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  نحوه برخورد با زندانيان: مبحث اول

  1قواعد استاندارد حداقل در زمينه نحوه برخورد با زندانيان: الف 
  مالحظات مقدماتي

هدف . د موردنياز در يك مدل نهادهاي كيفري تنظيم نگرديده استالذكر به منظور ارائه تفصيلي كليه موارقواعد ذيل - 1

آن انحصاراً، در بستر اجماع كلي افكار معاصر و اركان ضروري سيستمهاي بسيار مناسب امروزي، بيان آن چيزي است 

  .كه بعنوان نظريه و رويه مطلوب درخصوص درمان زندانيان و مديريت مؤسسات ذيربط، مقبوليت عام يافته است

با التفات به تفاوت عظيم شرايط قانوني، اجتماعي، اقتصادي و جغرافيايي جهان، اين امر بديهي است كه كليه اين قواعد  - 2

اين قواعد همچنين بايد بمنظور فراهم كردن . تواند در كليه كشورها و در هر زماني از قابليت اجرايي برخوردار باشدنمي

الت اجرايي در مسير اجراي آنها، و با فهم اين مطلب كه اين قواعد در كليت زمينه تالش همه جانبه بمنظور حل مشك

 .خود، بيانگر شرايط حداقلي است كه بوسيله ملل متحد مناسب تشخيص داده شده است، مدنظر قرار گيرد

-ول قرار مياي كه در آن اين انديشه بصورت همه سونگر توسعه خواهد يافت، را تحت شماز طرف ديگر، اين قواعد زمينه -3

هايي گردند كه در تطابق با اصول ذكر شده بوده و سبب اين قواعد بر آن نيستند كه مانع اجراي تجربيات و رويه. دهد

بر اين اساس مقامات اجرايي زندانهاي مركزي . گردندتقويت اهداف ناشي از متن اين قواعد در يك نگاه كلي مي

 .ده ، فراتر روندمجازند از اين قواعد با اين نگرش خارج ش

بخش اول از اين قواعد در بردارنده اصول مديريت عمومي اين مؤسسات است و در كليه انواع زندانها، كيفري  –) 1( - 4

يا تدابير اصالحي » تدابير امنيتي«باشد يا مدني، در انتظار محاكمه باشد يا محكوميت يافته، همچنين زندانهاي مربوط به 

 .گردديموضوع تصميم مقام قضايي م

مع . شودگيرد ميجات خاصي كه در هر قسمت مورد بحث قرار ميگردد كه فقط در دستهبخش دوم شامل قواعدي مي –) 2(

تواند بطور گردد ميكه درخصوص زندانياني كه در حال گذران مجازات هستند مي» الف « هذا، قواعد مندرج در قسمت 

بكار رود، مشروط به اينكه اين اجرا با قواعد » د«و » ج» «ب « مت جات زندانيان موضوع قسهمعرض درخصوص دسته

  .جات معارض نباشد و بمنظور اجراي هر چه بهتر آن بكار روداختصاصي حاكم بر اين دسته

نوجوانان  از قبيل نهادهاي   ادها و موسسات مختص به اطفال و كنند كه اداره نهاين قواعد اين هدف را دنبال نمي –) 1( - 5

الوصف، گفتار اول در كليات خود، بايد بطور برابر بازداشت نوجوانان يا مدارس اصالح و تربيت را تحت قاعده در آورد مع

  .در اين مؤسسات نيز از قدرت اجرايي برخوردار باشد

. ار دارنددسته زندانيان نوجوان، حداقل شامل كليه زندانيان جواني است كه تحت صالحيت دادگاههاي نوجوانان قر - )2(

  .بعنوان يك اصل و قاعده، اين نوجوانان نبايد از طريق كيفر حبس، مجازات شوند
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  .آمده است)انداشخاصي كه بدون تنظيم اتهام دستگير يا زنداني شده« با عنوان  Eقسمت 



 

  قواعد عمومي: ب 

  اصل اساسي

هيچ تبعيضي براساس نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، . قواعد ذيل الذكر بايد بصورت بيطرفانه به اجرا در آيد –) 1(- 6

  .عي، وضعيت مالي، تولد يا ساير وضعيتها نبايد گذاشته شودعقايد سياسي و غيره ، ريشه ملي يا اجتما

از طرف ديگر ، اين موضوع از اهميت برخوردار است كه اعتقادات مذهبي، و مالحظات اخالقي اشخاصي كه در يك  - )2(

  .برند، در نظر گرفته شودزندان به سر مي

  دفتر ثبت آمار و وقايع

گذاري شده موجود باشد گردند، بايد يك دفتر ثبت قابل اعتماد با اوراق شمارهميدر هر مكاني كه اشخاص زنداني  –) 1( - 7

  :كه در آن موارد ذيل به محض ورود هر زنداني ثبت گردد

  اي وياطالعات در زمينه هويت شناسنامه: الف

  داليل ارتكاب جرم و مقام صالح ذيربط: ب

  روز و ساعت پذيرش و آزادي وي: ج

تواند در يك مؤسسه يك دستور اعزام معتبر و جزئياتي كه قبالً در دفتر ثبت درج گرديده است نمي هيچ فردي بدون –) 2(

  .زندان مورد پذيرش قرار گيرد

  تفكيك دسته جات

گروههاي  مختلف زندانيان بايد در مؤسسات جدا از هم يا قسمتهاي از هم جدا شده يك مؤسسه، بالحاظ  - دسته جات - 8

  :بنابراين. فري، داليل قانوني بازداشت و الزامات مربوط به درمان، نگهداري گردندجنسيت، سن، سابقه كي

-مردان و زنان، حتي االمكان، بايد در مؤسسات جدا از هم نگهداري گردند، در مؤسساتي كه مرد و زن با هم پذيرش مي: الف

  .مت مردان جدا باشديابد بايد بطور كلي از قسگردند، آن قسمت از مؤسسه كه به زنان اختصاص مي

  .زندانيان در انتظار محاكمه بايد از زندانيان محكوميت يافته بطور مجزا نگهداري شوند: ب

اشخاصي كه به استناد دين مدني  زنداني گرديده اند و ساير زندانيان غيركيفري بايد جدا از اشخاصي كه به دليل ارتكاب : ج

  .جرم زنداني شده اند ه، نگهداري شوند

  .ندانيان نوجوان بايد از زندانيان بالغ جدا نگهداري شوندز: د

  تمهيدات و تسهيالت

. اگر لوازم خواب در سلولها يا اتاق شخصي است، هر زنداني بايد در شب يك سلول يا اتاق اختصاصي داشته باشد –) 1( - 9

ت زندان مركزي بر اين قاعده، استثناء وارد اگر به داليل خاص، از قبيل ازدحام موقت زندانيان، ضرورت ايجاب نمايد كه مقاما

  .نمايند، نگهداري بيش از دو زنداني در يك سلول يا اتاق در هر حال مطلوب نخواهد بود

گيرد، اين خوابگاهها بايد به زندانياني اختصاص يابند كه به در مواقعي كه خوابگاه چند نفره مورد استفاده قرار مي –) 2(

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

  .پيوسته شبانه با توجه به ماهيت اين مؤسسه، در نظر گرفته شود



 

برداري از زندانها به ويژه تسهيالت مربوط به خواب ، مقرر گرديده است، بايد كليه كليه تمهيداتي كه بمنظور بهره -10

بهداشتي را رعايت نموده، بايد توجه الزم به وضعيت گرمايشي و سرمايشي و بطور احض، جريان هوا، حداقل فضا ،  جوانب

  .روشنايي، گرما و تهويه مطبوع هوا، بنمايند

  :در كليه مكانهايي كه زندانيان براي زندگي يا كار بدان نيازمندند بايد - 11

شته باشند كه زندانيان بتوانند با همان نور طبيعي مطالعه يا كار كنند، و اين مكانها اي پهنا داها، بايد به اندازهپنجره: الف

  .بايد به نحوي طراحي گردند كه امكان ورود هواي تازه باشد و نبايد به تهويه مصنوعي هوا قناعت شود

يا كار بدون صدمه به قدرت بينايي  نور مصنوعي بايد به اندازه كافي براي زندانيان مهيا گرديد تا به آنها امكان مطالعه: ب

  .داده شود

سرويسهاي بهداشتي بايد بنحوي مناسب باشد تا به هر زنداني اين امكان را بدهد كه نيازهاي طبيعي خود را در صورت  -12

  .ضرورت و با يك شيوه تميز و به قدر كفايت خوب، برآورده نمايد

دد كه هر زنداني را حسب نياز قادر نمايد يك دوش و حمام طبق شرايط تسهيالت دوش و استحمام بايد بنحوي فراهم گر -13

ها و مناطق جغرافيايي مختلف در آب و هوايي در اولين زماني كه ضرورت ايجاب نمايد، براي رعايت بهداشت عمومي در فصل

  .يي مختلف نخواهد بوداختيار داشته باشد، مع الوصف اين موضوع كمتر از حداقل يك بار در هفته در شرايط آب و هوا

گيرد بايد بطور مناسب نگهداري گرديده و با كليه قسمتهاي مؤسسه كه معموالً بوسيله زندانيان مورد استفاده قرار مي - 14

  .دقت زياد در همه زمانها باقي بماند

  بهداشت فردي

اي كه بايد آب و واحدهاي دستشوييبر زندانيان الزم است كه خود را در وضعيت تميز نگهدارند و بدين منظور آنها  - 15

  .براي سالمتي و پاكيزگي ضروري است را در دسترس داشته باشند

با اين هدف كه زندانيان در وضعيت ظاهري مطلوبي كه با كرامت شخصي آنها هماهنگ باشد، ظاهر شوند، تسهيالت  - 16

دها بايد قادر باشند كه بطور منظم موهاي زايد بدن ذيربط بايد براي مراقبت مناسب از موها و ريش در نظر گرفته شود و مر

  .خود را اصالح نمايند

  پوشش و رختخواب

هر زنداني كه به او اجازه داده شده ، لباس شخصي خود را بپوشد، بايد پوشش مناسبي كه براي شرايط آب و  –) 1( - 17

اين . بهداشتي كفايت نمايد را دريافت كندهوايي ذيربط ضروري است ، بنحوي كه براي محافظت از او در وضعيت مطلوب 

  .آميز هستند تحويل شونداي كه خوار كننده و توهينلباسها نبايد به شيوه

لباسهاي زير بايد حسب ضرورت براي رعايت بهداشت . كليه لباسها بايد تميز و در شرايط مناسب نگهداري گردد –) 2(

  .تعويض و شسته شوند

شوند، زنداني بايد اجازه داشته در آن زندانيان به خارج از زندان با يك هدف معقول اعزام ميدر شرايط استثنايي كه ) 3(

  .باشد كه لباس شخصي خود يا ساير البسه غيرفرم را به تن كند



 

در زندانهايي كه پوشيدن لباس شخصي اجازه داده شده است، بايد تدابيري انديشيده شود كه حسب درخواست موسسه،  - 18

  .ماد بدست آيد كه اين لباسها تميز و مناسب استفاده استاين اعت

هر زنداني، براساس استانداردهاي محلي و ملي، بايد داراي يك تختخواب اختصاصي و وسايل خواب كافي كه در زمان  - 19

  .باشداستفاده تميز بوده و در وضعيت مطلوب نگهداري شده و حسب ضرورت بمنظور تضمين پاگيزگي قابل تعويض است ، 

اي مناسب براي سالمتي و هر زنداني بايد از طريق اداره زندان در ساعتهاي متعارف، غذاي داراي ارزش تغذيه -)1( - 20

  .اين غذا بايد بصورت مطلوب تهيه و مصرف شود. توان الزم با كيفيت كامل دريافت كند

  .گيردنوشيدن آب بايد هر زمان كه زنداني بخواهد در اختيار وي قرار  –) 2(

  تمرين و ورزش

هر زنداني كه به كار در بيرون از زندان مشغول است بايد بصورت روزانه حداقل يكساعت وقت براي حركات  –) 1( -21

  .جسماني مناسب در هواي آزاد در اختيار داشته باشد مشروط به اينكه شرايط آب و هوايي اجازه دهد

ي كه داراي سن و فيزيك مناسب هستند، آموزشهاي فيزيكي و افزايش توان بايد به زندانيان جوان، و ساير زندانيان - )2(

  .بدين منظور بايد تجهيزات و لوازم موردنياز فراهم گردد. جسماني را در طول تمرينات ورزشي را داده شود

  خدمات پزشكي

اطالعات اوليه  در هر مؤسسه زندان خدمات پزشكي ، بايد از طرف حداقل يك پزشك ذيصالح كه داراي - )1( - 22

خدمات پزشكي بايد در ارتباط نزديك با وضعيت بهداشت عمومي جامعه يا ملت مزبور . روانپزشكي بايد ارائه گردد

اين خدمات بايد شامل خدمت روانپزشكي در زمينه تشخيص و در موارد مناسب، درمان حاالت اختالالت . سازماندهي گردد

  .رواني باشد

. نيازمند درمان تخصصي هستند بايد به مؤسسات تخصصي يا بيمارستانهاي غيرنظامي منتقل گردند زندانيان بيماري كه - )2(

در مواردي كه تسهيالت بيمارستاني در يك موسسه وجود دارد، تجهيزات آن، خدمات بستري و دارويي آن بايد مناسب مراقبت 

  .آموزش ديده مناسب باشد پزشكي و درمان زندانيان بيمار باشد، و بايد داراي يك قسمت پرسنل

  .تواند در هر زندان ارائه گرددخدمات يك دندانپزشك ذيصالح مي - )3(

گردند، بايد تسهيالت الزم براي مراقبت و درمان قبل و بعد از زايمان در نظر در مؤسساتي كه زنان نگهداري مي –) 1( - 23

آيند طفالي كه در بيمارستان خارج از موسسه به دنيا ميدر مواردي كه قابل اجرا است بايد تدابيري براي ا.گرفته شود

  .اش درج گردداگر كودكي در زندان به دنيا آيد ، اين موضوع نبايد در شناسنامه. انديشيده شود

در مواردي كه به كودكان نيازمند به  پرستاري اجازه اقامت در مؤسسه همراه با مادرشان   داده شده است، بايد يك  –) 2(

پرستاري با پرسنل ذيصالح در نظر گرفته شود تا در مواقعي كه اين  اطفال كه از مراقبت مادرشان محرومند به آنان قسمت 

  .كمك كند

مأمور مراقبت پزشكي، بايد در اسرع وقت پس از پذيرش زنداني و پس از آن در مواقع ضروري، هر زنداني را مالقات و  – 24

ا اين رويكرد خاص كه بيماري جسماني يا رواني زنداني كشف گردد و كليه اقدامات الزم بعمل اين معاينه  بايد ب. معاينه نمايد



 

آيد، جداسازي زندانياني كه مظنون به ابتالي به بيماريهاي عفوني و مسري هستند، نبود بيماريهاي جسمي و رواني كه ممكن 

  .ر، به مرحله اجرا در آيداست مانع بهبود گردد، و تعيين توانايي فيزيكي زندانيان بر او كا

مأمور مراقبتهاي پزشكي بايد مراقب سالمت رواني و جسماني زندانيان باشد و بطور روزانه كليه زندانيان بيمار  –) 1( - 25

  . كه از بيماري شكايت دارند و هر زنداني كه ويزيت وي بطور خاص مورد دستور قرار گرفته است را معاينه كند

دهد سالمت جسماني يا رواني زنداني به دليل پزشكي بايد به مدير زندان در مواقعي كه تشخيص مي مأمور مراقبتهاي) 2(

  .طول مدت زنداني يا شرايط زندان در معرض آسيب جدي است را گزارش كند

  :مأمور مراقبتهاي پزشكي بايد بطور مرتب به مدير زندان در موارد زير گزارش و مشاوره دهد - )1( - 26

  يا كيفيت تهيه و ارائه غذا كميت) الف

  بهداشت و تميزي موسسه و زندانيان) ب

  سالمت، گرما، روشنايي و تهويه هواي موسسه) ج

  تناسب و پاكيزگي پوشش و لوازم خواب زندانيان) د

  رعايت قواعد آموزش جسماني و ورزشها) هـ

  .شد وجود نداشته باشددر مواردي كه نيروي انساني فني اي كه به اين فعاليتها اشتغال داشته با

 26و ) 25) (2(مدير زندان بايد التفات الزم را به گزارشات و نظريات مشورتي مأمور مراقبت پزشكي براساس قواعد  - )2(

. ها بعمل آوردها موافق باشد، بايد اقدامات فوري را براي اثر بخشيدن به آن توصيهبنمايد و در مواردي كه وي با توصيه

ها مخالف باشد، او بايد نظر خود و نظر مشورتي را به وضوع در قلمرو صالحيت وي نبوده يا وي با اين توصيهچنانچه اجراي م

  .مقامات مافوق گزارش كند

  انتظامات و مجازاتها

يان انتظامات و نظم بايد به شدت برقرار بماند، ولي نه با اعمال محدوديتهايي كه براي بازداشت امن و ادامه منظم زندگي زندان

  .ضروري نيست

  .هيچ زنداني نبايد در هر گونه اقدام انتظامي در موسسه بكار گرفته شود - )1(- 28

باشد كه حسب آن، اين قاعده مع الوصف مانع از بكارگيري مناسب سيستمهايي كه مبتني بر خود گرداني است نمي –) 2(

اداري به زندانياني كه به گروههاي مختلف براي اهداف فعاليتها و مسئوليتهاي اجتماعي، آموزشي، ورزشي خاص، با نظارت 

  .اند واگذار گرددخاص تقسيم گرديده

  :هاي مقامات اداري داراي صالحيت تعيين گرددموارد ذيل بايد بوسيله قانون يا آيين نامه - 29

  .دهندرفتاري كه يك جرم انتظامي را تشكيل مي: الف

  .برقرار شود انواع و مدت مجاراتهايي كه ممكن است: ب

  .مقامي كه صالحيت اعمال اين مجازاتها را دارد: ج

تواند مورد مجازات قرار گيرد مگر براساس شرايطي كه در اين قانون يا آيين نامه مقرر گرديده هيچ زنداني نمي) 1( – 30

  .گيرداو هرگز دوبار بابت يك جرم مشابه مورد محاكمه و مجازات قرار نمي. است



 

شود مگر اينكه وي از اتهامي كه عليه وي مطرح گرديده مطلع گردد و فرصت و امكانات داني مجازات نميهيچ زن –) 2(

  .مناسب براي تهيه دفاع در اختيارش قرار گيرد

  .مقام صالح يك بررسي همه جانبه از پرونده بعمل خواهد آورد

- شود كه در دفاع از خود از خدمات يك مترجم بهرهدر مواردي كه ضروري و قابل اجرا باشد به زنداني اجازه داده مي - )3(

  .مند شود

بايد بطور كامل مجازات بدني، مجازات از طريق قرار دادن در يك سلول تاريك، و كليه مجازاتهاي غيرانساني و خوار  -31

  .كننده بعنوان مجازات تخلفات انتظامي ممنوع گردد

ن روشنايي با كاهش جيره غذايي نبايد هرگز مورد حكم قرار گيرد مجازات از طريق بازداشت در يك محل بدو - )1( - 32

  .مگر اينكه مأمور مراقبت پزشكي زنداني را معاينه و بصورت كتبي مناسب بودن وي براي محروميت مزبور را تأييد كرده باشد

تحت تأثير قرار دهد نيز به رود سالمت جسمي و رواني زنداني را اين تدبيردر مورد ساير مجازاتهايي كه احتمال مي –) 2(

  .باشد 31در هيچ موردي اين مجازاتها نبايد مغاير يا غير هماهنگ با اصل مندرج در قاعده . آيداجرا درمي

مأمور مراقبت پزشكي، بايد بطور روزانه ، زندانياني كه در حال تحمل اين مجازاتها هستند، را معاينه نمايد و چنانچه  –) 3(

ه يا تغيير اين مجازات با توجه به وضعيت سالمت جسماني و رواني وي ضروري باشد او نظريه حسب تشخيص وي خاتم

  .مشورتي خود را به مدير زندان ارائه خواهد داد

  ادوات برقراري نظم و اجبار

ت به اجرا ادوات برقراري نظم، از قبيل استفاده از مشت و لگد، زنجيرها، ژاكتهاي فلزي، هرگز نبايد بعنوان يك مجازا - 33

ساير ادوات برقراري نظم و اجبار جز در . مضاف بر آن نبايد ، زنجيرها و فلزات بعنوان يك وسيله اجبار بكار رود. درآيد

  :اوضاع و احوال ذيل الذكر نبايد مورد استفاده قرار گيرند

اينكه اين ادوات هنگام حضور  بعنوان يك تدبير قبلي با هدف جلوگيري از فرار زندانيان حين انتقال، مشروط به - )الف(

  .زنداني نزد مقام  اداري يا قضايي ذيصالحيت ، برداشته شود

  .دهدبراساس داليل پزشكي در مواقعي كه مأمور مراقبت پزشكي دستور مي) ب

گران رساني به خود يا ديحسب دستور مدير زندان، در مواقعي كه ساير روشهاي كنترل بمنظور پيشگيري زنداني از آسيب) ج

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

  .موضوع را به مقام اداري مافوق گزارش كند

اين . ردالگوها و روشهاي استفاده از وسايل برقراري نظم و اجبار بايد بوسيله اداره زندان مركزي مورد حكم قرار گي - 34

  .وسايل بايد براي مدتي كه دقيقاً موردنياز است ، مورد استفاده قرار گيرد

  اطالعات موردنياز و اعتراضات

هر زنداني در زمان پذيرش بايد كتباً درخصوص ضوابط حاكم بر رفتار زندانياني كه در طبقه وي قرار دارند،  -)1( - 35

عات و تقديم اعتراضات، و ساير موضوعاتي كه بمنظور تواناسازي وي براي الزامات انتظامي موسسه، روشهاي مجاز بدست اطال

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



 

  .اگر زنداني بي سواد است، اطالعات اخيرالذكر بايد شفاهي به  اطالع وي رسانده شود ) 2(

امكان را داشته باشد كه درخواستها و اعتراضات خود را به مدير موسسه يا  هر زنداني بايد هر روز هفته اين -)1( - 36

  .مأمور ذيصالحيتي كه سمت نمايندگي مدير موسسه را دارد، تقديم كند

. اين امكان بايد وجود داشته باشد كه زنداني درخواستها و اعتراضات خود را ،حين بازرسي به بازرس زندان ارائه دهد - )2(

اين موقعيت را داشته باشد كه با بازرس زندان يا ساير بازرسين بدون حضور مدير يا ساير اعضاي اداره زندان ، زنداني بايد 

  .گفتگو كند

هر زنداني بايد اجازه داشته باشد كه درخواستها و اعتراضات خود را بدون سانسور در محتوا ولي در شكل مناسب، به  –) 3(

  .ي يا ساير مقامات ذيصالحيت از طريق روشهاي مصوب ارائه كنداداره زندان مركزي يا مقامات قضاي

جز در مواردي كه درخواست يا اعتراض آشكارا بيهوده يا فاقد دليل است، بايد موضوع فوري بررسي و پاسخ آن بدون  -)4(

  .تأخير داده شود

  ارتباط با خارج از زندان

هاي منظم ، خواه از في با خانواده و دوستان غيرناباب خود در دورهبه زندانيان بايد اجازه داده شود كه تحت نظارت كا - 37

  .طريق مكتوب يا مالقاتهاي حضوري ارتباط برقرار كنند

به زندانيان داراي تابعيت خارجي بايد اجازه داده شود تا با نمايندگان كنسولي و ديپلماتيك دولتي كه بدان تعلق  - )1( - 38

  .دارند ، ارتباط برقرار نمايند

براي زندانياني كه جز اتباع كشورهايي هستند كه فاقد نمايندگي كنسولي و ديپلماتيك هستند و پناهندگان يا اشخاص  - )2(

فاقد تابعيت ، بايد تسهيالت مشابهي بمنظور تماس با نمايندگان كنسولي و ديپماتيك كشوري كه حافظ منافع آنها يا هر مقام 

  .ايت از اين اشخاص است در نظر گرفته شودالمللي كه وظيفه آن حمملي يا بين

ها  ، انتشارات ويژه يا ادواري كه توسط اداره زندانيان بايد بطور منظم از مهمترين وقايع خبري از طريق مطالعه روزنامه - 39

م يا تحت نظارت سيم، سخنرانيها يا وسيله مشابه ديگري كه بوسيله اداره زندان مجاز اعالزندان تهيه مي گردد ، ارتباطات بي

  .است، اطالع حاصل نمايند

  هاكتاب

برداري كليه طبقات زندانيان حاوي كتابهاي آموزشي و سرگرم كننده اي بمنظور بهرهموسسه زندان بايد داراي كتابخانه - 40

  .باشد و همه زندانيان بايد مورد تشويق قرار گيرند تا از آن نهايت استفاده را بنمايند

  دين

انچه يك موسسه، يا تعداد قابل قبول از زندانيان داراي دين مشابه باشد، يك نماينده ذيصالح از دين مزبور بايد چن - )1( - 41

پذير نمايد و شرايط نيز اجازه دهد ساز و كار منصوب يا مورد تأئيد قرار گيرد، اگر تعداد زندانيان اين موضوع را توجيه

  .اجراي تمام وقت موضوع بايد تنظيم گردد

نماينده ذيصالحي كه منصوب يا مورد تأييد قرار گرفته است، بايد اجازه داشته باشد كه خدمات منظم در اين خصوص  - )2(

  .را ارائه دهد و به صورت خصوصي با زندانيان داراي آن دين در زمانهاي مناسب، مالقاتهاي ديني داشته باشد



 

از طرف ديگر چنانچه . چ يك از زندانيان مورد مخالفت قرار گيرددسترسي به نماينده ذيصالح هر دين، نبايد براي هي - )3(

  .هر زنداني تمايلي به مالقات نماينده ديني را نداشته باشد، اين رويكرد وي بايد بطور كامل مورد احترام قرار گيرد

ور در خدماتي كه در اش از طريق حضتا آنجا كه شدني است، هر زنداني بايد اجازه داشته باشد تا به نيازهاي ديني - 42

  .گردد و در اختيار داشتن كتب راجع به مناسك مذهبي و آموزش چيزهاي كه مطلوب وي است، برسدزندان ارائه مي

  نگهداري اموال زندانيان

كليه وجوه نقد، اشياء قيمتي، لباسها، و ساير چيزهايي كه متعلق به يك زنداني است حسب مقررات موسسه او مجاز  - )1( - 43

ليست حاوي اين اشياء بايد به امضاء زنداني . نگهداري آن نزد خود زندان نيست، بايد در يك مكان امن نگهداري شودبه 

  .بايد نهايت تالش بمنظور نگهداري آنها در شرايط مطلوب بعمل آيد. برسد

مت از وجوه نقدي كه او اجازه در هنگام آزادي زنداني، كليه اين اشياء و وجه نقد بايد به وي مسترد گردد مگر آن قس - )2(

استفاده از آن را داشته و آنرا به مصرف رسانده است يا اشيايي كه به خارج فرستاده است يا موردي كه حسب مالحظات 

زنداني بايد رسيد حاوي استرداد اشياء يا وجوه نقد را . بهداشتي ضروري دانسته شده است كه كليه البسه وي معدوم گردند

  .امضا كند

  .گردد مشمول روش مشابهي خواهد بودكليه وجوه نقد يا اشيايي كه از خارج از زندان براي زنداني ارسال مي - )3(

اگر زنداني دارو يا مواد درماني را با خود همراه داشته باشد، مأمور مراقبت پزشكي، درخصوص صحت و سقم نحوه  -)4(

  .كندياي كه ممكن است از اين مواد شود اظهارنظر ماستفاده

  گزارش مرگ، بيماري، انتقال و غيره

در صورت مرگ يا بيماري شديد، يا صدمه شديد به زنداني يا انتقال وي به يك موسسه ديگر بمنظور مالحظات  -)1( -44

در درماني، مديريت بايد در وهله اول به همسر وي چنانچه وي متأهل است يا نزديكترين خويشاوندان او مسئله را اطالع دهد و 

  .ها توسط زنداني تعيين گرديده است، موضوع اعالم گردداي بايد به ساير اشخاصي كه قبالً مشخصات آنهر واقعه

در مواردي كه بيماري . يك زنداني بايد در اسرع وقت از مرگ يا بيماري شديد خويشاوندان نزديك خود مطلع گردد - )2(

دهد، به د، زنداني بايد مجاز باشد در مواقعي كه اوضاع و احوال اجازه مياي از ابهام قرار دارخويشاوندان نزديك در هاله

  .تنهايي يا با محافظ به بستر وي برود

هر زنداني بايد اين حق را داشته باشد كه در اسرع وقت ، زنداني شدن يا انتقال وي به ساير موسسات به اطالع خانواده  - )3(

  .ي وي برسد 

  

  انتقال زندانيان

گردد يا، او بايد كمترين تماس را با عامه مردم داشته باشد در مواقعي كه يك زنداني به يا از يك موسسه منتقل مي) 1( -45

اقدامات امنيتي مناسب بايد بمنظور حمايت از وي از هرگونه صدمه ديدن، يا موضوع حس كنجكاوي مردم عادي شدن و 

  .شناخت توسط مردم در هر شكلي صورت گيرد



 

ل زندانيان با وسايل حمل و نقلي كه داراي تجهيزات و نور نامناسب است يا استفاده از هر روشي كه سبب سختي انتقا - )2(

  .شود، بايد ممنوع گرددشديد غيرضروري بر وي مي

هزينه حمل و نقل زندانيان بايد توسط اداره زندان پرداخت گردد و شرايط مساوي بايد براي كليه زندانيان منظور  - )3(

  .دگرد

  نيروي انساني موسسه زندان

مديريت زندان، در انتخاب هر رسته از نيروي انساني دقت الزم را بمنظور ايفاي نقش مناسب در زمينه اي كه اداره  - )1( -46

اي و تناسب شخصي بعمل زندان به آن وابسته و نيازمند  است از قبيل همگوني نيروي انساني، انسان مداري آنها، توان حرفه

  .آوردمي

مديريت زندان، بايد اين اعتقاد كه خدمات پرسنل زندان يك نوع خدمت اجتماعي با اهميت فراوان است را  به پرسنل  –) 2(

دهد و براي نيل به اين هدف از كليه ابزارهايي كه سبب مزبور و عموم مردم بقبوالنند و آنرا در سرلوحه امور خود قرار مي

  .اده شودشود بايد استفآگاهي عموم مي

كند بايد بصورت اي زندان فعاليت ميبراي تضمين اهداف پيش گفته، نيروي انساني در جايي كه بعنوان مأمور حرفه - )3(

وري تمام وقت باشد و بايد داراي جايگاه خدمات كشوري با حق داشتن ابزار و وسايل الزم براي خدمت رساني مطلوب، بهره

قوق اين اشخاص بايد بنحوي كافي باشد كه سبب جذب و بقا زنان و مردان كاردان در اين ح. كمي و ارائه خدمات سريع باشد

  .مزاياي استخدام و شرايط خدمت بايد با لحاظ ماهيت دقيق اين شغل، مطلوب و جذاب باشد. حرفه گردد

  .داين نيروي انساني بايد داراي يك استاندارد مناسب ازحيث تحصيالت و بهره هوشي باشن - )1( -47

هاي آموزشي را در خصوص وظايف عمومي و تخصصي خود قبل از ورود به خدمت، نيروي انساني مزبور بايد دوره - )2(

  .بگذرانند و بايد آزمونهاي تئوريك و عملي را با اخذ نمره قبولي طي كنند

-را از طريق شركت دردورهاي خود پس از ورود به خدمت، و در ضمن خدمت، اين پرسنل بايد دانش و توانمندي حرفه - )3(

  .هاي آموزشي ضمن خدمت كه براي اوقات مناسب سازماندهي مي گردد، تثبيت نموده توسعه دهند

كليه اعضا نيروي انساني بايد در كليه اوقاتي كه به اعمال خصوصي خود مشغولند يا در حال اجراي وظايف اداري خود  -48

  .دهند و رعايت شأن خود، كوشا باشنداز خود ارائه مي هستند، بايد در اصالح زندان با الگوهايي كه

االمكان، نيروي انساني زندان بايد شامل تعداد موردنياز از افراد متخصص از قبيل روانپزشكان، مددكاران حتي - )1(-49

  .اجتماعي، آموزگاران و آموزش دهندگان امور كسب و كار و بازرگاني باشد

موزگاران و آموزش دهندگان امور بازرگاني بايد بدون اينكه اين موضوع مانع بكارگيري نيمه خدمات مددكاران اجتماعي، آ) 2(

  .وقت يا داوطلبانه برخي اشخاص باشد، بصورت تمام وقت باشد

مدير يك موسسه زندان، بايد واجد شرايط الزم براي شغل خود از حيث، شخصيت، توانايي اداري، آموزش مناسب  - )1( - 50

  .دو تجارب باش

  .اش اختصاص دهد و نبايد بصورت نيمه وقت استخدام شوداو بايد تمام وقت خود را به وظايف اداري - )2(

  .او بايد در محل موسسه يا جايي نزديك آن مستقر باشد - )3(



 

ك در مواردي كه دو يا چند موسسه زندان تحت مديريت يك مدير است، او بايد هر يك از موسسات را در فواصل نزدي -)4(

  .مدير مسئول مقيم، مسوليت هر يك از اين موسسات را بر عهده دارد . بهم بازديد كند

- مدير ، قائم مقام وي، و ساير نيروي انساني موسسه، بايد مجاز باشند به زباني كه اكثر زندانيان به آن تكلم مي - )1( - 51

  .فهمند ، صحبت كنندكنند، يا زباني كه قسمت اعظم زندانيان آنرا مي

  .در مواقع ضروري بايد از خدمات يك مترجم استفاده گردد - )2(

اي وسعت دارند كه خدمات يك يا چند مأمور مراقبت پزشكي تمام وقت را مي طلبد ، در موسساتي كه به اندازه -)1( - 52

  .بايد حداقل يكي از آنها، در محل موسسه يا نزديكترين مكان به موسسه ساكن باشد

سهها، مأمور مراقبت پزشكي بطور روزانه از موسسه بازديد كرده و بايد در محلي سكونت داشته باشد كه در ساير موس - )2(

  .بتواند در هنگام ضرورت، بدون تأخير حاضر گردد

در موسسات غير اختصاصي زندان براي زنان يا مردان ، آن بخش از موسسه كه به زنان اختصاص يافته ، بايد  - )1( - 53

  .ك مأمور زني كه كليد كليه بخشهاي آن موسسه در اختيار وي است، قرار گيرد تحت مسئوليت ي

هيچ كارمند مردي نبايد به قسمت اختصاص يافته به زنان وارد شود مگر اينكه يك كارمند زن نيز وي را مشايعت  –) 2(

  .نمايند

اين موضوع مانع از آن نيست كه . ردحاضر كردن يا بازرسي زندانيان زن بايد فقط بوسيله مأمورين زن صورت گي - )3(

كارمندان مرد موسسه، به ويژه پزشكان و آموزگاران، در چهارچوب اجراي وظايف حرفه اي خود به آن قسمت از موسسه كه به 

  .زنان اختصاص يافته است ، وارد شوند

مگر در مورد دفاع مشروع يا در كارمندان موسسات زندان در ارتباط با زندانيان نبايد از زور استفاده كنند  -)1( -54

مواردي كه زنداني شروع به فرار نموده يا در مقابل نظم مبتني بر قانون و مقررات مقاومت فعال يا غيرفعال فيزيكي نموده 

مدير كنند نبايد از آن به بيش از اندازه موردنياز استفاده كنند و بايد واقعه را فوري به مأموريني كه از زور استفاده مي. است

  .موسسه گزارش نمايند

  .كارمندان زندان بايد آموزشهاي فيزيكي مخصوص را طي نمايند تا آنها را قادر نمايد تهاجم زندانيان را خنثي نمايند - )2(

دهد، نبايد با حمل اي كه مأمورين را در تماس مستقيم با زندانيان قرار ميبجز در موارد خاصي، اجراي وظايف اداري - )3(

  .ورت گيردسالح ص

عالوه بر اين، كارمندان در هيچ وضعيتي مجاز به حمل سالح نيستند مگر اينكه آنها قبالً طرز استفاده از سالح مزبور را فرا 

  .گرفته باشند

  

  بازرسي

بايد يك بازرسي منظم از موسسات و خدمات كيفري از طريق بازرسان ذيصالحيت و مجرب منصوب از طرف مقام  -55

كاركرد اختصاصي آنها، ايجاد اطمينان از اين است كه موسسات مزبور براساس قوانين و مقررات . داشته باشدذيصالح وجود 

  .شوندجاري و با هدف دست يابي به اهداف اجراي خدمات تربيتي و كيفري اداره مي



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قواعد قابل اجرا در زمينه طبقات خاص: مبحث دوم



 

  ال تحمل كيفرزندانيان در ح: الف

  اصول راهنما

اين اصول راهنما از اين پس در صدد نشان دادن قلمرويي است كه در آن نهادهاي  - 56

كيفري بايد اداره شوند و اهدافي كه آنها طبق موارد مندرج در مالحظات مقدماتي اين متن 

  .بايد دنبال نمايند

مجرم با دنياي خارج است، نظر زنداني كردن و ساير تدابيري كه نتيجه آن قطع ارتباط  - 57

- به اين واقعيت كه شخص را از حق تعيين سرنوشت از طريق محروميت از آزادي محروم مي

بنابراين سيستم زندان جز در موارد استثنايي از قبيل مواردي كه . كند، بسيار زيان بار است

بقاء نظم  الزمه منطقي آن توجيه پذير شدن تفكيك و جداسازي از دنياي خارج است يا

  .مقتضي آنست نبايد به چنين وضعيتي منجر شود

هدف و توجيه مجازات حبس يا تدابير مشابهي كه محروم كننده از آزادي هستند، در  - 58

اين هدف فقط در مواردي دست يافتني است كه . نهايت بايد حمايت از جامعه عليه جرم باشد

د بلكه بتواند قانون محور شود و خود االمكان مجرم نه تنها بخواهپس از مدت حبس، حتي

  .زندگي شخصي خود را اداره كند و نياز به حمايت نداشته باشد

بدين منظور مؤسسه زندان بايد از كليه ابزارهاي ترميمي ، آموزشي، اخالقي، معنوي و  - 59

اي كه مناسب و در دسترس هستند، استفاده كند و در ساير اشكال و توانمنديهاي حمايتي

  .اجراي آن با لحاظ نيازهاي شخصي زندانيان باشد صدد

رژيم اداري مؤسسه زندان بايد در صدد تقليل كليه مواردي كه باعث اختالف  -)1( - 60

زندگي در زندان و زندگي در خارج از زندان كه ماحصل آن كاهش حس مسئوليت پذيري 

  .شود، باشدزندانيان يا احساس احترام بعنوان يك انسان مي

  :قبل از انقضاء مدت كيفر اين موضوع مطلوب است كه –) 2(

اقدامات ضروري بمنظور اطمينان از اينكه زنداني تدريجاً به زندگي اجتماعي برخواهد گشت 

تواند از طريق رژيم آزادي پيش از موعد در اين هدف، حسب موارد، مي. در نظر گرفته شود



 

آزادي حين صدور حكم طبق برخي از اقسام موسسات مشابه يا ساير موسسات مناسب يا بوسيله 

نظارتهايي كه بدون هر گونه مداخله پليس ولي در تركيب با خدمات اجتماعي اثربخش بعمل 

  .آيد، در نظر گرفته شده ، به مرحله اجرا درآيدمي

تعامل با زنداني نبايد بر اخراج وي از جامعه بلكه بر تداوم عضويت او در جامعه تاكيد  - 61

بنابراين آژانسهاي اجتماعي، بايد هر جا كه امكانپذير باشد، بمنظور كمك به موسسه  .نمايد

اقداماتي . زندان، در راستاي اجراي وظيفه بازپروري اجتماعي زندانيان، به كار گرفته شوند

بايد در چهارچوب قوانين براي تضمين حداكثري حقوق مربوط به منافع مدني، حقوق مربوط به 

  .ي و ساير منافع زندانيان در نظر گرفته شودامنيت اجتماع

اي كه ممكن است مانع خدمات پزشكي موسسه زندان بايد هر گونه بيماري جسمي يا رواني -62

  .شود را كشف و درمان نمايدبازپروري زنداني مي

اجراي كامل اين اصول نيازمند فردي سازي اقدامات است و براي نيل به اين هدف،  -)1( - 63

بر اين اساس . بندي زندانيان در گروههاي مختلف الزم استيك سيستم منعطف طبقهوجود 

مطلوب اينست كه اين گروهها، در موسسات زندان مختلف كه مناسب درمان هر گروه است ، 

  .تقسيم گردند

. اين موسسات نياز ندارند كه ضريب امنيتي مشابهي براي هر گروه منظور نمايند –) 2(

ضرايب امنيتي متفاوتي با لحاظ الزامات گروههاي مختلف در نظر گرفته  مطلوب اينست كه

موسسات زندان باز، با اين واقعيت كه هيچ گونه اقدام حفاظتي فيزيكي در زمينه فرار . شود

زندانيان در نظر گرفته نشده و متكي به خود ـ نظمي اشخاص زنداني ساكن در آن است، 

راستاي نيل به هدف بازپروري آن دسته از زندانياني كه به كند كه در اي را فراهم ميزمينه

  .اند كارساز استدقت انتخاب شده

برند، نبايد به مطلوب اينست كه تعداد زندانياني كه در موسسات زندان بسته به سر مي - )3(

در برخي كشورها مقرر . آن اندازه زياد باشد كه فردي كردن اقدامات را در حاشيه قرار دهد

  .ده است كه جمعيت بايد تا حد امكان كوچك باشدگردي



 

از طرف ديگر، اين وضعيت نامطلوب است كه زندانهايي وجود داشته باشند كه آنقدر از  - )4(

  .نظر جمعيت كم باشند كه ارائه تسهيالت مناسب، توجيه پذير نباشد

اي دولتي يا غيردولتي بنابراين، بايد آژانسه. يابدوظيفه جامعه با آزادي زنداني خاتمه نمي - 64

دار ارائه مراقبتهاي پس از خروج به زندانيان با هدف كاهش آسيب و بازپروري كه عهده

  .اجتماعي باشد، در نظر گرفته شود

  نحوه تعامل

اند، با توجه به نحوه تعامل با اشخاصي كه به كيفر حبس يا ساير تدابير مشابه محكوم شده - 65

كند، بايد با توجه به اهداف زان امكان اعمال آنرا فراهم مياينكه مدت محكوميت به چه مي

اجراي آن، زندانيان را به سوي رعايت قانون و خودگرداني زندگي شخصي پس از آزادي سوق 

اين تعامل بايد به مواردي از قبيل تشويق وي به . دهد و آنها را براي اين كار آماده نمايد

  .قويت احساس مسئوليت پذيري متمركز گرددتقويت حس احترام و شأن براي خود و ت

براي نيل به اهداف، كليه ابزارهاي مناسب از قبيل مراقبتهاي مذهبي در كشورهايي  -)1( - 66

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

لحاظ نيازهاي هر  مشاوره استخدامي، تقويت جسماني و ترقي خصوصيتهاي شخصيتي، با

زنداني و با التفات به سابقه اجتماعي و كيفري، قابليتهاي رواني و جسماني و استعدادهاي 

  .وي، مزاج او و طول مدت زندان و مداخالت بعد از آزادي وي بايد مورد استفاده قرار گيرند

ن بايد در براي هر زنداني در صورتيكه فرجه ي  مناسب وجود داشته باشد ، مدير زندا -)2(

اسرع وقت پس از پذيرش او در زندان، كليه گزارشهاي مربوط به كليه موارد مندرج در 

اين گزارشها، علي القاعده بايد شامل گزارش مأمور . پاراگراف اخيرالذكر، را دريافت كند

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

  .اني باشدذهني زند



 

اين فايل، . ـ اين گزارشها و ساير اسناد ذيربط بايد در يك فايل اختصاصي نگهداري شود)3(

برداري توسط نيروي انساني ذيربط بندي گردد كه قابليت بهرهبايد مورخ بوده و به نحوي طبقه

  .كند را داشته باشددر مواقعي كه ضرورت اقتضاء مي

  طبقه بندي و فردي سازي

  :اف طبقه بندي عبارتند ازـ اهد67

رسد سابقه كيفري يا شخصيت نامناسب آنان جداسازي آندسته از زندانياني كه بنظر مي: الف

  .داراي آثار تخريبي باشد

تقسيم زندانيان به طبقات مختلف با هدف يافتن شيوه ي تعامل با آنها با لحاظ بازپروري : ب

  .اجتماعي

گانه يا قسمتهاي جداگانه يك موسسه زندان بايد براي ـ حتي االمكان موسسات زندان جدا68

  .اجراي نوع تعامل مخصوص به طبقات مختلف زندانيان منظور گردد

اي كه مدت حبس وي ـ در اسرع وقت پس از پذيرش و پس از مطالعه شخصيت زنداني69

ازهاي كند، يك برنامه نحوه برخورد با او براساس اطالعات بدست آمده درباره نيكفايت مي

  .ها و حاالت وي بايد منظور گرددشخصي، توانايي

  امتيازات

ـ مزايا و امتيارات متفاوتي  براي طبقات مختلف زندانيان وروشهاو شيوه هاي گوناگون   70

هدف از اين برخوردها  تشويق .  برخورد با آنها  بايد در هر يك موسسه زندان تعيين گردد

پذيري و حفاظت از منافع و همكاري زندانيان س مسئوليتزندانيان به حسن اخالق ، توسعه ح

  .با تدابير در نظر گرفته شده،

  .ـ اشتغال به كار زندانيان كار نبايد داراي ماهيت زيان بار داشته باشد) 1(ـ 71

كند ، براي اي كه مأمور مراقبت پزشكي تعيين ميـ بايد با توجه به تناسب جسمي و ذهني) 2(

  .ر حال تحمل كيفر ، كار در نظر گرفته شودكليه زندانيان د



 

ـ كار كافي مفيد با هدف فعال نگهداشتن زندانيان براي اعمال عادي روزانه بايد در نظر ) 3(

  .گرفته شود

اي باشد كه توانايي زندانيان براي شود حتي االمكان بايد به گونهـ كاري كه مقرر مي)4(

  .را تثبيت نموده  يا تقويت نمايد تحصيل يك زندگي آبرومندانه پس از آزادي

اي در زمينه كسب و كار مفيد، براي زندانيان با هدف ـ بايد آموزشهاي حرفه) 5(

  .توانمندسازي آنها به كسب درآمد بويژه براي جوانان در نظر گرفته شود

م و ـ در قلمروي اختيارت راجع به انتخاب نوع حرفه مناسب، و با لحاظ الزامات راجع به نظ) 6(

  .مديريت زندان، زندانيان بايد بتوانند نوع كار كه عالقه مند به انجام آن هستند را تعيين كنند

ـ سازمان و روش كار در موسسات زندان بايد شباهت نزديك با كارهاي مشابه خارج ) 1(ـ  72

اي آماده از زندان داشته باشد تا از اين طريق زندانيان براي شرايط زندگي عادي حرفه

  .گردند

اي آنان در بردارد، در موسسه زندان ـ مع الوصف مصالحي كه زندانيان و آموزش حرفه) 2(

  .نبايد تحت الشعاع هدف  سود آوري اي كه در يك موسسه صنعتي مدنظر است، قرار گيرد

ـ ترجيحاً موسسات صنعتي و كشاورزي بايد بطور مستقيم بوسيله اداره زندان و نه )1(ـ  73

  .ن خصوصي اداره گرددپيمانكارا

شود، شوند كه بوسيله اداره زندان كنترل نميـ در مواردي كه زندانيان به كاري مشغول مي)2(

اين زندانيان جز در مواردي كه كار زنداني براي ساير بخشهاي دولتي است، هميشه بايد تحت 

له اشخاصي كه از بايد دستمزد عرفي كامل كار مزبور بوسي. نظارت پرسنل موسسه زندان باشند

  .برند براساس بازده زنداني به اداره زندان پرداخت گرددكار زنداني نفع مي

هايي كه بمنظور حمايت از سالمت و بهداشت كارگران آزاد و غيرزنداني در بينيـ پيش)1(ـ 74

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



 

ـ مقرراتي كه از زندانيان در قبال صدمات ناشي از كاربرد صنعت از قبيل بيماري ناشي  )2(

از كار،  حمايت مي كند، نبايد درخصوص زندانيان داراي قلمرو محدودتري نسبت به 

  .كارگران غيرزنداني و آزاد باشد

يا مقررات  ـ حداكثر ساعات كار در روز و هفته توسط زندانيان بايد بوسيله قانون)1(ـ 75

  .زندان با لحاظ قواعد محلي يا عرف حاكم بر كار كارگران آزاد تعيين گردد

گردد، بايد يك روز از هفته را تعطيل اعالم و زمان ـ ساعاتي كه بر اين اساس تعيين مي)2(

مناسبي را براي آموزش و ساير فعاليتهايي كه جزيي از برنامه كاري و بازتواني زندانيان است، 

  .ظور نمايدرا من

  .اي براي پرداخت اجرت كار زندانيان در نظر گرفته شودـبايد سيستم منصفانه)1(ـ 76

ـ در چهارچوب منظم، به زندانيان بايد اجازه داده شود كه حداقل قسمتي از درآمد خود را )2(

در موارد مصوب براي مصرف شخصي و اختصاص قسمتي از درآمد به خانواده خود هزينه 

  .نمايند

ـ اين سيستم همچنين بايد مقرر نمايد كه قمستي از درآمد توسط اداره زندان كنار گذاشته )3(

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

  

  آموزش و تفريح

مندي از آن را دارند ـ مقرراتي بايد براي توسعه آموزش كليه زندانياني كه توان بهره)1(ـ  77

آموزش . بيل آموزش احكام ديني در كشورهايي كه امكان آن وجود دارد، وضع گردداز ق

بيسوادان و زندانيان جوان بايد اجباري باشد و توسط اداره زندان توجه مخصوص بايد به اين 

  .موضوع بعمل آيد

االمكان، آموزش زندانيان بايد همسو با سيستم آموزشي كشور ذيربط باشد ، بنحوي ـ حتي)2(

  .ه زنداني بتواند پس از آزادي تحصيالت خود را بدون مشكل ادامه دهدك



 

ـ فعاليتهاي فرهنگي و تفريحي بايد بمنظور ايجاد سالمت جسمي و رواني زندانيان در كليه 78

  .مؤسسات زنداني در نظر گرفته شود 

  ارتباطات اجتماعي و مراقبت بعد از خروج

اش بنحوي كه اين روابط بين زنداني و خانوادهـ توجه مخصوص بايد به تثبيت و توسعه 79

  . مطلوب طرفين است، بعمل آيد

ـ از همان ابتداي اجراي كيفر ، بايد موضوع آينده زنداني پس از آزادي در نظر گرفته شود 80

و وي مورد تشويق و مساعدت قرار گيرد كه روابط مزبور را با اشخاص يا آژانسهاي خارج از 

شود ، را چه سبب تقويت منافع خانواده يا بازپروري اجتماعي خود وي ميموسسه زندان ، چنان

  .ادامه داده ياايجاد نمايد

ـ سرويسها و آژانسهاي دولتي يا غير دولتي، كه به زندانيان آزاد شده بمنظور تثبيت ) 1(ـ  81

يند كنند، حتي االمكان و عندالضرورت بايد اطمينان حاصل نمامجدد خود در جامعه كمك مي

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

ادامه زندگي ، داراي پوشاك مناسب و كافي بالحاظ شرايط آب و هوايي و فصول سال و داراي 

  .وسايل كافي براي رسيدن به محل خود و حفاظت از خود به محض آزادي هستند

ي اين آژانسها بايد در صورت ضرورت به  زندان و زندانيان دسترسي ـ نمايندگان رسم)2(

داشته و درخصوص آينده يك زنداني از همان ابتداي اجراي مجازات نظريه مشورتي ارائه 

  .دهند

ـ مطلوب آنست كه فعاليتهاي اين آژانسها حتي االمكان بر تضمين بازدهي هر چه بيشتر اين )3(

  .دتالشها متمركز و هماهنگ گرد

  ب ـ زندانيان ديوانه و داراي ناهنجاري رواني

ـ زندانياني كه ديوانگي آنها احراز گرديده است ، نبايد در زندان نگهداري شوند و )1(ـ 82

بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه اين اشخاص در اسرع وقت به موسسات مربوط به بيماران رواني 

  .منتقل گردند



 

هاي يا ناهنجاريهاي رواني مبتال هستندبايد تحت نظارت قرار ـ زندانياني كه به ساير بيماري)2(

  .گيرند و در موسسات مخصوص تحت مداواي پزشكي قرار گيرند

ـ در طول زمان اقامت در زندان، اين زندانيان بايد در يك مكان تحت نظارت مخصوص )3(

  .يك مأمور پزشكي قرارداده شوند

فري بايد خدمات درماني روانپزشكي در ـ سرويس پزشكي يا روانپزشكي موسسات كي)4(

  .اختيار ساير زندانهايي كه به چنين درمانهايي نياز دارند، قرار دهد 

ـ مطلوب است كه براساس مقررات و بوسيله آژانسهاي مناسب، اقداماتي در نظر گرفته شود 83

زشكي تا در صورت ضرورت ، درمان روانپزشكي پس از ازادي و مراقبتهاي مربوط به روانپ

  .اجتماعي براي بعد از آزادي ارائه گردد

  .ج ـ زندانيان بازداشت شده يا در انتظار محاكمه

ـ اشخاصي كه  براساس يك اتهام كيفري دستگير يا زنداني شده اند ، خواه در ) 1(ـ 84

بازداشتگاه پليس باشد يا در بازداشتگاه زندان، مع الوصف محاكمه آنها انجام نشده يا حكم 

» زندانيان محاكمه نشده« يت آنها صادر نگرديده است، در اين قواعد از اين پس محكوم

  .شوندناميده مي

  .شوند و طبق اين فرض بايد با آنها برخورد گرددگناه فرض ميـ زندانيان محاكمه نشده بي)2(

ن بدون آسيب به قواعد حقوقي مربوط به حمايت از آزادي اشخاص يا مقررات مربوط به آيي) 3(

اي كه بايد درخصوص اشخاص محاكمه نشده  رعايت شود، اين زندانيان بايد از دادرسي

  :مند گردند مزاياي يك رژيم مخصوص بنحوي كه در قواعد ذيل الذكر مندرج است، بهره

  .ـ زندانيان محاكمه نشده بايد مجزا از زندانيان محكوم شده نگهداري شوند) 1(ـ 85

ه نشده بايد جدا از بزرگساالن نگهداري شوند و علي االصول بايد ـ زندانيان جوان محاكم)2(

  .در موسسات جداگانه نگهداري شوند

ـ زندانيان محاكمه نشده، بايد بصورت انفرادي در اتاقهاي جداگانه بالحاظ رسومات محلي  86

  .مختلفي كه بالحاظ شرايط آب و هوايي مربوط است، نگهداري شوند



 

يتهايي كه مناسب با نظم مطلوب موسسات زندان است، زندانيان ـ در چهارچوب محدود 87

محاكمه نشده،  ، بايد بتوانند  در صورت تمايل غذاي تهيه شده از محل هزينه شخصي ، خواه 

در غير . از طريق اداره زندان يا از طريق خانواده يا دوستان  ، را از خارج تهيه كنند

  .ها را تأمين كنداينصورت اداره زندان موظف است غذاي آن

ـ به زندانيان محاكمه نشده، بايد اجازه داده شود تا لباس شخصي خود را به تن كنند )1(ـ 88

  .مشروط به اينكه تميز و مناسب باشند

كند ، بايد اين لباسها متفاوت از لباسهاي زندانيان ـ چنانچه وي لباس زندانيان را به تن مي)2(

  .محكوميت يافته باشد

داني محاكمه نشده بايد علي القاعده امكان اشتغال به كار داشته باشد مع الوصف ـ يك زن89

اگر او اشتغال به كار را بپذيرد ، بايد  در قبال كار به وي  ، . اشتغال به كار وي الزامي نيست

  .مزد پرداخت گردد

نه شخص ـ به يك زنداني محاكمه نشده بايد اجازه داده شود تا به هزينه شخصي يا با هزي90

اي را كه منطبق با مصالح ها، مطالب مكتوب و ساير وسايل مربوط به حرفهثالث، كتابها، روزنامه

  .اجراي عدالت و امنيت و نظم مطلوب موسسه زندان است را دريافت كند

ـ يك زنداني محاكمه نشده، مشروط به اينكه دليل منطقي براي اين درخواست وجود داشته 91

. داشته باشد توسط پزشك و دندانپزشك شخصي خود معاينه و درمان شود  باشد، بايد اجازه

  .هاي ذيربط را بپذيرداو بايد كليه هزينه

ـ يك زنداني محاكمه نشده بايد اجازه داشته باشد كه فوري موضوع بازداشت خود را به 92

انش در خانواده اش اطالع دهد و كليه تسهيالت متعارف براي ارتباط با خانواده و دوست

اختيار وي قرار داده شده و زمينه مالقات وي در چهارچوب نظارتي كه الزمه اجراي عدالت و 

  .امنيت و نظم مطلوب موسسه است، با آنها فراهم شود

ـ در راستاي نيل به اين حق، يك زنداني محاكمه نشده، بايد اجازه داشته باشد درخواست 93

مند واردي كه اين معاضدت در دسترس است، بهرهنمايد كه از معاضدت حقوقي رايگان در م



 

اش، خدمت دريافت كرده و اسناد محرمانه خود گردد و از مشاور حقوقي خود با لحاظ خواسته

براي نيل به اين هدف، در صورت تمايل او بايد، بتواند مطالب . را تهيه و به وي تسليم نمايد

ها و مالقاتهاي بين زنداني و مشاور حقوقي مصاحبه. خود را بصورت كتبي بيان و منتقل نمايد

بايد در محل غير در بسته ولي بدون  امكان استماع بوسيله پليس يا مأموران موسسه زندان 

  .باشد

  دـ زندانيان غيركيفري

ـ در كشورهايي كه قانون اجازه زنداني كردن اشخاص به استناد بدهي  يا براساس يك 94

شوند نبايد مشمول محدوديت اصي كه بدين نحو زنداني ميدهد، اشختصميم غيركيفري را مي

نحوه . يا فشاري  زايد بر آنچه كه براي تضمين بازداشت و نظم مطلوب ضروري است گردند 

تعامل با آنها نبايد از اشخاص زنداني محاكمه نشده نامطلوبتر باشد، مع الوصف اين استثناء 

  .شوندوجود دارد كه آنها ممكن است اجبار به كار 

  هـ ـ اشخاص دستگير يا زنداني شده ي فاقد اتهام كيفري

المللي حقوق مدني و سياسي ، اشخاص ميثاق بين 9ـ بدون خدشه به مقررات مندرج در ماده 95

دستگير يا زنداني شده بدون اتهام كيفري بايد مشمول حمايت مشابه آنچه در مبحث اول و 

مقررات ذيربط مندرج در مبحث دوم قسمت الف . دگردندوم و قسمت ج مقرر گرديده است ، 

نيز در مواردي كه اجراي آن به نفع اشخاصي كه در بازداشت هستند ، مي باشد  به اجرا در 

آيد مشروط به اينكه هيچ تدبيري در زمينه آموزش مجدد يا بازپروري كه مناسب اشخاص مي

  ايد غيرمحكوم از نظر كيفري نيست ، بهيچ نحو به اجرا در ني

  .ـ تشريفات مربوط به اجراي موثر قواعد استاندارد حداقل براي تعامل با زندانيان2

 
  

  1تشريفات

                                                 
  .شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيوست 47/1984قطعنامه شماره  - ١



 

كليه كشورهايي كه استانداردهاي آنان در زمينه حمايت از كليه اشخاص موضوع هر نوع از بازداشت و حبس نازلتر از قواعد 

  .اين قواعد را مورد قبول قرار دهند استاندارد حداقل در زمينه تعامل با زندانيان است ، بايد

  تفسير

، توجه دولتهاي عضو را به قواعد استاندارد حداقل 1978دسامبر  20مورخ  2858 (XXVI)مجمع عمومي در قطعنامه شماره 

جلب و توصيه نمود كه آنها اين قواعد را بنحو موثر در موسسات كيفري و اصالح و تربيتي خود به اجرا درآورند و اينكه 

برخي از كشورها ممكن است داراي استانداردهاي . مسئله درج اين قواعد در نظام قانوني طي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد

در مواردي كه دولتها احساس . گرددبر اين اساس قبول اين قواعد در اين كشورها توصيه نمي. تر از اين قواعد باشند پيشرفته

اق با نظام حقوقي و پذيرش  آن در فرهنگ ملي هستند، در اين صورت بايد بر محتوي نه كنند كه اين قواعد نيازمند انطب

  . صورت قواعد تاكيد گردد

  2تشريفات 

قواعد استاندارد حداقل حسب ضرورت با توجه به پذيرش آن در قوانين جاري و فرهنگ، ولي بدون انحراف از روح و اهداف 

  .ي و ساير مقررات درج گردداين قواعد، بايد در نظام قانونگذاري مل

  تفسير

هاي اين تشريفات تاكيد دارد بر ضرورت گنجانيدن   اين قواعد در نظام قانونگذاري و ضوابط ملي ، بالحاظ برخي جنبه

  .1مندرج در تشريفات 

  3تشريفات 

و نيروي انساني شاغل ) انوناجراي ق(قواعد استاندارد حداقل، بايد براي كليه اشخاص ذيربط به ويژه مقامات نيروي انتظامي 

  .در بخش اصالح و تربيت با اين هدف كه آنها را قادر به اعمال و اجراي آن در نظام عدالت كيفري نمايد، در دسترس باشد

  تفسير

دارد كه اين قواعد، در همان قلمروي كه قوانين مصوب و ضوابط ملي درصدد اجراي آن هستند، بايد در اين تشريفات بيان مي

و نيروي انساني شاغل در بخش ) اجراي قانون(يار اشخاص كه در معرض اجراي آن هستند به ويژه مأمورين انتظامي اخت

هاي آموزشي توسط ادارات اجراي مؤثر اين قواعد، همچنين شامل سازمانهاي برگزار كننده دوره. اصالح و تربيت قرار گيرد

مورد بحث قرار گرفته  9تا  7مسئله انتشار اين تشريفات در تشريفات . دگردمركزي زندان مرتبط با بحث اصالح و تربيت مي

  .است

  4تشريفات 

اند، بايد در دسترس و قابل فهم قواعد استاندارد حداقل بنحوي كه در نظام قانونگذاري ملي و ساير مقررات گنجانيده شده

  .ول اجراي بازداشت باشدتوسط كليه زندانيان و كليه اشخاص تحت بازداشت در زمان پذيرش و در ط

  تفسير

براي نيل به هدف قواعد استاندارد حداقل، ضرورت دارد در قلمروتعيين شده توسط  قوانين موضوعه و ضوابط ملي ، اين 

هدف از اين اقدام اطالع رساني درباره اين . قرار گيرد ) 95قاعده (قواعد در اختيار زندانيان و كليه اشخاص تحت بازداشت 



 

. كه اين قواعد حكايتگر شرايط حداقلي است كه بوسيله سازمان ملل متحد مناسب تشخيص و پذيرفته شده است ، مطلب است

بر اين اساس اين تشريفات قواعد بايد در دسترس اشخاصي كه حمايت از آنها به تفصيل قبالً در معاهدات چهارگانه ژنو 

معاهده چهارم بيان گرديده است،  144معاهده سوم و  127دوم، معاهده  48معاهده اول ،  47مواد  19491اگوست  12مصوب 

  :كه بطور كلي مقرر نموده است 

در كشورهاي خود منتشر )  حداكثر ممكن( ترين قلمرودول متعاهد در زمان صلح، متن معاهده حاضر را در گسترده« 

االمكان آموزشهاي عمومي، بنحوي كه اين حتيهاي نظامي و خواهند كرد، و ، بطور ويژه، آموزش و مطالعه آنرا در برنامه

اصول به اطالع كليه اشخاص بخصوص نيروهايي كه در حال اعمال قدرت نظامي هستند، نيروي انساني شاغل در بخش پزشكي 

  .و مشاورين اخالقي و مذهبي رسانده شود

  خواهند گنجاند 

  

  5تشريفات 

مان ملل متحد، اين سازمان را هر پنج سال يكبار، از قلمرو اجرا و دولتها بايد از طريق تكميل پرسشنامه دبيرخانه ساز

دهد، پيشرفتهاي كه در زمينه اجراي قواعد استاندارد و حداقل شاخص و مشكالتي، كه اجراي آن را به تحت تأثير قرار مي

  .آگاه نمايند

ت مشخص بمنظور اطمينان از يك اين پرسشنامه، حسب جدول مخصوص، بايد انتخاب شده و دقيق باشد، بنحوي كه سؤاال

  .اند، در نظر گرفته شود بررسي عميق و مطالعه مشكالتي كه انتخاب شده

با التفات دقيق به گزارشهاي دولتها همچنين ساير اطالعات در دسترس سيستم سازمان ملل متحد، دبيرخانه سازمان ملل متحد 

در زمينه اجراي قواعد استاندارد و حداقل بدست آمده است را تهيه بايد يك گزارش مستقل ادواري را در زمينه پيشرفتي كه 

در تهيه و ارائه گزارشات مزبور، دبيركل سازمان ملل متحد ، همچنين از همكاري آژانسهاي تخصصي و . و ارائه نمايد

دبيركل، در . گرددمند ميسازمانهاي ذيربط بين الدولي و غيردولتي از طريق مشورت با شوراي اقتصادي و اجتماعي بهره

  .صورت تناسب، گزارشهاي فوق الذكر را به كميته پيشگيري ازجرم و نظارت، بمنظور بررسي و اقدامات بعدي خواهد فرستاد

  تفسير

 1957ژوالي  c 663  ،31 (XXIV)گردد كه شوراي اقتصادي و اجتماعي در قطنامه مجدداً اين موضوع خاطر نشان مي

مان ملل متحد هر پنج سال از ميزان پيشرفت اجراي قواعد استاندارد حداقل مطلع گردد و توصيه كرد كه دبيركل ساز

مشاراليه مجاز گردد تا اقداماتي  را در صورت لزوم و نياز در زمينه انتشار اين اطالعات برقرار و عندالضرورت تكميل 

هاي تثبيت الدولي و غيردولتي از رويهبين هايتقاضاي همكاري آژانسهاي تخصصي و سازمان. اطالعات را درخواست نمايد

در راستاي تهيه و ارائه گزارشات مستقل در زمينه پيشرفت اجراي قواعد استاندارد حداقل، . شده سازمان ملل متحد است

دبيركل ضمناً اطالعاتي را كه از ارگانهاي مربوط به حقوق بشر سازمان ملل در دسترس است از جمله كميسيون حقوق بشر، 
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كميسيون فرعي راجع به پيشگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها، كميته حقوق بشر كه براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي 

  .پردازد و كميته الغاء تبعيض نژادي را مورد توجه قرار خواهد دادبه فعاليت مي

گيرد، همينطور هر گونه اطالعي كه تواند مطمح نظر قرار اجراي اين موضوع همچنين حسب ساير معاهدات عليه شكنجه مي

ممكن است از طريق مجموع اصول راجع به حمايت از زندانيان و بازداشت شدگاني كه اخيراً در مجمع عمومي در حال تهيه 

  .است، در دسترس باشد

  6تشريفات 

ير را به دبير كل ارائه فوق الذكر درج گرديده است، دولتها بايد اطالعات ز 5بعنوان جزيي از اطالعاتي كه در تشريفات 

  :دهند

تصوير يا چكيده كليه قوانين، مقررات و تدابير اداري راجع به اجراي قواعد استاندارد حداقل درخصوص اشخاصي كه : الف

  .هاي راجع به بازداشتبرند و امكنه و برنامهدر بازداشت به سر مي

وي انساني و تعداد افرادي كه تحت هرشكل از بازداشت هاي ع نيرهر گونه اطالعات و مواد توصيفي درخصوص برنامه: ب

  .هستند و آمار در صورت در دسترس بودن

  .ساير اطالعات ذيربط درخصوص اجراي قواعد همينطور اطالعات درخصوص اشكاالت احتمالي در مسير اجراي آنها

  تفسير

هاي راجع به عي و توصيه هاي كنگرهشوراي اقتصادي و اجتما C 663 (XXIV)اين الزام برآمده از قطعنامه شماره 

  .پيشگيري از جرم و درمان مجرمين است

رسد اگرچه جزئيات اطالعاتي كه در اينجا درج گرديده است ، بطور اخص مورد حكم قرار نگرفته است، مع الوصف بنظر مي

. تبادل تجربيات، آسان است آوري چنين اطالعاتي بمنظور مساعدت به دول عضو در راستاي حل و فصل مشكالت از طريقجمع

مضاف بر آن، درخواست دريافت چنين اطالعاتي قابل مقايسه با روش گزارشگري ادواري در زمينه حقوق بشر كه براي اولين 

  .باشدايجاد گرديده است، مي 1956اول آگوست  B 624 (XXII)بار توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي در قطعنامه 

  7تشريفات 

بمنظور اطمينان از اجراي گسترده قواعد و تشريفات اجرايي حاضر، نسبت به انتشار قواعد استاندارد حداقل و دبيركل، بايد 

الدولي و غير دولتي در تشريفات اجرايي مزبور در ادواري كه ممكن باشد اقدام و آنرا براي كليه دولتها و سازمانهاي بين

  .دسترس قرار دهد

  تفسير

الدولي و همكاري نزديك با سازمانهاي مناسب بين. قواعد استاندارد حداقل في نفسه بديهي است احتياج به انتشار گسترده

  .غيردولتي بمنظور تضمين انتشار و اجراي موثرتر اين قواعد، از اهميت برخوردار است

ذيربط را در اختيار آنها قرار هاي ها را استمرار بخشيده و اطالعات و دادهبنابراين، دبيرخانه بايد تماس نزديك با اين سازمان

دبيرخانه همچنين بايد اين سازمان را تشويق نمايد اطالعات راجع به قواعد استاندارد حداقل و تشريفات اجرايي آنرا . دهد

  .انتشار دهند



 

  8تشريفات 

واري، گزارشات هاي ادهاي تحليلي درخصوص ارزيابيدبيركل، بايد گزارشات خود راجع به اجراي اين قواعد شامل چكيده

هاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري و جرم و درمان كميته پيشگيري از جرم و نظارت، گزارشاتي كه براي كنگره

رسد براي توسعه اجراي مجرمين همچنين گزارشات كنگره، انتشارات علمي و ساير اسناد ذيربط در همه زمانها كه بنظر مي

  .ت، را انتشار دهدقواعد استاندارد حداقل ضروري اس

  تفسير

سازمان ملل متحد است از قبيل  اين تشريفات بيانگر رويه جاري در زمينه انتشار گزارشات بعنوان مجموعه اسناد رسمي اركان

المللي سياست كيفري، اخبار انتشارات سازمان ملل متحد، بعنوان مندرجات كتاب سال در زمينه حقوق بشر، يا مجله بين

  م و عدالت كيفري و ساير انتشارات ذيربط،پيشگيري از جر

  9تشريفات 

هاي دبيركل بايد تضمين نمايد كه بيشترين ارجاع و استفاده از متن قواعد استاندارد حداقل توسط سازمان ملل متحد در برنامه

  .ذيربط شامل فعاليتهاي راجع به همكاري فني بعمل خواهد آمد

  تفسير

ليه اركان ذيربط سازمان ملل متحد تشريفات اجراي قواعد استاندارد حداقل را بمنظور بايد اين اطمينان حاصل شود كه ك

الدولي و غيردولتي، و عموم مردم از اين جلب مشاركت در انتشار گسترده و توسعه اطالعات آژانسهاي تخصصي، اركان بين

خود  در عملكرد جاري خود گنجانيده يا قواعد و شرح وظايف شوراي اقتصادي و اجتماعي و مجمع عمومي در اجراي وظايف 

  .نمايندبه آن استناد مي

دامنه قلمروي كه اين قواعد داراي اثر عملي در امور اجرايي مربوط به اصالح و تربيت هستند بستگي به قلمرو تدابيري دارد 

د در بيشترين حد خود توسط افراد اين مسئله باي. گرددهي عملي، وارد ميكه از آن طريق موضوع به نظام قانوني محلي و رويه

  .اي در سراسر جهان دانسته و درك گردداي و غيرحرفهحرفه

بر اين اساس نياز زياد براي تبليغات عمومي در هر شكل كه اغلب سبب نيل به اجراي فوري اين قواعد همراه با اطالع رساني 

  .شودگردد ، احساس ميعمومي مي

  10تشريفات 

  :هاي همكاري و توسعه، سازمان ملل متحد بايدامهبعنوان جزئي از برن

  .الف ـ به دولتها حسب درخواست، در ايجاد و تقويت سيستمهاي جامع و انسان مدار اصالح و تربيت مساعدت كند

اي در حوزه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري را در دسترس اي و بين منطقهب ـ خدمات كارشناسي و مشاوره اي منطقه

  .متقاضي قرار دهد دولتهاي

اي بمنظور توسعه انتشار قواعد استاندارد اي و غيرحرفهاي در سطوح حرفهج ـ سمينارها و ساير اجالسهاي ملي و منطقه

  .حداقل و تشريفات اجرايي حاضر را ترويج نمايد



 

فري كه با همكاري اي در حوزه پيشگيري از جرم و عدالت كيدـ حمايت اساسي از موسسات تحقيقاتي و آموزشي منطقه

  .پذيرد ، به عمل آورد مشترك سازمان ملل متحد صورت مي

اي سازمان ملل متحد در حوزه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري با همكاري موسسات موسسات تحقيقاتي و آموزشي منطقه

- يي حاضر كه مناسب بهرههاي تحصيلي و موضوعات آموزشي مبتني بر قواعد استاندارد حداقل و تشريفات اجراملي، دوره

هاي تخصصي در زمينه حقوق بشر و ساير موضوعات هاي آموزشي عدالت كيفري همچنين دورهگيري در كليه سطوح برنامه

  . ذيربط است را ترويج خواهد داد

  تفسير

اسناد جنبي  اي بعنوانهاي معاضدت فني و فعاليتهاي آموزشي موسسات منطقههدف اين تشريفات تضمين اينست كه برنامه

  .برداري قرار گيرداجراي قواعد استاندارد حداقل و تشريفات اجرايي حاضر مورد بهره

هاي آموزشي منظم براي  نيروي انساني بخش اصالح و تربيت، دستورالعملهاي آموزش و ساير موارد مشابه، به عالوه بر دوره

مشاوره تخصصي در حوزه مسائل و سؤاالتي كه توسط دول  گيري، ضوابطي بايد برايويژه در سطح سياست گذاري و تصميم 

  .مند، تدوين گرددگردد، من جمله سيستم اعزام كارشناس به دولتهاي عالقهعضو ارائه و طرح مي

رسد به طور ويژه، بمنظور اجراي قواعد ذيربط بالحاظ روح اين قواعد با توجه به ساختار اين سيستم ارجاع كارشناس، بنظر مي

  .عي ـ اقتصادي كشورهاي متقاضي اين كمكها، از ضرورت برخوردار استاجتما

  11تشريفات 

  :كميته پيشگيري از جرم و نظارت سازمان ملل متحد، بايد

هاي قواعد جديد، يعني استانداردها و تشريفات قابل الف ـ بطور مداوم  ، قواعد استاندارد حداقل  را با توجه به پيچيدگي

  .موضوع تجديدنظر قرار دهد -تعامل با اشخاص محروم از آزادي اجرا در زمينه نحوه

  .سابق الذكر را مورد پيگيري قرار دهد 5ب ـ اجراي تشريفات حاضر شامل گزارشات ادواري مستند به تشريفات شماره 

  تفسير

تحضار كميته هاي بررسيهاي ادواري همچنين طي اجالسهاي معاضدت فني بايد به اساطالعات گردآوري شده در دوره 

هاي اصالح و تربيت موضوع شرح وظايف كميته پيشگيري از جرم و نظارت با هدف اثربخشي قواعد در حوزه ترويج رويه

. هاي آينده و اجراي اين قواعد حسب  اين تشريفات را تعيين خواهد كردهاي كميته  موضوع اجالسهاي دوره،  توصيه.برساند

ضمني داليل شكست نسبي يا داليل فقدان اجراي اين قواعد را در تماس با قوه قضاييه و بر اين اساس كميته بايد، بطور 

  .هاي مناسب ترميم ضعف ، مشخص نمايدوزراي دادگستري دولتهاي ذيربط با هدف پيشنهاد شيوه

  12تشريفات 

ي حقوق بشري سازمان ملل كميته پيشگيري از جرم و نظارت، به مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير ارگانها

ها مندرج در گزارشات كميسيونهاي خاص موقتي با توجه به موضوعات مربوط به متحد، در صورت اقتضاء از طريق توصيه

  .تعيين و اجراي قواعد استاندارد حداقل، معاضدت خواهد نمود

  تفسير



 

-ظر و بررسي قواعد استاندارد حداقل محسوب مينظر به اينكه كميته پيشگيري از جرم و نظارت ركن ذيربط در زمينه تجديدن

  .گردد، اين كميته بايد به اركان صدرالذكر معاضدت دهد

  

  13تشريفات 

هاي ترميم و رفع هيچ يك از تشريفات اجرايي حاضر، نبايد بنحوي تفسير شود كه مانع استنادو توسل به ساير ابزارها يا شيوه

ت يا بوسيله ساير اركان و آژانسهاي سازمان ملل متحد براي رسيدگي به موارد الملل در دسترس اسخأل كه حسب حقوق بين

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

-وتكل اختياري ميثاق بين، تشريفات تبادل اطالعات حسب پر 1970مي  27مورخ  1503 (XLVIII)حسب قطعنامه شماره 

المللي در زمينه حذف كليه اشكال ناشي از ، و تشريفات تبادل اطالعات موضوع معاهده بين1المللي حقوق مدني و سياسي

  .2تبعيض نژادي

  تفسير

هاي خاص حقوق بشري مربوط است، تشريفات حاضر نبايد سبب ناديده نظر به اينكه قواعد استاندارد حداقل به حوزه

-هاي برخورد با كليه موارد نقض اين حقوق حسب استانداردها و هنجارهاي جاري موجود در حقوق بينشتن تمامي  شيوهانگا

  .الملل گردد

  3ـ مجموع اصول حمايت از اشخاص موضوع كليه اشكال بازداشت و حبس3
  قلمرو مجموع اصول

  .رودبس به كار مياين اصول براي حمايت از كليه اشخاص موضوع كليه اشكال بازداشت و ح

  :معاني اصطالحات

  :در چهارچوب مفاهيم مندرج در اين مجموع اصول

  .هر عمل توقيف يك شخص به دليل اتهام ارتكاب يك جرم يا حسب عملكرد يك مقام ذيصالح است» دستگيري« : الف

گر اينكه اين سلب اش محروم گرديده است، مبه معني هر شخصي است كه از آزادي شخصي» شخص بازداشت شده« : ب

  .آزادي ناشي از محكوميت به ارتكاب جرم باشد

  .به معني هر شخصي است كه از آزادي به استناد محكوميت به ارتكاب يك جرم محروم گرديده است» شخص زنداني« : ج

  .به معني وضعيت اشخاص بازداشت شده حسب تعريف فوق است» بازداشت« : د

  .عيت اشخاص زنداني حسب تعريف فوق استبه معني وض» زنداني كردن« : هـ 

به معني يك مقام ذيصالح قضايي يا غير قضايي است كه طبق قانون، » مقامات قضايي يا ساير مقامات ذيصالح« كلمات : و

  . دهدها از حيث صالحيت، بيطرفي و استقالل را در اختيار وي قرار ميترين تضمينجايگاه و شغل وي، محكم
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  1اصل 

گيرند بايد به شيوه انساني و با رعايت كرامت ذاتي انسانها شخاصي كه موضوع هر گونه بازداشت يا حبس قرار ميبا كليه ا

  .رفتار گردد

  2اصل 

دستگيري، بازداشت و حبس بايد صرفاً و بطور مضيق با رعايت مقررات قانوني و بوسيله مقامات رسمي صالح يا اشخاصي كه 

  .تند ، بعمل آيددر اين زمينه داراي صالحيت هس

  3اصل 

نبايد هيچگونه محدوديت يا تقليل در زمينه حقوق انساني اشخاص تحت هر گونه از بازداشت يا حبس كه در يك دولت به 

رسميت شناخته شده يا عمالً حسب قانون، معاهدات، ضوابط يا عرف وجود دارد به اين عذر كه مجموع اصول آن حقوق را به 

  .تر به رسميت شناخته است، بعمل آيدحقوق را در سطح پايينرسميت نشناخته تا اين 

  4اصل 

- هر شكل از بازداشت يا حبس و كليه تدابيري كه حقوق انساني يك شخص موضوع بازداشت يا حبس را تحت تأثير قرار مي

  .ت ذيصالح قرار گيرددهد بايد بوسيله قانون اجازه داده شده باشد و يا موضوع نظارت موثر يك مقام قضايي يا ساير مقاما

  5اصل 

اين اصول بايد در مورد كليه اشخاصي كه در قلمرو سرزميني هر يك از دول ذيرط قرار دارند بدون هر گونه  - 1

تفاوت از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا اعتقاد مذهبي، نظرات سياسي و غيرسياسي، مليت، قوميت يا ريشه 

  .به اجرا در آيد ها،اجتماعي ، تولد يا ساير وضعيت

كليه تدابيري كه حسب قانون و صرفاً بمنظور حمايت از حقوق و وضعيتهاي خاص زنان، به ويژه زنان آبستن و  - 2

. رود ، نبايد تبعيض آميز بنظر برسدمادران داراي نوزاد، اطفال و نوجوانان، كهنساالن يا اشخاص معلول بكار مي

 .وضوع بررسي و تجديدنظر توسط مقام قضايي و ساير مقامات قرار گيردالزامات و اجراي اين تدابير بايد اغلب م

  6اصل 

هيچيك از افراد موضوع اشكال مختلف بازداشت و حبس نبايد موضوع شكنجة  ، برخورد خشن غيرانساني و خوار كننده قرار 

  1.گيرند

  .ات خشن، غيرانساني و خوار كننده قرار گيردهيچ اوضاع و احوالي نبايد بعنوان توجيه شكنجه يا ساير اشكال برخورد يا مجاز

  7اصل 

دولتها بايد از طريق وضع قانون هر گونه اقدام مغاير حقوق و تكاليف مندرج در اين اصول را ممنوع نموده، اين  - 1

قبيل اقدامات را موضوع ضمانت اجراي مناسب قرار دهند و درخصوص اعتراضات و شكايات در اين زمينه 

  .اي را به اجرا گذارندتحقيقات بيطرفانه

                                                 
از . رواني خواه جسمي باشد يا. غيرانساني يا خوار كننده بايد تا حد امكان موسع تفسير شود تا مانع سوء استفاده گردد» خشن « واژه برخورد يا مجازات  - 1

گيري از حواس طبيعي مانند ديدن و شنيدن يا درك موقعيت از بهره را قبيل قرار دادن اشخاص بازداشت يا حبس شده در شرايطي كه بطور موقت يا دايم آنها
 .كندمكاني يا گذشت زمان محروم مي



 

