل بني
سازماهنايي از قبيل سازماهناي غريدوليت و موسسات 

دانشگاهي به ويژه با رويكرد حتقيقات، انتشار 
اجرا و نظارت بر اين  ، اطالعات، آموزش

جراي استانداردهاي برداري و اآنوانسيون و هبره

موجود مهچنني با حلاظ مقررات راجع به مشاوره فين 
هاي معاضدت بطور مثال با استفاده از و برنامه

املللي موجود در زمينه عدالت براي هاي بنيشبكه
 .شودنوجوانان، مالحظه مي

اجراي موثر آنوانسيون حقوق آودك مهچنني،  -٢٨

املللي از استفاده و اجراي استانداردهاي بني
اي، هاي خدمات مشاورهطريق مهكاري فين و برنامه

هاي زير آه در بايد از طريق توجه ويژه به جنبه

ارتباط با محايت و ترويج حقوق بشر در زمينه 
آودآان در بازداشت است، تقويت اصل حاآميت 

قانون و اصالح و توسعه اجراي سيستم عدالت در 
 :زمينه نوجوانان تضمني گردد

 معاضدت در اصالح قوانني: الف

 تقويت توامننديها و ساختارهاي ملي: ب



 

هاي آموزشي براي پليس و ساير برنامه: ج

مأمورين اجراي قانون، قضات و قضات حتقيق، 
دادستاهنا، وآال، مقامات اداري، مأمورين زندان 

و ساير صاحبان مشاغلي آه در موسساتي آه 
شوند ي ميآودآان حمروم از آزادي در آن نگهدار

مشغول بكارند، پرسنل هبداشيت و سالمت، مددآاران 

اجتماعي، مأمورين حفظ نظم و ساير صاحبان 
مشاغلي آه با عدالت در زمينه نوجوانان 

 مرتبطند
 هتيه دستورالعملهاي آموزشي: د

آماده سازي اطالعات و مواد آموزشي براي : هـ 

 آگاه ساخنت آودآان از حقوق خود در سيستم عدالت
 براي نوجوانان

مهكاري نزديك ين خبش پيشگريي از جرم و عدالت : و
آيفري با دپارمتان اجرائيات حفظ نظم دبريخانه 

با حلاظ ارتباط موضوع با محايت از حقوق آودآان 

در عمليات حفظ نظم شامل مشكالت آودآان و 
جوانان بعنوان بزهديده و مرتكب جرم در 

ت بعدي يا موقعيتهاي برقراري نظم و تعارضا
 .ساير وضعيتها آه حادث شده، بايد برقرار شود

 

هاي دـ ساز و آارهاي اجراي مشاوره فين و پروژه
 معاضدت

اين  ٤٥و  ٤٤،  ٤٣با رعايت مواد  -٣٠

آنوانسيون، آميته حقوق آودك گزارشات واصله از 
دولتهاي عضو درخصوص اجراي اين آنوانسيون را 

اين  ٤٤ با حلاظ ماده. بررسي خواهد آرد
آنوانسيون، اين گزارشات بايد متضمن شاخصها و 

در صورت وجود، آه بر ميزان اجراي ،موانع 

تعهدات موضوع اين آنوانسيون اثرگذار است، 
 .باشد



 

دولتهاي عضو اين آنوانسيون، مبنظور ارائه  -٣١

ها اي، اطالعات جامع، دادهگزارشات اوليه و دوره
ت اين و شاخصها در زمينه اجراي مقررا

آنوانسيون و استفاده و اجراي هنجارها و 
استانداردهاي ملل متحد در زمينه عدالت درباره 

 ١.گردندنوجوانان دعوت مي

بعنوان ماحصل فرايند بررسي پيشرفتهاي آه  -٣٢
توسط دولتهاي عضو در اجراي تعهدات موضوع اين 

تواند آنوانسيون، آميته حقوق آودك، مي
ي آلي به دولتهاي عضو هاپيشنهادات و توصيه

طبق (براي تضمني رعايت دقيق اين آنوانسيون 

مبنظور . ارائه دهد) اين آنوانسيون» د« ٤٥ماده 
تقويت اجراي موثر اين آنوانسيون و تشويق 

مهكاري بني املللي در قلمرو عدالت در زمينه 
آودك، اين آميته، در صورتيكه مقتضي بداند، به 

دآان ملل متحد و ساير آژانسهاي ختصصي، صندوق آو

ارگاهناي ذيصالحيت، هر گونه گزارش دولتهاي عضو 
آه در برگرينده يك درخواست، يا حاوي يك نياز 

اي و معاضدت فين است، توأم با به خدمات مشاوره
مالحظات و پيشنهادات آميته مزبور اگر موجود 

طبق (باشد، درخصوص آن درخواستها يا اعالمات 

 .ارسال خواهد منود) نسيون ب اين آنوا ٤٥ماده 
مهچنني، در صورتيكه گزارش دولت عضو و  -٣٣

فرايند بررسي توسط آميته هر گونه ضرورت 

اصالحات در قلمرو عدالت براي نوجوانان از طريق 
هاي معاضدت و مشاوره فين ملل متحد يا برنامه

-دولت عضو مي. آژانسهاي متخصص را نفي منايد

طريق خبش پيشگريي از تواند اين معاضدت را از 

                                                 
 ٤٤بنگريد به اصول راهنماي عمومي مربوط به شكل و محتواي گزارشات ادواري ارائه شده بوسيله دولتهاي عضو حسب ماده  -  ١

براي . ١٩٩٦اآتبر  ١١مورخ ) سي امين جلسه(اين آنوانسيون مصوب آميته در سيصدوچهل و سومين اجالس ) ب( ١پاراگراف 
با روزهاي با موضوع خاص اين آميته در زمينه ) اجراي عدالت براي نوجوانان(ديدن خالصه مباحثات مطروحه در اين موضوع 

 .٣٣ – ٣٩صص ) ١٩٩٥نوامبر  ١٧اآتبر تا  ٣٠ژنو، مورخ (بنگريد به گزارش آميته در جلسه دهم . حقوق آودك



 

جرم و عدالت آيفري، مرآز حقوق بشر و صندوق 

 .آودآان ملل متحد درخواست آند
مبنظور فراهم آردن آمك مناسب در پاسخ به  -٣٤

درخواستهاي مزبور، يك فهرست اشخاص مهكار در 
زمينه مشاوره فين و معاضدت در زمينه عدالت 

قل يك دبريآل حدا. براي نوجوانان بايد هتيه گردد

. بار در سال اين اشخاص را فرا خواهد خواند
اين فهرست، شامل منايندگان خبش پيشگريي از جرم و 

عدالت آيفري، دفرت آميسيونر عايل ملل متحد براي 
مرآز حقوق بشر، صندوق آودآان ملل / حقوق بشر

متحد، برنامه توسعه ملل متحد، آميته حقوق 

ي از جرم و آودك، با موسساتي آه با شبكه پيشگري
عدالت آيفري ملل متحد مهكاري دارند، و ساير 

ارآان ذيربط سازمان ملل متحد، مهچنني ساير 
اي و غريدوليت ذينفع لدويل، منطقهاسازماهناي بني

املللي در زمينه عدالت براي هاي بنيشامل شبكه

نوجوانان و موسسات دانشگاهي فعال در زمينه 
ذيل  ٣٩پاراگراف  مشاوره و معاضدت فين با حلاظ

 .الذآر خواهد بود
قبل از برگزاري جلسه توسط اشخاص مندرج در  -٣٥

تژي تفصيلي براي تعيني روش افهرست، بايد يك اسرت

املللي در قلمرو عدالت فعال سازي بيشرت مهكاري بني
فهرست مهكاري مهچنني . براي نوجوانان تدوين گردد

ي مطلوب بايد شناخت مشكالت عمومي ، تلفيق روشها

و جتربه و حتليل جتارب و نيازهاي مشرتك آه به 
ترتيب زمينه ساز رويكرد اسرتاتژيك براي برآورد 

گردد، نيازها و پيشنهادات موثر براي اجرا مي
اين تلفيق بايد اجازه جتميع خدمات . تسهيل منايد

اي و معاضدت فين در زمينه عدالت براي مشاوره

با دولت متقاضي  نوجوانان از قبيل توافق قبلي
هايي آه اين آمكها مهچنني ساير مشارآت آننده



 

توان و صالحيت اجراي خبشهاي متنوع پروژه يك 

آشور را دارند، را بدهد بنحوي آه اقدام 
اين . موثرتر و مسئله حمور موضوع را سبب شود

تلفيق بايد مستمرًا در ارتباط نزديك با اعضا 
رنامه ها و متهيد مقدمات ب. ذيربط گسرتش يابد

تدابري قضازدايي براي ترويج اجراي عدالت براي 

نوجوانان، آاهش بازداشت جمدد و بازداشت قبل از 
حماآمه، اصالح روشهاي تعامل با آودآان حمروم از 

هاي سازگاري جمدد آزادي و راه اندازي برنامه
 .موثر و ترميم بايد مورد توجه قرار گريد

ع پيشگريي موضوع بايد بر تنظيم طرحهاي جام -٣٦

اصول راهنماي ملل متحد در زمينه پيشگريي از 
تاآيد ) اصول راهنماي رياض(جرم توسط نوجوانان 

هايي با حموريت اسرتاتژي اجتماعي پروژه. گردد
آردن و سازگاري آودآان و اشخاص جوان بطور 

موفقيت آميز به ويژه از طريق خانواده، جامعه، 

اي، و مشاغل اي حرفهگروه مهساالن، مدارس آموزشه
ها بايد اين پروژه. متنوع، بايد تعريف گردد

توجه ويژه به آودآان نيازمند تدابري محاييت 
ويژه، از قبيل آودآاني آه آار ميكنند يا 

آودآان خياباني يا آودآاني آه بطور دامي از 

خانواده حمرومند، آودآان معلول، آودآان 
اير اقليتها، مهاجرين و اشخاص بومي و س

علي . پذير از آودآان بنمايندگروههاي آسيب

اخلصوص، نگهداري اين اشخاص در موسسات بايد حيت 
تدابري راجع به محايت . االمكان به اجرا در نيايد

اجتماعي بايد مبنظور حمدود آردن خطرات ناشي از 
 .ردن اين آودآان بايد توسعه يابدکجمرم تلقي 

فوايد مهكاري در اين اسرتاتژي مهچنني بايد  -٣٧

املللي و اي بنيخدمات مشاوره ی ئهازمينه ار
معاضدت فين به دولتهاي عضو اين آنوانسيون را 



 

براساس مأموريتهاي مشرتك اجرايي، در مواردي آه 

اي شود، با تأسيس ادارهمناسب تشخيص داده مي
مرآب از سازماهنا و آژانسهاي خمتلف با هدف 

هاي معاضدت پروژه ارائه مشورت طوالني مدت به
 .فين، را پيش بيين و مقرر منايد

هاي خدمات اهم مقامات ارائه دهنده برنامه -٣٨

: اي و معاضدت فين در سطح ملي عبارتند ازمشاوره
مهكاران مقيم ملل متحد، با نقش مهمي آه دفاتر 

مرآز حقوق / حملي دفرت آميسيونر عايل حقوق بشر
ان ملل متحد و آند، صندوق آودآبشر ايفادء مي

 .باشندبرنامه توسعه ملل متحد مي

ماهيت حياتي انسجام مهكاري فين در زمينه 
نوجوانان در آشوري آه اين موارد در آن طرح و 

شود، از طريق اسرتاتژي تدوين شده ريزي ميبرنامه
-ملل متحد براي آن آشور، مورد تاآيد قرار مي

 . گريد

ساز و آليه منابع بايد هم در زمينه  -٣٩
آارهاي مهكاري اشخاص مهكار و هم در زمينه 

هاي ملي آه مبنظور توسعه اجراي اين پروژه
منابع . آنوانسيون تنظيم گرديده است بسيج گردد

هاي منظم يا منابع براي اين اهداف از حمل بودجه

بنگريد پاراگراف (استثنايي تأمني خواهد گرديد 

هاي قسمت اعظم منابع براي پروژه) فوق ٣٤ – ٣٨

 .خاص بايد با بسيج منابع خارجي تأمني گردد

توانند بسيج منابع در اعضا پنل مهكاري مي -٤٠
مورد تشويق  را اين قلمرو با رويكرد مهكاري

قرار دهند و يا يف الواقع واسطه اين بسيج 
اي اين بسيج منابع بايد براساس اسرتاتژي. گردند

ندرج در برنامه ترسيمي در تقويت برنامه آه م

آليه ارگاهنا و . جهاني در اين قلمرو است، باشد



 

آژانسهاي ذميدخل سازمان ملل متحد، مهچنني، 

اي آه داراي يك توان آشكار در سازماهناي غريدوليت
زمينه ارائه خدمات مهكاري فين در اين قلمرو 

ت هستند بايد مبنظور مشارآت در اين فرايند دعو
 .شوند

 هاي آشوريهـ چند مالحظه ديگر در زمينه پروژه

يكي از اصول مسلم بديهي در زمينه پيشگريي  -٤١
از جرم و عدالت در زمينه نوجوانان، اجراي 

 موردموضوع مهراه انعطاف داميي نه تنها در 
ها موضعي بلكه در مواقعي آه وهلا و نشانهلمع

براي . است گريندهاي اصلي مورد هدف قرار ميريشه

مثال، استفاده زياد از بازداشت در زمينه 
نوجوانان بايد در حد معقول صرفًا با اجراي يك 

رويكرد جامع آه متضمن ساختارهاي مديرييت و 
سازماني در آليه سطوح حتقيقات، تعقيب و دادگاه 

اين . مهچنني سيستم اجراي جمازات است صورت پذيرد

پليس،  مسئله ضمنًا نيازمند ارتباط بني
دادستاهنا، قضات حتقيق و مقامات حملي، مقامات 

اداري و ساير مقامات ذيربط مراآز بازداشت 
مضاف بر اين، اين موضوع نيازمند خواست . است

-نفر مي چندواقعي و توانايي مهكاري نزديك بني 

 .باشد
مبنظور پيشگريي از گسرتش عدم رعايت تدابري  -٤٢

با رفتار عدالت آيفري در زمينه برخورد 

هايي با هدف آودآان، بايد سعي گردد برنامه
تقويت مساعدت اجتماعي آه در صورت مناسب بودن 

زمينه خارج آردن آودآان از سيستم عدالت آيفري 
مهچنني ترويج اجراي تدابري  را فراهم کند

هاي سازگاري جمدد، تدوين و غريبازداشيت و برنامه

در زمينه براي تدوين عدالت . به اجرا در آيد
سرويسهاي خمتلف مرتبط با اجراي  بايدآودآان،



 

قانون و خبشهاي مربوط به رفاه اجتماعي و آموزش 

 .تقويت گردد
 طرحهاي مرتبط با بزهديدگان آودك و گواهان -٣

با رعايت اعالميه اصول اساسي عدالت براي  -٤٣
قربانيان جرامي و سوء استفاده از قدرت، دولتها 

براي آودآان بزهديده و گواهان بايد تالش منايند 

دسرتسي مناسب به عدالت و رفتار منصفانه، 
غرامت، جربان خسارات و معاضدت اجتماعي تضمني 

در صورت قابليت اجرا، تدابريي بايد . گردد
مبنظور جلوگريي از حل و فصل موضوعات آيفري از 

طريق اعطا خسارت خارج از سيستم عدالت در 

در راستاي منافع عايل مواقعي آه چنني اقدامي 
 .آودك نيست، انديشيده شود

قضـات و سـاير پرسـنل دادگـاه      ،پليس، وآال -٤٤
آموزش الزم در مورد چگونگي بررسـي   دوره ی بايد

هايي آه آودآان در آن بزهديـده هسـتند،   پرونده

-دولتها چنانچه تاآنون اقدام نكرده. بگذرانند

رسـي  اند، بايد دفاتر و خبشهاي ختصصـي، بـراي بر  

هايي آه موضوع جرامي آن عليه آودآان است پرونده
دولتــها در صــورت اقتضــا جممــوع . تاســيس آننــد

هـاي داراي  روشهايي را براي اداره هبـرت پرونـده  

 .بوجود آورندبزهديده آودك بايد 
آودآان بزهديده بايد مورد رفتار توأم بـا   -٤٥

آن . مهرباني و احرتام به آرامت آهنا قرار گرينـد 

حق دارند به ساز و آارهاي اجـراي عـدالت و   ها 
جربان خسارت، بنحو مقرر در قوانني ملي، درخصـوص  

 .خسارات وارد بر آهنا دسرتسي داشته باشند
آودآان بزهديده حق دسرتسي به مساعدهتايي آه  -٤٦

نيازهاي آهنا را برآورده آند از قبيل مشـاوره،  

 و محايت، آمك اقتصادي، راهنمايي، خدمات هبداشـيت 
اجتماعي، بازسـازي اجتمـاعي و خـدمات ترميمـي     



 

مساعدت ويژه بايد بـه  . جسمي و رواني را دارند

 .آودآاني آه ناتوان يا مريض هستند ارائه گردد
 بايد بر بازپروري خانواده حمـور و جامعـه حمـور   

نگهــداري در موسســات مترآــز  بــرو  تأآيــدگردد
 .يابدن

اقعي آه ساز و آارهاي قضايي و اداري در مو -٤٧

براي توامنندسازي آودآان بزهديده براي دريافـت  
خسارات از طريق تشـريفات رمسـي يـا غريرمسـي آـه      

سريع، منصـفانه در دسـرتس اسـت، بايـد اجيـاد و      
بزهديدگان آودك و مناينـدگان   اينرو تقويت گردد

 .قانوني آهنا بايد از از موضوع مطلع شوند

حقـوق   براي آليه آودآان قرباني موارد نقض -٤٨
بشــر، بــه ويــژه شــكنجه و ســاير رفتارهــا يــا 

جمازاهتاي خشن، غريانسـاني و خـوار آننـده شـامل     
زادي آزناي به عنف و سوء استفاده جنسـي، سـلب   

غريقانوني يا خودسرانه، بازداشت غريموجه و سـوء  

جريــان عــدالت، بايــد جــربان خســارت مناســب و  
 .منصفانه منظور گردد

در فراينــدهاي  گواهــان آــودك بــه معاضــدت -٤٩
دولتــها بايــد در . قضــايي و اداري نيازمندنــد

صورت ضرورت، وضعيت آودآان بعنوان گواه جرم در 

قوانني راجع به ادله و آيني دادرسي مبنظور تضـمني  
اينكه حقوق آودك بطور آامل مـورد محايـت قـرار    

باحلـاظ  . گريد، بازبيين، ارزيابي و اصـالح مناينـد  

متنـوع و چهارچوهبـاي    یهـا ها، رويـه قوانني، سنت
قانوني، مواجهه بني آودآي آـه بزهديـده اسـت و    

جمرم در طي فرايند حتقيقات و تعقيب مهچنني در طول 
در مـوارد  . حماآمه حيت االمكان بايد حمـدود گـردد  

اي آودك بزهديـده در  ضروري اعالم هويت شناسنامه

ها با هدف صيانت از حق خلوت آـودك بايـد   رسانه
در مواردي آـه ايـن ممنوعيـت مغـاير     . منع گردد



 

اصول اساسي دولتهاي عضو است، اين اعـالم هويـت   

 .هاي بايد مورد تشويق قرار نگريدشناسنامه
در صورت ضرورت دولتها بايـد اصـالح قـوانني     -٥٠

آيني دادرسي آيفري خود را بـا هـدف جتـويز ضـمين     
 یاهي توسط آودك از طريق نوار ويـدئوي ارائه گو

شهادت و ارائه نوار ضبط ويدئوي گواهي در  ادای

. دادگاه بعنوان يك دليـل رمسـي بـازبيين مناينـد    
قضـات   و قضـات  ،بطور ويژه ، پلـيس دادسـتاهنا   

حتقيق بايد از روشهاي بسيار دوستانه بـا آـودك   
بطور مثـال در اجرائيـات پلـيس و جلسـاتي آـه      

گردد، استفاده گواهي آودك برگزار ميمبنظور اخذ 

 .منايند
اجراي تكـاليف مقـرر در فراينـد قضـايي و      -٥١

اداري در زمينــه الزامــات آودآــان بزهديــده و 
 :گواه بايد از طريق موارد زير تسهيل گردد

اطالع رساني به آودآان بزهديده در زمينـه  : الف

نقــش آهنــا و قلمــرو و وضــعيت جــاري و آينــده  
ردي وقعيت پرونده به ويـژه در مـوا  رسيدگي، و م

 .آه ارتكاب جرم شديد مطرح است
تشويق افزايش طرحهاي راجع به ارائه گـواهي  : ب

توسط آودك با هـدف بيگانـه نبـودن آودآـان از     

قبـل از اقامـه دليـل     . فرايند عـدالت آيفـري  
معاضدت مناسب بايـد بـراي آودآـان بزهديـده و     

گواه در سراسر فرايند قـانوني در نظـر گرفتـه    

 .شود
جتــويز توجــه بــه نظــرات و مالحظــات آودآــان : ج

بزهديده درخصوص مطاليب آه بايد در مراحل مقتضي 
از رسيدگي در مواردي آـه منـافع او از موضـوع    

ه متـهم و بـا حلـاظ    گردد بدون صدمه بـ متأثر مي

 .سيستم عدالت آيفري ذيربط مطرح شود



 

تدابريي بايد مبنظور آـاهش تـأخري در فراينـد    : د

عدالت آيفري، محايت از حق خلوت آودآان بزهديده 
و گواه و در صورت ضرورت، تضـمني سـالمت آهنـا در    

 .قبال هتديد و اقدامات تاليف جويانه منظور گردد
قلمـرو جغرافيـايي   در خارج از  آودآاني آه -٥٢

اند يا مبنظور غريقانوني اقامت داده شده يك آشور

شوند بعنوان يك اصـل  بطور غريقانوني نگهداري مي
عمومي بايد به آشور اصـلي خـود بـاز گردانـده     

التفات الزم بايد به سالمت آهنا مبذول و با . شود
آهنا بايد رفتار انساني بعمـل آمـده و معاضـدت    

ن بازگشـت دريافـت دارنـد    ضروري را در طول زما

اين آودآان بايد فـوري بـا هـدف تضـمني رعايـت      
در . آنوانسيون حقـوق آـودك بازگردانـده شـوند    

هـاي  مواردي آه آنوانسيون الهه در زمينـه جنبـه  
ــني  ــودن ب ــدني رب ــال  م ــودك س ــي آ ،  ١٩٨٠امللل

آنوانسيون محايت از آودآان و مهكاري با رويكـرد  

نوانسـيون راجـع   يا آ ١ ١٩٩٣پذيرش در يك آشور 
به صالحيت، قانون الزم االجرا ، شناسايي، اجرا و 

مهكاري با حلاظ مسئوليت والدين و تـدابري موضـوع   
آه به تصويب آنفـرانس الهـه    ١٩٩٦محايت از آودك 

املللي خصوصي رسـيده اسـت، از   در زمينه حقوق بني

قدرت اجرايي برخوردار باشد، مقررات آنوانسيون 
دن آودك بايد فوري به اجـرا  ذيربط در بازگردان

به حمض بازگشت آودك، آشور متبوع آـودك  . در آيد

املللـي  بايد با آودك با حلاظ اصول حقوق بشر بـني 
رفتار و تدابري بازپروري خانواده حمور مناسب را 

 .در اختيار وي قرار دهد
برنامه عدالت آيفري و پيشگريي از جرم ملـل   -٥٣

متحــد، شــامل موسســات شــرآت آننــده در شــبكه  

                                                 
 )١٩۵١ – ١٩٩۶(مجموعه آنوانسيونها  ١٩٩۶المللي خصوصي، الهه ه در زمينه حقوق بينبنگريد دفتر دايمي آنفرانس اله -  ١



 

/ برنامه، دفرت آميسيونر عايل حقوق بشر ملل متحد

مرآز حقـوق بشـر، صـندوق آودآـان ملـل متحـد،       
برنامه توسعه ملل متحـد، آميتـه حقـوق آـودك،     

سازمان آموزش، علمي و فرهنگي ملل متحد، بانـك  
سازماهناي غريدوليت ذينفع بايد در صـورت  جهاني و 

درخواست دولتهاي عضو، در چهارچوب بودجه عـادي  

يا منابع مـايل اسـتثنايي، بـه ارائـه معاضـدت      
درخصوص توسعه آموزشهاي چنـد خبشـي، فعاليتـهاي    

آموزشي و اطالع رساني براي پرسنل اجراي قـانون  
و ساير نريوهاي انساني سيستم عدالت آيفي شـامل  

ين پليس، دادستاهنا ، قضات و قضـات حتقيـق   مأمور

 .بپردازند



 

 جايگزينهاي زندان و عدالت ترميمي: مبحث سوم

قواعد استاندارد حـداقل در زمينـه تـدابري     -١٢
 )قواعد توآيو(غريبازداشيت

 اصول آلي: الف
 اهداف اساسي -١

اي از قواعد استاندارد حداقل حاضر جمموعـه  -١-١

ج اسـتفاده از تـدابري   اصول اساسي را براي تروي
غريبازداشيت مهچنني تضمينهاي حـداقل بـراي اشـخاص    

 .دهدموضوع جايگزينهاي زندان را ارائه مي
ايــن قواعــد بــر آنســت مشــارآت اجتمــاعي  -١-٢

تري در اداره سيستم عدالت آيفري به ويژه گسرتده

در زمينه حنوه رفتار با جمرمني مهچـنني تـرويج حـس    
بازگشـت بـه جامعـه را     مسئوليت پذيري در مسـري 

 .توسعه دهد
اين قواعد بايد با توجه به شرايط سياسي،  -١-٣

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر آشور و اهداف و 

 .مقاصد سيستم عدالت آيفري آن به اجرا درآيد
هنگام اجراي اين قواعد دولتهاي عضو بايد  -١-٤

سعي آنند تا يك موازنه منطقي بني حقـوق اشـخاص   
وق بزهديدگان و مالحظات جامعه در زمينه جمرم، حق

 .امنيت عمومي و پيشگريي از جرم برقرار گردد

دولتهاي عضو بايد تدابري غريبازداشيت را در  -١-٥
چهارچوب سيسـتم حقـوقي خـود بـا هـدف اقتبـاس       

انتخاهباي ديگر از قبيل آاهش استفاده از زندان 

و عقالني آـردن سياسـتهاي عـدالت آيفـري، حلـاظ      
حقوق بشـر، الزامـات عـدالت اجتمـاعي و      رعايت

 .نيازهاي بازپروري جمرمني توسعه دهند
 قلمرو تدابري غريبازداشيت -٢

مقررات ذيربط مندرج در اين قواعـد بايـد    -٢-١

براي آليه اشخاص موضوع تعقيب، حماآمه يا اجراي 
جمازات در آليه مراحل اجراي عـدالت آيفـري بـه    



 

اين قواعد، اين  در چهارچوب اهداف. اجرا درآيد

اشخاص بدون توجه به اينكه آيا مظنون، متهم يا 
 .شوندناميده مي» جمرمني« حمكوميت يافته هستند 

بـدون هـر گونـه تبعـيض      بايـد  اين قواعد -٢-٢
براساس نژاد، رنـگ، جـنس، سـن، زبـانع عقيـده      

سياسي و غريه، منشأ ملي يـا اجتمـاعي، امـوال،    

 .رآيدتولد يا ساير وضعيتها به اجرا د
 ١١٨ص 

شـرت سـازگار بـا    بي با هدف اجيـاد انعطـاف   -٢-٣
شخصيت و سوابق جمرم و محايـت   ماهيت و شدت جرم، 

از جامعه و خـودداري از اسـتفاده غريضـروري از    

اي زندان، سيستم عدالت آيفري بايد تنوع گسـرتده 
از تدابري غريبازداشيت از مرحله قبل از حماآمه تا 

. حكم را پيش بـيين آنـد  وضعيتهاي بعد از اجراي 
تعداد و انواع تدابري غريبازداشيت در دسرتس بايـد  

بنحوي تعيني شود آـه اجـراي اصـل جمـازات مهيشـه      

 .امكانپذير باشد
توسعه تدابري غريبازداشيت جديد بايـد مـورد    -٢-٤

تشــويق قــرار گــريد و از نزديــك حتــت نظــارت و  
ارزيــابي واقــع شــود و اســتفاده از آن بطــور  

 .ك ارزيابي گرددسيستماتي

مبنظور خودداري هر چه بيشـرت از توسـل بـه     -٢-٥
تشريفات رمسي يا حماآمه بوسيله يك دادگاه بايـد  

با حلاظ تضمينات قـانوني واصـل حاآميـت قـانون     

متهيداتي مبنظور تعامل با جمرمني در جامعـه اعطـا   
 .گردد

تدابري غريبازداشيت بايد با توجـه بـه اصـل     -٢-٦
 .رد استفاده قرار گريدمداخله حداقل مو

 



 

استفاده از تدابري غريبازداشيت بايد خبشي از  -٢-٧

زدايـي جبـاي مداخلـه يـا     زدايي و جرمهنضت جمازات
 .تالشهاي با تأخري در اين رويكرد باشد

 
 تضمينات قانوني -٣

اجياد، تعريف و اجـراي تـدابري غريبازداشـيت     -٣-١

 .باشدبايد مبوجب قانون 
تدبري غريبازداشيت بايـد براسـاس   انتخاب يك  -٣-٢

يك ارزيابي مبتين بر معيارهاي پذيرفته شده بـا  
حلاظ توأمان ماهيت و شدت جرم و شخصـيت، سـابقه   

جمرم، اهداف اجـراي جمـازات و حقـوق بزهديـدگان     

 .صورت پذيرد
 

اعمال صالحديد بوسيله مقام قضايي يا ساير  -٣-٣
سيدگي مقامات صاحل مستقل بايد در هر مرحله از ر

از طريق تضمني مسئوليت آامل و فقـط بـا رعايـت    

 .اصل حاآميت قانون به اجرا درآيد
اي آه سبب اجياد يك تكليف تدابري غريبازداشيت -٣-٤

گردد و قبل يا جباي رسيدگي رمسي يـا  براي جمرم مي
 .رود نيازمند رضايت جمرم استحماآمه بكار مي

ري تصــميمات راجــع بــه حتميــل يــك تــدبري غــ -٣-٥

بازداشيت بايد حسب درخواست جمرم موضوع جتديـدنظر  
بوسيله مقام قضايي يا ساير مقامات صاحل مسـتقل  

 .قرار گريد

جمرم بايد حق داشته باشد به مقـام قضـايي    -٣-٦
يا ساير مقامات صـاحل مسـتقل در موضـوعاتي آـه     

ــدابري     ــراي ت ــد اج ــردي او را در رون ــوق ف حق
دهد درخواست دهد يا غريبازداشيت حتت تأثري قرار مي

 .اعرتاض آند

ساز و آـار مناسـب بايـد بـراي جتديـدنظر       -٣-٧
منظور گردد و در صورت امكان، درخصوص هر گونـه  



 

شكايت راجع به عدم رعايت حقوق بشـر بـه رمسيـت    

املللي شيوه جـربان اقـدام الزم   شناخته از نظر بني
 .معمول گردد

كي يا تدابري غريبازداشيت شامل آزمايشات پزش -٣-٨
روانشناسي يا يك خطـر غريقابـل قبـول آـه سـبب      

 .گرددگردد منيايراد صدمه به جمرم مي

آرامت جمرم موضوع تدابري غريبازداشـيت بايـد    -٣-٩
 .در آليه زماهنا مورد محايت قرار گريد

در اجراي تدابري غريبازداشـيت، حقـوق جمـرم     -٣-١٠
نبايد از آنچه آه بوسله مقـام ذيصـالح در حكـم    

 .يه تعيني شده است حمدودتر گردداول

در اجراي تدابري غريبازداشيت، حق جمـرم بـه    -٣-١١
-خلوت بايد مورد احرتام قرار گريد آـه ايـن مـي   

 .تواند شامل حق خلوت خانواده جمرم نيز باشد
سوابق بايگاني مربوط به شـخص جمـرم بايـد     ٣-١٢

حمرمانه نگهداري شده و اشخاص بصورت  بطور دقيق 

دسرتسـي بـدين   . ن دسرتسي نداشته باشـند ثالث بدا
آه مستقيمًا مـرتبط   یسوابق بايد حمدود به اشخاص

 با بررسي پرونده جمرم هستند يا ساير اشخاص جماز 
 .گردد،

 

 شرط محاييت -٤
هيچيك از اين قواعد نبايـد بنحـوي تفسـري     -٤-١

گردد آه سبب عدم اجراي قواعد استاندارد حداقل 

ــد   ــا زن ــار ب ــه رفت ــد  ١انياندر زمين و قواع
استاندارد حداقل در زمينه اجراي عـدالت بـراي   

جمموع اصول راجع به محايت ) قواعد پكن(نوجوانان 
از حلاظ افرادي آه حتت هـر گونـه از بازداشـت و    

زندان هستند يا سـاير اسـناد و اسـتانداردهاي    

                                                 
گزارش تهيه : ١٩۵۵سپتامبر  ٣آگوست تا  ١٢٢اولين آنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين، ژنوع  -  ١

  ادي و اجتماعيشوراي اقتص ٢٠٧۶ (LXII)شده توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد و قطعنامه 



 

مـورد   املللـي حقوق بشري آه بوسـيله جامعـه بـني   

رتبـاط بـا حنـوه    پذيرش قرار گرفته اسـت و در ا 
رفتار با جمرمني و محايت از حقوق بشر اساس آهنـا،  

 .گردد
 مرحله قبل از حماآمه: ب

 ترتيبات قبل از حماآمه -٥

در مواقعي آه مناسب تشخيص داده شود و در  -٥-١
انطباق با سيستم قانوني باشـد، پلـيس، سـرويس    

هـاي  تعقيب يا ساير آژانسهاي مرتبط با پرونـده 
اراي اين قدرت گردند آه در صورت آيفري، بايد د

احراز اينكه ادامه بازداشت به استناد محايت از 

جامعه، پيشگريي از جرم يا احرتام بيشرت به قانون 
و حقوق بزهديدگان ضرورتي ندارد، جمـرم را آزاد  

گريي درخصوص هدف، تصميماين  در چهارچوب . منايند
چهارچوب نت آزادي يا اخذ تصميم، در نسمناسبت دا

اي از معيارهـاي  بايـد جمموعـه   هر سيستم قانوني

هـاي آـم   در پرونـده . تدوين گـردد  تثبيت شده ،
امهيت، دادستان ممكن است، تـدابري غريبازداشـيت را   

 .به اجرا درآورددر صورت تناسب 
 امتناع از بازداشت قبل از حماآمه -٦

بازداشت قبل از حماآمه بايد با توجه دقيق  -٦-١

به حتقيقات در زمينه جرم اعالم شده و بـا محايـت   
 ، بعنوان آخرين راه آـار ، از جامعه و قرباني 

 .مورد استفاده قرار گريد

جايگزينهاي بازداشت قبل از حماآمـه بايـد    -٦-٢
بازداشـت  . در اولني مرحله ممكن به اجـرا درآيـد  

نبايد بيش از زماني آه براي نيل  قبل از حماآمه
ضرورت دارد باقي  ٦-١به اهداف مندرج در قاعده 

مباند و بايد بطور انساني و با احرتام به آرامت 

 .ذاتي ناشي از حقوق بشر به اجرا درآيد



 

جمرم حق جتديدنظر به مقام قضايي يـا سـاير    -٦-٣

هـايي آـه   مقامات صـاحل مسـتقل درخصـوص پرونـده    
ز حماآمه به اجـرا در آمـده اسـت    بازداشت قبل ا

 .دارد
 ج ـ مرحله حماآمه و اجراي جمازات

 گزارشات حتقيقات اجتماعي -٧

گزارشات حتقيقـات   هتيه یدر صورتيكه امكان  -٧-١
تواند اجتماعي وجود داشته باشد، مقام قضايي مي

از گزارش هتيه شده بوسيله مقام يا آژانس ذيصالح 
ش بايد حاوي اطالعات اين گزار. صاحل استفاده آند

 یاجتماعي راجع به جمرم آه مرتبط با الگوي شخصـ 

ايـن  . ارتكاب جرم و جرمهاي مطروحه اسـت باشـد  
هـايي  مهچنني بايد شـامل اطالعـات و توصـيه    گزارش

. باشد آه مرتبط با تشريفات اجـراي آيفـر اسـت   
غـري جانبدارانـه    ، اين گزارش بايد واقعي، عيين

 .با اظهارنظر صريح باشد

 ترتيبات اجراي جمازات -٨
مقام قضايي حسـب تشـخيص خـود درجـاتي از      -٨-١

تدابري غريبازداشيت را در اختيار خواهد داشت تـا  
در تصميم سازي راجع به نيازهاي بازپروري جمرم، 

محايــت از جامعــه و منــافع بزهديــده آــه وي در 

گريد، آنرا مواقع مناسب مورد مشورت نيز قرار مي
 .مدنظر قرار دهد

توانـد يكـي از   مقامات اجـراي جمـازات مـي    -٨-٢

 :موارد زير را اعمال آنند
ضمانت اجراهاي شفاهي از قبيل وعظ، توبيخ : الف

 و هشدار
 آزادي مشروط: ب

 مناسب وضعيت ويژه آيفرهاي : ج

ضمانت اجراهاي اقتصادي و آيفرهـاي مـايل از   : د
 قبيل جرميه نقدي و جرميه نقدي روزانه



 

 دستور سلب مالكيت مصادره يا: هـ

پرداخت غرامت به قرباني يـا دسـتور جـربان    : و 
 خسارت

 جمازات تعليقي يا تعويقي: ز
 پروباسيون و نظارت قضايي: ح 

 دستور به خدمات اجتماعي: ط

 ارجاع به يك مرآز حضور: ي
 حبس در منزل: ك

 ساير انواع رفتار غريبازداشيت: ل
 .ترآيب تدابري فهرست شده فوق: م

 

 مرحله پس از تعيني جمازاتدـ 
 ترتيبات پس از تعيني جمازات -٩

اي از مقام ذيصالح حسب صالحديد خـود گسـرتده   -٩-١
جايگزينهاي پس از تعيني جمازات با هـدف جلـوگريي   

از نگهداري در موسسه و با هدف آمك به جمرمني در 

بايـد  سازگاري جمدد زود هنگام آهنا با جامعه را 
 .ددر اختيار داشته باش

 :حاالت بعد از تعيني جمازات ممكن است شامل -٩-٢
 مرخصي باز و منازل نيمه راه: الف

 آزادي براي اشتغال يا حتصيل: ب

 )آزادي مشروط(انواع خمتلف پارول : ج
 ختفيف: د

 عفو خصوصي: هـ

تصميم راجع به حاالت پس از تعـيني جمـازات،    -٩-٣
جز در مورد عفو خصوصـي، بايـد قابـل جتديـدنظر     

وسيله مقام قضايي يا ساير مقامات صاحل مسـتقل  ب
 .حسب درخواست جمرم باشد

هر نوع از آزادي از يك موسسه زندان، بـه   -٩-٤

برنامه غريبازداشيت بايـد در اولـني مرحلـه ممكـن     
 .مورد بررسي قرار گريد



 

 اجراي تدابري غريبازداشيت: هـ

 نظارت -١٠
ك هدف نظارت، آاهش ارتكاب جمدد جرم و آمـ  -١٠-١

به سازگاري جمرم با جامعه بنحوي است آه احتمال 
 .تكرار جرم را آاهش دهد

چنانچه تدبري غريبازداشـيت مسـتلزم نظـارت     -١٠-٢

باشد، اين نظارت بايد با تصميم مقام صاحل و حتت 
 .شرايط خاص مقرر بوسيله قانون باشد

در چهارچوب تدبري غريبازداشيت تعـيني شـده،    -١٠-٣
ظـارت و روش بايـد بـراي هـر     ترين نـوع ن مناسب

حسب بر  پرونده خاص با هدف آمك به اشتغال جمرم 

نظـارت و روش  . ختلف بايـد در نظـر گرفتـه شـود    
اي بـازبيين و در صـورت   اقدام بايـد بطـور دوره  

 .ضرورت جرح و تعديل گردد
ــك    -١٠-٤ ــد آم ــاج، باي ــان احتي ــرمني، در زم جم

روانشناســي اجتمــاعي و مــايل دريافــت آننــد و  

عيت تقويت روابط با جامعه و تسهيل سازگاري موق
 .جمدد جامعه را داشته باشند

 دوره زماني -١١
دوره زماني تدبري غريبازداشيت نبايد زايـد   -١١-١

بر مدتي آه بوسيله مقام ذيصالح حسب قانون تعيني 

 .گرديده است باشد
در صورت رفتار مسـاعد جمـرم، بـه تـدابري      -١١-٢

اتي بـراي خامتـه پـيش از    غريبازداشيت، بايد مقرر

 .هنگام در نظر گرفته شود
 شرايط -١٢

در صورتيكه مقام صاحل شـرايطي را مبنظـور    -١٢-١
رعايت توسط جمرم منظور منايد، اين شـرايط بايـد   

بنحو توأمان الزامات جامعه و الزامات راجع به 

 .حقوق جمرم و جمين عليه را در نظر بگريد



 

ردد بايد شدني، شرايطي آه بايد مراعات گ -١٢-٢

ل و با آمرتين امكانات قابل اجرا باشـد و  فصغريم
بايد هدف آن آاهش احتمال تكرار رفتار آيفري و 

افزاش شـانس جمـرم در سـازگاري بـا جامعـه بـا       
 .باشد، التفات ويژه به نيازهاي بزهديده 

در آغاز اجراي تدبري غريبازداشيت، به جمـرم   -١٢-٣

بايد بطور شفاهي يا آتيب، درخصوص شـرايط حـاآم   
وی بر اجـراي تـدبري از قبيـل تعهـدات و حقـوق      

 .توضيح داده شود
شرايط مزبور ممكن است بوسيله مقام ذيصالح  -١٢-٤

حسب مقررات مصوب جاري با حلـاظ پيشـرفيت آـه در    

 .مورد اصالح قرار گريدجمرم بعمل آمده است 
 فرايند اجراي روش  -١٣

در چهارچوب تدبري غريبازداشيت تعيني شده در  -١٣-١
هاي گردد، برنامههايي آه مناسب تشخيص ميپرونده

ــروه    ــاعي، گ ــددآاري اجتم ــل، م ــي از قبي خمتلف

هاي اقاميت و رفتارهاي خـاص بـا   درماني، برنامه
دسـت يـابی    با هـدف بايد حلاظ طبقات خمتلف جمرمني 

 .موثرتر به نيازهاي جمرم ترويج گردد
اي که  روش اقدام بايد بوسيله اشخاص حرفه -١٣-٢

راي سابقه آموزش مناسب و جتربه عملي هسـتند،  دا

 .به اجرا در آيد
در مواقعي که ضرورت اجراي يک روش مـورد   -١٣-٣

تصميم واقـع گرديـد بايـد تـالش گـردد سـابقه،       

شـها و بطـور ويـژه    شخصيت، استعداد، هـوش، ارز 
اوضاع و احوايل که به ارتکاب جرم اجناميده اسـت  

 .و درک گرددنسته دا
مقام ذيصالح ممکن است شامل سيستمهاي محايت  -١٣-۴

 .اجتماعي در اجراي تدابري غريبازداشيت نيز گردد



 

يک ارزيابي کارشناسـانه بايـد در اولـني     -١٣-۵

موثر  زمان ممکن در سطح مديرييت براي تضمني اجراي
 .ي روشها صورت پذيرديهاي اجرا برنامه

براي هر جمرم، بايد يک پرونـده تشـکيل و    -١٣-۶
 .توسط مقام ذيصالح نگهداري گردد

 ـ مقررات انتظامي و ختلف از شرايط١۴

ختلف از شـرايطي کـه بايـد بوسـيله جمـرم       -١۴-١
، ممکن است زمينه ساز اصالح يا ابطال شود رعايت 

 .گردد تدبري غري بازداشيت
اصالح يا ابطـال تـدبري غريبازداشـيت بايـد      -١۴-٢

بوسيله مقام صاحل صورت پذيرد، اين موضـوع فقـط   

پس از بررسي دقيق وقايعي که هم بوسيله مـامور  
نظارت و هم جمرم بيان گرديده است، بايـد بعمـل   

 .آيد
شکست تدبري غري بازداشيت نبايد خودخبود سبب  -١۴-٣

 .سلب آزادي از جمرم گردد

شيت در صورت اصالح يا ابطال تدبري غري بازدا -١۴-۴
يـک تـدبري غـري    مقام ذيصالح بايـد تـالش منايـد ،    

جمازات . منايد انتخاببازداشيت جايگزين مناسب را 
زندان فقط در مواقعي ممکن است به اجرا در آيـد  

 .که ساير جايگزينهاي مناسب موجود نباشد

ي کـه حتـت   اختيار دستگريي و بازداشت جمرمـ  -١۴-۵
نظارت است، در صورت ختلف از شرايط بايد بوسيله 

 .انون تعيني شده باشدق

در صورت اصالح يا ابطال تدبري غريبازداشيت،  -١۴-۶
جمرم حق جتديدنظر به مقام قضايي يا ساير مقامات 

 .مستقل ذيصالح را خواهد داشت
 ـ منابع انساني٩

 استخدام نريوي انساني -١۵

در استخدام نريوي انساني نبايد هيچ گونه  -١۵-١
تبعيض بر اساس نژاد، رنـگ، جـنس، سـن، زبـان،     



 

ديــن، عقيــده سياســي يــا غــري، ريشــه ملــي يــا 

اجتماعي، اموال، تولد يا ساير وضعيتها، وجـود  
سياستهاي حاکم بر اسـتخدام نـريوي   . داشته باشد

انساني، بايد سياستهاي جـاري ملـي را در نظـر    
تنوع جمرميين که قـرار اسـت حتـت نظـارت      گرفته و

 .قرار گريند را منعکس کند

اشخاصي که براي اجراي تدابري غريبازداشـيت   -١۵-٢
از نظر شخصي مناسب بوده و  يدمنصوب ميگردند با

اي مناسب و  در صورت امکان، واجد آموزشهاي حرفه
اين شرايط بايد بطـور صـريح   . جتارب عملي باشند

 .تعيني شود

براي امنيت و بقـا نـريوي انسـاني حـايز      -١۵-٣
شرايط، وضعيت مناسب ارائه خدمت، حقوق مکفـي و  

عايدات متناسب با ماهيت شغل مزبور بايد تضـمني  
گــردد و فرصــتهاي کــايف بــراي پيشــرفت شــغلي و 

 .پيشرفت در طول دوره خدمت بايد فراهم گردد

 ـ آموزش نريوي انساني١۶
تکاليف نـريوي  هدف آموزش بايد شفاف کردن  -١۶-١

انساني با توجه به بازپروري جمرم، تضـمني حقـوق   
آموزش مهچـنني بايـد   . جمرم و محايت از جامعه باشد

به نـريوي انسـاني ضـرورت مهکـاري و فعاليتـهاي      

 .مهاهنگ با آژانسهاي ذيربط را آشکار منايد
نـريوي انسـاني بايـد    به قبل از اشتغال،  -١۶-٢

نظـري ماهيـت   آمـوزش   از قبيـل آموزش داده شود 

تدابري غـري بازداشـيت، اهـداف نظـارت و روشـهاي      
 .متنوع اجراي تدابري غري بازداشيت

پس از اشتغال به کار، نريوي انساني بايد  -١۶-٣
اي خـود را بـا حضـور در     دانش و توامنندي حرفـه 

هاي باز آموزي تثبيت  آموزشهاي ضمن خدمت و دوره

در راستاي تسهيالت الزم بايد . گسرتش دهند منوده ،
 .اين هدف فراهم گردد



 

 نريوهاي داوطلب و ساير منابع اجتماعي: ز

 ـ مشارکت عمومي١٧
مشارکت عمومي بدليل اينکه منبع عظـيم و   -١٧-١

يکي از شاخصهاي بسيار مهم در تقويت ارتباط بني 
جمرم حتت تدابري غريبازداشيت با خـانواده و جامعـه   

کت عمـومي  مشار. است بايد مورد تشويق قرار گريد

بايد کامل کننده عملکرد دستگاه عـدالت کيفـري   
 .باشد

مشارکت عمومي بايد مبنزله يک فرصت بـراي   -١٧-٢
اعضاي جامعه در سهيم شـدن در محايـت از جامعـه    

 .تلقي گردد

 درک عمومي و مهکاري -١٨
آژانسهاي دوليت، خبش خصوصي و عامـه مـردم    -١٨-١

طلب که سبب بايد در خصوص محايت از سازماهناي داو
ترويج تدابري غريبازداشيت ميگردند، مـورد تشـويق   

 .قرار گريند

ها و سـاير   کنفرانسها، مسينارها، مسپوزيوم -١٨-٢
فعاليتها بايد بطـور مـنظم بطـوري سـازماندهي     

گردنــد کــه آگاهيهــاي الزم را در خصــوص ضــرورت 
مشارکت عمومي در اجـراي تـدابري غريبازداشـيت را    

 .افزايش دهند

هاي عمومي بايد مبنظـور   اقسام خمتلف رسانه -١٨-٣
کمک بـه اجيـاد يـک رويکـرد عمـومي فعـال، کـه        

تـر   هدايتگر فعاليتـها بـه سـوي اجـراي گسـرتده     

روشهاي غريبازداشـيت و سـازگاري اجتمـاعي جمـرمني     
 .برداري قرار گريد باشد، مورد هبره

هر گونه اقـدامي کـه متصـور اسـت بايـد       -١٨-۴
امهيـت   به ه عموم مردم راجعمبنظور اطالع رساني ب

نقش آهنا در اجـراي تـدابري غـري بازداشـيت صـورت      

 .پذيرد
 اشخاص داوطلب -١٩



 

اشخاص داوطلب بايد بطور دقيق شناسايي و  -١٩-١

بر اساس رويکرد و عالقه شان در فعاليـت ذيـربط   
اين اشخاص بايد بطور مناسـب  . بکار گرفته شوند

اسـت مـورد   در راستاي شرح وظايف خاصي که قرار 
محايـت و  عمل قرار گريد آموزش ديده و بايـد بـه   

مشاوره مقامات ذيصالح دسرتسـي داشـته و از طـرف    

 .مقامات ذيصالح مورد مشورت قرار گريند
اشخاص داوطلب بايد شخص جمـرم و خـانواده    -١٩-٢

او را به توسعه واقعي ارتباطات با جامعه و در 
ر اشـکال  تر با ارائه مشورت و ساي يک سطح گسرتده

مناسب معاضدت با حلاظ صالحيتشان و نيازمنـديهاي  

 .جمرمني تشويق کنند
اشــخاص داوطلــب بايــد در قبــال حــوادث،  -١٩-٣

ناشـي از  ) مـدني (صدمات بدني و مسئوليت عمومي 
هـاي تاييـد    هزينـه . اجنام وظايفشان بيمه گردند

شده ناشي از فراينـد اجـراي تکاليفشـان بايـد     

خدماتي که آهنـا در راسـتاي    .تامني و جربان گردد
رفاه جامعه اجنام ميدهند بايـد مـورد شناسـايي    

 .عمومي قرار گريد
حتقيقات، طراحي، سياست گذاري، تنظيم و : ح

 ارزيابي

 ـ حتقيقات و طراحي٢٠
بعنــوان يــک جنبــه الزامــي در فراينــد   -٢٠-١

طراحي، بايد تالش گردد مشارکت ارگاهناي عمومي و 

ترويج حتقيقات در زمينـه   خصوصي در سازماندهي و
 .روشهاي غري بازداشيت در خصوص جمرمني جلب گردد

حتقيق در خصوص مشکالتي که فراروي دريافـت   -٢٠-٢
کنندگان خدمات، صاحبان حرفه، جامعـه و سياسـت   

گذاران قرار دارد بايد در يک رونـد مـنظم بـه    

 .اجرا در آيد



 

ساز و کارهاي حتقيقات و اخذ اطالعات بايد  -٢٠-٣

آوري و  جزيي از سيستم عـدالت کيفـري بـراي مجـع    
جتزيه و حتليل داده ها و آمار در قلمـرو اجـراي   

 .روشهاي غري بازداشيت در زمينه جمرمني حمسوب گردد
 تنظيم سياست و گسرتش برنامه -٢١

هاي راجـع بـه تـدابري غريبازداشـيت      برنامه -٢١-١

بايد بطور منظم بعنوان جزئي از سيسـتم عـدالت   
در چهارچوب فرايند توسعه ملـي طراحـي و    کيفري

 .اجرا گردند
هاي منظم با هدف اجـراي مـوثرتر    ارزيابي -٢١-٢

 .بايد به اجرا در آيداشتی تدابري غريبازد

اي بايـد بـا هـدف ارزيـابي      بازبيين دوره -٢١-٣
اهداف، کارکرد و اثـر خبشـي تـدابري غريبازداشـيت     

 .بعمل آيد
 ليتهاي ذيربطارتباط بني آژانسها و فعا -٢٢

در کليه سطوح بـراي سـهولت ارتبـاط بـني      -٢٢-١

سرويسهاي مسئول تدابري غـري بازداشـيت، قسـمتهاي    
خمتلف سيستم عدالت کيفـري، آژانسـهاي توسـعه و    

رفاه اجتمـاعي اعـم از دولـيت و غـري دولـيت، در      
هايي از قبيل هبداشت، مسکن، آموزش و کـار   زمينه

اي مناسب بايـد  و رسانه هاي عمومي، ساز و کاره

 .توسعه يابد
 املللي مهکاري بني -٢٣

بايد تالش گردد مهکاري علمي بني کشورها در  -٢٣-١

حتقيقـات،  . زمينه روشهاي غري بازداشيت گسرتش يابد
آموزش، معاضدت فين، و تبادل اطالعات بني دول عضو 

در زمينه تدابري غري بازداشـيت از طريـق موسسـات    
ه پيشـگريي از جـرم و   سازمان ملل متحد در زمينـ 

حنوه رفتار با جمرمني با مهکاري نزديـک بـا قسـمت    

مرکـز توسـعه    ، پيشگريي از جرم و عدالت کيفـري 



 

اجتماعي و امور بشردوسـتانه دبريخانـه سـازمان    

 .ملل متحد تقويت گردد
مطالعات تطبيقي و مهاهنـگ سـازي مقـررات     -٢٣-٢

هـاي   قانوني بايد با هـدف گسـرتش قلمـرو گزينـه    
ازداشيت، و تسهيل اجراي آن در قلمرو مرزهاي غريب

ملي با حلاظ معاهـده منونـه در زمينـه واگـذاري     

نظارت بر جمرمني که بطور مشروط بـراي آن جمـازات   
تعيني گرديده يا بطور مشروط آزاد گرديده انـد،  

 ١.افزايش يابد
در زمينه خدمت عام  ٢اعالميه کاندوما -١٣

 :»الت کيفريعد«هاي مسينار  املنفعه و توصيه

چالش مجعيت زايد بر ظرفيت زندان منعقده در سان 
 ١٩٩٧٣فوريه  ٧تا  ٣خوزه از 

 اعالميه کاندوما در خصوص خدمت عام املنفعه
در زمينـه شـرايط    ٤با يادآوري اعالميه کامپـاال 

املللـي شـرايط    زندان در افريقا، مصوب مسينار بني

  ٢١تـا   ٩زندان در افريقا منعقد در کامپاال از 
، که در آن اثر خبشي حمـدود زنـدان    ١٩٩۶سپتامرب 

به ويژه براي اشخاصي که به جمازاهتاي کوتاه مدت 
و هزينه زندان به کل جامعه مـورد   حمکوم ميگردد

 .توجه قرار گرفت

با حلاظ عالقه در حـال رشـد در برخـي کشـورها و     
پذيرش تدابريي که جايگزين کيفرهاي طالـب آزادي  

در حال توسعه در سراسر جهـان  ميگردد و مشارکت 

بـا توجـه بـه قـدرداني شـوراي      در اين زمينـه  
 ٣۶/١٩٩٧اقتصادي و اجتماعي در قطعنامـه مشـاره   

از امهيت اعالميه کامپـاال در   ١٩٩٧ژوالي  ٢١مورخ 

                                                 
 .پيوست ١١٩/۴۵قطعنامه مشاره  - ١

2 - kandoma 
 ٢و  ١پيوستهاي . شوراي اقتصادي و اجتماعي ٢٣/١٩٩٨قطعنامه مشاره  - ٣

 توامًا
4 - kampala 



 

املللـي در زمينـه اصـالح شـرايط      زمينه مهکاري بني

زندان که اين اعالميه نيز از پيوستهاي آن حمسوب 
 .گرديده است

با التفات به قواعد استاندارد حداقل در زمينه 
و قواعــد ) قواعــد توکيــو(تــدابري غريبازداشــيت 

استاندارد حداقل در زمينه اجراي عـدالت بـراي   

 )قواعد پکن(نوجوانان 
با حلاظ اينکه در برخي کشـورهاي افريقـاي سـطح    

مجعيت زايد بر ظرفيت زنداهنا، جنبه غـري انسـاني   
 .يافته است

يادآوري منشور افريقاي حقوق بشر بر کرامـت  با 

ذاتي انساهنا و ممنوعيـت رفتـار و جمـازات خـوار     
 .کننده جمددًا تاکيده است

با استقبال از توقيق طرح کار عـام املنفعـه در   
کشور زميبابوه و پذيرش آن توسط دولـت زميبـابوه   

 پس از سه سال اجرا

با قدرداني از ساير کشـورهاي افريقـايي شـامل    
ورهايي که به زبان فرانسه و پرتغايل صحبت مي کش

کنند، که عالقه مند به اجياد خدمات عام املنفعـه  
بعنوان يک ضـمانت اجـراي کيفـري در سيسـتمهاي     

 .عدالت کيفري شان هستند

شرکت کندگان در کنفرانس بـني املللـي در زمينـه    
قواعد کار عام املنفعه در افريقـا، منقعـده در   

 ١٩٩٧نــوامرب  ٢٨تــا  ٢۴از  کامپــاال، زميبــابوه،

 :اعالميه زير را صادر منودند
ـ استفاده از زندان دقيقًا بايد بعنوان آخرين ١

زندان سبب تضييع منابع حمـدود و  . راه کار باشد
اکثريـت زنـدانيان   . ميگردد یانساننيروی توان 

 .هيچ هتديد واقعي به جامعه حمسوب منيگردند



 

اي ما نيازمند ـ مجعيت زايد بر ظرفيت در زنداهن٢

يک اقدام عيين از طريق اجياد کـار عـام املنفعـه    
 .است

ـ کـار عـام املنفعـه در انطبـاق بـا سـنتهاي       ٣
افريقايي در زمينه برخورد با جمـرمني و التيـام   

خبش ضرر و زيان ناشـي از جـرم در داخـل جامعـه     

عالوه بر اين، کار عام املنفعـه يـک تـدبري    . است
تـر   زينه شده، اثر خبـش عيين و از نظر اعتبارات ه

حيت االمکان بايد بر کيفـر زنـدان تـرجيح     واست 
 .داده شود

ـ کار عام املنفعه بايد بطور اثر خبش به اجـرا  ۴

در آيــد و بــر آن نظــارت گــردد و بايــد شــامل 
ملزم گردد  اي باشد که حسب آن جمرم  مه کاريبرنا

چند ساعت از کار داوطلبانـه خـود را بـه نفـع     
 .جامعه در اوقات خاص خود اجنام دهد

ـ دولتها، محايت کنندگان مايل و سازماهناي مدني ۵

در زمينــه حتقيقــات، طرحهــاي پــايلوت و ســاير  
دعــوت  ، ابتکــارات در ايــن قلمــرو بــا امهيــت 

 .ميگردند
نفعـه  ـ کشورهايي که قـبًال داراي کـار عـام امل   ۶

بوده اند، بايد جتربيات ديگر کشورها را مـدنظر  

قــرار داده و طرحهــاي خــود را حســب آن مــورد  
 .بازبيين قرار دهند

بانک اطالعات  از جامعتاسيس و استفاده ـ بايد ٧

آماري با هدف سنجش اثر خبشي کـار عـام املنفعـه    
 .گسرتش يابد

کشورهايي که تـا کنـون اقـدامي در ايـن     ما ـ ٨
انــد، را تشــويق مــي کنــيم کــه  هزمينــه نکــرد

جايگزينهاي غريبازداشيت جمازات را توسـعه داده و  

کنيم  براي نيل به اين هدف، ما خود را متعهد مي
که ضمن مهکاري ، اقدامات خود را از طريق سـاير  



 

يا / هاي ملي در زمينه کار عام املنفعه و  کميته

گروههاي ذيعالقه با هـدف تـرويج هبـرت ايـن طـرح      
 .مناييم مهاهنگ

ـ ما طرح اقدام ضميمه را مورد پذيرش قرار ٩
 .دهيم مي

 پيوست

طرح اقدام در زمينه اعالميـه کادومـا در خصـوص    
کار عام املنفعه عـالوه بـر اعالميـه کادومـا در     

زمينه کار عام املنفعه، مصوب شرکت کننـدگان در  
کنفــرانس کادومــا در زمينــه قواعــد کــار عــام 

ه در کادومـــاي املنفعـــه در آفريقـــا، منعقـــد

، شرکت ١٩٩٧نوامرب  ٢٨تا  ٢۴زميبابوه، از تاريخ 
کنندگان طرح اقدام زيـر را مـورد قبـول قـرار     

 .دهند
 ـ شبکه١

هاي ملي در زمينه کار عام  تاسيس يک شبکه کميته

هاي ذيعالقه با هدف برقراري هاملنفعه و ساير گرو
 :مهکاري دو جانبه و اجياد رغبت از طريق

انساني با هدف کمک به برگـزاري  ـ تدارک منابع 
 مسينارها در مناطق فرعي و ساير جاها

قوانني، اصول راهنما، اشکال (ـ اشرتاک در اسناد 

 ها  و ايده) اداري
 هاي جديد و محايت از پروژه یـ مهاهنگ

 ـ مهکاري در آموزش نريوي انساني

 ـ بازديدهاي متقابل
 ـ کتاب راهنماي کار عام املنفعه٢

راهنماي کار عام املنفعه براي ايـن   تاليف کتاب

در اينرتنت کـه   (home page)منظور يک صفحه خانگي 

به اشخاص و عالقه مند به گسرتش اطالعـات در ايـن   



 

قلمور اطالع رساني کند و يک کتاب شـامل مـوارد   

 :زير بايد تاليف گردد
هاي ملي در  ـ مشاره هاي متاس و نشاني کليه کميته

هـايي کـه در    ه و مشـاره زمينه کـار عـام املنفعـ   
 .رود طرحهاي کار عام املنفعه بکار مي

 ـ فهرست کارشناسان و اشخاص مرجع

 ـ مشاره متاسهاي کشورهاي عالقه مند
 ـ گروهها و سازماهناي عالقه مند در سراسر جهان

 ـ مشاره متاس محايت کنندگان مايل و دولت
زباهنـاي خمتلـف از مجلـه فرانسـه و     به اين کتاب 

 .منتشر خواهد گرديد انگليسي

 ـ خربنامه٣
 انتشار خربنامه

ـ بايد بوسيله کميته ملي کار عـام املنفعـه در   
 .فواصل منظم صورت پذيرفته و در شبکه درج گردد

ـ بايد در بر گرينده ابـداعات، مشـکالت فـرارو،    

ــا،    ــات کارگروهه ــابي، گزارش ــهاي اکتس راه حل
ل بطور مثا(سالنامه وقايع، درخواستهاي مساعدت 

 .آمارها و ساير اطالعات باشد) اشخاص مرجع
ـ از طريق اينرتنت يـا پسـت يـا هـر دو توزيـع      

 .گردد

 ها ـ حتقيقات و گردآوري داده۴
تعيني ساز و کار در زمينـه حتقيقـات و گـردآوري    

 :اطالعات از طريق

هـاي مجـع آوري شـده     هاي حتقيقاتي و داده ـ يافته
اختيـار   بايد از طريق خربنامـه يـا اينرتنـت در   

 .بقيه قرار گريد
هـاي حتقيقـاتي بايـد داراي شناسـنامه      ـ پـروژه 

 -بطور مثال بر اساس جتزيه و حتليل هزينه(گردند 

اي کـه بوسـيله شـبکه مـورد      و تامني مايل) منفعت
 .محايت قرار گرفته است



 

هاي حتقيقـاتي مشـرتک در زمينـه عوايـد،      ـ پروژه

مورد طـرح  مشکالت و اثر خبشي کار عام املنفعه در 
اي و  قـرار اسـت بطـور منطقـه     ای کـه  اجرا شده

 .املللي به اجرا در آيد بني
چـالش انبـوهي   : عدالت کيفـري «هاي مسينار  توصيه

 ٣منعقده در سان خـوزه از تـاريخ   » مجعيت زندان

 ١٩٩٧فوريه  ٧ايل 
ـ دبري کل بايد براي تضمني مساعدت به دولتـهاي  ١

ــو  ــابع موج ــيص من ــق ختص ــي، از طري ــا متقاض د ي
سرفصلهاي اختصاصي بودجه با هـدف اصـالح شـرايط    

 .فيزيکي زنداهنا، تدابريي را اختاذ کند

ـ دبري کل بايد مبنظـور تضـمني اينکـه ارگاهنـاي     ٢
ذيربط منابع مايل الزم مبنظور اجراي آموزش پرسنل 

اداري و عملياتي زنـداهناي دول عضـوي کـه ايـن     
اختـاذ  انـد، تـدابريي را    آموزش را درخواست منوده

در اين اقدام اولويت بايـد بـه زنـداهناي    . کند

 .العاده مجعيت داده شود داراي انبوهي فوق
ـ بايد مبنظور تضـمني اينکـه موسسـات مـايل بـني      ٣

اي از قبيل بانک جهـاني و بانـک    املللي و منطقه
ابتکـاراتي را بـا هـدف     ی ،توسعه بني آمريکـاي 

 کاهش انبوهي مجعيت زنـدان در دسـتور کـار خـود    

تـدارک کمـک بـه    در زمينه ی قرار دهند از مجله 
هاي ساخت زندان و اصالح ساختار، تـدابريي   برنامه

 .اختاذ گردد

ـ بايد از سـازمان هبداشـت جهـاني و ارگاهنـاي     ۴
هاي کمک خود،  اي خواسته شود تا در برنامه منطقه

ابتکارات با هـدف اصـالح تاسيسـات بيمارسـتاني     
رستاني ارائه شـده  زندان و خدمات پزشکي و بيما

ها،  به زندانيان را در دولتهاي متقاضي اين کمک

 .بگنجاند



 

ـــ دولتــهاي عضــو، مشــرتکًا بــا دولتــهاي عضــو ۵

متقاضي، بايد دبريکل را در زمينه گسرتش و پذيرش 
آهنـا   کـه  خصوصي سازي زنداهناي انفرادي، بنحـوي 

ــاعي     ــازي اجتم ــايش و بازس ــت، آس ــراي امني ب
صنعيت سـودزا از کـارگران    برداري زندانيان، هبره

زنداني و موقعيتهاي استخدام براي زندانيان پس 

مناينـد، مـورد ترغيـب قـرار      از ازادي مقرر مـي 
 .دهند

هـاي   ـ دولتهاي عضو بايد در صدد تاسيس کميتـه ۶
هاي اجرايي در  حقوق بشر در زندان و دستورالعمل

زمينه ساز و کارهاي جايگزين حل و فصل اختالفات 

 .برآيند
ـ دولتهاي عضو بايد اجرايي بودن اسـرتاتژيهاي  ٧

پذيرفته شده براي مشارکت موسسه و موسسات کوچک 
گذاري در زمينه آموزش فـين   با هدف تشويق سرمايه

اي به زنـدانيان، اجيـاد اشـتغال در داخـل      حرفه

قلمرو زندان، و ورود جمـدد زنـدانيان سـابق در    
اجراي نريوي کار، را نشان داده و از اين طريق، 

کامل اصول حاکم بـر سـازگاري جمـدد اجتمـاعي و     
بازپروري زندانيان سـابق در چهـارچوب رويکـرد    

 .سازنده کشورها را تضمني کنند

ـ دولتهاي عضو بايد مبنظور تضمني بـازار فـروش   ٨
هاي تبليغي  حمصوالت توليدي زندان از طريق برنامه

ــه ــابي و جمموع ــور   و بازاري ــگاهي بط ــاي منايش ه

 .ها، تدابريي را اختاذ کنند در زندانپيشرفته 
هاي عدالت  ـ اصول اساسي استفاده از برنامه١۴

 ١ترميمي در قلمرو کيفري
 مقدمه

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي پيوست ١٢/٢٠٠٢قطعنامه مشاره  - ١



 

با خـاطر نشـان کـردن اينکـه در گسـرته جهـان،       

ابتکارات راجع به عدالت ترميمي در حـال گسـرتش   
 .است

با تاييد اينکه اين ابتکارات اغلب بـا اشـکال   
عدالت با رويکرد بـه جـرم    بومي و سنيت راجع به

بعنوان رفتاري که اساسًا مضر بـه اشـخاص اسـت،    

 .مهاهنگي دارد
با تاکيد بر اينکه عـدالت ترميمـي يـک پاسـخ      

اصالحگرايانه به جرم که کرامت و برابري اشـخاص  
کنــد و قــدرت درک را بــه وجــود  را مراعــات مــي

ــي ــازش   م ــق س ــاعي از طري ــوايي اجتم آورد و مهن

 .مني و جوامع استبزهديدگان، جمر
با بيان اينکه اين رويکرد، آن اشخاصـي کـه از   

سـازد تـا بـدون     اند را قادر مـي  جرم متاثر شده
حمدوديت احساسات و جتارب خود را بـا ديگـران در   

خـود   خواسـته هـای  ميان گذاشته و هدفها را به 

 .معطوف کنند
فرصـيت را بـه   با آگاهي از اينکه ايـن رويکـرد   

غرامت دريافت کنند، احساس  تادهد  بزهديدگان مي
بررسـي رودرروي موضـوع بـه جمـرمني      .اميين منايند 

اجازه ميدهد تا به روشين نتايج و آثـار رفتـار   

خود را مشـاهده کـرده و مسـئوليت آنـرا بنحـو      
سـازد   شايسته بر عهده گريند و جوامع را قادر مي

هـاي اصـلي جـرم را درک کـرده و رفـاه       که ريشه

 .داده و از جرم پيشگريي کنند اجتماعي را توسعه
اي  با توجه به اينکه عدالت ترميمي، شامل جمموعه

هاي عدالت  از تدابريي است که پذيرش آن در سيستم
کيفري جاري، از انعطاف برخوردار است و شـرايط  

قانوني، اجتماعي و فرهنگي در تکميل اين سيستم 

 .بايد در نظر گرفته شود
 تعاريف اصطالحات: الف



 

 اي به معين هر برنامه» برنامه عدالت ترميمي«ـ ١

که از فرايندهاي ترميمي استفاده ميکنـد و   است
 .درصدد دست يابي به نتايج ترميمي است

به معين هر فرايندي است که » فرايند ترميمي«ـ ٢
در آن بزهديده و جمرم، و در مواقع مناسـب، هـر   

شخص ديگر يا آندسته از اعضاي جامعه که از جرم 

اند، بطور فعال با هم در حـل و فصـل    ثر شدهمتا
وم با مسـاعدت  مموضوعات برآمده از جرم علي الع

 .کنند يک مدير مهاهنگي مشارکت مي
به معين يک توافقي اسـت کـه   » بازده ترميمي«ـ ٣

هـاي ترميمـي    بـازده . نتيجه فرايند ترميمي است

هـايي از قبيـل تـرميم،     ها و برنامـه  شامل پاسخ
کار عام املنفعه است که هـدف آن  اعاده وضعيت و 

ها فردي و مجعي و تکاليف اعضا و نيل  حلاظ خواسته
 .به سازش جمدد بزهديده و جمرم است

به معين بزهديده، جمرم و هر شخص ديگر » اطرف«ـ ۴

يا اعضا جامعه است که از جـرم متـاثر گرديـده    
است و ميتواند در فرايند ترميمي مشـارکت داده  

 .شود
به معين شخصي است که کـارکرد  » مهاهنگيمدير «ـ ۵

او حتصيل شرکت اطـراف در فراينـد ترميمـي، بـه     

 .شيوه منصفانه و بيطرفانه است
 هاي عدالت ترميمي استفاده از برنامه: ب

هاي عدالت ترميمي حسب قوانني ملـي در   ـ برنامه۶

هر مرحله از سيستم عدالت کيفـري ميتوانـد بـه    
 .اجرا در آيد

ترميمي فقط در مواردي کـه دليـل   ـ فرايندهاي ٧
ــه و    ــايت آزادان ــرم و رض ــارکت جم ــر مش ــايف ب ک

داوطلبانه بزهديده و جمرم وجود دارد بايد مورد 

استفاده قرار گريد بزهديده و جمرم بايد بتوانند 
در هر زمان از فرايند اين رضايت را کان مل يکن 



 

توافقات بايد داوطلبانـه بدسـت آيـد و    . منايند

دارنـده تعهـدات متعـارف و متناسـب     صرفًا در بر
 .باشند

ـ بزهديده و جمرم علي القاعده در خصوص وقـايع  ٨
اساسي پرونده که مبناي مشارکت آهنا در فراينـد  

مشـارکت جمـرم   . ترميمي بايد رضايت داشته باشند

هـاي   نبايد بعنوان دليل پذيرش تقصري در رسـيدگي 
 .قانوني بعدي حمسوب گردد

تفاوت در عدم توازن قـدرت  ـ اختالفاتي که سبب ٩
مانند اختالفات فرهنگي بني طرفني بايد در ارجـاع  

 .پرونده، و اجراي فرايند ترميمي ملحوظ گردد

ـ امنيت طرفني بايد در ارجاع پرونده و اجراي ١٠
 .فرايند ترميمي در نظر گرفته شود

ـ در فرايند ترميمي نامناسب ، پرونده بايـد  ١١
بـا حلـاظ   و جاع گردد به مقامات عدالت کيفري ار

چگونگي موضوع بايد بـدون تـاخري تصـميم گرفتـه     

ها، مامورين عدالت کيفـري،   در اين پرونده. شود
بايد مساعي خود را مبنظور تشويق جمرم به پـذيرش  

مسئوليت در قبال بزهديـده و جوامـع متـاثر از    
جرم، صرف کرده و سازگاري جمدد بزهديـده و جمـرم   

 .قرار دهند با جامعه را مورد محايت

 هاي عدالت ترميمي اجراي برنامه: ج
ـ دولتهاي عضو بايد موضوع اجياد اصول راهنما ١٢

و استانداردهاي ذيربط مهچنني مقـام ذيصـالح وضـع    

مقررات در صورت ضرورت را بنحوي که استفاده از 
هاي عدالت ترميمي حتت قاعـده در آيـد را    برنامه

ول راهنما اين اص. در دستور کار خود قرار دهند
و استانداردهاي ذيربط، بايد اصول اساسي مندرج 

در سند حاضر را رعايت کرده، ضمنًا بايد مـوارد  

 :زير را ملحوظ کند



 

هـاي   هـا بـه برنامـه    شرايط ارجاع پرونـده : الف

 عدالت ترميمي
هــا پــس از فراينــدهاي  رســيدگي بــه پرونــده: ب

 ترميمي
 شرايط، آموزش و ارزيابي مدير مهاهنگي: ج

 هاي عدالت ترميمي ـ اجراي برنامه د

رفتـار   ه یهـ ـ اسـتانداردهاي صـالحيت و قاعـد    
 .هاي عدالت ترميمي حاکم بر اجراي برنامه

ـــ تضــمينات اساســي آيــني دادرســي راجــع بــه ١٣
منصفانه بودن در خصوص جمرم و بزهديده بايـد در  

هاي عدالت ترميمـي و بـه طـور ويـژه در      برنامه

 :يت گرددفرايندهاي ترميمي رعا
حسب قـوانني ملـي، بزهديـده و جمـرم بايـد      : الف

داراي حق مشورت با مشاور حقوقي در ارتباط بـا  
فرايند عدالت ترميمي باشند و در مواقع ضروري، 

. از خدمات ترمجه کتيب يا شفاهي هبره منـد گردنـد  

خردساالن عالوه بـر ايـن حـق دارنـد از مسـاعدت      
 .والدين و سرپرستان استفاده کنند

قبل از اعالم موافقـت در زمينـه مشـارکت در    : ب
فرايند ترميمي، طرفني بايد بطور کامل از حقـوق  

حمتواي فرايند، و عواقب احتمايل تصـميمات  ، خود 

 .خودشان مطلع گردند
نه بزهديده و نه جمرم، نبايد حتت اجبار قرار : ج

گريد يا از طريق وسايل غري منصفانه اغوا شود تا 

هـاي   ي شـرکت کـرده يـا بـازده    در فرايند ترميم
 .ترميمي را بپذيرد

ـ مذاکرات فرايند ترميمي نبايد بصـورت علـين   ١۴
بلکه بايد بصورت حمرمانه صورت گرفتـه و نبايـد   

متعاقبًا اعالم شود مگر بر اساس رضايت طرفني يـا  

 .مواقعي که حسب قوانني ملي اعالم آن الزم است



 

ت ـ نتـايج توافقـات خـارج از برنامـه عـدال     ١۵

ترميمي، چنانچه مناسب باشد بايد از نظر قضايي 
نظارت گرديده يا در تصـميمات يـا آراء قضـايي    

چنانچه اين مسئله حـادث گـردد، مـا    . درج گردد
حصل موضوع، داراي اعتبار مشـابه تصـميمات يـا    

آراء قضايي است و مانع تعقيب جمدد در خصوص مهـني  

 .وقايع است
ت کسب شـده در  ـ عدم موفقيت در اجراي توافقا١٧

طي فرايند ترميمي سبب اعـاده جمـدد موضـوع بـه     
برنامه ترميمي يا در مواردي که قانون ملي الزم 

ميداند به فرايند جـاري عـدالت کيفـري اسـت و     

. تصميم در اين خصوص بايد بدون تاخري گرفته شود
عدم اجراي توافق، و نه تصميم يـا راي قضـايي،   

ر در رونـد  نبايد مبنـايي بـراي جمـازات شـديدت    
 .رسيدگي بعدي عدالت کيفري باشد

ـ مدير مهاهنگي بايد وظيفه خود را بـه شـيوه   ١٨

بيطرفانه با توجه کامل به کرامت طرفني به اجرا 
در حوزه اختيارات، مدير مهاهنگي بايد . در آورد

اي را فراهم کند که طرفني به يکـديگر بـا    زمينه
منايـد کـه   احرتام برخورد کرده و طرفني را قـادر  

 .فيمابني راه کار حل و فصل اختالف را پيدا منايد

درک درســت از ـــ مــدير مهــاهنگي بايــد داراي ١٩
فرهنگهــاي حملــي و جوامــع داشــته و در مواقــع  

قبل از اجـراي تکـاليف ذيـربط آمـوزش     ^ مناسب،

 .اوليه به او ارائه شود
 هاي عدالت ترميمي دـ تداوم گسرتش برنامه

د تنظــيم سياســتها و ـــ دولتــهاي عضــو بايــ٢٠
هاي ملي را با هدف توسعه عدالت ترميمي  اسرتاتژي

و گسرتش پذيرش فرهنگي استفاده از عدالت ترميمي 

بني نريوهاي جمري قانون، مقامات قضايي و اجتماعي 
 .مهچنني جوامع حملي در دستور کار خود قرار دهند



 

ـ يک هم انديشي منظم بايد بني مقامات عـدالت  ٢١

هــاي عــدالت  را کننــدگان برنامــهکيفــري و اجــ
ترميمي، با هدف ترويج يـک درک مشـرتک و تقويـت    

هـا، مبنظـور    اثرخبشي فرايندهاي ترميمي و بـازده 
هاي ترميمي، و تبيني  افزايش قلمرو اجراي برنامه

روشــهايي کــه از آن طريــق رويکردهــاي ترميمــي 

هـاي عـدالت کيفـري درج شـود،      ميتواند در رويه
 .وجود داشته باشد

ـ دولتهاي عضو، بـا مهکـاري جوامـع مـدني در     ٢٢
مواقع مناسب، بايـد حتقيقـات در ايـن زمينـه و     

هاي عدالت ترميمـي را بـا هـدف     ارزيابي برنامه

هـاي عـدالت    برآورد قلمرو آثار اجـراي برنامـه  
ترميمي، کارکرد مکمل يا جايگزين فرايند عدالت 

هـاي   کيفري را توسعه دهند و براي طـرفني بـازده  
فرايندهاي عدالت کيفري . يت را در نظر بگريندمثب

ممکن اسـت پـس از گذشـت زمـان طـوالني نيازمنـد       

 .اصالحات باشند
دولتهاي عضو بر اين اساس ارزيابي منظم و اصالح 

. ها را بايد مورد تشويق قرار دهنـد  اين برنامه
ها بايد سبب حتول بيشـرت   نتايج حتقيقات و ارزيابي

 .ودها ش ها و برنامه سياست

 شرط حفاظيت: و
ـ هيچيک از اين اصول اساسي نبايد بـه حقـوق   ٢٣

جمرم يا بزهديده که حسب قـانون ملـي يـا حقـوق     

املللي قابل اجرا به رمسيت شـناخته شـده اسـت     بني
 .آسيب رساند

ـ شکنجه و ساير رفتارها يا جمازاهتاي خشن، غري ۵
 انساني و خوار کننده



 

يـه اشـخاص   ـ اعالميـه در زمينـه محايـت از کل   ١۵

موضوع شکنجه و ساير رفتارها يا جمازاهتاي خشـن،  
 ١غري انساني و خوار کننده

 ١ماده 
ـ در اين اعالميه، شکنجه مبعين هر رفتـاري اسـت   ١

حمنت شديد، خـواه فيزيکـي   ، که بوسيله آن، رنج 

خواه رواني، بطور عمد بوسـيله يـا حتـت هـدايت     
با  هاي مزبور، مقامات عمومي بر شخصي با انگيزه

هدف اخذ اعرتاف از او يا شخص ثالث، جمازات کردن 
او به دليل ارتکـاب يـک رفتـار يـا بـاظن بـه       

ارتکاب جرم، يا ترساندن او يـا سـاير اشـخاص،    

اين واژه شامل رنج يـا حمـنيت کـه    . گردد وارد مي
صرفًا، ذاتًا يا اتفاقًا، ناشي از ضمانت اجراهاي 

رد قانوني در قلمـروي کـه بـا قواعـد اسـتاندا     
حداقل در زمينه برخورد بـا زنـدانيان، منطبـق    

 ٢.است، منيگردد

ـ شکنجه شامل يک نوع از رفتار يا جمازات خشن، ٢
غــري انســاني و خــوار کننــده شــديد و هدفمنــد  

 .ميگردد
 ٢ماده 

هر رفتار شکنجه آميـز يـا سـاير رفتارهـا يـا      

جمازاهتاي خشن، غري انسـاني و خـوار کننـده نقـض     
و بايد بعنـوان اينکـه سـبب    کرامت انساني است 

ناديده انگاري اهداف مندرج در منشور ملل متحد 

ميگردد و بعنوان يک نقض حقوق بشر و آزاديهـاي  
اساسي اعالم شده در اعالميه جهـاني حقـوق بشـر،    

 .حمکوم گردد
 ٣ماده 

                                                 
 پيوست. جممع عمومي  ٣٤٥٢ (XXX)قطعنامه مشاره  - ١
. ـ اولني کنگره سازمان ملل متحد در زمينه پيشگريي از جرم و رفتار با جمرمني گزارش دبريخانه  ٢

 I.Aپيوست 



 

هيچ دولـيت جمـاز نيسـت کـه بـا شـکنجه و سـاير        

رفتارها يا جمازهتاي خشـن، غـري انسـاني و خـوار     
اوضـاع و احـوال   . ننده با مساحمه برخورد منايدک

استثنايي از قبيـل حالـت جنـگ يـا خطـر قريـب       
الوقوع جنگ، نا آراميهاي سياسي داخلي يا ساير 

وضــعيتهاي اضــطراري عمــومي، منيتوانــد بعنــوان 

توجيــه کننــده شــکنجه يــا ســاير رفتارهــا يــا 
جمازاهتاي خشن، غري انساني يا خوار کننـده بکـار   

 .رود
 ۴ ماده

هر دولت بايد، با رعايت مقررات مندرج در ايـن  

اعالميه، تدابري موثري را براي جلـوگريي از حتقـق   
شکنجه يا ساير رفتارها يـا جمازهتـاي خشـن، غـري     

انساني يا خوار کننده در قلمرو صالحيتش در نظر 
 .گريد

 ۵ماده 

آموزش نريوي انساني جمري قانون و سـاير مقامـات   
اشخاص حمـروم ازآزادي شـان    اي که در خصوص عمومي

تکــاليفي بــر عهــده دارنــد، بايــد ســبب اجيــاد 
از توجه کامل به ممنوعيت شکنجه و ساير اطمينان 

رفتارها يا جمازهتاي خشن، غري انسـاني يـا خـوار    

ــردد  ــده گ ــد،   . کنن ــنني باي ــت، مهچ ــن ممنوعي اي
عنداالقتضا، مشمول قواعد کلي يا دسـتوراتي کـه   

مامورين بازداشتگاه يا با حلاظ تکاليف و وظايف 

 .رفتار با اين اشخاص، نيز گردد
 ۶ماده 

هر دولت بايد بازداشتگاهها و حنـوه رفتـار بـا    
ــنني    ــان مهچ ــروم از آزادي در سرزمينش ــخاص حم اش

هـا و دسـتورالعملهاي ذيـربط را بـا هـدف       رويه

جلوگريي از هر گونه شکنجه يا ساير رفتارها يـا  
وار کننـده، بـا   هاي خشن، غري انساني و خـ  جمازات



 

روشهاي کشف حقيقت سيستماتيک حتت بـازبيين قـرار   

 .دهند
 ٧ماده 

هر دولت بايد تضمني کنند کـه هـر گونـه رفتـار     
نقـض قـوانني    ١شکنجه آميز بنحو مقرر در مـاده  

مهـني روش در خصـوص   . کيفري حمسـوب خواهـد گرديـد   

رفتارهايي که تشکيل يک مهکاري، مشـارکت، حتريـک   
 .ميدهد نيز بکار خواهد رفت يا شروع به شکنجه

 ٨ماده 
هر شخص که ادعا کنـد موضـوع شـکنجه يـا سـاير      

جمازهتا يا رفتارهاي خشـن، غـري انسـاني و خـوار     

کننده بوسيله مقامات رمسي يـا بـا هـدايت ايـن     
مقامات قرار گرفته است حق شکايت ، حـق بررسـي   

دار کشـور   بيطرفانه ادعا توسـط مقامـات صـالحيت   
 .ذيربط را دارد

 ٩ماده 

در مواردي که دليل منطقي مبين بـر ارتکـاب يـک    
وجود دارد، مقامـات   ١رفتار مشمول تعريف ماده 

ذيصالح کشور ذيربط بايد حيت در صورت فقـدان يـک   
اي را در اين زمينه  شکايت رمسي حتقيقات بيطرفانه

 .آغاز کنند

 ١٠ماده 
نشـان دهـد    ٩يا  ٨چنانچه حتقيقات موضوع موارد 

با وصف منـدرج در مـاده يـک علـي      که يک رفتار

الظاهر اتفاق افتاده است، رسيدگي کيفري بايـد  
عليه جمرم يا جمرمني ادعـايي در چهـارچوب قـوانني    

چنانچه اشکال ديگر رفتار . ملي به اجرا در آيد
يا جمازات خشن، غري انساني و خوار کننده ادعايي 

بنظر احراز شده رسد، جمرم يا جمرمني احتمايل بايد 

ــاير   م ــا س ــامي ي ــري، انتظ ــيدگي کيف ــوع رس وض
 .هاي مناسب قرار گريند رسيدگي



 

 ١١ماده 

در مواردي که ثابت گردد که يـک رفتـار شـکنجه    
آميز يا ساير رفتارها يـا جمازاهتـاي خشـن، غـري     

انساني و خوار کننـده بوسـيله يـا بـا هـدايت      
مقامات رمسي صورت گرفته است، بايد به بزهديـده  

رامت يا جربان خسـارت پرداخـت   حسب قوانني ملي، غ

 .گردد
 ١٢ماده 

اي که بر اثر شکنجه يا سـاير رفتارهـا    هر گفته
يا جمازاهتاي خشن، غري انساني يـا خـوار کننـده،    

شخص ذيربط  هآيد نبايد بعنوان دليل علي بدست مي

 .يا هر شخص ديگر در هر رسيدگي بکار رود
ـ اصول راجع به اخالق پزشکي در ارتباط با ١۶

پرسنل هبداشيت، به ويژه پزشکان، در محايت از  نقش
زندانيان و بازداشت شدگان عليه شکنجه و ساير 

رفتارها يا جمازاهتاي خشن، غري انساني و خوار 

 ١. کننده
 ١اصل 

پرسنل هبداشيت، به ويژه پزشـکان مسـئول مراقبـت    
پزشکي از زندانيان و بازداشـت شـدگان، وظيفـه    

سالمت جسماني و روانـي و  دارند مبنظور صيانت از 

درمان بيماريها، اين خدمات را با کيفيت مشابه 
و استانداردهاي جاري براي کسانيکه زنداني يـا  

 .اند ارائه دهند بازداشت نگرديده

 ٢اصل 
اين مسئله يک نقض شديد اخالق پزشـکي مهچـنني يـک    

املللـي در خصـوص    جرم حسب اسناد الزم االجراي بـني 
يژه پزشکان حمسوب ميگـردد کـه   پرسنل هبداشيت به و

بصورت فعال يا انفعايل در رفتارهايي که مهکاري، 

                                                 
 .پيوست ١٩٤/٣٧قطعنامه جممع عمومي مشاره  - ١



 

شرکت، حتريک يا شروع به ارتکاب شکنجه يا سـاير  

رفتارها يا جمازاهتاي خشن، غـري انسـاني و خـوار    
 ١.کننده تلقي ميگردند، مداخله منايند

 ٣اصل 
اين موضوع نقض اخالق پزشکي پرسـنل هبداشـيت، بـه    

پزشـکان اسـت کـه در چهـار چـوب عملکـرد       ويژه 

اي با زندانيان و بازداشـت شـدگان غـري از     حرفه
هدف ارزيـابي، محايـت و هببـود سـالمت جسـماني و      

 .رواني آنان ، ارتباط برقرار منايند
 ۴اصل 

اين مسئله نقض اخالق پزشـکي پرسـنل هبداشـيت بـه     

 :ويژه پزشکان است که
هيل دانــش و مهــارت خــود را مبنظــور تســ : الــف

بــازجويي از زنــدانيان و بازداشــت شــدگان بــه 
اي که اثر معکوس بر سالمت جسماني يا رواني  شيوه

يا شرايط ايـن زنـدانيان يـا بازداشـت شـدگان      

املللـي ذيـربط نيـز     داشته و منطبق با اسناد بني
 ٢.بکار برند منيباشد

تصديق کردن يا مشارکت در تصديق مناسب بودن : ب
شـدگان بـراي اجـراي هـر     زندانيان يا بازداشت 

گونه رفتار يا جمازات که احتمال اثر معکوس بـر  

سالمت جسماني و رواني او دارد و در تطـابق بـا   
                                                 

بنگريد به اعالميه راجع به محايت از کليه اشخاصي که موضوع شکنجه يا ساير رفتارها يا  - ١
اين  ٢و  ١ماده . پيوست) ٣٤٥٢قطعنامه . (گريند ار کننده قرار ميجمازاهتاي خشن غري انساني و خو

 :گويد اعالميه مي
ـ در اين اعالميه شکنجه به معين هر رفتاري است که بوسيله آن رنج يا حمنت شديد، خواه فيزيکي ١

هاي مزبور با  خواه روحي، بطور عمد بوسيله يا حتت هدايت مقامات عمومي بر يک شخص با انگيزه
اخذ اطالع يا اعرتاف از او يا اين واژه شامل رنج يا حمنيت که صرفًا ، ذاتًا يا اتفاقًا ،  هدف

ناشي از ضمانت اجراهاي قانوني در قلمروي که با قواعد استاندارد حداقل در زمينه برخورد با 
 .زندانيان، منطبق است منيگردد

انساني و خوار کننده شديد و هدفمند ـ شکنجه شامل يک نوع از رفتار يا جمازات خشن، غري ٢ماده 
 نيز ميگردد

نقض قوانني کيفري حمسوب خواهد  ١ـ هر دولت بايد تضمني کند که هر گونه شکنجه موضوع ماده ٧ماده 
مهني روش در خصوص رفتارهايي که تشکيل يک مهکاري، مشارکت، حتريک يا شروع به شکنجه ميدهد . گرديد

 .نيز بکار خواهد رفت
قطعنامه (املللي حقوق بشر  ، ميثاق بني٢١٧Aقطعنامه مشاره (ه اعالميه جهاني حقوق بشر به ويژ - ٢

اعالميه محايت از کليه اشخاصي که موضوع شکنجه و ساير رفتارها يا .) پيوست ٢٢٠٠ A(XXI)مشاره 
ارد و قواعد استاند). پيوست ٣٤٥٢ (XXX)قطعنامه مشاره (جمازاهتاي خشن، غري انساني و خوار کننده 

اولني کنگره ملل متحد در زمينه پيشگريي از جرم و رفتار (حداقل در زمينه رفتار با زندانيان 
 I.Aپيوست . با جمرمني



 

املللي ذيربط نيز نيست، يا مشارکت هبـر   اسناد بني

حنو در اجراي چنني رفتار يا جمازات که در تطـابق  
 .املللي ذيربط نيست با اسناد بني

 ۵اصل 
ق پزشکي توسط پرسـنل هبداشـيت   اين موضوع نقض اخال

به ويژه پزشکان است، که در رفتارهاي مربوط به 

اجيــاد حمــدوديت بــراي زنــداني و بازداشــت شــده 
مشارکت منايند مگر اينکه چنني تشريفاتي با حلـاظ  

مالحظات پزشکي حمض مبنظور محايت از سالمت جسماني و 
رواني يا امنيت شخص زنداني يا بازداشت شده يا 

ان زنداني يا بازداشت شده، يا سرپرستان وابستگ

او ضروري تشخيص داده شده و هيچ خطري را بـراي  
 .سالمت جسماني و رواني اجياد نکند

 ٩اصل 
هر گونه تقليل از اصول صدرالذکر بر اسـاس هـر   

 .دليل از مجله اضطرار عمومي ناممکن است

ـ اصول راجع به حتقيقات موثر و گردآوري ١٧
کنجه و ساير رفتارها يا اسناد در زمينه ش

 ١جمازاهتاي خشن غري انساني و خوار کننده
آوري اسناد بطور موثر در  ـ اهداف حتقيقات و مجع١

زمينه شکنجه و ساير رفتارها و جمازاهتـاي خشـن،   

کـه از ايـن ببعـد    (غري انساني و خـوار کننـده   
) شکنجه و ساير رفتارهاي نامناسب ناميده ميشود

 :شامل موارد ذيل است

شفاف سازي واقعيتها و هنادها و آگاه سازي : الف
اشــخاص و مســئوليت دولــت در زمينــه مســئوليت  

 .بزهديدگان و خانواده آهنا
تعيني مشخصات تـدابري مـورد نيـاز در زمينـه     : ب

 دوپيشگريي از ع

                                                 
 .پيوست. جممع عمومي ٨٩/٥٥قطعنامه مشاره  - ١



 

يا ، در صورت مناسب بودن، / تسهيل تعقيب و : ج

ضمانت اجراهاي اداري براي کسانيکه حسب حتقيقات 
مسئوليت آهنا احراز گرديده است و اعـالم ضـرورت   

پرداخت غرامت و خسارت کامل توسط دولت از قبيل 
جربان خسارت منصفانه و مناسب و تعيني ابزارهايي 

 براي مراقبت پزشکي و بازپروري

ـ دولتـها بايـد تضـمني مناينـد کـه شـکايات و       ٢
گزارشات راجع به شکنجه يا رفتارهاي غري مناسـب  

در . ور موثر موضوع حتقيقات قرار گـريد فوري و بط
صورت فقدان يک شکايت صريح، حتقيقـات در صـورتي   

ديگر دال بر شکنجه  عوارضآيد که  به اجرا در مي

 .يا رفتار مناسب ظاهر شده باشد
مقامات حتقيق، که بايد از مظنونني به ارتکـاب و  

ارگاني که در آن خدمت مي کنند مسـتقل باشـند،   
اين افراد بايد به . يطرف باشندبايد ذيصالح و ب

کارشناسان پزشـکي و غـري پزشـکي بيطـرف دسرتسـي      

. داراي قدرت اجراي عملي حتقيقات باشندو داشته 
روشهايي که مبنظـور اجـراي ايـن حتقيقـات اجـرا      

تـرين اسـتانداردهاي    گردد بايـد در حـد عـايل     مي
هـاي آن بايـد بطـور غـري      و يافتـه بوده  اي حرفه

 .شودحمرمانه اعالم 

اختيـار و تکليـف و   يـد  مقام حتقيق، با: ـ الف٣
کسب کليه اطالعات ضروري بـراي حتقيـق را داشـته    

کليـه  ، اشخاص جمري حتقيقات حسب درخواست  ١.باشد

اعتبارات ضروري و منابع فـين را مبنظـور اجـراي    
ايـن  . حتقيقات مـوثر در اختيـار خواهنـد داشـت    

نــه مقامــات مهچــنني بايــد داراي اختيــار در زمي
الزام اشخاصي کـه داراي صـالحيت رمسـي هسـتند و     

ادعا شـده کـه در شـکنجه يـا رفتـار نامناسـب       

                                                 
کند اين  اي حمرمانه بودن برخي اطالعات را الزامي مي در برخي اوضاع و احوال، اخالق حرفه - ١

 .مراعات گرددالزامات بايد 



 

. اند، به حضور و بـازجويي باشـند   مداخله داشته

اين اختيار در خصوص کليه گواهان نيز بايد بـه  
براي نيـل بـه ايـن هـدف، مقـام      . اجرا در آيد

هايي را بـراي شـهود، و    حتقيق، حق دارد احضاريه
از احمـاء   و مقامات رمسي ذيربط صادر منايـد  کليه

 .داليل جلوگريي کند

بزهديدگان ادعايي شکنجه يا رفتار نامناسب، : ب
گواهان، اشخاص اجرا کننده حتقيقـات و خـانواده   

آهنا بايد در قبال خشـونت، هتديـد بـه خشـونت و     
ساير اشـکال ترسـاندني کـه ممکـن اسـت بعـد از       

اشخاصي که بصورت . شوندحتقيقات واقع گردد محايت 

بالقوه در معرض شکنجه يا رفتار نامناسب قـرار  
دارنــد بايــد از موقعيتــهايي کــه ســبب اعمــال 

مستقيم يا غري مستقيم نظارت يا قدرت بر شـکات،  
گواهان و خانواده آهنا مهچـنني آهنـايي کـه متـويل     

 .اجراي حتقيقات هستند، خارج گردند

رفتار نامناسب و ـ بزهديدگان ادعاي شکنجه يا ۴
منايندگان قـانوني آهنـا بايـد از کليـه جلسـات      

اطالعــات بــر آمــده از ی   رســيدگي مهچــنني کليــه
حتقيقات اطالع يافته و به آن دسرتسي داشته باشند 

و بايد حق داشته باشـند ادلـه ديگـري را نيـز     

 .ارائه دهند
در مواردي که تشريفات حتقيقات به دليل : ـ الف۵

سوء ظن راجع بـه بيطـريف يـا بـه     کمبود ختصص يا 

دليل وجود يک سوء استفاده رفتاري آشـکار، يـا   
ساير داليل نامناسب بنظر برسـد، دولتـها بايـد    

تضمني کنند کـه حتقيقـات از طريـق يـک کميسـيون      
. حتقيقات مستقل يا تشريفات مشابه آن بعمل آيـد 

اعضاي چنني کميسيوني، بايـد بـر اسـاس بيطـريف،     

بـه  . شخصي شان انتخـاب گردنـد  صالحيت و استقالل 
ويژه آهنا بايد از مرتکبني احتمايل و هنادهـا يـا   



 

ارگاهنــايي کــه بــراي آن خــدمت ميکننــد مســتقل 

آوري  اين کميسيون بايد داراي اختيار مجع. باشند
اطالعات ضروري براي حتقيقات بـوده و حتقيقـات را   

 .به حنو مقرر در اين اصول به اجرا در آورد
تيب در زمان متعارف، شامل قلمـرو  يک گزارش ک: ب

حتقيق، تشريفات و روشـهاي اسـتفاده شـده بـراي     

هـايي   ارزيابي ادله مهچنني نتايج حاصله و توصـيه 
که مبتين بر واقعيتهاي کشـف شـده و قـوانني الزم    

پـس از تکميـل ، گـزارش    . االجرا بايد هتيه شـود 
اين گزارش بايد مهچـنني بطـور   . بايد منتشر گردد

رسد اتفاق افتـاده   ع خاصي که بنظر ميوقاي ويژه

ها مبـتين بـر آن گرديـده     است و داليلي که يافته
ــتماع    ــه اس ــاني ک ــامي گواه ــت اس ــت و فهرس اس

اشخاصي که هويت آهنا به داليل محـاييت  ،اند  گرديده
دولـت بايـد در   . بايد حمفوظ مباند را توصيف کند

يک فرجه زماني متعارف، در خصوص گزارش حتقيقـات  

نظر کرده و در صورت ضرورت، اقـدامات الزم   اعالم
هاي منـدرج در گـزارش بعمـل     را در اجراي توصيه

 .آورد
ـ الف ـ کارشناسان پزشـکي مشـارکت کننـده در     ۶

حتقيقات راجع به شکنجه و رفتار نامناسـب بايـد   

ترين اسـتانداردهاي   در کليه اوقات بر اساس عايل
ايت اخالقي رفتار منوده و بطور ويـژه، بايـد رضـ   

آگاهانه را قبل از اجراي هر گونه معاينه اخـذ  

معاينه بايـد منطبـق بـا اسـتانداردهاي     . کنند
بطور ويـژه،  . هاي پزشکي باشد پذيرفته شده رويه

معاينات بايـد در مکـان غـري عمـومي حتـت کـنرتل       
کارشناس پزشکي و بدون حضور مـامورين امنـييت و   

 .ساير مقامات دوليت صورت پذيرد



 

پزشکي بايد فوري يک گـزارش دقيـق    ب ـ کارشناس 

کتيب که حداقل حاوي مـوارد ذيـل باشـد را هتيـه     
 :کند

 :ـ شرايط مصاحبه١
عنوان موضوع و نام و مست اشخاصي که در معاينه  

حضور دارند، زمان دقيق و تاريخ، حمل، ماهيـت و  

در مــوارد ضــرورت شــامل اتــاق (نشــاني موسســه 
بطور (پذيرد  مکاني که معاينه اجنام مي) . ذيربط

، وضـعيت  )مثال مرکز بازداشت، کلينيک يا منـزل 
بطور مثـال ماهيـت هـر    (موضوع در زمان معاينه 

گونه حمدوديتـهاي ورود يـا حـني معاينـه، حضـور      

مامورين امنييت در حني معاينه، رفتار اشخاصي که 
زندانيان را مشايعت مي کردند يا اظهارات هتديد 

سـاير شاخصـهاي   و ) آميز نسبت به معاينه کننده
 .ذيربط

 :ـ سابقه٢

گزارش تفصيلي راجع به گزارش وضعيت بنحوي کـه   
حني مصاحبه بدست آمده است شامل روشهاي ادعـايي  

شکنجه يا رفتار نامناسب، اوقاتي که شکنجه يـا  
رفتار نامناسب ادعا شده به وقوع پيوسته است و 

 .کليه شکايات راجع به عوارض جسمي و رواني

 :جسماني و روانيـ معاينات ٣
هاي جسمي و رواني در معاينه  گزارش کليه يافته 

باليين شامل آزمايشات تشخيصي مناسب و در صـورت  

 امکان، عکس رنگي از کليه صدمات
 : ـ نظريه۴

هـاي   اعالم نظر در خصوص ارتباط احتمايل بني يافته
جسمي و رواني بـا شـکنجه يـا رفتـار نامناسـب      

هاي پزشکي ضروري  درمانتوصيه در زمينه . احتمايل

يا آزمايشات بيشرتي که بايـد  / جسمي و رواني و 
 .اجنام شود



 

 : ـ هويت تنظيم کننده۵

اي  گزارش بايد بطور شفاف حاوي هويـت شناسـنامه  
 .اجنام دهندگان معاينه بوده و امضا شود

گزارش بايـد حمرمانـه بـوده و بـه معاينـه      : ج 
برده شده  شونده يا منايندگان وي که از آهنا نام

نکته نظرات معاينه شونده يـا  . است ارسال گردد

مناينده وي در خصوص فرايند معاينه بايد اخـذ و  
 .در گزارش ضبط گردد

در صورت لزوم اين گزارش بايد بصورت مکتوب بـه  
مقامات ذيصالح در زمينه حتقيقات راجع به ادعـاي  

ايـن  . شکنجه يا رفتـار نامناسـب ارسـال گـردد    

ت که تضمني کنـد ايـن گـزارش بـه     وظيفه دولت اس
طريقه اطمينان خبشي به اين اشخاص حتويل گرديـده  

اين گزارش نبايـد در دسـرتس سـاير اشـخاص     . است
قرار گريد مگر با رضايت شخص معاينه شـونده يـا   

حسب جتوير دادگاه که اختيار اين موضوع را داده 

 .باشد
 ـ جمازات اعدام۵

 ١ـ جمازات اعدام ١٨
 جممع عمومي

 ٢۶مورخ  ٢٣٩٣ (XX III)يادآوري قطعنامه مشاره  با

در رابطه با اجراي تشريفات بسـيار   ١٩۶٨نوامرب 
دقيــق و حــداکثر تضــمينات ممکــن بــراي متــهمني  

هاي داراي جمـازات اعـدام مهچـنني رويکـرد      پرونده

دولتــهاي عضــو در زمينــه افــزايش حمدوديتــهاي  
 .استفاده از کيفر اعدام يا الغا کامل آن

با تذکر آن قسمت از گـزارش شـوراي اقتصـادي و    
مالحظات در زمينـه کيفـر اعـدام     موضوعاجتماعي 

تقدميي به دبري کل در اجراي قطعنامه سابق الذکر 

                                                 
 .جممع عمومي ٢٨٥٧ (XXVI)قطعنامه مشاره  - ١



 

 ١٩٧مي  ٢٠مورخ  ١۵٧۴ (L)با تذکر قطعنامه مشاره 

با تاکيد بر متايل بر استمرار و توسعه مالحظـات  
 .متحدراجع به مسئله کيفر اعدام بوسيله ملل 

ـ با استقبال از تـدابريي کـه سـابقًا بوسـيله     ١

تعــدادي از دولتــها مبنظــور تضــمني اجــراي آيــني 
دادرسي و تضمينات قـانوني دقيـق بـراي متـهمني     

هاي داراي جمازات اعدام در کشورهايي کـه   پرونده
در نظر گرفته شـده   اين جمازات کماکان باقي است

 .است 

بايد براي تضمني  ـ با حلاظ اينکه تالشهاي بيشرتي٢
اين آيني دادرسي و تضمينات در مهه جا راجـع بـه   

 .هاي داراي جمازات اعدام صورت گريد پرونده
ـ با تاييد اينکه براي تضمني کامل حـق حيـات،   ٣

اعالميه جهاني حقوق بشـر، هـدف    ٣مقرر در ماده 

اصلي اي که بايد تعقيب گردد حمدود کردن تـدرجيي  
اي جمازات اعدام است با تعداد جراميي است که دار

حلاظ گرايش به پذيرش الغاء اين کيفـر در کليـه   
 .کشورها

ـ از دولتهاي عضوي که تا کنون بدين حنـو عمـل   ۴

گـردد تـا دبـري کـل را از      اند دعـوت مـي   ننموده
تشــريفات و تضــمينات قــانوني و رويکردشــان در 

هاي بيشرت در زمينه اسـتفاده   زمينه اجياد حمدوديت
تا الغاء کامل، با هتيـه اطالعـاتي    از کيفر مرگ

قطعنامـه مشـاره    ٢و ) ج( ١که در پاراگرافهـاي  

(XX III) جممع عمومي آمده است، مطلع منايند ٢٣٩٣. 