اي كه داليلي در دست دارند كه آنها را معقتد نموده است كه نقض مجموع اصول محقق يا در حال مأمورين رسمي - 2

وقوع است، بايد موضوع را به مقامات مافوق گزارش كرده و در صورت ضرورت، به ساير مقامات ذيصالح يا 

 .ده يا داراي قدرت حل و فصل موضوع هستند نيز گزارش نمايدارگانهايي كه بررسي موضوع به آنها واگذار ش

به ساير اشخاصي كه داراي داليلي هستند كه آنها را معتقد نموده كه نقض مجموع اصول محقق يا در حال وقوع  -3

ترين مقامات رسمي ذيربط همچنين ساير مقامات ذيصالح يا است بايد اين حق اعطا گردد كه موضوع را  به عالي

 .نهايي كه بررسي و رسيدگي به موضوع در حوزه اختيارات آنهاست، گزارش نمائيدارگا

  8اصل 

در همين چهارچوب، . موضوع اقدامات قرار گيرند» غيرمحكوميت يافته شان« اشخاص موضوع بازداشت بايد حسب وضعيت 

  .پذير است از اشخاص محكوميت يافته جدا گردندآنها بايد در هر موقعي كه امكان

  9ل اص

ها فقط دهند يا درخصوص پروندهكنند، آنان را موضوع بازداشت قرار ميتصميمات مقاماتي كه اشخاص را دستگير مي 

كنند بايد موضوع براساس اختيارات اعطايي حسب قانون تحقيقات نموده و از صالحديدهاي خود در اين زمينه استفاده مي

  .رار گيرندتجديدنظر توسط مقام قضايي يا ساير مقامات ق

  10اصل 

  .كليه دستگيرشدگان بايد حين دستگيري از داليل دستيگري مطلع شده و فوري از كليه اتهامات عليه خود آگاه شوند

  11اصل 

هيچكس نبايد بدون اينكه يك فرصت مؤثر براي اينكه به اعتراض وي بطور سريع توسط يك مقام قضايي يا ساير  - 1

يك بازداشت شده اين حق را خواهد داشت كه شخصاً از خود . اشت قرار گيردمقامات رسيدگي شود، در حالت بازد

 .مند گردددفاع كند يا از معاضدت يك مشاوري كه بوسيله قانون توصيف و تعيين شده است بهره

بازداشت شده و مشاورش، اگر وجود داشته باشد، فوري و بطور جامع كليه دستورات بازداشت بعالوه داليل آن را  - 2

 .فت خواهد كرددريا

يك مقام قضايي يا ساير مقامات ذيصالح بايد مجاز باشند كه ضرورت تداوم بازداشت را بررسي و حسب مورد  -3

 .تجديدنظر قرار دهند

  12اصل 

  :موارد ذيل بايد بنحو صحيح ثبت گردد - 1

  داليل دستگيري: الف

ين حضور وي نزد مقام قضايي يا ساير مقامات زمان دستگيري و قراردادن شخص دستگير شده در بازداشتگاه همچنين اول: ب

  ذيصالح

  اي مأمور اجراي قانون ذيربطمشخصات شناسنامه: ج

  چكيده اطالعات راجع به مكان بازداشت: د



 

  .اين سوابق بايد به شخص بازداشت شده يا مشاورش، در صورت وجود، بصورتي كه قانون تعيين كرده ابالغ گردد - 2

  13اصل 

ستگيري يا در ابتداي بازداشت يا حبس يا فوري پس از آن، بايد نزد مقام ذيصالح ذيربط در زمينه كليه اشخاص به محض د

تواند از اين حقوق دستگيري، بازداشت يا حبس برده شوند و به ترتيب اطالعات و تشريح حقوق وي و اينكه او چگونه مي

  .مند شود بايد به وي اعالم گرددبهره

  14اصل 

رود را ب نتواند به زباني كه توسط مقامات ذيربط درخصوص دستگيري، بازداشت يا حبس بكار ميشخصي كه بطور مناس

. 11اصل  2پاراگراف . 10فهمد اطالعات مندرج در اصول صحبت كند يا آنرا بفهمد، حق دارد  فوري به زباني كه وي آنرا مي

در صورت ضرورت رايگان، درارتباط با كليه  را دريافت كند و از معاضدت يك مترجم، 13و اصل  12پاراگراف اصل 

  .گردد، استفاده كنداش اجرا ميتشريفاتي كه بعد از رسيدگي

  15اصل 

ارتباط شخص بازداشت يا زنداني شده با دنياي  18اصل  3و پاراگراف  16اصل  4عليرغم استثناءات مندرج در پاراگراف 

  .يش از چند روز قطع گرددخارج و بطور ويژه خانواده يا مشاورش نبايد براي ب

  16اصل 

فوري پس از دستگيري و پس از هر بار انتقال وي از محل بازداشت يا حبس به مكان ديگر، شخص بازداشت يا  - 1

حبس شده بايد اين حق را داشته باشد كه خود مستقيماً يا از طريق مقام صالح موضوع را به اعضا خانواده يا ساير 

در زمينه دستگيري بازداشت يا حبس يا درخصوص انتقال و محلي كه او در آن اشخاص ذيربط حسب انتخاب وي 

 .شود، اطالع دهدنگهداري مي

چنانچه شخص بازداشت يا زنداني شده تبعه خارجي باشد، او بايد فوري از حق خود در زمينه برقراري ارتباط از  - 2

چنانچه . ي كه او تبعه آن است مطلع گرددطريق ساز و كارهاي مناسب با نماينده كنسولي يا مأمور سياسي كشور

الدولي باشد او استحقاق دارد اين ارتباط را با لحاظ وي پناهنده يا به نحو ديگري مشمول حمايتهاي يك سازمان بين

  .المللي داشته باشدالملل با نماينده سازمان ذيصالح بينحقوق بين

ه فهم حقوق خود نباشد، مقام ذيصالح حسب ابتكار خود اگر شخص بازداشت يا حبس شده نوجوان بوده يا قادر ب -3

در توجه اساسي اين زمينه بايد به آگاه كردن والدين و . كند زمينه ابالغ موارد ارجاعي در اصل حاضر را فراهم مي

 .سرپرستان معطوف گردد

مقام ذيصالح . اهم شودكليه اعالمات مندرج در اين اصل، بايد بدون تأخير صورت گرفته يا زمينه ي انجام آن فر - 4

  .تواند اعالم مزبور را براي يك مدت معقول چنانچه الزامات تحقيقات اقتضا كند به تأخير اندازدمي

  17اصل 

او بايد فوري پس از دستگيري از اين . مند شودشخص بازداشت شده حق دارد از خدمات يك مشاور حقوقي بهره - 1

  .هيالت متعارف براي اجراي آن مقرر گرددحق خود توسط مقام ذيصالح مطلع گرديده و تس



 

ها از مشاور چنانجه شخص بازداشت شده فاقد يك مشاور حقوقي انتخابي است، او حق دارد در كليه پرونده - 2

گردد استفاده كند مشروط به اينكه مصالح اي كه توسط مقام قضايي يا ساير مقامات ذيصالح منصوب ميحقوقي

نچه وي وسايل كافي براي پرداخت حق الزحمه نداشته باشد، اين خدمات بايد رايگان چنا.عدالت چنين اقتضاء كند  

  .باشد 

  18اصل 

  .شخص بازداشت يا حبس شده حق دارد با مشاور حقوقي خود مشورت نمايد - 1

 .اش داده شودبه شخص بازداشت يا زنداني شده بايد فرصت و تسهيالت مناسب بمنظور مشورت با مشاور حقوقي - 2

ازداشت يا زنداني شده بر مالقات و مشورت و ارتباط بدون تأخير بدون نظارت شخص ثالث، و بصورت حق شخص ب -3

اش، نبايد جز در موارد استثنايي كه بايد بوسيله قانون و مقررات قانوني، آنهم در كامالً محرمانه، با مشاور حقوقي

نيت و نظم مطلوب آنرا ضروري تشخيص دهد، زماني كه مقام قضايي يا ساير مقامات ذيصالح در راستاي تثبيت ام

 .معلق يا محدود گردد

اش بايد قابل رويت ولي بدون استماع مقامات اجراي مالقاتهاي بين شخص بازداشت يا حبس شده و مشاور حقوقي - 4

 .قانون باشد

ن يك دليل اش در چهارچوب اين اصل، بعنوامطالب رد و بدل شده بين شخص بازداشت يا حبس شده و مشاور حقوقي - 5

مگر اينكه مسئله مرتبط با استمرار جرم يا ارتكاب جرم . عليه شخص بازداشت يا حبس شده غيرقابل پذيرش است

 .جديد باشد

  19اصل 

اش مالقات گرديده يا با وي مكاتبه گردد و شخص بازداشت يا حبس شده اين حق را دارد كه به ويژه بوسيله اعضا خانواده

هاي كه دقيقاً بوسيله قانون يا مقررات سب بمنظور ارتباط با جهان خارج در چهارچوب شرايط و محدودهبايد به او موقعيت منا

  .قانوني ترسيم گرديده است، داده شود

  20اصل 

چنانچه شخص بازداشت يا حبس شده درخواست كند، در صورت امكان محل بازداشت يا حبس وي بايد عرفاً نزديك اقامتگاه 

  .عادي وي باشد

  21ل اص

اخذ امتياز ناصحيح از وضعيت شخص بازداشت يا حبس شده با هدف اجبار وي به اقرار، متهم كردن خود به  - 1

  .ارتكاب جرم، يا ارائه شهادت عليه هر شخص ديگر ممنوع است

هاي بازجويي كه به توان هيچ فرد بازداشت شده هنگام بازجويي نبايد مشمول خشونت، تهديد يا آندسته از شيوه - 2

 .رساند، قرار گيردتصميم يا قضاوت وي آسيب مي اخذ

  22اصل 



 

هيچ شخص بازداشت يا حبس شده حتي با رضايت خود، نبايد تحت آزمايشات پزشكي يا علمي اي كه مضربه سالمت وي است، 

  .قرار گيرد

  23اصل 

شخصات ها همچنين مطول مدت هر بازجويي از شخص بازداشت يا حبس شده و فواصل زماني بين بازجويي - 1

شود، اي مأمور بازجويي و ساير اشخاص حاضر بايد ثبت گرديده و در فرمهايي كه توسط قانون مشخص ميشناسنامه

  .درج گردد

شخص بازداشت شده حبس شده يا مشاور وي در مواقعي كه قانون مقرر كرده است، بايد حق دسترسي به اطالعات  - 2

 .اصل حاضر را داشته باشند 1مندرج در پاراگراف 

  24اصل 

يك معاينه پزشكي مناسب بايد سريعاً پس از پذيرش در بازداشتگاه يا زندان، براي شخص بازداشت شده يا زنداني شده در 

اين مراقبت و درمان . پس از آن مراقبتهاي پزشكي و درمان نيز بايد در كليه مواقع ضروري، منظور گردد. نظر گرفته شود

  .بايد رايگان باشد

  25اصل

داشت يا حبس شده يا مشاورش، صرفاً براساس شرايط منطقي در زمينه ي تضمين امنيت و نظم مطلوب بازداشتگاه شخص باز

  .يا زندان، بايد داراي حق درخواست اخذ آزمايش يا نظريه پزشكي براي بار دوم از مقام قضايي يا مقامات ذيصالح ديگر باشد

  26اصل 

گيرد، نام پزشك و نتايج اين آزمايش و موضوع آزمايشات پزشكي قرار مي در مواقعي كه يك شخص بازداشت يا حبس شده

ساز و كار آن بايد براساس قواعد ذيربط در . دسترسي به چنين سوابقي بايد تضمين گردد. معاينه بايد بطور صحيح ثبت گردد

  .نظام حقوقي ملي تعيين گردد

  27اصل 

  .داليل مزبور عليه شخص بازداشت يا حبس شده مدنظر قرار گيرد عدم رعايت اين اصول در كسب داليل بايد در پذيرش

  28اصل 

بايد به شخص بازداشت يا حبس شده در چهارچوب محدوديتهايي كه فراروي منابع وجود دارد ، اين حق اعطا كرد ، حتي از 

تضمين امنيت و نظم مطلوب  منابع عمومي ميزان متعارفي از موارد آموزشي فرهنگي و اطالعات را با لحاظ شرايط مربوط به

  .مكان بازداشت يا حبس را دريافت كند

  29اصل 

بمنظور نظارت بر اجراي دقيق قوانين و مقررات ذيربط، مكانهاي بازداشت بايد بطور منظم بوسيله مأمورين  - 1

د ازمره اين مامورين نباي. ذيصالحيت و مجرب منصوب توسط مقام صالح و مسئول در برابر ايشان كه بازرسي گردند

  .مقاماتي كه بطور مستقيم در اداره مكان بازداشت و حبس دخالت ندارند باشند



 

شخص بازداشت يا حبس شده بايد داراي حق مالقات آزادانه و كامالً محرمانه با اشخاصي كه مكانهاي بازداشت يا  - 2

ت و نظم مطلوب اين امكنه ، اين اصل و با لحاظ شرايط منطقي مربوط به تضمين امني 1حبس را با رعايت پاراگراف 

 .كنند باشدبازرسي مي

  30اصل 

- انواع رفتارهاي شخص بازداشت يا حبس شده كه تشكيل يك جرم انتظامي در طول زمان بازداشت يا حبس را مي - 1

دهند، توصيف و مدت زمان كيفرهاي انتظامي كه ممكن است موضوع حكم قرار گيرد و مقامات صالح در اعمال اين 

  .يد بطور دقيق بوسيله قانون يا مقررات قانوني تعيين و بطور صحيح منتشر گرددمجازات با

او حق . شخص بازداشت يا حبس شده بايد حق داشته باشد قبل از اعمال كيفرهاي انتظامي دفاعش شنيده شود - 2

 .دارد اين دعوي را به مقامات مافوق بمنظور تجديدنظر منعكس كند

  31اصل 

عي خواهند كرد تا طبق قوانين داخلي، مساعدت موردنياز را به خويشاوندان و بطور ويژه اعضا مقامات ذيصالح مناسب، س

خردسال خانواده اشخاص بازداشت يا حبس شده را تضمين گردد و تدابير اختصاصي را بمنظور مراقبت و نگهداري مناسب 

  .اند را به مرحله اجرا درآورنداز اطفالي كه فاقد نظارت سرپرست گرديده

  32اصل 

شخص بازداشت شده يا مشاورش حق دارند در هر زمان در چهارچوب قوانين ملي، درخواستي را به مقامات قضايي  - 1

و ساير مقامات ذيصالح بمنظور اعتراض به قانوني بودن بازداشت با هدف اخذ دستور فوري آزادي ، در صورتي كه 

  .هنداساس آن غيرقانوني باشد، تقديم و رسيدگي به آنرا بخوا

اي كه فاقد وسيله اين اصل، بايد ساده و سريع بوده و براي بازداشت شده 1ساز و كار مندرج در پاراگراف  - 2

مقامات مجري بازداشت بايد بدون تأخير نامتعارف شخص بازداشت . اي در بر نداشته باشدپرداخت است، هزينه

 .شده را نزد مقام تجديدنظر و بررسي مجدد اعزام نمايند

  33اصل 

شخص بازداشت يا حبس شده يا مشاورش داراي اين حق هستند كه درخواست يا اعتراض خود را درخصوص نحوه  - 1

برخورد به ويژه در زمينه شكنجه يا ساير برخوردهاي خشن، غيرانساني يا خوار كننده به مقامات مسئول اداره مكان 

رخصوص تجديدنظر و داراي قدرت رسيدگي بازداشت يا مقامات مافوق و در صورت ضرورت به مقامات ذيصالح د

  .به موضوع تقديم نمايند

 1در كليه مواردي كه نه شخص بازداشت يا زنداني شده و نه مشاورش فاقد امكان اجراي حقوق موضوع پاراگراف  - 2

اين اصل هستند ، يك عضو خانواده شخص بازداشت يا زنداني شده يا هر شخص ديگر كه از موضوع مطلع است 

 .ت اين حقوق را اجرا نمايندممكن اس

 .محرمانه بودن درخواست يا اعتراض، چنانچه معترض چنين خواسته باشد بايد رعايت شود -3



 

چنانچه درخواست يا اعتراض . كليه درخواستها يا اعتراضات بايد فوري بررسي و بدون تأخير پاسخ داده شود - 4

گردد، شخص معترض بايد حق داشته باشد كه يمردود اعالم شود، يا در مواردي كه تأخير زايدالوصف حاصل م

نه شخص بازداشت يا حبس شده و نه هيچ . موضوع را به مقامات قضايي يا ساير مقامات ذيصالح ارجاع دهد

 .اين اصل نبايد به استناد تقديم درخواست يا اعتراض در معرض آسيب قرار گيرند 1معترضي حسب پاراگراف 

  34اصل 

د شدن شخص بازداشت يا حبس شده در حين بازداشت يا حبس، بايد يك تحقيق درخصوص علت مرگ در مواقع مرگ يا ناپدي

يا ناپديد شدن بوسيله مقامات قضايي يا ساير مقامات ذيصالح، حسب تشخيص خود يا طبق درخواست يكي از اعضا خانواده 

كه اوضاع و احوال اقتضاء نمايد تحقيقات  در مواقعي. چنين شخص يا هر شخصي كه از موضوع اطالع يافته است، صورت گيرد

گردد مشابهي بايد با تشريفات مشابه در مواقعي كه مرگ يا ناپديد شدن بالفاصله پس از انقضاء بازداشت يا حبس حادث مي

هاي اين تحقيق يا گزارش ذيربط حسب درخواست بايد در دسترس قرار گيرد مگر اينكه اين موضوع يافته. صورت پذيرد

  .قات در حال انجام را به مخاطره اندازدتحقي

  35اصل 

خسارت حاصل از اعمال يا ترك فعلهاي صادر از مقامات عمومي ناشي از نقض حقوق مندرج در اين اصول بايد  - 1

  .براساس قواعد قابل اجرا يا مسئوليتي كه حسب قوانين داخلي مقرر گرديده است جبران شود

  36اصل 

. گناه فرض شود و بر همين اساس با وي رفتار شودهم به ارتكاب جرم بايد بيشخص بازداشت شده مظنون يا مت - 1

-هاي ضروري حق دفاع بهرهمگر اينكه گناه وي حسب قوانين در يك رسيدگي علني كه وي در آن از كليه تضمين

  .مند باشد احراز گردد

س اهداف مربوط به اجراي دستگيري يا بازداشت چنين شخصي در طول تحقيقات و محاكمه بايد صرفاً براسا - 2

تحميل . عدالت و براساس داليل و تحت شرايط و تشريفاتي كه بوسيله قانون دقيقاً تعيين شده است صورت گيرد

محدوديت بر چنين شخصي در مواقعي كه بالضروره براي هدف بازداشت يا ممانعت از ايجاد تأخير در اجراي 

 .باشدم مطلوب مكان بازداشت الزم است، ممنوع ميتحقيقات يا اجراي عدالت يا بقاء امنيت و نظ

  37اصل 

گردد، بايد بالفاصله پس از دستگيري نزد مقام قضايي يا مقام ذيصالح ديگر شخصي كه به استناد اتهام كيفري بازداشت مي

  .اعزام شود

  38اصل 

د در غير اينصورت در طول شخص بازداشت شده به استناد يك اتهام كيفري حق دارد در يك مدت متعارف محاكمه شو

  .محاكمه آزاد گردد

  39اصل 



 

گردد، شخص بازداشت شده به استناد يك اتهام كيفري حق دارد در طول جز در موارد استثنايي كه حسب قانون مشخص مي

محاكمه با رعايت شرايطي كه ممكن است حسب قانون تحميل گردد، آزاد باشد مگر اينكه مقام قضايي يا ساير مقامات 

اين مقامات بايد ضرورت ادامه بازداشت را . دار، بنا بر مقتضيات اجراي عدالت به گونه ديگري تصميم گرفته باشندصالحيت

  .تحت بررسي و تجديدنظر مداوم قرار دهند

  شرط عمومي

المللي حقوق هيچ يك از مندرجات مجموع اصول نبايد بنحوي تفسير گردد كه سبب تحديد يا تقليل حقوق مندرج در ميثاق بين

  .1مدني و سياسي گردد

  2اصول اساسي نحوه رفتار با زندانيان - 4

  .با كليه زندانيان بايد با احترام به كرامت كلي و شان انساني رفتار گردد - 1

هيچ گونه تبعيض براساس نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي و غيرسياسي، ريشه ملي يا اجتماعي، اموال، تولد  - 2

  .ساير وضعيتها نبايد بعمل آيد و

همچنين، مطلوب اينست كه اعتقادات مذهبي و مفاهيم اخالقي گروهي كه زنداني متعلق به آن است در مواردي كه شرايط  -3

  .محلي چنين اقتضايي داشته باشد، مورد لحاظ قرار گيرد

با لحاظ ساير اهداف جامعه و تكاليف اساسي آنها  تكليف زندانها بر نگهداري زندانيان و حمايت از جامعه عليه جرم بايد - 4

  .در گسترش رفاه و توسعه اعضا جامعه به اجرا درآيد

جز در مورد محدوديتهايي كه ضرورت آن بمنظور اجراي حبس آشكار است، كليه زندانيان از حقوق بشر و آزاديهاي  - 5

المللي حقوق اقتضادي اجتماعي عضو آن باشد ميثاق بينو چنانچه دولت ذيربط  3اساسي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر

همچنين ساير حقوقي كه در ميثاقهاي  5المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكلهاي اختياري ذيربط و ميثاق بين 4و فرهنگي

  .مند خواهند بودسازمان ملل مندرج است، بهره

اي كه در راستاي ترقي همه جانبه شخصيت انسانها آموزش كليه زندانيان داراي حق مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي و – 6

  .پذيرد هستندصورت مي

گردد بايد مساعي معمولي در زمينه نسخ سلب آزادي مجرد بعنوان مجازات يا محدوديتهايي كه براي كاربرد آن منظور مي - 7

  .تأييد و مورد تشويق قرار گيرد

در سازد به كاري كه به آنها توانمندي مناسبي كه سبب تسهيل هماهنگي آنها بايد شرايطي فراهم گردد كه زندانيان را قا - 8

  .گردد بپردازندشان ميبا بازار كار كشور مزبور شده و به آنها اجازه دهد كه در تقويت و توان مالي خود و خانواده

                                                 
  .مجمع عمومي به پيوست A 2200 (XXI)قطعنامه شماره  - 1
 .مجمع عمومي به پيوست 111/45قطعنامه شماره  - 2

  .مجمع عمومي A 217 (III)قطعنامه شماره - 3
  .پيوست A(XXI) 2200قطعنامه شماره  - 4
 همان - 5



 

يت قانوني دسترسي داشته زندانيان بايد به خدمات بهداشتي كه در كشور در دسترس است بدون تبعيض از حيث وضع - 9

  .باشند

با مشاركت و مساعدت جامعه و موسسات اجتماعي، و با توجه مناسب به منافع بزهديدگان، بايد شرايط مطلوب بمنظور  -10

  .هماهنگي مجدد شخص زنداني سابق در جامعه تحت بهترين شرايط ممكن ايجاد گردد

  1يقااعالميه كامپاال در زمينه شرايط زندان در افر – 5
  شرايط زندان

با لحاظ اينكه در تعدادي از كشورهاي افريقايي، ميزان جمعيت زايد بر ظرفيت ، غيرانساني است بدين معني كه بهداشت 

وجود ندارد، غذا غيركافي يا كم است، دسترسي به خدمات پزشكي مشكل است، فعاليت بدني يا آموزش وجود ندارد همچنين 

  .يلي ناموجود استهاي فامامكان استمرار علقه

همچنين با يادآوري هنجارهاي جهاني در زمينه . با يادآوري بر اينكه كليه اشخاص محروم از آزادي حق كرامت انساني دارند

  .حقوق بشر كه ممنوعيت مطلق در زمينه شكنجه با هر وصف منظور كرده است

نان، زنان، كهنساالن و بيماران جسمي و رواني بطور ويژه با تاكيد بيشتر بر اينكه برخي از گروههاي زندانيان از قبيل نوجوا

  .پذيرند و نيازمند التفات ويژه هستندآسيب

  با خاطر نشان كردن اهميت برخورد مناسب با بازداشت شدگان زن و ضرورت به رسميت شناختن احتياجات مخصوص آنان

موارد زير را  1996سپتامبر  21تا  19از  2ه در كامپاالالمللي شرايط زندان در افريقا منعقدشركت كنندگان در سمينار بين

  :نمايندتوصيه مي

اينكه حقوق بشر زندانيان بايد در كليه زمانها تضمين گردد و آژانسهاي غيردولتي داراي نقش اختصاصي از اين  - 1

  . منظر هستند

يت زنداني بودن آنهاست ، اينكه زندانيان بايد از كليه حقوق خود جز آن قسمت كه بطور صريح مرتبط با واقع - 2

 .مند هستندبهره

 .اينكه شرايط زندگي زندانيان بايد با كرامت انساني آنها تضاد نداشته باشد -3

شوند و مقررات زندان نبايد مشتقاتي كه قبالً بدليل از دست رفتن اينكه شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي - 4

 .آزادي بوجود آمده است را تشديد كنند

آثار زيانبار زندان بايد بنحوي محدود گردد كه زندانيان حس احترام به خود و حس مسئوليت شخصي را از اينكه  - 5

 .دست ندهند

 .اينكه به زندانيان بايد اين فرصت داده شود روابط با خانواده و دنياي خارج را استمرار بخشيده و توسعه دهند - 6

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي به پيوست 36/1997قطعنامه شماره  - 1

مشاركت موسسه ابتكارات در زمينه حقوق بشر و دولت اوگاندا،  المللي زندان و كميسيون افريقاي حقوق بشر بااين سمينار مشتركاً بوسيله اصالحات بين - 2
 .المللي بر زندانها برگزار گرديدالمللي صليب سرخ و نظارت بيناز طريق بخش زندانها و با همكاري كميته بين



 

ا براي هماهنگي با جامعه پس از آزادي، بايد در اختيار اي بمنظور آماده سازي آنهاينكه آموزش نظري و حرفه - 7

 .زندانيان قرار گيرد

پذير بعمل آمده و سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه اين دسته از زندانيان اينكه التفات ويژه بايد به زندانيان آسيب - 8

 .فعاليت دارند مورد حمايت قرار گيرند

در زمينه نحوه برخورد با زندانيان بايد بمنظور حمايت  1بشر افريقايياينكه هنجارهاي سازمان ملل و منشور حقوق  - 9

 .از حقوق بشر زندانيان، در نظام قانوني ملي گنجانيده گردد

اينكه سازمان اتحاديه افريقايي و دول عنصر آن بايد مساعي خود بمنظور اطمينان از اينكه زندانيان در حداقل  -10

 .گردندمنيت عمومي بازداشت ميشرايط امنيتي موردنياز بمنظور حفظ ا

  زندانيان در انتظار محاكمه

  .با لحاظ اينكه اكثر زندانيان در افريقا شامل دسته جات بزرگ زندانيان در انتظار محاكمه بعضاً براي چند سال است

- و مقامات قضايي ميهمچنين با لحاظ اينكه بمنظور نيل به اين منظور، آيين دادرسي پذيرفته شده توسط پليس، مقامات تعقيب 

  .تواند اثر بسيار با اهميت بر جمعيت زايد بر ميزان زندان بر جاي گذارند

، موارد زير را 1996سپتامبر  21تا  19المللي شرايط زندان در افريقا، منعقده در كامپاال از شركت كنندگان در سمينار بين

  :توصيه نمودند

مشكالت ناشيه از انبوهي جمعيت زندان آگاه گردند و با اداره زندان اينكه پليس، مقامات تعقيب و قضايي بايد از  - 1

  .هايي براي كاهش آن تشريك مساعي نماينددر يافتن راه حل

اينكه تحقيقات قضايي و تشريفات ذيربط بايد اين موضوع را تضمين كند كه زندانيان در كمترين زمان ممكن در  - 2

رند بطور مثال با خودداري از استمرار بازداشت در حال انتظار بازداشت در حالت در انتظار محاكمه قرار گي

 .محاكمه توسط دادگاه

اند اينكه بايد سيستم خاصي براي بررسي منظم زماني كه بازداشت شدگان در حالت در انتظار محاكمه سپري كرده -3

 .در نظر گرفته شود 

  نيروي انساني زندان

بالد و اي است كه به فعاليت خود ميانيان وابسته به وجود يك نيروي انسانيبا لحاظ اينكه هر گونه توسعه در شرايط زند

  .داراي ميزاني از قدرت اعمال صالحيت است

  .با يادآوري اينكه اين مسئله فقط زماني محقق خواهد گرديد كه نيروي انساني بطور مناسب آموزش ديده باشند

موارد  1996سپتامبر  21تا  19ط زندان در افريقا، منعقده در كامپاال از المللي در زمينه شرايشركت كنندگان در سمينار بين

  :زير را توصيه كردند

  .اينكه بايد يك جايگاه استخدامي مناسب براي نيروي انساني زندان وجود داشته باشد - 1

                                                 
 ساز - 1



 

ر زمينه اينكه كليه نيروي انساني زندان بايد وابسته به يك وزارتخانه دولتي بوده و بايد يك رابطه صريح د - 2

 .فرماندهي بين اداره زندان مركزي و نيروي انساني زندان برقرار باشد

اينكه دولت بايد تجهيزات و منابع مالي كافي براي نيروي انساني بمنظور اجراي مناسب شرح وظيفه خود در نظر  -3

 .بگيرد

آن موسسه افريقايي سازمان هاي آموزشي مناسب را براي نيروي انساني زندان كه در اينكه هر كشور بايد برنامه - 4

 .ملل براي پيشگيري از جرم و درمان مجرمين نيز دعوت به مشاركت گردد، در نظر بگيرد

 .هاي آموزشي وجود داشته باشداي براي ارائه اين برنامهاينكه بايد موسسه ملي يا زيرمنطقه - 5

 .ندان مداخله نمايداينكه اداره اجراي مجازات بايد بطور مستقيم در استخدام نيروي انساني ز - 6

  مجازاتهاي جايگزين

با التفات به اينكه در مساعي راجع به كاهش جمعيت زايد بر ظرفيت زندان، برخي كشورها در صدد يافتن راه حل از طريق 

  .اندعفو عمومي و خصوصي يا تأسيس زندانهاي جديد برآمده

گردد را فراهم ل مشكالتي كه براي نيروي انساني ايجاد  ميبا لحاظ اينكه جمعيت زايد بر ظرفيت زمينه برخي مشكالت از قبي

  ..مي كند 

با توجه به تأثير محدود زندان به ويژه بر آناني كه مجازاتهاي كوتاه مدت را دريافت نموده و هزينه زندان بر كل جامعه با 

اي سالب آزادي به ويژه در پرتو اصول لحاظ قوايد زايدالوصفي كه كشورهاي افريقايي در اتخاذ تدابيري كه جايگزين مجازاته

  .حقوق بشر گرديده است بدست آورده اند 

با لحاظ اينكه خدمات اجتماعي و يا تدابير غيرسالب آزادي، جايگزينهاي ابتكاري زندان محسوبند و اينكه اين زمينه بايد در 

  .افريقا توسعه يابد 

ي كيفرهاي غيرسالب آزادي است همچنين با التفات بيشتر به اينكه همچنين با لحاظ اينكه جبران خسارت يكي از اركان ضرور

توانند تضمين كنند كه خدمات اجتماعي و ساير تدابير غيرسالب آزادي بايد بعنوان يك گردند ميمقرراتي كه وضع مي

ا، منعقده در كامپاال از المللي در زمينه شرايط زندانيان در افريقشركت كنندگان در سمينار بين. جايگزين زندان بكار روند

  :موارد زير را توصيه نمودند 1996سپتامبر  21الي  19

اينكه جرايم خرد بايد حسب رويه جاري مورد رسيدگي قرار گيرند مشروط به اينكه اصول حقوق بشر رعايت گردد  - 1

  .و اشخاص ذيربط به آن رضايت داده باشند

گري مورد رسيدگي قرار گيرد و بايد  اختالف بين طرفين نجياينكه در مواقع ممكن، جرايم خرد بايداز طريق ميا - 2

 .ذيربط بدون توسل به سيستم عدالت كيفري حل و فصل گردد

 .اش به اجرا در آيداينكه اصل جبران خسارت مدني يا پرداخت غرامت بايد با لحاظ توانايي مالي مجرم يا بزهديده -3

شود،  بايد به مصرف جبران خسارت سط مجرم انجام مياينكه در صورت امكان، عوايد حاصل از كاري كه تو - 4

 .بزهديده برسد

 .اينكه خدمات اجتماعي و ساير تدابير غيرسالب آزادي، در صورت امكان، بايد نسبت به زندان در اولويت باشد - 5



 

ورد پذيرش آميز در افريقا در زمينه تدابير غيرسالب آزادي مبايد در زمينه امكان اجراي مدلهايي كه بطور موفقيت - 6

 .اند، مطالعه علمي صورت گيردقرار گرفته است و اجراي آن در ساير كشورهايي كه تاكنون از آن استفاده نكرده

اينكه عموم مردم بايد درباره اهداف اين جايگزينها و اينكه مكانيزم كاركرد آنها چگونه است مورد آموزش قرار  - 7

 .گيرند

  كميسيون افريقاي حقوق بشر

  .كه كميسيون افريقاي حقوق بشر تضمين ترويج حمايت از حقوق بشر در افريقا را برعهده داردبا لحاظ اين

همچنين با لحاظ اينكه اين كميسيون در مواقع مختلف توجه ويژه خود به موضوع شرايط نامناسب زندان در افريقا را نشان داده 

  .اتخاذ نموده است ايها و تصميمات ويژهاست و اينكه قبالً در اين خصوص قطعنامه

توصيه  1996سپتامبر  21تا  19المللي درباره شرايط زندان در افريقا، منعقده در كامپاال از شركت كنندگان در سمينار بين

  :نمودند كه كميسيون افريقايي حقوق بشر افريقايي اقدامات زير را معمول دارد

  .شرايط زندان در سراسر افريقا ادامه دهد به فعاليت خود در زمينه نيل به اولويتهاي مربوط به تحول - 1

 .در اسرع وقت يك گزارشگر مخصوص در زمينه زندانها در افريقا را معرفي نمايد - 2

هاي مندرج در اعالميه حاضر مطلع كند و هنجارها و استانداردهاي زندان سازمان دولتهاي عضو را از توصيه -3

 .ملل متحد را به اطالع عمومي برساند

هاي مندرج در اعالميه حاضر غيردولتي و ساير موسسات ذيصالح بمنظور اطمينان ازاجراي توصيه با سازمانهاي - 4

 .در كليه دولتهاي عضو همكاري كند

  1جايگاه اتباع خارجي در آيين دادرسي كيفري - 6
  شوراي اقتصادي و اجتماعي

 1948دسامبر  10مورخ  A 217 (III)ه در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر كه بوسيله مجمع عمومي در قطعنامه شمار

  .پذيرفته و اعالم گرديده است

المللي ذيربط در زمينه حقوق بشر همچنين با التفات به قواعد استاندارد حداقل براي نحوه برخورد با التفات به اسناد قانوني بين

سپتامبر  3تا  22جرمين منعقده در ژنو از با زندانيان كه در اولين كنگره سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و درمان م

ژوالي  31مورخ  C 663 (XXIV)مورد قبول قرار گرفته و به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي حسب قطعنامه  2 1955

رسيده است، و تشريفات راجع به اجراي موثر قواعد استاندارد حداقل براي درمان زندانيان، كه بوسيله اين شورا در  1957

  .به تصويب رسيده و در پيوست آن درج گرديده است 1984مي / 25مورخ  47/1984مه شماره قطعنا

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي 22/1998قطعنامه شماره  - 1

  .Aبخش  Iپيوست  IV 1956.4رش انتشارات سازمان ملل متحد، شماره فو - 2



 

مجمع عموميع كه در آن مجمع عمومي اعالميه سياسي و طرح اقدام  1994دسامبر  22مورخ  159/49با يادآوري قطعنامه شماره 

هان در زمينه جرم سازمان يافته فراملي منعقده جهاني عليه جرم سازمان يافته فراملي پذيرفته شده توسط كنفرانس وزراي ج

  1.را به تصويب رسانده است 1994نوامبر  23تا  21در ناپل ايتاليا از 

با ايمان به ضرورت لحاظ كرامت انساني و به رسميت شناختن حقوق اشخاص مشمول آيين دادرسي كيفري بنحوي كه در 

  2.ميثاقهاي مربوط به حقوق بشر مندرج است

  :اندكه تدابير زير را بررسي و مورد قبول قرار دهندق دولتهاي عضو كه تاكنون در اين زمينه اقدامي ننمودهبا تشوي

- بطور دقيق اين مسئله را بررسي كنند كه در چه مواقعي اتباع خارجي مشمول تعقيب كيفري از حقوقي كه از نظر بين: الف

  .مند هستندادرسي به رسميت شناخته شده است بهرهالمللي در زمينه تعقيب كيفري در كليه مراحل آيين د

اطمينان حاصل نمايند كه اشخاصي كه مشمول كيفرهاي خيلي شديد سلب آزادي يا شرايط نامطلوب زندان در يك كشور : ب

  .نيستند صرفاً به دليل تابعيت خارجي آنها نباشد

آيين دادرسي كيفري كه زبان مادري وي آن زباني نيست ساز و كار ضروري براي تضمين اينكه كليه اتباع بيگانه موضوع : ج

رود يا بدين دليل كه او قادر به فهم ماهيت چنين تشريفاتي نيست، را منظور كه در كشور مجري آيين دادرسي عليه وي بكار مي

بان مادري نمايند بنحوي كه وي در سراسر محاكمه تا حدي كه امكانپذير است از خدمات يك مترجم شفاهي مناسب با ز

  .مند گرددبهره

دهد، براي اتباع بيگانه در وضعيت مشابه با اتباع داخلي، مشروط به احراز هاي داخلي اجازه ميدر مواقعي كه قانون يا رويه: د

  .شرايط كامل، مجازاتهاي كيفري جايگزين يا مجازاتهاي اداري حسب مقررات دولت مجري آيين دادرسي، منظور نمايند

المللي الزم االجرا از قبيل كنوانسيون وين در زمينه روابط كنسولي كه ضمناً حاوي مساعي براي اجراي اسناد بين تشريك: هـ 

  .الزام بر اعالم به مقامات كنسولي در زمينه بازداشت شهروندان آنهاست

  اعالميه آروشا در زمينه شيوه ادارة مطلوب زندان - 7
نها يك خدمت اجتماعي است و اينكه آگاه كردن عمومي از كاركرد خدمات زندان از با آگاهي از اين واقعيت كه اداره زندا

همچنين با آگاهي از ضرورت ترويج شفاف سازي و مسئوليت پذيري در اداره زندانها و در زمينه . اهميت برخوردار است

  زندانيان در افريقا

  .كه حاوي يك فهرست براي اصالحات كيفري در افريقا است 3با يادآوري، اعالميه كامپاال در زمينه شرايط زندان در افريقا

كه استفاده بيشتر از تدابير غيرسالب آزادي درخصوص جرايمي كه در  4با تذكر اعالميه كادوما در مورد خدمات اجتماعي

  .دهندمقياس كيفري درجات پايين را بخود اختصاص مي

                                                 
1 - 748/49/A  پيوست، بخش ،I  قسمت ،A.  
  .مجمع عمومي پيوست A 2200 (XX)قطعنامه شماره  - 2
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيوست 27/1999قطعنامه شماره  - 3

 .شوراي اقتصادي و اجتماعي، پيوست 36/1997قطعنامه شماره  - 4



 

المللي حقوق ميثاق بين 2المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين1 1981همچنين با تذكر مقررات منشور افريقايي حقوق بشر 

كه   4و كنوانسيون عليه شكنجه و ساير برخوردها يا مجازاتهاي خشن، غيرانساني و خواركننده 3اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  .كندحق حيات، دادرسي فوري و كرامت انساني را تضمين مي

حداقل در زمينه برخورد با زندانيان، قواعد استاندارد حداقل سازمان ملل متحد در زمينه اجراي با التفات به قواعد استاندارد 

مجموع اصول براي حمايت از كليه اشخاصي كه تحت هر نوع از بازداشت يا حبس قرار  5)قواعد پكن(عدالت براي نوجوانان 

  7و مجموعه قواعد رفتار مقامات رسمي مجري قانون 6اندگرفته

كنند المللي در زمينه حمايت از زندانيان را رعايت مين با التفات به اينكه مأمورين زندان، كه استانداردهاي ملي و بينهمچني

شوند و در جامعه بطور كلي مورد احترام قرار اين حق را دارند كه توسط مقامات زندان وقتي كه آنها بخدمت گرفته مي

  .گيرند

  .آيندالمللي بنحو نامطلوب به اجرا در ميندانهاي افريقا، اين استانداردهاي حداقل ملي و بينبا التفات به اين كه در اكثر ز

شركت كنندگان در چهارمين كنفرانس روساي سرويسهاي اصالح و تربيت افريقاي مركزي، شرقي و جنوبي منعقده در 

  :درخصوص اصول زير توافق نمودند 1999فوريه  27تا  23آروشا از 

المللي صدرالذكر و اصالح قوانين ملي ج و اجراي روشهاي مطلوب اداره زندان، در تطابق با استانداردهاي بينتروي: الف

  .براساس اين استانداردها چنانچه تاكنون مورد عمل قرار نگرفته است

نظور افزايش اصالح و تحول روشهاي اداره زندان، در زندانهاي فردي و در سيستم اجراي مجازات بعنوان يك كل، بم: ب

  .شفافيت و تأثير در قلمرو سرويس زندان

  .اي بودن نيروي انساني زندان، و ترقي شرايط كاري و زندگي آنانتقويت حرفه: ج

  .الملليلحاظ و حمايت حقوق و كرامت زندانيان همچنين تضمين رعايت استانداردهاي ملي و بين: د

اداره زندان بنحوي كه حاوي استانداردهاي هاي آموزشي براي نيروي انساني تهيه برنامه: هـ

حقوق بشر با روشي كه واقعي و مرتبط تلقي گردد و تقويت پايه مهارتي مأمورين زندان و 

تأسيس هيات آموزشي كنفرانس سران خدمات اصالح و تربيت افريقاي مركزي، شرقي و 

  .حقوقي براي اين منظور

                                                 
  .Iپيوست  ،23/1998قطعنامه شماره  - 1
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  .مجمع عمومي پيوست 173/43قطعنامه شماره  - 5
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وي كليه اركان سيستم عدالت عدالت كيفري ايجاد ساز و كارهاي اجراي عدالت كيفري حا: و

كه قابليت هماهنگ سازي فعاليتها و تشريك مساعي در حل و فصل مشكالت مشترك را داشته 

  .باشد

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

  زندانهاي پيراموني هدف اصالح شرايط زندان و فعاليت در حوزه

المللي براي ارائه حمايت كامل از اعالميه درخوست از دولتها و سازمانهاي ملي و بين: ج

  .حاضر



 

  عدالت در زمينه نوجوانان: مبحث دوم

  1)قواعد پكن(قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانان  - 8
  قسمت اول

  اصول عمومي

  رويكردهاي اساسي - 1

هارچوب و با رعايت منافع عمومي، رفاه نوجوانان و خانواده آنها را در دستور كار اقدامات دولتهاي عضو بايد در چ - 1- 1

  .خود قرار دهند

دولتهاي عضو بايد مساعي خود را معطوف گسترش شرايطي نمايند كه براي جوانان يك زندگي معنادار در جامعه  - 1- 2

رانه قرار گرفت، بتواند براساس آموزش و به تحوي كه در طي آن چنانچه وي در معرض رفتار كژمدا. فراهم شود

 .تقويت شخصيت تا حد امكان خود را از جرم و انحراف مصون نگه دارد

توجه بايسته بايد به تدابير عيني كه شامل بسيج كليه منابع احتمالي شامل خانواده، اشخاص داوطلب و ساير گروههاي  - 3-1

هدف گسترش رفاه نوجوانان با رويكرد كاهش ضرورت  اجتماعي همچنين مدارس و ساير موسسات اجتماعي با

  .توسل به مداخله قانوني و تعامل موثر منصفانه و انساني با نوجوان در صورت نقض قوانين ، مبذول گردد

اين موضوع بايد درك گردد كه عدالت در زمينه نوجوانان بعنوان يك ركن داخلي فرايند توسعه ملي هر كشور در  - 1- 4

بر اين اساس در زمان مشابه، بايد تشريك . ع عدالت اجتماعي براي كليه نوجوانان به حساب مي آيدچهارچوب جام

  .آميز در جامعه بعمل آيدمساعي در زمينه حمايت از نوجوانان و پذيرش قطعي مسالمت

  .درآيد اين قواعد بايد با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر هر دولت عضو به اجرا - 1- 5

سرويسهاي عدالت در زمينه نوجوانان، بايده بطور سيستماتيك توسعه يافته و با رويكرد توسعه و بقاء صالحيت نيروي  - 1- 6

  .انساني ذيربط، شامل روشها رويكردها و گرايشهاي آنان هماهنگ گردد

  تفسير

است و هدف از آن گسترش رفاه براي اين رويكردهاي اساسي بسيار وسيع مربوط به سياست اجتماعي جامعه بطور كلي 

ما حصل آن تحديد موارد استفاده از مداخله سيستم عدالت در زمينه نوجوانان است و . نوجوانان در بيشترين حد ممكن است 

چنين تدابير مراقبتي براي . گردد كه ممكن است از هر مداخله حادث گرددبه نوبه خود سبب تقليل دامنه خساراتي مي

-قبل از در معرض جرم قرار گرفتن از لوازم منطقي سياست اصولي است كه نياز به اجراي اين قواعد را مرتفع مينوجوانان 

  .نمايد

بر مسئله  مهمي تاكيد دارد و آن اينست كه يك سياست اجتماعي ساختاري براي  نوجوانان در قلمرو  1- 3تا  1- 1قواعد 

  .به اجرا درآيدپيشگيري از جرم و انحراف توسط نوجوانان بايد 

                                                 
 .مجمع عمومي پيوست 33/40قطعنامه شماره  - 1



 

شمرد و اين در حاليست كه برمي عدالت براي نوجوانان را بعنوان يك ركن دروني عدالت اجتماعي براي نوجوانان 1-4قاعده 

به ضرورت توسعه فراگير عدالت براي نوجوانان بدون ناديده انگاري توسعه سياست اجتماعي پايدار براي  1- 6قاعده 

  .به ضرورت توسعه دائمي سرويسهاي نيروي انساني توجه داردنوجوانان بطور كلي با التفات 

عضو را بررسي كند كه باعث ايجاد زمينه اي مي شود  براي  كشورهاي  خواهد شرايط موجود در برخي ازمي - 1- 5قاعده 

  اجراي  قواعد خاص و تخصصي به نحوي كه  ضرورتاً  منطبق با روشي كه در دولتهاي ديگر پذيرفته شده نيست  

  قلمرو قواعد و تعاريف - 2

قواعد استاندارد حداقل زير بايد در زمينه نوجوانان مجرم  بيطرفانه و  بدون هيچ  تبعيضي   بطور مثال از حيث نژاد،  - 2- 1

  .رنگ، جنسيت، زبان، دين، عقايد سياسي و غيرسياسي، ريشه ملي و اجتماعي، تولد و ساير وضعيتهاي ديگر به اجرا درآيد

اي كه هماهنگ با رويكردها و مفاهيم سيستم هارچوب اين قواعد، تعاريف زير بايد بوسيله دولتهاي عضو به شيوهدر چ -2- 2

  :شان است، بكار رودحقوقي

نوجوان طفل يا شخص غيربزرگسالي است كه حسب رويكرد سيستمهاي قانوني ممكن است به دليل ارتكاب جرم مشمول : الف

  .دادرسي بزرگساالن شودآيين دادرسي متفاوت از آيين 

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

  .قابل مجازات است

بزهكار نوجوان يك طفل يا شخص غيربالغ است كه متهم به ارتكاب جرم است يا ارتكاب :  ج

  .جرم توسط وي به اثبات رسيده است

د  مجموعه اي از قوانين، قواعد و مقررات كه بطور اختصاصي بايد براي تدوين و ايجا - 3-2

درخصوص بزهكاران نوجوانان قابل اجرا باشد در قلمرو صالحيت ملي هر كشور، اقدام گردد 

و موسسات و نهادهاي  مخصوص جهت  انجام  وظايف مربوط به اجراي عدالت براي نوجوانان 

  : تاسيس گشته و طراحي گردند تا

گردد، هاي مختلف بزهكاران نوجوان آن هنگام كه حقوق اساسي آنها حمايت ميبه نياز: الف

  .توجه گردد

  .به نيازهاي جامعه توجه گردد: ب

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

  تفسير



 

قواعد استاندارد حداقل عمداً بنحوي تنظيم گرديده است كه در نظامهاي مختلف حقوقي و در 

اي از استانداردهاي حداقل بمنظور قرار بدين منظور مجموعه. انها قابل اجرا باشدكليه زم

دادن بزهكاران نوجوان تحت هر تعريفي از نوجوان و در هر سيستم كه با بزهكاران نوجوان 

مرتبط است، را اعالم كرده است اين قواعد بايد در همه موارد بصورت منصفانه و بدون 

  .اشد به اجرا در آيداختالف از هر نوع كه ب

بر اين اساس اهميت اجراي مداوم  منصفانه و بدون  هرگونه تبعيض اين قواعد  - 2-1قاعده 

اين قاعده در صدد تنظيم اصل مندرج در اعالميه حقوق كودك . دهدرا مورد تأكيد قرار مي

   1.است

است را » وان بزهكار نوج« را كه اركان مفهوم » جرم « و » نوجوان « كلمه  - 2- 2قاعده 

همچنين . (دهد، متني كه موضوع اصلي اين قواعد استاندارد حداقل استمورد تعريف قرار مي

بايد متذكر شد كه تعيين قلمرو سني بستگي خواهد داشت و ،  ). 4و  3بنگريد به قاعده 

، بديهي است كه بايد وابسته به رويكرد نظام قانوني ذيربط با توجه كامل به وضعيت اقتصادي

اي را فراهم اين رويكرد زمينه. اجتماعي سياسي، فرهنگي و سيستم قانوني دولتهاي عضو باشد

و  18-7كند كه  كساني كه  مشمول عنوان  نوجوان قرار مي گيرند سن     از تنوع سن مي

  .باالتر برخوردار باشند

رسد و  نظر ميچنين اختالفاتي با توجه به اختالف سيستمهاي حقوقي ملي اجتناب ناپذير ب

  .سبب كاهش تأثير قواعد استاندارد حداقل مزبور نميشود

به مسئله ضرورت قانونگذاري ملي ويژه براي اجراي كمال مطلوب اين قواعد  -2- 3قاعده 

  .پردازد استاندارد حداقل هم از حيث قانوني و هم از حيث اجرايي، مي

  ـ قلمرو اين قواعد3

                                                 
اعالميه كنفرانس ) پيوست 80/34قطعنامه شماره (همچنين بنگريد به كنوانسيون راجع به لغو كليه اشكال تبعيض عليه زنان  1386 (XIV)قطعنامه - 1

اعالميه راجع به لغو ) 1978اگوست 14-25. ژنو . ي و تبعيض نژاديگزارش كنفرانس جهاني مبارزه با نژادگراي(جهاني مبارزه با نژادپرستي و تبعيض نژادي 
قواعد استاندارد حداقل در زمينه نحوه برخورد با زندانيان، اعالميه كاراكاس ) 55/36قطعنامه (كليه اشكال عدم تساهل و تبعيض مبتني بر دين يا اعتقاد 

  .9و قاعده ) ، پيوست171/35قطعنامه شماره (



 

نه تنها بايد در خصوص بزهكاران نوجوان به اجرا در آيد ـ مقررات ذيربط از اين قواعد 3ـ1

گردند كه در صورت ارتكاب  بلكه درباره نوجواناني كه مرتكب برخي از رفتارهاي خاص مي

  .رود توسط بزرگسال جنبه كيفري نداشتند، نيز به كار 

نان كه ـ تالشها بايد به منظور توسعه قلمرو اصول مندرج در اين قواعد به كليه نوجوا3ـ2

  .مشمول اقدامات رفاهي و آيين مراقبت هستند، صورت پذيرد

ـ تالشها همچنين بايد بمنظور توسعه قلمرو اصول مندرج در اين قواعد براي بزهكاران 3ـ3

  .جوان بعمل آيد

  تفسير

حمايت مندرج در قواعد استاندارد حداقل را براي اجراي عدالت در زمينه نوجوانان  3قاعده 

  :تا شامل توسعه ميدهد

هاي حقوقي مختلف كه در  در خصوص جرايم موسوم به جرايم وضعيتي مندرج در سيستم: الف

آن برخي از رفتارهاي جرم انگاري شده داراي دامنه گسترده اي نسبت به نوجوانان در قياس 

از جمله فرار ، عدم رعايت مقررات مدرسه يا عدم اطاعت از خانواده، و (با بزرگساالن است 

  )3ـ1قاعده ) (هغير

ج ـ تشريفات مربوط به جوانان بزهكار، وابسته به روندي كه هر مرحله در محدوده سني ذيربط 

  )3ـ3قاعده (اقتضاء ميكند 

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

اقدام مطلوبي را  3ـ2ده نمايد و قاع هاي حداقلي را در اين قلمروها مقرر مي تضمين 3ـ1قاعده 

در نيل به عدالت منصفانه ، و انساني در زمينه نوجواناني كه در تعارض با قوانين هستند، 

  .مدنظر قرار داده است

  ـ سن مسئوليت كيفري4



 

ـ در آندسته از سيستمهاي قانوني كه مفهوم سن مسئوليت كيفري به رسميت شناخته شده 4ـ1

اي كم باشد كه مبدأ سن بدون توجه به واقعيت بلوغ  ندازهاست، ابتداي اين سن نبايد به ا

  .احساسي، هوشي و عقالني تعيين گردد

  تفسير

رويكرد جديد بر . حداقل سن مسئوليت كيفري با لحاظ تاريخ و فرهنگ اختالف فاحشي دارد

بدين معني كه در . آنست كه طفل بتواند اركان اخالقي و رواني مسئوليت كيفري را درك كند

اردي يك طفل، با لحاظ قدرت تميز و درك ميتواند بابت رفتارهاي اساساً غير اجتماعي مو

  .مسئول دانسته شود

چنانچه سن مسئوليت كيفري بسيار پايين تعيين شده ياحداقل  سن مسئوليت كيفري تعيين 

بطور كلي، يك ارتباط نزديك بين مفهوم . نشده باشد مفهوم مسئوليت بالوجه خواهد بود

از (ليت در زمينه انحراف يا رفتار كيفري و ساير حقوق و تكاليف اجتماعي وجود دارد مسئو

  )قبيل سن ازدواج، رشد مدني وغيره

بنابراين بايد تالش گردد كه در زمينه حداقل منطقي سن بنحوي كه از نظر بين المللي نيز قابل 

  .قبول باشد يك توافق بدست آيد

  ان ـ اهداف عدالت در زمينه نوجوان5

ـ سيستم عدالت در زمينه نوجوانان بايد بر رفاه نوجوانان تاكيد نمايد و تضمين نمايد كه هر 5ـ1

  .گونه واكنش در برابر بزهكاران نوجوان بايد هميشه مناسب با شرايط جرم و مجرمين باشد

  تفسير

هدف توسعه  اولين. به دو تا  از مهمترين اهداف عدالت در زمينه نوجوانان اشاره دارد 5قاعده 

اين مسئله محور اصلي آن دسته از سيستمهاي قانوني است كه در آن   . رفاه نوجوان است

مسائل بزهكاران نوجوان در  دادگاههاي خانوادگي يا توسط  مقامات اداري مورد رسيدگي 

گيرند مع الوصف رفاه و آسايش نوجوان همچنين بايد در سيستمهاي قانوني كه بر  قرار مي



 

ل دادگاهاي  كيفري هستند نيز مورد تاكيد قرار گيرد تا تشريك مساعي معطوف به اساس مد

  )14همچنين بنگريد به قاعده . (امتناع از ضمانت اجراهاي صرفاً كيفري گردد

اين اصل بعنوان يك وسيله كنترل ضمانت اجراهاي كيفري . هدف دوم اصل تناسب است 

. رود تحقاق در تعامل با شدت جرم بكار مياغلب اين اصل با واژه اس. شناخته شده است

واكنش نسبت به بزهكاران نوجوان، بايد مبتني بر مالحظه نه تنها شدت جرم بلكه همچنين 

براي مثال (اوضاع و احوال فردي مجرم . اوضاع و احوال مربوط به شخص مرتكب باشد

عواملي كه وضعيت  وضعيت اجتماعي ، موقعيت خانوادگي، ضرر و زيان ناشي از جرم يا ساير

براي مثال با ( بايد بر تناسب واكنش نيز موثر باشد) شخص مرتكب را تحت تاثير قرار ميدهد

لحاظ سعي بزهكار براي جبران زيان وارده به مجني عليه يا از روي اختيار شرايط اعاده مجني 

  )عليه به زندگي عادي و مفيد را فراهم كردن

از آن تضمين رفاه و آسايش مجرم جوان است ممكن است بعبارت ديگر، واكنشهايي كه هدف 

زايد بر مقدار ضروري باشد و بر اين پايه سبب آسيب به حقوق اساسي اشخاص جوان بنحوي 

در اين جا، همچنين، . كه در برخي سيستمهاي عدالت براي نوجوانان مالحظه ميگردد شود

  .ي عليه بايدتضمين گرددتناسب واكنش با لحاظ شرايط مجرم و جرم، و از جمله مجن

هاي مطروحه در خصوص انحراف و جرم  واكنش منصفانه در كليه پرونده 5ذاتاً قاعده 

موضوعات مندرج در اين قاعده ممكن است . نوجوانان، نه كمتر و نه بيشتر، را خواهان است

ياط در هاي جديد و ابتكاري واكنش بمنظور احت گونه: زمينه گسترش در دو جنبه را فراهم كند

  .زمينه هرگونه توسعه شبكه كنترل اجتماعي رسمي بر نوجوانان مطلوب است

  ـ قلمرو  تشخيص  صالحديدها  6

ـ با لحاظ نيازهاي اختصاصي مختلف نوجوانان همچنين تنوع تدابير در دسترس، دامنه 6ـ1

ف مناسبي از  حق تشخيص صالحديدها     بايد دركليه مراحل آيين دادرسي و سطوح مختل

اجراي عدالت در زمينه نوجوانان، شامل تحقيقات، تعقيب، دادرسي و نظارت، بعد از شروع، 

  .اجازه داده شود



 

ـ همچنين بايد تالش گردد تا در كليه مراحل  اجراي اين حق تشخيص  ، پاسخگويي كافي 6ـ2

  .مقامات مجري صالحديد لوث نگرديده تضمين گردد

آورند بايد به ويژه داراي صالحيت بوده  را به اجرا در ميـ اشخاصي كه اين صالحديد ها   6ـ3

يا بمنظور اجراي صحيح آن در چهارچوب كاركردها و اختيارات قانوني دوره آموزشي را طي 

  .كرده باشند

  تفسير

ـ مركب از تعدادي ساختارهاي مهم در زمينه اجراي موثر، منصفانه و  6ـ3و  6ـ2، 6ـ1قاعده ي 

  :نه نوجوانان استانساني عدالت در زمي

ضرورت اجازه اعمال  قدرت استصوابي در كليه سطوح مهم فرايند مزبور بنحوي كه اشخاص 

تصميم گير در اين زمينه ، بتوانند دست به اقداماتي بزنند كه بنظر مي رسد در هر مورد خاص 

ر بسيار پر اهميت است و ضرورت در نظر گرفتن ساز و كار نظارتي با هدف جلوگيري از ه

اصل پاسخگويي و . گونه سو استفاده از قدرت صالحديدي و صيانت از حقوق بزهكاران جوان

اي مناسب ترين ابزارهايي هستند براي جلوگيري از توسعه زايد الوصف دامنه  اصول حرفه

اي و آموزشهاي تخصصي، بعنوان يك ابزار  تشخيص صالحديد بنابراين، شرايط احراز حرفه

جراي صحيح قدرت تشخيص صالحديد در موضوعات مرتبط با اجراي ارزشمند در زمينه ا

همچنين بنگريد به . (عدالت در زمينه نوجوانان بزهكار، در اينجا مورد تاكيد قرار مي گيرند

تنظيم اصول راهنماي ويژه در زمينه اجراي اين صالحديد و تمهيد مقرراتي ) 2ـ2و  1ـ6قاعده 

ها با هدف تجويز بررسي دقيق تصميمات و اصل  هبراي تجديدنظر  ،پژوهش و ساير شيو

چنين سازوكارهايي در اين قواعد تعيين . گيرد پاسخگويي، در اين حوزه مورد تاكيد قرار مي

چه درج اين ساز و كارها در قواعد استاندارد حداقل طي مشكل است چه به . نگرديده اند

هاي اجراي عدالت  دارند را در سيستمآساني نميتواند كليه مصاديقي كه با هم اختالفاتي نيز 

  .پوشش دهد



 

ـ تضمينات اساسي آيين دادرسي، از قبيل اصل برائت، حق اطالع از اتهامات، حق سكوت، 7ـ1

حق استفاده از معاضدت وكيل، حق حضور والدين يا سرپرستان، حق مواجه حضوري و سوال 

  .ل رسيدگي تضمين گردداز شهود و حق تجديدنظر به مقام باالتر بايد در كليه مراح

  تفسير

ـ به چند نكته مهم تاكيد دارد كه اركان ضروري يك محاكم منصفانه و عادالنه را 7ـ1قاعده 

  .بيان نموده و از نظر بين المللي در اسناد حقوق بشري جاري به رسميت شناخته شده است

اعالميه جهاني  11ه بطور مثال، اصل برائت اغلب مبتني بر ماد) 14همچنين بنگريد به قاعده (

  .است 2ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 14ماده  2و پاراگراف  1حقوق بشر

از قواعد استاندارد حداقل مواردي را بطور ويژه مشخص ميكند كه براي رسيدگي  14قاعده 

تضمينات آيين  7ـ1به پرونده نوجوانان از اهميت برخوردار است به ويژه وقتي كه قاعده 

  .ي بسيار اساسي را بطور عام تاييد ميكند دادرس

  ـ حمايت از حريم خصوصي8

ـ حق نوجوانان براي داشتن  حريم خصوصي بايد در كليه مراحل با هدف جلوگيري از 8ـ1

  .ايراد صدمه از طريق علني بودن ناموجه يا فرايند برچسب زني مورد احترام قرار گيرد

هي به شناسايي هويت بزهكار نوجوان ميشود نبايد ـ اصوالً ، هيچگونه اطالعاتي كه منت8ـ2

  .منتشر گردد

  تفسير

اشخاص . دهد اهميت صيانت از حق نوجوان به حريم خصوصي را مورد تاكيد قرار مي 8قاعده 

تحقيقات جرمشناسي در زمينه . غير بزرگسال، بطور ويژه مستعد لكه دار شدن هستند

ر مخرب ناشي از هويت دهي دايمي اشخاص فرايندبرچسب زدن، حقايقي را در زمينه آثا

  .اند نوجوان بعنوان منحرف يا مجرم آشكار كرده

                                                 
 جممع عمومي ٢١٧ A(III)ره قطعنامه مشا - ١
 .جممع عمومي پيوست ٢٢٠٠ A(XXI)بنگريد قطعنامه مشاره  - ٢



 

همچنين اهميت حمايت از نوجوانان در خصوص آثار معكوسي كه ممكن است از انتشار  8قاعده 

ناشي شود ) متهم باشند يا محكوم: بطور مثال نام مجرمين جوان(هاي عمومي  پرونده در رسانه

منافع نوجوانان بايد مورد حمايت قرار گيرد و حداقل از نظر . يد قرار مي دهدرا مورد تاك

با جزئيات بيشتر در قاعده  8مندرجات عمومي قاعده . (اصولي بايد مورد صيانت قرار گيرد

  .)آمده است 2- 1

  ـ شرط حفاظتي9

رد حداقل در ـ هيچيك از اين قواعد، نبايد بنحوي تفسير شود كه مانع اجراي قواعد استاندا9ـ1

كه بوسيله سازمان ملل متحد پذيرفته شده و ساير اسناد حقوق  1زمينه نحوه رفتار با زندانيان

بشري و استانداردهايي كه بوسيله جامعه بين المللي در رابطه با مراقبت و حمايت از جوانان به 

  .رسميت شناخته شده است گردد

  تفسير

گونه سوء تفاهم  در تفسير و اجراي قواعد حاصر را اين هدف را دنبال ميكند كه هر  9قاعده 

با لحاظ چهار چوب اصول مندرج در اسناد ذيربط موجود يا اسناد حقوق بشر بين المللي در 

حال شكل گيري و استانداردهايي از قبيل اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق 

حقوق مدني و سياسي و اعالميه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين المللي 

اين موضوع بايد درك گردد كه . كودك و پيش نويس كنوانسيون حقوق كودك را منتفي نمايد

اجراي اين قواعد بايد بدون آسيب به هر گونه اسناد بين المللي كه ممكن است حاوي مقررات 

  )27ده همچنين بنگريد به قاع. (باقلمرو اجرايي وسيع تر باشد صورت پذيرد

                                                 
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
قواعـد اسـتاندارد حـداقل را بـه     شوراي اقتصادي و اجتماعي اين  ١٩۵٧ژوالي 

هاي مربـوط بـه گـزينش و آمـوزش نـريوي       تصويب رساند و بطور ضمين توصيه نامه
انساني ادهاي کيفري و اصالح و تربيت و ادهاي کيفـري و کانوـاي اصـالح و    

اين شورا بـه دولتـها توصـيه کـرد کـه      . تربيت بز را مورد تاييد قرار داد
اجراي اين قواعد استاندارد حداقل را بعمل آورده  التفات مناسب به پذيرش و
ها را حـيت االمکـان بطـور کامـل در اداره ادهـاي       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 



 

  قسمت دوم

  تحقيقات و تعقيب

  ـ اولين تماس10

به محض دستگيري نوجوان، والدين يا سرپرستان او بايد فوري از اين دستگيري مطلع  10ـ1

 شوند و در مواردي كه اين اعالم فوري ناممكن است، والدين يا سرپرستان بايد در كوتاهترين
  .زمان ممكن از آن اطالع يابند

  .يك مقام يا ارگان رسمي ديگر بايد بدون تاخير مسئله آزادي را مورد رسيدگي قرار دهد ـ يك قاضي يا10ـ2

ـ تماسهاي بين نهادهاي مجري قانون  و بزهكار نوجوان، بايد بنحوي ساماندهي گردد كه از جايگاه ثانوي نوجوان صيانت 10ـ3

  .اوضاع و احوال خاص هر مورد، جلوگيري بعمل آورد نمايد، آسايش نوجوان را افزايش دهد و از ايراد آسيب به او با لحاظ

  تفسير

  .قواعد استاندارد حداقل در زمينه رفتار با زندانيان گنجانيده شده است 92علي االصول در قاعده  10ـ1قاعده 

. گيرد بايد بدون تاخير بوسيله يك قاضي يا مقام ذيصالح ديگري مورد بررسي و رسيدگي قرار) 10- 2قاعده (مسئله آزادي، 

ترين مفهوم اين واژه اشاره دارد كه شامل هياتهاي اجتماعي يا مقامات پليس كه  قسمت اخير به هر شخص يا موسسه در گسترده

ميثاق بين المللي حقوق  19ماده  3همچنين بنگريد به پاراگراف . (داراي حق آزادي يك شخص دستگير شده هستند مي گردد

  ).مدني و سياسي

ند جنبه اساسي مرتبط با آيين دادرسي و نحوه رفتار از طرف پليس يا ساير مقامات مجري قانون در به چ-10- 3قاعده 

داراي عبارت منعطفي است و شامل ساختارهاي متنوع » جلوگيري از صدمه«بمنظور . پردازد هاي كيفري نوجوانان مي پرونده

مداخله در ). فيزيكي، يا در فضاي آزاد نگهداشتن بطور مثال استفاده از الفاظ خشن، خشونت(واكنش احتمالي ميگردد 

جلوگيري از «واژه . باشد» آسيب زننده«تواند براي نوجوانان  فرايندهاي راجع به عدالت در زمينه نوجوانان في نفسه مي

هاي زايد  ببنابراين ايراد حداقل آسيب ممكن به نوجوان در اولين مرحله، همچنين آسي. بايد بطور موسع تفسير گردد » آسيب

اين مسئله بطور ويژه در اولين تماس با آژانسهاي مجري  قانون كه ممكن است عميقاً وجهه . هاي ناصحيح بر آن يا آسيب

عالوه بر اين، موفقيت هرگونه مداخله بعدي . نوجوان در حكومت و جامعه را تحت تاثير قرار دهداز اهميت برخوردار است

  .ابراز شفقت و محبت واقعي در اين وضعيتها مهم هستند. ي  اوليه است بطور وسيع وابسته به  برخوردها

  ـ قضا زدايي11

ـ در مواقع مناسب بايد اين مسئله لحاظ شود كه به مسائل بزهكاران نوجوان بدون ارجاع به محاكمه رسمي از طريق مقامات 11ـ1

  .زير رسيدگي شود  14-1ذيصالح مندرج در قاعده 

كنند، بايد اين اختيار اعطا گردد كه حسب  هاي نوجوانان رسيدگي مي تان يا ساير آژانسهايي كه به پروندهـ به پليس، دادس11ـ2

ها را بدون توسل به استماع رسمي با رعايت ضوابط و معيارهاي  مقرر درزمينه سيستم قانوني  صالحديد خود اين پرونده

  .كنندذيربط همچنين رعايت اصول مندرج در اين قواعد حل و فصل 



 

ـ هر گونه قضازدايي از قبيل ارجاع به انجمنهاي مناسب يا ساير سرويسها بايد مسبوق به رضايت نوجوان يا والدين يا 11ـ3

مشروط به اينكه تصميم راجع به ارجاع پرونده قابل تجديدنظر توسط يك مقام ذيصالح حسب درخواست . سرپرستان وي باشد

  .باشد

هاي نوجوانان بايد سعي شود برنامه هاي اجتماعي از قبيل نظارت يا  الحديدي به پروندهـ بمنظور تسهيل رسيدگي ص11ـ4

  .راهنمايي موقت، ترميم يا جبران خسارات وارده به بزه ديده تدوين و مقرر گردد

  تفسير

بطور عموم قضازدايي، يعني انحراف از فرايند عدالت كيفري و في الفور، ارجاع موضوع به سرويسهاي حمايتي اجتماعي، 

اين رويه مانع آثار منفي عوارض تشريفات اجراي . اي از سيستمهاي قانوني مورد عمل است رسماً يا بطور غير رسمي، در پاره

هاي عدم مداخله مطلوبترين  در برخي پرونده). بطور مثال برچسب محكوميت، و مجازات(عدالت براي نوجوانان مي گردد 

اين . جايگزين بهترين پاسخ محسوب است) اجتماعي(، در ابتداي كار بدون ارجاع سرويسهاي بنابراين، قضازدايي. واكنش است

مسئله بطور ويژه درمواردي كه جرم داراي ماهيت شديد نيست و خانواده، مدرسه و ساير موسسات كنترل اجتماعي قبالً در اين 

همانگونه كه در . اكنش نشان خواهند دارد، مطلوب استاي مناسب و اساسي و اند يا عن قريب به شيوه زمينه واكنش نشان داده

بيان گرديد، قضازدايي، ميتواند در هر نقطه از تصميم گيري  از طريق پليس، دادستان يا ساير آژانسها از قبيل  11-2قاعده 

ادي از مقامات ذيصالح يا اين مسئله ممكن است بوسيله يك مقام ذيصالح يا تعد. ها ديوانها، هياتها يا شوراها بعمل آيد  دادگاه

ضرورتي . كليه مقامات ذيصالح با رعايت قواعد و سياستهاي سيستمهاي ذيربط و در ارتباط با اين قواعد، به اجرا در آيد

  .ندارد كه قلمرو آن به جرايم كم اهميت محدود گردد بر اين اساس، قضازدايي قابل تغبير به يك ابزار مهم است

در خصوص تدابير انصرافي توصيه شده را مورد تاكيد ) يا والدين يا سرپرستان(ايت بزهكار جوان بر اهميت رض 11- 3قاعده 

  .قرار ميدهد

  .است 1قضازدايي از طريق ارجاع به خدمات اجتماعي بدون چنين رضايتي بطور بالقوه مغاير كنوانسيون الغا كار اجباري(

دد چه بعضي اوقات ميتواند ناشي از نااميدي محض از جانب نوجوان با اين حال، اين رضايت نميتواند بدون چالش محسوب گر

. اين قاعده به اين نكته تاكيد دارد كه بايد دقت گردد اجبار و تهديد بالقوه در كليه سطوح فرايند قضازدايي تقليل يابد. باشد

يا بمنظور اعالم ) در دادگاه بطور مثال به دليل خودداري از حضور(نوجوانان نبايد احساس كنند كه تحت فشار هستند 

بر اين اساس، پيشنهاد شده است كه مقرراتي براي ارزيابي عيني تناسب . هاي قضازدايي تحت فشارند رضايت به برنامه

مقام ذيصالح (وضعيتهايي كه بزهكاران جوان در آن قرار مي گيرند بوسيله يك مقام ذيصالح حسب درخواست وضع گردد 

وضع مقرراتي در زمينه جايگزينهاي قابل استمرار در  11- 4قاعده ) آمده است باشد 14نچه در قاعده ممكن است متفاوت از آ

هايي كه در بر گيرنده  برنامه. محوررا توصيه ميكند –زمينه عدالت درباره نوجوانان در فرايند شكل گيري قضازدايي اجتماع 

بمنظور ممانعت از نقض مقررات در آينده از طريق نظارت موقت  هايي كه سازش ، پرداخت غرامت به مجني عليه است و برنامه

اوضاع و احوال خاص پرونده حتي در مواقعي كه جرايم شديد ارتكاب يافته باشد ، . و ارشاد است، بطور ويژه توصيه ميگردد

                                                 
بوسيله کنوانسيون عمومي  ١٩۵٧ژوئن  ٢۵مصوب  ١٠۵ه کنوانسيون مشار - ١

 سازمان جهاني کار در اجالس چهاردهم با حلاظ منت اين کنوانسيون



 

فشار دوستان هم شان  في المثل جرم بار اول، رفتاري كه تحت تاثير. (درصورت اقتضا ممكن است سبب تناسب قضازدايي گردد

  )صورت گرفته است و غيره

  ـ تخصص گرايي در پليس12

پردازند يا آندسته از  ـ بمنظور اجراي مطلوب تكاليف، مامورين پليسي كه في الفور يا بطور كامل به مسائل نوجوانان مي12ـ1

بايد بنحو تخصصي آموزش نظري و  اند مامورين كه علي القاعده بمنظور پيشگيري از بزهكاري نوجوانان استخدام گرديده

  .در شهرهاي بزرگ واحد مخصوص پليس بايد براي نيل به اين مقصود تاسيس گردد. عملي را بگذرانند

  تفسير

به ضرورت آموزش تخصصي كليه مامورين اجراي قانون كه در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانان فعاليت  12قاعده 

ظر به اينكه پليس اولين مقامي است كه اولين تماس را با سيستم عدالت در زمينه ن. دارندتوجه خاص معمول داشته است

  .نوجوانان دارد، اين مسئله از كمال اهميت برخوردار است كه مامورين آن به شيوه مناسب و آگاهانه عمل نمايند

ن قرين  توسعه شهرهاي بزرگ با توجه به ارتباط بين شهرنشيني و جرم كه بطور آشكار پيچيده است و افزايش جرم نوجوا

بويژه رشد سريع و طراحي نشده محسوب ميگردد، بنابراين واحدهاي تخصصي پليس نه تنها در راستاي اجراي اصول ويژه 

بلكه عالوه بر آن درتعميم زايد الوصف پيشگيري و نظارت بر جرايم نوجوانان و ) 1- 6از قبيل قاعده (مندرج در اين بند 

  .نوجوان انكار نكردني استدستگيري بزهكاران 

  بازداشت حين محاكمه -13

  .ـ بازداشت حين محاكمه بايد منحصراً بعنوان آخرين راه كار و در كمترين زمان ممكن مورد استفاده قرار گيرد13ـ1

شرده يا ـ در صورت امكان ، تدابير جايگزين بايد بجاي بازداشت حين محاكمه بكار روداز قبيل نظارت نزديك، مراقبت ف13ـ2

  .هاي آموزشي سپردن به والدين يا مجموعه يا خانه

ـ نوجوانان تحت بازداشت حين محاكمه واجد كليه حقوق و تضمينات مندرج در قواعد استاندارد حداقل در زمينه نحوه 13ـ3

  .باشند رفتار با زندانيان كه به تصويب سازمان ملل متحده رسيده است مي

حين محاكمه بايدجدا از بزرگساالن نگهداري شده و در يك موسسه جداگانه يا يك قسمت مجزا ـ نوجوانان تحت بازداشت 13ـ4

  .شوند، بازداشت گردند اي كه در آن بزرگساالن نيز نگهداري مي از يك موسسه

رواني، اي،  ـ در مواقعي كه در بازداشت، نوجوانان مراقبت و حمايت و كليه معاضدتهاي ضروري اجتماعي، آموزشي، حرفه13ـ5

  .پزشكي و جسمي ارائه ميگردد ، توجه به سن، جنسيت و شخصيت نوجوانان الزامي است

  تفسير

بر اين اساس، . در زمان بازداشت حين محاكمه نبايد ناچيز انگاشته  شود» اتهام كيفري«خطرات وارد به نوجوانان ناشي از 

ايجاد يك  13-1با التزام به اين موضوع، قاعده . ن تاكيد شوداين مسئله از اهميت برخوردار است كه بر ضرورت تدابير جايگزي

  .تدبير جديد و ابتكاري بمنظور جلوگيري از چنين بازداشتي را در چهارچوب رفاه و آسايش نوجوان، مورد تشويق قرار ميدهد

ل در زمينه رفتار با نوجوانان تحت بازداشت حين محاكمه، مشمول كليه حقوق و تضمينات مندرج در قواعد استاندارد حداق

  .مي باشند . 3ب و  2پاراگرافهاي  10و  9زندانيان همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به ويژه ماده 



 

دولتها را از اتخاذ ساير تدابير در قبال آثار منفي جرايم  غيربزرگساالن كه واجد كمترين اثر منفي نسبت به  13ـ4قاعده 

رسد، بايد در نهايت توجه به  اعده است، منع نميكنند اشكال متنوع معاضدت كه ضروري بنظر ميتدابير مذكور در اين ق

براي مثال زنان يا مردان، معتادين به مواد مخدر، الكليها، نوجوانان داراي . نيازهاي خاص بازداشت شدگان معمول گردد

  .به آنها ضربه روحي وارد گرديده استبيماري رواني، اشخاص جواني كه بطور مثال به دليل دستگيري و غيره 

اي كه حسب آن نگهداري جداگانه برخي از  تنوع خصوصيات جسمي و رواني بازداشت شدگان جوان، تدابير طبقه بندي شده

آنها در بازداشت حين محاكمه منظور گردد بنحوي كه از بزه ديده شدن و ايجاد مانع در ارائه معاضدتهاي مناسب جلوگيري 

  .طلبد ميگردد را 

در زمينه  41كنگره هشتم سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و نحوه رفتار با زندانيان در قطعنامه شماره 

استانداردهاي عدالت براي نوجوانان، به اين نكته به طور ويژه اشاره ميكند كه اين قواعد، بايد منعكس كننده اين اصل اساسي 

فقط بعنوان آخرين راه كار بكار رود باشد ، هيچ غير بزرگسالي نبايد در موسساتي كه بالقوه كه بازداشت حين محاكمه بايد 

واجد آثار منفي بازداشت بزرگساالن است نگهداري شود و اينكه بايد به احتياجات خاص مراحل پيشرفت آنها، هميشه توجه 

  .گردد

  قسمت سوم

  ـ رسيدگي قضايي و تعيين ضمانت اجرا14

به موضوع وي بوسيله مقام ذيصالح ) 11حسب قاعده (ادي كه بزهكار نوجوان موضوع قضازدايي قرار نگرفت ـ در مور14ـ1

  .گردد با رعايت اصول مربوط به دادرسي منصفانه و عادالنه رسيدگي مي) دادگاه، ديوان، هيات، شورا و غيره(

جرا در آيد و بايد در فضايي كه به نوجوان اجازه دهد در ـ آيين دادرسي ذيربط بايد با لحاظ بيشترين منافع نوجوانان به ا14ـ2

  .اين قلمرو مشاركت نموده و نظر خود را بطور آزاد بيان نمايد ، به اجرا درآيد 

  تفسير

. فرمول بندي يك تعريف از ارگان ذيصالح يا شخصي كه از نظر كلي داراي وصف مقام رسيدگي كننده باشد مشكل است

مركب از قاضي واحد (ها يا ديوانها  رو معنايي اي است كه شامل كليه كساني است كه مديريت دادگاهمقام ذيصالح داراي قلم

بطور مثال سيستمهاي (اي يا افتخاري همچنين هياتهاي اداري  از قبيل قضات حرفه. را بر عهده دارند ) يا تعدد قاضي

  .عي حل و فصل تعارضات با ماهيت قضايي را شامل ميگردديا آژانسهاي بسيار غير رسمي اجتما) اسكاتلندي و اسكانديناويايي

آيين رسيدگي به بزهكاران مجرم در هر مورد از استانداردهاي حداقل كه اغلب از نظر جهاني براي كليه متهمين تحت 

  .آيد تبعيت ميكند تشريفاتي كه موسوم به جريان صحيح قانوني است به اجرا در مي

مه منصفانه و عادالنه در بر گيرنده تضمينات اساسي از قبيل اصل برائت، اقامه و سوال و با رعايت جريان صحيح يك محاك

همچنين (جواب از شهود، دفاعيات عمومي قانوني، حق سكوت، حق داشتن آخرين دفاع در رسيدگي، حق تجديدنظر و غيره است 

  )7- 1بنگريد به قاعده 

                                                 
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 . نه سازمان ملل متحددبريخا



 

  ـ مشاور حقوقي، والدين و سرپرستان 15

راسر رسيدگي، شخص نوجوان حق دارد كه از طرف وي يك مشاور حقوقي به نمايندگي اقدام كند يا معاضدت ـ در س15ـ1

  .قضايي رايگان را در مواردي كه چنين معاضدتي حسب مقررات آن كشور امكانپذير است را دريافت كند 

مقام ذيصالح حضور آنها در چهارچوب ـ والدين و سرپرستان حق دارند در مرحله رسيدگي مشاركت نموده و ممكن است 15ـ2

مع الوصف ممكن است حسب تصميم مقام ذيصالح مشاركت والدين و سرپرستان نفي گردد . منافع نوجوان را ضروري بداند

  .مشروط به اينكه داليلي وجود داشته باشد كه اين منع در چهارچوب منافع نوجوان ضروري است

  تفسير

قواعد استاندارد حداقل در زمينه ي نحوه رفتار با  93مشابه آن چيزي است كه در قاعده از نظر واژه شناسي  - 15-1قاعده 

نظر به لزوم مشاوره حقوقي و معاضدت حقوقي رايگان، بمنظور تضمين مساعدت قانوني به وي، حق . زندانيان بيان گرديد

 –اني و احساساتي غير تخصصي به نوجوان بايد از منظركمك رو 15- 2والدين و سرپرستان به مشاركت بنحو مقرر در فاعده 

  .مورد نظر قرار گيرد - كاركردي كه به كليه قلمرو تشريفات رسيدگي گسترده است

يا براي (تالش مقام ذيصالح براي تعيين تكليف مناسب پرونده، بطور ويژه ممكن است از همكاري نمايندگان حقوقي نوجوان 

چنين مالحظه . بهره مند گردد) ن ميتواند و بطور واقعي به آنها اعتماد دارداين موضوع، مساعدت شخصي ديگران كه نوجوا

بعنوان نمونه، . اي ممكن است چنانچه حضور والدين يا سرپرستان در جلسه رسيدگي به ايفاء نقش منفي بپردازد ، عقيم شود

  .ايد حسب مقررات پيش بيني گرددرويكرد خشن نسبت به نوجوان نشان داده شود، بر اين اساس احتمال عدم حضور آنها ب

  ـ گزارشات تحقيقات اجتماعي16

هاي مربوط به جرايم كم اهميت، قبل از اينكه مقام ذيصالح راجع به پرونده به تعيين  بجز پرونده  در كليه پرونده - 16- 1

ربط اتفاق افتاده است مجازات بپردازد، سوابق و شرايطي كه نوجوان در آن زندگي كرده است يا شرايطي كه در آن جرم ذي

بايد بطور مناسب موضوع تحقيقات قرار گيرد بنحوي كه صدور حكم صحيح در خصوص پرونده از طرف مقام ذيصالح را 

  .تسهيل نمايد

  تفسير

يك مساعدت غير قابل انكار در ) گزارشات اجتماعي يا گزارشات قبل از تعيين مجازات(گزراشات راجع به تحقيقات اجتماعي، 

مقام ذيصالح بايد از واقعيتهاي ذيربط در خصوص نوجوان . هاي رسيدگي قانوني است كه موضوع آن نوجوان است آيينبيشتر 

بدين منظور برخي از نظام . مطلع گردد از جمله سابقه اجتماعي و خانوادگي، نحوه رفتار درمدرسه، سوابق تحصيلي، و غيره

  .ل تابع دادگاه يا هيات، استفاده ميكنندهاي قضايي سرويسهاي ويژه اجتماعي و يا از پرسن

بر اين اساس، اين قاعد اين . ساير نيروهاي انساني، از قبيل مامورين پروباسيون، ممكن است كاركرد مشابهي داشته باشند

موضوع را ضروري دانسته است كه سرويسهاي اجتماعي مناسب بمنظور ارائه گزارشات تحقيقات اجتماعي با ماهيت مشخص 

  .در دسترس باشد بايد

  ـ اصول راهنماي رسيدگي قضايي و تعيين ضمانت اجرا17

  : ـ تعيين ضمانت اجرا توسط مقام ذيصالح بايد با لحاظ اصول راهنماي زير صورت پذيرد17ـ1



 

مات واكنش اتخاذ شده نه تنها بايد با شرايط و شدت جرم بلكه بايد با اوضاع و احوال و الزامات نوجوان همچنين الزا: الف

  . جامعه، هميشه ، متناسب گردد

شود و بايد به كمترين حد ممكن تقليل  محدوديتهاي وارد به آزادي فردي نوجوان، صرفاً پس از بررسي دقيق تحميل مي: ب

  .يابد

محروميت از آزادي فردي نبايد مورد حكم قرار گيرد مگر اينكه نوجوان تحت رسيدگي مرتكب يك جرم شديد از قبيل : ج

خشونت عليه شخص ديگر يا اصرار بر ارتكاب جرايم شديد ديگر گرديده باشد و مشروط به اينكه پاسخهاي مناسب  اعمال

  .ديگر موجود نباشد

  .دـ رفاه و آسايش نوجوان بايدعامل راهنما در بررسي پرونده وي باشد

  .گيرد مجازات اعدام نبايد براي نوجوانان براي ارتكاب كليه جرايم مورد حكم قرار -17- 2

  .نوجوانان نبايد موضوع مجازتهاي بدني قرار گيرند - 3-17

  .مقام ذيصالح بايد داراي اين اختيار باشد تا تشريفات رسيدگي را در هر زمان كه بخواهد متوقف كند -17- 4

  تفسير

برخي تناقضات مشكل اساسي در فرمول بندي اصول راهنما براي تعيين وضعيت اشخاص جوان ريشه در اين واقعيت دارد كه 

  :حل نشده با ماهيت فلسفي از قبيل موارد زير وجود دارد

  بازپروري در مقابل استحقاق: الف

  مساعدت در مقابل سركوب و مجازات: ب

  هاي خاص در مقابل واكنش با لحاظ حمايت از جامعه بطور كلي واكنش با لحاظ شرايط موردي پرونده: ج

  رديدـ ارعاب عمومي در مقابل عدم اهليت ف

با لحاظ تنوع علل . هاي نوجوانان آشكار ميشود هاي بزرگساالن بيشتر در پرونده تعارض بين اين رويكردها در قياس با  پرونده

  .هاي نوجوانان، اين جايگزينها بطور پيچيده بهم مرتبطند و واكنشهاي ماليم با پرونده

جوانان، اين نيست كه فقط رويكردي را كه بايد مورد تبعيت كاركرد قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت براي نو

. قرار گيرد را تبيين كند بلكه عالوه بر آن، تعيين مواردي است كه در هماهنگي كامل با اصول پذيرفته شده بين المللي است

د اساساً بعنوان اصول ، بطور ويژه، مندرجات پاراگراف الف و ج، باي 17-1بنابراين، اصول بنيادين بنحو مقرر در قاعده 

راهنماي عملي اي كه بايديك نقطه آغازين عمومي را تعيين نمايد، درك و فهميده گردد مشروط به اينكه تحت رياست مقام 

اي تضمين نمايند كه حقوق اساسي بزهكاران  آنها ميتوانند بطور قابل مالحظه) 5  بنگريد به قاعده(ذيصالح ذيربط باشد 

  .بويژه حقوق اساسي راجع به پيشرفت شخصي و آموزشي. گيرد قرار مي جوان مورد حمايت]نو

هاي بزرگساالن و  در پرونده. به اين نكته اشاره دارد كه رويكردها مبني بر نگاه كيفري صرف مناسب نيستند -ب 17- 1قاعده 

بر استحقاق و كيفر ممكن  حتي االمكان در پرونده هاي موضوع ارتكاب جرايم شديد توسط نوجوانان ضمانت اجراهاي مبني

ها بايد با توجه به منابع مربوط به تضمين  در زمينه نوجوانان مالحظات مربوط به اين پرونده. است داراي برخي توجيهات باشند

  .رفاه و آسايش و آينده اشخاص جوان با نگاه ويژه و دقيق منظور نظر قرار گيرد



 

ب كه استفاده از جايگزينهاي نگهداري در  17- 1ن ملل متحدف قاعده ششمين كنگره سازما 8در راستاي قطعنامه شماره 

هاي ناشي از پاسخ به الزامات خاص جوانان،ب مد نظر قرار گيرد  موسسات، تا حداكثر ممكن  است، بايد با لحاظ ضرورت

راهاي جايگزين بنابراين، بايد استفاده جامع در خصوص درجات و مراتب ضمانت اجراهاي جايگزين موجود، و ضمانت اج

پروباسيون بايد در بيشترين قلمرو ممكن از طريق مجازاتهاي تعليقي، . جديد، با لحاظ عدم ايجاد اختالف عمومي توسعه يابد

  .مجازاتهاي مشروط، دستورات هياتها و سايروضعيتها بكار برده شود

ه ششم كه بر پايه هدف ممانعت از كاربرد كنگر 4به يكي از اصول راهنماي مندرج در قطعنامه شماره  –ج  – 17- 1قاعده 

هاي نوجوانان جز در مواردي كه پاسخ مناسب ديگري كه بتواند از امنيت جامعه حمايت كند وجود نداشته  زندان در پرونده

  .باشد، اشاره ميكند

حقوق گروه سياسي  ميثاق بين المللي 6ماده  5مبني بر منع اعدام، در چهارچوب پاراگراف  17-2مقرره مندرج در قاعده 

  .تنظيم گرديده است

ميثاق بين المللي حقوق كالني و سياسي و اعالميه حمايت از كليه اشخاصي  7مقررات عليه مجازات اعدام، در چهارچوب ماده 

اند همچنين كنوانسيون عليه  كه موضوع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده قرار گرفته

. كنجه و ساير رفتار يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده و پيش نويس كنوانسيون حقوق كودك، تلقي ميگرددش

بر خالف بزرگساالن يك قاعده اختصاصي مناسب در خصوص ) 17- 4قاعده (اختيار توقف عمليات رسيدگي در هر زمان، 

  .بزهكاران نوجواني است

ترين اقدام در خصوص پرونده  ن است براي مقام ذيصالح توقف كامل مداخله فضايي، مناسبدر هر زمان از مجموع شرايط ممك

  .تلقي گردد

  ـ تدابير متنوع در تعيين ضمانت اجرا18

تدابير تعيين ضمانت اجرا با تنوع زياد، بايد در اختيار مقام ذيصالح قرار گيرد تا سبب انعطاف گرديده بنحوي مانع  - 18- 1

اين تدابير كه برخي از آنها ميتوانند با هم تركيب گردند، . در موسسات تا گسترده ترين قلمرو گردد نگهداري نوجوانان

  :شامل

  دستورات مربوط به مراقبت، راهنمايي و نظارت: الف

  پروباسيون: ب

  دستورات راجع به خدمات اجتماعي : ج

  مجازاتهاي مالي، جبران خسارت و پرداخت غرامت: د

  ستور به ساير الزاماتميانجيگري و د: هـ

  دستورات راجع به شركت در جلسات مشاوره گروهي و فعاليتهاي مشابه : و

  .دستورات مربوط به مراقبت تربيتي، زندگي در اجتماع يا مجموعه آموزشي ديگر: ز

  ساير دستورات ذيربط: ح



 

اش اين  گر اينكه اوضاع و احوال پروندهم. هيچ نوجواني نبايد از نظارت والدين خارج گردد، خواه موقت خواه دايمي -18- 2

  .خروج را ضروري نمايد

  تفسير

اند و موفقيت آن را به كرات در  در صدد است برخي از واكنشها و ضمانت اجراهاي مهم كه به تجربه در آمده - 18- 1قاعده 

دهند كه  متنوعي را بدست ميدر يك نگاه كلي، آنها انتخابهاي . هاي قانوني مختلف ثابت شده است را شمارش نمايد سيستم

اين قاعده الزامات نيروي انساني را احصا نميكند زيرا در برخي مناطق ميتوان نيروي . شايسته پاسخ و ترويج بيشتر است

در اين مناطق تدابيري كه نيازمند حداقل نيروي انساني است ممكن است مورد . انساني مناسب را در حداقل ممكن تنزل داد

  .ته يا ترويج گرددحكم قرار گرف

ارائه گرديده است علي العموم، و در همه مصاديق، با جامعه در ارتباط بوده و درخواست از جامعه  18-1مثالهايي كه در قاعده 

هاي  اصالح و تربيت اجتماع محور يك تدبير سنتي است كه از جنبه. براي اجراي موثر وضعيتهاي جايگزين ضرورت دارد

بر آن اساس مقامات ذيربط بايد بمنظور ارائه خدمات اجتماع محور مورد تشويق قرار . ع گرديده استمختلف مورد توجه واق

  .گيرند

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و  10ماده  1بر اهميت خانواده متمركز است كه حسب پاراگراف  18-2قاعده 

انواده، والدين نه تنها حق بلكه وظيفه مراقبت و نظارت بر است در خ» يك واحد گروهي اجتماعي طبيعي و اساسي«فرهنگي 

بنابراين، جدايي فقط در مواقعي ميتواند مورد حكم قرار گيرد كه وقايع  18-2حسب قاعده. اطفال خود را بر عهده دارند

  )براي مثال سو استفاده از طفل. (دعوي بطور آشكار اين مرحله شديد را توصيه كند

  از نگهداري در موسسات استفاده كمترين - 19

قرار دادن نوجوان در يك موسسه يك وضعيت به عنوان  آخرين راه كار و براي حداقل زماني كه از ضرورت  - 19- 1

  .برخوردار است بايد مورد حكم قرار گيرد

  تفسير

مند  اولويت بهرهپيشرفتهاي علم جرمشناسي حكايت از آن دارد كه استفاده از غير موسسات بجاي نگهداري در موسسات از 

برخي از آثار معكوس روي فرد . موفقيت نگهداري در موسسات در قياس با غير موسسات كمتر يا علي السويه بوده است. است

اين موضوع . كند  اي غير قابل اجتناب است بطور آشكار ارزيابي تالشها را با مشكل مواجه مي رسد در هر موسسه كه بنظر مي

عالوه بر اين ، اين آثار منفي نه تنها محروميت از . نوجوانان كه مستعد آثار منفي هستند نمايان تر استهاي  بويژه در پرونده

آزادي بلكه انفكاك از محيط عادي اجتماعي، نسبت به بزرگساالن براي نوجوانان بسيار شديد است چه آنها در مراحل اوليه 

  .رشد قرار دارند

  :سسات را با لحاظ دو رويكرد زير محدود كندبر آنست كه نگهداري در مو 19قاعده 

قاعده منعكس كننده يكي از اصول راهنماي ). حداقل زمان ضروري ممكن(و از نظر زمان ) آخرين راه كار(از نظر مقدار 

يك نوجوان نبايد زنداني شود مگر اينكه راه حل مناسب : ششمين كنگره سازمان ملل متحد است 4اساسي ناشي از قطعنامه 

اين قاعده بنابراين، اين تقاضا را مطرح ميكند كه اگر يك نوجوان بايد در موسسه نگهداري . گري وجود نداشته باشددي



 

گردد، محروميت از آزادي بايد به كمترين ميزان ممكن با لحاظ تنظيمات نهادي سلب آزادي و التفات به تنوع مجرمين، جرايم و 

عالوه بر اين كليه تسهيالت بايد جنبه اصالح . »بسته«باشد نه » باز«ايد با موسسات در واقع، اولويت ب. موسسات، محدود گردد

  .و تربيت نه صبغه زندان داشته باشد

  ـ امتناع از تاخير غير ضروري20

  .هر پرونده بايد از ابتداي كار سريعاً و بدون تاخير رسيدگي شود - 20- 1

  تفسير

بعبارت ديگر هيچگونه . طلبد هاي مربوط به نوجوانان بيشترين توجه را مي دهاقدام سريع در آيين دادرسيهاي رسمي در پرون

با طوالني . مصلحتي ممكن نيست از اجراي اين تشريفات بدست آيد و تعيين تكليف در اين خصوص هميشه در خطر خواهد بود

وضعيت جرم، هم از نظر هوشي  شدن زمان ، نوجوانان بطور گسترده وضعيت خود را در ارتباط برقرار كردن با تشريفات و

  .و هم از نظر رواني، اگر نه نا ممكن، ولي بغرنج خواهند يافت

  ثبت سوابق -21

دسترسي به اين . سوابق بزهكاران نوجوان بايد بطور كامالً محرمانه و دور از دسترس اشخاص ثالث نگهداري گردد - 21- 1

حال رسيدگي پرونده بوده يا ساير اشخاصي كه بنحو صحيح داراي سوابق بايد محدود به اشخاصي گردد كه بطور مستقيم در 

  .اين اختيار هستند

هاي بعدي كه حاوي همين بزهكار است ، مورد  سوابق بزهكاران نوجوان نبايد در آيين رسيدگي بزرگساالن در پرونده -21- 2

  .بهره برداري قرار گيرد

  تفسير

برخي از اين مصالح به پليس، : هاست متعارض مرتبط با سوابق يا پروندهاين قاعده در صدد نيل به يك توازن بين مصالح 

) 8همچنين بنگريد به قاعده (دادستان و ساير مقامات در تقويت كنترل بر مي گردد و قسمتي ديگر به منافع بزهكار نوجوان 

كه ديگري تلقي گردد از  در معناي خيلي كلي شامل هر آنكس» ساير اشخاصي كه بطور صحيح داراي اين اختيار هستند«

  .جمله پژوهشگران ميشود

  اي شدن و آموزش عملي ضرورت حرفه - 22

هاي باز آموزي و ساير انواع مناسب آموزش بايد براي ايجاد و ابقاء  اي، آموزش ضمن خدمت، دوره آموزش حرفه -22- 1

  .ورد استفاده قرار گيردهاي نوجوانان م اي ضروري كليه نيروهاي انساني مرتبط با پرونده صالحيت حرفه

نيروي انساني مرتبط با عدالت در زمينه نوجوانان بايد تفاوتهاي نوجواناني كه در تماس با سيستم عدالت در زمينه  - 22- 2

تالش بايد صورت گيرد تا اطمينان حاصل گردد كه زنان و اقليتها در آژانسهاي . اند را منظور نمايند نوجوانان قرار گرفته

  .مينه نوجوانان، بطور منصفانه ظاهر ميگردندعدالت در ز

  تفسير

قضات صلح در انگلستان . (مقامات ذيصالح براي تعيين ضمانت اجرا، ممكن است از اشخاصي با سوابق كامال  متفاوت  باشند

ر كشورهايي قضات داراي سابقه آموزشهاي حقوقي د. و ايرلند شمالي و كالً در مناطقي كه تحت تاثير سيستم كامن ال هستند



 

و ساير مناطقي كه قضات عادي يا . كه از سيستم حقوقي رومي استفاده ميكنند و در مناطقي كه از هر دو سيستم متاثرند

براي كليه اين مقامات يك حداقلي از آموزشهاي عملي حقوقي، ) . وكالي انتخابي يا منصوب، هياتهاي جامعه محور و غيره

لحاظ اين موضوع به اندازه تخصص سازماني و استقالل . سي و علوم رفتاري ضروري استجامعه شناسي، روانشناسي، جرمشنا

  .مقامات ذيصالح از اهميت برخوردار است

اي بعنوان پيش شرط انجام وظايف مربوط به بزهكاران نوجوان  براي مددكاران اجتماعي و مامورين پروباسيون، تخصص حرفه

  .ي بودن در آموزشهاي شغلي ميتواند وجود حداقل شرايط احراز محسوب گرددا بنابراين حرفه. چندان ضرورتي ندارد

در همين راستا، ضرورت . اي يك ركن ضروري در تضمين بيطرفي و اجراي موثر عدالت در زمينه نوجوانان است شرايط حرفه

در صورت امكان ابزارهاي اي نيروي انساني، متحول و  دارد تا مسئله استخدام نيروي انساني، ترفيع و آموزشهاي حرفه

  .ضروريي كه آنها را قادر به اجراي دقيق و كامل وظايفشان كند را فراهم گردد

هرگونه تبعيض سياسي، اجتماعي، جنسي، نژادي، مذهبي، فرهنگي و ساير اقسام تبعيض در گزينش، انتصاب و ترفيع نيروي 

اين موضوع بوسيله كنگره ششم مورد . جراي عدالت، ممنوع گرددانساني در زمينه نوجوانان بايد بمنظور نيل به بيطرفي در ا

عالوه بر اين كنگره ششم از دولتهاي عضو مي خواهد رفتار منصفانه و برابر در زمينه زنان توسط . توصيه قرار گرفته است

هيالت ترفيع نيروي انساني سيستم عدالت كيفري را تضمين نمايند و تدابير خاصي كه بايد در استخدام آموزش و تس

  .استخدامي در اجراي عدالت براي نوجوانان رعايت گردد نيز مورد توصيه قرار گرفته است

  :قسمت چهارم

  اي رويكرد غير موسسه

  اجراي موثر تصميم - 23

صدرالذكر بوسيله خود مقام  4- 1مقررات مناسبي بايد به منظور اجراي دستورات مقام ذيصالح موضوع قاعده  - 23- 1

  .برخي مقامات ديگر كه حسب اوضاع و احوال الزم است، تدوين و تصويب گرددذيصالح يا 

اين مقررات بايد حاوي اختيار جرح و تعديل دستورات حسب نظر مقام ذيصالحيت در مواقعي كه اصالح آن بنا به  - 23- 2

  .قواعد صورت پذيردمقتضيات زمان ضروري است، باشد، مشروط به اينكه اين اصالحات بر اساس اصول مندرج در اين 

  تفسير

هاي بزرگساالن، بر زندگي مجرم براي يك دوره طوالني زماني اثر  هاي نوجوانان، بيشتر از پرونده تصميمات در پرونده

هيات پارول، مامور (بنابراين، اين مسئله از اهميت برخوردار است كه يك مقام ذيصالحيت يا يك ارگان مستقل . گذارد مي

با شرايطي كه مشابه شرايط مقام ذيصالحي است كه اساساً در خصوص پرونده ) اي رفاه جوانان يا غيرهپروباسيون، نهاده

در برخي كشورها، قاضي اجراي مجازاتها، براي اين هدف در . كند، اجراي تصميات را تحت نظارت قرار دهد تصميم گيري مي

  .نظر گرفته شده است

اند تا از  با عبارات كلي بيان گرديده 23اين موارد در قاعده . انعطاف پذير باشد  تركيب اختيارات و تكاليف اين مقام، بايد

  .پذيرش وسيع آن اطمينان حاصل شود

  مقررات راجع به مساعدت - 24



 

بايد تالش گردد براي نوجوانان در كليه مراحل رسيدگي، مساعدتهاي ضروري از قبيل تهيه محل سكونت، آموزشهاي نظري و 

  .، استخدام يا هر گونه مساعدت سودمند و عملي ديگر، با هدف تسهيل فرايند بازپروري، در نظر گرفته شوداي حرفه –فني 

  تفسير

بر اهميت برقراري تسهيالت الزم، خدمات و ساير  24بر اين اساس، قاعده . توسعه رفاه و آسايش نوجوانان از  مالحظات است 

چهار چوب بيشترين منافع نوجوان در سراسر فرايند بازپروري تاكيد مساعدتهاي ضروري در گسترده ترين ميزان و در 

  .نمايد مي

  بسيج داوطلبان و ساير سرويسهاي اجتماعي - 25

داوطلبان، سازمانهاي داوطلب، نهادهاي محلي و ساير منابع اجتماعي بايد بمنظور مشاركت  موثر در فرايند بازپروري  -25- 1

  .االمكان در درون واحد خانواده فرا خوانده شوندنوجوانان در مجموعه جامعه و حتي 

  تفسير

تشريك مساعي با جامعه . اين قاعده، نياز  به نظم بخشي كليه عملكردها در حوزه بازپروري بزهكاران نوجوان را منعكس ميكند

ژه ثابت گرديده است كه به وي. غير قابل انكار است مشروط به اينكه دستورالعملهاي مقام ذيصالح بطور موثر به اجرا در آيد

در . داوطلبان و سرويسهاي داوطلب،  ميتواند از منابع ارزشمند باشد مع الوصف در حال حاضر چندان محل استفاده نيستند

  .ميتواند كمك شايان توجهي باشد) از جمله معتادين سابق(برخي موارد همكاري مجرمين سابق 

است و دنباله رو مقررات ذيربط مندرج در ميثاق بين المللي حقوق  1- 6تا  1-1برگرفته از اصول مندرج در قواعد  25قاعده 

  .كالني و سياسي است

  قسمت پنجم

  نگهداري در موسسه

  اهداف نگهداري در موسسه - 26

اند، ايجاد مراقبت، حمايت، آموزش  اهداف آموزش فني و نحوه رفتار با نوجواناني كه در موسسات اقامت داده شده -26- 1

  .مهارتهاي فني با رويكرد كمك به آنها در پذيرش نقشهاي فعال و مفيد از نظر اجتماعي در جامعه است نظري و

اي، رواني ، پزشكي و  نوجوانان در موسسات بايد مراقبت، حمايت و كليه كمكهاي ضروري اجتماعي، آموزشي، حرفه - 26- 2

شخصيت و با رعايت مصالح را به پيشرفت كامل آنها،  فيزيكي اي كه ممكن است مورد نياز باشد را با لحاظ سن، جنس و

  .دريافت دارند

نوجوانان در موسسات بايد از بزرگساالن جدا نگهداري شوند و بايد در موسسات جداگانه يا در قسمت جداگانه از  - 3-26

  .اي كه در آن بزرگساالن نيز نگهداري ميشوند، نگهداري شوند يك موسسه

. شوند آيد نگهداري مي اي كه توجه ويژه به نيازهاي شخصي و مشكالت آنها بعمل مي ، در موسسهبزهكاران جوان زن - 26- 4

رفتار منصفانه با آنها . آنها نبايد بهيچ وجه مراقبت، حمايت، كمك، درمان و آموزش كمتر از مجرمين جوان مرد دريافت كنند

  .بايد تضمين گردد

  .مقيم موسسات، والدين و سرپرستان حق دسترسي به اين موسسات را دارنددر چهار چوب مصالح و رفاه نوجوانان  - 26- 5



 

اي و بين بخشي بايد با هدف ارائه آموزشهاي دانشگاهي، يا چنانچه مناسب باشد اموزشهاي  همكاري بين وزارتخانه - 26- 6

موزشي موسسه را ترك نخواهد كرد اي ، بايد براي نوجوانان مقيم موسسات با رويكرد تضمين اينكه آنها بدون امتيازات آ حرفه

  .مقرر گردد

  تفسير

مع . مندرج است، با يد در هر سيستم و فرهنگ قابل قبول باشد 26- 2و  26- 1اهداف رفتار در موسسات بنحوي كه در قواعد 

  .دالوصف اين موضوع در كليه كشورها به نتيجه مطلوب نرسيده است و بايد فعاليتهاي بيشتري از اين نظر صورت پذير

كمك هاي پزشكي و روانشناسي به ويژه براي معتادين مواد مخدر، اشخاص جوان پرخاشگر و بيماران رواني اي كه در 

  .موسسات نگهداري ميشوند بسيار پر اهميت هستند

جلوگيري از آثار منفي ناشي از تماس با مجرمين بزرگسال، و حفاظت از رفاه و آسايش نوجوانان در مجموعه موسسات، 

 4مندرج است، در ارتباط با يكي از اصول راهنماي اساسي اين قواعد است كه در قطعنامه شماره  26-3نطور كه در قاعده هما

اين قاعده، دولتها را از اقتباس تدابيري عليه آثار منفي ناشي از مجرمين بزرگسال . كنگره ششم مورد تاكيد قرار گرفته است

  )13- 4بنگريد همچنين به قاعده (دابير مذكور در اين قاعده است منع نميكند كه حداقل داراي اثر بخشي مساوي با ت

به اين واقعيت اشاره دارد كه مجرمين زن، بطور معمولي، توجه كمتري نسبت به همتايان مرد خود آنچنانكه در  26-4قاعده 

  .نمايند كنگره ششم مندرج است، را بخود جلب مي

ششم، به رفتار منصفانه با مجرمين زن در هر يك از مراحل فرايند عدالت كيفري فرا كنگره  9بطور ويژه قطعنامه شماره 

عالوه بر اين، اين . طلبد  خواند و توجه مخصوص به مشكالت خاص و نيازهاي آنها در هنگام اقامت در بازداشتگاه را مي مي

با لحاظ سابقه اعالميه  1در اجراي عدالت كيفري قاعده بايد در پرتو اعالميه كاراكاس كنگره ششم كه بطور ضمني رفتار برابر

  .كند ، در نظر گرفته شود  ، را طلب مي3و كنوانسيون الغاء هر شكل تبعيض عليه زنان 2الغا تبعيض عليه زنان

اي  همكاري بين وزارتخانه. كند تبعيت مي 18-2،  15- 2،  10- 1، 7-1از مقررات مندرج در قواعد ) 26- 5قاعده (حق دسترسي 

در چهار چوب مصلحت توسعه كلي در كيفيت كاركرد و آموزش موسسات، از اهميت مخصوص ) 26- 6قاعده (بين بخشي،  و

  .برخوردار است

  .ـ اجراي قواعد استاندارد حداقل براي رفتار با زندانيان كه توسط سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است27

هاي ذيربط در بيشترين گستره ممكن، در قلمروي كه  با زندانيان و توصيه نامهقواعد استاندارد حداقل، در زمينه رفتار  -27- 1

  .برند مرتبط با مجرمين نوجوان در موسسات است بايد به اجرا در آيد، از جمله آندسته كه در بازداشت حين رسيدگي به سر مي

ترين قلمرو  رفتار با زندانيان در گستردهبايد تالش گردد اصول ذيربط مندرج در قواعد استاندارد حداقل در زمينه  - 27- 2

  .ممكن، با لحاظ نيازهاي متنوع نوجوانان ويژه سن، جنس و شخصيت آنها به اجرا در آيد

  تفسير

                                                 
 -١-۶جممع عمومي ، پيوست ، پاراگراف  ١٧١/٣۵بنگريد به قطعنامه مشاره  - ١
 .(XXII)جممع عمومي  ٢٢۶٣قطعنامه مشاره  - ٢
 .پيوست. جممع عمومي ١٨٠/٣۴قطعنامه مشاره  - ٣



 

قواعد استاندارد حداقل در زمينه رفتار با زندانيان از اولين اسناد از اين نوع كه توسط سازمان ملل متحد منتشر گرديده است 

اگر چه هنوز كشورهايي وجود دارند كه . ي اين موافقت حاصل است كه اين قواعد داراي تاثير جهاني هستندبطور كل. باشد مي

رود تا تاثير مهم در زمينه  قواعد استاندارد حداقل مزبور مي. اجراي اين قواعد در آنها بجاي واقعيت جنبه تشريفاتي دارد

  .كند اداره انساني و منصفانه موسسات اصالح و تربيت ايفا

برخي از حمايتهاي در برگيرنده مجرمين نوجوان در موسسات در قواعد استاندارد حداقل در زمينه رفتار با زندانيان درج 

محل اقامت، معماري، رختخواب، لباس، شكايات و درخواستها، ارتباط با جهان خارج، غذا، مراقبت پزشكي، . (گرديده است

كه بعنوان مقررات مرتبط با مجازات و نظم تلقي ميگردد و مانع مجرمين ) ني و غيرهخدمات مذهبي، تفكيك سني، نيروي انسا

هاي خاص موسسات مربوط به مجرمين  رسد اصالح قواعد استاندارد حداقل مزبور با لحاظ ويژگي بنظر مي. خطرناك ميگردد

  .نان مناسب نباشدنوجوان در داخل قلمرو قواعد استاندارد حداقل براي اجراي عدالت در زمينه نوجوا

همچنين نيازهاي متنوع ويژه آنها با توجه به سن، جنس و ) 27-1قاعده (بر الزامات ضروري موسسات نوجوانان  27قاعده 

بنابراين، اهداف و محتويات اين قاعده، داراي ارتباط دروني با مقررات ذيربط راجع به . متمركز است) 27- 2قاعده (شخصيت 

  .در زمينه رفتار با زندانيان، است قواعد استاندارد حداقل

  توسل سريع و پيش از موعد به آزادي مشروط - 28

ترين قلمرو ممكن مورد استفاده قرار گيرد و بايد  آزادي مشروط از يك موسسه بايد توسط يك مقام مناسب در گسترده -28- 1

  .در اولين زمان ممكن اعطا گردد

سه آزاد ميگردند بايد مورد حمايت قرار گرفته و بوسيله مقام ذيصالح مناسب نوجواناني كه بطور مشروط از يك موس - 28- 2

  .تحت نظارت قرار گيرد و مشمول حمايت كامل جامعه گردد

  تفسير

مندرج است يا به ساير مقامات واگذار  14- 1اختيار صدور حكم آزادي مشروط ممكن است به مقام صالح بنحوي در قاعده 

اوضاع و احوالي كه آزادي . » ذيصالحيت«نام ببريم تا مقام » مناسب«است در اينجا از مقام از اين منظر، بهتر . گردد

اي كه توجيه كننده پيشرفت در زمينه  بر اساس ادله. مشروط را تجويز ميكند، ترجيحاً بايد كل مجازات را شامل گردد

اند، ميتوانند بطور مشروط در مواردي  ه شدهبازپروري است، حتي مجرميني كه هنگام پذيرش در موسسه خطرناك تشخيص داد

اي ممكن است مشروط به اجراي توجيه پذير الزامات تعيين  همچون پروباسيون، چنين آزادي. كه امكانپذير است آزاد گردند

» رفتار خوب«بطور مثال ميتواند مرتبط با . شده توسط مقامات ذيربط براي يك دوره زماني به شرح مندرج در تصميم باشد

  .هاي جامعه، اقامت در منازل نيمه راه و غيره مجرم، حضور در برنامه

به ويژه (اند، كمك و نظارت توسط يك مامور پروباسيون و غيره  در مورد مجرميني كه بطور مشروط از يك موسسه آزاد شده

  .يد مورد تشويق قرار گيردبايد مقرر گردد و حمايت جامعه با) در مواردي كه پروباسيون تا آن زمان پذيرفته شده است

  اي ساز و كارهاي شبه موسسه - 29

هاي آموزشي، مركز آموزش  اي مقرر گردد، از قبيل منازل نيمه راه، خانه بايد تالش گردد ساز و كارهاي شبه موسسه -29- 1

  .دروزانه، و ساير ساز و كارهاي مناسب كه ميتواند به نوحوانان در سازگاري مجددشان با جامعه كمك كن



 

  تفسير

اين قاعده بر ضرورت تشكيل يك شبكه ساز و كارهاي شبه . اهميت مراقبت بعد از اقامت در موسسه نبايد ناديده انگاشته شود

  .اي تاكيد دارد موسسه

اين قاعده همچنين بر ضرورت تغيير نوع تسهيالت و سرويسهاي طراحي شده با هدف نيل به الزامات مجرمين جوان در زمينه 

  .دد به جامعه و در نظر گرفتن حمايت ساختاري بعنوان يك گام مهم بسوي سازگاري مجدد با جامعه تاكيد داردورود مج

  قسمت ششم

  فرمول بندي تحقيقات طراحي شده و سياست گذاري و ارزيابي

  تحقيقات بعنوان اساس طراحي، فرمول بندي سياست گذاري و ارزيابي  - 30

  .وري بعنوان يك پايه طراحي موثر و تنظيم سياست گذاري، سازماندهي و ترويج گرددبايد تالش گردد تحقيقات ضر - 30- 1

بايد تالش گردد بطور ادواري قلمروها، مشكالت و علل انحراف و جرم نوجوانان همچنين نيازهاي متنوع مخصوص  - 30- 2

  .نوجوانان مقيم بازداشتگاه، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد

هاي  يك ساز و كار براي  ارزيابي منظم  اجراي سيستم عدالت براي نوجوانان، ايجاد گردد و داده بايد سعي گردد -3-30

  .ذيربط و اطالعات ارزيابي مناسب و تحوالت آينده و اصالح روشهاي اجرايي را جمع آوري و تجزيه و تحليل گردد

ستماتيك طراحي و بعنوان يك بخش از تالشهاي ارائه خدمات در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانان، بايد بطور سي - 30- 4

  .صورت گرفته در توسعه ملي به اجرا در آيد

  تفسير

بهره گيري از تحقيقات بعنوان اساس يك سياست گذاري هوشمند در زمينه عدالت براي نوجوانان و به منزله يك ساز و كار 

اصالح سيستم عدالت در زمينه نوجوانان، بايد بطور مهم براي اتخاذ روشها در عرض پيشرفت در دانش ، استمرار توسعه و 

باز خورد بين تحقيقات و سياست گذاري بطور ويژه در خصوص عدالت در زمينه نوجوانان از اهميت . وسيع دانسته شود 

امعه هاي زندگي جوانان و در اشكال و قلمروهاي جرايم، پاسخهاي ج با تغييرات سريع و اغلب موثر در شيوه. برخوردار است

  .محور و سيستم عدالت كيفري به جرم و انحراف نوجوانان پس از گذشت اندك زماني منسوخ و نا مناسب خواهد شد

بنابراين، استانداردهايي را براي تحقيقات در زمينه سازگاري مجدد در فرايند فرمول بندي سياست گذاري و اجرا  30قاعده 

  .كند در زمينه عدالت براي نوجوانان ايجاد مي

اين قاعده توجه ويژه را به ضرورت بازبيني مجدد و ارزيابي برنامه ها و تدابير جاري و طراحي در زمينه گسترده اهداف كلي 

  .توسعه متمركز كرده است

ارزيابي جامع نيازهاي نوجوانان، همچنين قلمرو مشكالت انحراف، پيش شرط اصالح روشها ي فرمول بندي سياستهاي ارزيابي 

  .داخالت مناسب در دو سطح رسمي و غير رسمي، استو ايجاد م

در اين بستر، اجراي تحقيقات توسط اشخاص و ارگانهاي مستقل از طريق آژانسهاي مسئول بايد تسهيل گردد و ممكن است 

  .شداند، ارزشمند با در اين زمينه اخذ و لحاظ نظرات نوجوانان نه فقط در مورد آناني كه در تماس با سيستم قرار گرفته



 

براي نيل به اين . فرايند طراحي بايد بطور ويژه تاثير بيشتر و سيستم منصفانه ارائه خدمات ضروري را مورد تاكيد قرار دهد

هدف، بايد يك ارزيابي منظم و جامع با قلمرو گسترده به ويژه بر اساس نيازها و مشكالت نوجوانان و تعيين مقدمات تفصيلي 

در اين ارتباط همچنين بايد هماهنگي در زمينه استفاده از منابع موجود از قبيل جايگزينها و  .مورد نياز وجود داشته باشد

حمايتهاي اجتماعي اي كه احتماالً در تدوين تشريفات مخصوص طراحي شده براي اجرا و نظارت بر برنامه هاي مصوب مورد 

  .نياز است، وجود داشته باشد

  زمينه پيشگيري از جرم نوجواناناصول راهنماي سازمان ملل متحد در  - 9
  )اصول راهنماي رياض(

  ـ اصول اساسي1

با اشتغال در فعاليتهاي قانوني سودمند  . ـ پيشگيري از جرم نوجوانان يك ركن ضروري در پيشگيري از جرم در جامعه است1

وانند، يك رويكرد غير ، و پذيرش يك جهت گيري انساني به سوي جامعه و دورنماي زندگي، اشخاص جوان ،ميت اجتماعي

  .مجرمانه را اتخاذ و تقويت نمايند

ـ موفقيت پيشگيري از جرم توسط نوجوانان نيازمند اتخاذ مساعي از طرف كل جامعه با هدف اطمينان از تقويت همنوايي با 2

  .جامعه در بزرگسالي با رويكرد پيشرفت شخصيت ناشي از اوان كودكي، است

اشخاص جوان بايد داراي يك نقش و . اي حاضر، جهت گيري طفل محور بايد تعقيب گرددـ بمنظور تفسير اصول راهنم3

مشاركت فعال در جامعه بوده و نبايد شأن آنها به مشابه يك موضوع صرف فرايند اجتماعي شدن يا نظارت در نظر گرفته 

  .شود

ن از همان اوان كودكي بايد محور هر گونه ـ در اجراي اصول راهنماي حاضر با لحاظ سيستم قانوني ملي، رفاه اشخاص جوا4

  .برنامه پيشگيري باشد

ـ ضرورت و اهميت استمرار سياستهاي پيشگيري از جرم و مطالعه سيستماتيك و تدوين دقيق تدابير، بايد به رسميت شناخته 5

ند پيشرفت يا صدمه به اين امور بايد مانع جرم انگاري و مجازات يك كودك براي رفتاري كه سبب آسيب شديد به رو. شود

  :سياستها و تدابير شامل. ديگران نگرديده است شود

مقررات مربوط به فرصتها به ويژه فرصت تحصيلي بايد نيازهاي متنوع اشخاص جوان را منظور نظر قرار دهد و يك : الف

را در معرض خطر يا در چهار چوب حمايتي را براي صيانت از پيشرفت شخصي كليه اشخاص جوان به ويژه آنهايي كه آشكا

  .معرض خطر اجتماعي بوده و نيازمند مراقبت ويژه و حمايت هستند را در نظر بگيرد

ها و رويكردهاي خاص در زمينه پيشگيري از جرم بر پايه قوانين، فرايندها، موسسات، تسهيالت و شبكه ارائه خدمت  ب ـ فلسفه

  .طي كه سبب ارتكاب تخلفات است ، گرددمعطوف به هدف تضعيف انگيزه، نياز و فرصت، يا شراي

  .ج ـ مداخله رسمي بايد در وهله اول مصلحت كلي شخص جوان را تعقيب و با اصول انصاف و عدالت هدايت گردد

  د ـ صيانت از رفاه و آسايش، پيشرفت، حقوق و مصالح كليه اشخاص جوان

هنجارها و ارزشهاي اجتماعي تطبيق ندارد، در اغلب موارد هـ ـ اين موضوع كه رفتار يا عملكرد دوره جواني با چهارچوبهاي 

  .رود جزيي از فرايند بلوغ و رشد است و خود بخود در اكثر افراد با انتقال به مرحله بزرگسالي از بين مي



 

، به يك شخص، اغلب سبب تقويت » مجرم«، » منحرف«وـ با اطالع از اينكه حسب نظريه مشهور كارشناسان، بر چسب 

  .اي رفتاري نامطلوب توسط اشخاص جوان ميشودالگوه

به ويژه اينكه تا كنون . محور بايد در زمينه پيشگيري از جرايم نوجوانان گسترش يابند –هاي اجتماع  سرويسها و برنامه - 6

ر مورد آژانسهاي رسمي كنترل اجتماعي بايد بعنوان آخرين راه كا. اند  آژانسهاي در اين زمينه ايجاد و تثبيت نگرديده

  .استفاده قرار گيرند

  ـ قلمرو اين اصول راهنما2

ـ اصول راهنماي حاضر بايد درگستره وسيع اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و 7

استاندارد فرهنگي، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اعالميه حقوق كودك و كنوانسيون حقوق كودك و در بستر قواعد 

همچنين ساير اسناد و هنجارهاي مرتبط با حقوق، مصالح و رفاه ) قواعد پكن(حداقل در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانان 

  .كليه كودكان و اشخاص جوان تفسير و اجرا گردد

  .ه اجرا در آيدـ اين اصول راهنما همچنين بايد در بستر شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم در دولتهاي عضو ب8

  ـ پيشگيري عمومي3

  :اين طرحها شامل. ـ طرحهاي جامع پيشگيري بايد در كليه سطوح دولت نهادينه شود9

  .ها، امكانات و منابع موجود تجزيه و تحليل غير سطحي مشكل و سرفصلهاي برنامه: الف

  .وع اقدامات پيشگيرانه تعريف دقيق شرح وظايف آژانسها، موسسات داراي صالحيت و نيروي انساني موض: ب

دـ سياستها، برنامه ها و استراتژيهاي مبتني بر مطالعات مربوط به پيش بيني وضعيت آينده، بايد مستمراً كنترل و به دقت در 

  .روند اجرا ارزيابي گردند

  هـ روشهايي براي كاهش موقعيتهاي ارتكاب رفتارهاي مجرمانه بطور موثر

  .ها گستره خدمات و برنامه وـ مشاركت جامعه از طريق حوزه

اي بين ادارات ملي، ايالتي، استاني و محلي با مشاركت بخشهاي خصوصي، نمايندگان انتخابي  زـ همكاري نزديك شبكه

شهروندان، آژانسهاي كارگري، مراقبت از كودكان، بهداشتي، تحصيلي، اجتماعي و اجراي قانون و قضايي بمنظور تمركز 

  .پيشگيري از انحراف نوجوانان و جرايم جوانان بايد ايجاد گرددوسيع فعاليتها با هدف 

ج ـ مشاركت جوانان در سياستهاي پيشگيري از انحراف و فرايندهاي آن شامل بكارگيري منابع اجتماعي، همياري جوانان و 

  .هاي جبران خسارت و كمك به بزه ديدگان برنامه

  ـ فرايندهاي اجتماعي شدن4

اي كه اجتماعي شدن و سازگاري كليه كودكان و جوانان به ويژه از طريق خانواده، جامعه،  پيشگيرانه ـ بايد بر سياستهاي10

توجه الزم بايد به . اي و تنوع مشاغل همچنين از طريق سازمانهاي داوطلب تاكيد گردد گروه همقطار، مدارس، آموزشهاي حرفه

ها بايد بعنوان مشاركت كنندگان كامل و برابر در پيشرفت مناسب فردي كودكان و اشخاص جوان صورت گيرد و آن

  .فرايندهاي اجتماعي شدن و سازگاري با جامعه مورد قبول قرار گيرند

  خانواده: الف



 

  .ـ كليه جوامع بايد اولويت درجه اول را به نيازها و رفاه خانواده و اعضاي آن معطوف نمايند11

ر اجتماعي كردن كودكان است، تالشهاي دولتي و اجتماعي بايد معطوف نظر به اينكه خانواده واحد مركزي و مسئول د -12

دارد به خانواده در ايجاد زمينه مراقبت و حمايت مساعدت كند و  جامعه وظيفه. انسجام خانواده از قبيل خانواده گسترده باشد

  .قبت روزانه بايد مقرر گرددساز و كارهاي مناسب از قبيل مرا. رفاه و آسايش فيزيكي و رواني كودكان را تضمين كند

ـ دولتها بايد سياستهايي را اتخاذ نمايند كه در قرار دادن كودكان در فضاي يك خانواده غير آشفته و توام با صلح و صفا 13

خانواده هايي كه نيازمند كمك در به سامان كردن شرايط آشفته يا توام با ناسازگاري هستند بايد . نقش مثبت ايفا نمايد

  .الزم براي آنها مقرر گردد خدمات

ـ در مواردي كه فضاي خانوادگي  آشفته و فاقد  صلح و صفا  است يا مواقعي كه مساعي جامعه در كمك به اين خانواده 14

منتهي به شكست ميگردد و خانواده گسترده نيز نميتواند به ايفا نقش بپردازد، مكانهاي جايگزين خانواده از قبيل امكان 

اين امكنه بايد تا حد امكان فضاي يك خانواده غير آشفته و آرام را فراهم . ذيرش بايد در دستور كار قرار گيردسرپرستي و پ

و در عين حال همان زمان، بايد حس و تعلق به يك خانواده براي كودكان باقي ماند تا از مشكالتي كه از لوازم عرفي . كند

  .است، خودداري شود) خانواده(تغيير پناهگاه 

هايي مبذول گردد كه در معرض مشكالت غير مترقبه و تغييرات شديد اقتصادي  ـ توجه ويژه بايد به كودكان خانواده15

چه اين تغييرات توانايي . هاي مهاجرين و پناهندگان اند به ويژه كودكان بوميان يا خانواده اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته

تغذيه كودكان را از بين برده و اغلب به دليل تعارض نقش و فرهنگ، روشهاي اجتماعي خانواده در تضمين تربيت سنتي و 

  .ها بمنظور اجتماعي شدن كودكان بايد طراحي گردد ابداعي و توانمند سازي اين خانواده

مثبت ها، با لحاظ پيشرفت و اطفال و مراقبت از آنها، ترويج ارتباط  ـ بمنظور آموزش نقش و تعهدات سرپرستي به خانواده16

فرزند، حساس كردن والدين نسبت به مسايل كودكان و اشخاص جوان و تشويق آنها به مشاركت در فعاليتهاي  –والدين 

  .هايي بايد بطور گسترده به اجرا در آيد جامعه و خانواده محور، تدابيري بايد اتخاذ و برنامه

اده در نظر گرفته و جدايي كودكان از والدين را تقبيح ـ دولتها بايد تدابيري را براي ترويج همبستگي و هماهنگي خانو17

  .نمايند مگر اينكه اوضاع و احوال موثر بر رفاه و آينده كودك جايگزين مناسب ديگري را در دسترس قرار ندهد

اين همچنين . ـ اين مسئله از اهميت برخوردار است كه بر كاركرد اجتماعي شدن خانواده و خانواده گسترده تاكيد گردد18

موضوع از اهميت برابر برخوردار است كه نقش آينده، مسئوليتها، مشاركت و همكاري اشخاص جوان در جامعه به رسميت 

  .شناخته شود

ـ بمنظور تضمين حقوق كودك در اجتماعي شدن مناسب، دولتها و ساير آژانسها بايد بر آژانسهاي قانوني و اجتماعي 19

چه موسسات و رسومات سنتي ديگر اثر بخشي نداشته باشند، آنها بايد تدابير ابداعي را موجود تكيه نمايند مع الوصف چنان

  .مقرر و اجازه دهند

  تحصيالت: ب

  .ـ دولتها تعهد دارند تحصيالت عمومي را براي كليه اشخاص جوان در دسترس قرار دهند20



 

اي بايد توجه ويژه به موارد ذيل معطوف  حرفه –ـ سيستمهاي تحصيلي ، عالوه بر فعاليتهاي دانشگاهي و آموزشهاي فني 21

  :نمايند

اي و افزايش احساس احترام بر اساس هويت و الگوهاي فرهنگي در زمينه ارزشهاي اجتماعي  آموزش ارزشهاي پايه: الف

ر و كشوري كه در آن زندگي ميكند،  اين آموزشها بايد براي تمدنهايي كه از تمدن طفل متفاوتند و در زمينه حقوق بش

  .آزاديهاي اساسي، صورت پذيرد

  .هاي ذهني و فيزيكي اشخاص جوان تا نهايت توان بالقوه آنها ترويج و تقويت شخصيت، استعدادها و توانايي: ب

  مشاركت اشخاص جوان بعنوان يك شركت كننده فعال و موثر نه صرف يكموضوع، در فرايند تحصيل: ج

  حس هويت و تعلق به مدرسه و جامعهتعهد بر اجراي فعالتهاي تقويت كننده : د

  تشويق اشخاص جوان به درك و احترام به نظريات و افكار ديگر همچنين تفاوتهاي فرهنگي و غيره: هـ

ريزي براي  اي ، فرصتهاي اشتغال و تقويت برنامه حرفه –مقرارتي در زمينه آگاه سازي و ارشاد در زمينه آموزشهاي فني : و

  .زندگي

  ره حمايت عاطفي مثبت از  اشخاص جوان و خودداري از رفتارهاي نامطلوب رواني مقرراتي دربا: ز

  .خودداري از تدابير انضباطي خشن، بطور ويژه مجازاتهاي بدني: ح

ـ سيستمهاي تحصيلي بايد در معيت والدين، سازمانهاي اجتماعي و آژانسهايي كه در زمينه اشخاص جوان فعاليت دارند به 22

  .زدايفا نقش بپردا

ـ اشخاص جوان و خانواده آنها بايد درباره قوانين و حقوق و تكاليف خود حسب قوانين ملي همچنين سيستم ارزشهاي 23

  .جهاني از جمله  اسناد سازمان ملل متحد آگاه گردند

 ـ سيستمهاي تحصيلي بايد مراقبت ويژه و توجه خاص به اشخاص جواني كه در معرض خطرات اجتماعي هستند بعمل24

برنامه هاي شخصي پيشگيري و موضوعات تحصيلي، دوره تحصيالت، رويگردها و ابزارها بايد توسعه يافته و بطور كامل . آورند

  .از مزاياي آن استفاده گردد

ـ توجه مخصوص بايد به سياستها و استراتژيهاي جامع در زمينه پيشگيري از الكسيم، سوء مصرف مواد مخدر و ساير مواد 25

  .شخاص جوان معطوف گرددبوسيله ا

اي بايد مجهز به تجهيزات شده بمنظور پيشگيري و مواجهه با اين مشكالت آموزش عملي  آموزگاران و ساير اشخاص حرفه

اطالعات راجع به مصرف يا سوء مصرف مواد مخدر كه شامل الكل نيز مي گردد بايد دراختيار ارگانهاي دانش . بگذرانند

  .آموزي قرار گيرد

اي و غيره به اشخاص جوان به  ارس بعنوان مرجع و مراكز ارجاع در زمينه مقررات راجع به خدمات پزشكي، مشاورهـ مد26

ويژه آندسته كه داراي نيازهاي خاص بوده و در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر، ناديده انگاري، بزهديده شدن و سوء 

  .استفاده قرار دارند به ارائه خدمت بپردازند



 

هاي متنوع تحصيلي بايد حساسيت  ، آموزگاران و ساير بزرگساالن و ارگانهاي دانش آموزي،  نسبت به  توسل به برنامهـ با 27

مشكالت، نيازها، درك اشخاص جوان، به ويژه جوانان  متعلق به گروههاي محروم از مزاياي اجتماعي ، بدون موقعيت، 

  .آمد برانگيخته شود هاي كم در ها و گروه گروههاي قومي يا ساير اقليت

اي و تحصيلي با رعايت دوره تحصيالت، روشهاي  ترين استاندارد حرفه هاي مدرسه بايد در صدد نيل و ترويج عالي ـ سيستم28

نظارت و ارزيابي منظم . آموزش و فراگيري و رويكردهاي ذيربط و استخدام و آموزش آموزگاران حايز شرايط اقدام نمايند

  .اي و مناسب و مقامات ذيصالح تضمين گردد توسط سازمانهاي حرفهاجراي وظايف بايد 

ـ سيستمهاي مدرسه بايد فعاليتهاي آموزشي غير رسمي در راستاي مصالح اشخاص جوان با مشاركت گروههاي اجتماعي را 29

  .طراحي توسعه واجرا نمايند

ضورو مشاركت دچار مشكل و گوشه گير هستند ـ مساعدت ويژه بايد به كودكان و اشخاص جواني كه در رعايت مقررات ح30

  .، بعمل آيد

دانش آموزان بايد در ارگانهايي كه . ـ مدارس بايد سياستها و قواعدي كه منصفانه و عادالنه هستند را ترويج نمايند31

  .سياستهاي برقراري نظم و تصميم سازي سياستهاي مدرسه را تنظيم ميكنند نماينده داشته باشند از قبيل

  جامعه - ج 

ها  هاي اجتماع محور كه به نيازهاي خاص، مشكالت، منافع و مالحظات اشخاص جوان پاسخ گفته و مشاوره خدمات و برنامه - 32

هاي مناسب را به اشخاص جوان و خانواده آنها ارائه ميدهند، بايد گسترش يافته يا در جاهائيكه از قبل موجودند  و راهنمايي

  .تقويت گردد

از . ترين تدابير حمايتي اجتماع  محور را براي جوانان مقرر يا چنانچه موجود است آنرا تقويت كنند ايد گستردهـ جوامع ب33

قبيل مراكز توسعه اجتماعي، تسهيالت تفريح و سرگرمي و خدمات با هدف پاسخگويي به مشكالت خاص كودكاني كه در 

  .ير كمك كننده، رعايت حقوق فردي بايد تضمين گردددر تدوين و ارائه چنين تداب. معرض خطرات اجتماعي هستند

ـ زمينه برقراري تسهيالت ويژه در زمينه سرپناه مناسب براي اشخاص جواني كه تا مدتي قادر به سكونت در يك منزل 34

  .نيستند يا اصوالً فاقد منزل براي سكونت هستند، بايد فراهم گردد

بايد بمنظور حل و فصل مسائلي كه حين انتقال به دوره بزرگسالي براي  ـ تنوع زياد از خدمات و تدابير كمك كننده35

اين خدمات شامل برنامه هاي مخصوص براي  مصرف كنندگان مواد مخدر كه . افتد، منظور گردد اشخاص جوان اتفاق مي

  .گردد كنند مي مراقبت، مشاوره، كمك و مداخالت درمان محور را الزام آور مي

لب كه خدماتي را براي اشخاص جوان ارائه ميدهند بايد از دولت و ساير موسسات كمك مالي دريافت ـ سازمانهاي داوط36

  .كنند

ـ سازمانهاي جوانان بايد در سطح محلي تاسيس يا تقويت گردند و به آنها جايگاه مشاركتي كامل در مديريت امور جامعه 37

هاي كه هدف آن  هاي گروهي و داوطلبانه بطور ويژه پروژه و پروژه اين سازمانها، بايد جوانان را در سازماندهي. اعطا گردد

  .كمك به اشخاص جوان نيازمند مورد تشويق قرار دهند



 

خانمان يا خياباني  ـ آژانسهاي دولتي بايد مسوليت ويژه خود را به اجرا در آورده و خدمات ضروري را براي كودكان بي38

ت محلي، سرپناه، استخدام و ساير اشكال و منابع كمك بايد در سريعترين زمان ممكن منظور نمايند و اطالعات راجع به تسهيال

  .در دسترس اشخاص جوان قرار گيرد

ترين تسهيالت و خدمات تفريحي و سرگرمي مورد عالقه خاص اشخاص جوان بايد ايجاد و دسترسي به آن بطور  ـ گسترده39

  .آسان فراهم گردد

  هاي جمعي دـ رسانه

هاي ملي و بين  هاي جمعي بايد بمنظور تضمين  اينكه اشخاص جوان به اطالعات و موضوعات راجع به تفاوت زمينه ـ رسانه40

  .الملي دست يابند، مورد تشويق قرار گيرند

  .هاي جمعي بايد در به تصوير كشاندن سهم مثبت اشخاص جوان در جامعه مورد تشويق قرار گيرند ـ رسانه41

ايد بمنظور انتشار اطالعات در خصوص وجود خدمات تسهيالت و فرصتهاي مزبور براي اشخاص جوان هاي جمعي ب ـ رسانه42

  .در جامعه ترغيب گردند

هاي جمعي بطور كلي و تلويزيون و رسانه ديداري بطور ويژه، بايد تشويق گردند كه موارد مستهجن، موادمخدر و  ـ رسانه43

هاي پست و خواركننده به ويژه در  در همين راستا از جلوه. نامطلوب نشان دهندتصاوير خشونت آميز را تقليل دهند و آنرا 

  .خصوص كودكان، زنان و روابط بين فردي خودداري كنند و اصول و نقشهاي قانون مدار را ترويج كنند

ه سوء مصرف هاي جمعي بايد از كاركرد و وظايف گسترده اجتماعي همچنين تاثيرگذاري در ارتباطات مربوط ب ـ رسانه44

آنها بايد از قدرت خود براي پيشگيري از سوء مصرف با تكيه بر اخبار منسجم با . موادمخدر و الكل توسط جوانان آگاه شوند

  .آگاه كردن موثر در زمينه مبارزه با موادمخدر در كليه سطوح بايد توسعه يابد. يك رويكرد متوازن، بهره گيرند

  ـ سياست اجتماعي5

هاي مربوط به جوانان اختصاص دهند و منابع كافي و ساير  دولتي بايد بيشترين اولويت را به طرحها و برنامهـ آژانسهاي 45

منابع را براي ارائه خدمات، تسهيالت و نيروي انساني بمنظور مراقبت پزشكي و سالمت رواني، تغذيه، خوابگاه و ساير خدمات 

در و الكل، تضمين اينكه اين منابع حاصل ميگردد و در عمل به نفع و درمان سوء مصرف مواد مخ ذيربط، شامل پيشگيري

  .رود، تامين كنند اشخاص جوان به كار مي

رعايت بيشترين . ـ نگهداري اشخاص جوان در موسسات بايد آخرين راه كار محسوب و به كمترين زمان ممكن محدود گردد 46

بايد به طور . رهايي كه مداخله رسمي از اين نوع را تجويز مي كندمعيا. منافع شخص جوان از بيشترين اهميت برخوردار است

  :مضيق تعريف و محدود به موارد ذيل گردد

موردي كه ) ب. موردي كه كودك يا شخص جوان دچار آسيبي شده است كه بوسيله والدين يا سرپرستان ايجاد شده است) الف

موردي كه ) ج. ء استفاده والدين يا سرپرستان واقع شده استكودك يا شخص جوان از نظر جنسي، جسمي يا عاطفي مورد سو

موردي كه كودك يا ) د. كودك يا شخص جوان توسط والدين يا سرپرستان به فراموشي سپرده شده است يا رها شده است

قرار شخص جوان ، در معرض تهديد از طريق ايجاد خطرجسمي يا اخالقي كه ريشه در رفتار والدين يا سرپرستان دارد، 



 

موردي كه خطر شديد جسمي و روحي نسبت به كودك و شخص جوان ناشي از رفتار خود فرد است و نه والدين و ) هـ. دارند

  .سرپرستان نوجوان و نه خدمات اجتماعي توان كنترل خطر غير از توسل به نگهداري در موسسه را ندارند

تمام وقت مستمر كه منابع مالي آن توسط دولت تامين گرديده ـ آژانسهاي دولتي بايد براي اشخاص جوان موقعيت تحصيل 47

است را در مواردي كه والدين يا سرپرستان توان ارائه چنين كمكهايي به اشخاص جوان را ندارند بمنظور نيل به تجارب شغلي 

  . ، فراهم كنند

عتماد طراحي شوند و بطور ادواري نظارت، هاي تحقيقات علمي و قابل ا هاي پيشگيري از جرم بايد بر اساس يافته ـ برنامه48

  .ارزيابي و متعاقباً اصالح و جرح و تعديل گردند

ترين مفهوم كلمه در خصوص نوع رفتار يا موقعيتي  اي و عموم مردم در وسيع ـ اطالعات علمي بايد در اختيار اشخاص حرفه49

صرف همچنين سوء استفاده از اشخاص جوان است قرار كه منتهي به يا ناشي از بزهديده شدن جسمي و رواني، آسيب و سوء م

  .داده شود

اشخاص جوان به خواست خود بايد در فرمول بندي توسعه . ها بايد داوطلبانه باشد ـ بطور كلي، مشاركت در طرحها و برنامه50

  .و اجراي آن مشاركت كنند

خارج از قلمرو سيستم عدالت كيفري بمنظور پيشگيري  ها و سياستهايي را در ـ دولت بايد ارائه، توسعه و اجراي استراتژي51

از خشونت خانوادگي عليه يا توسط اشخاص جوان تداوم بخشد و رفتار منصفانه نسبت به بزهديدگان خشونت خانوادگي را 

  .تضمين كنند

  ـ قانونگذاري و اجراي عدالت در زمينه نوجوانان6

اي را بمنظور ترويج و حمايت از حقوق و رفاه كليه اشخاص جوان، تصويب و به  ـ دولتها بايد قوانين و آيين دادرسيهاي ويژه52

  .اجرا در آورند

ـ قوانين پيشگيري كننده از بزهديده شدن، سوء مصرف، سوء استفاده از بهره گيري از كودكان و اشخاص جوان در 53

  .فعاليتهاي بزهكارانه بايد تصويب و به اجرا در آيد

موضوع تدابير مجازاتي يا اصالح و تربيتي خشن و خوار كننده در منزل، در مدارس يا ساير موسسات ـ هيچ كودكي نبايد 54

  .قرار گيرد

ـ مقررات و الزامات معطوف به محدوديت و نظارت بر دسترسي به هر گونه سالح توسط كودكان و اشخاص جوان بايد 55

  .دردستور كار قرار گيرد

دار كردن، بزهديده شدن و جرم انگاري در زمينه رفتار اشخاص جوان، مقرراتي بايد  ـ بمنظور جلوگيري از توسعه لكه56

بمنظور تضمين اينكه هر رفتار صبغه ي كيفري پيدا نكند يا مجازات نگردد مشروط به اينكه چنانچه ارتكاب همان رفتار توسط 

  .بزرگسال فاقد جرم انگاري و مجازات باشد

خواهي يا ارگان مستقل مشابه كه تضمين كند جايگاه، حقوق و منافع اشخاص جوان مراعات ـ بايد به ايجاد يك دفتر داد57

دفتر دادخواهي يا ساير ارگانهاي . گرديده و به خدمات در دسترس ارجاع مناسب داده خواهد شد توجه ويژه مبذول گردد

وجوانان كه آزادي آنها سلب گرديده است، تعيين شده بايد بر اجراي اصول راهنماي رياض، قواعد پكن و قواعد حمايت از ن



 

دفتر دادخواهي يا ساير ارگانها بايد در ادوار منظم، گزارشي در زمينه پيشرفتهاي حاصل در خصوص موانع . نظارت نمايند

  .خدمات مشاوره اي كودك همچنين بايد تاسيس گردد. موجود در اجراي اين اسناد تهيه و منتشر نمايد

راي قانون و ساير نيروهاي ذيربط، چه مرد چه زن، بايد آموزشهاي الزم را دريافت كرده تا بتوانند به ـ نيروي انساني اج58

ها و امكانات ارجاع در زمينه خروج اشخاص جوان از  الزامات ضروري اشخاص جوان پاسخ مناسب دهند و بايد با برنامه

  .سيستم عدالت آشنا بوده و آنرا بكار برند

در زمينه حمايت از كودكان و اشخاص جوان در قبال سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر تصويب و ـ مقرراتي بايد 59

  .دقيقاً به اجرا در آيد

  ـ تحقيقات، ترويج سياستها و هماهنگي7

مكاري ـ بايد تالش گردد و سازو كارهاي مناسب ايجاد گردد تا در بستر ساختار ارگانهاي فرابخشي و بين بخشي، تعامل و ه60

بين آژانسهاي اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي و سالمت و خدمات، سيستم عدالت در زمينه جوانان آژانسهاي جامعه محور و 

  .توسعه و ساير نهادهاي ذيربط ايجاد وتوسعه يابد

جوانان  ، پيشگيري  ها و روشها، ابتكارات راجع به جرم ها، برنامه ـ تبادل اطالعات، تجارب و مهارتهاي بدست آمده از پروژه61

  .المللي تقويت گردد اي و بين از جرم و عدالت در زمينه نوجوانان بايد در سطوح ملي، منطقه

المللي در موضوعات مربوط به جرايم جوانان، پيشگيري از جرم و عدالت در زمينه نوجوانان، شامل  اي و بين ـ همكاري منطقه62

  .ميم گيرندگان بايد توسعه يافته و تقويت بيشتر گردداي، كارشناسان و تص دارندگان مشاغل حرفه

هاي پايلوت و  ـ همكاري فني و علمي در موضوعات اجرايي و مربوط به سياست گذاري، به ويژه در حوزه آموزش، پروژه63

مان ملل ارزيابي موضوعات خاص مربوط به پيشگيري از جرم جوانان و جرايم نوجوانان بايد توسط كليه دولتها، سيستم ساز

  .متحد و ساير سازمانهاي ذيربط به شدت تقويت گردد

ـ تشريك مساعي در اجراي تحقيقات علمي با هدف دست يابي به روشهاي موثر پيشگيري از جرم و انحراف نوجوانان مورد 64

  .گسترده منتشر و ارزيابي گرددسطح  تشويق قرار گيرد و يافته هاي اين تحقيقات بايد در

نهادها، آژانسها و دفاتر ذيربط سازمان ملل متحد، بايد تشريك مساعي و همكاري نزديك در زمينه مسايل مربوط ـ ارگانها، 65

  .به كودكان، عدالت نوجوانان و جرم جوانان و پيشگيري از جرم نوجوانان را در دستور كار خود قرار دهند

تعامل با نهادهاي ذينفع، بايد در اجراي تحقيقات، ـ بر اساس اصول راهنماي حاضر، دبيرخانه سازمان ملل متحد، در 66

همكاري علمي، تنظيم سياستهاي انتخابي و بررسي و نظارت بر اجراي آنها نقش فعال ايفاء كند و بعنوان يك منبع اطالعاتي 

  .قابل اعتماد در زمينه روشهاي موثر پيشگيري از جرم به ارائه خدمت بپردازد

  1.ر زمينه حمايت از نوجواناني كه آزادي آنها سلب گرديده استـ قواعد سازمان ملل متحد د10

  دور نماهاي اساسي - 1

                                                 
 جممع عمومي، پيوست  ١١٣/۴۵قطعنامه مشاره  - ١



 

. ـ سيستم عدالت در زمينه نوجوانان، بايد حقوق و امنيت را تثبيت و رفاه و آسايش جسمي و رواني نوجوانان را گسترش دهد1

  .زنداني كردن بايد بعنوان آخرين راه كار در نظر گرفته شود

ن بايد صرفاً در چهارچوب اصول و تشريفات مقرر در اين قواعد و قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت ـ نوجوانا2

محروميت از آزادي نوجوانان، بايد بعنوان آخرين راه كار و براي . از آزادي شان محروم گردند) قواعد پكن(براي نوجوانان 

موارد استثنايي گردد ،اين ضمانت اجرا براي كمترين زمان ممكن بكار رود و كمترين زمان ممكن بكار رود و بايد محدود به 

مدت اين ضمانت اجرا بايد بوسيله مقام قضايي تعيين گردد بدون اينكه احتمال آزادي . بايد محدود به موارد استثنايي گردد

  .زود هنگام وي منتفي گردد

شده توسط سازمان ملل متحد در زمينه حمايت از نوجوانان محروم از  ـ اين قواعد بر آنند كه استانداردهاي حداقل پذيرفته3

آزادي در كليه اشكال، منطبق با حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و با لحاظ خنثي كردن آثار زيانبار كليه اقسام بازداشت را 

  .ايجاد كرده و همنوايي با جامعه را تقويت كنند

تبعيض از هر نوع از قبيل نژاد، رنگ، جنس، سن، زمان، دين، تابعيت، عقايد سياسي ـ اين قواعد بايد بطور منصفانه و بدون 4

و غير آن، اعتقادات فرهنگي يا روشهاي زندگي، اموال، تولد يا وضعيت خانوادگي، ريشه قوي يا اجتماعي و معلوليتها ، اعتقاد 

  .ديني و فرهنگي، روشهاي زندگي و مفاهيم اخالقي نوجوان به اجرا درآيد 

اي در  ـ اين قواعد به منظور ارائه خدمت با استانداردهاي منعطف طراحي شده و تشويق و ارشاد صاحبان مشاغل حرفه5

  .نمايد مديريت سيستم عدالت در زمينه نوجوانان را مقرر مي

نوجواناني كه . رار گيردـ اين قواعد بايد به زبانهاي ملي در اسرع وقت در اختيار نيروي انساني عدالت در زمينه نوجوانان ، ق6

كنند، حق دارند از خدمات يك مترجم رايگان در مواقع  زبان مورد استفاده پرسنل موسسات بازداشت را خوب درك نمي

  .ضروري به ويژه معاينات پزشكي و اجراي مقررات انتظامي بهره مند گردد

كرده يا اين قوانين را متعاقباً بر اساس اين قواعد اصالح  ـ در موارد مناسب دولتها بايد اين قواعد را در قوانين ملي خود درج7

كنند و جبران خسارت موثري را براي نقض آن شامل پرداخت غرامت در خصوص آسيبهاي جسماني وارد به نوجوانان در 

  .دولتها همچنين بايد بر اجراي اين قواعد نظارت نمايند. نظر بگيرند

ر، افزايش آگاهي عمومي در اين خصوص كه مراقبت از نوجوانان بازداشت شده و ـ مقامات ذيصالح بايد بطور همه سونگ8

زمينه سازي براي بازگشت آنها به جامعه يك خدمت اجتماعي واجد اهميت زايدالوصف است را دردستور كار خود قرار دهند 

  .و جوامع محلي آنها صورت پذيرد و براي نيل به اين منظور، بايد اقداماتي در زمينه تقويت تماسهاي آزاد بين نوجوانان

ـ هيچيك از مندرجات اين قواعد نبايد بنحوي تفسير گردد كه مانع اجراي اسناد و استانداردهاي حقوق بشري ذيربط سازمان 9

ملل متحد كه بوسيله جامعه بين المللي به رسميت شناخته شده است كه در زمينه تضمين حقوق، مراقبت و حمايت از نوجوانان ، 

  .ودكان و اشخاص جوان بسيار سودمند است گرددك

، كليه آنها ، بيانگر نوعي تعارض با قواعد مندرج 5تا  2ـ در مواقعي كه اجراي عملي قواعد مخصوص مندرج در قسمتهاي 10

  .در قسمت اخير است، رعايت قواعد اخير بايد بعنوان الزامات حاكم مقدم باشد

  ـ قلمرو اجراي اين قواعد2



 

  :رود هارچوب اين قواعد، تعاريف زير بكار ميـ در چ11

سن كمتر از اين نبايد در زمينه سلب آزادي از كودك توسط . سال سن دارد 18الف ـ نوجوان هر شخصي است كه كمتر از 

  .قانون تعيين مجاز دانسته شود

عه بازداشتگاه عمومي يا ب ـ محروميت از آزادي، به معني هر شكل از بازداشت يا زندان يا اقامت شخص در يك مجمو

خصوصي است بنحوي كه بر اثر آن شخص نتواند حسب دستور مقام قضايي ، اداري يا ساير مقامات عمومي، به دلخواه خود 

  .ترك كند

. ـ محروميت از آزادي بايد در شرايط و اوضاع و احوالي كه رعايت حقوق بشر نوجوانان را تضمين كند به اجرا در آيد12

هاي سودمندي كه باعث تقويت و بقا سالمت و  مندي از فعاليتها و برنامه ان بازداشت شده در موسسات، بايد بهرهبراي نوجوان

هاي آنها  هايي كه به آنها در تقويت قابليت عزت نقس آنها ميشود، حس مسئوليت آنها را تقويت مي كند و وجهه و مهارت

  .ين گرددبعنوان عضو جامعه موثر است را افزايش ميدهد، تضم

ـ نوجوانان محروم از آزادي به استناد دليلي كه مرتبط با وضعيت آنان است، نبايد حقوق مدني، اقتصادي، سياسي و 13

اجتماعي يا فرهنگي آنها كه آنها حسب حقوق ملي و بين المللي مشمول آن هستند، و آنهايي كه در راستاي محروميت از 

  .آزادي است ناديده گرفته شود 

ايت از حقوق فردي نوجوانان با نگاه ويژه به اساس قانوني اجراي تدابير بازداشتي بايد بوسيله مقامات ذيصالح تضمين ـ حم14

گردد بنحوي كه اهداف سازگاري اجتماعي از طريق بازرسي منظم و ساير ابزارهاي نظارتي بكار رفته، با لحاظ استانداردهاي 

ق ارگاني كه صحيحاً ايجاد شده و داراي اختيار در زمينه ارتباط با نوجوانان است و بين المللي، قوانين ملي و ضوابط از طري

  .هيچگونه وابستگي به موسسات بازداشت ندارد، تضمين گردد

ـ اين قواعد در خصوص كليه اقسام و اشكال موسسات بازداشت ، كه در آن نوجوانان از آزادي شان محروم ميگردند كاربرد 15

هاي تاسيساتي كه در آن نوجوانان بازداشت  اين قواعد، در خصوص كليه موسسات بازداشت و مجموعه 4، 2، 1قسمت . دارد

  .رود بطور ويژه براي نوجوانان دستگير شده يا در انتظار محاكم بكار مي 3ميگردند و قسمت 

  .را در آيدـ اين قواعد بايد در بستر شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غالب هر دولت عضو به اج16

  ـ نوجوانان دستگير شده يا در انتظار محاكمه3

بي گناه فرض ميشوند و بر اين اساس بايد با آنها ) محاكمه نشده(ـ نوجواناني كه دستيگر شده يا در انتظار محاكمه 17

ي استثنايي برخورد گردد از بازداشت قبل از محاكمه بايد در حداكثر قلمرو ممكن خودداري گردد و محدود به وضعيتها

در مواقعي كه بازداشت پيشگيرانه گريز ناپذير است، . گردد، بر اين اساس، كليه مساعي بايد مصروف تدابير جايگزين گردد

ها اختصاص دهند تا حتي االمكان  دادگاههاي اطفال يا ارگانهاي تحقيقاتي بايد بيشترين اولويت را به بررسي سريع اين پرونده

  .بازداشت شدگان محاكمه نشده بايد از نوجوانان محكوميت يافته جدا نگهداري شوند. اه گرددطول زمان بازداشت كوت

ـ شرايطي كه نوجوانان محاكمه نشده تحت آن بازداشت ميشوند بايد منطبق با قواعد مشروحه ذيل، توام با مقررات خاص 18

ول مدت بازداشت و وضعيت قانوني و اوضاع و اي كه ضروري و مناسب است، حاوي الزامات راجع به اصل برائت، ط اضافي

  :اين مقررات بدون اينكه دامنه آن محدود به همين موارد باشد، عبارتند از. احوال نوجوان است، باشد



 

نوجوانان حق مشاوره حقوقي دارند و  بايد بتوانند معاضدت حقوقي را در مواردي كه اين معاضدت در دسترس است، : الف

  .د و با مشاوران حقوقي خود بطور منظم در ارتباط باشندرايگان دريافت كنن

  .اصل حريم خصوصي و اصل محرمانه بودن بايد در اين مراودات تضمين گردد

نوجوانان ، در موارد امكانپذير، بايد اين موقعيت را داشته باشند كه درجستجوي شغل با اجرت، باشند و تحصيالت نظري : ب

 –شغل، تحصيالت و آموزش فني . مع الوصف اجراي اين موضوع الزامي نيست. ا تداوم بخشنداي خود ر حرفه –و آموزش فني 

  .اي نبايد زمينه ساز تداوم بازداشت باشد حرفه

نوجوانان بايد اشيايي را براي ايام فراغت و تفريح كه در تطابق با مصالح ناشي از اجراي عدالت است را دريافت نموده : ج

  .نگهداري كنند

  ره موسسات مربوط به نوجوانان ـ ادا4

  ثبت سوابق: الف

ـ كليه گزارشات، شامل سوابق قانوني، سوابق پزشكي، سوابق رسيدگي انتظامي، و ساير اسناد از اين دست، محتوا و تفصيل 19

طبقه  شود و فقط براي اشخاص ذيصالح قابل دسترسي بوده و بنحوي درمان، بايد در يك فايل شخصي محرمانه كه به روز مي

در صورت امكان، بايد به هر نوجوان اين حق داده شود كه وقايع . بندي گردد كه به راحتي قابل استخراج باشد، نگهداري شود

يا اظهار نظرهاي مندرج در پرونده خود را بمنظور اصالح نظريات غير منصفانه و احراز نشده و  اعتراض به آن مورد برسي  

حق بايد تشريفاتي در نظر گرفته شود كه حسب آن شخص ثالث ذيصالح حق دسترسي و ارائه بمنظور اجراي اين . قرار دهد

حين آزادي سوابق نوجوانان بايد مهر و موم شده و در . نظريه مشورتي در خصوص پرونده حسب درخواست را داشته باشد

  .زمان مناسب محو گردد

فته شود بدون اينكه دستور اعزام وي توسط مقام قضايي، اداري يا ـ هيچ نوجواني نبايد توسط موسسات اجراي بازداشت، پذير20

اي كه  هيچ نوجواني نبايد در موسسه. جزئيات اين دستور بايد فوري در سابقه درج گردد. ساير مقامات عمومي صادر شده باشد

  .ثبت سابقه در آن وجود ندارد بازداشت شود

  پذيرش ، ثبت، اعزام و انتقال: ب

گردند، يك ثبت سوابق جامع و مطمئن حاوي اطالعات ذيل بايد در خصوص هر  ني كه نوجوانان بازداشت ميـ در هر مكا21

  :نوجوان پذيرفته شده نگهداري شود

  اي نوجوان اطالعات راجع به هويت شناسنامه: الف

  وقايع ذيربط و داليل اعزام و مقام صالح ذيربط: ب

  روز و ساعت پذيرش، انتقال و آزادي: ج

فصيل اعالمات به والدين و سرپرستان در هر مورد از پذيرش، انتقال و آزادي نوجوان بمنظور حفاظت از آنها هنگام ت: د

  اعزام

  .هـ جزئيات مسائل جسمي و رواني شناخته شده از قبيل سوء مصرف مواد مخدر و الكل



 

به والدين و سرپرستان يا بستگان نزديك  ـ اطالعات راجع به پذيرش، مكان نگهداري، انتقال و آزادي بايد بدون تاخير22

  .نوجوان ذيربط برسد

ـ در اولين فرصت بعد از پذيرش، گزارش كامل و اطالعات ذيربط در خصوص وضعيت شخصي و اوضاع و احوال هر 23

  .نوجوان بايد مشخص و به اداره زندان ارائه گردد

م بر موسسات بازداشت و يك برگه حاوي حقوق و تكاليف ـ هنگام پذيرش كليه نوجوانان بايد يك تصوير از قواعد حاك24

آنها به زباني كه ميتوانند آنرا بفهمند توام با نشاني مقامات ذيصالحي كه شكايات را دريافت مي كنند همچنين نشاني آژانسها 

وجوانان كه بيسواد براي آندسته از ن. اي كه معاضدت قانوني ارائه ميدهند، دريافت دارند و سازمانهاي خصوصي يا عمومي

اي كه به آنها امكان درك كامل آنرا بدهد  هستند يا نميتوانند زبان را بصورت نوشته درك كنند، اين اطالعات بايد به شيوه

  .ارائه گردد

 ـ به كليه نوجوانان بايد، براي فهم ضوابط حاكم بر سازمان داخلي موسسه، اهداف و روش ارائه مراقبت، الزامات انتظامي و25

هاي مجاز كسب خبر و تقديم شكوائيه و ساير موضوعاتي كه براي توانمندسازي آنها براي درك  تشريفات ذيربط، ساير شيوه

  .كامل حقوق و تكاليف آنها حين بازداشت ضروري است، مساعدت شود

كه هيچگونه امكان ايجاد سختي  ـ انتقال نوجوانان بايد به هزينه اداره در وسايل نقليه داراي تهويه و نور كافي، در شرايطي26

  .نوجوانان نبايد از يك مكان به مكان ديگر بصورت خودسرانه منتقل گردند. يا عدم احترام وجود نداشته باشد صورت پذيرد

  طبقه بندي و اقامت : ج

و اجتماعي  ـ در اولين فرصت بعد از پذيرش، بايد با هر يك از نوجوانان مصاحبه صورت گيرد و يك گزارش روانشناسي27

كليه عوامل مربوط به نوع و سطح مخصوص مراقبت و برنامه هايي كه براي نوجوان الزم است را مشخص كند بايد آماده و 

اين گزارش ، توام با گزارش پزشكي كه نوجوان حين پذيرش معاينه كرده است، بايد به مدير موسسه بمنظور تعيين . ارائه گردد

پرسنل آموزش ديده موسسه بايد يك . اي الزم باشد وان در مواقعي كه درمان بازپرورانه ويژهمناسب ترين محل نگهداري نوج

طرح درماني مكتوب ناظر به شخص خاص حاوي اهداف درمان و چهارچوب زماني و ابزارها، مراحل و طول مدت زماني كه 

  .آيد را تهيه و ارائه دهند اهداف مزبور بدست مي

اً بايد در شرايطي كه امكان بر آورده ساختن كليه نيازهاي خاص جايگاه و الزامات ويژه آنها ـ بازداشت نوجوانان صرف28

مرتبط با سن، شخصيت، جنس و نوع جرم همچنين سالمت جسماني و رواني فراهم باشد صورت پذيرد و اينكه بايد حمايت از 

ي در زمينه جداسازي طبقات مختلف نوجواناني كه معيار اصل. آنها در قبال اثرات زيان بار و موقعيتهاي خطر تضمين شود

آزادي آنها سلب گرديده است، نوع مراقبتي است كه به مطلوبترين نحو به نيازهاي ويژه اشخاص مشمول و حمايت از تماميت 

  .فيزيكي، ذهني و اخالقي و آسايش آنها پاسخ دهد

تحت . گردند مگر اينكه جملگي آنها عضو يك خانواده باشند ـ در كليه موسسات بازداشت، نوجوانان بايد از بزرگساالن جدا29

اند بعنوان جزيي از يك برنامه خاص  شرايط كنترل شده، نوجوانان ممكن است در معيت بزرگساالني كه به دقت انتخاب شده