ـ از دبري کل درخواسـت ميگـردد در اسـرع وقـت     ۵

هايي کـه   دولتهاي عضو را در جريان کليه جوابيه
قبًال از دولتهاي عضو در زمينـه حتقيقـات موضـوع    

 (XXX III)قطعنامــه مشــاره  ٢و ) ج( ١گراف پــارا

هايي که پـس از پـذيرش قطعنامـه     و جوابيه ٢٣٩٣



 

اخري واصل گرديده است قرار دهد و گزارش تکميلي 

را به شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجالس پنجاه 
 .و دوم تقدمي کند

خواهـد بـر اسـاس     ـ عالوه بر آن از دبريکـل مـي  ۶
راف فـوق بوسـيله   موضوعات هتيه شده حسـب پـاراگ  

دولتهاي عضوي که کيفر اعـدام کماکـان در آهنـا    

هـا و   باقي است، يک گزارش جداگانه حـاوي رويـه  
اي که کنرتل کننده حق شخص حمکوم به  قواعد قانوني

جمازات اعدام در زمينه درخواست عفو، ختفيـف يـا   
و ايـن گـزارش را بـه    هتيه تعويق جمازات است را 

 .جممع عمومي تقدمي کند

ـ تضمينات محايت از حقوق اشخاص در معرض کيفر ١٩
 ١اعدام

ـ در کشورهايي که تا کنون کيفـر اعـدام لغـو    ١
نگرديده است، ايـن کيفـر فقـط در خصـوص جـرامي      

بسيار شديد بايد اجرا شود، اين مسئله پذيرفته 

جـرامي   منصـرف از بايـد  نشده است که قلمـرو آن  
ر شـديد  املللي با آثار مرگ بار يا ساير آثـا  بني

 .باشد 
ـ جمازات اعدام فقط ممکن است در خصوص جرمي کـه  ٢

کيفر اعدام براي آن در قانون در زمان ارتکـاب  

ايـن موضـوع   . آن پيش بيين شده اسـت تعـيني شـود   
پذيرفته شده است که در صورتيکه بعد از ارتکاب 

اين جرم مقرره قانوني داير بر ختفيف جمازات وضع 

 .مند خواهد گرديد هبرهشود، جمرم از اين ختفيف 
سال در زمـان ارتکـاب    ١٨از  تر ـ اشخاص پايني٣

کيفـر  . جرم، نبايد به کيفر اعدام حمکوم گردنـد 
اعدام نبايد براي زنان باردار يا زناني که به 
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اند يا اشخاصي کـه دچـار جنـون     تازگي مادر شده

 .هستند اجرا گردد
ـ جمازات اعدام فقط در مواقعي کـه تقصـري شـخص    ۴

هم بر داليل روشن وقانع کننـده مبـتين و هـيچ    مت
گونه تفسري ديگر از وقايع وجـود نـدارد، بايـد    

 . حتميل گردد

ـ کيفر اعدام بايـد صـرفًا پـس از حکـم هنـايي      ۵
دادگاه صاحل پس از فرايند قانوني اي کـه در آن  

کليه تضمينات ممکن در خصوص اطمينان از دادرسـي  
ميثـاق   ١۴ه منصفانه حداقل برابر آنچه در مـاد 

املللي حقوق مدني و سياسـي شـامل حـق اشـخاص      بني

مظنون يا متـهم بـه ارتکـاب جـرم داراي کيفـر      
اعدام به معاضدت قانوني مناسب در کليه مراحـل  

 .رسيدگي وجود داشته است، صورت پذيرد
ـ هر شخص حمکوم به اعدام، حق جتديدنظر بـه يـک   ۶

 دادگاه عايل تـر را دارد و بايـد اقـداماتي در   

 .زمينه اجباري بودن اين جتديدنظر صورت پذيرد
ـ هر شخص حمکوم به اعدام حق درخواست عفـو يـا   ٧

عفو يا ختفيف جمازات ممکن است . ختفيف جمازات، دارد
هـاي داراي کيفـر اعـدام اعطـا      در کليه پرونده

 .شود

جتديـدنظر يـا سـاير     حينـ جمازات اعدام نبايد ٨
بـه عفـو و    تشريفات بازبيين يا تشـريفات راجـع  

 .ختفيف جمازات به اجرا در آيد

ـ اجراي تضمينات محايت از حقوق اشخاص در ٢٠
 ١معرض کيفر اعدام

 شوراي اقتصادي و اجتماعي
مـي   ٢۵مورخ  ۵٠/١٩٨۴با يادآوري قطعنامه مشاره 

که در آن تضمينات محايت از حقوق اشخاص در  ١٩٨۴
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مهچـنني بـا    .معرض کيفـر مـرگ بـه تصـويب رسـيد     

از هفتمني کنگره ملـل   ١۵يادآوري قطعنامه مشاره 
متحد در زمينـه پيشـگريي از جـرم و رفتـار بـا      

 ١.جمرمني

از قطعنامــه مشــاره  Xبــا يــادآوري جمــدد قســمت 

که در آن درخواست  ١٩٨۶مي  ٢١آن مورخ  ١٠/١٩٨۶

گرديد يک مطالعه راجع به مسئله کيفر اعـدام و  
ي در اين موضوع صـورت  هاي جديد علوم کيفر يافته

 .پذيرد

با التفات به گـزارش دبريکـل در زمينـه اجـراي     
تضمينات محايت از حقـوق اشـخاص در معـرض کيفـر     

 .اعدام
با استقبال از اينکه تعداد زيـادي از کشـورها   

به دبريکل اطالعات راجع بـه اجـراي تضـمينات را    

 . اند ارسال و در اين زمينه مهکاري منوده
العات راجع به موضوع کيفر مرگ با تقدير از مط 

علوم کيفري در ايـن  کارشناسان  و تشريک مساعي 
 موضوع

هـاي ناسـازگار بـا     با هشدار از تـداوم رويـه   

 .تضمينات محايت از حقوق اشخاص در معرض اعدام
با آگاهي از اينکه اجراي مـوثر ايـن تضـمينات    

نيازمند بازبيين مقررات ملي ذيربط و انتشار منت 
عموم مردم و موسسات ذيربط بنحو مقـرر در  براي 

 .کنگره هفتم است ١۵قطعنامه مشاره 

با اطمينان از اينکـه پيشـرفت بيشـرت بايـد در     
زمينه اجراي هر چه موثرتر اين تضمينات در سطح 

ملي با درک اينکه آن نبايـد زمينـه سـاز منـع     
 .الغا کيفر اعدام باشد، صورت پذيرد
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ت اطالعـات جـامع و   با آگاهي دادن راجع به ضرور

دقيق و مطالعـات بيشـرت در زمينـه اجـراي ايـن      
تضمينات و کيفر اعدام بطور کلي در کليه مناطق 

 .جهان
ـ توصيه ميکند دولتهاي عضو اقداماتي را براي ١

اجراي اين تضمينات و تقويت بيشرت محايت از حقوق 

اشخاص در معرض کيفر اعدام، در صورت امکان، از 
 :طريق

د محايـت ويـژه بـراي اشـخاص در معـرض      متهي: الف
اهتامي که براي آن کيفر مقـرر گرديـده اسـت از    

طريق منظور کردن زمان و تسـهيالت آمـاده سـازي    

دفاع شامل استفاده از مساعدت مشـاور در کليـه   
مراحل رسيدگي بـاالتر و مـاوراي محايـت در نظـر     

 .هاي فاقد جمازات اعدام گرفته شده در پرونده
ديدنظر يا بررسي جمدد اجباري توام اجياد يک جت: ب

با مقررات راجع به خبشـودگي يـا عفـو در کليـه     

 .هاي داراي کيفر اعدام پرونده
تاسيس حداکثر سين که وراي آن شخص حمکـوم بـه   : ج

 .اعدام نشده يا اعدام نگردد
حمدود کردن جمازات مرگ براي اشخاص مبـتال بـه   : د

هاي بسيار حمدود  رواني يا داراي توانايي بيماری

رواني، خواه در مرحله تعـيني کيفـر و خـواه در    
 .مرحله اجراي کيفر

آورد تـا بـا    ـ از دولتهاي عضو دعوت بعمل مـي ٢

ارگاهناي ختصصـي، سـازماهناي غـري دولـيت، هنادهـاي      
آموزشي و کارشناسان در اين قلمرو بطـور مشـرتک   

ده از کيفر مـرگ در  حتقيقاتي را در زمينه استفا
 .کليه مناطق دنيا بعمل آورد

آورد  ـ مهچنني از دولتهاي عضـو دعـوت بعمـل مـي    ٣

آوري اطالعـات   زمينه تسهيل تالشهاي دبريکل در مجـع 



 

جامع به روز و دقيق درباره اجراي اين تضمينات 

 .و کيفر اعدام بطور کلي را فراهم کنند
 ـ عالوه بر اين از دولتـهاي عضـو دعـوت بعمـل    ۴

چنانچــه تــا کنــون بــدين گونــه عمــل ،آورد  مــي
قلمرويي که مقررات آهنا براي تضـمني   ،اند ننموده

محايت از حقوق اشخاص در معرض کيفـر مـرگ بنحـو    

شـورا   ۵٠/١٩٨۴مقرر در پيوسـت قطعنامـه مشـاره    
 .مندرج است، را مورد بازنگري قرار دهند

جات جراميي  کند دسته ـ دولتهاي عضو را ترغيب مي۵
براي آن کيفر اعدام جتـويز گرديـده اسـت را    که 

منتشر منايند و در صورت امکان هر ساله اطالعـات  

راجع به استفاده از کيفر اعدام، شـامل تعـداد   
اشخاصي که براي آهنا کيفر اعدام در نظر گرفتـه  

شده است، تعداد موارد اعالمي کـه واقعـًا اجـرا    
شده است، تعداد افرادي کـه در انتظـار اعـدام    

تند، تعداد کيفرهاي اعدامي کـه در جتديـدنظر   هس

اند و تعداد مـواردي کـه در    نقض يا ختفيف يافته
آن خبشودگي اعطا گرديده است، اطالعات راجـع بـه   

قلمروي که تضمينات صدر الـذکر در قـانون ملـي    
 .درج گرديده است، انتشار دهند

گردد بـه گـزارش دبريکـل در زمينـه      ـ توصيه مي۶

به  ١٩٩٠م که قرار است در سال مسئله کيفر اعدا
مـي   ١۶مـورخ   ١٧۴۵شورا، متعاقب قطعنامه مشاره 

ارائه شود، از اين پس در برگرينده اجـراي   ١٩٧٣

اين تضمينات مهچنني استفاده از کيفر اعدام نيـز  
 .باشد

خواهد، مطالعات راجع به مسـئله   ـ از دبريکل مي٧
هاي جديد علوم کيفـري و در   کيفر اعدام و يافته

قسمت  ١٠/١٩٨۶اين زمينه، که حسب قطعنامه مشاره 

X  هتيه گرديده است، را منتشر کرده و آنرا مهراه



 

آوري شـده در اختيـار کنگـره     با ساير اسناد مجع

هشتم ملـل متحـد در زمينـه پيشـگريي از جـرم و      
 .رفتار با جمرمني قرار دهد

ـ اصول راجع به پيشگريي و حتقيقات موثر در ٢١
ي فراقانوني، خودسرانه و بدون زمينه اعالمها

 ١حماکمه

 پيشگريي
ـ دولتها بايد مبوجـب قـانون کليـه اعـدامهاي     ١

فراقانوني، خودسرانه و بـدون حماکمـه را ممنـوع    
کرده و تضمني منايند که اين اعدامها حسب قـانون  

شان بعنوان جرم شناخته شده و با کيفرهاي  کيفري

رفتـه  مناسب که در آن شدت اين جـرامي در نظـر گ  
اوضـاع و احـوال   . ميشود قابل جمازات خواهد بود

استثنايي شامل وضعيت جنگ يـا هتديـد بـه جنـگ،     
ثباتيهاي سياسي داخلي يـا هـر گونـه وضـعيت      بي

اضطراري عام نبايد بعنوان توجيـه کننـده ايـن    

چـنني اعـدامهايي   . اعدامها در نظر گرفتـه شـود  
نبايــد در اوضــاع و احــوايل از قبيــل خماصــمات  

انه داخلي با استفاده زايد بر ميـزان يـا   مسلح
غريقانوني توسط مقامات رمسي، يا ساير اشخاصي که 

کننـد يـا    شان اقـدام مـي   به استناد اختيار رمسي

ه اشخاصي که با هدايت و حتريک يا رضايت يا مساحم
منايند و اوضاع و احـوايل کـه    اين مقامات عمل مي

 .ق گرددگردد، حمق سبب مرگ عمدي دربازداشتگاه مي

ـــ مبنظــور پيشــگريي از اعــدامهاي فراقــانوني، ٢
خودسرانه و بدون حماکمه دولتها بايد کنرتل دقيق 

شامل زجنريه آشکار سلسـله مراتـب فرمانـدهي بـر     
کليه مامورين مسئول توقيف، دستگريي، بازداشـت،  

نگهداري دربازداشتگاه و زندان مهچـنني مقامـاتي   
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زور و سالح گرم که حسب قانون صالحيت استفاده از 

 .را دارند اعمال منايند
ـ دولتها بايـد دسـتورات مقامـات مـافوق يـا      ٣

دهـد   مقامات عمومي که به اشخاص ديگر اجازه مـي 
ــانوني،    ــدام فراق ــه اع ــويق ب ــا را تش ــا آهن ي

. کند را ممنـوع مناينـد   خودسرانه و بدون حماکم مي

دارند که چنني دستوراتي  کليه اشخاص حق و وظيفه
آموزش مقامات جمـري قـانون سـبب    . منايندرا لغو 

 .استحکام مقررات فوق خواهد گرديد
ـ محايت موثر از طريق ابزارهـاي قضـايي و غـري    ۴

قضايي براي صيانت از اشخاص و گروههـاي کـه در   

معرض خطـر اعـدامهاي فراقـانوني، خودسـرانه و     
بـه   حمکـوم بدون حماکمه هستند از مجله آهنايي کـه  

 .يد تضمني گردداند، با قتل گرديده
ـ هيچ شخصي نبايد بدون رضايت به کشوري اعاده ۵

يا مسرتد گردد که در آن داليل موجهي وجـود دارد  

که وي ممکن اسـت، بزهديـده اعـدام فراقـانوني،     
 .خودسرانه و بدون حماکمه در آن کشور قرار گريد

ـ دولتها بايد تضـمني کننـد کـه اشـخاص حمـروم      ۶
شـده رمسـي در خصـوص     ازآزادي در مکاهناي شناخته

بازداشــت نگهــداري شــوند و اطالعــات دقيــق از  

بازداشتگاه و حدود تقرييب آن و ازمجله انتقـاالت  
بايد فوري در اختيار خويشاوندان آهنـا، وکـال و   

 .ديگر اشخاص معتمد قرار گريد

ـ بازرسان ذيصالحيت، از مجله پرسنل پزشکي، يـا  ٧
نسبت بطور منظم ساير مقامات مستقل مهعرض، بايد 

به بازرسي از مکاهناي بازداشت اقـدام مناينـد و   
بايد به آهنا اختيار داده شـود بازرسـيهاي غـري    

مرتقبه حسب تشخيص خود با هنايت تضمني اسـتقالل در  

ايـن بازرسـان   . اجراي وظيفه شان بعمـل آورنـد  
بايد يـک دسرتسـي ناحمـدود بـه کليـه اشـخاص در       



 

 کليه سوابق داشـته  مکاهناي بازداشت مزبور مهچنني

 .باشند
ـ دولتها بايد کليه تالشها را مبنظـور پيشـگريي   ٨

قـانوني، خودسـرانه و بـدون     از اعدامهاي فـرا 
حماکمه از طريق اختاذ تـدابريي از قبيـل رايزنـي    

ديپلماتيک، توسـعه دسرتسـي شـکات بـه ارگاهنـاي      

الــدويل و قضــايي و افشــاء عمــومي آن بعمــل  بــني
الدويل بايد مبنظور حتقيق  بني ساز و کارهاي. آورند

درباره گزارشات راجع به چنني اعـدامهايي مـورد   
استفاده قرار گريد و بايد اقدام موثري در قبال 

دولتــها از مجلــه . هــا صــورت پــذيرد ايــن رويــه

رود اعدامهاي فراقـانوني،   دولتهايي که گمان مي
خودسرانه و بدون حماکمه در قلمرو آهنا به وقـوع  

املللـي   بايد بطور کامل با حتقيقات بني پيوندد، مي
 .در خصوص موضوع مهکاري منايند

 حتقيقات

بايد يک حتقيقات مهه جانبه، فوري و بيطرفانه  -٩
در خصـــوص کليـــه مـــوارد مشـــکوک اعـــدامهاي 

فراقانوني، خودسرانه و بـدون حماکمـه از قبيـل    
مواردي که حسب شـکايتهاي خويشـاوندان و سـاير    

ر يـک مـرگ غـري طبيعـي در     گزارشات اطمينـان آو 

 .، صورت پذيرد  گرداند مکاهناي فوق را حمتمل مي
دولتها بايد دفاتر حتقيقـات و تشـريفات ذيـربط    

هـدف  . براي اجراي اين حتقيقات را تاسيس مناينـد 

اين حتقيقات بايد تعيني علت، روش، و زمان مـرگ،  
اي کـه احتمـاًال سـبب     شخص مسئول و الگو يا رويه

ايـن حتقيقـات شـامل يـک     . ت باشدمرگ گرديده اس
 هلآوري و جتزيه و حتليل اد کالبد شکايف مناسب، مجع

. کتيب گردآوري شده و اظهـارات گواهـان باشـد    ی

اين حتقيقات بايد بني مرگ طبيعي، مرگ اتفـاقي ،  
 .خودکشي و قتل تفکيک قايل شود



 

آوري اطالعـات   ـ مقام حتقيقاتي بايد اختيار مجع١٠

. اهبام از موضوع را داشته باشدضروري براي رفع 
اشخاص اجرا کننـده حتقيقـات بايـد حسـب تشـخيص      

خودبودجه الزم و منـابع فـين را مجـع بـه اجـراي      
آهنـا  . حتقيقات موثر را در اختيار داشته باشـند 

مهچنني بايد اختيار اجبار مقامات رمسي متـهم بـه   

مداخله در اين نوع اعدامها به حضور و بازجويي 
اين اختيارات به گواهان نيـز  . شندرا داشته با

براي اين منظـور آهنـا حـق دارنـد     . تعميم دارد
هايي را به گواهـان و از مجلـه مقامـات     احضاريه

رمسي متهم ارسال منوده و درخواست منايند از احماء 

 .ادله جلوگريي گردد
ـ در مواردي که تشريفات حتقيقاتي موجـود بـه   ١١

يت موضوع يا سـوء  دليل فقدان ختصص يا بيطريف، امه
استفاده رفتاري آشکار و در موارد شکايت توسـط  

خانواده بزهديده در زمينه عدم کفايت يا سـاير  

داليل منطقي نامناسب بنظر برسد، دولتـها بايـد   
حتقيقات را از جمـراي يـک کميسـيون مسـتقل کشـف      

 .حقيقت يا ساير تشريفات مناسب پيگريي منايند
،  اسـاس بيطـريف    اعضاي چنني کميسيوني بايد بـر 

صالحيت و استقالل شخصـي شـان شـناخته شـده شـان      

 .انتخاب گردند
به ويژه، آهنا بايد مستقل از هر موسسه، ارگـان  

. يا شخصي که ممکن است موضوع حتقيقات باشد باشند

آوري اطالعات ضـروري   اين کميسيون بايد صالحيت مجع
در زمينه حتقيقات را داشـته و حتقيقـات را حسـب    

 .صول بعمل آورداين ا
ـ بدن شخص متويف، نبايـد قبـل از يـک کالبـد     ١٢

شکايف مناسب توسط پزشک که حيت االمکان داراي ختصص 

. در آسيب شناسي پزشکي قانوني باشد، دفـن شـود  
پزشکاني که کالبد شکايف را بر عهده دارند بايد 



 

هاي حتقيقـاتي، جـايي    حق دست يابي به کليه داده

است، و مکاني که گمـان   که جسد در آن پيدا شده
رود قتل در آن صـورت گرفتـه اسـت را داشـته      مي

اگر جسد دفـن شـده و پـس از آن ضـرورت     . باشند
حتقيقات احساس گردد جسد فوري و با دقـت مبنظـور   

اگـر  . کالبد شکايف از قرب بريون آورده خواهد شـد 

باقيمانده استخواهنا کشف گردد، آهنـا بايـد بـه    
ده و بـر اسـاس روشـهاي    دقت از قرب در آورده شـ 

انسان شناسانه سيستماتيک مـورد مطالعـه قـرار    
 .گريند

ـ جسد شـخص متـويف بايـد بـراي مـدت کـايف در       ١٣

اختيار کالبد شکافان قرار گريد تا آهنا را قادر 
کالبـد  . منايند به اجراي حتقيقات دقيق بپردازند

تعيني هويـت و متـويف و    با هدفشکايف حداقل بايد 
زمان و مکان مـرگ  . به عمل آيدرگ علت و شيوه م

عکسهاي رنگـي  . بايد تعيني گردد ، حتی االمکان ،

مفصل از متويف بايد در گزارش کالبـد شـکايف بـه    
هـاي حتقيقـاتي    منظور مستند سازي و تقويت يافته

گزارش کالبد شکايف بايد توصيف کننده .درج گردد 
مهه جانبه جراحات وارد بر متـويف از مجلـه داليـل    

 .جه باشدشکن

ـ مبنظور تضمني عيين نتايج، اشخاص اجرا کننـده  ١۴
کالبد شکايف بايد قادر بـه اجـراي وظـايف خـود     

بطور مستقل و بيطرفانه در قبال کليه اشخاص يا 

 .باشندر بالقوه سازماهنا يا ارگاهناي اثرگذا
ـ شکات، گواهـان، اجـرا کننـدگان حتقيقـات و     ١۵

، هتديـد بـه   خانواده آهنا بايد در قبال خشـونت  
خشونت و سـاير اشـکال ارعـاب موردمحايـت قـرار      

اشخاصــي کــه بصــورت بــالقوه در معــرض  . گرينــد

اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون حماکمـه  
هســتند بايــد از کليــه موقعيتــهايي کــه بطــور 



 

مستقيم يا غري مستقيم سبب کنرتل يا اعمال قـدرت  

شـخاص  آهنـا مهچـنني ا    بر شکات، گواهان و خانواده
 .جمري حتقيقات ميگردد خارج گردند

ـ خانواده متويف و منايندگان قانوني آهنـا حـق   ١۶
دارند از موضوع مطلع شـده و بـه کليـه جلسـات     

رسيدگي مهچنني اطالعات مربوط به حتقيقات دسرتسـي و  

خـانواده  . حق ارائه داليل ديگر را داشته باشند
پزشـک يـا سـاير     بامتويف بايد حق داشته باشند 

منايندان ذيصالح آهنا را در مراسـم کالبـد شـکايف    
در صورت تعـيني هويـت متـويف،    . حضور داشته باشد

فـوري  اعالم فوت بايـد از طريـق پسـت ارسـال و     

جسـد  . خانواده يا خويشاوندان متويف مطلع شـوند 
متويف بايد به آهنا پـس از خامتـه حتقيقـات حتويـل     

 .داده شود
متعــارف بايــد ـــ يــک گــزارش کــتيب در زمــان ١٧

هـاي حتقيقـات مزبـور     هـا و يافتـه   درزمينه شيوه

اين گزارش بايد فوري منتشر گـردد  . تنظيم گردد
و بايد حاوي قلمرو حتقيقات، تشريفات و روشـهاي  

استفاده شده براي ارزيابي داليل مهچنني نتـايج و  
هاي مبتين بر واقعيتهاي کشف شده و قـانون   توصيه

زارش بايد بطـور مفصـل   اين گ. الزم االجرا باشد 

وقايع خاصي که بنظر مي رسد اتفاق افتاده اسـت  
ها مبتين بر آنست و فهرست  و داليلي که اين يافته

 اسامي گواهاني که از آهنا حتقيق بعمل آمده اسـت 

مگر در خصوص افرادي که هويت آهنا بلحـاظ   باشد 
دولـت،  . محايت از آهنا بايد حمرمانه بـاقي مبانـد  

متعارف، يا به گزارش حتقيقات پاسخ بايد درزمان 
دهد يا اقداماتي را براي موضوع در دستور کـار  

 .خود قرار دهد

 تشريفات قانوني



 

ـ دولتها بايد تضمني کنند که کليه اشخاصي که ١٨

حسب حتقيقات بعنوان مشارکت کننده در اعـدامهاي  
فراقانوني، خودسرانه و بدون حماکمه تشخيص داده 

صالحيت سرزميين خود بـه مراجـع   اند در سراسر  شده
 .قضايي حتويل دهند

دولتها يا بايد اين اشخاص را به مراجع قضـايي  

حتويل دهند يا در زمينه اسرتداد اين اشـخاص بـه   
ساير کشورهايي که متايل به اعمال صالحيت بر آهنا 

اين اصـل، بـدون توجـه بـه     . دارند مهکاري کنند
يـدگان،  يـا بزهد  مرتکبينهويت و مکان استقرار 

تابعيت آهنا يا مکان ارتکاب جـرم بـه اجـرا در    

 .آيد مي
فوق، دستور صـادره از   ٣ـ بدون خدشه به اصل ١٩

مقام مافوق، يا مقام عمومي، بعنوان يک توجيـه  
کننده اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بـدون  

اشخاص مافوق، ماموريت يـا  . حماکمه تلقي منيگردد

ت مسئوليت اشخاص حتـت  ساير مقامات عمومي ممکن اس
صالحيت خود را بر عهده گريند مشـروط بـه اينکـه    

آهنا امکان منطقي جلوگريي از رفتارهـاي آهنـا را   
در هيچ اوضاع و احـوايل از قبيـل   . داشته باشند

هـاي عمـومي    حالت جنگ، حماصره، يا ساير اضـطرار 

مصونيت از تعقيب به اشخاص متهم بـه اعـدامهاي   
يابــدون حماکمــه داده  فــرا قــانوني، خودســرانه

 .خنواهد شد

ـ خانواده و خويشاوندان قربانيان اعدامهاي   ٢٠
فراقانوني ، خودسرانه و بدون حمـاکم حـق جـربان    

خسارت منصفانه و مناسب در يک مـدت متعـارف را   
 .دارند

 ١ـ تضمينات حقوق اشخاص در معرض کيفر اعدام٢٢

                                                 
 عيشوراي اقتصادي و اجتما ١٥/١٩٩٦قطعنامه مشاره  - ١



 

 :شوراي اقتصادي و اجتماعي

 ٢٠مـورخ   ٢۵۵٧(XXVI)با يادآوري قطعنامه مشاره 

جممـع   ١٩٧٧دسـامرب   ٨مـورخ   ۶١/٣٢و  ١٩٧١دسامرب 

 ١۶مـورخ   ١٧۴۵ (LIV)هاي مشـاره    عمومي و قطعنامه

ــي  ــورخ  ١٩٣٠ (LVII)و  ١٩٧٣مـ ــي  ۶مـ ، ١٩٧۵مـ

 ٢٨مورخ  ۵٧/١٩٩۵و  ١٩٩٠ژوالي  ٢۴مورخ  ۵١/١٩٩٠

ميثاق بني املللـي   ۶با يادآوري ماده  ١٩٩۵ژوالي 

 ١.حقوق مدني و سياسي
با يادآوري جمدد تضمينات محايت از حقـوق اشـخاص   

در معرض کيفـر اعـدام، ضـميمه قطعنامـه مشـاره      
ــورخ  ۵٠/١٩٨۴ ــي  ٢۵م ــاره ١٩٨۴م ــه مش  و قطعنام

در زمينه اجراي ايـن   ١٩٨٩مي  ٢۴مورخ  ١٩٨٩/۶۴

 تضمينات
با خاطر نشـان کـردن گـزارش دبريکـل در زمينـه      

جمازات اعدام و اجراي تضـمينات محايـت از حقـوق    
 اشخاص در معرض کيفر اعدام

با يادآوري اصول راجـع بـه پيشـگريي و حتقيقـات     

موثر در زمينه اعدامهاي فراقانوني، خودسـرانه  
مندرج در پيوسـت قطعنامـه مشـاره     همو بدون حماک

که حسب قطعنامه مشاره  ١٩٨٩مي  ٢۴مورخ  ١٩٨٩/۶۵
بــه تاييــد جممــع  ١٩٨٩دســامرب  ١۵مــورخ  ۴۴/١۶٢

ه است و با خاطر نشان کـردن گـزارش   عمومي رسيد

ختصاصي کميسيون حقوق بشر راجـع بـه اعـدامهاي    
يا خودسـرانه در زمينـه    هفراقضايي، بدون حماکم

ه در گـزارش ذيـربط بـه کميسـيون     کيفر اعدام ک
حقوق بشر در پنجاه و دومـني اجالسـيه گنجانيـده    

 .شده است

 ٨٢۶) ١٩٩٣(با خاطر نشان کردن قطعنامـه مشـاره   
که در آن شوراي امنيت تصـميم   ١٩٩٣مي  ٢۵مورخ 
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گرفت مبنظور تعقيب اشخاصي که مسئوليت نقض شديد 

 املللـي در سـرزمني يوگسـالوي    حقوق بشردوستانه بني
را بـر عهـده داشـتند، يـک      ١٩٩١سابق از سـال  

 .املللي تاسيس کند ديوان بني
املللي پيوسـت   و بر اين اساس اساسنامه ديوان بني

قطعنامـه مشـاره    ٢گزارش دبري کل حسب پـاراگراف  

شـوراي امنيـت    ١٩٩٣فوريه  ٢٢مورخ  ٨٠٨) ١٩٩٣(
مهچـنني بـا خـاطر نشـان     . مورد پذيرش قرار گرفت

نـوامرب   ٨مـورخ   ٩۵۵) ١٩٩۴(اره کردن قطعنامه مش
که در آن شوراي امنيـت تصـميم گرفـت يـک      ١٩٩۴

املللي براي تعقيب اشخاص مسـئول   ديوان کيفري بني

در زمينه نسل کشي و ساير موارد نقض شديد حقوق 
املللي ارتکـاب يافتـه در سـرزمني     بشردوستانه بني

رواندا و مسئوليت شهروندان روانـدا در زمينـه   
در سـاير نقضـهاي مشـابه ارتکـابي     نسل کشـي و  

دسـامرب   ٣١ژانويه و  ١سرزمني کشورهاي مهسايه بني 

املللي روانـدا   و پذيرش اساسنامه ديوان بني ١٩٩۴
 پيوست اين قطعنامه

ـ يادآوري مي منايد که در فاصله زماني موضـوع  ١
اين گزارش دبري کـل در زمينـه جمـازات اعـدام و     

خاصـي کـه در   اجراي تضمينات محايـت از حقـوق اش  

تعـداد در   ١انـد،  معرض کيفر اعدام قرار گرفتـه 
حال افزايشي از کشـورها کيفـر اعـدام را لغـو     

منوده و ساير کشورها از يک سياست کـاهش تعـداد   

جرامي داراي کيفر اعـدام تبعيـت کـرده و اعـالم     
ازجمـرمني را بـه کيفـر     یاند که آهنا تعـداد  کرده

انـد و ايـن در حاليسـت کـه      اعدام جمازات نکرده
الباقي اين جمازات را لغو نکرده و تعـداد کمـي   

 .اند از کشور آنرا جمددًا برقرار کرده
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ـ با تذکر به دولتهاي عضـوي کـه در ان کيفـر    ٢

اعدام تا کنـون لغـو نگرديـده اسـت در زمينـه      
در معـرض   اجراي تضمينات محايت از حقـوق اشـخاص  

کيفر اعـدام بطـور مـوثر و اينکـه آن کشـورها      
جمازات اعدام را فقط در خصوص جرامي بسيار شـديد  

اعمال کنند، مع الوصف اين مسئله قابل درک است 

قلمـرو   منصـرف از که قلمرو اين موضـوع نبايـد   
املللي مرگ بـار يـا داراي سـاير آثـار      جرامي بني

 .باشد شديد 
ن کيفر اعالم تا کنـون  ـ دولتهاي عضوي که در آ٣

لغو نگرديده است را براي تضمني اينکه براي هـر  

متهم در معرض کيفر اعدام کليه تضـمينات راجـع   
 ١۴به دادرسـي منصـفانه بنحـو مقـرر در مـاده      

املللي حقوق مدني و سياسي مورد تشـويق   ميثاق بني
دهد و توجه به اصـول اساسـي راجـع بـه      قرار مي

ول اساسي راجع بـه نقـش   ، اص١قضائيه استقالل قوه

، اصول راهنماي راجع بـه نقـش دادسـتاهنا،    ٢وکال
 موضوع جمموعه اصول راجع به محايت از کليه اشخاص 

و قواعـد اسـتاندارد    ٣هر نوع بازداشت يا حـبس 
حداقل در زمينه حنـوه رفتـار بـا زنـدانيان را     

 .مورد ترغيب قرار ميدهد

عـدام  ـ مهچنني دولتهاي عضوي که تا کنون کيفر ا۴
در آن لغو نگرديده اسـت را تشـويق ميکنـد کـه     

براي متهميين که بطور کايف زبان استفاده شده در 

دادگاه را درک منيکنند زمينه فهـم کامـل را از   
طريق مرتجم در خصـوص کليـه اهتامـات عليـه وي و     

                                                 
 ٦آگوست تا  ٢٦ايتاليا، . ميالن. از جرم و رفتار با جمرمني کنگره هفتم راجع به پيشگريي  - ١

 .پيوست.  D2قسمت  Iخبش . ، گزارش هتيه شده توسط دبريخانه١٩٨٥سپتامرب 
سپتامرب  ٧آگوست تا  ٢٦کنگره هشتم راجع به پيشگريي از جرم و رفتار با جمرمني، هاوانا،  - ٢

 .پيوست B.3مت قس Iخبش . گزارش هتيه شده توسط دبريخانه . ١٩٩٠
 ٣آگوست تا  ٢٢اولني کنگره ملل متحد در زمينه پيشگريي از جرم و رفتار با جمرمني ژنو،  - ٣

 Aقسمت  ١پيوست . گزارش هتيه شده بوسيله دبريخانه: ١٩٥٥سپتامرب 



 

حمتواي داليل ذيربطي که دردادگاه ارائه گرديـده  

 .است فراهم کند
اي عضوي کـه در آن کيفـر   ـ با فراخواني دولته۵

اعدام ممکن است اجرا شود به اينکه زمان مناسـب  
براي تنظيم درخواست جتديدنظرخواهي بـه دادگـاه   

ــدنظر مهچــنني      ــل تشــريفات جتدي ــاالتر و تکمي ب

درخواستهاي راجع بـه خبشـودگي بـا هـدف اجـراي      
تضمينات محايت از حقوق افرادي کـه   ٨و  ۵قاعده 

را در اختيــار  در معــرض کيفــر اعــدام هســتند 
 .بگذارند

ـ مهچنني با فراخواني دولتهاي عضـوي کـه در آن   ۶

کيفر اعدام ممکن است به اجرا در آيد، به اينکه 
به کليه مقامات رمسي ذيربط در تصميم گريي راجـع  

به اجراي کيفر اعدام موضوع جايگاه جتديـدنظر و  
درخواستهاي خبشودگي زنداني مزبوط اطـالع رسـاني   

 .شود

دولتهاي عضو که در آن جمازات اعدام ممکن است ـ ٧
اجرا شود را ترغيب مي کند تا قواعد استاندارد 

حداقل در زمينه رفتار با زندانيان را با هـدف  
کاهش رجنهاي زندانيان حتت کيفر زندان و جلـوگريي  

 .از تشديد اين دردها را به اجرا در آورند

 ١ـ مسئله کيفر اعدام٢٣
 کميسيون حقوق بشر

اعالميه جهاني حقوق بشر کـه   ٣ا يادآوري ماده ب

حق حيات مهه اشخاص را مـورد تاييـد قـرار داده    
املللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بني ۶است، ماده 

 الف کنوانسيون حقوق کودک ٣٧و  ۶و ماده 

مورخ  ٢٨۵٧ (XXVI)هاي مشاره  با يادآوري قطعنامه

ــامرب  ٢٠ ــورخ  ۶١/٣٢و  ١٩٧١دس ــامرب  ٨م  ١٩٧٧دس

                                                 
 .Aقسمت  ١١خبش . کميسيونن حقوق بشر ٦٩/٢٠٠٣قطعنامه مشاره  - ١



 

 ١٩٨٩دسامرب  ١۵مورخ  ١٢٨/۴۴مهچنني قطعنامه مشاره 

که در آن جممع پذيرفت و آنرا براي امضا، تصويب 
املللـي   و احلاق به پروتکل اختياري دوم ميثاق بني

حقوق مدني و سياسي با هدف الغاء کيفـر اعـدام   
 .گذاشتمفتوح 

هـاي ذيـربط شـوراي     با يـادآوري جمـدد قطعنامـه   

مـورخ   ۵٠/١٩٨۴هـاي   ه مشارهاقتصادي و اجتماعي ب
ــي  ٢۵ ــورخ  ٣٣/١٩٨۵،  ١٩٨۴م ــي   ٢٩م ، ١٩٨۵م

مي  ٢۴مورخ  ٢٩/١٩٩٠، ١٩٨٩مي  ٢۴مورخ  ١٩٨٩/۶۴
 ١۵/١٩٩۶،  ١٩٩٠ژوالي  ٢۴مـــورخ  ۵١/١٩٩٠، ١٩٩٠

 ١٩٩۶ژوالي  ٢٣مورخ 

با يادآوري قطعنامه هاي سـابق کـه در آن ايـن    
ديد که الغاء کيفـر اعـدام سـبب    رعقيده بيان گ

يش کرامت انساني و توسعه پايدار حقوق بشر افزا
 .خواهد گرديد

با تذکر اينکه در برخـي کشـورها کيفـر اعـدام     

اغلب بدون انطباق با استانداردهاي بـني املللـي   
آيـد و   راجع به منصفانه بودن بـه اجـرا در مـي   

هاي ملي يـا قـومي،    اشخاصي که وابسته به اقليت
 موضـوع  مذهيب يا زباني هستند بنحـو غـري مناسـيب   

گريند و حمکوم کردن مواردي که  جمازات مرگ قرار مي

در آن زنان بر اساس مقررات تبعيض آميز جنسـييت  
 .گريند موضوع کيفر اعدام قرار مي

بــا اســتقبال از حــذف کيفــر اعــدام از جممــوع  

املللــي بــراي  جمازاهتــايي کــه ديــوان کيفــري بــني
دادگاه املللي رواندا و  يوگسالوي سابق، ديوان بني

 .املللي که اختيار اعمال آنرا داشتند کيفري بني
با پيشنهاد به دولتهايي که اخـريًا بـه پروتکـل    

املللي حقوق مدني و سياسي  دوم اختياري ميثاق بني

اند و اسـتقبال از امضـاء اخـري پروتکـل      پيوسته
 اختياري دوم توسط برخي کشورها



 

با استقبال از لغو جمـازات اعـدام کـه بعـد از     

خرين جلسه کميسيون توسط برخـي کشـورها صـورت    آ
گرفت به ويژه در کشورهايي که کيفـر اعـدام را   

 .براي کليه جرام حذف کردند
مهچنني با استقبال از اين واقعيت که در برخي از 

کشورها که کيفـر اعـدام در قـوانني آهنـا بـاقي      

مانده است مهلت قانوني خاصـي را بـراي اجـراي    
 .اند اعدام منظور کرده

با استقبال از ابتکارات بيشرت منطقـي بـا هـدف    
اجياد يک مهلت براي اجـراي حکـم اعـدام و لغـو     

 .کيفر اعدام

محايت از حقـوق اشـخاص در   با ارجاع به تضمينات 
معرض آيفر مرگ مندرج در پيوست قطعنامـه مشـاره   

 .شوراي اقتصادي و اجتماعي ۵٠/١٩٨۴
آـه  با توجه عميق به اينكه برخي از آشـورهايي  

آننـد بـه حمدوديتـهاي    آيفر اعدام را اعمال مـي 

مندرج در ميثاق و آنوانسيون حقوق آـودك توجـه   
 .ندارند

با توجه به اينكه برخـي از آشـورها در اعمـال    
آيفر اعدامع تضمينات راجع بـه محايـت از حقـوق    

-اشخاص در معرض آيفر اعدام را مدنظر قرار منـي 

 .دهند

دبريآـل  با يادآوري گزارش پنجساله ششم  -١

در زمينه آيفـر اعـدام و اجـراي تضـمينات     
محايت از حقوق اشخاص در معرض آيفـر اعـدام   

مـورخ   ۵٧/١٩٩۵آه با رعايت قطعنامه مشـاره  

شوراي اقتصـادي و  )  E/2000/3( ١٩٩۵ژوالي  ٢٨

اجتماعي ارائه گرديـد، و بـا اسـتقبال از    

تكميــل ســاليانه آن آــم موضــوع آن گــزارش 

اي ات قـانوني و رويـه  دبريآل در زمينه تغيري



 

مرتبط با آيفر اعدام در سراسر جهـان حسـب   

 ٧٧/٢٠٠٢درخواست آميسيون طي قطعنامه مشاره 
 .است ٢٠٠٢آوريل  ٢۵مورخ 

 ١٧/٢٠٠٠با تأييد جمدد قطعنامـه مشـاره    -٢
آمسيون فرعي در زمينه  ٢٠٠٠آگوست  ١٧مورخ 

املللـي و  ترويج حقوق بشر براساس حقـوق بـني  

سـال   ١٨بر اشخاص آمرت از حتميل آيفر اعدام 
 .در زمان ارتكاب جرم

-با دعوت رمسي از دولتهاي عضو ميثاق بني -٣

املللي حقوق مدني و سياسي آه تاآنون بـدين  

اند تا موضوع احلاق يـا امضـا   حنو عمل نكرده

پروتكل دوم اختياري اين ميثاق را با هـدف  
 .لغو آيفر اعدام مورد بررسي قرار دهند

رهايي آـه تـاآنون   با ترغيب آليه آشـو  -۴
 :اند بهآيفر اعدام را حفظ آرده

سال  ١٨آيفر اعدام را به اشخاص آمرت از : الف

اعمــال ننمــوده و زنــان حاملــه را از آيفــر 
 .اعدام معاف منايند

آيفر اعدام را در هـيچ مـورد مگـر جـرامي     : ب
بسيار شديد و صرفًا پـس از راي هنـايي صـادره    

به اجـرا در  توسط يك دادگاه مستقل و بيطرف، 

نياورند و حقوق راجع به دادرسـي منصـفانه و   
حق استدعاي عفو يا خبشودگي جمـازات را رعايـت   

 .منايند
تضمني منايند آه آليه تشريفات قـانوني، از  : ج

مجله آيني دادرسي اختصاصي ديواهنـا يـا مراجـع    

قضايي و به ويـژه تشـريفات راجـع بـه آيفـر      
ي منـدرج  اعدام با تضمينات حداقل آيني دادرسـ 

املللـي حقـوق مـدني و    ميثـاق بـني   ١۴در ماده 
 .سياسي منطبق باشد



 

 ١۵٨ص 

» جرامي بسيار شديد« با تضمني اينكه مفهوم : د
املللي داراي نتايج مرگبـار  منصرف از جرامي بني

شود و اينكه آيفر مرگ نبايد يا خيلي شديد مني
درخصوص رفتارهاي غريخشن از قبيـل جـرامي مـايل    

مذهيب غريخشن، يا بيان ما يف الضـمري و  هاي شيوه

روابط جنسي بني بزرگساني آه رضايت به موضـوع  
 .دارند به اجرا درآيد

ميثاق  ۶هر گونه حق شرطهاي براساس ماده : هـ
آه ممكن است مغاير موضوع و هـدف ايـن ميثـاق    

باشد نبايد بعمل آيـد و حـق شـرطهاي موجـود     

واعـد  ق ۶بايد حذف گردد با حلاظ اينكه مـاده  
حداقلي را براي محايت از حق حيات و بطور آلي 

استانداردهاي پذيرفته شده در اين قلمـرو را  
 .بيان منوده است

هاي راجع به محايت از حقوق اشـخاص در  تضمني: و

معرض آيفر مرگ را رعايت منوده و بطـور آامـل   
املللي به ويژه تعهدات موضوع مـاده  تعهدات بني

راجع به روابط آنسويل  ١٩۶٣آنوانسيون وين  ٣۶
علي اخلصوص اطالع از حق دريافت معاضدت آنسـويل  

هـاي قـانوني بايـد مراعـات     در قلمرو رسيدگي

 .گردد
آيفر اعدام را به اشخاص مبتال به هر گونه : ز

اختالل رواني يا اعدام هر نوع از اين اشـخاص  

 .اعمال ننمايد
معاف آردن مادراني آه فرزندانشان به آهنا : ح

 اند از آيفر اعدامتهوابس
تضمني اينكه در مواقع حدوث آيفر اعـدام،  : طـ

اين آيفر بايد بنحوي اجرا گـردد آـه حـداقل    

درد ممكن را به شخص وارد منايد و اين آيفر به 
صورت علين يا در ساير روشهاي خوار آننده بـه  



 

اجــرا گذاشــته نشــود و تضــمني اينكــه آليــه  

اعـدام از  ابزارهاي بويژه خشـن و غريانسـاني   
 .قبيل سنگسار آردن بايد فوري متوقف شود

با دعوت از آليه دولتهايي آه هنوز آيفـر  : ي
 :اند بهاعدام را لغو نكرده

بطور تدرجيي دامنـه جـرامي مشـمول آيفـر     : الف

اعدام را حمدود منايند و حداقل دامنـه اجـراي   
آن را به جراميي آه تاآنون داراي آيفر اعدام 

 .ندهنداند گسرتش نبوده
آيفر اعدام را بطور آامل لغو منايند و در : ب

اين ضمن يك مهلت را بـراي اجـراي اعـدام در    

 .نظر بگرييد
اطالعات الزم در زمينه اجراي آيفر اعدام و : ج

هر گونه فهرسـت اعـدام را در اختيـار عمـوم     
 .قرار دهند

به دبريآل و ساير ارآان ذيربط ملـل متحـد   : د

اعدام و مالحظات راجع  موارد استفاده از آيفر
به تضمينات محايـت از حقـوق اشـخاص در معـرض     

آيفر اعدام بنحـو منـدرج در قطعنامـه مشـاره     
شــوراي اقتصــادي و اجتمــاعي ارائــه  ۵٠/١٩٨۴

 .دهند

با دعوت از دولتهايي آـه تـاآنون آيفـر    : هـ
اعدام را اجرا نكرده ويل آنرا در قوانني خـود  

 .و مناينداند، به اينكه آنرا لغحفظ آرده

از دولتهايي آه درخواست اسرتداد در زمينه : و
انـد  اهتام داراي جمازات مرگ را دريافـت آـرده  

خواهد تا بطور صريح حق امتناع از اسـرتداد  مي
در صــورتيكه مقامــات ذيــربط آشــور درخواســت 

آننده در عدم اجراي اعدام تضـمني ندهنـد، را   

 .شرط آنند



 

به آميسيون با  خواهد آه جمددااز دبريآل مي -٨

مشورت دولتها، آژانسهاي ختصصي و سـازمان بـني   
دولــيت و غريدولــيت، در شصــتمني اجالســيه تكميــل 

اي مـرتبط بـا   ساليانه تغيريات قـانوني رويـه  
آيفر اعدام در سراسـر جهـان در گـزارش پـنج     

ساليانه خود در زمينه آيفر اعـدام و اجـراي   

ر تضمينات محايت از حقوق اشخاص در معـرض آيفـ  
اعدام با التفات ويژه به حتميل آيفـر اعـدام   

در هنگام ارتكاب جـرم   ١٨به اشخاص جوان زير 
 .تقدمي آند

تصميم گرفته شد بررسيها درخصوص موضـوع در  -٩

 .موضوعات مشابه ادامه يابدشصتمني اجالسه با 



 

 

 :دوم  خبش

سازوکارهای قانونی، تشکيالتی و اجرايی 

 موردنياز در زمينه

 مهکاری بين املللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مبحث اول

 ١معاهدات منونه در زمينه اسرتداد- ٢۴

ــور و ...................کشــــــــــــــــــــــــ

 ..................... کشور

مبنظور تقويت بيشرت مهکاری بين دو کشور در قلمرو کـنرتل  

جرم با انعقاد اين معاهده در زمينه اسرتداد، به شـرح  

 :زير توافق منودند

 تعهد بر اسرتداد : ١ماده  

هريــک از طــرفين معاهــده، براســاس در خواســت و طبــق 

مقررات اين معاهده، موافقت می منايد تا هر فـردی کـه   

در کشور متقاضی بدليل ارتکاب يک جرم قابل اسرتداد يا 

ی جمازات جرمی آه بواسطه ارتكاب آن برای حتميل يا اجرا

 .حتت تعقيب است، را به طرف ديگر مسرتد منايد

 جرايم قابل اسرتداد :  ٢ماده  

در اين معاهـده منظـور از جـرايم قابـل اسـرتداد       -١ 

جرايمی است کـه حسـب مقـرررات طـرفين معاهـده دارای      

جمازات حبس يا ساير  حمروميتـهاي از آزادی بـا حـداقل    

در مواقعی . سال يا جمازاهتای شديدتر است ]دو/يک  [زمان

که درخواست اسرتداد راجع بـه شخصـی باشـد کـه مبنظـور      

اجرای جمازات زندان يا ساير حمروميتـهای از آزادی کـه   

. می شـود، حتـت تعقيـب اسـت     باربر ارتکاب جرم مزبور 

 [اسرتداد صرفًا در زمانی به اجرا درمی آيد کـه حـداقل  

جراي چنـين جمـازاتی بـاقی مانـده     ماه از ا ]شش/ چهار

 .باشد

در تعيين جرم قابـل جمـازات حسـب قـوانين طـرفين،       -٢

 :استيکسان موارد زير 

                                                 
ويرايش معاهده نمونه در زمينه .  اصالح گرديده است ٨٨/۵٢مجمع عمومی که بوسيله قطعنامه شماره  ١١۶/۴۵قطعنامه شمااره -  ١

بوسيله مجمع  ١٩٩٠نتيجه گنجاندن معاهده نمونه ای است که در سال . درج گرديده است» مجموعه« استرداد که در اين چاپ از
آنچه . بعمل آمده است، مي باشد  ٨٨/۵٢موضوع قطعنامه شماره  ١٩٩٧با اصالحات سال  ۴۵٨١۶عمومی در قطنامه شماراه 

  .با قلم برجسته مشخص شده است) معاهده نمونه اخير( ه استاضافه گرديد
    



 

قوانين طرفين فعل يا تـرک فعلـی کـه تشـکيل     :  الف 

دهنده جرم است را در يک طبقه بندی مشابه از جـرايم  

قرار داده يا جرم را با واژگـان متفـاوت نامگـذاری    

 .کرده باشند

چنانچه حسب قوانين طرفين، عنصـر تشـکيل دهنـده     :ب 

جــرم ذيــربط، متفــاوت باشــد، ماهيــت افعــال و تــرک 

فعلهايی که بوسيله دولت متقاضی مطـرح گرديـده اسـت    

 .بايد ملحوظ گردد

در مواردی که دليل اسرتداد يک شـخص يکـی از جـرايم    -٣

مربوط به امور مالياتی، تکـاليف گمرکـی، نظـارت بـر     

ر موضوعات مشابه باشد،درخواست اسـرتداد  معامالت يا ساي

حسب قـوانين دولـت متقاضـی عنـه ،      که با اين استدالل

موضوع از مصاديق جرامي ماليـاتي، تکـاليف گمرکـی يـا     

 ٢.ضوابط معامالت تلقی منی گردد، قابل رد نيست

چنانچه درخواست اسرتداد شامل چند جرم مستقل باشـد   -۴

جمازات است،ولی برخی که هر يک حسب قوانين طرفين قابل 

ايـن مـاده    ١از آهنا حايز شرايط مقـرر در پـاراگراف   

نباشد طرف متقاضی عنـه مشـروط بـه اينکـه در جـرايم      

مزبور الاقل يک جرم قابل اسرتداد و جود داشـته باشـد،   

 .می تواند با اسرتداد ساير جرايم موافقت منايد

  ]درخواست اسرتداد [در شرايط الزامی رد -٣ماده 

 :واست اسرتداد در شرايط زير پذيرفته منی شوددرخ

چنانچه جرمی که براساس آن اسرتداد درخواست شده : الف 

است حسب تشخيص دولت متقاضی عنه يک جرم ماهيتًا سياسی 

 .باشد

يک جرم با ماهيت سياسی شامل مواردی از قبيل مـوردی   

که طرفين، حسب معاهدات چندجانبه تعهد کرده اند، کـه  

عدم اسرتداد، خود اقـدامات تعقيبـی را بعمـل     در صورت

                                                 
 .در نظر گيرند ۴برخی از کشورها ممکن است اين پاراگراف را حذف کرده يا يک شرط اختياری را برای رد حسب ماده  -  ٢



 

آورند يا ساير جرايمی که حسب توافق يک جرم با ماهيت 

 ٣.سياسی،در چارچوب اسرتداد تلقی منی گردد مني شود

چنانچه دولت متقاضی عنه داليل قابل قبـولی بـرای   : ب 

اين اعتقاد که درخواست اسرتداد مبنظور تعقيب يا جمازات 

سائل نژادی، مذهبی، مليت، ريشه هـای  يک شخص برپايه م

اسـت   ]اجتمـاعی  [قومی، عقايد سياسی،  جنسيت يا وضعيت

يا اينکه موقعيت شخص مزبور براساس هـر يـک از داليـل    

 .مزبور در معرض خطر قرار می گيرد

چنانچه جرمی که براساس آن درخواست اسرتداد صـورت  : ج 

بـه   گرفته است حسب قوانين نظامی، جرم باشـد، مشـروط  

اينکه جرم مزبـور از مصـاديق جـرايم موضـوع قـوانين      

 .کيفری عمومی نباشد

يک حکم هنـايی عليـه شـخص     دردولت متقاضی عنه قبًال: د 

موضوع درخواست اسرتداد در خصوص مهان جرمی کـه اسـرتداد   

شخص بر آن اساس درخواست گرديده است، صـادر نگرديـده   

 .باشد

واست گرديده اسـت،  چنانچه شخصی که اسرتداد وی در خ: ه

حسب قوانين هر يک از طرفين از تعقيب يا جمازات به هر 

 ٤.دليل از مجله مرور زمان يا عفو معاف شده باشد

چنانچه شخصی که اسرتداد وی درخواسـت گرديـده اسـت    : و

يقينًا يا به احتمال قوی در دولت متقاضی عنـه شـکنجه   

رار يا موضوع اقدامات يا جمازات موهن، غير انسـانی قـ  

خواهند گرفت، يا چنانچه يقينًا يا به احتمال قـوی از  

 ١۴حداقل تضمين های آئين دادرسی کيفری کـه در مـاده   

                                                 
م با خشونت مانند جرام کشورها ممکن است برخی از رفتارها را از شمول موضوع جرايم سياسی خارج کنند از قبيل افعال توأ -  ٣

  .شديد،  ارتکاب خشونت عليه حيات،تماميت جسمانی يا آزادی اشخاص
محسوب کنند کشورها همچنين می توانند  ۴برخی کشورها ممکن است اين موضوع را يک دليل اختصاصی رد براساس ماده -  ٤

که موارد قطع مرور زمان دولت متقاضی در   لحاظ موضوع مرور زمان را محدود به قوانين دولت متقاضی کنند يا مقرر کنند
 .دولت متقاضی عنه نيز به رسميت شناخته شود



 

ميثاق بين املللی حقوق مدنی و سياسی مندرج است حمـروم  

 ٥.خواهد شد

چنانچه رسيدگی دولت متقاضی بطـور غيـابی برگـزار    : ز

بـدون  شده باشد و حمکوم عليه منطقًا از نتيجه دادرسـی  

اطالع باشد يـا موقعيـت مناسـب بـرای تنظـيم دفاعيـه       

نداشته باشـد و اينکـه او امکـان فعلـی بـرای جتديـد       

 ٦.نداشته باشد) حضوری( دادرسی غيرغيابی

  ]درخواست اسرتداد[شرايط اختياری رد: ۴ماده 

درخواست اسرتداد ميتواند در هـر يـک از مـوارد ذيـل      

 :پذيرفته نشود

در صورت درخواست اسرتداد تبعـه، دولـت متقاضـی    : الف 

عنه،  مکلف است پرونده را برای رسـيدگی بـه مقامـات    

صالحيتدار خود با هدف اقدام مناسب عليه شخص مزبور در 

خصوص جرمی که مبنای درخواست اسرتداد قرار گرفته اسـت  

 ٧.ارجاع دهد

چنانچه مقامات ذيصالح دولـت متقاضـی عنـه، بـر آن     : ب

جرايمـی ک براسـاس آن اسـرتداد     بابـت  باشند کـه شـخص  

پرونـده   نيستتعقيب  قابل تعقيبدرخواست گرديده است، 

 .مزبور بايگانی خواهد گرديد

چنانچه تعقيب جرمی که مبنای درخواست اسرتداد قرار : ج

گرفته است در دولت متقاضی عنه آغـاز شـده و در حـال    

 .رسيدگی باشد

واسـت اسـرتداد حسـب قـانون     چنانچه جرم مبنای درخ: د 

دولت متقاضی مستوجب کيفر اعدام باشد، مگر اينکـه آن  

                                                 
  مجمع عمومی پيوست  –)  XXI(الف ٢٢٠٠بنگريد به قطعنامه شماره  -  ٥
ود چنانچه داليل موج« . زير را بعنوان يک دليل برای رد درخواست استرداد اضافه نمايند ٣برخی از کشورها ممکن است ماده -  ٦

براساس استانداردهای پذيرش دليل دردولت متقاضی عنه، ناکافی باشد، در مواقعی که  شخص موضوع استرداد، در جرم مزبور 
  )١٢بنگريد به زيرنويس شماره . ( ».مشارکت داشته باشد

وليت اشخاص برخی کشورها ممکن است در چهارچوب نظام حقوقی ملی خود راهکارهای ديگری را برای تضمين اينکه مسئ-  ٧
از قبيل، مقرراتی که اجازه دهد شخص بابت ارتکاب جرايم . مزبور در قبال جرايم سبب رهايی از مجازات برپايه تابعيت  نمی شود

شديد به دولت متقاضی تحويل شود يا اجازه داده شود که شخص بطور موفت و برای  محاکمه به دولت متقاضی انتقال يابد و برای 
  .ه دولت متقاضی عنه برگردانده شودمحکوميت ب اجرای

  



 

دولت به دولت متقاضی عنه تضميناتي از اين قبيل دهـد  

که متام تالش خود را خواهد کرد که کيفـر اعـالم موضـوع    

حکم قرار نگيرد و در صورتی که موضوع حکم قرار گرفـت  

خواست اسـرتداد  به اجرا در نيايد در  مواردی که با در

موافقت منی شود، دولت متقاضی عنـه در صـورت درخواسـت    

دولت ديگر، پرونده را به مقامات ذيصالح با هدف اجنـام  

اقدام مناسب عليه شخص مزبور بابت جرمی که مبنـای در  

 ٨.خواست اسرتداد قرار گرفته است ارجاع می دهد

چنانچه جرمی که مبنای درخواسـت اسـرتداد اسـت در    :  ه

رج از  سرزمين يکی از طرفين ارتکاب يافته باشـد و  خا

قوانين دولت متقاضـی عنـه در خصـوص جـرايم خـارج از      

سرزمين اش در وضعيت های مشابه، خود را فاقـد صـالحيت   

 .بداند

چنانچه جرمی که مبنای درخواست اسرتداد است، مبوجـب  : و

قوانين دولت متقاضی عنه آًال يا جزئًا ارتکاب يافته در 

 ٩.و آن دولت حمسوب شده باشدقلمر

در صورتی که در خواست اسرتداد بـدليل اخيـر پذيرفتـه    

نشود، دولت متقاضی عنه در صورتيکه دولت متقاضی چنين 

موضوعی را درخواست منايد، بايد پرونده را به مقامـات  

صالحيتدار خود با هدف اختاذ اقـدام مناسـب عليـه شـخص     

اسـرتداد ارجـاع   مزبور در زمينه جرم موضـوع درخواسـت   

 .دهد

چنانچه شخص موضوع درخواست اسرتداد قبًال جمازاتش به : ز 

اجرا درآمده باشد يا در معـرض حماکمـه يـا جمـازات در     

دولت متقاضی بوسيله يک دادگاه يا ديوان غري عادي يـا  

 .قرار داشته باشد)  ad hoc(موقت خاص

                                                 
  .برخی کشورها ممکن است چنين محدوديتی را در اعمال کيفری حبس ابد يا نامعين اعمال نمايند - ٨
برخی کشورها ممکن است در خصوص  کشتی تحت پرچم يا هواپيمايی که طبق قوانين وی ثبت گرديده است در صورت جرم،   -  ٩

  .منظور نمايدمحدوديت های مشابهی را 
 



 

چنانچه دولت متقاضی عنه، در مقـام بررسـی ماهيـت    : ح

،با توجه به شرايط پرونده، اسرتداد شخص مزبور را  جرم

مغاير مالحظات بشردوسـتانه يـا سـن، سـالمت يـا سـاير       

 .وضعيتهای آن فرد تلقی منايد

  ١٠شيوه های ارتباط و اسناد موردنياز: ۵ماده  

. درخواست اسـرتداد بايـد بصـورت کتبـی بعمـل آيـد       -١

ايـد  درخواست مزبور، اسناد تکميلی و ارتباطات بعدی ب

از طريق ديپلماتيک و بطور مستقيم بين وزرای دادگسرتی  

 .يا هر مقامی که توسط طرفين معين شده است، بعمل ايد

 :يک درخواست اسرتداد بايد دارای ضمائم زير باشد -٢

 :در کليه پرونده ها: الف 

حتی املقدور مشخصات شخص حتت تعقيب تـوأم بـا    -١-الف  

ويت، تابعيت يا حمل اقامـت  هر اطالعی که به شناسايی، ه

 .وی کمک کند

اصتمام قوانين مرتبط با جـرم انگـاری عمـل     -٢-الف  

مزبور و در صورت ضرورت، شرحی از قـوانين مـرتبط بـا    

 .جرم و بيان جمازاتی که برای آن جرم مقرر گرديده است

چنانچه يک شخص متهم به ارتکاب جرم شود،ورقه جلب : ب 

ات ذيصـالح قضـايی مبنظـور    توسط دادگاه يا سـاير مقامـ  

دستگيری يا يک کپی مصدق از آن يا توصيف جرمی که سبب 

در خواست اسرتداد گرديده است و يک احصاء از اعمال يا 

تــرک فعلــهايی کــه تشــکيل دهنــده جــرم ذيــربط و در  

بردارنده زمان و مکان ارتکاب جرم است،  صادر گرديده 

 ١١.است، بعمل ميآيد

به شرح خمتصر از جـرم  هبمـراه    در صورت حمكوميت شخص: ج

تصاوير مصدق دادنامه يا هر سندی که مبني جمازات تعيين 

شده است و تأئيد اينکه جمازات مزبور کماکان از قـدرت  
                                                 

کشورها ممکن است تکنيک های بسيار پيشرفته را برای ارتباط  در زمينه درخواستها که اعتبار و صحت اسناد به همان نحو  -  ١٠
 .که توسط دولت متقاضی صادر شده است را تضمين نمايد منظور کنند

می دانند ممکن است شرايط ادله ای که برای بررسی کشورهايی که برای پذيرش درخئاست استرداد، ارسال دليلی را نيز الزم  -  ١١
 )متن ديده شود ١۶٧ص ( استرداد الزم است را مقرر نموده و برای چينن اقدامی احتياج به همکاری مؤثر بين المللی خواهند داشت



 

اجرايی هبره مند است مهچنين قلمرويی کـه جمـازات در آن   

 .از قدرت اجرايی برخوردارند، است

م حمکـوم  چنانچه شخصی بصورت غيابی بدليل ارتکاب جر: د

بنـد ج   -٢شده باشد، عالوه بر اسنادی که در پـارگراف  

اين ماده مقرر است بيان شيوه هـاي قـانونی ايـی کـه     

مبنظور هتيه و ارائه دفاعيه يا رسيدگی جمدد حضوری وجود 

 .دارد از ضرورت برخوردار است

چناجنه شخص به دليل ارتکاب جرم حمکوميت يافته باشـد  -ه

رحله ی اجـرا در نيامـده باشـد    ولی جمازات ذيربط به م

شرح جرمی که مبنای اسرتداد قرار گرفته اسـت و توصـيف   

افعاليا ترک فعلهايی که تشکيل دهنده ی آن جرم هستند 

و اسنادی که حاوی حمکوميت يا بيانگر اينست که تصـميم  

 .بر اجرای جمازات است 

اسنادی که به منظور تاييد درخواست اسـرتداد ارسـال   -٣

بايد منضم به ترمجه آن به زبان دولـت متقاضـی   ميگردد 

 .عنه يا زبان ديگری که در آن دولت قابل پذيرش باشد 

 ١٢آيين دادرسی ساده اسرتداد-۶

دولت متقاضی عنه در صورت عدم منع قانونی ميتواند پس 

از دريافت يک در خواسـت در زمينـه ی بازداشـت موقـت     

صـالحيتدار   مشروط به اينکه شخص حتت تعقيب نزد يک مقام

 .بطور صريح به موضوع رضايت دهد با آن موافقت کند

 تاييد و اعتبا -٧ماده 

غير از موارد مصرح حسب معاهده ی حاضـر يـک درخواسـت    

اسرتداد و اسناد تاييدکننـده ی آن مهچنـين اسـناد يـا     

ساير موضوعاتی که که بعد از چنين در خواسـتی تقـديم   

 . ١٣نيست ميشود نيازمند تاييد صحت يا اعتبار

 اطالعات تکميلی: ٨ماده 

                                                 
 .کشورها می توانند در راستای استرداد ساده از اصل اختصاصی بودن صرفنظر نمايند  ١٢
ورها تاييد اعتبار را قبل از ارسال آن از طرف ديگر توسط دادگاه ضروری دانسته و بر اين اساس مسئله نيازمند قوانين برخی کش ١٣

 .تاييد اعتبار است 



 

چنانچه دولت متقاضی عنه اطالعاتی کـه مبنظـور تأئيـد     

درخواست اسرتداد ارائه شده است را ناقص تلقـی منايـد،   

ميتواند ارسال اطالعات تکميلی را در زمان متعارفی که 

 .تعيين کرده است، درخواست کند

 بازداشت موقت  -٩ماده 

متقاضـی ميتوانـد، درخواسـت    در موارد فوری،دولت  -١ 

بازداشت موقت شخصی که حتت تعقيـب اسـت را مهزمـان بـا     

اين درخواست می بايست . دريافت درخواست اسرتداد خبواهد

از طريق سازمان پليس جنايی بين املللی، از طريق پسـت  

يا تلگراف يا هر وسيله ديگری که قابل ثبت و نگهداری 

 .بصورت کتبی است، بعمل آيد

درخواست بايد دربردارنده وصف شخص حتت تعقيـب،   اين -٢

تصريع به اينكه اسرتداد مري مورد درخواست است، بيـان  

اين  ۵ماده  ٢اينکه يکی از اسناد مذکور در پاراگراف 

معاهده موجود است، جموز بازداشت شخص، بيان جمازاتی که 

ميتواند در نظر گرفته شود يا قبًال برای ايـن جـرم در   

شده است، بيان هدف بازداشـت توضـيح آامـل    نظر گرفته 

وقايع پرونده و اعالم حمل اقامت شـخص مزبـور در صـورت    

 .اطالع

دولت متقاضی عنه بايد حسب قوانين خـود در خصـوص    -٣ 

درخواست تصميم گرفته و آنرا بـدون تـأخير بـه دولـت     

 .متقاضی اعالم منايد

شخصی که براساس چنين درخواستی دستگير می شود پـس  -۴ 

از انقضاء چهل روز از تاريخ بازداشت بايد آزاد شـود  

مشروط به اينکه درخواست اسرتداد به اسـناد مـذکور در   

 .اين معاهده واصل نشده باشد ۵ماده  ٢پاراگراف 

اين پـاراگراف امکـان آزادی حتـت قـرار شـخص قبـل از       

 .انقضاء چهل روز جلوگيری منی کند



 

ين ماده مـانع  آزادی شخص براساس پاراگراف چهار ا -۵ 

بازداشت درخواست و اسناد تأئيـد کننـده آن متعاقبـًا    

 .واصل شده باشد

 تصميم در زمينه درخواست  -١٠ماده 

دولت متقاضی عنه بايد حسب تشـريفاتی کـه بوسـيله     -١

قانونی ملی اش  مشخص گرديده است، درخواست را بررسـی  

 .کند و فوري آنرا به دولت متقاضی ابالغ کند

عدم پذيرش متام يا قسـمتی از درخواسـت بايـد    داليل  -٢

 .ارائه شود

 حتويل شخص ذيربط  -١١ماده  

به حمض پذيرش درخواست اسرتداد، طـرفين بايـد بـدون    -١ 

تأخير نامتعارف متهيـدات اسـرتداد شـخص حتـت تعقيـب را      

فراهم منايند، دولت متقاضی عنه بايد ، حـداکثر مـدتی   

بل بازداشت است را به که شخص حتت تعقيب مبنظور حتويل قا

 .دولت متقاضی اطالع دهد

شخص موضوع درخواست اسرتداد بايد از سـرزمين دولـت    -٢

متقاضی عنه در طول زمان متعـارفی کـه دولـت متقاضـی     

آنرا تعيين کرده است  خارج گردد و چنانچه شخص مزبور 

مدت مزبور خارج نگردد، می توانـد شـخص    قبل از انقضاء

دولت متقاضی عنـه و ممکـن اسـت از    مزبور را آزاد آند 

 .اسرتداد آن شخص بابت ارتکاب جرم مشابه خودداری کند

چنانچه شرايط غري قابل اجتنـاب، مـانع حتويـل يـا      -٣ 

خارج کردن شخص موضوع اسرتداد توسط يخ عضو گـردد ايـن   

طرفين بـا  . موضوع بايد به اطالع طرف ديگر رسانده شود

ويل تصميم می گيرند و توافق هم در خصوص تاريخ جديد حت

 .اين ماده به اجرا درمی آيد ٢پاراگراف 

 حتويل مشروط يا تعويق در حتويل  -١٢ماده  

دولت متقاضی عنه ميتوانـد پـس از اخـذ تصـميم در      -١

زمينه درخواست اسرتداد، حتويل شخص حتت تعقيب را مبنظـور  



 

اعمال قانون عليه و در صورتی که شخص مزبور قبًال حمکوم 

باشد مبنظور اجرای جمازات تعيين شـده بـرای جرمـي     شده

. غير از جرم موضوع درخواست اسرتداد به تعويق انـدازد 

در چنين مواردی مثل مواد قبل دولت متقاضـی عنـه بـه    

 .دولت متقاضی موضوع را اطالع می دهد

دولت متقاضی عنه می تواند جبای تأخري در حتويل شـخص   -٢

طی کـه بـين طـرفين مقـرر     حتت تعقيب را با رعايت شراي

 .گرديده است، بطور موقت حتويل دهد

 حتويل اموال  -١٣ماده  

در قلمرويی که به موجب قانون دولت متقاضی عنـه و   -١

با توجه به حقوق واقعـي دولتـهای ثالـث کـه واقعـي،      

اجازه داده شده است، کليه اموالی که نتيجـه ارتکـاب   

ه اسـت يـا   جرم بوده و در دولت متقاضی عنه يافـت شـد  

اموالی که به مبنظور ارائه به عنوان دليل مورد نيـاز  

است، درصورت درخواست دولت متقاضی مشـروط بـه اينکـه    

 .اسرتداد پذيرفته شده باشد حتويل داده می شود

اموال مزبور، ممکن است در صورت درخواست، حتی اگـر   -٢

اسرتداد  غيرقابل اجرا باشد، به دولـت متقاضـی حتويـل    

 .دداده شو

در مواقعی که اموال مزبور در دولـت متقاضـی عنـه     -٣

قابل توقيف يامصادره است، ممکن است آن ا موال توقيـف  

 .يا موقتًا حتويل داده شود

در مواردی که قانون کشور  متقاضی عنه يا صـيانت   -۴ 

از حقوق دولتهای ثالث اقتضا منايد، هر مالی که بـدين   

دولت متقاضی عنه بدون  حنو حتويل داده شده است بايد به

هيچ قيدو شرطي پس از خامته دادرسی حسب درخواست اعاده 

 .گردد

 اصل اختصاصی بودن  -١۴ماده  



 

شخص مسرتدشده حسب اين معاهده، نبايد بابـت کليـه    -١ 

جرايمی که قبل از حتويل مرتکب شـده اسـت، جمـازات يـا     

بازداشت شود با جمددًا دولت ثالث مرتو شـود يـا موضـوع    

حمدوديت هاي ارتبـاط راجـع بـه آزادی فـردی در دولـت      

 :متقاضی قرار گيرد، جز در موارد  ذيل

راساس آن صـورت پذيرفتـه   برای جرمی که اسرتداد ب: الف

 ١٤.است

هر جرم ديگری که دولت متقاضی عنه آنرا پذيرفته    -ب

باشد در صورتی که جرم موضوع درخواست اسرتداد فی نفسه 

طبق اين معاهده قابل اسرتداد باشد اعالم رضـايت دولـت   

 ١٥.متقاضي عنه الزامی است

درخواست اخذ رضايت از دولت متقاضی عنه حسـب ايـن    -٢

 ۵مـاده   ٢بايد ضميمه اسناد مذکور در پاراگراف ماده 

ايــن معاهــده و ســوابق قــانونی کليــه اظهــارات شــخص 

 ١٦.مسرتدشده در خصوص آن جرم مزبور، گردد

از اين ماده در صورتی که شـخص مزبـور    ١پاراگراف  -٣

 ٣٠-۴۵بتواند دولت متقاضی را ترك آند مع الوصف ظـرف  

درخواست اسرتداد  روز از آزادی قطعی درخصوص جرم موضوع

از اين حق استفاده نکند يا شخص مزبور به اختيار پـس  

از ترک آن به سرزمين دولت متقاضی برگردد، بـه اجـرا   

 .در منی آيد

 انتقال -١۵ماده  

در مواردی که شخص بايدبه يک طرف؛ از دولت ثالث و  -١

از طريق سرزمين دولت ديگر مسرتد گردد، طرفی که قـرار  

مسرتد شود، از دولت های ديگر درخواسـت   است شخص به آن

می کند تا نسبت به صدور اجازه انتقـال از قلمـرو آن   

                                                 
کشورها ممکن است بخواهند مقرر نمايند اصل اختصاصی بودن در خصوص جرايم قابل استردادی که با وقايع مشابه قابل  -  ١٤

 .مشابه يا خفيف تر از جم موضوع استرداد می گردد به اجرا درآورنداثبات است و سبب اعمال کيقر 
برخی دولتها تمايل به درج اين تعهد ندارند و ممکن اشت متمايل باشند شرايط ديگری را  در تعيين اينکه رضايت را اعالم کرده  -  ١٥

 .کرده باشد، در نظر گيرند
 .ت اين مقرره صرفنظر نماينددولتها ممکن است بخواهند از کليه يا قسمتی از الزاما -  ١٦



 

اين موضوع در مواردی که انتقال از . دولت اقدام کنند

طريق هواپيما صورت می پذيرد و هيچ خاک سرزمين دولـت  

 .ديگر مورد استفاده قرار منی گيرد، به اجرا درمنی آيد

درخواستی که بايد حـاوی اطالعـات   به حمض وصول چنين  -٢

ذيربط باشد، دولت متقاضی عنه ايـن درخواسـت را حسـب    

تشريفات قانوني خود بررسی می کند، دولت متقاضی عنـه  

جز در مواردی که پذيرش اسرتداد مغاير منافع واقعی آن 

 .١٧بايد جواب درخواست را سريعًا اعالم کند. است

 تعدد درخواستها : ١۶ماده 

ک طرف، در خواستهای اسـرتداد متعـددی را در   چنانچه ي 

خصوص شخص واحد از طرف ديگر يـا دولـت ثالـث دريافـت     

کند، دولت متقاضی عنه حسب صالحديد در خصوص اينکه شخص 

 .به استناد کداميک از آهنا مسرتد شود، تصميم می گيرد

 هزينه ها : ١٧مده 

دولت متقاضی عنه بايد کليه هزينه هـای تشـريفات    -١ 

شی از اجرای درخواست اسرتداد در قلمرو صـالحيت خـود   نا

 .را پرداخت منايد

دولت متقاضی عنه مهچنين کليه هزينه های مربوط بـه   -٢

توقيف يا حتويل اموال يا دستگريي يا بازداشت شخصی کـه  

اسرتداد وی در خواست شده است را مشروط بـه اينكـه در   

 ١٨.قلمرو وی حمقق شده باشد را پرداخت می کند

دولت متقاضی هزينه های ناشی از محل و نقل شـخص از   -٣

سرزمين دولت متقاضی عنه از مجله هزينه های انتقال را 

 .پرداخت می کند

                                                 
برخی کشورها ممکن است بخواهتد داليل ديگری را برای عدم پذيرش لسترداد مورد قبول قرار دهند که اغلب سبب رد  -  ١٧

يا به وضعيت ) بطور مثال سياسی، مالی ، نظامی( از قبيل داليلی که مربوط به ماهيت جرم است. درخواست استرداد می شود
عالوه بر اين کشورها ممکن است بخواهند تابعيت را مبنای رد درخواست انتقال ) بطور مثال اتباع خود (شخص مربوط است

  .محسوب ننمايند
 
برخی از دولتها ممکن است بخواهند پرداخت هزينه های ايجادشده را بعنوان نتيجه رد درخواست استرداد يا ديگری موقت در  -  ١٨

که حسب مشورت بين دول متقاضی و متقاضی عنه پرداخت هزينه های غير متعارف توسط ممکن است مواردی باشد . نظر بگيرند
بويزه در پرونده های پيچيده که در آن اختالف قابل توجهی در منابعی که در دسترس دو دولت قرار . دولت متقاضی صورت گيرد

  . ]١٧٢به متن رجوع شود، ص  [دارد وجود داشته باشد 
  



 

 موارد هنايی    : ١٨ماده 

 . است ]تصويب، قبول يا احلاق [اين معاهده منوط به  -١

بايـد در اسـرع وقـت     ]تصويب، قبـول، يـا احلـاق   [اسناد

 .مبادله شود

 [ين معاهده از سی امين روز پس از تبـادل اسـناد  ا-٢ 

از قدرت اجرايی برخوردار مـی   ]تصويب، قبول، يا احلاق

 .گردد

اين معاهده در خصوص درخواستهايی که پس از تـاريخ   -٣

الزم االجرا شدن آن به اجرا درمی آيد، هرچند افعال يا 

ترک فعلهای ذيربط قبـل از آن تـاريخ بوقـوع پيوسـته     

 باشد،

هر يک از طرفين اين معاهده، ميتواند، با ارسـال   -۴ 

يک اعالميه کتبی به طرف ديگر بـه ايـن معاهـده خامتـه     

اين اعالم ختم معاهده، پس از انقضاء شش مـاه از  . دهد

تاريخی که اين اعالم بوسيله طرف ديگر دريافت گرديـده  

 .است، از قدرت اجرايی برخوردار می گردد

وق، امضـاءکنندگان ذيـل کـه از    مبنظور تأئيد مراتب ف 

طرف دولتهايشان دارای صالحيت می باشند، ايـن معاهـده   

 .را امضاء منودند

ــاريخ     ــده در تــــ ..................          منعقدشــــ

 ......................حمل

ــان  ــه زب  [................. و...................ب

 .عتبار يکسان استمتون دارای ا ]کليه/ هردو

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاهده منونه در زمينـه مهکـاری دوجانبـه در قلمـرو کيفـری       -۵

 ١٩.است

ــت ..................................  دولــــــــــ

 .........................دولت

با عالقه شديد به توسعه هر چه بيشرت مسـاعی فيمـابين    

در زمينه مهکاری، در خصوص مبارزه با جرم به شرح ذيـل  

 .موافقت کردند

 ٢٠قلمرواجرا  -١ماده  

طرفين بايد طبق معاهده حاضـر،در روابـط فيمـابين     -١

گسرتده ترين تدابير را در زمينـه مهکـاری دوجانبـه در    

رسـيدگی در خصـوص جـرايم    قلمرو حتقيقات مقـدماتی يـا   

مزبور و کيفر ذيربط کـه در زمـان د رخواسـت مهکـاری،     

داخل در صالحيت مقامات ذيصالح دولت متقاضی است را بـه  

 .اجرا در آوردند

مهکاری دوجانبه حسب اين معاهده مـی توانـد شـامل     -٢ 

 :موارد زير گردد

 اخذ دليل يا اظهارات از اشخاص: الف

                                                 
  .اصالح گرديده است ١١٢/٥٣مجمع عمومی که بوسيله قطنامه  ١١٧/٤٥قطعنامه شماره  -١٧

آمده است ماحصل تلفيق » خالصه« ويرايش حاضر از معاهده نمونه در زمينه همکاری دو جانبه در قلمرو کيفری  اين ويرايش از
در  ١٩٩٨ه در سال اصالحی ک  ١١٧/٤٥بوسيله مجمع عمومی از قطعنامه شماره  ١٩٩٠معاهده نمونه ای است که در سال 

 .صورت گرفته است ١١٢/٥٣قطعنامه شماره 
عالوه بر  قلمرو همکاری که بايد تعيين شود از قبيل مقررات مربوط به اطالعات مربوط به مجازات تعيين شده برای اتباع  -١٨

 .داشته باشدطرفين، بايد بصورت دوطرفه مشخص شود بديهی است اين همکاری با قوانين دولت متقاضی عنه مطابقت 



 

دسرتس نگهداشنت اشخاص بازداشـت  مهکاری در زمينه در : ب 

شده يا ساير اشخاص با هدف ارائه دليل يـا مهکـاری در   

 حتقيقات مقدماتی 

 . اعتبار خبشيدن به اسناد قضايی: ج 

 اجرای جتسس و توقيف اشياء: د 

 معاينه اشياء و اماکن : ه

 . مجع آوری اطالعات و ادله :   و 

ابق ذيـربط  هتيه اصول يا تصاوير مصدق اسناد و سـو :  ز

 شامل سوابق بانکی، مالی، شرکتی يا جتاری 

 :اين معاهده در مورد ذيل به ا جرا درمنی آيد -٢

 دستگيری يا بازداشت هر شخص مبنظور اسرتداد: الف 

اجرای احکام کيفری دولت متقاضی در دولـت متقاضـی   : ب

عنه با رعايت حمدده ای که بوسيله قانون دولت متقاضـی  

 .معاهده اجازه داده شده استاين  ١٨عنه و ماده 

انتقال اشـخاص بصـورت در توقيـف مبنظـور اجـرای      :  ج 

 جمازات 

 انتقال دادرسی در قلمرو کيفری : د 

 : ٢١ ٢ماده 

ساير شرايط جز در مواردی که طرفين بـه گونـة ديگـری    

توافق آرده اند، اين معاهده تعهدات بني طرفني اعـم از  

شـرايط يـا چيـز    اينكه ناشي از ساير معاهـداتي، يـا   

 .ديگری باشد را حتت تأثير قرار منی دهد

 تعيين مقامات مسئول : ٣ماده  

هر طرف يک مقام يا چند مقام مسئول را تعيين خواهـد   

کرد تا بوسيله و از طريق آهنا خواستهايی موضـوع ايـن   

 .معاهده ارسال يا دريافت شود

  ٢٢.عدم پذيرش درخواست مهکاری: ۴ماده  

                                                 
يا ارگانهای مشترک در کشورهای مختلف ) نيروی انتظامی( استمرار همکاری اطالعاتی فيمابين ارگانهای اجرای قانون ٢ماده  -  ٢١