  .كه بنظر مي رسد به حال نوجوانان ذيربط سودمند است، از هم جدا نشوند



 

موسسات باز موسساتي هستند كه تدابير امنيتي آن مفقود يا . نوجوانان بايد تاسيس گرددـ موسسات باز بازداشت براي 30

تعداد نوجوانان بازداشت شده در موسسات . تعداد افراد چنين موسسه بازداشت بايد تا حد امكان كم باشد. بسيار كم است

موسسات بازداشت نوجوانان بايد غيرمتمركز بوده . اي كم باشد كه زمينه ي فرد ي سازي اقدامات را فراهم كند بايد به اندازه

  .شان را تسهيل كند اي باشد كه دسترسي و تماس بين نوجوانان و خانواده و مساحت آن به اندازه

  .موسسات كوچك بازداشت، بايد تاسيس شده و با قضاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه متناسب گردند

  دـ فضاي فيزيكي و خوابگاه

جواناني كه آزادي آنها سلب گرديده است ، حق دسترسي به تسهيالت و خدماتي كه در بردارنده كليه نيازهاي راجع به ـ نو31

  .سالمت و كرامت انساني آنهاست را دارند

درمان در حين اقامت با لحاظ نياز  ـ نماي موسسات بازداشت نوجوانان ، و فضاي فيزيكي بايد در تطابق با هدف بازپروري32

جوانان به حريم شخصي عواطف و احساسات، موقعيتهاي تجمع با همساالن و شركت در ورزش و تمرين جسماني و فعاليتهاي نو

طرح و ساختمان موسسات بازداشت نوجوانان بايد داراي كمترين ريسك آتش سوزي باشد و راه . موضوع اوقات آزاد باشد

تم موثر هشدار در موارد آتش سوزي همچنين تشريفات رسمي و مانور بايد يك سيس. ورود آن براي اشخاص ثالث مسدود باشد

موسسات بازداشت نبايد در مكانهاي مستقر گردند كه در آن براي . آموزشي بمنظور تضمين امنيت نوجوانان وجود داشته باشد

  .هايي وجود دارد سالمت مخاطرات و دل نگراني

ا تعداد كم و رختخواب شخصي است كه بايد بر اساس استاندارد محلي ـ وسايل خواب بطور معمول شامل تختخوابهايي ب33

ها شامل اتاقهاي شخصي و خوابگاههاي  در طي ساعات خواب بايد يك بازرسي منظم غير محسوس از كليه خوابگاه. تهيه گردد

دهاي محلي و ملي، بايد براي هر نوجوان با لحاظ استاندار. گروهي بمنظور تضمين حمايت از هر يك از نوجوانان بعمل آيد

شخصي كافي كه هنگام استفاده تميز باشد، در نظر گرفته شود و در شرايط مطلوب نگهداري و بمنظور اطمينان از   رختخواب

  .تميز در مواقع الزم تعويض گردد

در مواقع لزوم با ـ سرويسهاي بهداشتي، بايد با رعايت استاندارد كافي بنحوي نصب گردند كه هر نوجواني بتواند از آن 34

  .لحاظ احتياجات فيزيكي و در خلوت و با شيوه پاك و شايسته استفاده كند

حق هر . ـ در اختيار داشتن اشياء شخصي، ركن اساسي حق خلوت است و براي رفاه و آسايش رواني نوجوان ضروري است35

ري مناسب براي آنها بايد بطور كامل به يك از نوجوانان براي در اختيار داشتن اشياء شخصي و داشتن تسهيالت نگهدا

اي كه نوجوانان نميتوانند آنرا نزد خود نگهدارند يا آن دسته از  لوازم شخصي. رسميت شناخته شده و مورد احترام قرار گيرد

د باي. فهرست اين اشياء بايد به امضا نوجوان برسد. اند بايد در يك مكان مطمئن نگهداري شود اشيايي كه ضبط گرديده

كليه اين اشياء و وجوه نقد بايد در زمان آزادي به . اي فراهم شود كه اشيا مزبور در شرايط مناسبي نگهداري شوند زمينه

. مگر آن قسمت از وجوه نقدي كه او مجاز به مصرف يا ارسال اموال به خارج از موسسات بوده است. نوجوان برگردانده شود

ا دارو در تصرف وي كشف شود، مامور پزشكي در خصوص نوع استفاده از آن اظهار اگر نوجوان هر نوع دارو را دريافت ي

  .نظر خواهد كرد



 

موسسات بازداشت، بايد براي هر نوجوان البسه شخصي . ـ حتي االمكان، نوجوانان بايد از البسه شخصي خود استفاده نمايند36

و اين اقدام نبايد به هيچ نحو . المت مطلوب تامين نماينداي كه كافي و مناسب شرايط آب و هوايي باشد را بمنظور تضمين س

كنند بايد اجازه داشته باشند  نوجواناني كه به هر دليل از موسسه منتقل ميشوند يا آنجا را ترك مي. ترذيلي و توهين آميز باشد

  .كه لباس شخصي خود را به تن كنند

هاي غذايي معمولي و  نوجوان غذايي كه بطور مناسب تهيه و در وعدهاي را فراهم كند كه هر   هر موسسه بازداشت، بايد زمينه

هاي غذايي، بهداشتي، و سالمت است و حتي االمكان الزامات ديني و  با كيفيت و كميتي كه مطابق استانداردهاي برنامه

  .ن در دسترس باشدآب نوشيدني سالم بايد براي هر نوجوان براي هر زما.فرهنگي را نيز در بر دارد را دريافت كند  

  ـ تحصيالت، آموزشهاي حرفه اي و اشتغال9

ـ هر نوجواني كه در سن اجباري مدرسه قرارداد حق تحصيل مناسب نيازها و توانائيهاي خود كه بمنظور آماده سازي 38

و در مدارس  اين تحصيالت حتي االمكان بايد خارج از موسسات بازداشت. بازگشت وي به جامعه طراحي گرديده است را دارد

و در هر مورد بوسيله آموزگاران حايز شرايط از طريق برنامه هايي كه با سيستم آموزشي كشور ذيربط هماهنگ ارائه گردد تا 

اي را به نوجوانان  اداره بازداشتگاه بايد توجه ويژه. پس از آزادي نوجوانان بتوانند تحصيالت خود را بدون مشكل ادامه دهند

نوجواناني كه بيسواد يا داراي مشكالت شناختي يا . جي يا با نيازهاي خاص فرهنگي و قومي معطوف داردداراي تابعيت خار

  .فراگيري هستند حق دارند كه از آموزش خاص استفاده كنند



 

شويق نوجوانان باالتر از سن اجباري مدرسه كه تمايل به ادامه تحصيل دارند بايد براي انجام موضوع مجاز بوده و بدان ت - 39

  .هاي تحصيلي مناسب فراهم گرددگردند و كليه تالشها بايد مقدمات دسترسي آنان به برنامه

اي به اين موضوع كه گردد نبايد هيچ گونه اشارههاي تحصيلي كه به نوجوانان در بازداشت اعطا ميديپلم يا گواهينامه - 40

  .نوجوان آنرا در موسسه بازداشت اخذ كرده است ، داشته باشد

اي حاوي كتابهاي آموزشي و سرگرم كننده و مجالت ادواري مناسب هر موسسه بازداشت، بايد دسترسي به كتابخانه - 41

نوجوانان فراهم كند و بايد اين نوجوانان به استفاده كامل از آن تشويق گرديده و قابليت استفاده از آن به آنها آموزش داده 

  .شود

  .اي در موسسات مشابه را دارد تا او را آماده استخدام در آينده كنداي حرفههر نوجوان حق دريافت آموزشه - 42

با التفات صحيح به انتخاب مناسب حرفه و الزامات اداره موسسات، نوجوانان بايد قادر باشند كه نوع كاري كه تمايل به  - 43

  .انجام ان دارند را خود انتخاب كنند

لي حمايتي قابل اجرا در زمينه كودكان كارگر و كارگران جوان بايد درخصوص الملكليه استانداردهاي ملي و بين -44

  .نوجوانان محروم از آزادي نيز به اجرا درآيد

هنگام خاتمه . االمكان، بايد امكان كار با مزد براي نوجوانان ، چنانچه در محل اين موضوع ميسر باشد، فراهم گرددحتي -45

نوع كار بايد از نوعي باشد كه سبب . ابي مناسب در موقع بازگشت به جامعه، تسهيل گردداي بايد امكان شغل يآموزش حرفه

  .ارائه آموزش مناسبي كه بحال نوجوان پس از آزادي سودمند است، گردد

سازمان و روشهاي انجام كار پيشنهادي در موسسات بازداشت، بايد حتي االمكان شبيه كارهاي در جامعه باشد، بنحوي كه 

  .اي عادي را فراهم كندنوجوانان شرايط زندگي حرفهبراي 

منافع حاصل از نوجوانان و آموزشهاي . هر نوجواني كه به كار اشتغال دارد بايد حق دريافت مزد منصفانه را داشته باشد -46

وجوانان در حد بخشي از درآمد ن. اي آن نبايد تحت الشعاع هدف جلب منفعت براي موسسه بازداشت يا شخص ثالث باشدحرفه

نوجوان بايد حق . متعارف بايد كنار گذاشته شود تا سبب ايجاد يك پس انداز شده و هنگام آزادي به نوجوانان تاديه گردد

استفاده از باقيمانده درآمد بمنظور خريد چيزهايي حسب تشخيص خود را داشته يا آنرا به بزهديده جرم خود اختصاص دهد 

  .ا ساير اشخاص خارج از موسسه بازداشت بفرستديا آنرا به خانواده خود ي

  تفريحات و سرگرمي: و

هر نوجوان بايد حق داشته باشد تا زمان مناسبي از روز را براي فعاليت آزاد در فضاي باز در صورتيكه شرايط آب و  -47

. ر حد متعارف بايد فراهم گردددر اين زمان آموزشهاي فيزيكي و تفريحي مناسب د. هوايي اجازه دهد، در اختيار داشته باشند

براي هر نوجوان بايد يك وقت زايد بر اين .  فضاي مناسب، تجهيزات و وسايل بايد براي اين فعاليتها در نظر گرفته شود

ميزان براي ساير كارهاي شخصي در نظر گرفته شود كه بخشي از ان در صورت تمايل نوجوان بايد به هنرها و افزايش 

هاي ارائه شده موسسه بازداشت بايد تضمين كند كه هر نوجوان قادر به شركت در برنامه. ي اختصاص يابدامهارتهاي حرفه

  .در زمينه آموزش فيزيكي باشد

  .آموزش و درمان بازتواني جسمي بايد زير نظر پزشك درخصوص نوجواناني كه به آن نياز دارند ارائه گردد



 

  

  دين : ز

باشد كه حسب الزامات دين يا زندگي معنوي خود، به ويژه از طريق حضور در سرويسها يا  هر نوجوان بايد اجازه داشته -48

يا  اش و در اختيار داشتن كتابهاي ضروريجلسات منعقده در موسسات بازداشت يا از طريق بجا آوردن تكاليف مذهبي

چنانچه موسسات بازداشت داراي تعداد  .اش الزم است و آموزش اقتصادي اقدام كندچيزهايي كه براي اجراي تكاليف ديني

كافي زنداني از مذهب خاص باشد، يك يا بيش از يك نماينده حايز شرايط آن دين بايد منصوب يا انتخاب گردند و بايد به 

آنها اجازه داده شود كه خدمات منظمي را ارائه داده و بطور خصوصي به نوجوانان حسب درخواستشان مالقاتهاي مذهبي 

هر نوجواني حق دارد چنين مالقاتهايي را از نمايندگان حايز شرايط و مذهب حسب انتخاب خود را در دسترس . كندبرقرار 

همچنين بايد حق داشته باشد از دريافت خدمات مذهبي خودداري نمايد و آزادانه آموزش، مشاوره مذهبي را رد .  داشته باشد

  .كند

  مراقبت پزشكي: ح

بت پزشكي كافي خواه پيشگيرانه و خواه درماني شامل مراقبتهاي دندانپزشكي، چشم پزشكي و هر نوجوان بايد مراق -49

. اي كه از نظر پزشكي تجويز شده است را دريافت داردهاي خاص غذاييسالمت رواني همچنين محصوالت دارويي و برنامه

ت شده از طريق تسهيالت و خدمات درماني مناسب اي، در موارد امكانپذير، بايد، براي نوجوانان بازداشچنين مراقبت پزشكي

اي كه موسسات بازداشت در آن قرار دارد با هدف پيشگيري از لكه دار شدن نوجوانان و حس احترام به خود و جامعه

  .سازگاري با جامعه در نظر گرفته شود

، براي ثبت و مالحظه سابقه درماني هر نوجوان حق دارد بوسيله يك پزشك فوراً و به محض پذيرش در موسسات بازداشت - 50

  .نمايد، معاينه گردداي كه مراقبت پزشكي را ضروري ميو تشخيص شرايط فيزيكي و رواني

خدمات پزشكي مقرر براي نوجوانان بايد درصدد كشف و درمان هر گونه بيماري جسماني و سوء مصرف موادمخدر يا  - 51

هر موسسه بازداشت نوجوانان بايد دسترسي فوري به . وان با جامعه گردد باشدساير شرايطي كه ممكن است مانع سازگاري نوج

تسهيالت و تجهيزات مناسب با تعداد و ضرورتهاي اشخاص و با توجه به تعداد نيروي انساني آموزش ديده براي مراقبت از 

  .نوع پيشگيرانه، و انجام موارد اورژانسي پزشكي داشته باشد

دهد كه نشان دهنده مشكالت جسمي يا اش گله مند است يا مجموعه عالئمي را از خود بروز ميبيماريهر نوجوان بيمار كه از 

  .رواني است، بايد فوري بوسيله مأمور پزشكي مورد معاينه قرار گيرد

ان، با هر مأمور پزشكي كه داليلي در دست داشته باشد كه او را معتقد كند كه آسيبهاي  بيماري جسمي يا رواني نوجو - 52

طوالني شدن بازداشت افزوده شده يا افزايش خواهد يافت، شرايط آسيب زا يا هر شرط ديگر مربوط به بازداشت بايد فوري به 

  .مدير موسسه بازداشت ذيربط و به مقام مسئول مستقل در زمينه صيانت از رفاه نوجوان گزارش گردد

با پيش . ك موسسه تخصصي تحت مديريت پزشكي مستقل درمان شودنوجواني كه به بيماري رواني مبتالست، بايد در ي - 53

اي بمنظور تضمين استمرار هر گونه مراقبت سالمت رواني پس از آزادي بيني ترتيبات  و آژانسهاي مناسب بايد اقدامات مرحله

  .اتخاذ گردد



 

اي كه بوسيله نيروي انساني روريهاي بازپموسسات بازداشت نوجوانان بايد پيشگيري تخصصي از سوء مصرف و برنامه -54

ها بايد براساس سن، جنسيت، و ساير الزامات نوجوانان اين برنامه. آيد، را مورد قبول قرار دهندحايز شرايط به اجرا در مي

زدايي تحت نظر نيروي انساني آموزش ديده تنظيم و براي نوجوانان معتاد به الكل يا مشمول و تسهيالت و خدمات سم

  .در در دسترس باشدموادمخ

بطور ويژه اين اقدامات نبايد با لحاظ اخذ اطالعات يا اعتراف، بعنوان مجازات يا بعنوان وسيله براي محدود كردن نوجوانان 

تجويز هر نوع . از نوجوانان هرگز نبايد براي استفاده آزمايشگاهي براي بررسي آثار داروها و درمان استفاده گردد. بكار رود

  .ه بايد بوسيله پرسنل پزشكي ذيصالح تجويز و تحويل گردددارو هميش

  

  گزارش بيماري، جراحات و مرگ: و

اند حق دارند از وضعيت سالمت نوجوان خانواده يا سرپرستان نوجوان و ساير اشخاصي كه بوسيله نوجوان تعيين شده -56

مدير موسسات . فاق افتاده است، مطلع گردندحسب درخواست، و در مواقعي كه تغييرات مهمي در زمينه سالمت نوجوان ات

اي كه بازداشت، بايد في الفور خانواده يا سرپرستان نوجوان ذيربط يا ساير اشخاص تعيين شده را در موارد مرگ، بيماري

شت انتقال نوجوان به مراكز درماني خارج از موسسه را ضروري كند يا وضعيتي كه نيازمند مراقبت باليني در موسسه بازدا

همچنين موضوع بايد به مقامات كنسولي دولتي كه نوجوان تبعه خارجي شهروند . ساعت باشد، را مطلع نمايد 48براي بيش از 

  .آن است، ابالغ گردد

در مورد مرگ نوجوان در طول دوره زماني محروميت از آزادي، خويشاوندان نزديك حق دارند گواهي مرگ را بررسي  -57

در صورت مرگ نوجوان در بازداشت، بايد يك تحقيق . ا رويت كنند، و شيوه تحويل جنازه را تعيين كنندجنازه متوفي ر. كنند

اين تحقيقات همچنين . مستقل در زمينه داليل مرگ صورت پذيرد، گزارش موضوع در دسترس خويشاوندان نزديك قرار گيرد

افتد و داليلي وجود داشته باشد كه مرگ مزبور با ايام ميبايد در مواقعي كه مرگ نوجوانان تا شش ماه پس از آزادي اتفاق 

  .بازداشت در ارتباط است بعمل آيد

هر نوجوان بايد در اولين زمان ممكن، از مرگ، بيماري شديد يا جراحات وارد به اعضا درجه يك خانوادگي مطلع گردد  -58

  .وفي شركت كرده يا بر بالين خويشاوند مريض حاضر شودو بايد براي او موقعيتي فراهم گردد كه او در مراسم كفن و دفن مت

  

  ترارتباط با جامعه گسترده: ز

كليه وسايل بايد بمنظور تضمين ارتباط نوجوانان با دنياي خارجي كه بخشي از حق بر رفتار منصفانه و انساني است و  -59

به نوجوانان بايد اجازه داده شود تا با خانواده، . دد براي آماده سازي نوجوانان براي بازگشت به جامعه الزامي است، فراهم گر

دوستان و ساير اشخاص يا نمايندگان سازمانهاي معتبر ارتباط داشته باشند، موسسات بازداشت را براي ديدن خانه و خانواده 

  .ده شوداي و ساير ادله با اهميت به وي داترك كرده و اجازه مخصوص براي ترك موسسه به داليل تحصيلي، حرفه

چنانچه نوجوان در حال سپري كردن مجازات است، زماني كه در بيرون از موسسات بازداشت سپري گرديده است بايد از 

  .زمان مجازات كسرگردد



 

هر نوجوان بايد حق دريافت تنظيم و سريع مالقات، علي االصول يكبار در هفته، و در هر حال نه كمتر از يك روز در ماه،  - 60

  .ياز نوجوان به خلوت، تماس و ارتباط نامحدود با خانواده و وكيل مدافع مرتفع گردد داشته باشدبنحوي كه ن

هر نوجوان بايد حق ارتباط  كتبي يا  تلفني حداقل دو بار در هفته با اشخاص خاص حسب انتخاب خود داشته باشد مگر  - 61

مندي از اين وان در مواقع ضروري بايد بمنظور تعميق بهرههر نوج. اينكه اجراي موضوع از نظر قانوني محدوديت داشته باشد

  .هر نوجوان بايد حق دريافت مكاتبه داشته باشد. حق، مورد معاضدت قرار گيرد

ها، مجالت ادواري، و ساير نشريات ،  به نوجوانان بايد اين موقعيت را داشته باشند كه  بطور منظم به   اخبار  روزنامه - 62

وبايد بتواند از  طريق مالقات با نمايندگان هر گونه باشگاه قانوني يا .  هاي تلويزيوني  دسترسي داشته باشدراديو و برنامه

  .سازماني كه نوجوانان در آن ذينفع است، خود را از جريان آخرين اخبار  آگاه نگهدارد

  

  محدوديتها در زمينه ي اجبار فيزيكي و استفاده از زور: ح

  .زير 64عمال ممنوعيت و زور بهر منظور كه باشد بايد ممنوع گردد مگر در قلمرو مندرج در ماده توسل به وسايل ا - 63

وسايل ممنوعيت و اعمال زور صرفاً در موارد استثنايي ، آنهم در مواردي كه ساير روشهاي كنترلي بكار رفته نتيجه بخش  -64

اين . تواند بكار رودابط مجاز و به دقت تعيين شده باشد مينباشد و صرفاً بهمان نحو كه بطور آشكار بوسيله قانون و ضو

حسب دستور مدير اداره، . موارد نبايد غيرانساني و خوار كننده باشد و بايد بطور محدود و در كمترين زمان ممكن بكار رود

در . خريب شديد اموال بكار رودتواند بمنظور ممانعت نوجوانان از ايراد صدمه بخوديا ايراد صدمه به ديگران يا تاين وسايل مي

اينگونه موارد، مدير در مرحله اول بايد، با نيروي انساني پزشكي و ساير نيروهاي ذيربط مشورت كرده و موضوع را به مقامات 

  .اداري مافوق گزارش نمايد

  .رند بايد ممنوع گرددبحمل و استفاده از اسلحه بوسيله پرسنل در كليه مواردي كه نوجوانان در بازداشت به سر مي -65

  ط ـ آيين دادرسي انتظامي

هر گونه تدبير و تشريفات انتظامي، بايد در چارچوب ابقاء مصالح امنيتي و زندگي اجتماعي مبتني بر نظم بوده و بايد  -66

د و رعايت منطبق با كرامت ذاتي نوجوان و هدف بنيادين مراقبت در موسسه، يعني، ايجاد تدريجي حس عدالت، احترام به خو

  .حقوق اساسي ساير اشخاص باشد

هر گونه تدبير انتظامي موجب رفتار خشن، غيرانساني يا خوار كننده بايد به تفصيل ممنوع گردد از قبيل مجازات بدني،  -67

 اقامت دادن در سلول تاريك، بازداشت در سلول انفرادي يا ساير مجازاتهايي كه ممكن است سالمت جسمي و رواني نوجوان

كار  .كاهش جيره غذايي و محدوديت يا منع تماس با اعضا خانواده بهر منظور كه باشد بايد ممنوع گردد.ذيربط را متاثر سازد

هميشه بايد بعنوان يك ابزار آموزشي و وسيله افزايش حس احترام به خود در نوجوان با هدف بازگشت به جامعه بكار رود و 

هيچ نوجواني نبايد براي يك تخلف انتظامي بيش از دو بار با ضمانت . امي محسوب گرددنبايد بعنوان يك ضمانت اجراي انتظ

  .اجرا مواجه گردد

  .گردد ، بايد ممنوع شودضمانت اجراهايي كه بابت تخلف يك فرد بر الباقي افراد نيز اعمال مي



 

اظ كامل خصوصيات اساسي، نيازها و قوانين و مقررات مصوب مقام اداري ذيصالح بايد شامل ايجاد هنجارهايي با لح -68

  :حقوق نوجوانان به شرح ذيل باشد

  .آوردرفتاري كه جرم انتظامي را به وجود مي: الف

  .اي كه ممكن است اعمال گرددنوع و مدت زمان ضمانت اجراهاي انتظامي: ب

  .مقامي كه صالحيت تحميل اين ضمانت اجرا را دارد: ج

  .نظر را داردمقامي كه صالحيت بررسي تجديد: د

گزارش راجع به سوء رفتار بايد فوري به مقام ذيصالحي تقديم گردد كه وظيفه تصميم گيري در آن موضوع را بدون  -69

  .كندمقام ذيصالح با بررسي عميق پرونده به موضوع رسيدگي مي. تأخير ناموجه بر عهده دارد

گر با لحاظ شرايط مقرر در قانون و مقررات الزم االجرا آنهم هيچ نوجواني نبايد مشمول ضمانت اجراي انتظامي گردد م - 70

  .بصورت مضيق

اي كه سبب درك كامل موضوع توسط نوجوان هيچ نوجواني نبايد مجازات گردد مگر اينكه قبالً به وي از تخلف مزبور به شيوه

سوابق . به مقام صالح بيطرف داده شود گرديده اطالع داده شده و به وي موقعيت مناسبي براي ارائه دفاع شامل حق تجديدنظر

  .هاي انتظامي نگهداري شودكامل بايد براي كليه رسيدگي

هيچ نوجواني وظيفه ندارد در اعمال انتظامي داراي مسئوليت گردد مگر در نظارت بر فعاليتهاي خاص اجتماعي،  - 71

  .هاي خود ـ گردانيتحصيلي يا ورزشي يا در برنامه

  

  ي به شكاياتبازرسي و رسيدگ: ي

بايد به بازرسان ذيصالحيت يا مقام مشابهي كه بطور صحيح ايجاد و مستقل از اراده موسسه است، براي بازرسي متناوب  - 72

اين بازرسان بايد از كليه تضمينات راجع به استقالل در اجراي اين . يا اجراي بازرسي غيرمترقبه اختيارات الزم تفويض گردد

  .مند باشندوظيفه بهره

اي كه نوجوان در آن بازداشت است مشغول به كارند، كليه بازرسان بايد به كليه اشخاصي كه استخدام شده يا در موسسه

  .نوجوانان و كليه سوابق اين موسسات دسترسي نامحدود داشته باشند

كند بايد در ليت مياي كه در معيت مقام بازرسي كننده، يا در سرويس بهداشت عمومي فعامأمورين ذيصالح پزشكي - 73

بازرسي حضور داشته و شكايات را براساس قواعد مربوط به اوضواع و احوال فيزيكي، بهداشتي، اتاقهاي خواب، غذا، خدمات 

هاي مرتبط با شرايط زندگي در موسسه كه بر سالمت جسماني و رواني نوجوانان موثر ورزشي و پزشكي همچنين ساير جنبه

  .جوان حق دارد با بازرس بطور محرمانه گفتگو كندهر نو. است، بررسي كنند

اين گزارش بايد شامل ارزيابي در زمينه تطبيق . هاي خود را ارائه دهدپس از خاتمه بازرسي، بازرس بايد گزارش يافته -74

باق با آن هايي درخصوص اقداماتي كه بايد براي تضمين انطموسسات بازداشت با قواعد حاضر و ساير مقررات ملي ، توصيه

هر واقعيت كشف شده توسط بازرسي كه نشانگر نقض مقررات قانوني مربوط به حقوق نوجوان يا . در نظر گرفته شود باشد

  .اداره موسسات بازداشت نوجوانان است بايد به مقامات ذيصالح بمنظور تحقيقات و تعقيب منعكس گردد



 

استها و شكايات خود را به مدير مؤسسات بازداشت يا نمايندگان هر نوجوان بايد اين امكان را داشته باشد كه درخو -75

  .ذيصالح خود تقديم كند

هر نوجوان بايد اين حق را داشته باشد بدون سانسور در محتوا، درخواست يا شكايت خود را به اداره مركزي، مقام  -76

  .يج آن بدون تأخير مطلع گرددقضايي يا ساير مقامات ذيصالح از طريق كانالهاي مصوب تقديم كرده و از نتا

بمنظور دريافت و تحقيق در مورد شكايات ارائه شده توسط ) دفتر رسيدگي به شكايات(بايد تالش گردد يك دفتر مستقل  -77

  .شان تاسيس گردد تا در زمينه دست يابي به يك راه حل منصفانه همكاري نمايدنوجوانان محروم از آزادي

هاي داراي فعاليت انسان ق را داشته باشد كه از مساعدت اعضا خانواده، مشاوران حقوقي، گروههر نوجوان بايد اين ح -78

براي نوجوانان بي سواد بايد مساعدت در . دوستانه يا در صورت امكان ساير افراد بمنظور تنظيم و تقديم شكايت استفاده كند

پردازد وصي و سازمانهايي كه به ارائه مشاوره حقوقي مينظر گرفته شود و در صورت نياز از خدمات آژانسهاي عمومي و خص

  .يا براي دريافت شكايات داراي صالحيت هستند استفاده كنند

  

  بازگشت به جامعه: ك

كليه نوجوانان بايد از ساز و كارهايي كه بمنظور كمك به آنها بمنظور بازگشت به جامعه، زندگي خانوادگي، استخدام يا  -79

هاي تشريفات شامل تشريفات آزادي پيش از موعد و دوره. مند شوندزادي در نظر گرفته شده است، بهرهتحصيالت بعد از آ

  .خاص بايد در چهارچوب اين هدف پيشنهاد گردد

ها به اين مقامات ذيصالح بايد خدمات راجع به مساعدت به نوجوانان در زمينه بازسازي خود در جامعه و كاهش آسيب - 80

در قلمروي كه امكان پذير است اين خدمات بايد براي نوجوانان محل اقامت مناسب، شغل، . ائه و تضمين كنندنوجوانان را ار

نمايندگان . آميز را تضمين نمايندپوشاك و وسايل الزم بمنظور حفظ خود حين آزادي با هدف تسهيل بازسازگاري موفقيت

رت قرار گرفته و به نوجوانان هنگام بازداشت با اين رويكرد كه به نمايند بايد مورد مشوآژانسي كه اين خدمات را منظور مي

  .آنها در بازگشت به جامعه مساعدت كند، دسترسي داشته باشند

  

  نيروي انساني: ل

تعداد الزم از  كارشناسان از جمله  آموزش دهندگان، آموزش  متشكل ازنيروي انساني بايد حايز شرايط بوده و  - 81

كارشناسان مزبور و ساير كارشناسان . ، مشاوران، مددكاران اجتماعي، روانپزشكان و روانشناسان باشددهندگان حرفه و فن

اين موضوع مانع بكارگيري كارگران پاره وقت يا داوطلب در مواقعي كه . بايد علي القاعده بطور تمام وقت استخدام گردند

موسسات بازداشت بايد از كليه منابع . باشدكافي و سودمند است نمي ميزان حمايت يا آموزشي كه آنها توان ارائه آنها را دارند

اعاده وضع به حالت سابق، تحصيلي، اخالقي، روحي و ساير منابع با لحاظ نيازها و مشكالت نوجوانان بازداشت شده استفاده 

  .نمايند



 

نيروي انساني را فراهم كند چه اداره مناسب اداره بازداشتگاه بايد زمينه انتخاب دقيق و استخدام اقسام درجات وا نواع  - 82

اي در زمينه تعامل با نوجوانان همچنين تناسب شخصي موسسات بازداشت منوط به انسجام، انسان مداري توان و قابليت حرفه

  .براي اين شغل است

ام گردد تا نيروي انساني اي با مزد مكفي استخدبمنظور تضمين اهداف مذكور ، نيروي انساني بايد بعنوان مأمور حرفه - 83

نيروي انساني موسسات بازداشت، بايد مستمراً بمظور اجراي دقيق شرح وظايف و . زن و مرد مناسب جذب گرديده باقي بمانند

اي بمنظور ايجاد و در كليه اوقات با چنين شيوه. تكاليف خود به روش انساني، اخالقي، حرفه، منصفانه و روان ترغيب گردند

  .ت نفس نوجوانان رفتار كنند و براي نوجوانان مدل و رويكرد مثبت در زمينه ايفاء نقش را ارائه دهندكسب حس عز

اي را ايجاد كند كه ارتباطات بين دسته جات مختلف نيروي انساني در اداره بازداشتگاه بايد اشكال سازماني و مديريتي -84

اري بين سرويسهاي متنوع مربوط به مراقبت از نوجوانان همچنين هر يك از موسسات بازداشت را تسهيل كند بنحوي كه همك

اي كه داراي ارتباط مستقيم با نوجوانان هستند قادر به ايفاء بين نيروي انساني و اداره با رويكرد تضمين اينكه نيروي انساني

  .پذير باشدوظايف خود در شرايط مطلوب در زمينه اجراي موثر تكاليفشان باشند، امكان

كند بويژه در زمينه روانشناسي شان بنحو موثر ميهايي كه آنها را قادر به انجام تكاليفنيروي انساني بايد در زمينه -85

. المللي حقوق بشر و حقوق كودك از جمله قواعد حاضر آموزش داده شوندكودك، رفاه كودك و هنجارها و استانداردهاي بين

هاي آموزش حين خدمت كه در فواصل مناسب خدمت، اي خود را با حضور در دورهرفهنيروي انساني بايد دانش و توانايي ح

  .شود تثبيت كرده توسعه دهندسازماندهي مي

داراي توانايي اداري و آموزش و تجربه . مدير موسسه بايد بطور مناسب حايز شرايط الزم در زمينه شرح وظايفش باشد -86

  .م وقت به اجرا درآوردمناسب بوده و وظايف خود را بطور تما

در اجراي تكاليف، نيروي انساني موسسه بازداشت، بايد كرامت انساني و حقوق بشر اساسي كليه نوجوانان را به ويژه در  -87

  :موارد زير لحاظ و مورد حمايت قرار دهند

ند  به استناد ضوابط انتظامي تواهيچ يك از نيروها يا كارمندان رسمي موسسه بازداشت تحت هر بهانه يا شرايط، نمي: الف

اصالح و تربيت، مجازات و رفتار خوار كننده، شكنجه با هر درجه از خشونت را ايراد يا تشويق كرده يا ارتكاب آنرا مورد 

  .مسامحه قرار دهند

الحيت گزارش كليه پرسنل بايد به شدت با هر گونه فساد مخالفت و مقابله نموده و موضوع را بدون تأخير به مقامات ذيص: ب

  .نمايند

چنانچه هر يك از پرسنل داليلي در دست داشته باشد كه قواعد . كليه پرسنل بايد قواعد حاضر را مورد احترام قرار دهند: ج

حاضر نقض يا در شرف نقض شديد است، بايد موضوع را به مقامات مافوق يا ارگانهاي كه حق بررسي و حل و فصل موضوع 

  .را دارند گزارش كند

برداري ناصحيح جسمي، جنسي و عاطفي كليه پرسنل بايد از سالمت جسمي و رواني نوجوانان از جمله حمايت در قبال بهره: د

  .و سوءاستفاده بطور كامل حمايت كرده و در مواقع ضروري اقدام فوري براي ارائه مراقبت پزشكي بعمل آورند



 

را مورد احترام قرار دهند و به ويژه كليه موضوعات محرمانه مربوط به كليه پرسنل بايد حق نوجوان براي داشتن  خلوت : هـ 

  .نوجوانان يا خانواده آنها كه بر اثر شغل آنها بدست آمده است بايد محفوظ بماند

كليه پرسنل بايد در صدد كاهش سطح اختالف بين داخل و خارج موسسه بازداشت كه زمينه ساز كاهش رعايت صحيح : و

  .شود برآيندبعنوان يك انسان مي كرامت نوجوانان

  

  1اصول راهنماي اقدام در زمينه كودكان در سيستم عدالت كيفري - 11

، اصول راهنماي حاضر براي اقدام در زمينه كودكان در سيستم 1996ژوالي  23مورخ  13/1996پيرو قطعنامه شماره  - 1

امه اقدام با هدف افزايش استفاده موثر و اجراي هنجارها عدالت كيفري در اجالسيه گروه تخصصي در زمينه بيان جزئيات برن

با حمايت مالي كشور  1997فوريه  25تا  23المللي درخصوص عدالت براي نوجوانان منعقده در وين از و استانداردهاي بين

ات ارائه شده توسط در جريان نهايي سازي اصول راهنماي اقدام، كارشناسان ديدگاه بيان شده و اطالع. اتريش ، نهايي گرديد

  .دولتها را مدنظر قرار دارند

المللي پول و كميته كشور از مناطق گوناگون، نمايندگان مركز حقوق بشر دبيرخانه، صندوق بين 11كارشناس از  29 - 2

  . حقوق كودك همچنين ناظرين سازمانهاي غيردولتي مرتبط با عدالت نوجوانان در اجالسيه مزبور شركت داشتند

هاي ذيربط ملل متحد، دولتهاي عضو كنوانسيون طب اين اصول راهنماي براي اقدام، دبيركل و ساير آژانسها و برنامهمخا -3

حقوق كودك، تا آنجا كه به اجراي موضوع مربوط است همچنين دولتهاي عضو تا آنجا كه به استفاده و اجراي قواعد 

مرتبط است، اصول راهنماي سازمان ملل متحد در  2)قواعد پكن(ن استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانا

و قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از  3)اصول راهنماي رياض(زمينه پيشگيري از جرم توسط نوجوانان 

ناميده » نوجوانان هنجارها و استانداردهاي سازمان ملل متحد در زمينه عدالت براي« آزادي كه از اين پس همگي با عنوان 

  .شودمي

  

  اهداف ، مقاصد و مالحظات اساسي - 1

  :الذكر استاهداف اصول راهنما براي اقدام، ارائه يك چهارچوب براي نيل به مقاصد ذيل - 4

اجراي كنوانسيون حقوق كودك و پيگيري اهداف مندرج در اين كنوانسيون، در بستر اجراي عدالت  در زمينه ي : الف

ن استفاده و اجراي هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زمينه عدالت براي نوجوانان و ساير اسناد ذيربط از نوجوانان همچني

  .4قبيل اعالميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرايم و سوءاستفاده از قدرت

  .تمهيد ضوابط مساعدت براي دول عضو بمنظور اجراي موثر كنوانسيون و اسناد ذيربط: ب

                                                 
 .پيوست –شوراي اقتصادي و اجتماعي  ٣٠/١٩٩٧قطعنامه شماره  -  ١
 .ج مجمع عمومي ، پيوست/٣٣قطعنامه شماره  -  ٢
 .مجمع عمومي، پيوست ١١٢/٤٥قطعنامه شماره  -  ٣
  .مجمع عمومي پيوست ٣٤/٤٠قطعنامه شماره  -  ٤



 

ر راستاي تضمين استفاده موثر از اين اصول راهنماي اقدام، همكاري گسترده بين دولتها، اركان ذيربط سيستم سازمان د - 5

ها، موسسات دانشگاهي، كودكان و ساير اعضا جامعه مدني ضروري اي، رسانهملل متحد، سازمانهاي غيردولتي، گروههاي حرفه

  .است

اصل مبتني باشد كه مسوليت اجراي اين كنوانسيون صريحاً بر عهده دول عضو  اين  اصول راهنماي اقدام بايد بر پايه - 6

  .ذيربط قرار دارد

  .هاي كميته حقوق كودك استپايه اجرايي اصول راهنماي حاضر، توصيه نامه - 7

  :گيردالمللي و ملي بايد مالحظات ذيل مدنظر قرار در استفاده از اين اصول راهنماي اقدام، در دو سطح بين - 8

رعايت كرامت انساني در ارتباط كامل با چهار اصل عمومي مندرج در اين كنوانسيون يعني اصل عدم تبعيض كه خود : الف

، ابقاء منافع كودك، حق حيات، بقاء و توسعه و احترام به نظريات ) زن و مرد(شامل، عواطف و احساسات مربوط به نوع 

  .كودك است

  

  ارهاحقوق مبتني بر معي: ب 105ص 

  .نگاه كلي نگر به اجرا با لحاظ اصل به حداقل رساني استفاده از منابع و عملكرد: ج 105ص 

  همنوايي خدمات بر پايه نظم دروني: د

  مشاركت كودكان و بخشهاي ذيربط جامعه: هـ 

  ايتوانمندسازي شركت كنندگان با اقتباس يك فرايند توسعه: و

  .ه اركان خارجيتثبيت موضوع بدون تداوم وابستگي ب: ز

  .اجرا و قابليت دسترسي منصفانه براي كساني كه نيازشان به دريافت خدمات بيشتر است: ج

  مسئوليت پذيري و شفافيت در روند اجرا: ط

  ي ـ پاسخهاي غيرمستقيم مبتني بر پيشگيري موثر و تدابير جبراني  

بايد به موضوع اختصاص يافته و بطور موثر در كليه سطوح  )انساني، سازماني، تكنولوژيك، مالي و اطالعاتي(منابع كافي  - 9

و در ارتباط با ساير مشاركت كنندگان، شامل دولتها، اركان سازمان ملل متحد ) اي ملي، استاني و محليالمللي، منطقهبين(

ني همچنين ساير ها موسسات دانشگاهي، كودكان و ساير اعضا جامعه مداي، رسانهسازمانهاي غيردولتي، گروههاي حرفه

  .شركت كنندگان مورد استفاده قرار گيرد

المللي در طرحهاي اجراي كنوانسيون حقوق كودك، پيگيري اهداف آن و استفاده و اجراي هنجارها و استانداردهاي بين - 2

  زمينه عدالت براي نوجوانان

  

  تدابير با قابليت اجراي عمومي: الف

فاقد تناقض دروني در قلمرو عدالت نوجوانان بايد با لحاظ وابستگي دروني و عدم  اهميت وجود يك رويكرد ملي جامع و -10

  .قابليت تفكيك حقوق كودك به رسميت شناخته شود



 

  :تدابير مربوط به سياستگذاري، تصميم سازي، رهبري و اصالحات بايد بمنظور تضمين اهداف زير ساماندهي گردد - 11

يون حقوق كودك و هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زمينه عدالت براي اصول و مقررات مندرج در كنوانس: الف

به ويژه از طريق تاسيس سيستم عدالت . نوجوانان بايد بطور كامل در سياستها و روشهاي قانونگذاري ملي و محلي موثر باشد

كند، حس احترام بخود و براي غيربزرگساالن كودك محور كه ضامن حقوق كودك باشد، از نقض حقوق كودك جلوگيري 

ارزشمندي در كودك را تقويت كند، ه و توجه كامل به سن، ميزان پيشرفت و حق مشاركت سودمند و ايفا نقش در جامعه 

  .بنمايد

عالوه . فهمد در اختيار وي قرار گيردمندرجات ذيربط از اسناد فوق الذكر بايد بطور بسيار ساده به زباني كه كودك مي: ب

صورت ضرورت، تشريفاتي بايد بمنظور تضمين اينكه براي هر كودك اطالعات ذيربط در زمينه حقوق وي حسب  بر اين، در

گردد، در نظر گرفته شود و به وي تذكر داده شود اسناد مزبور حداقل در زمان اولين تماس با سيستم عدالت كيفري ارائه مي

  .كه او مكلف به اطاعت از قوانين است

ها از روح اهداف و اصول راجع به عدالت با محوريت كودك بايد با لحاظ هنجارها و استانداردهاي ملل انهدرك عموم، رس: ج

  .متحد در زمينه عدالت براي نوجوانان گسترش يابد

  اهداف خاص: ب

ناخته در مواردي كه سن كودك مشمول سيستم عدالت ناش. هاي ثبت تولد را تضمين كننددولتها بايد اثربخشي برنامه -12

  .باشد، تدابيري بايد بمنظور تعيين سن واقعي كودك از طريق يك ارزيابي مستقل و عيني در نظر گرفته شده و به اجرا درآيد

اي را فراهم كنند بدون توجه به سن مسئوليت كيفري، بلوغ مدني و سن رشد بنحو مقرر در قوانين ملي، دولتها بايد زمينه -13

اين  40و  37، 3د كه حسب حقوق بين المللي و بطور ويژه در اين زمينه همه مقرراتي كه در مواد كه اطفال از كليه حقوق خو

  .مند گردندكنوانسيون درج گرديده است، بهره

  :توجه ويژه بايد به نكات زير بعمل آيد - 14

  .بايد يك فرايند كودك محور جامع در زمينه عدالت براي نوجوانان وجود داشته باشد: الف

ارشناس مستقل يا ساير اشخاص ذيصالح بايد قوانين جاري و پيشنهادي در زمينه عدالت براي نوجوانان و تأثير آن بر ك: ب

  .كودكان را مورد بررسي و بازبيني قرار دهند

  .هيچ كودك زير سن مسئوليت كيفري نبايد موضوع اتهام كيفري قرار گيرد: ج

شوند تأسيس و آيين دادرسي اوليه براي نوجواناني كه مرتكب اعمال كيفري ميدولتها بايد دادگاههاي اطفال با صالحيت : د

دادگاههاي عادي در صورت تناسب اين آيين . اي كه به الزامات خاص كودكان توجه نمايد را طراحي و مقرر نماينداختصاصي

نگذاري ملي و ساير تدابير بايد در صورت ضرورت، قانو. دادرسي را بعنوان يك جايگزين در دستور كار خود قرارمي دهند

مسئله انطباق با حقوق و حمايت از كودك را در مورادي كه كودك نزد دادگاههايي غير از دادگاه اطفال در چهارچوب مواد 

  .گردد ، مدنظر قرار دهدكنوانسيون اعزام مي 40و  37، 3

انپذير، قضازدايي يا ساير ابتكارات راجع به سيستم موجود بايد مورد بازبيني قرار گيرد و در موارد امك آيين دادرسي - 15

عدالت كيفري سنتي بايد با هدف امتناع از توسل به سيستم عدالت كيفري در زمينه جوانان متهم به ارتكاب يك جرم، توسعه 



 

تگيري، قبل از اقدامات مناسب بايد از طريق پيش بيني انواع متنوع جايگزينها و تدابير آموزشي در مرحله قبل از دس. يابد

محاكمه، حين محاكمه و بعد از محاكمه با هدف پيشگيري از تكرار جرم و تقويت بازسازي اجتماعي مجرمين كودك صورت 

در موارد امكانپذير، ساز و كارهايي براي حل و فصل غيررسمي اختالفات در مواردي كه يك كودك نيز در آن . پذيرد

يرد، از قبيل ميانجيگري، و روشهاي راجع به عدالت ترميمي به ويژه فرايندهايي كه در ذيمدخل است بايد مورد استفاده قرار گ

در تدابير متنوعي كه بايد اقتباس گردد، خانواده نيز در قلمروي كه اين تدابير در راستاي . آن بزهديدگان نيز دخالت دارند 

بايد تضمين كنند كه تدابير جايگزين، در چهارچوب  دولتها. آيد، بايد دخالت داده شودمصلحت مجرم كودك به اجرا در مي

اين كنوانسيون و استانداردها و هنجارهاي ملل متحد در زمينه عدالت براي نوجوانان همچنين ساير هنجارها و استانداردهاي 

ر غيرسالب موجود در قلمرو پيشگيري از جرم و عدالت كيفري از قبيل قواعد استاندارد حداقل ملل متحد در زمينه تدابي

با توجه ويژه به تضمين رعايت قواعد راجع به فرايند صحيح اجراي قانون كه در اجراي چنين تدابيري ) قواعد توكيو(آزادي 

  .بايد مدنظر باشد و در چهارچوب اصل حداقل مداخله به اجرا در آيند

اولويت قرار گيرند از قبيل خدمات ترجمه هايي براي ارائه مساعدت قانوني و غيره بايد در آژانسهاي مجري و برنامه - 16

اي به ويژه تضمين اينكه حق هر كودك بر دسترسي به اين مساعدتها از لحظه. براي كودكان در صورت ضرورت بطور رايگان 

  .شود در عمل مورد احترام قرار گيردكه كودك بازداشت مي

د تدابير حمايتي خاص هستند از قبيل كودكان كارگر يا اقدام مقتضي بايد بمنظور كاهش تألمات كودكاني كه نيازمن - 17

كودكان خياباني يا كودكاني كه بطور دايم از خانواده محرومند، كودكان داراي معلوليت، كودكان اقليتها، مهاجرين و بوميان 

  .پذير از كودكان صورت پذيردو ساير گروههاي آسيب

اينگونه از نگهداري بايد صرفاً با رعايت مقررات مندرج در ماده . يابد نگهداري كودكان در موسسات غيرباز بايد كاهش - 18

مجازات بدهي اجراي عدالت در . اين كنوانسيون و بعنوان آخرين راه كار و براي كمترين زمان ممكن صورت پذيرد) ب( 37

  .زمينه كودكان و سيستمهاي رفاهي بايد ممنوع گردد

اين كنوانسيون همچنين درخصوص امكنه ) د( 37ز نوجوانان محروم از آزادي و ماده قواعد ملل متحد در زمينه حمايت ا - 19

تواند به خواست خود از آن خارج اي كه كودك حسب دستور مقام قضايي، اداري يا ساير مقامات نميي خصوصي يا عمومي

  .آيدشود، به اجرا در مي

واده و جامعه و تسهيل بازسازي اجتماعي، تضمين دسترسي با هدف برقراري ارتباط بين كودك بازداشت شده با خان - 20

آسان خويشاوندان و كليه اشخاصي كه داراي منافع مشروع هستند به موسساتي كه كودكان در آن از آزاديشان محروم 

  .اند، از اهميت برخوردار است مگر اينكه منافع خود كودك مقتضي اين اقدام نباشدگرديده

يد يك ارگان مستقل نظارت و گزارشگري منظم درخصوص شرايط موجود در موسسات تأسيس در صورت ضرورت، با -21

نظارت و بازرسي بايد در چهارچوب هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زمينه عدالت براي نوجوانان به ويژه قواعد . گردد

  .ملل متحد در زمينه حمايت از نوجوانان محروم از آزادي به اجرا درآيد

  .تها بايد اجازه ارتباط آزادانه و بطور محرمانه با ارگانهاي نظارتي را به كودكان اعطا نماينددول



 

شود، دولتها بايد با نظر مثبت درخواستهاي واصله از سازمانهاي بشر دوستانه و در مواردي كه مناسب تشخيص داده مي - 22

  .ت را مورد بررسي قرار دهندحقوق بشري و سايرسازمانها بمنظور بازديد از تاسيسات بازداش

درخصوص كودكان موضوع سيستم عدالت كيفري، توجه اصلي بايد به مالحظات سازمانهاي دولتي و غيردولتي يا ساير  - 23

اعضا ذينفع به ويژه موضوعات سيستماتيك شامل شرايط نامناسب پذيرش و تأخيرهاي طوالني مدت كه بر كودكان محروم از 

  .، متمركز گرددآزادي تأثيرگذار است

كليه اشخاصي كه با كودكان در سيستم عدالت كيفري در تماس بوده يا مسئوليت موضوع را بر عهده دارند، بايد آموزش  - 24

نظري و عملي در زمينه حقوق بشر، اصول و مقررات اين كنوانسيون و ساير هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زمينه 

هاي آموزشي خود ، طي نمايند اين اشخاص شامل پليس و ساير مقامات اجراي بخشي از برنامهعدالت نوجوانان را بعنوان 

برد، و نيروي انساني در زمينه قانون، قضات و ساير صاحبان مشاغل در موسساتي كه كودك محروم از آزادي در آن به سر مي

- ه مرتبط با عدالت براي نوجوانان هستند، ميبهداشت، مددكاران اجتماعي، مامورين حفظ نظم و ساير صاحبان مشاغلي ك

  .گردد

المللي حاضر، دولتها بايد ساز و كاري را بمنظور تضمين تحقيقات فوري، دقيق و بيطرفانه در پرتو استانداردهاي بين - 25

ها بايد دولت. درخصوص شكايات عليه مأمورين رسمي در زمينه نقض عمدي حقوق اساسي و آزاديهاي كودكان، ايجاد نمايند

  .بطور برابر تضمين كنند كه اشخاصي كه مسئوليت آنها احراز گرديده بطور صحيح مجازات گردند

  

  .المللي بايد به اجرا درآيدج ـ تدابيري كه در سطح بين

متحد، اي ملي از جمله در چهارچوب اقدامات گسترده سيستم ملل المللي منطقهعدالت در زمينه نوجوانان، بايد از نظر بين - 26

  .مورد توجه صحيح قرار گيرد

نياز فوري به همكاري نزديك بين كليه ارگانها در اين قلمرو به ويژه، بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري دبيرخانه،  - 27

مركز حقوق بشر، دفتر كميسيونر عالي در زمينه پناه جويان، صندوق ملل / دفتر كميسيونر عالي ملل متحد براي حقوق بشر

المللي كار، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي در زمينه كودكان، برنامه توسعه ملل متحد، كميته حقوق كودك، سازمان بين متحد

اي و سازمانهايي از المللي و منطقهملل متحد و سازمان بهداشت جهاني مضاف بر آن، بانك جهاني و ساير موسسات مالي بين

نشگاهي به ويژه با رويكرد تحقيقات، انتشار اطالعات، آموزش ، اجرا و نظارت بر اين قبيل سازمانهاي غيردولتي و موسسات دا

هاي معاضدت برداري و اجراي استانداردهاي موجود همچنين با لحاظ مقررات راجع به مشاوره فني و برنامهكنوانسيون و بهره

  .شودراي نوجوانان، مالحظه ميالمللي موجود در زمينه عدالت بهاي بينبطور مثال با استفاده از شبكه

-المللي از طريق همكاري فني و برنامهاجراي موثر كنوانسيون حقوق كودك همچنين، استفاده و اجراي استانداردهاي بين - 28

هاي زير كه در ارتباط با حمايت و ترويج حقوق بشر در زمينه اي، بايد از طريق توجه ويژه به جنبههاي خدمات مشاوره

ر بازداشت است، تقويت اصل حاكميت قانون و اصالح و توسعه اجراي سيستم عدالت در زمينه نوجوانان تضمين كودكان د

  :گردد

  معاضدت در اصالح قوانين: الف



 

  تقويت توانمنديها و ساختارهاي ملي: ب

كال، مقامات اداري، هاي آموزشي براي پليس و ساير مأمورين اجراي قانون، قضات و قضات تحقيق، دادستانها، وبرنامه: ج

شوند مشغول مأمورين زندان و ساير صاحبان مشاغلي كه در موسساتي كه كودكان محروم از آزادي در آن نگهداري مي

بكارند، پرسنل بهداشتي و سالمت، مددكاران اجتماعي، مأمورين حفظ نظم و ساير صاحبان مشاغلي كه با عدالت در زمينه 

  نوجوانان مرتبطند

  ورالعملهاي آموزشيتهيه دست: د

  آماده سازي اطالعات و مواد آموزشي براي آگاه ساختن كودكان از حقوق خود در سيستم عدالت براي نوجوانان: هـ 

همكاري نزديك ين بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري با دپارتمان اجرائيات حفظ نظم دبيرخانه با لحاظ ارتباط : و

ر عمليات حفظ نظم شامل مشكالت كودكان و جوانان بعنوان بزهديده و مرتكب جرم در موضوع با حمايت از حقوق كودكان د

  .موقعيتهاي برقراري نظم و تعارضات بعدي يا ساير وضعيتها كه حادث شده، بايد برقرار شود

  

  هاي معاضدتدـ ساز و كارهاي اجراي مشاوره فني و پروژه

كميته حقوق كودك گزارشات واصله از دولتهاي عضو درخصوص اجراي  اين كنوانسيون، 45و  44،  43با رعايت مواد  - 30

اين كنوانسيون، اين گزارشات بايد متضمن شاخصها و موانع ،در  44با لحاظ ماده . اين كنوانسيون را بررسي خواهد كرد

  .صورت وجود، كه بر ميزان اجراي تعهدات موضوع اين كنوانسيون اثرگذار است، باشد

ها و شاخصها در زمينه اجراي اي، اطالعات جامع، دادهاين كنوانسيون، بمنظور ارائه گزارشات اوليه و دوره دولتهاي عضو -31

-مقررات اين كنوانسيون و استفاده و اجراي هنجارها و استانداردهاي ملل متحد در زمينه عدالت درباره نوجوانان دعوت مي

  1.گردند

ي كه توسط دولتهاي عضو در اجراي تعهدات موضوع اين كنوانسيون، كميته بعنوان ماحصل فرايند بررسي پيشرفتها - 32

 45طبق ماده (هاي كلي به دولتهاي عضو براي تضمين رعايت دقيق اين كنوانسيون تواند پيشنهادات و توصيهحقوق كودك، مي

ي بين المللي در قلمرو عدالت در بمنظور تقويت اجراي موثر اين كنوانسيون و تشويق همكار. ارائه دهد) اين كنوانسيون» د«

زمينه كودك، اين كميته، در صورتيكه مقتضي بداند، به آژانسهاي تخصصي، صندوق كودكان ملل متحد و ساير ارگانهاي 

اي و ذيصالحيت، هر گونه گزارش دولتهاي عضو كه در برگيرنده يك درخواست، يا حاوي يك نياز به خدمات مشاوره

طبق (با مالحظات و پيشنهادات كميته مزبور اگر موجود باشد، درخصوص آن درخواستها يا اعالمات معاضدت فني است، توأم 

  .ارسال خواهد نمود) ب اين كنوانسيون  45ماده 

همچنين، در صورتيكه گزارش دولت عضو و فرايند بررسي توسط كميته هر گونه ضرورت اصالحات در قلمرو عدالت  - 33

-دولت عضو مي. هاي معاضدت و مشاوره فني ملل متحد يا آژانسهاي متخصص را نفي نمايدنامهبراي نوجوانان از طريق بر

                                                 
 ٤٤تهاي عضو حسب ماده بنگريد به اصول راهنماي عمومي مربوط به شكل و محتواي گزارشات ادواري ارائه شده بوسيله دول -  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 (گزارش آميته در جلسه دهم  بنگريد به. حقوق آودك



 

تواند اين معاضدت را از طريق بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، مركز حقوق بشر و صندوق كودكان ملل متحد 

  .درخواست كند

يك فهرست اشخاص همكار در زمينه مشاوره فني و بمنظور فراهم كردن كمك مناسب در پاسخ به درخواستهاي مزبور،  - 34

. دبيركل حداقل يك بار در سال اين اشخاص را فرا خواهد خواند. معاضدت در زمينه عدالت براي نوجوانان بايد تهيه گردد

/ اين فهرست، شامل نمايندگان بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، دفتر كميسيونر عالي ملل متحد براي حقوق بشر

ركز حقوق بشر، صندوق كودكان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، كميته حقوق كودك، با موسساتي كه با شبكه پيشگيري م

-ااز جرم و عدالت كيفري ملل متحد همكاري دارند، و ساير اركان ذيربط سازمان ملل متحد، همچنين ساير سازمانهاي بين

المللي در زمينه عدالت براي نوجوانان و موسسات دانشگاهي فعال در هاي بينهاي و غيردولتي ذينفع شامل شبكلدولي، منطقه

  .ذيل الذكر خواهد بود 39زمينه مشاوره و معاضدت فني با لحاظ پاراگراف 

قبل از برگزاري جلسه توسط اشخاص مندرج در فهرست، بايد يك استراتژي تفصيلي براي تعيين روش فعال سازي  - 35

فهرست همكاري همچنين بايد شناخت مشكالت عمومي ، . المللي در قلمرو عدالت براي نوجوانان تدوين گرددبيشتر همكاري بين

تلفيق روشهاي مطلوب و تجربه و تحليل تجارب و نيازهاي مشترك كه به ترتيب زمينه ساز رويكرد استراتژيك براي برآورد 

اي و معاضدت فني در اين تلفيق بايد اجازه تجميع خدمات مشاوره. گردد، تسهيل نمايدنيازها و پيشنهادات موثر براي اجرا مي

هايي كه توان و زمينه عدالت براي نوجوانان از قبيل توافق قبلي با دولت متقاضي اين كمكها همچنين ساير مشاركت كننده

له محور موضوع را سبب صالحيت اجراي بخشهاي متنوع پروژه يك كشور را دارند، را بدهد بنحوي كه اقدام موثرتر و مسئ

تمهيد مقدمات برنامه ها و تدابير قضازدايي براي . اين تلفيق بايد مستمراً در ارتباط نزديك با اعضا ذيربط گسترش يابد. شود

ترويج اجراي عدالت براي نوجوانان، كاهش بازداشت مجدد و بازداشت قبل از محاكمه، اصالح روشهاي تعامل با كودكان 

  .هاي سازگاري مجدد موثر و ترميم بايد مورد توجه قرار گيردو راه اندازي برنامه محروم از آزادي

بايد بر تنظيم طرحهاي جامع پيشگيري موضوع اصول راهنماي ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم توسط نوجوانان  - 36

و سازگاري كودكان و اشخاص جوان هايي با محوريت استراتژي اجتماعي كردن پروژه. تاكيد گردد) اصول راهنماي رياض(

اي، و مشاغل متنوع، بايد تعريف بطور موفقيت آميز به ويژه از طريق خانواده، جامعه، گروه همساالن، مدارس آموزشهاي حرفه

ها بايد توجه ويژه به كودكان نيازمند تدابير حمايتي ويژه، از قبيل كودكاني كه كار ميكنند يا كودكان اين پروژه. گردد

ياباني يا كودكاني كه بطور دايم از خانواده محرومند، كودكان معلول، كودكان اقليتها، مهاجرين و اشخاص بومي و ساير خ

علي الخصوص، نگهداري اين اشخاص در موسسات بايد حتي االمكان به اجرا در . پذير از كودكان بنمايندگروههاي آسيب

منظور محدود كردن خطرات ناشي از مجرم تلقي كردن اين كودكان بايد توسعه تدابير راجع به حمايت اجتماعي بايد ب. نيايد

  .يابد

المللي و معاضدت فني به دولتهاي عضو اي بيناين استراتژي همچنين بايد فوايد همكاري در زمينه ارائه ي خدمات مشاوره - 37

اي مركب شود، با تأسيس ادارهتشخيص داده مياين كنوانسيون را براساس مأموريتهاي مشترك اجرايي، در مواردي كه مناسب 

  .هاي معاضدت فني، را پيش بيني و مقرر نمايداز سازمانها و آژانسهاي مختلف با هدف ارائه مشورت طوالني مدت به پروژه



 

لل متحد، همكاران مقيم م: اي و معاضدت فني در سطح ملي عبارتند ازهاي خدمات مشاورهاهم مقامات ارائه دهنده برنامه - 38

كند، صندوق كودكان ملل متحد و مركز حقوق بشر ايفادء مي/ با نقش مهمي كه دفاتر محلي دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر

  .باشندبرنامه توسعه ملل متحد مي

يق شود، از طرريزي ميماهيت حياتي انسجام همكاري فني در زمينه نوجوانان در كشوري كه اين موارد در آن طرح و برنامه

  . گيرداستراتژي تدوين شده ملل متحد براي آن كشور، مورد تاكيد قرار مي

هاي ملي كه بمنظور توسعه كليه منابع بايد هم در زمينه ساز و كارهاي همكاري اشخاص همكار و هم در زمينه پروژه - 39

هاي منظم يا منابع استثنايي تأمين ودجهمنابع براي اين اهداف از محل ب. اجراي اين كنوانسيون تنظيم گرديده است بسيج گردد

هاي خاص بايد با بسيج منابع خارجي تأمين قسمت اعظم منابع براي پروژه) فوق 34 – 38بنگريد پاراگراف (خواهد گرديد 

  .گردد

لواقع واسطه توانند بسيج منابع در اين قلمرو با رويكرد همكاري را مورد تشويق قرار دهند و يا في ااعضا پنل همكاري مي - 40

اي كه مندرج در برنامه ترسيمي در تقويت برنامه جهاني در اين قلمرو اين بسيج منابع بايد براساس استراتژي. اين بسيج گردند

اي كه داراي يك توان آشكار كليه ارگانها و آژانسهاي ذيمدخل سازمان ملل متحد، همچنين، سازمانهاي غيردولتي. است، باشد

  .دمات همكاري فني در اين قلمرو هستند بايد بمنظور مشاركت در اين فرايند دعوت شونددر زمينه ارائه خ

  هاي كشوريهـ چند مالحظه ديگر در زمينه پروژه

يكي از اصول مسلم و بديهي در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت در زمينه نوجوانان، اجراي موضوع همراه انعطاف  - 41

براي . گيرند استهاي اصلي مورد هدف قرار ميها موضعي بلكه در مواقعي كه ريشها و نشانهدايمي نه تنها در مورد معلوله

مثال، استفاده زياد از بازداشت در زمينه نوجوانان بايد در حد معقول صرفاً با اجراي يك رويكرد جامع كه متضمن 

. نين سيستم اجراي مجازات است صورت پذيردساختارهاي مديريتي و سازماني در كليه سطوح تحقيقات، تعقيب و دادگاه همچ

اين مسئله ضمناً نيازمند ارتباط بين پليس، دادستانها، قضات تحقيق و مقامات محلي، مقامات اداري و ساير مقامات ذيربط 

  .باشدمضاف بر اين، اين موضوع نيازمند خواست واقعي و توانايي همكاري نزديك بين چند نفر مي. مراكز بازداشت است

بمنظور پيشگيري از گسترش عدم رعايت تدابير عدالت كيفري در زمينه برخورد با رفتار كودكان، بايد سعي گردد  - 42

هايي با هدف تقويت مساعدت اجتماعي كه در صورت مناسب بودن زمينه خارج كردن كودكان از سيستم عدالت كيفري برنامه

براي تدوين . هاي سازگاري مجدد، تدوين و به اجرا در آيداشتي و برنامهرا فراهم كند همچنين ترويج اجراي تدابير غيربازد

عدالت در زمينه كودكان،بايد سرويسهاي مختلف مرتبط با اجراي قانون و بخشهاي مربوط به رفاه اجتماعي و آموزش تقويت 

  .گردد

  طرحهاي مرتبط با بزهديدگان كودك و گواهان -3

عدالت براي قربانيان جرايم و سوء استفاده از قدرت، دولتها بايد تالش نمايند براي با رعايت اعالميه اصول اساسي  - 43

كودكان بزهديده و گواهان دسترسي مناسب به عدالت و رفتار منصفانه، غرامت، جبران خسارات و معاضدت اجتماعي تضمين 

ات كيفري از طريق اعطا خسارت خارج در صورت قابليت اجرا، تدابيري بايد بمنظور جلوگيري از حل و فصل موضوع. گردد

  .از سيستم عدالت در مواقعي كه چنين اقدامي در راستاي منافع عالي كودك نيست، انديشيده شود



 

هايي كه كودكان در پليس، وكال، قضات و ساير پرسنل دادگاه بايد دوره ي آموزش الزم در مورد چگونگي بررسي پرونده -44

-اند، بايد دفاتر و بخشهاي تخصصي، براي بررسي پروندهدولتها چنانچه تاكنون اقدام نكرده .آن بزهديده هستند، بگذرانند

دولتها در صورت اقتضا مجموع روشهايي را براي اداره بهتر . هايي كه موضوع جرايم آن عليه كودكان است تاسيس كنند

  .هاي داراي بزهديده كودك بايد بوجود آورندپرونده

آن ها حق دارند به ساز و . بايد مورد رفتار توأم با مهرباني و احترام به كرامت آنها قرار گيرندكودكان بزهديده  -45

  .كارهاي اجراي عدالت و جبران خسارت، بنحو مقرر در قوانين ملي، درخصوص خسارات وارد بر آنها دسترسي داشته باشند

را برآورده كند از قبيل مشاوره، حمايت، كمك كودكان بزهديده حق دسترسي به مساعدتهايي كه نيازهاي آنها  -46

مساعدت . اقتصادي، راهنمايي، خدمات بهداشتي و اجتماعي، بازسازي اجتماعي و خدمات ترميمي جسمي و رواني را دارند

و بر  بايد بر بازپروري خانواده محور و جامعه محور تأكيدگردد. ويژه بايد به كودكاني كه ناتوان يا مريض هستند ارائه گردد

  .نگهداري در موسسات تمركز نيابد

ساز و كارهاي قضايي و اداري در مواقعي كه براي توانمندسازي كودكان بزهديده براي دريافت خسارات از طريق  -47

تشريفات رسمي يا غيررسمي كه سريع، منصفانه در دسترس است، بايد ايجاد و تقويت گردد اينرو بزهديدگان كودك و 

  .ني آنها بايد از از موضوع مطلع شوندنمايندگان قانو

براي كليه كودكان قرباني موارد نقض حقوق بشر، به ويژه شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غيرانساني و خوار  -48

كننده شامل زناي به عنف و سوء استفاده جنسي، سلب آزادي غيرقانوني يا خودسرانه، بازداشت غيرموجه و سوء جريان 

  .ت، بايد جبران خسارت مناسب و منصفانه منظور گرددعدال

دولتها بايد در صورت ضرورت، وضعيت كودكان . گواهان كودك به معاضدت در فرايندهاي قضايي و اداري نيازمندند -49

رار بعنوان گواه جرم در قوانين راجع به ادله و آيين دادرسي بمنظور تضمين اينكه حقوق كودك بطور كامل مورد حمايت ق

هاي متنوع و چهارچوبهاي قانوني، مواجهه بين كودكي كه ها، رويهبالحاظ قوانين، سنت. گيرد، بازبيني، ارزيابي و اصالح نمايند

در موارد . بزهديده است و مجرم در طي فرايند تحقيقات و تعقيب همچنين در طول محاكمه حتي االمكان بايد محدود گردد

در مواردي . ها با هدف صيانت از حق خلوت كودك بايد منع گرددي كودك بزهديده در رسانهاضروري اعالم هويت شناسنامه

  .هاي بايد مورد تشويق قرار نگيردكه اين ممنوعيت مغاير اصول اساسي دولتهاي عضو است، اين اعالم هويت شناسنامه

هدف تجويز ضمني ارائه شهادت  توسط  در صورت ضرورت دولتها بايد اصالح قوانين آيين دادرسي كيفري خود را با - 50

بطور ويژه . كودك از طريق نوار ويدئويي  و ارائه نوار ضبط ويدئوي گواهي در دادگاه بعنوان يك دليل رسمي بازبيني نمايند

 ، پليس دادستانها ، قضات و قضات تحقيق بايد از روشهاي بسيار دوستانه با كودك بطور مثال در اجرائيات پليس و جلساتي

  .گردد، استفاده نمايندكه بمنظور اخذ گواهي كودك برگزار مي

اجراي تكاليف مقرر در فرايند قضايي و اداري در زمينه الزامات كودكان بزهديده و گواه بايد از طريق موارد زير  - 51

  :تسهيل گردد

نده رسيدگي، و موقعيت پرونده به اطالع رساني به كودكان بزهديده در زمينه نقش آنها و قلمرو و وضعيت جاري و آي: الف

  .ويژه در مواردي كه ارتكاب جرم شديد مطرح است



 

قبل از . تشويق افزايش طرحهاي راجع به ارائه گواهي توسط كودك با هدف بيگانه نبودن كودكان از فرايند عدالت كيفري : ب

  .د قانوني در نظر گرفته شوداقامه دليل معاضدت مناسب بايد براي كودكان بزهديده و گواه در سراسر فراين

تجويز توجه به نظرات و مالحظات كودكان بزهديده درخصوص مطالبي كه بايد در مراحل مقتضي از رسيدگي در مواردي : ج

  .گردد بدون صدمه به متهم و با لحاظ سيستم عدالت كيفري ذيربط مطرح شودكه منافع او از موضوع متأثر مي

تأخير در فرايند عدالت كيفري، حمايت از حق خلوت كودكان بزهديده و گواه و در صورت  تدابيري بايد بمنظور كاهش: د

  .ضرورت، تضمين سالمت آنها در قبال تهديد و اقدامات تالفي جويانه منظور گردد

نگهداري اند يا بطور غيرقانوني كودكاني كه در خارج از قلمرو جغرافيايي يك كشور بمنظور غيرقانوني اقامت داده شده - 52

التفات الزم بايد به سالمت آنها مبذول و با آنها . شوند بعنوان يك اصل عمومي بايد به كشور اصلي خود باز گردانده شودمي

بايد رفتار انساني بعمل آمده و معاضدت ضروري را در طول زمان بازگشت دريافت دارند اين كودكان بايد فوري با هدف 

-هاي مدني ربودن بيندر مواردي كه كنوانسيون الهه در زمينه جنبه. ودك بازگردانده شوندتضمين رعايت كنوانسيون حقوق ك

يا كنوانسيون  1 1993، كنوانسيون حمايت از كودكان و همكاري با رويكرد پذيرش در يك كشور  1980المللي كودك سال 

ئوليت والدين و تدابير موضوع حمايت از كودك راجع به صالحيت، قانون الزم االجرا ، شناسايي، اجرا و همكاري با لحاظ مس

المللي خصوصي رسيده است، از قدرت اجرايي برخوردار باشد، كه به تصويب كنفرانس الهه در زمينه حقوق بين 1996

به محض بازگشت كودك، كشور متبوع كودك . مقررات كنوانسيون ذيربط در بازگرداندن كودك بايد فوري به اجرا در آيد

  .المللي رفتار و تدابير بازپروري خانواده محور مناسب را در اختيار وي قرار دهدكودك با لحاظ اصول حقوق بشر بينبايد با 

برنامه عدالت كيفري و پيشگيري از جرم ملل متحد، شامل موسسات شركت كننده در شبكه برنامه، دفتر كميسيونر عالي  - 53

ودكان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، كميته حقوق كودك، سازمان مركز حقوق بشر، صندوق ك/ حقوق بشر ملل متحد

آموزش، علمي و فرهنگي ملل متحد، بانك جهاني و سازمانهاي غيردولتي ذينفع بايد در صورت درخواست دولتهاي عضو، در 

شي، فعاليتهاي آموزشي چهارچوب بودجه عادي يا منابع مالي استثنايي، به ارائه معاضدت درخصوص توسعه آموزشهاي چند بخ

و اطالع رساني براي پرسنل اجراي قانون و ساير نيروهاي انساني سيستم عدالت كيفي شامل مأمورين پليس، دادستانها ، 

  .قضات و قضات تحقيق بپردازند

                                                 
 )١٩۵١ – ١٩٩۶(مجموعه آنوانسيونها  ١٩٩۶المللي خصوصي، الهه بنگريد دفتر دايمي آنفرانس الهه در زمينه حقوق بين -  ١



 

  جايگزينهاي زندان و عدالت ترميمي: مبحث سوم

  )عد توكيوقوا(قواعد استاندارد حداقل در زمينه تدابير غيربازداشتي -12
  اصول كلي: الف

  اهداف اساسي - 1

اي از اصول اساسي را براي ترويج استفاده از تدابير غيربازداشتي همچنين قواعد استاندارد حداقل حاضر مجموعه - 1- 1

  .دهدتضمينهاي حداقل براي اشخاص موضوع جايگزينهاي زندان را ارائه مي

تري در اداره سيستم عدالت كيفري به ويژه در زمينه نحوه رفتار با اين قواعد بر آنست مشاركت اجتماعي گسترده - 1- 2

  .مجرمين همچنين ترويج حس مسئوليت پذيري در مسير بازگشت به جامعه را توسعه دهد

اين قواعد بايد با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر كشور و اهداف و مقاصد سيستم عدالت  - 3-1

  .اجرا درآيدكيفري آن به 

هنگام اجراي اين قواعد دولتهاي عضو بايد سعي كنند تا يك موازنه منطقي بين حقوق اشخاص مجرم، حقوق  - 1- 4

  .بزهديدگان و مالحظات جامعه در زمينه امنيت عمومي و پيشگيري از جرم برقرار گردد

د با هدف اقتباس انتخابهاي ديگر از قبيل دولتهاي عضو بايد تدابير غيربازداشتي را در چهارچوب سيستم حقوقي خو - 1- 5

كاهش استفاده از زندان و عقالني كردن سياستهاي عدالت كيفري، لحاظ رعايت حقوق بشر، الزامات عدالت اجتماعي و 

  .نيازهاي بازپروري مجرمين توسعه دهند

  قلمرو تدابير غيربازداشتي - 2

ه اشخاص موضوع تعقيب، محاكمه يا اجراي مجازات در كليه مراحل مقررات ذيربط مندرج در اين قواعد بايد براي كلي - 2- 1

در چهارچوب اهداف اين قواعد، اين اشخاص بدون توجه به اينكه آيا مظنون، متهم يا . اجراي عدالت كيفري به اجرا درآيد

  .شوندناميده مي» مجرمين« محكوميت يافته هستند 

اس نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان عقيده سياسي و غيره،  مليت  يا  طبقه اين قواعد بايد بدون هر گونه تبعيض براس -2- 2

  .اجتماعي، اموال، تولد يا ساير وضعيتها به اجرا درآيد

  118ص 

بيشتر سازگار با ماهيت و شدت جرم،  شخصيت و سوابق مجرم و حمايت از جامعه و خودداري  با هدف ايجاد انعطاف - 3-2

اي از تدابير غيربازداشتي از مرحله قبل از محاكمه ، سيستم عدالت كيفري بايد تنوع گستردهاز استفاده غيرضروري از زندان

تعداد و انواع تدابير غيربازداشتي در دسترس بايد بنحوي تعيين شود كه . تا وضعيتهاي بعد از اجراي حكم را پيش بيني كند

  .اجراي اصل مجازات هميشه امكانپذير باشد

ربازداشتي جديد بايد مورد تشويق قرار گيرد و از نزديك تحت نظارت و ارزيابي واقع شود و استفاده توسعه تدابير غي -2- 4

  .از آن بطور سيستماتيك ارزيابي گردد



 

بمنظور خودداري هر چه بيشتر از توسل به تشريفات رسمي يا محاكمه بوسيله يك دادگاه بايد با لحاظ تضمينات قانوني  -2- 5

  .مهيداتي بمنظور تعامل با مجرمين در جامعه اعطا گرددواصل حاكميت قانون ت

  .تدابير غيربازداشتي بايد با توجه به اصل مداخله حداقل مورد استفاده قرار گيرد -2- 6

  

زدايي بجاي مداخله يا تالشهاي با تأخير در زدايي و جرماستفاده از تدابير غيربازداشتي بايد بخشي از نهضت مجازات -2- 7

  .باشد اين رويكرد

  

  تضمينات قانوني -3

  .ايجاد، تعريف و اجراي تدابير غيربازداشتي بايد بموجب قانون باشد - 3- 1

انتخاب يك تدبير غيربازداشتي بايد براساس يك ارزيابي مبتني بر معيارهاي پذيرفته شده با لحاظ توأمان ماهيت و  - 3- 2

  .ق بزهديدگان صورت پذيردشدت جرم و شخصيت، سابقه مجرم، اهداف اجراي مجازات و حقو

  

اعمال صالحديد بوسيله مقام قضايي يا ساير مقامات صالح مستقل بايد در هر مرحله از رسيدگي از طريق تضمين  - 3-3

  .مسئوليت كامل و فقط با رعايت اصل حاكميت قانون به اجرا درآيد

و قبل يا بجاي رسيدگي رسمي يا محاكمه بكار گردد اي كه سبب ايجاد يك تكليف براي مجرم ميتدابير غيربازداشتي -3- 4

  .رود نيازمند رضايت مجرم استمي

تصميمات راجع به تحميل يك تدبير غير بازداشتي بايد حسب درخواست مجرم موضوع تجديدنظر بوسيله مقام قضايي يا  -3- 5

  .ساير مقامات صالح مستقل قرار گيرد

يا ساير مقامات صالح مستقل در موضوعاتي كه حقوق فردي او را در روند مجرم بايد حق داشته باشد به مقام قضايي  -3- 6

  .دهد درخواست دهد يا اعتراض كنداجراي تدابير غيربازداشتي تحت تأثير قرار مي

ساز و كار مناسب بايد براي تجديدنظر منظور گردد و در صورت امكان، درخصوص هر گونه شكايت راجع به عدم  -3- 7

  .المللي شيوه جبران اقدام الزم معمول گردده رسميت شناخته از نظر بينرعايت حقوق بشر ب

تدابير غيربازداشتي شامل آزمايشات پزشكي يا روانشناسي يا يك خطر غيرقابل قبول كه سبب ايراد صدمه به مجرم  -3- 8

  .گرددگردد نميمي

  .حمايت قرار گيرد كرامت مجرم موضوع تدابير غيربازداشتي بايد در كليه زمانها مورد -3- 9

در اجراي تدابير غيربازداشتي، حقوق مجرم نبايد از آنچه كه بوسيله مقام ذيصالح در حكم اوليه تعيين شده است  - 10-3

  .محدودتر گردد

تواند در اجراي تدابير غيربازداشتي، حق مجرم براي حفظ حريم خصوصي بايد مورد احترام قرار گيرد كه اين مي - 3- 11

  .وت خانواده مجرم نيز باشدشامل حق خل



 

سوابق بايگاني مربوط به شخص مجرم بايد بطور دقيق و محرمانه نگهداري شده و اشخاص ثالث بدان دسترسي نداشته  12-3

دسترسي بدين سوابق بايد محدود به اشخاصي كه مستقيماً مرتبط با بررسي پرونده مجرم هستند يا ساير اشخاص مجاز  . باشند

  .،گردد

  

  ط حمايتيشر - 4

هيچيك از اين قواعد نبايد بنحوي تفسير گردد كه سبب عدم اجراي قواعد استاندارد حداقل در زمينه رفتار با  - 4- 1

مجموع اصول راجع به حمايت از ) قواعد پكن(و قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي عدالت براي نوجوانان  1زندانيان

-اشت و زندان هستند يا ساير اسناد و استانداردهاي حقوق بشري كه بوسيله جامعه بينلحاظ افرادي كه تحت هر گونه از بازد

  .المللي مورد پذيرش قرار گرفته است و در ارتباط با نحوه رفتار با مجرمين و حمايت از حقوق بشر اساسي آنها، گردد

  مرحله قبل از محاكمه: ب

  ترتيبات قبل از محاكمه - 5

تشخيص داده شود و در انطباق با سيستم قانوني باشد، پليس، سرويس تعقيب يا ساير آژانسهاي در مواقعي كه مناسب  - 5- 1

هاي كيفري، بايد داراي اين قدرت گردند كه در صورت احراز اينكه ادامه بازداشت به استناد حمايت از مرتبط با پرونده

در چهارچوب  . ضرورتي ندارد، مجرم را آزاد نمايند جامعه، پيشگيري از جرم يا احترام بيشتر به قانون و حقوق بزهديدگان

اي از گيري درخصوص مناسب دانستن آزادي يا اخذ تصميم، در چهارچوب هر سيستم قانوني بايد مجموعهاين هدف، تصميم

ت تناسب هاي كم اهميت، دادستان ممكن است، تدابير غيربازداشتي را در صوردر پرونده. معيارهاي تثبيت شده ، تدوين گردد

  .به اجرا درآورد
  امتناع از بازداشت قبل از محاكمه - 6

بازداشت قبل از محاكمه بايد با توجه دقيق به تحقيقات راجع به  جرم اعالم شده و با حمايت از جامعه و قرباني ، بعنوان  - 6- 1

  .آخرين راه كار ، مورد استفاده قرار گيرد

بازداشت قبل از محاكمه نبايد بيش از . يد در اولين مرحله ممكن به اجرا درآيدجايگزينهاي بازداشت قبل از محاكمه با -6- 2

ضرورت دارد باقي بماند و بايد بطور انساني و با احترام به كرامت ذاتي  6- 1زماني كه براي نيل به اهداف مندرج در قاعده 

  .ناشي از حقوق بشر به اجرا درآيد

هايي كه بازداشت قبل قضايي يا ساير مقامات صالح مستقل درخصوص پرونده مجرم حق درخواست  تجديدنظر از مقام -3-6

  .از محاكمه به اجرا در آمده است دارد

  ج ـ مرحله محاكمه و اجراي مجازات

  گزارشات تحقيقات اجتماعي - 7

                                                 
گزارش تهيه : ١٩۵۵سپتامبر  ٣آگوست تا  ١٢٢وع اولين آنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين، ژن -  ١

  شوراي اقتصادي و اجتماعي ٢٠٧۶ (LXII)شده توسط دبيرخانه سازمان ملل متحد و قطعنامه 



 

زارش تهيه شده تواند از گدر صورتيكه امكان تهيه ي گزارشات تحقيقات اجتماعي وجود داشته باشد، مقام قضايي مي - 7- 1

اين گزارش بايد حاوي اطالعات اجتماعي راجع به مجرم كه مرتبط با الگوي . بوسيله مقام يا آژانس ذيصالح  استفاده كند

هايي باشد كه مرتبط با اين گزارش همچنين بايد شامل اطالعات و توصيه. شخصي ارتكاب جرم و جرمهاي مطروحه است باشد

  .ن گزارش بايد واقعي، عيني ، غير جانبدارانه با اظهارنظر صريح باشداي. تشريفات اجراي كيفر است

  ترتيبات اجراي مجازات - 8

مقام قضايي حسب تشخيص خود درجاتي از تدابير غيربازداشتي را در اختيار خواهد داشت تا در تصميم سازي راجع به  - 8- 1

گيرد، آنرا در مواقع مناسب مورد مشورت نيز قرار مي نيازهاي بازپروري مجرم، حمايت از جامعه و منافع بزهديده كه وي

  .مدنظر قرار دهد

  :تواند يكي از موارد زير را اعمال كنندمقامات اجراي مجازات مي -8- 2

  ضمانت اجراهاي شفاهي از قبيل وعظ، توبيخ و هشدار: الف

  آزادي مشروط: ب

  كيفرهاي مناسب وضعيت ويژه : ج

  يفرهاي مالي از قبيل جريمه نقدي و جريمه نقدي روزانهضمانت اجراهاي اقتصادي و ك: د

  مصادره يا دستور سلب مالكيت: هـ

  پرداخت غرامت به قرباني يا دستور جبران خسارت: و 

  مجازات تعليقي يا تعويقي: ز

  پروباسيون و نظارت قضايي: ح 

  دستور به خدمات اجتماعي: ط

  ارجاع به يك مركز حضور: ي

  حبس در منزل: ك

  ير انواع رفتار غيربازداشتيسا: ل

  .تركيب تدابير فهرست شده فوق: م

  

  دـ مرحله پس از تعيين مجازات

  ترتيبات پس از تعيين مجازات - 9

اي از جايگزينهاي پس از تعيين مجازات با هدف جلوگيري از نگهداري در مقام ذيصالح حسب صالحديد خود گسترده - 9- 1

  .زگاري مجدد زود هنگام آنها با جامعه را بايد در اختيار داشته باشدموسسه و با هدف كمك به مجرمين در سا

  :حاالت بعد از تعيين مجازات ممكن است شامل -9- 2

  مرخصي باز و منازل نيمه راه: الف

  آزادي براي اشتغال يا تحصيل: ب



 

  )آزادي مشروط(انواع مختلف پارول : ج

  تخفيف: د

  عفو خصوصي: هـ

پس از تعيين مجازات، جز در مورد عفو خصوصي، بايد قابل تجديدنظر بوسيله مقام قضايي يا تصميم راجع به حاالت  -3-9

  .ساير مقامات صالح مستقل حسب درخواست مجرم باشد

  .هر نوع از آزادي از يك موسسه زندان، به برنامه غيربازداشتي بايد در اولين مرحله ممكن مورد بررسي قرار گيرد - 9- 4

  ربازداشتياجراي تدابير غي: هـ

  نظارت -10

هدف نظارت، كاهش ارتكاب مجدد جرم و كمك به سازگاري مجرم با جامعه بنحوي است كه احتمال تكرار جرم را  - 10- 1

  .كاهش دهد

چنانچه تدبير غيربازداشتي مستلزم نظارت باشد، اين نظارت بايد با تصميم مقام صالح و تحت شرايط خاص مقرر  - 10- 2

  .بوسيله قانون باشد

ترين نوع نظارت و روش بايد براي هر پرونده خاص با هدف در چهارچوب تدبير غيربازداشتي تعيين شده، مناسب - 3-10

اي بازبيني و در صورت نظارت و روش اقدام بايد بطور دوره. كمك به اشتغال مجرم  بر حسب تخلف بايد در نظر گرفته شود

  .ضرورت جرح و تعديل گردد

ان احتياج، بايد كمك روانشناسي اجتماعي و مالي دريافت كنند و موقعيت تقويت روابط با جامعه و مجرمين، در زم -10- 4

  .تسهيل سازگاري مجدد جامعه را داشته باشند

  دوره زماني - 11

  .دوره زماني تدبير غيربازداشتي نبايد زايد بر مدتي كه بوسيله مقام ذيصالح حسب قانون تعيين گرديده است باشد - 11- 1

  .در صورت رفتار مساعد مجرم، به تدابير غيربازداشتي، بايد مقرراتي براي خاتمه پيش از هنگام در نظر گرفته شود - 11- 2

  شرايط -12

در صورتيكه مقام صالح شرايطي را بمنظور رعايت توسط مجرم منظور نمايد، اين شرايط بايد بنحو توأمان الزامات  - 12- 1

  .جرم و مجني عليه را در نظر بگيردجامعه و الزامات راجع به حقوق م

شرايطي كه بايد مراعات گردد بايد شدني، غيرمفصل و با كمترين امكانات قابل اجرا باشد و بايد هدف آن كاهش  -12- 2

  .احتمال تكرار رفتار كيفري و افزايش شانس مجرم در سازگاري با جامعه با توجه  ويژه به نيازهاي بزهديده ، باشد

ز اجراي تدبير غيربازداشتي، به مجرم بايد بطور شفاهي يا كتبي، درخصوص شرايط حاكم بر اجراي تدبير از در آغا - 3-12

  .قبيل تعهدات و حقوق وي توضيح داده شود

شرايط مزبور ممكن است بوسيله مقام ذيصالح حسب مقررات مصوب جاري با لحاظ پيشرفتي كه در مجرم بعمل آمده  -12- 4

  .ر گيرداست مورد اصالح قرا

  فرايند اجراي روش  -13



 

هاي مختلفي از قبيل، گردد، برنامههايي كه مناسب تشخيص ميدر چهارچوب تدبير غيربازداشتي تعيين شده در پرونده - 13- 1

هاي اقامتي و رفتارهاي خاص با لحاظ طبقات مختلف مجرمين بايد با هدف دست يابي مددكاري اجتماعي، گروه درماني، برنامه

  .تر به نيازهاي مجرم ترويج گرددموثر

  .اي كه داراي سابقه آموزش مناسب و تجربه عملي هستند، به اجرا در آيد روش اقدام بايد بوسيله اشخاص حرفه - 13- 2

در مواقعي كه ضرورت اجراي يك روش خاص و قطعي را  ايجاب مي كند بايد تالش گردد سابقه، شخصيت،  - 3-13

  .ور ويژه اوضاع و احوالي كه به ارتكاب جرم انجاميده است دانسته و درك گردداستعداد، هوش، ارزشها و بط

  .مقام ذيصالح ممكن است شامل سيستمهاي حمايت اجتماعي در اجراي تدابير غيربازداشتي نيز گردد - 13- 4

هاي اجرايي  نامهيك ارزيابي كارشناسانه بايد در اولين زمان ممكن در سطح مديريتي براي تضمين اجراي موثر بر - 13- 5

  .روشها صورت پذيرد

  .براي هر مجرم، بايد يك پرونده تشكيل و توسط مقام ذيصالح نگهداري گردد - 13- 6

  ـ مقررات انتظامي و تخلف از شرايط14

  .تخلف از شرايطي كه بايد بوسيله مجرم رعايت شود ، ممكن است زمينه ساز اصالح يا ابطال تدبير غير بازداشتي گردد - 14- 1

اصالح يا ابطال تدبير غيربازداشتي بايد بوسيله مقام صالح صورت پذيرد، اين موضوع فقط پس از بررسي دقيق  -14- 2

  .وقايعي كه هم بوسيله مامور نظارت و هم مجرم بيان گرديده است، بايد بعمل آيد

  .شكست تدبير غير بازداشتي نبايد خودبخود سبب سلب آزادي از مجرم گردد - 3-14

ر صورت اصالح يا ابطال تدبير غير بازداشتي مقام ذيصالح بايد تالش نمايد ، يك تدبير غير بازداشتي جايگزين د -14- 4

  .مجازات زندان فقط در مواقعي ممكن است به اجرا در آيد كه ساير جايگزينهاي مناسب موجود نباشد. مناسب را انتخاب نمايد

نظارت است، در صورت تخلف از شرايط بايد بوسيله قانون تعيين شده  اختيار دستگيري و بازداشت مجرمي كه تحت -14- 5

  .باشد

در صورت اصالح يا ابطال تدبير غيربازداشتي، مجرم حق تجديدنظر به مقام قضايي يا ساير مقامات مستقل ذيصالح  -14- 6

  .را خواهد داشت

  ـ منابع انساني9

  استخدام نيروي انساني - 15

ساني نبايد هيچ گونه تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، دين، عقيده سياسي يا غير، در استخدام نيروي ان - 15- 1

سياستهاي حاكم بر استخدام نيروي انساني، بايد . ريشه ملي يا اجتماعي، اموال، تولد يا ساير وضعيتها، وجود داشته باشد

  .تحت نظارت قرار گيرند را منعكس كند سياستهاي جاري ملي را در نظر گرفته و تنوع مجرميني كه قرار است

اشخاصي كه براي اجراي تدابير غيربازداشتي منصوب ميگردند بايد از نظر شخصي مناسب بوده و در صورت امكان،  -15- 2

  .اين شرايط بايد بطور صريح تعيين شود. اي مناسب و تجارب عملي باشند واجد آموزشهاي حرفه

ساني حايز شرايط، وضعيت مناسب ارائه خدمت، حقوق مكفي و عايدات متناسب با ماهيت براي امنيت و بقا نيروي ان - 3-15

  .شغل مزبور بايد تضمين گردد و فرصتهاي كافي براي پيشرفت شغلي و پيشرفت در طول دوره خدمت بايد فراهم گردد



 

  ـ آموزش نيروي انساني16

جه به بازپروري مجرم، تضمين حقوق مجرم و حمايت از هدف آموزش بايد شفاف كردن تكاليف نيروي انساني با تو - 16- 1

  .آموزش همچنين بايد به نيروي انساني ضرورت همكاري و فعاليتهاي هماهنگ با آژانسهاي ذيربط را آشكار نمايد. جامعه باشد

داشتي، اهداف قبل از اشتغال، به نيروي انساني بايد آموزش داده شود از قبيل آموزش نظري ماهيت تدابير غير باز -16- 2

  .نظارت و روشهاي متنوع اجراي تدابير غير بازداشتي

اي خود را با حضور در آموزشهاي ضمن خدمت و  پس از اشتغال به كار، نيروي انساني بايد دانش و توانمندي حرفه - 3-16

  .رددتسهيالت الزم بايد در راستاي اين هدف فراهم گ. هاي باز آموزي تثبيت نموده ، گسترش دهند دوره

  نيروهاي داوطلب و ساير منابع اجتماعي: ز

  ـ مشاركت عمومي17

مشاركت عمومي بدليل اينكه منبع عظيم و يكي از شاخصهاي بسيار مهم در تقويت ارتباط بين مجرم تحت تدابير  - 17- 1

عملكرد دستگاه عدالت مشاركت عمومي بايد كامل كننده . غيربازداشتي با خانواده و جامعه است بايد مورد تشويق قرار گيرد

  .كيفري باشد

  .مشاركت عمومي بايد بمنزله يك فرصت براي اعضاي جامعه در سهيم شدن در حمايت از جامعه تلقي گردد -17- 2

  درك عمومي و همكاري - 18

آژانسهاي دولتي، بخش خصوصي و عامه مردم بايد در خصوص حمايت از سازمانهاي داوطلب كه سبب ترويج تدابير  - 18- 1

  .يربازداشتي ميگردند، مورد تشويق قرار گيرندغ

ها و ساير فعاليتها بايد بطور منظم بطوري سازماندهي گردند كه آگاهيهاي الزم را  كنفرانسها، سمينارها، سمپوزيوم -18- 2

  .در خصوص ضرورت مشاركت عمومي در اجراي تدابير غيربازداشتي را افزايش دهند

ومي بايد بمنظور كمك به ايجاد يك رويكرد عمومي فعال، كه هدايتگر فعاليتها به سوي هاي عم اقسام مختلف رسانه - 3-18

  .برداري قرار گيرد تر روشهاي غيربازداشتي و سازگاري اجتماعي مجرمين باشد، مورد بهره اجراي گسترده

نقش آنها در اجراي تدابير  هر گونه اقدامي كه متصور است بايد بمنظور اطالع رساني به عموم مردم راجع به اهميت -18- 4

  .غير بازداشتي صورت پذيرد

  اشخاص داوطلب - 19

اين . اشخاص داوطلب بايد بطور دقيق شناسايي و بر اساس رويكرد و عالقه شان در فعاليت ذيربط بكار گرفته شوند - 19- 1

وزش ديده و بايد به حمايت و اشخاص بايد بطور مناسب در راستاي شرح وظايف خاصي كه قرار است مورد عمل قرار گيرد آم

  .مشاوره مقامات ذيصالح دسترسي داشته و از طرف مقامات ذيصالح مورد مشورت قرار گيرند

تر با  اشخاص داوطلب بايد شخص مجرم و خانواده او را به توسعه واقعي ارتباطات با جامعه و در يك سطح گسترده -19- 2

  .حاظ صالحيتشان و نيازمنديهاي مجرمين تشويق كنندارائه مشورت و ساير اشكال مناسب معاضدت با ل



 

. ناشي از انجام وظايفشان بيمه گردند) مدني(اشخاص داوطلب بايد در قبال حوادث، صدمات بدني و مسئوليت عمومي  - 3-19

رفاه جامعه خدماتي كه آنها در راستاي . هاي تاييد شده ناشي از فرايند اجراي تكاليفشان بايد تامين و جبران گردد هزينه

  .انجام ميدهند بايد مورد شناسايي عمومي قرار گيرد

  تحقيقات، طراحي، سياست گذاري، تنظيم و ارزيابي: ح

  ـ تحقيقات و طراحي20

بعنوان يك جنبه الزامي در فرايند طراحي، بايد تالش گردد مشاركت ارگانهاي عمومي و خصوصي در سازماندهي و  - 20- 1

  .وشهاي غير بازداشتي در خصوص مجرمين جلب گرددترويج تحقيقات در زمينه ر

تحقيق در خصوص مشكالتي كه فراروي دريافت كنندگان خدمات، صاحبان حرفه، جامعه و سياست گذاران قرار دارد  - 20- 2

  .بايد در يك روند منظم به اجرا در آيد

آوري و تجزيه و تحليل داده ها  براي جمع ساز و كارهاي تحقيقات و اخذ اطالعات بايد جزيي از سيستم عدالت كيفري - 3-20

  .و آمار در قلمرو اجراي روشهاي غير بازداشتي در زمينه مجرمين محسوب گردد

  تنظيم سياست و گسترش برنامه -21

هاي راجع به تدابير غيربازداشتي بايد بطور منظم بعنوان جزئي از سيستم عدالت كيفري در چهارچوب فرايند  برنامه - 21- 1

  .ملي طراحي و اجرا گردندتوسعه 

  .هاي منظم با هدف اجراي موثرتر تدابير غيربازداشتي بايد به اجرا در آيد ارزيابي -21- 2

  .اي بايد با هدف ارزيابي اهداف، كاركرد و اثر بخشي تدابير غيربازداشتي بعمل آيد بازبيني دوره - 3-21

  ارتباط بين آژانسها و فعاليتهاي ذيربط - 22

ه سطوح براي سهولت ارتباط بين سرويسهاي مسئول تدابير غير بازداشتي، قسمتهاي مختلف سيستم عدالت در كلي -22- 1

هايي از قبيل بهداشت، مسكن، آموزش و كار و  كيفري، آژانسهاي توسعه و رفاه اجتماعي اعم از دولتي و غير دولتي، در زمينه

  .رسانه هاي عمومي، ساز و كارهاي مناسب بايد توسعه يابد

  المللي همكاري بين - 23

تحقيقات، آموزش، . بايد تالش گردد همكاري علمي بين كشورها در زمينه روشهاي غير بازداشتي گسترش يابد - 23- 1

معاضدت فني، و تبادل اطالعات بين دول عضو در زمينه تدابير غير بازداشتي از طريق موسسات سازمان ملل متحد در زمينه 

فتار با مجرمين با همكاري نزديك با قسمت پيشگيري از جرم و عدالت كيفري ، مركز توسعه پيشگيري از جرم و نحوه ر

  .اجتماعي و امور بشردوستانه دبيرخانه سازمان ملل متحد تقويت گردد

هاي غيربازداشتي، و تسهيل  مطالعات تطبيقي و هماهنگ سازي مقررات قانوني بايد با هدف گسترش قلمرو گزينه - 23- 2

در قلمرو مرزهاي ملي با لحاظ معاهده نمونه در زمينه واگذاري نظارت بر مجرمين كه بطور مشروط براي آن  اجراي آن

  1.مجازات تعيين گرديده يا بطور مشروط آزاد گرديده اند، افزايش يابد

  :»عدالت كيفري«هاي سمينار  در زمينه خدمت عام المنفعه و توصيه 1اعالميه كاندوما - 13
                                                 

 .پيوست ١١٩/۴۵قطعنامه مشاره  - ١



 

  19972فوريه  7تا  3يد بر ظرفيت زندان منعقده در سان خوزه از چالش جمعيت زا
  اعالميه كاندوما در خصوص خدمت عام المنفعه

المللي شرايط زندان در افريقا منعقد در  در زمينه شرايط زندان در افريقا، مصوب سمينار بين 3با يادآوري اعالميه كامپاال

ن اثر بخشي محدود زندان به ويژه براي اشخاصي كه به مجازاتهاي كوتاه مدت ، كه در آ 1996سپتامبر   21تا  9كامپاال از 

  .محكوم ميگردد و هزينه زندان به كل جامعه مورد توجه قرار گرفت

با لحاظ عالقه در حال رشد در برخي كشورها و پذيرش تدابيري كه جايگزين كيفرهاي طالب آزادي ميگردد و مشاركت در 

مورخ  36/1997ن در اين زمينه با توجه به قدرداني شوراي اقتصادي و اجتماعي در قطعنامه شماره حال توسعه در سراسر جها

المللي در زمينه اصالح شرايط زندان كه اين اعالميه نيز از  از اهميت اعالميه كامپاال در زمينه همكاري بين 1997ژوالي  21

  .پيوستهاي آن محسوب گرديده است

و قواعد استاندارد حداقل در زمينه اجراي ) قواعد توكيو(ندارد حداقل در زمينه تدابير غيربازداشتي با التفات به قواعد استا

  )قواعد پكن(عدالت براي نوجوانان 

  .با لحاظ اينكه در برخي كشورهاي افريقايي سطح جمعيت زايد بر ظرفيت زندانها، جنبه غير انساني يافته است

  .شر بر كرامت ذاتي انسانها و ممنوعيت رفتار و مجازات خوار كننده مجدداً تاكيده استبا يادآوري منشور افريقايي حقوق ب

  با استقبال از توفيق طرح كار عام المنفعه در كشور زيمبابوه و پذيرش آن توسط دولت زيمبابوه پس از سه سال اجرا

رتغالي صحبت مي كنند، كه عالقه مند به ايجاد با قدرداني از ساير كشورهاي افريقايي شامل كشورهايي كه به زبان فرانسه و پ

  .خدمات عام المنفعه بعنوان يك ضمانت اجراي كيفري در سيستمهاي عدالت كيفري شان هستند

 28تا  24شركت كندگان در كنفرانس بين المللي در زمينه قواعد كار عام المنفعه در افريقا، منقعده در كامپاال، زيمبابوه، از 

  :ميه زير را صادر نمودنداعال 1997نوامبر 

. زندان سبب تضييع منابع محدود و توان نيروي انساني ميگردد. ـ استفاده از زندان دقيقاً بايد بعنوان آخرين راه كار باشد1

  .اكثريت زندانيان  تهديد واقعي براي  جامعه محسوب نميگردند

  .از طريق ايجاد كار عام المنفعه است ـ جمعيت زايد بر ظرفيت در زندانهاي ما نيازمند يك اقدام عيني2

ـ كار عام المنفعه در انطباق با سنتهاي افريقايي در زمينه برخورد با مجرمين و التيام بخش ضرر و زيان ناشي از جرم در 3

تي تر است و ح عالوه بر اين، كار عام المنفعه يك تدبير عيني و از نظر اعتبارات هزينه شده، اثر بخش. داخل جامعه است

  .االمكان بايد بر كيفر زندان ترجيح داده شود

اي باشد كه حسب آن  ـ كار عام المنفعه بايد بطور اثر بخش به اجرا در آيد و بر آن نظارت گردد و بايد شامل برنامه كاري4

  .مجرم  ملزم گردد چند ساعت از كار داوطلبانه خود را به نفع جامعه در اوقات خاص خود انجام دهد

                                                                                                                                            
1 - kandoma 

 ٢و  ١پيوستهاي . شوراي اقتصادي و اجتماعي ٢٣/١٩٩٨قطعنامه مشاره  - ٢
 توامًا

3 - kampala 



 

ها، حمايت كنندگان مالي و سازمانهاي مدني در زمينه تحقيقات، طرحهاي پايلوت و ساير ابتكارات در اين قلمرو با ـ دولت5

  .اهميت ، دعوت ميگردند

ـ كشورهايي كه قبالً داراي كار عام المنفعه بوده اند، بايد تجربيات ديگر كشورها را مدنظر قرار داده و طرحهاي خود را 6

  .ني قرار دهندحسب آن مورد بازبي

  .ـ بايد تاسيس و استفاده جامع از بانك اطالعات آماري با هدف سنجش اثر بخشي كار عام المنفعه گسترش يابد7

اند، را تشويق مي كنيم كه جايگزينهاي غيربازداشتي مجازات را توسعه  ـ ما كشورهايي كه تا كنون اقدامي در اين زمينه نكرده8

هاي ملي در  كنيم كه ضمن همكاري ، اقدامات خود را از طريق ساير كميته ، ما خود را متعهد ميداده و براي نيل به اين هدف

  .يا گروههاي ذيعالقه با هدف ترويج بهتر اين طرح هماهنگ نماييم/ زمينه كار عام المنفعه و 

  .دهيم ـ ما طرح اقدام ضميمه را مورد پذيرش قرار مي9

  پيوست

كادوما در خصوص كار عام المنفعه عالوه بر اعالميه كادوما در زمينه كار عام المنفعه، مصوب طرح اقدام در زمينه اعالميه 

تا  24شركت كنندگان در كنفرانس كادوما در زمينه قواعد كار عام المنفعه در آفريقا، منعقده در كادوماي زيمبابوه، از تاريخ 

  .ل قرار دهند، شركت كنندگان طرح اقدام زير را مورد قبو1997نوامبر  28

  ـ شبكه1

هاي ملي در زمينه كار عام المنفعه و ساير گروههاي ذيعالقه با هدف برقراري همكاري دو جانبه و  تاسيس يك شبكه كميته

  :ايجاد رغبت از طريق

  ـ تدارك منابع انساني با هدف كمك به برگزاري سمينارها در مناطق فرعي و ساير جاها

  ها  و ايده) صول راهنما، اشكال اداريقوانين، ا(ـ اشتراك در اسناد 

  هاي جديد ـ هماهنگي و حمايت از پروژه

  ـ همكاري در آموزش نيروي انساني

  ـ بازديدهاي متقابل

  ـ كتاب راهنماي كار عام المنفعه2

در اينترنت كه به اشخاص و  (home page)تاليف كتاب راهنماي كار عام المنفعه براي اين منظور يك صفحه خانگي 

  :القه مند به گسترش اطالعات در اين قلمور اطالع رساني كند و يك كتاب شامل موارد زير بايد تاليف گرددع

هايي كه در طرحهاي كار عام المنفعه بكار  هاي ملي در زمينه كار عام المنفعه و شماره ـ شماره هاي تماس و نشاني كليه كميته

  .رود مي

  ـ فهرست كارشناسان و اشخاص مرجع

  اره تماسهاي كشورهاي عالقه مندـ شم

  ـ گروهها و سازمانهاي عالقه مند در سراسر جهان

  ـ شماره تماس حمايت كنندگان مالي و دولت



 

  .اين كتاب به زبانهاي مختلف از جمله فرانسه و انگليسي منتشر خواهد گرديد

  ـ خبرنامه3

  انتشار خبرنامه

  .صل منظم صورت پذيرفته و در شبكه درج گرددـ بايد بوسيله كميته ملي كار عام المنفعه در فوا

ـ بايد در بر گيرنده ابداعات، مشكالت فرارو، راه حلهاي اكتسابي، گزارشات كارگروهها، سالنامه وقايع، درخواستهاي 

  .آمارها و ساير اطالعات باشد) بطور مثال اشخاص مرجع(مساعدت 

  .ـ از طريق اينترنت يا پست يا هر دو توزيع گردد

  ها حقيقات و گردآوري دادهـ ت4

  :تعيين ساز و كار در زمينه تحقيقات و گردآوري اطالعات از طريق

  .هاي جمع آوري شده بايد از طريق خبرنامه يا اينترنت در اختيار بقيه قرار گيرد هاي تحقيقاتي و داده ـ يافته

اي كه  و تامين مالي) منفعت -زيه و تحليل هزينهبطور مثال بر اساس تج(هاي تحقيقاتي بايد داراي شناسنامه گردند  ـ پروژه

  .بوسيله شبكه مورد حمايت قرار گرفته است

هاي تحقيقاتي مشترك در زمينه عوايد، مشكالت و اثر بخشي كار عام المنفعه در مورد طرح اجرا شده اي كه قرار است  ـ پروژه

  .المللي به اجرا در آيد اي و بين بطور منطقه

  1997فوريه  7الي  3منعقده در سان خوزه از تاريخ » چالش انبوهي جمعيت زندان: عدالت كيفري« هاي سمينار توصيه

ـ دبير كل بايد براي تضمين مساعدت به دولتهاي متقاضي، از طريق تخصيص منابع موجود يا سرفصلهاي اختصاصي بودجه 1

  .با هدف اصالح شرايط فيزيكي زندانها، تدابيري را اتخاذ كند

كل بايد بمنظور تضمين اينكه ارگانهاي ذيربط منابع مالي الزم بمنظور اجراي آموزش پرسنل اداري و عملياتي  ـ دبير2

در اين اقدام اولويت بايد به زندانهاي . اند، تدابيري را اتخاذ كند زندانهاي دول عضوي كه اين آموزش را درخواست نموده

  .العاده جمعيت داده شود داراي انبوهي فوق

اي از قبيل بانك جهاني و بانك توسعه بين آمريكايي ، ابتكاراتي  ايد بمنظور تضمين اينكه موسسات مالي بين المللي و منطقهـ ب3

هاي ساخت  را با هدف كاهش انبوهي جمعيت زندان در دستور كار خود قرار دهند از جمله در زمينه ي تدارك كمك به برنامه

  .اذ گرددزندان و اصالح ساختار، تدابيري اتخ

هاي كمك خود، ابتكارات با هدف اصالح  اي خواسته شود تا در برنامه ـ بايد از سازمان بهداشت جهاني و ارگانهاي منطقه4

ها،  تاسيسات بيمارستاني زندان و خدمات پزشكي و بيمارستاني ارائه شده به زندانيان را در دولتهاي متقاضي اين كمك

  .بگنجاند

اً با دولتهاي عضو متقاضي، بايد دبيركل را در زمينه گسترش و پذيرش خصوصي سازي زندانهاي ـ دولتهاي عضو، مشترك5

برداري صنعتي سودزا از كارگران زنداني و  انفرادي، بنحوي كه آنها براي امنيت، آسايش و بازسازي اجتماعي زندانيان، بهره

  .مورد ترغيب قرار دهند نمايند، موقعيتهاي استخدام براي زندانيان پس از ازادي مقرر مي



 

هاي اجرايي در زمينه ساز و كارهاي  هاي حقوق بشر در زندان و دستورالعمل ـ دولتهاي عضو بايد در صدد تاسيس كميته6

  .جايگزين حل و فصل اختالفات برآيند

دف تشويق ـ دولتهاي عضو بايد اجرايي بودن استراتژيهاي پذيرفته شده براي مشاركت موسسه و موسسات كوچك با ه7

اي به زندانيان، ايجاد اشتغال در داخل قلمرو زندان، و ورود مجدد زندانيان سابق در  گذاري در زمينه آموزش فني حرفه سرمايه

نيروي كار، را نشان داده و از اين طريق، اجراي كامل اصول حاكم بر سازگاري مجدد اجتماعي و بازپروري زندانيان سابق 

  .ده كشورها را تضمين كننددر چهارچوب رويكرد سازن

هاي تبليغي و بازاريابي و  ـ دولتهاي عضو بايد بمنظور تضمين بازار فروش محصوالت توليدي زندان از طريق برنامه8

  .ها، تدابيري را اتخاذ كنند هاي نمايشگاهي بطور پيشرفته در زندان مجموعه

  1رو كيفريهاي عدالت ترميمي در قلم ـ اصول اساسي استفاده از برنامه14
  مقدمه

  .با خاطر نشان كردن اينكه در گستره جهان، ابتكارات راجع به عدالت ترميمي در حال گسترش است

با تاييد اينكه اين ابتكارات اغلب با اشكال بومي و سنتي راجع به عدالت با تلقي   جرم بعنوان رفتاري كه اساساً براي  

  .اشخاص مضر است، هماهنگي دارد

كند و قدرت  اينكه عدالت ترميمي يك پاسخ اصالحگرايانه به جرم كه كرامت و برابري اشخاص را مراعات مي با تاكيد بر 

  .آورد و همنوايي اجتماعي از طريق سازش بزهديدگان، مجرمين و جوامع است درك را به وجود مي

تا بدون محدوديت احساسات و تجارب خود  سازد اند را قادر مي با بيان اينكه اين رويكرد، آن اشخاصي كه از جرم متاثر شده

  .را با ديگران در ميان گذاشته و هدفها را به خواسته هاي خود معطوف كنند

بررسي رودرروي . دهد تا با دريافت  غرامت، احساس ايمني نمايند  با آگاهي از اينكه اين رويكرد فرصتي را به بزهديدگان مي

شني نتايج و آثار رفتار خود را مشاهده كرده و مسئوليت آنرا بنحو شايسته بر عهده موضوع به مجرمين اجازه ميدهد تا به رو

هاي اصلي جرم را درك كرده و رفاه اجتماعي را توسعه داده و از جرم پيشگيري  سازد كه ريشه گيرند و جوامع را قادر مي

  .كنند

هاي عدالت كيفري جاري، از  پذيرش آن در سيستماي از تدابيري است كه  با توجه به اينكه عدالت ترميمي، شامل مجموعه

  .انعطاف برخوردار است و شرايط قانوني، اجتماعي و فرهنگي در تكميل اين سيستم بايد در نظر گرفته شود

  تعاريف اصطالحات: الف

ت يابي به نتايج اي است كه از فرايندهاي ترميمي استفاده ميكند و درصدد دس به معني هر برنامه» برنامه عدالت ترميمي«ـ 1

  .ترميمي است
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به معني هر فرايندي است كه در آن بزهديده و مجرم، و در مواقع مناسب، هر شخص ديگر يا آندسته از » فرايند ترميمي«ـ 2

اند، بطور فعال با هم در حل و فصل موضوعات برآمده از جرم علي العموم با مساعدت  اعضاي جامعه كه از جرم متاثر شده

  .كنند اهنگي مشاركت مييك مدير هم

هايي از  ها و برنامه هاي ترميمي شامل پاسخ بازده. به معني يك توافقي است كه نتيجه فرايند ترميمي است» بازده ترميمي«ـ 3

ها فردي و جمعي و تكاليف اعضا و نيل به سازش  قبيل ترميم، اعاده وضعيت و كار عام المنفعه است كه هدف آن لحاظ خواسته

  .ديده و مجرم استمجدد بزه

به معني بزهديده، مجرم و هر شخص ديگر يا اعضا جامعه است كه از جرم متاثر گرديده است و ميتواند در » طرفين «ـ 4

  .فرايند ترميمي مشاركت داده شود

به معني شخصي است كه وظيفه  او تحصيل شركت طرفين  در فرايند ترميمي، به شيوه منصفانه و » مدير هماهنگي«ـ 5

  .بيطرفانه است

  هاي عدالت ترميمي استفاده از برنامه: ب

  .هاي عدالت ترميمي حسب قوانين ملي در هر مرحله از سيستم عدالت كيفري ميتواند به اجرا در آيد ـ برنامه6

وجود ـ فرايندهاي ترميمي فقط در مواردي كه دليل كافي بر مشاركت مجرم و رضايت آزادانه و داوطلبانه بزهديده و مجرم 7

. دارد بايد مورد استفاده قرار گيرد بزهديده و مجرم بايد بتوانند در هر زمان از فرايند اين رضايت را كان لم يكن نمايند

  .توافقات بايد داوطلبانه بدست آيد و صرفاً در بردارنده تعهدات متعارف و متناسب باشند

ه كه مبناي مشاركت آنها در فرايند ترميمي بايد رضايت ـ بزهديده و مجرم علي القاعده در خصوص وقايع اساسي پروند8

  .هاي قانوني بعدي محسوب گردد مشاركت مجرم نبايد بعنوان دليل پذيرش تقصير در رسيدگي. داشته باشند

 ـ اختالفاتي كه سبب تفاوت در عدم توازن قدرت مانند اختالفات فرهنگي بين طرفين بايد در ارجاع پرونده، و اجراي فرايند9

  .ترميمي ملحوظ گردد

  .ـ امنيت طرفين بايد در ارجاع پرونده و اجراي فرايند ترميمي در نظر گرفته شود10

ـ در فرايند ترميمي نامناسب ، پرونده بايد به مقامات عدالت كيفري ارجاع گردد و با لحاظ چگونگي موضوع بايد بدون 11

دالت كيفري، بايد مساعي خود را بمنظور تشويق مجرم به پذيرش ها، مامورين ع در اين پرونده. تاخير تصميم گرفته شود

مسئوليت در قبال بزهديده و جوامع متاثر از جرم، صرف كرده و سازگاري مجدد بزهديده و مجرم با جامعه را مورد حمايت 

  .قرار دهند

  هاي عدالت ترميمي اجراي برنامه: ج

استانداردهاي ذيربط همچنين مقام ذيصالح وضع مقررات در صورت ـ دولتهاي عضو بايد موضوع ايجاد اصول راهنما و 12

اين اصول . هاي عدالت ترميمي تحت قاعده در آيد را در دستور كار خود قرار دهند ضرورت را بنحوي كه استفاده از برنامه

  :موارد زير را ملحوظ كندراهنما و استانداردهاي ذيربط، بايد اصول اساسي مندرج در سند حاضر را رعايت كرده، ضمناً بايد 

  هاي عدالت ترميمي ها به برنامه شرايط ارجاع پرونده: الف

  ها پس از فرايندهاي ترميمي رسيدگي به پرونده: ب



 

  شرايط، آموزش و ارزيابي مدير هماهنگي: ج

  هاي عدالت ترميمي د ـ اجراي برنامه

  .هاي عدالت ترميمي مههـ ـ استانداردهاي صالحيت و قاعده ي رفتار حاكم بر اجراي برنا

هاي عدالت ترميمي و به  ـ تضمينات اساسي آيين دادرسي راجع به منصفانه بودن در خصوص مجرم و بزهديده بايد در برنامه13

  :طور ويژه در فرايندهاي ترميمي رعايت گردد

فرايند عدالت ترميمي باشند و  حسب قوانين ملي، بزهديده و مجرم بايد داراي حق مشورت با مشاور حقوقي در ارتباط با: الف

خردساالن عالوه بر اين حق دارند از مساعدت والدين . در مواقع ضروري، از خدمات ترجمه كتبي يا شفاهي بهره مند گردند

  .و سرپرستان استفاده كنند

حتواي فرايند، و قبل از اعالم موافقت در زمينه مشاركت در فرايند ترميمي، طرفين بايد بطور كامل از حقوق خود ، م: ب

  .عواقب احتمالي تصميمات خودشان مطلع گردند

نه بزهديده و نه مجرم، نبايد تحت اجبار قرار گيرد يا از طريق وسايل غير منصفانه اغوا شود تا در فرايند ترميمي شركت : ج

  .هاي ترميمي را بپذيرد كرده يا بازده

ايد بصورت محرمانه صورت گرفته و نبايد متعاقباً اعالم شود مگر بر ـ مذاكرات فرايند ترميمي نبايد بصورت علني بلكه ب14

  .اساس رضايت طرفين يا مواقعي كه حسب قوانين ملي اعالم آن الزم است

ـ نتايج توافقات خارج از برنامه عدالت ترميمي، چنانچه مناسب باشد بايد از نظر قضايي نظارت گرديده يا در تصميمات يا 15

چنانچه اين مسئله حادث گردد، ما حصل موضوع، داراي اعتبار مشابه تصميمات يا آراء قضايي است و . رددآراء قضايي درج گ

  .مانع تعقيب مجدد در خصوص همين وقايع است

ـ عدم موفقيت در اجراي توافقات به عمل آمده در طي فرايند ترميمي سبب اعاده مجدد موضوع به برنامه ترميمي يا در 17

. ن ملي الزم ميداند به فرايند جاري عدالت كيفري است و تصميم در اين خصوص بايد بدون تاخير گرفته شودمواردي كه قانو

عدم اجراي توافق، و نه تصميم يا راي قضايي، نبايد مبنايي براي مجازات شديدتر در روند رسيدگي بعدي عدالت كيفري 

  .باشد

در حوزه اختيارات، . انه با توجه كامل به كرامت طرفين به اجرا در آوردـ مدير هماهنگي بايد وظيفه خود را به شيوه بيطرف18

اي را فراهم كند كه طرفين به يكديگر با احترام برخورد كرده و طرفين را قادر نمايد كه فيمابين راه  مدير هماهنگي بايد زمينه

  .كار حل و فصل اختالف را پيدا نمايد

از فرهنگهاي محلي و جوامع داشته و در مواقع مناسب، قبل از اجراي تكاليف ذيربط  ـ مدير هماهنگي بايد داراي درك درست19

  .آموزش اوليه به او ارائه شود

  هاي عدالت ترميمي دـ تداوم گسترش برنامه

هاي ملي را با هدف توسعه عدالت ترميمي و گسترش پذيرش فرهنگي  ـ دولتهاي عضو بايد تنظيم سياستها و استراتژي20

از عدالت ترميمي بين نيروهاي مجري قانون، مقامات قضايي و اجتماعي همچنين جوامع محلي در دستور كار خود قرار استفاده 

  .دهند



 

هاي عدالت ترميمي، با هدف ترويج يك درك  ـ يك هم انديشي منظم بايد بين مقامات عدالت كيفري و اجرا كنندگان برنامه21

هاي ترميمي، و تبيين روشهايي كه  ها، بمنظور افزايش قلمرو اجراي برنامه ي و بازدهمشترك و تقويت اثربخشي فرايندهاي ترميم

  .هاي عدالت كيفري درج شود، وجود داشته باشد از آن طريق رويكردهاي ترميمي ميتواند در رويه

هاي عدالت ترميمي را  نامهـ دولتهاي عضو، با همكاري جوامع مدني در مواقع مناسب، بايد تحقيقات در اين زمينه و ارزيابي بر22

هاي عدالت ترميمي، كاركرد مكمل يا جايگزين فرايند عدالت كيفري را توسعه دهند  با هدف برآورد قلمرو آثار اجراي برنامه

فرايندهاي عدالت كيفري ممكن است پس از گذشت زمان طوالني نيازمند . هاي مثبتي را در نظر بگيرند و براي طرفين بازده

  .شنداصالحات با

ها  نتايج تحقيقات و ارزيابي. ها را بايد مورد تشويق قرار دهند دولتهاي عضو بر اين اساس ارزيابي منظم و اصالح اين برنامه

  .ها شود ها و برنامه بايد سبب تحول بيشتر سياست

  شرط حفاظتي: و

المللي قابل اجرا به رسميت  يا حقوق بينـ هيچيك از اين اصول اساسي نبايد به حقوق مجرم يا بزهديده كه حسب قانون ملي 23

  .شناخته شده است آسيب رساند

  ـ شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده5

ـ اعالميه در زمينه حمايت از كليه اشخاص موضوع شكنجه و ساير رفتارها يا مجازاتهاي 15

  1خشن، غير انساني و خوار كننده
  1ماده 

ين اعالميه، شكنجه بمعني هر رفتاري است كه بوسيله آن، رنج  ،محنت شديد، خواه فيزيكي خواه رواني، بطور عمد ـ در ا1

هاي مزبور، با هدف اخذ اعتراف از او يا شخص ثالث، مجازات  بوسيله يا تحت هدايت مقامات عمومي بر شخصي با انگيزه

اين واژه شامل رنج . گردد ب جرم، يا ترساندن او يا ساير اشخاص، وارد ميكردن او به دليل ارتكاب يك رفتار يا باظن به ارتكا

يا محنتي كه صرفاً، ذاتاً يا اتفاقاً، ناشي از ضمانت اجراهاي قانوني در قلمروي كه با قواعد استاندارد حداقل در زمينه برخورد 

  2.با زندانيان، منطبق است، نميگردد

  .جازات خشن، غير انساني و خوار كننده شديد و هدفمند ميگرددـ شكنجه شامل يك نوع از رفتار يا م2

  2ماده 

هر رفتار شكنجه آميز يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده نقض كرامت انساني است و بايد بعنوان 

وق بشر و آزاديهاي اساسي اعالم اينكه سبب ناديده انگاري اهداف مندرج در منشور ملل متحد ميگردد و بعنوان يك نقض حق

  .شده در اعالميه جهاني حقوق بشر، محكوم گردد

  3ماده 
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 I.Aپيوست . ـ اولين كنگره سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين گزارش دبيرخانه  2



 

. هيچ دولتي مجاز نيست كه با شكنجه و ساير رفتارها يا مجازتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده با مسامحه برخورد نمايد

نا آراميهاي سياسي داخلي يا ساير وضعيتهاي اوضاع و احوال استثنايي از قبيل حالت جنگ يا خطر قريب الوقوع جنگ، 

اضطراري عمومي، نميتواند بعنوان توجيه كننده شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني يا خوار كننده بكار 

  .رود

  4ماده 

كنجه يا ساير رفتارها يا هر دولت بايد، با رعايت مقررات مندرج در اين اعالميه، تدابير موثري را براي جلوگيري از تحقق ش

  .مجازتهاي خشن، غير انساني يا خوار كننده در قلمرو صالحيتش در نظر گيرد

  5ماده 

اي كه در خصوص اشخاص محروم ازآزادي شان تكاليفي بر عهده  آموزش نيروي انساني مجري قانون و ساير مقامات عمومي

ت شكنجه و ساير رفتارها يا مجازتهاي خشن، غير انساني يا خوار دارند، بايد سبب ايجاد اطمينان از توجه كامل به ممنوعي

اين ممنوعيت، همچنين بايد، عنداالقتضا، مشمول قواعد كلي يا دستوراتي كه با لحاظ تكاليف و وظايف مامورين . كننده گردد

  .بازداشتگاه يا رفتار با اين اشخاص، نيز گردد

  6ماده 

ها و دستورالعملهاي ذيربط  فتار با اشخاص محروم از آزادي در سرزمينشان همچنين رويههر دولت بايد بازداشتگاهها و نحوه ر

هاي خشن، غير انساني و خوار كننده، با روشهاي كشف  را با هدف جلوگيري از هر گونه شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازات

  .حقيقت سيستماتيك تحت بازبيني قرار دهند

  7ماده 

. نقض قوانين كيفري محسوب خواهد گرديد 1كه هر گونه رفتار شكنجه آميز بنحو مقرر در ماده  هر دولت بايد تضمين كند

  .همين روش در خصوص رفتارهايي كه تشكيل يك همكاري، مشاركت، تحريك يا شروع به شكنجه ميدهد نيز بكار خواهد رفت

  8ماده 

شن، غير انساني و خوار كننده بوسيله مقامات رسمي يا هر شخص كه ادعا كند موضوع شكنجه يا ساير مجازتها يا رفتارهاي خ

دار كشور ذيربط را  با هدايت اين مقامات قرار گرفته است حق شكايت ، حق بررسي بيطرفانه ادعا توسط مقامات صالحيت

  .دارد

  9ماده 

صالح كشور ذيربط بايد وجود دارد، مقامات ذي 1در مواردي كه دليل منطقي مبني بر ارتكاب يك رفتار مشمول تعريف ماده 

  .اي را در اين زمينه آغاز كنند حتي در صورت فقدان يك شكايت رسمي تحقيقات بيطرفانه

  10ماده 

نشان دهد كه يك رفتار با وصف مندرج در ماده يك علي الظاهر اتفاق افتاده است،  9يا  8چنانچه تحقيقات موضوع موارد 

چنانچه اشكال ديگر رفتار يا . عايي در چهارچوب قوانين ملي به اجرا در آيدرسيدگي كيفري بايد عليه مجرم يا مجرمين اد



 

مجازات خشن، غير انساني و خوار كننده ادعايي بنظر احراز شده رسد، مجرم يا مجرمين احتمالي بايد موضوع رسيدگي 

  .هاي مناسب قرار گيرند كيفري، انتظامي يا ساير رسيدگي

  11ماده 

كه يك رفتار شكنجه آميز يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده بوسيله يا  در مواردي كه ثابت گردد

  .با هدايت مقامات رسمي صورت گرفته است، بايد به بزهديده حسب قوانين ملي، غرامت يا جبران خسارت پرداخت گردد

  12ماده 

آيد نبايد بعنوان دليل  اي خشن، غير انساني يا خوار كننده، بدست مياي كه بر اثر شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازاته هر گفته

  .عليه شخص ذيربط يا هر شخص ديگر در هر رسيدگي بكار رود

ـ اصول راجع به اخالق پزشكي در ارتباط با نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در 16

يا مجازاتهاي خشن، غير  حمايت از زندانيان و بازداشت شدگان عليه شكنجه و ساير رفتارها

  1. انساني و خوار كننده
  1اصل 

پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان مسئول مراقبت پزشكي از زندانيان و بازداشت شدگان، وظيفه دارند بمنظور صيانت از 

ه زنداني يا سالمت جسماني و رواني و درمان بيماريها، اين خدمات را با كيفيت مشابه و استانداردهاي جاري براي كسانيك

  .اند ارائه دهند بازداشت نگرديده

  2اصل 

المللي در خصوص پرسنل بهداشتي  اين مسئله يك نقض شديد اخالق پزشكي همچنين يك جرم حسب اسناد الزم االجراي بين

تكاب به ويژه پزشكان محسوب ميگردد كه بصورت فعال يا انفعالي در رفتارهايي كه همكاري، شركت، تحريك يا شروع به ار

  2.شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار كننده تلقي ميگردند، مداخله نمايند

  3اصل 

اي با زندانيان و  اين موضوع نقض اخالق پزشكي پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان است كه در چهار چوب عملكرد حرفه

  .سالمت جسماني و رواني آنان ، ارتباط برقرار نمايند بازداشت شدگان غير از هدف ارزيابي، حمايت و بهبود

  4اصل 
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. گيرند به اعالميه راجع به حمايت از كليه اشخاصي كه موضوع شكنجه يا ساير رفتارها يا مجازاتهاي خشن غير انساني و خوار كننده قرار ميبنگريد  - 2
  :گويد اين اعالميه مي 2و  1ماده . پيوست) 3452قطعنامه (

، خواه فيزيكي خواه روحي، بطور عمد بوسيله يا تحت هدايت مقامات ـ در اين اعالميه شكنجه به معني هر رفتاري است كه بوسيله آن رنج يا محنت شديد1
هاي مزبور با هدف اخذ اطالع يا اعتراف از او يا اين واژه شامل رنج يا محنتي كه صرفاً ، ذاتاً يا اتفاقاً ، ناشي از ضمانت اجراهاي  عمومي بر يك شخص با انگيزه

  .در زمينه برخورد با زندانيان، منطبق است نميگردد قانوني در قلمروي كه با قواعد استاندارد حداقل
  ـ شكنجه شامل يك نوع از رفتار يا مجازات خشن، غير انساني و خوار كننده شديد و هدفمند نيز ميگردد2ماده 
خصوص رفتارهايي كه  همين روش در. نقض قوانين كيفري محسوب خواهد گرديد 1ـ هر دولت بايد تضمين كند كه هر گونه شكنجه موضوع ماده 7ماده 

 .تشكيل يك همكاري، مشاركت، تحريك يا شروع به شكنجه ميدهد نيز بكار خواهد رفت



 

  :اين مسئله نقض اخالق پزشكي پرسنل بهداشتي به ويژه پزشكان است كه

اي كه اثر معكوس بر سالمت  دانش و مهارت خود را بمنظور تسهيل بازجويي از زندانيان و بازداشت شدگان به شيوه: الف

  1.المللي ذيربط نيز نميباشدبكار برند  زندانيان يا بازداشت شدگان داشته و منطبق با اسناد بينجسماني يا رواني يا شرايط اين 

تصديق نمودن يا مشاركت در تصديق مناسب بودن زندانيان يا بازداشت شدگان براي اجراي هر گونه رفتار يا مجازات كه : ب

المللي ذيربط نيز نيست، يا مشاركت بهر نحو  بق با اسناد بيناحتمال اثر معكوس بر سالمت جسماني و رواني او دارد و در تطا

  .المللي ذيربط نيست در اجراي چنين رفتار يا مجازات كه در تطابق با اسناد بين

  5اصل 

اين موضوع نقض اخالق پزشكي توسط پرسنل بهداشتي به ويژه پزشكان است، كه در رفتارهاي مربوط به ايجاد محدوديت براي 

زداشت شده مشاركت نمايند مگر اينكه چنين تشريفاتي با لحاظ مالحظات پزشكي محض بمنظور حمايت از سالمت زنداني و با

جسماني و رواني يا امنيت شخص زنداني يا بازداشت شده يا وابستگان زنداني يا بازداشت شده، يا سرپرستان او ضروري 

  .ايجاد نكند تشخيص داده شده و هيچ خطري را براي سالمت جسماني و رواني

  6اصل 

  .هر گونه تقليل از اصول صدرالذكر بر اساس هر دليل از جمله اضطرار عمومي ناممكن است

ـ اصول راجع به تحقيقات موثر و گردآوري اسناد در زمينه شكنجه و ساير رفتارها يا 17

  2مجازاتهاي خشن غير انساني و خوار كننده
موثر در زمينه شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي خشن، غير انساني و خوار آوري اسناد بطور  ـ اهداف تحقيقات و جمع1

  :شامل موارد ذيل است) كه از اين ببعد شكنجه و ساير رفتارهاي نامناسب ناميده ميشود(كننده 

  .ده آنهاشفاف سازي واقعيتها و نهادها و آگاه سازي اشخاص و مسئوليت دولت در زمينه مسئوليت بزهديدگان و خانوا: الف

  تعيين مشخصات تدابير مورد نياز در زمينه پيشگيري از عود: ب

يا ، در صورت مناسب بودن، ضمانت اجراهاي اداري براي كسانيكه حسب تحقيقات مسئوليت آنها احراز / تسهيل تعقيب و : ج

نصفانه و مناسب و تعيين گرديده است و اعالم ضرورت پرداخت غرامت و خسارت كامل توسط دولت از قبيل جبران خسارت م

  ابزارهايي براي مراقبت پزشكي و بازپروري

ـ دولتها بايد تضمين نمايند كه شكايات و گزارشات راجع به شكنجه يا رفتارهاي غير مناسب فوري و بطور موثر موضوع 2

وارض ديگر دال بر آيد كه ع در صورت فقدان يك شكايت صريح، تحقيقات در صورتي به اجرا در مي. تحقيقات قرار گيرد

  .شكنجه يا رفتار مناسب ظاهر شده باشد
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مقامات تحقيق، كه بايد از مظنونين به ارتكاب و ارگاني كه در آن خدمت مي كنند مستقل باشند، بايد ذيصالح و بيطرف 

تحقيقات اين افراد بايد به كارشناسان پزشكي و غير پزشكي بيطرف دسترسي داشته و داراي قدرت اجراي عملي . باشند

هاي  اي بوده و يافته ترين استانداردهاي حرفه گردد بايد در حد عالي  روشهايي كه بمنظور اجراي اين تحقيقات اجرا مي. باشند

  .آن بايد بطور غير محرمانه اعالم شود

ص مجري اشخا 1.مقام تحقيق، بايد اختيار و تكليف و كسب كليه اطالعات ضروري براي تحقيق را داشته باشد: ـ الف3

اين . تحقيقات حسب درخواست ، كليه اعتبارات ضروري و منابع فني را بمنظور اجراي تحقيقات موثر در اختيار خواهند داشت

مقامات همچنين بايد داراي اختيار در زمينه الزام اشخاصي كه داراي صالحيت رسمي هستند و ادعا شده كه در شكنجه يا 

. اين اختيار در خصوص كليه گواهان نيز بايد به اجرا در آيد. به حضور و بازجويي باشنداند،  رفتار نامناسب مداخله داشته

هايي را براي شهود، و كليه مقامات رسمي ذيربط صادر نمايد و از امحاء  براي نيل به اين هدف، مقام تحقيق، حق دارد احضاريه

  .داليل جلوگيري كند

ب، گواهان، اشخاص اجرا كننده تحقيقات و خانواده آنها بايد در قبال خشونت، بزهديدگان ادعايي شكنجه يا رفتار نامناس: ب

اشخاصي كه بصورت . تهديد به خشونت و ساير اشكال ترساندني كه ممكن است بعد از تحقيقات واقع گردد حمايت شوند

تقيم يا غير مستقيم نظارت يا بالقوه در معرض شكنجه يا رفتار نامناسب قرار دارند بايد از موقعيتهايي كه سبب اعمال مس

  .قدرت بر شكات، گواهان و خانواده آنها همچنين آنهايي كه متولي اجراي تحقيقات هستند، خارج گردند

ـ بزهديدگان ادعاي شكنجه يا رفتار نامناسب و نمايندگان قانوني آنها بايد از كليه جلسات رسيدگي همچنين كليه ي  4

الع يافته و به آن دسترسي داشته باشند و بايد حق داشته باشند ادله ديگري را نيز ارائه اطالعات بر آمده از تحقيقات اط

  .دهند

در مواردي كه تشريفات تحقيقات به دليل كمبود تخصص يا سوء ظن راجع به بيطرفي يا به دليل وجود يك سوء استفاده : ـ الف5

ايد تضمين كنند كه تحقيقات از طريق يك كميسيون تحقيقات رفتاري آشكار، يا ساير داليل نامناسب بنظر برسد، دولتها ب

اعضاي چنين كميسيوني، بايد بر اساس بيطرفي، صالحيت و استقالل شخصي شان . مستقل يا تشريفات مشابه آن بعمل آيد

اين . قل باشندبه ويژه آنها بايد از مرتكبين احتمالي و نهادها يا ارگانهايي كه براي آن خدمت ميكنند مست. انتخاب گردند

آوري اطالعات ضروري براي تحقيقات بوده و تحقيقات را به نحو مقرر در اين اصول به اجرا  كميسيون بايد داراي اختيار جمع

  .در آورد

يك گزارش كتبي در زمان متعارف، شامل قلمرو تحقيق، تشريفات و روشهاي استفاده شده براي ارزيابي ادله همچنين نتايج : ب

پس از تكميل ، گزارش بايد . هايي كه مبتني بر واقعيتهاي كشف شده و قوانين الزم االجرا بايد تهيه شود صيهحاصله و تو

ها مبتني  رسد اتفاق افتاده است و داليلي كه يافته اين گزارش بايد همچنين بطور ويژه وقايع خاصي كه بنظر مي. منتشر گردد

اند ،اشخاصي كه هويت آنها به داليل حمايتي بايد محفوظ  استماع گرديدهبر آن گرديده است و فهرست اسامي گواهاني كه 

دولت بايد در يك فرجه زماني متعارف، در خصوص گزارش تحقيقات اعالم نظر كرده و در صورت . بماند را توصيف كند

  .هاي مندرج در گزارش بعمل آورد ضرورت، اقدامات الزم را در اجراي توصيه

                                                 
  .كند اين الزامات بايد مراعات گردد اي محرمانه بودن برخي اطالعات را الزامي مي در برخي اوضاع و احوال، اخالق حرفه - 1



 

زشكي مشاركت كننده در تحقيقات راجع به شكنجه و رفتار نامناسب بايد در كليه اوقات بر اساس ـ الف ـ كارشناسان پ6

. ترين استانداردهاي اخالقي رفتار نموده و بطور ويژه، بايد رضايت آگاهانه را قبل از اجراي هر گونه معاينه اخذ كنند عالي

بطور ويژه، معاينات بايد در مكان غير عمومي تحت . پزشكي باشدهاي  معاينه بايد منطبق با استانداردهاي پذيرفته شده رويه

  .كنترل كارشناس پزشكي و بدون حضور مامورين امنيتي و ساير مقامات دولتي صورت پذيرد

  :ب ـ كارشناس پزشكي بايد فوري يك گزارش دقيق كتبي كه حداقل حاوي موارد ذيل باشد را تهيه كند

  :ـ شرايط مصاحبه1

در موارد (و نام و سمت اشخاصي كه در معاينه حضور دارند، زمان دقيق و تاريخ، محل، ماهيت و نشاني موسسه عنوان موضوع  

، وضعيت موضوع )بطور مثال مركز بازداشت، كلينيك يا منزل(پذيرد  مكاني كه معاينه انجام مي) . ضرورت شامل اتاق ذيربط

اي ورود يا حين معاينه، حضور مامورين امنيتي در حين معاينه، رفتار بطور مثال ماهيت هر گونه محدوديته(در زمان معاينه 

  .و ساير شاخصهاي ذيربط) اشخاصي كه زندانيان را مشايعت مي كردند يا اظهارات تهديد آميز نسبت به معاينه كننده

  :ـ سابقه2

ي ادعايي شكنجه يا رفتار گزارش تفصيلي راجع به گزارش وضعيت بنحوي كه حين مصاحبه بدست آمده است شامل روشها 

  .نامناسب، اوقاتي كه شكنجه يا رفتار نامناسب ادعا شده به وقوع پيوسته است و كليه شكايات راجع به عوارض جسمي و رواني

  :ـ معاينات جسماني و رواني3

ن، عكس رنگي از هاي جسمي و رواني در معاينه باليني شامل آزمايشات تشخيصي مناسب و در صورت امكا گزارش كليه يافته 

  كليه صدمات

  : ـ نظريه4

توصيه در زمينه . هاي جسمي و رواني با شكنجه يا رفتار نامناسب احتمالي اعالم نظر در خصوص ارتباط احتمالي بين يافته

  .يا آزمايشات بيشتري كه بايد انجام شود/ هاي پزشكي ضروري جسمي و رواني و  درمان

  : ـ هويت تنظيم كننده5

  .اي انجام دهندگان معاينه بوده و امضا شود بطور شفاف حاوي هويت شناسنامه گزارش بايد

نكته نظرات . گزارش بايد محرمانه بوده و به معاينه شونده يا نمايندگان وي كه از آنها نام برده شده است ارسال گردد: ج 

  .گردد معاينه شونده يا نماينده وي در خصوص فرايند معاينه بايد اخذ و در گزارش ضبط

در صورت لزوم اين گزارش بايد بصورت مكتوب به مقامات ذيصالح در زمينه تحقيقات راجع به ادعاي شكنجه يا رفتار نامناسب 

. اين وظيفه دولت است كه تضمين كند اين گزارش به طريقه اطمينان بخشي به اين اشخاص تحويل گرديده است. ارسال گردد

شخاص قرار گيرد مگر با رضايت شخص معاينه شونده يا حسب تجويز دادگاه كه اختيار اين گزارش نبايد در دسترس ساير ا

  .اين موضوع را داده باشد

  ـ مجازات اعدام5



 

  1ـ مجازات اعدام 18
  مجمع عمومي

در رابطه با اجراي تشريفات بسيار دقيق و حداكثر  1968نوامبر  26مورخ  2393 (XX III)با يادآوري قطعنامه شماره 

هاي داراي مجازات اعدام همچنين رويكرد دولتهاي عضو در زمينه افزايش محدوديتهاي  ت ممكن براي متهمين پروندهتضمينا

  .استفاده از كيفر اعدام يا الغا كامل آن

با تذكر آن قسمت از گزارش شوراي اقتصادي و اجتماعي موضوع مالحظات در زمينه كيفر اعدام تقديمي به دبير كل در 

با تاكيد بر تمايل بر استمرار و توسعه  197مي  20مورخ  1574 (L)مه سابق الذكر با تذكر قطعنامه شماره اجراي قطعنا

  .مالحظات راجع به مسئله كيفر اعدام بوسيله ملل متحد

يق ـ با استقبال از تدابيري كه سابقاً بوسيله تعدادي از دولتها بمنظور تضمين اجراي آيين دادرسي و تضمينات قانوني دق1

  .هاي داراي مجازات اعدام در كشورهايي كه اين مجازات كماكان باقي است در نظر گرفته شده است  براي متهمين پرونده

هاي داراي  ـ با لحاظ اينكه تالشهاي بيشتري بايد براي تضمين اين آيين دادرسي و تضمينات در همه جا راجع به پرونده2

  .مجازات اعدام صورت گيرد

اعالميه جهاني حقوق بشر، هدف اصلي اي كه بايد تعقيب  3ينكه براي تضمين كامل حق حيات، مقرر در ماده ـ با تاييد ا3

گردد محدود كردن تدريجي تعداد جرايمي است كه داراي مجازات اعدام است با لحاظ گرايش به پذيرش الغاء اين كيفر در 

  .كليه كشورها

گردد تا دبير كل را از تشريفات و تضمينات قانوني و  اند دعوت مي ل ننمودهـ از دولتهاي عضوي كه تا كنون بدين نحو عم4

هاي بيشتر در زمينه استفاده از كيفر مرگ تا الغاء كامل، با تهيه اطالعاتي كه در  رويكردشان در زمينه ايجاد محدوديت

  .نمايندمجمع عمومي آمده است، مطلع  2393 (XX III)قطعنامه شماره  2و ) ج( 1پاراگرافهاي 

هايي كه قبالً از دولتهاي عضو در  ـ از دبير كل درخواست ميگردد در اسرع وقت دولتهاي عضو را در جريان كليه جوابيه5

هايي كه پس از پذيرش قطعنامه  و جوابيه 2393 (XXX III)قطعنامه شماره  2و ) ج( 1زمينه تحقيقات موضوع پاراگراف 

  .ارش تكميلي را به شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجالس پنجاه و دوم تقديم كنداخير واصل گرديده است قرار دهد و گز

خواهد بر اساس موضوعات تهيه شده حسب پاراگراف فوق بوسيله دولتهاي عضوي كه كيفر  ـ عالوه بر آن از دبيركل مي6

كه كنترل كننده حق شخص محكوم به اي  ها و قواعد قانوني اعدام كماكان در آنها باقي است، يك گزارش جداگانه حاوي رويه

  .مجازات اعدام در زمينه درخواست عفو، تخفيف يا تعويق مجازات است را تهيه و اين گزارش را به مجمع عمومي تقديم كند

  2ـ تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام19
قط در خصوص جرايم بسيار شديد بايد اجرا شود، اين ـ در كشورهايي كه تا كنون كيفر اعدام لغو نگرديده است، اين كيفر ف1

  .المللي با آثار مرگ بار يا ساير آثار شديد باشد  مسئله پذيرفته شده است كه قلمرو آن نبايد منصرف از جرايم بين

                                                 
  .مجمع عمومي 2857 (XXVI)قطعنامه شماره  - 1
 پيوست. شوراي اقتصادي اجتماعي 50/1984قطعنامه شماره  - 2



 

ه ـ مجازات اعدام فقط ممكن است در خصوص جرمي كه كيفر اعدام براي آن در قانون در زمان ارتكاب آن پيش بيني شد2

اين موضوع پذيرفته شده است كه در صورتيكه بعد از ارتكاب اين جرم مقرره قانوني داير بر تخفيف مجازات . است تعيين شود

  .مند خواهد گرديد وضع شود، مجرم از اين تخفيف بهره

ايد براي زنان باردار كيفر اعدام نب. سال در زمان ارتكاب جرم، نبايد به كيفر اعدام محكوم گردند 18ـ اشخاص پايين تر از 3

  .اند يا اشخاصي كه دچار جنون هستند اجرا گردد يا زناني كه به تازگي مادر شده

ـ مجازات اعدام فقط در مواقعي كه تقصير شخص متهم بر داليل روشن وقانع كننده مبتني و هيچ گونه تفسير ديگر از وقايع 4

  . وجود ندارد، بايد تحميل گردد

رفاً پس از حكم نهايي دادگاه صالح پس از فرايند قانوني اي كه در آن كليه تضمينات ممكن در خصوص ـ كيفر اعدام بايد ص5

المللي حقوق مدني و سياسي شامل حق اشخاص مظنون يا  ميثاق بين 14اطمينان از دادرسي منصفانه حداقل برابر آنچه در ماده 

  .مناسب در كليه مراحل رسيدگي وجود داشته است، صورت پذيردمتهم به ارتكاب جرم داراي كيفر اعدام به معاضدت قانوني 

ـ هر شخص محكوم به اعدام، حق تجديدنظر به يك دادگاه عالي تر را دارد و بايد اقداماتي در زمينه اجباري بودن اين 6

  .تجديدنظر صورت پذيرد

فيف مجازات ممكن است در كليه عفو يا تخ. ـ هر شخص محكوم به اعدام حق درخواست عفو يا تخفيف مجازات، دارد7

  .هاي داراي كيفر اعدام اعطا شود پرونده

  .ـ مجازات اعدام نبايد حين تجديدنظر يا ساير تشريفات بازبيني يا تشريفات راجع به عفو و تخفيف مجازات به اجرا در آيد8

  1ـ اجراي تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام20
  ماعيشوراي اقتصادي و اجت

كه در آن تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر مرگ  1984مي  25مورخ  50/1984با يادآوري قطعنامه شماره 

از هفتمين كنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با  15همچنين با يادآوري قطعنامه شماره . به تصويب رسيد

  2.مجرمين

كه در آن درخواست گرديد يك مطالعه راجع  1986مي  21آن مورخ  10/1986نامه شماره از قطع Xبا يادآوري مجدد قسمت 

  .هاي جديد علوم كيفري در اين موضوع صورت پذيرد به مسئله كيفر اعدام و يافته

  .با التفات به گزارش دبيركل در زمينه اجراي تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام

ه تعداد زيادي از كشورها به دبيركل اطالعات راجع به اجراي تضمينات را ارسال و در اين زمينه همكاري با استقبال از اينك

  .اند  نموده

  با تقدير از مطالعات راجع به موضوع كيفر مرگ و تشريك مساعي  كارشناسان علوم كيفري در اين موضوع 

  .حقوق اشخاص در معرض اعدام هاي ناسازگار با تضمينات حمايت از با هشدار از تداوم رويه 

                                                 
 چتماعيشوراي اقتصادي و ا 64/1989قطعنامه شماره  - 1

گزارش تهيه شده بوسيله . 1985سپتامبر  6آگوست تا  26بنگريد به هفتمين كنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين، ميالن،  - 2
  Eقسمت  Iبخش . دبيرخانه 



 

با آگاهي از اينكه اجراي موثر اين تضمينات نيازمند بازبيني مقررات ملي ذيربط و انتشار متن براي عموم مردم و موسسات 

  .كنگره هفتم است 15ذيربط بنحو مقرر در قطعنامه شماره 

اين تضمينات در سطح ملي با درك اينكه آن نبايد با اطمينان از اينكه پيشرفت بيشتر بايد در زمينه اجراي هر چه موثرتر 

  .زمينه ساز منع الغا كيفر اعدام باشد، صورت پذيرد

با آگاهي دادن راجع به ضرورت اطالعات جامع و دقيق و مطالعات بيشتر در زمينه اجراي اين تضمينات و كيفر اعدام بطور 

  .كلي در كليه مناطق جهان

اماتي را براي اجراي اين تضمينات و تقويت بيشتر حمايت از حقوق اشخاص در معرض ـ توصيه ميكند دولتهاي عضو اقد1

  :كيفر اعدام، در صورت امكان، از طريق

تمهيد حمايت ويژه براي اشخاص در معرض اتهامي كه براي آن كيفر مقرر گرديده است از طريق منظور كردن زمان و : الف

مساعدت مشاور در كليه مراحل رسيدگي باالتر و ماوراي حمايت در نظر گرفته تسهيالت آماده سازي دفاع شامل استفاده از 

  .هاي فاقد مجازات اعدام شده در پرونده

هاي داراي كيفر  ايجاد يك تجديدنظر يا بررسي مجدد اجباري توام با مقررات راجع به بخشودگي يا عفو در كليه پرونده: ب

  .اعدام

  .ص محكوم به اعدام نشده يا اعدام نگرددتاسيس حداكثر سني كه وراي آن شخ: ج

هاي بسيار محدود رواني، خواه در مرحله  محدود كردن مجازات مرگ براي اشخاص مبتال به بيماري رواني يا داراي توانايي: د

  .تعيين كيفر و خواه در مرحله اجراي كيفر

غير دولتي، نهادهاي آموزشي و كارشناسان در  آورد تا با ارگانهاي تخصصي، سازمانهاي ـ از دولتهاي عضو دعوت بعمل مي2

  .اين قلمرو بطور مشترك تحقيقاتي را در زمينه استفاده از كيفر مرگ در كليه مناطق دنيا بعمل آورد

آوري اطالعات جامع به روز و دقيق  آورد زمينه تسهيل تالشهاي دبيركل در جمع ـ همچنين از دولتهاي عضو دعوت بعمل مي3

  .اين تضمينات و كيفر اعدام بطور كلي را فراهم كننددرباره اجراي 

اند، قلمرويي كه مقررات آنها  آورد ،چنانچه تا كنون بدين گونه عمل ننموده ـ عالوه بر اين از دولتهاي عضو دعوت بعمل مي4

مندرج  شورا 50/1984براي تضمين حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر مرگ بنحو مقرر در پيوست قطعنامه شماره 

  .است، را مورد بازنگري قرار دهند

جات جرايمي كه براي آن كيفر اعدام تجويز گرديده است را منتشر نمايند و در  كند دسته ـ دولتهاي عضو را ترغيب مي5

صورت امكان هر ساله اطالعات راجع به استفاده از كيفر اعدام، شامل تعداد اشخاصي كه براي آنها كيفر اعدام در نظر 

ته شده است، تعداد موارد اعالمي كه واقعاً اجرا شده است، تعداد افرادي كه در انتظار اعدام هستند، تعداد كيفرهاي گرف

اند و تعداد مواردي كه در آن بخشودگي اعطا گرديده است، اطالعات راجع به  اعدامي كه در تجديدنظر نقض يا تخفيف يافته

  .لي درج گرديده است، انتشار دهندقلمروي كه تضمينات صدر الذكر در قانون م

به شورا، متعاقب قطعنامه شماره  1990گردد به گزارش دبيركل در زمينه مسئله كيفر اعدام كه قرار است در سال  ـ توصيه مي6

  .ارائه شود، از اين پس در برگيرنده اجراي اين تضمينات همچنين استفاده از كيفر اعدام نيز باشد 1973مي  16مورخ  1745



 

هاي جديد علوم كيفري و در اين زمينه، كه حسب قطعنامه  خواهد، مطالعات راجع به مسئله كيفر اعدام و يافته ـ از دبيركل مي7

آوري شده در اختيار كنگره  تهيه گرديده است، را منتشر كرده و آنرا همراه با ساير اسناد جمع Xقسمت  10/1986شماره 

  .جرم و رفتار با مجرمين قرار دهد هشتم ملل متحد در زمينه پيشگيري از

ـ اصول راجع به پيشگيري و تحقيقات موثر در زمينه اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه و بدون 21

  1محاكمه
  پيشگيري

ـ دولتها بايد بموجب قانون كليه اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه را ممنوع كرده و تضمين نمايند كه اين 1

شان بعنوان جرم شناخته شده و با كيفرهاي مناسب كه در آن شدت اين جرايم در نظر گرفته  قانون كيفري اعدامها حسب

ثباتيهاي سياسي داخلي  اوضاع و احوال استثنايي شامل وضعيت جنگ يا تهديد به جنگ، بي. ميشود قابل مجازات خواهد بود

چنين اعدامهايي نبايد در . اين اعدامها در نظر گرفته شوديا هر گونه وضعيت اضطراري عام نبايد بعنوان توجيه كننده 

اوضاع و احوالي از قبيل مخاصمات مسلحانه داخلي با استفاده زايد بر ميزان يا غيرقانوني توسط مقامات رسمي، يا ساير 

سامحه اين مقامات كنند يا اشخاصي كه با هدايت و تحريك يا رضايت يا م شان اقدام مي اشخاصي كه به استناد اختيار رسمي

  .گردد، محقق گردد نمايند و اوضاع و احوالي كه سبب مرگ عمدي دربازداشتگاه مي عمل مي

ـ بمنظور پيشگيري از اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه دولتها بايد كنترل دقيق شامل زنجيره آشكار سلسله 2

يري، بازداشت، نگهداري دربازداشتگاه و زندان همچنين مقاماتي كه مراتب فرماندهي بر كليه مامورين مسئول توقيف، دستگ

  .حسب قانون صالحيت استفاده از زور و سالح گرم را دارند اعمال نمايند

دهد يا آنها را تشويق به اعدام  ـ دولتها بايد دستورات مقامات مافوق يا مقامات عمومي كه به اشخاص ديگر اجازه مي3

كليه اشخاص حق و وظيفه دارند كه چنين دستوراتي را لغو . كند را ممنوع نمايند بدون محاكمه مي فراقانوني، خودسرانه و

  .آموزش مقامات مجري قانون سبب استحكام مقررات فوق خواهد گرديد. نمايند

ي ـ حمايت موثر از طريق ابزارهاي قضايي و غير قضايي براي صيانت از اشخاص و گروههاي  در معرض خطر اعدامها4

  .اند، بايد تضمين گردد فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه هستند از جمله آنهايي كه محكوم به قتل گرديده

ـ هيچ شخصي نبايد بدون رضايت به كشوري اعاده يا مسترد گردد كه در آن داليل موجهي وجود دارد كه وي ممكن است، 5

  .ر آن كشور قرار گيردبزهديده اعدام فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه د

ـ دولتها بايد تضمين كنند كه اشخاص محروم ازآزادي در مكانهاي شناخته شده رسمي در خصوص بازداشت نگهداري شوند 6

و اطالعات دقيق از بازداشتگاه و حدود تقريبي آن و ازجمله انتقاالت بايد فوري در اختيار خويشاوندان آنها، وكال و ديگر 

  .گيرداشخاص معتمد قرار 

ـ بازرسان ذيصالحيت، از جمله پرسنل پزشكي، يا ساير مقامات مستقل همعرض، بايد بطور منظم نسبت به بازرسي از 7

مكانهاي بازداشت اقدام نمايند و بايد به آنها اختيار داده شود بازرسيهاي غير مترقبه حسب تشخيص خود با تضمين نهايت 

                                                 
 .شوراي اقتصادي و اجتماعي 65/1989قطعنامه شماره  - 1



 

اين بازرسان بايد يك دسترسي نامحدود به كليه اشخاص در مكانهاي بازداشت . استقالل در اجراي وظيفه شان بعمل آورند

  .مزبور همچنين كليه سوابق داشته باشند

ـ دولتها بايد كليه تالشها را بمنظور پيشگيري از اعدامهاي فرا قانوني، خودسرانه و بدون محاكمه از طريق اتخاذ تدابيري از 8

ساز و كارهاي . الدولي و قضايي و افشاء عمومي آن بعمل آورند رسي شكات به ارگانهاي بينقبيل رايزني ديپلماتيك، توسعه دست

الدولي بايد بمنظور تحقيق درباره گزارشات راجع به چنين اعدامهايي مورد استفاده قرار گيرد و بايد اقدام موثري در قبال  بين

رود اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه در قلمرو  يدولتها از جمله دولتهايي كه گمان م. ها صورت پذيرد اين رويه

  .المللي در خصوص موضوع همكاري نمايند پيوندد، بايد بطور كامل با تحقيقات بين آنها به وقوع مي

  تحقيقات

و بدون بايد يك تحقيقات همه جانبه، فوري و بيطرفانه در خصوص كليه موارد مشكوك اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه  - 9

محاكمه از قبيل مواردي كه حسب شكايتهاي خويشاوندان و ساير گزارشات اطمينان آور يك مرگ غير طبيعي در مكانهاي 

  .گرداند ، صورت پذيرد  فوق را محتمل مي

ن علت، هدف اين تحقيقات بايد تعيي. دولتها بايد دفاتر تحقيقات و تشريفات ذيربط براي اجراي اين تحقيقات را تاسيس نمايند

اين تحقيقات شامل يك كالبد . اي كه احتماالً سبب مرگ گرديده است باشد روش، و زمان مرگ، شخص مسئول و الگو يا رويه

اين تحقيقات بايد بين مرگ . آوري و تجزيه و تحليل ادله ي كتبي گردآوري شده و اظهارات گواهان باشد شكافي مناسب، جمع

  .ل تفكيك قايل شودطبيعي، مرگ اتفاقي ، خودكشي و قت

اشخاص اجرا كننده . آوري اطالعات ضروري براي رفع ابهام از موضوع را داشته باشد ـ مقام تحقيقاتي بايد اختيار جمع10

آنها . تحقيقات بايد حسب تشخيص خودبودجه الزم و منابع فني را جمع به اجراي تحقيقات موثر را در اختيار داشته باشند

اين . جبار مقامات رسمي متهم به مداخله در اين نوع اعدامها به حضور و بازجويي را داشته باشندهمچنين بايد اختيار ا

هايي را به گواهان و از جمله مقامات رسمي متهم  براي اين منظور آنها حق دارند احضاريه. اختيارات به گواهان نيز تعميم دارد

  .گردد ارسال نموده و درخواست نمايند از امحاء ادله جلوگيري

ـ در مواردي كه تشريفات تحقيقاتي موجود به دليل فقدان تخصص يا بيطرفي، اهميت موضوع يا سوء استفاده رفتاري آشكار 11

و در موارد شكايت توسط خانواده بزهديده در زمينه عدم كفايت يا ساير داليل منطقي نامناسب بنظر برسد، دولتها بايد 

  .مستقل كشف حقيقت يا ساير تشريفات مناسب پيگيري نمايندتحقيقات را از مجراي يك كميسيون 

  .اعضاي چنين كميسيوني بايد بر اساس بيطرفي  ، صالحيت و استقالل شخصي شان شناخته شده شان انتخاب گردند

د اين كميسيون باي. به ويژه، آنها بايد مستقل از هر موسسه، ارگان يا شخصي كه ممكن است موضوع تحقيقات باشد باشند

  .آوري اطالعات ضروري در زمينه تحقيقات را داشته و تحقيقات را حسب اين اصول بعمل آورد صالحيت جمع

ـ بدن شخص متوفي، نبايد قبل از يك كالبد شكافي مناسب توسط پزشك كه حتي االمكان داراي تخصص در آسيب شناسي 12

هاي تحقيقاتي،  هده دارند بايد حق دست يابي به كليه دادهپزشكاني كه كالبد شكافي را بر ع. پزشكي قانوني باشد، دفن شود

اگر جسد دفن . رود قتل در آن صورت گرفته است را داشته باشند جايي كه جسد در آن پيدا شده است، و مكاني كه گمان مي

. ه خواهد شدشده و پس از آن ضرورت تحقيقات احساس گردد جسد فوري و با دقت بمنظور كالبد شكافي از قبر بيرون آورد



 

اگر باقيمانده استخوانها كشف گردد، آنها بايد به دقت از قبر در آورده شده و بر اساس روشهاي انسان شناسانه سيستماتيك 

  .مورد مطالعه قرار گيرند

ت ـ جسد شخص متوفي بايد براي مدت كافي در اختيار كالبد شكافان قرار گيرد تا آنها را قادر نمايند به اجراي تحقيقا13

زمان و مكان مرگ ، . كالبد شكافي حداقل بايد با هدف تعيين هويت و متوفي و علت و شيوه مرگ به عمل آيد. دقيق بپردازند

 عكسهاي رنگي مفصل از متوفي بايد در گزارش كالبد شكافي به منظور مستند سازي و. حتي االمكان ، بايد تعيين گردد
رش كالبد شكافي بايد توصيف كننده همه جانبه جراحات وارد بر متوفي از جمله گزا.هاي تحقيقاتي درج گردد  تقويت يافته

  .داليل شكنجه باشد

ـ بمنظور تضمين عيني نتايج، اشخاص اجرا كننده كالبد شكافي بايد قادر به اجراي وظايف خود بطور مستقل و بيطرفانه در 14

  .باشندقبال كليه اشخاص يا سازمانها يا ارگانهاي اثرگذار بالقوه 

ـ شكات، گواهان، اجرا كنندگان تحقيقات و خانواده آنها بايد در قبال خشونت ، تهديد به خشونت و ساير اشكال ارعاب 15

اشخاصي كه بصورت بالقوه در معرض اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون محاكمه هستند بايد از . موردحمايت قرار گيرند

آنها همچنين   م يا غير مستقيم سبب كنترل يا اعمال قدرت بر شكات، گواهان و خانوادهكليه موقعيتهايي كه بطور مستقي

  .اشخاص مجري تحقيقات ميگردد خارج گردند
ـ خانواده متوفي و نمايندگان قانوني آنها حق دارند از موضوع مطلع شده و به كليه جلسات رسيدگي همچنين اطالعات 16

خانواده متوفي بايد حق داشته باشند با پزشك يا ساير . ئه داليل ديگر را داشته باشندمربوط به تحقيقات دسترسي و حق ارا

در صورت تعيين هويت متوفي، اعالم فوت بايد از طريق . نمايندگان ذيصالح آنها  در مراسم كالبد شكافي حضور داشته باشد

بايد به آنها پس از خاتمه تحقيقات تحويل داده جسد متوفي . پست ارسال و فوري خانواده يا خويشاوندان متوفي مطلع شوند

  .شود

اين گزارش بايد فوري . هاي تحقيقات مزبور تنظيم گردد ها و يافته ـ يك گزارش كتبي در زمان متعارف بايد درزمينه شيوه17

هاي  ايج و توصيهمنتشر گردد و بايد حاوي قلمرو تحقيقات، تشريفات و روشهاي استفاده شده براي ارزيابي داليل همچنين نت

اين گزارش بايد بطور مفصل وقايع خاصي كه بنظر مي رسد اتفاق . مبتني بر واقعيتهاي كشف شده و قانون الزم االجرا باشد 

ها مبتني بر آنست و فهرست اسامي گواهاني كه از آنها تحقيق بعمل آمده است باشد  مگر در  افتاده است و داليلي كه اين يافته

دولت، بايد درزمان متعارف، يا به گزارش . ه هويت آنها بلحاظ حمايت از آنها بايد محرمانه باقي بماندخصوص افرادي ك

  .تحقيقات پاسخ دهد يا اقداماتي را براي موضوع در دستور كار خود قرار دهد

  تشريفات قانوني

در اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه  ـ دولتها بايد تضمين كنند كه كليه اشخاصي كه حسب تحقيقات بعنوان مشاركت كننده18

  .اند در سراسر صالحيت سرزميني خود به مراجع قضايي تحويل دهند و بدون محاكمه تشخيص داده شده

دولتها يا بايد اين اشخاص را به مراجع قضايي تحويل دهند يا در زمينه استرداد اين اشخاص به ساير كشورهايي كه تمايل به 