  .را به رسميت می شناسد
 



 

 ٢٣:ن است در موارد ذيل پذيرفته نشودمهکاری ممک -١

دولت متقاضی عنه بر اين عقيده باشد که در صورت : الف

پذيرش درخواست حاکميت، امنيت، نظم عمومی يـا منـافع   

 .عمومی اساسي وي در معرض خطر قرار ميگيرد

جرم ذيربط از نظر دولت متقاضی عنـه دارای ماهيـت   : ب

 .سياسی باشد

عتقاد و جود داشته باشد کـه  داليل کافی برای اين ا:ج 

درخواست مهکاری در خصوص يک شخص بابت مسايل مربوط بـه  

نژاد، جنسيت، مذهب، تابعيت، ريشه قومی، عقايد سياسی 

صورت پذيرفته است يا وضعيت آن شخص براساس هر يـک از  

 .داليل مزبور در معرض خطر قرار خواهد گرفت

تعقيـب آن  در خواست مزبور مربوط به جرمی است که : د 

در دولت متقاضی مغاير قوانين دولـت متقاضـی عنـه در    

 .زمنيه منع حماکمه و جمازات جمدد است

ــی   :  ه  ــت متقاض ــرای دول ــور ب ــاری مزب ــت مهک درخواس

الزاماتی ايجاد می کنـد کـه مغـاير قـوانين و رويـه      

قضايی علي در خصوص جرم موضـوع حتقيقـات مقـدماتی يـا     

 .تعقيب حتت صالحيت آن باشد

عمل حمرمانه مشمول قوانين نظامی ای که حسب قوانين : و

 .کيفری غيراختصاصی ضبغه کيفری نداشته باشد، باشد

در خواست مهکاری صرفًا به استناد اصل حمرمانه بودن  -٢ 

بانکها يا ساير مؤسسات مالی مشابه منی توانـد  مـورد   

 .پذيرش قرار نگيرد

درخواسـت  دولت متقاضی عنه ميتواند موقتًا اجـرای   -٣ 

را به تعويق اندازد مشروط بر اينکه اجرای فوری سـبب  

                                                                                                                                            
 .قهرست  مشروح داليل عدم پذيرش را بيان نموده است -  ٢٢
ت را حذف، اصالح کنند يا داليل ديگری را در زمينه عدم پذيرش برخی ا زکشورها ممکن است بخواهند برخی  از اين مقررا -  ٢٣

شرط و جود ) بطور مثال  کيفر اعدام( ، طبيعت مجازات قابل اجرا)مانند جرايم مالی( از قبيل آنهايی که ب ماهيت جرم مرتب است
م کاربرد ارتباطات از راه دور، بطور مثال عد( بطور مثال صالحيت دوگانه، مرور زمان يا انواع خاص همکاری( مفاهيم مشترک

کشورها می توانند در صورت آسانتربودن نسبت به همکاری اقدام کنند  )).  D.N.A(کاربرد آزمايش دی اکسی ری بونوکلئيک اسيد
کشورها ممکن است ) عدم مجرميت دوگانه( هر  چند عملی که مبنای د رخواست قرار گرفته است در دولت متقاضی عنه جرم نباشد

  .ط مجرميت دوگانه را در برخی از انواع همکاری به مواردی از قبيل تجسس و توقيف اشياء محدود کنندشر



 

خدشه به حتقيقـات در حـال اجنـام يـا تعقيـب در دولـت       

 .متقاضی عنه گردد

قبل از عدم پذيرش درخواست يـا تـأخير در اجـرای     -۴ 

آن،دولت متقاضی عنه ايـن مسـئله را کـه آيـا امکـان      

را پذيرش درخواست با برخی شرايط وجـود دارد يـا نـه    

چنانچـه دولـت متقاضـی مهکـاری بـا      . بررسی خواهد کرد

شرايط مزبور را بپذيرد،درخواست مهکاری بين آن دو بـا  

 ٢٤.رعايت شرط مزبور به اجرا درمی آيد

داليل هر رد يا تأخير در زمينـه مهکـاری دو جانبـه     -۵

 .بايد به طرف ديگر ارائه گردد

 مندرجات درخواست  -۵ماده  

 ٢٥:بايد حاوی موارد ذيل باشددرخواستهای مهکاری  -١

مشخصات شناسنامه ای مأمور دولت متقاضی و مقام : الف 

صاحلی که مسئول حتقيقات مقدماتی يـا  حماکمـه در خصـوص    

 .موضوعات مرتبط با درخواست است

 هدف از درخواست و شرح خمتصری از مهکاری موردنظر: ب 

توصيف عملی که تشکيل دهنده جرم مزبور اسـت و درج  : ج

منت قوانين مرتبط، جز در مـواردی کـه درخواسـت بـرای     

 .اجرای اسناد است

مشخصات شناسنامه ای و نشانی شخصـی کـه در مواقـع    : د

 .ضروری می توان با وی متاس گرفت

داليل ذيربط و جزئيات کليه تشريفات اختصاصی يـا  : ه  

الزاماتی آه بايد اجرا شود از قبيل بيان اينکه آيـا  

شود يا خير يا داليل بايد مورد قبـول  بايد سوگند اخذ 

قرار گيرد يا خير يا هر بيـان ديگـری کـه موردنيـاز     

 .است

تعيين دقيـق حمـدوده زمـانی اي کـه در آن اجـرای      : د 

 .درخواست مطلوب است
                                                 

 .قبل از رد يا  تأخير در همکاری، با هم مشورت نمايند ٢١دولتها بايد با رعايت ماده -  ٢٤
 .اين فهرست ميتواند د رگفتگوی دوجانبه کاهش يا افزايش يابد-  ٢٥



 

و ساير اطالعات مشاهبی که برای اجرای هبـرت درخواسـت   : ز

 .ضروری است

درخواستها، اسناد تأئيد کننده يا سـاير تعـامالت    -٢ 

مبتنی بر معاهده حاضر بايد منضم به ترمجه آن به زبان 

دولت متقاضی عنه يا زبان ديگر قابل پـذيرش بـرای آن   

 ٢٦.دولت باشد

چنانچه دولت متقاضی عنه اطالعات مندرج در درخواست  -٣

د برای پذيرش درخواست را ناقص بداند، ايـن مـی توانـ   

 .اطالعات تکميلی را خبواهد

  ٢٧اجرای درخواست: ۶ماده  

اين معاهـده درخواسـت هـای مهکـاری      ٢٠با رعايت ماده 

بايد در اسرع وقت بـا روشـی کـه بوسـيله و از طريـق      

قوانين و رويه قضايی دولت متقاضی عنه تعيني شده است، 

در مواردی که دولـت متقاضـی عنـه در    . به اجرا درآيد

ق با قوانين خود بداند، بايد د رخواست خواست را منطب

را با روشی که بوسيله دولت متقاضی مشخص گرديده است، 

 ٢٨.به اجرا درآورد

 :   ٧ماده 

اعاده اشياء به دولت متقاضی عنه هرمال مهچـنني اصـرا،   

اسناد يا سوابقي آه حسب امر و معاهده دولـت متقاضـی   

تقاضـی  حتويل گرديده است بايد در اسرع وقت به دولـت م 

عنه اعاده شود، مگر اينکـه دولـت اخيـر از ايـن حـق      

 .اعاده اعالم انصراف کرده باشد

                                                 
کشورها ممکن است مقرر کنند درخواست مزبور با ابزارهای جديد ارتباطی شامل، بويژه در موارد فوری، درخواستهای  -  ٢٦

 . شفاهی که متعاقبًا بصورت کتبی مورد تأئيد قرار خواهد گرفت صورت پذيرد
مقررات تفصيلی بيشتر ممکن است در ارتباط با ضوابط مربوط به اطالعاتی در باب زمان و محل اجرای درخواست و الزام  -  ٢٧

دولت متقاضی عنه به مطلع کردن فوری دولت متقاضی در مواردی که يک تأخير قابل توجه اجتناب ناپذير است يا مواردی که 
 . ا داليل عدم پذيرش، گنجانده شودتصميم اتخاذشده با درخواست نامنطبق است ي

دولت متقاضی عنه بايد اجرای چنين دستوراتی را تضمين کند از قبيل  دستورات قضايی که برای اجرای درخواست از  -  ٢٨
ضرورت برخوردار است کشورها همچنين می تواند بخواهند با رعايت قانونگذاری ملی  به نمايندگی يا اصالتًا به حساب يا در 

 .ی منافع دولت  متقاضی طبق تشريفات قانونی الزم برای تضمين اين دستورات اقدام نمايندرلستا



 

 حمدوديت هبره برداری :  ٢٩ ٨ماده  

جز در مواردی که بصورت ديگر مورد توافق قرار گرفتـه  

است، دولت متقاضی نبايد بـدون رضـايت دولـت متقاضـی     

عنـه  عنه، اطالعات يا داليل کسب شده توسط دولت متقاضی 

را برای حتقيقات مقدماتی يا صدور حکم غير از مـواردی  

. که در درخواست مندرج است مورد اسـتفاده قـرار داده  

مع الوصف در پرونـده هـايی   . در اختيار ديگری بگذارد

که اهتام کيفری تغيير مييابد اطالعات يا داليل کسب شده 

ممکن است در غير مورد جرم مزبور مورد اسـتفاده قـرار   

منظور از اهتام جرمی است که با توجه بـه مهکـاری    گيرد

 .دوجانبه بايد طبق اين معاهده مورد بررسی قرار گيرد

 ٣٠حمرمانه تلقی کردن :  ٩ماده 

 :حسب درخواست

دولت متقاضی عنه هنايت مسـاعی خـود بـرای عـدم     : الف 

افشاء  اصل درخواسـت، منـدرجات آن، و اسـناد تأئيـد     

کننده آن به مهين حنو اين واقعيت کـه بـا ايـن مهکـاری     

چنانچـه اجـرای   . موافقت گرديده است بعمل خواهد آورد

درخواست  بـدون نقـض اصـل حمرمانـه بـودن امکانپـذير       

ه بايد اين موضع را بـه اطـالع   نباشد، دولت متقاضی عن

دولت متقاضی برساند تا متعاقبًا شيوه اجرای درخواسـت  

 .تعيين گردد

دولت متقاضی اطالعات و داليـل حتصـيل شـده بوسـيله     :  ب

دولت متقاضی عنه را حمرمانه تلقی خواهد کـرد مگـر در   

حدودی که اطالعات و داليل مزبور مبنظور حتقيقات مقدماتی 

 .ب مندرجات درخواست، موردنياز باشديا صدور حکم حس

 ٣١ sحتويل اسناد -١٠ماده 
                                                 

را حذف يا اصالح نمايند بطور مثال آنرا محدود به جرايم حالی نمايند يا قلمرو  ٨برخی کشورها ممکن است بخواهند ماده  -  ٢٩
 .ه خواستار اثر خاص ذيربط باشد استفاده از دليل را محدود به مواردی نمايند که  دولت متقاضی عن

ولی ممکن است سبب . مقررات راجع به محرمانه تلقی کردن مندرجات درخواست، برای کشورها از اهميت برخوردار است -  ٣٠
بايد در مذاکرات دوجانبه )  Indirdualtreqties(توليد مشکل برای برخی ديگر شود محتوای مقررات در معاهدات محرمانه

  .ن شودبررسی و تعيي
  



 

دولت متقاضی عنه اسنادی که بـدين منظـور بوسـيله     -١

 . دولت متقاضی حتويل شده است را حتويل خواهد منود

درخواست ابالغ اخطاريه ها، بايد به دولـت متقاضـی    -٢

روز قبـل از تـاريخی کـه حضـور      ٣٢ ]....  [عنه حـداقل 

ضـروری اسـت صـورت     ]رجع قضايي دولـت متقاضـی  در م[شخص

در موارد اضطراری، دولت متقاضی عنه می تواند . پذيرد

 .از شرط زمانی مزبور صرفنظر منايد

 

  ٣٣حتصيل دليل -١١ماده  

دولت متقاضی عنه با رعايـت قـوانين خـود و حسـب      -١ 

درخواست، نسبت به اخذ سوگند و شهادت اقدام مـی کنـد   

شخاص ذيـربط را اخـذ کـرده يـا از     يا ساير اظهارات ا

اشخاص مزبور جزئيات داليل را مبنظور انعکاس بـه دولـت   

 .متقاضی مجع آوری می کند

حسب درخواست دولت متقاضی، اطراف رسيدگی ذيربط در  -٢

دولت متقاضی منايندگان قانوني آهنا و مناينـدگان دولـت   

متقاضي ممكن است با رعايت قوانني و آئين دادرسی دولـت  

 ٣٤.تقاضی عنه، در زمان رسيدگی حاضر شوندم

اختيارات يا تکـاليف ناشـی از خـودداری از     -١٢ماده 

 حتويل داليل 

شخصی که مبنظور ارائه دليل در دولت متقاضـی عنـه    -١ 

يا متقاضی دعوت شده است می تواند در هر يک از موارد 

 .ذيل از ارائه داليل امتناع منايد
                                                                                                                                            

می توان . مقررات تفصيلی بيشتر در زمينه تحويل اسناد از قبيل قرارها و احکام قضايی می تواند حسب توافق تعيين شود -  ٣١
برای مثال اثبات تحويل می . مقرراتی در خصوص تحويل اسناد بوسيله پست يا ساير روشها و شيوه اثبات تحويل اسناد وضع نمود

و امضاء شده بوسيله شخص ذيصالح يا  بوسيله اعالميه ای که بوسيله دولت متقاضی عنه منبی بر اينک  تواند از طريق رسيد مورخ
يکی يا الباقی اين اسناد ممکن است فوری به . اسناد ابالغ شده است با پيش بينی يک فرم و تاريخ چنين تحويل ابالغ صورت پذيرد

چه دولت متقاضی  همچنين بخواهد، ميتواند مواردی که تحويل حسب قانون دولت متقاضی عنه، چنان. دولت متقاضی فرستاده شود 
چنانچه تحويل محقق نشده باشد داليل ذيربط بايد قوری بوسيله دولت . دولت متقاضی عنه انجام شده تلقی می گردد را بيان کند

  . متقاضی عنه به دولت متقاضی ارائه گردد
  با توجه به بعد مسافت و شرايط ذيربط -  ٣٢
مربوط به تحصيل دليل در رسيدگی های قضايی اخذ اظهارات شخص با تشريفات رسمی کمتر و سازماندهی و تنظيم  ١١ماده   -  ٣٣

   ] ١٧٩به متن رجوع شود ص  [داليل است 
حتی االمکان و طبق اصول اساسی حقوق داخلی، طرفين ممکن است گواهی، اظهارات يا ساير اشکال همکاری از طريق   -  ٣٤
  .طوط ويدئو يا ساير وسايل جديد ارتباطی تجويز نموده و خدشه به اين موارد را جرم انگاری نمايندخ



 

اجـازه دهـد يـا الزم     قانون دولـت متقاضـی عنـه   : الف

بداندکه شخص مزبور از ارائه داليـل در شـرايط مشـابه    

رسيدگی ای که در دولت متقاضی عنه شـکل گرفتـه اسـت،    

 .خودداری کند

قانون دولت متقاضی اجازه دهد يا الزم بداند کـه  :  ب 

شخص مزبور از ارائه داليل در شرايط مشابه در رسـيدگی  

 .ست ای که دولت متقاضی شکل گرفته ا

چنانچه يک شخص ادعـا کنـد وی دارای اختيـار يـا      -٢ 

تکليف در زمينه خودداری از ارائه داليـل حسـب قـانون    

دولتی که شـخص در آن حاضـر اسـت بـا     . دولت ثالث است

توجه به اين موضوع، به يک تأئيـد از مقامـات ذيصـالح    

دولت ثالث بعنـوان مبنـای تشـخيص وجـود يـا فقـد آن       

 ٣٥.ناد خواهد آرد کنداختيار يا تکليف است

دسرتسی به شخص از طريق بازداشت با هدف ارائه : ٣ماده 

 ٣٦.دليل يا مهکاری در حتقيقات مقدماتی

حسب درخواست دولت متقاضي، مشروط به موافقت دولـت   -١

متقاضي عنه و چنانچه قوانني وي ايـن موضـوع را جتـويز    

آند، شخصي آه در آشور اخري بازداشت گرديـده اسـت بـه    

يت خود ميتواند بطور موقت بـه دولـت متقاضـي بـه     رضا

دولت متقاضي مبنظور ارائه گواهي يا مهكاري در حتقيقـات  

 .مقدماتي منتقل گردد

در مــواقعی کــه نگهــداری شــخص انتقــال يافتــه در  -٢

بازداشت حسب قوانين دولت متقاضی عنه الزم است، دولـت  

متقاضی عنه اين شخص را در بازداشت نگهـدارد و بايـد   

آن شخص را در حـالی کـه در بازداشـت اسـت بـه دولـت       

متقاضی عنه در خامته موضوعی که مبنـای انتقـال بـوده    

                                                 
برخی کشورها ممکن است بخواهند اين موضوع را مقرر کنند که مقاصدی که در دولت متقاضی از وی اخذ شهادت شده است  -  ٣٥

 . از ارائه گواهی خودداری کندنتواند براساس يک امتياز که در دولت متقاضی عنه اعتيار است 
در مذاکرات دوجانبه مقررات ممکن است در اين موضوعات از قبيل چگونگی و زمان اعاده دليل و تعيين محدوده زمانی که  -  ٣٦

  .شخص در بازداشت بايد در دولت متقاضی حضور به هم رساند
 



 

ر مواردی که حضور بيشـرت شـخص   است يا زودتر از موعد د

 .ضروری نيست، برگرداند

در مواردی که دولت متقاضی عنه بـه دولـت متقاضـی     -٣

توصيه منايد که نگهداری شخص انتقال يافته در بازداشت 

ديگر ضرورتی ندارد اين شخص ممکن اسـت آزاد گرديـده و   

اين معاهده تلقی   ١۴از مصاديق اشخاص مندرج در ماده 

 .شود

دسرتسی به ساير اشخاص با هدف ارائـه دليـل   : ١۴ ماده 

 ٣٧يا مهکاری در حتقيقات مقدماتی

دولت متقاضی ممکن است از دولت متقاضی عنه درخواست  -١

 :کند از شخص در موارد ذيل دعوت بعمل آورد

در رسيدگی مربوط به يـک موضـوع کيفـری دردولـت     : الف

باشـد  متقاضی حاضر شود  مگر اينکه اين شخص مهان شخصی 

 که در معرض اهتام است يا

مهکاری در حتقيقات مقـدماتی مربـوط بـه يـک موضـوع      : ب

 .کيفری در دولت متقاضی

دولت متقاضی عنه از ايـن شـخص مبنظـور حضـور حتـت       -٢ 

عنوان شـاهد يـا کارشـناس در رسـيدگی يـا مهکـاری در       

 .حتقيقات مقدماتی دعوت بعمل می آورد

اضی عنه بايد مطمئن در مواردی که مناسب است دولت متق

شود که شرايط رضايت خبش برای تضمين امنيت شخص مزبـور  

 .حلاظ گرديده است

در منت درخواست يا قرارها بايد مبلـغ تقريبـي پـيش     -٣

 .پرداخت تعيني شود

هزينه های سفر و هزينـه هـای جـانبی بوسـيله دولـت       

 . متقاضی قابل پرداخت است

                                                 
جزئيات تکميلی از قبيل . آمده است ١۴ماده ٣پاراگراف  مقررات راجع به تأئديه هزينه های شخصی که همکاری کرده است در -  ٣٧

 .مقررات راجع به پرداخت قبلی هزينه ها ميتواند موضوع مذاکرات دوجانبه باشد



 

ممکـن اسـت پيشـاپيش    حسب درخواست،دولت متقاضی عنه  -۴

اين هزينه ها را به شخص بپردازد که در اين صورت اين 

 .هزينه ها بايدتوسط دولت متقاضی بازپرداخت گردد

 رفتار  ٣٨ ١۵ماده 

از اين ماده در مواردی کـه    ٢با رعايت پارگراف  -١ 

ايـن   ١۴يـا   ١٣شخص متعاقب يک درخواست موضـوع مـاده   

 :ه باشدمعاهده به دولت  متقاضی حتويل شد

آن شخص  نبايد بازداشت، تعقيب، جمازات شود و يا : الف

موضوع ساير حمدوديت های وارد بر آزادی فردی در دولـت  

متقاضی در زمينه هر فعل ياترک فعل يـا حمکـوميتی کـه    

سابق بر اسرتداد ازدولت متقاضی عنه بـوده اسـت قـرار    

 .گيرد

ئـه  آن شخص در فقد رضايت منی تواند ملـزم بـه ارا  :  ب

دليل در موضوع رسيدگی يا مهکاری در هر نوع حتقيقات جز 

در مورد رسيدگی حتقيقات مقدماتی که با درخواست مزبور 

 .مرتبط است، گردد

از اين ماده به اجرا درمنی آيد مشـروط   ١پاراگراف  -٢

به اينکه شخص مزبور باوجود اختيار در ترک يا پـس از  

ته شده است زمـان  انقضاء مدتي آه به شخص بطور رمسی گف

حضورش خامته مي يابد، دولت متقاضي را است تـرک نکنـد   

يا در صورت ترک به اختيار به دولت متقاضـی بازگشـته   

 .باشد

يا با پذيرش دعوت موضوع  ١٣شخصی که متعاقب ماده  -٣ 

بدان رضايت نداده باشـد نبايـد هبردليـل کـه      ١۴ماده 

بير اجباری باشد از نظر کيفری حمکوم گردد ياموضوع تدا

قرار گيرد حتی اگر مغاير اين موضوع در درخواسـت يـا   

 . قرار پيش بينی شده باشد

                                                 
ممکن است طريقه انحصاری حفظ داليل مهم موضوع رسيدگی اعم از جرايم شديد ملی و فراملی  ١۵مقررات مندرج در ماده  -  ٣٨

که اين مسئله ممکن است از برخی کشورها مشکل ساز باشد مالک مندرجات اين ماده با هر موضوع باشد مع الوصف نظر به اين
 . اضافات يا اصالحات می تواند در مذاکرات دوجانبه تعيين شود



 

مقررات راجع اسناد بدون طبقه بندی و ساير :  ١۶ماده 

 ٣٩سوابق 

دولت متقاضی عنه می تواند تصاوير اسناد و سوابق،  -١

را در صورت عدم ممنوعيت بعنوان قسمتی از بايگـانی در  

ی يا به طريق ديگر تا جائيکه ممکن اسـت  دسرتس عموم عاد

اين اسناد و سوابق را در معرض فروش يـا رؤيـت عمـوم    

 .قرار دهد

دولت متقاضی عنه ممکن است تصاوير ساير اسـناد يـا    -٢

سوابق را در شرايط برابر با اسنادي که بوسيله جمريان 

يـا مقامـات قضـايی هتيـه و     ) نيـروی انتظـامی  ( قانون

 .نگهداري منايدنگهداری می گردد، 

  ٤٠شناسايی و توقيف اشيا: ١٧ماده 

دولت متقاضی عنه بايد تا حدی که قـوانين اجـازه مـی    

دهد در خواستهای راجع به شناسايی و توقيـف امـوال و   

محل ونقل و حتويل اشياء بدست آمده را به دولت متقاضـی  

مبنظور استفاده بعنوان دليل را به اجرا درآورد مشروط 

 .ق دارنده با حسن نيت رعايت گرددبه اينکه حقو

در ايـن مـاده بـه    " ٤٢عوايد حاصل از جرم  ٤١ ١٨ماده 

معنی هر مالی است که مظنون است يا اينکه بـه وسـيله   

دادگاه ثابت شده است ک از مجله اموالی است کـه بطـور   

مستقيم يا غيرمستقيم ناشی يا حمصول ارتکـاب جـرم يـا    

ناشی از ارتکـاب   بدل ارزش اموال مزبور و ساير منافع

 .يک جرم است

                                                 
مسئله ای که ممکن است مطرح شود اين است که آيا اين موضوع بايد صالحديدی باشد يا خير، مقررات ذيربط موکول به -  ٣٩

 .مذاکرات دوجانبه است
تزئينات دوجانبه ممکن است مقررات راجع به اطالعات بدست آمده ناشی از شناسايی و توقيف اشياء و نظارت بر شرايط مقرر  -  ٤٠

 .در خصوص حمل و تحويل اموال توقيف کن را پوشش دهد
راجع به معاهده اختياری در زمينه همکاری پانسيونهای منظم به اين ماده در شکل اوليه بهمان نحو که پروتکل اختياری  -  ٤١

با عنايت به قطعنامه ) مجمع عمومی  ١١٧/۴بنگريد به قطعنامه شماره ( دوحانبه در قلمرو کيفری مربوط به عوای حاصل از جرم
 .حذف گرديد ١۵پاراگراف  ١ضميمه  ۵٣/١١٢

. در همکاری بين المللی برسميت شناخته شده است همکاری در زمينه مصادره عوايد حاصل از جرم به عنوان يک ابزار مهم -  ٤٢
. مقررات مشابه آنچه که در اين ماده بدان تصريح گرديده است در تعدادی از معاهدات همکاری دوجانبه نيز به چشم می خورد

به مقررات تکميلی  يک موضوع که بايد مدنظر قرار گيرد نياز. مقررات تفضيلی ميتواند بوسيله ترتيبات دوجانبه در نظر گرقته شود
در زمينه مسائل مربوط به رازداری بانکی است بايد مقرراتی درباره نحوه تقسيم عوايد حاصل از جرم بين طرفين قرار داد و 

  .مالحظات در خصوص مصرف عوايد براساس مواد خاص در نظر گرفته شود



 

دولت متقاضی عنه، حسب درخواست بايد هنايت مسـاعی   -٢ 

خود را مبنظور ارزيابی اين موضوع که آيا عوايد مندرج 

در درخواست، در قلمرو صالحيت وی قـرار دارد يـا خيـر    

بعمل آورد و نتايج حتقيقات خود را بـه دولـت متقاضـی    

ولت متقاضی بـه دولـت   در تنظم درخواست، د. اعالم منايد

متقاضی عنه مبانی اعتقاد خود مبنی بـر اينکـه چنـين    

 .عوايدي در قلمرو صالحيتش است را بيان می منايد

از ايـن مـاده    ٢متعاقب درخواست موضـوع پـارگراف    -۴

دولت متقاضی عنه مساعی خود مبنظـور رديـابی دارايـی،    

کـه  بررسی معامالت مالی و حتصيل ساير اطالعات يا داليلی 

ضبط عوايد حاصل از جرم راتضمين منايد، را بعمل خواهد 

 .آورد

از ايـن مـاده،    ٢در مواردی کـه حسـب پـاراگراف     -۴ 

عوايد مشکوک حاصل از جرم، بدست آيـد، دولـت متقاضـی    

عنه طبق درخواست تدابير مشاهبی را که مبوجب قوانين اش 

جماز است، مبنظور جلوگيری از هر گونه معامله، انتقـال  

ا مصرف عوايد مشکوک ناشی از جرم، تا قبـل از زمـان   ي

تعيين تکليف قطعی موضوع اين عوايد توسط دادگاه دولت 

 .متقاضی بعمل می آورد

دولت متقاضی عنه، در قلمرويی که بوسيله قـانونش   -۵ 

جتويز گرديده اسـت، تصـميمات قطعـی راجـع بـه ضـبط و       

مصادره عوايد حاصل از جرم که بوسـيله دولـت متقاضـی    

صادر گرديده است را معترب حمسوب يا اجازه اجرای آنـرا  

يا ساير امکانات مناسبی کـه سـبب ضـبط ايـن     . می دهد

ت دولت متقاضی گردد را فراهم مـي  عوايد پس از درخواس

 ٤٣.منايد

                                                 
ديده و دريافت جرايم نقدی  ای که بعنوان مجازات در طرفين ممکن است دامنه اين ماده را با درج جبران خود و زيان بزه  -  ٤٣

  .تعقيب کيفری در نظر گرفته شده است را نيز درج کنند
 



 

  ٤٤تأئيديه و اعتبار   ١٩ماده 

درخواست مهکاری و اسناد تأئيد شده، مهچنين اسـناد يـا   

ساير موضوعاتی که در پاسخ، به چنين درخواستی تقـديم  

 .نيازمند تأئيديه يا اعتبار نيست. می گردد

 ٤٥هزينه ها٢٠ماده  

ايـد بوسـيله دولـت    هزينه های عادی اجرای درخواسـت ب 

متقاضی عنه پرداخت شود مگراينکه طرفين بنحـو ديگـری   

چنانچه هزينـه هـاي معتنابـه يـا     . توافق کرده باشند

غيرعادی برای اجـرای درخواسـت موجـود يـا در آينـده      

ضروری باشد طرفين بايد قبًال در خصوص تعيين اوصاف يـا  

شرايطی که حسب آن اين درخواست بايد به اجـرا درآيـد   

 .چنين حنوة پرداخت هزينه ها با هم مشورت منايندمه

اين معاهده از سی امين روز پس از روزی که اسـناد   -٢

 راجع به

مبادله گرديد قدرت اجرايی می   ]تصويب، قبول، احلاق [

 .يابد

اين معاهده در خصوص درخواستهايی کـه پـس از بـه    -٣ 

اجرا درآمدن  معترب است اگرچه افعال يا ترک فعلـهای  

 .ابی مربوط به زمان قبل از آن تاريخ باشدارتک

هر يک از طرفين قرارداد می تواند با يـک اعـالم    -۴ 

کتبی به طرف ديگر خامته اين قـرارداد را اعـالم کنـد    

اين اعالميه ختم شش ماه پس از تاريخی که آن بوسـيله  

 . طرف ديگر وصول گرديد مؤثر است

                                                 
. قوانين برخی کشورها پذيرش اسناد ارسالی از ساير کشورها را منوط  به نظريه دادگاه  در خصوص اعتبار آن اسناد می داند  -  ٤٤

 .قرار گيرد در چنين مواردی ضرورت دارد اين شرط مدنظر
برای مثال دولت متقاضی عنه هزينه های معمولی اجرای درخواست همکاری مثل آن . مقررات تفضيلی ممکن است درج شود -  ٤٥

  :هزينه هايی که دولت متقاضی بايد آنرا متقبل شود
متقاضی عنه و د ر هزينه های انتسابی يا غير عاادی موردنياز برای اجرای  درخواست در مواردی که بوسيله دوبت ) الف

  .چهارچوب مذاکرات قبلی ضروری دانسته شده است 
هزينه های حمل و انتقال به يا از سرزمين دولتی متقاضی عنه و بطورکلی هر گونه حق الزحمه يا پيش پرداخت يا هزينه های ) ب

  . درخواست کند ١۴يا  ١٢،١١قابل پرداخت به شخص در مواردی که دولت متقاضی حسب ماده 
  هزينه های تبعی حمل و انتقال مأمورين همراه با مراقب )ج
 هزينه احذ نظريه از کارشناس ) د



 

کـه از   مبنظور تأئيد مراتب فوق، امضـاءکنندگان زيـر  

طرف دولتهايشان دارای صالحيت می باشند ايـن معاهـده   

 .را امضا منودند

حمـــل .................... منقعدشـــده در تـــاريخ  

...................... 

ــان  ــه زبـــــــ و ...................... بـــــــ

متــون دارای  ]کليــه/ هــر دو [.....................

 .اعتبار يکسان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٦معاهده منونه در زمينه انتقال دادرسی در قلمرو کيفری  -٢۶

ــت و ........................................ دولــ

......................................... 

باعالقه شديد به توسعه تعامل بين املللـی و مهکـاری دو   

جانبه در زمينه عدالت کيفری، براساس اصول احرتام بـه  

 .صالحيت و عدم مداخله در امور داخلی دولتهاحاآميت و 

با اطمينان به اينکه چنين مهكاري بايـد سـبب پيشـربد     

اهداف عدالت، سازگاری  جمـدد مـرتکبين جـرايم و حلـاظ     

 .منافع بزه ديدگان گردد

با پذيرش اينکه انتقال دادرسی در قلمرو کيفری سـبب   

ض در اجرای مؤثر عدالت و زمينه ساز تقليل موارد تعار

 .صالحيتها می گردد

با آگاهی از اينکه انتقال دادرسی در قلمـرو کيفـری    

در کاهش موارد بازداشت قبل از حماکمه مؤثر و النهايه 

 .سبب تقليل مجعيت زندان می گردد

با اعتقاد راسخ به اينکه انتقال دادرسـی در قلمـرو    

 :به شرح ذيل توافق منودند. کيفری بايد گسرتش يابد

 قلمرو اجرا : ١ماده  

کـه عضـو ايـن     در مواقعی که حسب قـوانين دولتـی   -١ 

شخص مظنون به ارتکاب جرم حمسوب گردد، آن  قرارداد است

دولت در صورتی که اجرای مناسب عدالت ايجاب منايد، از 

دولت ديگری که عضو اين قرارداد است، درخواست ميکنـد  

 .که در خصوص اين جرم رسيدگی کند

رای ايـن معاهـده، طـرفين قـرارداد،     در چهارچوب اج-٢

تدابير قانونگذاری مناسب مبنظور تضمين اينکه درخواست 

دولت متقاضی در زمينه رسيدگی، به دولت متقاضـی عنـه   

اجازه اعمال صالحيت در موارد ضروری را اعطا مـی کنـد   

 .را در نظر مي گريند

                                                 
 .پيوست١١٨/۴۵قطعنامه مجمع عمومی شماره  -  ٤٦



 

 شيوه های ارتباط : ٢ماده  

اصـل  . تنظيم گـردد  درخواست رسيدگی بايد بصورت کتبی 

درخواست و اسناد تأئيد کننده و ارتباطات بعدی بايـد  

از طريق جماری ديپلماتيک مستقيمًا بين وزرای دادگسـرتی  

يا هر مقام ذيصالحی که توسط طرفين تعيني گرديـده اسـت   

 .صورت پذيرد

 اسناد موردنياز : ٣ماده  

درخواست رسيدگی بايد شامل يا منضـم بـه اطالعـات     -١ 

 :باشد زير

 .مقامی که درخواست را ارائه کرده است: الف

توصيف عملی که مبنای درخواست انتقال دادرسی قرار : ب

 گرفته است شامل زمان و حمل ارتکاب جرم 

بيان ماحصل حتقيقاتی که سبب ظن بـه ارتکـاب جـرم    : ج 

 .گرديده است

مقررات دولت متقاضی در زمينه جرم تلقی منودن عمـل  : د

 مزبور 

اعالم دقيق مشخصـات شناسـنامه ای، تابعيـت و حمـل     : ه 

 اقامت شخص مظنون 

اسنادی که مبنظور اثبات مندرجات درخواسـت رسـيدگی    -٢

ارائه گرديده است بايد منضم بـه ترمجـه آن بـه زبـان     

دولت متقاضی عنه يا زبان ديگـری کـه بـرای آن دولـت     

 .قابل پذيرش است، باشد

 تأئيديه و اعتبار :  ۴ماده 

با رعايت قانون ملی مشروط به اينکه طرفين به طريقه  

ديگری تصميم نگرفته باشـند، يـک درخواسـت رسـيدگی و     

اسناد مؤيد آن، مهچنين اسناد يا ساير موضوعاتی که در 



 

پاسخ به چنين درخواسـتی ارائـه مـی گـردد، نيازمنـد      

 ٤٧. تأئيد يا اعتبار نيست

 تصميم در زمينه درخواست :  ۵ماده  

مقامات ذيصالحيت دولت متقاضی عنه، بايد اقداماتی که  

برای اجراي درخواست رسيدگی با هدف اجرای بی نقـص آن  

ضرورت دارد حتی املقدور بصورت  کامل حسب قوانين خـود  

بعمل آورند و بايد فوری تصميم خودرا در ايـن زمينـه   

 .را به دولت متقاضی اطالع دهند

 جمرميت دوجانبه : ۶ماده  

درخواست رسيدگی ای بايد مورد پذيرش قـرار گيـرد    فقط

که عمل مبنای درخواست جرم تلقي و مشروط به اينکه در 

 .سرزمين دولت متقاضی ارتکاب يافته باشد

 ) رد( داليل عدم پذيرش: ٧ماده

چنانچه دولت متقاضی از پذيرش درخواست انتقال دادرسی 

ضی اعالم خودداری منايد، بايد داليل رد را به دولت متقا

 . منايد

 ٤٨:درخواست ممکن است در موارد ذيل رد شود

شخص مظنون تبعه دولت متقاضی نباشـد يـا بصـورت    : الف

 . عادی در دولت متقاضی عنه سکونت نداشته باشد

عمل حسب قوانين نظامي جرم باشد، مشروط به اينکـه  : ب

جرم ) غير اختصاصی( عمل مزبور حسب قانون کيفری عمومی

 .نباشد

جرم مرتبط بـا امـور ماليـاتی، تکـاليف، امـور        :ج 

  .گمرکی يا مبادالت پولی نباشد

 :وضعيت شخص مظنون: ٨ماده 

شخص مظنون می تواند عالقه و رضايت خود به دادرسی  -١ 

اين عالقه ممکـن اسـت   . در يکی از دو دولت را اعالم کند
                                                 

حسب قوانين برخی از کشورها قبل از ارائه اسناد از کشورهای ديگر ضرورت دارد اسناد مزبور توسط دادگاه هايشان مورد  -  ٤٧
  .ابراين در اين موارد ضرورت دارد شرط ضرورت تأئيد و اعتيار درج گرددپذيرش قرار گيرد، بن

حين مذاکرات براسا س اين معاهده دولتها ميتوانند بخواهند داليل ديگری برای رد، يا شرط ديگری را به اين فهرست اضافه  -  ٤٨
 .مالحظات  نظم عمومی برای مثال براساس ماهيت و شدت جرم، براساس حمايت از حقوق بشر اساسی يا. نمايند



 

بوسيله منايندگان قانونی يا خويشـاوندان نزديـک شـخص    

 .م شودمظنون اعال

قبل از تنظيم درخواست انتقال دادرسی،دولت متقاضی  -٢

در صورتی که امکانپذير باشـد بايـد بـه شـخص مظنـون      

اجازه دهد دفاع خود در زمينـه  جـرم موضـوع اهتـام و     

 متـواری مگر اينکه شـخص مزبـور   . بيان کند راانتقال 

 .طريق اجرای عدالت خمدوش گردد اين بوده يا به

 زهديده حقوق ب: ٩ماده  

دولتهای متقاضی و متقاضی عنـه بايـد ترتيبـی اختـاذ      

بـويژه حـق وی در جـربان    منايند که حقوق شخص بزهديـده  

خسارت يا دريافت غرامت، بر اثـر انتقـال دادرسـی در    

اگر در خصوص ادعـای بـزه ديـده    . گيردنمرض خطر قرار 

قبل از انتقال دادرسی، تـوافقی صـورت نگيـرد، دولـت     

. ه بزهديده اجـازه اقامـه دعـوی بدهـد    متقاضی عنه، ب

مشروط به اينکه قوانين آن دولت چنين امکانی را پـيش  

درصورت فوت بزه ديده اين مقررات به . بينی کرده باشد

مهان نسبت در حق خويشاوندان متوفی به اجرا در خواهـد  

 .آمد

اصـل  ( آثار انتقال دادرسی در دولت متقاضی: ١٠ماده  

 ) جمددمنع حماکمه و جمازات 

در صورت قبول دولت متقاضـی عنـه در زمينـه درخواسـت     

مربوط به اجرای تشريفات رسـيدگی عليـه شـخص مظنـون،     

دولت متقاضی موقتًا بايد تعقيـب را بـه حالـت تعليـق     

درآورد مگر حتقيقات مقدماتی ضروری شامل معاضدت قضايی 

قبل از زمانی کـه دولـت    آهنم تابه دولت متقاضی عنه، 

ه به دولت متقاضی اطـالع دهـد کـه پرونـده     متقاضی  عن

پـس از ايـن تـاريخ،    . بصورت قطعی خمتومه گرديده اسـت 

دولت متقاضی بايد بطور قطعی از ادامه تعقيب در خصوص 

 . جرم مشابه خودداری کند



 

 آثار انتقال دادرسی در دولت متقاضی عنه : ١١ماده  

اجرای انتقال دادرسـی حسـب توافـق بايـد مشـمول       -١ 

دولـت متقاضـی عنـه    . ين دولت متقاضی عنـه باشـد  قوان

هنگام تفهيم اهتام بايد عناصر اختصاصی توصيف قـانونی  

در مـواردی کـه صـالحيت    . جرم را بر مورد منطبق منايـد 

دولت متقاضی عنه مستند به مقررات مندرج در پاراگراف 

اين معاهده است کيفـر تعيـين شـده در ايـن      ١ماده  ٢

کيفـر مقـرر در قـانون دولـت     دولت نبايد شـديدتر از  

 .متقاضی باشد

تا جائيکه با قوانين دولت متقاضـی عنـه مغـايرتی     -٢

 رعايـت  وجود ندارد، هر اقدام در زمينـه رسـيدگی يـا   

الزامات آئين دادرسـی ای کـه در دولـت متقاضـی حسـب      

قوانين اين دولت صورت پذيرفته است در دولـت متقاضـی   

ابه ثاقدامات به معنه دارای اعتبار مشابه است و اين 

اين است که در يا بوسيله مقامات ذيصالح دولت  متقاضی 

 .عنه صورت پذيرفته است

 تدابير موقتی: ١٢ماده  

دولــت متقاضــی در مــواقعی کــه اراده خــود مبنــی بــر 

مـی منايـد، دولـت     اعـالم درخواست انتقـال دادرسـی را   

متقاضی عنه، حسب درخواست خمصوصی که در اين چهار چـوب  

حسـب قـوانين اش    له دولت متقاضی بعمل مـی آيـد،  بوسي

از قبيل بازداشت موقت يا توقيـف موقـت    تدابير موقتی

اشياء، را به اجرا درخواهـد آورد مشـروط بـه اينکـه     

جرمی که در درخواست انتقال دادرسی درج شـده اشـت در   

 .قلمرو سرزمينی دولت متقاضی صورت گرفته باشد

 تعدد رسيدگی های کيفری : ١٣ماده 

درمواقعی که رسيدگی های کيفری در زمان واحـد در دو   

يا چند دولت در خصوص شخص مظنون و جرم مشابه واحد در 

جريان باشد، دولت هـای ذيـربط ضـمن مشـورت در خصـوص      



 

  اينکه کداميک از آهنا به تنهايی رسيدگی را اجنام دهـد 

ايـن زمينـه صـورت مـی     تصميم می گيرند توافقی که در 

 .آثار درخواست انتقال دادرسی باشد مشمولگيرد بايد 

 هزينه ها : ١۴ماده  

هزينه هايی که طرفين قرارداد به سبب انتقال دادرسـی  

بازپرداخت منی گردد مگر اينکـه خـالف    آورندبه عمل می 

 .آن مورد موافقت هر دو طرف قرارداد قرار گرفته باشد

 ی مقررات هناي: ١۵ماده 

 ]قبـول يـا احلـاق     –تصـويب   [اين معاهده مشروط به -١

بايـد در اسـرع    ]قبول يا احلـاق  –تصويب  [اسناد . است

 .وقت مبادله گردد

اين معاهـده پـس ازسـی امـين روز بعـد از تبـادل        -٢

 یاز قـدرت اجرايـ   ]قبـول يـا احلـاق     –تصـويب   [اسناد

 .برخوردار خواهد گرديد

استهای پس از زمان قدرت اين معاهده در خصوص درخو -٣ 

اجرايی يافنت به اجرا درمی آيد اگرچه افعال يـا تـرک   

 .فعلهای ذيربط مربوط به زمان قبل از اين تاريخ باشد

هر  يک از دو طرف می تواند بصورت کتبی خامته اين  -۴ 

معاهده را به طرف ديگر اعالم منايد اين اعالميه شش ماه 

 .ر معترب خواهد بودبعد از تاريخ وصول توسط طرف ديگ

مبنظور تأئيد مراتب فوق امضاءشدگان زيـر کـه از طـرف    

دولتهايشان دارای صالحيت مـی باشـند ايـن معاهـده را     

 .امضاء کردند

ــاريخ   ــرده در تــ ــد کــ در .................منقعــ

 ......................حمل

 ]کليـه / هر دو[و .......................... به زبان

 .حقوق دارای اعتبار يکسان است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصـيه  ٤٩توافقنامه منونه در زمينه انتقال زندانيان خـارجی  -٢٧

  ٥٠هايی در خصوص درمان زندانيان خارجی

هفتمين کنگره ملل متحد در زمينه پيشـگيری از جـرم و   

 .درمان جمرمين

کنگره سازمان ملـل متحـد    ١٣با التفات به قطعنامه   

کـه در آن   ٥١.ری از جرم  و درمان جمرميندر زمين پيشگي

بر عالقه اعضاء سازمان ملل متحد بـرای ايجـاد  آئـين    

جمـرمين امکانپـذير    انتقـال دادرسی ای که بدان وسيله 

 .تاکيد گرديده است گردد

زنـدانيان در بازداشـت در تأسيسـات     مشـکالت باتصديق  

زندان کـه بـا شاخصـهايی از قبيـل اخـتالف در زبـان،       

 داب و رسوم، و مذهب قابل شناسايی استفرهنگ، آ

با حلاظ اينکه هدف سازگاری اجتماعی جمرمين، با اعطاء  

اختيار به زندانيان خارجی در زمينه سپری کردن جمازات 

 .در کشور متبوع يا حمل اقامت هبرت بدست می آيد

با اعتقاد به اينکه ايجاد آئـين دادرسـی راجـع بـه      

انتقال زندانيان خواه بصورت دوجانبه يا چنـد جانبـه   

 .از مطلوبيت فوق العاده برخوردار است

                                                 
49 -Seventh united Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders Milan, 
26 August – 6 September  1985: report prepared by the secretariat united nations publication 
chap.I.sect.D.1. annex I 
50 -Ibid annex II publication chapter 
51 -Six united Nation congress on the prevention of crime and the treatment of offenders Caracas 25 
August – 5 September 1980 report prepared by the secretion united Nations I.Sect B. 



 

با توجه به توافقات چند و دوجانبـه بـين املللـی در     

 زمينه انتقال زندانيان خارجی

 توافقنامه منونه در زمينه انتقال زندانيان خارجی  -١

اين قطعنامه را مورد قبول قرار می  ١مندرج در ضميمه 

 .دهند

توصيه های موضوع درمان زندانيان خارجی منـدرج در   -٢

 .زير را به تصويب می رسانند ٢ضميمه 

ند معاهده ای را بـا دولـت   ناز دول عضو دعوت ميک -٣ 

هــای ديگــر در موضــوع انتقــال زنــدانيان خــارجی در  

اند چنانچه خبواهند معاهـده  کشورهايشان منعقد ننموده 

موجود را مورد جتديدنظر قرار دهند در صورت اراده اين 

موضوع، توافقنامه منونه راجـع بـه انتقـال زنـدانيان     

 .خارجی ضميمه اين قطعنامه را مدنظر قرار می دهند

 گسـرتش درخواسـت در   حسباز مديرکل خواسته می شود  -۴ 

ی، بـه دول  توافقات راجع به انتقـال زنـدانيان خـارج   

بـا بـه کميتـه     را يـربط ذعضو، مساعدت منايد و گزارش 

 .گيری از جرم و نظارت، تقديم کندشپي

 



 

 1ضميمه 

 توافق منونه در زمينه انتقال زندانيان خارج   

 مقدمه  

ــت و ............................. دولـــــــــــــ

 ..................................دولت

بيشـرت مهکـاری دوجانبـه در    با عالقه شديد  به توسعه   

 قلمرو عدالت کيفری 

با اعتقاد به اينکه اين مهکاری سبب دستيابی بيشرت به  

اهداف عدالت و سازگاری اجتمـاعی اشخاصـی کـه جمـازات     

 .دربارة آهنا اجرا شده می گردد

با حلاظ اينکـه ايـن اهـداف، نيازمنـد ايـن اسـت کـه        

شده  حمروم جرمخارجيانی که از آزادی شان در نتيجه يک 

اند، اين فرصت به آهنا داده می شود که جمازات خـود را  

 .در جامعه خود سپری کنند

با اطمينان به اينکه اين هدف با انتقال زنـدانيان    

 :خارجی به کشورهايشان بنحو مطلوبرتی بدست می آيد

با اذعان به اينکه رعايت کامل حقوق بشر، به مهان حنو  

اخته شده بين املللی مندرج است که در اصول به رمسيت شن

 .بايد تضمين گردد

 :در موارد ذيل توافق کردند 

a.  اصول کلی 

بازسازی اجتماعی جمرمين بايد از طريق تسهيالتی که در 

اعاده اشخاص حمکوم به ارتکاب جـرم در خـارج   زمينه ی 

به کشور متبوع يا حمل اقامت مبنظور سپری منودن جمازات، 

 .ترويج گردد در اولين مرحله ممکن،

b.     انتقال اشخاص بايد براساس رعايـت متقابـل درخصـوص

 .به اجرا درآيد ترويج شده  حاکميت ملی و صالحيت،

انتقال جمرمين در مواردی به اجرا درمـی آيـد کـه     -٣

جرمی که سبب جمازات گرديده است قابل جمازات با کيفـر  



 

تعيين کننـده  ( حبس توسط مقامات قضايی دولت فرستنده

( و دولتی که انتقال به آن صـورت مـی پـذيرد   ) جمازات

 .با توجه به قوانين مليشان باشد) دولت اجرا کننده

انتقال ممکن است توسط دولت حمکوم کننده جمازات يـا   -۴

زنـدانی، مهچنـين   . دولت اجراکننده جمازات صورت گيـرد 

خويشاوندان نزديک وی، ممکن است عالقه خود به انتقـال  

مبنظور نيل . اعالم مناينددو دولت  را به هر يک از اين

به اين هدف، دولتهای طرف قرارداد بايـد زنـدانی را   

 .از طريق مقامات ذيصالح از اين موضوع مطلع منايد

انتقال بايد مسبوق به يک توافق بين هر دو دولـت  -۵ 

تعيين کننده جمازات و دولت اجراکننده  جمـازات باشـد   

 . نی باشدمهچنين بايد مبتنی بر رضايت زندا

 ]شرط رضايت [زندانی بايد بطور کامل از اين امکان -۶

و آثار قانونی انتقال بـويژه در مـورد اينکـه آيـا     

امکان تعقيب وی به دليل ساير جرايم ارتکابی ماقبـل    

 .انتقال وجود دارد يا نه، مطلع شود

بايد به دولت تعيين کننده جمازات، امکان بررسـی   -٧ 

 .و اظهارنظر در خصوص وجود رضايت زندانی داده شود

در  هر مقرره مـرتبط بـا انتقـال زنـدانی بايـد      -٨ 

مهچنين تدابير راجع  .باشد زمينه کيفر حبس قابل اجرا

 اسـت  به اعمال جمازات که ماحصل آن حمروميـت از آزادی 

 .يک رفتار کيفری ، باشد بدليل ارتکاب بايد

در مواردی که شخص بدليل فقـد اهليـت قـادر بـه      -٩ 

اعالم رضايت نباشـد، مناينـدگان قـانونی او در خصـوص      

 .اعالم رضايت بر انتقال ذيصالحيت هستند

 ساير الزامات : دوم 

انتقال فقط برپايه يک جمازات قطعی و معـين کـه    -١٠ 

 .رددارای قدرت اجرايی است صورت می پذي



 

در زمان درخواست انتقال، به عنوان يـک قاعـده    -١١ 

عمومی بايد الاقل شش ماه از مدت حمکوميت زندانی سپری 

نشده باشد با و جود اين انتقال مهچنين بايد در خصوص 

 .جمازات های نامعين نيز به اجرا درآيد

تصميم راجع به انتقال زندانی بايد بدون تـأخير  -١٢ 

 .اخذ گردد

انتقال داده شده برای اعمال جمازات تعيـين  شخص  -١٣ 

ی تواند برای بـار  منشده در دولت تعيين کننده جمازات 

دوم در دولت اجراکننده جمازات بابت رفتار مشاهبی کـه  

در دستور اجـرا برپايـه آن تعيـين شـده     مقرر جمازات 

 .است، مورد حماکمه قرار گيرد

 مقررات آئين دادرسی : سوم 

 :ذيصالح دولت اجراکننده جمازات بايدمقامات  -١۴

يا از طريق دستور قضـايی  ) بطور مستقيم( فورًا: الف 

 يا. يا اداری، اجرای جمازات را پيگيری منايند

بدين معنی که جبای جمازات منايند  جمازات را تبديل : ،ب

حتميل شده در دولت تعيين کننده جمازات ضمانت اجرايـی  

نده جمازات برای يـک جـرم   که حسب قوانين دولت اجراکن

 .هم عرض و مشابه منظور گرديده است تعيين منايند

در مواردی که انتقال دادرسی سبب ادامه جمـازات   -١۵ 

می شود،دولت اجراکننده جمازات، مـأخوذ بـه ماهيـت و    

مدت زمان جمازات به مهان حنو که بوسـيله دولـت تعيـين     

 . کننده جمازات مقرر گرديده است می باشد

اين حال چنانچه، جمازات مزبور از حيث ماهيـت يـا    با

قامنون دولت اجراکننده باشد اين دولت می  زمان مغاير

جمـازات يـا تـدبير مقـرر در      تواند ضمانت اجـرا يـا  

قبـول   مورد را قوانين خود در جرايم هم عرض و مشابه

 .داده به اجرا درآوردقرار 



 

جمـازات   در موارد تبديل جمازات، دولت اجراکننده -١۶ 

که در دولت تعيـين کننـده    با التفات جدی به جمازاتی

جمازات معين گرديده است، اختيار دارد بـا توجـه بـه    

قانون ملی خود ماهيت و زمان ضمانت اجـرا را تعيـين   

 .کند

يک ضمانت اجرای سالب آزادی با اين حال منـی توانـد    

 .به يک ضمانت اجرايی مالی تبديل گردد

ده جمازات مأخوذ به وقـايع اثبـات   دولت اجراکنن -١٧ 

شده به مهان حنو که در حکـم حمکوميـت در دولـت تعيـين     

 .کننده جمازات قيد گرديده است می باشد

مدت زمان بازداشتی که قبًال بوسـيله شـخص حمکـوم     -١٨ 

بايد  به اجرا درآمده استدولت  دو عليه در هر يک از

 .بطور کامل از ميزان جمازات هنايی کسر گردد

انتقال در هيچ موردی سبب تشديدوضـعيت زنـدانی    -١٩ 

 .منی گردد

کليه هزينه های ناشی از انتقال و مرتبط با محـل   -٢٠

ونقل بر عهده دولت اجراکننده جمازات است مگر اينکـه  

دو دولت تعيين کننده و اجراکننده جمـازات بـه طريـق    

 .ديگری توافق منايند

 اجرای جمازات و عفو : چهارم 

ای جمازات مشمول قوانين دولت اجراکننده جمازات اجر-٢١

 .است

هر دو دولت تعيين کننـده جمـازات و اجراکننـده     -٢٢ 

 .جمازات صالحيت اعطاء عفو و خبشودگی را دارند

 شروط هنايی : پنجم 

اين توافقنامه در خصوص کليه حمکوميـت هـا خـواه     -٢٣

 قبل يا بعد از قدرت اجرايی يا منت آن حمقق شده باشـد 

 .قابل اجراست



 

اسـناد  . اين توافقنامه بايد بـه تصـويب برسـد    -٢۴ 

سـپرده  ...............تصويب بايد در اسرع وقـت بـه  

 .شود

در سی امين روز پس از روزی کـه   اين توافقنامه -٢۵ 

اســناد تصــويب مبادلــه  گرديدنــد از قــدرت اجرايــی 

 .برخوردار می گردد

هر يک از طرفين قرارداد، ميتواند ختم قرارداد  -٢۶ 

اعـالم خـتم   . اعـالم کنـد  ..........را بصورت کتبی به

ــالم آن    ــه اع ــاريخی ک ــد از ت ــاه بع ــش م ــرارداد ش ق

وصــول گرديــد معتــرب ...................... بوســيله

مبنظور تأئيد مراتب فوق امضاءکنندگان زيـر کـه   . است

الحيت ميباشند اين معاهده از طرف دولتهايشان دارای ص

 .را امضاء کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٢ ضميمه 

 توصيه نامه در خصوص درمان زندانيان خارجی 

در تأسيسات زندان فقط بدليل نوع تابعيت نبايـد   -١ 

 .مکان خاص برای زندانيان خارجی تعيين گردد

زندانيان خارجی مهانند زندانيان ملی، بايد دسرتسی  -٢

حتصـيل، کـار و آموزشـهای حرفـه ای داشـته       برابر به

 .باشند

زندانيان خارجی بايد علی االصول استحقاق تعيـين   -٣ 

اتباع داخلـی برخـوردار    به مانندجايگزين های حبس، 

 .باشند

زندانيان خارجی بايـد فـوری پـس از معرفـی بـه       -۴ 

بصورت کتبی، از  اصوالزندان، به زبانی که ميفهمند و 

شيوه اداره زندان شامل قواعد ذيربط  چهارچوهبای اصلی

 .و مقررات آن اطالع يابند

عقايد و فـرايض مـذهبی و آداب و رسـوم زنـدانيان      -۵

 .خارجی بايد مورد احرتام قرار گيرد

زندانيان خارجی بدون تأخير بايـد از حـق خـود در    -۶

زمينه درخواست مالقات بامشاورين ذيصالح مهچنـين سـاير   

خود آگاه گردند اگر زنـدانی  اطالعات مربوط به وضعيت 

خارجی خواستار دريافت مساعدت از مقامات ديپلماتيـک  

بايـد   اين مقامـات مالقات با  زمينه يا کنسولی گردد،

 .در اسرع وقت فراهم شود

يـک معاضـدت مناسـب بـه      يد اززندانيان خارجی با -٧

زبانی که می فهمند در مواقع  درمان يا آمـوزش هبـره   

مند گرند از اين قبيل است مواردی کـه مـورد اعـرتاض    

زندانی است، انطباق با وضعيت های خاص، غذای ويـژه،  

 .اظهارات مذهبی، و مشورت کردن



 

مالقات زندانی خارجی بـا خـانواده اش و هنادهـای     -٨ 

يله متهيـد کليـه فرصـتهای ضـروری     اجتماعی بايد بوسـ 

. مالقات و مکاتبه با رضايت قبلی زندانی، تسهيل گردد

به سازماهنای بشردوستانه بين املللی از قبيـل کميتـه   

بين املللی صليب سرخ، بايد اين امکان داده شـود کـه   

 .به زندانيان خارجی کمک منايند

انعقاد توافقات دويا چندجانبه در زمينه نظـارت   -٩ 

معاضدت به جمرمينی که جمازاتشان تعيين گرديده يـا   يا

مشمول عفو گرديده اند می تواند در حل مشکالت فراروی 

 .جمرمين خارجی نقش مثبت ايفا کند

نظارت بر جمرمينـی کـه    معاهده منونه در زمينه واگذاری اختيات -٢٨ 

 ٥٢.ط جمازات يا آزاد گرديده اندبصورت مشرو

....... ....................دولــــــــــــــــــت

 ........................ودولت

يا عالقه به تقويت بيشرت مهکاری بين املللـی و مهکـاری    

دو جانبه در زمينه  عدالت کيفری براساس اصول احرتام 

به حاکميت ملی و صالحيت ومنع مداخله در امور داخلـی  

 دولتها

با اعتقاد به اينکـه چنـين مهکـاری ای در دسـتيابی      

عدالت، سازگاری جمـدد اشـخاص حمکوميـت     بيشرت به اهداف

 .يافته و منافع بزه ديدگان مؤثر است

با اذعان به اينکـه واگـذاری اختيـارات نظـارت بـر      

جمرمينی که بصورت مشروط جمازات يا آزاد شده انـد مـی   

افزايش استفاده از جايگزين های زندان نقش  در تواند

 .مثبتی ايفا کند

در کشور زادگـاه جمـرم   با آگاهی ازاينکه اين نظارت  

جبای اجرای عدالت در کشوری کـه جمـرم ريشـه ای در آن    

ندارد، درسازگاری جمدد، سريع و مؤثر جمرم بـا جامعـه   

 .اثر گذار است
                                                 

 ضميمه  ١١٩/۴۵قطعنامه مجمع عمومی شماره  -  ٥٢



 

با اطمينـان بـر اينکـه بـازپروری اجتمـاعی جمـرمين        

استفاده زياد از جـايگزين هـای حـبس بايـد از طريـق      

بصورت مشروط  ی کهنايجاد تسهيالت نظارت در زمينه جمرمي

، در دولتشـان يـا اقامتگـاه    انـد  جمازات يا آزاد شده

  عاديشان  گسرتش يابد

 :به شرح ذيل توافق منايند 

 قلمرو اجرا -١ماده  

حسـب يـک تصـميم     اشخاصـی کـه  اين معاهده در مورد -١ 

قضايی هنايی به سبب ارتکاب جرم حمکوم گرديد به شـرايط  

 :زير به اجرا درمی آيد

اعـالم   از نـوع تعويـق  شخص مشـمول آزادی مشـروط   ) الف

 .جمازات گرديده باشد

مشمول يک جمازات تعليق شده در زمينـه سـلب آزادی   ) ب 

 .قرار گرفته باشد

مـور   جمـازات اجـرای   حسـب آن  مشمول يک جمازات، که) ج 

متـام يـا قسـمتی از     يا) پارول( اصالح قرار گرفته است

 جمـازات يـا بعـد از آن   جمازات، خواه در زمـان تعيـين   

  .باشدبصورت مشروط تعليق گرديده است قرار گرفته 

. 

( دولتی که تصميم به جمازات در آن گرفته شـده اسـت   -٢ 

( می تواند از  دولـت ديگـر  ) دولت تعيين کننده جمازات

( مسئوليت اجرايی تصميم خبواهد )دولت اجراکننده جمازات

  .را برعهده گيرد)  واگذاری نظارت

 شيوه های برقراری ارتباط : ٢ه ماد

درخواست واگذاری اختيار نظـارت بايـد بصـورت کتبـی      

ايــن درخواســت اســناد تأئيدکننــده آن، . صــورت گيــرد

ارتباطات بعدی بايد از طرق ديپلماتيک بصورت مسـتقيم  

بين وزرای دادگسرتی يا هر مقام ذيصالح ديگری که توسـط  

 .طرفين تعيين گرديده است، بعمل آيد



 

 اسناد موردنياز :  ٣ده ما

درخواست واگذاری اختيار نظارت بايد شامل اطالعـات   -١

ضــروری در زمينــه مشخصــات شناســنامه ای، تابعيــت، و 

اين درخواست بايد . اقامتگاه شخص حمکوميت يافته باشد 

ايـن   ١منضم به اصل يـا تصـوير تصـميم موضـوع مـاده      

يی اسـت  معاهده و تصديق اين موضوع که تصميم مزبور هنا

 .باشد

کـه درتأئيـد درخواسـت واگـذاری اختيـار       یاسناد  -٢

نظارت ارسال می گردد بايد منضم به  ترمجه آن به زبان 

دولت متقاضی عنه يا زبان  ديگری که در آن دولت قابل 

 .است باشدقبول 

 تأئيد اعتبار – ۴ماده 

عدم توافق برخالف اين  صورتبا رعايت قوانين ملی و در 

موضــوع، درخواســت واگــذاری اختيــار نظــارت و اســناد 

تأئيدکننده آن مهچنين اسناد و موضوعات ديگـری کـه در   

، نيازمنـد تأئيـد يـا    ضروری است پاسخ چنين درخواستی

 ٥٣.اعتبار نيست

 تصميم در زمينه درخواست  -۵ماده 

مقامات ذيصالح دولت اجراکننـده جمـازات اقـداماتی کـه     

برای اجرای درخواست نظارت، تا حـدی کـه امکانپـذير،    

است حتت قوانين خود بعمل آورد و سريعًا تصميم خـود را  

 .به دولت تعيين کننده جمازات اعالم منايد

  ٥٤جمرميت دوگانه:  ۶ماده  

رخواست واگذاری اختيار نظارت صـرفًا در مـواردی کـه    د

ولـت  موضوع در خواست، در  صورتی که در سـرزمين د  عمل

اجراکننده صورت ميگرفت جنبه کيفـری داشـت بـه اجـرا     

 .درمی آيد

                                                 
برخی کشورها، تصديق صحت، قبل از اينکه اسناد ارسالی از کشورهای ديگر، در دادگاه هايشان ضروری است،  قوانين -  ٥٣

  .بنابراين، در اين موارد درج شرط تصديق صحت ضرورت دارد
 .درموقع مذاکرات راجع به اين معاهده دولتها ميتوانند از شرط مجرميت دوگانه صرفنظر نمايند -  ٥٤



 

 ٥٥داليل عدم پذيرش: ٧ماده 

دولت اجراکننـده از قبـول درخواسـت واگـذاری     چنانچه 

اختيار نظارت، خودداری کند بايد داليل عدم پـذيرش را  

در موارد ذيل . منايد اعالمبه دولت تعيين کننده جمازات 

 :ممکن است از قبول خودداری گردد

ــف ــورت  : ال ــه بص ــت يافت ــخص حمکومي ــادیش ــت  ع در دول

 .اجراکننده جمازات ساکن نباشد

حسب قـوانين نظـامی جـرم     صرفا موضوع درخواست عمل: ب 

باشد بدين معنی که حسب قـوانين عمـومی کيفـری جنبـه     

  .کيفری نداشته باشد

با امور مالياتی، تکـاليف امـور   جرم ذيربط مرتبط : ج

 .باشد گمرکی يا مسايل پولی

حسب تشخيص دولـت اجراکننـده جمـازات، جـرم دارای     : د 

 .ماهيت سياسی باشد

دولت اجراکننده جمازات، حسب قوانين خود، نتواند :  و 

 اينکـه نظارت را اجنام دهد يا ضمانت اجـرا را بـدليل   

 .درآوردبه اجرا  لغو گرديده است حسب مرور زمان

 وضعيت شخص حمکوميت يافته : ٨ماده 

هنگام تعيين جمازات يا حماکمه، شخص می تواند به دولت  

تعيين کننده جمازات صريحًا رضايت خود را بـه واگـذاری   

اختيار نظـارت و اراده اش را بـر التـزام بـه کليـه      

مهچنـين ايـن رضـايت ميتوانـد     .شرايط مقرر اعـالم کنـد  

بوسيله مناينـدگان قـانونی وی يـا خويشـاوندان اعـالم      

در مـواردی کـه   يـا   که مناسـب اسـت  در مواردی  .گردد

مناسب تشخيص داده شـود دولتـهای طـرف قـرارداد جمـرم      

خويشاوندان نزديک وی را در جريان امکانات و حقـوق  يا

 .موضوع اين معاهده قرار ميدهند

                                                 
ات راجع به اين معاهده،د ولتهامی توانند داليل ديگری را برای عدم پذيرش يا شرايطی را به اين فهرست در درموقع مذاکر -  ٥٥

ارتباط با مواردی از اين قبيل،  ماهيت يا شدت جرم، براساس حمايت از حقوق بشر اساسسی، يا مالحظات راجع به نظم عمومی 
 .اضافه نمايند



 

 حقوق بزهديده : ٩ماده  

دولتهای تعيين کننده و اجراکننده جمازات ترتيبی اختاذ 

يار نظـارت، حقـوق بـزه    خواهند کردکه در واگذاری اخت

ديده به ويژه در زمينه جربان خسارت يا دريافت غرامـت  

در . باستناد اين واگذاری در معرض خطـر قـرار نگيـرد   

موارد فوت بزه ديده، اين مقررات در خصوص خويشاوندان 

 .وی به اجرا در خواهد آمد

آثار واگذاری اختيار نظارت بردولت تعيـين   -١٠ماده  

 کننده جمازات 

پذيرش مسئوليت توسط دولت اجراکننده در زمينه اجرای  

مندرجات تصميم دولت تعيين کننده جمازات صـالحيت دولـت   

 .اخير را در زمينه اجرای جمازات از بين می برد

آثــار واگــذاری اختيــار نظــارت بــر دولــت  -١١مــاده 

 اجراکننده جمازات 

بعـد از آن   تشريفاتنظارت واگذارشده حسب توافق و  -١

صـرفًا  . يد مطابق قوانين دولت اجرا کننده بعمل آيدبا

آن دولـت، تـا   . دولت اختيار لغو موضـوع را دارد  اين

حمدوده ای که ضروری بداند، شرايط و تـدابير مقـرر را   

با قوانين خود تطبيق می دهد، مشروط بـه اينکـه ايـن    

شرايط و تدابير، باتوجه به ماهيت يا  زمان، شـديدتر  

لت تعيين کننده جمازات اعالم گرديـده  از آنچه که در دو

 .است، نباشد

چنانچه دولت اجراکننده، جمـازات مشـروط يـا آزادی     -٢

مشروط را لغو کند، بايد جمازات را با رعايـت قـوانين   

خود، بدون اينکه از حمـدوده تعيـين شـده توسـط دولـت      

 .تعيين کننده جمازات فراتر رود، به اجرا درآورد

 اطالعات : ١٣ماده  

دولتهای طرف قرارداد، تا حديکـه ضـروری اسـت هـر      -١

گونه  اطالعات در خصوص هروضعيتی که احتماًال تدابير يا 



 

نظارت يا اجرا را در دولت اجراکننـده را حتـت تـأثير    

بدين منظـور ايـن   . قرار می دهد را نگهداری می منايند

دولتها تصوير هر تصميم در اين زمينـه را ارسـال مـی    

 .منايند

از انقضاء مدت نظـارت، دولـت اجراکننـده بـه      بعد -٢

دولت تعيين کننده جمـازات در زمـان درخواسـت، گـزارش     

هنايی در زمينه رفتار شخص حتت نظارت، و ميـزان رعايـت   

 .تدابير در نظر گرفته شده را ارائه خواهد داد

 هزينه ها :  ١۴ماده 

ــده     ــت اجراکنن ــرا در دول ــارت و اج ــای نظ ــه ه هزين

گردد مگر اينکه برخالف اين موضوع توسـط  بازپرداخت منی 

دولت تعيين کننده جمـازات و دولـت اجراکننـده جمـازات     

 . توافق گرديده باشد

 مقررات هنايی : ١۵ماده 

 ]تصـويب، قبـول  يـاا حلـاق     [اين معاهده مشروط به -١ 

 .است

بايد در اسرع وقت مبادلـه   ]تصويب، قبول، احلاق [اسناد

 .گردد

سـی امـين روز بعـد از روزی کـه     ، در اين معاهـده  -٢

مبادلـه گرديـده قـدرت     ]تصويب، قبول، يا احلاق [اسناد

 .اجرايی می يابد

اين معاهده، در زمينه درخواستهای بعـد از تـاريخ    -٣

الزم االجرا گرديدن به اجرا درمی آيد اگرچه افعال يـا  

 .ترک فعلهای ذيربط قبل از اين تاريخ حمقق شده باشد

هر يک از دوطرف قـرارداد ميتوانـد بصـورت کتبـی      -۴ 

خامته اين معاهده را به طرف ديگر اطالع دهد اين اعـالم  

ختم معاهده، بعد از انقضاء شـش مـاه از تـاريخی کـه     

 .بوسيله طرف ديگر دريافت گرديد مؤثر خواهد بود



 

مبنظور تأئيد مراتب فوق امضاءکنندگان زير که از طرف  

صالحيت مـی باشـند ايـن معاهـده را      دولتهايشان دارای

 .امضاء منودند

ــاريخ  ــده در تـ در ........................ منقعدشـ

 ......................حمل

هر  [..................زبان.................... و 

 .متون دارای اعتبار يکسان است ]کليه/ دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرايمـی کـه بـه ميـراث     معاهده منونه در زمينه پيشگيری از -٢٩

 ٥٦٥٧.می رساند بفرهنگی ملتها و اشياء منقول آسي

                                                 
56 -Eighth united Nation congress in the prevention of crime and the treatment of offenders , Havana 27 
August -7 September 1998 : report prepared by the secretariat (united Nation publication). Chap.B.1- 
annex.    

به  [بط با جبران خسارت اموال منقول فرهنگی می توان بجای اين عنوان از عنوان جايگزين معاهده نمونه در زمينه جرايم مرت - ٥٧

   ] ٢٠٢متن مراجعه شود ص 

  



 

ــت  و ....................دولــــــــــــــــــــــ

 ........................دولت

 با درک ضرورت مهکاری در قلمرو عدالت  کيفری 

با آرزوی افـزايش اثرخبشـی مهکـاری بـين دو کشـور در       

زمينه مبارزه با اعمال کيفری مربوط به اشياء منقـول  

فرهنگی از طريق ايجاد تدابيری در خصـوص جلـوگيری از   

محل و نقل غيرقانونی فراملی اشياء منقول فرهنگی اعـم  

از اينکــه مســروقه باشــد يــا نباشــد، اعمــال ضــمانت 

و کيفـری و مقـررات راجـع بـه      اجراهای مناسـب اداری 

 :روشهای اعاده به شرح زير موافقت کردند

  ٥٨قلمرو اجرا و تعاريف -١ماده  

شامل اموالی  ٥٩در اين معاهده اشياء منقول فرهنگی  -١

می شود که حسب داليل مذهبی يا غيرمذهبی نظر به امهيـت  

باستانشناسی، ما قبل تاريخی، تاريخی، ادبی، هنری يا 

صادرات  قرراتعلمی بوسيله يک دولت بطور مشخص مشمول م

قرار گرفته و در يک يا چند طبقه از طبقات زير قـرار  

 .ميگيرد

ت گياهـان يـک   جمموعه نادر و اسـطوره ای حيوانـا  ) الف

ســرزمين، فســيلها و اســکلت هــا و اشــياء دارای ارزش 

 .ديرينه شناسی

اشياء مربوط به تاريخ شامل تاريخ علـم، فنـآوری،   ) ب

تــاريخ نظــامی، و تــاريخ جوامــع و مــذاهب و مهچنــين  

زندگانی رهربان، انديشمندان،دانشمندان و هنرمنـدان و  

اه ملی ساير نشانه های ملی و کليه وقايعی که از ديدگ

 .دارای امهيت است

                                                 
در اين معاهده شامل کليه مواردی که اموال منقول فرهنگی توط ) الف: عبارتند از ١پاراگراف  ١جايگزين های پيشنهادی ماده  -  ٥٨

) ب(يا. وسط آن دولت قرار گرفته استدولت عضو بطور خاص به اين عنوان شناخته شده و موضوع مقررات کنترلی صادرات ت
اين معاهده شامل آندسته از اموال منقول فرهنگی که بطور شخص حسب توافق دو دولت، مشمول مقررات کنترلی صادرات قرار 

  . گرفته است
از واردات  کنوانسيون يونسکو در زمينه وسايل ممنوع و پيشگيری کردن ١اين  طبقه بندی تقريبًا از فهرستی که در ماده  -  ٥٩

مع الوصف اين فهرست متن است جامع نباشد و دولت های عضو . تبعيت می کند ١٩٧٠وصادرات و انتقال مالکيت اشيا فرهنگی 
 .ممکن است بخواهند طبقات ديگری را بدان بيافزايند



 

اعـم   چيزهايی که از حفاری يا کشفيات باستانشناسی) ج

از حفاريها يا کشفيات غيرجماز، خواه در خاک باشد يـا  

 .زير آب

 بدست آمده است  

هنری يا تـاريخی يـا مکاهنـای     عاجزای مقابر و بقا) د

ســاقط  عدارای ارزش باستانشناســی کــه از حــيظ انتفــا

  .گرديده اند

موارد مربوط بـه عهـد باسـتان، شـامل ابـزارآالت،      ) ه

سراميک ها، زيورآالت، ابزار موسيقی، سفالگری، کتيبـه  

 ها از هر نوع که باشد، سکه ها، مهرهای دارای

حکاکی جواهرات، سالحها، موارد مربوط به دفن وکفن بـا  

 .هر وصف

 :اشياء دارای فايده هنری از قبيل) ز

م ها کـه متامـًا بوسـيله    عکسها، نقاشيها، و رس) الف  

( به کمک هـر چيـز يـا هـر مـاده     . دست ايجاد شده است

باستثناء طراحيهای صنعتی، حمصوالت  صنعتی کـه بوسـيله   

 ).دست تزئين شده اند

کارهای اصل در زمينه هنر جمسمه سازی و سنگ تراشی ) ب 

 .با هر ماده ای

حکاکی اصل، قلـم کـاری،  چـاپ هـای رنگـی و هنـر       ) ج

 .عکسربداری

 روی هم سوار کردن و مونتاژ با هر ماده ای ) د

خطی نادر و مربوط به مراحل اوليه، کتب قديمی،  نسخ)ح

اسناد و انتشارات دارای ارزش ويـژه تـاريخی، هنـری،    

 بصـورت علمی، ادبی، يا دارای ارزش ديگر منفـردًا يـا   

 .جمموعه

متربهای پستی، يامتربهای مربوط به عوايـد، يامتربهـای   ) ط 

 ./مشابه منفردًا  يا بصورت جمموعه



 

آرشيوها، شامل آرشيوهای ضـبط صـوت، عکـس و هنـر     ) ی 

 فيلمربداری

چيـدمان لـوازم خانـه و اثاثيـه     به  موارد مربوط ) ک

منزل و ابزارآالت موسيقی دارای بيش از يکصدسال سابقه 

 .تاريخی

پس از الزم االجراشدن شامل اشياء منقول  معاهدهاين  -٢

بصورت غيرقانونی به دولـت ديگـر خـارج    که  ای فرهنگی

 ٦٠.گرديده است می گردد

 اصول کلی -٢ماده  

 :هر دولت عضو موظف است -۴ 

تدابير مقتضی مبنظـور ممنوعيـت واردات و صـادرات    : الف

که در دولت عضو ديگـر بـه   ) الف( اشياء منقول فرهنگی

که بصورت غيرقـانونی از دولـت عضـو    ) ب(قت رفته ياسر

 .ديگر وارد شده است را اختاذ منايد

تدابير مقتضی مبنظور ممنوعيت تصاحب  معامله اشـياء  :ب 

منقول فرهنگی که برخالف ممنوعيت هـای ناشـی از اجـرای    

اخيراالذکـر وارد سـرزمينش شـده    ) الف( پاراگراف فرعی

 .است را اخذ  منايد

ممانعت اشخاص ومؤسسات واقع در سـرزمينش از   مبنظور) ج 

بين املللی در زمينه اشياء  تبانیداخل شدن به هر نوع 

 .الزم را وضع  کند مقرراتمنقول فرهنگی 

اطالعات مربوط به اشياء منقول فرهنگی مسـروقه را  ) د 

به يک بانک اطالعاتی بين املللی کـه در آن خصـوص بـين    

 ٦١.ال منايدطرفين توافق گرديده است، ارس

                                                 
اعاده اشياء فرهنگی  دولت های عضو ممکن است مقرراتی را منظور نمايند که حسب آن با انقضاء مدت مقرر حق درخواست -  ٦٠

  .منقول مسروقه يا بصورت غيرقانونی خارج شده، ساقط گردد
جامعه بين المللی در اين قلمرو توسعه بيشتری خواهد داد بويژه دولت های عضو آينده که فرصت اجرای اين روش را در   -  ٦١

کنگره های ملل متحد در زمينه پيشگيری از .) c.۶قسمت  ١بنگريد به کنگره هشتم ملل متحد بخش.( زمينه پيشگيری از جرم دارند
  . جرم و درمان مجرمين می تواند سبب توسعه ابتکارات در اين جهت گردد



 

بـا حسـن    خريدارحقوق تدابير مقتضی برای تضمين )  ه 

اشيا منقول فرهنگی ای که در بانـک اطالعـات بـين     نيت

 ٦٢.خواهد گردد اختاذ رااملللی فهرست گرديده است،

ايجاد سيستمی که بدان وسيله صادرات اشياء منقـول  ) و

فرهنگی با صدور يـک  پروانـه صـادرات قـانونی تلقـی      

 ٦٣.گردد

تدابير مقتضی برای تضـمين اينکـه خريـدار اشـياء     ) ز

منقول فرهنگی که فاقد پروانه صادرات از دولـت ديگـر   

است و شخص اين اشياء منقول فرهنگی را قبل از تـاريخ  

الزم االجرا شدن اين معاهده حتصيل نکرده باشد، بعنـوان  

که اشـياء منقـول فرهنگـی را بـا حسـن نيـت در        شخصی

  ٦٤.حمسوب خنواهد گرديداختيار گرفته است 

از کليه امکانات در دسـرتس از قبيـل گسـرتش آگـاهی     ) ح

عمومی مبنظور مبارزه عليه واردات و صـادرات غيرجمـاز،   

 .مرمت، حفاری استفاده منايند

هر يک از دولت هـای عضـو  متعهـد اسـت تـدابير        -٢ 

مقتضی را مبنظور يافنت و اعاده هر شیء منقـول فرهنگـی   

ف فرعی الف فوق حسب درخواست دولت عضـو  مشمول پاراگرا

 .ديگر معمول دارد

 ضمانت اجراها  -٣ماده  

را در خصـوص   ٦٥هردولت عضو موظف است ضـمانت اجراهـايی  

 :اشخاص زير به اجرا درآورد

اشخاص يا مؤسساتی کـه بابـت واردات و صـادرات    ) الف 

غيرقانونی اشياء منقول فرهنگی مرتکب تقصـير گرديـده   

 .اند

                                                 
 .اين مقرره جنبه تکميلی  داراد و جانشين قواعد عادی راجع به داراشدن با حسن نيت ندارد-  ٦٢
های ممنوعيت و پيشگيری از واردات وصادرات و انتقال  کنوانسيون راجع به شيوه ۶اين تشريفات، تشريفات مندرج در ماده  -  ٦٣

 .مالکيت اشياء فرهنگی مغايرت ندارد
دولت های عضو  ممکن است بخواهند برخی از  انواع جرايم عليه اشياء منقول فرهنگی را به فهرست جرايم قابل استرداد که -  ٦٤

 )پيوست –مجمع عمومی  ١۶۶/۴۵بنگريد به قطعنامه ( تحت شمول معاهدات استرداد است اضافه نمايند
 .نظر بگيرند دولتهای عضو ممکن است حداقل کيفر را برای برخی جرايم در -  ٦٥



 

اص يا مؤسساتی که عليرغم اطالع، اشياء منقـول  اشخ) ب 

يا اشياء منقول فرهنگی مسـروقه   را حتصيل منودهفرهنگی 

يا بطور  غيرقانونی وارد شده را مورد معاملـه قـرار   

 .دهند

اشياء يا مؤسساتی که داخـل در تبـانی هـای بـين     ) ج 

املللی در زمينه حتصيل صادرات يا واردات اشياء منقـول  

 . های غيرقانونی گرديده اند وشهایتاريخی با ر

 آئين دادرسی  -۴ماده 

درخواست های موضوع اعاده بايد از طريق ديپلماتيک  -١

دولت متقاضی بايد به هزينه خود، اسـناد و  . بعمل آيد

ساير داليل از قبيل تاريخ صـادرات، کـه بـرای اثبـات     

 .دعوی و اعاده الزم است را هتيه کند

ه در طول اعاده و حتويل اشـياء  کليه هزينه هايی ک  -٢

منقول تاريخی حادث مـی شـود بايـد بـه وسـيله دولـت       

هيچيک از اشخاص يا مؤسسات حـق   ٦٦.متقاضی پرداخت گردد

اقامه دعوی بابت هرنوع جربان خسارت از دولت عضوی کـه  

دولـت  . اشياء مورد ادعا را اعـاده مـی کنـد، نـدارد    

هبر شکل بـه   متقاضی هيچ مسئوليتی در خصوص جربان خسارت

نفع اشخاص يا مؤسساتی که در ارسال غيرقانونی اشـياء  

مـع  . به خارج ، مشارکت داشته اند، ندارد موضوع دعوی

اين دولت بايد خسارت منصفانه به هـر شـخص يـا     الوصف

مؤسسه ای که با حسن نيت اين اشياء را بدست آورده يا 

 .تصرف وی بر اين اشياء غيرقانونی است بپردازد

فين موافقت می  منايند که هيچگونه حقـوق گمرکـی   طر -٣

يا عوارض از اين اشياء منقول که بـا توجـه بـه ايـن     

 . کنندنمعاهده کشف شده و اعاده می گردد دريافت 

دولت های عضو موافقت می منايند که کليـه اطالعـاتی    -۴

که در مبارزه عليه جـرايم مراجـع بـه اشـياء منقـول      
                                                 

يا هزينه های فراهم کردن خسارت بين دو طرف / دولت های عضو ممکن است بخواهند اين موضوع را که کليه هزينه ها و -  ٦٦
 ).٢٠۵به متن مراجعه شود ص .( تقسيم گردد مورد بررسی قرار دهند



 

اختيــار يکــديگر قــرار  فرهنگــی مســاعدت منايــد را در

 ٦٧.دهند

هر دولت عضو بايد اطالع راجع به قوانين مرتبط بـه   -۵

محايت از اشياء منقول فرهنگی شا ن را به بانکهای بين 

املللی که بين دو دولت مورد موافقت قرار ميگيرد قرار 

 ٦٨.دهند

 ٦٩مقررات هنايی:۵ماده 

. اسـت  ]تصويب، قبول، احلـاق  [اين معاهده مشروط به -١ 

بايد در اسرع وقت از طريق  ]تصويب، قبول، احلاق [اسناد

 .ديپلماتيک مبادله گردد

اين معاهده در سی امين روز بعـد از روزی کـه اسـناد    

مبادله گرديد قدرت اجرايی می  ]تصويب، قبول، احلاق [به

 .يابد

هر يک از دو طرف قرارداد می تواند بصورت کتبـی    -٣ 

اين اعالم . ه طرف ديگر اطالع دهدخامته اين معاهده را ب

ء شـش  مـاه از تـاريخی کـه     انقضاختم معاهده بعد از 

 .بوسيله طرف ديگر دريافت گرديده است مؤثر خواهد بود

اين معاهده،  جنبـه تکميلـی دارد و بـه هـيچ حنـو       -۴

 مشارکت در تعامالت بين املللی ديگر را حمدود منی کند

دگان زير که از طـرف  مبنظور تأئيد مراتب فوق امضاءکنن

دولتهايشان دارای صالحيت مـی باشـند ايـن معاهـده را     

 .امضاء کردند

در ..........................منعقدشــده در تــاريخ  

 ..........................حمل

                                                 
با رعايت قوانين داخلی بويزه قوانين « :نمايندرا شرح ذيل تنظيم  ٣پاراگراف  ۴برخی از دولتها ممکن است بخواهند صدر ماده  -  ٦٧

 .»....راجع به دسترسی به اطالعات و حمايت از حريم خصوصی و 
مجمع عمومی و بطورکلی تعدادی از قطعنامه های کنفرانس  ١٩٨٩نوامبر  ۶در  ١٨/۴الزم به ذکر است که قطعنامه شماره  -  ٦٨

در زمان . وت کرده اند که فهرست اشياء فرهنگی ملی خود را تهيه نمايندعمومی يونسکو دولت های عضو را با کمک يونسکو دع
کشور بوسيله يونسکو  جمع آوری،  ٧۶تنظيم پيش نويس اين معاهده، متون قوانين ملی در زمينه حمايت از اشياء منقول فرهنگی از 

 .چاپ و منتشر گرديده است
ينه تشريفات حل و فصل اختالفات موضوع اين معاهده بررسی و دولت های عضو ممکن است بخواهند مقرراتی را در زم -  ٦٩

 .مقرر نمايند



 

.............................. در

 .زبان.........................و

 .کسان استمتون دارای اعتبار ي ]کليه/ هر دو [

 

 

معاهده منونه در زمينه اعاده وسايل نقليه مسروقه يـا ناشـی از    -٣٠

 ٧٠.خيانت در امانت

دولتـهای  ( يـا  ]نام کشـور  [و دولت  ]نام کشور [دولت( 

 ٧١)عضو اين معاهده

 ٧٢)دولت های عضو اين معاهده( 

شد سرقت و قاچاق غيرقـانونی  رو به ربا  تصديق مسئله 

 وسايل نقليه موتوری 

با حلاظ مشکالتی کـه فـراروی مـالکين بـدون تقصـير در      

زمينه اطمينان از اعاده وسايل نقليه موتوری مسـروقه  

در سرزمين يـک عضـو    واقعيا ناشی از خيانت در امانت 

 .که در عضو ديگر يافت شده است

با عالقه شديد به تقليل چنين مشکالتی و مبنظور تنظـيم   

 .وسايل آئين دادرسی برای اعاده سريع اين

 :به شرح ذيل توافق منودند  

 :در اين معاهده: ١ماده  

شـامل هـر اتومبيـل، کـاميون،     » نقليه«وسيله :  الف 

و ) اتومبيـل تفريحـی  ( اتوبوس، موتورسـيکلت و کـامپر  

  .استتريلر

تلقی می گردد که تصرف آن »مسروقه«يک وسيله وقتی : ب 

در مسبوق به فقدان رضايت مالک يا سـاير اشخاصـی کـه    

 .باشد  خصوص اين وسيله موتوری دارای صالحيت هستند

                                                 
   ٢ضمميه . شورا ی اقتصاد ی و اجتماعی  ٢٩/١٩٩٧قطعنامه شماره  -  ٧٠
 .در خصوص توافقات دو  جانبه قابل اجراست -  ٧١
   ]٢٠٧ به متن رجوع شود ص  [.در خصوص توقعات بين منطقه ای يا درون منطقه ای قابل اجراست -  ٧٢



 

» موضوع خيانـت در امانـت  « يک وسيله نقليه وقتی : ج 

 :حمسوب می گردد که

بصورت غيرقانونی بوسيله شخصی کـه آنـرا از يـک    –) ١(

شرکت دارای صالحيت قانونی برای اين موضوع و حسب رويه 

اجاره کرده اسـت مـورد سوءاسـتفاده قـرار      جاری آنرا

 .گيرد

بصورت غيرقانونی بوسيله شخصی که اين وسيله حسب  -)٢(

سپرده شده مورد سـوء  ) اداری( قضايی يا رمسی دستوريک 

 .استفاده قرار گيرد

 در مهه موارد به معنی روزهـای تقـويمی  // روزها: // د

 .است

منـدرجات  هر عضو موافقت می منايد بـا رعايـت    -٢ماده 

 :اين معاهده وسايل نقليه ای که

در يک عضو، ثبت گرديده، مشاره گذاری شده يا هبر : الف 

در سرزمين يـک عضـو   : دو طريق ديگر دارای سابقه استب

به سرقت رفته يا موضوع خيانت در امانت قـرار گرفتـه    

 .است

در سرزمين يک عضو يافـت گرديـده اسـت را اعـاده     : ج 

 .منايد

ر مواردی که پلـيس، مقامـات گمرکـی، يـا     د: ٣ماده   

ساير مقامات ذيصالح عضوی که وسيله را ضبط يـا توقيـف   

بـر   کـه داللـت کنـد   داشته باشد کرده است داليلی وجود 

اين وسيله نقليه در سـرزمين عضـو ديگـر ثبـت،      اينکه

مشاره گذاری يا  هبرطريق ديگر دارای سابقه است، دولـت  

ريخ ايـن ضـبط يـا    اتـ  فوق الذکر بايد طی سـی روز از 

عضو ديگری که مقامـات   ]سفارختانه  [توقيف، بطور کتبی،

ذيصالح آن قبَال دستور ضبط و توقيف وسيله نقليه موتوری 

 .مزبور را صادر کرده اند مطلع کند



 

مربـوط بـه    موجـود  اين اعالم شامل کليه داده های -٢ 

شناسنايی در خصوص اين وسيله نقليه به شيوه ای که در 

آمده است، يک ارائه وضعيت از شـرايط وسـيله    ١مه ضمي

نقليه موتوری مزبور، حمل فعلی استقرار وسيله نقليـه،  

مشخصات شناسنامه ای مقام صالحيتدار که وسـيله نقليـه   

را توقيف کرده است و هراطالعاتی که نشان دهد که آيـا  

اين وسيله نقليه در ارتباط با ارتکاب يک جـرم مـورد   

 .است رفته است يا خيراستفاده قرار گ

 :۴ماده 

ی که يک وسـيله نقليـه را کـه در    فمقامات ذيصالح طر  

سرزمين عضو ديگر ثبت، مشاره گذاری يا هبر طريـق ديگـر   

دارای سابقه است، را ضبط يا توقيف کرده انـد، بايـد   

بالفاصله اين وسيله نقليه را در يک انبار نگهـداری و  

ين وسيله نقليه بعمل تدابير الزم در زمينه حفاظت از ا

آورند، پس از آن مقامات ذيصالح مذکور، نبايد از ايـن  

وسيله استفاده منوده، آنرا از طريق مزايده بـه فـروش   

برسانند آنرا اوراق منايند يا هبر حنو ديگر آنرا تغيير 

با اين حـال ايـن معاهـده    . داده يا به مصرف برسانند

، اوراق کردن مقامات مذکور از استفاده، مزايده گذاشنت

يا هر گونه تغيير يا مصرف نقليه منع منی کنـد مشـروط   

 :به اينکه

طی شصت روز از تاريخ اعالم هيچ در خواستی بـرای  : الف

فـوق صـورت    ٣اعاده وسيله نقليـه مزبـور حسـب مـاده     

 .نپذيرد

ذيـل الـذکر کـه     ١پاراگراف  ٧يک قرار حسب ماده : ب 

رايط مقرر در اين ش از مشولحسب آن اعاده وسيله نقليه 

خـارج  ذيـل الـذکر    ٣پـاراگراف  ٧معاهده مطابق مـاده  

 .شده باشد و اعالمصادر گرديده است



 

 ٧اين وسيله نقليه  در طـول زمـانی کـه در مـاده     : ج

وســيله شخصــی کــه مشخصــات آن در بــه پــاراگراف ذيــل 

درخواست اعاده بعنوان مالک يا مناينده ذيصالح مالک پس 

 ٢مزبور بنحوی که در پاراگراف  از اينکه وسيله نقليه

ذيل مقرر گرديده است قابل حتويل باشـد، حتويـل    ٧ماده 

 :يا. گرفته نشود

اين معاهده تکليفی برای  ٣يا  ٢حسب پاراگراف های : د

 .اعاده وسيله نقليه مزبور وجود نداشته باشد

 :۵ماده  

فـوق، عضـو مـی     ٣پس از وصول اعالم موضوع مـاده    -١ 

 .ت اعاده وسيله نقليه را ارائه دهدتواند درخواس

بايد ممهور به مهر مـأمور کنسـولی    [درخواست اعاده -٢

. تنظـيم شـود    ٢طبق فرم موضوع ضميمه  ]دول متقاضی و

وزارت امـور   [تصوير درخواست بايد حاوی يادداشی برای

درخواست بايد صرفًا پس . دولت متقاضی عنه باشد ]خارجه

لی ای کـه صـالحيت تصـديق    از وصول بوسيله مأمور کنسـو 

 : باشد تاييد شدهتصاوير اسناد ذيل را دارد

عنوان مالک وسيله نقليه، مشروط به اينکه  –) ١: (الف

مع الوصف چنانچه عنوان .وسيله نقليه دارای مالک باشد

در دسرتس نباشد، يک شرح مصدق از مقامات ثبـت مالکيـت   

مالـک  مبنی بر تأئيد اينکه وسيله نقليه مزبور دارای 

بـه   وسيله نقليهاست و تعيين شخص حقيقی يا حقوقی که 

  .نام او ثبت شده است

گواهی ثبت وسيله نقليه مزبور مشـروط بـه اينکـه    ) ٢(

وسيله نقليه مزبور مشمول مقررات ثبت باشد، مع الوصف 

چنانچه اسناد ثبت در دسرتس نباشد، يـک شـرح مصـدق از    

يله نقليـه  مقام ذيصالح ثبت کننده کـه مؤيـد ثبـت وسـ    

مزبور باشد و تعيين شخص حقيقی يا حقوقی ای که وسيله 

 .نقليه مزبور بنام وی ثبت شده است



 

بنچاق فروش، يا ساير اسـنادی کـه تعيـين کننـده     ) ٣(

مالکيت اين وسيله نقليه اسـت در مـواقعی کـه وسـيله     

 .نقليه مزبور فاقد مشخصات مالک يا ثبت است

، سـرقت  مالک پس ازاسناد انتقال مالکيت، چنانچه  -ب 

در زمان سرقت يا خيانـت در   يايا خيانت در امانت، ، 

 .مالکيت را به شخص ثالث منتقل کرده بوده است امانت

اعــالم ســرقت، کــه در زمــان منطقــی بــه مقامــات   -ج 

شـخص   .صالحيتدار دولت متقاضی تقـديم شـده و ترمجـه آن   

متقاضی اعاده در مواردی که اعالم سرقت پـس از اينکـه   

وسيله نقليه مزبور توقبف گرديده يا به طريـق ديگـری   

اسـناد   بايـد به متلک دولت متقاضی عنه درآمـده اسـت،   

 ارائـه توجيهی در زمينه داليل تأخير در اعالم سرقت را 

داده و ميتواند هر گونه مدرکی کـه تأئيـد کننـده آن    

 .ز تقديم کندباشد را ني

در مواردی که متقاضی اعاده مالکيت وسـيله نقليـه    -د

، اجـازه وکالـت، کـه در    وجـود نداشـته باشـد    مزبور 

دفرتخانه اسناد رمسی توسط مالک يا منايندگان قانونی وی 

 تعيـين  تنظيم و حسب آن شخص جماز به حتويل وسيله نقليه

 .گرديده است الزم است

فـوق، ترمجـه اسـناد    ) ج(٢جر در مورد پـاراگراف    -٣ 

ضرورت ترمجه اعالم سـرقت ممکـن اسـت مـورد     . ضروری نيست

 .انصراف دولت متقاضی عنه قرار گيرد

زايـد بـر مـوارد    تأئيد قانونی بودن يا صحت اسناد،  

 .، بوسيله دولت متقاضی عنه الزامی نيستفوق

  6ماده  

 ٣چنانچه يک دولت، از غير طريـق اعـالم موضـوع مـاده     

ع حاصل منايد که مقامات ذيصـالح دولـت ديگـر،    فوق، اطال

درصدد ضبط،  توقيف يا اعمال تصـرف ديگـر بـر وسـيله     



 

نقليه ای که در سرزمين دولت سابق الذکر ثبت يـا بـه   

 :طريق ديگر دارای سابقه است می باشند، آن دولت

 [می تواند از طريق ارسال يـک يادداشـت بـه    -)الف(  

درصد د تأئيد رمسی ايـن  دولت ، اين ] وزات امور خارجه

دولـت نسـبت بـه ارسـال اعـالم      آن موضوع برآمده و از 

اقدام منايد، در مواردی که دولـت ديگـر    ٣موضوع ماده 

بايد يا اعالميه صادر يا بصـورت کتبـی توضـيح ارائـه     

 دهد، دليل عدم ضرورت اعالم و

مقتضی، درخواست اعاده  مواردميتواند مهچنين در  –) ب(

 .فوق الذکر را ارائه دهد ۵وضوع ماده وسيله نقليه م

 :7ماده  

زير مقرر گرديده اسـت،   ٨جز درمواردی که درماده  -١ 

عضو متقاضی عنـه بايـد تـا سـی روز از تـاريخ وصـول       

درخواست اعاده وسيله نقليه مسروقه يا موضـوع خيانـت   

در امانت، درخواست اعاده را با مندرجات اين معاهـده  

دولــت متقاضــی را از ايــن  ]ســفارختانه [تطبيــق داده و

 .موضوع مطلع منايد

چنانچه دولت متقاضی عنه تشخيص دهـد کـه درخواسـت     -٢

اعاده وسيله نقليه مسروقه يا موضوع خيانت در امانت، 

حايز شرايط مندرج در اين معاهده است، دولـت متقاضـی   

از اين تشخيص وسـيله نقليـه را    ]پانزده روز [عنه، تا

شخصی که در درخواست اعـاده بعنـوان مالـک    در اختيار 

. مناينده ذيصالح مالک تعيين گرديده است، قرار می دهـد 

اين وسيله نقليه، حداقل تا نود روز آماده حتويـل بـه   

در خواست اعاده بعنوان مالـک يـا مناينـده     در شخصی که

دولت . ذيصالح مالک تعيين گرديده است باقی خواهد ماند

زم مبنظور اعطا اجازه به مالک يا متقاضی عنه تدابير ال

مناينده ذيصالح مالک در حتويل وسيله نقليه و اعـاده آن  

 .به سرزمين دولت متقاضی، را اختاذ خواهد داد



 

چنانچه دولت متقاضی عنه تشخيص دهد که در خواسـت   -٣ 

اعاده، حايز شرايط مندرج در اين معاهده نيست، بايـد  

دولت متقاضـی   ]رختانهاين موضوع را بطور کتبی به  سفا

 .اعالم منايد

 :٨ماده  

وسيله نقليـه ای کـه موضـوع درخواسـت     وجودچنانچه  -١

اعاده قرار گرفته است، برای حتقيقات مقـدماتی کيفـری   

يا تعقيب ضـرورت داشـته باشـد، اعـاده آن حسـب ايـن       

معاهده، پس از اينکه بقاء آن مبنظور حتقيقات کيفری يا  

نداشـته باشـد، صـورت مـی      تعقيب مزبور ديگـر ضـرورت  

دولت متقاضی عنه بايد در ايـن مـوارد، کليـه    . پذيرد

 پرونـده تدابير قابل اجرا را مبنظور استفاده از بـذل  

يا ساير ادله تا حدی که در ايـن حتقيقـات يـا تعقيـب     

ه مزبـور در  بنحوی که وسـيله نقليـ   قابل استفاده است

 بعمل خواهد آورد،  .اسرع وقت اعاده گردد

انچه مالکيت يا توقيف وسيله نقليه ای که اعاده چن -٢

، جـاری اش درخواست گرديده است، موضوع رسيدگی قضـايی  

در عضو متقاضی عنه باشد، اعاده اين وسيله نقليه حسب 

اين معاهده، پس از خامته رسيدگی قضـايی مزبـور بعمـل    

با اين حـال، يـک عضـو تعهـدی حسـب ايـن       . خواهد آمد

ه ندارد چنانچه رسيدگی قضـايی  معاهده، در زمينه اعاد

مزبور منتهی به صدور حکم به تعلق وسيله نقليه مزبور 

غير از شخص موضوع درخواست اعاده که بعنـوان   یبه شخص

مالک وسيله نقليـه يـا مناينـده ذيصـالح مالـک تعيـين       

 .گرديده است شود

در اعـاده وسـيله   تعهـدی  يک عضو حسب اين معاهـده   -٣

نقليه ای که اعاده آن درخواست شده است ندارد مشـروط  

به اينکه اين وسـيله نقليـه طبـق قـوانين اش بـدليل      

استفاده از آن در قلمرو سرزمينش برای ارتکـاب جـرم،   



 

دولت متقاضـی عنـه ايـن وسـيله     . مصادره گرديده باشد

نقليه، را بدون اخطار بـه مالـک يـا مناينـده ذيصـالح      

و اعطاء فرصت اعرتاض بـه چنـين مصـادره ای در     مالک، 

 .چهارچوب قوانين اش، مصادره خنواهد کرد

يک عضو تعهدی حسب اين معاهـده در زمينـه اعـاده      -۴

وسيله نقليه مسروقه يا موضوع خيانت در امانت، ندارد 

روز از تـاريخ اعـالم موضـوع     ]شصت [مشروط به اينکه تا

اده ای صورت نگرفتـه  فوق، هيچگونه درخواست اع ٣ماده 

 .باشد

چنانچه اعاده وسيله نقليه مسروقه يا موضوع خيانت  -۵

در امانت که اعـاده آن درخواسـت گرديـده اسـت، حسـب      

اين ماده ضبط  گرديـده باشـد،    ٢يا   ١پاراگراف های 

دولـت متقاضـی بصـورت    ]سـفارختانه  [دولت متقاضی عنه به

عاده وسيله روز از تاريخ وصول درخواست ا ]٣٠ [کتبی تا

 .نقليه، اعالم مشاهبی را بعمل خواهد آورد

 :٩ماده  

دولت متقاضی عنه، نبايد هيچگونه عوارض واردات يا  -١

صادرات، ماليات، جريمه نقدی يا ساير جرايم، پولی يا 

هزينه ای را بر وسايل نقليه اعاده شـده در چهـارچوب   

وان اين معاهده، يا بر مالکين يا منايندگان ذيصالح بعن

 .پيش شرط اعاده اين وسايل نقليه حتميل خنواهد کرد

هزينه های بالفعل ناشی از اعاده وسيله نقليـه از   -٢

قبيل هزينه يدک کش، پارکينگ، نگهداری و هزينـه هـای   

محل ونقل مهچنين هزينه های ترمجه اسنادی کـه حسـب ايـن    

معاهده مورد نياز است، برعهده شخص حقيقی يـا حقـوقی   

اده است و بايد قبل از اعاده وسيله نقليـه  متقاضی اع

دولت متقاضی عنه هنايت سـعی خـود را در   . پرداخت گردد

اينکه اين هزينه از سطح متعـارف فراتـر نـرود بعمـل     

 .خواهد آورد



 

در موارد خاص هزينه های اعـاده، از قبيـل هزينـه     -٣

های هرگونه تعميرات جزئی يا اساسی وسيله نقليـه کـه   

نگهـداری آن در مهـان   يا آن به پارکينگ مبنظور انتقال 

شخص حقيقـی يـا حقـوقی     [وضعيتی که يافت گرديده است،

متقاضی اعاده اين وسـيله عهـده دار ايـن هزينـه هـا      

شخص حقيقی ياحقوقی متقاضـی اعـاده عهـده     ]خواهد بود

دار هزينه های ساير اقدماتی که بر روی وسيله نقليـه  

تقاضـی عنـه بـوده    در زمانی که آن در اختيار ع عضو م

 . است نيست

 :١٠ماده 

سازوکارهای کشف و اعـاده وسـايل نقليـه مسـروقه يـا      

موضوع خيانت در امانت حسب اين معاهده، مشمول قوانين 

هيچيـک از منـدرجات   . دولت متقاضی عنه نيز خواهد بود

اين معاهده به اختيارات راجع به کشـف وسـايل نقليـه    

طبـق قـانون قابـل    مسروقه يا موضوع خيانت در امانـت  

 .اجرا آسيب منی رساند

 :١١ماده  

هرگونه  اختالف ناشـی از تغييـر يـا اجـرای ايـن        -١

معاهده، بايد از طريق گفتگـو بـين طـرفين حـل وفصـل      

 .گردد

است اين  ]تصويب، قبول، احلاق [اين معاهده مشروط به -٢

 .معاهده از تاريخ تبادل اسناد تصويب الزم االجرا است

 ٩٠[اهده بوسيله هر يک از طرفين حداقل در اين مع -٣ 

  ٧٣.پس از اعالم کتبی قابل فسخ است ]

ــده در ــل  [منعقدشــ ــن]حمــ روز .............. ، ايــ

از .................