اين اصل، بدون توجه به هويت و مكان استقرار مرتكبين يا بزهديدگان، تابعيت . ارند همكاري كننداعمال صالحيت بر آنها د

  .آيد آنها يا مكان ارتكاب جرم به اجرا در مي



 

فوق، دستور صادره از مقام مافوق، يا مقام عمومي، بعنوان يك توجيه كننده اعدامهاي فراقانوني،  3ـ بدون خدشه به اصل 19

اشخاص مافوق، ماموريت يا ساير مقامات عمومي ممكن است مسئوليت اشخاص تحت . بدون محاكمه تلقي نميگرددخودسرانه يا 

در هيچ . صالحيت خود را بر عهده گيرند مشروط به اينكه آنها امكان منطقي جلوگيري از رفتارهاي آنها را داشته باشند

هاي عمومي مصونيت از تعقيب به اشخاص متهم به  ضطراراوضاع و احوالي از قبيل وضعيت  جنگي، محاصره، يا ساير ا

  .اعدامهاي فرا قانوني، خودسرانه يابدون محاكمه داده نخواهد شد

ـ خانواده و خويشاوندان قربانيان اعدامهاي فراقانوني ، خودسرانه و بدون محاكمه حق جبران خسارت منصفانه و مناسب  20

  .در يك مدت متعارف را دارند

  1ت حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدامـ تضمينا22
  :شوراي اقتصادي و اجتماعي

مجمع عمومي و  1977دسامبر  8مورخ  61/32و  1971دسامبر  20مورخ  2557(XXVI)با يادآوري قطعنامه شماره 

 1990ژوالي  24مورخ  51/1990، 1975مي  6مورخ  1930 (LVII)و  1973مي  16مورخ  1745 (LIV)هاي شماره   قطعنامه

  2.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 6با يادآوري ماده  1995ژوالي  28مورخ  57/1995و 

مي  25مورخ  50/1984با يادآوري مجدد تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام، ضميمه قطعنامه شماره 

  ناتدر زمينه اجراي اين تضمي 1989مي  24مورخ  64/1989و قطعنامه شماره  1984

با خاطر نشان كردن گزارش دبيركل در زمينه مجازات اعدام و اجراي تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر 

  اعدام

با يادآوري اصول راجع به پيشگيري و تحقيقات موثر در زمينه اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه و بدون محاكمه مندرج در 

به تاييد مجمع  1989دسامبر  15مورخ  162/44كه حسب قطعنامه شماره  1989مي  24مورخ  65/1989پيوست قطعنامه شماره 

عمومي رسيده است و با خاطر نشان كردن گزارش اختصاصي كميسيون حقوق بشر راجع به اعدامهاي فراقضايي، بدون 

دومين اجالسيه گنجانيده  محاكمه يا خودسرانه در زمينه كيفر اعدام كه در گزارش ذيربط به كميسيون حقوق بشر در پنجاه و

  .شده است

كه در آن شوراي امنيت تصميم گرفت بمنظور تعقيب  1993مي  25مورخ  826) 1993(با خاطر نشان كردن قطعنامه شماره 

را بر عهده  1991المللي در سرزمين يوگسالوي سابق از سال  اشخاصي كه مسئوليت نقض شديد حقوق بشردوستانه بين

  .المللي تاسيس كند ينداشتند، يك ديوان ب

 22مورخ  808) 1993(قطعنامه شماره  2المللي پيوست گزارش دبير كل حسب پاراگراف  و بر اين اساس اساسنامه ديوان بين

نوامبر  8مورخ  955) 1994(همچنين با خاطر نشان كردن قطعنامه شماره . شوراي امنيت مورد پذيرش قرار گرفت 1993فوريه 

المللي براي تعقيب اشخاص مسئول در زمينه نسل كشي و  ي امنيت تصميم گرفت يك ديوان كيفري بينكه در آن شورا 1994

المللي ارتكاب يافته در سرزمين رواندا و مسئوليت شهروندان رواندا در زمينه  ساير موارد نقض شديد حقوق بشردوستانه بين

                                                 
 ي و اجتماعيشوراي اقتصاد 15/1996قطعنامه شماره  - 1

  .پيوست. مجمع عمومي A(XXI)2200بنگريد به قطعنامه شماره  - 2



 

و پذيرش اساسنامه  1994دسامبر  31ژانويه و  1ايه بين نسل كشي و ساير نقضهاي مشابه ارتكابي در سرزمين كشورهاي همس

  المللي رواندا پيوست اين قطعنامه ديوان بين

ـ يادآوري مي نمايد كه در فاصله زماني موضوع اين گزارش دبير كل در زمينه مجازات اعدام و اجراي تضمينات حمايت از 1

اد روزافزوني  از كشورها كيفر اعدام را لغو نموده و ساير تعد 1اند، حقوق اشخاصي كه در معرض كيفر اعدام قرار گرفته

اند كه آنها تعدادي ازمجرمين را به  كشورها از يك سياست كاهش تعداد جرايم داراي كيفر اعدام تبعيت كرده و اعالم كرده

از كشورها آنرا مجدداً اند و اين در حاليست كه الباقي اين مجازات را لغو نكرده و تعداد كمي  كيفر اعدام مجازات نكرده

  .اند برقرار كرده

ـ با تذكر به دولتهاي عضوي كه در ان كيفر اعدام تا كنون لغو نگرديده است در زمينه اجراي تضمينات حمايت از حقوق 2

اشخاص در معرض كيفر اعدام بطور موثر و اينكه آن كشورها مجازات اعدام را فقط در خصوص جرايم بسيار شديد اعمال 

المللي مرگ بار يا داراي  مع الوصف اين مسئله قابل درك است كه قلمرو اين موضوع نبايد منصرف از قلمرو جرايم بين كنند،

  .ساير آثار شديد باشد 

ـ دولتهاي عضوي كه در آن كيفر اعدام تا كنون لغو نگرديده است را براي تضمين اينكه براي هر متهم در معرض كيفر 3

المللي حقوق مدني و سياسي مورد تشويق قرار  ميثاق بين 14جع به دادرسي منصفانه بنحو مقرر در ماده اعدام كليه تضمينات را

نقش  ، اصول راهنماي راجع به3، اصول اساسي راجع به نقش وكال2قضائيه دهد و توجه به اصول اساسي راجع به استقالل قوه مي

و قواعد استاندارد حداقل در  4موضوع  هر نوع بازداشت يا حبسدادستانها، مجموعه اصول راجع به حمايت از كليه اشخاص 

  .زمينه نحوه رفتار با زندانيان را مورد ترغيب قرار ميدهد

ـ همچنين دولتهاي عضوي كه تا كنون كيفر اعدام در آن لغو نگرديده است را تشويق ميكند كه براي متهميني كه بطور 4

نميكنند زمينه فهم كامل را از طريق مترجم در خصوص كليه اتهامات عليه وي و  كافي زبان استفاده شده در دادگاه را درك

  .محتواي داليل ذيربطي كه دردادگاه ارائه گرديده است فراهم كند

ـ با فراخواني دولتهاي عضوي كه در آنها كيفر اعدام ممكن است اجرا شود به اينكه زمان مناسب براي تنظيم درخواست 5

دادگاه باالتر و تكميل تشريفات تجديدنظر همچنين درخواستهاي راجع به بخشودگي با هدف اجراي قاعده تجديدنظرخواهي به 

  .تضمينات حمايت از حقوق افرادي كه در معرض كيفر اعدام هستند را در اختيار بگذارند 8و  5

به اينكه به كليه مقامات رسمي  ـ همچنين با فراخواني دولتهاي عضوي كه در آن كيفر اعدام ممكن است به اجرا در آيد،6

ذيربط در تصميم گيري راجع به اجراي كيفر اعدام موضوع جايگاه تجديدنظر و درخواستهاي بخشودگي زنداني مزبوط اطالع 

  .رساني شود

                                                 
. گزارش تهيه شده بوسيله دبيرخانه 1985سپتامبر  6آگوست تا  26ايتاليا . ميالن. كنگره هفتم ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين - 1

  .پيوست.  D2قسمت  Iبخش 
 Iبخش . ، گزارش تهيه شده توسط دبيرخانه1985سپتامبر  6آگوست تا  26ايتاليا، . ميالن. پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين  كنگره هفتم راجع به - 2

  .پيوست.  D2قسمت 
قسمت  Iبخش  .گزارش تهيه شده توسط دبيرخانه . 1990سپتامبر  7آگوست تا  26كنگره هشتم راجع به پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين، هاوانا،  - 3

B.3 پيوست.  
 1پيوست . گزارش تهيه شده بوسيله دبيرخانه: 1955سپتامبر  3آگوست تا  22اولين كنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين ژنو،  - 4

  Aقسمت 



 

ار ـ دولتهاي عضو كه در آن مجازات اعدام ممكن است اجرا شود را ترغيب مي كند تا قواعد استاندارد حداقل در زمينه رفت7

  .با زندانيان را با هدف كاهش رنجهاي زندانيان تحت كيفر زندان و جلوگيري از تشديد اين دردها را به اجرا در آورند

  1ـ مسئله كيفر اعدام23
  كميسيون حقوق بشر

المللي  نميثاق بي 6اعالميه جهاني حقوق بشر كه حق حيات همه اشخاص را مورد تاييد قرار داده است، ماده  3با يادآوري ماده 

  الف كنوانسيون حقوق كودك 37و  6حقوق مدني و سياسي و ماده 

همچنين قطعنامه  1977دسامبر  8مورخ  61/32و  1971دسامبر  20مورخ  2857 (XXVI)هاي شماره  با يادآوري قطعنامه

پروتكل اختياري دوم  كه در آن مجمع پذيرفت و آنرا براي امضا، تصويب و الحاق به 1989دسامبر  15مورخ  128/44شماره 

  .المللي حقوق مدني و سياسي با هدف الغاء كيفر اعدام مفتوح گذاشت ميثاق بين

 33/1985،  1984مي  25مورخ  50/1984هاي  هاي ذيربط شوراي اقتصادي و اجتماعي به شماره با يادآوري مجدد قطعنامه

 15/1996،  1990ژوالي  24مورخ  51/1990، 1990مي  24مورخ  29/1990، 1989مي  24مورخ  64/1989، 1985مي   29مورخ 

  1996ژوالي  23مورخ 

با يادآوري قطعنامه هاي سابق كه در آن اين عقيده بيان گرديد كه الغاء كيفر اعدام سبب افزايش كرامت انساني و توسعه 

  .پايدار حقوق بشر خواهد گرديد

طباق با استانداردهاي بين المللي راجع به منصفانه بودن به اجرا در با تذكر اينكه در برخي كشورها كيفر اعدام اغلب بدون ان

هاي ملي يا قومي، مذهبي يا زباني هستند بنحو غير مناسبي موضوع مجازات مرگ قرار  آيد و اشخاصي كه وابسته به اقليت مي

  .گيرند كيفر اعدام قرار مي گيرند و محكوم كردن مواردي كه در آن زنان بر اساس مقررات تبعيض آميز جنسيتي موضوع مي

المللي  المللي براي يوگسالوي سابق، ديوان بين با استقبال از حذف كيفر اعدام از مجموع مجازاتهايي كه ديوان كيفري بين

  .المللي كه اختيار اعمال آنرا داشتند رواندا و دادگاه كيفري بين

اند و استقبال از  المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته ميثاق بينبا پيشنهاد به دولتهايي كه اخيراً به پروتكل دوم اختياري 

  امضاء اخير پروتكل اختياري دوم توسط برخي كشورها

با استقبال از لغو مجازات اعدام كه بعد از آخرين جلسه كميسيون توسط برخي كشورها صورت گرفت به ويژه در كشورهايي 

  .كه كيفر اعدام را براي كليه جرام حذف كردند

همچنين با استقبال از اين واقعيت كه در برخي از كشورها كه كيفر اعدام در قوانين آنها باقي مانده است مهلت قانوني 

  .اند خاصي را براي اجراي اعدام منظور كرده

  .با استقبال از ابتكارات منطقي تر با هدف ايجاد يك مهلت براي اجراي حكم اعدام و لغو كيفر اعدام

شوراي  50/1984مينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر مرگ مندرج در پيوست قطعنامه شماره با ارجاع به تض

  .اقتصادي و اجتماعي

                                                 
  .Aقسمت  11بخش . كميسيونن حقوق بشر 69/2003قطعنامه شماره  - 1



 

كنند به محدوديتهاي مندرج در ميثاق و كنوانسيون با توجه عميق به اينكه برخي از كشورهايي كه كيفر اعدام را اعمال مي

  .حقوق كودك توجه ندارند

برخي از كشورها در اعمال كيفر اعدام تضمينات راجع به حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام را با توجه به اينكه 

  .دهندمدنظر قرار نمي

با يادآوري گزارش پنجساله ششم دبيركل در زمينه كيفر اعدام و اجراي تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در  - 1

شوراي )  E/2000/3( 1995ژوالي  28مورخ  57/1995معرض كيفر اعدام كه با رعايت قطعنامه شماره 

اقتصادي و اجتماعي ارائه گرديد، و با استقبال از تكميل ساليانه آن كه موضوع  گزارش دبيركل در زمينه تغييرات 

 77/2002اي مرتبط با كيفر اعدام در سراسر جهان حسب درخواست كميسيون طي قطعنامه شماره قانوني و رويه

  .است 2002آوريل  25مورخ 

كميسيون فرعي در زمينه ترويج حقوق بشر براساس  2000آگوست  17مورخ  17/2000با تأييد مجدد قطعنامه شماره  - 2

 .سال در زمان ارتكاب جرم 18المللي و تحميل كيفر اعدام بر اشخاص كمتر از حقوق بين

اند تا ون بدين نحو عمل نكردهالمللي حقوق مدني و سياسي كه تاكنبا دعوت رسمي از دولتهاي عضو ميثاق بين -3

 .موضوع الحاق يا امضا پروتكل دوم اختياري اين ميثاق را با هدف لغو كيفر اعدام مورد بررسي قرار دهند

 :اند بهبا ترغيب كليه كشورهايي كه تاكنون كيفر اعدام را حفظ كرده - 4

  .ه را از كيفر اعدام معاف نمايندسال اعمال ننموده و زنان حامل 18كيفر اعدام را به اشخاص كمتر از : الف

كيفر اعدام را در هيچ مورد مگر جرايم بسيار شديد و صرفاً پس از راي نهايي صادره توسط يك دادگاه مستقل و : ب

بيطرف، به اجرا در نياورند و حقوق راجع به دادرسي منصفانه و حق استدعاي عفو يا بخشودگي مجازات را رعايت 

  .نمايند

ند كه كليه تشريفات قانوني، از جمله آيين دادرسي اختصاصي ديوانها يا مراجع قضايي و به ويژه تشريفات تضمين نماي: ج

المللي حقوق مدني و سياسي منطبق ميثاق بين 14راجع به كيفر اعدام با تضمينات حداقل آيين دادرسي مندرج در ماده 

  .باشد

  158ص 

شود المللي داراي نتايج مرگبار يا خيلي شديد نميمنصرف از جرايم بين» جرايم بسيار شديد« با تضمين اينكه مفهوم : د

هاي مذهبي غيرخشن، يا بيان ما في و اينكه كيفر مرگ نبايد درخصوص رفتارهاي غيرخشن از قبيل جرايم مالي شيوه

  .الضمير و روابط جنسي بين بزرگساني كه رضايت به موضوع دارند به اجرا درآيد

ميثاق كه ممكن است مغاير موضوع و هدف اين ميثاق باشد نبايد بعمل آيد و حق  6شرطي براساس ماده  هر گونه حق: هـ

قواعد حداقلي را براي حمايت از حق حيات و بطور كلي  6شرطهاي موجود بايد حذف گردد با لحاظ اينكه ماده 

  .استانداردهاي پذيرفته شده در اين قلمرو را بيان نموده است



 

المللي ي راجع به حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر مرگ را رعايت نموده و بطور كامل تعهدات بينهاتضمين: و

راجع به روابط كنسولي علي الخصوص اطالع از حق دريافت  1963كنوانسيون وين  36به ويژه تعهدات موضوع ماده 

  .هاي قانوني بايد مراعات گرددمعاضدت كنسولي در قلمرو رسيدگي

  .ر اعدام را به اشخاص مبتال به هر گونه اختالل رواني يا اعدام هر نوع از اين اشخاص اعمال ننمايدكيف: ز

  اند از كيفر اعداممعاف كردن مادراني كه فرزندانشان به آنها وابسته: ح

شخص وارد  تضمين اينكه در مواقع حدوث كيفر اعدام، اين كيفر بايد بنحوي اجرا گردد كه حداقل درد ممكن را به: طـ

نمايد و اين كيفر به صورت علني يا در ساير روشهاي خوار كننده به اجرا گذاشته نشود و تضمين اينكه كليه ابزارهاي 

  .بويژه خشن و غيرانساني اعدام از قبيل سنگسار كردن بايد فوري متوقف شود

  :اند بهبا دعوت از كليه دولتهايي كه هنوز كيفر اعدام را لغو نكرده: ي

بطور تدريجي دامنه جرايم مشمول كيفر اعدام را محدود نمايند و حداقل دامنه اجراي آن را به جرايمي كه تاكنون : فال

  .اند گسترش ندهندداراي كيفر اعدام نبوده

  .كيفر اعدام را بطور كامل لغو نمايند و در اين ضمن يك مهلت را براي اجراي اعدام در نظر بگيريد: ب

  .در زمينه اجراي كيفر اعدام و هر گونه فهرست اعدام را در اختيار عموم قرار دهنداطالعات الزم : ج

به دبيركل و ساير اركان ذيربط ملل متحد موارد استفاده از كيفر اعدام و مالحظات راجع به تضمينات حمايت از : د

  .صادي و اجتماعي ارائه دهندشوراي اقت 50/1984حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام بنحو مندرج در قطعنامه شماره 

اند، به اينكه آنرا لغو با دعوت از دولتهايي كه تاكنون كيفر اعدام را اجرا نكرده ولي آنرا در قوانين خود حفظ كرده: هـ

  .نمايند

خواهد تا بطور صريح اند مياز دولتهايي كه درخواست استرداد در زمينه اتهام داراي مجازات مرگ را دريافت كرده: و

حق امتناع از استرداد در صورتيكه مقامات ذيربط كشور درخواست كننده در عدم اجراي اعدام تضمين ندهند، را شرط 

  .كنند

خواهد كه مجددا به كميسيون با مشورت دولتها، آژانسهاي تخصصي و سازمان بين دولتي و غيردولتي، از دبيركل مي - 8

اي مرتبط با كيفر اعدام در سراسر جهان در گزارش پنج ساليانه نوني رويهدر شصتمين اجالسيه تكميل ساليانه تغييرات قا

اجراي تضمينات حمايت از حقوق اشخاص در معرض كيفر اعدام با التفات ويژه به تحميل  خود در زمينه كيفر اعدام و

  .در هنگام ارتكاب جرم تقديم كند 18كيفر اعدام به اشخاص جوان زير 

 .ها درخصوص موضوع در شصتمين اجالسه با موضوعات مشابه ادامه يابدتصميم گرفته شد بررسي- 9



 

  

  :بخش دوم 

  سازوكارهاي قانوني، تشكيالتي و اجرايي موردنياز در زمينه

 همكاري بين المللي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  :مبحث اول

  1معاهدات نمونه در زمينه استرداد- 24

  ..... ................و كشور...................كشور

بمنظور تقويت بيشتر همكاري بين دو كشور در قلمرو كنترل جرم با انعقاد اين معاهده در زمينـه اسـترداد، بـه شـرح زيـر توافـق       

  :نمودند

  تعهد بر استرداد : 1ماده  

تقاضـي  هريك از طرفين معاهده، براساس در خواست و طبق مقررات اين معاهده، موافقت مي نمايد تا هر فردي كه در كشور م

بدليل ارتكاب يك جرم قابل استرداد يا براي تحميل يا اجراي مجازات جرمـي كـه بواسـطه ارتكـاب آن تحـت تعقيـب اسـت، را بـه         

  .طرف ديگر مسترد نمايد

  جرايم قابل استرداد :  2ماده  

ي مجازات حبس يا ساير  در اين معاهده منظور از جرايم قابل استرداد جرايمي است كه حسب مقرررات طرفين معاهده دارا -1 

در مواقعي كه درخواسـت اسـترداد راجـع بـه     . سال يا مجازاتهاي شديدتر است ]دو/يك  [محروميتهاي از آزادي با حداقل زمان

شخصي باشد كه بمنظور اجراي مجازات زندان يا ساير محروميتهـاي از آزادي كـه بـر ارتكـاب جـرم مزبـور بـار مـي شـود، تحـت           

مـاه از اجـراي چنـين مجـازاتي بـاقي مانـده        ]شـش / چهـار  [صرفاً در زماني به اجرا درمي آيـد كـه حـداقل   استرداد . تعقيب است

  .باشد

  :در تعيين جرم قابل مجازات حسب قوانين طرفين، موارد زير يكسان است -2

رار داده يـا جـرم   قوانين طرفين فعل يا ترك فعلي كه تشكيل دهنده جرم است را در يك طبقه بندي مشابه از جرايم ق:  الف 

  .را با واژگان متفاوت نامگذاري كرده باشند

چنانچه حسب قوانين طرفين، عنصر تشكيل دهنده جرم ذيربط، متفاوت باشد، ماهيت افعـال و تـرك فعلهـايي كـه بوسـيله      : ب 

  .دولت متقاضي مطرح گرديده است بايد ملحوظ گردد

                                                 
ويرايش معاهده نمونه در زمينه .  اصالح گرديده است ٨٨/۵٢جمع عمومی که بوسيله قطعنامه شماره م 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  ٨٨/۵٢عنامه شماره موضوع قط ١٩٩٧با اصالحات سال  ۴۵٨١۶عمومی در قطنامه شماراه 

  .با قلم برجسته مشخص شده است) معاهده نمونه اخير( اضافه گرديده است
    



 

مربوط به امور مالياتي، تكاليف گمركـي، نظـارت بـر معـامالت يـا سـاير       در مواردي كه دليل استرداد يك شخص يكي از جرايم -3

موضوعات مشـابه باشد،درخواسـت اسـترداد بـا ايـن اسـتدالل كـه حسـب قـوانين دولـت متقاضـي عنـه ، موضـوع از مصـاديق جـرايم                

  1.مالياتي، تكاليف گمركي يا ضوابط معامالت تلقي نمي گردد، قابل رد نيست

رداد شامل چند جرم مستقل باشد كه هر يك حسب قـوانين طـرفين قابـل مجـازات اسـت،ولي برخـي از       چنانچه درخواست است -4

اين ماده نباشد طرف متقاضي عنه مشروط به اينكه در جرايم مزبور الاقل يك جرم قابل  1آنها حايز شرايط مقرر در پاراگراف 

  .فقت نمايداسترداد و جود داشته باشد، مي تواند با استرداد ساير جرايم موا

   ]درخواست استرداد [در شرايط الزامي رد -3ماده 

  :درخواست استرداد در شرايط زير پذيرفته نمي شود

چنانچه جرمي كه براساس آن استرداد درخواست شده است حسب تشخيص دولت متقاضـي عنـه يـك جـرم ماهيتـاً سياسـي       : الف 

  .باشد

ردي كه طرفين، حسب معاهدات چندجانبه تعهد كرده اند، كـه در صـورت   يك جرم با ماهيت سياسي شامل مواردي از قبيل مو 

عدم استرداد، خود اقدامات تعقيبي را بعمل آورند يا سـاير جرايمـي كـه حسـب توافـق يـك جـرم بـا ماهيـت سياسـي،در چـارچوب            

  2.استرداد تلقي نمي گردد نمي شود

اد كه درخواست استرداد بمنظور تعقيـب يـا مجـازات يـك شـخص      چنانچه دولت متقاضي عنه داليل قابل قبولي براي اين اعتق: ب 

اسـت يـا اينكـه موقعيـت      ]اجتمـاعي  [برپايه مسائل نژادي، مذهبي، مليـت، ريشـه هـاي قـومي، عقايـد سياسـي،  جنسـيت يـا وضـعيت         

  .شخص مزبور براساس هر يك از داليل مزبور در معرض خطر قرار مي گيرد

است استرداد صورت گرفته است حسب قوانين نظامي، جرم باشد، مشروط به اينكه جرم چنانچه جرمي كه براساس آن درخو: ج 

  .مزبور از مصاديق جرايم موضوع قوانين كيفري عمومي نباشد

قبالً دردولت متقاضي عنه يك حكم نهـايي عليـه شـخص موضـوع درخواسـت اسـترداد در خصـوص همـان جرمـي كـه اسـترداد            : د 

  .ده است، صادر نگرديده باشدشخص بر آن اساس درخواست گردي

چنانچه شخصي كه استرداد وي در خواست گرديده است، حسب قوانين هر يك از طرفين از تعقيب يا مجازات به هر دليـل از  : ه

  3.جمله مرور زمان يا عفو معاف شده باشد

                                                 
 .در نظر گيرند ۴برخی از کشورها ممکن است اين پاراگراف را حذف کرده يا يک شرط اختياری را برای رد حسب ماده  -  ١
ها را از شمول موضوع جرايم سياسی خارج کنند از قبيل افعال توأم با خشونت مانند جرام کشورها ممکن است برخی از رفتار -  ٢

  .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 -  ٣

مرور زمان را محدود به قوانين دولت متقاضی کنند يا مقرر کنند که موارد قطع مرور زمان دولت متقاضی در   لحاظ موضوع
 .دولت متقاضی عنه نيز به رسميت شناخته شود



 

قاضـي عنـه شـكنجه يـا موضـوع      چنانچه شخصي كه استرداد وي درخواست گرديده است يقينـاً يـا بـه احتمـال قـوي در دولـت مت      : و

اقدامات يا مجـازات مـوهن، غيـر انسـاني قـرار خواهنـد گرفـت، يـا چنانچـه يقينـاً يـا بـه احتمـال قـوي از حـداقل تضـمين هـاي آئـين                   

  1.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مندرج است محروم خواهد شد 14دادرسي كيفري كه در ماده 

ر غيابي برگزار شده باشد و محكوم عليه منطقاً از نتيجه دادرسـي بـدون اطـالع باشـد يـا      چنانچه رسيدگي دولت متقاضي بطو: ز

نداشـته  ) حضـوري ( موقعيت مناسب براي تنظـيم دفاعيـه نداشـته باشـد و اينكـه او امكـان فعلـي بـراي تجديـد دادرسـي غيرغيـابي           

  2.باشد

   ]درخواست استرداد[شرايط اختياري رد: 4ماده 

  :واند در هر يك از موارد ذيل پذيرفته نشوددرخواست استرداد ميت 

در صورت درخواست استرداد تبعه، دولت متقاضـي عنـه،  مكلـف اسـت پرونـده را بـراي رسـيدگي بـه مقامـات صـالحيتدار           : الف 

  3.خود با هدف اقدام مناسب عليه شخص مزبور در خصوص جرمي كه مبناي درخواست استرداد قرار گرفته است ارجاع دهد

چــه مقامــات ذيصــالح دولــت متقاضــي عنــه، بــر آن باشــند كــه شــخص بابــت جرايمــي ك براســاس آن اســترداد درخواســت    چنان: ب

  .گرديده است، قابل تعقيب تعقيب نيست پرونده مزبور بايگاني خواهد گرديد

ال رسـيدگي  چنانچه تعقيب جرمي كه مبناي درخواست استرداد قرار گرفته اسـت در دولـت متقاضـي عنـه آغـاز شـده و در حـ       : ج

  .باشد

چنانچه جرم مبناي درخواست استرداد حسب قانون دولت متقاضي مستوجب كيفر اعدام باشد، مگر اينكه آن دولت به دولت : د 

موضـوع حكـم قـرار نگيـرد و در      متقاضي عنه تضميناتي از اين قبيـل دهـد كـه تمـام تـالش خـود را خواهـد كـرد كـه كيفـر اعـالم           

رفت به اجرا در نيايد در  مواردي كه با درخواست اسـترداد موافقـت نمـي شـود، دولـت متقاضـي       صورتي كه موضوع حكم قرار گ

عنه در صورت درخواست دولت ديگر، پرونده را به مقامات ذيصالح با هدف انجام اقدام مناسب عليه شخص مزبور بابـت جرمـي   

  4.كه مبناي در خواست استرداد قرار گرفته است ارجاع مي دهد

جرمي كه مبناي درخواست استرداد است در خـارج از  سـرزمين يكـي از طـرفين ارتكـاب يافتـه باشـد و قـوانين دولـت           چنانچه:  ه

  .متقاضي عنه در خصوص جرايم خارج از سرزمين اش در وضعيت هاي مشابه، خود را فاقد صالحيت بداند
                                                 

  مجمع عمومی پيوست  –)  XXI(الف ٢٢٠٠بنگريد به قطعنامه شماره  -  ١
چنانچه داليل موجود « . يل برای رد درخواست استرداد اضافه نمايندزير را بعنوان يک دل ٣برخی از کشورها ممکن است ماده -  ٢

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

نظام حقوقی ملی خود راهکارهای ديگری را برای تضمين اينکه مسئوليت اشخاص  برخی کشورها ممکن است در چهارچوب-  ٣
از قبيل، مقرراتی که اجازه دهد شخص بابت ارتکاب جرايم . مزبور در قبال جرايم سبب رهايی از مجازات برپايه تابعيت  نمی شود

ی  محاکمه به دولت متقاضی انتقال يابد و برای شديد به دولت متقاضی تحويل شود يا اجازه داده شود که شخص بطور موفت و برا
  .اجرای محکوميت به دولت متقاضی عنه برگردانده شود

  
  .برخی کشورها ممکن است چنين محدوديتی را در اعمال کيفری حبس ابد يا نامعين اعمال نمايند - ٤



 

ي عنه كـالً يـا جزئـاً ارتكـاب يافتـه در قلمـرو آن       چنانچه جرمي كه مبناي درخواست استرداد است، بموجب قوانين دولت متقاض: و

  1.دولت محسوب شده باشد

در صورتي كه در خواست استرداد بدليل اخير پذيرفته نشود، دولت متقاضي عنه در صـورتيكه دولـت متقاضـي چنـين موضـوعي      

يـه شـخص مزبـور در زمينـه جـرم      را درخواست نمايد، بايد پرونده را به مقامات صالحيتدار خود با هدف اتخاذ اقـدام مناسـب عل  

  .موضوع درخواست استرداد ارجاع دهد

چنانچه شخص موضوع درخواست استرداد قبالً مجازاتش بـه اجـرا درآمـده باشـد يـا در معـرض محاكمـه يـا مجـازات در دولـت           : ز 

  .قرار داشته باشد)  ad hoc(متقاضي بوسيله يك دادگاه يا ديوان غير عادي يا موقت خاص

دولت متقاضي عنه، در مقام بررسي ماهيت جرم ،با توجه به شرايط پرونده، استرداد شخص مزبور را مغاير مالحظات چنانچه : ح

  .بشردوستانه يا سن، سالمت يا ساير وضعيتهاي آن فرد تلقي نمايد

   2شيوه هاي ارتباط و اسناد موردنياز: 5ماده  

ــد     -1 ــد بصــورت كتبــي بعمــل آي ــق     درخوا. درخواســت اســترداد باي ــد از طري ــور، اســناد تكميلــي و ارتباطــات بعــدي باي ســت مزب

  .ديپلماتيك و بطور مستقيم بين وزراي دادگستري  يا هر مقامي كه توسط طرفين معين شده است، بعمل ايد

  :يك درخواست استرداد بايد داراي ضمائم زير باشد -2

  :در كليه پرونده ها: الف 

تعقيب تـوأم بـا هـر اطالعـي كـه بـه شناسـايي، هويـت، تابعيـت يـا محـل اقامـت وي             حتي المقدور مشخصات شخص تحت  -1-الف  

  .كمك كند

اصتمام قوانين مـرتبط بـا جـرم انگـاري عمـل مزبـور و در صـورت ضـرورت، شـرحي از قـوانين مـرتبط بـا جـرم و بيـان                -2-الف  

  .مجازاتي كه براي آن جرم مقرر گرديده است

رم شود،ورقه جلب توسط دادگاه يا ساير مقامات ذيصالح قضايي بمنظـور دسـتگيري يـا    چنانچه يك شخص متهم به ارتكاب ج: ب 

 يك كپي مصدق از آن يا توصيف جرمي كه سبب در خواست استرداد گرديده اسـت و يـك احصـاء از اعمـال يـا تـرك فعلهـايي       

  3.است، بعمل ميĤيدكه تشكيل دهنده جرم ذيربط و در بردارنده زمان و مكان ارتكاب جرم است،  صادر گرديده 

                                                 
ن وی ثبت گرديده است در صورت جرم، برخی کشورها ممکن است در خصوص  کشتی تحت پرچم يا هواپيمايی که طبق قواني  -  ١

  .محدوديت های مشابهی را منظور نمايد
 
کشورها ممکن است تکنيک های بسيار پيشرفته را برای ارتباط  در زمينه درخواستها که اعتبار و صحت اسناد به همان نحو که  -  ٢

 .توسط دولت متقاضی صادر شده است را تضمين نمايد منظور کنند
ه برای پذيرش درخئاست استرداد، ارسال دليلی را نيز الزم می دانند ممکن است شرايط ادله ای که برای بررسی کشورهايی ک -  ٣

 )متن ديده شود ١۶٧ص ( استرداد الزم است را مقرر نموده و برای چينن اقدامی احتياج به همکاری مؤثر بين المللی خواهند داشت



 

در صورت محكوميت شخص به شرح مختصر از جرم  بهمراه تصاوير مصـدق دادنامـه يـا هـر سـندي كـه مبـين مجـازات تعيـين          : ج

شده است و تأئيد اينكه مجازات مزبور كماكان از قدرت اجرايي بهره مند اسـت همچنـين قلمرويـي كـه مجـازات در آن از قـدرت       

  .اجرايي برخوردارند، است

بنـد ج ايـن مـاده     -2چنانچه شخصي بصورت غيابي بدليل ارتكاب جرم محكوم شده باشد، عالوه بر اسـنادي كـه در پـارگراف     :د

مقـرر اسـت بيــان شـيوه هـاي قــانوني ايـي كـه بمنظــور تهيـه و ارائـه دفاعيــه يـا رسـيدگي مجــدد حضـوري وجـود دارد از ضــرورت             

 .برخوردار است

محكوميت يافته باشد ولي مجازات ذيربط به مرحلـه ي اجـرا در نيامـده باشـد شـرح جرمـي       چنانجه شخص به دليل ارتكاب جرم -ه

كه مبناي استرداد قرار گرفته است و توصيف افعاليا ترك فعلهايي كـه تشـكيل دهنـده ي آن جـرم هسـتند و اسـنادي كـه حـاوي         

  .محكوميت يا بيانگر اينست كه تصميم بر اجراي مجازات است 

ور تاييد درخواست استرداد ارسال ميگردد بايد منضم بـه ترجمـه آن بـه زبـان دولـت متقاضـي عنـه يـا زبـان          اسنادي كه به منظ-3

  .ديگري كه در آن دولت قابل پذيرش باشد 

  1آيين دادرسي ساده استرداد-6

روط بـه  دولت متقاضي عنه در صورت عدم منع قانوني ميتواند پس از دريافـت يـك در خواسـت در زمينـه ي بازداشـت موقـت مشـ       

  .اينكه شخص تحت تعقيب نزد يك مقام صالحيتدار بطور صريح به موضوع رضايت دهد با آن موافقت كند

  تاييد و اعتبا -7ماده 

ــا ســاير         غيــر از مــوارد مصــرح حســب معاهــده ي حاضــر يــك درخواســت اســترداد و اســناد تاييدكننــده ي آن همچنــين اســناد ي

  . 2قديم ميشود نيازمند تاييد صحت يا اعتبار نيستموضوعاتي كه كه بعد از چنين در خواستي ت

  اطالعات تكميلي: 8ماده 

چنانچه دولت متقاضي عنه اطالعاتي كه بمنظور تأئيد درخواست استرداد ارائه شده است را ناقص تلقي نمايـد، ميتوانـد ارسـال     

  .اطالعات تكميلي را در زمان متعارفي كه تعيين كرده است، درخواست كند

  بازداشت موقت  -9ماده 

                                                 
 .ه از اصل اختصاصی بودن صرفنظر نمايند کشورها می توانند در راستای استرداد ساد ١
قوانين برخی کشورها تاييد اعتبار را قبل از ارسال آن از طرف ديگر توسط دادگاه ضروری دانسته و بر اين اساس مسئله نيازمند  ٢

 .تاييد اعتبار است 



 

در مـوارد فوري،دولـت متقاضـي ميتوانـد، درخواسـت بازداشـت موقـت شخصـي كـه تحـت تعقيـب اسـت را همزمـان بـا دريافـت                 -1 

اين درخواست مي بايست از طريق سازمان پليس جنايي بين المللي، از طريق پست يا تلگراف يا هـر  . درخواست استرداد بخواهد

  .هداري بصورت كتبي است، بعمل آيدوسيله ديگري كه قابل ثبت و نگ

اين درخواست بايد دربردارنده وصف شخص تحت تعقيب، تصريع به اينكه استرداد مري مـورد درخواسـت اسـت، بيـان اينكـه       -2

اين معاهده موجود است، مجوز بازداشت شخص، بيان مجازاتي كـه ميتوانـد در نظـر     5ماده  2يكي از اسناد مذكور در پاراگراف 

ود يا قبالً براي اين جرم در نظر گرفته شده است، بيان هدف بازداشت توضيح كامل وقايع پرونده و اعـالم محـل اقامـت    گرفته ش

  .شخص مزبور در صورت اطالع

دولت متقاضي عنه بايـد حسـب قـوانين خـود در خصـوص درخواسـت تصـميم گرفتـه و آنـرا بـدون تـأخير بـه دولـت متقاضـي                -3 

  .اعالم نمايد

براساس چنين درخواستي دستگير مي شود پس از انقضاء چهل روز از تـاريخ بازداشـت بايـد آزاد شـود مشـروط      شخصي كه -4 

  .اين معاهده واصل نشده باشد 5ماده  2به اينكه درخواست استرداد به اسناد مذكور در پاراگراف 

  .اين پاراگراف امكان آزادي تحت قرار شخص قبل از انقضاء چهل روز جلوگيري نمي كند

آزادي شخص براساس پـاراگراف چهـار ايـن مـاده مـانع بازداشـت درخواسـت و اسـناد تأئيـد كننـده آن متعاقبـاً واصـل شـده               -5 

  .باشد

  تصميم در زمينه درخواست  -10ماده 

دولت متقاضي عنه بايد حسب تشـريفاتي كـه بوسـيله قـانوني ملـي اش  مشـخص گرديـده اسـت، درخواسـت را بررسـي كنـد و             -1

  .را به دولت متقاضي ابالغ كندفوري آن

  .داليل عدم پذيرش تمام يا قسمتي از درخواست بايد ارائه شود -2

  تحويل شخص ذيربط  -11ماده  

به محض پذيرش درخواست استرداد، طرفين بايـد بـدون تـأخير نامتعـارف تمهيـدات اسـترداد شـخص تحـت تعقيـب را فـراهم           -1 

مدتي كه شخص تحت تعقيب بمنظور تحويل قابل بازداشت است را بـه دولـت متقاضـي     نمايند، دولت متقاضي عنه بايد ، حداكثر

  .اطالع دهد

شخص موضوع درخواست استرداد بايد از سرزمين دولت متقاضي عنه در طول زمان متعارفي كه دولت متقاضي آنرا تعيـين   -2

مـي توانـد شـخص مزبـور را آزاد كنـد       نگـردد، مدت مزبـور خـارج    كرده است  خارج گردد و چنانچه شخص مزبور قبل از انقضاء

  .دولت متقاضي عنه و ممكن است از استرداد آن شخص بابت ارتكاب جرم مشابه خودداري كند



 

چنانچه شرايط غير قابل اجتناب، مانع تحويل يا خارج كردن شخص موضوع استرداد توسط يخ عضو گردد اين موضـوع بايـد    -3 

اين مـاده   2طرفين با توافق هم در خصوص تاريخ جديد تحويل تصميم مي گيرند و پاراگراف . به اطالع طرف ديگر رسانده شود

  .به اجرا درمي آيد

  تحويل مشروط يا تعويق در تحويل  -12ماده  

دولت متقاضي عنه ميتواند پس از اخذ تصـميم در زمينـه درخواسـت اسـترداد، تحويـل شـخص تحـت تعقيـب را بمنظـور اعمـال            -1

در صورتي كه شخص مزبور قبالً محكوم شده باشد بمنظور اجراي مجـازات تعيـين شـده بـراي جرمـي غيـر از جـرم         قانون عليه و

در چنين مواردي مثل مـواد قبـل دولـت متقاضـي عنـه بـه دولـت متقاضـي موضـوع را          . موضوع درخواست استرداد به تعويق اندازد

  .اطالع مي دهد

ر تحويل شخص تحت تعقيب را با رعايت شرايطي كـه بـين طـرفين مقـرر گرديـده      دولت متقاضي عنه مي تواند بجاي تأخير د -2

  .است، بطور موقت تحويل دهد

  تحويل اموال  -13ماده  

در قلمرويي كه به موجب قانون دولت متقاضي عنـه و بـا توجـه بـه حقـوق واقعـي دولتهـاي ثالـث كـه واقعـي، اجـازه داده شـده              -1

جرم بوده و در دولت متقاضي عنه يافت شده است يـا امـوالي كـه بـه بمنظـور ارائـه بـه عنـوان          است، كليه اموالي كه نتيجه ارتكاب

  .دليل مورد نياز است، درصورت درخواست دولت متقاضي مشروط به اينكه استرداد پذيرفته شده باشد تحويل داده مي شود

  .جرا باشد، به دولت متقاضي تحويل داده شوداموال مزبور، ممكن است در صورت درخواست، حتي اگر استرداد  غيرقابل ا -2

در مواقعي كه اموال مزبور در دولت متقاضي عنه قابل توقيف يامصادره است، ممكن است آن ا مـوال توقيـف يـا موقتـاً تحويـل       -3

  .داده شود

ه بـدين  نحـو تحويـل    در مواردي كه قانون كشور  متقاضي عنه يا صيانت از حقوق دولتهاي ثالث اقتضـا نمايـد، هـر مـالي كـ      -4 

  .داده شده است بايد به دولت متقاضي عنه بدون هيچ قيدو شرطي پس از خاتمه دادرسي حسب درخواست اعاده گردد

  اصل اختصاصي بودن  -14ماده  

شخص مستردشده حسب اين معاهده، نبايد بابت كليه جرايمـي كـه قبـل از تحويـل مرتكـب شـده اسـت، مجـازات يـا بازداشـت            -1 

مجدداً دولت ثالث مترو شود يا موضوع محدوديت هاي ارتباط راجع به آزادي فـردي در دولـت متقاضـي قـرار گيـرد، جـز        شود با

  :در موارد  ذيل

  1.براي جرمي كه استرداد براساس آن صورت پذيرفته است: الف

                                                 
ادی که با وقايع مشابه قابل اثبات کشورها ممکن است بخواهند مقرر نمايند اصل اختصاصی بودن در خصوص جرايم قابل استرد -  ١

 .است و سبب اعمال کيقر مشابه يا خفيف تر از جم موضوع استرداد می گردد به اجرا درآورند



 

ت اسـترداد فـي نفسـه طبـق     هر جرم ديگري كه دولت متقاضي عنه آنرا پذيرفته باشد در صورتي كه جرم موضوع درخواس   -ب

  1.اين معاهده قابل استرداد باشد اعالم رضايت دولت متقاضي عنه الزامي است

ايـن معاهـده    5مـاده   2درخواست اخذ رضايت از دولت متقاضي عنه حسب اين ماده بايد ضميمه اسناد مذكور در پاراگراف  -2

  2.مزبور، گرددو سوابق قانوني كليه اظهارات شخص مستردشده در خصوص آن جرم 

روز از  30-45از اين ماده در صورتي كه شخص مزبور بتواند دولـت متقاضـي را تـرك كنـد مـع الوصـف ظـرف         1پاراگراف  -3

آزادي قطعي درخصوص جرم موضوع درخواست استرداد از اين حق استفاده نكند يا شـخص مزبـور بـه اختيـار پـس از تـرك آن       

  .را در نمي آيدبه سرزمين دولت متقاضي برگردد، به اج

  انتقال -15ماده  

در مواردي كه شخص بايدبه يك طرف؛ از دولت ثالث و از طريق سرزمين دولت ديگـر مسـترد گـردد، طرفـي كـه قـرار اسـت         -1

شخص به آن مسترد شود، از دولت هاي ديگـر درخواسـت مـي كنـد تـا نسـبت بـه صـدور اجـازه انتقـال از قلمـرو آن دولـت اقـدام              

در مواردي كه انتقال از طريق هواپيما صورت مي پذيرد و هيچ خاك سرزمين دولت ديگر مورد استفاده قرار  اين موضوع. كنند

  .نمي گيرد، به اجرا درنمي آيد

بــه محــض وصــول چنــين درخواســتي كــه بايــد حــاوي اطالعــات ذيــربط باشــد، دولــت متقاضــي عنــه ايــن درخواســت را حســب      -2

بايـد  . ولت متقاضي عنه جز در مواردي كه پذيرش استرداد مغاير منافع واقعي آن اسـت تشريفات قانوني خود بررسي مي كند، د

  .3جواب درخواست را سريعاً اعالم كند

  تعدد درخواستها : 16ماده 

چنانچه يك طرف، در خواستهاي استرداد متعددي را در خصوص شـخص واحـد از طـرف ديگـر يـا دولـت ثالـث دريافـت كنـد،           

  .صالحديد در خصوص اينكه شخص به استناد كداميك از آنها مسترد شود، تصميم مي گيرددولت متقاضي عنه حسب 

  هزينه ها : 17مده 

دولت متقاضي عنه بايد كليه هزينه هاي تشريفات ناشي از اجراي درخواست استرداد در قلمرو صالحيت خـود را پرداخـت    -1 

  .نمايد

                                                 
برخی دولتها تمايل به درج اين تعهد ندارند و ممکن اشت متمايل باشند شرايط ديگری را  در تعيين اينکه رضايت را اعالم کرده  -  ١

 .باشد، در نظر گيرند
 .دولتها ممکن است بخواهند از کليه يا قسمتی از الزامات اين مقرره صرفنظر نمايند -  ٢
برخی کشورها ممکن است بخواهتد داليل ديگری را برای عدم پذيرش لسترداد مورد قبول قرار دهند که اغلب سبب رد  -  ٣

يا به وضعيت ) ر مثال سياسی، مالی ، نظامیبطو( 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
 



 

به توقيف يا تحويل اموال يا دسـتگيري يـا بازداشـت شخصـي كـه اسـترداد        دولت متقاضي عنه همچنين كليه هزينه هاي مربوط -2

  1.وي در خواست شده است را مشروط به اينكه در قلمرو وي محقق شده باشد را پرداخت مي كند

دولت متقاضي هزينه هاي ناشي از حمل و نقل شخص از سرزمين دولت متقاضي عنه از جمله هزينه هاي انتقال را پرداخـت   -3

  .كند مي

  موارد نهايي    : 18ماده 

  . است ]تصويب، قبول يا الحاق [اين معاهده منوط به  -1

  .بايد در اسرع وقت مبادله شود ]تصويب، قبول، يا الحاق[اسناد

  .از قدرت اجرايي برخوردار مي گردد ]تصويب، قبول، يا الحاق [اين معاهده از سي امين روز پس از تبادل اسناد-2 

ده در خصوص درخواسـتهايي كـه پـس از تـاريخ الزم االجـرا شـدن آن بـه اجـرا درمـي آيـد، هرچنـد افعـال يـا تـرك               اين معاه -3

  فعلهاي ذيربط قبل از آن تاريخ بوقوع پيوسته باشد،

م اين اعالم خت. هر يك از طرفين اين معاهده، ميتواند، با ارسال يك اعالميه كتبي به طرف ديگر به اين معاهده خاتمه دهد -4 

معاهده، پس از انقضاء شش ماه از تاريخي كه اين اعالم بوسيله طرف ديگر دريافت گرديـده اسـت، از قـدرت اجرايـي برخـوردار      

  .مي گردد

بمنظــور تأئيــد مراتــب فــوق، امضــاءكنندگان ذيــل كــه از طــرف دولتهايشــان داراي صــالحيت مــي باشــند، ايــن معاهــده را امضــاء   

  .نمودند

  ......................محل.................                           .منعقدشده در تاريخ   

 .متون داراي اعتبار يكسان است ]كليه/ هردو [................. و...................به زبان 

 

  2.معاهده نمونه در زمينه همكاري دوجانبه در قلمرو كيفري است -5

  .........................دولت...  ...............................دولت

                                                 
داد يا ديگری موقت در برخی از دولتها ممکن است بخواهند پرداخت هزينه های ايجادشده را بعنوان نتيجه رد درخواست استر -  ١

ممکن است مواردی باشد که حسب مشورت بين دول متقاضی و متقاضی عنه پرداخت هزينه های غير متعارف توسط . 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  [باشد دارد وجود داشته 
  

  .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  ١٩٩٨اصالحی که در سال   ١١٧/٤٥بوسيله مجمع عمومی از قطعنامه شماره  ١٩٩٠معاهده نمونه ای است که در سال 
 .صورت گرفته است ١١٢/٥٣قطعنامه شماره 



 

با عالقه شديد به توسعه هر چـه بيشـتر مسـاعي فيمـابين در زمينـه همكـاري، در خصـوص مبـارزه بـا جـرم بـه شـرح ذيـل موافقـت                

  .كردند

  1قلمرواجرا  -1ماده  

وجانبـه در قلمـرو تحقيقـات    طرفين بايد طبق معاهده حاضر،در روابـط فيمـابين گسـترده تـرين تـدابير را در زمينـه همكـاري د        -1

مقدماتي يا رسيدگي در خصـوص جـرايم مزبـور و كيفـر ذيـربط كـه در زمـان د رخواسـت همكـاري، داخـل در صـالحيت مقامـات             

  .ذيصالح دولت متقاضي است را به اجرا در آوردند

  :همكاري دوجانبه حسب اين معاهده مي تواند شامل موارد زير گردد -2 

  ات از اشخاصاخذ دليل يا اظهار: الف

همكــاري در زمينــه در دســترس نگهداشــتن اشــخاص بازداشــت شــده يــا ســاير اشــخاص بــا هــدف ارائــه دليــل يــا همكــاري در     : ب 

  تحقيقات مقدماتي 

  . اعتبار بخشيدن به اسناد قضايي: ج 

  اجراي تجسس و توقيف اشياء: د 

  معاينه اشياء و اماكن : ه

  . جمع آوري اطالعات و ادله :   و 

  تهيه اصول يا تصاوير مصدق اسناد و سوابق ذيربط شامل سوابق بانكي، مالي، شركتي يا تجاري :  ز

  :اين معاهده در مورد ذيل به ا جرا درنمي آيد - 2

  دستگيري يا بازداشت هر شخص بمنظور استرداد: الف 

انون دولت متقاضي عنـه و مـاده   اجراي احكام كيفري دولت متقاضي در دولت متقاضي عنه با رعايت محدده اي كه بوسيله ق: ب

  .اين معاهده اجازه داده شده است 18

  انتقال اشخاص بصورت در توقيف بمنظور اجراي مجازات :  ج 

  انتقال دادرسي در قلمرو كيفري : د 

  : 2 2ماده 

                                                 
عالوه بر  قلمرو همکاری که بايد تعيين شود از قبيل مقررات مربوط به اطالعات مربوط به مجازات تعيين شده برای اتباع  -١٨

 .بديهی است اين همکاری با قوانين دولت متقاضی عنه مطابقت داشته باشدطرفين، بايد بصورت دوطرفه مشخص شود 
يا ارگانهای مشترک در کشورهای مختلف ) نيروی انتظامی( استمرار همکاری اطالعاتی فيمابين ارگانهای اجرای قانون ٢ماده  -  ٢

  .را به رسميت می شناسد
 



 

از اينكـه ناشـي از   ساير شرايط جز در مواردي كه طرفين به گونة ديگري توافق كرده اند، اين معاهـده تعهـدات بـين طـرفين اعـم      

  .ساير معاهداتي، يا شرايط يا چيز ديگري باشد را تحت تأثير قرار نمي دهد

  تعيين مقامات مسئول : 3ماده  

هر طرف يك مقام يا چند مقام مسئول را تعيين خواهد كرد تا بوسيله و از طريق آنها خواستهايي موضوع اين معاهده ارسـال   

  .يا دريافت شود

   1.يرش درخواست همكاريعدم پذ: 4ماده  

  2:همكاري ممكن است در موارد ذيل پذيرفته نشود -1

دولت متقاضي عنه بر ايـن عقيـده باشـد كـه در صـورت پـذيرش درخواسـت حاكميـت، امنيـت، نظـم عمـومي يـا منـافع عمـومي               : الف

  .اساسي وي در معرض خطر قرار ميگيرد

  .ياسي باشدجرم ذيربط از نظر دولت متقاضي عنه داراي ماهيت س: ب

داليل كافي براي اين اعتقاد و جود داشته باشد كه درخواست همكاري در خصوص يك شخص بابـت مسـايل مربـوط بـه نـژاد،      :ج 

جنسيت، مذهب، تابعيت، ريشه قومي، عقايد سياسي صورت پذيرفته است يا وضعيت آن شخص براساس هر يك از داليـل مزبـور   

  .در معرض خطر قرار خواهد گرفت

ر خواست مزبور مربوط به جرمـي اسـت كـه تعقيـب آن در دولـت متقاضـي مغـاير قـوانين دولـت متقاضـي عنـه در زمنيـه منـع              د: د 

  .محاكمه و مجازات مجدد است

درخواست همكاري مزبور براي دولت متقاضي الزامـاتي ايجـاد مـي كنـد كـه مغـاير قـوانين و رويـه قضـايي علـي در خصـوص            :  ه 

  .تي يا تعقيب تحت صالحيت آن باشدجرم موضوع تحقيقات مقدما

  .عمل محرمانه مشمول قوانين نظامي اي كه حسب قوانين كيفري غيراختصاصي ضبغه كيفري نداشته باشد، باشد: و

در خواست همكاري صرفاً به استناد اصل محرمانه بودن بانكها يا سـاير مؤسسـات مـالي مشـابه نمـي توانـد         -2 

  .مورد پذيرش قرار نگيرد

                                                 
 .قهرست  مشروح داليل عدم پذيرش را بيان نموده است -  ١
برخی ا زکشورها ممکن است بخواهند برخی  از اين مقررات را حذف، اصالح کنند يا داليل ديگری را در زمينه عدم پذيرش  -  ٢

شرط و جود ) بطور مثال  کيفر اعدام( ، طبيعت مجازات قابل اجرا)مانند جرايم مالی( از قبيل آنهايی که ب ماهيت جرم مرتب است
بطور مثال عدم کاربرد ارتباطات از راه دور، ( يت دوگانه، مرور زمان يا انواع خاص همکاریبطور مثال صالح( 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( ی عنه جرم نباشدهر  چند عملی که مبنای د رخواست قرار گرفته است در دولت متقاض

  .شرط مجرميت دوگانه را در برخی از انواع همکاری به مواردی از قبيل تجسس و توقيف اشياء محدود کنند



 

لت متقاضي عنـه ميتوانـد موقتـاً اجـراي درخواسـت را بـه تعويـق انـدازد مشـروط بـر اينكـه اجـراي فـوري سـبب خدشـه بـه                 دو -3 

  .تحقيقات در حال انجام يا تعقيب در دولت متقاضي عنه گردد

واسـت بـا   قبل از عدم پذيرش درخواست يا تأخير در اجراي آن،دولت متقاضي عنه اين مسئله را كه آيا امكـان پـذيرش درخ   -4 

چنانچـه دولـت متقاضـي همكـاري بـا شـرايط مزبـور را بپذيرد،درخواسـت         . برخي شرايط وجود دارد يا نه را بررسـي خواهـد كـرد   

  1.همكاري بين آن دو با رعايت شرط مزبور به اجرا درمي آيد

  .داليل هر رد يا تأخير در زمينه همكاري دو جانبه بايد به طرف ديگر ارائه گردد -5

  مندرجات درخواست  -5ماده  

  2:درخواستهاي همكاري بايد حاوي موارد ذيل باشد -1

مشخصــات شناســنامه اي مــأمور دولــت متقاضــي و مقــام صــالحي كــه مســئول تحقيقــات مقــدماتي يــا  محاكمــه در خصــوص      : الــف 

  .موضوعات مرتبط با درخواست است

  هدف از درخواست و شرح مختصري از همكاري موردنظر: ب 

كه تشكيل دهنده جرم مزبور است و درج متن قوانين مرتبط، جز در مواردي كه درخواست براي اجراي اسـناد  توصيف عملي : ج

  .است

  .مشخصات شناسنامه اي و نشاني شخصي كه در مواقع ضروري مي توان با وي تماس گرفت: د

قبيـل بيـان اينكـه آيـا بايـد سـوگند اخـذ        داليل ذيربط و جزئيات كليه تشريفات اختصاصي يا الزاماتي كه بايد اجـرا شـود از   : ه  

  .شود يا خير يا داليل بايد مورد قبول قرار گيرد يا خير يا هر بيان ديگري كه موردنياز است

  .تعيين دقيق محدوده زماني اي كه در آن اجراي درخواست مطلوب است: د 

  .و ساير اطالعات مشابهي كه براي اجراي بهتر درخواست ضروري است: ز

واستها، اسناد تأئيد كننده يا ساير تعامالت مبتني بر معاهده حاضر بايد منضم بـه ترجمـه آن بـه زبـان دولـت متقاضـي       درخ -2 

  3.عنه يا زبان ديگر قابل پذيرش براي آن دولت باشد

ات چنانچه دولت متقاضي عنه اطالعات مندرج در درخواست براي پذيرش درخواست را ناقص بدانـد، ايـن مـي توانـد اطالعـ      -3

  .تكميلي را بخواهد

   1اجراي درخواست: 6ماده  

                                                 
 .قبل از رد يا  تأخير در همکاری، با هم مشورت نمايند ٢١دولتها بايد با رعايت ماده -  ١
 .گوی دوجانبه کاهش يا افزايش يابداين فهرست ميتواند د رگفت-  ٢
کشورها ممکن است مقرر کنند درخواست مزبور با ابزارهای جديد ارتباطی شامل، بويژه در موارد فوری، درخواستهای شفاهی  -  ٣

 . که متعاقبًا بصورت کتبی مورد تأئيد قرار خواهد گرفت صورت پذيرد



 

اين معاهده درخواست هاي همكاري بايد در اسرع وقت با روشي كه بوسيله و از طريق قـوانين و رويـه قضـايي     20با رعايت ماده 

انين خـود  در مـواردي كـه دولـت متقاضـي عنـه در خواسـت را منطبـق بـا قـو         . دولت متقاضي عنه تعيين شده است، به اجـرا درآيـد  

  2.بداند، بايد د رخواست را با روشي كه بوسيله دولت متقاضي مشخص گرديده است، به اجرا درآورد

  :   7ماده 

اعاده اشياء به دولت متقاضي عنه هرمال همچنين اصرا، اسناد يا سوابقي كه حسب امر و معاهده دولت متقاضي تحويـل گرديـده   

  .نه اعاده شود، مگر اينكه دولت اخير از اين حق اعاده اعالم انصراف كرده باشداست بايد در اسرع وقت به دولت متقاضي ع

  محدوديت بهره برداري :  3 8ماده  

جز در مواردي كه بصورت ديگر مورد توافق قرار گرفته است، دولت متقاضي نبايد بدون رضايت دولت متقاضي عنه، اطالعـات  

بـراي تحقيقـات مقـدماتي يـا صـدور حكـم غيـر از مـواردي كـه در درخواسـت           يا داليل كسـب شـده توسـط دولـت متقاضـي عنـه را       

مـع الوصـف در پرونـده هـايي كـه اتهـام كيفـري تغييـر مييابـد          . در اختيـار ديگـري بگـذارد   . مندرج است مورد استفاده قـرار داده 

از اتهـام جرمـي اسـت كـه بـا      اطالعات يا داليل كسب شده ممكن است در غير مورد جرم مزبور مورد استفاده قرار گيرد منظـور  

  .توجه به همكاري دوجانبه بايد طبق اين معاهده مورد بررسي قرار گيرد

  4محرمانه تلقي كردن :  9ماده 

  :حسب درخواست

دولت متقاضي عنه نهايت مساعي خود براي عدم افشاء  اصل درخواست، مندرجات آن، و اسناد تأئيد كننده آن به همـين  : الف 

چنانچـه اجــراي درخواســت  بــدون نقــض اصــل  . كــه بــا ايــن همكـاري موافقــت گرديــده اســت بعمــل خواهــد آورد نحـو ايــن واقعيــت  

محرمانه بودن امكانپذير نباشد، دولت متقاضي عنه بايد اين موضع را به اطالع دولـت متقاضـي برسـاند تـا متعاقبـاً شـيوه اجـراي        

  .درخواست تعيين گردد

يل شده بوسيله دولت متقاضي عنه را محرمانه تلقي خواهد كـرد مگـر در حـدودي كـه     دولت متقاضي اطالعات و داليل تحص:  ب

  .اطالعات و داليل مزبور بمنظور تحقيقات مقدماتي يا صدور حكم حسب مندرجات درخواست، موردنياز باشد
                                                                                                                                            

وابط مربوط به اطالعاتی در باب زمان و محل اجرای درخواست و الزام مقررات تفصيلی بيشتر ممکن است در ارتباط با ض -  ١
دولت متقاضی عنه به مطلع کردن فوری دولت متقاضی در مواردی که يک تأخير قابل توجه اجتناب ناپذير است يا مواردی که 

 . تصميم اتخاذشده با درخواست نامنطبق است يا داليل عدم پذيرش، گنجانده شود
اضی عنه بايد اجرای چنين دستوراتی را تضمين کند از قبيل  دستورات قضايی که برای اجرای درخواست از دولت متق -  ٢

ضرورت برخوردار است کشورها همچنين می تواند بخواهند با رعايت قانونگذاری ملی  به نمايندگی يا اصالتًا به حساب يا در 
 .برای تضمين اين دستورات اقدام نمايندرلستای منافع دولت  متقاضی طبق تشريفات قانونی الزم 

را حذف يا اصالح نمايند بطور مثال آنرا محدود به جرايم حالی نمايند يا قلمرو  ٨برخی کشورها ممکن است بخواهند ماده  -  ٣
 .استفاده از دليل را محدود به مواردی نمايند که  دولت متقاضی عنه خواستار اثر خاص ذيربط باشد 

ولی ممکن است سبب . ع به محرمانه تلقی کردن مندرجات درخواست، برای کشورها از اهميت برخوردار استمقررات راج -  ٤
بايد در مذاکرات دوجانبه )  Indirdualtreqties(توليد مشکل برای برخی ديگر شود محتوای مقررات در معاهدات محرمانه

  .بررسی و تعيين شود
  



 

  s 1تحويل اسناد -10ماده 

  . ه است را تحويل خواهد نموددولت متقاضي عنه اسنادي كه بدين منظور بوسيله دولت متقاضي تحويل شد -1

در مرجـع  [روز قبـل از تـاريخي كـه حضـور شـخص      2 ]....  [درخواست ابالغ اخطاريه ها، بايـد بـه دولـت متقاضـي عنـه حـداقل       -2

در موارد اضطراري، دولت متقاضي عنه مـي توانـد از شـرط زمـاني مزبـور      . ضروري است صورت پذيرد ]قضايي دولت متقاضي

  .صرفنظر نمايد

  

   3تحصيل دليل -11ده ما 

دولت متقاضي عنـه بـا رعايـت قـوانين خـود و حسـب درخواسـت، نسـبت بـه اخـذ سـوگند و شـهادت اقـدام مـي كنـد يـا سـاير                   -1 

اظهارات اشخاص ذيربط را اخذ كرده يا از اشخاص مزبور جزئيات داليل را بمنظور انعكاس به دولـت متقاضـي جمـع آوري مـي     

  .كند

قاضــي، اطــراف رســيدگي ذيــربط در دولــت متقاضــي نماينــدگان قــانوني آنهــا و نماينــدگان دولــت حســب درخواســت دولــت مت -2

  4.متقاضي ممكن است با رعايت قوانين و آئين دادرسي دولت متقاضي عنه، در زمان رسيدگي حاضر شوند

  اختيارات يا تكاليف ناشي از خودداري از تحويل داليل  -12ماده 

يل در دولت متقاضي عنه يا متقاضي دعـوت شـده اسـت مـي توانـد در هـر يـك از مـوارد ذيـل از          شخصي كه بمنظور ارائه دل -1 

  .ارائه داليل امتناع نمايد

قانون دولت متقاضي عنه اجـازه دهـد يـا الزم بداندكـه شـخص مزبـور از ارائـه داليـل در شـرايط مشـابه رسـيدگي اي كـه در             : الف

  .دولت متقاضي عنه شكل گرفته است، خودداري كند

قانون دولت متقاضي اجازه دهد يا الزم بداند كه شخص مزبور از ارائه داليل در شـرايط مشـابه در رسـيدگي اي كـه دولـت      :  ب 

  . متقاضي شكل گرفته است

                                                 
می توان . ل اسناد از قبيل قرارها و احکام قضايی می تواند حسب توافق تعيين شودمقررات تفصيلی بيشتر در زمينه تحوي -  ١

برای مثال اثبات تحويل می . مقرراتی در خصوص تحويل اسناد بوسيله پست يا ساير روشها و شيوه اثبات تحويل اسناد وضع نمود
ميه ای که بوسيله دولت متقاضی عنه منبی بر اينک تواند از طريق رسيد مورخ و امضاء شده بوسيله شخص ذيصالح يا  بوسيله اعال

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
که تحويل حسب قانون  دولت متقاضی عنه، چنانچه دولت متقاضی  همچنين بخواهد، ميتواند مواردی. 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  -  ٢
های قضايی اخذ اظهارات شخص با تشريفات رسمی کمتر و سازماندهی و تنظيم مربوط به تحصيل دليل در رسيدگی  ١١ماده   -  ٣

   ] 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   -  ٤

  .وده و خدشه به اين موارد را جرم انگاری نمايندخطوط ويدئو يا ساير وسايل جديد ارتباطی تجويز نم



 

. چنانچه يك شخص ادعا كند وي داراي اختيار يا تكليف در زمينه خودداري از ارائه داليل حسـب قـانون دولـت ثالـث اسـت      -2 

ص در آن حاضر است با توجه به اين موضوع، به يك تأئيد از مقامات ذيصالح دولت ثالث بعنـوان مبنـاي تشـخيص    دولتي كه شخ

  1.وجود يا فقد آن اختيار يا تكليف استناد خواهد كرد كند

  2.دسترسي به شخص از طريق بازداشت با هدف ارائه دليل يا همكاري در تحقيقات مقدماتي: 3ماده 

ت متقاضي، مشـروط بـه موافقـت دولـت متقاضـي عنـه و چنانچـه قـوانين وي ايـن موضـوع را تجـويز كنـد،             حسب درخواست دول -1

شخصي كه در كشور اخير بازداشت گرديده اسـت بـه رضـايت خـود ميتوانـد بطـور موقـت بـه دولـت متقاضـي بـه دولـت متقاضـي              

  .بمنظور ارائه گواهي يا همكاري در تحقيقات مقدماتي منتقل گردد

عي كه نگهداري شخص انتقال يافته در بازداشت حسب قوانين دولت متقاضي عنه الزم است، دولت متقاضي عنه اين در مواق -2

شخص را در بازداشت نگهدارد و بايد آن شخص را در حالي كه در بازداشت است بـه دولـت متقاضـي عنـه در خاتمـه موضـوعي       

  .ه حضور بيشتر شخص ضروري نيست، برگرداندكه مبناي انتقال بوده است يا زودتر از موعد در مواردي ك

در مـواردي كــه دولــت متقاضـي عنــه بــه دولـت متقاضــي توصــيه نمايــد كـه نگهــداري شــخص انتقـال يافتــه در بازداشــت ديگــر       -3

  .اين معاهده تلقي شود  14ضرورتي ندارد اين شخص ممكن است آزاد گرديده و از مصاديق اشخاص مندرج در ماده 

  3ي به ساير اشخاص با هدف ارائه دليل يا همكاري در تحقيقات مقدماتيدسترس: 14ماده  

  :دولت متقاضي ممكن است از دولت متقاضي عنه درخواست كند از شخص در موارد ذيل دعوت بعمل آورد -1

 در رسيدگي مربوط به يك موضوع كيفري دردولت متقاضي حاضر شود  مگر اينكه اين شخص همان شخصي باشـد كـه در  : الف

  معرض اتهام است يا

  .همكاري در تحقيقات مقدماتي مربوط به يك موضوع كيفري در دولت متقاضي: ب

دولت متقاضـي عنـه از ايـن شـخص بمنظـور حضـور تحـت عنـوان شـاهد يـا كارشـناس در رسـيدگي يـا همكـاري در تحقيقـات                 -2 

  .مقدماتي دعوت بعمل مي آورد

يـد مطمـئن شـود كـه شـرايط رضـايت بخـش بـراي تضـمين امنيـت شـخص مزبـور             در مواردي كه مناسب است دولت متقاضي عنه با

  .لحاظ گرديده است

  .در متن درخواست يا قرارها بايد مبلغ تقيربي پيش پرداخت تعيين شود -3
                                                 

برخی کشورها ممکن است بخواهند اين موضوع را مقرر کنند که مقاصدی که در دولت متقاضی از وی اخذ شهادت شده است  -  ١
 . نتواند براساس يک امتياز که در دولت متقاضی عنه اعتيار است از ارائه گواهی خودداری کند

وجانبه مقررات ممکن است در اين موضوعات از قبيل چگونگی و زمان اعاده دليل و تعيين محدوده زمانی که در مذاکرات د -  ٢
  .شخص در بازداشت بايد در دولت متقاضی حضور به هم رساند

 
قبيل  جزئيات تکميلی از. آمده است ١۴ماده ٣مقررات راجع به تأئديه هزينه های شخصی که همکاری کرده است در پاراگراف  -  ٣

 .مقررات راجع به پرداخت قبلی هزينه ها ميتواند موضوع مذاکرات دوجانبه باشد



 

  . هزينه هاي سفر و هزينه هاي جانبي بوسيله دولت متقاضي قابل پرداخت است 

اپيش اين هزينه ها را به شخص بپردازد كه در اين صورت اين هزينـه هـا   حسب درخواست،دولت متقاضي عنه ممكن است پيش -4

  .بايدتوسط دولت متقاضي بازپرداخت گردد

  رفتار  1 15ماده 

اين معاهده به دولـت    14يا  13از اين ماده در مواردي كه شخص متعاقب يك درخواست موضوع ماده   2با رعايت پارگراف  -1 

  :متقاضي تحويل شده باشد

آن شخص  نبايد بازداشت، تعقيب، مجازات شود و يا موضوع ساير محدوديت هاي وارد بر آزادي فردي در دولت متقاضي  :الف

  .در زمينه هر فعل ياترك فعل يا محكوميتي كه سابق بر استرداد ازدولت متقاضي عنه بوده است قرار گيرد

وضوع رسيدگي يا همكاري در هـر نـوع تحقيقـات جـز در مـورد      آن شخص در فقد رضايت نمي تواند ملزم به ارائه دليل در م:  ب

  .رسيدگي تحقيقات مقدماتي كه با درخواست مزبور مرتبط است، گردد

از اين ماده به اجرا درنمي آيد مشروط به اينكه شخص مزبور بـاوجود اختيـار در تـرك يـا پـس از انقضـاء مـدتي         1پاراگراف  -2

مان حضورش خاتمه مي يابد، دولت متقاضي را است ترك نكند يـا در صـورت تـرك    كه به شخص بطور رسمي گفته شده است ز

  .به اختيار به دولت متقاضي بازگشته باشد

بدان رضايت نداده باشد نبايد بهردليل كه باشـد از نظـر    14يا با پذيرش دعوت موضوع ماده  13شخصي كه متعاقب ماده  -3 

رار گيـرد حتـي اگـر مغـاير ايـن موضـوع در درخواسـت يـا قـرار پـيش بينـي شـده             كيفري محكوم گردد ياموضوع تدابير اجباري ق

  . باشد

  2مقررات راجع اسناد بدون طبقه بندي و ساير سوابق :  16ماده 

دولت متقاضي عنه مي توانـد تصـاوير اسـناد و سـوابق، را در صـورت عـدم ممنوعيـت بعنـوان قسـمتي از بايگـاني در دسـترس             -1

  .ديگر تا جائيكه ممكن است اين اسناد و سوابق را در معرض فروش يا رؤيت عموم قرار دهد عموم عادي يا به طريق

نيـروي  ( دولت متقاضي عنه ممكن است تصاوير ساير اسناد يا سوابق را در شرايط برابر با اسنادي كه بوسيله مجريان قانون -2

  .ديا مقامات قضايي تهيه و نگهداري مي گردد، نگهداري نماي) انتظامي

   1شناسايي و توقيف اشيا: 17ماده 

                                                 
ممکن است طريقه انحصاری حفظ داليل مهم موضوع رسيدگی اعم از جرايم شديد ملی و فراملی  ١۵مقررات مندرج در ماده  -  ١

باشد مالک مندرجات اين ماده با هر موضوع  باشد مع الوصف نظر به اينکه اين مسئله ممکن است از برخی کشورها مشکل ساز
 . اضافات يا اصالحات می تواند در مذاکرات دوجانبه تعيين شود

مسئله ای که ممکن است مطرح شود اين است که آيا اين موضوع بايد صالحديدی باشد يا خير، مقررات ذيربط موکول به -  ٢
 .مذاکرات دوجانبه است



 

دولت متقاضي عنه بايد تـا حـدي كـه قـوانين اجـازه مـي دهـد در خواسـتهاي راجـع بـه شناسـايي و توقيـف امـوال و حمـل ونقـل و                

تحويل اشياء بدست آمده را به دولت متقاضي بمنظور استفاده بعنوان دليل را به اجرا درآورد مشروط به اينكه حقوق دارنـده بـا   

  .حسن نيت رعايت گردد

در اين ماده به معني هر مالي است كه مظنون است يا اينكه به وسيله دادگاه ثابت شده اسـت  " 3عوايد حاصل از جرم  2 18ماده 

ك از جمله اموالي است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي يا محصول ارتكاب جرم يـا بـدل ارزش امـوال مزبـور و سـاير منـافع       

  .كاب يك جرم استناشي از ارت

دولت متقاضي عنه، حسـب درخواسـت بايـد نهايـت مسـاعي خـود را بمنظـور ارزيـابي ايـن موضـوع كـه آيـا عوايـد منـدرج در                -2 

در . درخواست، در قلمرو صالحيت وي قرار دارد يـا خيـر بعمـل آورد و نتـايج تحقيقـات خـود را بـه دولـت متقاضـي اعـالم نمايـد           

ه دولت متقاضي عنه مباني اعتقاد خود مبني بر اينكه چنين عوايدي در قلمرو صالحيتش است تنظم درخواست، دولت متقاضي ب

  .را بيان مي نمايد

از اين ماده دولت متقاضي عنه مساعي خود بمنظور رديابي دارايـي، بررسـي معـامالت     2متعاقب درخواست موضوع پارگراف  -4

  .حاصل از جرم راتضمين نمايد، را بعمل خواهد آورد مالي و تحصيل ساير اطالعات يا داليلي كه ضبط عوايد

از ايــن مــاده، عوايــد مشــكوك حاصــل از جــرم، بدســت آيــد، دولــت متقاضــي عنــه طبــق     2در مــواردي كــه حســب پــاراگراف   -4 

 درخواست تدابير مشابهي را كه بموجب قوانين اش مجاز است، بمنظور جلوگيري از هـر گونـه معاملـه، انتقـال يـا مصـرف عوايـد       

  .مشكوك ناشي از جرم، تا قبل از زمان تعيين تكليف قطعي موضوع اين عوايد توسط دادگاه دولت متقاضي بعمل مي آورد

دولت متقاضي عنه، در قلمرويي كه بوسيله قانونش تجويز گرديده اسـت، تصـميمات قطعـي راجـع بـه ضـبط و مصـادره عوايـد          -5 

يـا سـاير امكانـات    . ده است را معتبر محسوب يا اجازه اجراي آنرا مي دهـد حاصل از جرم كه بوسيله دولت متقاضي صادر گردي

  4.مناسبي كه سبب ضبط اين عوايد پس از درخواست دولت متقاضي گردد را فراهم مي نمايد

   1تأئيديه و اعتبار   19ماده 

                                                                                                                                            
قررات راجع به اطالعات بدست آمده ناشی از شناسايی و توقيف اشياء و نظارت بر شرايط مقرر تزئينات دوجانبه ممکن است م -  ١

 .در خصوص حمل و تحويل اموال توقيف کن را پوشش دهد
پانسيونهای منظم به اين ماده در شکل اوليه بهمان نحو که پروتکل اختياری راجع به معاهده اختياری در زمينه همکاری دوحانبه  -  ٢

 ١١٢/۵٣با عنايت به قطعنامه ) مجمع عمومی  ١١٧/۴بنگريد به قطعنامه شماره ( لمرو کيفری مربوط به عوای حاصل از جرمدر ق
 .حذف گرديد ١۵پاراگراف  ١ضميمه 

. همکاری در زمينه مصادره عوايد حاصل از جرم به عنوان يک ابزار مهم در همکاری بين المللی برسميت شناخته شده است -  ٣
. مشابه آنچه که در اين ماده بدان تصريح گرديده است در تعدادی از معاهدات همکاری دوجانبه نيز به چشم می خورد مقررات

يک موضوع که بايد مدنظر قرار گيرد نياز به مقررات تکميلی . مقررات تفضيلی ميتواند بوسيله ترتيبات دوجانبه در نظر گرقته شود
انکی است بايد مقرراتی درباره نحوه تقسيم عوايد حاصل از جرم بين طرفين قرار داد و در زمينه مسائل مربوط به رازداری ب

  .مالحظات در خصوص مصرف عوايد براساس مواد خاص در نظر گرفته شود
قيب طرفين ممکن است دامنه اين ماده را با درج جبران خود و زيان بزه ديده و دريافت جرايم نقدی  ای که بعنوان مجازات در تع -  ٤

  .کيفری در نظر گرفته شده است را نيز درج کنند
 



 

. ن درخواسـتي تقـديم مـي گـردد    درخواست همكاري و اسناد تأئيد شده، همچنين اسناد يـا سـاير موضـوعاتي كـه در پاسـخ، بـه چنـي       

  .نيازمند تأئيديه يا اعتبار نيست

  2هزينه ها20ماده  

هزينه هاي عادي اجراي درخواست بايد بوسـيله دولـت متقاضـي عنـه پرداخـت شـود مگراينكـه طـرفين بنحـو ديگـري توافـق كـرده             

ينـده ضـروري باشـد طـرفين بايـد قـبالً در       چنانچه هزينه هاي معتنابه يا غيرعادي براي اجراي درخواست موجـود يـا در آ  . باشند

خصوص تعيين اوصاف يـا شـرايطي كـه حسـب آن ايـن درخواسـت بايـد بـه اجـرا درآيـد همچنـين نحـوة پرداخـت هزينـه هـا بـا هـم                  

  .مشورت نمايند

  اين معاهده از سي امين روز پس از روزي كه اسناد راجع به - 2

  .يابد مبادله گرديد قدرت اجرايي مي  ]تصويب، قبول، الحاق [

اين معاهده در خصوص درخواستهايي كه پس از به اجرا درآمـدن  معتبـر اسـت اگرچـه افعـال يـا تـرك فعلهـاي ارتكـابي          -3 

  .مربوط به زمان قبل از آن تاريخ باشد

م هر يك از طرفين قرارداد مي تواند با يك اعالم كتبي به طرف ديگر خاتمه اين قرارداد را اعالم كند ايـن اعالميـه خـت    -4 

  . شش ماه پس از تاريخي كه آن بوسيله طرف ديگر وصول گرديد مؤثر است

بمنظور تأئيـد مراتـب فـوق، امضـاءكنندگان زيـر كـه از طـرف دولتهايشـان داراي صـالحيت مـي باشـند ايـن معاهـده را امضـا               

  .نمودند

  ......................محل .................... منقعدشده در تاريخ  

 .متون داراي اعتبار يكسان است ]كليه/ هر دو [.....................و ................. .....به زبان

 

 

 

 

                                                                                                                                            
. قوانين برخی کشورها پذيرش اسناد ارسالی از ساير کشورها را منوط  به نظريه دادگاه  در خصوص اعتبار آن اسناد می داند  -  ١

 .در چنين مواردی ضرورت دارد اين شرط مدنظر قرار گيرد
ی مثال دولت متقاضی عنه هزينه های معمولی اجرای درخواست همکاری مثل آن برا. مقررات تفضيلی ممکن است درج شود -  ٢

  :هزينه هايی که دولت متقاضی بايد آنرا متقبل شود
هزينه های انتسابی يا غير عاادی موردنياز برای اجرای  درخواست در مواردی که بوسيله دوبت متقاضی عنه و د ر ) الف

  .شده است چهارچوب مذاکرات قبلی ضروری دانسته 
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



 

  1معاهده نمونه در زمينه انتقال دادرسي در قلمرو كيفري  -26

  .........................................و ........................................ دولت

تعامل بين المللي و همكـاري دو جانبـه در زمينـه عـدالت كيفـري، براسـاس اصـول احتـرام بـه حاكميـت و            باعالقه شديد به توسعه

  .صالحيت و عدم مداخله در امور داخلي دولتها

با اطمينان به اينكه چنين همكاري بايد سبب پيشبرد اهداف عدالت، سازگاري  مجدد مرتكبين جرايم و لحاظ منافع بزه ديدگان  

  .گردد

ذيرش اينكه انتقال دادرسي در قلمرو كيفري سبب اجراي مؤثر عدالت و زمينه ساز تقليل موارد تعارض در صالحيتها مي با پ 

  .گردد

بــا آگــاهي از اينكــه انتقــال دادرســي در قلمــرو كيفــري در كــاهش مــوارد بازداشــت قبــل از محاكمــه مــؤثر و النهايــه ســبب تقليــل    

  .جمعيت زندان مي گردد

  :به شرح ذيل توافق نمودند. خ به اينكه انتقال دادرسي در قلمرو كيفري بايد گسترش يابدبا اعتقاد راس 

  قلمرو اجرا : 1ماده  

در مواقعي كه حسب قوانين دولتي كه عضو اين قرارداد است شـخص مظنـون بـه ارتكـاب جـرم محسـوب گـردد، آن دولـت در          -1 

يگري كه عضو ايـن قـرارداد اسـت، درخواسـت ميكنـد كـه در خصـوص        صورتي كه اجراي مناسب عدالت ايجاب نمايد، از دولت د

  .اين جرم رسيدگي كند

در چهارچوب اجراي اين معاهده، طرفين قرارداد، تدابير قانونگذاري مناسب بمنظور تضمين اينكه درخواست دولت متقاضي -2

  .اعطا مي كند را در نظر مي گيرنددر زمينه رسيدگي، به دولت متقاضي عنه اجازه اعمال صالحيت در موارد ضروري را 