در دو نسخه، .................. تا.................

                                                 
ساير مقررات مناسب، طبق حقوق بين الملل و رويه پذيرفته شده، ضرورت . که در خصوص توافقات دو جانبه قابل اجراست  -  ٧٣

 . دارد در توافقات بين منطقه ای و درون منطقه ای گنجانده شود



 

زبان،  هر دو .................. و...............در

 .يکسان استمنت دارای اعتبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ضميمه 



 

درخصوص تعيين اطالعات موردنياز در اعالميه موضوع ماده 

 :اين معاهده ٣

 مشاره شناسايی وسيله نقليه  -١ 

 نام توليدکننده وسيله نقليه  -٢

مدل و سال توليد وسيله نقليه اگـر شناسـايی شـده     -٣

 .باشد

 رنگ وسيله نقليه  -۴

مشاره انتظامی وسيله نقليه و جواز صـدور آن اگـر    -۵ 

 .در دسرتس باشد

/ بيـرون شـهری  / جواز شـهری / مشاره     يا برچسب  -۶ 

 .بيرون شهری، اگر در دسرتس باشد/ عنوان جواز شهری

شرح وضعيت وسيله نقليه از قبيل قابل حرکت وسـيله   -٧ 

ــد و    ــته باش ــود داش ــان وج ــر از آن اطمين ــه اگ نقلي

 .راتی که بنظر ضروری می رسدتعمي

 حمل استقرار کنونی وسيله نقليه  -٨

کـه وسـيله    ای مشخصات شناسنامه ای مقام رسـيدگی  -٩ 

نقليه را بصورت فيزيکی توقيف کرده اسـت و حنـوه متـاس    

شامل نام، آدرس، مشاره تلفن مأموری کـه از حنـوه کشـف    

 .مطلع است

نقليـه  هر اطالعی که نشان مـی دهـد آيـا وسـيله      -١٠ 

مزبور در ارتباط با يک جرم مورد استفاده قرار گرفته 

 .است يا خير

هر اطالع در خصـوص اينکـه وسـيله نقليـه مزبـور       -١١ 

موضوع مصادره حسب قـوانين دولـت اعـالم کننـده قـرار      

 .گرفته است

درخواست موضوع اعاده وسيله نقليه مسروقه يـا  :٢ضيمه 

 .موضوع خيانت در امانت

( درخواسـت دارد کـه  )  ]نام کشـور  [رختانهسفا( احرتامًا 

 مقام ذيصالح



 

مناينـده  /مالـک آن (وسيله نقليه زيـر بـه  ) ]نام کشور [

طبق معاهده راجع به اعاده وسايل نقليه ) قانونی مالک

 :مسروقه يا موضوع خيانت در امانت اعاده گردد

 :ساخت

 ):ساخت(سال 

 :نوع

 :مشاره شناسايی وسيله نقليه 

 :مشاره انتظامی وسيله نقليه 

 :مالک ثبت شده 

تأئيد می کند که اسـناد ذيـل    ]نام کشور [سفارختانه(  

مشخصات شناسنامه ای تقـديم کننـده   ( الذکر که بوسيله

/ مالکيـت اش بـر وسـيله نقليـه    ( بعنوان دليل) اسناد

مالکيت از طرف کسی که وی به نيابت از طرف وی اقـدام  

راجع به ( را بررسی و صحت آنرا حسب قوانين) کرده است

 :احراز کرده است) صالحيت تصاحب

 )توصيف سند( : الف 

 )توصيف سند: ( ب

 )توصيف سند: ( ج

 )توصيف سند: ( د

 توضيحات پايانی

 حمل و تاريخ                 ضمايم   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

توافقنامه دو جانبه منونه در زمينه حنوه تقسيم عوايد يا امـوال   -٣١

 ٧٤٧٥.مصادره شده ناشی از جرم

ــت    ــين دولـــ ــه بـــ و ...............توافقنامـــ

در زمينه حنوه تقسيم عوايـد يـا   ................دولت

 اموال مصادره شده ناشی از جرم

که پس از ايـن  ...........( و دولت........... دولت 

 ).از آنان بعنوان اعضاء نام برده ميشود

با يادآوری کنوانسيون ملـل متحـد در زمينـه جـرايم      

و  ١٢مـاده  ١بـويژه پـاراگراف    ٧٦سازمان يافته فراملی

 .١۴و  ١٣مادتين 

مهچنين با يادآوری کنوانسيون ملل متحد در زمينه محـل   

 ١٩٨٨٧٧ونقل غيرقانونی مواد خمـدر و مـواد روانگـردان    

با تصـديق اينکـه ايـن     ۵ماده  ۵،۴،١بويژه پاراگراف 

توافقنامه به اصول منـدرج در کنوانسـيون ملـل متحـد     

آن در مراحل بعد، در خصوص کليـه  يا حتوالت  ٧٨عليه فساد

سازوکارهای تسهيل اجرای اين کنوانسيون خللـی ايجـاد   

 .خنواهد کرد

با تأئيد جمدد اينکـه هيچيـک از مقـررات موضـوع ايـن      

توافقنامه به هيچ حنو نبايد مقررات و اصول مهکاری بين 

املللی مندرج در کنوانسيون ملل متحد عليـه محـل ونقـل    

و  ١٩٨٨ر و مــواد روانگــردان غيــر قــانونی مــواد خمــد

کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی 
                                                 

  شورای اقتصادی و اجتماعی  ١۴/٢٠٠۵قطعنامه شماره  -  ٧٤
 
چند جانبه تبلور يافته که در ان اعضاء )  forums(تواند در اجرای ساير اسناد مرتبط که معاهدات اين توافقنامه نمنونه می  -  ٧٥

( توافقنامه همچنين عضو اين معاهدات چند جانبه نيز هستند از قبيل کنوانسيون بين المللی در زمينه سرکوب تأمين مالی ترورسيم
  .نامه راجع به عمليات برضد پولشويی، سودمند باشد توصيه ۴٠و ) مجمع عمومی ضميمه ١٠٩/۵۴قطعنامه شماره 

  
 ١مجمع عمومی، ضميمه  ٢۵/۵۵قطعنامه شماره  -  ٧٦
  ٢٧۶٢٧شماره  ١۵٨٢ -مجموعه سری معاهدات ملل متحد، جلد  ٧٧
 ضميمه  –مجمع عمومی  ۴/۵٨قطعنامه شماره  -  ٧٨



 

را خمدوش منايد و اينکه اين توافقنامه به قصد افـزايش  

مهکاری بين املللی موضوع اين کنوانسيوهنا تنظيم  اثرخبشی

ارجاع به يک معاهـده در زمينـه    [با حلاظ. گرديده است

يکـی از آهنـا بـين طـرفين     مهکاری قانونی دوجانبه اگر 

  ].وجود داشته باشد

با عالقه به ايجاد چهارچوب مناسـب در زمينـه تقسـيم     

 .عوايد يا اموال مصادره شده ناشی از جرم

 :به شرح ذيل توافق منودند

 :تعاريف: ١ماده  

 :در اين توافقنامه 

« و » مصـادره « و» عوايد ناشـی از جـرم  « اصطالح: الف 

کنوانسـيون ملـل    ٢به مهان مفهومی که در مـاده  » مال 

 ١متحد عليـه جـرايم سـازمان يافتـه فراملـی و مـاده      

کنوانسيون ملل متحد عليه محل و نقل غيرقـانونی مـواد   

 .بکار رفته است ١٩٨٨خمدر و مواد روانگردان 

، ١۶، ١٣اسـت کـه در مـواد     مهان مفمهومی» مهکاری«: ب 

کنوانسيون ملل متحـد عليـه جـرايم     ٢٧، و ٢۶،  ١٨-٢٠

 ۶و مـواد   ۵ماده  ۴سازمان يافته فراملی يا پارگراف 

کنوانسيون ملل متحد عليـه محـل ونقـل     ١٧، و ٩-١١، ٧،

آمده است  ١٩٨٨غيرقانونی مواد خمدر و مواد روانگردان 

ــ   ــوع م ــوقی موض ــخاص حق ــين اش ــاری ب ــين مهک  ٧اده مهچن

کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملی 

شريک مساعی يـا ايجـاد   تکه توسط يک عضو بعمل آمده و 

تسهيالت در زمينه مصادره عوايد يا اموال ناشی از جرم 

 است

 قلمرو اجرا: ٢ماده 

منظور از اين توافقنامه صرفًا مهکـاری دوجانبـه بـين     

 .طرفين است

 : ٣ماده  



 

ه در آن اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از شرايطی ک

 ]می تواند [جرم

 .بين طرفين تقسيم  گردد ]بايد[

در مواردی که يک عضو اموال يا عوايـد مصـادره شـده     

و ايـن موضـوع   ناشی از جرم را در تصرف گرفته باشـد،  

 ]بايـد [  ]مـی توانـد   [ناشی از مساعدت عضو ديگر باشـد 

طـرف   ااموال و عوايد مصادره شده ناشی از جـرم را بـ  

ديگر با رعايت اين توافقنامه و بدون خدشه بـه اصـول   

 ٣و بنـد ا لـف پـاراگراف     ٢و  ١مندرج در پـاراگراف  

کنوانسيون ملل متحد ملل متحـد عليـه جـرايم     ١۴ماده 

 ۵مـاده  ۵سازمان يافته فراملی و بند ب وی پاراگراف  

عليه محل ونقـل غيرقـانونی مـواد     کنوانسيون ملل متحد

 ٧٩.تقسيم منايد ١٩٨٨خمدر و روانگردان 

 :۴ماده 

درخواستهای موضوع تقسيم اموال يا عوايد ناشی از جرم 

 .مصادره شده

درخواست تقسيم امـوال يـا عوايـد ناشـی از جـرم       -١ 

مصادره شده، بايد در فرجه زمانی که بين طرفين مـورد  

بايـد حـاوی    ]و [پـذيرد توافق قرار گرفته اسـت صـورت   

جزئيات مهکاری ذيربط بوده، شامل جزئيات کافی از مورد 

مصـادره يـا    مبنـای   اموال، يا عوايد ناشـی از جـرم  

ارگان يا ارگاهنای ذی صالح يا ساير اطالعات مشـابه بـه   

 .مهان حنو که بين طرفين مقرر گرديده است باشد

 :منت پيشنهادی اول

تقسيم امـوال يـا عوايـد    به حمض وصول درخواست  -٢  [ 

مصادره شده ناشی از جرم حسب مقررات اين ماده، عضـوی  

که اموال يا عوايد ناشـی از جـرم در آن مسـتقر اسـت     

                                                 
اعاده کار های هنری يا اشياء باستانی که  ممکن است ضروری باشد که مقررات ويژه ای در اين توافقنامه در خصوص -  ٧٩

  .موضوع خريد قرار گرفته يا  بصورت غيرقانونی از کشور ا صلی خارج گرديده است گنجانده گردد
  



 

بايد ضمن رايزنی با طرف ديگر، موضوع حنوه تقسيم ايـن  

اموال يا عوايد ناشی از جرم را به شيوة مقرر درماده 

   ].اين توافقنامه مورد بررسی قرار دهد ٣

 :منت پيشنهادی دوم

به حمض وصول درخواسـت تقسـيم امـوال يـا عوايـد       -٢ [

مصادره شده ناشی از جرم حسب مقررات اين ماده، عضـوی  

که اموال يا عوايد ناشـی از جـرم در آن مسـتقر اسـت     

ايـن توافقنامـه ايـن     ٣بايد، به شيوه مقرر در ماده 

اموال با عوايد ناشی از جرم را با طرف ديگـر تقسـيم   

 . ]دکن

تقسيم اموال يا عوايد مصادره شـده ناشـی از   : ۵ماده 

 جرم 

 منت پيشنهادی اول  

در مواردی کـه يـک عضـو مسـئله تقسـيم عوايـد        -١ [ 

مصادره شده ناشی از جرم يا اموال يـا عضـو ديگـر را    

 :پيشنهاد می دهد بايد

طبق قوانين داخلی و سياست هـا و حسـب صـالحديد    : الف 

خود، بايد قدرالسهم اموال يا عوايد مصادره شده ناشی 

از جرم که موضوع تقسيم قرار می گيرد را تعيـين کنـد   

که برابر با گسرته مهکـاری ای کـه بوسـيله طـرف ديگـر      

 .ارائه گرديده است خواهد بود

در پـاراگراف    مبلغی که برابر با قدرالسهم منـدرج : ب

اين توافقنامه است  ١۴فرعی اول فوق با توجه به ماده 

 .را پرداخت کند

در تعيين ميزان قدرالسهم طرف ديگر، عضوی کـه امـوال   
يا عوايد مصادره شده ناشی از جـرم را در تصـرف دارد   

اموال يـا عوايـد    تقويم  ناشی از هزينه ی می تواند 
يقـات مقـدماتی،   هزينه هـای ناشـی از حتق  ومصادره شده 

تعقيب، يا رسيدگی قضايی منتهی به مصادره امـوال يـا   
 . عوايد ناشی از جرم کسر منايد

 :منت پيشنهادی دوم



 

در  تقسيم اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از  -١  [

 :جرم با رعايت اين توافقنامه

قدرالسهم موضوع اموال يا عوايـد مصـادره شـده    : الف 

« بايد براساس اصـل . ناشی از جرم که بايد تقسيم گردد

يا هر مبنای منطقی مقرر بين طـرفين  استحقاق باندازه 

 .تعيين گردد

عضوی که اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از جرم :  ب

را در تصرف دارد معادل وجه نقد قدرالسـهم منـدرج در   

اين توافقنامه  ۶اراگراف الف فوق را با رعايت ماده پ

 .پرداخت کند

در تعيين ميزانی که بايـد پرداخـت گـردد، اعضـا      -٢ 

بايد با در نظر گرفنت کليه موضوعات مرتبط بـا تقـويم   

هزينه های و اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از جرم 

متعارف ناشی از حتقيقات مقدماتی، تعقيـب يـا رسـيدگی    

ايی منتهی به مصادره اموال يا عوايد ناشی از جـرم  قض

 .را حماسبه و کسر منايد 

حسب مذاکرات  طرفين موافقت می منايند در مواردی که -٣

فيمابين اموال يا عوايد مصـادره شـده ناشـی از جـرم     

 ..خودداری منايند تقسيم  ازمشابه نيست،

 :۶ماده  

ناشـی از  پرداخت ناشی از اموال يا عوايد مصادره شده 

 .جرم

جز در مواردی که برخالف آن توافق گرديـده اسـت،     -١ 

ايـن   ۵مـاده   ١پـاراگراف       بندهر مبلغی که حسـب  

 بايـد حمايبـه و بـاز    بايـد  هزينه می گرددتوافقنامه 

 .گردد پرداخت

به پول رايجی که اموال يا عوايد ناشـی از جـرم   : الف

 .در آن واقع است

 بوسيله حواله الکرتونيکی مبالغ يا بوسيله چک : ب



 

 :پرداخت هر مبلغ بايد صورت پذيرد -٢

مبلغـی را  .............. در هر موردی که دولت:  الف

تعيين مأمور ذيربط يا مبلغی کـه    [دريافت می کند به

  ].در درخواست تعيين گرديده است

ی را مبلغ...................در هر موردی که دولت: ب

تعيين مأمور  ذيربط يا مبلغی کـه   [دريافت ميکند، به

 يا  گردددر درخواست تعيين 

که عضـو   ديگر به دريافت کننده يا دريافت کنندگان: ج

دريافت کننده مبلغ ممکن است در زماهنای خمتلـف بوسـيله   

 .اعالم در چهارچوب اين ماده تعيين می کند

 شرايط انتقال : ٧ماده  

نتقال،  اعضا تعيين دقيـق قبلـی کليـه    ا اجرایدر  -١

عوايد ناشی از جرم  ياحقوق يا مالکيت و منافع اموال 

مصادره شده و اينکه رسـيدگی بيشـرتی در زمينـه امتـام     

. مصادره ضرورت ندارد را  مورد تأئيـد قـرار ميدهنـد   

عضوی که اموال يا عوايد ناشی از جرم را انتقـال مـی   

هـد يـا مسـئوليتی در    دهد چنين فرض می شود که هيچ تع

قبال اموال يا عوايد ناشی از جرم پـس از آنکـه آهنـا    

منتقل شدند ندارد و کليه حقوق يـا مالکيـت و منـافع    

  ٨٠.اموال يا عوايد ناشی از جرم را از خود سلب ميکند

ه اسـت،   يـد ردگتوافق  خالف آن جز در مواردی که بر  -٢

ه شـده  هر عضوی که اموال يا عوايد ناشی از جرم مصادر

ايـن توافقنامـه    ۵مـاده   ١را حسب بنـد ب پـاراگراف   

انتقال می دهد، طرف ديگـر بايـد از ايـن امـوال يـا      

عوايد ناشی از جرم حسب صـالحديد خـود در هـر فعاليـت     

 .قانونی استفاده کند

 شيوه های ارتباط : ٨ماده  

                                                 
در مواردی که حسب قوانين ملی ضرورت دارد اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از جرم به فروش رسيده و وجه حاصل از  -  ٨٠

 .گردد، اين مقرره ممکن است غيرضروری باشد فروش بين طرفين تقسيم



 

کليه ارتباطات بين اعضاء حسب مقررات اين توافقنامـه  

   [  ]مقامات مرکزی تعيين شده حسب ماده  [بايد از طريق

معاهده مهکاری قانونی دوجانبه مندرج در مقدمه ايـن   ]

 :توافقنامه يا از طريق زير بعمل آيد

بوســــيله اداره ................ دولــــت : الــــف 

.............. 

ــت: ب ــيله ................ دولــــــــ بوســــــــ

 يا ..............اداره

ه اعضا از طرف خود، در هر زمان ساير منايندگانی ک: ج 

بوسيله اعالم موضوع مواد مندرج در اين ماده تعيين می 

 .کند

 قلمرو سرزمينی اجرا -٩ماده  

چنانچه يک سرزمين که قلمـرو آن    [اين توافقنامه در  

گسرته اين توافقنامه است برای هر دولت، قابل اجرا يا 

 .به اجرا درخواهد آمد  ]تعيين شده باشد

 اصالحات  -١٠ه ماد

اين توافقنامه ممکن است حسـب توافـق دو طـرف بصـورت      

 .کتبی مورد اصالح قرار گيرد

 مذاکرات  -١١ماده  

در خصوص تفسير، اجرا،  بدون تاخيرطرفين حسب درخواست 

يا تکميل اين توافقنامه، بصورت کلی يا جزئی مـذاکره  

  .خواهند کرد

 قابليت اجرا: ١٢ماده 

در خصـوص  اين توافقنامه پس از امضـا يـا حسـب اعـالم     

، به  توسط اعضا قابليت اجرا ی آن در نظام حقوقی ملی

 ٨١.اجرا درمی آيد

 خامته توافقنامه:١٣ماده 

                                                 
 .اين موضوع می تواند پس از امضاء، تصويب، انتشار، در روزنامه قانونی يا هر وسيله ديگر صورت پذيرد   -  ٨١



 

هر يک از طرفين می تواند در هر زمان با اعـالم کتبـی   

اعالم خامتـه  . به طرف ديگر به اين توافقنامه خامته دهد

ماه از تـاريخ وصـول الزم    ].......  [توافقنامه پس از

اين مقررات مهچنين در خصوص اموال يـا  . االجرا می گردد

عوايــد مصــادره شــده ناشــی از جرمــی کــه حســب ايــن  

 .توافقنامه بايد تقسيم گردد، ادامه خواهد يافت

مبنظور تأئيد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که از طرف 

توافقنامـه را  دولتهايشان دارای صـالحيت هسـتند ايـن    

 .امضاء کردند

ــخه در  ــل  [در دو نســـ ــن ]حمـــ ............ ايـــ

 .................. روز

مناينــــده .............         مناينــــده دولــــت 

 ...............دولت

 امضاء                             امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مبحث دوم

 اعالميه ها و طرح های اقدام  

مشروح اصول و برنامه هـای اجرايـی پيشـگيری از     -٣٢ 

 ٨٢جرم و برنامه عدالت کيفری ملل متحد

 اعضاء ملل متحد  

                                                 
  مجمع عمومی ضميمه  ۴۶٨۵٢قطعنامه  -  ٨٢



 

در پاريس مبنظور بررسی روشها و وسايل توسعه مهکاری  ما

بين املللی در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری و 

تقويــت و پيشــتيبانی از برنامــه پيشــگيری از جــرم و 

ری ملل متحد با هدف اثرخبشی کامل آن بنحـوی  عدالت کيف

که پاسخگوی نيازمنديها و پيش نيازهای دولتـهای عضـو   

 .باشد، مجع شده ايم

با در نظر گرفنت اينکه يکـی از اهـداف سـازمان ملـل      

متحد، مهانطوريکه در منشور ملل متحد نيز بيان گرديده 

است، دستيابی به مهکاری بـين املللـی در حـل و فصـل و     

ويج و تشويق احرتام به حقوق بشر و آزاديهای اساسـی  تر

برای مهگان بدون هيچگونه تفاوت براساس نژاد، جنسـيت،  

 .زبان يا مذهب است

با اطمينان از نياز جدی و فوری در زمينه آسان سازی  

سازوکارهای بين املللی راجع به معاضدت بـه دولتـها و   

قلمـرو  اسـرتاتژی هـای مشـرتک در     ايجادزمينه ی اجـرای 

پيشگيری از جرم و عدالت کيفری با نتيجـه حتکـيم نقـش    

 و سازمان ملل  متحد بعنوان نقطه مرکزی در آن قلمـرو 

و  ٨٣با تذکر به امهيت اصول مندرج در طرح اقـدام مـيالن  

اصول راهربدی پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری در بسـرت   

، مهينطـور   ٨٤توسعه و نظم جديد اقتصـادی بـين املللـی    

يربطی که بوسيله کنگره های سازمان ملـل  ذاسناد ساير 

متحد در قلمرو پيشگيری از جرم و درمان جمرمين و آنچه 

 .که بوسيله جممع عمومی به تصويب رسيده است

با تأکيد جمدد بر مسئوليت های مقرر بوسيله سـازمان   -

 .ملل متحد در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری

با اعتقاد به اهداف سـازمان ملـل متحـد در قلمـرو      -

پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری بـويژه، کـاهش جـرم،     

                                                 
83 -See Seventh united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders, 
Milan , 26 August- 6September 11985 : report prepared by the secretariat chap I. Sect .A.  
84 -Ibid; Sect.B. 



 

اجرای مؤثر و سودمند قـانون و اجـرای عـدالت رعايـت     

حقوق بشر و ترويج  عالی ترين اسـتانداردهای انصـاف،   

 .انسانيت، و رفتار حرفه ای

و متهيـد  با به رمسيت شناخنت پيش بينی يک محايت فعـال   -

وسايلی برای معاضدت در توسعه برنامه پيشگيری از جرم 

و عــدالت کيفــری ملــل متحــد بصــورت مــؤثر، و تــدبير 

 .سازوکارهای اجرايی مناسب

با توجه عميق در خصوص قلمرو و رشد جرم با تبعـات   - 

 .مالی، اقتصادی، و اجتماعی آن

با آگـاهی از هزينـه هـای بـاالی جـرم در دو جنبـه        -

و مالی، مضاف بر اشکال جديد ملی و بين املللی انسانی 

آن و آگاهی از آثار جـرم، بـر دولتـها و بزهديـدگان     

شخصی با به رمسيت شناخنت مسئوليت اصلی دولت هـای عضـو   

 در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری

با تأکيد بر ضرورت تقويت مهکـاری منطقـه ای و بـين     -

و مسئله تکرار جـرم،   املللی در زمينه مبارزه  با جرم

ی اصالحی سيستم های عدالت کيفری، ترويج داثرخبشی کارکر

رعايت حقـوق اشـخاص و صـيانت از حقـوق بزهديـدگان و      

 .امنيت عمومی مردم

با آگاهی از اينکه اتفاق نظر در خصـوص نيـاز بـه     - 

ايجاد يک برنامه قوی پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری  

ه نياز به يک ارگـان بـين   ملل متحد، و توافق در زمين

الدولی در زمينه سياست گذاری و متهيد مقدمات، با هدف 

ارتقاء اثرخبشی خبش دبيرخانه و توسعه مهکاری فنی مبنظور 

مساعدت به کشورها، بـويژه کشـورهای در حـال توسـعه،     

جانشين اصول راهنمای سياست سازمان ملل متحد از مجلـه  

 آموزش،

خواست سياسی با يک اقدام  با عزم به عملياتی کردن - 

 .قاطع 



 

با ايجاد سازوکارهای ضـروری در زمينـه تشـريک    : الف 

 مساعی عملی عليه مشکالت مشرتک

با ايجاد يک چهارچوب مشخص در زمينـه مهکـاری بـين    : ب

الدولی و اقدام مهاهنگ مبنظور پاسخ به اشـکال خطرنـاک   

 .جديد و جنبه های فراملی و ابعاد خمتلف جرايم

راه انـدازی تبـادل اطالعـات در خصـوص اجـرا و      با : ج

اثرخبشی هنجارها و اسـتانداردهای پيشـگيری از جـرم و    

 .عدالت کيفری ملل متحد

 و ينی  بينی منبع مناسب برای اجرای مؤثرببا پيش  -ه

صادقانه برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری ملـل   

 .متحد 

را اعـالم و  عزم جدی خود در خصوص اهداف مذکور در باال 

 .به شرح ذيل توافق می منائيم

 

 

 ا عالم اصول ) اول(  

ما اين موضوع را تأئيد می کنيم که جهان در حـال   -١ 

فضای سياسی فراروی دموکراسی،  ازجتربه حتوالت مهم ناشی 

مهکاری بين املللـی حقـوق بشـر بنيـادين و آزادی هـای      

توسعه اساسی، و عينيت خبشيدن به اشتياق کليه ملل  به 

 .اقتصادی  و رفاه اجتماعی است

عليرغم توسعه در اين زمينه ها جهان امروز کماکان از 

. ستوه آمـده اسـت   خشونت و ساير اشکال جرايم شديد به

 بصورت بالفعل در می آيندهها در مواردی که گااين ديد

 ..مورد هتديد قرار می دهند  حيات حاکميت قانون

بـر حاکميـت قـانون،     ما معتقديم که عدالت مبتنـی  -٢

مـا  . ستونی است که جامعه متمدن بر آن متکـی  هسـتند  

يک سيستم عدالت کيفری . درصدد ارتقاء کيفيت آن هستيم

ا نسان دوستانه وساده می تواند يک ابـزار در زمينـه   



 

ــوالت   ــداف حت ــه اه ــل ب ــاعیني ــدالت  اجتم ــازنده و ع س

اجتماعی،محايتگر حقوق غير قابل سلب و ارزشهای اساسـی  

کليـه حقـوق اشـخاص بايـد از محايـت      . مردم تلقی گردد

عـدالت   هایقانون در قبال خشـونت فراينـدی در سيسـتم   

ما اين واقعيت  را قبول داريـم   .کيفری برخوردار باشد

که کاهش نوع جرم در جهـان، عـالوه بـر عوامـل ديگـر،      

کشـورهای توسـعه   . بستگی به شرايط اجتماعی مجعيت دارد

ه در خال جتربه سخت تـرين وضـعيت   يافته و در حال توسع

بـا ايـن حـال مشـکالت خاصـی      . ها از اين منظر هسـتند 

که می طلبـد   وجود دارد فراروی کشورهای در حال توسعه

 .ه گردددر خصوص وضعيت مزبورا ز قبل انديش

ما معقتديم که افزايش جرم بـه فرآينـد توسـعه و     -۴ 

سـطح  رفاه عمومی نوع انسان صدمه می زند و سبب تقليل 

چنانچه اين وضعيت ادامه يايد . رفاه جوامع ما می شود

 .پيشرفت و توسعه قربانيان اصلی جرم خواهند بود

ما مهچنين اعتقاد داريم کـه فرآينـد افـزايش بـين     -۵ 

املللی سازی جرم بايد پاسخهای جديد و مناسبی را بدست 

جرم سازمان يافته، امنيت کنرتل مـرز کـه مبنظـور    . دهد

ارت قانونی و النهايه توسعه در نظر گرفتـه  محايت از جت

ايـن واقعـه و قلمـرو چنـين     . است را ختريب ميکند شده

در ساهلای آينـده افـزايش يابـد مگـر      جرايمی ممکن است

بنـابراين  . اينکه تدابير صحيح پيشگيرانه منظور گردد

بطور ويژه مسئله پيش بينی وقايع  و کمک به دولت های 

های کنرتل و پيشـگيری مناسـب از   عضو در تدوين اسرتاتژي

 .امهيت برخوردار است

ی از جـرايم دارای بـرد   خـ ما تأئيد می کنيم که بر -۶

در اين بسرت يک نياز قـوی، هنگـامی   . بين املللی هستند

که حبث حاکميت مطرح می شود، در شناسايی مشکالتی که در 

مجع آوری دليل اسرتداد جمرمين  وگسـرتش معاضـدت قـانونی    



 

برای مثال  در مواقعی کـه جـرايم مزبـور در     دوجانبه

طول مرزها ارتکاب می يابد يا هنگامی که مسئله مرزها 

مبنظور فرار از دستگيری يا تعقيب مورد استفاده قـرار  

عليرغم تفاوت سيستم های قـانونی   . ميگيرد، وجوددارد 

جتربه نشان ميدهد کـه معاضـدت دوجانبـه و مهکـاری مـی      

مشرتک بوده ودر زمينـه جلـوگيری    تواند يک تدبير مؤثر

 .از تعارض صالحيتها مساعدت منايد

ما مهچنين بر اين اعتقاديم که دموکراسی و کيفيـت   -٧ 

هبرت زندگی صرفًا در يک بسرت صلح و  امنيت برای مهه قابل 

جرم متضمن يک هتديد برای ثبات و حميط امـن  . است توسعه

توجـه صـحيح   پيشگيری از  جرم و عدالت کيفری با . است

به رعايت  حقوق بشر تشريک مسـاعی مسـتقيم  در بقـاء    

 .صلح و امنيت  امکانپذير است

ما بايد اطمينان داشته باشيم کـه هـر افـزايش در     -٨

توانايی و امکانات مرتکبين جرايم، توأم بـا افـزايش   

مشابه در توانـايی و امکانـات جمـری قـانون و عـدالت      

با اجنام دانش و تـدابير مناسـب مشـرتک در     . کيفری است

حال افزايش ضريب توفيق در پيشـگيری از جـرم و کـاهش    

مـا بـويژه   . ت حدخود خواهـد رسـيد  بزه ديدگی به  هناي

نيازبه ايجاد و تقويت ابزارهـای پيشـگيری از جـرم و    

امکانات کنرتل در کشورهای در حـال توسـعه کـه وضـعيت     

افزايش مشکالت در اين  در حال گذر استو اجتماعی  فکری

 . قلمرو می گردد را مورد تأئيد  قرار می  دهيم

محايـت در   مااز جامعه بين املللـی مـی خـواهيم تـا     -٩

زمينه مهکاری فنی و خدمات معاضدتی برای مهـه کشـورها،   

راافزايش دهند ، از قبيـل کشـوهای در حـال توسـعه و     

کشــورهای کوچــک، باهــدف توســعه وتقويــت ســاختارهای  

موردنياز برای پيشگيری از جـرم و عـدالت مانـدگار و    

 .سيستم عدالت کيفری انساندوستانه



 

مه پيشـگيری از جـرم و   برنا جايگاه و نقشما به   -١٠

عدالت کيفری سازمان ملل متحد در جامعـه بـين املللـی    

ما خاطرنشان می کنـيم کـه   . مورد تأئيد قرار می دهيم

اين يک واقعيت انکارناپذير است که منابع غيـر کـافی   

که به اجرای اين برنامه اختصـاص داده شـده اسـت، در    

شـده  گذشته سبب  عدم نيل به توامننديهای اين برنامـه  

ما مهچنين افزايش منـابع اختصـاص داده شـده بـه     . است

اجرای اين برنامه بوسـيله ششـمين کنگـره ملـل متحـد      

ــرمين   ــان جم ــرم ودرم ــگيری از ج ــه پيش ــه  را درزمين ک

هفتمين کنگره ملل متحد در زمينه پيشگيری از جرم و در

و هشتمين کنگره ملـل متحـد در زمينـه     ٨٥درمان جمرمين 

 را ان جمرمين درخواست گرديده استپيشگيری از جرم ودرم

مضاف بر آن مـا خاطرنشـان مـی    . ٨٦خاطرنشان می سازيم 

کنيم که کميته پيشگيری از جـرم و کـنرتل در يـازدمهين    

جلسه خود به نتايج و توصيه های کميتـه فرعـی ای کـه    

برای بررسی مشکل جرم و تعيين ابزارهـای بسـيار سـهل    

ين املللـی   در  الوصول مبنظور ترويج اقدامات عملـی بـ  

 ٨مورخ  ٧٢/۴۶زمينه محايت از اعضاء حسب قطعنامه مشاره 

توجه ويژه ای مبذول  است بايدتأسيس کرده  ١٩٨٩دسامرب 

 . منود

 ٨٧فوريـه  ١۶مـورخ    ٣/١١اين کميته در قطعنامه مشـاره  

تفاق آراء گزارش کميتـه  فرعـی در زمينـه     ا به ١٩٩٠

ضرورت ايجاد يک برنامه مؤثر بين املللی در زمينه جرم 

اين گزارش که به تأئيد کنگره  . و عدالت را تصويب منود

هشتم نيز رسيد، بعنوان يک ابزار مناسب بـرای ايجـاد   

برنامه  پيشگيری از جرم و عـدالت ملـل متحـد درعـرض     
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86 - see sixth united nation congress on the prevention of crim and the treatment of offender . caracas 25 
August – 5 September 1980 
87 -see official record of the economic and social council 1995 supplement no 10 chap I Sec T.D 



 

جممـع عمـومی،    ١٠٨/۵مـه مشـاره   مقررات مندرج در قطعنا

 .مورد استفاده قرار گرفت

در مهين راسـتا مهکـاری بـين املللـی  مسـتحکم در       -١١ 

زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری شامل ايجاد يـک  

پيشگيری از  در زمينه ی برنامه مؤثر سازمان ملل متحد

 .جرم و عدالت کيفری را پيشنهاد می منائيم

خ داريم که ضرورت دارد دولـت هـا   ما اعتقاد راس -١٢ 

نقش و کارکرد برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری  

سازمان ملل متحد و دبيرخانـه ايـن برنامـه و تعيـين     

نيازمنديهای قبلی اين برنامه را بطور شفاف تعريـف و  

 .شناسايی منايند

ما قويـًا بـازبينی ايـن برنامـه باهـدف افـزايش        -١٣

تأسـيس يـک سـاختار پشـتيبانی     اثرخبشی سـودمندکردن و  

 . مناسب دبيرخانه اعتقاد داريم

 اجرايی  ی برنامه: دوم 

 تعريف ) الف 

برنامه پيشيگيری از جرم و عدالت کيفری سـازمان   -١۴ 

ملل متحد ، کار مشـرتکی را بـا کميسـيون پيشـگيری از     

جرم، و عدالت کيفـری هنادهـای سـازمان ملـل متحـد در      

ــرم و   ــگيری از ج ــه پيش ــبکه  زمين ــرمين، ش ــان جم درم

ملــی تعيــين شــده توســط دولــت در زمينــه  بزهکــاران

پيشگيری از جرم و عدالت کيفری شبکه اطالعـاتی جهـانی   

جرم و عدالت کيفری، و کنگره های سازمان ملل متحد در 

زمينه پيشگيری از جرم و درمان جمرمين در متهيد معاضدت 

ينه هـای  به دول عضو درتالش آهنا مبنظور کاهش شيوع و هز

جرم  و ارتقاء کارکرد مناسب سيستم های عدالت کيفـری  

 .شان به اجنام خواهد رساند

اين برنامه با رعايت تشريفات زير و چهـارچوب کليـه    

 .  منابع درد سرتس ملل متحد ايجاد خواهد گرديد



 

 اهداف )  ب

در اين برنامه مبنظور معاضدت به جامعه بين املللی  -١۵

با نيازهای اساسی در قلمرو پيشـگيری از   حنوه ی تعامل

و معاضدت عملـی  .جرم و عدالت کيفری طراحی گرديده است

م ملـی و بـين املللـی    ايو هبنگام مقابله با مشکالت جـر 

 .ارائه می دهد

اهداف عمومی برنامه مسـتلزم مشـارکت در مـوارد     -١۶ 

 :ذيل است

پيشگيری از جرم داخل قلمرو يـک دولـت يـا بـين     : الف

 ل الدو

 کنرتل جرم اعم ازملی و بين املللی : ب

تقويت مهکـاری منطقـه ای و بـين املللـی در زمينـه      : ج

پيشگيری از جرم، عدالت کيفری و مبارزه عليـه جـرايم   

 فراملی 

ــه     : د ــو در زمين ــدامات دول عض ــيم اق ــجام و حتک انس

 پيشگيری و مبارزه عليه جرايم فراملی 

عايت صـحيح حقـوق   اجرای سودمند و مؤثر عدالت با ر: ه

بشر کليه افرادی که از جرم متأثر گرديده اند و کليه 

 .ل سيستم عدالت کيفری شده انديکسانی که حتو

تـــرويج عـــالی تـــرين اســـتانداردهای انصـــاف، : و 

 انساندوستی، عدالت و رفتار حرفه ای 

قلمرو برنامـه پيشـگيری از جـرم و عـدالت کيفـری      : ج

 سازمان ملل متحد 

امه شامل اشکال مناسـب مهکـاری بـا هـدف     ا ين برن -١٧

با مشکالت ناشی از جرايم  همعاضدت به دولتها در مقابل

بويژه اين برنامه می تواند شـامل  . ملی و فراملی است

 :موارد زير گردد



 

پژوهش و مطالعه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی : الف 

در زمينه موضوع پيشگيری هـای خـاص و تـدابير عـدالت     

 .کيفری

ارزيابی های منظم بين املللی مبنظور تعيـين حتـوالت   : ب 

جرايم و ارتقاء سطح عملکرد سيستم های عدالت کيفری و 

اسرتاتژيهای پيشگيری از جرم و نتايجی که از اجرای آن 

 .حاصل شده است

آموزش و روزآمدکردن مهارهتای نيروی انسانی ای که : د 

کيفـری   در قسمتهای خمتلف پيشـگيری از جـرم و  عـدالت   

 . مشغول به کارند

شامل خدمات مشاوره، بويژه در زمينـه  : معاضدت فنی: ه

و ارزيابی برنامه های پيشـگيری   یبرنامه  ريزی اجراي

از جرم و عدالت کيفـری آمـوزش و اسـتفاده از وسـايل     

 ارتباطی جديد، و فنون تبادل اطالعات 

اين قبيل کمک ها می تواند از طريق بطور مثال اعطای  

رس حتصيلی،تورهای مطالعاتی، مشاوره ختصصی در  موارد بو

خاص، تبادل  کارشـناس،  مهايشـها، مسينارهـا، و منـايش     

  به اجرا درآيد فيلم اقدامات و پروژه های پايلوت

در چهارچوب اين برنامه سازمان ملـل متحـد بايـد     -١٨

بطور مستقيم اجرای اشکال مهکـاری فـوق الـذکر را بـر     

مقام مهاهنگ کننده يا ارگـان تسـهيل   عهده گيرد يا در 

بايد به ايجاد سازوکارهايی بـرای  . کننده اقدام منايد

عظف ومناسب و رفع نيازهای دول عضو نبرقراری معاضدت م

حسب درخواستهايشان توجه خاص معطوف شود بـدون اينکـه   

 .سبب دوباره کاری ساير سازوکارهای از قبل موجود شود

ل خمتلف مهکاری دول عضو بايد مبنظوردستيابی به اشکا -١٩

شيوه های مؤثر و قابـل اعتمـاد ارتبـاط بـين خـود و      

و راه انــدازی  ايجــادياســازمان هــای ملــل متحــد را 

 .منايند



 

اين برنامه مهچنـين در صـورت تناسـب، بـا رعايـت       -٢٠

حاکميــت دولتــها، شــامل بررســی اثرخبشــی، و اجــرا در 

و تـرويج  مواردی که ضرورت داشته  شود، توسـعه بيشـرت   

اسناد بين املللی در زمينه پيشگيری از جـرم و عـدالت   

 .کيفری خواهد گرديد

 پيش نيازهای برنامه ) د

گام به گام برنامه، موارد پـيش نيـاز    اجرایدر  -٢١ 

با حلاظ نيازها و مالحظات دول عضو بـا توجـه خـاص بـه     

 :موارد ذيل بايد تعيين گردد

داليل جتربـی، شـامل يافتـه هـای حتقيـق وسـاير       :  الف 

اطالعاتی که در زمينـه ماهيـت و قلمـرو جـرم و حتـوالت      

 .وجود دارد .گرايش جرايم

هزينه های اجتماعی، مالی وساير هزينه های اشکال : ب 

جامعه حملی، ملی و  اعضاخمتلف جرم، و يا کتنرل جرم بر 

 .بين املللی و بر فرآيند توسعه

لزامات کشورهای در حال توسعه يا توسـعه يافتـه   ا: ج 

ه با مشکالت ويژه اوضاع و احوال مـرتبط ملـی   جکه  موا

يا بين املللی در زمينه دستيابی به کارشناسان و ساير 

منابع فوری برای ايجاد و توسعه برنامه های پيشـگيری  

از جرم و عدالت کيفری که مناسب سطوح ملی و حملی اسـت  

 .می باشند

رورت توازن داخلی برنامه و پيشرفت  آن و عمليات ض: د

 اجرايی 

محايت از حقوق بشر در اجـرای عـدالت و پيشـگيری و    : ه

 کنرتل جرم 

ارزيابی قلمروهايی کـه در آن اقـدام  مهاهنـگ در    : و 

سطح بين املللی و در چهارچوب برنامـه اثرخبشـی زايـدی    

 .خواهد يافت



 

عاليت هـای سـاير   جلوگيری از مهعرضی اقدامات با ف: ز 

 ارگاهنای سازمان ملل متحد يا سازمان های ديگر 

 قائم مقام کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری: ح

ولـی  . تعهدات و اختيارات قبـل از تأسـيس خـود نيسـت    

تعهدات و اختيارات مزبـور را حسـب صـالحديد خـود بـا       

فوق مورد ارزيابی  ٢١کاربرد اصول مذکور در پاراگراف 

 .رسی قرار ميدهدو بر

 ساختار و مديريت : ه 

 :کميسيون پيشگيری از جرم  و عدالت کيفری -١

يک کميسيون درزمينـه پيشـگيری از جـرم و عـدالت      -٢٣

کيفری بعنـوان کميسـيون کـاربردی شـورای اقتصـادی و      

 .اجتماعی بايد تأسيس گردد

اين کميسيون دارای صالحيت ايجاد کـار گروههـای موقـت    

و می تواند در صورتی که ضروری به نظـر برسـد،    هنبود

 .گزارشگران خاص داشته باشد

 عضويت  -

اين کميسيون شامل چهل دولت عضو سازمان ملل متحد  -٢۴

که بوسيله شـورای اقتصـادی و اجتمـاعی براسـاس اصـل      

اعضـای  . توزيع جغرافيايی منصفانه تعيين ميگردد اسـت 

صف دوره نيمی آن برای سه سال انتخاب می گردند مع الو

از اعضا انتخابی که نامشان بوسيله قرعه تعيين ميشود 

هـر عضـو هنايـت    .  سال خامته می يابـد  ٢پس از انقضاء 

کوشش خود را بعمل خواهد آورد که مناينده اش متخصـص و  

مقام ارشد با سابقه آموزشی و جتـارب عملـی در زمينـه    

ليت پيشگيری از جرم و عدالت کيفری ترجيحًا دارای مسئو

مقرراتـی بايـد در زمينـه    .سياسی در اين زمينه باشـد 

بودجه جاری سازمان ملل متحد مبنظور پرداخت هزينه های 



 

سفر منايندگان کشورهای کمرت توسعه يافته که دارای عضو 

  ٨٨.کميسيون هستند در نظر گرفته شود

 جلسات 

روز ١٠کـه بيشـرت از    ای کميسيون جلسات ساليانه  -٢۵ 

 .برگزار خواهد کرد را کاری نباشد

 وظايف

 :کميسيون وظايف زير را برعهده دارد  -٢۶

هتيه  اصول راهربدی در قلمرو پيشگيری از جرم و : الف  

 عدالت کيفری برای سازمان ملل متحد 

توسعه، نظارت و جتديدنظر در زمينه اجـرای برنامـه   : ب

براساس سيستم برنامه ريزی ميان مدت با رعايـت اصـول   

 فوق ٢١ج در پاراگراف قبلی مندر

تسهيل و کمـک بـه انسـجام فعاليـت  هـای هنادهـای       : ح

سازمان ملل  متحد در زمينه پيشگيری از جرم و درمـان  

 جمرمين 

 بسيج محايت  دول عضو برای اين برنامه : د

متهيد مقدمات برگزاری کنگره های سازمان ملل متحـد  : ه

ائـه  در زمينه پيشگيری از جـرم و درمـان جمـرمين و ار   

پيشنهادات در خصوص مـوارد امکانپـذير بـرای برنامـه     

 .کاری بنحوی که توسط کنگره ها ارائه شده است

 کميته پيشگيری از جرم و کنرتل  -٢ 

کميته پيشگيری از جرم و کنرتل بايد به حمض تأسيس  -٢٧ 

کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری توسـط شـورای   

نيـاز اساسـی بـه    . اقتصادی، اجتمـاعی،  منحـل گـردد   

مشارکت کارشناسان مستقل در حوزه پيشـگيری از جـرم و   

 .دارد کنرتل وجود 

                                                 
کشورهای : تسريع در  شروع کار کميسيون سهميه جغرافيايی کمسيون به شرح ذيل باشدتوصيه گرديده است بمنظور  -  ٨٨

، اروپای غربی )٨)( caraibean states(، آمربکای التين، کشورهای حوزه دريای کارائيب)٩(کشورهای آسيايی) ١٢(افريقايی
دو سال بعدا ز اولين جلسه کميسيون قابل تجديد اندازه وسهم جغرافيايی کميسيون )  ۴(کشورهای اروپای شرقی ) ٧(وساير کشورها 

  . نظر است



 

ودی کميسيون در مواقع ضروری از خدمات تعداد حمـد  -٢٨ 

از کارشناسان ذيصالح و جمرب خواه بعنوان مشاور خصوصـی  

يا در يک گروه کاری مبنظور کمک بـه کارهـای کميسـيون    

مشاوره هـای ايـن اشـخاص مبنظـور     . استفاده خواهد کرد

ايـن کميسـيون   . بررسی به کميسيون ارائه خواهد گرديد

بايد ترغيب شود از اين مشاوره هـا در مـوارد ضـروری    

 .استفاده کند

يکی از تکـاليف اصـلی ايـن کارشناسـان فـراهم کـردن       

مقدمات برگزاری کنگـره  هـای سـازمان ملـل متحـد در      

 ٨٩.زمينه پيشگيری از جرم و درمان جمرمين است

کنگره  های سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيری از  -٣

جرم و درمان جمـرمين بعنـوان ارگـان مشـورتی برنامـه      

را برگزار خواهـد گرديـد  جلساتی را در زمينه های زير 

 .تعيين می کند 

تبــادل نظــر بــين دولتــها، ســازماهنای دولتــی، : الــف

سازماهنای غيردولتی، و کارشناسانی که مناينـده مشـاغل   

 . هستند لشکریو  کشوری

تبادل جتارب در زمينه مسايل پژوهشی، حقوقی، کـم و  : ب

 کيف اجرای سياستها 

در حوزه  ]جديد[تشناسايی گرايشهای نوظهور و موضوعا: ج

 پيشگيری از جرم و عدالت کيفری 

تفســير بــه کميســيون در زمينــه ارايــه مشــاوره و : چ

پيشگيری از  جرم و عدالت کيفـری در موضـوعات مـوردی    

 ارجاع شده بوسيله کميسيون 

ارائه پيشنهادات، مبنظور بررسی آن در کميسيون در : ه 

 خصوص موضوعات قابل اجرا در تنظيم برنامه کاری 
                                                 

اين کارشناسان بايد بوسيله کميسيون با مشورت . ددبر خانه اين برنامه بايد يک فهرست از  کارشناسان را در اختيار داشته باشد -  ٨٩
. زمان های غيردولتی انتخاب گردندبا دبيرخانه، نهادهای سازمان ملل متحد، در زمينه پيشگيری از جرم و درمان مجرمين و سا

اين کارشناسان که ممکن است مقامات رسمی و . کميسيون با مشورت دول عضو، سازوکار را برای اين منظور ترسيم می نمايد
اين آکادمی براساس، قابليت های مستقل . دولتی سايرا شخاص باشند بايد براساس اصل توزيع منصفانه جغرافيايی انتخاب گردند

 ١۴جلسات گروه کارشناسان با لحاظ شرايط مقرر در پاراگراف . صی خود برای حداقل سه سال  به خدمت برنامه درمی آيندوشخ
 .منعقد خواهد گرديد



 

مبنظور ارتقاء اثرخبشی اين برنامه، و با هدف نيـل   -٣٠

 .به نتايج مطلوب مقررات ذيل بايد به اجرا درآيد 

سال يکبار برای مدتی بـين   ۵کنگره  ها بايد هر : الف

 .اری منعقد گرددروز ک ١٠تا  ۵

کميسيون بايد چکيده موضـوعات انتخـاب شـده بـرای     : ب

کنگره ها را با هدف مترکز و فايده مند ساخنت مباحثـات  

 .هتيه منايد

ساله بايد حتت نظارت کميسيون  ۵ ای نشستهای  منطقه: ج

درخصوص موضوعات مرتبط بافهرست هتيه شده توسط کميسيون 

زار گردد مگـر اينکـه   يا کنگره ها يا موضوع ديگر برگ

. يک منطقه برگزاری نشست مزبـور را غيرضـروری بدانـد   

هنادهای سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيری از جـرم و  

درمان جمرمين، بايد بطور کامل چنانچه مناسب باشد، در 

کميسـيون بايـد   . سازماندهی اين نشستها مشارکت منايند

درمنـاطق   به ضرورهتای مالی برگزاری اين جلسات بـويژه 

درحال توسعه از طريق درج آن در بودجه جـاری سـازمان   

 .ملل متحد توجه ويژه منايد

کاربردی درموضوعات انتخاب شده  –کارگاههای علمی : د 

بوسيله کميسيون بعنوان يک رکن از برنامـه کنگـره، و   

نشستهای فرعی مهاهنگ شده توسط کنگره هـا بايـد مـورد    

 . تشويق قرار گيرد

 سازمانی دبيرخانه و برنامه  ساختار -۴

مســئول تســهيل اجــرای  و دبيرخانــه رکــن دائمــی -٣١

برنامه، پيش نيازهايی که ضرورت دارد بوسيله کميسيون 

وکمک بـه  . پيشگيری از جرم و عدالت کيفری ايجاد گردد

کميسيون در اعمال ارزيـابی پيشـرفتهای اجنـام يافتـه     

ل بـه ايـن   بـرای نيـ   اسـت  وجتزيه و حتليل مشکالت فرارو

 :مقصود دبيرخانه بايد



 

منابع موجود شامل هنادها، سازماهنای بين دولتی، : الف 

سازماهنای غيردولتی وسـاير مقامـات ذيصـالح در زمينـه     

 .اجرای برنامه را بسيج منايد

آوری آمـار در   مهاهنگ سازی پـژوهش، آمـوزش و  مجـع   : ب

زمينه جـرم و عـدالت و ايجـاد زمينـه مهکـاری فنـی و       

ات عينـی بـرای دول عضـو بـويژه از طريـق شـبکه       اطالع

 اطالعات جهانی جرم و عدالت کيفری 

مســاعدت بــه  کميســيون در ســازماندهی عملکــردش و  : ج

درمتهيد مقدمات برگـزاری کنگـره هـا و  سـاير وقـايع      

 مربوط به برنامه با رعايت دستورالعملهای کميسيون 

ک در اطمينان از اينکه  اعطاءکنندگان بـالقوه کمـ  : د

زمينه معاضدت عدالت کيفری در متاس با کشورهايی که به 

 .کمک در موارد خاص نيازمند هستند می باشند

شناسـايی   به منظـور به دبيرکل توصيه شده است که  -٣٢

اين برنامه فراهم گردد  برایپيش زمينه هايی که بايد 

گيری از جرم و عـدالت کيفـری مرکـز توسـعه     ششعبه  پي

نسان دوستانه دبيرخانه را به يک خبـش  انسانی و امور ا

 ١۴مستقل در اسرع وقت حسب شرايط مقـرر در پـاراگراف   

 .فوق با حلاظ ساختار دفرت ملل متحد در وين ارتقاء دهد

کارمندان حرفه ای دبيرخانه برنامه بايد مأمورين  -٣٣ 

 .گيری از جرم و عدالت کيفری نامگذاری کردندشپي

يريت يک مأمور عـالی رتبـه   دبيرخانه بايد حتت مد -٣۴ 

که من حيث اجملموع وظيفه مديريت روزانه  و نظارت عالی 

بر برنامه، ارتباط با مأمورين دولتی ذيربط ارگاهنـای  

ختصصی وسازماهنای بين دولتی ای که فعاليتشان درارتباط 

 .با برنامه است را برعهده دارد باشد

 امور پشتيبانی برنامه ) و

د در زمينـه پيشـگيری از جـرم و     هنادهای ملـل متحـ   -١

 درمان جمرمين 



 

فعاليت  های هنادهای سازمان ملـل متحـد درزمينـه     -٣۵

پيشگيری از جرم و درمان معتـادين بايـد بوسـيله دول    

بـه   ی کـه عضو و سـازمان ملـل متحـد بـا توجـه خمصوصـ      

نيازمنديهای اين هنادها درکشورهای در حال توسـعه مـی   

 .شود مورد محايت قرار گيرد

با توجه به نقش مهم اين هنادها، مشـارکتهای آهنـا در    

توسعه و اجرای سياستگذاريها ومنابع مورد نيازشان به 

ويــژه هنــاد افريقــايی ســازمان ملــل متحــد در زمينــه  

پيشگيری از  جرم و درمان، بايد متامًا با کليت برنامه 

 .منطبق گردد

مهاهنگ سازی بين هنادهای سازمان ملل متحد درزمينه  -٢ 

 پيشگيری از جرم و درمان 

هنادها بايد به يکديگر و به کميسيون  پيشگيری از  -٣۶

جرم و عدالت کيفری بر ی پايه منظم راجع بـه برنامـه   

 .کاری و اجرای آن اطالع رسانی منايند

موجود،  کميسيون ممکن است از هنادها، با حلاظ منابع -٣٧

اجرای قسمتهای انتخـاب شـده از برنامـه را درخواسـت     

کميسـيون مهچنـين مـی توانـد مـواردی را بـرای       . منايد

 .فعاليتهای بين هنادی پيشنهاد دهد

کميسيون بايـد بسـيج محايـت خـارج از بودجـه در       -٣٨ 

زمينه فعاليت های اين هنادها را درد سـتور کـار خـود    

 .قرار دهد

تی  ای که در قلمرو پيشـگيری از  دول تشبکه مقاما -٣ 

 جرم  و عدالت کيفری مسئوليت دارندو

دول  عضو بايد يک يا چند مقـام مسـئول ملـی را     -٣٩ 

مقام «درقلمرو پيشگيری از جرم و  عدالت کيفری بعنوان

مبنظور برقراری متاس مستقيم با دبيرخانه برنامه » اصلی

 .و ساير ارکان برنامه تعيين منايد



 

سئول ملی بايد تعامل بـا دبيرخانـه را در   مقام م -۴٠

موضوعات قانونی، علمی و مهکاری فنی، آموزشی، اطالعـات  

راجع به قوانين ملی وآئين نامه ها، سياستهای قانونی 

ساختار و تشکيالت سيستم عدالت کيفری، تدابير پيشگيری 

از جرم و  موضوعات مربوط به اجرای جمازات تسهيل منايد 

. 

هـانی اطالعـات در زمينـه جـرم و عـدالت      شبکه ج   -۴ 

 کيفری 

دول عضو بايد بـه سـازمان ملـل متحـد در زمينـه       -۴١

توسعه و اسـتمرار  فعاليـت شـبکه جهـانی اطالعـات در      

زمينه جرم و عدالت کيفری، با هـدف تسـهيل مجـع آوری،    

جتزيه و حتليل، تبادل و انتشار اطالعات، در صورت تناسب 

دامات سازماهنايی غيردولتی و و متمرکز کردن، ماحصل اق

هنادهای علمی در قلمرو جـرم و عـدالت کيفـری مسـاعدت     

 .منايند

دول عضو بايد متعهد باشند تابه مديرکل بر پايـه   -۴٢

منظم و براساس درخواست در زمينـه اطالعـات راجـع بـه     

ــرای    ــوص اج ــرم و در خص ــرو ج ــاختار و قلم ــايی س پوي

ــدالت   ــرم و ع ــگيری از ج ــرتاتژيهای پيش ــری در اس کيف

 .کشورهايشان را ارائه منايند

 سازماهنای بين دولتی و غيردولتی -۵ 

سازماهنای بين دولتی و غيردولتـی و جامعـه علمـی     -۴٣

منبع ارزمشند ارائه نظرات ختصصـی و حرفـه ای، مشـاوره    

از تشريک مساعی آهنا بايد بطور .ومعاضدت حمسوب ميگردند

 .رداری گرددکامل در توسعه و اجرای برنامه هبره ب

 منابع مالی برنامه ) ز 

منابع مالی برنامه از طريق بودجه جاری سـازمان ملـل   

متحد تأمين ميشود منابع ختصيص يافته بـه مهکـاری فنـی    



 

ممکن است بوسيله مشارکت داوطلبانـه مسـتقيم دولتـهای    

 .عضو و ارگاهنای مالی عالقمند افزايش يابد

امـانی دفـاع    دولتهای عضو تشويق ميگردند در صـندوق  

اجتماعی حسب درخواست صندوق پييشگيری از جرم و عدالت 

آهنا مهچنين بـه  . کيفری سازمان ملل متحد مشارکت منايند

مشارکت عينـی در فعاليتـهای اجرايـی برنامـه بـويژه      

بوسيله ايجاد ادارات پشتيبانی کننده سازماندهی دوره 

دمات های آموزشی ومسينارها وهتيه جتهيزات موردنياز و خـ 

 .با تشويق شوند

اعالميه های سياسی و طرح اقدام جهانی عليه جرم سـازمان يافتـه    -٣٣

ما سران کشور و دولت وزرای سيستم های عدالت کيفـری و  ٩٠لپفراملی نا

 .ساير منايندگان دولتی عالی رتبه

درشرف پنجامهين سالروز تأسيس سـازمان ملـل متحـد در     

هم آمـده ايـم تـا    ناپل برای اولين بار در تاريخ گرد

روشها و وسايل تقويـت و افـزايش توامننـديهای ملـی و     

مهکاری بين املللی عليه جرم سـازمان يافتـه فراملـی و    

جلوگيری از توسعه بيشرت دامنه آن را مورد بررسی قرار 

 .ميدهيم

 فـرا  با توجه عميق به رشد وخيم جرايم سازمان يافته 

ه هتديد امنيت ملی دهه گذشته و آثار جهانی آن که زمين

 .داخلی و استمرار حاکميت دولتها را فراهم کرده است

ضمن هشدار از خسارهتای فوق العاده جرم سازمان يافتـه  

فراملــی در دو جنبــه انســانی و مــالی وآثــار آن بــر 

اقتصاد های ملی، سيستم مالی جهانی و حاکميت قانون و 

 .ارزشهای اساسی اجتماعی

رخــی کشــورها بــويژه بــا آگــاهی از نيازمنــديهای ب 

کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذر درزمينه 

مدرنيزه کردن و افزايش شرح وظايف سيستم هـای عـدالت   
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کيفری با هدف ارتقاء حنـوه مقابلـه بـا جـرم سـازمان      

 .يافته فراملی

بــا يقــين بــه نيــاز فــوری در زمينــه تقويــت بيشــرت   

و تسـهيل   سازوکارهای بين املللی معاضـدت بـه دولتـها   

اجرای اسرتاتژيهای مشرتک درخصوص پيشگيری و مقابله بـا  

جرم سازمان يافته فراملی و نياز بيشرت به تقويت نقـش  

 سازماهای ملل متحد بعنوان مرجع اصلی در اين قلمرو 

تکاليف حموله سـازمان ملـل متحـد در     بر با تأئيد جمدد

 پيشگيری از جرم و عدالت کيفری و با به رمسيـت شـناخنت  

ضرورت تقويت نقش اين سازمان در توسـعه برنامـه هـای    

اجرايی جامع با هدف پيشگيری وکنرتل جرم سازمان يافته 

فراملی با آگاهی از اختالفاتی که کماکان بين کشـورها  

در درک و ارزيابی اين پديده وتبعًا انتخاب سياسـتهای  

 .مقابله با اين جرم سازمان يافته فراملی وجود دارد

سياسی و تصميم جدی و تعهـد قطعـی خـود در     ی اراده  

زمينه اجرای کامل و سريع اين اعالميـه سياسـی و طـرح    

اقدام جهانی عليه جرم سازمان يافته فراملی را اعـالم  

 .می منائيم

 اعالميه سياسی  -١

ما تصميم گرفته ايم جوامع خود را در مقابـل جـرم    -١

بير سازمان يافتـه در کليـه اشـکال آن از طريـق تـدا     

قانونی مشـخص و مـؤثر و متهيـد وسـايل اجرايـی آن در      

انطباق با حقوق بشر به رمسيت شناخته شده بـين املللـی   

 .وآزادی های اساسی مورد محايت قرار دهيم

ما تصميم گرفته ايم بـا جتميـع قـوا مشـرتکًا عليـه       -٢

توسعه و اقسـام  خمتلـف جـرم سـازمان يافتـه فراملـی       

زيـاد معتقـديم بـين جـرم      مبارزه کنيم و با اطمينان

سازمان يافته و فراملـی و جـرايم تروريسـتی ارتبـاط     

عليرغم تفاوت اخيـر واقعيـت اينسـت کـه     . برقرار است



 

اسرتاتژيهای مهاهنگ و ساير اشـکال مهکـاری بـين املللـی     

 .بايد توسعه بيشرتی يابد

ما تالشهای خود را به مست تضـعيف قـدرت اجتمـاعی و     -٣

نايی و توان آهنا مبنظور رسـوخ بـه   اقتصادی سازماهنای ج

اقتصاد مشروع، تطهير عوايد و استفاده از خشونت ورعب 

 .نشانه می رويم) ترور( 

ما تأکيد می کنيم مبارزه عليه جرم سازمان يافته  -۴ 

فراملی بايـد موضـوع هنايـت مسـاعی کشـورها از طريـق       

سازماهنای جانبی و منطقه ای با محايت الزم عموم مـردم،  

ه ها، بازرگانان،  هنادها و سـازماهنای غيردولتـی   رسان

 .قرار گيرد

نظريه اطـالع از اسـتلزامات جهـانی درزمينـه جـرم       -۵

سازمان يافته، ما خاطرنشان مـی کنـيم کـه پيشـگيری،     

نظارت،  بايد الزامًا از دولتی به دولت ديگر ومنطقـه  

ای به منطقه ديگر متفاوت باشد و با توجه به امکانات 

ايش آگاهی و جتـارب مشـرتک در زمينـه گروههـای     ملی افز

 .جنايی، متناسب و متحول گردد

ما با التفات به اينکه جرم سازمان يافته فراملی  -۶ 

رشــد اجتمــاعی و اقتصــادی کشــورهای درحــال توســعه و 

کشورهای درحال گذر وهنادهای آنـان را هتديـد مـی کنـد     

جامعه بين املللی بايد به اين کشورها در اقداماتشـان  

مبنظــور توامننــديهای هنادهــای عــدالت کيفــری بــا هــدف 

ارزه با جـرم سـازمان يافتـه بـا     پيشگيری مناسب و مب

توجه الزم به حقوق بشر بين املللی و آ زادی های اساسی 

 .مساعدت منايد

ما رضايت خود به تأسيس کميسيون پيشگيری از جرم و   -٧

ما عميقًا توصيه می کنـيم  . عدالت کيفری اعالم می کنيم

بايد يک توجه مستمر قبلی بصورت مهاهنـگ بـرای تقويـت    

ملللی عليه جرم سازمان يافتـه فراملـی در   مهکاری بين ا



 

چهارچوب برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری ملـل   

متحد، با التفات به مسـئله حمـدوديت منـابع کـه سـبب      

ايجاد برخی موانع در راستای اجـرای آن گرديـده اسـت    

ما به پروتکل در زمينـه اختصـاص منـابع    . صورت پذيرد

فعاليت هـای سـازمان   مالی و  انسانی مناسب در زمينه 

ملل متحد در مبارزه عليه جرم سازمان يافته فراملـی،  

 .با حلاظ قلمرو مسئوليتهای آن احراز می کنيم

ما به دولتهايی که تاکنون به عضـويت کنوانسـيون    -٨ 

بسيار مهم سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه بـا مـواد   

درنيامده اند اکيـدًا پيشـنهاد    ١٩٨٨خمدر و روانگردان 

مهه دولتـها ملزمنـد   . می کنيم که به عضويت آن درآيند

اين مسئله و ساير توافقات موجود ذيربط را بـه اجـرا   

درآورده و در صورت ضرورت اسناد مرتبط باقلمرو گسرتده 

جرايم سازمان يافته که به ماورای قاچـاق مـواد خمـدر    

 .مربوط است را توسعه دهند

ن دولتها مهچنين ما آرزومنديم در صورت امکان، توا -٩ 

سازمان ملل متحد و ساير سازماهنای جهـانی ومنطقـه ای   

ذيربط را با هدف نيل به مهکاری مؤثرتر بين املللـی در  

زمينه هتديدات ناشی از جرايم سـازمان يافتـه فراملـی    

 :بويژه در موارد ذيل را تقويت کرده توسعه دهيم

ن مهاهنگ سازی متون قوانين راجع به جـرم سـازما  : الف 

 يافته 

تقويت مهکاری بين املللی در سطوح حتقيقات، تعقيب و :  ب

 ی  عملرسيدگی در قلمرو های 

ايجاد شيوه و اصول اساسی مهکـاری بـين املللـی  در    : ج

 سطوح منطقه ای و جهانی 

تنظيم توافق نامه هـای تفصـيلی در زمينـه جـرايم     : د

 سازمان يافته فراملی 



 

ظـور پيشـگيری و مقابلـه    تدابير و اسرتاتژيهايی مبن: ه

 .باپولشويی و کنرتل استفاده از عوايد ناشی از  جرم

ما معتقد به امهيت ويژه و اولويت زياد اجرای اين  -١٠

اعالميه سياسی، و طرح اقـدام بـين املللـی عليـه جـرم      

 سازمان يافته فراملی، برای دستيابی بـه ايـن مقصـود   

کمـک هـا   ، ما بايد کوشش کنيم کمک مالی و ساير هستيم

برای اين برنامه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای 

در حال گذر افزايش يابد و اينکه منـابع مـالی ای را   

از حمل سرمجع کمک های مالی توسعه و ساير  منابع مـالی  

اين برنامه ها را با هـدف مقابلـه بـا جـرم سـازمان      

يافته بسيج کنيم، ومـا کميسـيون پيشـگيری از جـرم و     

ری را فرا می خوانيم تا عملکردهـای ذيـربط   عدالت کيف

 .را حتت نظارت و بازرسی منظم قرار دهد

 طرح اقدام جهانی عليه جرم سازمان يافته فراملی) ٢

 مشکالت وخطرات ناشی از جرم سازمان يافته فراملی : الف

جامعه بين املللی بايد يک مفهوم از جـرم سـازمان    -١١

ته اسـت را بعنـوان   يافته را که مورد توافق قرار گرف

مبنای عملکردهای ملی مهاهنگ بـا آن و مهکـاری مـؤثرتر    

 .بين املللی مورد قبول قرار دهد

مبنظور مبارزه مؤثرتر عليه جرم سـازمان يافتـه،    -١٢ 

دولتها بايد اوصاف ساختاری و روشهای اجرايی خـود را  

در تدوين اسرتاتژيها، سياسـتها، قانونگـذاری و سـاير    

قـانونی يـا     تعريـف چنانچـه  . بگيرند تدابير در نظر

جامع از اين پديـده نـاموجود باشـد، مـوارد زيـر از      

 :حمسوب می گردند) جرم سازمان يافته( اوصاف

سازمان متشکل از اعضـاء مبنظـور ارتکـاب جـرم روابـط      

سلسله مراتبی ياروابط شخصی بنحوی که به سردسـته هـا   

اد کـه  اجازه کنرتل گروه را بدهد خشونت، ارعاب يا فسـ 

مبنظور حتصيل منافع يا کنرتل بر نقاط خاص يـا بازارهـا   



 

صورت ميگيرد تطهير عوايد غيرقانونی هم در هتيه وسايل  

رمانه و هـم در نفـوذ بـه اقتصـاد قـانونی،      فعاليت جم

قابليت گسرتش آن بـه هـر نـوع فعاليـت جديـد مـاورای       

مرزهای سياسی، ومهکاری بـا سـاير گروههـای جنايتکـار     

 .فته فراملیسازمان يا

ــارزه    -١٣ ــه و مب ــگيری هومشندان ــايی وپيش مبنظورشناس

رمانه سازمان يافتـه فراملـی، جامعـه    بافعاليت های جم

بين املللی بايد دانش خود در زمينه سازماهنای کيفری و 

دولتـها بايـد امـار و    .  ی آهنا را افزايش دهـد يپويا

اطالعات قابل اعتماد در خصوص اين پديده را مجـع آوری،  

 .حتليل و منتشر منايند

قانونگذاری ملی در خصوص جرم سـازمان يافتـه فـر    : ب 

اصــلی و اصــول راهنمــايی بــرای قانونگــذاری و ســاير 

 .تدابير

جتربه کشورهايی که با جرايم سازمان يافته دست به  -١۴

گريبان بوده اند و اطالعـات ناشـی از مطالـب و حتليـل     

انه، بايد توسط ساختارهای اين جرايم و فعاليتهای جمرم

هر کشور به حمک آزمايش گذارده شود تا اصـول راهنمـای   

مفيد در خصوص مقررات ماهوی، آيين دادرسـی و اداری و  

ساختار های سازمان که مبنظور پيشـگيری و مبـارزه بـا    

 .اين پديده ضروری است استخراج می گردد

مقررات ماهوی در خصوص جمـازات شـرکت در گروههـای     -١۵

ا بتانی و توطئه و حتميل مسئوليت کيفری بر جنايتکار ي

اشخاص حقوقی بايـد توسـط دولتـها، در صـورت ضـرورت،      

بعنوان ابزار تقويت توانايی مبارزه با جـرم سـازمان   

يافته از منظر ملی و توسعه مهکاری در ايـن زمينـه از   

 .نظر بين املللی ملحوظ گردد

ا دولتها بايد اين موضوع را تضمين کننـد کـه آهنـ    -١۶

ساختار و امکانات الزم از طريـق جممـوع سيسـتم عـدالت     



 

کيفری را مبنظور مواجهه با فعاليتهای سـازمان يافتـه   

کيفری شامل موالفی عليه فساد، ارعاب و خشونت در نظر 

 .خواهند گرفت

مبنظور مقابله مؤثر با جرم سازمان يافته، دولتها  -١٧

و ارعاب بايد جمموعه قوانين خود در زمينه مسئله سکوت 

روشهای قابل اعتماد مجع آوری دليل از . را اصالح منايند

له های موقبيل نظارت الکرتونيکی، عمليات پليس خمفی و حم

حتت نظارت، بايد در مواقعی که در نظام حقوقی ملی اين 

مسئله مورد حبث قرار می گيرد با توجه کامل بـه حقـوق   

يـت  بشر و آزاديهايی کـه از نظـر بـين املللـی بـه رمس     

شناخته شد و به اجرا در مـی آيـد، مـورد نظـر قـرار      

نظارت يا تأييـد قضـايی    و باگيرد، از مجله  حق خلوت 

تدابيری که مشوق مهکاری و اداء گـواهی  . در صورت لزوم

توسط اعضا جرم سازمان يافته است بايد مد نظـر قـرار   

گيرد از قبيل برنامه های محايتی مناسـب از گواهـان و   

ا و بـا رعايـت حمدوديتـهای حقـوق ملـی، و      خانواده آهن

امتيازی که بابـت مهکـاری ارائـه شـده توسـط آهنـا در       

 .فرايند تعقيب اعطا می گردد

» و«تدابير انتظامی ای کـه جزئيـات آن در قسـمت     -١٨

ذيل مربوط به پولشويی و عوايد حاصل از جرم، و سـاير  

مکانيزمهای حقـوق اداری مبنظـور جلـوگيری از اهبـام و     

جتارت و سازوکار حکومت، بايـد بعنـوان يـک     رد جامانس

تدبير پيشـگيرانه مهعـرض بـا ابزارهـای حقـوق کيفـری       

سازمان يافته در نظر گرفته ايم قلمرو مبارزه با جررد

 .شود

دولتها در مواقعی که عملی است، بايد تالش منايند،  -١٩

خبشهای خاص حتقيقاتی دارای ختصـص در اوقـاف سـاختاری و    

شيوه های عملکرد گروههای جنايی سازمان يافته ايجـاد  

دولتها مهچنين تالش خواهنـد کـرد بـرای    . و جتهيز منايند



 

خبشهای مزبور آموزشهای الزم و منابعی که بـر حمـور مجـع    

ی اطالعات و حتليلهای مرتبط با جرائم سازمان يافته آور

 .فراصلی است، فراهم گردد

دولتها بايد برنامه های آموزشی را مبنظور ايجـاد   -٢٠

فرهنگ در زمينه حنوه تعامل و رعايت قانون، را تويعـه  

دهند و بايد تدابيری را در زمينه ايجاد آگاهی عمومی 

هتيه سياهه را از  در زمينه آثار جريام سازمان يافته،

مواردی که مردم سوامرت کمک کنند، رسـانه هـای جـزی و    

خبشهای خصوصی تالشهايی که در سـطح کلـی و بـين املللـی     

جلبيه جرايم سازمان يافتـه صـورت مـی پـذيرد، بکـار      

 .برند

دولتها بايد توجه الزم برای زمينه سـازی پرداخـت    -٢١

يافته با خسارت يا غرامت به بزهديدگان جرايم سازمان 

حلاظ مقررات مندرج در اعالميه اصول اساسی عدالت برابر 

بزهديدگان جرم و سوء اسـتفاده از مـدرک، مصـوب جممـع     

 ١٩٨۵نـوامرب    ٢٩مـورخ   ٣۴/۴٠عمومی در قطعنامه مشاره 

 .در نظر گيرند

سازمان ملل متحد و ساير سازماهنای جهانی و منطقه  -٢٢

نی و اصول راهنمای ای بايد در مواقع ضروری، مدهلای عي

را بعنـوان   ای دادرسی آيينعملی قانونگذاری ماهوی و 

مبنايی برای جتربه و ختصص دولتها توسعه دهند و مسـاعی  

سازمان ملل متحـد و  . اين سازماهنا را هبم نزديک منايند

ايــن ســازماهنا بايــد حســب در خواســت بــه دولتــها در 

ای بازنگری و ارزيـابی قـوانين شـان و طراحـی و اجـر     

اصالحات با حلاظ رويه های موجـود و سـنتهای اجتمـاعی،    

 .قانونی و فرهنگی کمک منايند

ی در ســطوح حتقيقــات، تعقيــب و لــمهکــاری بــين املل) ج

 .دادرسی



 

لـی در تغييـر   متوانايی جـرم سـازمان يافتـه فرا    -٢٣

فعاليتها از يک کشور به کشور ديگر، و توسـعه قلمـرو   

ناشی از آن، ضروری مـی  فعاليتهای خود و مالحظات جديد 

منايد تا دولتها دارای ارکان اساسـی سيسـتم کـارکردی    

 .مهکاری بين املللی گردند

يـربط کـه سـبب    ذنظر به عدم سـازوکارهای مهکـاری    -٢۴

تعويق تالشهای دوجانبـه مـؤثر گرديـده اسـت، دولتـها      

، وجـود دارد بايد، در مـواقعی کـه امکـان اجـرای آن     

در . مهکاری دو و چند جانبه را توسعه داده، ارتقا خبشد

ونـه و  منگسرتش قلمرو معاهـدات   براين بسرت، بايد مترکز 

 .باشد ای منطقه ذيربطساير اسناد

دولتها بايد تالش منايند معاهدات و توافقات راجـع   -٢۵

به اسرتداد دو يا چند جانبه مبنظور تضـمين کليـه ايـن    

اجـرا در آمـده و اجـرای مـؤثر      مقررات بطور کامل به

 .درخواستهای مهکاری قانونی دوطرفه را تضمين منايند

دولتها بايد اجرای عينی توافقات موجود از طريـق   -٢۶

مکانيزمهای غير رمسـی و اجرايـی، بطـور مثـال تبـادل      

دستورالعملهای توضـيح دهنـده تشـريفات ملـی، تعيـين      

طرفـه يـا   در زمينه مهکاری قـانونی دو » مقامات مرکزی«

مبنظور تسـريع در زمينـه درخواسـتها،    » شيوه های متاس«

تکنيکهای » رويه های برتر«تشکيل نيروهای مشرتک، اعالم 

ــرفته،   ــاتی پيش ــن آوری حتقيق ــارکت در ف ــاتی، مش حتقيق

 .ارتقاء خبشند

دولتــها بايــد توســه قابليــت پايــه ای مجــع آوری  -٢٧

ی و اطالعات در مواقعی که مربـوط بـه حقـوق بشـر فـرد     

آزاديهای اساسی است با سازوکارهايی از قبيل افسـران  

رابط را مبنظور حتصـيل مجـع آوری و در اختيـار گذاشـتی     

اطالعات به ساير دولتها مهچنين ساير اشـکال مهکـاری را   

 .بطور جدی در دستور کار خود قرار دهند



 

ی در سطوح لشيوه ها و اصول راهنمای مهکاری بين املل) د

 .املللی منطقه ای و بين

با آگاهی از امهيت رويکردهای منطقـه ای، دولتـها    -٢٨

بايد تدابيری را مبنظور پيشگيری از گروههای جنايتکار 

سازمان يافته که در يک منطقه خـاص بـا امکـان گسـرتش     

عملکرد به ساير مناطق، فعاليت دارند اختـاذ مناينـد و   

 .بايد به گسرتش اسرتاتژيهای منطقه ای استمرار خبشند

دولتها بايد فعاليتهای مربوط به مهکـاری فنـی ای    -٢٩

های در حال توسعه و کشورهای در حال گذر کشورکه برای 

درخواست با هدف تقويت توان  حسبطراحی گرديده است را 

 .مقامات جمری قانون و سيستمهای قضايی گسرتش دهند

دولتها بايد اين امر را تضمين منايند کـه مهکـاری    -٣٠

جانبه بنحو مناسبی با هم مهاهنگ گردند تـا  دو يا چند 

از اقدام موازی يا تکرار فعاليتهای مشـابه جلـوگيری   

 .کند

ملل متحد بايد حسـب درخواسـت مقـررات راجـع بـه       -٣١

مهکاری فنی شامل تبادل سيسـتماتيک جتربـه و کارشـناس،    

آموزش مناسب پليس و نيـروی انسـانی دسـتگاه قضـايی،     

ر مـؤثر، را هتيـه و تسـهيل    مهچنين اسـتفاده از تـدابي  

قلمروهای ذيل بنظر می رسـد دارای امهيـت خـاص    . منايند

 .است

هتيه پيش نويس قوانين برای کشورهايی کـه سيسـتم   : الف

کيفری شان تا کنون حاوی مقرراتی راجع به جرم سازمان 

 .يافته فراصلی نگرديده است

پلـيس،   نيروهای فراهم کردن دوره های آموزشی برای: ب

ت و قضاوت حتقيق و کليه مقامات رمسـی ای  ا تاهنا قضدادس

 .که کارشناس فنی برای ارگاهنای حتقيقاتی هستند



 

مجع آوری، جتزيه و حتليل و تبادل اطالعـات در زمينـه   : ج

ی آن، با حلاظ شرح تبعسازماهنای جنايتکار و فعاليتهای 

 .وظايف ساير سازماهنای بين دولتی

للی عليـه جـرم سـازمان    تسهيل اجرای اسناد بين امل) ه

 .لی از قبيل معاهداتميافته فرا

دولتها بايد توسعه بيشرت اسناد بين املللـی را در   -٣٢

دستور رسيدگی قرار دهند، جتربيات عينی و نتايج بدسـت  

آمده موردی و اجرای توافقات تفضيلی دو يا چند جانبه 

توسعه ايـن اسـناد بـين املللـی بـا      . را ترسيم منايند

با توجه به جرم  ملی بيشرت يا وحدت قانونگذاری مهاهنگی

لـی و پـذيرش تـدابير    مانگاری جرم سازمان يافتـه فرا 

مؤثر تر عدالت کيفری و استفاده افزونرت از مهکاری چند 

 .جانبه و اسرتداد را ترويج منايند

دولتها بطور ويـژه بايـد جوانـب اجرايـی ايجـاد       -٣٣

ابزارها و اسناد تأثير گذار از قبيـل توافقـات فنـی    

منونه، دستورالعملهايی برای مهکـاری پليسـی و قضـايی،    

روشهايی برای مبادله منظم اطالعات و ساير ارتباطـات،  

و روز آمد کردن  هخيرذمنظور به  مهچنين، بانک اطالعات 

اين اسـناد  . ر دستور کار خود قرار دهنداطالعات، را د

ميتواند بصورت يادداشت تفاهم مانند آهنـايی کـه قـبًال    

بوسيله برخی دولتها در قلمرو قاچاق بين املللی مـواد  

 .خمدر منعقد گرديده است، تنظيم گردد

با حلاظ موقعيت ناشی از تنظيم اسناد بـين املللـی    -٣۴

سـازمان يافتـه    از قبيل معاهده يا معاهدات عليه جرم

فراملی، کنفرانس وزرای جهانی در زمينه جـرم سـازمان   

يافته فراملی از کميسيون پيشـگيری از جـرم و عـدالت    

کيفری درخواست مـی مناينـد، شـروع بـه  اخـذ  نظـارت       

دولتها در زمينه اثرات اين قبيل معاهده يا معاهـدات  



 

در خصوص موضوعات حتت مشول در يـک فراينـد تعريـف شـده     

 .منايد

 پيشگيری و کنرتل پولشوئی و کنرتل عوايد جرم . و

کشورها بايد تضمين کنند کـه مبـارزه بـا جـرائم     . ٣۵

فراملی سازمان يافته بايد مبتنی بر اسرتاتژيهائی بـا  

هدف شکست قدرت اقتصادی سازماهنای تبـهکاری باشـد کـه    

تدابير قانون کيفری، به ويژه صدور حمکوميت و جمـازات،  

 . قانونی مقتضی را نيز در بر گيردو سازوکارهای 

کشورها بايد نياز به تلقـی منـودن تطهيـر عوايـد     . ٣۶

حاصل از اقدامات جمرمانه بـه عنـوان جـرم بـه منظـور      

جلوگيری از جتمع مقادير کـالن سـرمايه توسـط گروههـای     

تبهکاری سازمان يافته و نياز اين گروهها بـه تطهيـر   

ارائيها در جتارت اين عوايد و سپس سرمايه گذاری اين د

 . قانونی، را در نظر داشته باشند

کشورها بايد يک سری تدابير پيشـگيرانه بـا هـدف    . ٣٧

شناسائی دقيق موضع صـاحبان شـرکتها و اطالعـات صـحيح     

راجع به موارد خريد و انتقال، اسـتانداردهای اخالقـی   

باال در اداره امور عمومی، خبش جتاری، موسسـات مـالی و   

و مهچنين مهکاری بـين مقامـات مسـئول در    مشاغل مربوطه 

امر سامان خبشيدن به  خبش های اقتصادی و مالی و مراجع 

 . اعمال قوانين جزائی، را اختاذ منايند

کشورها بايد تدابيری برای مصادره يا کشف عوايـد  . ٣٨

غير قانونی، ضـبط سـرمايه، حسـب درخواسـت، و امکـان      

يـا ضـبط    توافقنامه های موقـت، ماننـد مسـدود کـردن    

دارائيها، با توجه مدام به منافع عاليـه طـرف ثالـث    

کشورها در چارچوب اصول اساسـی نظامهـای   . اختاذ منايند

 –حقوقی خود بايد امکان تقسيم سرمايه های ضبط شده و 

در چاچوب شرايط خاص و مهواره از طريق دادرسـی حقـوقی   

مصادره يا ضـبط عوايـد غيـر قـانونی      –يا غير حقوقی 



 