  شيوه هاي ارتباط : 2ماده  

اصـل درخواسـت و اسـناد تأئيـد كننـده و ارتباطـات بعـدي بايـد از طريـق          . درخواست رسيدگي بايد بصورت كتبي تنظيم گردد 

  .صورت پذيرد مجاري ديپلماتيك مستقيماً بين وزراي دادگستري يا هر مقام ذيصالحي كه توسط طرفين تعيين گرديده است

  اسناد موردنياز : 3ماده  

  :درخواست رسيدگي بايد شامل يا منضم به اطالعات زير باشد -1 

  .مقامي كه درخواست را ارائه كرده است: الف

   توصيف عملي كه مبناي درخواست انتقال دادرسي قرار گرفته است شامل زمان و محل ارتكاب جرم: ب

                                                 
 .پيوست١١٨/۴۵قطعنامه مجمع عمومی شماره  -  ١



 

  .ظن به ارتكاب جرم گرديده استبيان ماحصل تحقيقاتي كه سبب : ج 

  مقررات دولت متقاضي در زمينه جرم تلقي نمودن عمل مزبور : د

  اعالم دقيق مشخصات شناسنامه اي، تابعيت و محل اقامت شخص مظنون : ه 

ضـي  اسنادي كه بمنظور اثبات مندرجات درخواست رسيدگي ارائه گرديده است بايد منضم به ترجمه آن بـه زبـان دولـت متقا    -2

  .عنه يا زبان ديگري كه براي آن دولت قابل پذيرش است، باشد

  تأئيديه و اعتبار :  4ماده 

با رعايت قانون ملي مشروط به اينكه طرفين به طريقه ديگري تصميم نگرفته باشند، يك درخواست رسيدگي و اسـناد مؤيـد آن،    

  1. رائه مي گردد، نيازمند تأئيد يا اعتبار نيستهمچنين اسناد يا ساير موضوعاتي كه در پاسخ به چنين درخواستي ا

  تصميم در زمينه درخواست :  5ماده  

مقامــات ذيصــالحيت دولــت متقاضــي عنــه، بايــد اقــداماتي كــه بــراي اجــراي درخواســت رســيدگي بــا هــدف اجــراي بــي نقــص آن  

يم خودرا در اين زمينـه را بـه دولـت    ضرورت دارد حتي المقدور بصورت  كامل حسب قوانين خود بعمل آورند و بايد فوري تصم

  .متقاضي اطالع دهند

  مجرميت دوجانبه : 6ماده  

فقط درخواست رسيدگي اي بايد مورد پذيرش قرار گيرد كه عمل مبناي درخواست جـرم تلقـي و مشـروط بـه اينكـه در سـرزمين       

  .دولت متقاضي ارتكاب يافته باشد

  ) رد( داليل عدم پذيرش: 7ماده

  . قاضي از پذيرش درخواست انتقال دادرسي خودداري نمايد، بايد داليل رد را به دولت متقاضي اعالم نمايدچنانچه دولت مت

  2:درخواست ممكن است در موارد ذيل رد شود

  . شخص مظنون تبعه دولت متقاضي نباشد يا بصورت عادي در دولت متقاضي عنه سكونت نداشته باشد: الف

  .جرم نباشد) غير اختصاصي( اشد، مشروط به اينكه عمل مزبور حسب قانون كيفري عموميعمل حسب قوانين نظامي جرم ب: ب

   .جرم مرتبط با امور مالياتي، تكاليف، امور گمركي يا مبادالت پولي نباشد:  ج 

  :وضعيت شخص مظنون: 8ماده 

                                                 
حسب قوانين برخی از کشورها قبل از ارائه اسناد از کشورهای ديگر ضرورت دارد اسناد مزبور توسط دادگاه هايشان مورد  -  ١

  .تيار درج گرددپذيرش قرار گيرد، بنابراين در اين موارد ضرورت دارد شرط ضرورت تأئيد و اع
حين مذاکرات براسا س اين معاهده دولتها ميتوانند بخواهند داليل ديگری برای رد، يا شرط ديگری را به اين فهرست اضافه  -  ٢

 .برای مثال براساس ماهيت و شدت جرم، براساس حمايت از حقوق بشر اساسی يا مالحظات  نظم عمومی. نمايند



 

ايـن عالقـه ممكـن اسـت بوسـيله      . نـد شخص مظنون مي تواند عالقه و رضايت خود به دادرسي در يكي از دو دولت را اعالم ك -1 

  .نمايندگان قانوني يا خويشاوندان نزديك شخص مظنون اعالم شود

قبل از تنظيم درخواست انتقال دادرسي،دولت متقاضي در صـورتي كـه امكانپـذير باشـد بايـد بـه شـخص مظنـون اجـازه دهـد            -2

نكـه شـخص مزبـور متـواري بـوده يـا بـه ايـن طريـق اجـراي           مگـر اي . دفاع خود در زمينه  جرم موضوع اتهام و انتقال را بيـان كنـد  

  .عدالت مخدوش گردد

  حقوق بزهديده : 9ماده  

دولتهاي متقاضي و متقاضي عنه بايـد ترتيبـي اتخـاذ نماينـد كـه حقـوق شـخص بزهديـده بـويژه حـق وي در جبـران خسـارت يـا               

خصـوص ادعـاي بـزه ديـده قبـل از انتقـال دادرسـي،         اگـر در . دريافت غرامت، بر اثر انتقال دادرسي در مرض خطر قـرار نگيـرد  

مشروط به اينكـه قـوانين آن دولـت چنـين امكـاني      . توافقي صورت نگيرد، دولت متقاضي عنه، به بزهديده اجازه اقامه دعوي بدهد

خواهـد  درصورت فوت بزه ديده اين مقررات بـه همـان نسـبت در حـق خويشـاوندان متـوفي بـه اجـرا در         . را پيش بيني كرده باشد

  .آمد

  ) اصل منع محاكمه و مجازات مجدد( آثار انتقال دادرسي در دولت متقاضي: 10ماده  

در صورت قبول دولت متقاضي عنه در زمينه درخواست مربوط به اجراي تشريفات رسيدگي عليه شخص مظنون، دولت متقاضي 

ري شامل معاضدت قضايي به دولت متقاضي عنه، آنهم موقتاً بايد تعقيب را به حالت تعليق درآورد مگر تحقيقات مقدماتي ضرو

پـس از  . تا قبل از زماني كه دولت متقاضي  عنه به دولت متقاضي اطالع دهد كـه پرونـده بصـورت قطعـي مختومـه گرديـده اسـت       

  . اين تاريخ، دولت متقاضي بايد بطور قطعي از ادامه تعقيب در خصوص جرم مشابه خودداري كند

  قال دادرسي در دولت متقاضي عنه آثار انت: 11ماده  

دولـت متقاضـي عنـه هنگـام تفهـيم اتهـام       . اجراي انتقال دادرسي حسب توافق بايد مشمول قوانين دولـت متقاضـي عنـه باشـد     -1 

در مـواردي كـه صـالحيت دولـت متقاضـي عنـه مسـتند بـه         . بايد عناصر اختصاصي توصيف قانوني جرم را بر مورد منطبق نمايد

اين معاهده است كيفر تعيين شده در اين دولت نبايـد شـديدتر از كيفـر مقـرر در قـانون       1ماده  2در پاراگراف  مقررات مندرج

  .دولت متقاضي باشد

تا جائيكه با قوانين دولت متقاضي عنه مغايرتي وجود ندارد، هر اقدام در زمينـه رسـيدگي يـا رعايـت الزامـات آئـين دادرسـي         -2

وانين اين دولت صورت پذيرفته اسـت در دولـت متقاضـي عنـه داراي اعتبـار مشـابه اسـت و ايـن         اي كه در دولت متقاضي حسب ق

  .اقدامات به مثابه اين است كه در يا بوسيله مقامات ذيصالح دولت  متقاضي عنه صورت پذيرفته است

  تدابير موقتي: 12ماده  



 

ي را اعـالم مـي نمايـد، دولـت متقاضـي عنـه، حسـب        دولت متقاضي در مـواقعي كـه اراده خـود مبنـي بـر درخواسـت انتقـال دادرسـ        

درخواسـت مخصوصـي كــه در ايـن چهــار چـوب بوسـيله دولــت متقاضـي بعمــل مـي آيـد، حســب قـوانين اش تــدابير مـوقتي از قبيــل           

بازداشت موقت يا توقيف موقت اشياء، را به اجرا درخواهد آورد مشروط به اينكه جرمـي كـه در درخواسـت انتقـال دادرسـي درج      

  .اشت در قلمرو سرزميني دولت متقاضي صورت گرفته باشد شده

  تعدد رسيدگي هاي كيفري : 13ماده 

درمواقعي كه رسيدگي هاي كيفري در زمـان واحـد در دو يـا چنـد دولـت در خصـوص شـخص مظنـون و جـرم مشـابه واحـد در             

ي رسيدگي را انجام دهـد  تصـميم مـي    جريان باشد، دولت هاي ذيربط ضمن مشورت در خصوص اينكه كداميك از آنها به تنهاي

  .گيرند توافقي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بايد مشمول آثار درخواست انتقال دادرسي باشد

  هزينه ها : 14ماده  

هزينه هايي كه طرفين قرارداد بـه سـبب انتقـال دادرسـي بـه عمـل مـي آورنـد بازپرداخـت نمـي گـردد مگـر اينكـه خـالف آن مـورد                

  .و طرف قرارداد قرار گرفته باشدموافقت هر د

  مقررات نهايي : 15ماده 

بايـد در اسـرع وقـت مبادلـه      ]قبـول يـا الحـاق    –تصـويب   [اسـناد  . اسـت  ]قبـول يـا الحـاق     –تصـويب   [اين معاهده مشروط بـه  -1

  .گردد

  .ي برخوردار خواهد گرديداز قدرت اجراي ]قبول يا الحاق  –تصويب  [اين معاهده پس ازسي امين روز بعد از تبادل اسناد -2

اين معاهده در خصوص درخواستهاي پس از زمان قدرت اجرايي يافتن به اجـرا درمـي آيـد اگرچـه افعـال يـا تـرك فعلهـاي          -3 

  .ذيربط مربوط به زمان قبل از اين تاريخ باشد

د اين اعالميه شـش مـاه بعـد از    هر  يك از دو طرف مي تواند بصورت كتبي خاتمه اين معاهده را به طرف ديگر اعالم نماي -4 

  .تاريخ وصول توسط طرف ديگر معتبر خواهد بود

فوق امضاءشدگان زير كه از طرف دولتهايشان داراي صـالحيت مـي باشـند ايـن معاهـده را       بمنظور تأئيد مراتـب 

  .امضاء كردند

  ......................در محل.................منقعد كرده در تاريخ 

 .حقوق داراي اعتبار يكسان است ]كليه/ هر دو[و ..................... .....به زبان

 

 



 

  2توصيه هايي در خصوص درمان زندانيان خارجي1توافقنامه نمونه در زمينه انتقال زندانيان خارجي -27

  .هفتمين كنگره ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و درمان مجرمين

كـه در آن بـر عالقـه اعضـاء      3.سازمان ملل متحد در زمين پيشگيري از جرم  و درمـان مجـرمين  كنگره  13با التفات به قطعنامه   

  .سازمان ملل متحد براي ايجاد  آئين دادرسي اي كه بدان وسيله انتقال مجرمين امكانپذير گرددتاكيد گرديده است 

قبيـل اخـتالف در زبـان، فرهنـگ، آداب و     باتصديق مشـكالت زنـدانيان در بازداشـت در تأسيسـات زنـدان كـه بـا شاخصـهايي از          

  رسوم، و مذهب قابل شناسايي است

با لحاظ اينكه هدف سازگاري اجتماعي مجرمين، با اعطاء اختيار به زندانيان خارجي در زمينه سپري كردن مجـازات در كشـور    

  .متبوع يا محل اقامت بهتر بدست مي آيد

به انتقـال زنـدانيان خـواه بصـورت دوجانبـه يـا چنـد جانبـه از مطلوبيـت فـوق العـاده            با اعتقاد به اينكه ايجاد آئين دادرسي راجع  

  .برخوردار است

  با توجه به توافقات چند و دوجانبه بين المللي در زمينه انتقال زندانيان خارجي 

  .قرار مي دهنداين قطعنامه را مورد قبول  1توافقنامه نمونه در زمينه انتقال زندانيان خارجي مندرج در ضميمه   -1

  .زير را به تصويب مي رسانند 2توصيه هاي موضوع درمان زندانيان خارجي مندرج در ضميمه  -2

از دول عضو دعوت ميكنند معاهده اي را با دولت هاي ديگر در موضوع انتقال زندانيان خارجي در كشورهايشـان منعقـد    -3 

يدنظر قرار دهند در صورت اراده اين موضوع، توافقنامـه نمونـه راجـع بـه     ننموده اند چنانچه بخواهند معاهده موجود را مورد تجد

  .انتقال زندانيان خارجي ضميمه اين قطعنامه را مدنظر قرار مي دهند

از مــديركل خواســته مــي شــود حســب درخواســت در گســترش توافقــات راجــع بــه انتقــال زنــدانيان خــارجي، بــه دول عضــو،       -4 

  .ا با به كميته پيشگيري از جرم و نظارت، تقديم كندمساعدت نمايد و گزارش ذيربط ر

  

                                                 
1 -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 
2 -Ibid annex II publication chapter 
3 -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. 



 

  1ضميمه 

  توافق نمونه در زمينه انتقال زندانيان خارج   

  مقدمه  

  ..................................و دولت............................. دولت

  با عالقه شديد  به توسعه بيشتر همكاري دوجانبه در قلمرو عدالت كيفري   

با اعتقاد به اينكه اين همكاري سبب دستيابي بيشتر به اهداف عدالت و سازگاري اجتمـاعي اشخاصـي كـه مجـازات دربـارة آنهـا        

  .اجرا شده مي گردد

با لحاظ اينكه اين اهداف، نيازمند اين است كه خارجياني كه از آزادي شان در نتيجه يك جرم محروم شده انـد، ايـن فرصـت بـه     

  .د كه مجازات خود را در جامعه خود سپري كنندآنها داده مي شو

  :با اطمينان به اينكه اين هدف با انتقال زندانيان خارجي به كشورهايشان بنحو مطلوبتري بدست مي آيد  

با اذعان به اينكه رعايت كامل حقوق بشر، بـه همـان نحـو كـه در اصـول بـه رسـميت شـناخته شـده بـين المللـي منـدرج اسـت بايـد                

  .ددتضمين گر

  :در موارد ذيل توافق كردند 

a.  اصول كلي  

بازسازي اجتماعي مجرمين بايد از طريق تسهيالتي كه در زمينه ي اعاده اشخاص محكوم به ارتكاب جرم در خارج بـه كشـور   

 .متبوع يا محل اقامت بمنظور سپري نمودن مجازات، در اولين مرحله ممكن، ترويج گردد

b. متقابل درخصوص حاكميت ملي و صالحيت، ترويج شده  به اجرا درآيد انتقال اشخاص بايد براساس رعايت. 

انتقال مجرمين در مواردي به اجرا درمي آيد كه جرمي كه سبب مجازات گرديده است قابل مجازات با كيفر حبس توسط  -3

بـا  ) لـت اجـرا كننـده   دو( و دولتي كه انتقـال بـه آن صـورت مـي پـذيرد     ) تعيين كننده مجازات( مقامات قضايي دولت فرستنده

  .توجه به قوانين مليشان باشد

زنــداني، همچنــين . انتقــال ممكــن اســت توســط دولــت محكــوم كننــده مجــازات يــا دولــت اجراكننــده مجــازات صــورت گيــرد    -4

بمنظـور نيـل بـه ايـن     . خويشاوندان نزديك وي، ممكن است عالقه خود به انتقـال را بـه هـر يـك از ايـن دو دولـت اعـالم نماينـد        

  .ف، دولتهاي طرف قرارداد بايد زنداني را از طريق مقامات ذيصالح از اين موضوع مطلع نمايدهد

انتقال بايد مسبوق به يك توافق بين هر دو دولت تعيين كننده مجازات و دولت اجراكننده  مجـازات باشـد همچنـين بايـد     -5 

  . مبتني بر رضايت زنداني باشد



 

و آثار قانوني انتقال بويژه در مورد اينكه آيا امكان تعقيـب وي بـه    ]شرط رضايت [مكانزنداني بايد بطور كامل از اين ا -6

  .دليل ساير جرايم ارتكابي ماقبل   انتقال وجود دارد يا نه، مطلع شود

  .بايد به دولت تعيين كننده مجازات، امكان بررسي و اظهارنظر در خصوص وجود رضايت زنداني داده شود -7 

همچنين تدابير راجع به اعمال مجـازات كـه   . رتبط با انتقال زنداني بايد در زمينه كيفر حبس قابل اجرا باشدهر مقرره م -8 

  .ماحصل آن محروميت از آزادي است بايد بدليل ارتكاب يك رفتار كيفري ، باشد

خصـوص  اعـالم رضـايت     در مواردي كه شخص بدليل فقد اهليت قادر به اعالم رضايت نباشد، نماينـدگان قـانوني او در   -9 

  .بر انتقال ذيصالحيت هستند

  ساير الزامات : دوم 

  .انتقال فقط برپايه يك مجازات قطعي و معين كه داراي قدرت اجرايي است صورت مي پذيرد -10 

در زمان درخواست انتقال، به عنوان يـك قاعـده عمـومي بايـد الاقـل شـش مـاه از مـدت محكوميـت زنـداني سـپري نشـده              -11 

  .د با و جود اين انتقال همچنين بايد در خصوص مجازات هاي نامعين نيز به اجرا درآيدباش

  .تصميم راجع به انتقال زنداني بايد بدون تأخير اخذ گردد-12 

شخص انتقال داده شده براي اعمال مجازات تعيين شده در دولـت تعيـين كننـده مجـازات نمـي توانـد بـراي بـار دوم در          -13 

ه مجازات بابت رفتار مشابهي كـه مجـازات  مقـرردر دسـتور اجـرا برپايـه آن تعيـين شـده اسـت، مـورد محاكمـه            دولت اجراكنند

  .قرار گيرد

  مقررات آئين دادرسي : سوم 

  :مقامات ذيصالح دولت اجراكننده مجازات بايد -14

  يا. ي نماينديا از طريق دستور قضايي يا اداري، اجراي مجازات را پيگير) بطور مستقيم( فوراً: الف 

مجازات را تبديل  نمايند بدين معني كه بجاي مجازات تحميـل شـده در دولـت تعيـين كننـده مجـازات ضـمانت اجرايـي كـه          : ،ب

  .حسب قوانين دولت اجراكننده مجازات براي يك جرم هم عرض و مشابه منظور گرديده است تعيين نمايند

ات مي شـود،دولت اجراكننـده مجـازات، مـأخوذ بـه ماهيـت و مـدت زمـان         در مواردي كه انتقال دادرسي سبب ادامه مجاز -15 

  . مجازات به همان نحو كه بوسيله دولت تعيين  كننده مجازات مقرر گرديده است مي باشد

با اين حال چنانچه، مجازات مزبور از حيث ماهيت يا زمان مغاير قانمون دولت اجراكننده باشد اين دولـت مـي توانـد ضـمانت     

  .مجازات يا تدبير مقرر در قوانين خود در جرايم هم عرض و مشابه را مورد قبول قرار داده به اجرا درآورد اجرا يا



 

در موارد تبديل مجازات، دولت اجراكننده مجازات با التفات جدي به مجازاتي كه در دولت تعيين كننده مجازات معـين   -16 

  .د ماهيت و زمان ضمانت اجرا را تعيين كندگرديده است، اختيار دارد با توجه به قانون ملي خو

  .يك ضمانت اجراي سالب آزادي با اين حال نمي تواند به يك ضمانت اجرايي مالي تبديل گردد 

دولت اجراكننده مجازات مأخوذ به وقايع اثبات شده به همان نحو كه در حكم محكوميت در دولت تعيين كننده مجـازات   -17 

  .قيد گرديده است مي باشد

مدت زمان بازداشتي كه قبالً بوسيله شخص محكوم عليه در هر يك از دو دولت به اجرا درآمده است بايد بطـور كامـل    -18 

  .از ميزان مجازات نهايي كسر گردد

  .انتقال در هيچ موردي سبب تشديدوضعيت زنداني نمي گردد -19 

هـده دولـت اجراكننـده مجـازات اسـت مگـر اينكـه دو دولـت         كليه هزينه هاي ناشي از انتقال و مرتبط با حمل ونقـل بـر ع   -20

  .تعيين كننده و اجراكننده مجازات به طريق ديگري توافق نمايند

  اجراي مجازات و عفو : چهارم 

  .اجراي مجازات مشمول قوانين دولت اجراكننده مجازات است-21

  .ء عفو و بخشودگي را دارندهر دو دولت تعيين كننده مجازات و اجراكننده مجازات صالحيت اعطا -22 

  شروط نهايي : پنجم 

ايــن توافقنامــه در خصــوص كليــه محكوميــت هــا خــواه قبــل يــا بعــد از قــدرت اجرايــي يــا مــتن آن محقــق شــده باشــد قابــل    -23

  .اجراست

  .سپرده شود...............اسناد تصويب بايد در اسرع وقت به. اين توافقنامه بايد به تصويب برسد -24 

  .اين توافقنامه در سي امين روز پس از روزي كه اسناد تصويب مبادله  گرديدند از قدرت اجرايي برخوردار مي گردد -25 

اعالم ختم قرارداد شـش مـاه بعـد    . اعالم كند..........هر يك از طرفين قرارداد، ميتواند ختم قرارداد را بصورت كتبي به -26 

بمنظور تأئيـد مراتـب فـوق امضـاءكنندگان زيـر كـه از       . وصول گرديد معتبر است............. .........از تاريخي كه اعالم آن بوسيله

 .طرف دولتهايشان داراي صالحيت ميباشند اين معاهده را امضاء كردند

 

 

 

 

 



 

  2 ضميمه 

  توصيه نامه در خصوص درمان زندانيان خارجي 

  .براي زندانيان خارجي تعيين گردد در تأسيسات زندان فقط بدليل نوع تابعيت نبايد مكان خاص -1 

  .زندانيان خارجي همانند زندانيان ملي، بايد دسترسي برابر به تحصيل، كار و آموزشهاي حرفه اي داشته باشند -2

  .زندانيان خارجي بايد علي االصول استحقاق تعيين جايگزين هاي حبس، به مانند اتباع داخلي برخوردار باشند -3 

ي بايد فوري پس از معرفي به زندان، بـه زبـاني كـه ميفهمنـد و اصـوال بصـورت كتبـي، از چهارچوبهـاي         زندانيان خارج -4 

  .اصلي شيوه اداره زندان شامل قواعد ذيربط و مقررات آن اطالع يابند

  .عقايد و فرايض مذهبي و آداب و رسوم زندانيان خارجي بايد مورد احترام قرار گيرد -5

بايد از حق خـود در زمينـه درخواسـت مالقـات بامشـاورين ذيصـالح همچنـين سـاير اطالعـات           زندانيان خارجي بدون تأخير-6

مربــوط بــه وضــعيت خــود آگــاه گردنــد اگــر زنــداني خــارجي خواســتار دريافــت مســاعدت از مقامــات ديپلماتيــك يــا كنســولي      

  .گردد،زمينه  مالقات با اين مقامات بايد در اسرع وقت فراهم شود

ايد از يك معاضدت مناسب به زباني كه مي فهمند در مواقع  درمان يا آموزش بهره مند گرند از اين زندانيان خارجي ب -7

قبيل است مواردي كه مورد اعتراض زنداني است، انطباق با وضعيت هاي خاص، غـذاي ويـژه، اظهـارات مـذهبي، و مشـورت      

  .كردن

يد بوسيله تمهيد كليه فرصتهاي ضروري مالقات و مكاتبه مالقات زنداني خارجي با خانواده اش و نهادهاي اجتماعي با -8 

به سازمانهاي بشردوستانه بين المللي از قبيل كميته بين المللي صليب سـرخ، بايـد ايـن    . با رضايت قبلي زنداني، تسهيل گردد

  .امكان داده شود كه به زندانيان خارجي كمك نمايند

ارت يا معاضدت به مجرمينـي كـه مجازاتشـان تعيـين گرديـده يـا مشـمول عفـو         انعقاد توافقات دويا چندجانبه در زمينه نظ -9 

  .گرديده اند مي تواند در حل مشكالت فراروي مجرمين خارجي نقش مثبت ايفا كند

  1.معاهده نمونه در زمينه واگذاري اختيات نظارت بر مجرميني كه بصورت مشروط مجازات يا آزاد گرديده اند -28 

  ........................ودولت........................... دولت

يــا عالقــه بــه تقويــت بيشــتر همكــاري بــين المللــي و همكــاري دو جانبــه در زمينــه  عــدالت كيفــري براســاس اصــول احتــرام بــه   

  حاكميت ملي و صالحيت ومنع مداخله در امور داخلي دولتها

                                                 
 ضميمه  ١١٩/۴۵قطعنامه مجمع عمومی شماره  -  ١



 

ر دستيابي بيشتر به اهداف عدالت، سازگاري مجـدد اشـخاص محكوميـت يافتـه و منـافع      با اعتقاد به اينكه چنين همكاري اي د 

  .بزه ديدگان مؤثر است

با اذعان به اينكه واگذاري اختيارات نظارت بر مجرميني كه بصورت مشروط مجازات يا آزاد شده اند مـي توانـد در افـزايش    

  .استفاده از جايگزين هاي زندان نقش مثبتي ايفا كند

آگـاهي ازاينكـه ايـن نظـارت در كشـور زادگـاه مجــرم بجـاي اجـراي عـدالت در كشـوري كـه مجـرم ريشـه اي در آن نــدارد،              بـا   

  .درسازگاري مجدد، سريع و مؤثر مجرم با جامعه اثر گذار است

ت نظـارت در  با اطمينان بر اينكه بازپروري اجتماعي مجرمين استفاده زياد از جايگزين هاي حبس بايد از طريق ايجـاد تسـهيال   

   زمينه مجرميني كه بصورت مشروط مجازات يا آزاد شده اند، در دولتشان يا اقامتگاه عاديشان  گسترش يابد

  :به شرح ذيل توافق نمايند 

  قلمرو اجرا -1ماده  

ه اين معاهده در مورداشخاصي كه حسب يك تصـميم قضـايي نهـايي بـه سـبب ارتكـاب جـرم محكـوم گرديـد بـه شـرايط زيـر بـ              -1 

  :اجرا درمي آيد

  .شخص مشمول آزادي مشروط از نوع تعويق اعالم مجازات گرديده باشد) الف

  .مشمول يك مجازات تعليق شده در زمينه سلب آزادي قرار گرفته باشد) ب 

اه يا تمام يا قسـمتي از مجـازات، خـو   ) پارول( مشمول يك مجازات، كه حسب آن اجراي مجازات مور اصالح قرار گرفته است) ج 

 . در زمان تعيين مجازات يا بعد از آن بصورت مشروط تعليق گرديده است قرار گرفته باشد

. 

دولــت ( مــي توانــد از  دولــت ديگــر) دولــت تعيــين كننــده مجــازات( دولتــي كــه تصــميم بــه مجــازات در آن گرفتــه شــده اســت  -2 

   .برعهده گيردرا )  واگذاري نظارت( بخواهد مسئوليت اجرايي تصميم) اجراكننده مجازات

  شيوه هاي برقراري ارتباط : 2ماده 

اين درخواست اسناد تأئيدكننده آن، ارتباطات بعدي بايد . درخواست واگذاري اختيار نظارت بايد بصورت كتبي صورت گيرد 

اسـت،  از طرق ديپلماتيك بصورت مستقيم بين وزراي دادگستري يا هر مقـام ذيصـالح ديگـري كـه توسـط طـرفين تعيـين گرديـده         

  .بعمل آيد

   اسناد موردنياز:  3ماده 



 

درخواســت واگــذاري اختيــار نظــارت بايــد شــامل اطالعــات ضــروري در زمينــه مشخصــات شناســنامه اي، تابعيــت، و اقامتگــاه     -1

ايـن معاهـده و تصـديق ايـن      1اين درخواسـت بايـد منضـم بـه اصـل يـا تصـوير تصـميم موضـوع مـاده           . شخص محكوميت يافته باشد 

  .ه تصميم مزبور نهايي است باشدموضوع ك

اسنادي كه درتأئيد درخواست واگذاري اختيار نظارت ارسال مي گردد بايد منضـم بـه  ترجمـه آن بـه زبـان دولـت متقاضـي          -2

  .عنه يا زبان  ديگري كه در آن دولت قابل قبول است باشد

  تأئيد اعتبار – 4ماده 

الف اين موضوع، درخواست واگذاري اختيـار نظـارت و اسـناد تأئيدكننـده آن     با رعايت قوانين ملي و در صورت عدم توافق برخ

  1.همچنين اسناد و موضوعات ديگري كه در پاسخ چنين درخواستي ضروري است، نيازمند تأئيد يا اعتبار نيست

  تصميم در زمينه درخواست  -5ماده 

واست نظارت، تا حدي كه امكانپذير، است تحت قوانين مقامات ذيصالح دولت اجراكننده مجازات اقداماتي كه براي اجراي درخ

  .خود بعمل آورد و سريعاً تصميم خود را به دولت تعيين كننده مجازات اعالم نمايد

   2مجرميت دوگانه:  6ماده  

درخواست واگذاري اختيار نظارت صرفاً در مواردي كه عمل موضوع در خواست، در  صورتي كه در سرزمين دولت اجراكننـده  

  .صورت ميگرفت جنبه كيفري داشت به اجرا درمي آيد

  3داليل عدم پذيرش: 7ماده 

چنانچه دولت اجراكننده از قبول درخواست واگذاري اختيار نظارت، خودداري كند بايد داليل عدم پذيرش را بـه دولـت تعيـين    

  :در موارد ذيل ممكن است از قبول خودداري گردد. كننده مجازات اعالم نمايد

  .شخص محكوميت يافته بصورت عادي در دولت اجراكننده مجازات ساكن نباشد: الف

عمل موضوع درخواست صرفا حسب قوانين نظامي جـرم باشـد بـدين معنـي كـه حسـب قـوانين عمـومي كيفـري جنبـه كيفـري            : ب 

   .نداشته باشد

  .باشد جرم ذيربط مرتبط با امور مالياتي، تكاليف امور گمركي يا مسايل پولي: ج

  .حسب تشخيص دولت اجراكننده مجازات، جرم داراي ماهيت سياسي باشد: د 

                                                 
از کشورهای ديگر، در دادگاه هايشان ضروری است، قوانين برخی کشورها، تصديق صحت، قبل از اينکه اسناد ارسالی  -  ١

  .بنابراين، در اين موارد درج شرط تصديق صحت ضرورت دارد
 .درموقع مذاکرات راجع به اين معاهده دولتها ميتوانند از شرط مجرميت دوگانه صرفنظر نمايند -  ٢
را برای عدم پذيرش يا شرايطی را به اين فهرست در درموقع مذاکرات راجع به اين معاهده،د ولتهامی توانند داليل ديگری  -  ٣

ارتباط با مواردی از اين قبيل،  ماهيت يا شدت جرم، براساس حمايت از حقوق بشر اساسسی، يا مالحظات راجع به نظم عمومی 
 .اضافه نمايند



 

دولت اجراكننده مجازات، حسب قوانين خود، نتواند نظارت را انجام دهد يا ضمانت اجرا را بدليل اينكه حسب مرور زمـان  :  و 

  .لغو گرديده است به اجرا درآورد

  وضعيت شخص محكوميت يافته : 8ماده 

زات يا محاكمه، شخص مي تواند به دولـت تعيـين كننـده مجـازات صـريحاً رضـايت خـود را بـه واگـذاري اختيـار           هنگام تعيين مجا 

همچنـين ايـن رضـايت ميتوانـد بوسـيله نماينـدگان قـانوني وي يـا         .نظارت و اراده اش را بر التزام به كليه شرايط مقـرر اعـالم كنـد   

در مواردي كه مناسب تشخيص داده شود دولتهاي طرف قرارداد مجرم در مواردي كه مناسب است يا . خويشاوندان اعالم گردد

  .ياخويشاوندان نزديك وي را در جريان امكانات و حقوق موضوع اين معاهده قرار ميدهند

  حقوق بزهديده : 9ماده  

بزه ديـده بـه ويـژه    دولتهاي تعيين كننده و اجراكننده مجازات ترتيبي اتخاذ خواهند كردكه در واگذاري اختيار نظارت، حقوق 

در مـوارد فـوت بـزه ديـده، ايـن      . در زمينه جبران خسارت يا دريافت غرامت باسـتناد ايـن واگـذاري در معـرض خطـر قـرار نگيـرد       

  .مقررات در خصوص خويشاوندان وي به اجرا در خواهد آمد

  آثار واگذاري اختيار نظارت بردولت تعيين كننده مجازات  -10ماده  

سط دولت اجراكننده در زمينه اجراي مندرجات تصميم دولت تعيين كننـده مجـازات صـالحيت دولـت اخيـر      پذيرش مسئوليت تو 

  .را در زمينه اجراي مجازات از بين مي برد

  آثار واگذاري اختيار نظارت بر دولت اجراكننده مجازات  -11ماده 

صـرفاً ايـن دولـت    . دولـت اجـرا كننـده بعمـل آيـد     نظارت واگذارشده حسب توافق و تشريفات بعـد از آن بايـد مطـابق قـوانين      -1

آن دولت، تا محـدوده اي كـه ضـروري بدانـد، شـرايط و تـدابير مقـرر را بـا قـوانين خـود تطبيـق مـي             . اختيار لغو موضوع را دارد

جـازات اعـالم   دهد، مشروط به اينكه اين شرايط و تدابير، باتوجه به ماهيت يا  زمان، شديدتر از آنچه كه در دولت تعيين كننده م

  .گرديده است، نباشد

چنانچه دولت اجراكننده، مجازات مشروط يا آزادي مشروط را لغو كند، بايد مجازات را با رعايت قوانين خـود، بـدون اينكـه     -2

  .از محدوده تعيين شده توسط دولت تعيين كننده مجازات فراتر رود، به اجرا درآورد

  اطالعات : 13ماده  

ارداد، تا حديكه ضروري است هر گونه  اطالعات در خصوص هروضعيتي كه احتماالً تدابير يا نظارت يـا  دولتهاي طرف قر -1

بدين منظور اين دولتها تصـوير هـر تصـميم در    . اجرا را در دولت اجراكننده را تحت تأثير قرار مي دهد را نگهداري مي نمايند

  .اين زمينه را ارسال مي نمايند



 

ظارت، دولت اجراكننده به دولت تعيين كننده مجازات در زمـان درخواسـت، گـزارش نهـايي در زمينـه      بعد از انقضاء مدت ن -2

  .رفتار شخص تحت نظارت، و ميزان رعايت تدابير در نظر گرفته شده را ارائه خواهد داد

  هزينه ها :  14ماده 

رخالف اين موضوع توسط دولت تعيـين كننـده   هزينه هاي نظارت و اجرا در دولت اجراكننده بازپرداخت نمي گردد مگر اينكه ب

  . مجازات و دولت اجراكننده مجازات توافق گرديده باشد

  مقررات نهايي : 15ماده 

  .است ]تصويب، قبول  ياا لحاق [اين معاهده مشروط به -1 

  .بايد در اسرع وقت مبادله گردد ]تصويب، قبول، الحاق [اسناد

  .مبادله گرديده قدرت اجرايي مي يابد ]تصويب، قبول، يا الحاق [از روزي كه اسناداين معاهده، در سي امين روز بعد  -2

اين معاهده، در زمينه درخواسـتهاي بعـد از تـاريخ الزم االجـرا گرديـدن بـه اجـرا درمـي آيـد اگرچـه افعـال يـا تـرك فعلهـاي                -3

  .ذيربط قبل از اين تاريخ محقق شده باشد

ند بصورت كتبي خاتمه اين معاهده را به طرف ديگر اطالع دهد ايـن اعـالم خـتم معاهـده،     هر يك از دوطرف قرارداد ميتوا -4 

  .بعد از انقضاء شش ماه از تاريخي كه بوسيله طرف ديگر دريافت گرديد مؤثر خواهد بود

  .مضاء نمودندبمنظور تأئيد مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهايشان داراي صالحيت مي باشند اين معاهده را ا 

  ......................در محل........................ منقعدشده در تاريخ

 .متون داراي اعتبار يكسان است ]كليه/ هر دو [..................زبان.................... و 

 

  12.آسيب مي رساندمعاهده نمونه در زمينه پيشگيري از جرايمي كه به ميراث فرهنگي ملتها و اشياء منقول -29

  ........................و دولت....................دولت 

  با درك ضرورت همكاري در قلمرو عدالت  كيفري 

                                                 
1 -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.    

ول فرهنگی    - ٢ ه   [می توان بجای اين عنوان از عنوان جايگزين معاهده نمونه در زمينه جرايم مرتبط با جبران خسارت اموال منق ب

   ] ٢٠٢ه شود ص متن مراجع

  



 

با آرزوي افزايش اثربخشي همكاري بين دو كشور در زمينه مبارزه با اعمال كيفري مربـوط بـه اشـياء منقـول فرهنگـي از طريـق        

از حمـل و نقـل غيرقـانوني فراملـي اشـياء منقـول فرهنگـي اعـم از اينكـه مسـروقه باشـد يـا              ايجاد تـدابيري در خصـوص جلـوگيري   

  :نباشد، اعمال ضمانت اجراهاي مناسب اداري و كيفري و مقررات راجع به روشهاي اعاده به شرح زير موافقت كردند

   1قلمرو اجرا و تعاريف -1ماده  

ــن معاهــده اشــياء منقــول فرهنگــي     -1 ــه اهميــت        شــامل امــ  2در اي ــذهبي نظــر ب ــا غيرم ــذهبي ي ــل م والي مــي شــود كــه حســب دالي

باستانشناسي، ما قبل تاريخي، تاريخي، ادبي، هنري يا علمي بوسيله يك دولت بطور مشخص مشمول مقررات صادرات قرار گرفته 

  .و در يك يا چند طبقه از طبقات زير قرار ميگيرد

  .يك سرزمين، فسيلها و اسكلت ها و اشياء داراي ارزش ديرينه شناسي مجموعه نادر و اسطوره اي حيوانات گياهان) الف

ــاريخ جوامــع و مــذاهب و همچنــين زنــدگاني رهبــران،         ) ب ــاريخ نظــامي، و ت ــم، فنــĤوري، ت ــاريخ عل ــاريخ شــامل ت ــه ت اشــياء مربــوط ب

  .اراي اهميت استانديشمندان،دانشمندان و هنرمندان و ساير نشانه هاي ملي و كليه وقايعي كه از ديدگاه ملي د

  .چيزهايي كه از حفاري يا كشفيات باستانشناسي اعم از حفاريها يا كشفيات غيرمجاز، خواه در خاك باشد يا زير آب) ج

  بدست آمده است  

   .اجزاي مقابر و بقاع هنري يا تاريخي يا مكانهاي داراي ارزش باستانشناسي كه از حيظ انتفاع ساقط گرديده اند) د

بوط به عهد باستان، شـامل ابـزارآالت، سـراميك هـا، زيـورآالت، ابـزار موسـيقي، سـفالگري، كتيبـه هـا از هـر نـوع كـه              موارد مر) ه

  باشد، سكه ها، مهرهاي داراي

  .حكاكي جواهرات، سالحها، موارد مربوط به دفن وكفن با هر وصف

  :اشياء داراي فايده هنري از قبيل) ز

باسـتثناء طراحيهـاي   ( به كمك هـر چيـز يـا هـر مـاده     . تماماً بوسيله دست ايجاد شده استعكسها، نقاشيها، و رسم ها كه ) الف  

  ).صنعتي، محصوالت  صنعتي كه بوسيله دست تزئين شده اند

  .كارهاي اصل در زمينه هنر مجسمه سازي و سنگ تراشي با هر ماده اي) ب 

  .حكاكي اصل، قلم كاري،  چاپ هاي رنگي و هنر عكسبرداري) ج

  هم سوار كردن و مونتاژ با هر ماده اي  روي) د

                                                 
در اين معاهده شامل کليه مواردی که اموال منقول فرهنگی توط ) الف: عبارتند از ١پاراگراف  ١جايگزين های پيشنهادی ماده  -  ١

) ب(يا. دولت عضو بطور خاص به اين عنوان شناخته شده و موضوع مقررات کنترلی صادرات توسط آن دولت قرار گرفته است
ندسته از اموال منقول فرهنگی که بطور شخص حسب توافق دو دولت، مشمول مقررات کنترلی صادرات قرار اين معاهده شامل آ

  . گرفته است
کنوانسيون يونسکو در زمينه وسايل ممنوع و پيشگيری کردن از واردات  ١اين  طبقه بندی تقريبًا از فهرستی که در ماده  -  ٢

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



 

نسخ خطي نادر و مربوط به مراحل اوليه، كتب قديمي، اسناد و انتشـارات داراي ارزش ويـژه تـاريخي، هنـري، علمـي، ادبـي، يـا        )ح

  .داراي ارزش ديگر منفرداً يا بصورت مجموعه

  ./اً  يا بصورت مجموعهتمبرهاي پستي، ياتمبرهاي مربوط به عوايد، ياتمبرهاي مشابه منفرد) ط 

  آرشيوها، شامل آرشيوهاي ضبط صوت، عكس و هنر فيلمبرداري) ي 

  .موارد مربوط  به چيدمان لوازم خانه و اثاثيه منزل و ابزارآالت موسيقي داراي بيش از يكصدسال سابقه تاريخي) ك

يرقانوني به دولت ديگر خارج گرديده اسـت  اين معاهده پس از الزم االجراشدن شامل اشياء منقول فرهنگي اي كه بصورت غ -2

  1.مي گردد

  اصول كلي -2ماده  

  :هر دولت عضو موظف است -4 

كـه در دولـت عضـو ديگـر بـه سـرقت رفتـه        ) الـف ( تدابير مقتضي بمنظور ممنوعيت واردات و صادرات اشياء منقول فرهنگي: الف

  .اتخاذ نمايد كه بصورت غيرقانوني از دولت عضو ديگر وارد شده است را) ب(يا

تدابير مقتضي بمنظور ممنوعيت تصاحب  معامله اشياء منقول فرهنگي كه برخالف ممنوعيت هاي ناشي از اجراي پـاراگراف  :ب 

  .اخيراالذكر وارد سرزمينش شده است را اخذ  نمايد) الف( فرعي

بـين المللـي در زمينـه اشـياء منقـول       بمنظور ممانعت اشخاص ومؤسسات واقع در سـرزمينش از داخـل شـدن بـه هـر نـوع تبـاني       ) ج 

  .فرهنگي مقررات الزم را وضع  كند

اطالعات مربوط به اشياء منقول فرهنگي مسروقه را به يك بانك اطالعاتي بين المللي كه در آن خصوص بـين طـرفين توافـق    ) د 

  2.گرديده است، ارسال نمايد

يا منقول فرهنگي اي كه در بانك اطالعات بين المللي فهرسـت  تدابير مقتضي براي تضمين حقوق خريدار با حسن نيت اش)  ه 

  3.گرديده است،را اتخاذ خواهد گردد

  4.ايجاد سيستمي كه بدان وسيله صادرات اشياء منقول فرهنگي با صدور يك  پروانه صادرات قانوني تلقي گردد) و

                                                 
دولت های عضو ممکن است مقرراتی را منظور نمايند که حسب آن با انقضاء مدت مقرر حق درخواست اعاده اشياء فرهنگی  -  ١

  .خارج شده، ساقط گردد منقول مسروقه يا بصورت غيرقانونی
جامعه بين المللی در اين قلمرو توسعه بيشتری خواهد داد بويژه دولت های عضو آينده که فرصت اجرای اين روش را در زمينه   -  ٢

کنگره های ملل متحد در زمينه پيشگيری از جرم و .) c.۶قسمت  ١بنگريد به کنگره هشتم ملل متحد بخش.( پيشگيری از جرم دارند
  . ان مجرمين می تواند سبب توسعه ابتکارات در اين جهت گردددرم

 .اين مقرره جنبه تکميلی  داراد و جانشين قواعد عادی راجع به داراشدن با حسن نيت ندارد-  ٣
کنوانسيون راجع به شيوه های ممنوعيت و پيشگيری از واردات وصادرات و انتقال  ۶اين تشريفات، تشريفات مندرج در ماده  -  ٤
 .الکيت اشياء فرهنگی مغايرت نداردم



 

پروانه صـادرات از دولـت ديگـر اسـت و شـخص ايـن       تدابير مقتضي براي تضمين اينكه خريدار اشياء منقول فرهنگي كه فاقد ) ز

اشــياء منقــول فرهنگــي را قبــل از تــاريخ الزم االجــرا شــدن ايــن معاهــده تحصــيل نكــرده باشــد، بعنــوان شخصــي كــه اشــياء منقــول   

   1.فرهنگي را با حسن نيت در اختيار گرفته است محسوب نخواهد گرديد

هي عمومي بمنظور مبارزه عليه واردات و صادرات غيرمجاز، مرمت، حفاري از كليه امكانات در دسترس از قبيل گسترش آگا) ح

  .استفاده نمايند

هــر يــك از دولــت هــاي عضــو  متعهــد اســت تــدابير مقتضــي را بمنظــور يــافتن و اعــاده هــر شــيء منقــول فرهنگــي مشــمول       -2 

  .پاراگراف فرعي الف فوق حسب درخواست دولت عضو ديگر معمول دارد

  اجراها  ضمانت -3ماده  

  :را در خصوص اشخاص زير به اجرا درآورد 2هردولت عضو موظف است ضمانت اجراهايي

  .اشخاص يا مؤسساتي كه بابت واردات و صادرات غيرقانوني اشياء منقول فرهنگي مرتكب تقصير گرديده اند) الف 

اشـياء منقـول فرهنگـي مسـروقه يـا بطـور         اشخاص يا مؤسساتي كه عليرغم اطالع، اشياء منقـول فرهنگـي را تحصـيل نمـوده يـا     ) ب 

  .غيرقانوني وارد شده را مورد معامله قرار دهند

اشياء يا مؤسساتي كه داخل در تباني هاي بين المللي در زمينه تحصيل صادرات يا واردات اشياء منقول تاريخي بـا روشـهاي   ) ج 

  . هاي غيرقانوني گرديده اند

  آئين دادرسي  -4ماده 

دولت متقاضي بايد به هزينه خود، اسـناد و سـاير داليـل از    . ي موضوع اعاده بايد از طريق ديپلماتيك بعمل آيددرخواست ها -1

  .قبيل تاريخ صادرات، كه براي اثبات دعوي و اعاده الزم است را تهيه كند

دولـت متقاضـي پرداخـت     كليه هزينه هايي كه در طول اعاده و تحويل اشـياء منقـول تـاريخي حـادث مـي شـود بايـد بـه وسـيله           -2

دولـت عضـوي كـه اشـياء مـورد ادعـا را        هيچيك از اشخاص يا مؤسسات حق اقامه دعـوي بابـت هرنـوع جبـران خسـارت از      3.گردد

دولت متقاضي هيچ مسئوليتي در خصوص جبران خسارت بهر شكل بـه نفـع اشـخاص يـا مؤسسـاتي كـه در       . اعاده مي كند، ندارد

 بـه هـر   اين دولت بايد خسـارت منصـفانه   مع الوصف. دعوي به خارج ، مشاركت داشته اند، نداردارسال غيرقانوني اشياء موضوع 

  .شخص يا مؤسسه اي كه با حسن نيت اين اشياء را بدست آورده يا تصرف وي بر اين اشياء غيرقانوني است بپردازد

                                                 
دولت های عضو  ممکن است بخواهند برخی از  انواع جرايم عليه اشياء منقول فرهنگی را به فهرست جرايم قابل استرداد که -  ١

 )پيوست –مجمع عمومی  ١۶۶/۴۵بنگريد به قطعنامه ( تحت شمول معاهدات استرداد است اضافه نمايند
 .ست حداقل کيفر را برای برخی جرايم در نظر بگيرنددولتهای عضو ممکن ا -  ٢
يا هزينه های فراهم کردن خسارت بين دو طرف / دولت های عضو ممکن است بخواهند اين موضوع را که کليه هزينه ها و -  ٣

 ).٢٠۵به متن مراجعه شود ص .( تقسيم گردد مورد بررسی قرار دهند



 

نقول كه با توجه به ايـن معاهـده كشـف شـده     طرفين موافقت مي  نمايند كه هيچگونه حقوق گمركي يا عوارض از اين اشياء م -3

  . و اعاده مي گردد دريافت نكنند

دولت هاي عضو موافقت مي نمايند كه كليه اطالعاتي كـه در مبـارزه عليـه جـرايم مراجـع بـه اشـياء منقـول فرهنگـي مسـاعدت            -4

  1.نمايد را در اختيار يكديگر قرار دهند

مرتبط به حمايت از اشياء منقول فرهنگي شا ن را به بانكهاي بـين المللـي كـه بـين      هر دولت عضو بايد اطالع راجع به قوانين -5

  2.دو دولت مورد موافقت قرار ميگيرد قرار دهند

  3مقررات نهايي:5ماده 

بايد در اسرع وقـت از طريـق ديپلماتيـك     ]تصويب، قبول، الحاق [اسناد. است ]تصويب، قبول، الحاق [اين معاهده مشروط به -1 

  .له گرددمباد

  .مبادله گرديد قدرت اجرايي مي يابد ]تصويب، قبول، الحاق [اين معاهده در سي امين روز بعد از روزي كه اسناد به

ايـن اعـالم خـتم    . هر يك از دو طرف قرارداد مـي توانـد بصـورت كتبـي خاتمـه ايـن معاهـده را بـه طـرف ديگـر اطـالع دهـد              -3 

  .خي كه بوسيله طرف ديگر دريافت گرديده است مؤثر خواهد بودمعاهده بعد از انقضاء شش  ماه از تاري

  اين معاهده،  جنبه تكميلي دارد و به هيچ نحو مشاركت در تعامالت بين المللي ديگر را محدود نمي كند -4

  .كردندبمنظور تأئيد مراتب فوق امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهايشان داراي صالحيت مي باشند اين معاهده را امضاء 

  ..........................در محل..........................منعقدشده در تاريخ  

  .زبان.........................و.............................. در

 .متون داراي اعتبار يكسان است ]كليه/ هر دو [

  4.خيانت در امانتمعاهده نمونه در زمينه اعاده وسايل نقليه مسروقه يا ناشي از  -30

  5)دولتهاي عضو اين معاهده( يا ]نام كشور [و دولت  ]نام كشور [دولت( 

  6)دولت هاي عضو اين معاهده( 

                                                 
با رعايت قوانين داخلی بويزه قوانين « :را شرح ذيل تنظيم نمايند ٣پاراگراف  ۴ماده برخی از دولتها ممکن است بخواهند صدر  -  ١

 .»....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  -  ٢

در زمان . کو دولت های عضو را با کمک يونسکو دعوت کرده اند که فهرست اشياء فرهنگی ملی خود را تهيه نمايندعمومی يونس
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
و ممکن است بخواهند مقرراتی را در زمينه تشريفات حل و فصل اختالفات موضوع اين معاهده بررسی و مقرر دولت های عض -  ٣

 .نمايند
   ٢ضمميه . شورا ی اقتصاد ی و اجتماعی  ٢٩/١٩٩٧قطعنامه شماره  -  ٤
 .در خصوص توافقات دو  جانبه قابل اجراست -  ٥
   ]٢٠٧به متن رجوع شود ص   [.ای قابل اجراستدر خصوص توقعات بين منطقه ای يا درون منطقه  -  ٦



 

  با  تصديق مسئله رو به رشد سرقت و قاچاق غيرقانوني وسايل نقليه موتوري 

نقليـه موتـوري مسـروقه يـا ناشـي از خيانـت       با لحاظ مشكالتي كه فراروي مالكين بدون تقصير در زمينه اطمينان از اعاده وسـايل  

  .در امانت واقع در سرزمين يك عضو كه در عضو ديگر يافت شده است

  .با عالقه شديد به تقليل چنين مشكالتي و بمنظور تنظيم آئين دادرسي براي اعاده سريع اين وسايل 

  :به شرح ذيل توافق نمودند  

  :در اين معاهده: 1ماده  

  . و تريلراست) اتومبيل تفريحي( شامل هر اتومبيل، كاميون، اتوبوس، موتورسيكلت و كامپر» يهنقل«وسيله :  الف 

تلقي مي گردد كه تصرف آن مسبوق به فقدان رضايت مالك يا ساير اشخاصـي كـه در خصـوص    »مسروقه«يك وسيله وقتي : ب 

  .اين وسيله موتوري داراي صالحيت هستند باشد 

  :محسوب مي گردد كه» موضوع خيانت در امانت «يك وسيله نقليه وقتي : ج 

بصورت غيرقانوني بوسيله شخصي كه آنرا از يك شركت داراي صالحيت قانوني براي ايـن موضـوع و حسـب رويـه جـاري      –) 1(

  .آنرا اجاره كرده است مورد سوءاستفاده قرار گيرد

سـپرده شــده مـورد ســوء   ) اداري( يــا رسـمي بصـورت غيرقـانوني بوســيله شخصـي كـه ايــن وسـيله حسـب يــك دسـتور قضـايي          -)2(

  .استفاده قرار گيرد

  .در همه موارد به معني روزهاي تقويمي است// روزها: // د

  :هر عضو موافقت مي نمايد با رعايت مندرجات اين معاهده وسايل نقليه اي كه -2ماده 

در سـرزمين يـك عضـو بـه     : سـابقه اسـتب   در يك عضو، ثبـت گرديـده، شـماره گـذاري شـده يـا بهـر دو طريـق ديگـر داراي         : الف 

  .سرقت رفته يا موضوع خيانت در امانت قرار گرفته  است

  .در سرزمين يك عضو يافت گرديده است را اعاده نمايد: ج 

در مواردي كه پليس، مقامات گمركي، يا ساير مقامات ذيصالح عضوي كه وسيله را ضبط يا توقيف كرده اسـت داليلـي   : 3ماده   

شماره گذاري يا  بهرطريق ديگر داراي  ته باشد كه داللت كند بر اينكه اين وسيله نقليه در سرزمين عضو ديگر ثبت،وجود داش

عضـو ديگـري كـه     ]سـفارتخانه   [سابقه است، دولـت فـوق الـذكر بايـد طـي سـي روز از تـاريخ ايـن ضـبط يـا توقيـف، بطـور كتبـي،             

  .نقليه موتوري مزبور را صادر كرده اند مطلع كند مقامات ذيصالح آن قبالَ دستور ضبط و توقيف وسيله

آمـده   1اين اعالم شامل كليه داده هاي موجود مربوط به شناسنايي در خصوص اين وسيله نقليـه بـه شـيوه اي كـه در ضـميمه       -2 

 مه اي مقـام نقليـه، مشخصـات شناسـنا    است، يك ارائه وضعيت از شرايط وسيله نقليـه موتـوري مزبـور، محـل فعلـي اسـتقرار وسـيله       



 

صالحيتدار كه وسيله نقليه را توقيف كرده است و هراطالعاتي كه نشان دهد كه آيا اين وسيله نقليه در ارتبـاط بـا ارتكـاب يـك     

  .جرم مورد استفاده قرار گرفته است يا خير است

  :4ماده 

ي يا بهر طريق ديگـر داراي سـابقه   مقامات ذيصالح طرفي كه يك وسيله نقليه را كه در سرزمين عضو ديگر ثبت، شماره گذار  

است، را ضبط يا توقيف كرده اند، بايد بالفاصله اين وسيله نقليه را در يك انبار نگهداري و تـدابير الزم در زمينـه حفاظـت از    

ده بـه  اين وسيله نقليه بعمل آورند، پس از آن مقامـات ذيصـالح مـذكور، نبايـد از ايـن وسـيله اسـتفاده نمـوده، آنـرا از طريـق مزايـ           

بـا ايـن حـال ايـن معاهـده مقامـات       . فروش برسانند آنرا اوراق نمايند يـا بهـر نحـو ديگـر آنـرا تغييـر داده يـا بـه مصـرف برسـانند          

  :مذكور از استفاده، مزايده گذاشتن، اوراق كردن يا هر گونه تغيير يا مصرف نقليه منع نمي كند مشروط به اينكه

  .فوق صورت نپذيرد 3در خواستي براي اعاده وسيله نقليه مزبور حسب ماده طي شصت روز از تاريخ اعالم هيچ : الف

ذيل الذكر كه حسب آن اعاده وسيله نقليه از شمول شرايط مقرر در اين معاهده مطـابق   1پاراگراف  7يك قرار حسب ماده : ب 

  .ذيل الذكر خارج گرديده است صادرو اعالم شده باشد 3پاراگراف 7ماده 

پاراگراف ذيل به وسيله شخصي كه مشخصـات آن در درخواسـت اعـاده بعنـوان      7نقليه  در طول زماني كه در ماده اين وسيله : ج

ذيـل مقـرر گرديـده اسـت قابـل       7مـاده   2مالك يا نماينده ذيصالح مالك پس از اينكه وسيله نقليه مزبور بنحوي كه در پاراگراف 

  :يا. تحويل باشد، تحويل گرفته نشود

  .اين معاهده تكليفي براي اعاده وسيله نقليه مزبور وجود نداشته باشد 3يا  2راف هاي حسب پاراگ: د

  :5ماده  

  .فوق، عضو مي تواند درخواست اعاده وسيله نقليه را ارائه دهد 3پس از وصول اعالم موضوع ماده   -1 

تصــوير . تنظــيم شـود   2وع ضـميمه  طبــق فـرم موضــ  ]بايــد ممهـور بــه مهـر مــأمور كنسـولي دول متقاضـي و     [درخواسـت اعـاده   -2

بايـد صـرفاً پـس از وصـول      درخواسـت . دولـت متقاضـي عنـه باشـد     ]وزارت امـور خارجـه   [درخواست بايد حـاوي يادداشـي بـراي   

  : بوسيله مأمور كنسولي اي كه صالحيت تصديق تصاوير اسناد ذيل را داردتاييد شده باشد

مـع الوصـف چنانچـه عنـوان در دسـترس      .ينكـه وسـيله نقليـه داراي مالـك باشـد     عنوان مالك وسيله نقليـه، مشـروط بـه ا    –) 1: (الف

نباشد، يـك شـرح مصـدق از مقامـات ثبـت مالكيـت مبنـي بـر تأئيـد اينكـه وسـيله نقليـه مزبـور داراي مالـك اسـت و تعيـين شـخص                  

   .حقيقي يا حقوقي كه وسيله نقليه به نام او ثبت شده است



 

شروط به اينكه وسيله نقليه مزبور مشمول مقررات ثبت باشد، مع الوصف چنانچه اسـناد ثبـت   گواهي ثبت وسيله نقليه مزبور م) 2(

در دسترس نباشد، يك شرح مصدق از مقام ذيصالح ثبت كننده كه مؤيد ثبت وسيله نقليه مزبور باشد و تعيين شـخص حقيقـي   

  .يا حقوقي اي كه وسيله نقليه مزبور بنام وي ثبت شده است

يــا ســاير اســنادي كــه تعيــين كننــده مالكيــت ايــن وســيله نقليــه اســت در مــواقعي كــه وســيله نقليــه مزبــور فاقــد    بنچــاق فــروش،) 3(

  .مشخصات مالك يا ثبت است

اسناد انتقال مالكيت، چنانچه مالك پس از، سرقت يا خيانت در امانت، ، يا در زمان سرقت يـا خيانـت در امانـت مالكيـت را      -ب 

  .وده استبه شخص ثالث منتقل كرده ب

شخص متقاضـي اعـاده در   . اعالم سرقت، كه در زمان منطقي به مقامات صالحيتدار دولت متقاضي تقديم شده و ترجمه آن -ج 

مواردي كه اعالم سرقت پس از اينكه وسيله نقليه مزبور توقبف گرديده يا به طريق ديگري به تملك دولت متقاضـي عنـه درآمـده    

ينه داليل تأخير در اعالم سـرقت را ارائـه داده و ميتوانـد هـر گونـه مـدركي كـه تأئيـد كننـده آن          است، بايد اسناد توجيهي در زم

  .باشد را نيز تقديم كند

در مواردي كه متقاضي اعاده مالكيت وسيله نقليه مزبور وجود نداشته باشـد ، اجـازه وكالـت، كـه در دفترخانـه اسـناد رسـمي         -د

  .ظيم و حسب آن شخص مجاز به تحويل وسيله نقليه تعيين گرديده است الزم استتوسط مالك يا نمايندگان قانوني وي تن

ضرورت ترجمـه اعـالم سـرقت ممكـن اسـت مـورد انصـراف        . فوق، ترجمه اسناد ضروري نيست) ج(2جر در مورد پاراگراف   -3 

  .دولت متقاضي عنه قرار گيرد

  .له دولت متقاضي عنه الزامي نيستتأئيد قانوني بودن يا صحت اسناد، زايد بر موارد فوق، بوسي 

   6ماده  

فوق، اطالع حاصل نمايد كه مقامات ذيصالح دولت ديگر، درصدد ضـبط،    3چنانچه يك دولت، از غير طريق اعالم موضوع ماده 

ت مـي  توقيف يا اعمال تصرف ديگر بر وسيله نقليه اي كه در سرزمين دولت سابق الذكر ثبت يا به طريق ديگر داراي سـابقه اسـ  

  :باشند، آن دولت

اين دولت ، درصد د تأئيد رسمي اين موضـوع برآمـده   ]وزات امور خارجه  [مي تواند از طريق ارسال يك يادداشت به -)الف(  

اقدام نمايد، در مواردي كه دولـت ديگـر بايـد يـا اعالميـه صـادر يـا بصـورت          3و از آن دولت نسبت به ارسال اعالم موضوع ماده 

  ائه دهد، دليل عدم ضرورت اعالم وكتبي توضيح ار

  .فوق الذكر را ارائه دهد 5ميتواند همچنين در موارد مقتضي، درخواست اعاده وسيله نقليه موضوع ماده  –) ب(

  :7ماده  



 

زير مقرر گرديده است، عضو متقاضي عنه بايد تـا سـي روز از تـاريخ وصـول درخواسـت اعـاده        8جز درمواردي كه درماده  -1 

دولـت   ]سـفارتخانه  [ليه مسروقه يا موضوع خيانت در امانت، درخواست اعاده را با مندرجات اين معاهـده تطبيـق داده و  وسيله نق

  .متقاضي را از اين موضوع مطلع نمايد

چنانچه دولت متقاضي عنه تشخيص دهد كه درخواست اعاده وسيله نقليه مسروقه يا موضوع خيانـت در امانـت، حـايز شـرايط      -2

از ايـن تشــخيص وسـيله نقليــه را در اختيـار شخصــي كــه در     ]پــانزده روز [ايــن معاهـده اســت، دولـت متقاضــي عنـه، تــا    منـدرج در 

ايـن وسـيله نقليـه، حـداقل تـا نـود روز       . درخواست اعاده بعنوان مالك نماينده ذيصالح مالك تعيين گرديده اسـت، قـرار مـي دهـد    

. ن مالك يا نماينده ذيصالح مالـك تعيـين گرديـده اسـت بـاقي خواهـد مانـد       در در خواست اعاده بعنوا آماده تحويل به شخصي كه

دولت متقاضي عنه تـدابير الزم بمنظـور اعطـا اجـازه بـه مالـك يـا نماينـده ذيصـالح مالـك در تحويـل وسـيله نقليـه و اعـاده آن بـه                

  .سرزمين دولت متقاضي، را اتخاذ خواهد داد

در خواست اعاده، حايز شرايط مندرج در اين معاهده نيست، بايد ايـن موضـوع   چنانچه دولت متقاضي عنه تشخيص دهد كه  -3 

  .دولت متقاضي اعالم نمايد ]را بطور كتبي به  سفارتخانه

  :8ماده  

چنانچــه وجودوســيله نقليــه اي كــه موضــوع درخواســت اعــاده قــرار گرفتــه اســت، بــراي تحقيقــات مقــدماتي كيفــري يــا تعقيــب    -1

ه آن حســب ايــن معاهــده، پــس از اينكــه بقــاء آن بمنظــور تحقيقــات كيفــري يــا  تعقيــب مزبــور ديگــر   ضــرورت داشــته باشــد، اعــاد

دولت متقاضي عنه بايد در اين مـوارد، كليـه تـدابير قابـل اجـرا را بمنظـور اسـتفاده از        . ضرورت نداشته باشد، صورت مي پذيرد

ل استفاده است بنحوي كه وسيله نقليـه مزبـور در اسـرع وقـت     بذل پرونده يا ساير ادله تا حدي كه در اين تحقيقات يا تعقيب قاب

  بعمل خواهد آورد، . اعاده گردد

چنانچه مالكيت يا توقيف وسيله نقليه اي كه اعاده اش درخواست گرديـده اسـت، موضـوع رسـيدگي قضـايي جـاري، در عضـو         -2

با اين حال، . سيدگي قضايي مزبور بعمل خواهد آمدمتقاضي عنه باشد، اعاده اين وسيله نقليه حسب اين معاهده، پس از خاتمه ر

رسيدگي قضايي مزبور منتهي به صدور حكم به تعلق وسـيله   يك عضو تعهدي حسب اين معاهده، در زمينه اعاده ندارد چنانچه

عيـين  نقليه مزبور به شخصي غير از شخص موضوع درخواسـت اعـاده كـه بعنـوان مالـك وسـيله نقليـه يـا نماينـده ذيصـالح مالـك ت           

  .گرديده است شود

يك عضو حسب اين معاهده تعهدي در اعاده وسيله نقليه اي كه اعاده آن درخواست شده است ندارد مشروط به اينكـه ايـن    -3

متقاضي  دولت. مصادره گرديده باشد وسيله نقليه طبق قوانين اش بدليل استفاده از آن در قلمرو سرزمينش براي ارتكاب جرم،



 

قليه، را بـدون اخطـار بـه مالـك يـا نماينـده ذيصـالح مالـك،  و اعطـاء فرصـت اعتـراض بـه چنـين مصـادره اي در               عنه اين وسيله ن

  .چهارچوب قوانين اش، مصادره نخواهد كرد

يك عضو تعهدي حسب اين معاهده در زمينـه اعـاده وسـيله نقليـه مسـروقه يـا موضـوع خيانـت در امانـت، نـدارد مشـروط بـه               -4

  .فوق، هيچگونه درخواست اعاده اي صورت نگرفته باشد 3از تاريخ اعالم موضوع ماده  روز ]شصت [اينكه تا

  1چنانچه اعاده وسيله نقليه مسروقه يا موضوع خيانت در امانت كه اعاده آن درخواست گرديده است، حسب پاراگراف هـاي   -5

روز از تـاريخ   ]30 [تقاضـي بصـورت كتبـي تـا    دولـت م ]سـفارتخانه  [ايـن مـاده ضـبط  گرديـده باشـد، دولـت متقاضـي عنـه بـه          2يا 

  .وصول درخواست اعاده وسيله نقليه، اعالم مشابهي را بعمل خواهد آورد

  :9ماده  

دولت متقاضي عنه، نبايد هيچگونه عوارض واردات يا صادرات، ماليات، جريمه نقدي يا ساير جرايم، پولي يا هزينـه اي را بـر    -1

چوب اين معاهده، يا بر مالكين يا نمايندگان ذيصالح بعنوان پيش شرط اعاده ايـن وسـايل نقليـه    وسايل نقليه اعاده شده در چهار

  .تحميل نخواهد كرد

هزينه هاي بالفعل ناشي از اعاده وسيله نقليه از قبيل هزينه يدك كش، پاركينگ، نگهداري و هزينه هاي حمل ونقل همچنين  -2

ه مورد نياز است، برعهده شخص حقيقي يا حقـوقي متقاضـي اعـاده اسـت و بايـد      هزينه هاي ترجمه اسنادي كه حسب اين معاهد

دولت متقاضـي عنـه نهايـت سـعي خـود را در اينكـه ايـن هزينـه از سـطح متعـارف فراتـر            . قبل از اعاده وسيله نقليه پرداخت گردد

  .نرود بعمل خواهد آورد

تعميرات جزئي يا اساسي وسيله نقليه كه بمنظور انتقـال آن بـه    در موارد خاص هزينه هاي اعاده، از قبيل هزينه هاي هرگونه -3

شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي اعـاده ايـن وسـيله عهـده      [پاركينگ يا نگهداري آن در همان وضعيتي كه يافت گرديده است،

بـر روي وسـيله    شخص حقيقي يـاحقوقي متقاضـي اعـاده عهـده دار هزينـه هـاي سـاير اقـدماتي كـه          ]دار اين هزينه ها خواهد بود

  . نقليه در زماني كه آن در اختيار ع عضو متقاضي عنه بوده است نيست

  :10ماده 

سازوكارهاي كشف و اعاده وسايل نقليه مسروقه يا موضوع خيانت در امانت حسب ايـن معاهـده، مشـمول قـوانين دولـت متقاضـي       

ع بـه كشـف وسـايل نقليـه مسـروقه يـا موضـوع خيانـت در         هيچيك از مندرجات اين معاهـده بـه اختيـارات راجـ    . عنه نيز خواهد بود

  .امانت طبق قانون قابل اجرا آسيب نمي رساند

  :11ماده  

  .هرگونه  اختالف ناشي از تغيير يا اجراي اين معاهده، بايد از طريق گفتگو بين طرفين حل وفصل گردد  -1



 

  .تاريخ تبادل اسناد تصويب الزم االجرا است است اين معاهده از ]تصويب، قبول، الحاق [اين معاهده مشروط به -2

   1.پس از اعالم كتبي قابل فسخ است ] 90[اين معاهده بوسيله هر يك از طرفين حداقل در  -3 

زبــان،  هــر .................. و...............در دو نســخه، در.................. تــا.................از .................روز .............. ، ايــن]محــل  [منعقدشــده در

 .دو متن داراي اعتبار يكسان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
ساير مقررات مناسب، طبق حقوق بين الملل و رويه پذيرفته شده، ضرورت . که در خصوص توافقات دو جانبه قابل اجراست  -  ١

 . دارد در توافقات بين منطقه ای و درون منطقه ای گنجانده شود



 

  :ضميمه 

  :اين معاهده 3درخصوص تعيين اطالعات موردنياز در اعالميه موضوع ماده 

  شماره شناسايي وسيله نقليه  -1 

  نام توليدكننده وسيله نقليه  -2

  .سايي شده باشدمدل و سال توليد وسيله نقليه اگر شنا -3

  رنگ وسيله نقليه  -4

  .شماره انتظامي وسيله نقليه و جواز صدور آن اگر در دسترس باشد -5 

  .بيرون شهري، اگر در دسترس باشد/ عنوان جواز شهري/ بيرون شهري/ جواز شهري/ شماره     يا برچسب  -6 

ز آن اطمينـان وجـود داشـته باشـد و تعميراتـي كـه بنظـر        شرح وضعيت وسيله نقليه از قبيل قابل حركـت وسـيله نقليـه اگـر ا     -7 

  .ضروري مي رسد

  محل استقرار كنوني وسيله نقليه  -8

مشخصات شناسنامه اي مقام رسيدگي اي كه وسيله نقليه را بصـورت فيزيكـي توقيـف كـرده اسـت و نحـوه تمـاس شـامل نـام،           -9 

  .آدرس، شماره تلفن مأموري كه از نحوه كشف مطلع است

  .هر اطالعي كه نشان مي دهد آيا وسيله نقليه مزبور در ارتباط با يك جرم مورد استفاده قرار گرفته است يا خير -10 

  .هر اطالع در خصوص اينكه وسيله نقليه مزبور موضوع مصادره حسب قوانين دولت اعالم كننده قرار گرفته است -11 

  .وضوع خيانت در امانتدرخواست موضوع اعاده وسيله نقليه مسروقه يا م:2ضيمه 

  مقام ذيصالح( درخواست دارد كه)  ]نام كشور [سفارتخانه( احتراماً 

طبق معاهده راجع بـه اعـاده وسـايل نقليـه مسـروقه يـا موضـوع        ) نماينده قانوني مالك/مالك آن(وسيله نقليه زير به) ]نام كشور [

  :خيانت در امانت اعاده گردد

  :ساخت

  ):ساخت(سال 

  :نوع

  :ناسايي وسيله نقليهشماره ش 

  :شماره انتظامي وسيله نقليه 

  :مالك ثبت شده 



 

بعنـوان  ) مشخصـات شناسـنامه اي تقـديم كننـده اسـناد     ( تأئيد مي كند كه اسناد ذيل الـذكر كـه بوسـيله    ]نام كشور [سفارتخانه( 

را بررسـي و صـحت   ) رده اسـت مالكيت از طرف كسي كه وي به نيابت از طرف وي اقدام كـ / مالكيت اش بر وسيله نقليه( دليل

  :احراز كرده است) راجع به صالحيت تصاحب( آنرا حسب قوانين

  )توصيف سند: ( الف 

  )توصيف سند: ( ب

  )توصيف سند: ( ج

  )توصيف سند: ( د

  توضيحات پاياني

 محل و تاريخ                 ضمايم   

 

  12.اموال مصادره شده ناشي از جرم توافقنامه دو جانبه نمونه در زمينه نحوه تقسيم عوايد يا -31

  در زمينه نحوه تقسيم عوايد يا اموال مصادره شده ناشي از جرم................و دولت...............توافقنامه بين دولت 

  ).كه پس از اين از آنان بعنوان اعضاء نام برده ميشود...........( و دولت........... دولت 

  .14و  13و مادتين  12ماده 1بويژه پاراگراف  3ملل متحد در زمينه جرايم سازمان يافته فرامليبا يادآوري كنوانسيون  

بـويژه پـاراگراف    19884همچنين با يادآوري كنوانسيون ملل متحد در زمينه حمل ونقل غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان  

يا تحـوالت آن در مراحـل بعـد،     5در كنوانسيون ملل متحد عليه فساد با تصديق اينكه اين توافقنامه به اصول مندرج 5ماده  5،4،1

  .در خصوص كليه سازوكارهاي تسهيل اجراي اين كنوانسيون خللي ايجاد نخواهد كرد

با تأئيد مجدد اينكه هيچيك از مقررات موضوع اين توافقنامه به هيچ نحو نبايد مقررات و اصول همكـاري بـين المللـي منـدرج در     

و كنوانسـيون ملـل متحـد عليـه جـرايم       1988ن ملل متحـد عليـه حمـل ونقـل غيـر قـانوني مـواد مخـدر و مـواد روانگـردان           كنوانسيو

ــه قصــد افــزايش      ــين المللــي موضــوع ايــن    ســازمان يافتــه فراملــي را مخــدوش نمايــد و اينكــه ايــن توافقنامــه ب  اثربخشــي همكــاري ب

                                                 
  ماعی شورای اقتصادی و اجت ١۴/٢٠٠۵قطعنامه شماره  -  ١
 
چند جانبه تبلور يافته که در ان اعضاء )  forums(اين توافقنامه نمنونه می تواند در اجرای ساير اسناد مرتبط که معاهدات  -  ٢

( توافقنامه همچنين عضو اين معاهدات چند جانبه نيز هستند از قبيل کنوانسيون بين المللی در زمينه سرکوب تأمين مالی ترورسيم
  .توصيه نامه راجع به عمليات برضد پولشويی، سودمند باشد ۴٠و ) مجمع عمومی ضميمه ١٠٩/۵۴قطعنامه شماره 

  
 ١مجمع عمومی، ضميمه  ٢۵/۵۵قطعنامه شماره  -  ٣
  ٢٧۶٢٧شماره  ١۵٨٢ -مجموعه سری معاهدات ملل متحد، جلد  ٤
 ضميمه  –مجمع عمومی  ۴/۵٨قطعنامه شماره  -  ٥



 

ك معاهده در زمينه همكاري قانوني دوجانبه اگر يكي از آنها بين طـرفين  ارجاع به ي [با لحاظ. كنوانسيونها تنظيم گرديده است

   ].وجود داشته باشد

  .با عالقه به ايجاد چهارچوب مناسب در زمينه تقسيم عوايد يا اموال مصادره شده ناشي از جرم 

  :به شرح ذيل توافق نمودند

  :تعاريف: 1ماده  

  :در اين توافقنامه 

كنوانسـيون ملـل متحـد عليـه      2بـه همـان مفهـومي كـه در مـاده      » مـال  « و » مصـادره « و» ي از جـرم عوايـد ناشـ  « اصطالح: الف 

بكـار   1988كنوانسيون ملل متحد عليه حمل و نقل غيرقانوني مواد مخدر و مـواد روانگـردان    1جرايم سازمان يافته فراملي و ماده

  .رفته است

كنوانسـيون ملـل متحـد عليـه جـرايم سـازمان يافتـه         27، و 26،  18-20 ،16، 13همان مفمهومي اسـت كـه در مـواد    » همكاري«: ب 

كنوانسـيون ملـل متحـد عليـه حمـل ونقـل غيرقـانوني مـواد مخـدر و مـواد            17، و 9-11، 7، 6و مـواد   5مـاده   4فراملي يا پـارگراف  

د عليه جرايم سازمان يافته كنوانسيون ملل متح 7آمده است همچنين همكاري بين اشخاص حقوقي موضوع ماده  1988روانگردان 

  فراملي كه توسط يك عضو بعمل آمده و تشريك مساعي يا ايجاد تسهيالت در زمينه مصادره عوايد يا اموال ناشي از جرم است

  قلمرو اجرا: 2ماده 

  .منظور از اين توافقنامه صرفاً همكاري دوجانبه بين طرفين است 

  : 3ماده  

  ]مي تواند [مصادره شده ناشي از جرمشرايطي كه در آن اموال يا عوايد 

  .بين طرفين تقسيم  گردد ]بايد[

در مــواردي كــه يــك عضــو امــوال يــا عوايــد مصــادره شــده ناشــي از جــرم را در تصــرف گرفتــه باشــد، و ايــن موضــوع ناشــي از      

ر بـا رعايـت ايـن    امـوال و عوايـد مصـادره شـده ناشـي از جـرم را بـا طـرف ديگـ          ]بايـد [  ]مـي توانـد   [مساعدت عضو ديگر باشـد 

كنوانسيون ملل متحـد ملـل متحـد     14ماده  3و بند ا لف پاراگراف  2و  1توافقنامه و بدون خدشه به اصول مندرج در پاراگراف 

كنوانسيون ملل متحد عليه حمل ونقل غيرقانوني مواد مخدر و  5ماده 5عليه جرايم سازمان يافته فراملي و بند ب وي پاراگراف  

  1.تقسيم نمايد 1988روانگردان 

                                                 
ات ويژه ای در اين توافقنامه در خصوص اعاده کار های هنری يا اشياء باستانی که موضوع ممکن است ضروری باشد که مقرر -  ١

  .خريد قرار گرفته يا  بصورت غيرقانونی از کشور ا صلی خارج گرديده است گنجانده گردد
  



 

  :4ماده 

  .درخواستهاي موضوع تقسيم اموال يا عوايد ناشي از جرم مصادره شده

درخواست تقسيم اموال يا عوايد ناشي از جرم مصادره شده، بايد در فرجه زمـاني كـه بـين طـرفين مـورد توافـق قـرار گرفتـه          -1 

جزئيـات كـافي از مـورد امـوال، يـا عوايـد ناشـي از جـرم         بايد حاوي جزئيات همكاري ذيربط بوده، شامل  ]و [است صورت پذيرد

  .مبناي  مصادره يا ارگان يا ارگانهاي ذي صالح يا ساير اطالعات مشابه به همان نحو كه بين طرفين مقرر گرديده است باشد

  :متن پيشنهادي اول

رات اين ماده، عضـوي كـه امـوال    به محض وصول درخواست تقسيم اموال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم حسب مقر -2  [ 

يا عوايد ناشي از جرم در آن مستقر است بايد ضمن رايزني با طرف ديگـر، موضـوع نحـوه تقسـيم ايـن امـوال يـا عوايـد ناشـي از          

    ].اين توافقنامه مورد بررسي قرار دهد 3جرم را به شيوة مقرر درماده 

 :متن پيشنهادي دوم

وال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم حسب مقررات اين ماده، عضوي كه امـوال يـا   به محض وصول درخواست تقسيم ام -2 [

ايـن توافقنامـه ايـن امـوال بـا عوايـد ناشـي از جـرم را بـا           3عوايد ناشي از جرم در آن مستقر است بايد، بـه شـيوه مقـرر در مـاده     

  . ]طرف ديگر تقسيم كند

  ز جرم تقسيم اموال يا عوايد مصادره شده ناشي ا: 5ماده 

  متن پيشنهادي اول  

  :در مواردي كه يك عضو مسئله تقسيم عوايد مصادره شده ناشي از جرم يا اموال يا عضو ديگر را پيشنهاد مي دهد بايد -1 [ 

طبق قوانين داخلي و سياست ها و حسب صالحديد خود، بايد قدرالسهم اموال يا عوايد مصـادره شـده ناشـي از جـرم كـه      : الف 

م قرار مي گيرد را تعيين كند كه برابر با گستره همكـاري اي كـه بوسـيله طـرف ديگـر ارائـه گرديـده اسـت خواهـد          موضوع تقسي

  .بود

  .اين توافقنامه است را پرداخت كند 14مبلغي كه برابر با قدرالسهم مندرج در پاراگراف  فرعي اول فوق با توجه به ماده : ب

كـه امـوال يـا عوايـد مصـادره شـده ناشـي از جـرم را در تصـرف دارد مـي توانـد            در تعيين ميزان قدرالسهم طرف ديگر، عضـوي  
هزينه ي  ناشي از تقويم  اموال يـا عوايـد مصـادره شـده وهزينـه هـاي ناشـي از تحقيقـات مقـدماتي، تعقيـب، يـا رسـيدگي قضـايي              

  . منتهي به مصادره اموال يا عوايد ناشي از جرم كسر نمايد

  :متن پيشنهادي دوم

  :تقسيم اموال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم با رعايت اين توافقنامه  در -1  [



 

بانـدازه اسـتحقاق   « بايد براساس اصل. قدرالسهم موضوع اموال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم كه بايد تقسيم گردد: الف 

  .يا هر مبناي منطقي مقرر بين طرفين تعيين گردد

ادره شده ناشي از جرم را در تصرف دارد معـادل وجـه نقـد قدرالسـهم منـدرج در پـاراگراف       عضوي كه اموال يا عوايد مص:  ب

  .اين توافقنامه پرداخت كند 6الف فوق را با رعايت ماده 

در تعيين ميزاني كه بايـد پرداخـت گـردد، اعضـا بايـد بـا در نظـر گـرفتن كليـه موضـوعات مـرتبط بـا تقـويم امـوال يـا عوايـد                  -2 

از جرم و هزينه هـاي متعـارف ناشـي از تحقيقـات مقـدماتي، تعقيـب يـا رسـيدگي قضـايي منتهـي بـه مصـادره              مصادره شده ناشي

  .اموال يا عوايد ناشي از جرم را محاسبه و كسر نمايد 

طرفين موافقت مي نمايند در مواردي كه حسب مذاكرات فيمابين اموال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم مشابه نيسـت،از   -3

  ..م خودداري نمايند تقسي

  :6ماده  

  .پرداخت ناشي از اموال يا عوايد مصادره شده ناشي از جرم

ايـن توافقنامـه هزينـه     5مـاده   1جز در مواردي كه برخالف آن توافق گرديده است، هر مبلغي كه حسـب بنـد     پـاراگراف      -1 

  .مي گردد بايد بايد محايبه و باز پرداخت گردد

  .كه اموال يا عوايد ناشي از جرم در آن واقع استبه پول رايجي : الف

  بوسيله حواله الكترونيكي مبالغ يا بوسيله چك : ب

  :پرداخت هر مبلغ بايد صورت پذيرد -2

تعيـين مـأمور ذيـربط يـا مبلغـي كـه در درخواسـت تعيـين           [مبلغـي را دريافـت مـي كنـد بـه     .............. در هر موردي كه دولـت :  الف

   ].گرديده است

تعيين مأمور  ذيربط يا مبلغي كـه در درخواسـت تعيـين گـردد      [مبلغي را دريافت ميكند، به...................در هر موردي كه دولت: ب

  يا 

به دريافت كننده يا دريافت كنندگان ديگر كـه عضـو دريافـت كننـده مبلـغ ممكـن اسـت در زمانهـاي مختلـف بوسـيله اعـالم در            : ج

  .ن مي كندچهارچوب اين ماده تعيي

  شرايط انتقال : 7ماده  

در اجراي انتقال،  اعضا تعيين دقيق قبلي كليه حقوق يا مالكيت و منافع اموال يا عوايد ناشي از جرم مصادره شده و اينكـه   -1

 جـرم عضوي كه اموال يا عوايـد ناشـي از   . رسيدگي بيشتري در زمينه اتمام مصادره ضرورت ندارد را  مورد تأئيد قرار ميدهند



 

را انتقال مي دهد چنين فرض مي شود كه هيچ تعهد يا مسئوليتي در قبال اموال يا عوايد ناشي از جرم پس از آنكه آنها منتقـل  

   1.شدند ندارد و كليه حقوق يا مالكيت و منافع اموال يا عوايد ناشي از جرم را از خود سلب ميكند

،  هر عضوي كه اموال يا عوايد ناشـي از جـرم مصـادره شـده را حسـب      جز در مواردي كه بر خالف آن  توافق گرديده است -2

اين توافقنامه انتقال مي دهد، طرف ديگر بايد از اين اموال يا عوايد ناشي از جرم حسـب صـالحديد    5ماده  1بند ب پاراگراف 

  .خود در هر فعاليت قانوني استفاده كند

  شيوه هاي ارتباط : 8ماده  

معاهـده   ]   [  ]مقامات مركزي تعيين شـده حسـب مـاده     [اء حسب مقررات اين توافقنامه بايد از طريقكليه ارتباطات بين اعض

  :همكاري قانوني دوجانبه مندرج در مقدمه اين توافقنامه يا از طريق زير بعمل آيد

  ..............بوسيله اداره ................ دولت : الف 

  يا ..............رهبوسيله ادا................ دولت: ب

  .ساير نمايندگاني كه اعضا از طرف خود، در هر زمان بوسيله اعالم موضوع مواد مندرج در اين ماده تعيين مي كند: ج 

  قلمرو سرزميني اجرا -9ماده  

تعيـين شـده   چنانچه يـك سـرزمين كـه قلمـرو آن گسـتره ايـن توافقنامـه اسـت بـراي هـر دولـت، قابـل اجـرا يـا                 [اين توافقنامه در  

  .به اجرا درخواهد آمد  ]باشد

  اصالحات  -10ماده 

  .اين توافقنامه ممكن است حسب توافق دو طرف بصورت كتبي مورد اصالح قرار گيرد 

  مذاكرات  -11ماده  

طرفين حسب درخواست بدون تاخير در خصوص تفسير، اجرا، يا تكميل اين توافقنامه، بصورت كلي يـا جزئـي مـذاكره خواهنـد     

   .ردك

  قابليت اجرا: 12ماده 

  2.اين توافقنامه پس از امضا يا حسب اعالم در خصوص قابليت اجرا ي آن در نظام حقوقي ملي توسط اعضا ، به اجرا درمي آيد

  2.آيد

  خاتمه توافقنامه:13ماده 

                                                 
و وجه حاصل از  در مواردی که حسب قوانين ملی ضرورت دارد اموال يا عوايد مصادره شده ناشی از جرم به فروش رسيده -  ١

 .فروش بين طرفين تقسيم گردد، اين مقرره ممکن است غيرضروری باشد
 .اين موضوع می تواند پس از امضاء، تصويب، انتشار، در روزنامه قانونی يا هر وسيله ديگر صورت پذيرد   -  ٢



 

 [خاتمه توافقنامه پس از اعالم. هر يك از طرفين مي تواند در هر زمان با اعالم كتبي به طرف ديگر به اين توافقنامه خاتمه دهد

اين مقررات همچنين در خصوص اموال يا عوايد مصادره شده ناشـي از جرمـي   . ماه از تاريخ وصول الزم االجرا مي گردد ]....... 