حمکوميت کيفری، يا مصادره يا ضبط مبالغی که بيش بدون 

از مبالغ مربوط به جرمی است کـه بـرای آن رأی صـادر    

 .شده است، را بکار گيرند

کشورهای بايد يک سری تدابير تقنينی و قانونی که . ٣٩

رازداری مالی را برای ارتقاء کنرتل مـوثر پولشـوئی و   

ايـن  . مناينـد مهکاری بين املللی ارتقاء می خبشد، اختـاذ  

مشرتی خود را "تدابير بايد تعهداتی برای اعمال قاعده 

و مهچنين تـدابيری بـرای شناسـائی و گـزارش     " بشناسيد

معامالت مـالی مشـکوک ضـمن محايـت کامـل از مناينـدگان       

موسسات مالی از هر گونه مسئوليت به دليل حسن نيت در 

ا گزارش اين معامالت، به جز موارد سهل انگاری بارز، ر

به عالوه، کشورها بايد بـه اقـدامات   . نيز در بر گيرد

ويژه جلوگيری از جاجبائی فعاليت پولشوئی از بانکهـای  

حتت نظارت اکيد تا مشاغل و حـرف خـارج از نظـارت کـه     

. خدمات مالی ارائه می کنند، اولويـت بـاالئی ببخشـند   

بــدين منظــور، کشــورها بايــد تــالش کننــد حتقيقــات و  

اسائی مراکز جتاری کـه ممکـن اسـت در    مطالعاتی برای شن

پولشوئی فعاليت کنند اجنام دهند و امکان ارائه گزارش 

و اقدامات الزم ديگر در زمينـه هـای غيـر مـرتبط بـا      

 .موسسات مالی و بانکی را تعيين کنند

سازمان ملل و ساير سازماهنا و مکانيسم های منطقه . ۴٠

ازمان ای و جهانی مانند واحد ويـژه اقـدام مـالی، سـ    

جنائی بين املللی، کميسيون بين آمريکائی کـنرتل مـواد   

خمــدر ســازمان کشــورهای آمريکــائی، شــورای اروپــائی، 

احتاديه اروپائی، شورای وزيران کشور کشورهای عربـی و  

دبيرخانه مشرتک املنافع، که نقش فعالی در مبـارزه بـا   

پولشوئی ايفاء کرده اند بايد تالشـهای خـود را بـرای    

سرتاتژيهای قانونی و اجرائی در اين مقوله بـا  تقويت ا

 .هم در آميزند



 

سازمان ملل بايد کشورها را در ارزيابی نيازهـا،  . ۴١

تدوين معاهده ها و توسعه ساختارهای عـدالت کيفـری و   

منابع انسانی از طريق ارائه کمک فنی به کشورها حسـب  

درخواست آهنا، و با استفاده از مهارت و مهکـاری کليـه   

تيتوها و موسسات ديگر از مجله شـورای بـين املللـی    انس

مشاوره حرفه ای و علمی وابسته به برنامه پيشگيری از 

کنفـرانس  "جرم و عدالت کيفری سازمان ملل متحـد، کـه   

بين املللی پيشـگيری و کـنرتل پولشـوئی و اسـتفاده از     

را برگزار کـرد، يـاری   " يک رويکرد جهانی: عوايد جرم

 .دهد

 

 اجراء پيگيری و. ز

کشورهای بايد اقدامات الزم مطـابق بـا طـرح عمـل     . ۴٢

مبارزه با جرائم فراملی سازمان يافته را بـه منظـور   

عملی کردن آن در سطوح ملی، منطقه ای و بين املللی را 

 . در گسرتده ترين سطح ممکن اختاذ کنند

سازمان ملل، از طريق کميسيون پيشگيری از جـرم و  . ۴٣

ر انسـتيتوها و موسسـات ذيـربط آن    عدالت کيفری و ساي

بايد بر تالشهای کشورها عليه جرائم سازمان يافتـه از  

طريق ارزيابی نيازها و بازنگری مسـتمر پيشـرتفت هـای    

حاصله در اجرای اعالميه سياسی و طرح عمل جهانی مطابق 

با اولويتهای برنامه های کاری آن، از طريـق کمـک در   

طريـق مهکـاری فنـی،     اقدامات خاص پيشنهادی فـوق و از 

 .بيافزايد

کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری بايد بـه  . ۴۴

طور مستمر پيشرفتهای حاصله در زمينه اجرای طرح عمـل  

جهانی عليه جرائم فراملی سازمان يافته را مطابق بـا  

 . اولويت های برنامه کاری آن مرور منايد



 

و عـدالت  برای قادر ساخنت برنامه پيشگيری از جرم . ۴۵

کيفری سازمان ملل به منظور محايت از تشديد تالشـها در  

سطح ملی و مهکاری بين دولتی مضاعف و به منظـور اجنـام   

بايـد  . مسئوليت های مهم آن، منابع موجود کافی نيسـت 

به فعاليتهای کنرتل جرم سـازمان ملـل از طريـق ختصـيص     

و در  ١٩٩٢-١٩٩٧منابع مقتضی در طرح ميـان مـدت دوره   

ــای   بود ــک ه ــزايش کم ــه، اف ــاالنه مربوط ــای دوس ــه ه ج

داوطلبانه کشورها به برنامه، تقويت ساختار کنرتل جرم 

سازمان ملل و افزايش کارائی آن، اولويت باالتری داده 

 . شود

 

پـرداخنت بـه   : اعالميه وين در خصوص جـرم و عـدالت  . ٣۴

 چالشهای قرن بيست و يکم 

 ما کشورهای عضو سازمان ملل، 

نگرانی از تـاثير ارتکـاب جـرائم جـدی بـا       با ابراز

ماهيت جهانی بر جوامع ما، و با اعتقاد به نيـاز بـه   

مهکاری دوجانبه، منطقه ای و بين املللی در پيشگيری از 

 جرم و عدالت کيفری،

با ابراز نگرانی ويژه از جرائم فراملی سازمان يافته 

 و ارتباط بين اشکال خمتلف آن،

نامه های بازپروری و پيشـگيری  با اعتقاد به اينکه بر

مناسب برای اسرتاتژی کنرتل جرم موثر حائز امهيت اساسـی  

است و با اعتقاد به اين کـه ايـن برنامـه هـا بايـد      

عوامل اجتماعی و اقتصادی که مردم را در برابر اجنـام  

رفتار جمرمانـه آسـيب پـذيرتر مـی سـازد، را در نظـر       

 بگيرند،

دالت کيفری موثر، اخالق با تاکيد بر اينکه يک سيستم ع

گرا و مسئول يک عامل مهم در ارتقاء توسعه اقتصادی و 

 اجتماعی و امنيت انسانی است،



 

با آگاهی از نويد رويکردهای ترميمی عدالت که هدف از 

آن کاهش جـرم و ارتقـاء درمـان قربانيـان، جمرمـان و      

 جوامع است،

و  در دمهين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيری از جرم

در ويـن گـرد    ٢٠٠٠آوريل  ١٧لغايت  ١٠اصالح جمرمان از 

آمده ايم تا در خصوص اقدام منسجم و موثر بـا روحيـه   

مهکاری و با هدف مبارزه با معضـل جهـانی جـرم تصـميم     

 گيری منائيم، 

 :و لذا اعالم می منائيم که

ضمن جتليل، نتايج نشست های منطقه ای مقدماتی برای . ١

ن ملل در خصـوص پيشـگيری از جـرم و    دمهين کنگره سازما

 .اصالح جمرمان را مورد توجه و مداقه قرار می دهيم

ما اهداف سازمان ملل در زمينه پيشگيری از جـرم و  . ٢

عدالت کيفری، به ويژه کاهش جـرائم، اجـرای قـانون و    

اجرای عدالت به حنوی موثرتر و کارآمد تر، احـرتام بـه   

ارتقـاء بـاالترين   حقوق بشر و آزاديهـای بنيـادين، و   

استانداردهای عدالت، انسـانيت و رفتـار حرفـه ای را    

 .تصديق می کنيم

مــا بــر مســئوليت هــر کشــور در جهــت اســتقرار و  . ٣

پشتيبانی يک سيستم عدالت کيفری موثر، اخالقی و مسئول 

 .تاکيد می کنيم

ما ضرورت مهاهنگی و مهکاری نزديکرت بـين کشـورها در   . ۴

مبارزه با معضل جهانی جرم را تصـديق مـی کنـيم و در    

عين حال اين نکته را نيز در ذهـن داريـم کـه اقـدام     

در اين رابطه، . عليه آن يک مسئوليت مشرتک و واحد است

ما نياز به توسعه و ارتقـاء فعاليتـهای مهکـاری فنـی     

ورها در تالشهای آهنا به منظـور تقويـت   برای کمک به کش

سيستم های عدالت کيفری داخلـی و قابليـت آهنـا بـرای     

 . مهکاری بين املللی را تائيد می کنيم



 

ما بايد اولويت باالئی به امتام مذاکرات مربوط بـه  . ۵

کنوانسيون مبارزه با جـرائم فراملـی سـازمان يافتـه     

ــدهيم   ــه آن ب ــای مربوط ــل ه ــل و پروتک ــازمان مل و  س

 .نگرانيهای کليه کشورها را در نظر بگيريم

ما از تالشها برای کمک به کشورها در ظرفيت سـازی،  . ۶

از مجله کسـب آمـوزش و کمـک فنـی در توسـعه قـوانين،       

مقررات و مهارهتا به منظور تسـهيل اجـرای کنوانسـيون    

 .موصوف و پرتکل های مربوطه، محايت می کنيم

و پروتکل های مربوطـه،  مهاهنگ با اهداف کنوانسيون . ٧

 :ما بايد تالش کنيم

عنصر پيشگيری از جرم را در اسرتاتژيهای توسـعه  ) الف(

 ملی و بين املللی بگنجانيم؛

مهکاری دوجانبه و چند جانبه از مجله مهکاری فنی در ) ب(

زمينه های مشمول کنوانسيون و پروتکل های مربوطـه را  

 تقويت کنيم؛

در مقوله هـای مـرتبط بـا     مهکاری برای اعطای کمک) ج(

 ابعاد پيشگيری از جرم را ارتقاء خبشيم؛

قابليت مرکز بين املللی پيشگيری از جـرم سـازمان   ) د(

ملل و مهچنين شبکه برنامه پيشـگيری از جـرم و عـدالت    

کيفری سازمان ملل، برای کمک به کشورها حسب درخواسـت  

آهنا، در ظرفيت سازی در مقوله های مشـمول کنوانسـيون   

 . موصوف و پروتکل های مربوطه را افزايش دهيم

ما از تالشهای مشرتک مرکز بـين املللـی پيشـگيری از    . ٨

جرم سازمان ملل و انستيتو حتقيقاتی جرم و عدالت بـين  

منطقه ای سازمان ملل، نظارت جهانی جـامع بـر جـرائم    

سازمان يافته به عنـوان ابـزار اسـتنادی و کمـک بـه      

ها و برنامه ها اسـتقبال مـی    دولتها در توسعه سياست

 .کنيم



 

ما محايت مستمر خـود از تعهـد بـه سـازمان ملـل و      . ٩

برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری سـازمان ملـل،   

به ويژه کميسيون پيشگيری از جـرم و عـدالت کيفـری و    

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم سازمان ملل، انستيتو 

ای سـازمان ملـل و   حتقيقاتی جرم و عدالت بـين منطقـه   

انستيتو های وابسته به شـبکه برنامـه را تائيـد مـی     

کنيم  و مصمم هستيم که برنامه را از طريق محايت مالی 

 .مستمر، به حنو مقتضی، تقويت منائيم

ما متعهد می شويم مهکاری بين املللی بـرای ايجـاد   . ١٠

حميطی مناسب برای مبـارزه بـا جـرامت سـازمان يافتـه،      

و توسعه پايدار و ريشه کنی فقر و بيکاری ارتقاء رشد 

 .را تقويت کنيم

ما متعهد می شويم در چارچوب برنامه پيشـگيری از  . ١١

جرم و عدالت کيفری سازمان ملـل و مهچنـين در چـارچوب    

اسرتاتژيهای پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری ملـی هـر    

گونه تاثير برنامه های و سياستها بر زنـان و مـردان   

 . بگيريم و به آهنا بپردازيم را در نظر

ما مهچنين متعهد به تدوين پيشنهاداتی در خصوص خط . ١٢

مشی مبتنی بر اساس نيازهای خاص زنان به عنـوان دسـت   

اندرکاران عدالت کيفری، قربانيان، زندانيان و جمرمان 

 . هستيم

ما تاکيد می کنيم که اقدام موثر بـرای پيشـگيری   . ١٣

نيازمنـد مداخلـه، بـه عنـوان     از جرم و عدالت کيفری 

شرکاء يا عامالن، دولتها، موسسات ملی، منطقه ای، بين 

منطقه ای و بين املللی، سازماهنای بـين دولتـی و غيـر    

دولتی و خبش های خمتلف جامعه مدنی، از مجله رسانه هـای  

مجعی و خبش خصوصی و مهچنين شناسائی نقش ها و کمـک هـای   

 . مربوطه آهنا است



 

هد به توسعه راههای موثر مهکاری با يکديگر ما متع. ١۴

به منظور ريشه کنی بالی قاچاق انسان، به ويژه زنان و 

ما مهچنـين محايـت از   . کودکان، و قاچاق مهاجران هستيم

برنامه جهانی مبارزه با قاچاق انسان که توسـط مرکـز   

بين املللی پيشگيری از جـرم سـازمان ملـل و انسـتيتو     

ت بين منطقه ای سازمان ملـل هتيـه   حتقيقاتی جرم و عدال

شده است و منوط به مشورت نزديک با کشورها و بازنگری 

توسط کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری اسـت را  

را به عنـوان سـال هـدف     ٢٠٠۵ملحوظ می منائيم، و سال 

برای دستيابی به کاهش چشمگير در وقوع اين جـرائم در  

ر صورتيکه اين هدف حمقق سراسرجهان تعيين می منائيم و د

نشود برای ارزيابی اجرای کنـونی تـدابير مـورد نظـر     

 .اقدام کنيم

ما مهچنين متعهد به ارتقاء مهکـاری بـين املللـی و    . ١۵

معاضدت قضائی متقابل به منظور ريشه کنی توليـد غيـر   

قانونی و قاچاق اسلحه، قطعات و متعلقات آن و مهمـات  

سال هدف برای دستيابی  را به عنوان ٢٠٠۵هستيم و سال 

 . به کاهش چشمگير اين جرائم تعيين می کنيم

ما مهچنين متعهد می شويم اقدام بـين املللـی قـوی    . ١۶

عليه فساد، مطابق با اعالميه مبارزه با فساد و رشـوه  

خواری در معامالت جتـاری بـين املللـی، جمموعـه قـوانين      

ای رفتاری برای کارکنان دولـت، کنوانسـيوهنای منطقـه    

مـا بـر   . ذيربط و جمامع منطقه ای و جهانی، اجنام دهيم

نياز مربم به هتيه يک سند حقوقی بين املللی موثر عليـه  

فساد، مستقل از کنوانسيون مبارزه با جـرائم سـازمان   

يافته فراملـی سـازمان ملـل تاکيـد مـی کنـيم، و از       

کميسيون پيشگيری از جرم و عـدالت کيفـری تقاضـا مـی     

کل درخواست منايد در دمهين نشست آن، بـا  کنيم از دبير 

مشورت کشورها، يک گزارش حتليلی و جامع از کليه اسناد 



 

بين املللی مربوطه و پيشنهاداتی به عنوان خبشی از کار 

. مقدماتی برای هتيه يک چنين سندی، به آن ارائـه دهـد  

ما بايد از برنامه جهانی عليه فساد که مشـرتکًا توسـط   

پيشــگيری از جــرم ســازمان ملــل و مرکــز بــين املللــی 

انستيتو حتقيقاتی جرم و عدالت بين منطقـه ای سـازمان   

ملل، که منوط به مشورت نزديک با کشـورها و بـازنگری   

آن  توسط کميسيون پيشـگيری از جـرم و عـدالت کيفـری     

 .است، محايت منائيم

ما تائيد می کنـيم  کـه مبـارزه بـا پولشـوئی و      . ١٧

همی از اسرتاتژيها عليـه جـرائم   اقتصاد جمرمانه عنصر م

سازمان يافته را تشکيل می دهد، که به عنوان يک اصـل  

در اعالميه سياسی ناپل و طرح عمل جهانی عليـه جـرائم   

فراملی سازمان يافته، مصوب کنفرانس وزرای جهـانی در  

 ٢٣تـا   ٢١خصوص جرائم فراملی سـازمان يافتـه کـه از    

گرديـد، تعيـين    در ناپل ايتاليا برگـزار  ١٩٩۴نوامرب 

ما متقاعد شده ايم که موفقيـت ايـن اقـدام    . شده است

منوط به تاسيس نظامهای گسرتده و مهـاهنگی سـازوکارهای   

مقتضی برای مبارزه با تطهير عوايد جرم از مجله محايـت  

از اقدامات ابتکاری با مترکز بر کشورها و مناطقی است 

تطهيـر   که خدمات مالی فالت قاره ای ارائه می کنند که

 .    عوايد جرم را ممکن می سازد

ما تصميم گرفته ايم پيشنهاداتی در خصوص خط مشـی  . ١٨

مبتنــی بــر عمــل راجــع بــه پيشــگيری و کــنرتل جــرائم 

کامپيوتری هتيه کنيم، و مـا از کميسـيون پيشـگيری از    

جرم و عدالت کيفری تقاضا می کنيم کار در اين رابطـه  

ی در ساير جمامع را مد را بر عهده گيرد، و فعاليت جار

ما مهچنين متعهد می شويم برای ارتقـاء  . نظر قرار دهد

قابليت خود بـرای جلـوگيری، حتقيـق و پيگيـری جـرائم      

 . مربوط به فن آوری پيشرفته و کامپيوتر فعاليت کنيم



 

ما توجه داريم که اعمال خشونت آميـز و تروريسـم   . ١٩

منشـور  بـر اسـاس   . مهچنان منشاء نگرانی عميـق هسـتند  

سازمان ملل و با توجه بـه کليـه قطعنامـه هـای جممـع      

عمومی مربوطه، ما بايد مهاهنگ با سـاير تالشـهای خـود    

برای پيشگيری و مبارزه با تروريسـم، تـدابير مـوثر،    

قاطع و سريع برای سرکوب تروريسـم در کليـه اشـکال و    

 . مظاهر آن اختاذ کنيم

، بيگانـه  ما مهچنين توجه داريم که تبعـيض نـژادی  . ٢٠

ستيزی و اشکال مربوطه عدم اغمـاض نسـبت بـه ديگـران     

مهچنان ادامه دارد، و مـا امهيـت اقـدامات بـرای وارد     

کردن تدابيری جهت  جلوگيری و مبارزه با جرائم مربوط 

به نژادپرستی، تبعيض نژادی، بيگانه سـتيزی و اشـکال   

مربوطــه عــدم حتمــل ديگــران در اســرتاتژيها و ضــوابط  

 .    جرم بين املللی را تائيد می کنيم پيشگيری از

ما اراده راسخ خود برای مبارزه با خشـونت ناشـی   . ٢١

از عدم حتمل بر اساس قوميت را تائيد می کنيم، و مصمم 

هستيم کمک شايانی در مقوله پيشگيری از جرم و عـدالت  

کيفری به کنفـرانس جهـانی عليـه نژادپرسـتی، تبعـيض      

ال مربوطه عدم اغماض نسبت نژادی، بيگانه ستيزی و اشک

 .ديگران ارائه دهيم

ما تصديق مـی کنـيم کـه اسـتانداردها و مـوازين      . ٢٢

سازمان ملل در پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری   بـه   

مـا  . تالشها برای مقابله موثر با جـرم کمـک مـی کنـد    

مهچنين امهيت اصالح زندان، استقالل قوه قضائيه و مقامات 

وعه قوانين رفتار بـرای کارکنـان   پيگرد قانونی، و جمم

ما به حنـو مقتضـی   . دولت را مورد تائيد قرار می دهيم

تالش خواهيم کرد که از استانداردها و موازين سـازمان  

ملل در پيشـگيری از جـرم و عـدالت کيفـری  در رويـه      

ما تعهد می کنـيم  . قضائی و قانون ملی استفاده منائيم



 

به حنو مقتضی و با  قواين مربوطه و رويه های اداری را

هدف ارائه آموزش و تربيت الزم برای کارکنان مربوطه و 

تقويــت موسســات مســئول در امــر عــدالت کيفــری مــورد 

 . بازنگری قرار دهيم

ما امهيت و ارزش منونه معاهدات پيرامون مهکاری بين . ٢٣

املللی در موضوعات جنائی را بـه عنـوان ابـزار مهمـی     

ملللی تصـديق مـی کنـيم، و از    برای توسعه مهکاری بين ا

کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری درخواسـت مـی   

کنيم از مرکز بين املللی پيشگيری از جرم سازمان ملـل  

تقاضا کند جمموعه استانداردها و موازين سـازمان ملـل   

در پيشگيری از جرم و عدالت کيفری را به منظور ارائه 

را به کشورهائی که تازه ترين نسخه های منونه معاهدات 

 . قصد استفاده از آهنا را دارند، جتديد منايد

ما مهچنين با نگرانی عميق تائيـد مـی کنـيم کـه     . ٢۴ 

نوجوانان در شرايط دشوار اغلب در خطر تبديل شدن بـه  

بزهکاران هستند و يا داوطلبانی آسان بـرای اسـتخدام   

توسط گروههـای تبـهکاری، از مجلـه گروههـای فعـال در      

م فراملی سازمان يافته، هستند و متعهد می شـويم  جرائ

اقدامات متقابل برای پيشگيری از ايـن پديـده رو بـه    

رشد را اجنام دهـيم و در صـورت لـزوم مقرراتـی بـرای      

عدالت نوجوانان در اسرتاتژيهای توسـعه بـين املللـی و    

طرحهای توسعه ملی بگنجانيم، و اداره عدالت نوجوانان 

خود برای مهکاری در امـر توسـعه    را در سياستهای مالی

 . وارد کنيم

ما تصديق می کنيم که اسرتاتژيهای جـامع پيشـگيری   . ٢۵

از جرم در سطوح بين املللـی، ملـی، منطقـه ای و حملـی     

بايد به علل ريشه ای و عوامل خماطره آميز مربـوط بـه   

جــرم و بــزه ديــدگی از طريــق سياســت هــای اجتمــاعی، 

مـا  . و دادگسـرتی بپـردازد  اقتصادی، هبداشتی، تربيتـی  



 

خواستار توسعه اين اسرتاتژيها هستيم، ضـمن آنکـه بـر    

موفقيت اثبات شـده ابتکـارات در زمينـه پيشـگيری در     

کشورهای خمتلف واقف هستيم و اطمينان داريم که جرم می 

 . تواند با بکارگيری و تبادل مهارهتای مجعی کاهش يابد

يـت زنـدان و   ما متعهد می شويم رشـد و تـراکم مجع  . ٢۶

بازداشتهای پـيش از حماکمـه را بـه حنـو مقتضـی و بـا       

ارتقاء جايگزينهای امن و مـوثر بـرای زنـدان، مهـار     

 .منائيم

ما مصمم هستيم در صورت اقتضاء طرحهای عمل ملـی،  . ٢٧

منطقه ای و بـين املللـی در محايـت از قربانيـان جـرم      

مانند سـازوکارهای ميـاجنيگری و عـدالت ترميمـی هتيـه      

را بـه عنـوان تـاريخ هـدف بـرای       ٢٠٠٢ائيم، و سال من

کشورها جهت بازنگری در رويـه هـای مربوطـه و توسـعه     

خدمات محايت از قربانيـان و ارتقـاء آگـاهی پيرامـون     

حقوق قربانيان و مطالعه در خصـوص تاسـيس صـندق هـای     

ويژه قربانيان، عالوه بر توسعه و اجرای خط مشـی هـای   

 . کنيممحايت از شهود، تعيين می 

ما توسعه سياستها، رويه ها و برنامه های عـدالت  . ٢٨

ترميمی که حقوق، نيازها و منافع قربانيـان، جمرمـان،   

اجتماعات و کليه طرفهای ديگـر را رعايـت مـی کننـد،     

 . مورد محايت قرار می دهيم

ما از کميسيون پيشگيری از جـرم و عـدالت کيفـری     . ٢٩

ی اجـراء و پيگيـری   درخواست می کنيم تدابير خاصی برا

تعهداتی که در اعالميه حاضر اعـالم منـوده ايـم، اختـاذ     

 .کند

 

طرحهای عمل برای اجرای اعالميه وين در خصوص جـرم  . ٣۵

 پرداخنت به چالشهای قرن بيست ويکم: و عدالت

 



 

I . اقدام عليه جرائم سازمان يافته فراملی 

به منظور اجراء و پيگيـری تعهـدات اجنـام شـده در     . ١

اعالميـه ويـن در خصـوص جـرم و     " ١٠و  ٧، ۶، ۵بندهای 

و بـه   "پرداخنت به چالشـهای قـرن بيسـت ويکـم    : عدالت

منظور تسهيل امضاء، تصويب و تنفيذ و اجـرای تـدريجی   

کنوانسيون مبارزه با جـرائم سـازمان يافتـه فراملـی     

سازمان ملل و پروتکل های مربوطـه آن، تـدابير ويـژه    

 . زير پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورهائی که تا کنـون کنوانسـيون و پروتکـل هـای     . ٢

مربوطه را امضاء نکرده اند بايد در اسرع وقت در اين 

خصوص اقدام منايند، و کشورهائی که اين اسناد قـانونی  

را امضاء کرده اند بايد از هيچ کوششـی بـرای تصـويب    

اولويتـهائی  هر کشـور  . آهنا در اسرع وقت دريغ نورزند

برای اجرای موثر کنوانسـيون و پروتکـل هـای مربوطـه     

تعيين و به مناسب ترين و سـريعرتين وجهـی مفـاد ايـن     

اسناد قانونی را به طور کامل و بی نقص اعمال خواهـد  

کشورها، به صورت انفرادی يا مجعی، تـالش خواهنـد   . منود

کرد تا به حنـو مقتضـی از اقـدامات زيـر محايـت بعمـل       

 :آورند

توسعه قوانينی که تنبيهات، اختيارات تفتيشـی،  ) الف(

رويه های کيفری و ساير موضوعات را ايجاد يـا تقويـت   

 کند؛

ظرفيت سازی، از مجلـه بـا هـدف مهکـاری، از طريـق      ) ب(

تقويت سيستم های پيشـگيری از جـرم و عـدالت کيفـری،     

تاسيس يا گسرتش موسسات مسئول در امر پيشگيری، کشـف و  

 م سازمان يافته فراملی؛کنرتل جرائ



 

ارائه يا هببود برنامه های آموزشـی بـرای قضـات،    ) ج(

دادستاهنا، پرسـنل اجـرای قـانون و سـاير افـراد يـا       

موسسات مسئول در امر پيشـگيری، کشـف و کـنرتل جـرائم     

 سازمان يافته فراملی؛

توسعه و تبادل اطالعات و مهـارت حتليلـی در خصـوص    ) د(

کلی در جرائم سازمان يافته  روشها و فعاليتها و روند

و در خصــوص هويــت، وضــعيت و فعاليتــهای افــراد يــا  

گروههای خاص مظنون به شرکت در جرائم سازمان يافتـه،  

به ميزان مهاهنگ با قـوانين ملـی و توافقنامـه هـا و     

 ترتيبات بين املللی؛

 .ارتقاء کلی اسرتاتژيهای موثر کنرتل جرم) ه(

 :د کرد تا به حنو مقتضیکشورها مهچنين تالش خواهن. ٣

از تالشهای مرکز بين املللی پيشگيری از جرم دفرت ) الف(

کنرتل مواد خمدر و پيشگيری از جرم دبير خانه به منظور 

ارتقاء تصويب کنوانسـيون و پروتکـل هـای مربوطـه از     

طريق مسينارهای منطقه ای و ارائه کمک قبـل و بعـد از   

ريـق ارائـه کمـک    تصويب به کشورهای امضاء کننده از ط

يا سـاير اشـکال کمـک، محايـت     / های مالی، کارشناسی و

 منايند؛

به طور مستمر سطح عمومی کمکهای خـارج از بودجـه   ) ب(

خود را افزايش دهند و مبنای اعطای کمک مرکـز را بـه   

منظور دسرتسی به منابع فنی و مادی مقتضی برای پـروژه  

کـل هـای   های هتيه شده در محايـت از کنوانسـيون و پروت  

مربوطه و مهچنين ساير پروژه ها و برنامه ها، تقويت و 

 گسرتش دهند؛

مهکاری بين املللی را با هدف ايجـاد حميطـی مسـتعد    ) ج(

برای مبارزه با جرائم سازمان يافته، ارتقـاء رشـد و   

 .توسعه پايدار و ريشه کنی فقر و بيکاری تقويت کنند

 



 

 اقدامات بين املللی . ب

للی پيشگيری از جرم سـازمان ملـل بـا    مرکز بين امل. ۴

مهکاری ساير سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط به 

 :حنو مقتضی و مطابق با قطعنامه حاضر

مسينارهائی در سطح باال برای افـزايش آگاهيهـا   ) الف( 

در خصوص کنوانسـيون و پروتکـل هـای مربوطـه از سـوی      

سـاير  کشوها، سـازماهنای بـين دولتـی وغيـر دولتـی و      

 گروهها يا افراد ذينفوذ برگزار خواهد کرد؛

کشورها را در توسعه قوانين و مقررات کمک خواهـد  ) ب(

کرد و ساير مهکاريهای کارشناسـی و فنـی بـرای تسـهيل     

تصويب و اجرای اسناد حقوقی را حسب درخواست آهنا ياری 

 خواهد رسانيد؛

ه کشورها را در ابداء يا ارتقاء مهکاريهای دوجانب) ج(

و چندجانبه در مقوله های مشمول کنوانسيون، به ويـژه  

مقوله های مرتبط بـا اسـتفاده از فـن آوری ارتبـاطی     

 نوين، حسب درخواست آهنا، کمک خواهد کرد؛

به طور معمول به مجع آوری و جتزيه و حتليل اطالعـات  ) د(

در خصــوص جــرائم ســازمان يافتــه فراملــی بــا مشــورت 

 ی منايد؛کشورهای عالقمند مبادرت م

يک بانک اطالعاتی برای ايجاد امکان حتليل عميق تر ) ه(

و جــامع تــر از الگوهــا و رونــدها و نقشــه بــرداری  

جغرافيائی از اسرتاتژيها و فعاليتهای اجنام شده توسـط  

گروههای جنائی سازمان يافته، و هبرتين رويه هـا بـرای   

مبارزه با جرائم سـازمان يافتـه فراملـی بـا مشـورت      

 کشورهای عالقمند، را پشتيبانی می منايد؛

يک بانک اطالعاتی از قوانين ملی مربوطه را ايجاد ) و(

 و پشتيبانی می منايد؛



 

کمينه ويژه هتيه کنوانسيون عليـه جـرائم سـازمان    ) ز(

يافته فراملی را در هتيـه مقـررات و رويـه هـا بـرای      

 کنفرانس اعضای کنوانسيون محايت می منايد؛

اعضای کنوانسيون را با ارائه محايت کلـی   کنفرانس) ح(

 .و دبير خانه ای پشتيبانی می منايد

 

II .اقدام عليه فساد 

به منظور اجراء و پيگيری تعهدات اجنام شده در بند . ۵

اعالميه وين به منظور هتيه يک سند حقوقی بين املللی  ١۶

عليه فساد و هتيه و اجرای ساير تدابير و برنامـه هـا   

يری و مبارزه با فساد، تـدابير ويـژه زيـر    برای پيشگ

 . پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهنـد کـرد   . ۶

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

مشارکت کامل در جلسات کميته ويژه برای مذاکره ) الف(

قطعنامـه  در خصوص يک کنوانسيون عليه فساد کـه پيـرو   

 مطرح شده است؛ ٢٠٠٠دسامرب  ۴جممع عمومی مورخ  ۵۵/۶١

ارتقاء مشـارکت کامـل و مـوثر کشـورهای در حـال      ) ب(

توســعه، بــه خصــوص کشــورهای کمــرت توســعه يافتــه، در 

مذاکرات کميته ويژه؛ اين امر ممکن است از طريق ارائه 

منابع خارج از بودجه به مرکز بين املللی پيشـگيری از  

 پذيرد؛ جرم صورت

تالش برای هنائی کردن کنوانسيوهنای آتی سازمان ملل ) ج(

، ضـمن در نظـر گـرفنت    ٢٠٠٣عليه فساد تا پايـان سـال   

اســناد حقــوقی موجــود عليــه فســاد و، حســب ارتبــاط، 

کنوانسيون مبارزه با جـرائم سـازمان يافتـه فراملـی     

 سازمان ملل؛



 

آغاز به توسـعه تـدابير تقنينـی، اداری و سـاير     ) د(

ابير برای تسهيل تصويب و اجرای موثر کنوانسـيوهنای  تد

آتی سازمان ملل عليه فسـاد، از مجلـه تـدابير داخلـی     

عليه فساد و تدابيری برای محايت از مهکـاری مـوثر بـا    

 .ساير کشورها

کشورها تالش خواهند کرد که به حنو مقتضی بـا اجنـام   . ٧

 :اقدامات زير با فساد داخلی مقابله کنند

يابی در خصوص انواع، علل، تبعـات و هزينـه   ارز) الف(

 های فساد؛

توسعه و تدوين اسـرتاتژيهای ملـی و طرحهـای عمـل     ) ب(

عليه فساد، بر اساس مشارکت گسرتده خبش های خمتلف دولـت  

 و جامعه مدنی؛

تعيين و تصريح جـرائم داخلـی مقتضـی، اختيـارات     ) ج(

تفتيشی و رويه های کيفری بـرای پـرداخنت بـه فسـاد و     

 عضالت مربوطه؛م

تقويت موسسات و سيستم های ملی اداره امـور، بـه   ) د(

يـا تضـمين   / ويژه موسسات عدالت کيفری، برای ايجاد و

 استقالل بيشرت و مقاومت در برابر عناصر ذينفوذ فاسد؛

پشتيبانی و استقرار موسسات و سـاختارهائی بـرای   ) ه(

ر دستيابی به شفافيت بيشرت و مسئوليت پـذيری عمـومی د  

دولت، خبش جتاری و ساير خبـش هـای اقتصـادی و اجتمـاعی     

 مهم؛

توسعه مهارهتا در تدابير مقابله با فساد و تربيت ) و(

و آمــوزش مســووالن در بــاره ماهيــت و عواقــب فســاد و 

 .چگونگی مبارزه موثر با آن

کشورها تالش خواهند کرد که به حنو مقتضی بـا اجنـام   . ٨

 :مقابله کننداقدامات زير با فساد فراملی 

امضاء، تصويب و اجرای اسناد بين املللی موجـود  ) الف(

 عليه فساد، به حنو مقتضی؛



 

پيگيری مقتضی تدابير بـين املللـی عليـه فسـاد و     ) ب(

 پيشنهادات در سطح ملی مطابق قانون ملی؛

توسعه و ارتقاء تـوان داخلـی بـرای مهکـاری بـين      ) ج(

پـرداخنت بـه   املللی در زمينه های ضـد فسـاد، از مجلـه    

 مساله اعاده عوايد حاصل از فساد مالی؛

افزايش آگاهيها از سوی ادارات دولتی ذيربط  يـا  ) د(

وزارختانه هائی ماننـد وزارت دادگسـرتی، کشـور، امـور     

خارجه و مهکاری در زمينه توسعه نسبت به جديدت معضـالت  

ناشی از فساد فراملی و نياز به محايت از تدابير موثر 

 عليه آن؛

ارائه کمک مادی و فنـی و سـاير انـواع محايـت از     ) ه(

ساير کشورها در برنامـه هـای عليـه فسـاد، بـه طـور       

مستقيم و از طريق محايت مالی از برنامه جهـانی عليـه   

 فساد؛

کاهش موقعيت ها برای انتقال و کتمان عوايد حاصل ) و(

ــاله      ــه مس ــرداخنت ب ــرای پ ــدابيری ب ــاد، و ت از فس

اد مـالی بـه کشـورهای مبـداء؛     بازگرداندن عوايد فسـ 

اقدامات در اين زمينه ممکن است شـامل اجـرای تـدابير    

مبارزه با پولشوئی، پيرو کنوانسيون مبارزه با جرائم 

سازمان يافته فراملی و ساير اسناد حقوقی بين املللی، 

 .و توسعه و اجرای تدابير جديد باشد

 

 اقدامات بين املللی . ب

يری از جرم بـا مهکـاری سـاير    مرکز بين املللی پيشگ. ٩

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط به حنو مقتضی و 

 :مطابق با قطعنامه حاضر

ارائه دانش کارشناسی اساسی و خدمات دبيرخانـه  ) الف(

ای کامل به کميته ويـژه بـرای مـذاکره پيرامـون يـک      

 کنوانسيون عليه فساد در جريان کار آن؛



 

موثر کشورهای در حال توسعه  تضمين مشارکت کامل و) ب(

با کمک کشورهای عضو، به ويـژه کشـورهای کمـرت توسـعه     

يافته در کار کميته ويژه، از مجله از طريق پوشش دادن 

 هزينه های حملی و مسافرتی؛

ارائه مهکاری فنی به کشورها حسب درخواست آهنا بـه  ) ج(

منظور تسهيل تصويب و اجرای کنوانسيوهنای آتی سـازمان  

 عليه فساد؛ملل 

کمک به کشورها در آغاز و تشديد مهکاری دوجانبه و ) د(

چند جانبه در مقوله های مشمول کنوانسيون آتی سازمان 

 ملل عليه فساد؛

پشتيبانی يک بانک اطالعـاتی از ارزيابيهـای ملـی    ) ه(

موجود در خصوص فساد در يک فرمت اسـتاندارد و جمموعـه   

 ای از هبرتين روشها عليه فساد؛

 تسهيل تبادل مهارهتا و جتارب بين کشورها؛) و(

اصالح و جتديـد رسـاله هـا و نوشـته هـا در خصـوص       ) ز(

 تدابير عملی عليه فساد؛

هتيه پروژه های مهکاری فنی برای پيشگيری و مبارزه ) ح(

با فساد به منظور کمک به کشورها حسب درخواست آهنا در 

ه جهـانی  زمينه اجرای اين پروژه ها در چارچوب برنامـ 

 .عليه فساد

 

III . اقدام عليه قاچاق اشخاص 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ١٠

اعالميه وين برای اختاذ تدابير عاجل وموثر بـا   ١۴بند 

هدف پيشگيری و مبارزه با قاچاق اشخاص، به ويژه زنان 

و کودکان، و با هدف ارتقاء مهکاری بين کشورها در اين 

 . تدابير ويژه زير پيشنهاد می گرددراستا، 

 

 اقدامات ملی. الف



 

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهند کـرد  . ١١

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

هتيه و تبادل اطالعـات و دانـش حتليلـی در خصـوص     ) الف(

ماهيت و دامنـه فعاليتـهای قاچـاق در سـطح داخلـی و      

خصوص هويت، ابزار و روشهای قاچاقچيان منطقه ای و در 

شناخته شده يا سازماهنای قاچاق به ميـزان مهاهنـگ بـا    

 قوانين ملی و توافقنامه ها و ترتيبات بين املللی؛

تصويب يا تقويت قوانين و رويه هـای مـوثر بـرای    ) ب(

پيشگيری و جمازات قاچاق اشخاص و تـدابير مـوثر بـرای    

 شهود اين نوع قاچاق؛ محايت و حمافظت از قربانيان و

در نظر گرفنت تدابيری برای حفاظت و هببـود جسـمی،   ) ج(

 روانی و اجتماعی قربانيان قاچاق انسان؛

محايت و مهکاری با سازماهنای غير دولتی ملی و بـين  ) د(

املللی و ساير سازماهنا و عناصر جامعه مـدنی، بـه حنـو    

 مقتضی، در موضوعات مربوط به قاچاق اشخاص،

ازنگری و ارزيابی کارائی تـدابير داخلـی عليـه    ب) ه(

قاچاق اشخاص و اقدام برای در دسـرتس قـرار دادن ايـن    

اطالعات برای تطبيـق و حتقيـق در خصـوص اختـاذ تـدابير      

 موثرترعليه اين نوع قاچاق؛

هتيه و نشر اطالعات عمومی در باره قاچـاق اشـخاص،   ) و(

 قاچاق؛ برای آموزش دادن به قربانيان بالقوه اين نوع

تقويت توانائی برای مهکاری بين املللی جهت هتيـه و  ) ز(

 اجرای تدابيری عليه قاچاق اشخاص؛

در نظر گرفنت کمکهـای داوطلبانـه بـرای محايـت از     ) ح(

 اجرای برنامه جهانی عليه قاچاق انسان؛

هتيه منابع بيشرت بـرای محايـت از توسـعه و اجـرای     ) ط(

 .ه قاچاق اشخاصاسرتاتژيهای ملی و منطقه ای علي

 

 اقدامات بين املللی . ب 



 

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم با مهکـاری سـاير   . ١٢

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضی، 

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

پروژه های مهکاری فنی باهدف پيشگيری و مبـارزه  ) الف(

ن و شـهود  با قاچاق انسان و برای حفاظـت از قربانيـا  

اين نوع قاچاق، برای کمک به کشورها حسب درخواست آهنا 

در اجرای اين قبيل پروژه ها در چارچوب برنامه جهانی 

 عليه قاچاق اشخاص، را هتيه می منايد؛

يک بانک اطالعاتی حاوی اطالعات پيرامـون ماهيـت و   ) ب(

دامنه قاچاق اشخاص و هبرتين روشـهای پيشـگيری و کـنرتل    

اری انسـتيتو حتقيقـاتی جـرم و عـدالت بـين      آن، با مهک

 منطقه ای سازمان ملل، را پشتيبانی می منايد؛

ابزار دستيابی به تدابيری عليه قاچاق انسـان را  ) ج(

 .توسعه می خبشد

 

IV .اقدام عليه قاچاق مهاجران 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ١٣

ابير عاجل و مـوثر  اعالميه وين و برای اختاذ تد ١۴بند 

با هدف پيشگيری و مبارزه با قاچـاق مهـاجران، و بـه    

منظور ارتقـاء مهکـاری بـين کشـورها در ايـن رابطـه،       

 . تدابير ويژه زير پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهند کـرد  . ١۴

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

هتيه و تبادل اطالعـات و دانـش حتليلـی در خصـوص     ) الف(

ماهيت و دامنـه فعاليتـهای قاچـاق مهـاجران در سـطح      

داخلی و منطقه ای و در خصوص هويت، ابـزار و روشـهای   

قاچاقچيان يا سازماهنای قاچاق شناخته شده بـه ميـزان   



 

مهاهنگ با قوانين ملی و توافقنامه ها و ترتيبات بـين  

 املللی؛

ورت لزوم، تصويب يا تقويت قوانين موثر بـرای  درص) ب(

پيشگيری و جمازات قاچاق مهاجران و تدابيری برای محايت 

و حمافظت از حقوق مهاجران قاچاق شده و شهود در موارد 

اين نوع قاچاق، مطابق با پروتکل مبـارزه بـا قاچـاق    

مهاجران از راه زمين، دريا و هوا، که تکميـل کننـده   

با جـرائم سـازمان يافتـه فراملـی      کنوانسيون مبارزه

 سازمان ملل است؛

اجــرای تــدابيری بــرای حفاظــت از حقــوق اساســی  ) ج(

مهاجران قاچاق شده و ،در حد تـوان، شـهود در مـوارد    

قاچاق به منظور مراقبت کردن از آهنا در برابر خشـونت  

و اختاذ تدابير مقتضی در مواردی که، در جريان قاچاق، 

يت انسـانی مهـاجران بـه خمـاطره     زندگی، ايمنی يا حيث

 افکنده می شود؛

محايت و مهکاری با سازماهنای غير دولتی ملی و بـين  ) د(

املللی و ساير سازماهنا و عناصر جامعه مـدنی، بـه حنـو    

 مقتضی، در موضوعات مربوط به قاچاق مهاجران،

بازنگری و ارزيابی کارائی تـدابير داخلـی عليـه    ) ه(

برای در دسرتس قرار دادن ايـن  قاچاق مهاجران و اقدام 

اطالعات برای تطبيـق و حتقيـق در خصـوص اختـاذ تـدابير      

 موثرتر؛

هتيه و نشر اطالعات عمومی در باره قاچـاق اشـخاص،   ) و(

بــرای آمــوزش دادن مســئوالن، عمــوم مــردم و مهــاجران 

بالقوه در باره ماهيت واقعی اين نوع قاچاق، از مجلـه  

يافتـه و خطـرات ممکـن     فعاليت گروههای جنائی سـازمان 

 برای مهاجران قاچاق؛

تقويت توانائی برای مهکاری بين املللی جهت هتيـه و  ) ز(

 .اجرای تدابيری عليه قاچاق مهاجران



 

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم با مهکـاری سـاير   . ١۵

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط به حنو مقتضی و 

بق با قطعنامه حاضر، يک سری پروژه های مهکاری فنی مطا

برای پيشگيری و مبارزه با قاچاق مهاجران هتيه می کند 

ضمن آنکه از حقوق مهاجران قاچاق شده حفاظت می منايـد  

تا بدين حنو کشورها را حسب درخواست آهنا در اجرای اين 

 .پروژه ها ياری دهد

 

 V . اچـاق اسـلحه،   اقدام عليه توليد غير قـانونی و ق

 قطعات و متعلقات آهنا و مهمات

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ١۶

اعالميه وين و به منظور اختاذ تـدابير عاجـل و    ١۵بند 

موثر حسب اقتضاء برای کاهش موارد توليد غير قـانونی  

و قاچاق اسـلحه، قطعـات و متعلقـات آهنـا و مهمـات و      

طه، مطـابق بـا مفـاد پروتکـل     فعاليتهای جمرمانه مربو

مقابله با توليد غير قانونی و قاچاق اسلحه، قطعات و 

متعلقات آهنا و مهمات، کـه تکميـل کننـده کنوانسـيون     

مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملـی سـازمان ملـل    

 .است، تدابير ويژه زير پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

عی، تالش خواهند کـرد  کشورها، به طور انفرادی و مج. ١٧

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

تصويب و تقويت رويه ها و قـوانين ملـی، و بـه    ) الف(

ويژه رويه های مربـوط بـه جـرائم کيفـری و تشـريفات      

مصادره، کشف، توقيف، ضبط و نگهداری اسلحه، قطعـات و  

 متعلقات آهنا و مهمات؛



 

نگهداری سوابق مربـوط بـه   اجرای شرايط مربوط به ) ب(

 اسلحه، مارک اسلحه و از رده خارج کردن اسلحه؛

ايجاد و پشتيبانی سيستم های موثر برای صدور جموز ) ج(

يا جواز واردات، صادرات و ترانزيت اسـلحه، قطعـات و   

 متعلقات آهنا و مهمات؛

اختاذ تدابير اداری و حقوقی مقتضی برای پيشـگيری  ) د(

احنراف اسلحه، برای مبادله اطالعات از فقدان، سرقت يا 

مربوطه در خصوص اسلحه و برای مهکاری دوجانبه، منطقـه  

ای و بين املللی، از مجلـه از طريـق تبـادل اطالعـات و     

 معاضدت فنی؛

اقدام در خصوص ايجاد يـک چـارچوب قـانونی مـوثر     ) ه(

برای فعاليتهای عناصر فعـال در واسـطه گـری در امـر     

 .ردات، صادرات و ترانزيت اسلحهمعامالت مربوط به وا

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم با مهکـاری سـاير   . ١٨

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط به حنو مقتضی و 

 :مطابق با قطعنامه حاضر

پروژه هـای مهکـاری فنـی بـه منظـور پيشـگيری،        )الف(

قطعـات و متعلقـات   مبارزه و ريشه کنی قاچاق اسـلحه،  

آهنا و مهمات و فعاليتـها مربوطـه را بـرای کمـک بـه      

کشورهای متقاضی، به ويژه کشـورهای در حـال توسـعه و    

کشورهای با اقتصاد در حال گذر در اجرای ايـن پـروژه   

 ها هتيه می منايد؛

يک پايگاه اطالعاتی از مقررات اسلحه منطقـه ای و  ) ب(

مربوطـه و مهچنـين    ملی موجود و روشهای اجرای قـوانين 

هبرتين رويه های مربوط به تـدابير کنرتلـی را ايجـاد و    

 .پشتيبانی می منايد

 



 

VI . اقدام عليه پولشوئی 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ١٩

اعالميه وين و به منظور توسعه، اختاذ و اجـرای   ١٧بند 

قوانين داخلی مـوثر، مقـررات و تـدابير اداری بـرای     

پيشگيری، کشف و مبارزه با پولشوئی داخلـی و فراملـی   

با مهکاری سايرکشورها، و مطابق با مفـاد اسـناد بـين    

املللی مربوطه، به خصوص کنوانسيون مبارزه بـا جـرائم   

سازمان يافته فراملی سازمان ملل، و بـا اسـتفاده از   

ابتکارات مربوطه سازماهنای منطقه ای، بين منطقه ای و 

يه پولشوئی به عنوان يک راهنما، تدابير چند جانبه عل

 .ويژه زير پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهند کـرد  . ٢٠

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

اختاذ تدابير جامع برای برخورد موثر بـا معضـل   ) الف(

ارکت کليه وزارختانه پولشوئی در کليه ابعاد آن، با مش

ها، ادارات و موسسات ذيربط و با مشورت منايندگان خبـش  

 مالی؛ 

تالش برای تضمين اينکـه قـوانين داخلـی بـه طـرز      ) ب(

مقتضی فعاليتها و روشهای مورد استفاده برای کتمـان،  

تبديل يـا انتقـال عوايـد حاصـل از جـرم بـه منظـور        

ــاده    ــا م ــابق ب ــد، مط ــل عواي ــا اص ــت ي  ۶تغييرماهي

کنوانسيون مبارزه با جـرائم سـازمان يافتـه فراملـی     

 سازمان ملل، جرم تلقی می منايد؛

تالش برای تضمين اينکه اختيارات قانونی، تفتيشـی  ) ج(

و بازرسی مقتضی به منظور کشف و شناسـائی فعاليتـهای   

 پولشوئی وجود داشته باشد؛



 

تالش برای تضمين اينکه اختيارات قضـائی و حتقيقـی   ) د(

ممکن ساخنت شناسائی، رديـابی، توقيـف، مصـادره و    برای 

 نگهداری عوايد جرم وجود داشته باشد؛

تالش برای تضمين اينکه اختيـارات قـانونی مناسـب    ) ه(

وجود داشته باشد و منـابع اداری در دسـرتس باشـد تـا     

پاسخگوئی به موقع و موثر به درخواسـتهای کشـورها در   

 باشد؛موارد مربوط به پولشوئی امکان پذير 

مهاهنگ با ترتيبات چندجانبه موجود، هتيه پروژه ها ) و(

يا برنامه هائی برای کمک به ساير کشورها در توسـعه،  

پيش نويس يا ارتقـاء قـوانين، مقـررات و رويـه هـای      

اداری عليه پولشـوئی، از مجلـه برنامـه جهـانی عليـه      

پولشوئی و ساير فعاليتها يا پروژه ها ئی که در محايت 

ی کنوانسيون مبارزه با جرائم سـازمان يافتـه   از اجرا

 فراملی سازمان ملل است؛

فعاليتها يا برنامه هائی برای آموزش مسئوالن يـا  ) ز(

تبادل جتارب در زمينـه مبـارزه بـا پولشـوئی، ماننـد      

 .کارگاهها و مسينارهای آموزشی

 

 اقدامات بين املللی . ب

با مهکـاری  دفرت کنرتل مواد خمدر و پيشگيری از جرم، . ٢١

ساير سازماهنای منطقه ای و بين ا ملللی ذيربط، به حنـو  

مقتضی و مطابق با قطعنامه حاضـر، فعاليتـهای مهکـاری    

فنی را به منظور پيشگيری و مبارزه با پولشوئی و کمک 

به کشورهای متقاضی در اجرای اين فعاليتها، توسعه می 

 .دهد

 

VII . اقدام عليه تروريسم 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ٢٢

اعالميه وين و به منظور اختـاذ تـدابير مـوثر،     ١٩بند 



 

قاطع و عاجل برای پيشگيری و مبـارزه بـا فعاليتـهای    

جمرمانه اجنام شده با هدف گسرتش تروريسم در کليه اشکال 

 .و مظاهر آن، تدابير ويژه زير پيشنهاد می گردد

 

 ملی اقدامات . الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهنـد کـرد،   . ٢٣

 :به حنو مقتضی، از اقدامات زير محايت کنند

امضاء و تصويب اسـناد بـين املللـی مربـوط بـه      ) الف(

 تروريسم؛

اجنام حتقيق و گردآوری اطالعات در باره فعاليتـهای  ) ب(

جنائی اجنام شده درجهت گسرتش تروريسم در کليه اشکال و 

ظاهر آن از مجله هويت، وضعيت و فعاليتـهای افـراد و   م

گروههای خاص دخيل در اين گونه فعاليتـها، ومحايـت از   

کار مشـابه در سـطح بـين املللـی، بـه ميـزان مهاهنـگ        

 باقوانين ملی و ترتيبات و توافقنامه های بين املللی؛

بازنگری در رويه ها و قوانين داخلی مربوطه خـود  ) ج(

بی به راهکارهـای داخلـی مـوثر عليـه     به منظور دستيا

تروريسم و جرائم مربوطه، توانائی مضاعف برای مهکـاری  

در موارد مقتضی با ساير کشورها و اجرای موثر اسـناد  

 بين املللی مربوطه؛

تقويت مهکاری بين موسسات مبـارزه بـا تروريسـم و    ) د(

موسسات مبارزه با جرم؛ ايـن ممکـن اسـت شـامل تاسـيس      

يا جماری ارتباط بين موسسات مبارزه بـا   دفاترارتباطی

تروريسم و موسسات مبارزه با جرم بـه منظـور ارتقـاء    

 تبادل اطالعات باشد؛

مشارکت داوطلبانه برای محايـت از اجـرای فعاليـت    ) ه(

های پيشگيری از تروريسم مرکز بين املللی پيشـگيری از  

 .  جرم

 



 

 اقدامات بين املللی. ب

پيشگيری از جرم با مهکـاری سـاير   مرکز بين املللی . ٢۴

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط و بـا مهـاهنگی   

دفرت امور حقوقی دبير خانه، به حنو مقتضی، و مطابق با 

 :قطعنامه حاضر

اقداماتی برای ارتقاء اسناد بين املللی مربوطه ) الف(

اجنام می دهد و کشورها را تشويق به امضاء وتصويب اين 

ی منايـد و، در صـورت امکـان، در اجـرای ايـن      اسناد م

 اسناد حسب درخواست به کشورها کمک می منايد؛

با مهکاری کشورهای عضـو اقـداماتی بـرای ارتقـاء     ) ب(

آگاهی عمومی پيرامون ماهيـت و دامنـه تروريسـم بـين     

املللی و رابطه آن بـا جـرم، از مجلـه جـرائم سـازمان      

 يافته، اختاذ می منايد؛

انی از بانـک اطالعـاتی موجـود درخصـوص     به پشـتيب ) ج(

 تروريسم ادامه می دهد؛

به کشورهای عضو از طريق مجع آوری و نشـر اطالعـات   ) د(

راجع به ارتباط بـين تروريسـم و فعاليتـهای جمرمانـه     

 مربوطه کمک حتليلی ارائه ميدهد؛

ــد،   ) ه( ــاب مناي ــار ايج ــر ک ــرفته ت ــل پيش ــر مراح اگ

سط کشـورهای عضـو بـه    پيشنهادهای مهمی برای مالحظه تو

منظور تقويت تـوان مرکـز جهـت توسـعه و اداره عنصـر      

پيشگيری از تروريسم درفعاليتهای خـود را، در رسـالت   

 خود، هتيه و ارائه خواهد کرد؛

 

VIII. اقدام در خصوص پيشگيری از جرم 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ٢۵

اسرتاتژيهای پيشگيری اعالميه وين با هدف تدوين  ٢۵بند 

از جرم حملی، ملی و بين املللی، تدابير زيـر پيشـنهاد   

 .می گردد



 

 

 اقدامات ملی . الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهنـد کـرد،   . ٢۶

 :به حنو مقتضی، از اقدامات زير محايت کنند

ارتقاء مهکاری نزديک بين خبش های خمتلف جامعه از ) الف(

گسرتی، هبداشت، آموزش و پرورش و اجتماعی مجله خدمات داد

و مسکن که برای محايت از پيشـگيری از جـرم مـوثر بـر     

 پايه اجتماع حائز امهيت است؛

مهکاری نزديک با عناصر جامعه مدنی و کمک به آهنـا  ) ب(

ــه   ــارات در زمين ــاء ابتک ــاب و ارتق ــعه، انتخ در توس

پايه پيشگيری از جرم ضمن در نظر داشنت امهيت اقدام بر 

رويه های اثبات شده در صورت امکان و انتخـاب تـوازن   

بين رويکردهای خمتلف بـا پيشـگيری از جـرم بـر پايـه      

 اجتماع؛

ارتقاء ارزيابی کارائی برنامه هـای پيشـگيری از   ) ج(

 جرم؛

توسعه روشهائی که در صدد هستند قربانيان جرم را ) د(

 از بزه ديدگی جمدد بازدارند؛

برنامه هـای منطبـق بـا شـرايط و     توسعه و اجرای ) ه(

ساير برنامه های پيشگيری از جـرم بـا در نظـر داشـنت     

 نياز به پرهيز از هر نوع ختلف از آزاديهای مدنی؛

مهکاری با ساير دولتها و سازماهنای غير دولتـی در  ) و(

توسعه و نشر ابتکارات موفقيت آميز در زمينه پيشگيری 

روشـهای پيشـگيری از   از جرم و دانش ختصصی و مهارت در 

جرم، از مجله برنامه های تربيتی و ارتقاء آگاهی عموم 

در باره پيشگيری از جـرم مـوثر و مشـارکت هـائی کـه      

افراد، خانواده ها، اجتماعات و کليه سطوح دولـت مـی   

 توانند به اجتماعات صلح طلب و آرامرت ارائه دهند؛



 

بررسی اينکه چگونـه مـی تـوان بـه تالشـهای مجعـی       ) ز(

کشورها برای تدوين يک اسرتاتژی بين املللی جـامع جهـت   

 پيشربد پيشگيری از جرم با حموريت اجتماع کمک کرد؛

برداشنت گامهـائی بـرای وارد کـردن تـدابيری بـه      ) ح(

منظور پيشگيری و مبـارزه بـا جـرائم ناشـی از نـژاد      

پرستی، تبعيض نژادی، بيگانه ستيزی و اشـکال مربوطـه   

 .ژيهای ملی  پيشگيری از جرمناسازگاری در اسرتات

 

 اقدامات بين املللی . ب

با مهکـاری سـاير    مرکز بين املللی پيشگيری از جرم. ٢٧

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضی، 

 : و مطابق با قطعنامه حاضر

مهارت پيشگيری از جرم را که با دقت از روشهای ) الف(

کشورهائی که اين روشها قرار است اثبات شده در شرايط 

اجرا شوند، با اسـتفاده از مسينارهـا، برنامـه هـا و     

ساير ابزارهای آموزشـی اقتبـاس شـده اسـت، توسـعه و      

 ارتقاء می دهد؛

در صورت درخواست يک کشور يا چنـد کشـور، آگـاهی    ) ب(

عمومی و فعاليتهای تربيتی در باره پيشـگيری از جـرم   

کـه افـراد، خـانواده هـا،      موثر و کمکهای مربوطه ای

اجتماعات و کليه سطوح دولت ممکن است بـرای اجتماعـات   

ساملرت و مساملت آميزترنيازمنـد آن باشـند، ارائـه مـی     

 کند؛

تالش می کند به تبادل اطالعـات و جتـارب در زمينـه    ) ج(

پيشگيری از جرم با هدف تقويت اشکال جديد مهکاری بـين  

اهنای غير دولتی کمـک  کشورهائی با دولت، اجتما و سازم

 کند؛

حتول و جهانی شدن جرم را ارزيابی و پاسخ هـا بـه   ) د(

آنرا از طريق ابتکارهای پيشگيری از جرم موثر و جديد 



 

که تاثير فن آوری جديد روی جرائم و پيشگيری از جـرم  

 را درنظر می گيرد، آماده می کند؛

مهاهنگی مطالعات در خصوص جرم در حميط های شـهری و  ) ه(

بکارگيری تدابيری بـرای پيشـگيری مـوثر، از مجلـه در     

خصوص اختالفات فرهنگی و هنادينه ممکن در پيشگيری مـوثر  

 از جرم را تداوم می خبشد؛

کشورهای عضو را تشـويق مـی کنـد تـدابيری بـرای      ) و(

پيشگيری و مبارزه با جرائم مرتبط بـا نـژاد پرسـتی،    

ناسازگاری تبعيض نژادی، بيگانه ستيزی و اشکال مرتبط 

را در اسرتاتژيها و موازين پيشگيری از جرم بين املللی 

بگنجانند و در عـين حـال تـدابير اختـاذ شـده پيشـين       

 کشورهای عضو را در نظر می گيرد؛

پروژه های مهکاری فنی در مقوله پيشـگيری از جـرم   ) ز(

برای کشورهای درخواست کننده و کمک در اجرای آهنـا را  

 هتيه می کند؛

کتابچه راهنما برای سياستگذاران و يک کتابچه  يک) ح(

در خصوص رويه های اثبات شـده در مقولـه پيشـگيری از    

 .جرم هتيه می کند

 

IX . اقدام در خصوص شاهدان و قربانيان جرم 

منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    به . ٢٨

اعالميه وين با هدف بازنگری روشهای مربوطه تا  ٢٧بند 

حتی االمکـان جهـت تـدوين طرحهـا، محايـت از       ٢٠٠٢سال 

خدمات و ارتقاء آگاهی برای قربانيان، تاسـيس صـندوق   

های قربانيـان و توسـعه و اجـرای سياسـتهای محـايتی،      

 .تدابير ويژه زير پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف



 

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهند کرد که . ٢٩

 :اقدامات زير محايت کنندبه حنو مقتضی از 

ــف( ــوص   ) ال ــی در خص ــه ای و مل ــات منطق ــام مطالع اجن

 قربانيان جرم در سيستم های عدالت کيفری؛

استفاده و هبره بـرداری از اعالميـه اصـول اساسـی     ) ب(

عدالت برای قربانيان جـرم و سـؤ اسـتفاده از قـدرت،     

منوط به سيستم های حقوقی داخلی هر کشور، ضمن در نظر 

کتابچه مربوط به عدالت برای قربانيان در خصـوص  گرفنت 

استفاده و هبره بـرداری از اعالميـه و رسـاله راهنمـا     

 .برای سياست گذاران در باره اجرای اعالميه

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم با مهکـاری سـاير   . ٣٠

ی و سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط به حنو مقتض

 :مطابق با قطعنامه حاضر

در پروژه ها و برنامه های خود، تدابيری بـرای  ) الف(

کمک و محايت از قربانيان و شاهدان، از مجله قربانيـان  

زن، کودکان و قربانيان قاچاق اشـخاص را در نظـر مـی    

 گيرند؛

تاسيس صندوق های قربانيان جرم را حتت محايت قـرار  ) ب(

 می دهد؛

شـده در ارائـه خـدمات و کمـک بـه       روشهای اثبات) ج(

قربانيان و شاهدان به عنـوان مثـال بـا اسـتفاده از     

 سايت قربانی شناسی بين املللی را ارتقاء می دهد؛

راهنمای سياستگذاران و کتابچه مربوط بـه عـدالت   ) د(

برای قربانيان و کشورهای متقاضی در استفاده از ايـن  

رمجه مـی کنـد و   اسناد را به زباهنای رمسی سازمان ملل ت

 آنرا در سطح گسرتده منتشر می سازد؛



 

حسب درخواست، کشورها را در تدوين قـوانين جديـد   ) ه(

در باره قربانيـان از مجلـه بـا اسـتفاده از پايگـاه      

اطالعاتی بين املللی تاسيس شده توسط دولت هلند کمک می 

 کند؛

در صورت لزوم، پروژه هـای آزمايشـی يـا اثبـاتی     ) و(

يا ايجاد خدمات قربانی و ساير فعاليتهای برای توسعه 

 .عملی مربوطه ارتقاء می دهد

 

X .  اقدام در خصوص تراکم مجعيت زندان و جايگزين هـائی

 برای زندان

به منظور اجرا و پيگيری تعهدات اجنام شده در بند . ٣١

اعالميه وين برای ارتقاء جايگزينهای سـامل و مـوثر    ٢۶

 .پيشنهاد می گردد برای زندان، تدابير ويژه زير

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهنـد کـرد   .  ٣٢

 :که به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

توسعه اقدامات خاص و اهـداف بـا تعيـين زمـان     ) الف(

برای پرداخنت به تراکم مجعيت زندان، با  تائيد اينکـه  

نی می تواند حقوق بشـر  شرايط در زنداهنای مملو از زندا

زندانيان را حتت تاثير قرار دهـد، از مجلـه اقـداماتی    

مانند اختاذ تدابير موثر بـرای کـاهش توقيـف قبـل از     

حماکمه حتی االمکان؛ معرفی جايگزين هـای مناسـب بـرای    

زندان؛ ارجح مشردن تدابير غير حبسی برای زندان هر جا 

اسـتفاده از   که ممکن باشد؛ پرداخنت به جرائم اطفال با

گزينه هائی مانند رويه عرفی؛ مياجنيگری بـين طرفهـای   

مربوطه يـا پرداخـت جـربان خسـارت و غرامـت؛ و اجنـام       

اقداماتی بری ارتقاء آگـاهی عمـومی و تربيتـی بـرای     

 زندان و اينکه چگونه کار می کنند؛



 

تقويت موسسات منطقـه ای و بـين املللـی، از مجلـه     ) ب(

گنجاندن تدابيری بـرای کـاهش   موسسات مالی، به منظور 

تراکم مجعيت زندان در برنامه های مهکاری فنـی مربوطـه   

 مطابق با قوانين ملی؛

ارتقاء يا اجرای رويه مناسب در زندان با در نظر ) ج(

 گرفنت استانداردهای بين املللی؛

تضمين اينکه اقدامات ملی و بين املللـی در خصـوص   ) د(

يگزين بـرای حـبس هـر    تراکم مجعيت زندان و راههای جـا 

گونه تأثيری که اين اقـدامات ممکـن اسـت بـر زنـان و      

 مردان بگذارد حلاظ منوده و به آهنا می پردازد؛

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مهکاری سـاير  . ٣٣

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :اضرو مطابق با قطعنامه ح

موسسات منطقه ای و بين امللی، از مجلـه موسسـات   ) الف(

مالی، را تشويق می کند در برنامه های مهکاری فنی خود 

تدابيری برای کـاهش تـراکم مجعيـت زنـدان مطـابق بـا       

 قوانين خود بگنجانند؛

اقدامات ملی و بين املللی پيرامـون تـراکم مجعيـت    ) ب(

ه تـاثير ديگـر   زندان و جايگزين های زندان که هر گون

روی زنان و مردان و مهچنين هر نياز خاصـی را در نظـر   

 بگيرد؛

حسب درخواست، بـه ارائـه کمـک بـه صـورت خـدمات       ) ج(

مشاوره ای، ارزيابی نيازها، ظرفيـت سـازی، آمـوزش و    

کمکهای ديگر به کشورها برای قـادر سـاخنت آهنـا بـرای     

 .هببود وضعيت زندان بپردازد

 



 

XI .مربوط بـه رايانـه و فـن آوری     اقدام عليه جرائم

 پيشرفته 

 ١٨برای اجرا و پيگيری تعهدات اجنام شده در بنـد  . ٣٤

اعالميه وين برای تدوين پيشنهادات مربوط به خـط مشـی   

ها مبتنی بر عمل برای پيشگيری و کنرتل جرائم  مربـوط  

به رايانه و فن آوری پيشرفته، ضمن در نظر گرفنت کـار  

برای ارتقـاء قابليتـهای کشـف،    جاری در جمامع ديگر و 

پيشگيری، حتقيق و پيگرد اين جرائم، تدابير ويژه زيـر  

 .پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهند کرد که . ٣٥

 :به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

جرم تلقی کـردن سـؤ اسـتفاده از فـن آوريهـای      ) الف(

ی، به حنو مقتضی و مطابق با قانون ملی، از مجله اطالعات

در صورت لزوم بازنگری جرائمی مانند کالهـربداری بـرای   

تضمين اينکـه آهنـا در خصـوص جرائمـی کـه در آهنـا از       

رايانه و شبکه رسانه های خمابراتی استفاده مـی شـود،   

 نيز اعمال می گردد؛

 توسعه و اجرای مقـررات و رويـه هـا، از مجلـه در    ) ب(

خصوص اعمال صالحيت، که تضمين خواهـد کـرد کـه جـرائم     

مربوط به رايانه و فن آوری پيشرفته می تواند به طور 

موثر کشف و در سطح ملی مورد حتقيق قرار گيرد و اينکه 

مهکاری موثر می تواند در موارد چند مليتی حاصل شـود،  

ضمن درنظر گرفنت حاکميت ملی، نيـاز بـه اجـرای مـوثر     

از به حفاظت موثر از حـريم شخصـی و سـاير    قانون و ني

 حقوق اساسی مربوطه؛

تضمين اينکه پرسنل اجرای قـانون آمـوزش ديـده و    ) ج(

جمهز شده اند تا بتواننـد بـه طـور مـوثرو سـريع بـه       



 

درخواست های کمک در ردگيری ارتباطات و ساير تـدابير  

الزم  برای کشف و حتقيق پيرامون جرائم فراملـی مربـوط   

 و فن آوری پيشرفته پاسخ دهند؛ به رايانه

وارد شدن در حبث های داخلی و بين املللی در خصـوص  ) د(

اقدامات عليه جـرائم مربـوط بـه رايانـه و فـن آوری      

پيشرفته و اثرات تغيير فن آوری بـا صـنايع فعـال در    

توسعه و پراکندگی رايانه ها، جتهيزات خمـابراتی، نـرم   

ات و توليـدات  افزار و سخت افزار شـبکه و سـاير خـدم   

اين حبث ها می تواند شامل مقولـه هـای اصـلی    . مربوطه

 : مانند موارد زير باشد

(i)       مسائل مربوط به قواعـد داخلـی و بـين املللـی فـن

 آوريها و شبکه ها؛  

(ii)      مسائل مربوط بـه وارد کـردن عناصـری در فـن آوری

جديد، که هدف از آهنا پيشگيری از جرم يا تسهيل کشـف،  

 تعقيب جرم است؛ حتقيق ی

اجنام کمک های داوطلبانه، به طـور دوجانبـه و از   ) ه(

طريق سازماهنای بين املللی و منطقه ای، به حنو مقتضـی،  

از مجله با مهکاری خبش خصوصی، به شکل مهارت فنـی بـرای   

کمک به ساير کشورها در توسعه و اجرای تـدابير مـوثر   

 . قفو) د((و ) ج((مورد اشاره در بندهای فرعی 

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مهکاری سـاير  . ٣۶

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

از فعاليتهای حتقيقاتی ملی و بين املللـی بـرای   ) الف(

شناســائی اشــکال جديــد بزهکــاری رايانــه ای و بــرای 

ارزيابی اثرات اين بزهکاری در مقوله های اصلی مانند 



 

ــارت     ــی و جت ــريم خصوص ــت از ح ــدار، حفاظ ــعه پاي توس

 الکرتونيکی، و تدابير اختاذ شده در پاسخ محايت می کند؛ 

ذيرش بـين املللـی ماننـد راهربدهـا،     مطالب مورد پ) ب(

رساله های فنی و قانونی، استاندادهای حـداقل، رويـه   

ــه    ــک ب ــرای کم ــوانين ب ــه ق ــده و منون ــات ش ــای اثب ه

قانونگذاران و مسئوالن اجرای قانون در توسعه، انتخاب 

و اجرای تدابير موثر عليه جرائم مربوط به رايانـه و  

ام و خـاص را  فن آوری پيشرفته و جمرمـان در مـوارد عـ   

 انتشار می دهد؛

مهکاری فنی و پروژه هـای کمـک را بـه حنـو مقتضـی      ) ج(

ايــن پــروژه هــا . ارتقــاء، محايــت و اجــراء مــی کنــد

کارشناسان فعال در زمينـه پيشـگيری از جـرم، امنيـت     

رايانه ای، قوانين و رويه های جنائی، تعقيـب، فنـون   

ات يـا  حتقيق و موضوعات مربوطه و کشورهای متقاضی اطالع

 .کمک در اين مقوله ها را گرد هم می آورد

 

XII .اقدام در خصوص عدالت جوانان 

به منظور اجرا و پيگيری تعهدات اجنام شده در بند . ٣٧

 .اعالميه وين، تدابير خاص زير پيشنهاد می گردد ٢۴

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهند کرد که . ٣٨

 :مقتضی از اقدامات زير محايت کنندبه حنو 

ارائه کمک بـه موقـع بـه نوجوانـان در شـرايط      ) الف(

 دشوار به منظور ممانعت از آهنا برای توسل به جرم؛

محايت از توسعه روشهای پيشـگيری از جـرم کـه بـر     ) ب(

جوانانی متمرکز شده اند که در خطر تبديل شدن به جمرم 

بـرای اسـتخدام    يا کسانی هستند که داوطلبـان آسـانی  



 

توسط گروههای تبهکار هستند، ضمن در نظر داشـنت حقـوق   

 اين جوانان؛

 تقويت نظامهای عدالت جوانان؛) ج(

وارد کردن يک اسرتاتژی منسـجم بـرای پيشـگيری از    ) د(

جرائم جوانان و برای عدالت جوانان در طرح های توسعه 

 ملی؛

 ارتقاء تربيت جمدد و بازپروری جمرمان جوان؛) ه(

تشويق و در صورت لـزوم محايـت از مشـارکت جامعـه     ) و(

مدنی در اجرای رويه هـائی بـرای پيشـگيری از جـرائم     

 . جوانان

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مهکاری سـاير  . ٣٩

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

حسب درخواست، پـروژه هـای مهکـاری فنـی را بـه      ) لفا(

منظور جلوگيری از جرائم جوانان، تقويـت سيسـتم هـای    

عدالت جوانان و تقويت بازپروری و اصالح جمرمان جوان و 

 کمک به کشورها در اجرای اين پروژه ها توسعه دهد؛

مهکاری موثر بين واحـدهای ذيـربط سـازمان ملـل و     ) ب(

شده در راهربدهای اقـدام در خصـوص   ساير سازماهنای ذکر 

 .کودکان در سيستم عدالت کيفری تضمين منايد

 

XIII .    اقدام در باره نيازهای زنـان در سيسـتم عـدالت

 کيفری 

به منظور اجراء و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    . ۴٠

اعالميه وين، و به منظور بـازنگری در   ١٢و  ١١بندهای 

اســرتاتژيهای پيشــگيری از جــرم و عــدالت کيفــری جهــت 

شناســائی و پــرداخنت بــه تــاثير ديگــر برنامــه هــا و 



 

سياســتهای مربــوط بــه زنــان و مــردان، تــدابير زيــر 

 .پيشنهاد می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها به طور انفرادی و مجعی تالش خواهند کرد که . ٤١

 :به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنند

بــازنگری، ارزيــابی و، درصــورت لــزوم، اصــالح ) الــف(

قــوانين، سياســتها، روشــها و رويــه هــای مربــوط بــه 

موضوعات کيفری، به گونـه ای مهاهنـگ بـا سيسـتم هـای      

ضمين اينکه در سيستم عدالت کيفـری  حقوقی آهنا، برای ت

 با زنان عادالنه رفتار می شود؛

تدوين اسرتاتژيهای ملـی و بـين املللـی در زمينـه     ) ب(

پيشگيری از جرم و عدالت کيفری که نيازهای خاص زنـان  

به عنوان دست اندرکاران عـدالت کيفـری ، قربانيـان،    

 شاهدان، زندانيان و جمرمان حلاظ منايد؛

مبادله با کشورهای ديگراز طريق وب سايت توجه به ) ج(

يا رسانه ها و يا جمامع ديگر در خصوص رويه های اثبات 

شده پيرامون دست اندرکاران عدالت کيفری ، قربانيان، 

شاهدان، زندانيان که نيازهـای خـاص زنـان را ملحـوظ     

 .منايد

 

 اقدامات بين املللی . ب

کاری سـاير  مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مه. ٤٢

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

به گردآوری و نشـر اطالعـات و مطالـب در خصـوص     ) الف(

ــاهر آن،    ــکال و مظ ــه اش ــان در کلي ــه زن ــونت علي خش

آنچنانکه در اعالميه مبارزه با خشونت عليه زنـان بـه   

آن اشاره شد، با هدف اجرای برنامه پيشگيری از جرم و 



 

عدالت کيفری، از مجله کمک فنی بـه درخواسـت کشـورها،    

 مبادرت می کند؛

وی مسائل مربوط به خشـونت عليـه زنـان و بـرای     ر) ب(

زدودن نابرابری زن و مرد در اجرای عدالت کيفری کـار  

 می کند؛

با کليه واحدهای ذيربط ديگر سيستم سـازمان ملـل   ) ج(

در خصوص فعاليتهای راجع به مسائل مربـوط بـه خشـونت    

عليه زنان و در راستای حمو تبعـيض بـين زن و مـرد در    

ری مهکاری می کند و فعاليتها در خصوص اجرای عدالت کيف

 اين مسائل را مهاهنگ می سازد؛

اطالعات در خصوص روشهای مداخلـه موفقيـت آميـز و    ) د(

برنامه های پيشگيرانه در سطح ملی را انسجام و اشاعه 

 ميدهد؛

به ارتقاء آموزش در خصوص ابعاد پيشگيری از جـرم  ) ه(

زنـان و   و عدالت کيفری حقـوق زنـان و مسـائل تبعـيض    

خشونت عليه زنان برای اعضای پرسنل ذيربط سازمان ملل 

 ادامه می دهد؛

کشورهای عضو را، حسـب درخواسـت، در اسـتفاده از    ) و(

منونه اسرتاتژيها و تدابير عملی راجع بـه مبـارزه بـا    

خشونت عليه زنان در زمينه پيشگيری از جـرم و عـدالت   

 .کيفری کمک می کند

 

XIV .تانداردها و موازين اقدام در خصوص اس 

به منظور اجرا و پيگيری تعهدات اجنام شده در بند . ۴٣

اعالميه وين و به منظور ارتقاء اعمـال و اسـتفاده    ٢٢

از موازين و استانداردهای پيشگيری از جـرم و عـدالت   

کيفری در رويه و قانون ملی به طـور مقتضـی، تـدابير    

 .ويژه زير پيشنهاد می گردد

 



 

 لیاقدامات م. الف

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهند کـرد  . ٤٤

که به حنو مقتضی در رويه و قانون ملی اسـتانداردها و  

موازين سازمان ملل در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت 

کيفری را اعمال و مورد استفاده قرار دهنـد و جمموعـه   

استانداردها و موازين سازمان ملل در زمينه پيشـگيری  

جرم و عدالت کيفری  را به زباهنای متداول در کشور از 

 .خود منتشر سازند

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مهکاری سـاير  . ٤٥

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

ن ملـل در  جمموعه استانداردها و مـوازين سـازما  ) الف(

زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری را بـه روز مـی   

 آورد؛

استفاده و اعمال استانداردها و مـوازين سـازمان   ) ب(

ملل در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفـری را، از  

مجله، با ارائه خـدمات مشـاوره ای و مهکـاری فنـی بـا      

له کشورهای عضو حسب درخواست آهنا ارتقاء می دهد، از مج

کمک به کشورهای عضو در زمينه عـدالت کيفـری و اصـالح    

قانون، مهاهنگی آمـوزش بـرای پرسـنل اجـرای قـانون و      

عدالت کيفری و محايت از اداره و مـديريت سيسـتم هـای    

ــارائی و     ــاء ک ــارکت در ارتق ــالحی و مش ــری و اص کيف

 قابليتهای آهنا؛

ــال  ) ج( ــتفاده و اعمـ ــه اسـ ــوط بـ ــهای مربـ فعاليتـ

موازين سازمان ملل در زمينه پيشـگيری   استانداردها و

از جرم و عدالت کيفری بين مرکز بين املللـی پيشـگيری   

از جرم و ساير واحدهای ذيربط سازمان ملـل را مهاهنـگ   



 

می کند و در اين راستا برنامه های کمـک منطقـه ای و   

 .دوجانبه را مد نظر قرار می دهد

 

XV . اقدام در خصوص عدالت ترميمی 

منظور اجرا و پيگيری تعهـدات اجنـام شـده در    به .  ۴۶

اعالميه وين و به منظور ارتقاء توسـعه سياسـت    ٢٨بند 

ها، رويه ها و برنامه ها، تدابير ويژه زير پيشـنهاد  

 .می گردد

 

 اقدامات ملی. الف

کشورها، به طور انفرادی و مجعی، تالش خواهند کـرد  . ٤٧

 :دکه به حنو مقتضی از اقدامات زير محايت کنن

شـورای اقتصـادی و    ١۴/٢٠٠٠حلاظ منودن قطعنامـه  ) الف(

اصـول اساسـی   "با عنـوان   ٢٠٠٠جوالی  ٢٧اجتماعی مصوب 

پيرامون استفاده از برنامـه هـای عـدالت ترميمـی در     

، هنگام در نظر گرفنت مطلوبيت و ابزار "موضوعات کيفری

 ايجاد اصول مشرتک؛

مطابق با  پرداخنت به جرائم، به ويژه جرائم خفيف،) ب(

رويه معمول در خصوص عدالت ترميمی، در صورت امکـان و  

مقتضی، مشروط به آنکه اين امر با خواسـت هـای حقـوق    

بشر مطابقت منايد و اينکه طرفهای درگير چنين موافقـت  

 منايند؛

استفاده از راههای دوستانه آنچنانکه قانون ملـی  ) ج(

جـرائم   مشخص کرده است برای پرداخنت به جرائم به ويژه

خفيف، به عنوان مثال از طريق استفاده از ميـاجنيگری،  

جربان خسارت يا مصاحله در صورتيکه جمرم خسـارت قربـانی   

 را جربان کند؛



 

ارتقاء يک فرهنگ ترغيب کننده مياجنی گری و عدالت ) د(

ترميمی بين مسئوالن اجتماعی و قضائی و اجرای قانون و 

 اجتماعات حملی؛

قتضی برای افراد فعال در توسـعه و  ارائه آموزش م) ه(

 اجرای سياستها و برنامه های عدالت ترميمی؛

ارتقاء تربيت جمدد و بـازپروری جمرمـان جـوان بـا     ) و(

ترغيب استفاده از مياجنی گری، حـل درگيـری، مصـاحله و    

روشهای ديگر عـدالت ترميمـی بـه عنـوان جايگزينـهای      

 دادرسی قضائی و تنبيهات مبتنی بر حبس؛

توسعه و اجـرای سياسـتها و برنامـه هـای عـدالت      ) ز(

ترميمی، ضمن در نظر گرفنت تعهدات بين املللی موجود در 

خصوص قربانيان، به ويژه اعالمـه اصـول اساسـی عـدالت     

 برای قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت؛

ارتقاء مهکاری بين دولت و جامعـه مـدنی، از مجلـه    ) ح(

برای اجرای برنامـه هـای   سازماهنای غير دولتی ذيربط، 

عدالت کيفری و تضمين محايت دولتـی بـرای اسـتفاده از    

 .اصول عدالت ترميمی

 

 اقدامات بين املللی . ب

مرکز بين املللی پيشگيری از جرم، با مهکاری سـاير  . ٤٨

سازماهنای منطقه ای و بين املللی ذيربط، به حنو مقتضـی  

 :و مطابق با قطعنامه حاضر

اطالعات در خصـوص جتـارب و رويـه هـای     به تبادل ) الف(

اثبات شده در اجـرا و ارزيـابی برنامـه هـای عـدالت      

 ترميمی مبادرت می کند؛

کميسيون پيشگيری از جـرم و عـدالت کيفـری را در    ) ب(

بررسی مطلوبيت و ابزار تعيـين اصـول مشـرتک در خصـوص     

استفاده از برنامه هـای عـدالت ترميمـی در موضـوعات     

 کند؛جنائی، کمک می 



 

جلســه ای مرکــب از کارشناســان بــرای بررســی     ) ج(

پيشنهادات راجع به اقدام گسـرتده تـر در ارتبـاط بـا     

 .عدالت ترميمی، از مجله مياجنی گری تشکيل ميدهد

 

: اعالميه بانکوک در خصوص مهاهنگی ها و واکـنش هـا  . ٣۶

 پيماهنای اسرتاتژيک پيشگيری از جرم و عدالت کيفری

 

 ازمان ملل، ما، کشورهای عضو س

در يازدمهين کنگره سازمان ملـل در خصـوص پيشـگيری از    

ــری از  ــدالت کيف ــرم و ع ــا  ١٨ج ــل  ٢۵ت در  ٢٠٠۵آوري

بانکوک گردهم آمده ايم تا در خصوص اجنـام يـک اقـدام    

منسجم و موثر با روحيه مهکاری و برای مبارزه با جـرم  

 و طلب عدالت، تصميم گيری منائيم،

گـره سـازمان ملـل در خصـوص     با اعتقاد به اينکـه  کن 

پيشگيری از جرم و عدالت کيفری، که يک جممع بين دولتی 

کالن است، به سياستها و رويه های ملی از طريق تسـهيل  

تبادل نظرات و جتارب ، بسـيج افکـار عمـومی و توصـيه     

گزينه های سياسی در سطوح ملی، منطقه ای و بين املللی 

توجهی به پيشرفت کمک می کند و از اينرو مساعدت قابل 

و ارتقاء مهکاری بين املللی در زمينه پيشگيری از جـرم  

 و عدالت کيفری کرده است،

 با يادآوری کار ده کنگره قبلی سازمان ملل،

با تائيد جمـدد مسـئوليت برنامـه پيشـگيری از جـرم و      

عدالت کيفری سازمان ملل برای کاربا کشـورهای عضـو و   

ی در زمينه پيشگيری از سازماهنای منطقه ای و بين امللل

 جرم و عدالت کيفری،

با نگرانی عميق از گسرتش و ابعاد جرائم سازمان يافته 

فراملی، از مجله قاچاق مـواد خمـدر، پولشـوئی، قاچـاق     

اشخاص، قاچاق مهاجران، قاچاق غيـر قـانونی اسـلحه و    



 

تروريسم، و هر گونه ارتباط موجـود بـين آهنـا، و بـا     

يـافنت فعاليتـهای گروههـای    افزايش پيچيـدگی و تنـوع   

 تبهکاری سازمان يافته،

با تاکيد بـر اينکـه ارتقـاء گفتگـو بـين سـازماهنا،       

ارتقاء سازگاری و حتمـل، پيشـگيری از هـدف قـراردادن     

تبعيض آميز مذاهب و فرهنگ هـای خمتلـف و پـرداخنت بـه     

مسائل توسعه و درگيريهای حـل نشـده بـه مهکـاری بـين      

از مجلـه مهمرتيـن عناصـر     املللی کمک خواهـد کـرد، کـه   

مبارزه با تروريسم در کليه اشکال و مظاهر آن است، و 

با تائيد جمدد اينکه هيچ عمل تروريستی منـی توانـد در   

 هيچ شرايطی توجيح شود،

با تائيد اينکه کشورها بايد تضمين کنند که هر تدبير 

اختاذ شده ای برای مبارزه با تروريسم با وظـائف آهنـا   

نون بين املللی مطابقت دارد و اينکه آهنـا  در چاچوب قا

بايد اين تدابير را مهاهنگ با اساسنامه سازمان ملل و 

حقوق بين امللل، به ويژه حقوق بشر بين املللی، قـانون  

 پناهندگان و قانون بين املللی، اختاذ منايند،

نگران از رشد سريع، گسرته جغرافيائی و اثرات جـرائم   

که بـه عنـوان هتديـدهای مهمـی      اقتصادی و مالی جديد،

برای اقتصادهای ملی و سيستم مالی بين املللی، متجلـی  

 شده اند،

با توجه به نياز به يک رويکـرد سيسـتماتيک و منسـجم    

برای مبارزه با فسـاد و پولشـوئی، در چـاچوب اسـناد     

موجود، به ويژه اسناد و چارچوب های حتت محايت سـازمان  

ائم می توانـد منجـر بـه    ملل، و نظر به اينکه اين جر

 ارتکاب ساير فعاليتهای جمرمانه شود،

ضمن قدردانی، با عنايت به کـار نشسـت هـای مقـدماتی     

منطقه ای برای يازدمهين کنگره سـازمان ملـل در خصـوص    

 پيشگيری از جرم و عدالت کيفری،



 

 :اعالم می دارد

ما اراده سياسی و تعهد خود را برای حتقق آرماهنا و . ١

 .ين شده در اعالميه حاضر بيان می کنيماهداف تعي

ما محايـت مسـتمر و تعهـد خـود نسـبت بـه برنامـه        . ٢

پيشگيری از جرم و عدالت کيفری سازمان ملل، به ويـژه  

کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری و دفـرت کـنرتل   

مواد خمدر و جرم سامان ملل، موسسه حتقيقاتی بين منطقه 

ل و موسسـات شـبکه برنامـه    ای جرم و عدالت سازمان مل

اعالم می داريم و مصـمم بـه تقويـت برنامـه از طريـق      

 .تامين مستمر بودجه، به حنو مقتضی، هستم

با روحيه مسئوليت تقسيم شده و مشرتک، مـا آمـادگی   . ٣

خود را بـرای ارتقـاء مهکـاری بـين املللـی در زمينـه       

مبارزه با جرم و تروريسم، در سطوح چندجانبـه منطقـه   

دوجانبــه، در مقولــه هــائی از مجلــه، اســرتداد و ای و 

مـا تـالش مـی    . معاضدت قضائی متقابل، اعالم می داريـم 

کنيم توان ملی خود، و در صورت لزوم، انسجام توانائی 

بــين املللــی خــود را از طريــق ســازمان ملــل و ســاير 

سازماهنای منطقه ای و جهانی ذيربط به منظـور مشـارکت   

ه ويژه در امر پيشگيری، حتقيق، در مهکاری بين املللی، ب

تعقيب و رسيدگی به جرائم سازمان يافته بين املللـی و  

تروريسم و در کشف هرگونـه رابطـه بـين آهنـا، تضـمين      

 .کنيم

ما از تنفيد کنوانسيون مبارزه با جـرائم سـازمان   . ۴

يافته فرامللی سازمان ملـل و دو پروتکـل از پروتکـل    

کليـه کشـورهائی کـه     ما از. های آن استقبال می کنيم

تاکنون اقدام ننموده اند درخواست می کنيم نسـبت بـه   

تصويب يـا عضـويت و اجـرای مفـاد ايـن کنوانسـيون و       

پروتکل های آن و مهچنين مفاد کنوانسـيون مبـارزه بـا    

فساد سازمان ملل و اسناد بين املللی عليـه تروريسـم،   



 

در اجرای مفاد اين اسناد، ما متعهد مـی  . اقدام کنند

شويم به تعهدات خود در چارچوب قانون سازمان ملل، به 

ويــژه حقــوق بشــر بــين املللــی، قــانون پناهنــدگان و 

 . بشردوستانه  عمل کنيم

ما از کشورها و موسسات مالی تقاضا مـی کنـيم بـه    . ۵

مشارکت های داوطلبانه خود به طور مسـتمر بـرای هتيـه    

 کمک فنی به کشـورهای در حـال توسـعه و بـه کشـورهای     

دارای اقتصاد درحال گذر، به منظـور کمـک بـه ايجـاد     

توانائی جهت پيشگيری و مقابله با جرم در کليه اشکال 

آن و اعمال موازين و اسـتانداردهای سـازمان ملـل در    

زمينه پيشگيری از جـرم و عـدالت کيفـری و بـه ويـژه      

تسهيل عضويت آهنا و و اجرای اسناد بـين املللـی عليـه    

ن املللی مربوطه، مانند کنوانسيون تروريسم و اسناد بي

مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملی و پروتکل هـای  

آن، کنوانسيون مبارزه با فساد و کنوانسـيوهنای کـنرتل   

 .مواد خمدر بين املللی، ادامه دهند

ما از يک رويکـرد منسـجم تـر در سـازمان ملـل در      . ۶

ارتباط بـا تـدارک کمـک بـه ظرفيـت سـازی در زمينـه        

شــگيری از جــرم و عــدالت کيفــری، و بــا مهکــاری در پي

موضوعات کيفری با ماهيت فراملی، به عنوان مشارکت در 

 .ايجاد و تقويت حاکميت قانون محايت می کنيم

ما تالش می کنيم واکنش های خـود در مقابـل جـرم و    . ٧

تروريسم را در سطح ملی و بين املللی از مجله از طريـق  

راجـع بـه جـرم و تروريسـم و      گرآوری و تبادل اطالعات

تدابير متقابل موثر، مطابق بـا قـوانين ملـی تقويـت     

ما از فعاليت اجنام شده توسط دفـرت کـنرتل مـواد    . کنيم

خمدر و جرم سازمان ملل و شبکه برنامه پيشگيری از جرم 

و عدالت کيفری سـازمان ملـل در مقولـه رونـد جـرم و      

 .عدالت، ارتقاء خبشيم



 

يم که محايـت از حاکميـت قـانون و    ما متقاعد شده ا. ٨

اداره شايسته امـور و مـديريت صـحيح امـور دولتـی و      

اموال عمومی در سطوح حملی، ملی و بين املللی پيش شـرط  

های الزم برای ايجاد و پشتيبانی حميطی بـرای پيشـگيری   

مـا متعهـد بـه    . موفقيت آميز و مبارزه با جرم هستند

فــری مــوثر و توســعه و پشــتيبانی هنادهــای عــدالت کي

عادالنه، از مجله رفتـار انسـانی بـا کليـه افـراد در      

موسســات پــيش از حماکمــه و تــاديبی، مطــابق بــا      

 .  استاندارهای بين املللی اجرائی هستيم

ما نقش افراد و گروههای خارج از خبش دولتی، مانند . ٩

جامعه مدنی، سازماهنای غير دولتی و سـازماهنای مبتنـی   

مک به پيشگيری و مبارزه عليه جرم بر اجتماع، را در ک

ما اختاذ تـدابيری بـرای   . و تروريسم شناسائی می کنيم

تقويت اين نقش در چارچوب حاکميت قانون را محايـت مـی   

 . کنيم

ما اذعان داريم که اسرتاتژيهای پيشـگيری از جـرم   . ١٠

موثر می تواند به طرز قابل توجهی جرم و بـزه ديـدگی   

ت می کنيم که اين اسـرتاتژيها  ما درخواس. را کاهش دهد

به علل ريشه ای و عوامل خطرنـاک جـرم و بـزه ديـدگی     

بپردازد و اينکه آهنا بيشرت در سطوح حملی، ملـی و بـين   

املللی توسعه يابند و اجرا گردند و راهربدهای پيشگيری 

 .از جرم نيز حلاظ شوند

ما توجه داريم که کشورهائی که دورانی از درگيری . ١١

سر گذاشته اند به طرز ويژه ای در برابر جرم، را پشت 

به خصوص جـرائم سـازمان يافتـه و فسـاد آسـيب پـذير       

هستند، و از اينرو توصيه می کنيم که کشـورهای عضـو،   

سازماهنای منطقه ای و واحدهای بين املللی ماننـد دفـرت   

کنرتل مواد خمدر و جرم سازمان ملـل، بـا مهـاهنگی دفـرت     

خانه و سـاير واحـدهای ذيـربط،    عمليات حفظ صلح دبير 



 

واکنش های موثر تری در برابر اين مشـکالت بـه منظـور    

استقرار جمدد، تقويت و پشتيبانی از حاکميـت قـانون و   

اجرای عدالت در موقعيت هـای پـس از درگيـری، ارائـه     

 .کنند

با توجه به فعاليـت فزاينـده گروههـای تبـهکاری     . ١٢

فرهنگی و قاچاق  سازمان يافته در سرقت و قاچاق اموال

غير قانونی انواع گياهان و جانوران حفاظت شـده، مـا   

امهيت مبارزه با اين اشکال از جرم را تائيد می کنيم، 

و با در نظر داشنت اسناد حقوقی بـين املللـی مربوطـه،    

مانند کنوانسيون راههای منـع و پيشـگيری از واردات،   

ون صادرات و انتقال مالکيت امـوال فرهنگـی، کنوانسـي   

جتارت بين املللی انواع خطرنـاک گياهـان و جـانوران و    

کنوانسيون تنوع بيولوژيکی، از کشورهای عضو تقاضا می 

کنيم اقدامات موثری برای تقويـت مهکـاری بـين املللـی     

 .اجنام دهند

ما با نگرانی افزايش موارد آدم ربـائی و قاچـاق   . ١٣

انسان که اشکال جدی، سـودآور و غيـر انسـانی جـرائم     

سازمان يافته هسـتند و اغلـب بـا هـدف تـامين مـالی       

ســازماهنای تبــهکاری، و در برخــی مــوارد، فعاليتــهای 

تروريستی، اجنام می شـوند را يـادآور مـی شـويم و از     

اينرو پيشنهاد می کنيم که تدابيری برای مبـارزه بـا   

اين جرائم طراحی شود و اينکه به ايجـاد سـازوکارهای   

مـا نيـاز بـه    . ا توجـه شـود  عملی برای مبارزه با آهن

اجرای تدابيری با هدف ارائه کمـک مناسـب و محايـت از    

قربانيان آدم ربائی و قاچاق اشـخاص و خـانواده هـای    

 . آهنا را تائيد می کنيم

 ٢٠جممع عمومی مصـوب   ١۵۶/۵٩ضمن توجه به قطعنامه . ١۴

در خصوص پيشگيری، مبارزه و جمازات قاچـاق   ٢٠٠۴دسامرب 

انسان، ما نگرانی شديد ناشی از استخراج ارگاهنای بدن 



 

و قاچاق ارگاهنای بدن انسان را اعالم مـی کنـيم و بـا    

عالقه گزارش دبير کل مورد درخواست در قطعنامه موصـوف  

 .را بررسی خواهيم کرد

ما امهيـت اساسـی اجـرای اسـناد موجـود و توسـعه       . ١۵

تدابير ملی و مهکاری بين املللی در ارتباط با موضوعات 

جنائی، مانند توجه به تقويت و افزايش اقـدامات، بـه   

خصوص عليه جرائم رايانه ای و اينرتنتی، تطهير پـول و  

قاچاق ا موال فرهنگی و مهچنين اسرتداد، معاضدت قضـائی  

صادره، کشف و اعاده عوايد حاصل از جرم را متقابل و م

 . تصديق می منائيم

ما خاطرنشان می سازيم کـه در عصـر فعلـی جهـانی     . ١۶

شدن، فن آوری اطالعاتی و توسعه سريع سيستم های شـبکه  

رايانه ای و خمابراتی جديد با سؤ استفاده از اين فـن  

بنـابراين  . آوريها برای مقاصد جنائی مهراه بوده اسـت 

از تالشها برای ارتقاء و تکميل مهکـاری موجـود بـه    ما 

منظور پيشگيری، حتقيق و تعقيت جرائم مربوط به رايانه 

و فن آوری پيشرفته، از مجله از طريق توسعه مشارکت ها 

ما امهيت مشـارکت مهـم   . با خبش خصوصی استقبال می کنيم

سازمان ملل با جمامع بين املللی ديگـر و منطقـه ای در   

ا جرائم رايانه ای را تصديق مـی کنـيم و از   مبارزه ب

کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری درخواسـت مـی   

کنيم ضمن در نظر داشنت اين جتربـه امکـان ارائـه کمـک     

بيشرت در اين مقوله حتت محايت سـازمان ملـل در مشـارکت    

 .باساير سازماهنای مورد نظر را مورد بررسی قرار دهد

ه به نياز به محايت از قربانيـان  ما امهيت بذل توج. ١٧

و شاهدان جرم و تروريسم را مورد تائيد قرار می دهيم 

و متعهد می شويم، هر جا که الزم باشد، چارچوب مالی و 

حقوقی خود برای ارائـه محايـت بـه ايـن قربانيـان را      

تقويت کنيم و در ايـن راسـتا از مجلـه اعالميـه اصـول      



 

و سـؤ اسـتفاده از   اساسی عدالت برای قرابانيان جـرم  

 . قدرت را مد نظر داشته باشيم

ما از کشورهای عضـو تقاضـا مـی کنـيم اقـداماتی      . ١٨

مطابق با قوانين داخلی خود در جهت ارتقاء دسرتسی بـه  

عدالت، ارائه کمک حقوقی به کسانی که به آن نيازمنـد  

هستند و حتقق کامل  حقوق آهنا در نظام عـدالت کيفـری،   

 .اجنام دهند

ا با نگرانی معضل قاچاق مواد خمدر و عواقب جـدی  م. ١٩

اقتصادی آن رامورد توجه قرار مـی دهـيم و    –اجتماعی 

از اينرو خواسـتار تقويـت مهکـاری بـين املللـی بـرای       

 . مبارزه با اين شکل از جرائم سازمان يافته هستيم

ما مهکاری بين املللی به منظـور ايجـاد حميطـی کـه     . ٢٠

م، از مجلـه بـا ارتقـاء رشـد و     منجر به مبارزه با جر

توسعه پايدار و ريشـه کنـی فقـر و بيکـاری از طريـق      

تدوين اسرتاتژيهای توسعه مـوزون و مـوثر و سياسـتهای    

 .پيشگيری از جرم، را تقويت خواهيم کرد

ما از کشورهائی که تا کنون اقـدام ننمـوده انـد    . ٢١

درخواست می کنيم نسبت به عضويت در اسناد جهانی عليه 

بـرای  . تروريسم و اجـرای ايـن اسـناد اقـدام مناينـد     

ارتقاء توان کشورها در عضويت و اجرای ايـن اسـناد و   

رعايــت قطعنامــه هــای مربوطــه شــورای امنيــت عليــه  

از تالشهای مستمر دفرت کـنرتل   تروريسم، ما محايت خود را

مواد خمدر و جرم سازمان ملل، با رسالت آن و با مهکاری 

کميته مبارزه با تروريسـم و مـديريت اجرائـی کميتـه     

مبارزه با تروريسم شورای امنيت، برای کمک به کشورها 

در تالشهايشان به منظور تصويب و اجرای اين اسناد، از 

. ست آهنا، اعالم می کنيمطريق ارائه کمک فنی حسب درخوا

اين ممکن است شامل کمک به سيستم های عدالت کيفری بـه  

 . منظور تسهيل اجرای موثر اين اسناد باشد



 

ما اميدوار هستيم که مذاکرات جاری در خصوص پـيش  . ٢٢

نويس کنوانسيون جامع راجع به تروريسم بين املللی هـر  

ا اذعان در اين چارچوب، م. چه سريع تر به  اجنام برسد

می کنيم که رسيدن به يک تعريف ممکن از تروريسـم يکـی   

ما از کشـورهای  . از مسائل کليدی است که بايد حل شود

عضو درخواست می کنيم امضا و تصـويب کنوانسـيون بـين    

املللی عليه اقدامات تروريسم امتی را مورد توجه قـرار  

 . دهند

ما متقاعد شـده ايـم کـه تنفيـذ سـريع و اجـرای       . ٢٣

نوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل بـرای تالشـهای   ک

اجنام گرفته در سطح بين املللی به منظـور مقابلـه بـا    

فساد حائز امهيت است و از اينرو به محايت از تالشها در 

اين راستا اولويت می دهيم و از کليه کشورهائی که تا 

کنون اقدام ننموده اند تقاضا می کنيم نسبت به امضا، 

 . و عضو شدن در اين کنوانسيون اقدام منايندتصويب 

ما مهچنين متقاعد شده ايم که مديريت صـحيح امـور   . ٢۴

دولتی و اموال عمومی و حاکميت قانون برای پيشگيری و 

کنرتل فساد، از مجله، از طريق تدابير موثر برای حتقيـق  

در عين حال، ما تصديق می . و پيگرد آن حائز امهيت است

ريشه کن کـردن فسـاد، الزم اسـت فرهنـگ      کنيم که برای

صداقت و يگـانگی و مسـئوليت پـذيری در خبـش خصوصـی و      

 .دولتی ارتقاء يابد

ما متقاعد شده ايم که بازيافـت سـرمايه يکـی از    . ٢۵

عناصر مهم کنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل است 

و به مهين دليل ما بر نياز بـه اختـاذ تـدابيری بـرای     

فت سرمايه که بـا اصـول ايـن کنوانسـيون     تسهيل بازيا

 .منطبق است، تاکيد می کنيم

ما برچالش حتقيق و پيگرد موارد پيچيـده در خصـوص   . ٢۶

. جرائم مالی و اقتصادی از مجله پول شوئی واقف هسـتيم 



 

ما از کشورهای عضو درخواست می کنيم سياستها، تدابير 

لی در و موسسات را در جهت اقدام ملی و مهکاری بين املل

زمينه پيشگيری از جرم، حتقيق و تعقيب جـرائم مـالی و   

اقتصادی از مجله پـول شـوئی و جـرائم اجنـام شـده بـا       

استفاده از فن آوری اطالعات، به ويژه در ارتبـاط بـا   

محايت مالی از تروريسـم و قاچـاق مـواد خمـدر، تقويـت      

 . کنند

ما از امهيت اساسی پرداخنت به جعل هويت و سند بـه  . ٢٧

نظور ريشه کنی جرائم سازمان يافته و تروريسم آگـاه  م

ما تالش می کنيم مهکاری بين املللی را، از طريق . هستيم

معاضدت فنی، برای مبارزه با جعـل هويـت و سـند، بـه     

ويژه استفاده غنب آميز از اسـناد مسـافرتی، از طريـق    

تدابير امنيتی هبرت، افزايش دهيم و از وضع قوانين ملی 

 .يت می کنيممناسب محا

ما توصيه می کنيم که کمک های داوطلبانـه و کمـک   . ٢٨

فنی مناسب برای کشورهای در حال توسعه فراهم گردد تا 

توان آهنا را برای محايت از تالشهايشان با هدف مبـارزه  

 .با جرائم مالی و اقتصادی به طور موثر تقويت گردد

ن ما تالش می کنيم اسـتانداردها و مـوازين سـازما   . ٢٩

ملل در برنامه های خود را برای اصالح پيشگيری از جرم 

و عدالت کيفری مورد استفاده و هبره برداری قرار دهيم 

و تالشهائی برای تضمين انتشار گسـرتده تـر آهنـا اجنـام     

ما تـالش مـی کنـيم آمـوزش مناسـب بـرای       . خواهيم داد

ــدان،     ــووالن زن ــه مس ــانون، از مجل ــرای ق ــووالن اج مس

ه قضائيه و ساير گروههای حرفه ای ذيربط دادستاهنا، قو

را ضمن در نظرگرفنت اين موازين و استانداردها و هبرتين 

روشها در سطح بين املللی مورد استفاده قـرار دهـيم و   

 .اعمال منائيم



 

ما توصيه می کنيم که کميسيون پيشگيری از جـرم و  . ٣٠

عــدالت کيفــری بــه بــازنگری مناســبت اســتانداردها و 

ارتباط با مديريت زندان و زندانيان توجـه   موازين در

 .منايد

ما با نگرانی به اين موضوع توجه داريم که شرايط . ٣١

آی . جسمی و اجتماعی مرتبط با زندان ممکن است گسرتش اچ

ايدز در بازداشتگاه های تاديبی و پيش از حماکمـه  / وی

و لذا در جامعه را تسهيل منايد؛ و در نتيجه يک مشـکل  

مهـم در زنـدان را ايجـاد کنـد؛ مـا از مهـه        مديريتی

کشورها تقاضا مـی کنـيم تـدابير و راهربدهـائی را در     

موارد الزم و مطابق با قـوانين داخلـی خـود تـدوين و     

. تصويب کنند تا تضمين حاصل شود که با مشکالت خـاص اچ 

ايدز در اين تاسيسات به طور صحيح برخورد مـی  / آی وی

 . شود

فع قربانيان و اصالح جمرمـان، مـا   برای ارتقاء منا. ٣٢

امهيت تـدوين سياسـتهای عـدالت ترميمـی، رويـه هـا و       

برنامه هائی که شامل جايگزين های تعقيب هسـتند و در  

نتيجه از اثرات معکوس احتمـالی زنـدان جلـوگيری مـی     

منايد، و به کاهش حجم پرونده ها در دادگاههای جنـائی  

ميمی در سيسـتم  و ارتقاء گنجاندن رويکردهای عدالت تر

های عدالت کيفری به طور مقتضی کمک می کند، را تصديق 

 .    می کنيم

ما بر اراده و عزم خود برای بذل توجه به عـدالت  . ٣٣

ما راههـای تضـمين خـدمات بـه     . کيفری تاکيد می کنيم

کودکانی که قربانی جرم هسـتند و کودکـان درگيـر بـا     

وم هسـتند را  قانون، به ويژه کودکانی که از آزادی حمر

مورد بررسی و مداقه قرار می دهيم و تالش می کنيم کـه  

در اين خدمات جنس، شرايط اجتماعی و نيازهای توسعه و 



 

موازين و استانداردهای سـازمان ملـل بـه حنـو مقتضـی      

 . درنظر گرفته شود

ما بر نياز به اختاذ تدابيری به منظـور پيشـگيری   . ٣۴

ارتقـائ مهکـاری بـين    از توسعه جرائم شهری از مجله با 

املللی و ظرفيت سازی برای اجرای قانون و قوه قضـائيه  

در آن مقوله و با ارتقاء مشارکت مقامات حملی و جامعه 

 .مدنی تاکيد می کنيم

ما قدردانی عميـق خـود نسـبت بـه مـردم و دولـت       . ٣۵

تايلند برای ميهمان نـوازی گـرم و سـخاومتندانه خـود     

دليل حمل باشکوهی که برای نسبت به شرکت کنندگان و به 

 . برگزاری يازدمهين کنگره فراهم منود بيان می کنيم

 
 



 

  بخش سوم پيشگيری از وقوع جرم و مسائل مربوط به قربانی

  

I .پيشگيری از جرم  

  راهبردهائی برای همکاری و معاضدت فنی در زمينه پيشگيری از وقوع جرم شهری. ٣٧

  

  طرح و اجرای فعاليتهای همکاری و معاضدت. الف

  .رعايت نمايدپروژه های همکاری برای پيشگيری از جرم شهری بايد اصول زير را . ١

  معضالتپرداختن به محلی برای ويکرد ريک . ١

  .جرم شهری با چندگانگی  عوامل و اشکال متمايز می گردد.  ٢

رد  ل منسجم  يک رويک ابق طرح عم ی مط ازمانی و يک پاسخ منسجم در سطح محل د س چن

  . پيشگيری از جرم اغلب مفيد و موثر خواهد بود

  : اين طرح عمل بايد شامل عناصر زير باشد

ه          محلی به منظوريک ارزيابی  )الف( ا، عوامل منجر ب ای آنه ده جرم، ويژگيه ل پدي کشف عل

  آنها، شکلی که آنها به خود می گيرند و گستره آنها؛

ه پيشگيری از   ست عوامل مرتبط که می توان يهشناسائی کل )ب( در تدوين تحقيق فوق در زمين

ی          جرم و  ال موسسات دولت وان مث ه عن ا جرم، ب ارزه ب ه مب ی   (همچنين در زمين ا محل ی ي ، )مل

ی منتخب، بخش خصوصی   ووالن محل رکتها(مس ا، ش ن ه دگا)انجم ب، نماين  ن، بخش داوطل

  ؛شرکت داشته باشند اجتماعات و غيره

ترک و      )ج( ار مش ات، ک ادل اطالع ط، تب اء رواب ازوکارهای ارتق اد س از، ايج در صورت ني

  رح يک استراتژی منسجم؛ط

  .ارائه راه حل های ممکن برای اين مشکالت در چارچوب محلی )د(

  

  طرح عمل منسجم پيشگيری از وقوع جرم . ٢

رای آنکه          طراحان . ٣ وع جرم ب ا   يک طرح عمل منسجم پيشگيری از وق جامع و  طرح آنه

  : موثر باشد بايد

  :عناصر زير را تعريف کنند )الف(



 

)i  ( اده،        و ماهيت د سرقت س ه شود مانن ه آن پرداخت د ب انواع معضالت مربوط به جرم که باي

واد   ا م رتبط ب ژادی، جرائم م اجم ن ا هتک هرز، ته ت، سرقت ب ه آذار و اذي رون ب سرقت مق

ه            ه عواملی ک ودن کلي انونی اسلحه، ضمن لحاظ نم ر ق مخدر، بزهکاری نوجوانان و حمل غي

  .ندقيم چنين مشکالتی را به وجود آورد يا به آنها دامن بزمی تواند به طور مستقيم يا غير مست

)ii ( اهداف مورد نظر و زمانيکه بايد اين اهداف محقق شده باشد؛  

)iii (        ال اجرای طرح درکاران  در قب رتبط دست ان وان   (اقدام متصور و مسووليتهای م ه عن ب

  ؛)مثال، اينکه آيا منابع محلی و ملی بايد بسيج شود يا خير

د  يک سری عوامل را  )ب( ر عمل          بکار گيرن دگی از بخش های زي ه نماين ه خصوص ب ه ب ک

  : نمايد

)i (اعی ددکاران اجتم رورش،  م وزش و پ ر  و آم الوه ب کن، ع انی و مس ور درم متصديان ام

  های بررسی و سنجش و غيره؛ بخشپليس، دادگاهها، دادستانها و 

)ii (داوطلبان، والدين، سازمانهای قربانيان و غيره؛مسووالن منتخب، انجمن ها، : اجتماع  

)iii ( ،بانکها، مراکز تجاری، حمل و نقل عمومی و غيره؛ بخش اقتصادی، شرکت ها  

)iv (رسانه ها  

  :ارتباط عوامل زير با طرح عمل پيشگيری از جرم را ملحوظ نمايند )ج(

)i ( غيره؛ارتباطات در خانواده، بين نسل ها و گروههای اجتماعی و  

)ii (آموزش و پرورش، ارزشهای مذهبی، اخالقی و مدنی، فرهنگ و غيره؛  

)iii (اشتغال، آموزش، تدابير مبارزه با بيکاری و فقر؛  

)iv ( شهریتوسعه مسکن و  

)v ( بهداشت، سوء مصرف مواد مخدر و الکل  

)vi ( دولت و امدادگری اجتماعی برای اعضای کم بضاعت جامعه  

)vii ( فرهنگ خشونت و ناسازگاریمبارزه با  

  : زمينه اقدام در سطوح مختلف را در نظر می گيرد )د(

)i (پيشگيری اوليه از طريق:  

ف د و    . ال ودن هدفمن د سخت نم ز مانن رم خي ای ج ت ه گيری از موقعي ای پيش اء روش ه ارتق

  کاهش موقعيت ها؛



 

  محروميت اجتماعی،ارتقاء رفاه و توسعه بهداشتی و پيشرفت و مبارزه با کليه اشکال . ب

  ارتقاء ارزشهای اجتماعی و رعايت حقوق بنيادی بشر؛ .ج

  ارتقاء مسئوليت مدنی و روشهای ميانجيگری اجتماعی؛. د

  تسهيل تطابق روشهای کاری پليس و دادگاهها . ه

)ii (  از طريقپيشگيری ازارتکاب مجدد جرم :  

  تسهيل تطبيق روشهای مداخله پليس، وکنش سريع، مداخله در اجتماع محلی و غيره؛ . الف

  :تسهيل تطبيق روشهای مداخله قضائی و اجرای راه حل های جايگزين. ب

i .         وارد ودن م ا ماهيت و جدی ب دابيراتخاذ شده مطابق ب تنوع بخشيدن به روشهای درمان و ت

  طرح های انحرافی، ميانجيگری، سيستم ويژه اطفال و غيره؛ (

ii.       ق هری از طري رائم ش ل در ج ان دخي ازپروری مجرم تماتيک در خصوص ب ق سيس تحقي

  اجرای تدابير غير حبس؛

iii .چارچوب مجازات، در زندان و به عنوان آمادگی برای آزادی  تربيتی در-حمايت اجتماعی

  از زندان؛

  دادن يک نقش فعال به جامعه در بازپروی مجرمان؛. ج

)iii (  د الغ گردي م اب ه حک س از آنک اعی : پ ت اجتم انواده و  -کمک و حماي ت خ ی، حماي تربيت

  غيره؛

)iv (شهای زيرحمايت از قربانيان با ارتقاء عملی درمان با استفاده از رو:  

  ارتقاء آگاهی افراد در خصوص حقوق و چگونگی استفاده موثر از اين حقوق. الف

  )به ويژه حق جبران خسارت( تقويت حقوق . ب

  .مطرح کردن سيستم های کمک به قربانی. ج

  

  اجرای طرح عمل. ب

  مراجع مرکزی. ١

  :صالحيت آنها، بايدبا توجه به مراجع مرکزی، . ۴

  حمايت فعال، کمک و تقويت عوامل محلی بپردازند؛به ارائه  )الف(

  خط مشی و استراتژيهای ملی  را با استراتژيهای محلی و نيازها هماهنگ نمايند؛ )ب(



 

زی را   )ج( طح مرک ه س وط ب ف مرب ين ادارات مختل اری ب اوره و همک ای مش م ه مکانيس

  .سازماندهی کنند

  

  مسووالن در کليه سطوح. ٢

  : کليه سطوح بايدمراجع ذيصالح در . ۵

ف( ته     )ال د نظر داش ا را م ن فعاليته اء اي ر در ارتق وق بش ادين حق ه اصول بني رام ب ًا احت دائم

  باشند؛

ل در پيشگيری از        )ب( ه ای دخي ه افرادحرف رای حمايت از کلي آموزش مقتضی و اطالعات ب

  جرم را تقويت و ارتقاء بخشند؛

  تجارب را با يکديگر مقايسه کنند و به تبادل دانش و آگاهی ها بپردازند؛ )ج(

ه   )د( د و زمين ه کنن ی ارائ تراتژی اجرائ ارائی اس زان ک تمر مي ابی مس رای ارزي ی ب روش

   ٠بازنگری احتمالی آنرا فراهم نمايند

  

  اعالميه سازمان ملل در خصوص جرم و امنيت عمومی . ٣٨

  مجمع عمومی، 

ه        وط ب دابير مرب ه ت ل، اعالمي ازمان مل الگرد س اهمين س يدن پنج ه فرارس ادآوری اعالمي ا ي ب

ی سازمان            ه جرائم فرامل انی علي ل و طرح عمل جه ه سياسی ناپ تروريسم بين المللی، اعالمي

ل در خصوص پيشگيری از جرم و عدالت        يافته،  مجموعه استانداردها و ضوابط سازمان مل

   ،کيفری

جرم و امنيت عمومی را اعالم می       ه زير مربوط به سازمان ملل در خصوص  اعالميرسمًا 

  :نمايد

  ١ماده 

دابير       اذ ت ا اتخ د ب ی         کشورهای عضو بايد تالش کنن ين الملل ا جرائم ب ه ب ه منظور مقابل وثر ب م

ر    جدی از جمله جرائم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنين قاچاق کاالهای غي

د حاصل از جرائم جدی        ر عواي قانونی، قاچاق سازمان يافته انسان، جرائم تروريستی و تطهي



 

يم       ه اشخاص مق د و   خود  وزه ح در از امنيت و رفاه شهروندان خود و کلي د  حراست نماين تعه

  . کنند در اين تالشها به همکاری بپردازند

  

  ٢ماده 

ه       ه، منطق انون در سطوح دوجانب کشورهای عضو بايد همکاری و همياری در زمينه اجرای ق

ه    ،از جمله در صورت اقتضاء ،ای، چند جانبه و جهانی و د جانب توافقات معاضدت قضائی چن

د     به منظور تسهيل شناسائی، بازداشت و تعقيب قانونی کسانيکه دست به ارتکاب جرم می زنن

جرائم جدی بين المللی هستند و همچنين به منظور تضمين همکاری   مسوول و يا به گونه ای  

  .مقامات انتظامی و ذيصالح در سطح بين المللی را ارتقاء بخشندموثر 

  

  ٣ماده 

ا     کشورهای عضو  ات آنه ائی و عملي بايد تدابيری برای جلوگيری از حمايت از سازمانهای جن

ا     . در سرزمين خود اتخاذ نمايند ه استرداد ي کشورهای عضو بايد، تا بيشترين حد ممکن، زمين

ن ا       ا اي د ت راهم نماين د را ف ادرت ميکنن راد  تعقيب قانونی کسانيکه به جرائم جدی بين المللی مب ف

  .هيچ پناهگاه امنی نداشته باشند

  

  ۴ماده 

ين      ی همچن ين الملل دی ب رائم ج ه ج وط ب ه در موضوعات مرب اری و کمک دوجانب ، در همک

ورهای    صورت اقتضاء، ان کش ات مي ادل اطالع رای تب ائی ب ازو کاره ت س امل  تقوي د ش باي

ق        و از طري ورهای عض ه کش ه ب د جانب ه و چن ی دوجانب ک فن ه کم و و ارائ تفاده از عض اس

ين       یبرناهای آموزش ری در سطح ب و تبادل و آموزشگاههای انتظامی و موسسات عدالت کيف

  .  المللی باشد

  

  ۵ماده 

ه عضويت معاهدات         د درخواست می شود ب از کشورهای عضوی که تا کنون اقدام ننموده ان

ه    بين  وط ب ی       المللی موجود اصلی مرب ين الملل ه های مختلف معضل تروريسم ب د  جنب . در آين



 

ا جرائم تروريستی اجرا              ارزه ب ا هدف مب ا را ب اد آنه وثر مف ه طور م کشورهای عضو بايد ب

مجمع عمومی مورخ   ۴٩/۶٠کشورهای عضو بايد تدابيری به منظور اجرای قطعنامه . نمايند

وط      ١٩٩۴دسامبر  ٩ ه مرب ی و اعالمي ين الملل در رابطه با راهکارهای ريشه کنی تروريسم ب

داما   ه اق اذ       ب ورد اشاره اتخ ه م درج در بخش ضميمه قطعنام ی من ين الملل ت حذف تروريسم ب

  . نمايند

  

  ۶ماده 

ه      ی که تا کنون اقدام ننموده اند از آنها در خواست می شود کشورهای عضو ر ب هر چه زودت

د   ه طرز      . عضويت کنوانسيونهای بين المللی کنترل مواد مخدر در آين د ب کشورهای عضو باي

واد   ١٩٧٢اصالحيه پروتکل  با  ١٩۶١موثر مفاد کنوانسيون واحد مواد مخدر  ،  کنوانسيون م

ردان  ردان     ،١٩٧١روانگ واد روانگ در و م واد مخ اق م ه قاچ ل علي ازمان مل يون س و کنوانس

ا     .اجرا کنند ١٩٨٨ کشورهای عضو به ويژه تائيد می نمايند که حسب مسووليت مشترک، آنه

ع و            اق و توزي د، قاچ ی تولي ه کن ور ريش ه منظ ی را ب گيرانه و اجرائ دابير الزم پيش ه ت کلي

ا           ارزه ب هيل مب ور تس ه منظ دابيری ب ه ت ردان، از جمل واد روانگ در و م واد مخ رف  م مص

  . ع جرائم بين المللی سازمان يافته شرکت می نمايند اتخاذ کنندتبهکارانی که در اين نو

  

   ٧ماده 

رای         ود ب ائی خ زايش توان ور اف ه منظ ود ب ی خ وزه مل دابيری در ح د ت و باي ورهای عض کش

د و            ی جدی می پردازن ين الملل ه جرائم ب ه ب رادی ک شناسائی و ممانعت از تردد و جابجائی اف

ن جرائم ر   رای حفاظت از        همچنين ابزار ارتکاب اي ژه ای ب وثر وي دامات م د و اق اذ نماين ا اتخ

  :حدود و ثغور مرزهای ملی بينديشند، از جمله

انونی برخی       )الف( ر ق ه قاچاق غي تصويب کنترل های موثر در خصوص مواد منفجره و علي

ا          وژيکی ي ی، بيول ای اتم الح ه د س تفاده در تولي رای اس ًا ب ه مشخص ا ک ر آنه واد و عناص م

طراحی شده اند توسط جنايتکاران و، به منظور کاهش خطرات ناشی از اين قاچاق و شيميائی 

  با عضويت و اجرای کليه معاهدات بين المللی مربوط به سالحهای کشتار جمعی؛

  تغيير و جعل؛تقويت نظارت بر صدور گذرنامه و افزايش مراقبت در مقابل  )ب(



 

ی   )ج( اق فرامل ه قاچ وط ب وانين مرب وان ق ت ت تفاده از   تقوي وگيری از اس دف جل ا ه لحه، ب اس

  اسلحه در فعاليتهای مجرمانه و کاهش احتمال درگيريهای مرگبار؛

ه          )د( اق مجرمان ا قاچ ه ب ات در خصوص مقابل ادل اطالع دامات و تب اهنگی در اق اد هم ايج

  .سازمان يافته افراد به خارج

  

  ٨ماده 

ه،        د ک برای مبارزه با جريان فراملی عوايد حاصل از جرم، کشورهای عضو توافق می نماين

د حاصل از    در صورت لزوم، تدابيری برای مبارزه با کتمان يا تغييرظاهر منشاء واقعی عواي

د        اذ نماين رای آن هدف اتخ د ب ه عواي ن گون کشورهای  . جدی فراملی و تبديل عمدی يا انتقال اي

ا          عضو توافق می ای خود را ب الی و شرکت های وابسته سوابق فعاليته نمايند که شرکتهای م

دقت ثبت و نگهداری نمايند و در صورت لزوم معامالت مشکوک را گزارش کنند و قوانين و 

. روشهای موثری را بکار گيرند که توقيف و ضبط عوايد جرائم جدی فراملی را ممکن سازد  

ات  محدود کردن اجلزوم کشورهای عضو  رای قوانين رازداری بانکی در صورت کشف عملي

ات    ه عملي ر گون ا و ه ات ه ن عملي ائی اي الی در شناس ات م اری موسس ب همک ه و جل مجرمان

  .را تائيد می نمايندديگری که ممکن است برای تطهير پول مورد استفاده قرار گيرد، 

  

    ٩ماده 

ودن دستگاه      ه ای عمل نم کشورهای عضو توافق می نمايند که اقداماتی به منظور تقويت حرف

ق          ربط از طري انونی ذي ع ق انی و مراج ه قرب ک ب انون و کم رای ق ود، اج ری خ دالت کيف ع

ابع    ع آوری من وزش، جم رای آم دابيری ب اير    ت ا س ائی ب ه معاضدت قض وط ب ات مرب و توافق

ارکت کليه عناصر جامع در مقابله و پيشگيری از جرائم جدی  کشورها و به منظور ارتقاء مش

   . فراملی انجام دهند

  

  ١٠ماده 

را      ارزه و آن واری مب وه خ اد و رش ا فس د ب ق مينماين ورهای عضو تواف رای کش ق اج از طري

دنی      قوانين داخلی عليه اين قبيل اقدامات  ه م انونی يک جامع انی ق ممنوع نمايند چرا که آنها مب



 

دابيری      . می کنندتضعيف را  د توسعه ت بدين منظور کشورهای عضو همچنين توافق می نماين

ين توسعه دانش        منسجم برای همکاری بين المللی را با هدف سرکوب روشهای فاسد و همچن

  . فنی برای ممانعت و کنترل فساد را لحاظ نمايند

  

  ١١ماده 

ی و صالحيت    ت مل امًال حاکمي د ک ه حاضر باي ت اعالمي تای تقوي ده در راس اذ ش دامات اتخ اق

ارضی کشورهای عضو و حقوق و تعهدات کشورهای عضو در چارچوب معاهدات حاضر و 

ق         ادين طب ای بني وق بشر و آزاديه ا حق د و ب ل   آنچه  حقوق بين الملل را رعايت کنن سازمان مل

  . شته باشندمطابقت دااعالم نموده است 

  

  شورای اقتصادی و اجتماعی،

ماره    ه ش ادآوری قطعنام ا ي ورخ  ٩ب ه  ٧م ل در    ١٩٩٥م ازمان مل ره س ين کنگ مصوب نهم

ه در     ان ک ا مجرم ا    ٢٩خصوص پيشگيری از جرم و رفتار ب ل ت ه   ٨آوري اهره   ١٩٩٥م در ق

  برگزار گرديد، 

ادآوری بخش   ا ي ين ب ماره   IV.Aهمچن ه ش ورخ  ٢٧/١٩٩۵قطعنام والی  ٢۴م و  ١٩٩۵ج

  ،١٩٩۶جوالی  ٢۴مورخ  ٢٨/١٩٩۶قطعنامه 

  در نظر داشتن نياز به اجرای موثر اين قطعنامه ها،با 

  گزارش دبير کل در خصوص اقدامات راجع به قانونمند کردن اسلحه،  جه به نياز بهبا تو

ويس  يش ن درج در پ ای من ه ه ه يافت ه ب ا توج ررات "ب ه مق وط ب ی مرب ين الملل ق ب لحه تحقي اس

  ، تهيه شده توسط بخش پيشگيری از جرم و عدالت کيفری دبيرخانه،"سازمان ملل متحد

ين آمريکائی سازمان کشورهای           واد مخدر ب رل سوء مصرف م با توجه به کار کميسيون کنت

ه     ات، از جمل لحه و مهم ی اس ين الملل ال ب ل و انتق رل نق اله کنت ائی در خصصوص مس آمريک

  ن نمونه برای کنترل نقل و انتقال بين المللی اسلحه،پيشنهاد مربوط به قواني

ه   از کشورهای عضو .١ وط ب وط     "ی که تا کنون به پرسشنامه مرب ی مرب ين الملل تحقيق ب

ل متحد    ررات اسلحه سازمان مل ه مق د  " ب داده ان د  پاسخ ن ا تقاضا می نماي ر  ٣٠ت اکتب

 به آن پاسخ دهند؛ ١٩٩٧



 

ررات   .٢ از دبير کل درخواست می کند گردآوری اطالعات و نشر اطالعات راجع به مق

روه  زارش نشست گ اره در گ ورد اش ده م ابی اصالح ش ه فرمت ارزي لحه، از جمل اس

ه از     ١٠کارشناسی راجع به جمع آوری اطالعات و تجزيه و تحليل مقررات اسلحه ک

ا  ه  ١۴ت دام   ١٩٩٧فوري تيبانی م د و پش کيل گردي نظم تش خاص و و م ت اش فهرس

اء   وسازمانهای رابط در هر يک از کشورهای عض با مسووليت تهيه اطالعات و ارتق

 پايگاه اطالعاتی موجود در مورد قوانين اسلحه، را تداوم بخشد؛

دگان     ضمن قدردانی، پيشنهاد دبير کل راجع به .٣ ژه مرکب از نماين تشکيل يک جلسه وي

ا   ردآوری اطالعات الزم       سازمانهای بين المللی ذيربط ب رای گ ر ب اهنگی بهت هدف هم

رار می             ررات اسلحه را ملحوظ نظر ق ه مق وط ب ائل مرب املتری از مس رای درک ک ب

 دهد؛

ی     .٤ از دبير کل درخواست می نمايد در چارچوب منابع موجود پروژه های همکاری فن

اء عدالت       ان، ارتق ه زن رای  را که اهميت مقررات اسلحه در برخورد با خشونت علي ب

رتکبين          ان و م وان قرباني ه عن ان ب ان و جوان ا معضل کودک قربانيان جرم و برخورد ب

ظ صلح پس از        روژه های حف انون در پ دد و تقويت حاکميت ق راری مج جرم، و برق

 نزاع، را ارتقاء بخشد؛

د       .٥ وده ان دامی ننم ون اق ا کن ورتيکه ت د در ص ی کن ويق م و را تش ورهای عض کش

خصوص استفاده غير نظامی از اسلحه ای که دارای عناصر رويکردهای قانونمند در 

 :مد نظر قرار دهندرا مشترک زير است 

  مقررات مربوط به ايمنی و نگهداری اسلحه؛ )الف(

داری   مجازاتهای مقتضی و  )ب( ا نگه تحريم های اداری برای جرائم مربوط به سوء استفاده ي

  غير قانونی اسلحه؛ 

ابه    )ج( هر  حسب صالحديد   کاهش يا معافيت از مسووليت کيفری، بخشش يا برنامه های مش

ا       ی ي د ايمن انونی، فاق ر ق يک از کشورهای عضو، برای تشويق شهروندان به تحويل اسلحه غي

  نا خواسته؛ 



 

يک سيستم  صدور مجوز از جمله صدور مجوز برای تجارت اسلحه برای تضمين اينکه    )د(

وانين کشورهای    اسلحه به دست ا فراد محکوم به جرائم جدی يا ساير اشخاصی که به موجب ق

  عضو مربوطه از تملک و نگهداری اسلحه منع شده اند نيفتد؛

ه          )ه( از ب ع تجاری اسلحه و ني تم توزي ه سيس يک سيسم نگهداری سوابق برای اسلحه، از جمل

م      ری، ک ات کيف ه تحقيق بازاريابی مناسب برای اسلحه در سطوح توليد و واردات برای کمک ب

ه    ردد ک ا رعايت   کردن انگيزه سرقت و تضمين اينکه اسلحه فقط بين افرادی توزيع گ وانين  ب ق

  نمايند؛ آن مبادرت تملک و نگهداری نسبت به اسلحه تباط با در ارکشورهای عضو 

ه ای پيرامون             .٦ اه منطق ار کارگ ار موقت چه د در دستور ک از دبير کل تقاضا می نماي

ال      رار است در س ه ق ررات اسلحه ک زار شوند    ١٩٩٧مق اری   برگ ا طرح ک مطابق ب

ه آن     ابع مو   ١٩٩۶/٢٨تصويب شده توسط شوری در قطعنام ا   در چارچوب من جود ي

ه       الی اعالمي عه احتم ه، توس ارج از بودج الی خ ابع م ه من تيابی ب ت دس ه قابلي وط ب من

ل      وق، جمع آوری اطالعات قاب انونی ف ر اساس رويکردهای ق ل ب اصول سازمان مل

ه     از ب تطبيق پيرامون مقررات اسلحه، ارائه کمک فنی، آموزش و تبادل اطالعات و ني

ا قاچاق      اجرای توافقنامه های دوجانبه، چن ارزه ب ه مب وط ب دجانبه يا توافقنامه های مرب

وان ک اسلحه به منظور تضمين  ه کشورهای عضو در    ت ررا ت اسلحه،   خصوص  لي مق

د هر يک      و را لحاظ نمايند  د باي ی عالقمن درخواست می نمايد که سازمانهای غيردولت

ا      ار آنه درج در دستور ک اجازه داشته باشند که در کارگاههای راجع به موضوعات من

ائی شرکت      ديدگاههای خ ه در نشست ه ند ک ود را بيان کنند ولی نبايد اجازه داشته باش

 و بررسی قرار می گيرد؛کنند که در آنها مسائل حساس اجرای قانون مورد بحث 

د      .٧ نظرات کشورهای عضو، موسسات تشکيل      همچنين از دبير کل درخواست می کن

ل     رتبط سازمان مل دهنده شبکه برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری، واحدهای م

ر اساس      ه اصول، ب و سازمانهای غير دولتی و غيردولتی در خصوص توسعه اعالمي

وق، و ت د ف ای قانونمن يون   رويکرده ه کميس افتی ب اوی نظرات دري ل گزارشی ح حوي

 پيشگيری از جرم و عدالت کيفری درهفتمين نشست آن، اخذ نمايد؛

رای      همچنين از دبير کل درخواست می نمايد   .٨ ه ب راهها و روشهای توسعه يک برنام

اء        ومی و ارتق وزش عم ری و آم دالت کيف ديران بخش ع رای م م ب يم و تعل داوم تعل ت



 

ل        ب با ارتباطات   آگاهی در رابطه ر قاب ر نظامی و سطوح غي تفاده غي ين اسلحه در اس

ه منظور تشويق      قبول خشونت در شهرها، اجتماعات و خانواده ها و نشر اطالعات ب

 شناسائی نمايد؛ را کشورهای عضو برای انجام برنامه های مشترک

درست  کشورهای عضو را تشويق می کند که رديابی اسلحه غير قانونی و پاسخ های  .٩

رار             د نظر ق ابی اسلحه را م رای ردي ه درخواست های کشورهای عضو ب و سريع ب

 دهند؛

ابی          .١٠ ه قابليت های رد ي د ک ی را دعوت می نماي سازمان پليس جنائی بين الملل

و را ب   ورهای عض تيک کش ای بالس الح ه لحه و س ور اس ه ه منظ ورت ب دادن مش

ری پيرامون صح     ا بررسی     کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيف ن قابليت ه ت اي

ر است      مشترک نمايد، و واژگان و ويژگيهای  ه بهت د ک اليف نماي اسلحه را تصريح و ت

ه اسلحه      اين کار به صورت يک الحاقيه با هدف ارتقاء نشر اطالعات تحقيقی راجع ب

 انجام گيرد؛غير قانونی بين کشورهای عضو 

رای سالحها   .١١ ل ب ازمان مل ی س ان دولت روه کارشناس رو از گ ه پي ی کوچک ک

ين    تشکيل گرديد ١٩٩۵بر دسام ١٢مورخ  50/70Bقطعنامه   ، و ساير سازمانهای ب

ايج کارشان در            اره نت د اطالعات موجود در ب ربط دعوت می کن دولتی تخصصی ذي

ورهای عضو       انونی در کش ر ق امی غي الحهای کوچک نظ ر س ا تکثي ه ب ه را رابط ب

 ؛کميسيون اعالم نمايند

ده         .١٢ انی خوان ين سازمان گمرکات جه ه همچن از شورای همکاری گمرکات ، ک

ال اسلحه       ل و انتق ه نق وط ب می شود، دعوت می کند رويه های گمرکی بين المللی مرب

ه      لحه، از جمل اق اس ه قاچ انی در زمين ای جه رايش ه امی و گ ر نظ رای مقاصد غي ب

ای استاندارد، گواهی موضوعاتی مانند مجوز صادرت و واردات، نظارت، پروتکل ه

ه    واردات و صادرات مشترک و سيستم گزارش دهی پيشرفته با هدف دادن مشورت ب

ی اسلحه،        ين الملل ال ب ل و انتق ه نق کميسيون در خصوص کارائی کنترل های مربوط ب

 مورد بازنگری قرار دهد؛را 

ه    .١٣ از ساير سازمانهای بين دولتی ذيربط دعوت می کند اطالعات خود راجع ب

ررات      ل پيرامون مق مسائل مرتبط با اسلحه، در حيطه مطالعات بين المللی سازمان مل



 

ای ممکن    اسلحه، به منظور مطلع ساختن کميسيون، از طريق دبير کل، راجع به گامه

 ه ای مرتبط مطلع سازند؛به سوی ارتقاء گردآوری و تحليل آمار بين شاخ

ر چاپ  .١٤ ی ب ر کل مبن ق "درخواست خود از دبي ل تحقي ی سازمان مل ين الملل ب

ررات اسلحه    ه مق ه       " راجع ب اری تصويب شده در قطعنام ه در طرح ک  1996/28ک

ن تحقيق   و همچنين انتشار   استشورا آمده  ی االمکان در سطح گسترده    اي ر، را   حت ت

 می کند؛ياد آوری 

ژه        .١٥ دامات وي ه اق ر کل راجع ب کشورهای عضو را تشويق می کند گزارش دبي

شر سازند سرزمين خود منتدر " بين المللی سازمان مللتحقيق قانونمند کردن اسلحه و 

د کردن   ابتکارات جديد در زمينه زمينه لزوم در تحقيق و مفيد بودن گزارش و  قانونمن

 ؛لحاظ نماينداسلحه را 

ل   .١٦ ر ک ه       از دبي رای قطعنام وص اج ی در خص د گزارش ی نماي ت م درخواس

  حاضر و تسليم آن به کميسيون در هفتمين نشست آن تهيه کند؛

تصميم می گيرد که کميسيون پيشگيری از جرم و عدالت کيفری بايد موضوع  .١٧

ه  وم ب لحه "موس ردن اس د ک رای قانونمن دابيری ب ين نشست آن در نظر در را " ت هفتم

 .فوق به آن اشاره گرديد بپردازد ١۶بير کل که در بند گيرد و به گزارش د

  

  راهکارهائی برای پيشگيری از جرم. ۴٠

I.  مقدمه  

ه           .١ زی شده ن ه ري ه استراتژيهای پيشگيری از جرم برنام شواهد روشنی وجود دارد ک

اعی  تنها از جرم و قربانی شدن افراد جلوگيری می کند بلکه  موجب ارتقاء ايمنی اجتم

د       می شود و  دار کشورها کمک می کن ه توسعه پاي وثر و مسئوالنه   پيشگيری  . ب از م

د       زايش می ده ه شهروندان را اف دگی هم ه لحاظ      . جرم کيفت زن دتی ب د م افع بلن آن من

اعی     ه های اجتم کاهش هزينه های مرتبط با سيستم عدالت کيفری رسمی و ساير هزين

رم دارد  ی از ج تهائی   . ناش ين فرص رم همچن گيری از ج رد   پيش ک رويک رای ي را ب

د    ه می کن راهکارهای  . انسانی و مقرون به صرفه در پرداختن به معضالت جرم ارائ

 .عناصر الزم برای پيشگيری موثر از وقوع جرم را ترسيم می کند حاضر



 

  

II .چارچوب ذهنی ارجاع  

اء بخشد     .٢ تيبانی و ارتق اين مسئوليت کليه سطوح دولت است که چارچوبی را ايجاد، پش

ه بخش شرکتها،             دنی، از جمل ه م ه بخش های جامع ربط و هم ی ذي که موسسات دولت

 . بتواند بهتر نقش خود را در پيشگيری از وقوع جرم ايفاء کند

ای حاضر،  .٣ ا راهکاره ه ب رم"در رابط ترا" پيشگيری از ج امل اس دابيری ش تژيها و ت

ه، از   است که درصدد است خطر جرائم ، و اثرات بالقوه زيانبار آنها بر افراد و جامع

د    دد آن را کاهش ده . جمله ترس از جرم، با مداخله به منظور اثر گذاشتن بر علل متع

رات   ال دارای اث ين ح ه در ع ت ک الح و تربي وارد اص ام و م وانين، احک رای ق اج

ل خارج       پيشگيرانه است با ت ناد سازمان مل وجه به پوشش جامع موضوع در ساير اس

 .از حيطه راهکارها قرار می گيرد

ين      هراهکارهای حاضر به جرم و اثرات آن بر قربانيان و جامع  .٤ ه ب ردازد و جنب می پ

 .المللی شدن فعاليتهای مجرمانه به طور روزافزون را مد نظر قرار می دهد

وم پيشگيری       /مشارکت اجتماع و همکاری .٥ م مفه مشارکت شرکاء نمايانگرعناصر مه

ت    ث اس ن مبح ده در اي ف ش رم تعري ه واژه . از ج اع"در حاليک ه  " اجتم د ب ی توان م

دنی در   اشکال ديگری نيز تعريف شود، اساس آن در اين چارچوب مشارکت جامعه م

 . سطح محلی است

ا از   .٦ ه راهکارهای    پيشگيری از جرم در بر گيرنده طيف گسترده ای از راهکاره جمل

 :زير است که

اعی، اقتصادی،          )الف( دابير اجتم ق ت اعی را از طري ار اجتم رد و رفت رفاه افراد را باال می ب

رات و      ر خط د و ب ی بخش اء م ان ارتق ان و جوان ر کودک د خاص ب ا تاکي ی ب تی و تربيت بهداش

پيشگيری از طريق توسعه اجتماعی يا پيشگيری ( بزه ديدگیعوامل حمايتگر مرتبط با جرم و 

  تاکيد می نمايد؛ )هاز جرم در جامع

در آن حکمفرما است  و ناامنی ناشی از جرم جرائم در محالتی که اوضاع بد، را يط اشر )ب(

ی (از طريق ابتکارت، مهارت و تعهد آحاد جامعه  ، دگرگون  )پيشگيری از جرم در سطح محل

  ؛می سازد



 

زايش خطر بازداشت و کاهش سود، از       از وقوع  )ج( ز، اف جرم با کاهش موقعيتهای جرم خي

ی    القوه و فعل جمله از طريق طرح های زيست محيطی و ارائه کمک و اطالعات به قربانيان ب

  جلوگيری می کند؛) پيشگيری از جرم حسب موقعيت(

ان ب  )د( دان مجرم ک در بازگردان ا کم رم ب رار ج اير مکان هاز تک اع و س ای اجتم م ه يس

  .جلوگيری بعمل می آورد) برنامه های بازتوانی(پيشگيرانه 

  

III . اصول پايه  

  رهبری دولت

وثر و        .٧ ه استراتژيهای پيشگيری از جرم م ری در تهي کليه سطوح دولت بايد نقش رهب

اء    انسانی  ا ايف و در ايجاد و پشتيبانی چارچوبهای سازمانی برای اجرا و بازنگری آنه

 .نمايند

  

  اقتصادی و گنجايش  –توسعه اجتماعی 

اعی    .٨ مالحظات پيشگيری از جرم بايد در کليه سياستها و برنامه های اقتصادی و اجتم

مرتبط از جمله برنامه های مربوط به اشتغال، آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن و  

ده شوند   د خاصی   . برنامه ريزی شهری، فقر، حاشيه روی و طرد اجتماعی گنجان تاکي

 .د روی اجتماعات، خانواده ها، کودکان و نوجوانان در معرض خطر انجام گيردباي

  

 مشارکت ها / همکاری

اری .٩ د  / همک ا باي ارکت ه ا و         ،مش رم و مهارته ل ج ترده عل ت گس ه ماهي ه ب ا توج ب

ا،    ه آنه رداختن ب رای پ ای الزم ب ئوليت ه رم  مس وثر از ج گيری م بخش الينفک پيش

د ای . باش ارکت ه امل مش ن ش ازمانهای  اي ات، س ين مقام ه و ب وثر در وزارتخان م

 .اجتماعی، سازمانهای غير دولتی، بخش تجاری و شهروندان خصوصی است

  

 مسئوليت پذيری / پايداری



 

رم .١٠ ابع مقتضی، از   پيشگيری از ج د من د نيازمن ا باش تمر و پاي ه مس رای آنک ب

ا است    امين      . جمله تامين مالی برای ساختارها و فعاليته رای ت د مسئوليت روشنی ب باي

 . مالی، اجرا و ارزيابی و کسب نتايج مورد نظر باشد

  

 پايه آگاهی 

ه     ، استراتژيها .١١ وط ب دامات مرب ا و اق پيشگيری از جرم   خط مشی ها، برنامه ه

بايد مبتنی بر طيف گسترده و چند بعدی از دانش و آگاهی پيرامون معضالت ناشی از 

 . جرم، علل گوناگون و رويه های اثبات شده و نويد بخش باشد

  

 فرهنگ پايبندی به قانون/ حاکميت قانون/ حقوق بشر

ه          .١٢ ده ک ائی ش ی شناس ين الملل ناد ب ه در اس ری ک وق بش انون و حق ت ق حاکمي

اد پيشگيری از جرم رعايت  ه ابع د در کلي د باي ده ان ه آن ملحق ش کشورهای عضو ب

 . فرهنگ پايبندی به قانون بايد در پيشگيری از جرم به نحو شايسته ارتقاء يابد. شوند

  

 وابستگی متقابل

ی     .١٣ تراتژيهای مل ا و اس انه ه رم    نش گيری از ج زوم،    پيش ورت ل د، در ص باي

ه را در           ی سازمان يافت ين الملل ی و جرائم ب ه جرم محل وط ب روابط بين معضالت مرب

 .نظر بگيرد

  

 وجه تمايز

اوت          .١٤ ه نيازهای متف زوم، ب د، در صورت ل استراتژيهای پيشگيری از جرم باي

ذير        مردان و زنان  د   توجه داشته باشد و نيازهای خاص اعضای آسيب پ ه را م جامع

 .نظر داشته باشد

  

IV . سازمانها، روشها و رويکردها  



 

ن        .١٥ تند، اي ی واحدی هس با اذعان به اينکه همه کشورها دارای ساختارهای دولت

دوين       د در ت دنی باي ه م های جامع ه بخش ا و کلي ه دولته هائی را ک زار و روش بخش اب

د، را  استراتژيها برای پيشگيری از جرم و کاهش شمار قربانيان  جرائم در نظر بگيرن

 . آن به رويه خوب بين المللی مربوط می شود .ارائه می کند

  

 مشارکت اجتماعی 

ا  . در برخی زمينه های فهرست شده در زير، دولتها مسئوليت اوليه را دارند .١٦ ب

ال  ن، مشارکت فع اير بخش اجتماعاتوجود اي دنی بخش اساسی  و س ه م های جامع

ت   رم اس وثر از ج گيری م ائی     . پيش ی در شناس ش مهم د نق ژه، باي ه وي ات، ب اجتماع

ع       یاولويتهای پيشگير ه شناسائی يک منب از جرم، در اجراء و ارزيابی و در کمک ب

 . پايدار داشته باشند

  

  سازمان. الف

 ساختار دولت 

ه های خود      دولتها بايد پيشگيری را به عنوان بخش دائمی  .١٧ ساختارها و برنام

ئوليتها و اهداف روشنی در          ه مس د ک د و تضمين کنن برای کنترل جرم در نظر بگيرن

ود    ر وج ه از طرق زي رم از جمل ر پيشگيری از ج ازماندهی ام رای س ت ب داخل دول

 :دارد

  يا ستادهائی با مهارت و منابع الزم؛ ايجاد مراکز )الف(

  با اولويتها و اهداف مشخص؛ تهيه يک طرح پيشگيری از جرم )ب(

  ايجاد ارتباط و هماهنگی بين ادارات و موسسات دولتی ذيربط؛ )ج(

ه       )د( ايجاد مشارکت هائی با سازمانهای غير دولتی، مراکز تجاری، بخش خصوصی و حرف

  ؛ای و اجتماع

از     )ز( جستجوی مشارکت فعال مردم در پيشگيری از جرم با مطلع کردن آن در خصوص ني

  . به اقدام و ابزار اقدام و نقش آن

  



 

 آموزش و ايجاد توانائی ها 

 :دولتها بايد از توسعه مهارتهای پيشگيری از جرم از طرق زير حمايت کنند .١٨

  ارائه توسعه حرفه ای برای مسووالن ارشد در موسسات مربوطه؛ )الف(

زاری دوره های    )ب( تشويق دانشگاهها، دانشکده ها و ساير موسسات آموزشی ذيربط به برگ

  پايه و پيشرفته از جمله در زمينه همکاری با دست اندرکاران؛ 

  ئيد و حرفه ای؛کار با بخش های تربيتی و حرفه ای به منظور توسعه ويژگيهای تا )ج(

  ارتقاء قابليت جوامع برای توسعه و پاسخگوئی به نيازهای آنها  )د(

  

 حمايت از مشارکت ها   

د از اصل مشارکت ، و درصورت         .١٩ دنی باي ه م دولتها و کليه بخش های جامع

 :از طرق زير حمايت کنندلزوم، 

ه         )الف( ق، از جمل ن اصل و عناصر مشارکت های موف ارتقاء آگاهی در خصوص اهميت اي

  نياز به کليه شرکاء برای ايفای نقش های روشن و شفاف؛ 

  حمايت از شکل گيری مشارکتها در سطوح مختلف و بخش های مختلف؛ )ب(

  . تسهيل فعاليت موثر شرکاء )ج(

  

 پايداری 

ارات و   .٢٠ داری ابتک ائی و پاي د پاي د تالش کنن الی باي اير واحدهای م ا و س دولته

 : برنامه های پيشگيری از وقوع جرم را از جمله از طرق زير تضمين کنند

ين پيشگيری از    )الف( بازنگری در گردآوری منابع برای تاسيس و ايجاد يک توازن مناسب ب

ه پيشگيری    بيشترين دستيابی به جرم و عدالت کيفری و ساير سيستم های برای  ازده در زمين ب

  از جرم و کاهش شمار قربانيان؛ 

ايجاد مسووليت مشخص برای تامين مالی، برنامه ريزی و هماهنگی ابتکاران پيشگيری    )ب(

  از جرم؛

  .تشويق مشارکت اجتماعی در پايائی و پايداری )ج(

  



 

  روشها. ب

 مبنای دانش و آگاهی 

ا و   .٢١ ر         / به طور مقتضی، دولته ی ب د پيشگيری از جرم مبت دنی باي ه م ا جامع ي

  : نمايند لاز جمله از طرق زير تسهي راعلم و آگاهی 

  تهيه اطالعات الزم برای جوامع برای پرداختن به معضالت ناشی از جرم؛  )الف(

ق        )ب( ر و موث ز معتب ی ني اظ علم ه لح ه ب ال ک ل اعم د و قاب ای مفي ف آگاهيه ت از طي حماي

  هستند؛ 

ای         )ج( ا در مبن ع خالء ه ا و شناسائی و رف اهی ه حمايت از سازماندهی و تجزيه و تحليل آگ

   ؛علم و آگاهی

ارپردازان     )د( ان، ک ذاران، مربي ر دتبادل اطالعات، در صورت لزوم، بين محققان، سياست گ

  بخشهای مختلف ذيربط و جامعه گسترده تر؛ 

يش            )ه( د و پ ق، توسعه ابتکارات جدي ه های موف ا در تکرار مداخل اهی ه به کار بستن اين آگ

  بينی معضالت جديد مربوط به جرم و فرصت های پيشگيری؛

ه صرفه پيشگيری از          )و( رون ب ديريت مق رای کمک در امر م ايجاد سيستم های اطالعاتی ب

  جرم، از جمله با انجام تحقيقات مستمر در باره مجرميت و جرائم؛    

ا سطح          )ز( ه های ب ارتفاء اجرای اين اطالعات برای کاهش تکرار جرائم، مجرميت و زمين

  . باالی جرم

  

  يزی مداخله ها در زمينه برنامه ر

ر     .٢٢ مداخله های برنامه ريزی بايد فرايندی را ارتقاء بخشد که شامل عناصر زي

 : باشد

ف( ل  و      )ال ل آن، عوام رم، عل ه ج وط ب تماتيک از معضالت مرب ل سيس ه و تحلي ک تجزي ي

  تبعات ريسک، به ويژه در سطح محلی؛

ی   طرحی که حاوی مناسب ترين راهکار باشد و )ب( مداخله ها را با چارچوب و معضل محل

  خاص وفق دهد؛ 

  موفق و پايا باشد؛ طرح اجراء برای انجام مداخله های مقتضی که موثر،  )ج(



 

  بسيج واحدهائی که قادر هستند به علل بپردازند؛  )د(

   . نظارت و ارزيابی )ه(

  

 حمايت از ارزيابی 

ا و اجرای           .٢٣ ه ه دوين برنام ه در ت ائی ک الی و نهاده ای م ا و ساير ارگانه دولته

 : نقش دارند بايدآنها 

اه )الف( ابی کوت ه ارزي ا و / ب وثر است، کج املی م ه ع ه منظور سنجش اينکه چ د مدت ب بلن

  چگونه، مبادرت نمايند؛ 

  به تجزيه و تحليل های مقرون به صرفه دست بزنند؛  )ب(

جرم و بيم کاهش شدت در کاهش سطوح جرم و شمار قربانيان، دستيابی به نتايج مطلوب  )ج(

  ارزيابی نمايند؛ را از جرم 

دام    رزيابی بروندادها ابه طور سيستماتيک به  )د( ی، اق و تبعات ناخواسته، اعم از مثبت و منف

  .يا اجتماعات/ مانند کاهش نرخ جرم يا برجسته شدن افراد وکنند 

  

     رويکردها  .ج

اعی  اين بخش  .٢٤ به رويکردهای پيشگيری از جرم حسب موقعيت و توسعه اجتم

د ی ياب يم م ه  . تعم ا و جامع ه دولته ازد ک ی س ائی را مشخص م ين رويکرده آن همچن

 . مدنی بايد تالش کنند برای پيشگيری موثراز جرم پيگيری کنند

  

  توسعه اجتماعی

 : دولتها بايد با اقدامات زير به عوامل ريسک جرم و قربانی شدن بپردازند .٢٥

ف( ه     )ال امع ک اعی ج عه اقتصادی و اجتم ای توس ه ه ق برنام ايتی از طري ل حم اء عوام ارتق

  بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و اشتغال؛ : موجب تابلو شدن افراد وگروهها نشود مانند

  طرد يا به حاشيه رانده شدن افراد می پردازد؛ارتقاء فعاليتهائی که به  )ب(

  ارتقاء حل نزاع به گونه ای مثبت؛ )ج(



 

انون و    )د( ه ق دی ب گ پايبن ت فرهن رای تقوي ی ب ومی و تربيت تراتژيهای عم تفاده از اس اس

   . بردباری ضمن احترام به هويت های فرهنگی

  

 حسب موقعيت

د از توسعه     .٢٦ دولتها و جامعه مدنی از جمله، در صورت صالحديد، شرکتها باي

 : برنامه های پيشگيری از جرم حسب موقعيت، از جمله به طرق زير، حمايت نمايند

  طرح زيست محيطی بهتر؛ )الف(

  روشهای مقتضی نظارتی که در قبال حريم شخصی حساس هستند؛ )ب(

  طرح کاالهای مصرفی برای مقاوم کردن آنها در مقابل جرم؛ بهبود )ج(

ا محدود کردن دسترسی           " سخت کردن" )د( ه کيفيت محيط ي دون خدشه وارد کردن ب هدف ب

  آزاد به اماکن عمومی؛

  .اجرای استراتژيهائی به منظور پيشگيری از تکرار جرم )ه(

  

 پيشگيری از جرائم سازمان يافته 

ين جر     دولتها و جامعه مدنی .٢٧ د ارتباطات ب ين    ائم بايد تالش کنن ه ب سازمان يافت

ورد        ر م ای زي ه، از راهه ی را، از جمل ی و محل المللی و معضالت مربوط به جرم مل

 : تحليل قرار دهند و به آنها بپردازند

ف( رای     )ال ه ب ازمان يافت اری س ای تبهک روه ه رای گ ده ب ود و آين ای موج ت ه اهش موقعي ک

ا  ای ق رکت در بازاره رم ش د حاصل از ج ا عواي ی،   نونی ب دامات مقتضی تقنين ق اق ، از طري

  اداری و ساير اقدامات؛

ه شده توسط      )ب( اتخاذ تدابيری برای جلوگيری از سؤ استفاده از رويه های ماليم بکار گرفت

توسط  و يارانه و مجوزهای اعطا شده توسط اين مراجع برای فعاليتهای تجاری  مراجع دولتی 

  ؛تبهکاری سازمان يافتهگروههای 

تدوين استراتژيهای پيشگيری از جرم، و در صورت لزوم، برای حمايت از گروههای به  )ج(

ای      ت گروهه ر فعالي ه در براب ان ک ان و کودک ه خصوص زن اع ب ده در اجتم ده ش يه ران حاش

   . و قاچاق مهاجران آسيب پذير هستندشخاص تبهکارای سازمان يافته از جمله قاچاق ا



 

  

V. همکاری بين المللی  

  استانداردها و ضوابط 

ه پيشگيری از جرم،      .٢٨ ی در زمين کشورهای عضو   از در ارتقاء اقدام بين الملل

دعوت می شود ابزارهای بين المللی اصلی مربوط به حقوق بشر و پيشگيری از جرم 

ودک     وق ک يون حق د کنوانس تند مانن و آن هس ه عض ه (را ک ع  ٢٥/٤٤قطعنام مجم

مجمع   ١٠٤/٤٨قطعنامه ( ، اعالميه حذف خشونت عليه زنان )هضميمعمومی، بخش 

ان  )عمومی راهبردهای  (، راهبردهای سازمان ملل برای پيشگيری از بزهکاری جوان

اض ه ) (ري ومی، بخش ضميم ١١٢/٤٥قطعنام ع عم ه اصو)همجم  اساسی ل، اعالمي

ومی،    ٣٤/٤٠قطعنامه (عدالت برای قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت  مجمع عم

ميم  ش ض رائم       )هبخ گيری از ج ه پيش ی در زمين ک فن اری و کم ای همک ، راهبرده

ع چالش های    : و اعالميه وين در زمينه جرم و عدالت) ١٩٩٥/٩قطعنامه (شهری  رف

تم  رن بيس ه ( ق ومی، بخش ضميم ٥٥/٥٩قطعنام ع عم ازمان  )همجم يون س و کنوانس

ل عل ی و  يمل ه فرامل ازمان يافت رائم س ه  ه ج ای مربوط ل ه ه ( پروتک  ٢٥/٥٥قطعنام

مايم    ومی، ض ع عم ه I-IIIمجم ميمه ٢٥٥/٥٥، و قطعنام ش ض ر  ،)، بخ را در نظ

   .بگيرند

  

 کمک فنی 

ه می       و سازمانهای بين المللی ذيربطکشورهای عضو    .٢٩ الی ارائ ه حمايت م ک

ه کشورهای درحال       کنند بايد  ائی و آموزش، ب اء توان کمک مالی و فنی، از جمله ارتق

ازمانهای      اير س ات و س ذر، اجتماع ال گ اد در ح ورهای دارای اقتص عه و کش توس

اعی در       ی اجتم تراتژيهای ايمن رم و اس وثر از ج گيری م رای پيش رای اج ه ب مربوط

ی  ی و محل ه ای، مل دسطوح منطق ه کنن ن چارچوب، تو. ارائ ه در اي د ب ه خاص باي ج

دام   ق و اق ذول       تحقي اعی مب عه اجتم ق توس رم از طري گيری از ج در خصوص پيش

 . گردد

  



 

 تهيه شبکه

ين    .٣٠ ه ای و ب ی، منطق رم مل گيری از ج ای پيش بکه ه د ش ورهای عضو باي کش

د، و در          د بخش تاسيس و تقويت کنن ات شده و نوي المللی را با هدف تبادل تجارب اثب

ار ساير        عين حال عناصر قابليت     اهی در اختي ن دانش و آگ رار دادن اي ال آن و ق انتق

 . شناسائی نمايند را جوامع در جهان

 

 ارتباطات بين جرائم محلی و بين المللی

ين جرائم           .٣١ ه ارتباطات ب رداختن ب ل و پ ه وتحلي د در تجزي کشورهای عضو باي

 .همکاری نمايندسازمان يافته فراملی و معضالت ملی و محلی ناشی از جرائم  با هم 

  

 اولويت بخشيدن به پيشگيری از جرم

واد مخدر و پيشگيری از           .٣٢ رل م ر کنت ی دفت ين الملل مرکز پيشگيری از جرم ب

جرم دبيرخانه، شبکه موسسات برنامه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری سازمان ملل 

و ساير ارگانهای ذيربط سازمان ملل بايد پيشگيری از جرم را در ليست اولويت های   

اهنگی      خود قرار می دهند، آنچنانکه در اين راهبردها آمده است، و يک سازوکار هم

ه   را تاسيس کنند و فهرستی از کارشناسان را برای انجام ارزيابی از نيازمنديها را تهي

 . به ارائه مشاوره فنی مبادرت نمايندو 

 

 نشر اطالعات 

ه     .٣٣ د و تهي رای تولي د ب ازمانها باي اير س ل و س ازمان مل ربط س ای ذي نهاده

گيری از    ون پيش ات پيرام ی       اطالع ت حت ته اس ه شايس ارجی ک ای خ ه زبانه رم ب ج

االمکان شمار آنها بيشتر باشد، با استفاده از رسانه های چاپی و الکترونيکی، مبادرت 

 .نمايند

  

II. قربانيان 

  اعالميه اصول اساسی عدالت برای قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت . ۴١



 

  

  قربانيان جرم . الف

ان      " قربانيان" .١ ه زي ان، از جمل يعنی اشخاصی که به طور انفرادی يا جمعی متحمل زي

ادی           وق بني ا نقصان اساسی از حق ج عاطفی، خسارت اقتصادی ي مادی يا معنوی، رن

ج در کشورهای عضو         ری راي وانين کيف اير ق ه مغ خود، از طريق فعل يا ترک فعل ک

تفاده مجرما    ه سؤ اس وع می سازد، می       هستند، از جمله قوانينی ک درت را ممن ه از ق ن

 . گردند

ا مجرم شناسائی      .٢ دستگير شده و    و يک شخص ممکن است ، صرف نظر از اينکه آي

تحت پيگيرد قرار گرفته و يا محکوم شده است، و صرف نظر از رابطه خويشاوندی   

ناخته شود   انی "واژه . بين مجرم و قربانی، به موجب اعالميه قربانی ش ين، " قرب  همچن

ل  در ه متحم ی ک انی و اشخاص تگان قرب ا بس ک ي انواده نزدي ی، خ ورت مقتض ص

وع جرم     خسارت در جريان مداخله برای کمک به قربانيان نيازمند يا پيشگيری از وق

 .شده اند را شامل می شود

مفاد قيد شده در اينجا بايد در خصوص همه بدون هيچ نوع تبعيض مانند نژاد، رنگ،   .٣

ذهب    ان، م ن، زب يت، س د و آداب     جنس ی، عقاي ر سياس ی و غي ه سياس ت، انديش ، ملي

ت،     ا معلولي ومی و ي فرهنگی، اموال، تولد يا وضعيت خانوادگی، اصالت اجتماعی يا ق

 .اعمال گردد

  

 دسترسی به عدالت و رفتار عادالنه 

رام    با قربانيان بايد رفتاری توام با  .٤ انی و احت ه  عطوفت و مهرب ا در    ب شأن وعزت آنه

ت يش گرف ه     . پ انی ک رای زي دالت و ب ار ع از و ک ه س ه ب د ک را دارن تحقاق آن ا اس آنه

 . متحمل شده اند طبق قوانين ملی غرامت دريافت کنند

ه          .٥ وند ک ت ش اد و تقوي ی ايج ورت مقتض د در ص ائی و اداری باي ای قض م ه مکانيس

ه س   ه    قربانيان را قادر سازند از طريق روشهای غير رسمی ک م هزين ه، ک ريع، عادالن

د      تند غرامت دريافت کنن ه      . و قابل دسترسی هس وق خود در زمين د از حق ان باي قرباني

 . درخواست غرامت از طريق چنين مکانيسم هائی آگاه شوند



 

دامات و        .٦ ا اق د ب ان باي ای قرباني ر نيازه ائی و اداری در براب د قض خگوبودن رون پاس

 :روشهای زير تسهيل گردد

ع )الف ( ا و   مطل ان دادرسی آنه ان و پيشرفت جري ان و حيطه، زم ان از نقش آن ردن قرباني ک

ين           ا تقاضای چن ان باشد و آنه وضعيت پرونده آنها به ويژه وقتی موضوع جرائم جدی در مي

  اطالعاتی را کرده باشند؛

اجازه دادن به طرح ديدگاهها و نگرانيهای قربانيان در مراحل مقتضی جريان دادرسی و  )ب(

تم    ئيکه عاليق شخصی آنها تحت تاثيرجا ا سيس باشد، بدون ايراد خسارت به متهم و هماهنگ ب

  عدالت کيفری ملی مربوطه؛ 

  ارائه کمک مقتضی به قربانيان از طريق فرايند حقوقی؛ )ج(

ريم       )د( ردن از ح ان، حفاظت ک رای قرباني ع ب کالت و موان اهش مش رای ک دابيری ب اذ ت اتخ

ا و شاهدان حمايت       ، در صورت نشخصی آنها انواده ه ين خ ا و همچن ياز، و تضمين ايمنی آنه

  کننده از آنها از ارعاب و انتقامجوئی؛ 

اجتناب از تاخير غير ضروری در تعين تکليف پرونده و اجرای احکام و آراء صادره در   )ه(

  . خصوص اعطای غرامت به قربانيان

انجيگری، داوری و       .٧ ه مي مکانيسم های غير رسمی برای حل و فصل دعاوی، از جمل

مصالحه و دادن عدالت مرسوم يا روش های محلی بايد در صورت لزوم برای تسهيل 

 .غرامت به قربانيان مورد استفاده قرار گيرد

  

 اعاده مال به صاحب اصلی آن

د، در صورت مقتضی، غرامت      .٨ مجرمان يا طرفهای ثالث مسئول برای رفتار آنان باي

د   د    . عادالنه ای به قربانيان، خانواده ها يا بستگان آنان پرداخت کنن ران غرامت باي جب

زه      ه های ناشی از ب شامل اعاده مال يا پرداخت خسارت يا زيان وارده، استرداد هزين

 . وق باشدديدگی، ارائه خدمات و اعاده حق

ه    .٩ ارت ب ران خس د و جب ازنگری کنن ود را ب ررات خ وانين و مق ها، ق د روش ا باي دولته

اير   ر س ری، عالوه ب ه محکوميت در موضوعات کيف وان يک گزين ه عن انی را ب قرب

 . مجازاتهای کيفری لحاظ کنند



 

د   در موارد خسارت اصلی به محيط زيست، جبران خسارت .١٠ در صورتيکه  باي

ر ساخت،      ه باشد دستور آن صادر شد حتی االمکان ترميم محيط زيست، بازسازی زي

ايج        ين نت ا چن ائی، و هرج ای جابج ه ه ترداد هزين اعی و اس هيالت اجتم ائی تس جابج

 .زيانباری در جابجائی چنين اجتماعی ايجاد گردد، را در بر گيرد

ه          .١١ ا نيم ال در يک موقعيت رسمی ي جائيکه مسئوالن دولتی ياساير عامالن فع

ی را نق   رسمی  ری مل ا          ضقوانين کيف ان ي ه کارکن ی ک د از دولت ان باي د، قرباني رده ان ک

د      ت کنن ت درياف د، غرام وده ان ارت وارده ب ئول خس ل آن مس ه  . عوام واردی ک در م

ار         ر سر ک اده است ديگر ب اق افت دولتی که فعل يا ترک فعل مجرمانه در زمان آن اتف

 . نيست دولت يا حکومت بعد از آن بايد نسبت به جبران خسارت قربانيان اقدام نمايد

  

 پرداخت غرامت

امًال موجود نباشد،       .١٢ ابع ديگر ک کشورها  وقتی غرامت از سوی مجرم يا از من

 : کنند غرامت مالی به موارد زير پرداخت کنندباشد تالش 

قربانيانی که در نتيجه جرم متحمل آسيب بدنی جدی يا نقص عضو يا آسيب روانی شده   )الف(

  اند؛  

ا           )ب( دنی ي ه لحاظ ب ا ب د ي رده ان خانواده، به خصوص بستگان اشخاصی که در نتيجه جرم م

 . روانی دچار ناتوانی شده اند

  

د    .١٣ ان باي تاسيس، تقويت و توسعه صندوق های ملی برای جبران خسارت قرباني

اد شود، از       . حمايت شود ن منظور ايج رای اي در صورت لزوم، صندوق های ديگر ب

ه         د ب ه بتوان ه آن است در وضعيتی نيست ک جمله در مواردی که دولتی که قربانی تبع

 . قربانی غرامت پرداخت کند

  

 معاضدت 

قربانيان بايد کمک مادی، پزشکی، روانشناختی، و اجتماعی از طريق دولت    .١٤

 . و ابزار فراهم شده به صورت داوطلبانه، اجتماع محور و بومی دريافت کنند



 

اعی و ساير کمک      .١٥ قربانيان بايد از در دسترس بودن خدمات بهداشتی و اجتم

 . ای آنها فراهم باشدهای مربوطه مطلع باشند و امکان دسترسی به اين خدمات بر

د   .١٦ بخش های پليس، دادگستری، پزشکی و اجتماعی و ساير پرسنل مربوطه باي

ه سريع و    آموزشی دريافت کنند که آنها را با نيازمنديهای قربانيان  و راهکارهای ارائ

 .کندحساس مناسب کمک به آنها 

ل ماهي      .١٧ ه دلي انيکه ب ت آسيب  در ارائه خدمات و کمک به قربانيان، بايد به کس

فوق نيازهای خاص  ٣وارد شده به آنها يا به علت عواملی مانند عوامل مندرج در بند 

 . دارند، توجه کرد

  

 قربانيان سؤ استفاده از قدرت

ان، از         " قربانيان" .١٨ ا جمعی، متحمل زي رادی ي ه طور انف ه، ب يعنی اشخاصی ک

ا نقصان اساسی    ارت اقتصادی ي اطفی، خس ج ع وی، رن ا معن ادی ي ان م ه زي در جمل

ری  نقض حقوق بنيادی خود، از طريق فعل يا ترک فعل که  ا    قوانين کيف ی نيست ام مل

ه شده د       وان ضوابط پذيرفت ه عن ناخته     در رابطه با حقوق بشر ب ی ش ين الملل ر سطح ب

  . شده اند، گشته باشند

درت   .١٩ کشورها بايد وارد کردن ضوابط و معيارهائی برای منع سؤ استفاده از ق

راهم  را  در نظر بگيرند و راههای جبران خسارت قربانيان اين گونه سوء استفاده ها ف

ه  به ويژه، اين جبران خسارت ها بايد شامل اعاده مال يا پرداخت غ. کنند رامت و ارائ

 . کمک مادی، درمانی، روانشناختی و اجتماعی الزم باشد

ان،       .٢٠ ه قرباني وط ب ی مرب ين الملل ذاکره در خصوص معاهدات ب د م کشورها باي

 . آمده است، لحاظ نمايند ١٨آنچنانکه در بند 

ازنگری    .٢١ ورد ب کشورها بايد به طور دوره ای قوانين و رويه های موجود را م

زوم     گو بودن آنها به شرايط متغير راقرار دهند تا پاسخ د، و در صورت ل تضمين کنن

ادی و         درت اقتص دی از ق تفاده ج وء اس ه س الی را ک ه اعم د ک ع کنن وانينی را وض ق

وندسياسی  ی می ش ل   تلق ن قبي ای پيشگيری از اي م ه تها و مکانيس ازد و سياس ع س من



 

ان     اعمال  رای قرباني ران خسارت ب را ارتقاء بخشد، و دستيابی به حقوق مقتضی و جب

 . را ميسر سازد

  

 اجرای اعالميه اصول اساسی عدالت برای قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت . ٤٢

  شورای اقتصادی و اجتماعی،

ومی    ع عم ه مجم ه اينک ه ب ا توج ه ب ورخ  ٣۴/۴٠، در قطعنام وامبر  ٢٩م ه ، ١٩٨۵ن اعالمي

درت        تفاده از ق ان جرم و سؤ اس رای قرباني درج  ، اصول اساسی عدالت ب در بخش ضميمه   من

رده است    قطعنامه موصوف،   ه         را تصويب ک ل راجع ب ين کنگره سازمان مل ه توسط  هفتم ک

  بود؛پيشگيری از جرم و اصالح مجرمان تائيد گرديده 

جام اقدامات الزم برای اثر بخشيدن  با يادآوری تقاضای انجام شده از کشورهای عضو برای ان

  ؛به مفاد اعالميه به منظور احقاق حق قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت

ه   ٢١مورخ  ١٠/١٩٨۶قطعنامه شماره  ٣با در نظر گرفتن بخش  ه در آن توصيه    ١٩٨۶م ک

ی     ين دولت کرده بود که به اجرای اعالميه درخصوص بسط همکاری بين دولتها وسازمانهای ب

رف        جم از ط دام منس اء اق ان و ارتق ه قرباني ع ب دالت راج رای ع ردم در اج ی و م و غيردولت

  قربانيان در سطوح ملی، منطقه ای وبين المللی توجه مستمر مبذول گردد،

ه برخی      رای اجرای اعالمي با توجه به اينکه گزارش نخست دبير کل راجع به تدابير اتخاذی ب

  زمينه ها را مشخص می سازد که نيازمند توجه بيشتر است، 

تصويب کنوانسيون اروپائی در خصوص جبران زيان قربانيان جرائم از  ضمن ابراز رضايت

ان و     ١٩٨٣نوامبر  ٢۴خشونت آميز توسط شورای اروپا در تاريخ  ه قرباني و پيشنهاد کمک ب

اد صندوق     ١٩٨٧سپتامبر  ١٧پيشگيری از بزه ديدگی توسط شورای اروپا در  ين ايج و همچن

ان جرائم      های ملی توسط برخی کشورهای عضو ران خسارت قرباني ر    برای جب عمدی و غي

  عمدی،

اه توسط    با اذعان به اينکه اجرای موثر مفاد اعالميه در مورد قربانيان سؤ استفاده از قدرت گ

ؤ    ن س ائی و ممانعت از اي ه شناس وط ب يدگی و مشکالت مرب وزه رس ه ح وط ب معضالت مرب

  استفاده ها، از جمله به دليل ماهيت فراملی جرم، با مانع روبه رو می گردد،



 

عنايت به نتايج مهم هفتمين کنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيری   با ابراز خرسندی و با 

ه            از  ه گزارش تهي ه، از جمل ه اعالمي ر بخشيدن ب ری و اث رای پيگي ان ب جرم و اصالح مجرم

وم         ه عل الی در زمين ات ع ی مطالع ين الملل تيتو ب ان در انس ژه کارشناس ه وي ط کميت ده توس ش

ه    ا، در م يراکوس، ايتالي ی در س ق اصالحيه ١٩٨۶کيفري ی  ، طب ر دولت ازمانهای غي نشست س

ه پيشگيری ال در زمين م فع ه در  مه ان ک ان و قرباني ری و اصالح مجرم دالت کيف از جرم، ع

  برگزار گرديد، ١٩٨٧ميالن ايتاليا در نوامبر و دسامبر 

  

رل     . ١ ه کنت توصيه می نمايد که دبير کل منوط به ارائه منابع خارج از بودجه و بررسی کميت

رای متخصصان ام           ا ب ند راهنم ه، چاپ و نشر يک س ار تهي ر عدالت  و پيشگيری از جرم، ک

ن         ای پيشين در اي رد و فعاليته ابه را در نظر بگي کيفری و ساير افراد فعال در زمينه های مش

  زمينه را نيز لحاظ نمايد؛

  

اد      . ٢ ه مف ر بخشيدن ب همچنين پيشنهاد می کند که کشورهای عضو اقدامات الزم به منظور اث

ان جرم و سؤ  رای قرباني دالت ب ه اصول اساسی ع درج در اعالمي درت را از من تفاده از ق اس

  :راههای زير انجام دهند

ا            )الف( ی شان مطابق ب تم های عدالت مل ه در سيس درج در اعالمي اد من تصويب و اجرای مف

  روند قانون اساسی و رويه داخلی آنها؛

وضع قوانينی به منظور آسان کردن دستيابی قربانيان به سيستم عدالت برای اخذ غرامت  )ب(

  و جبران خسارت؛

ان         )ج( ا زي ی ي رای خسارت فعل افی ب بررسی روشهای کمک به قربانيان، از جمله غرامت ک

ن هدف        ا اي ا ب ن محدوديت ه وارده ، شناسائی محدوديت ها و کشف راههائی برای غلبه بر اي

  که نيازهای قربانی به گونه ای موثر رفع گردد؛

تفاده،  )د( ا در       اتخاذ تدابيری برای حمايت از قربانيان از سؤ اس ان ي ا ارعاب در جري راء ي افت

وثر در       ه غرامت های م نتيجه هر گونه دادرسی کيفری و غير کيفری مربوط به جرم از جمل

  صورت اتفاق افتادن اينگونه موارد سؤ استفاده؛

  



 

ات و            . ٣ ا، موسس ش ه ا بخ اری ب و در همک ورهای عض ه کش د ک ی کن يه م ين توص همچن

  : سازمانهای مربوطه، تالش کنند

اعی،             )الف( تم های مختلف اجتم ه سيس ا توجه ب ان جرم ب ه قرباني از ارائه کمک و خدمات ب

ه خدمت و وضعيت        فرهنگی و حقوقی حمايت کنند، و تجربه روشها و اسلوب مختلف و ارائ

ه     دی ب از بع اطفی آن و ني رات ع ه اث دگی، از جمل زه دي ده ب ه پدي ع ب راد راج اهی اف ونی آگ کن

  ده خدمات برای توسعه حيطه کمک به قربانيان را در نظر بگيرند؛سازمانهای ارائه کنن

ند        )ب( اء بخش انند ارتق ان خدمات می رس آموزش های مقتضی برای کليه کسانی که به قرباني

اثير    ا ت تا آنها را قادر سازند مهارتها و درک الزم برای کمک به قربانيان در وفق دادن خود ب

ر مش     ه ب رم و غلب ل از ج ی حاص ود آن،     روان ورت وج د و در ص ت آورن ه دس کالت، را ب

  اطالعات مبتنی بر واقعيات، ارائه شود؛

د، دوره      )ج( رار کنن د را برق ار دارن مجاری موثر ارتباط بين کليه کسانيکه با قربانيان سرو ک

ه منظور پيشگيری      ا ب های آموزشی و جلسات برگزار کنند و اطالعاتی برای قادر ساختن آنه

  . دن در نتيجه فعاليتهای سيستم منتشر سازنداز قربانی ش

ه اخذ غرامت از مجرم      )د( وط ب ، از تضمين کنند که قربانيان ازحقوق خود و موقعيتهای مرب

ه       ری مربوطه و هر گون طرفهای ثالث يا از کشور و همچنين از پيشرفت جريان دادرسی کيف

  موقعيت مربوط به آن با خبر می گردند؛

ازگی وضع      جائيکه سازو کارهای  )ه( ه ت ا ب غير رسمی برای حل و فصل دعاوی موجود و ي

رار    انونی را برق گرديده است، تضمين کنند که در صورت امکان و با عنايت خاص، اصول ق

ه می شود و اينکه نتيجه               امال در نظر گرفت ان ک ا و حساسيت های قرباني ه خواست ه کنند ک

  به نفع قربانيان است؛ حداقل به اندازه سيستم قبلی

ه    )و( يک برنامه نظارتی و تحقيقاتی برای اينکه نيازهای قربانيان و تاثير خدمات ارائه شده ب

ب و      ات مرت زاری جلس امل برگ د ش ه ای باي ين برنام د؛ يک چن ًا تحت بررسی باش ا دائم آنه

ا             رتبط ب ای م اير ارگانه ری و س دالت کيف تم ع ربط سيس ای ذي ش ه دگان بخ رانس نماين کنف

انی     نيازمنديهای قربانيان، ژه قرب برای بررسی ميزان پاسخگوئی قانون، رويه و بخش های وي

  به نيازمنديهای قربانيان را در بر گيرد؛  



 

ام         )ز( ده جرم انج وارد گزارش نش ان در خصوص م مطالعاتی برای شناسائی نيازهای قرباني

  دهند و خدمات مقتضی را برای آنان قابل دسترسی گردانند؛ 

  

ه   . ۴ د ک ی کن نهاد م رای      پيش ی ب ين الملل ه ای و ب ی، منطق طوح مل دامات الزم در س ه اق کلي

ه منظور تضمين         ه، ب رد، از جمل ام گي ائی انج گسترش همکاری بين المللی در موضوعات جن

اينکه کليه قربانيان در کشور ديگر پس از وقوع جرم و پس از بازگشت به کشور محل اقامت  

ظ   اظ حف ه لح تند، ب ابع آن هس ه ت وری ک ا کش ران    و ي ا جب ت مناسب ي ت غرام افع و درياف من

  خسارت و خدمات حمايتی الزم، کمک دريافت می کنند؛

  

رای پيشگيری از     . نياز به کار بيشتر روی بخش ب. ۵ ی ب ين الملل اعالميه و تهيه ابزارهای ب

درت در جائيکه       تفاده از ق ه سؤ اس سؤ استفاده از قدرت و اعطای غرامت به قربانيان اين گون

ن   مجاری ملی ناکافی باشد را مورد شناسائی قرار می دهد و توصيه می کند که گامهائی در اي

  راستا برداشته شود؛

  

ه      . ۶ تيابی ب ان دس ه امک وط ب د، من ی کن ت م ل درخواس ر ک مول از دبي ارج از ش ه خ ، بودج

ه       رای قطعنام رای اج اص ب نهادهای خ ا پيش د ت ب ده ان را ترتي رکت کارشناس ا ش ی ب همايش

ماره  ؤ      ٣۴/۴٠ش رم و س ان ج رای قرباني دالت ب ی ع ه اصول اساس ومی و اعالمي ع عم مجم

ه      د ب ه دهن استفاده از قدرت، تا جائيکه اين اسناد به سؤ استفاده از قدرت مربوط می شود، ارائ

گونه ای که پيشنهادات به کميته کنترل و پيشگيری از جرم در هفتمين نشست آن ارائه گردد و 

ت   ل در خصوص پيشگيری از جرم و اصالح        جهت بررسی توسط هش مين کنگره سازمان مل

  .مجرمان ارائه شود

  

طرح عمل برای اجرای اعالميه اصول اساسی عدالت برای قربانيان جرم و سؤ استفاده . ۴٣

  از قدرت

I.  ظرفيت سازی 



 

از دبير کل، کشورهای عضو و سازمانهای بين دولتی و غير دولتی فعال در زمينه حمايت . ١

انی           ه قرب ک ب های کم ود روش ی ش ا م ان تقاض ران زي انی و جب ای  را از قرب روژه ه در پ

همکاری فنی به منظور کمک به کشورهای عضو در زمينه اعمال راهنمای سياستگذاران در  

درت    اعالميه اصول اخصوص اجرای  تفاده از ق و  ساسی عدالت برای قربانيان جرم و سؤ اس

ال        تفاده و اعم ان پيرامون اس رای قرباني رای      کتابچه عدالت ب ه اصول اساسی عدالت ب اعالمي

فرهای      مينارها، س ی، س ای آموزش ق دوره ه درت، از طري تفاده از ق ؤ اس رم و س ان ج قرباني

رای کم  اوره ای، ب دمات مش ا و خ يه ه اتی، بورس رای مطالع الت در اج ل معض ه ح ک ب

  .  ، بگنجاننداعالميه

  

ربط           . ٢ ی ذي ر دولت ی و غي ين دولت ازمانهای ب اری س ا همک ود ب ی ش ا م ل تقاض ر ک از دبي

ه    وط ب ای مرب عه بخش ه ا توس رای تاسيس ي ی ب اری فن ای همک روژه ه ای انتخاب پ معياره

  .قربانيان را مشخص سازد

  

ورهای عضو. ٣ ين دولتاز کش ازمانهای ب ه  ، س بکه برنام ای ش ه ه ی و موسس ر دولت ی و غي

ه روز          ر کل را در ب ل درخواست می شود دبي پيشگيری از جرم و عدالت کيفری سازمان مل

ی،       ی مل ه تجارب عمل د و ب آوردن رساله راهنما و کتابچه در فواصل زمانی مناسب کمک کنن

انی  ژه قرب ای وي ه گروهه ه قضائی راجع ب ابقه و روي ی و س ان و  اطالعات تقنين د قرباني مانن

ا جرائم ناشی از         شاهدان جرائم سازمان يافته، تروريسم، جرائم اقتصادی و زيست محيطی ي

  .تعصب و تنفر و قربانيان خشونت عليه زنان و کودکان توجه خاص مبذول نمايند

  

ه   . ۴ بکه برنام ای ش ه ه ی و موسس ر دولت ی و غي ين دولت ازمانهای ب ورهای عضو، س از کش

د    پيشگيری از جرم و عدالت کيفری سازمان ملل درخواست می شود کشورهای عضو عالقمن

وق بشر و  ان نقض حق رای قرباني ای ترميمی و اصالحی ب دوين خط مشی ه ه و ت را در تهي

ز فعاليتهای بازسازی و مصالحه، و در ارتقاء عدالت و  قوانين بشردوستانه، به عنوان بخشی ا

  . حاکميت قانون کمک کنند

  



 

II .گردآوری اطالعات، تبادل اطالعات و تحقيق  

ر        . ۵ د و سازمانهای غي ا همکاری کشورهای عضو عالقمن از دبير کل درخواست می شود ب

ی و منط      ی مل ی در خصوص تجارب عمل ه   دولتی از بانک اطالعاتی بين ا لملل ه ای در ارائ ق

ابقه و            ه س ناختی، از جمل اب ش ی و کت ه و درخصوص اطالعات تقنين ن زمين ی در اي کمک فن

  .رويه قضائی مربوط به اين بحث، حمايت کند

  

ی درخواست می شود     . ۶ اه    از کشورهای عضو و سازمانهای غير دولت رای پايگ اطالعاتی ب

د،      ای جدي ه ه ا، برنام روژه ه اتی در خصوص پ ا    اطالع وانين ي ائی و ق ه قض ابقه و روي س

راهبردهای ذيربط ديگر که موثر شناخته شده اند و اينکه می تواند به عنوان الگوئی برای اين 

انی      خت کارشناس د و در شناس د باش ر مفي اط ديگ عه در نق وارد توس ه م د   گون ی توانن ه م ک

ا  ا و   کشورهای عضورا کمک کنند، حسب درخواست، در اجرای اين قبيل پروژه ه ه ه ، برنام

  .قوانين، ارائه دهند

   

ه توسعه و      . ٧ ی درخواست ميشود ب از کشورهای عضو و سازمانهای بين دولتی و غير دولت

تاندارد در         استفاده ای اس د ارزيابيه دگی، مانن زه دي ه ب از روشهای گردآوری اطالعات راجع ب

ان  خصوص بزه ديدگی، از جمله توسعه آنها جهت پوشش دادن گروههای قرب انيان مانند قرباني

و شاهدان جرائم سازمان يافته، تروريسم، جرائم اقتصادی و زيست محيطی يا جرائم ناشی از  

  .تعصب و تنفر و قربانيان خشونت عليه زنان، کودکان و مهاجران، توجه کنند

  

ابی    . ٨ ود ارزي ی درخواست ميش ر دولت ی و غي ين دولت ازمانهای ب ورهای عضو و س از کش

ری   ميزان کا رائی اشکال مختلف ارائه کمک به قربانيان، ارزيابی ميزانی که روند عدالت کيف

ف          کال مختل ابی اش د و ارزي ی ده رار م د نظرق ان رام ای قرباني انونی و نگرانيه ای ق نيازه

  .تضمين جبران خسارت و غرامت به قربانيان، را ارتقاء بخشند

  

III . پيشگيری از بزه ديدگی  



 

اتی در         از دبير کل. ٩ ا همکاری موسسات و سازمانهای همکار مطالع درخواست می شود ب

و،    ورهای عض ه کش ی ب ک فن ه کم ای ارائ وص راهه ه  حخص ت، در زمين ب درخواس س

ه نتيجه       ه دست انسان ک پاسخگوئی به موارد بزه ديدگی گسترده، تروريسم، فجايع انجام شده ب

ا  وری،      سهل انگاری سيستم کيفری است انجام دهند و اطمين ه کمک الزم و ف د ک ن حاصل کنن

در صورت نياز، از طريق تيم های بين المللی واکنش به هنگام بحران و چند بعدی به منظور  

ل دست              ان، قاب وق قرباني ا و حق ه نيازه ا و در پاسخ ب ه موقعيته ن گون ا اي کمک در برخورد ب

  . يابی است

  

ارات    ، حسب نياز، معرفی و کشورهای عضو تشويق می شوند. ١٠ ا اختي ده ب تقويت يک نماين

زار پيشگيری از          ا سازوکارهای طرح شکايت و اب دنی ي وسيع و همچنين نهادهای نظارتی م

  .موارد سؤاستفاده از قدرت و تحقيق در اين زمينه را مد نظر داشته باشند

  

کشورهای عضو و سازمانهای غير دولتی تشويق می شوند اقداماتی برای اطالع رسانی   . ١١

زه      دگی و ب زه دي وارد ب عمومی و ارتقاء آموزش و تربيت با هدف پيشگيری و محدود کردن م

اين اقدامات بايد شامل فعاليتهای عمومی با هدف قراردادن بخش های . انجام دهندديدگی مجدد 

فعاليتهای خاص با هدف قرار دادن گروههای منتخب در معرض خطر باال ی گسترده مردم و 

  .بزه ديدگی و بزه ديدگی مجدد باشد

  

ا تشويق می شوند راهبردهای          . ١٢ انه ه دگان رس کشورهای عضو با همکاری نزديک نماين

ه   مربوط به رسانه ها با هدف حفاظت از قربانيان و محدود کردن بزه ديدگی مجدد را تهيه و ب

  .طرز موثر به اجرا برسانند

  

.IV  اقدام در سطوح منطقه ای و بين المللی  

ه ای         . ١٣ ا همکاری کشورهای عضو و کميسيونهای منطق از دبير کل درخواست می شود ب

ای پژوهشخواهی و   / امکان تهيه مکانيسم هائی برای نظارت بر پديده بزه ديدگی و ارائه راهه

  .را فراهم نمايديا پرداخت غرامت برای قربانيان 



 

  

ه           . ١۴ ه ای و آکادميک ب ی حرف ين الملل ه ب ا همکاری جامع از دبير کل درخواست می شود ب

وق     ه حق وط ب کشورهای  عضو در شناسائی خالء ها در حقوق کيفری بين المللی و قانون مرب

 بشر و بشردوستانه راجع به حفاظت و حقوق قربانيان و شاهدان، با هدف پرداختن به آن خالء

  . ها کمک کند

  

V . ابتکارات مربوطهدر همکاری  

اهنگی و  . ١۵ ای هم ه ه ود کشورهای عضو را در تقويت توافقنام ل تقاضا می ش ر ک از دبي

  .رويه های تقويت برنامه ريزی مشترک و اجرای فعاليتهای مربوط به قربانيان کمک کند

  

ود    . ١۶ ی ش ت م ل درخواس ر ک يم    از دبي ا تقس جم، ب دام منس ک اق ين   ي ئوليتها، ب ب مس مناس

  .، انجام دهدواحدهای سازمان ملل و ساير واحدهای ذيربط با ارتقاء اجرای اعالميه

  

ه         . ١٧ ت در تهي ب درخواس و را حس ورهای عض ود کش ی ش ت م ل درخواس ر ک از دبي

استراتژيهای مشترک و بسيج حمايت برای ارائه کمک به قربانيان، از جمله مشارکت گسترده  

  .و ارتقاء اصول عدالت اصالحگرانه کمک کندتر شهروندان 

  

  راهکارهای مربوط به عدالت در موضوعات مربوط به قربانيان کودک و شاهدان جرم. ۴۴

I. اهداف 

ه          .١ ان کودک و شاهدان جرم روي رای قرباني راهبردهای حاضر در خصوص عدالت ب

تانداردها و اصول           وازين، اس ه دانش معاصر و م اق نظر راجع ب خوبی مبتنی بر اتف

 . منطقه ای و بين المللی مربوطه ارائه می نمايد

  

ه های قضائی اجرا شوند و       .٢ شرايط  راهبردها بايد مطابق با قوانين ملی ذيربط و روي

ن،    . حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافيائی را در نظر بگيرند ا وجود اي ب

 .کشورها بايد دائمًا تالش کنند بر مشکلت عملی در اجرای راهبردها غلبه کنند



 

  

 :يک چارچوب عملی برای تحقق اهداف زير فراهم کندبايد راهبردها  .٣

ان   کمک در بازنگری قوانين ، رويه ها و رو )الف( وق قرباني شهای ملی و داخلی آنچنانکه حق

ودک     وق ک يون حق رای کنوانس ه اج ود و ب ت ش ل رعاي ه طور کام رائم ب اهدان ج ودک و ش ک

  توسط اعضای کنوانسيون کمک کند؛

ی     )ب( ر دولت ازمانهای غي ی، س ات دولت ی، موسس ين الملل ازمانهای ب ا، س ه دولته و  کمک ب

ا،         وانين، خط مشی ه ه طرح و اجرای ق سازمانهای اجتماع محور و ساير طرفهای عالقمند ب

ی      رم م اهدان ج ودک و ش ان ک ه قرباني وط ب م مرب ائل مه ه مس ه ب ائی ک ه ه ا و زوي ه ه برنام

  پردازند؛

د       )ج( ه خود در رون ار روزان ه در ک راهنمائی متخصصان و ،در صورت لزوم، داوطلبانی ک

رای ن  دالت ب ان      ع ا قرباني ی ب ين الملل ه ای و ب ی، منطق طوح مل االن در س ان و بزرگس وجوان

ان جرم و سؤ        رای قرباني کودک و شاهدان جرم ، هماهنگ با اعالميه اصول اساسی عدالت ب

  استفاده از قدرت، برخورد می کنند؛

ان   )د( رم از کودک اهدان ج ودک و ش ان ک ه قرباني رداختن ب انيکه در پ ت از کس کمک و حماي

  .مراقبت می نمايند

  

ت از          .۴ رای حماي د ب مين نماي د تض ائی باي وزه قض ر ح ا، ه ن راهبرده رای  اي در اج

ائی           ه ه ا آموزش، گزينش و روي ع نيازهای آنه قربانيان کودک و شاهدان جرم  و رف

ان       ای کودک ر گروهه ر زي دگی  ب مقتضی بکار گرفته می شوند، جائيکه ماهيت بزه دي

ی    ر م اوت اث ه ای متف ه گون ژه       ب ه وي ان، ب ی کودک ت و آزار جنس د اذي ذارد، مانن گ

 .دختران

  

ه   .۵ ا زمين اء  راهبرده د و ارتق ا   رش اهی و روش ه ش و آگ د  دان ی کن اد م ن  .را ايج اي

يکن شرط آن    راهبردها نه کامل و بی نقص هستند و نه مانع  از توسعه بيشتر هستند ل

 .است که با اهداف و اصول اصلی خود هماهنگ باشند

  



 

ر رسمی و راهبرد .۶ تم های غي دهائی در سيس د در خصوص فراين ين می توان ا همچن ه

ه،          انون، از جمل ری ق ر کيف ه های غي معمول عدالت مانند عدالت اصالحی و در زمين

المت        ودک، س ت از ک ذيرفتن، حماي دی پ ه فرزن الق، ب بس، ط ه، ح دود ب ه مح ا ن ام

 . روانی، تابعيت، مهاجرت و قانون پناهندگان قابل اعمال است

  

II . مالحظات ويژه  

 :اندتدوين شدبا توجه به موارد زير تهيه و  راهبردها .٧

تفاده از   )الف( ه جرم و سؤ اس ان در نتيج ودک در سراسر جه ا ک ه ميليونه اهی از اينک ا آگ ب

ده است و اينکه       قدرت آسيب می بينند و اينکه حقوق اين کودکان به طور مناسب شناسائی نش

  آنها ممکن است هنگام کمک در فرايند دستگاه عدالت با مشکالت مضاعف روبه رو شوند؛

ا سن           با اذعان به اينکه  )ب( د حمايت خاص و متناسب ب تند و نيازمن ذير هس ان آسيب پ کودک

  خود، سطح پختگی و نيازهای ويژه فردی هستند؛

تم      )ج( ه مراحل سيس با اذعان به اينکه دختران به ويژه آسيب پذيرهستند و ممکن است در کلي

  عدالت با تبعيض روبه رو شوند؛ 

ه از     با تائيد اينکه هر گونه تالشی بايد به من )د( ان، از جمل دگی کودک ظور پيشگيری از بزهدي

  طريق اجرای راهبردهای پيشگيری از جرم، انجام گيرد؛

ه          )ه( تند ممکن است در صورتيکه سهوًا ب آگاه ازاينکه کودکانی که قربانی يا شاهد جرم هس

انی و       ا درحقيقت قرب عنوان مجرم تلقی شوند متحمل سختی های مضاعف شوند حال آنکه آنه

  هستند؛ شاهد

وثر     )و( با ياد آوری اينکه کنوانسيون حقوق کودک نيازمنديها و اصولی برای اخذ شناسائی م

ان جرم و سؤ          رای قرباني ه اصول اساسی عدالت ب حقوق کودک ارائه می کند و اينکه اعالمي

رميم و     استفاده از قدرت اصولی برای تامين حق بهرمندی از اطالعات، مشارکت، حفاظت، ت

  برای قربانيان ارائه می کند؛کمک 

رای      )ز( دالت ب ی ع ه اصول اساس ه اعالمي ه ای ک ی و منطق ين الملل ارات ب ادآوری ابتک ا ي ب

رای   قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت را اجرا می کند، از جمله کتابچه مربوط به عدالت ب



 

دو از انتشارات  قربانيان و راهنمای سياستگذاران درخصوص اعالميه اصول اساسی، که هر 

  هستند؛١٩٩٩دفتر کنترل مواد مخدر و پيشگيری از جرم سازمان ملل متحد در سال 

رای توسعه راهبردهای    با  )ح( تائيد تالشهای دفتر بين المللی حقوق کودکان در ايجاد مبنائی ب

  مربوط به قربانيان کودک و شاهدان جرم؛ 

ه  ) ط( ر ب ای بهت ه پاسخ ه رفتن اينک ا در نظر گ د  ب ی توان رم م اهدان ج ودک و ش ان ک قرباني

وار  دگی و حمايت از پروسه عدالت راغب       دکودکان و خانواده های آنها را به افشای م بزهدي

  تر گرداند؛ 

  

د ضمن حفاظت از  ) ی( رم باي اهدان ج ودک و ش ان ک رای قرباني دالت ب ه ع اد آوری اينک ا ي ب

  حقوق متهم و مجرمان محکوم تضمين گردد؛

ه ای         با درنظ )ک( ه گون ه اينکه جرم ب ا توجه ب ر داشتن تنوع سيستم های حقوقی و سنن، و ب

ان      ه قرباني روزافزون به لحاظ ماهيت فراملی است و اينکه نياز است اين نکته تضمين شود ک

  .کودک و شاهدان جرم ازحمايت  برابر در کليه کشورها بهره مند می شوند

 

III . اصول  

وق کودک    .٨ ده است و   آنچنانکه در اسناد بين المللی و به ويژه کنوانسيون حق درج گردي

ان کودک     کار کميته حقوق کودکبا توجه به  و به منظور تضمين عدالت برای قرباني

د اصول    انسجام  و شاهدان جرم، متخصصان و ساير افراد مسئول در رفاه کودکان باي

 :زيررا رعايت کنندبخش 

ت،      . مرتبه شأن و )الف( رو شأن و منزل هر کودکی يک انسان واحد و ارزشمند است و ازاين

  نيازهای خاص، عاليق و حريم شخصی وی بايد رعايت و حفاظت شود؛

هر کودکی حق دارد به گونه ای عادالنه و برابر با وی رفتار شود، صرف . عدم تبعيض )ب(

انونی اش، نسب   يم ق ژاد ق ا ن دين ي ود، وال ژاد خ ان،   نظر از ن يت، زب گ، جنس ت، رن و قومي

د   مذهب، انديشه سياسی و غير سياسی، اصالت ملی، قومی يا اجتماعی، اموال، معلوليت و تول

  . يا ساير وضعيت های ديگر وی



 

ودکی     در حاليکه حقوق متهم و مجرمان محکوم . منافع کامل کودک )ج( بايد حفظ شود، هر ک

اين شامل حق حفاظت و شانس توسعه موزون . ودحق دارد به منافع وی بيشترين توجه داده ش

  .نيز می گردد

  

i (ا سهل          . حفاظت تفاده ي ه سختی، سؤ اس اء و مصونيت از هر گون هر کودکی حق حيات، بق

  انگاری، از جمله سؤ استفاده و سهل انگاری فيزيکی، روانی، ذهنی و عاطفی دارد؛

ii (وزون عه م رای  . توس وقعيتی ب تن م ودکی حق داش ر ک دی از  ه ره من وزون و به عه م توس

اعی دارد   ی و اجتم وی، اخالق ی، معن ی، ذهن د فيزيک رای رش دگی مناسب ب تاندارد زن در . اس

مورد کودکی که دچار آسيب روانی شده است، برای قادر ساختن کودک به منظور بهره مندی 

  .از توسعه هر اقدامی بايد انجام گيرد

  

ه     . حق مشارکت )د( وط ب ودکی، من ی ين دادرسی  آئ هر ک ا و      مل ان نظرات، انديشه ه ، حق بي

ر      ه ب عقايد خود به گونه ای آزادانه و با عبارات خاص خود دارد و حق دارد در تصميماتی ک

د و       ذارد مشارکت نماي ر می گ زندگی وی، از جمله تصميمات اتخاذ شده در فرايند قضائی، اث

فکری و قابليت در حال رشد وی    حق دارد که ديدگاههای وی مطابق با استعداد، سن، پختگی

  .در نظر گرفته شوند

  

IV . تعاريف  

 :در اين راهبردها، تعاريف زير بکار برده می شود .٩

ر  " قربانيان کودک و شاهدان"  )الف( انی      ١٨يعنی کودکان و نوجوانان، زي ه قرب سال سن، ک

ا            ان ي ائی مجرم ب قض ا در تعقي رم ي ا در ج ش آنه ر از نق تند صرف نظ رم هس اهد ج ا ش ي

  گروههای مجرمان؛

ا شاهدان جرم      يعنی اشخاصی که، در چارچوب کاری خود، " متخصصان" )ب( ان ي ا قرباني ب

تند  ن در تماس هس ا اي رای آنه تند و ب دالت هس تگاه ع ان در دس ای کودک ع نيازه ئول رف ا مس ي

ا نيست    اين شامل اين گروهها می باشد. راهبردها قابل اعمال است ه آنه دافعان  : اما محدود ب م

اه     ه رف نل موسس ودک؛ پرس ت از ک درکاران بخش حماي انی؛ دست ان ودک و قرب ان ک و حامي



 

ی، وکالی مدافع؛ پرسنل ديپلماتيک و کنسولی، پرسنل   کودک؛ دادستانها و، در صورت مقتض

انون؛ متخصصان بهداشت        اه؛ مسئوالن اجرای ق برنامه خشونت خانگی؛ قضات؛ پرسنل دادگ

  روانی و پزشکی؛ مددکاران اجتماعی؛

ه  " روند عدالت"  )ج( شامل کشف جرم، تسليم شکايت، تحقيق، تعقيب کيفری و محاکمه و روي

ه اس   س از محاکم ای پ رای       ه دالت ب تم ع ک سيس ده دري ا پرون ه آي ر از اينک ت، صرف نظ

ا             ی ي ين الملل ی، ب ا عرفی محل ر رسمی عدالت ي تم غي بزرگساالن يا نوجوانان يا در يک سيس

  .  منطقه ای رسيدگی شده است

نشانگر رويه ايست که حق کودک درخصوص حمايت را تعادل می بخشد " محورکودک " )د(

  .کودک و افکار وی را در نظر می گيردو اينکه نيازهای فردی 

  

V . حق رفتار توأم با احترام و مالطفت   

د   .١٠ قربانيان کودک و شاهدان بايد به گونه ای خاص و توأم  با حساسيت در رون

يت،     ن، جنس ا، س ی آنه ای آن ت شخصی و نيازه ود، و موقعي ار ش ا رفت ا آنه دالت ب ع

ا  معلوليت و سطح پختگی آنها لحاظ گردد و به وي ژگيهای جسمی، روانی و اخالقی آنه

 . کامًال  احترام گذاشته شود

ا وی   .١١ هر کودکی بايد به عنوان فردی با نيازهای، آرزوها و احساسات فردی ب

 .رفتار شود

ان           .١٢ زان الزم در يک زم ه مي د محدود ب دگی شخصی کودک باي مداخله در زن

ا         االی جمع آوری شواهد باشد ت تانداردهای ب ا اس ه و منصفانه    خاص و ب ايج عادالن نت

 .روند عدالت تضمين گردد

ا،     .١٣ ايش ه ا، آزم برای جلوگيری از سختی های بيشتر برای کودک، مصاحبه ه

ه     ه ب ده ای ک و سايراشکال تحقيق و تفحص بايد توسط کارشناسان حرفه ای آموزش دي

 .نحوی دقيق، احترام آميز و کامل عمل می کنند، انجام شود

ه ای کودک محور    کليه تعامالت شرح   .١۴ داده شده در اين راهبردها بايد به گون

ه    ه ب ا توج د و ب ش ده ودک را پوش اص ک ای خ ه نيازه ب ک يط مناس ک مح در ي



 

رد  ام گي د وی انج ال رش تعدادها، سن، پختکی فکری و قابليت در ح ه . اس د ب ا باي آنه

 .زبانی که کودک به آن زبان تکلم می کند و می فهمد انجام شوند

  

VI . حق مصونيت از تبعيض  

د عدالت     .١۵ ه     قربانيان کودک و شاهدان بايد به يک رون ند ک دسترسی داشته باش

گ،         انونی وی، رن يم ق ا ق دين ي ودک، وال ژاد ک ی از ن يض ناش ل تبع ا در مقاب از آنه

جنسيت، زبان، مذهب، انديشه سياسی و غير سياسی، اصالت ملی، قومی يا اجتماعی، 

 .محافظت نمايد يا ساير وضعيت های ديگراموال، معلوليت و تولد 

ان کودک و شاهدان و        .١۶ رای قرباني روند عدالت و بخش های حمايت موجود ب

ومی،     ينه ق خانواده های آنها بايد به سن، آرزوها، درک، جنسيت، تمايالت جنسی، پيش

اعی     رايط اجتم ه، ش اعی، فرق انی و اجتم ی، زب ی، دين عيت   -فرهنگ ادی و وض اقتص

تعدادها و   مهاجرت يا  پناهندگی و همچنين نيازهای خاص کودک از جمله بهداشت، اس

 .قابليت های وی حساسيت نشان دهد

يت و     .١٧ ه جنس وند ک ر ش د داي ت باي ژه و حماي ای وي وارد، بخش ه در برخی م

ان را    ماهيت متفاوت جرائم خاص عليه کودکان، مانند ايذاء جنسی در خصوص کودک

 .لحاظ نمايد

هر  . سن نبايد مانعی برای حق کودک مبنی بر مشارکت در روند عدالت باشد .١٨

ه              ايش، در نظر گرفت ام آزم ه انج وط ب د، من وان يک شاهد توانمن ه عن کودکی بايک ب

ق فرض شود،   ر موث ا غي ار ي د اعتب ل سن کودک فاق ه دلي د ب شود و شهادت وی نباي

ق و هوشم    ماداميکه  دون کمک     سن يا پختگی کودک دادن شهادت موث ا ب ا ي ندانه را ب

  . ارتباطی و کمک ديگری امکان پذير می سازد

  

VII .  حق مطلع شدن 

اس     .١٩ وقی، از تم دگان حق ا و نماين يم ه ا ق دين ي اهدان، وال ودک و ش ان ک قرباني

ه ای           ه گون د در اسرع وقت و ب د، باي ن رون اوليه آنها با روند عدالت و در سراسر اي

 :مقتضی، از جمله از مسائل زير مطلع گردندمناسب، و به طور ميسر و 



 

ين         )الف( ا ساير خدمات و همچن اعی ي ناختی، اجتم در دسترس بودن خدمات بهداشتی، روانش

ران     دگی، جب ا نماين ابزار دسترسی به اينگونه خدمات همراه با مشاوره حقوقی و غير حقوقی ي

  خسارت و حمايت مالی اضطراری، هر جا که الزم باشد؛ 

تشريفات روند عدالت کيفری برای نوجوانان و بزرگساالن از جمله نقش قربانيان کودک   )ب(

ه        ائی ک هادت دادن، و راهه وه ش دی، و نح ت، زمانبن اهدان، اهمي ازجوئی"و ش دردوران " ب

  تحقيق و محاکمه انجام خواهد شد؛ 

ليم شکايت و مشارکت     مکانيسم های حمايتی موجود  )ج( ام تس ان  برای کودک به هنگ در جري

  تحقيق و دادرسی؛

  جلسات دادرسی و ساير رخدادهای مربوطه؛اماکن خاص و زمانهای  )د(

  قابليت دستيابی به تدابير حمايتی  )ه(

ان کودک و شاهدان          )و( ه روی قرباني ازنگری در تصميماتی ک رای ب مکانيسم های موجود ب

  اثر می گذارد؛

ه      )ز( وق کودک و اعالمي حقوق مربوط به قربانيان کودک و شاهدان مطابق با کنوانسيون حق

  .اصول بنيادی عدالت برای قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت

د   به عالوه، قربانيان کودک، والدين و قيم های آنها  .٢٠ ا باي و نمايندگان قانونی آنه

 :  از موارد زير مطلع شوندسريعًا و به نحو مقتضی، و تا حد ممکن و مقتضی، 

ف( تهم      )ال بس م عيت ح تگيری و وض ت، دس ه بازداش ده، از جمل عيت پرون رفت و وض  /پيش

ائل پس از          يمتهمين و هر گونه تغي ه پيگرد قضائی و مس وط ب ن وضعيت، تصميم مرب ر دراي

  محاکمه و نيجه پرونده؛

د عدالت در آن          )ب( ه رون ا از کشوری ک موقعيت های موجود برای اخذ غرامت از مجرم ي

  .درجريان است، از طريق آئين دادرسی مدنی جايگزين يا هر روند ديگر

  

VIII .حق شرکت در جلسه استماع و بيان ديدگاهها و دغدغه ها  

ان کودک و       .٢١ ادر ساختن قرباني رای ق شاهدان  متخصصان بايد از هيچ تالشی ب

برای بيان نظرات و نگرانی های خود در ارتباط با مشارکت آنها در روند عدالت، از 

 :جمله از راههای زير، دريغ نورزند



 

تضمين اينکه قربانيان کودک و در صورت لزوم شاهدان درموضوعات مشخص شده      )الف(

  فوق مورد مشاوره قرار می گيرند؛ ١٩در بند 

ان ک   )ب( ه روش خود نظرات و        تضمين اينکه قرباني ه و ب تند آزادان ادر هس ودک و شاهدان ق

نگرانيهای خود را در خصوص مشارکت در روند عدالت بيان کنند و همچنين دغدغه هايشان  

د و احساسات         د شهادت بدهن رجيح می دهن ه ت راجع به امنيت درارتباط با متهمين، نحوه ای ک

  خود را در باره نتايج پروسه بيان کنند؛

با توجه به نظرات و نگرانيهای کودک و اگر آنها قادر نيستند وی را اسکان دهند، داليل  )ج( 

  .آنرا برای کودک شرح دهند

  

IX .  حق بهره مندی از کمک موثر  

قربانيان کودک و شاهدان و، در صورت لزوم، اعضای خانواده بايد به کمک  .٢٢

دهای       ا    ۴٠متخصصانی که آموزش مربوطه حسب آنچه در بن ده     ۴٢ت ده است دي آم

ند    ژه کمک و حمايت          . اند، دسترسی داشته باش ن ممکن است شامل بخش های وي اي

ی،    اعی و تربيت ای اجتم ت، بخش ه اوره، بهداش وقی، مش الی، حق ای م د بخش ه مانن

ودک    ازتوانی ک رای ب ای الزم ب اير بخش ه ی و س ای سالمت جسمی و روان بخش ه

ه طور     کليه اين کمک ها بايد نيازهای . باشد ادر سازد ب کودک را رفع کند و وی را ق

 .موثر در کليه مراحل روند عدالت شرکت نمايد

رای     .٢٣ يچ تالشی ب در کمک به قربانيان کودک و شاهدان، متخصصان بايد از ه

ه های             ه کودک هدف مداخل ه ای ک ه گون د ب غ نورزن ه کمک دري هماهنگ کردن ارائ

 .مفرط قرار نگيرد

د      .٢۴ دادگر، مانن خاص ام ده از اش از پرون د از آغ اهدان باي ودک و ش ان ک قرباني

شاهد  تا زمانيکه ديگر نيازی به اين خدمات نباشد ،  / متخصصان امور کودک قربانی

 . کمک دريافت نمايد

ا       .٢۵ ان ب رای کودک متخصصان بايد تدابيری به منظور تسهيل امر شهادت دادن ب

اذ   هدف ارتقاء ارتباطات و درک در  مراحل قبل از دادرسی و در جريان دادرسی اتخ

 : اين تدابير شامل موارد زير است. نمايند



 

  متخصصان قربانی و شاهد  کودک برای رفع نيازهای خاص کودک؛ )الف(

ی     )ب( رای همراه انواده مقتضی ب ه متخصصان و اعضای خ ر، از جمل ت گ اشخاص حماي

  کودک در جريان شهادت؛

  .منصوب کردن ولی برای حمايت از منافع قانونی کودکدر صورت مقتضی،  )ج(

  

X . حق حفظ حريم شخصی  

وان يک موضوع دارای         .٢۶ ه عن د ب حريم شخصی قربانيان و شاهدان کودک باي

 اولويت نخست حفظ شود؛ 

د حفاظت       .٢٧ د عدالت باي ن  . شود اطالعات مربوط به مشارکت کودک در رون اي

قضايا و محدود کردن افشای اطالعات     هدف می تواند از طريق حفظ محرمانه بودن 

ا شاهد است        انی ي د عدالت قرب که  می تواند منجر به شناسائی کودکی شود که دررون

 . قرار گيردا

وان         .٢٨ ا، بعن ردم  ب ه م ر عام ان در براب بايد اقداماتی به منظور حفاظت از کودک

ان         اه در جري ا از شرکت در سالن دادگ انه ه ردم و رس شهادت  مثال، مستثنی کردن م

 .کودک، در صورت مصلحت حسب قانون ملی، اتخاذ گردد

  

XI .   حق مصونيت از سختی در جريان رسيدگی قضائی 

ف،     .٢٩ ان کش ختی در جري وگيری از س ور جل ه منظ دابيری ب د ت متخصصان باي

ان      تحقيق و پيگرد قانونی به منظور تضمين اينکه منافع کودک و شأن ومرتبت قرباني

 .شده است اتخاذ نمايندوشاهدان کودک رعايت 

د،  متخصصان بايد باحساسيت و دقت با قربانيان و شاهدان کودک  .٣٠ برخورد کنن

 :به طور که آنها

ان شرکت در      )الف( ه اينکه وی را در جري از قربانيان و شاهدان کودک حمايت کنند، از جمل

  جريان دادرسی، که به نفع وی است، همراهی نمايند؛

ان و شاهدان        )ب( ه قرباني ه اينکه ب ند، از جمل در خصوص روند قضائی به وی اطمينان بخش

ی   ز از پروسه قضائی انتظار می رود حت ه اينکه چه چي کودک توضيحات روشنی راجع ب



 

ند    ان بخش ه وی اطميني د        . االمکان ب شرکت کودک در جلسات دادرسی و رسيدگی قضائی باي

ين        قبل از موعد مقرر هماهنگ شود و ا امالت ب ن تع رای تضمين استمرار اي زهيچ کوششی ب

  کودکان و متخصصان امر در جريان دادرسی فروگذاری نشود؛

اخير         )ج( د شد مگر آنکه ت ه آغاز خواه تضمين نمايد که به محض فراهم شدن شرايط محاکم

نيز تحقيق راجع به جرائم مربوط به قربانيان و شاهدان کودک . در محاکمه به نفع کودک باشد

ه   ه ب د ک ته باش ود داش اه وج رای دادگ ی ب وانين و مقررات ا، ق ه ه د روي ردد و باي ريع گ د تس باي

  پرونده های مربوط به قربانيان و شاهدان کودک سريعتر رسيدگی شود؛

د منظوره    )د( رويه های کودک محور، از جمله اتاقهای مصاحبه ويژه کودکان، بخش های چن

ان م ان کودک در هم رای قرباني اهدان در آن ب ه موقعيت ش ر ک اهی بهت ای دادگ حل، محيط ه

ه    واقعی از روز ک لحاظ  شده باشد، تنفس در طول شهادت دادن کودک، جلسات رسيدگی در م

رای تضمين        ا ب ه ه رای ارسال ابالغي متناسب سن و پختگی کودک باشد، يک سيستم کارآمد ب

ساير تدابير مقتضی جهت تسهيل   اينکه کودک فقط مواقع ضروری به دادگاه رجوع می کند و 

  .شهادت دادن کودک را مد نظر قرار دهد

 

 :متخصصان همچنين بايد تدابيری را با اهداف زير بينديشند .٣١

رويه های خاص برای گردآوری شواهد و مدارک  از : محدود کردن شمار مصاحبه ها )الف(

قربانيان و شاهدان کودک بايد به منظور کاهش شمار مصاحبه ها، اظهارات، جلسات دادرسی  

ه   و به ويژه تماس غير ضروری با دستگاه قضائی، مانند استفاده از ضبط ويدئوئی  بکار گرفت

  شود؛ 

ا عنايت خاص    تضمين اينکه  )ب( قربانيان و شاهدان کودک، درصورتيکه با نظام حقوقی و ب

وق  ه حق دب تهم مصون باش تنطاق توسط م د، از اس ازگار باش دافع س و در صورت : وکالی م

زای       ای مج تهم، در اتاقه ر م اه و دور از نظ د در دادگ ودک  باي اهدان ک ان و ش زوم، قرباني ل

  ند و محيط های مصاحبه ويژه تعبيه شده باشد؛دادگاه مورد مصاحبه و بازجوئی قرار گير

تضمين اينکه قربانيان و شاهدان کودک به طور کودک محوری مورد بازجوئی قرار می   )ج(

ردد و ارعاب      گيرند و نظارت قضات اجازه داده می شود، شهادت دادن کودکان تسهيل می گ



 

ام        تياران هنگ تفاده از دس ق اس ال از طري وان مث ه عن القوه ، ب ارگيری   ب ا بک واهی دادن ي گ

  .کارشناسان روانشناسی، کاهش می يابد

  

XII . حق بهره مندی از امنيت    

د،        .٣٢ ه خطر افت ان و شاهدان کودک ب د    هرجا که امنيت قرباني دابير خاصی باي ت

ه مراجع ذيصالح و حفاظت      اتخاذ گردد که تهيه و ارائه گزارش از خطرات امنيتی ب

دن کودک   از کودک  ا پس از پروسه قضائی      تضمين گردد تا از آسيب دي ل، حين ي  قب

 .جلوگيری شود

ود          .٣٣ ت ش ا درخواس د از آنه تند باي اس هس ان در تم ا کودک ه ب انی ک متخصص

ده است، در          ه اينکه کودک آسيب دي مراجع ذيصالح را در صورت مشکوک شدن ب

 .لع گرداندحال آسيب ديدن است و يا احتمال می رود که آسيب ببيند، مط

ه      .٣۴ يب ب د و آس اب، تهدي گيری از ارع ائی و پيش د در شناس ان باي متخصص

ان و شاهدان کودک ممکن      . قربانيان و شاهدان کودک آموزش ببينند ه قرباني هر جا ک

ه          ردد ک راهم گ د ف د، شرايط خاصی باي رار بگيرن است هدف ارعاب، تهديد يا آسيب ق

 : ل موارد زير استاين مراقبت ها شام. تضمين شودامنيت کودک 

جلوگيری از تماس مستقيم بين قربانيان و شاهدان کودک و افراد مظنون به جرم در هر  )الف(

  مرحله از تشريفات قضائی؛

   استفاده از احکام محدود کننده دادگاه تحت حمايت سيستم ثبت؛ )ب(

  ؛"عدم تماس"صدور دستور بازداشت قبل از محاکمه متهم و اعمال شرايط ويژه   )ج(

  قرار دادن متهم تحت حبس در منزل؛ )د(

اظتی         )ه( ان و شاهدان کودک تحت پوشش حف راد دادن قرباني در صورت امکان و اقتضاء، ق

  .پليس يا ساير موسسات مربوطه و جلو گيری از افشای مسائل شخصی آنان

  

XIII . حق دريافت غرامت  



 

ور         .٣۵ ه ط ارت ب ران خس رای جب ان، ب د، در صورت امک ودک باي ان ک قرباني

ال و     . کامل، بازگشت به اجتماع و بهبودی غرامت دريافت کنند رای اعم ائی ب ه ه روي

 . دريافت غرامت بايد به آسانی قابل دسترسی و کودک محور باشد

ن     .٣۶ ا را رعايت    به شرط آنکه جريان دادرسی کودک محور باشد و اي راهبرده

ه     تفاده از روي ق اس نمايد، جريان ترميم خسارات کودک و دادرسی کيفری بايد از طري

 . های عدالت اجتماعی و غير رسمی مانند عدالت ترميمی، تحت حمايت قرار گيرد

اه    اخذ خسارت ممکن است شامل دريافت غرامت از مجرم         .٣٧ ه دستور دادگ ب

ران خسارت کودک حسب تصميم دولت و پرداخت          جنائی، کمک از برنامه های جب

ه    . خسارت حسب حکم صادره در جريان دادرسی مدنی باشد د هزين حتی االمکان، باي

های بازتوانی اجتماعی و تربيتی، درمان پزشکی، مراقبتهای درمان روحی و خدمات  

ا  . حقوقی تامين گردد ه ه ام ترميمی و پرداخت غرامت       بايد روي رای اجرای احک يی ب

 . قبل از جريمه تعيين شود

 

XIV . حق بهره مندی از تدابير پيشگيرانه خاص 

ردد،            .٣٨ اذ گ ان اتخ ه کودک رای کلي د ب ه باي گيرانه ای ک دابير پيش ر ت الوه ب ع

دگی      ر بزهدي ژه در براب ه وي استراتژيهای خاصی برای قربانيان و شاهدان کودک که ب

 . عرض آسيب پذير هستند الزامی استيا ت

ين شده ای را       .٣٩ ه خوبی تبي متخصصان بايد مداخله ها و استراتژهای جامع و ب

رار              ورد تعرض مجدد ق ان م ه کودک ه خطر آن وجود داشته باشد ک واردی ک برای م

ه      . گيرند تهيه و اجرا کنند دگی، از جمل زه دي د ماهيت ب اين استراتژيها و مداخله ها باي

زه  تفاده در       ب ؤ اس ی، س رداری جنس ره ب ه، به تفاده در خان ؤ اس ه س وط ب دگی مرب دي

ی        . تاسيسات نهادينه و قاچاق باشد   ن استراتژيها ممکن است شامل استراتژيها مبتن اي

 .بردولت، ابتکارات محلی و شهروندی باشد

 

XV .اجراء 



 

ان و       .۴٠ ا قرباني ه ب رای متخصصانی ک د ب  آموزش مناسب، تربيت و اطالعات باي

دگاههای        ا و دي ود و تقويت روشها، راهکاره شاهدان کودک کار می کنند با هدف بهب

ان و      ه قرباني اس ب وثر و حس ور م ه ط رداختن ب ور حفاظت و پ ه منظ تخصصی و ب

 . شاهدان کودک قابل دستيافت باشد

اهدان   .۴١ ان و ش وثر از قرباني ه طور م ا ب وند ت وزش داده ش د آم متخصصان باي

ه در وا ودک، از جمل ان    ک ای آن ع نيازه ه رف ت و ب دمات تخصصی، مراقب دها و خ ح

 .مبادرت ورزند

 :اين آموزش بايد شامل موارد زير باشد .۴٢

  موازين، استانداردها و اصول حقوق بشر مربوطه از جمله حقوق کودک؛ )الف(

  اصول و وظائف اخالقی دفتر آنان؛ )ب(

  عالمات و نشانه هائی که نشانگر جرائم عليه کودکان است؛ )ج(

ه       )د( از ب د روی ني ا تاکي اع، ب وارد ارج رای م ژه ب ه وي ران، ب ابی بح ون ارزي ا و فن مهارته

  محرمانه بودن قضايا؛

  تاثير، تبعات، از جمله تبعات جسمی و روحی، و شک ناشی از جرائم عليه کودکان؛ )ه(

ه     )و( ک ب رای کم اص ب ون خ دابير و فن ودک ت اهدان ک ان و ش ی  قرباني ان دادرس در جري

  قضائی؛

  مسائل زبانی مرتبط با فرهنگ و سن، دينی، اجتماعی و جنسيتی؛ )ز(

  بزرگسال  -مهارتهای مقتضی ارتباط بين کودک  )ح(

د ضمن        ) ط( ی در خصوص کودک را کاهش می ده فنون مصاحبه و ارزيابی که شک روان

  آنکه کيفيت اطالعات دريافتی از کودک را کاهش می دهد؛

ا درک،    قربانيان و شاهدان کودکمهارتهائی برای برخورد با ) ی( وأم ب به گونه ای حساس، ت

  سازنده و اطمينان بخش؛

  روشهائی برای حفاظت از شواهد و ارائه شواهد و بازجوئی از شاهدان کودک  )ک(

ا    )ل( ه ب ط، متخصصانی ک تفاده توس ورد اس های م ه، و روش وط ب ای مرب ان و نقش ه قرباني

  .کار می کنند شاهدان کودک



 

املی        .۴٣ د بعدی و تع اذ يک راهکار چن متخصصان بايد از هيچ تالشی برای اتخ

در مک به کودکان از طريق آشنا ساختن آنان با طيف گسترده ای از خدمات موجود،   

ان   ت، خدمات بهداشتی،        مانند حمايت از قرب اع، کمک اقتصادی، مشاوره، تربي ی، دف

د  رای        .  حقوقی و اجتماعی فروگذاری نکنن ائی را ب د پروتکل ه ن رويکرد می توان اي

ه        ه ب دهائی ک ين واح اری ب ت همک ور تقوي ه منظ ائی ب يدگی قض ف رس ل مختل مراح

ر چند بعدی  قربانيان و شاهدان کودک خدمات ارائه ميکنند، و همچنين ساير اشکال کا

ال در          ناختی فع اعی و پرسنل روانش تان، خدمات پزشکی، اجتم يس، دادس که شامل پل

 .همان محيط است باشد

ه، در سطوح        همکاری بين المللی   .۴۴ ه بخش های جامع بايد بين کشورها و کلي

ادل            رای هدف تسهيل جمع آوری و تب ل ب ه معاضدت متقاب ی، از جمل ين الملل ملی و ب

ف،  ات و کش اهدان   اطالع ان و ش ی در خصوص قرباني رائم فرامل رد ج ق و پيگ تحقي

 .کودک ارتقاء يابد

متخصصان بايد استفاده از راهبردهای حاضر به عنوان مبنائی برای تدوين و  .۴۵

ه    وضع قوانين و خط مشی های مکتوب، استانداردها و پروتکل هائی با هدف کمک ب

 .داشته باشند قربانيان و شاهدان کودک در روند قضائی را مد نظر

اير  .۴۶ ا س راه ب ه طور دوره ای نقش خود را، هم ند ب ادر باش د ق متخصصان باي

وق      ا حفاظت از حق د ت موسسات در روند عدالت، مورد بازنگری و ارزيابی قرار دهن

 .کودک و اجرای موثر راهبردهای حاضر اطمينان حاصل نمايند

  

III .خشونت عليه زنان  

  اعالميه حذف خشونت عليه زنان . ۴۵

  مجمع عمومی،

ا مساوات،           رتبط ب وق بشرو اصول م انی حق ه جه با اذعان به نياز مبرم به اجرای اعالمي

  امنيت، آزادی، منزلت و عزت نفس کليه انسانها،

وق         انی حق ه جه ه اعالمي ی از جمل ين الملل ناد ب با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اس

اعی    بشر، ميثاق مربوط به حقوق مدنی و سياسی، ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتم



 

ا          ارزه ب ان و کنوانسيون مب ه زن ه اشکال تبعيض علي و فرهنگی، کنوانسيون مبارزه با کلي

  تحقير کننده، غير انسانی يا  و مجازات های  شکنجه و ساير رفتارها

ارزه       وثر کنوانسيون مب ه اينکه اجرای م ه         با اذعان ب ان ب ه زن ه اشکال تبعيض علي ا کلي ب

ان،     ه زن ونت علي ع خش ه رف ه اعالمي رد و اينک د ک ان کمک خواه ه زن ونت علي و خش مح

  مندرج در قطعنامه حاضر، اين روند را تقويت و اجراء خواهد کرد،

ه      نگران از اينکه خشونت عليه زنان مانعی برای تحقق مساوات، توسعه و صلح است، ک

د            ورد تائي ان م رای پيشرفت زن ايروبی ب ه ن ده نگران ز در استراتژيهای آين اين موضوع ني

نهاد         ان پيش ه زن ا خشونت علي ارزه ب رای مب قرار گرفته است که در آن يک سری تدابير ب

  نوانسيون مبارزه با کليه اشکال تبعيض عليه زنان، شده است، و با اجرای کامل ک

ان محسوب           ادی زن ای بني وق و آزاديه ان نقض حق ه زن با تائيد اين مطلب که خشونت علي

ا  ابطال می        ل و ي ا را خدشه دار و زاي می شود و بهره مندی آنان از اين حقوق و آزاديه

ا در   سازد، و با ابراز نگرانی از ناکامی بلند مدت در حفاظت و ارتقاء اين حقوق و آزاديه

  مورد خشونت عليه زنان،

با اذعان به اينکه خشونت عليه زنان بيان روابط قدرت نابرابر تاريخی بين مردان و زنان 

ت از        ين ممانع ان همچن ه آن يض علي ان و تبع ر زن ردان ب تيالی م ه اس ر ب ه منج ت، ک اس

ان يکی از      ه زن اعی     پيشرفت کامل آنان ، و اينکه خشونت علي سازوکارهای اساسی اجتم

  است که از خالل آن زنان در موقعيتی کمتر از مردان قرار داده می شوند،

برخی گروههای زنان، مانند زنان متعلق به گروههای اقليت، زنان بومی، نگران از اينکه 

ان بی            اده، زن ا دور افت تائی ي ان ساکن در اجتماعات روس اجر، زن ان مه زنان پناهنده، زن

اع ان         بض ول، زن ان معل ال، زن ران خردس ت، دخت ا در بازداش ات ي ان در موسس ت، زن

  زنان در شرايط درگيری مسلحانه، به ويژه در برابر خشونت آسيب پذير هستند،سالمنمد، 

د      درج در بن ه من اد آوری نتيج ا ي اعی      ٢٣ب ادی و اجتم ورای اقتص ه ش ميمه قطعنام  ض

ه   ٢۴مورخ    1990/15 انواده و         ١٩٩٠م ان در خ ه زن ه شناسائی اينکه خشونت علي ک

ا        د ب ز باي ق و فرهنگ ني جامعه انزجار آور است و به ميزان درآمد، نيز مرتبط است، طب

  اقدامات عاجل و موثر هماهنگ شود تا از بروز اين خشونت جلوگيری بعمل آيد،



 

اعی شماره   همچنين با يادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجت  ٣٠مورخ    1991/18م

ی را مطرح             ١٩٩١مه  ين الملل ند ب رای يک س ه چارچوبی ب نهاد تهي ه در آن شورا پيش ک

  کرد که آشکارا به موضوع خشونت عليه زنان بپردازد،

ت، جديت و اهميت  ه ماهي ده ب ان در جلب توجه فزاين ای زن بش ه تقبال از نقش جن ا اس ب

  معضل خشونت عليه زنان،

اعی، سياسی و اقتصادی         نگران از  وقی، اجتم ری حق ه براب تيابی ب اينکه فرصت های دس

  در جامعه، از جمله با خشونت مستمر و فراگير، محدود می گردد،

ه        ه تعريف روشن و جامعی از خشونت علي با اعتقاد به اينکه در پرتو مطالب فوق نياز ب

ان از محو     رای اطمين وق الزم ب ين آشکار حق ين تبي ان و همچن ان در   زن ه زن خشونت علي

ت، و          ا اس ئوليتهای آنه ا مس اط ب ورها در ارتب د کش ه تعه ود دارد، ک کال آن وج ه اش کلي

  همچنين تعهد جامعه بين المللی به طور کلی برای محو خشونت عليه زنان است،

ر اعالم می دارد و درخواست می         ان را در زي ه زن رسمًا اعالميه مبارزه با خشونت علي

ه اطالع همگان برسد و رعايت       نمايد که هر  ه ب کوششی بايد به انجام برسد تا اين اعالمي

  :شود

  

  ١ماده 

ر     " خشونت عليه زنان"، عبارت به موجب اين اعالميه ر خشونت ب ی ب يعنی هر عمل مبتن

ردد از             ان گ رای زن ج و مشقت ب ا رن ی ي ا روان پايه جنسيت که به آسيب جسمی، جنسی ي

تبدانه از آزادی، خواه در مالء     جمله تهديد به انجام اين اع مال، زور يا محروم ساختن مس

ته  ه آن وجود داش ال منجر شدن ب ا احتم دگی خصوصی، منجر شود و ي ا در زن ام و ي ع

  .باشد

  

  ٢ماده 

ا، را       ه آنه ه محدود ب ا ن خشونت عليه زنان بايد به گونه ای تعبير شود که عناصر زير، ام

  :در بر گيرد



 

ف( تفاده     )ال ؤ اس اری، س ه کتک ک انواده از جمل ی در خ ی و روان می، جنس ونت جس خش

ه عنف در          جنسی از دختران خردسال  ه، تجاوز ب ه جهيزي وط ب انواده، خشونت مرب در خ

رای       ان آور ب نتی زي های س ار روش ران و س ان و دخت ردن زن ه ک وئی، ختن دگی زناش زن

  ؛زنان، خشونت غير همسری و خشونت مربوط به استثمار

ؤ     )ب( ف، س ه عن اوز ب ه تج ه از جمل طح جامع ی  در س می، جنسی و روان ونت جس خش

ی و آموزشی و          ار، در موسسات تربيت ذاء جنسی و ارعاب در محيط ک استفاده جنسی، اي

  جاهای ديگر، قاچاق زنان و فحشای اجباری؛

اق               )ج( ه اتف ا ک د يک حکومت، هر ج ه تائي ا ب ی توسط ي خشونت جسمی، جنسی و روان

  .فتدبي

  

  ٣ماده 

ان ای   زن ه ه ادی در زمين ای بني وق و آزاديه ه حق ر و حمايت از کلي دی براب ره من حق به

ه شامل     . سياسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و ساير زمينه ها را دارند وق، از جمل ن حق اي

  :موارد زير است

  حق حيات؛ )الف(

  حق بهره مندی از مساوات و برابری )ب(

  فرد؛حق آزادی و امنيت  )ج(

  حق حمايت برابر به موجب قانون؛ )د(

  حق آزاد بودن از کليه اشکال تبعيض؛ )ه(

  حق بهره مندی از باالترين استاندارد ممکن بهداشت جسمی و روانی؛ )و(

  حق بهره مندی از شرايط عادالنه و مناسب کاری؛ )ز(

ر   )ح( ا تحقي انی ي ر انس ای  غي ازات ه ا و مج اير رفتاره ا س حق مصونيت از شکنجه، ي

  .کننده

   

  ۴ماده 



 

کشورها بايد خشونت عليه زنان را محکوم کنند و نبايد به هر گونه رسم، سنت يا مالحظه 

د         تناد کنن ا محو آن اس دات خود در رابطه ب کشورها  . دينی برای شانه خالی کردن از تعه

ت    ا اس د ب ه         باي ی خشونت علي اخير سياست ريشه کن دون ت ای مقتضی و ب ه راهه فاده از کلي

  :زنان را دنبال کنند و، از اينرو، بايد

ه       )الف( ا کلي ارزه ب ه کنوانسيون مب اگر تا کنون اقدامی ننموده اند تصويب يا ملحق شدن ب

را  ده در خصوص آن ل ش تثنائات قائ ا اس د ي ان را لحاظ کنن ه زن حذف اشکال تبعيض علي

  کنند؛

  از وارد شدن به خشونت عليه زنان اجتناب کنند؛ )ب(

ی،           )ج( وانين مل ق ق ق و تفحص و، طب وگيری، تحقي رای جل ژه ای ب اط وي ت و اختي دق

مجازات کليه رفتارهای خشونت آميز عليه زنان را اعمال نمايند، خواه اين رفتارها توسط  

  حکومت يا توسط اشخاص خصوصی انجام شده باشد؛

رميم          )د( ه کردن و ت رای تنبي ی ب وانين مل اری و اداری در ق دنی، ک مجازاتهای کيفری، م

د  رار ميگيرن ورد خشونت ق ه م انی ک ه زن ارات وارده ب ه هدف خس انی ک د؛ زن ين کنن تعي

ای         ت ه ی، غرام وانين مل ق ق دالت و، طب ازوکار ع ه س د ب د باي ی گيرن رار م ونت ق خش

ان      عادالنه و موثر برای ترميم زيان وارده  د زن ند؛ کشورها باي به آنها دسترسی داشته باش

  را از حقوق خود در درخواست کردن غرامت از خالل اين سازوکارها مطلع سازند؛

ه هر     )ه( ان علي امکان تهيه و توسعه طرح های عمل ملی به  منظور ارتقاء حمايت از زن

د و            ن هدف در طرح های موجود را لحاظ کنن ا اي ادی ب دن مف شکل از خشونت، يا گنجان

ان می    همکاری سازمانهای غير دولتی، به ويژه سازمانهائی که به مساله خشونت عليه زن

  پردازند، را جلب نمايند؛

وقی،           ر )و( ت حق ا ماهي دابير ب ن ت ه اي امع، و کلي و ج ه نح گيرانه ای، ب ای پيش اهکاره

اء می           ه هر شکل از خشونت را ارتق ان علي ه حمايت از زن سياسی، اداری و فرهنگی ک

ه         وانين حساس ب ل ق ه دلي ان ب دهد، توسعه بخشند  و تضمين نمايند که بزه ديدگی مجدد زن

  مداخله های ديگر اتفاق نمی افتد؛ مالحظات جنسيتی، رويه های اجرائی يا

زوم در   )ز( ود و در صورت ل ابع موج ه من ه ب ا توج االترين سطح ممکن ب ا ب تضمين، ت

ی،      ين الملل اری ب ارچوب همک ی،      چ ورت مقتض ونت و، در ص ورد خش ان م ه زن اينک



 

ان،   کودکان آنان کمک ويژه مانند توانبخشی، کمک در مراقبت و پشتيبانی از کودک، درم

اور اختارهای  مش ين س ا و همچن ه ه اعی ، تسهيالت و برنام تی و اجتم دمات بهداش ه، و خ

ازتوانی        ا و ب ی آنه اء ايمن رای ارتق حمايتی  دريافت می کنند،  و بايد کليه تدابير مقتضی ب

  جسمی و روانی آنها را اتخاذ کنند؛

ان  )ح( ه زن ی خشونت علي ه ريشه کن وط ب ای مرب رای فعاليته ابعی ب ی من در بودجه دولت

  بگنجانند؛

دان دولت      ) ط انون و کارمن اموران اجرای ق اقداماتی اتخاذ کنند که اطمينان حاصل شود م

ان     ه زن ونت علي ازات خش ق و تفحص و مج ت، تحقي تهای ممانع رای سياس ئول در اج مس

  آنها در خصوص نيازهای زنان دريافت می کنند؛ آموزش الزم برای حساس کردن

الح  ) ی ور اص ه منظ وزش را ب ت و آم ه تربي ژه در زمين ه وي ی، ب دابير مقتض ه ت کلي

ين     ان و همچن ردان و زن ار م ی رفت اعی و فرهنگ ای اجتم ور معياره ه منظ ی ب ه کن ريش

يوه های    ودن زن          تبعيض، ش ر انديشه پست ب ی ب ه های ديگر مبتن ه روي ا   مرسوم و کلي ي

ردان،      ان و م اده زن ا افت پست بودن هر يک از جنس زن و مرد و بر پايه نقش های پيش پ

  ؛اتخاذ کنند

ائی   )ک( ردازد و آماره ع آوری اطالعات بپ ه جم د، ب اتی را گسترش ده ای تحقيق فعاليته

ه شيوع اشکال مختلف خشونت       تهيه کند، به ويژه در ارتباط با خشونت خانگی، مربوط ب

ان و ه زن ه  علي ودن و عواقب خشونت علي ر ب ت، خطي ل، ماهي ق پيرامون عل تقويت تحقي

ه        رميم خشونت علي ه منظور پيشگيری و ت زنان و در خصوص کارائی تدابير اجرا شده ب

  زنان؛ اين آمارها و يافته های حاصل از تحقيقات منتشر خواهد شد؛

تدابيری به منظور ريشه کنی خشونت عليه زنان که به ويژه در برابر خشونت آسيب    )ل(

  د؛نپذير هستند اتخاد کن

ل      )م( در ارائه گزارشهای درخواستی در چارچوب اسناد حقوق بشر مربوطه سازمان مل

ه منظور اجرای   ده ب اذ ش دابير اتخ ان و ت ه زن ا خشونت علي اتی در رابطه ب د اطالع متح

  اضر بگنجانند؛اعالميه ح

ه حاضر را      )ن( درج در اعالمي ه منظور کمک در اجرای اصول من ائی ب ه راهبرده تهي

  حمايت کنند؛



 

نقش مهم جنبش زنان و سازمانهای غير دولتی در سراسر جهان را در ارتقاء آگاهی  )س(

  ها و کاهش معضل خشونت عليه زنان به رسميت بشناسند؛

ند و در سطوح    )ع( اء بخش هيل و ارتق ی را تس ر دولت ازمانهای غي ان و س بش زن ار جن ک

  محلی، ملی و منطقه ای با آنها همکاری کنند؛

ی         )ف( ه ريشه کن د ک تند تشويق کنن سازمانهای غير دولتی منطقه ای را که عضو آن هس

  .خشونت عليه زنان را در برنامه های خود، به گونه ای مقتضی، بگنجانند

  

  ۵اده م

ه   ود ب د در حيطه صالحيت خ ل باي ازمان مل تم س ای تخصصی سيس ه ه ا و موسس ارگانه

ن رو        د و از اي ه حاضر مشارکت کنن شناسائی و تحقق حقوقو اصول ارائه شده در اعالمي

  :بايد ، از جمله

ف( رای     )ال ه ای ب تراتژيهای منطق ف اس دف تعري ا ه ه ای ب ی و منطق ين الملل اری ب همک

ی   ه کن ه ريش وط ب ای مرب ه ه الی از برنام ادل تجارب و حمايت م ونت، تب ا خش ارزه ب مب

  خشونت عليه زنان را تقويت کنند؛

ائله        )ب( ين اشخاص پيرامون مس اهی ب زايش آگ همايش ها و سمينارها با هدف ايجاد و اف

  ه با خشونت عليه زنان را ارتقاء بخشند؛مبارز

هماهنگی و تبادل بين سيستم سازمان ملل و نهادهای معاهده حقوق بشر را به منظور   )ج(

  پرداختن به خشونت عليه زنان به طور موثر ارتقاء بخشند؛

ل     )د( ازمان مل تم س ای سيس ازمانها و نهاده ده توسط س ام ش ای انج ل ه ه و تحلي در تجزي

ون رو ت    پيرام ه موقعي ع ب ای دوره ای راج زارش ه د گ اعی، مانن دها و معضالت اجتم ن

  اجتماعی جهان، بررسی روند خشونت عليه زنان را بگنجانند؛ 

ردن موضوع     )ه( رای وارد ک ل ب ازمان مل تم س ای سيس ازمانها و نهاده ين س اهنگی ب هم

ای زن         ه گروهه ا ارجاع ب ه خصوص ب ه  خشونت عليه زنان در برنامه های جاری، ب ان ب

  ويژه آسيب پذير در برابر خشونت، را ارتقاء بخشند؛

ند و در   )و( تدوين راهبردها يا رساله هائی در رابطه با خشونت عليه زنان را ارتقاء بخش

  اين راستا تدابير مورد اشاره در اعالميه حاضر را لحاظ نمايند؛



 

ا در      )ز( ائف آنه ام وظ ور مقتضی، در انج ه ط ان، ب ه زن ونت علي ا خش ارزه ب أله مب مس

  رابطه با اجرای اسناد حقوق بشر لحاظ کنند؛

  .همکاری کنندبا سازمانهای غير دولتی در پرداختن به مسأله خشونت عليه زنان  )ح(

  

  ۶ماده 

ان منجر   هيچ چيز در اعالميه حاضر نبايد بر هيچ بندی که به ريشه کنی  خشونت عليه زن

ين              ناد ب ا ساير اس ده ي ا هر کنوانسيون، معاه وانين يک کشور ي گردد و ممکن است در ق

  .المللی معتبر در يک کشور درج شده باشد، اثر بگذارد

  

ان در          .  ۴۶ ه زن ی در خصوص ريشه کنی خشونت علي دابير عمل نمونه استراتژيها و ت

  زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری 

  

ه استراتژيهای مختلف            .١ د ک اء می کن ان الق ه زن ماهيت چند بعدی خشونت علي

ات مختلف آن الزم است رای اشکال مختلف خشونت و جه ی، . ب دابير عمل ت

ه پيشگيری        د در زمين ر می توان استراتژيها و فعاليتهای شرح داده شده در زي

ان و         ه زن ه معضل خشونت علي رداختن ب رای پ ری ب ارد از جرم و عدالت کيف

ود ارت   . ش د، عب ده باش ين ش ر تبي ه ای ديگ ه گون ه ب واردی ک ز م ان"بج " زن

  .نيز می باشد" دختران خردسال"شامل 

ا خشونت       .٢ ارزه ب ه مب درج در اعالمي با يادآوری تعريف خشونت عليه زنان من

برنامه عمل تصويب شده توسط   عليه زنان و درج مکرر آن در درج شده در 

ان،  انی زن رانس جه ارمين کنف ی چه دابير عمل تراتژيها و ت ه اس در نمون

خصوص مبارزه با خشونت عليه زنان در زمينه پيشگيری از جرم و عدالت    

رده    کيفری  به تدابيری می پردازد که توسط دولتها در برنامه عمل تصويب ک

ر  اند، با در نظر داشتن اينکه برخی گروهها ی زنان به طرز ويژه ای در براب

 .خشونت آسيب پذير هستند



 

ال وارد کردن             .٣ ه سياست فع از ب ژه ني ه وي ی ب دابير عمل نمونه استراتژيها و ت

ه           وط ب ه های مرب ا و برنام ه خط مشی ه يک ديدگاه مبتنی بر جنسيت در کلي

ه          ر ب ه  و براب تيابی عادالن ری جنسيتی و دس ان و تحقق براب خشونت عليه زن

دف ت ع ين ه ين تع ازی  وازن دالت و همچن ای تصميم س ه ه يتی در زمين جنس

ند     ی شناس ميت م ه رس ان را ب ه زن ونت علي ذف خش ا ح ربتط ب ه  .م نمون

ين           ناد ب ا اس ائی هماهنگ ب وان راهبرده ه عن د ب ی باي استراتژيها و تدابير عمل

ا  ن، المللی مربوطه، از جمله کنوانسيون مبارزه با کليه اشکال تبعيض عليه زن

ا هدف         دنی و سياسی، ب وق م ی حق ين الملل کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق ب

 .اعمال گردداجرای موثر و عادالنه آن 

نمونه استراتژيها و تدابير عملی بايد توسط کشورهای عضو و ساير واحدها،   .۴

ه منظور تسهيل            انون، ب ر ق رد در براب ری زن و م ه اصل براب بدون خدشه ب

پرداختن به اشکال مختلف خشونت عليه زنان در سيستم  تالشهای دولتها برای

 .عدالت کيفری اجرا شوند

ر رسمی  .۵ ری رسمی و غي ی تثبيت براب دابير عمل تراتژيها و ت ه اس هدف نمون

ان   . زنان و مردان است ه زن نمونه استراتژيها و تدابير عملی رفتار ترجيحی ب

ا  نمی دهد بلکه  ه    هدف اين است که هر گونه نابرابری ي اشکالی از تبعيض ک

زنان در دسترسی به عدالت، به ويژه در ارتباط با رفتار های خشونت آميز با 

 .آن مواجه هستند، رفع شود

  

I .  قانون کيفری 

 :از کشورهای عضو تقاضا می شود .۶

ه های         )الف( ين دادرسی و روي وانين، آئ ابی و اصالح ق به طور دوره ای به بازنگری، ارزي

ه و  ود، ب ذف     قضائی خ ا را در ح ارائی آنه ا ارزش و ک د ت دام کنن ود اق ری خ وانين کيف ژه ق ي

خشونت عليه زنان تضمين کنند و شرايطی را که خشونت عليه زنان را اجازه می دهد و يا به 

  آن تمکين می کند حذف کنند؛



 

ازنگری،   )ب( قوانين کيفری و مدنی خودو را در چارچوب نظامهای حقوقی ملی خود مورد ب

د   رار دهن ه            ارزيابی و اصالح ق ز علي ه رفتارهای خشونت آمي ه کلي ا تضمين حاصل شود ک ت

  زنان ممنوع می گردد و در غير آن صورت، تدابيری در اين زمينه بينديشند؛

ا تضمين حاصل        )ج( د ت رار دهن قوانين کيفری خود را مورد بازنگری، ارزيابی و اصالح ق

  :شود که

 i (اه آورده می           اشخاصی که در موضوعات ه دادگ ز ب ه جرائم خشونت آمي وط ب قضائی مرب

لحه و  تفاده از اس ا را در تملک و اس وان آنه وند می ت ين جرائمی ميش ه چن ا محکوم ب شوند ي

  ساير سالحهای قانونمند، در چارچوب نظامهای حقوقی خود، محدود کرد؛

ii (  ذا ان     می توان افراد را در چارچوب نظامهای حقوقی ملی خود از اي د زن ا تهدي ء، ارعاب ي

  .بازداشت

  

II . دادرسی کيفری آئين  

از کشورهای عضو درخواست می گردد به طور مقتضی نسبت به بازنگری،  .٧

ارزيابی و اصالح آئين دادرسی کيفری خود اقدام کنند تا اطمينان حاصل شود  

 :که

ا       )الف( ه محيط ه رای وارد شدن ب پليس با مجوز قضائی الزم حسب قانون، اختيارات کافی ب

ه ضبط و مصادره       ان، از جمل ه زن وارد خشونت علي راد خاطی در م ه دستگيری اف دام ب و اق

  اسلحه، را دارد؛

ده    )ب( ر عه مسؤوليت نخست برای انجام تعقيب های کيفری بر عهده مقامات تعقيب است و ب

  آماج خشونت بوده اند نيست؛زنانی که 

زنانی که هدف خشونت بوده اند فرصت دارند در دادرسی در محکمه حاضر شوند و در   )ج(

ن               ه اي يده شده است ک دابيری انديش ين ت د و همچن ا ساير شاهدان شهادت دهن شرايط مساوی ب

  گواهی دادن را تسهيل نمايد و از حريم شخصی آنها حمايت کند؛

د و اصول  )د( اع قواع ان نيست و دف ه زن اع متضمن تبعيض علي ا تحت  دف ار ي وان افتخ عن

  تحريک به عامالن خشونت عليه زنان اجازه فرار از مسئوليت کيفری را نمی دهد؛



 

ه      )ه( ز علي مجرمانی که تحت تاثير الکل يا مواد مخدر آگاهانه مرتکب رفتارهای خشونت آمي

  ونه مسئوليت ديگری نيستند؛زنان می شوند معاف از مسئوليت کيفری يا هر گ

تثمار توسط مجرم در  )و( تفاده، تعقيب و اس ز، سؤ اس ر رفتارهای خشونت آمي شواهد دال ب

  جريان دادرسی در دادگاه، و مطابق با اصول قانون کيفری ملی، لحاظ می گردد؛

د  دادگاهها، منوط به قانون اساسی کشور خود، اختيار صادر کردن احکام حفاظتی يا  )ز( تحدي

کننده در موارد خشونت عليه زنان، از جمله اخراج شخص خاطی از منزل، منع کردن تماس   

د در      ی توانن د و م زل، را دارن ارخ من ل و خ ده، در داخ يب دي ای آس ار طرفه انی و س ا قرب ب

  موارد نقض اين احکام اقدام به مجازات وی نمايند؛

ين ام    )ح( رای تض ع الزم ب وان در مواق ی ت دابيری م ان و    ت ای آن انواده ه ان و خ ت قرباني ني

  حمايت از آنان از ارعاب و انتقام جوئی اتخاذ کرد؛

ه  خطرات امنيتی در تصميمات اتخاذ شده راجع به آراء غير حبسی يا شبه حبسی، ) ط آزادی ب

  .، آزادی موقت، عفو مشروط يا تعليق مجازات در نظر گرفته می شوندقيد کفالت

  

III .پليس  

 :عضو تقاضا می شود، در چارچوب نظامهای حقوقی ملی خوداز کشورهای  .٨

ه    )الف( وط ب ای قضائی مرب ه ه ين دادرسی و روي وانين، آئ ی ق اد اجرائ ه مف د ک تضمين کنن

ز         ه رفتارهای خشونت آمي ه هم ردد ک خشونت عليه زنان به طور مستمر به نحوی تنفيذ می گ

  با آن برخورد ميشود؛کيفری عليه زنان شناسائی و مطابق نظام عدالت کيفری 

ه            )ب( انی ک زل شأن زن ه موجب تن د ک دوين کنن ه و ت يک سری فنون تحقيق و تفحص را تهي

د ضمن آنکه        ا را کاهش ده دگی آنه مورد خشونت قرار گرفته اند نشود و اينکه مداخله در زن

  استانداردهائی برای گردآوری بهترين شواهد را فراهم آورد؛

های  )ج( ه روش د ک تگيری، بازداشت و     تضمين کنن ه دس ع ب ميمات راج ه تص يس، از جمل پل

شرايط هر شکل از آزادی مجرم نياز به امنيت قربانی و ساير اشخاص مرتبط در خانواده وی 

انع از         ز م ها ني ن روش ه اي ه کلي د و اينک ی گيرن ر م ر آن را در نظ اعی و غي اظ اجتم ه لح ب

  رفتارهای خشونت آميز می گردد؛

  ر می دهند که سريعًا به موارد خشونت عليه زنان واکنش نشان دهد؛به پليس اختيا )د(



 

اری است و    )ه( تضمين کنند که اعمال اختيار توسط پليس مطابق قانون و مجموعه قوانين رفت

  اينکه پليس به دليل هر گونه تخطی از اين مقررات مسئول شمرده خواهد شد؛

اتی،        )و( طح عملي ه در  س يس، از جمل ای پل ه نيروه ه ب د ک ب نماين ويق و ترغي ان را تش زن

  .بپيوندند

  

IV .محکوميت و اصالح  

 : از کشورهای عضو تقاضا می شود به نحومقتضی  .٩

ف( ابی و       )ال ازنگری، ارزي ورد ب ود را م ت خ دور محکومي ای ص ه ه ا و روي ی ه ط مش خ

  :اصالح قرار دهند تا اطمينان حاصل شود آنها با اهداف زير مطابقت دارند

i( مسئول شمردن مجرمان به دليل رفتارهای خشونت آميز آنان عليه زنان؛  

ii( متوقف کردن رفتار خشونت آميز؛ 

iii(  انواده های       در نظر گرفتن تاثير آراء صادره ه عضو خ انی ک در خصوص مجرم

 آنان هستند بر قربانيان و اعضای خانواده آنها؛

iv( افزايش تنبيهاتی که با تنبيهات برای ساير جرائم خشونت آميز قابل مقايسه هستند؛ 

ا          )ب( ه آزادی مجرم از حبس ي وده است از هر گون تضمين کنند که زنی که هدف خشونت ب

قربانی با افشای اين موضوع بر اهميت حفظ حريم شخصی مجرم   بازداشت در جائيکه امنيت 

  ارجح باشد، باخبر خواهد شد؛

د صدور        )ج( دگی در رون زه دي اثير ب ی و ت در نظر گرفتن شدت و عمق آسيب جسمی و روان

ه موجب        ائی ب ه ه ين روي محکوميت، از جمله از طريق اظهارات موثر قربانی در جائيکه چن

  شود؛قانون مجاز شمرده می 

قراردادن طيف کاملی از شرايط صدور محکوميت به دادگاه به منظور حمايت از قربانی،  )د(

  ساير اشخاص متاثر از جرم و جامعه از خشونت بيشتر؛

ان و اصالح مجرم     )ه( تضمين کنند که قاضی صادر کننده حکم تشويق می شود به اينکه درم

  را در زمان صدور حکم پيشنهاد نمايد؛

ل در       تضمي )و( ه هر دلي ه ب انی ک ه زن ن نمايند که تدابير مقتضی برای ريشه کنی خشونت علي

  بازداشت به سر می برند وجود دارد؛



 

ه و     )ز( رم تهي ينه مج ان و پيش ف مجرم ای مختل رای گروهه ان ب ای اصالح مجرم ه ه برنام

  ارزيابی نمايند؛

  .يفری حمايت ميکننداز امنيت قربانيان و شواهد قبل از، حين و بعد از دادرسی ک )ح(

  

V . حمايت از قربانی و کمک به وی  

 : به نحو مقتضی از کشورهای عضو تقاضا می شود .١٠

ران   )الف( ای جب وق و راهه ون حق د اطالعات پيرام وده ان ورد خشونت ب ه م انی ک رای زن ب

اره شرکت در دادرسی           ر اطالعات در ب د، عالوه ب ه آن را کسب کنن خسارت و اينکه چگون

  کيفری و برنامه ريزی، پيشرفت و تعيين تکليف نهائی پرونده فراهم نمايند؛

ليم و پيگيری شکايات رسمی کمک و ترغيب    زنانی که هدف خشونت بوده اند را در تس )ب(

  نمايند؛

ه های رسمی      )ج( ق روي تا تضمين حاصل شود که زنانی که مورد خشونت بوده اند، از طري

ه حق        د، از جمل ه متحمل شده ان و غير رسمی، غرامت سريع و عادالنه ای برای خساراتی ک

  نند؛درخواست جبران خسارت غرامت از مجرمان يا دولت، دريافت می ک

نسبت به نيازهای زنان مورد خشونت قابل دسترسی و رويه ها و سازوکارهای دادگاه که  )د( 

  حساس هستند فراهم نمايند و اينکه رسيدگی عادالنه به پرونده ها را تضمين نمايند؛

ام     )ه( ن احک ه اي ده، جائيک دود کنن ام مح ت قضائی و احک رای حماي ت ب تم ثب اد يک سيس ايج

د       حسب قانون ملی ری بتوانن ا مسئوالن عدالت کيف مجاز شمرده می شوند، به طوريکه پليس ي

  .سريعًآ تعيين کنند که آيا چنين حکمی در جريان است يا خير

  

VI . خدمات بهداشتی و اجتماعی  

ش   .١١ اری بخ ا همک ود، ب ی ش ت م و در خواس ورهای عض از کش

ی و  ر دولت ازمانهای غي ا، س ربط، نهاده ه ای ذي ای حرف خصوصی، انجمن ه

ان تالش می     جمله سازمانهای اجتماعی، از  سازمانهائی که برای مساوات زن

 :کنند و موسسات پژوهشی، به نحو مقتضی



 

رای اسکا   شبکه  )الف( ه      پويائی از تأسيسات و خدمات ب انی ک ان و کودک وری زن ن موقت و ف

امين        اد، ت د را ايج وده ان در خطر قرار گرفتن در معرض خشونت هستند و يا هدف خشونت ب

  مالی و هماهنگ نمايند؛

ع بحرا و مشاوره         )ب( ه در مواق خدماتی مانند خطوط تلفن اطالعاتی رايگان، خدمات مداخل

د  چند منظوره حرفه ای و گروههای حمايتی برای پشت يبانی از زنانی که مورد خشونت بوده ان

  و کودکان آنها ايجاد، تامين مالی و هماهنگی نمايند؛

گسترش آن و سؤ استفاده از به منظور هشداردادن عليه الکل و جلوگيری از برنامه هائی  )ج(

دارو طرح و تحت حمايت قرار دهند، به توجه به مشاهده سؤ مصرف الکل و دارو در اغلب    

  خشونت عليه زنان؛موارد 

طراری، و          )د( ی و اض م از خصوص کی، اع دمات پزش ين خ ر ب ط بهت ردن رواب رار ک برق

موسسات عدالت کيفری برای مقاصد گزارش دهی و ثبت و پاسخگوئی به رفتارهای خشونت   

  آميز عليه زنان؛

ر توسعه رويه های نمونه برای کمک به شرکت کنندگان در سيستم عدالت کيفری به منظو  )ه(

  پرداختن به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند؛

رای پرداخت       )و( ری ب تم عدالت کيف نمونه رويه هائی برای کمک به شرکت کنندگان در سيس

  به زنانی که مورد خشونت بوده اند تهيه و تدوين کنند؛

رای   در صورت لزوم، واحدهای تخصصی )ز( با افرادی از شاخه های مربوطه که به ويژه ب

ان           ه زن وارد خشونت علي انی در م ا و حساسيت های قرب دگی ه ده   برخورد با پيچي آموزش دي

  .باشند تأسيس نمايند

  

VII . آموزش   

ازمانهای     .١٢ اری س ا همک ود، ب ی ش ورهای عضو در خواست م از کش

ا      غير دولتی از جمله سازمانهائی که برای مساوات  د، و ب ان تالش می کنن زن

 :همکاری انجمن های حرفه ای، به نحو مقتضی

ف( رای     )ال داخل فرهنگی ب يت و ت ه موضوع جنس يت ب ا حساس اری ب وزش اجب ای آم الگوه

پليس، مسئوالن عدالت کيفری، دست اندکاران و متخصصان فعال در سيستم عدالت کيفری که 



 

ه زن        ودن خشونت علي ول ب ل قب ر قاب د،      با موضوع غي اثير و عواقب آن برخورد می کنن ان، ت

  فراهم کنند و اينکه پاسخ مناسب به مساله خشونت عليه زنان ارائه کنند؛

دکاران و   )ب( ری، دست ان دالت کيف يس، مسووالن ع آموزش مناسب، حساسيت و تربيت پل

متخصصان فعال در سيستم عدالت کيفری راجع به کليه اسناد حقوق بشر مربوطه را تضمين    

  کنند؛

تانداردهای    )ج( د اس ه اجرای       انجمن های حرفه ای را تشويق کنن ار، ک ل اجرا عمل و رفت قاب

عدالت و مساوات برای زنان را تسريع می کند، برای دست اندرکاران فعال در سيستم عدالت  

  .کيفری تهيه و تدوين نمايند

  

VIII .تحقيق و ارزيابی  

از کشورهای عضو و موسسات در بر گيرنده شبکه برنامه پيشگيری   .١٣

ل،       تم سازمان مل ربط سيس از جرم و عدالت کيفری سازمان ملل، واحدهای ذي

ر      اتی و سازمانهای غي ساير سازمانهای بين المللی ذيربط، موسسه های تحقيق

د، د   ر دولتی، از جمله سازمانهائی که برای تحقق مساوات زنان تالش می کنن

 : خواست می شود، به نحو مقتضی

  تحقيقات در زمينه جرائم پيرامون ماهيت و گستره خشونت عليه زنان را انجام دهند؛ )الف(

ل و          )ب( ه و تحلي رای تجزي يت ب ک جنس ای تفکي ر مبن ات ب ا و اطالع ردآوری داده ه ه گ ب

تگذاری در     ازی و سياس ا، تصميم س ابی نيازه ود، در ارزي ات موج ا اطالع راه ب تفاده، هم اس

  :زمينه پيشگيری از جرم و عدالت کيفری به ويژه در خصوص

i( اشکال مختلف خشونت عليه زنان، علل و تبعات آن؛  

ii(  ارتباط محروميت و بهره برداری اقتصادی با خشونت عليه زنان؛ميزان  

iii( ارتباط بين قربانی و مجرم؛  

iv(  ان   تاثر توانبخشی يا ضد تکرار جرم انواع مداخله ها بر هر يک از مجرم

 و بر کاهش خشونت عليه زنان؛

v(     ونت وارد خش ه خصوص در م ل، ب در و الک واد مخ لحه، م تفاده از اس اس

 ی خشونت در خانه؛عليه زنان در موقعيت ها



 

vi(   ت ونت و فعالي رض خش رفتن در مع رار گ ا ق دگی ي زه دي ين ب ه ب رابط

 خشونت آميز متعاقب آن؛ 

  

ه، تعقيب و          )ج( رخ دستگيری و تبرئ ان، ن ه زن گزارش های ساالنه ای پيرامون خشونت علي

  تعين تکليف مجرمان منتشر سازند؛ 

وده        )د( ورد خشونت ب ه م انی ک اثرگذاری و کارائی سيستم عدالت کيفری در رفع نيازهای زن

  .اند را ارزيابی نمايند

  

IX .تدابير پيشگيری از جرم  

از کشورهای عضو و بخش خصوصی، انجمن های حرفه ای ذيربط،  .١۴

ه سازمانهائی        اعی، از جمل ی و سازمانهای اجتم ر دولت نهادها، سازمانهای غي

د و موسسات پژوهشی در خواست می       که برای  مساوات زنان تالش می کنن

 :شود، به نحو مقتضی

  

ه و            )الف( وثر و مناسبی تهي تانی م ومی، تربيت عمومی و دبس اهی عم اء آگ برنامه های ارتق

ان و   اجرا کنند که با ارتقاء مساوات، همکاری، احترام متقابل و مسئوليت های مشترک بين زن

  زنان جلوگيری نمايد؛ مردان از خشونت عليه

ه          )ب( ی و خصوصی ک ه جنسيت را در واحدهای دولت رويکردهای چند منظوره و حساس ب

انون و   در مبارزه با خشونت عليه زنان، به ويژه از طريق مشارکتهای بين مسؤوالن اجرای ق

  فعاليت می کنند، تهيه و تدوين نمايند؛خدمات تخصصی در حمايت از زنان قربانی خشونت 

ا         )ج( القوه و ب وان مجرم ب ه عن برنامه های افزايش برای مجرمان يا اشخاص شناسائی شده ب

اره         دگاهها در ب رل خشم و اصالح دي ديريت و کنت هدف ارتقاء حل مسالمت آميز منازعات، م

  نقش ها و روابط را تهيه و تدوين کنند؛

ه     )د( ان، از جمل ه زن اره نقش    برنامه های افزايش دسترسی تهيه کنند و ب ان جرم، در ب  قرباني

ه  وط ب ای مرب يت، ه وقی و اقتصادی   جنس تی، حق اعی، بهداش اد اجتم ان و ابع ر زن وق بش حق



 

اع       ه اشکال خشونت دف ر کلي خشونت عليه زنان اطالعات بدهند تا آنها بتوانند از خود در براب

  کنند؛

ودن          )ه( ان و در دسترس ب ه زن ه اشکال مختلف خشونت علي ائی    اطالعاتی راجع ب ه ه برنام

ه         ات، ب ز اختالف ه حل مسالمت آمي برای پرداختن به اين معضل، از جمله برنامه های راجع ب

دوين و      ه سطوح، ت ی در کلي گونه ای سازگار با مخاطبان مربوطه، از جمله در نهادهای تربيت

  ؛منتشر سازند

د و       )و( ی کنن الش م ان ت اوات زن ت مس رای تثبي ه ب ازمانهائی ک اری س دامات ابتک از اق

ان و              ه زن اله خشونت علي اره مس اهی عمومی در ب اء آگ ر ارتق ی ب ی مبن ر دولت سازمانهای غي

  .مشارکت در ريشه کنی آن حمايت کنند

  

ورهای عضو و از  .١۵ ای   کش انه ای، نهاده ای رس ن ه ا، انجم انه ه رس

شرکای مربوطه ديگر درخواست می شود ضمن رعايت         مستقل، مدارس و

اء       رای ارتق دابير و راهکارهای مناسبی ب آزادی رسانه ها، به نحو مقتضی، ت

ی در خشونت       دابير خود گردان آگاهی عموم مانند مجموعه قوانين اخالقی و ت

ه             ان و محو تبعيض علي وق بشر زن ه حق رام ب اء احت ا هدف ارتق رسانه ای، ب

 .های سنتی غلط نسبت به زنان را اتخاذ نمايندزنان و بينش 

  

X . همکاری بين المللی 

ل درخواست        .١۶ از کشورهای عضو و موسسات و نهادهای سازمان مل

 :می شود، به نحو مقتضی

ه های پيشگيرانه در      )الف( ز و برنام به تبادل اطالعات راجع به الگوهای مداخله موفقيت آمي

  ريشه کنی خشونت عليه زنان و تاليف فهرستی از اين الگوها اقدام کنند؛

ه منظور            )ب( ربط ب ا واحدهای ذي ه همکاری و تعامل ب ی ب ين الملل ه ای و ب در سطوح منطق

ان و ارتق  ه زن ونت علي گيری از خش گاه  پيش ان در پيش ردن مجرم رای حاضر ک دابيری ب اء ت

ی،          انون مل ا ق ابق ب ی، مط ين الملل دت ب اری و معاض ازوکارهای همک ق س دالت، از طري ع

  مبادرت نمايند؛



 

ه     )ج( ونت علي ی خش ه کن ای آن جهت ريش ل در فعاليته ازمان مل ان س عه زن از صندوق توس

  .زنان حمايت و در آن مشارکت نمايند

 :درخواست می شوداز کشورهای عضو  .١٧

ان   )الف( ه زن ه اشکال تبعيض علي ا کلي ارزه ب يون مب ه کنوانس ود و شروط نسبت ب حيطه قي

اير هدف و مقصود       د و مغ معطوف به شروطی که حتی االمکان صريح و دقيق تدوين شده ان

  . کنوانسيون نيستند، محدود کنند

ری مسلحانه را محکوم           )ب( ان در موقعيت های درگي ه زن وق بشر علي کليه موارد نقض حق

تانه تلقی             انون بشردوس ی و ق ين الملل وق بشر ب وان نقض حق ه عن وارد را ب کنند و اين گونه م

ف        ه عن اوز ب ل، تج ژه، قت ه وي ه ب انون، از جمل وارد نقض ق ه م وثر ب نش م د و يک واک کنن

  املگی اجباری را درخواست کنند؛ سيستماتيک، بردگی جنسی و ح

ان    )ج( ه زن فعاالنه برای تصويب يا عضويت در کنوانسيون مبارزه با کليه اشکال تبعيض علي

ا سال     ، برای کشورهائی که  انی ت هنوز عضو آن نيستند، تالش کنند به نحوی که تصويب جه

  اخذ گردد؛ ٢٠٠٠

ين      توجه کاملی به وارد کردن يک ديدگاه جنسيتی در پ )د( ائی ب اه جن ه دادگ ين نام يش نويس آئ

  المللی، به ويژه در خصوص زنانی که مورد خشونت بوده اند معطوف نمايند؛

ل و عواقب آن در     )ه( ان، عل با گزارشگر کميسيون حقوق بشر در خصوص خشونت عليه زن

دها و  ه بازدي خ ب ات الزم و پاس ه اطالع ه کلي ور تهي ه منظ ائف آن ب ا و وظ رای فعاليته اج

  ارتباطات گزارشگر ويژه همکاری و تعامل داشته باشند؛ 

  

XI .پيگيری فعاليتها  

ودن  .١٨ ه موجود ب وط ب ل، من ازمان مل ای س از کشورهای عضو، نهاده

منابع خارج از بودجه، موسسات تشکيل دهنده شبکه برنامه پيشگيری از جرم 

ه  ربط، موسس ی ذي ين الملل ازمانهای ب اير س ل، س ازمان مل ری س دالت کيف و ع

رای     ه ب ازمانهائی ک ه س ی از جمل ر دولت ازمانهای غي ی و س ای پژوهش ه

 : ان تالش می کنند درخواست می شود، به نحو مقتضیمساوات زن



 

ف( ار    )ال د و انتش ت کنن ی را حماي ای محل ه زبانه ی ب دابير عمل تراتژيها و ت ه اس ه نمون ترجم

  گسترده آنرا برای استفاده در برنامه های آموزشی و تربيتی تضمين نمايند؛

ی    از نمونه استراتژيها و تدابير عملی به عنوان مبنا، استنا )ب( ای عمل د به خط مشی و راهنم

  برای فعاليتها با هدف ريشه کنی خشونت عليه زنان استفاده کنند؛

دالت     )ج( تم های ع ابی و اصالح سيس ازنگری، ارزي ا، را در ب ا، حسب درخواست آنه دولته

  کيفری، از جمله قوانين کيفری آنها، بر اساس نمونه استراتژيها و تدابير عملی ياری رسانند؛

ه پيشگيری از جرم و          از )د( ده شبکه برنام ر گيرن فعاليتهای همکاری فنی موسسه های در ب

  عدالت کيفری سازمان ملل در محو خشونت عليه زنان حمايت کنند؛

ه    )ه( ه نمون يدن ب ارائی بخش رای ک ه ای ب ه ای و زيرمنطق ی، منطق ای مل ا و طرحه ه ه برنام

  استراتژيها و تدابير عملی تهيه و تدوين کنند؛

ه      )و( ر پاي ری، ب برنامه ها و رساله های آموزشی استاندارد برای پليس، مسؤوالن عدالت کيف

  نمونه استراتژيها و تدابير عملی طراحی کنند؛

وص   )ز( له در خص رفتهای حاص ر پيش ارت ب ازنگری و نظ ه ب دام ب ور دوره ای اق ه ط ب

ه منظ           ی ب ين الملل ی و ب ا و ابتکارات در سطوح مل ه ه ا، برنام ی خشونت    طرحه ور ريشه کن

  .عليه زنان در چارچوب نمونه استراتژيها و تدابير عملی مبادرت نمايند

  

  پايان

  



 

 خبش چهار

، استقالل قوة قضاييه و اداره ی مطلوب .١
 آارآنان سيستم حقوق آيفري انسجام

جمموعه ی قواعد رفتاری مقامات جمری -۴٧
 قانون

 
 ١مادة 

 حسب بايد در متامي اوقاتجمری قانون  مأموران
و  حرفه ایپذيري الزم   مسئوليتميزان  ترينباال

اي آه در آن خدمت  در چارچوب قانون جامعه
آنند و مصون نگاه داشنت متامي افراد در  مي

را اجنام  هوظايف حمول ،یبرابر اعمال غريقانون
 .  دهند

 :تفسري

شامل » اجرای قانون مأموران«عبارت ) الف(
و چه  یچه انتخاب – یمتامي مأموران قانون

آه داراي اختيارات پليس باشد  مي – یانتصاب
به ويژه اختيارات بازداشت يا دستگريي افراد 

 . هستند

در آشورهايي آه اختيارات پليس توسط ) ب(
باشند و چه  با يونيفورمچه  –مراجع نظامي

اعمال  يا توسط نريوهاي امنييت آشور –نباشند 
آن  اجرای قانون مأموران، تعريف گردند  مي

مل مأموران چنني آه شا صورت می گيردگونه 
 . هستندخدماتي 



 

هدف از خدمت به جامعه، مشخصًا گنجاندن ) ج(
اراية خدمات محاييت به آن دسته از اعضاي 
جامعه است آه به دليل شرايط اضطراري فردي، 
اجتماعي، اقتصادي يا غريه نياز به آمك آني 

 . دارند

ها نه تنها پوشش  هدف از اين اراية آمك) د(
است زيانبارن، جتاوزگرانه و متامي اعمال خش

قوانني  حسبها  ي از ممنوعيتلبلكه به طيف آام
دي افرامهچنني به اعمال . يابد آيفري تعميم مي

مسئوليت آيفري  فاقديابد آه  مي گسرتش
 .دنباش مي

 ٢مادة 

در اجنام وظايف خويش  اجرای قانونمأموران 
حفظ  ،انساني را رعايت آرده  کرامتبايد 

منايند و حقوق انساني متامي افراد را مد نظر 
 . آنند مراعاتقرار داده و 

 تفسري

، توسط قوانني حقوق انساني مورد نظر) الف(
 ابقااملللي به رمسيت شناخته شده و  ملي و بني

 ذيربطاملللي  در ميان اسناد بني. گردند مي
 ميثاقجهاني حقوق بشر،  اعالميه یتوان به  مي
اعالميه ی محايت املللي حقوق مدني و سياسي،  بني
 جمازات سايرمتامي افراد در برابر شكنجه و  از

غريانساني يا حتقريآننده، ،يا رفتارهای خشن
 الغاسازمان ملل متحد در خصوص اعالميه ی 

املللي  متامي انواع تبعيض نژادي، آنوانسيون بني
سرآوب و جمازات جرم آپارتايد، آنوانسيون 



 

قواعد آشي،  پيشگريي و جمازات جرم نسل
رفتار با  در زمينه ی حداقلاستاندارد 

زندانيان، و آنوانسيون روابط آنسويل وين 
 . اشاره آرد

بايد  زمينه ی اين قواعددر  ملیتفاسري ) ب(
 ای اي يا ملي منطقه نشاندهنده ی ضوابط 

باشند آه اين حقوق را به رمسيت شناخته و حفظ 
 . منايند مي

 ٣ مادة 

 توانند تنها زماني مي اجرای قانونمأموران 
آه براي اجنام وظايفشان  ، به زور متوسل شوند
 . ضروري و الزم است

 تفسري

منايد  اين ماده بر اين نكته تأآيد مي) الف(
اجرای موران مأبوسيله  آه توسل به زور 

با اين  تثنا باشد؛ سابه صورت بايد  قانون
اين امر بدان معنا است آه مأموران حال 

 مقرر ، طبق شرايط توانند مي اجرای قانون
يا آمك به  اثرخبشیبراي پيشگريي از جرم يا 

طبق  دستگريي خالفكاران يا خالفكاران مظنون 
استفاده از زور   اجازةبه شكل منطقي قانون و 

اما هيچ اعمال زوري در  .را دريافت دارند
 . به کار رودوراي اين موضوع نبايد 

استفاده از زور  علی القاعدهقوانني ملي ) ب(
را طبق يك اصل  اجرای قانونتوسط مأموران 

بايد در  مزبور اصول ملي. آنند حمدود مي تناسب
در هيچ حاليت، . اجراي اين ماده رعايت گردند



 

ز در زمينه اعطا جمواين ماده نبايد به عنوان 
است  اعمال زور آه نامتناسب با هدف قانوني ی

 . ، تفسري گرددبه اجرا درآيدآه قرار است 

 اقداماستفاده از سالح گرم به عنوان يك ) ج(
بايد  اقدام ايندر  . گردد تلقي مي مهم

 اناستفاده از اسلحه به ويژه عليه آودآ
هاي گرم نبايد  به طور آلي، سالح. گرددمستثين 

در صورت ند مگر مورد استفاده قرار بگري
 صورت دريك خالفكار مظنون يا مسلحانه  مقاومت

يا در  زندگي ديگران و   خنتاندا به خطر 
متعارف در زمينه ی  مواردی که اقدامات
کليه در . نباشندآايف   دستگيری و بازداشت ،

قرار می استفاده مورد  آه سالح گرم مواردی 
، گزارش مربوطه بايد سريعًا به مراجع گيرد 

 . ذيصالح تسليم گردد

 ۴مادة 

موضوعات داراي ماهيت حمرمانه در خصوص 
بايد حمرمانه مبانند مگر  اجرای قانونمأموران 

مهم قانوني،  ضرورهتایاين آه اجنام وظايف يا 
 . روش ديگري باشند مستلزم

 

 :تفسري

به  وظايفشان اجرای قانون در اجرایمأموران 
توانند مرتبط با  يابند آه مي اطالعاتي دست مي

زندگي خصوصي ديگران بوده يا آسييب بالقوه را 
براي منافع و به ويژه شهرت آنان به مهراه 

بايد مراقبت زيادي در خصوص .   داشته باشند



 

استفاده از چنني اطالعاتي صورت بگريد  حفاظت و
جنام ا زمينه یبايست تنها در  مي اين اطالعات. 

. وظايف يا رفع نيازهاي قانوني منتشر شوند
هر گونه انتشار چنني اطالعاتي در راستاي 

 . است صحيحاهدايف ديگر، به طور آامل نا

 تفسري

اعالميه ی محايت اين ممنوعيت برگرفته از ) الف(
و ساير متامي افراد در برابر شكنجه  از 

خوار ، غريانساني نخش جمازاهتا يا رفتارهای
اند  است آه توسط جممع عمومي تصويب شده کننده

 کرامتچنني اقدامي نقض «: و بر اساس آهنا
اهداف  انكارانسان است و بايد به عنوان 

سازمان ملل و نقض حقوق بشر و منشور 
جهاني  اعالميه یهاي اساسي مندرج در  آزادي
) املللي حقوق بشر  و ديگر اسناد بني(بشر حقوق 

  ».حمكوم گردد

شكنجه را به صورت ذيل تعريف اعالميه اين ) ب(
 :آند مي

كنجه به معناي اقدامي است آه به موجب ش... «
زيكي و چه جسمي آن درد يا رنج شديدي چه في

به طور عمدي توسط يا به حتريك يك مأمور دوليت 
به يك فرد در راستاي اهدايف مهچون گرفنت اعرتاف 

اقدامي يا اطالعات شخصي وي، جمازات او براي 
آه مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است يا 

اين امر . شود ارعاب وي يا ديگران وارد مي
به صورت شامل درد يا رنج ، به ميزاني آه 

منطبق با قوانني حداقل ذاتي يا جنيب، 
  ».شود استاندارد برخورد با زندانيان است، مني



 

آميز،  برخورد يا جمازات خشونت«عبارت ) ج(
توسط جممع عمومي » خواراکنندهغريانساني يا 

تعريف نشده اما بايد به صورتي تفسري گردد آه 
هاي  ممكن در برابر سوءاستفادهمحايت ترين  گسرتده

 .در بر گيرد فيزيكي يا ذهين را 

 ۶مادة 

بايد حفظ آامل سالمت  اجرای قانونمأموران 
ر زندان را تضمني منايند و در صورت افراد د

لزوم، مشخصًا اقدامات اضطراري را براي تضمني 
 .پزشكي مبذول دارند مراقبتهای

 تفسري

به خدمات ارايه شده » مراقبت پزشكي«) الف(
توسط هر آادر پزشكي از مجله متخصصان داراي 

 گردد آه اطالق مي مدرك پزشكي و پرياپزشكان
 . بايد در زمان نياز يا درخواست تضمني گردد

در حايل آه احتمال دارد آادر پزشكي به ) ب(
هاي انتظامي بپيوندند، مأموران  فعاليت

ري را در زماني دانتظامي بايد دستور چنني آا
خودش يا در مشورت با آادر پزشكي خارج از آه 

فرد در آند  توصيه مينريوي انتظامي منتقل 
درمان مناسب را سپري آند ، بايد زندان 

 . رعايت آنند

بايد مراقبت پزشكي  اجرای قانونمأموران ) ج(
 ناشی ازبراي قربانيان نقض قانون يا سوانح 

 . نقض قانون را تضمني آنند

 



 

 

 

 ٧مادة 

 مرتکب اقداماتنبايد  اجرای قانونمأموران 
آهنا بايد به شكلي قاطعانه . شوند فساد آميز

 . با چنني اعمايل مقابله و مبارزه آنند

 :تفسري

فساد مهچون هر نوع  اقدام به هر گونه) الف(
سوء استفاده از اختيارات، مغاير با حرفة 

قانون بايد به . استاجرای قانون مأموران 
طور آامل در مورد مأموري آه مرتكب فساد شده 

ها نتوانند يا  گر دولترعايت گردد زيرا ا
خنواهند قانون را علية مأموران خود و در 

توان انتظار  هاي خود اجرا آنند، مني سازمان
داشت آه بتوانند آن را در بني شهروندانشان 

 . اجرا منايند

تعريف قانون ملي  حسبفساد در صورتيکه  ) ب(
در عملكرد يا در  فعل و ترک فعل بايد، گردد 

ارتباط با وظايف يك فرد در پاسخ به هدايا، 
هاي تقاضا شده يا پذيرفته  ها يا پاداش وعده

در قوانين ملی درج شده يا دريافت غلط آهنا 
 گردد

شرع در باال شامل » اقدام به فساد«عبارت ) ج(
 . فساد است به

 ٨مادة 



 

بايد قانون و  اجرای قانونمأموران 
مهچنني آهنا . دستورالعمل حاضر را رعايت آنند

بايد با حداآثر توان، هر گونه نقض قانون را 
 . پيشگريي آرده و قاطعانه با آن برخورد آنند

آه دليلي دال بر اين  اجرای قانونمأموران 
حاضر رخ  دستورالعملموضوع دارند آه نقض 

داده يا در ُشُرف رخ دادن است، بايد موضوع را 
به مقامات مافوق و در صورت لزوم به مراجع 

هايي آه داراي اختيارات  ديگر ارگانو مناسب 
 . هستند، گزارش منايند رسيدگیارزيابي يا 

 :تفسري

با  د رتلفيقبايد  دستورالعملاين ) الف(
اگر . دشو اجراهاي ملي  قوانني يا دستورالعمل

اين قانون يا دستورالعمل شامل مفادي 
حاضر باشد، آن  دستورالعملتر از  سختگريانه

 . تر بايد اعمال شوند مفاد سختگريانه

اين ماده به دنبال حفظ توازن از يك سو، ) ب(
ميان نياز به نظم داخلي سازماني است آه 

ي به آن امنيت عمومي به ميزان قابل توجه
پرداخنت به  ضرورتو از سوي ديگر بستگي دارد 

مقامات انتظامي . است موضوع نقض حقوق بشر
 سلسله مراتببايد موارد نقض را در قالب 

و  سلسله مراتبگزارش آنند و در خارج از 
اصالحي ديگري موجود  اقدامتنها زماني آه هيچ 

يا آارآمد نيست، دست به يك اقدام قانوني 
نبايد متحمل  ذيربط مأموران انتظامي. بزنند
آهنا نقض اين  چههاي اداري يا غريه شوند  جرميه



 

را آه رخ داده يا در شرف رخ  دستورالعمل
 . اند اند، گزارش آرده دادن بوده

هايي  مراجع مناسب و ديگر ارگان« عبارت ) ج(
رسيدگی آه داراي اختيارات ارزيابي يا 

قانون ملي  حسببه هر مرجع يا ارگاني » هستند
خبشي از يك سازمان انتظامي يا  آهشود  اطالق مي

وابسته به آن است و داراي اختيارات قانوني، 
 اعرتاضاتُعريف يا غريه براي ارزيابي شكايات و 

در چارچوب اين  نقض ناشي از موارد
 . است دستورالعمل

هاي گروهي بعضًا  آشورها، رسانه در برخي) د(
آار ارزيابي شكايات از موارد مندرج در بند 

بنابراين، مراجع . دهند فوق را اجنام مي) ج(
انتظامي جماز هستند تا به عنوان آخرين حربه 

آشورهاي خود و طبق  رويه هایو طبق قوانني و 
د نقض را از راين دستورالعمل، موا ۴مادة 

ي به اطالع افكار عمومي هاي گروه طريق رسانه
 . برسانند

مأموران انتظامي آه مفاد اين ) ه(
آنند، شايستة احرتام،  دستورالعمل را رعايت مي

محايت آامل و مهكاري جامعه و سازمان انتظامي 
محايت ضوابط  آنند و مهچنني  آه در آن خدمت مي

 .باشند انتظامي مي ه ایحرف

مأموران  مقراتاجرای کارآمد  روشهای. ۴٨
 انتظامی

 مقرراتکاربرد . ١

 اصول کلی. الف



 

بايـد در   مقـرات اصول منـدرج در ايـن    .١
 . های ملی منعکس شود رويه های قوانين و 

به منظور دستيابی به اهـداف و مقاصـد    .٢
و تفاسير آن،  مقراتاين  ١مندرج در مادة 

بايــد » اجــرای قــانون مــأموران «تعريــف 
 . اشدترين تفسير ممکن ب دارای گسرتده

بايد قابل اجرا برای متـامی   مقراتاين  .٣
مأموران انتظـامی بـدون توجـه بـه حـوزة      

 . قضايی آهنا باشد

ها بايـد معيارهـای الزم را بـرای     دولت .۴
ــامی دوره  ــه و مت ــوزش پاي ــيم، آم ــای  تعل ه

آموزشی و بازآموزی، مأموران انتظـامی در  
متامی مفاد قـوانين ملـی مـرتبط بـا ايـن      

و مهچنين ديگر متون پايـه در قبـال    مقرات
 .موضوع حقوق بشر فراهم آورند

 موضوعات خاص. ب

 انتخاب، پرورش و آموزش .١

انتخاب، پرورش و آمـوزش مـأموران انتظـامی     
هـا بايـد    دولـت . بايد دارای امهيتی واال باشد

اقدام بـه پـرورش و آمـوزش از طريـق تبـادل      
ای و  هـــا در ســـطوح منطقـــه ايـــده مناســـب 

 . ای منايند منطقه بين

 .دستمزدها و شرايط کاری. ٢



 

متامی مـأموران انتظـامی بايـد حقـوق کـافی       
ــاری    ــب ک ــرايط مناس ــد و از ش ــت دارن درياف

 . برخوردار باشند

  .نظم و نظارت. ٣

بايد ساز و کارهايی کارآمد برای تضمين نظـم  
داخلی و کـنرتل بيرونـی و مهچنـين نظـارت بـر      

 . مأموران انتظامی تدوين شوند

 .شکايات مردمی. ۴

فوق بـرای   ٣تدابير خاصی بايد در قالب بند  
ــأموران   ــه م ــکايات علي ــردازش ش ــت و پ درياف
انتظامی توسط مردم اعمال شوند و وجـود ايـن   

 . ه اطالع عموم برسدتدابير بايد ب

 مقرراتاجرای . ٢

 در سطح ملی. الف

بايد برای متـامی مـأموران    مقرراتاين  .١
زبانی که آنرا انتظامی و مراجع ذيصالح به 

 . موجود باشد می فهمند ،

و متــامی  مقــرراتهــا بايــد ايــن  دولــت .٢
قوانين داخلی تأثيرگذار بر آن را منتشـر  
کنند تا تضمين گردد عموم مردم از اصول و 

 . حقوق مندرج در اين جا آگاه هستند

در بررسی تدابير ارتقای کـاربرد ايـن    .٣
ها بايد اقـدام بـه برگـزاری     دولت مقررات

ــوم ــايف   مسپوزي ــش و وظ ــوص نق ــايی در خص ه



 

و  مــأموران انتظــامی در حفــظ حقــوق بشــر
 . پيشگيری از جرم بنمايند

 املللی در سطح بين. ب

های زمانی مناسب کـه   ها بايد در بازه دولت. ١
باشد، دبير کل را از ميزان  حداقل پنج سال می

 . مطلع سازند مقرراتاجرای اين 

هـای   دبير کل بايد اقدام بـه هتيـة گـزارش   . ٢
کند  مقرراتمقطعی در خصوص پيشرفت اجرای اين 

ــاعی،   ــادی و اجتم ــورای اقتص ــورت ش ــا مش و ب
گزارشی را نيـز در مـورد مشـاهدات و مهکـاری     

ــازمان ــازمان  س ــی و س ــای ختصص ــربط   ه ــای ذي ه
 فراهمهای غيرانتفاعی را  الدولی و سازمان بين
 . کند

الـذکر،   هـای فـوق   به عنوان خبشی از گـزارش . ٣
های قوانين، مقررات و  ها بايد نسخ چکيده دولت

ای اجرايی در ارتباط بـا اجـرای ايـن    معياره
و ديگر اطالعات مربوط به اجـرای آن و   مقررات

مهچنين اطالعات مربوط بـه مشـکالت احتمـالی در    
اختيـار دبيـر کـل     در کاربرد و اجرای آن را

 . قرار دهند

دبير کل بايد برای بررسی و اقدام بيشـرت،  . ۴
های مذکور را در اختيار کميتة پيشگيری  گزارش

 . نرتل جرم قرار دهدو ک

کارهـای   و راه مقـررات  دبير کل بايد ايـن . ۵
های  ها و سازمان حاضر را در اختيار متامی دولت

الـدولی و غيرانتفـاعی ذيـربط بـه متـامی       بين
 . های رمسی سازمان ملل متحد قرار دهد زبان



 

سازمان ملل متحد به عنوان خبشی از خـدمات  . ۶
مة توسـعة خـود   ها فنی و برنا مشاوره و مهکاری

 : بايد

ای و  خدمات کارشناسان و مشاوران منطقه) الف(
ــين ــه ب ــن   منطق ــاد اي ــرای مف ــال اج ای در قب
کننـدة   نامه را در اختيـار دول درخواسـت   آيين

 آهنا قرار دهد؛

مسينارها و ديگـر جلسـات آموزشـی ملـی و     ) ب(
و نقـش و   مقـررات ای را در خصـوص ايـن    منطقه

ر قبـال حفـظ حقـوق    وظايف مأموران انتظامی د
 . بشر و پيشگيری از جرم برگزار کند

ای سازمان ملـل متحـد بايـد     هنادهای منطقه. ٧
ترغيب گردند تا اقدام به برگزاری مسينارها و 

منايند و  مقرراتهای آموزشی در خصوص اين  دوره
دربارة ميزان اجرای آن در کشورهای آن منطقه 

 . و مهچنين مشکالت پيش رو  حتقيق کنند

اصول پاية استفاده از زور و سالح گرم . ۴٩
 توسط مأموران انتظامی

کار مأموران انتظامی، يـک خـدمت   در حالی که 
اجتماعی بسيار باامهيت است و بنابراين شرايط 
کاری و جايگاه مأموران انتظامی بايد حفظ، و 

 در صورت لزوم، ارتقا يابد، 

ــه  ــالی ک ــت  در ح ــدگی و امني ــه زن ــد علي هتدي
مأموران انتظامی بايد به عنوان هتديـد عليـه   

 ثبات کل جامعه تلقی شود،



 

مأموران انتظامی نقشی حيـاتی در  در حالی که 
حفظ حق زندگی، آزادی و امنيت افـراد دارنـد   

جهـانی حقـوق بشـر تصـريح و      اعالميـه ی که در
املللی حقوق مدنی و سياسـی جمـددًا    بينميثاق در

 مورد تأکيد قرار گرفته است،

حداقل قـوانين اسـتاندارد بـرای     ر حالی کهد
برخورد با زندانيان، منايانگر شرايطی است که 
به موجـب آن، مـأموران زنـدان ممکـن اسـت در      
راستای اجنام وظايفشـان بـه اسـتفاده از زور    

 متوسل شوند،

نامـه در خصـوص    اين آيـين  ٣مادة  در حالی که
مأموران انتظامی منايانگر آن است که ممکن است 

أموران انتظامی در شـرايط کـه بـرای اجنـام     م
 وظايفشان الزامی است، از زور استفاده کنند،

جلسـة مقـدماتی هفتمـين گنگـرة      در حالی کـه 
سازمان ملل متحد در خصوص پيشگيری از جـرم و  

کاران در وارنای ايتاليـا بـا    برخورد با بزه
عناصری موافقت کرد که بايـد در ارتبـاط بـا    

هـای اسـتفاده از    حمـدوديت کار بيشرت پيرامـون  
وران انتظـامی  های گرم توسط مـأم  قانون و سالح

 مد نظر قرار بگيرند

 ١۴کنگرة هفتم در قطعنامة مشـارة  در حالی که 
خود، در بين سـاير موضـوعات، بـر ايـن امـر      

های گـرم   تأکيد کرد که استفاده از زور و سالح
توسط مأموران انتظامی بايد منطبق با احـرتام  

 بشر باشد،به حقوق 



 

شـورای اقتصـادی و اجتمـاعی در    در حالی کـه  
، دول ١٩٨۶مه  ٢١مورخ  ٩خبش  ١٠/١٩٨۶قطعنامة 

در  مقـررات عضو را به توجه بـه اجـرای ايـن    
هـای گـرم توسـط     قبال استفاده از زور و سـالح 

مأموران انتظامی دعوت کرد و جممـع عمـومی در   
در سـاير   ١٩٨۶دسامرب  ۴مورخ  ١۴٩/۴١قطعنامة 

عات از پيشنهاد ارايه شده توسـط شـورای   موضو
 استقبال کرد،

مناسب است بـا توجـه بـه امنيـت      در حالی که
فردی، به نقش مأموران انتظامی در ارتباط با 
اجرای عدالت، حفظ حق زندگی، آزادی و امينـت  
افراد، مسـئوليت آهنـا در قبـال حفـظ امنيـت      

هـای   عمومی و آرامش اجتماعی، و امهيت توانايی
 ی و عملياتی آهنا توجه شود، آموزش

اصول پاية مندرج در ذيل بـرای کمـک بـه دول    
عضو در اجنام وظايفشان برای تضـمين و توسـعة   

انـد و   نقش مناسب مأموران انتظامی تدوين شده
هـای   ها بايد در چارچوب قـوانين و رويـه   دولت

و بـه  ترتيب اثر دهند ملی خود به اين موارد 
فراد مهچـون قضـات،   مأموران انتظامی و ديگر ا

هـای اجرايـی،    ، وکال، اعضـای شـاخه  ها دادستان
ای مبـذول   گذاری و عموم مردم توجه ويژه قانون
 . دارند

 مفاد عمومی

ها و هنادهای انتظامی بايد قوانين  دولت .١
و مقرراتی را در خصوص اسـتفاده از زور و  
ســالح گــرم عليــه افــراد توســط مــأموران  



 

در تـدوين  . انتظامی، تدوين و اجرا کننـد 
هـا و هنادهـای    اين قوانين و مقررات، دولت

انتظامی بايد موضوعات اخالقی را مرتبًا در 
های گـرم   ارتباط با استفاده از زور و سالح

 . حتت ارزيابی داشته باشند

ها و هنادهای انتظامی بايـد طيفـی    دولت .٢
ــايلاز  ــوع وس ــد و  تن ــار بگيرن ــه ک را ب
 حهاران انتظامی را به انواع خمتلف سالمأمو

ای متفـاوت از   و مهمات که امکان اسـتفاده 
آورد، جمهـز   های گرم را فراهم می زور و سالح

های  اين موارد بايد شامل توسعة سالح. کنند
غيرُکشنده برای استفاده در شـرايط مناسـب   
مهــراه بــا حمــدود کــردن فزاينــدة کــاربرد 

ند باعث مـرگ يـا   توان هايی باشد که می سالح
در راستای مهـين هـدف،   . جراحت افراد شوند

احتمال دارد مأموران انتظامی به جتهيـزات  
هـای   دفاع شخصی مهچـون سـپر، کـاله، جليقـه    

ضدگلوله و وسايط نقلية ضدگلوله جمهز شوند 
تا نياز به استفاده از هر نوع سالحی کاهش 

 . يابد

هـای غيرکشـنده    توسعه و بکارگيری سـالح  .٣
به دقت ارزيابی شود تا ريسک به خطر بايد 

گناه بـه حـداقل برسـد و     افتادن افراد بی
ايی بايد کامًال کنرتل ه استفاده از چنين سالح

 .شده باشد

مأموران انتظامی در اجـرای وظايفشـان    .۴
املقـدور از ابزارهـای غيرکشـنده     بايد حتی



 

هــای گــرم  قبــل از توســل بــه زور و ســالح
تی کـه ايـن   تنـها در صـور  . استفاده کنند

ابزار کارآيی نداشـته باشـند يـا امکـان     
ــراهم    ــواه را ف ــة دخل ــه نتيج ــتيابی ب دس

هـای گـرم    توان از زور و سـالح  نياورند، می
 . استفاده کرد

هر گـاه اسـتفاده از زور و سـالح گـرم      .۵
غيرقابل اجتناب باشد، مـأموران انتظـامی   

 : بايد

اين نوع استفاده را نسبت به شدت بـزه  ) الف(
 هدف قانونی، حمدود سازند؛و حتقق 

ــداقل   ) ب( ــه ح ــت را ب ــيب و جراح ــزان آس مي
 برسانند و زندگی افراد را حفظ منايند؛

کمــک و مســاعدت پزشــکی ارايــه شــده بــه ) ج(
انـد را در   جمروحان و افرادی کـه آسـيب ديـده   

 ترين شکل ممکن تضمين منايند؛ سريع

آگاه شدن خويشاوندان يا دوسـتان نزديـک   ) د(
ــرو ــراد جم ــده را در  اف ــيب دي ــا آس ــده ي ح ش

 .ترين زمان ممکن تضمين منايند سريع

هر گاه جراحت ناشی از استفاده از زور  .۶
های گـرم توسـط مـأموران انتظـامی      يا سالح

باشد، آهنا بايد سريعًا ماوقع را طبق اصـل  
 . گزارش کنند  مافوقمقامات  به  ٢٢

ها بايـد تضـمين مناينـد کـه طبـق       دولت .٧
ــتفاد  ــان، اسـ ــا  قوانينشـ ــاری يـ ة اجبـ

هـای گـرم توسـط     سوءاستفاده از زور و سالح



 

مأموران انتظامی به عنوان يک جرم کيفـری  
 . قابل جمازات است

ثبـاتی سياسـی    شرايط استثنايی مهچون بی .٨
داخلی يا ديگر شرايط اضـطراری عمـومی را   

توان توجيهی برای احنراف از ايـن اصـول    منی
 . پايه دانست

 مفاد خاص

نبايد عليه افراد از  مأموران انتظامی .٩
های گرم استفاده کنند مگر اين کـه در   سالح

دفاع از خود يا ديگران در برابر هتديد به 
مرگ يا جراحت شديد باشد، پيشـگيری از رخ  
ــه      ــد ک ــاص باش ــديد خ ــرم ش ــک ج دادن ي
ــت،   ــراد اس ــدگی اف ــد زن ــدة هتدي دربرگيرن
دستگيری فردی که اختيارات آهنا را به خطر 

کنـد   برابر آهنا مقاومت مـی  اندازد و در می
باشد، يا مانع از فرار او شـود و البتـه   
تنها بايد در صورتی باشد که اسـتفاده از  

تر برای حتقق اين اهداف کفايـت   ابزار ساده
در هر حالت، اسـتفادة تعمـدی از   . کنند منی
های کشنده تنها در صورتی جماز است کـه   سالح

 برای حفظ زندگی افـراد غيرقابـل اجتنـاب   
 . باشد

، مـأموران  ٩در شرايط منـدرج در اصـل    .١٠
انتظامی بايد خودشان شـرايط را شناسـايی   
کرده و هشدار روشـنی را دال بـر قصدشـان    
برای استفاده از سالح گرم مهراه بـا زمـان   
کافی برای مد نظر قرار گرفنت ايـن هشـدار   



 

اعالم کنند مگر اين که اجنـام چنـين کـاری    
خطـر قـرار   مأموران انتظامی را در معـرض  

دهد يا باعث خطر مرگ يا آسـيب شـديد بـه    
افراد ديگـر شـود يـا در شـرايط حادثـه،      

 . نامناسب و بيهوده باشد

های گرم  قوانين و مقررات استفاده از سالح. ١١
توسط مأموران انتظامی بايد شامل راهکارهايی 

 : باشد که

کنند کـه حتـت آهنـا،     شرايطی را مشخص می) الف(
هـای   يابند تا سـالح  اجازه می مأموران انتظامی

هـای گـرم و مهمـات     گرم محل کنند و انواع سالح
 کنند؛ جماز مهراه آهنا را تعيين می

هـای گـرم تنـها در     مناينـد سـالح   تضمين می) ب(
شوند کـه   شرايط مناسب و به صورتی استفاده می

 دهند؛ های غيرضروری را کاهش می خطر آسيب

مهمـاتی کـه   هـای گـرم و    استفاده از سالح) ج(
ــری   ــانگر خط ــا مناي ــته ي ــيب ناخواس ــث آس باع

 کنند؛ ناخواسته هستند را ممنوع می

های گـرم را   سازی و حتويل سالح کنرتل، ذخيره) د(
تضـمين ايـن   روشـهای  کنند از مجله  قانومنند می

های گرم و  امر که مأموران انتظامی مسئول سالح
 مهماتی هستند که به آهنا حتويل شده است؛

صورت امکان، در زمانی که قصد دارنـد   در) ه(
 دهند؛ های گرم استفاده کنند، هشدار می از سالح



 

ــزارش ) و( ــرای گ ــتمی را ب ــوص  سيس ــی در خص ده
هـای گـرم در راسـتای اجنـام      استفاده از سـالح 

 . کنند وظايفشان را تدوين می

 های غيرقانونی های پليسی جتمع مراقبت

رج در با عنايت به اين که طبق اصول منـد . ١٢
املللـی   بين ميثاقجهانی حقوق بشر و  اعالميه ی

حقوق مدنی و سياسی، هر فردی جماز است تـا در  
هـا و   های قانونی و آرام شرکت کند، دولـت  جتمع

هنادهای انتظامی و مأموران آهنـا بايـد آگـاه    
 ١۴و  ١٣توانند طبـق اصـول    باشند که تنها می

 . های گرم استفاده کنند از زور و سالح

هـايی کـه    برای متفـرق کـردن کـردن جتمـع    . ١٣
بار هستند، مـأموران   غيرقانونی اما غيرخشونت

انتظامی بايد از اعمال زور پرهيز کننـد يـا   
اگر اين کار عملی نيست، بايد اين اعمال زور 

 . ترين شکل الزم حمدود منايند را به حداقلی

بـار   هايی که خشـونت  برای متفرق کردن جتمع. ١۴
تواننـد تنـها در    ران انتظامی میهستند، مأمو

های گرم استفاده کنند که  زمانی از زور و سالح
استفاده از ابزار کمرت خطرناک عملـی نيسـت و   

تـرين شـکل    اين استفاده بايد تنها به حداقلی
مأموران انتظامی نبايد از . الزم صورت بپذيرد

های گرم در چنين مواردی استفاده کنند به  سالح
 . ٩مندرج در اصل  استثنای شرايط

های پليسی در خصوص  افرادی که در  مراقبت
 برند بازداشت يا زندان به سر می



 

مأموران انتظامی در ارتباط بـا افـرادی   . ١۵
برنـد،   که در بازداشت يا زنـدان بـه سـر مـی    

نبايد از زور استفاده کنند مگـر زمـانی کـه    
اين امر برای حفظ امنيت و نظـم در آن مکـان   

 . ا امنيت فردی هتديد شده استضروری است ي

مأموران انتظامی در ارتباط بـا افـرادی   . ١۶
برنـد،   که در بازداشت يا زنـدان بـه سـر مـی    

های گرم استفاده کنند مگر برای  نبايد از سالح
دفاع از خود يا ديگران در برابر هتديـد آنـی   
مرگ يا جراحت شديد يا زمـانی کـه ايـن کـار     

ر بازداشـت يـا   برای پيشگيری از فرار فـرد د 
را به مهـراه   ٩زندان که خطرات مندرج در اصل 

 . دارد، ضروری است

نسـبت   جانبداری بدون هر گونهاصول قبلی . ١٧
هــای مــأموران  بــه حقــوق، وظــايف و مســئوليت

 ۵۴و  ٣۴، ٣٣ها کـه مشخصـًا در بنـدهای     زندان
قوانين حداقل استانداردها برای برخـورد بـا   

 . ه اجرا در می آيند، ب اند زندانيان درج شده

 ها، آموزش و مشاوره صالحيت

های انتظامی بايد تضمين  ها و سازمان دولت. ١٨
ــاس     ــر اس ــامی ب ــأموران انتظ ــه م ــد ک مناين

انـد،   مناسـب انتخـاب شـده    گزينشیرويکردهای 
ــی ــی و   دارای ويژگ ــی، روان ــب اخالق ــای مناس ه

فيزيکی برای اجنام اثرخبش وظايفشـان هسـتند و   
ای را بــه طــور مســتمر و جــامع  آمــوزش حرفــه

تناسب مستمر آهنا برای اجنام . دارند دريافت می
ای  هـای دوره  اين وظايف بايد موضـوع ارزيـابی  

 . باشد



 

نتظـامی بايـد تضـمين    ها و هنادهای ا دولت. ١٩
مناينــد کــه متــامی مــأموران انتظــامی آمــوزش 

بينند و طبـق اسـتانداردهای مناسـب بـرای      می
آن دسـته از  . شـوند  استفاده از زور تسـت مـی  

های گـرم   بايست از سالح مأموران انتظامی که می
استفاده کنند، بايد جموز دريافت اين کـار را  

ايـن   های خاص اسـتفاده از  پس از تکميل آموزش
 . ها دريافت دارند سالح

هـا و   در آموزش مأموران انتظـامی، دولـت  . ٢٠
ای را بـه   هنادهای انتظامی بايـد توجـه ويـژه   

اخالق پليسی و حقوق بشر به ويـژه در فرآينـد   
ــايگزين  ــات، ج ــتفاده از زور و   حتقيق ــای اس ه

سـازی، مـذاکره و    های قانع های گرم، و روش سالح
فنـی کـه هدفشـان    مراقبه و مهچنين ابزارهـای  

هـای گـرم    حمدود کردن اسـتفاده از زور و سـالح  
هنادهای انتظامی بايـد  . باشد، مبذول منايند می

های عملياتی خود را  های آموزشی و رويه برنامه
 . در پرتو رخدادهای خاص ارزيابی منايند

ها و هنادهای انتظامی بايد بر اراية  دولت. ٢١
ــه در  ــامی ک ــأموران انتظ ــه م ــاوره ب ــر مش گي

هايی هستند که نيازمند استفاده از زور  وضعيت
 . باشند، تأکيد منايند های گرم می و سالح

 دهی های ارزيابی و گزارش رويه

ــت. ٢٢ ــد از   دول ــامی باي ــای انتظ ــا و هناده ه
دهـی بـرای    کارآمد ارزيـابی و گـزارش   روشهای

) و( ١١و  ۶متامی رخـدادهای منـدرج در اصـول    
دهای گزارش شده طبق برای رخدا. استفاده کنند

ها و هنادهای  انتظـامی بايـد    اين اصول، دولت



 

تضمين مناينـد کـه فرآينـد کارآمـد ارزيـابی      
موجود است و مراجع مسـتقل اجرايـی و قضـايی    
برای اعمال قانون در شرايط مناسـب در دسـرتس   

در مورد مرگ و جراحت شديد يا ديگر . باشند می
سـريعًا   پيامدهای ناگوار، گزارشی مشروح بايد

به مراجع ذيصالح که مسئول ارزيابی اجرايـی و  
 .  کنرتل قضايی هستند، ارسال شود

های  افراد آسيب ديده از اعمال زور و سالح. ٢٣
گرم يا منايندگان قانونی آهنا، بايـد بـه يـک    
فرآيند مستقل از مجله يک فرآيند قضايی دسرتسی 

در صورت مرگ چنين افرادی، اين . داشته باشند
د بايد متعاقبًا برای وابستگان آهنا اعمال مفا
 . شوند

ها و هنادهای انتظـامی بايـد تضـمين     دولت. ٢۴
داننـد يـا بايـد     منايند که مأموران مافوق می

بدانند که آهنا نسـبت بـه مـأموران انتظـامی     
زيردست خود که اقدام به استفادة غيرقـانونی  

انـد   کنند يـا کـرده   های گرم می از زور يا سالح
از متـام اختيـارات   بايد  مسئول هستند و آهنا 

پيشگيری، سرکوب، يا گـزارش  تضمين  خود برای 
 . کننداين موضوع استفاده 

ها و هنادهای انتظـامی بايـد تضـمين     دولت. ٢۵
باطی ضـ منايند که هيچ گونه منع کيفـری يـا ان  

برای آن دسـته از مـأموران انتظـامی اعمـال     
مأموران انتظـامی و   مقرراتخنواهد شد که طبق 

از اين اصول پايه، از اجرای دستور اسـتفاده  
انـد يـا چنـين     های گرم سر باز زده زور و سالح



 

ای توســط ديگــر مــأموران را گــزارش  اســتفاده
 . اند منوده

اطاعت از دستور مافوق يک دفاع نيست بـه  . ٢۶
ويژه اگر مأموران انتظامی بدانند که دسـتور  
به استفاده از زور يا سالح گرم که منجـر بـه   

 شـود، اساسـاً   مرگ با جراحت شديد يک فـرد مـی  
غيرقانونی اسـت و آهنـا فرصـتی معقـول بـرای      

. داشـته انـد  چنين دستوری  اجرای از خودداری
در هر حال، مسـئوليت ايـن موضـوع بـر عهـدة      
مافوقی است که ايـن دسـتورات غيرقـانونی را    

 . صادر کرده است

 اصول پاية استقالل قوة قضاييه. ۵٠

در منشور ملل متحد، مـردم جهـان   در حالی که 
منايند  عزم خود را برای ايجاد شرايطی اعالم می

توان عدالت را برای دسـتيابی   که طبق آهنا، می
املللی در قبال ارتقـا و ترغيـب    به مهکاری بين

های اساسـی بـدون    احرتام به حقوق بشر و آزادی
 هيچ گونه تبعيضی حفظ کرد، 

قوق بشر مشخصـًا  جهانی ح اعالميه ی در حالی که
اصــول عــدالت را پــيش از هــر قــانونی و بــا 

منصـفانه و  رسـيدگی  گنـاهی و حـق    فرض بـی  پيش
ذيصالح، مسـتقل و بيطـرف    مرجععمومی توسط يک 

 منايد، تعيين شده توسط قانون را تصريح می

ــه  ــالی ک ــایدر ح ــين ميثاقه ــوق  ب ــی حق امللل
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقـوق مـدنی و   

کننـدة اجـرای آن حقـوق     دو تضـمين سياسی هـر  
حقوق مدنی و سياسـی   ميثاقهستند و به عالوه، 



 

کنندة حقی است که بايد بدون هـر گونـه    تضمين
 تأخيری اعمال شود، 

دهنـدة ايـن    هنوز ميان نگرش شـکل  در حالی که
 اصول و وضعيت عملی، شکاف وجود دارد، 

سازماندهی و اجرای عدالت در هـر   در حالی که
يد بر اساس اين اصـول القـا شـود و    کشوری با

ها بايد در راستای تبديل کامـل آهنـا بـه     تالش
 واقعيت اجنام گيرند،

در حالی که هـدف قـوانين مربـوط بـه اجـرای      
عدالت بايد قادر ساخنت قضات به عمل کردن بـر  

 مبنای اين اصول باشد،

 هنـايی گيـری   قضـات مسـئول تصـميم    در حالی که
حقــوق، وظــايف و هــا،  دربــارة زنــدگی، آزادی
 اموال شهروندان هستند،

ششمين کنگرة ملل متحـد در خصـوص    در حالی که
کاران، طبـق   پيشگيری از جرم و برخورد با بزه

خــود، از کميتــة کــنرتل و  ١۶قطعنامــة مشــارة 
پيشگيری از جرم درخواسـت منـود تـا در ميـان     

کارهای مرتبط بـا   راه شفاف سازیهايش،  اولويت
ای و  تخــاب، آمــوزش حرفــهاســتقالل قضــات و ان

 را بگنجاند،  ها دادستانجايگاه قضات و 

مناسب است تا در ابتدا بـه نقـش    در حالی که
قضات در ارتبـاط بـا سيسـتم کيفـری و امهيـت      

 انتخاب، آموزش و هدايت آهنا توجه شود،

اصول پاية زير که با مهکاری دول عضو در قبال 
قـوة   وظيفة آهنا برای تضمين و ارتقای استقالل



 

هـا در   اند، بايد توسط دولت قضاييه تدوين شده
های ملی آهنـا مـد نظـر     چارچوب قوانين و شيوه

قرار گرفته و مورد توجه قضات، وکـال، اعضـای   
های جمريه و قضـاييه و عمـوم مـردم قـرار      قوه

اين اصول اساسًا بـا مـد نظـر قـرار     . بگيرند
اند و البته بـه   ای تدوين شده دادن قضات حرفه

برابر و در صورت لزوم، برای متامی قضات  شکلی
عمومی نيز در صورتی که وجود داشـته باشـند،   

 . قابل اعمال است

 استقالل قوة قضاييه

استقالل قوة قضاييه بايـد توسـط دولـت     .١
تضمين و در قانون اساسـی يـا قـوانين آن    

اين وظيفة متامی مراجـع  . کشور تصريح گردد
دولتی و غيره است تا استقالل قوة قضـاييه  

 . را رعايت و نظارت کنند

قوة قضاييه در مورد موضوعاتي آه نـزد   .٢
 باشـند، بـه شـكلي بيطرفانـه و بـر      آن مي

ق قانون، بدون هيچ گونه بطيق و مبناي حقا
ــويق  ــب، تش ــأثريات نامناس ــدوديت، ت ــا حم  ،ه

فشارها، هتديدها يـا مـداخالت مسـتقيم يـا     
غريمســتقيم از هــر طــرف و بــه هــر دليلــي 

 . گريي خواهد آرد تصميم

قوة قضاييه دربارة متامي موضوعاتي آـه   .٣
داراي ماهيت قضايي هستند، صـالحيت دارد و  

گـريي   ي تصـميم داراي اختيارات احنصاري بـرا 
طبـق آنچـه   پريامون اين موضوع است آه آيا 

در مـورد موضـوعي آـه    در قانون تعيني شده 



 

گريي به آن ارجاع شـده، صـالحيت    براي تصميم
 . دارد يا خري

ــا      .۴ ــب ي ــة نامناس ــه مداخل ــيچ گون ه
رخ  قضـايي رآينـد  فاي نبايـد در   ناخواسته

هـا   دهد و نبايد تصميمات قـانوني دادگـاه  
اين اصل بدون . قرار بگريند مشمول بازنگري

تعصب به ارزيابي قضايي يا تعديل يا ختفيف 
توسط مراجع ذيصالح در مورد حمكوميت اعمـال  

 . شده توسط قوة قضاييه طبق قانون است

تا به دعـوای او   هر فردي حق دارد تا  .۵
هاي عادي يا بدوي و با استفاده  در دادگاه

. .رسـيدگی شـود   قضايي معتـرب  شيوه های از
آامًال معتـرب   روشهایهاي بدوي آه از  دادگاه

نبايـد  آنند،  فرآيندهاي قضايي استفاده مني
ــايگزين     ــه ج ــوند آ ــاد ش ــورتي اجي ــه ص ب

 .گردند ها حمكمههاي عادي يا  دادگاه

 ضـروري اصل استقالل قوة قضـاييه الزم و   .۶
روشـهای  سازد آه قوة قضاييه تضمني منايد  مي

اجنـام  قضـايي بـه صـورت منصـفانه      رسيدگی
 . آنند شوند و حقوق طرفني را رعايت مي مي

وظيفة هر يك از دول عضـو آن اسـت آـه     .٧
منابع آايف را فراهم آورند تا قوة قضاييه 

 . بتواند وظايفش را به حنو مناسب اجنام دهد

 آزادي بيان و ارتباط

جهاني حقوق بشر،  اعالميه یمنطبق با  .٨
اعضاي قوة قضاييه مهانند ديگر شهروندان 



 

ارتباط و جتمع از آزادي بيان، عقيده، 
برخوردارند با اين فرض آه در اجراي اين 
حقوق، قضات بايد مهواره به طريقي عمل 
آنند آه شأن سازمان خود و بيطريف و 

 .استقالل قوة قضايي را حفظ آنند

قضات بايد آزادانه اقدام به اجياد يا  .٩
هاي قضات يا ديگر  پيوسنت به اجنمن

منايند آه در راستاي منافع هايي  سازمان
اي آهنا را توسعه  آهنا هستند، آموزش حرفه

دهند و استقالل قضايي آنان را حفظ  مي
 . آنند مي

 ها، انتخاب و آموزش صالحيت

قضايي  دستگاهفراد انتخاب شده براي ا .١٠
مهراه با  ندبايد افرادي با صداقت و توامن

. هاي مناسب قانوني باشند آموزش و صالحيت
روش انتخاب قضايي بايد در برابر 

هاي نامناسب داوطلبان قضايي مصون  انگيزه
در انتخاب قضات، هيچ تبعيضي نبايد . مباند

عليه فرد بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، 
مذهب، افكار سياسي، ديگر تفكرات، منشأ 

ايگاه صورت ملي يا اجتماعي، تولد يا ج
بگريد به استثناي اين شرط آه يك داوطلب 

قضايي بايد داراي مليت  دستگاهآار در 
آشور متبوع باشد و نبايد هيچ تبعيض 

 . ديگري مد نظر قرار بگريد

 شرايط خدمت و استخدام رمسي



 

شرايط اداري قضات، استقالل، امنيت،  .١١
حقوق مكفي، شرايط خدمت، مستمري و سن 

ايد مهگي به شكل آايف در بازنشستگي آهنا ب
 . قانون تضمني شوند

قضات چه منصوب شده باشند و چه  .١٢
انتخاب، بايد تا زمان رسيدن به سن 

هر  –بازنشستگي يا انقضاي دوران خدمتشان 
از استخدام  –آدام آه وجود داشته باشد 

 . رمسي برخوردار باشند

ارتقاي قضات، هر گاه آه چنني سيستمي  .١٣
ايد مبتين بر عوامل وجود داشته باشد، ب

عيين به ويژه توانايي، صداقت و جتربه 
 . باشد

ها به قضات در دادگاهي  واگذاري پرونده .١۴
آه آهنا بدان تعلق دارند، يك موضوع داخلي 

 . قوة قضاييه است

 اي رازداري و مصونيت حرفه

بايد داراي رازداري قوة قضاييه  .١۵
اي در ارتباط با احكام و اطالعات  حرفه

حمرمانة به دست آمده در جريان اجنام وظايف 
هاي عمومي باشد و آهنا  قضات به غري از رويه

نبايد وادار شوند تا در خصوص چنني 
 . موضوعاتي شهادت دهند

به يك روية  احنصاری التزامبدون  .١۶
ا جربان انضباطي يا هر گونه حق استيناف ي



 

بق قانون ملي، طخسارت از جانب دولت، 
قضات بايد از مصونيت شخصي در قبال 

به  ترميم خساراتمدني در قبال شكايات 
در  متخذه تصميماتاقدامات يا  استناد

 . اجنام وظايف قانوني خويش برخوردار باشند

 ، تعليق و اخراجمقررات انضباطی

اهتام يا شكايت عليه يك قاضي در خصوص  .١٧
اي و قانوني وي بايد به  توانايي حرفه

صورت آني و منصفانه حتت يك روية مناسب 
قاضي از يك جلسة استماعية . بررسي شود

بررسي اين موضوع . منصفانه برخوردار است
در مراحل اوليه بايد حمرمانه باقي مباند 
ه مگر اين آه قاضي درخواست ديگري داشت

 . باشد

توانند تنها به دليل عدم  قضات مي .١٨
توانايي يا رفتاري آه آهنا را براي اجنام 

سازد، مشمول تعليق  وظايفشان نامتناسب مي
 . يا اخراج قرار بگريند

انضباطي، تعليق يا اخراج روشهای متامي  .١٩
اين . بايد مشمول يك ارزيابي مستقل باشند

اصل نبايد دربارة تصميمات ديوانعايل و 
ها  ديگر قوانني در اعالم جرم يا ديگر رويه

 . اعمال گردد

براي اجراي آارآمد اصول پاية  روشهايی. ۵١
 استقالل قوة قضاييه

 ١ روش



 

هاي قضايي  ها بايد در سيستم متامي دولت .١
خود، اصول پاية استقالل قوة قضاييه را 

داخلي روشهای گذاري و  طبق فرآيند قانون
 . خود تدوين و اجرا منايند

 ٢ روش

هيچ قاضي نبايد براي اهدايف انتصاب يا 
انتخاب شود يا ملزم به اجنام خدماتي شود آه 

هيچ قاضي . اصول پايه هستند اين مغاير با
نبايد مسئوليت قضايي را بر مبناي انتصاب يا 
انتخاب بپذيرد يا خدماتي را اجنام دهد آه 

 . باشند مي مغاير با اصول پايه

 ٣ روش

اصول پايه بايد براي متامي قضات از مجله قضات 
در صورتي آه وجود داشته باشند،  غير حرفه ای
 .اعمال شوند

 ۴ روش

ها بايد تضمني منايند آه اصول پايه حداقل  دولت
هاي اصلي يا رمسي دولت  به زبان يا زبان

. مبتوعشان و در سطحي گسرتده منتشر شوند
قضات، وآال، اعضاي قوة جمريه، قوة مقننه و 

ترين شكل ممكن از  عموم مردم بايد به مناسب
حمتوا و امهيت اصول پايه آگاه شوند تا آاربرد 

ر چارچوب سيستم قضايي خود ارتقا آهنا را د
ها بايد منت اصول  به طور خاص، دولت. دهند

پايه را در اختيار متامي اعضاي قوة قضاييه 
 .  قرار دهند



 

 ۵ روش

ها  اصول پايه، دولت ١٢و  ٨در اجراي اصول 
اي به منابع آايف براي اجنام  بايد توجه ويژه

وظايف سيستم قضايي مبذول دارند از مجله 
ها،  د آايف قضات در ارتباط با حجم پروندهتعدا

ها از پرسنل پشتيباني  با اين فرض آه دادگاه
مند هستند و امنيت فردي،  و جتهيزات الزم هبره

حقوق و مزاياي مناسب را در اختيار قضات 
 .دهند قرار مي

 ۶ روش

هايي را در سطوح  ها بايد مسينارها و دوره دولت
قوة قضاييه در  شاي در خصوص نق ملي و منطقه

و لزوم استقالل آن برگزار آرده يا  هجامع
 . ترغيب به برگزاري آهنا منايند

 ٧ روش

شوراي ١٠/١٩٨۶قطعنامة  ۵خبش مطابق با 
پنج دول عضو بايد هر  ،اقتصادي و اجتماعي

آغاز شده، دبري  ١٩٨٨سال يك بار آه از سال 
آل را از پيشرفت به دست آمده در اجراي اصول 

آهنا در گنجاندن مجله انتشار آهنا،  پايه از
گذاري ملي، مسايل پيش رو و  سيستم قانون

موانع و مشكالت موجود در اجراي آهنا در سطح 
امللل مورد  ملي و محاييت آه از جانب جامعة بني

 . نياز است، مطلع سازند

 ٨ روش



 

را در خصوص  اي دورههاي  دبري آل بايد گزارش
ل پايه و بر پيشرفت حاصله در اجراي اصو
 ٧طبق روية  ها مبناي اطالعات دريافيت از دولت

و مهچنني ديگر اطالعات موجود در سيستم سازمان 
هاي  ملل متحد از مجله اطالعات مهكاري و آموزش

فين ارايه شده توسط انستيتوها، آارشناسان و 
اي به آميتة آنرتل  منطقه اي و بني مشاوران منطقه

در هتية اين . و پيشگريي از جرم ارايه آند
هاي  كاري سازمانها، دبري آل بايد به مه گزارش

الدويل و  هاي ذيربط بني ختصصي و سازمان
اي  هاي حرفه هاي غريدوليت به ويژه اجنمن سازمان

قضات و وآال آه در جايگاه مشاورة شوراي 
اقتصادي و اجتماعي قرار دارند، اشاره آند و 

ها و  اطالعات ارايه شده توسط چنني سازمان
 . هنادهايي را مد نظر قرار دهند

 ٩ روش

دبريآل بايد اصول پايه، روند اجراي فعلي و 
هاي مقطعي دربارة اجراي موارد مندرج  گزارش

هاي  املقدور به زبان را حيت ٨و  ٧هاي  در رويه
خمتلف منتشر آند و آهنا را در اختيار متامي 

الدويل و غريدوليت ذيربط  هاي بني ها و سازمان دولت
ضمني قرار دهد تا بيشرتين گردش اين اسناد ت

 .گردد

 ١٠ روش

دبريآل بايد بيشرتين ارجاع ممكن و استفاده از 
هاي فعلي اجرايي توسط  منت اصول پايه و رويه

هاي  سازمان ملل متحد در متامي برنامه
اش و مهچنني گنجاندن سريع اين اصول در  مربوطه



 

 :حقوق بشرنشرية سازمان ملل متحد حتت عنوان 
 ۵بق خبش را طاملللي  اسناد بني انتشارات
شوراي اقتصادي و اجتماعي  ١٠/١٩٨۶قطعنامة 
 . تضمني آند

 ١١  روش

مهكاري فين، سازمان   به عنوان خبشي از برنامة
ملل متحد و مشخصًا ادارة مهكاري فين براي 
توسعة دبريخانه و برنامة عمران ملل متحد 

 :بايد

ها طبق درخواست آهنا براي اجياد  به دولت) الف(
هاي قضايي مستقل و آارآمد آمك  سيستمو تقويت 

 آنند؛

ها، خدمات آارشناسان و  به درخواست دولت) ب(
اي را در خصوص  منطقه اي و بني مشاوران منطقه

موضوعات قضايي در اختيار آهنا قرار دهند تا 
 به اجراي اصول پايه آمك شود؛

حتقيق پريامون معيارهاي آارآمد اجراي ) ج(
د بر دستاوردهاي جديد اصول پايه را با تأآي

 در اين حوزه افزايش دهند؛

اي و مهچنني ديگر  مسينارهاي ملي و منطقه) د(
در را اي  اي و غريحرفه جلسات را در سطوح حرفه

مورد نقش قوة قضاييه در جامعه، لزوم استقالل 
گريي ين و امهيت اجراي اصول پايه در قبال پآ

 آن اهداف برگزار آنند؛

توجه مؤسسات آموزشي و  هاي قابل آمك) ه(
اي سازمان ملل  منطقه اي و بني حتقيقاتي منطقه



 

متحد را در قبال پيشگريي از جرم و حقوق 
آيفري و مهچنني ديگر هنادهاي موجود در سيستم 
سازمان ملل متحد آه به اجراي اين اصول 

 . پردازند، تقويت منايند مي

 ١٢ روش

اي و  مؤسسات آموزشي و حتقيقاتي منطقه
اي سازمان ملل متحد در خصوص پيشگريي  منطقه بني

از جرم و حقوق آيفري و مهچنني ديگر هنادهاي 
ذيربط در نظام سازمان ملل متحد، بايد به 

آهنا بايد توجه . اين فرآيند اجرايي آمك آنند
ها و ابزار تقويت آاربرد اصول  خاصي به روش
هاي حتقيقاتي و آموزشي و  نامهپايه در بر

هاي فين َحَسب درخواست آشورهاي عضو  اراية آمك
در اين راستا، مؤسسات سازمان . مبذول منايند

هاي  ملل متحد با مهكاري مؤسسات ملي و سازمان
الدويل و غريدوليت بايد اقدام به  ذيربط بني

ها و مفاد آموزشي بر مبناي اصول  تدوين دوره
هاي اجرايي را آه متناسب  ويهپايه منوده و ر

هاي آموزش قضايي در  براي استفاده در برنامه
هاي ختصصي حقوق بشر  متامي سطوح و مهچنني در دوره

 . و موضوعات مرتبط هستند، ارايه منايند

 ١٣ روش

هاي ختصصي و ديگر  اي، سازمان هاي منطقه آميسيون
هنادهاي سيستم سازمان ملل متحد و مهچنني ساير 

الدويل بايد فعاالنه در  هاي ذيربط بني انسازم
آهنا بايد . اين فرآيند اجرايي درگري شوند

هاي صورت گرفته براي انتشار  دبريآل را از تالش
اين اصول پايه، تدابري اختاذ شده براي اجراي 



 

آهنا و مهچنني متامي موانع و نقايص پيش رو، 
هايي را براي  دبري آل بايد گام. مطلع سازند

الدويل  هاي بني  اين امر بردارد آه سازمانتضمني
با مشورت شوراي اقتصادي و اجتماعي، فعاالنه 

دهي  هاي گزارش در اين فرآيند اجرايي و رويه
 .مرتبط، درگري شوند

 ١۴  روش

آميتة آنرتل و پيشگريي از جرم بايد به جممع 
عمومي و شوراي اقتصادي در خصوص پيگريي 

دهي حتت  له گزارشاجرايي حاضر از مج روشهای
در اين راستا، . فوق آمك آند ٨و  ٧ روشهای

آميته بايد موانع يا نقايص موجود در اجراي 
 .اصول پايه و داليل آهنا را شناسايي منايد

هاي مشخصي  آميته بايد در صورت تناسب، توصيه
را دربارة اقدامات الزم براي اجراي اثرخبش 

و شورا  اين اصول پايه در اختيار جممع عمومي
و ساير هنادهاي ذيربط حقوق بشر سازمان ملل 

 .متحد قرار دهد

 ١۵ روش

آميتة آنرتل و پيشگريي از جرم بايد به جممع 
عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير 
هنادهاي ذيربط حقوق بشر سازمان ملل متحد آمك 

هايي را در  آند و در صورت تناسب، توصيه
ها و هنادهاي  يونهاي آميس ارتباط با گزارش

ويژة تفحص و مهچنني موضوعات مرتبط با 
آاربردها و اجراي اين اصول پايه ارايه 

 . منايد



 

 اصول پايه در خصوص نقش وآال

در منشور ملل متحد، مردم جهان در  در حايل آه
ميان ساير موضوعات، عزم خود براي اجياد 
شرايطي را آه حتت آن بتوان عدالت را حفظ آرد 
و آن را به عنوان يكي از اهداف حتقق مهكاري 

املللي در زمينة ارتقا و ترغيب به رعايت  بني
هاي اساسي بدون تبعيضي از  حقوق بشر و آزادي
، زبان يا مذهب دانست، نظر نژاد، جنسيت

 .منايند يد ميآتأ

جهاني حقوق بشر اصول  اعالميه ی در حايل آه
ور، حق صفرض عدم ق عدالت را نزد قانون، پيش

منصفانه و عمومي در يك دادگاه مستقل  رسيدگی
هاي الزم براي دفاع از  و بيطرف، و متامي ضمانت

هر فرد متهم به يك بزه آيفري را تصريح 
 منايد، مي

املللي حقوق مدني و سياسي  بني ميثاقدر حايل آه 
منصفانه و  رسيدگیحق دادرسي بدون تأخري و حق 

عمومي توسط يك دادگاه ذيصالح، مستقل و بيطرف 
 آند، اجياد شده طبق قانون را تصديق مي

املللي حقوق اقتصادي،  بني ميثاق در حايل آه
ها طبق  اجتماعي و فرهنگي، خواهان تعهد دولت

ور ملل متحد براي ارتقاي احرتام و رعايت منش
 ها و حقوق بشر است، جهاني آزادي

متامي افراد  محايت ازجمموعه اصول  در حايل آه
از بازداشت يا حبس، منايانگر  موضوع هر نوع

آن است آه فرد بازداشت شده حمق است تا از 



 

محايت و ارتباط و مشاوره با يك مشاور حقوقي 
 برخوردار باشد،

قوانني حداقل استاندارد برخورد با  حايل آهدر 
آند آه محايت حقوقي  زندانيان مشخصًا توصيه مي

و ارتباط حمرمانه با مشاور بايد براي 
 تضمني گردد، در انتظار حماکمهزندانيان 

مصونيت افرادي  آنندة  هاي تضمني محايت در حايل آه
اند، جمددًا بر  آه با جمازات اعدام مواجه شده

فرد مظنون يا متهم به جرمي آه جمازات  حق هر
تواند در متامي  مرگ براي آن تعيني شده و مي

املللي  بني ميثاق ١۴مراحل دادرسي و طبق مادة 
حقوق مدني و سياسي از محايت قانوني آايف 

 منايد، برخوردار باشد، تأآيد مي

در زمينه بيانية اصول پاية عدالت  در حايل آه
قربانيان جرم و سوءاستفاده از قدرت،  ی

آند آه بايد در سطوح ملي  تدابريي را توصيه مي
املللي براي افزايش دسرتسي به رفتاري  و بني

منصفانه و عادالنه، اعادة حيثيت، پرداخت 
 غرامت و آمك به قربانيان جرامي اختاذ شوند، 

هاي  در حايل آه حفظ آايف حقوق بشر و آزادي
ة افراد حمق هستند آهنا را از نظر اساسي آه مه

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي در 
اختيار داشته باشند، نيازمند آن است آه 
متامي افراد داراي دسرتسي اثرخبش به خدمات 

شخص دارای صالحيت حقوقي ارايه شده توسط يك 
 مستقل قانوني باشند،حرفه ای 



 

داراي نقشي  اي وآالي حرفه کانوهنای در حايل آه
حياتي در اجراي استانداردها و اصول اخالق 

ر برابر پيگرد اي، مصونيت اعضايشان د حرفه
، حقوقشان نامناسبنقض و   قضايي و حمدوديت

به متامي آساني آه به آهنا  حقوقیاراية خدمات 
نياز دارند و مهكاري با مؤسسات دوليت و غريه 

 .باشد ميدر حتقق اهداف عدالت و منافع عمومي 

، براي آمك به ذيل الذکراصول پاية نقش وآال 
دول عضو در قبال وظيفة آهنا براي ارتقا و 

اند و بايد  تضمني نقش مناسب وآال تدوين شده
هاي ملي خود  ها در چارچوب قوانني و روش دولت

آهنا را رعايت آرده و مد نظر قرار دهند و 
بايد مورد توجه وآال و ديگر افراد مهچون 

هاي جمريه و  ، اعضاي قوهها دادستان، قضات
اين اصول . مقننه و عموم مردم قرار بگريند

بايد در صورت تناسب، براي افرادي اعمال 
گردند آه وظايف وآال را بدون داشنت جايگاه 

 . دهند رمسي وآال اجنام مي

 دسرتسي به وآال و خدمات قانوني

مهة افراد حمق هستند تا به انتخاب خود  .١
از آمك يك وآيل براي حفظ و رعايت 

مند شوند و اين وآيل در متامي  حقوقشان هبره
 . مراحل دادرسي آيفري از آهنا دفاع آند

اي شهها بايد تضمني منايند آه رو دولت .٢
آارآمد و ساز و آارهاي پاسخگو براي 

امي دسرتسي آارآمد و برابر به وآال براي مت
افراد در آشور و حوزة قضايي آهنا بدون هر 



 

گونه تفاوتي مهانند تبعيض بر مبناي نژاد، 
رنگ، ريشة قومي، جنسيت، زبان، مذهب، 
افكار سياسي و غريه، ريشة ملي يا 
اجتماعي، اموال، تولد، جايگاه اقتصادي و 

 . غريه در دسرتس باشند

ها بايد تأمني بودجة آايف و ديگر  دولت .٣
راي خدمات قانوني به فقرا و در منابع ب

صورت لزوم به ساير افراد حمروم را تضمني 
اي وآال بايد در  هاي حرفه اجنمن. منايند

سازماندهي و تأمني خدمات، تسهيالت و ديگر 
 . منابع مهكاري آنند

اي وآال بايد  هاي حرفه ها و اجنمن دولت .۴
سازي عمومي دربارة حقوق و  هاي آگاه برنامه

وني و نقش مهم وآال در حفظ وظايف قان
توجه . هاي اساسي را ارتقا دهند آزادي
به فقرا و ساير اي بايد به آمك  ويژه

افراد حمروم مبذول گردد تا آهنا بتوانند 
از حقوق خود دفاع آنند و در صورت لزوم 

 . خواهان آمك وآال گردند

 هاي ويژه در موضوعات حقوق آيفري محايت

منايند آه متام افراد ها بايد تضمني  دولت .۵
بالفاصله توسط مراجع ذيصالح از حق خود 
براي دريافت آمك از وآال به انتخاب 
خودشان به حمض دستگريي يا بازداشت يا 
زماني آه به يك بزه آيفري متهم هستند، 

 .آگاه شوند



 

افرادي آه فاقد وآيل هستند بايد در  .۶
متامي مواردي آه منافع عدالت الزامي 

جماز به داشنت يك وآيل باجتربه و سازند،  مي
باشند آه به  جرمی منطبق با ماهيت ذيصالح

آهنا نسبت داده شده تا آمك قانوني آارآمد 
در صورتي آه فاقد ابزار  بصورت جمانیرا 

آايف براي پرداخت هزينة چنني خدماتي 
 .هستند، دريافت دارند

ها بايد مهچنني تضمني منايند آه فرد  دولت .٧
ازداشت شده ، چه با اهتام دستگري يا ب

بايست دسرتسي  آيفري باشد و چه بدون آن، مي
سريع به يك وآيل داشته باشد و در هر 
حالت، دسرتسي به وآيل نبايد بيش از چهل و 
هشت ساعت از زمان دستگريي يا بازداشت طول 

 . بكشد

متامي افراد دستگري، بازداشت يا زنداني  .٨
آاري  پنهانبدون هيچ گونه تأخري، شده بايد 

يا سانسور  و با حمرمانه بودن آامل، از 
فرصت، زمان و تسهيالت آايف براي اين آه يك 
وآيل با آهنا مالقات آند يا با آهنا ارتباط 

، برخوردار برقرار آرده و مشاوره بدهد
توانند در معرض  هايي مي چنني مشورت. باشند

ديد اما بدون استماع مأموران انتظامي 
 . باشند

 ها و آموزش صالحيت

اي وآال و مؤسسات  هاي حرفه ها، اجنمن دولت .٩
آموزشي بايد تضمني منايند آه وآال داراي 



 

آموزش و حتصيالت مناسب باشند و از 
و حقوق  وآالتها و وظايف اخالقي  آل ايده

هاي اساسي شناخته شده توسط  بشر و آزادي
 .گردنداملللي آگاه  قوانني ملي و بني

اي وآال و مؤسسات  هاي حرفه منها، اجن  دولت .١٠
آموزشي بايد تضمني منايند آه هيچ تبيعضي 
عليه افراد در ارتباط با ورود يا 
استمرار فعاليت در يك حرفة قانوني بر 

هاي نژاد، رنگ، ريشة قومي،  اساس زمينه
جنسيت، زبان، مذهب، افكار سياسي و غريه، 
ريشة ملي يا اجتماعي، اموال، تولد، 

تصادي و غريه وجود نداشته باشد جايگاه اق
و به استثناي اين شرط آه وآيل بايد تبعة 
آشور مورد نظر باشد نبايد هيچ تبعيض 

 . ديگري اعمال شود

ها، جوامع يا  در آشورهايي آه گروه .١١
مناطقي وجود دارند آه نيازهايشان به 

اند به ويژه  خدمات قانوني مرتفع نشده
ها،  فرهنگ هايي داراي مناطقي آه چنني گروه
هاي خمتلفي هستند يا  آداب و سنن يا زبان

ها،  اند، دولت هاي قبلي بوده قرباني تبعيض
اي وآال و مؤسسات آموزشي  هاي حرفه اجنمن

اي را به منظور  بايد تدابري ويژه
ها جهت  آفريين براي داوطلبان اين گروه فرصت

ورود به حرفة قضايي اختاذ آنند و بايد 
آهنا آموزش مناسب را براي  تضمني منايند آه
 . دارند هايشان دريافت مي نيازهاي گروه

 ها وظايف و مسئوليت



 

وآال بايد در متامي اوقات، صداقت و شأن  .١٢
حرفة خود را به عنوان عامالن ضروري اجراي 

 . عدالت حفظ آنند

نشان شامل اين وآالوظايف وآال نسبت به م .١٣
 :موارد است

در خصوص حقوق و  موآالنمشاوره دادن به ) الف(
تعهدات قانون آهنا و مهچنني آارآرد آنوني 
سيستم قضايي آه متناسب با حقوق و تعهدات 

 است؛ موآالنقانون 

به هر شكل مناسب و اختاذ  موآالنآمك به ) ب(
 اقدام قانوني براي حفظ منافع آهنا؛

در  موآالندر صورت تناسب، آمك به ) ج(
 .ارييا مراجع اد ها حمكمهها،  دادگاه

شان و ارتقاي موآالنوآال براي حفظ حقوق  .١۴
اجراي عدالت، بايد به دنبال اجراي حقوق 

هاي اساسي شناخته شده در  بشر و آزادي
املللي باشند و بايد در  قوانني ملي و بني

متام اوقات آزادي و با پشتكار و طبق 
قوانني، استانداردها و اصول اخالقي حرفة 

 . قانوني خود عمل منايند

 موآالنوآال بايد مهواره نسبت به منافع  .١۵
 . خود وفادار باشند

 هايي براي عملكرد وآال ضمانت

) الف(ها بايد تضمني منايند آه وآال  دولت .١۶
اي خود را  قادر باشند تا متامي وظايف حرفه



 

بدون ارعاب، مزامحت، خشونت يا مداخلة 
قادر باشند تا ) ب(نامناسب اجنام دهند؛ 

وآالنشان، آزادانه در براي مشاوره با م
) ج(آشور خود يا خارج از آن سفر آنند؛ و 

نبايد در ارتباط با اقدامي آه طبق 
وظايف، استانداردها و اصول اخالقي تأييد 

دهند، متحمل  اي خويش اجنام مي شدة حرفه
هاي اداري، اقتصادي  پيگرد قضايي يا حترمي

 . يا غري قرار بگريند يا هتديد به آن شوند

امنيت وآال به دليل اجنام وظايفشان وقيت  .١٧
شود، آهنا بايد به ميزان آايف توسط  هتديد مي

 . مراجع محايت شوند

نبايد هويت وآال در نتيجة اجنام  .١٨
وظايفشان توسط وآال يا عوامل وآاليشان فاش 

 . شود

حق هيچ دادگاه يا مرجع اجرايي آه  .١٩
است،  تأييد شدهمشاورة وآيل نزد آن 

نبايد از تأييد حق يك وآيل براي حضور در 
موآلش سر باز زند مگر  جانبنزد آن از 

هاي ملي و  و روش اين آه وآيل طبق قوانني
 . فاقد صالحيت باشد اصولطبق با اين من

وآال بايد از مصونيت مدني و آيفري  .٢٠
براي اظهاراتي آه با حسن نيت به صورت 

اي  حرفهيا شفاهي يا در قبال حضور آتيب 
يا ديگر مراجع  حمكمهآهنا در يك دادگاه، 

مند  شوند، هبره حقوقي يا اجرايي مطرح مي
 . باشند



 

اين وظيفة مراجع ذيصالح است آه تضمني  .٢١
ها و اسناد مناسب  منايند وآال اطالعات، فايل

را در زمان آايف در اختيار يا آنرتل خود 
داشته باشند تا بتوانند معاضدت قضايي 

اين امر . به موآالنشان ارايه آنندآايف را 
ترين زمان ممكن صورت  دسرتسي بايد در سريع

 . بگريد

ها بايد اين موضوع را تأييد و  دولت .٢٢
رعايت منايند آه متامي ارتباطات و 

هاي ميان وآال و موآالنشان در قالب  مشاوره
 .اي آهنا حمرمانه هستند روابط حرفه

 آزادي بيان و ارتباط

يگر شهروندان از آزادي وآال مهانند د .٢٣
. بيان، عقيده، ارتباط و جتمع برخوردارند

مشخصًا آهنا حق دارند تا در مباحث عمومي 
در قبال قانون، اجراي عدالت و ارتقا و 
حفظ حقوق بشر شرآت آنند و اقدام به اجياد 

هاي حملي، ملي و  يا پيوسنت به سازمان
 املللي منايند و در جلسات آهنا شرآت آنند بني

بدون اين آه به دليل اقدامات قانوني يا 
عضويت در يك سازمان قانوني، با 

در اجراي . اي مواجه شوند هاي حرفه حمدوديت
اين حقوق، وآال بايد مهواره منطبق با 
قوانني و استاندارد و اصول اخالقي شناخته 

 .شدة حرفة خويش عمل آنند

 اي وآال ارتباطات حرفه



 

وآال جماز هستند تا اقدام به اجياد و  .٢۴
اي خودفرما براي  هاي حرفه پيوسنت به اجنمن

بيان منافع، ارتقاي آموزش و حتصيل مستمر 
هناد . اي خويش منايند و حفظ شأن حرفه
اي بايد توسط  هاي حرفه اجرايي اين اجنمن

اعضا انتخاب شود و وظايف خود را بدون 
 . مداخلة بريوني اجنام دهد

هاي  اي وآال بايد با دولت هاي حرفه مناجن .٢۵
براي تضمني اين امر مهكاري آنند آه هر 

به  يكسانو  آارآمدفردي داراي دسرتسي 
خدمات قانوني باشد و وآال بدون دخاليت 

مشاورة حقوقي بدهند و نامناسب، بتوانند 
به موآالنشان طبق قانون و استانداردهاي 

 .اي و اصول اخالقي آمك آنند حرفه

 انضباطي  وشهای ر

 اي براي وآال بايد طبق  هاي حرفه نامه آيني .٢۶
قانوني و از طريق ه ای حرفمعيارهای 

هنادهاي مناسب يا توسط قوة مقننه مطابق 
با قانون و عرف ملي و استانداردها و 

، به رمسيت شناخته شده املللي  ضوابط بني
 .تدوين گردند

اهتامات و شكايات عليه وآال در قبال  .٢٧
اي آن بايد به سرعت و  توانايي حرفه

. هاي مناسب بررسي شوند منصفانه طبق رويه
وآال بايد داراي حق يك استماعية منصفانه 
از مجله حق دريافت معاضدت يك وآيل به 

 . انتخاب خودشان را داشته باشند



 

هاي انضباطي عليه وآال بايد نزد يك شرو .٢٨
حقوقي مکانيزم طرف آه توسط يك  آميتة بي

اجياد شده يا نزد يك مرجع قضايي مستقل، 
يا نزد يك دادگاه مطرح شوند و بايد 

 . موضوع ارزيابي قضايي مستقل باشند

هاي انضباطي بايد طبق  متامي رويه .٢٩
اي و ديگر استانداردها و  نامة حرفه آيني

القي تأييد شدة يك حرفة قانوني و اصول اخ
 . در پرتو اين اصول تعيني گردند

 ها دادستاننقش  در زمينه ی  اصول راهنما. ۵٣

در منشور ملل متحد، مردم جهان در  در حايل آه
ميان ساير موضوعات، عزم خود براي اجياد 
شرايطي را آه حتت آن بتوان عدالت را حفظ آرد 

داف حتقق مهكاري و آن را به عنوان يكي از اه
املللي در زمينة ارتقا و ترغيب به رعايت  بني

هاي اساسي بدون تبعيضي از  حقوق بشر و آزادي
نظر نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب دانست، 

 منايند، تأآيد مي

بيانية جهاني حقوق بشر اصول  در حايل آه
فرض عدم قصور، حق  عدالت را نزد قانون، پيش
مي در يك دادگاه استماعية منصفانه و عمو
 منايد، مستقل و بيطرف را تصريح مي

دهندة اين  هنوز ميان بينش شكلدر حايل آه 
 اصول و وضعيت واقعي شكاف وجود دارد،

سازماندهي و اجراي عدالت در هر در حايل آه 
آشوري بايد اهلام گرفته از اين اصول باشد و 



 

بايد براي تبديل آامل آهنا به واقعيت تالش 
 شود،

نقشي مهم را در اجراي  ها دادستان حايل آهدر 
آنند و قوانني مربوط به اجراي  عدالت ايفا مي

هاي مهم آنان بايد رعايت و انطباق  مسئوليت
آهنا الذآر را ارتقا دهند، لذا  با اصول فوق

بايد به اجراي منصفانه و عادالنة حقوق آيفري 
آارآمد شهروندان در برابر جرم آمك و محايت 

 ،آنند

داراي  ها دادستانبايد تضمني گردد در حايل آه 
اي مورد نياز براي اجراي  هاي حرفه صالحيت

هاي استخدام و آموزش  وظايفشان از طريق روش
اي و قانون و از طريق تأمني متامي  حرفه

امكانات الزم براي ايفاي مناسب نقششان در 
ها و ابعاد جديد  مبارزه با جرم به ويژه شكل

 آن باشند،

 ١۶٩/٣۴جممع عمومي در قطعنامة  ر حايل آهد
مأموران انتظامي  مقررات، ١٩٧٩دسامرب  ١٧مورخ

را به پيشنهاد آنگرة پنجم ملل متحد در خصوص 
آاران تصويب  پيشگريي از جرم و برخورد با بزه

 آرد،

ششمين کنگرة ملل متحـد در خصـوص    در حالی که
کاران، طبـق   پيشگيری از جرم و برخورد با بزه

خــود، از کميتــة کــنرتل و  ١۶قطعنامــة مشــارة 
پيشگيری از جرم درخواسـت منـود تـا در ميـان     

کارهـای مـرتبط بـا     هـايش، تنـوير راه   اولويت
ای و  اســتقالل قضــات و انتخــاب، آمــوزش حرفــه

 بگنجاند، را  ها دادستانجايگاه قضات و 



 

هفتم پيشگريي از جرم و   آنگرة در حايل آه
آاران سازمان ملل متحد، اصول  برخورد با بزه

قضاييه را تصويب   پايه در خصوص استقالل قوة
مورخ  ٣٢/۴٠هاي  آرد آه متعاقبًا در قطعنامه

 ١٩٨۵دسامرب  ١٣مورخ  ١۴۶/۴٠و  ١٩٨۵نوامرب  ٢٩
 جممع عمومي تصويب شدند،

انية اصول پاية عدالت بر بي در حايل آه
قربانيان جرم و سوءاستفاده از قدرت، تدابريي 

آند آه بايد در سطوح ملي و  را توصيه مي
املللي براي افزايش دسرتسي به رفتاري  بني

منصفانه و عادالنه، اعادة حيثيت، پرداخت 
 غرامت و آمك به قربانيان جرامي اختاذ شوند، 

آنگرة هفتم،  ٧در قطعنامة مشارة در حايل آه 
آارهاي مرتبط با  درخواست شد تا نياز به راه

، ها دادستاناي و جايگاه  انتخاب، آموزش حرفه
وظايف و فعاليت قابل انتظار آهنا، ابزار 
ارتقاي آمك آهنا به عملكرد يكنواخت سيستم 
حقوق آيفري و مهكاري آهنا با پليس، گسرتة 

هاي  اختيارات قانوني آهنا و نقش آهنا در رويه
هاي آتي  آيفري و گزارش مراتب به آنگره
 سازمان ملل متحد مد نظر قرار بگريند،

اصول پاية نقش وآال آه در ادامه آمده، براي 
آمك به دول عضو در قبال وظيفة آهنا براي 

تدوين  ها دادستانارتقا و تضمني نقش مناسب 
ها در چارچوب قوانني و  اند و بايد دولت شده
د آهنا را رعايت آرده و مد نظر هاي ملي خو روش

و  ها دادستانقرار دهند و بايد مورد توجه 
هاي  ديگر افراد مهچون قضات، وآال، اعضاي قوه



 

اين . جمريه و مقننه و عموم مردم قرار بگريند
اساسًا با بايد در صورت تناسب، راهنما اصول 

عمومي تدوين شوند  ها دادستاندر نظر گرفنت 
ي آه به ها دادستانبراي اما به شكلي برابر 
 . شوند، نيز آاربرد دارند صورت ويژه منصوب مي

 ها، انتخاب و آموزش صالحيت

 دادستانافراد انتخاب شده به عنوان  .١
بايد افرادي صادق و توامنند با آموزش و 

 . هاي مناسب باشند صالحيت

 :ها بايد تضمني منايند آه دولت .٢

دربرگريندة  ها دادستانمعيارهاي انتخاب ) الف(
مصونيت در برابر جانبداري يا تعصب و جدا از 
هر گونه تبعيضي عليه فرد بر اساس نژاد، 

 يا مذهب، افكار سياسيزبان، رنگ، جنسيت، 
، يا قومي ديگر تفكرات، منشأ ملي يا اجتماعي

اين  اما استاقتصادي يا غريه تولد يا جايگاه 
بايد  دادستاندفرت شرط آه داوطلب آار در 

، نبايد تبعيض داراي مليت آشور متبوع باشد
 . تلقي شود

داراي آموزش و حتصيالت مناسب  ها دادستان) ب(
ها و وظايف اخالقي شغلي،  آل باشند و از ايده

هاي ساختاري و قانوني در قبال حقوق  محايت
هاي  ديمظنونني و قربانيان و حقوق بشر و آزا
املللي  اساسي شناخته شده توسط قوانني ملي و بني

 .آگاه باشند

 جايگاه و شرايط خدمت



 

بايد در متامي اوقات، صداقت  ها دادستان .٣
و شأن حرفة خود را به عنوان عامالن ضروري 

 .اجراي عدالت حفظ آنند

 ها دادستانها بايد تضمني منايند آه  دولت .۴
اي خود را  قادر باشند تا متامي وظايف حرفه

بدون ارعاب، مزامحت، خشونت يا مداخلة 
نامناسب يا قرار گرفنت غريموجه در معرض 

 . تعهدات مدني، آيفري يا غريه اجنام دهند

هايشان بايد به  و خانواده ها دادستان .۵
حلاظ فيزيكي توسط مراجع ذيربط در زماني 
آه امنيت فردي آهنا در نتيجة اجنام وظايف 

 .افتد، محايت شوند ميي به خطر دادستان

، حقوق ها دادستانشرايط معقول خدمت  .۶
مزايا، مستمري و سن آايف و در صورت امكان 

بازنشستگي بايد در قانون يا قوانني و 
 . مقررات منتشر شده تعيني گردد

، هر گاه آه چنني ها دادستانارتقاي  .٧
سيستمي وجود داشته باشد، بايد مبتين بر 

اي،  هاي حرفه يتعوامل عيين به ويژه صالح
توانايي، صداقت و جتربه باشد و طبق 

طرفانه پريامون آن  هاي عادالنه و بي رويه
 .گريي شود تصميم

 آزادي بيان و ارتباط

ها مهانند ديگر شهروندان از  دادستان .٨
آزادي بيان، عقيده، ارتباط و جتمع 

مشخصًا آهنا حق دارند تا در . برخوردارند



 

ون، اجراي عدالت مباحث عمومي در قبال قان
و ارتقا و حفظ حقوق بشر شرآت آنند و 

هاي  اقدام به اجياد يا پيوسنت به سازمان
املللي منايند و در جلسات  حملي، ملي و بني

آهنا شرآت آنند بدون اين آه به دليل 
اقدامات قانوني يا عضويت در يك سازمان 

اي مواجه  هاي حرفه قانوني، با حمدوديت
ها  ين حقوق، دادستاندر اجراي ا. شوند

بايد مهواره منطبق با قوانني و استاندارد 
و اصول اخالقي شناخته شدة حرفة خويش عمل 

 .آنند

ها بايد آزادانه اقدام به  دادستان .٩
اي يا  هاي حرفه اجياد يا پيوسنت به اجنمن

هايي منايند آه در راستاي  ديگر سازمان
اي آهنا را  منافع آهنا هستند، آموزش حرفه

دهند و جايگاه آنان را حفظ  وسعه ميت
 .آنند مي

 هاي آيفري ايفاي نقش در دادرسي

دفرت دادستاني بايد آامًال جمزا از وظايف  .١٠
 . قضايي آهنا باشد

ها بايد نقشي فعال را در  دادستان .١١
هاي آيفري ايفا منايند از مجله اجنام  دادرسي

پيگريد قضايي و در جايي آه توسط قانون 
 داخليجماز مشرده شده يا متناسب با روية 

است، اقدام به حتقيق دربارة جرم، نظارت 
بر قانوني بودن اين حتقيقات، نظارت بر 



 

اير وظايف اجراي تصميمات دادگاه و اجنام س
 . به عنوان منايندگاه منافع عمومي منايند

ها بايد طبق قانون، وظايفشان  دادستان .١٢
را به شكلي منصفانه، دقيق و سريع اجنام 
دهنده و شأن انسان را رعايت و حفظ آرده 
و حقوق بشر را رعايت آنند و بنابراين به 
تضمني فرآيند دادرسي و عملكرد سيستم حقوق 

  .آيفري آمك آنند

 :ها بايد در اجنام وظايفشان دادستان .١٣

طرفانه اجنام  وظايف خود را به شكلي بي) الف(
دهند و از هر گونه تبعيض سياسي، اجتماعي، 
مذهيب، نژادي، فرهنگي، جنسي يا غريه پرهيز 

 آنند؛

منافع عمومي را حفظ آنند، به شكلي ) ب(
هدفمند عمل آنند، موضع مناسيب در قبال افراد 

رباني اختيار آنند و به متامي مظنون و ق
شرايط فارغ از اين آه آيا به نفع يا به ضرر 

 مظنون هستند، توجه منايند؛

متام آنچه را در اختيار دارند حمرمانه ) ج(
تلقي آنند مگر اين آه اجنام وظايفشان يا 
نيازهاي حقوق آيفري، روية ديگري را الزامي 

 ساخته باشد؛

ربانيان را به هاي ق ها و نگراني نگرش) د(
هنگامي آه منافع شخصي آهنا حتت تأثري قرار 
گرفته، مد نظر قرار دهند و تضمني منايند آه 

اصول  اعالميه یقربانيان از حقوقشان طبق 



 

و  مقربانيان جر در زمينه یپاية عدالت 
 .سوءاستفاده از قدرت آگاه شده باشند

دهند آه  طرفانه نشان  حتقيقات بي چنانچه .١۴
ها نبايد  ي اثبات نشده، دادستانهيچ اهتام

اقدام به آغاز يا استمرار پيگريد قضايي 
منايند يا تالش آنند تا دادرسي ادامه 

 . يابد

ها بايد به پيگرد قضايي جرامي  دادستان .١۵
ارتكاب شده توسط مقامات دولت به ويژه 
فساد، سوءاستفاده از قدرت، نقض شديد 
حقوق بشر و ديگر جرامي شناخته شده در 

منايند و  لاملللي توجه آايف مبذو قوانني بني
در جايي آه قانون جماز مشرده يا منطبق با 
روية داخلي است، اقدام به حتقيق دربارة 

 . منايند نقض قوانين مزبور

ها به شواهدي  دادستان در مواردی که  .١۶
 يابند آه بر اساس عليه مظنونني دست مي

 نددانند يا اعتقاد دار مي معيارهای منطقی
هاي  از طريق توسل به روش که داليل موصوف

اند و نقض شديد حقوق  غريقانوني اخذ شده
 ،شكنجه جمازات انساني مظنون به ويژه 

برخورد حتقريآننده يا غري انساني يا ديگر 
، صورت پذيرفتهاستفاده از حقوق بشر  ءسو

بايد از پذيرش چنني شواهدي عليه هر فردي 
ها استفاده  ين روشبه غري از آناني آه از ا

اند سر باز زنند يا متعاقبًا دادگاه  آرده
را مطلع سازند و بايد اقدامات الزم را 



 

براي تضمني اين موضوع اختاذ منايند آه 
هايي  افراد مسئول استفاده از چنني روش

 . معريف شوند به دادگاهبايد 

 صالحديدیوظايف 

ها داراي  در آشورهايي آه دادستان .١٧
هستند، قانون يا مقررات  دیصالحديوظايف 

بايد راهكارهايي را براي ارتقاي عدالت و 
اين رويكرد در اختاذ تصميمات  انسجام

مربوط به فرآيند پيگرد قضايي از مجله 
 . پيگرد قضايي ارايه آنندمنع اجنام يا 

 هاي پيگرد قضايي جايگزين

ها بايد توجه  طبق قانون ملي، دادستان .١٨
 جايگزينها ی دقيقي به فسخ پيگرد قضايي، 

هاي  پرونده قضازدايیمشروط و نامشروط  يا 
آيفري از سيستم رمسي قضايي با احرتام آامل 
. به حقوق مظنونني و قربانيان مبذول منايند

ها بايد احتمال  در راستاي اين هدف، دولت
را نه تنها براي  ايیقضا زدهاي  تصويب طرح

ها بلكه  آاهش حجم آار فزايندة دادگاه
براي پرهيز از حبس پيش از حماآمه، صدور 
آيفرخواست و حمكوميت، و مهچنني اثرات معكوس 

 . احتمايل حمكوميت زندان مد نظر قرار دهند

ها داراي  در آشورهايي آه دادستان .١٩
گريي در خصوص  براي تصميم صالحديدیوظايف 

پيگرد يا عدم پيگرد جوانان هستند، 
اي بايد به ماهيت و شدت بزه،  مالحظات ويژه

. مصونيت جامعه و پيشينة فرد مبذول گردد



 

ها بايد مشخصًا  در اختاذ تصميمات، دادستان
هاي موجود براي پيگرد قضايي را  جايگزين

هاي متناسب آيفري  طبق قوانني و رويه
دادستان بايد . مد نظر قرار دهندن جوانا

تالش خود را براي اختاذ اقدامات  بيشرتين
پيگرد قضايي عليه جوانان تنها به ميزان 

 . الزم اجنام دهند

 ارتباط با ديگر مؤسسات و هنادهاي دوليت

به منظور تضمني عدالت و اثرخبشي پيگرد  .٢٠
ها بايد تالش آنند تا با  قضايي، دادستان
ها، متخصصان قضايي، وآالي  پليس، دادگاه

مدافع و ديگر هنادها و مؤسسات دوليت مهكاري 
 . آنند

 ي انضباطيشهارو

ها بايد مبتين  ختلفات انضباطي دادستان .٢١
. بر قانون يا مقررات قانوني باشند

ها آه به آهنا اهتام  ليه دادستانعشكايات 
عمل آردن در خارج از دامنة استانداردهاي 

آنند، بايد به سرعت و  اي را وارد مي حرفه
. هاي مناسب بررسي شوند منصفانه حتت رويه

ها از حق يك استماعية منصفانه  دادستان
اين تصميم بايد موضوع . برخوردار هستند

 .يك ارزيابي مستقل باشد

 

ها  اي انضباطي عليه دادستانه دادرسي .٢٢
بايد يك ارزيابي و تصميم هدفمند را تضمني 



 

هاي  نامه آهنا بايد طبق قانون، آيني. آنند
اي و ديگر استاندارد و اصول اخالقي و  حرفه

 . در پرتو راهكارهاي حاضر تعيني شوند

 نظارت بر راهكارها

آارهاي حاضر را رعايت  ها بايد راه دادستان
ايد با حداآثر توان خويش، آهنا ب. آنند

فعاالنه با هر گونه موارد نقض اين راهكارها 
 . خمالفت آرده و از آن پيشگريي منايند

هايي آه به داليلي بر اين باور  دادستان .٢٣
آارهاي حاضر رخ داده يا  هستند آه نقض راه

در ُشُرف رخ دادن است، بايد موضوع را به 
مقامات مافوق و در صورت لزوم به مراجع 
مناسب يا هنادهايي آه داراي اختيارات 

 . ارزيابي و اصالحي هستند، گزارش منايند

 ان دولتاملللي مأمور بني مقررات. ۵۴

 اصول عمومي .١

يك مأمور دولت آه طبق قانون ملي  .١
شود، داراي يك جايگاه قابل  تعريف مي

اعتماد است و وظيفه دارد در راستاي 
بنابراين، وفاداري . منافع عمومي عمل آند

به منافع عمومي غايي مأموران دولت 
از طريق مؤسسات دموآراتيك بايد آشورشان 

 . به اجرا درآيددوليت 

مأموران دولت بايد تضمني منايند آه  .٢
وظايف خود را به شكلي آارآمد، اثرخبش و 

هاي اجرايي  صادقانه طبق قوانني يا سياست



 

آهنا بايد در متامي اوقات به . دهند اجنام مي
دنبال تضمني آن باشند آه منابع دوليت آه 
در قبال آهنا مسئوليت دارند، به 

ن اداره ترين شكل ممك آارآمدترين و اثرخبش
 . شوند

مأموران دولت بايد در اجنام وظايفشان  .٣
و به ويژه ارتباطات خود با عموم مردم، 

آهنا نبايد در . دقيق، منصف و بيطرف باشند
هيچ زماني اقدام به رفتاري نامناسب نسبت 
به هر گروه يا هر فردي منايند يا به شكلي 
نامناسب نسبت به يك گروه يا يك فرد با 

ند يا از قدرت و اختيارات تبعيض عمل آن
 . اعطا شده به آهنا، سوءاستفاده آنند

 تضاد منافع و عدم صالحيت .٢

مأموران دولت نبايد از اختيارات رمسي  .۴
خود براي پيشربد نامناسب منافع مايل يا 

. شان استفاده آنند فردي خود يا خانواده
اي شوند، هيچ  آهنا نبايد درگري هيچ معامله

بپذيرند يا داراي  اي را مست يا وظيفه
منافع مايل، جتاري يا غريه باشند آه 
ناسازگار با سازمان، وظايف و آارهاي آهنا 

 .است

مقامات دوليت تا جايي آه مست آهنا ملزم  .۵
هاي  سازد، بايد طبق قوانني يا سياست مي

اجرايي، منافع آاري، جتاري يا مايل يا 
هاي اجنام شده يا سود مايل آه ممكن  فعاليت
باعث تضاد احتمايل منافع گردند را است 



 

در شرايط تضاد احتمايل يا . اعالم منايند
تصور شدة منافع ميان وظايف و منافع 
خصوصي مقامات دوليت، آهنا بايد معيارهاي 

آين اين نوع  تعيني شده براي آاهش يا ريشه
 . تضاد منافع را رعايت آنند

مأموران دولت نبايد در هيچ زماني از  .۶
ل، خدمات يا اطالعات دوليت آه در پول، اموا

راستاي اجنام وظايف رمسي خود يا در نتيجة 
هايي  آورند براي فعاليت آن به دست مي

آه ارتباطي با آار رمسي  استفاده آنند
 . آنان ندارد

 

مأموران دولت بايد معيارهاي تعيني شده  .٧
هاي اجرايي را  بر اساس قانون يا سياست

رعايت آنند تا بعد از ترك مست رمسي خود، 
به شكلي نامناسب از مست قبلي خود منتفع 

 . نشوند

 ها دارايي افشا .٣

مأموران دولت بايد طبق مست خود و آنچه  .٨
هاي اجرايي جماز يا  آه توسط قانون و سياست

شناخته شده، شرايط اعالم يا انتشار  ملزم
ها و ديون خودشان و مهچنني، در صورت  دارايي

به امكان، مهسر يا افراد حتت تكفل خويش را 
 . اجرا درآورند 

 پذيرش هدايا يا ديگر الطاف .۴



 

مأموران دولت نبايد به طور مستقيم يا  .٩
غريمستقيم هيچ هديه يا لطف ديگري آه ممكن 

ها يا  ا مسئوليتاست بر اجنام وظايف ي
 . هايشان تأثريگذار باشد را بپذيرند قضاوت

 اطالعات حمرمانه .۵

موضوعاتي آه داراي ماهيت حمرمانه بوده  .١٠
و در اختيار مأموران دولت هستند بايد 
حمرمانه حفظ شوند مگر اين آه قانون ملي، 
اجنام وظيفه يا نيازهاي قانوني، روية 

هاي  چنني حمدوديت. ديگري را الزامي سازند
بايد پس از جدايي از خدمت نيز اعمال 

 . شوند

 فعاليت سياسي .۶

 

هاي  فعاليت سياسي يا ديگر فعاليت .١١
در خارج از حوزة سازماني مأموران دولت 

هاي اجرايي  آهنا نبايد طبق قوانني و سياست
دار شدن اعتماد عمومي به اجنام  باعث خدشه

 .هايي شوند طرفانة وظايف و مسئوليت بي

سازمان ملل متحد عليه جرم و  اعالميه ی. ۵۵
 املللي ارتشا در معامالت جتاري بني

 : جممع عمومي

آه يك حميط ثابت و شفاف براي  اعتقاد دارد
املللي در متامي آشورها براي  معامالت جتاري بني

ها و  آوري، مهارت بسيج سرمايه، منابع مايل، فن



 

ديگر منابع مهم در مرزهاي ملي جهت ارتقاي 
يشرفت سياسي و اجتماعي و حفظ حميط زيست، در پ

 . ميان ديگر موضوعات،  الزامي است

نياز به ارتقاي مسئوليت اجتماعي و 
هاي  استانداردهاي مناسب اخالقي از جانب شرآت

هاي چندملييت و  خصوصي و دوليت از مجله شرآت
امللل، از طريق  افراد درگري در معامالت جتارت بني

مقررات آشورهايي آه در آهنا رعايت قوانني و 
مشغول اجنام آسب و آار هستند و در نظر گرفنت 

هايشان بر توسعة اقتصادي و  تأثري فعاليت
 ،منايد را تأييد مياجتماعي و حفظ حميط زيست 

هاي اثرخبش در متامي  آه تالش منايد مهچنني تأييد مي
سطوح براي مبارزه و پرهيز از فساد و ارتشا 

ها، عناصر الزامي يك حميط آسب و در متامي آشور
ها بايد  املللي پيشرفته هستند، اين تالش آار بني

عدالت و قدرت رقابت را در معامالت جتاري 
امللللي تقويت آرده و خبش مهمي از ارتقاي  بني

، توسعة اقتصادي پذير حاآميت شفاف و مسئوليت
در متامي را  و اجتماعي و حفظ حميط زيست

هايي مشخصًا بر اقتصاد  نني تالشو چ آشورها دهند
املللي جهاني شده آه به شدت رقابيت است،  بني

 . آورند فشار مي

 

سازمان ملل متحد  اعالميه ی آند رمسًا اعالم مي
املللي  عليه فساد و ارتشا در معامالت جتاري بني

 : به شرح زير تدوين شده است



 

هاي  دول عضو به صورت فردي و از طريق سازمان
اي، طبق قانون اساسي خود و  املللي و منطقه بني

اصول قانوني اساسي و در راستاي قوانني و 
رويكردهاي ملي دست به اقدام زده و خودشان 

 :سازند را نسبت به اين موارد متعهد مي

اختاذ اقدام اثرخبش و قاطع براي مبارزه  .١
هاي  با متامي انواع فساد، ارتشا و روش

املللي  عامالت جتاري بنيغريقانوني مرتبط در م
به ويژه براي پيگريي اجراي اثرخبش قوانني 
موجود آه ارتشا را در معامالت جتاري 

سازند، ترغيب به تصويب  املللي ممنوع مي بني
براي آن دسته اهدايف آه وجود قوانني 

هاي خصوصي و  ندارند، و درخواست از شرآت
هاي چندملييت و افراد  دوليت از مجله شرآت

املللي  قضايي معامالت جتاري بني  ضر در حوزةحا
 حاضر؛  اعالميه یبراي ارتقاي اهداف 

جرم دانسنت ارتشاي از مأموران دوليت  .٢
خارجي به شكلي اثرخبش و مهاهنگ و البته 
بدون مانع شدن، جلوگريي آردن يا به تأخري 

اي يا ملي  املللي، منطقه انداخنت اقدامات بني
 حاضر؛ ميه یاعالبراي پيگريي اجراي 

 

 

 

 

 



 

تواند در ميان ساير موضوعات،  ارتشا مي .٣
 :شامل عناصر زير باشد

پيشنهاد، وعده يا هر گونه پرداخت، ) الف(
ديگر به صورت مستقيم يا  امتيازيهديه يا 

غريمستقيم توسط يك شرآت خصوصي يا دوليت از 
يك دولت به  فردي ازچندملييت يا   يك شرآتمجله 

يك مأمور دوليت يا منايندة منتخب آشور ديگر 
به صورتي نامناسب براي اجرا يا جلوگريي از 
اجراي وظايف آن مأمور يا مناينده در ارتباط 

 املللي؛ يك معاملة جتاري بني

درخواست، تقاضا، پذيرش يا دريافت ) ب(
مستقيم يا غريمستقيم نامناسب يك مأمور دولت 

تخب يك دولت از يك شرآت خصوصي يا منايندة من
يا دوليت از مجله يك شرآت چندملييت يا فردي از 
آشوري ديگر براي هر گونه پرداخت، هديه يا 
مزييت ديگر براي اجرا يا جلوگريي از اجراي 
وظايف آن مأمور يا مناينده در ارتباط يك 

 املللي؛ معاملة جتاري بني

در متامي آشورهايي قبًال چنني عمل  .۴
هاي  اند، رد معافيت مالياتي رشوه آرده مني

پرداخت شده توسط يك شرآت خصوصي يا دوليت 
يا يك فرد در يك آشور به مقام دوليت يا 
منايندة منتخب آشوري ديگر و در اين 
راستا، بررسي خصوصيات متمايز اجنام اين 

 آار؛

هاي  توسعه يا حفظ استانداردها و روش .۵
املللي  ري بنيحسابداري آه شفافيت معامالت جتا



 

هاي خصوصي و  دهند و شرآت را افزايش مي
هاي چندملييت و افراد  دوليت از مجله شرآت

املللي را ترغيب  درگري در معامالت جتاري بني
هاي  آنند تا از فساد، ارتشا و روش مي

غريقانوني مرتبط پرهيز آرده و با آهنا 
 مبارزه آنند؛

 

در صورت تناسب، توسعه يا ترغيب  .۶
هاي آسب  ، استانداردها يا هبرتين روشقوانني

هاي  و آار آه مانع از فساد، ارتشا و روش
املللي  غريقانوني مرتبط در معامالت جتاري بني

 گردند؛ مي

اجياد ثروت غريقانوني مأموران ارزيابي  .٧
 دوليت يا منايندگان منتخب به عنوان ختلف؛

هبرتين مساعدت ممكن به   مهكاري و اراية .٨
رتباط با حتقيقات جنايي و يكديگر در ا

حقوقي در قبال فساد و ارتشا  روشهایديگر 
تا آجنا آه قانون  املللي در معامالت جتاري بني

دهد يا براي معاهدات  ملي اجازه مي
دوجانبه يا ديگر مفاد قابل اعمال در 
آشورهاي متأثر تعيني شده، معاضدت متقابل 
بايد گنجانده شود و نياز به حمرمانه تلقي 

 :شدن موارد زير مد نظر قرار بگريد

هتية اسناد و ديگر اطالعات، اخذ شواهد ) الف(
و اسناد مرتبط با حتقيقات آيفري و ديگر 

 هاي قضايي؛ رويه



 

اي قضايي در شهاعالن آغاز و برآيند رو) ب(
املللي به  قبال ارتشا در معامالت جتاري بني

هايي آه ممكن است داراي صالحيت  ديگر دولت
 قضايي در قبال مهان ختلف باشند؛

اسرتداد در هر زمان و مكاني آه روشهای ) ج(
 مناسب هستند؛

ها  اختاذ اقدام مناسب براي تقويت مهكاري .٩
جهت تسهيل در دسرتسي به اسناد و سوابق 
مربوط به معامالت و هويت افراد درگري در 

 املللي؛ ارتشا در معامالت جتاري بني

 

بانكي  تضمني اين امر آه خدمات حمرمانة  .١٠
مانع يا سدي در برابر حتقيقات آيفري يا 

هاي قضايي مرتبط با فساد، ارتشا  روشديگر 
هاي غريقانوني مرتبط در معامالت  يا روش
املللي نباشند و مهكاري آامل با  جتاري بني

هايي آه به دنبال اطالعات مربوط به  دولت
 . ورت بگريدچنني معامالتي هستند، ص

اقدامات اختاذ شده در راستاي پيگريي  .١١
بيانية حاضر بايد به طور آامل حق حاآميت 

چنني دول عضو و مهارضي ملي و حوزة قضايي 
حقوق و تعهدات دول عضو حتت معاهدات موجود 

امللل را رعايت آنند و بايد  و حقوق بني
هاي اساسي  منطبق با حقوق بشر و آزادي

 باشد؛



 

منايند اقدامات اختاذ  فقت ميدول عضو موا .١٢
شده توسط آهنا براي اجياد صالحيت قضايي در 
قبال اقدامات ارتشاي مأموران دول خارجي 

املللي بايد منطبق با  در معامالت جتاري بني
امللل پريامون اعمال فرا ارضي  اصول حقوق بني

 .قوانني يك دولت باشند


	UN - Compendium Stand Norms CP&CJ 2006 part 1.pdf
	UN - Compendium Stand Norms CP&CJ 2006 part 2.pdf
	UN - Compendium Stand Norms CP&CJ 2006 part 3x.pdf
	UN - Compendium Stand Norms CP&CJ 2006 part 4x.pdf