  .كه حسب اين توافقنامه بايد تقسيم گردد، ادامه خواهد يافت

  .داراي صالحيت هستند اين توافقنامه را امضاء كردندبمنظور تأئيد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهايشان 

  .................. روز............ اين ]محل  [در دو نسخه در 

  ...............نماينده دولت.............         نماينده دولت 

 امضاء                             امضاء

 

 :مبحث دوم

  اعالميه ها و طرح هاي اقدام  

  1مشروح اصول و برنامه هاي اجرايي پيشگيري از جرم و برنامه عدالت كيفري ملل متحد -32 

  اعضاء ملل متحد  

ما در پاريس بمنظور بررسي روشها و وسايل توسعه همكاري بين المللي در زمينه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري و تقويـت      

ملل متحد با هدف اثربخشي كامل آن بنحوي كه پاسخگوي نيازمنديها و پيشتيباني از برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري 

  .و پيش نيازهاي دولتهاي عضو باشد، جمع شده ايم

با در نظر گرفتن اينكه يكي از اهداف سازمان ملل متحد، همانطوريكه در منشور ملل متحد نيز بيان گرديده است، دسـتيابي بـه    

و تشـويق احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزاديهـاي اساسـي بـراي همگـان بـدون هيچگونـه             همكاري بين المللي در حل و فصـل و تـرويج  

  .تفاوت براساس نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب است

با اطمينان از نياز جدي و فوري در زمينه آسان سازي سازوكارهاي بـين المللـي راجـع بـه معاضـدت بـه دولتهـا و ايجادزمينـه ي          

رو پيشگيري از جرم و عدالت كيفـري بـا نتيجـه تحكـيم نقـش سـازمان ملـل  متحـد بعنـوان          اجراي استراتژي هاي مشترك در قلم

و اصـول راهبـردي پيشـگيري از جـرم و      2مـيالن  نقطه مركزي در آن قلمرو و با تـذكر بـه اهميـت اصـول منـدرج در طـرح اقـدام       

 بوسـيله كنگـره هـاي    اد ذيربطـي كـه  ، همينطـور سـاير اسـن    3عدالت كيفـري در بسـتر توسـعه و نظـم جديـد اقتصـادي بـين المللـي         

  .سازمان ملل متحد در قلمرو پيشگيري از جرم و درمان مجرمين و آنچه كه بوسيله مجمع عمومي به تصويب رسيده است

                                                 
  مجمع عمومی ضميمه  ۴۶٨۵٢قطعنامه  -  ١

2 -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.  
3 -Ibid; Sect.B. 



 

  .با تأكيد مجدد بر مسئوليت هاي مقرر بوسيله سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري -

ان ملــل متحــد در قلمـرو پيشــگيري از جـرم و عــدالت كيفــري بـويژه، كــاهش جـرم، اجــراي مــؤثر و     بـا اعتقــاد بـه اهــداف سـازم    -

  .سودمند قانون و اجراي عدالت رعايت حقوق بشر و ترويج  عالي ترين استانداردهاي انصاف، انسانيت، و رفتار حرفه اي

ت در توسـعه برنامـه پيشـگيري از جـرم و     با به رسميت شـناختن پـيش بينـي يـك حمايـت فعـال و تمهيـد وسـايلي بـراي معاضـد           -

  .عدالت كيفري ملل متحد بصورت مؤثر، و تدبير سازوكارهاي اجرايي مناسب

  .با توجه عميق در خصوص قلمرو و رشد جرم با تبعات مالي، اقتصادي، و اجتماعي آن - 

د ملي و بين المللي آن و آگـاهي از آثـار   با آگاهي از هزينه هاي باالي جرم در دو جنبه انساني و مالي، مضاف بر اشكال جدي -

جرم، بر دولتها و بزهديدگان شخصي با بـه رسـميت شـناختن مسـئوليت اصـلي دولـت هـاي عضـو در زمينـه پيشـگيري از جـرم و            

  عدالت كيفري

شــي بــا تأكيــد بــر ضــرورت تقويــت همكــاري منطقــه اي و بــين المللــي در زمينــه مبــارزه  بــا جــرم و مســئله تكــرار جــرم، اثربخ      -

كاركردي اصالحي سيستم هاي عدالت كيفري، ترويج رعايت حقوق اشـخاص و صـيانت از حقـوق بزهديـدگان و امنيـت عمـومي       

  .مردم

با آگاهي از اينكه اتفاق نظر در خصوص نياز بـه ايجـاد يـك برنامـه قـوي پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري ملـل متحـد، و             - 

دولي در زمينــه سياســت گــذاري و تمهيــد مقــدمات، بــا هــدف ارتقــاء اثربخشــي بخــش  توافــق در زمينــه نيــاز بــه يــك ارگــان بــين الــ

دبيرخانه و توسعه همكاري فني بمنظور مساعدت به كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسـعه، جانشـين اصـول راهنمـاي سياسـت      

  سازمان ملل متحد از جمله آموزش،

  .قاطع با عزم به عملياتي كردن خواست سياسي با يك اقدام  - 

  با ايجاد سازوكارهاي ضروري در زمينه تشريك مساعي عملي عليه مشكالت مشترك: الف 

با ايجاد يك چهارچوب مشخص در زمينه همكاري بين الدولي و اقـدام هماهنـگ بمنظـور پاسـخ بـه اشـكال خطرنـاك جديـد و         : ب

  .جنبه هاي فراملي و ابعاد مختلف جرايم

در خصـوص اجـرا و اثربخشـي هنجارهـا و اسـتانداردهاي پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري          با راه اندازي تبادل اطالعـات  : ج

  .ملل متحد

  .با پيش بيني  بيني منبع مناسب براي اجراي مؤثر و صادقانه برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري ملل متحد  -ه

  .ق مي نمائيمعزم جدي خود در خصوص اهداف مذكور در باال را اعالم و به شرح ذيل تواف

  



 

  ا عالم اصول ) اول( 

ما اين موضوع را تأئيد مي كنيم كه جهان در حال تجربه تحوالت مهم ناشي از فضاي سياسي فراروي دموكراسـي، همكـاري    -1 

ي بين المللي حقوق بشر بنيادين و آزادي هاي اساسي، و عينيت بخشيدن به اشتياق كليه ملل  به توسعه اقتصادي  و رفاه اجتماع

  .است

ايـن ديـدگاهها   . عليرغم توسعه در اين زمينه ها جهان امروز كماكان از خشونت و ساير اشكال جرايم شديد به سـتوه آمـده اسـت   

  ..در مواردي كه بصورت بالفعل در مي آيند حيات حاكميت قانون مورد تهديد قرار مي دهند 

مـا درصـدد ارتقـاء    . كـه جامعـه متمـدن بـر آن متكـي  هسـتند      ما معتقديم كه عـدالت مبتنـي بـر حاكميـت قـانون، سـتوني اسـت         -2

يــك سيســتم عــدالت كيفــري ا نســان دوســتانه وســاده مــي توانــد يــك ابــزار در زمينــه نيــل بــه اهــداف تحــوالت  . كيفيــت آن هســتيم

خاص كليـه حقـوق اشـ   . اجتماعي سازنده و عدالت اجتماعي،حمايتگر حقوق غير قابل سلب و ارزشهاي اساسـي مـردم تلقـي گـردد    

ما اين واقعيت  را قبول داريم  كه .بايد از حمايت قانون در قبال خشونت فرايندي در سيستمهاي عدالت كيفري برخوردار باشد

كشـورهاي توسـعه يافتـه و در حـال     . كاهش نوع جرم در جهان، عالوه بر عوامل ديگر، بسـتگي بـه شـرايط اجتمـاعي جمعيـت دارد     

بـا ايـن حـال مشـكالت خاصـي فـراروي كشـورهاي در حـال         . ت هـا از ايـن منظـر هسـتند    توسعه در خال تجربه سـخت تـرين وضـعي   

  .توسعه وجود دارد كه مي طلبد در خصوص وضعيت مزبورا ز قبل انديشه گردد

ما معقتديم كه افزايش جرم به فرآيند توسعه و رفاه عمومي نوع انسان صدمه مي زند و سبب تقليل سطح رفاه جوامع ما مي  -4 

  .انچه اين وضعيت ادامه يايد پيشرفت و توسعه قربانيان اصلي جرم خواهند بودچن. شود

جـرم  . ما همچنين اعتقاد داريـم كـه فرآينـد افـزايش بـين المللـي سـازي جـرم بايـد پاسـخهاي جديـد و مناسـبي را بدسـت دهـد              -5 

. در نظر گرفته شده است را تخريب ميكندسازمان يافته، امنيت كنترل مرز كه بمنظور حمايت از تجارت قانوني و النهايه توسعه 

. يابـد مگـر اينكـه تـدابير صـحيح پيشـگيرانه منظـور گـردد         اين واقعه و قلمرو چنين جرايمي ممكن است در سالهاي آينده افـزايش 

 بنابراين بطور ويژه مسئله پيش بيني وقايع  و كمك به دولت هـاي عضـو در تـدوين اسـتراتژيهاي كنتـرل و پيشـگيري مناسـب از       

  .اهميت برخوردار است

در اين بسـتر يـك نيـاز قـوي، هنگـامي كـه بحـث حاكميـت         . ما تأئيد مي كنيم كه برخي از جرايم داراي برد بين المللي هستند -6

مطرح مي شود، در شناسايي مشكالتي كه در جمع آوري دليل استرداد مجرمين  وگسترش معاضدت قـانوني دوجانبـه بـراي مثـال      

يم مزبور در طول مرزها ارتكاب مـي يابـد يـا هنگـامي كـه مسـئله مرزهـا بمنظـور فـرار از دسـتگيري يـا تعقيـب             در مواقعي كه جرا

سيستم هاي قانوني  تجربه نشان ميدهد كه معاضدت دوجانبه و همكـاري   عليرغم تفاوت. مورد استفاده قرار ميگيرد، وجوددارد 

  .ي از تعارض صالحيتها مساعدت نمايدمي تواند يك تدبير مؤثر مشترك بوده ودر زمينه جلوگير



 

ما همچنين بر اين اعتقاديم كه دموكراسي و كيفيت بهتر زندگي صرفاً در يك بستر صلح و  امنيت براي همـه قابـل توسـعه     -7 

پيشـگيري از  جـرم و عـدالت كيفـري بـا توجـه صـحيح بـه رعايـت           . جرم متضمن يك تهديد بـراي ثبـات و محـيط امـن اسـت     . است

  .تشريك مساعي مستقيم  در بقاء صلح و امنيت  امكانپذير است حقوق بشر

مــا بايــد اطمينــان داشــته باشــيم كــه هــر افــزايش در توانــايي و امكانــات مــرتكبين جــرايم، تــوأم بــا افــزايش مشــابه در توانــايي و   -8

يش ضــريب توفيــق در بــا انجــام دانــش و تــدابير مناســب مشــترك در  حــال افــزا  . امكانــات مجــري قــانون و عــدالت كيفــري اســت 

ما بويژه نيازبـه ايجـاد و تقويـت ابزارهـاي پيشـگيري از      . پيشگيري از جرم و كاهش بزه ديدگي به  نهايت حدخود خواهد رسيد

جرم و امكانات كنترل در كشورهاي در حال توسعه كه وضعيت فكري و اجتماعي در حال گـذر اسـت افـزايش مشـكالت در ايـن      

  . يد  قرار مي  دهيمقلمرو مي گردد را مورد تأئ

مااز جامعه بين المللي مي خواهيم تا حمايت در زمينه همكاري فني و خدمات معاضدتي براي همه كشورها، راافزايش دهند ،  -9

از قبيل كشوهاي در حال توسعه و كشورهاي كوچك، باهـدف توسـعه وتقويـت سـاختارهاي موردنيـاز بـراي پيشـگيري از جـرم و         

  .تم عدالت كيفري انساندوستانهعدالت ماندگار و سيس

ما به جايگاه و نقش برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد در جامعه بين المللي مورد تأئيد قرار مي   -10

ما خاطرنشان مي كنيم كه اين يك واقعيت انكارناپذير است كه منابع غير كافي كـه بـه اجـراي ايـن برنامـه اختصـاص داده       . دهيم

مـا همچنـين افـزايش منـابع اختصـاص داده شـده بـه        . شده است، در گذشته سبب  عدم نيل به توانمنـديهاي ايـن برنامـه شـده اسـت     

اجراي اين برنامه بوسيله ششمين كنگره ملل متحد درزمينه پيشگيري از جرم ودرمان مجرمين را كه درهفتمين كنگره ملل متحـد  

ــان مجــرم   ــه پيشــگيري از جــرم و درم ــان مجــرمين       1ين در زمين ــه پيشــگيري از جــرم ودرم ــل متحــد در زمين و هشــتمين كنگــره مل

مضاف بر آن ما خاطرنشان مي كنيم كه كميته پيشـگيري از جـرم و كنتـرل    . 2درخواست گرديده است را خاطرنشان مي سازيم 

ابزارهـاي بسـيار سـهل     يـين در يازدهمين جلسه خود به نتايج و توصـيه هـاي كميتـه فرعـي اي كـه بـراي بررسـي مشـكل جـرم و تع         

دسـامبر   8مـورخ   72/46الوصول بمنظور ترويج اقدامات عملـي بـين المللـي   در زمينـه حمايـت از اعضـاء حسـب قطعنامـه شـماره          

  . تأسيس كرده است بايد توجه ويژه اي مبذول نمود 1989

كميتـه  فرعـي در زمينـه ضـرورت ايجـاد يـك       بـه ا تفـاق آراء گـزارش     1990 3فوريـه  16مـورخ    3/11اين كميته در قطعنامه شماره 

يـك   كنگـره  هشـتم نيـز رسـيد، بعنـوان      اين گزارش كه به تأئيـد . برنامه مؤثر بين المللي در زمينه جرم و عدالت را تصويب نمود

                                                 
1 -see seventh united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders milon 
26 August 6 September 1985 
2 - see sixth united nation congress on the prevention of crim and the treatment of offender . caracas 25 
August – 5 September 1980 
3 -see official record of the economic and social council 1995 supplement no 10 chap I Sec T.D 



 

مـع  مج 108/5ابزار مناسب براي ايجاد برنامه  پيشگيري از جرم و عدالت ملل متحد درعرض مقررات مندرج در قطعنامه شـماره  

  .عمومي، مورد استفاده قرار گرفت

در همين راستا همكاري بين المللي  مستحكم در زمينـه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري شـامل ايجـاد يـك برنامـه مـؤثر            -11 

  .سازمان ملل متحد در زمينه ي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري را پيشنهاد مي نمائيم

دارد دولت ها نقش و كاركرد برنامه پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري سـازمان ملـل      ما اعتقاد راسخ داريم كه ضرورت  -12 

  .متحد و دبيرخانه اين برنامه و تعيين نيازمنديهاي قبلي اين برنامه را بطور شفاف تعريف و شناسايي نمايند

شتيباني مناسب دبيرخانـه اعتقـاد   ما قوياً بازبيني اين برنامه باهدف افزايش اثربخشي سودمندكردن و تأسيس يك ساختار پ -13

  . داريم

  برنامه ي اجرايي : دوم 

  تعريف ) الف 

برنامه پيشيگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد ، كار مشتركي را با كميسيون پيشگيري از جـرم، و عـدالت    -14 

ه بزهكاران ملـي تعيـين شـده توسـط دولـت      كيفري نهادهاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و درمان مجرمين، شبك

در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري شبكه اطالعاتي جهاني جرم و عدالت كيفري، و كنگره هاي سازمان ملل متحد در 

زمينه پيشگيري از جرم و درمان مجرمين در تمهيـد معاضـدت بـه دول عضـو درتـالش آنهـا بمنظـور كـاهش شـيوع و هزينـه هـاي            

  .تقاء كاركرد مناسب سيستم هاي عدالت كيفري شان به انجام خواهد رساندجرم  و ار

  .  اين برنامه با رعايت تشريفات زير و چهارچوب كليه منابع درد سترس ملل متحد ايجاد خواهد گرديد 

  اهداف )  ب

لمــرو پيشــگيري از جــرم و ايــن برنامــه بمنظــور معاضــدت بــه جامعــه بــين المللــي در نحــوه ي تعامــل بــا نيازهــاي اساســي در ق -15

  .و معاضدت عملي و بهنگام مقابله با مشكالت جرايم ملي و بين المللي ارائه مي دهد.عدالت كيفري طراحي گرديده است

  :اهداف عمومي برنامه مستلزم مشاركت در موارد ذيل است -16 

  پيشگيري از جرم داخل قلمرو يك دولت يا بين الدول : الف

  ملي و بين المللي كنترل جرم اعم از: ب

  تقويت همكاري منطقه اي و بين المللي در زمينه پيشگيري از جرم، عدالت كيفري و مبارزه عليه جرايم فراملي : ج

   انسجام و تحكيم اقدامات دول عضو در زمينه  پيشگيري و مبارزه عليه جرايم فراملي: د



 

ه افـرادي كـه از جـرم متـأثر گرديـده انـد و كليـه كسـاني كـه          اجراي سودمند و مؤثر عدالت با رعايت صـحيح حقـوق بشـر كليـ    : ه

  .تحويل سيستم عدالت كيفري شده اند

  ترويج عالي ترين استانداردهاي انصاف، انساندوستي، عدالت و رفتار حرفه اي : و 

  قلمرو برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل متحد : ج

مكاري با هدف معاضدت به دولتها در مقابله بـا مشـكالت ناشـي از جـرايم ملـي و فراملـي       ا ين برنامه شامل اشكال مناسب ه -17

  :بويژه اين برنامه مي تواند شامل موارد زير گردد. است

  .پژوهش و مطالعه در سطح ملي، منطقه اي و جهاني در زمينه موضوع پيشگيري هاي خاص و تدابير عدالت كيفري: الف 

المللــي بمنظــور تعيــين تحــوالت جــرايم و ارتقــاء ســطح عملكــرد سيســتم هــاي عــدالت كيفــري و            ارزيــابي هــاي مــنظم بــين   : ب 

  .استراتژيهاي پيشگيري از جرم و نتايجي كه از اجراي آن حاصل شده است

آموزش و روزآمدكردن مهارتهاي نيروي انساني اي كه در قسمتهاي مختلف پيشگيري از جرم و  عدالت كيفري مشغول به : د 

   .كارند

شامل خدمات مشاوره، بويژه در زمينه برنامه  ريزي اجرايي و ارزيابي برنامه هاي پيشگيري از جـرم و عـدالت   : معاضدت فني: ه

  كيفري آموزش و استفاده از وسايل ارتباطي جديد، و فنون تبادل اطالعات 

اتي، مشـاوره تخصصـي در  مـوارد خـاص،     اين قبيل كمك ها مي تواند از طريق بطور مثال اعطاي بورس تحصيلي،تورهاي مطالع 

  تبادل  كارشناس،  همايشها، سمينارها، و نمايش فيلم اقدامات و پروژه هاي پايلوت به اجرا درآيد 

در چهارچوب اين برنامه سازمان ملل متحد بايد بطور مستقيم اجراي اشكال همكاري فوق الذكر را بـر عهـده گيـرد يـا در      -18

بايد به ايجاد سازوكارهايي براي برقراري معاضـدت منعظـف ومناسـب    . رگان تسهيل كننده اقدام نمايدمقام هماهنگ كننده يا ا

و رفع نيازهاي دول عضو حسب درخواستهايشان توجه خاص معطوف شود بدون اينكه سبب دوباره كاري ساير سازوكارهاي از 

  .قبل موجود شود

بايد شيوه هاي مؤثر و قابل اعتماد ارتباط بـين خـود و ياسـازمان هـاي      بمنظوردستيابي به اشكال مختلف همكاري دول عضو -19

  .ملل متحد را ايجاد و راه اندازي نمايند

اين برنامه همچنين در صورت تناسب، با رعايت حاكميت دولتها، شـامل بررسـي اثربخشـي، و اجـرا در مـواردي كـه ضـرورت         -20

  .لي در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري خواهد گرديدداشته  شود، توسعه بيشتر و ترويج اسناد بين المل

  پيش نيازهاي برنامه ) د



 

در اجراي گام به گام برنامه، موارد پيش نيـاز بـا لحـاظ نيازهـا و مالحظـات دول عضـو بـا توجـه خـاص بـه مـوارد ذيـل بايـد               -21 

  :تعيين گردد

وجـود  . كه در زمينه ماهيت و قلمـرو جـرم و تحـوالت گـرايش جـرايم     داليل تجربي، شامل يافته هاي تحقيق وساير اطالعاتي :  الف 

  .دارد

هزينه هاي اجتماعي، مالي وساير هزينه هاي اشكال مختلف جرم، و يا كتنرل جرم بر اعضا جامعه محلـي، ملـي و بـين المللـي     : ب 

  .و بر فرآيند توسعه

مشكالت ويـژه اوضـاع و احـوال مـرتبط ملـي يـا بـين المللـي در         الزامات كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته كه  مواجه با : ج 

زمينه دستيابي به كارشناسان و ساير منابع فوري براي ايجاد و توسعه برنامه هاي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري كه مناسـب  

  .سطوح ملي و محلي است مي باشند

  ضرورت توازن داخلي برنامه و پيشرفت  آن و عمليات اجرايي : د

  حمايت از حقوق بشر در اجراي عدالت و پيشگيري و كنترل جرم  :ه

  .ارزيابي قلمروهايي كه در آن اقدام  هماهنگ در سطح بين المللي و در چهارچوب برنامه اثربخشي زايدي خواهد يافت: و 

  گر جلوگيري از همعرضي اقدامات با فعاليت هاي ساير ارگانهاي سازمان ملل متحد يا سازمان هاي دي: ز 

ولـي تعهـدات و   . كميسيون پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري قـائم مقـام تعهـدات و اختيـارات قبـل از تأسـيس خـود نيسـت            : ح

  .فوق مورد ارزيابي و بررسي قرار ميدهد 21اختيارات مزبور را حسب صالحديد خود با  كاربرد اصول مذكور در پاراگراف 

  ساختار و مديريت : ه 

  :از جرم  و عدالت كيفريكميسيون پيشگيري  -1

يك كميسيون درزمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري بعنـوان كميسـيون كـاربردي شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي بايـد         -23

  .تأسيس گردد

اين كميسيون داراي صالحيت ايجاد كار گروههاي موقت نبوده و مي تواند در صورتي كه ضروري به نظـر برسـد، گزارشـگران    

  .اشدخاص داشته ب

 عضويت  -

اين كميسـيون شـامل چهـل دولـت عضـو سـازمان ملـل متحـد كـه بوسـيله شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي براسـاس اصـل توزيـع                  -24

دوره نيمي از اعضا انتخابي كه اعضاي آن براي سه سال انتخاب مي گردند مع الوصف . جغرافيايي منصفانه تعيين ميگردد است

 خود را بعمـل خواهـد آورد كـه    هر عضو نهايت كوشش.  سال خاتمه مي يابد 2س از انقضاء نامشان بوسيله قرعه تعيين ميشود پ



 

نماينده اش متخصص و مقام ارشد با سابقه آموزشي و تجارب عملي در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري ترجيحاً داراي 

مان ملـل متحـد بمنظـور پرداخـت هزينـه هـاي سـفر        مقرراتي بايد در زمينه بودجه جاري سـاز .مسئوليت سياسي در اين زمينه باشد

   1.نمايندگان كشورهاي كمتر توسعه يافته كه داراي عضو كميسيون هستند در نظر گرفته شود

  جلسات 

  .روز كاري نباشد را برگزار خواهد كرد10كميسيون جلسات ساليانه اي كه بيشتر از   -25 

  وظايف

  :كميسيون وظايف زير را برعهده دارد  -26

  تهيه  اصول راهبردي در قلمرو پيشگيري از جرم و عدالت كيفري براي سازمان ملل متحد : الف  

توسعه، نظارت و تجديدنظر در زمينه اجراي برنامه براساس سيستم برنامه ريزي ميان مدت با رعايت اصول قبلي منـدرج در  : ب

  فوق 21پاراگراف 

  ي سازمان ملل  متحد در زمينه پيشگيري از جرم و درمان مجرمين تسهيل و كمك به انسجام فعاليت  هاي نهادها: ح

  بسيج حمايت  دول عضو براي اين برنامه : د

تمهيد مقدمات برگزاري كنگره هاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جـرم و درمـان مجـرمين و ارائـه پيشـنهادات در      : ه

  .توسط كنگره ها ارائه شده استخصوص موارد امكانپذير براي برنامه كاري بنحوي كه 

  كميته پيشگيري از جرم و كنترل  -2 

كميتــه پيشــگيري از جــرم و كنتــرل بايــد بــه محــض تأســيس كميســيون پيشــگيري از جــرم و عــدالت كيفــري توســط شــوراي  -27 

  .نترل وجود دارد نياز اساسي به مشاركت كارشناسان مستقل در حوزه پيشگيري از جرم و ك. اقتصادي، اجتماعي،  منحل گردد

كميسيون در مواقع ضروري از خدمات تعداد محدودي از كارشناسان ذيصالح و مجرب خواه بعنوان مشاور خصوصـي يـا    -28 

مشـاوره هـاي ايـن اشـخاص بمنظـور بررسـي بـه        . در يك گـروه كـاري بمنظـور كمـك بـه كارهـاي كميسـيون اسـتفاده خواهـد كـرد          

  .سيون بايد ترغيب شود از اين مشاوره ها در موارد ضروري استفاده كنداين كمي. كميسيون ارائه خواهد گرديد

يكي از تكاليف اصلي اين كارشناسان فـراهم كـردن مقـدمات برگـزاري كنگـره  هـاي سـازمان ملـل متحـد در زمينـه پيشـگيري از            

  2.جرم و درمان مجرمين است

                                                 
کشورهای : توصيه گرديده است بمنظور تسريع در  شروع کار کميسيون سهميه جغرافيايی کمسيون به شرح ذيل باشد -  ١

، اروپای غربی )٨)( caraibean states(، آمربکای التين، کشورهای حوزه دريای کارائيب)٩(کشورهای آسيايی) ١٢(افريقايی
اندازه وسهم جغرافيايی کميسيون دو سال بعدا ز اولين جلسه کميسيون قابل تجديد )  ۴(کشورهای اروپای شرقی ) ٧(وساير کشورها 

  . نظر است
اين کارشناسان بايد بوسيله کميسيون با مشورت . ددبر خانه اين برنامه بايد يک فهرست از  کارشناسان را در اختيار داشته باشد -  ٢

. پيشگيری از جرم و درمان مجرمين و سازمان های غيردولتی انتخاب گردند با دبيرخانه، نهادهای سازمان ملل متحد، در زمينه



 

ن مجـرمين بعنـوان ارگـان مشـورتي برنامـه جلسـاتي را در       كنگره  هاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و درمـا  -3

  .زمينه هاي زير برگزار خواهد گرديدرا تعيين مي كند 

تبادل نظـر بـين دولتهـا، سـازمانهاي دولتـي، سـازمانهاي غيردولتـي، و كارشناسـاني كـه نماينـده مشـاغل كشـوري و لشـكري              : الف

  . هستند

  قي، كم و كيف اجراي سياستها تبادل تجارب در زمينه مسايل پژوهشي، حقو: ب

  در حوزه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري  ]جديد[شناسايي گرايشهاي نوظهور و موضوعات: ج

مشاوره و ارايه تفسير به كميسيون در زمينه پيشگيري از  جرم و عـدالت كيفـري در موضـوعات مـوردي ارجـاع شـده بوسـيله        : چ

  كميسيون 

  رسي آن در كميسيون در خصوص موضوعات قابل اجرا در تنظيم برنامه كاري ارائه پيشنهادات، بمنظور بر: ه 

  .بمنظور ارتقاء اثربخشي اين برنامه، و با هدف نيل به نتايج مطلوب مقررات ذيل بايد به اجرا درآيد  -30

  .روز كاري منعقد گردد 10تا  5سال يكبار براي مدتي بين  5كنگره  ها بايد هر : الف

  .د چكيده موضوعات انتخاب شده براي كنگره ها را با هدف تمركز و فايده مند ساختن مباحثات تهيه نمايدكميسيون باي: ب

ساله بايد تحت نظارت كميسيون درخصوص موضوعات مرتبط بافهرست تهيـه شـده توسـط كميسـيون      5نشستهاي  منطقه اي : ج

نهادهــاي . گــزاري نشســت مزبــور را غيرضــروري بدانــديـا كنگــره هــا يــا موضــوع ديگــر برگــزار گــردد مگــر اينكـه يــك منطقــه بر  

سازمان ملـل متحـد در زمينـه پيشـگيري از جـرم و درمـان مجـرمين، بايـد بطـور كامـل چنانچـه مناسـب باشـد، در سـازماندهي ايـن                

رج كميسيون بايد به ضرورتهاي مالي برگزاري اين جلسات بويژه درمنـاطق درحـال توسـعه از طريـق د    . نشستها مشاركت نمايند

  .آن در بودجه جاري سازمان ملل متحد توجه ويژه نمايد

كاربردي درموضوعات انتخاب شده بوسيله كميسـيون بعنـوان يـك ركـن از برنامـه كنگـره، و نشسـتهاي         –كارگاههاي علمي : د 

  . فرعي هماهنگ شده توسط كنگره ها بايد مورد تشويق قرار گيرد

  ساختار سازماني دبيرخانه و برنامه  -4

دبيرخانه ركن دائمي و مسئول تسهيل اجراي برنامه، پيش نيازهايي كه ضرورت دارد بوسـيله كميسـيون پيشـگيري از جـرم      -31

وكمـك بـه كميسـيون در اعمـال ارزيـابي پيشـرفتهاي انجـام يافتـه وتجزيـه و تحليـل مشـكالت فـرارو             . و عدالت كيفري ايجاد گردد

  :است براي نيل به اين مقصود دبيرخانه بايد

                                                                                                                                            
اين کارشناسان که ممکن است مقامات رسمی و . کميسيون با مشورت دول عضو، سازوکار را برای اين منظور ترسيم می نمايد

آکادمی براساس، قابليت های مستقل اين . دولتی سايرا شخاص باشند بايد براساس اصل توزيع منصفانه جغرافيايی انتخاب گردند
 ١۴جلسات گروه کارشناسان با لحاظ شرايط مقرر در پاراگراف . وشخصی خود برای حداقل سه سال  به خدمت برنامه درمی آيند

 .منعقد خواهد گرديد



 

منابع موجود شامل نهادها، سازمانهاي بين دولتي، سازمانهاي غيردولتي وساير مقامات ذيصالح در زمينه اجراي برنامـه را  : الف 

  .بسيج نمايد

هماهنگ سازي پژوهش، آموزش و  جمع آوري آمـار در زمينـه جـرم و عـدالت و ايجـاد زمينـه همكـاري فنـي و اطالعـات عينـي           : ب

  طريق شبكه اطالعات جهاني جرم و عدالت كيفري براي دول عضو بويژه از 

مساعدت به  كميسيون در سازماندهي عملكردش و  درتمهيد مقدمات برگزاري كنگره ها و  ساير وقايع مربـوط بـه برنامـه بـا     : ج

  رعايت دستورالعملهاي كميسيون 

در تمـاس بـا كشـورهايي كـه بـه كمـك در       اطمينان از اينكه  اعطاءكنندگان بـالقوه كمـك در زمينـه معاضـدت عـدالت كيفـري       : د

  .موارد خاص نيازمند هستند مي باشند

به دبيركل توصيه شده است كه به منظور شناسايي پيش زمينه هايي كه بايد براي اين برنامه فراهم گـردد شـعبه  پيشـگيري     -32

بخـش مسـتقل در اسـرع وقـت حسـب       از جرم و عدالت كيفري مركز توسـعه انسـاني و امـور انسـان دوسـتانه دبيرخانـه را بـه يـك        

  .فوق با لحاظ ساختار دفتر ملل متحد در وين ارتقاء دهد 14شرايط مقرر در پاراگراف 

  .كارمندان حرفه اي دبيرخانه برنامه بايد مأمورين پيشگيري از جرم و عدالت كيفري نامگذاري كردند -33 

حيث المجموع وظيفه مديريت روزانـه  و نظـارت عـالي بـر برنامـه،      دبيرخانه بايد تحت مديريت يك مأمور عالي رتبه كه من  -34 

ارتبــاط بــا مــأمورين دولتــي ذيــربط ارگانهــاي تخصصــي وســازمانهاي بــين دولتــي اي كــه فعاليتشــان درارتبــاط بــا برنامــه اســت را    

  .برعهده دارد باشد

  امور پشتيباني برنامه ) و

  رمان مجرمين نهادهاي ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و  د -1

فعاليت  هاي نهادهاي سازمان ملل متحد درزمينه پيشـگيري از جـرم و درمـان معتـادين بايـد بوسـيله دول عضـو و سـازمان          -35

  .ملل متحد با توجه مخصوصي كه به نيازمنديهاي اين نهادها دركشورهاي در حال توسعه مي شود مورد حمايت قرار گيرد

، مشـاركتهاي آنهــا در توسـعه و اجـراي سياســتگذاريها ومنـابع مـورد نيازشــان بـه ويـژه نهــاد        بـا توجـه بــه نقـش مهـم ايــن نهادهـا      

  .افريقايي سازمان ملل متحد در زمينه  پيشگيري از  جرم و درمان، بايد تماماً با كليت برنامه منطبق گردد

  هماهنگ سازي بين نهادهاي سازمان ملل متحد درزمينه پيشگيري از جرم و درمان  -2 

نهادها بايد به يكديگر و به كميسيون  پيشگيري از جرم و عدالت كيفري بر ي پايه منظم راجع به برنامه كاري و اجـراي   -36

  .آن اطالع رساني نمايند



 

. كميســيون ممكــن اســت از نهادهــا، بــا لحــاظ منــابع موجــود، اجــراي قســمتهاي انتخــاب شــده از برنامــه را درخواســت نمايــد      -37

  .ي تواند مواردي را براي فعاليتهاي بين نهادي پيشنهاد دهدكميسيون همچنين م

  .كميسيون بايد بسيج حمايت خارج از بودجه در زمينه فعاليت هاي اين نهادها را درد ستور كار خود قرار دهد -38 

  شبكه مقامات دولتي  اي كه در قلمرو پيشگيري از جرم  و عدالت كيفري مسئوليت دارندو -3 

» مقـام اصـلي  «بايـد يـك يـا چنـد مقـام مسـئول ملـي را درقلمـرو پيشـگيري از جـرم و  عـدالت كيفـري بعنـوان              دول  عضو -39 

  .بمنظور برقراري تماس مستقيم با دبيرخانه برنامه و ساير اركان برنامه تعيين نمايد

شـي، اطالعـات راجـع بـه قـوانين      مقام مسئول ملي بايد تعامل با دبيرخانه را در موضوعات قانوني، علمي و همكاري فني، آموز -40

ملي وآئين نامه ها، سياستهاي قانوني ساختار و تشكيالت سيستم عدالت كيفري، تدابير پيشگيري از جـرم و  موضـوعات مربـوط    

  .به اجراي مجازات تسهيل نمايد 

  شبكه جهاني اطالعات در زمينه جرم و عدالت كيفري    -4 

در زمينه توسعه و اسـتمرار  فعاليـت شـبكه جهـاني اطالعـات در زمينـه جـرم و عـدالت         دول عضو بايد به سازمان ملل متحد  -41

كيفري، با هـدف تسـهيل جمـع آوري، تجزيـه و تحليـل، تبـادل و انتشـار اطالعـات، در صـورت تناسـب و متمركـز كـردن، ماحصـل              

  .اينداقدامات سازمانهايي غيردولتي و نهادهاي علمي در قلمرو جرم و عدالت كيفري مساعدت نم

دول عضو بايد متعهد باشند تابه مديركل بر پايه منظم و براساس درخواست در زمينه اطالعات راجع به پويـايي سـاختار و    -42

  .قلمرو جرم و در خصوص اجراي استراتژيهاي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري در كشورهايشان را ارائه نمايند

  سازمانهاي بين دولتي و غيردولتي -5 

ازمانهاي بين دولتي و غيردولتـي و جامعـه علمـي منبـع ارزشـمند ارائـه نظـرات تخصصـي و حرفـه اي، مشـاوره ومعاضـدت            س -43

  .از تشريك مساعي آنها بايد بطور كامل در توسعه و اجراي برنامه بهره برداري گردد.محسوب ميگردند

  منابع مالي برنامه ) ز 

ن ملل متحد تأمين ميشود منابع تخصيص يافته به همكـاري فنـي ممكـن اسـت بوسـيله      منابع مالي برنامه از طريق بودجه جاري سازما

  .مشاركت داوطلبانه مستقيم دولتهاي عضو و ارگانهاي مالي عالقمند افزايش يابد

دولتهاي عضو تشويق ميگردند در صندوق اماني دفاع اجتماعي حسب درخواست صندوق پييشگيري از جرم و عدالت كيفري  

اجرايـي برنامـه بـويژه بوسـيله ايجـاد ادارات       آنهـا همچنـين بـه مشـاركت عينـي در فعاليتهـاي      . ل متحـد مشـاركت نماينـد   سازمان مل

  .پشتيباني كننده سازماندهي دوره هاي آموزشي وسمينارها وتهيه تجهيزات موردنياز و خدمات با تشويق شوند



 

ما سران كشـور و دولـت وزراي سيسـتم هـاي     1افته فراملي ناپلاعالميه هاي سياسي و طرح اقدام جهاني عليه جرم سازمان ي -33

  .عدالت كيفري و ساير نمايندگان دولتي عالي رتبه

درشرف پنجاهمين سالروز تأسـيس سـازمان ملـل متحـد در ناپـل بـراي اولـين بـار در تـاريخ گـردهم آمـده ايـم تـا روشـها و وسـايل                 

لي عليه جرم سازمان يافتـه فراملـي و جلـوگيري از توسـعه بيشـتر دامنـه آن       تقويت و افزايش توانمنديهاي ملي و همكاري بين المل

  .را مورد بررسي قرار ميدهيم

بـا توجـه عميــق بـه رشـد وخــيم جـرايم سـازمان يافتــه فـرا ملـي دهــه گذشـته و آثـار جهــاني آن كـه زمينـه تهديــد امنيـت داخلــي و               

  .استمرار حاكميت دولتها را فراهم كرده است

سارتهاي فوق العـاده جـرم سـازمان يافتـه فراملـي در دو جنبـه انسـاني و مـالي وآثـار آن بـر اقتصـاد هـاي ملـي،              ضمن هشدار از خ

  .سيستم مالي جهاني و حاكميت قانون و ارزشهاي اساسي اجتماعي

دن و با آگاهي از نيازمنديهاي برخي كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذر درزمينـه مـدرنيزه كـر    

  .افزايش شرح وظايف سيستم هاي عدالت كيفري با هدف ارتقاء نحوه مقابله با جرم سازمان يافته فراملي

بــا يقــين بــه نيــاز فــوري در زمينــه تقويــت بيشــتر  ســازوكارهاي بــين المللــي معاضــدت بــه دولتهــا و تســهيل اجــراي اســتراتژيهاي  

فراملي و نياز بيشـتر بـه تقويـت نقـش سـازماهاي ملـل متحـد بعنـوان         مشترك درخصوص پيشگيري و مقابله با جرم سازمان يافته 

  مرجع اصلي در اين قلمرو 

با تأئيد مجدد بر تكـاليف محولـه سـازمان ملـل متحـد در پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري و بـا بـه رسـميت شـناختن ضـرورت               

كنترل جـرم سـازمان يافتـه فراملـي بـا آگـاهي از       تقويت نقش اين سازمان در توسعه برنامه هاي اجرايي جامع با هدف پيشگيري و

اختالفاتي كـه كماكـان بـين كشـورها در درك و ارزيـابي ايـن پديـده وتبعـاً انتخـاب سياسـتهاي مقابلـه بـا ايـن جـرم سـازمان يافتـه                 

  .فراملي وجود دارد

ياسـي و طـرح اقـدام جهـاني     اراده ي سياسي و تصميم جدي و تعهد قطعي خود در زمينه اجراي كامل و سـريع ايـن اعالميـه س     

  .عليه جرم سازمان يافته فراملي را اعالم مي نمائيم

  اعالميه سياسي  -1

ما تصميم گرفته ايم جوامع خود را در مقابل جرم سازمان يافته در كليه اشكال آن از طريق تدابير قـانوني مشـخص و مـؤثر و     -1

شـناخته شـده بـين المللـي وآزادي هـاي اساسـي مـورد حمايـت قـرار           تمهيد وسايل اجرايي آن در انطباق با حقوق بشر به رسـميت 

  .دهيم
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ما تصميم گرفته ايم با تجميع قوا مشتركاً عليه توسعه و اقسام  مختلف جرم سـازمان يافتـه فراملـي مبـارزه كنـيم و بـا اطمينـان         -2

عليـرغم تفـاوت اخيـر واقعيـت اينسـت كـه       . تزياد معتقديم بين جرم سازمان يافته و فراملي و جرايم تروريستي ارتباط برقرار اس

  .استراتژيهاي هماهنگ و ساير اشكال همكاري بين المللي بايد توسعه بيشتري يابد

ما تالشهاي خود را به سمت تضعيف قدرت اجتماعي و اقتصادي سازمانهاي جنـايي و تـوان آنهـا بمنظـور رسـوخ بـه اقتصـاد         -3

  .نشانه مي رويم) ترور( ورعب مشروع، تطهير عوايد و استفاده از خشونت 

ما تأكيد مي كنيم مبارزه عليه جرم سازمان يافته فراملي بايد موضوع نهايت مساعي كشورها از طريق سازمانهاي جانبي و  -4 

  .منطقه اي با حمايت الزم عموم مردم، رسانه ها، بازرگانان،  نهادها و سازمانهاي غيردولتي قرار گيرد

تلزامات جهاني درزمينه جرم سازمان يافته، ما خاطرنشان مي كنيم كه پيشگيري، نظارت،  بايـد الزامـاً از   نظريه اطالع از اس -5

دولتي به دولت ديگر ومنطقه اي به منطقه ديگر متفاوت باشد و بـا توجـه بـه امكانـات ملـي افـزايش آگـاهي و تجـارب مشـترك در          

  .زمينه گروههاي جنايي، متناسب و متحول گردد

ا التفات به اينكه جرم سازمان يافتـه فراملـي رشـد اجتمـاعي و اقتصـادي كشـورهاي درحـال توسـعه و كشـورهاي درحـال           ما ب -6 

گذر ونهادهاي آنان را تهديد مي كنـد جامعـه بـين المللـي بايـد بـه ايـن كشـورها در اقداماتشـان بمنظـور توانمنـديهاي نهادهـاي             

جرم سازمان يافته با توجـه الزم بـه حقـوق بشـر بـين المللـي و آ زادي هـاي        عدالت كيفري با هدف پيشگيري مناسب و مبارزه با 

  .اساسي مساعدت نمايد

ما عميقاً توصيه مي كنيم بايـد يـك   . ما رضايت خود به تأسيس كميسيون پيشگيري از جرم و  عدالت كيفري اعالم مي كنيم -7

يــه جــرم ســازمان يافتــه فراملــي در چهــارچوب برنامــه  توجــه مســتمر قبلــي بصــورت هماهنــگ بــراي تقويــت همكــاري بــين المللــي عل 

پيشگيري از جرم و عدالت كيفري ملل متحد، با التفات به مسئله محدوديت منابع كه سبب ايجاد برخي موانع در راستاي اجـراي  

اي سـازمان  ما به پروتكل در زمينه اختصـاص منـابع مـالي و  انسـاني مناسـب در زمينـه فعاليـت هـ        . آن گرديده است صورت پذيرد

  .ملل متحد در مبارزه عليه جرم سازمان يافته فراملي، با لحاظ قلمرو مسئوليتهاي آن احراز مي كنيم

مــا بــه دولتهــايي كــه تــاكنون بــه عضــويت كنوانســيون بســيار مهــم ســازمان ملــل متحــد درخصــوص مبــارزه بــا مــواد مخــدر و      -8 

همه دولتها ملزمند اين مسئله و ساير توافقات . كه به عضويت آن درآينددرنيامده اند اكيداً پيشنهاد مي كنيم  1988روانگردان 

موجود ذيربط را به اجرا درآورده و در صورت ضرورت اسناد مرتبط باقلمرو گسترده جرايم سازمان يافته كه بـه مـاوراي قاچـاق    

  .مواد مخدر مربوط است را توسعه دهند



 

همچنين سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي جهاني ومنطقـه اي ذيـربط را بـا     ما آرزومنديم در صورت امكان، توان دولتها -9 

هدف نيل به همكاري مؤثرتر بين المللي در زمينه تهديدات ناشي از جرايم سازمان يافتـه فراملـي بـويژه در مـوارد ذيـل را تقويـت       

  :كرده توسعه دهيم

  هماهنگ سازي متون قوانين راجع به جرم سازمان يافته : الف 

  تقويت همكاري بين المللي در سطوح تحقيقات، تعقيب و رسيدگي در قلمرو هاي عملي  :  ب

  ايجاد شيوه و اصول اساسي همكاري بين المللي  در سطوح منطقه اي و جهاني : ج

  تنظيم توافق نامه هاي تفصيلي در زمينه جرايم سازمان يافته فراملي : د

  .يري و مقابله باپولشويي و كنترل استفاده از عوايد ناشي از  جرمتدابير و استراتژيهايي بمنظور پيشگ: ه

ما معتقد به اهميت ويژه و اولويت زياد اجراي اين اعالميه سياسي، و طرح اقدام بين المللي عليه جرم سازمان يافته فراملي،  -10

راي ايـن برنامـه در كشـورهاي در حـال     براي دستيابي به اين مقصود هستيم، ما بايد كوشش كنيم كمك مالي و ساير كمـك هـا بـ   

توسعه و كشورهاي در حال گذر افزايش يابد و اينكه منـابع مـالي اي را از محـل سـرجمع كمـك هـاي مـالي توسـعه و سـاير  منـابع           

ا مالي اين برنامه ها را با هدف مقابله با جرم سازمان يافته بسيج كنيم، وما كميسيون پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري را فـر    

  .مي خوانيم تا عملكردهاي ذيربط را تحت نظارت و بازرسي منظم قرار دهد

  طرح اقدام جهاني عليه جرم سازمان يافته فراملي) 2

  مشكالت وخطرات ناشي از جرم سازمان يافته فراملي : الف

ا بعنـوان مبنـاي عملكردهـاي    جامعه بين المللي بايد يك مفهوم از جرم سازمان يافته را كـه مـورد توافـق قـرار گرفتـه اسـت ر       -11

  .ملي هماهنگ با آن و همكاري مؤثرتر بين المللي مورد قبول قرار دهد

بمنظــور مبــارزه مــؤثرتر عليــه جــرم ســازمان يافتــه، دولتهــا بايــد اوصــاف ســاختاري و روشــهاي اجرايــي خــود را در تــدوين   -12 

چنانچه تعريف  قانوني يا جـامع از ايـن پديـده نـاموجود باشـد،       .استراتژيها، سياستها، قانونگذاري و ساير تدابير در نظر بگيرند

  :محسوب مي گردند) جرم سازمان يافته( موارد زير از اوصاف

سازمان متشكل از اعضاء بمنظور ارتكاب جرم روابـط سلسـله مراتبـي يـاروابط شخصـي بنحـوي كـه بـه سردسـته هـا اجـازه كنتـرل             

نظـور تحصـيل منـافع يـا كنتـرل بـر نقـاط خـاص يـا بازارهـا صـورت ميگيـرد تطهيـر              گروه را بدهد خشونت، ارعاب يا فساد كه بم

عوايد غيرقانوني هم در تهيه وسايل  فعاليت مجرمانـه و هـم در نفـوذ بـه اقتصـاد قـانوني، قابليـت گسـترش آن بـه هـر نـوع فعاليـت             

  .ليجديد ماوراي مرزهاي سياسي، وهمكاري با ساير گروههاي جنايتكار سازمان يافته فرام



 

بمنظورشناسايي وپيشگيري هوشمندانه و مبارزه بافعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته فراملي، جامعه بـين المللـي بايـد دانـش      -13

دولتهـا بايـد امـار و اطالعـات قابـل اعتمـاد در خصـوص ايـن         .  خود در زمينه سازمانهاي كيفـري و پويـايي آنهـا را افـزايش دهـد     

  .منتشر نمايندپديده را جمع آوري، تحليل و 

  .قانونگذاري ملي در خصوص جرم سازمان يافته فر اصلي و اصول راهنمايي براي قانونگذاري و ساير تدابير: ب 

تجربه كشورهايي كه با جرايم سازمان يافته دست به گريبان بوده اند و اطالعات ناشي از مطالب و تحليـل سـاختارهاي ايـن     -14

د توسط هر كشور به محك آزمايش گذارده شـود تـا اصـول راهنمـاي مفيـد در خصـوص مقـررات        جرايم و فعاليتهاي مجرمانه، باي

ماهوي، آيين دادرسي و اداري و ساختار هاي سازمان كه بمنظور پيشگيري و مبارزه با ايـن پديـده ضـروري اسـت اسـتخراج مـي       

  .گردد

و توطئه و تحميل مسئوليت كيفري بر اشخاص مقررات ماهوي در خصوص مجازات شركت در گروههاي جنايتكار يا بتاني  -15

حقوقي بايد توسط دولتها، در صورت ضرورت، بعنوان ابزار تقويت توانايي مبارزه با جرم سازمان يافتـه از منظـر ملـي و توسـعه     

  .همكاري در اين زمينه از نظر بين المللي ملحوظ گردد

و امكانات الزم از طريق مجموع سيستم عدالت كيفري را بمنظـور   دولتها بايد اين موضوع را تضمين كنند كه آنها ساختار -16

  .مواجهه با فعاليتهاي سازمان يافته كيفري شامل موالفي عليه فساد، ارعاب و خشونت در نظر خواهند گرفت

را اصـالح  بمنظور مقابلـه مـؤثر بـا جـرم سـازمان يافتـه، دولتهـا بايـد مجموعـه قـوانين خـود در زمينـه مسـئله سـكوت و ارعـاب                 -17

روشهاي قابل اعتماد جمع آوري دليل از قبيل نظارت الكترونيكي، عمليات پليس مخفي و محموله هاي تحـت نظـارت، بايـد    . نمايند

در مواقعي كه در نظام حقوقي ملي اين مسئله مورد بحث قرار مي گيرد با توجه كامل به حقوق بشر و آزاديهايي كه از نظر بين 

ته شد و به اجرا در مي آيد، مورد نظر قرار گيرد، از جمله  حق خلـوت و بـا نظـارت يـا تأييـد قضـايي در       المللي به رسميت شناخ

تدابيري كه مشوق همكاري و اداء گواهي توسط اعضا جرم سـازمان يافتـه اسـت بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد از قبيـل          . صورت لزوم

عايت محـدوديتهاي حقـوق ملـي، و امتيـازي كـه بابـت همكـاري ارائـه         حمايتي مناسب از گواهان و خانواده آنها و با ر برنامه هاي

  .شده توسط آنها در فرايند تعقيب اعطا مي گردد

ذيـل مربـوط بـه پولشـويي و عوايـد حاصـل از جـرم، و سـاير مكانيزمهـاي          » و«تدابير انتظامي اي كه جزئيات آن در قسمت  -18

جارت و سازوكار حكومت، بايد بعنوان يك تدبير پيشگيرانه همعـرض بـا   حقوق اداري بمنظور جلوگيري از ابهام و انسجام در ت

  .ابزارهاي حقوق كيفري درقلمرو مبارزه با جرايم سازمان يافته در نظر گرفته شود



 

دولتها در مواقعي كه عملي است، بايد تالش نمايند، بخشهاي خاص تحقيقاتي داراي تخصص در اوقاف سـاختاري و شـيوه    -19

 خواهنـد كـرد بـراي بخشـهاي مزبـور      دولتهـا همچنـين تـالش   . روههاي جنايي سازمان يافته ايجـاد و تجهيـز نماينـد   هاي عملكرد گ

  .آموزشهاي الزم و منابعي كه بر محور جمع آوري اطالعات و تحليلهاي مرتبط با جرائم سازمان يافته فراصلي است، فراهم گردد

جـاد فرهنـگ در زمينـه نحـوه تعامـل و رعايـت قـانون، را تويعـه دهنـد و بايــد          دولتهـا بايـد برنامـه هـاي آموزشـي را بمنظـور اي       -20

تدابيري را در زمينه ايجاد آگاهي عمومي در زمينه آثار جريام سازمان يافته، تهيه سـياهه را از مـواردي كـه مـردم سـوامتر كمـك       

ه جـرايم سـازمان يافتـه صـورت مـي      كنند، رسانه هاي جزي و بخشهاي خصوصي تالشهايي كه در سطح كلـي و بـين المللـي جلبيـ    

  .پذيرد، بكار برند

دولتها بايد توجه الزم براي زمينه سازي پرداخت خسارت يا غرامت به بزهديـدگان جـرايم سـازمان يافتـه بـا لحـاظ مقـررات         -21

عنامــه منـدرج در اعالميـه اصــول اساسـي عــدالت برابـر بزهديـدگان جــرم و سـوء اســتفاده از مـدرك، مصـوب مجمــع عمـومي در قط         

  .در نظر گيرند 1985نوامبر   29مورخ  34/40شماره 

سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي جهاني و منطقه اي بايد در مواقـع ضـروري، مـدلهاي عينـي و اصـول راهنمـاي عملـي         -22

يـن سـازمانها را   قانونگذاري ماهوي و آيين دادرسي اي را بعنوان مبنايي براي تجربه و تخصص دولتهـا توسـعه دهنـد و مسـاعي ا    

سازمان ملل متحد و اين سازمانها بايـد حسـب در خواسـت بـه دولتهـا در بـازنگري و ارزيـابي قـوانين شـان و          . بهم نزديك نمايند

  .طراحي و اجراي اصالحات با لحاظ رويه هاي موجود و سنتهاي اجتماعي، قانوني و فرهنگي كمك نمايند

  .عقيب و دادرسيهمكاري بين المللي در سطوح تحقيقات، ت) ج

توانــايي جــرم ســازمان يافتــه فراملــي در تغييــر فعاليتهــا از يــك كشــور بــه كشــور ديگــر، و توســعه قلمــرو فعاليتهــاي خــود و    -23

  .مالحظات جديد ناشي از آن، ضروري مي نمايد تا دولتها داراي اركان اساسي سيستم كاركردي همكاري بين المللي گردند

همكاري ذيربط كه سبب تعويق تالشهاي دوجانبه مؤثر گرديده است، دولتها بايد، در مواقعي كه  نظر به عدم سازوكارهاي -24

در اين بستر، بايد تمركز بر گسترش قلمـرو  . امكان اجراي آن وجود دارد، همكاري دو و چند جانبه را توسعه داده، ارتقا بخشد

  .معاهدات نمونه و ساير اسنادذيربط منطقه اي باشد

ا بايد تالش نمايند معاهدات و توافقات راجع به استرداد دو يا چنـد جانبـه بمنظـور تضـمين كليـه ايـن مقـررات بطـور         دولته -25

  .كامل به اجرا در آمده و اجراي مؤثر درخواستهاي همكاري قانوني دوطرفه را تضمين نمايند

اجرايـي، بطـور مثـال تبـادل دسـتورالعملهاي       دولتها بايد اجراي عيني توافقات موجود از طريـق مكانيزمهـاي غيـر رسـمي و     -26

 تسـريع  بمنظـور » شـيوه هـاي تمـاس   « در زمينه همكاري قانوني دوطرفه يـا » مقامات مركزي«توضيح دهنده تشريفات ملي، تعيين 



 

تكنيكهـاي تحقيقـاتي، مشـاركت در فـن آوري تحقيقـاتي      » رويه هاي برتر«در زمينه درخواستها، تشكيل نيروهاي مشترك، اعالم 

  .پيشرفته، ارتقاء بخشند

دولتها بايد توسه قابليت پايه اي جمع آوري اطالعات در مواقعي كه مربوط به حقوق بشـر فـردي و آزاديهـاي اساسـي اسـت       -27

با سازوكارهايي از قبيل افسـران رابـط را بمنظـور تحصـيل جمـع آوري و در اختيـار گذاشـتي اطالعـات بـه سـاير دولتهـا همچنـين             

  .اري را بطور جدي در دستور كار خود قرار دهندساير اشكال همك

  .شيوه ها و اصول راهنماي همكاري بين المللي در سطوح منطقه اي و بين المللي) د

با آگاهي از اهميت رويكردهاي منطقه اي، دولتها بايد تدابيري را بمنظور پيشگيري از گروههاي جنايتكـار سـازمان يافتـه     -28

كان گسترش عملكرد به ساير مناطق، فعاليت دارند اتخاذ نماينـد و بايـد بـه گسـترش اسـتراتژيهاي      كه در يك منطقه خاص با ام

  .منطقه اي استمرار بخشند

دولتها بايد فعاليتهاي مربوط به همكاري فني اي كه بـراي كشـورهاي در حـال توسـعه و كشـورهاي در حـال گـذر طراحـي          -29

  .ان مقامات مجري قانون و سيستمهاي قضايي گسترش دهندگرديده است را حسب درخواست با هدف تقويت تو

دولتها بايد اين امر را تضمين نمايند كه همكاري دو يا چند جانبه بنحو مناسبي با هم هماهنگ گردند تا از اقدام موازي يا  -30

  .تكرار فعاليتهاي مشابه جلوگيري كند

ني شامل تبادل سيستماتيك تجربه و كارشناس، آموزش مناسـب  ملل متحد بايد حسب درخواست مقررات راجع به همكاري ف -31

قلمروهاي ذيـل بنظـر مـي رسـد     . پليس و نيروي انساني دستگاه قضايي، همچنين استفاده از تدابير مؤثر، را تهيه و تسهيل نمايند

  .داراي اهميت خاص است

اوي مقرراتـي راجـع بـه جـرم سـازمان يافتـه       تهيه پـيش نـويس قـوانين بـراي كشـورهايي كـه سيسـتم كيفـري شـان تـا كنـون حـ            : الف

  .فراصلي نگرديده است

فـراهم كـردن دوره هـاي آموزشـي بـراي نيروهـاي پلـيس، دادسـتانها قضـا ت و قضـاوت تحقيـق و كليـه مقامـات رسـمي اي كــه               : ب

  .كارشناس فني براي ارگانهاي تحقيقاتي هستند

ازمانهاي جنايتكار و فعاليتهاي تبعي آن، با لحاظ شرح وظايف ساير جمع آوري، تجزيه و تحليل و تبادل اطالعات در زمينه س: ج

  .سازمانهاي بين دولتي

  .تسهيل اجراي اسناد بين المللي عليه جرم سازمان يافته فراملي از قبيل معاهدات) ه

بدسـت آمـده مـوردي     دولتها بايد توسعه بيشتر اسناد بين المللي را در دستور رسيدگي قرار دهند، تجربيات عينـي و نتـايج   -32

 بــا همــاهنگي بيشــتر يــا وحــدت   توســعه ايــن اســناد بــين المللــي . و اجــراي توافقــات تفضــيلي دو يــا چنــد جانبــه را ترســيم نماينــد   



 

قانونگذاري ملي با توجه به جرم انگاري جرم سازمان يافته فراملي و پذيرش تدابير مؤثر تر عـدالت كيفـري و اسـتفاده افزونتـر     

  .به و استرداد را ترويج نماينداز همكاري چند جان

دولتها بطور ويژه بايد جوانب اجرايي ايجاد ابزارها و اسناد تأثير گذار از قبيل توافقات فني نمونه، دستورالعملهايي بـراي   -33

ه و همكاري پليسي و قضايي، روشهايي براي مبادله منظم اطالعات و ساير ارتباطات، همچنين، بانـك اطالعـات  بـه منظـور ذخيـر     

اين اسـناد ميتوانـد بصـورت يادداشـت تفـاهم ماننـد آنهـايي كـه قـبالً          . روز آمد كردن اطالعات، را در دستور كار خود قرار دهند

  .بوسيله برخي دولتها در قلمرو قاچاق بين المللي مواد مخدر منعقد گرديده است، تنظيم گردد

بيل معاهـده يـا معاهـدات عليـه جـرم سـازمان يافتـه فراملـي، كنفـرانس          با لحاظ موقعيت ناشي از تنظيم اسناد بين المللي از ق -34

وزراي جهاني در زمينه جرم سازمان يافته فراملي از كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري درخواست مي نمايند، شـروع  

ل در يك فراينـد تعريـف   به  اخذ  نظارت دولتها در زمينه اثرات اين قبيل معاهده يا معاهدات در خصوص موضوعات تحت شمو

 .شده نمايد

 پيشگيري و كنترل پولشوئي و كنترل عوايد جرم . و

كشورها بايد تضمين كنند كه مبارزه با جرائم فراملي سـازمان يافتـه بايـد مبتنـي بـر اسـتراتژيهائي بـا هـدف شكسـت قـدرت           . 35

حكوميــت و مجــازات، و ســازوكارهاي قــانوني اقتصــادي ســازمانهاي تبهكــاري باشــد كــه تــدابير قــانون كيفــري، بــه ويــژه صــدور م

  . مقتضي را نيز در بر گيرد

كشورها بايد نياز بـه تلقـي نمـودن تطهيـر عوايـد حاصـل از اقـدامات مجرمانـه بـه عنـوان جـرم بـه منظـور جلـوگيري از تجمـع                . 36

عوايـد و سـپس سـرمايه گـذاري     مقادير كالن سرمايه توسط گروههاي تبهكاري سازمان يافته و نياز ايـن گروههـا بـه تطهيـر ايـن      

  . اين دارائيها در تجارت قانوني، را در نظر داشته باشند

كشورها بايد يك سري تدابير پيشگيرانه با هدف شناسائي دقيق موضع صاحبان شركتها و اطالعات صحيح راجع به مـوارد  . 37

ي، موسســات مــالي و مشــاغل مربوطــه و همچنــين  خريــد و انتقــال، اســتانداردهاي اخالقــي بــاال در اداره امــور عمــومي، بخــش تجــار  

همكاري بين مقامات مسـئول در امـر سـامان بخشـيدن بـه  بخـش هـاي اقتصـادي و مـالي و مراجـع اعمـال قـوانين جزائـي، را اتخـاذ               

  . نمايند

امـه هـاي   كشورها بايد تدابيري براي مصادره يا كشف عوايد غير قانوني، ضـبط سـرمايه، حسـب درخواسـت، و امكـان توافقن     . 38

كشـورها در چـارچوب اصـول    . موقت، مانند مسدود كردن يا ضبط دارائيها، با توجه مدام به منافع عاليه طرف ثالث اتخاذ نماينـد 

در چـاچوب شــرايط خـاص و همـواره از طريــق     –اساسـي نظامهـاي حقـوقي خــود بايـد امكـان تقســيم سـرمايه هـاي ضــبط شـده و         



 

عوايد غير قانوني بدون محكوميت كيفـري، يـا مصـادره يـا ضـبط مبـالغي كـه         يا ضبطمصادره  –دادرسي حقوقي يا غير حقوقي 

  .بيش از مبالغ مربوط به جرمي است كه براي آن رأي صادر شده است، را بكار گيرند

كشورهاي بايد يك سري تدابير تقنيني و قـانوني كـه رازداري مـالي را بـراي ارتقـاء كنتـرل مـوثر پولشـوئي و همكـاري بـين           . 39

و همچنــين  "مشــتري خــود را بشناســيد"ايــن تــدابير بايــد تعهــداتي بــراي اعمــال قاعــده . المللــي ارتقــاء مــي بخشــد، اتخــاذ نماينــد

تدابيري براي شناسائي و گزارش معامالت مالي مشكوك ضمن حمايت كامل از نمايندگان موسسـات مـالي از هـر گونـه مسـئوليت      

بـه عـالوه، كشـورها بايـد بـه      . ه جـز مـوارد سـهل انگـاري بـارز، را نيـز در بـر گيـرد        به دليل حسن نيت در گزارش اين معـامالت، بـ  

اقدامات ويژه جلـوگيري از جابجـائي فعاليـت پولشـوئي از بانكهـاي تحـت نظـارت اكيـد تـا مشـاغل و حـرف خـارج از نظـارت كـه               

ند تحقيقات و مطالعاتي براي شناسـائي  بدين منظور، كشورها بايد تالش كن. خدمات مالي ارائه مي كنند، اولويت باالئي ببخشند

مراكز تجاري كه ممكن است در پولشوئي فعاليت كنند انجام دهنـد و امكـان ارائـه گـزارش و اقـدامات الزم ديگـر در زمينـه هـاي         

  .غير مرتبط با موسسات مالي و بانكي را تعيين كنند

مانند واحد ويژه اقدام مـالي، سـازمان جنـائي بـين المللـي،      سازمان ملل و ساير سازمانها و مكانيسم هاي منطقه اي و جهاني . 40

كميسيون بين آمريكائي كنترل مواد مخدر سازمان كشورهاي آمريكائي، شوراي اروپائي، اتحاديه اروپائي، شوراي وزيـران كشـور   

د تالشـهاي خـود را بـراي    كشورهاي عربي و دبيرخانه مشترك المنافع، كه نقش فعالي در مبارزه با پولشوئي ايفاء كـرده انـد بايـ   

  .تقويت استراتژيهاي قانوني و اجرائي در اين مقوله با هم در آميزند

سازمان ملل بايد كشورها را در ارزيابي نيازها، تـدوين معاهـده هـا و توسـعه سـاختارهاي عـدالت كيفـري و منـابع انسـاني از          . 41

ده از مهارت و همكاري كليه انسـتيتوها و موسسـات ديگـر از    طريق ارائه كمك فني به كشورها حسب درخواست آنها، و با استفا

جمله شوراي بين المللي مشاوره حرفه اي و علمي وابسته به برنامـه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري سـازمان ملـل متحـد، كـه          

  .ر كرد، ياري دهدرا برگزا "يك رويكرد جهاني: كنفرانس بين المللي پيشگيري و كنترل پولشوئي و استفاده از عوايد جرم"

  

  پيگيري و اجراء. ز

كشورهاي بايد اقدامات الزم مطابق بـا طـرح عمـل مبـارزه بـا جـرائم فراملـي سـازمان يافتـه را بـه منظـور عملـي كـردن آن در              . 42

  . سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي را در گسترده ترين سطح ممكن اتخاذ كنند

ري از جــرم و عــدالت كيفــري و ســاير انســتيتوها و موسســات ذيــربط آن بايــد بــر   ســازمان ملــل، از طريــق كميســيون پيشــگي . 43

هـاي حاصـله در اجـراي     تالشهاي كشورها عليه جرائم سـازمان يافتـه از طريـق ارزيـابي نيازهـا و بـازنگري مسـتمر پيشـترفت        



 

اقدامات خاص پيشنهادي فوق اعالميه سياسي و طرح عمل جهاني مطابق با اولويتهاي برنامه هاي كاري آن، از طريق كمك در 

  .و از طريق همكاري فني، بيافزايد

كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري بايد به طـور مسـتمر پيشـرفتهاي حاصـله در زمينـه اجـراي طـرح عمـل جهـاني          . 44

  . عليه جرائم فراملي سازمان يافته را مطابق با اولويت هاي برنامه كاري آن مرور نمايد

ساختن برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل به منظور حمايت از تشديد تالشـها در سـطح ملـي     براي قادر. 45

بايد به فعاليتهاي كنترل جرم . و همكاري بين دولتي مضاعف و به منظور انجام مسئوليت هاي مهم آن، منابع موجود كافي نيست

و در بودجه هاي دوساالنه مربوطـه، افـزايش    1992-1997ن مدت دوره سازمان ملل از طريق تخصيص منابع مقتضي در طرح ميا

كمك هاي داوطلبانه كشورها بـه برنامـه، تقويـت سـاختار كنتـرل جـرم سـازمان ملـل و افـزايش كـارائي آن، اولويـت بـاالتري داده             

  . شود

  

  پرداختن به چالشهاي قرن بيست و يكم : اعالميه وين در خصوص جرم و عدالت. 34

  هاي عضو سازمان ملل، ما كشور

با ابراز نگراني از تاثير ارتكاب جرائم جدي با ماهيت جهاني بر جوامع ما، و با اعتقاد به نياز به همكاري دوجانبه، منطقـه اي و  

  بين المللي در پيشگيري از جرم و عدالت كيفري،

  تلف آن،با ابراز نگراني ويژه از جرائم فراملي سازمان يافته و ارتباط بين اشكال مخ

با اعتقاد به اينكه برنامه هاي بازپروري و پيشگيري مناسب بـراي اسـتراتژي كنتـرل جـرم مـوثر حـائز اهميـت اساسـي اسـت و بـا           

اعتقاد به اين كه اين برنامه ها بايد عوامـل اجتمـاعي و اقتصـادي كـه مـردم را در برابـر انجـام رفتـار مجرمانـه آسـيب پـذيرتر مـي             

  سازد، را در نظر بگيرند،

با تاكيد بر اينكه يك سيستم عدالت كيفري موثر، اخالق گرا و مسئول يك عامل مهم در ارتقاء توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي و    

  امنيت انساني است،

  با آگاهي از نويد رويكردهاي ترميمي عدالت كه هدف از آن كاهش جرم و ارتقاء درمان قربانيان، مجرمان و جوامع است،

در ويـن گـرد آمـده     2000آوريـل   17لغايـت   10ان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و اصـالح مجرمـان از   در دهمين كنگره سازم

  ايم تا در خصوص اقدام منسجم و موثر با روحيه همكاري و با هدف مبارزه با معضل جهاني جرم تصميم گيري نمائيم، 

  :و لذا اعالم مي نمائيم كه



 

قدماتي براي دهمين كنگره سازمان ملـل در خصـوص پيشـگيري از جـرم و اصـالح      ضمن تجليل، نتايج نشست هاي منطقه اي م. 1

  .مجرمان را مورد توجه و مداقه قرار مي دهيم

ما اهداف سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، به ويژه كاهش جرائم، اجراي قانون و اجراي عـدالت بـه   . 2

وق بشر و آزاديهاي بنيادين، و ارتقاء باالترين استانداردهاي عدالت، انسـانيت و رفتـار   نحوي موثرتر و كارآمد تر، احترام به حق

  .حرفه اي را تصديق مي كنيم

  .ما بر مسئوليت هر كشور در جهت استقرار و پشتيباني يك سيستم عدالت كيفري موثر، اخالقي و مسئول تاكيد مي كنيم. 3

كشورها در مبارزه با معضل جهاني جـرم را تصـديق مـي كنـيم و در عـين حـال       ما ضرورت هماهنگي و همكاري نزديكتر بين . 4

در ايـن رابطـه، مـا نيـاز بـه توسـعه و ارتقـاء        . اين نكته را نيز در ذهن داريم كه اقدام عليه آن يك مسئوليت مشترك و واحد اسـت 

هـاي عـدالت كيفـري داخلـي و قابليـت       فعاليتهاي همكاري فني براي كمك به كشورها در تالشهاي آنها به منظور تقويت سيستم

  . آنها براي همكاري بين المللي را تائيد مي كنيم

ما بايد اولويت باالئي به اتمام مذاكرات مربوط به كنوانسـيون مبـارزه بـا جـرائم فراملـي سـازمان يافتـه سـازمان ملـل و پروتكـل           . 5

  .هاي مربوطه آن بدهيم و نگرانيهاي كليه كشورها را در نظر بگيريم

ما از تالشها بـراي كمـك بـه كشـورها در ظرفيـت سـازي، از جملـه كسـب آمـوزش و كمـك فنـي در توسـعه قـوانين، مقـررات و               . 6

  .مهارتها به منظور تسهيل اجراي كنوانسيون موصوف و پرتكل هاي مربوطه، حمايت مي كنيم

  :هماهنگ با اهداف كنوانسيون و پروتكل هاي مربوطه، ما بايد تالش كنيم. 7

  عنصر پيشگيري از جرم را در استراتژيهاي توسعه ملي و بين المللي بگنجانيم؛) الف(

همكاري دوجانبه و چند جانبه از جمله همكـاري فنـي در زمينـه هـاي مشـمول كنوانسـيون و پروتكـل هـاي مربوطـه را تقويـت           ) ب(

  كنيم؛

  رم را ارتقاء بخشيم؛همكاري براي اعطاي كمك در مقوله هاي مرتبط با ابعاد پيشگيري از ج) ج(

قابليت مركز بين المللي پيشگيري از جرم سازمان ملل و همچنين شبكه برنامه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري سـازمان      ) د(

ملل، براي كمك به كشورها حسب درخواست آنها، در ظرفيت سازي در مقوله هاي مشمول كنوانسيون موصوف و پروتكـل هـاي   

   .مربوطه را افزايش دهيم

ما از تالشهاي مشترك مركز بين المللي پيشگيري از جـرم سـازمان ملـل و انسـتيتو تحقيقـاتي جـرم و عـدالت بـين منطقـه اي          . 8

سازمان ملل، نظارت جهاني جامع بر جرائم سـازمان يافتـه بـه عنـوان ابـزار اسـتنادي و كمـك بـه دولتهـا در توسـعه سياسـت هـا و             

  .برنامه ها استقبال مي كنيم



 

ايت مستمر خود از تعهد به سازمان ملل و برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفـري سـازمان ملـل، بـه ويـژه كميسـيون       ما حم. 9

پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و مركز بـين المللـي پيشـگيري از جـرم سـازمان ملـل، انسـتيتو تحقيقـاتي جـرم و عـدالت بـين            

ه برنامه را تائيـد مـي كنـيم  و مصـمم هسـتيم كـه برنامـه را از طريـق حمايـت          منطقه اي سازمان ملل و انستيتو هاي وابسته به شبك

  .مالي مستمر، به نحو مقتضي، تقويت نمائيم

ما متعهد مي شويم همكاري بين المللي براي ايجاد محيطي مناسب براي مبارزه با جراتم سازمان يافته، ارتقـاء رشـد و توسـعه    . 10

  .تقويت كنيم پايدار و ريشه كني فقر و بيكاري را

ما متعهد مي شويم در چارچوب برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل و همچنين در چارچوب استراتژيهاي . 11

پيشگيري از جرم و عدالت كيفري ملي هر گونه تـاثير برنامـه هـاي و سياسـتها بـر زنـان و مـردان را در نظـر بگيـريم و بـه آنهـا            

  . بپردازيم

ن متعهــد بــه تــدوين پيشــنهاداتي در خصــوص خــط مشــي مبتنــي بــر اســاس نيازهــاي خــاص زنــان بــه عنــوان دســت    مــا همچنــي. 12

  . اندركاران عدالت كيفري، قربانيان، زندانيان و مجرمان هستيم

 ما تاكيد مي كنيم كه اقدام موثر بـراي پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري نيازمنـد مداخلـه، بـه عنـوان شـركاء يـا عـامالن،            . 13

دولتها، موسسات ملي، منطقه اي، بين منطقه اي و بين المللي، سازمانهاي بين دولتـي و غيـر دولتـي و بخـش هـاي مختلـف جامعـه        

  . مدني، از جمله رسانه هاي جمعي و بخش خصوصي و همچنين شناسائي نقش ها و كمك هاي مربوطه آنها است

به منظور ريشه كنـي بـالي قاچـاق انسـان، بـه ويـژه زنـان و كودكـان، و         ما متعهد به توسعه راههاي موثر همكاري با يكديگر . 14

ما همچنين حمايت از برنامه جهاني مبارزه با قاچاق انسان كه توسط مركز بين المللي پيشگيري از جـرم  . قاچاق مهاجران هستيم

منوط به مشورت نزديك با كشورها سازمان ملل و انستيتو تحقيقاتي جرم و عدالت بين منطقه اي سازمان ملل تهيه شده است و 

را بـه عنـوان سـال هـدف      2005و بازنگري توسط كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري است را ملحوظ مي نمائيم، و سـال  

براي دستيابي به كاهش چشمگير در وقوع اين جرائم در سراسـرجهان تعيـين مـي نمـائيم و در صـورتيكه ايـن هـدف محقـق نشـود          

  .اجراي كنوني تدابير مورد نظر اقدام كنيمبراي ارزيابي 

ما همچنين متعهد به ارتقاء همكاري بين المللي و معاضدت قضائي متقابل به منظور ريشـه كنـي توليـد غيـر قـانوني و قاچـاق       . 15

جـرائم  را به عنوان سال هدف براي دستيابي به كـاهش چشـمگير ايـن     2005اسلحه، قطعات و متعلقات آن و مهمات هستيم و سال 

  . تعيين مي كنيم

ما همچنين متعهد مي شويم اقدام بين المللي قوي عليه فساد، مطابق با اعالميه مبـارزه بـا فسـاد و رشـوه خـواري در معـامالت       . 16

 جهـاني،  ذيـربط و مجـامع منطقـه اي و    تجاري بين المللي، مجموعه قوانين رفتاري براي كاركنان دولت، كنوانسـيونهاي منطقـه اي  



 

ما بر نياز مبرم به تهيه يك سند حقوقي بين المللي موثر عليه فساد، مستقل از كنوانسيون مبـارزه بـا جـرائم سـازمان     . دهيمانجام 

يافتــه فراملــي ســازمان ملــل تاكيــد مــي كنــيم، و از كميســيون پيشــگيري از جــرم و عــدالت كيفــري تقاضــا مــي كنــيم از دبيــر كــل  

رت كشـورها، يـك گـزارش تحليلـي و جـامع از كليـه اسـناد بـين المللـي مربوطـه و           درخواست نمايـد در دهمـين نشسـت آن، بـا مشـو     

ما بايد از برنامـه جهـاني عليـه فسـاد     . پيشنهاداتي به عنوان بخشي از كار مقدماتي براي تهيه يك چنين سندي، به آن ارائه دهد

اتي جـرم و عـدالت بـين منطقـه اي سـازمان      كه مشتركاً توسط مركز بين المللي پيشـگيري از جـرم سـازمان ملـل و انسـتيتو تحقيقـ      

ملل، كه منوط به مشورت نزديك با كشورها و بازنگري آن  توسط كميسيون پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري اسـت، حمايـت       

  .نمائيم

را تشـكيل   ما تائيد مي كنيم  كه مبارزه با پولشوئي و اقتصاد مجرمانه عنصر مهمي از استراتژيها عليه جـرائم سـازمان يافتـه   . 17

مي دهد، كه به عنوان يك اصل در اعالميه سياسي ناپل و طرح عمل جهاني عليه جرائم فراملي سازمان يافتـه، مصـوب كنفـرانس    

در ناپل ايتاليا برگـزار گرديـد، تعيـين شـده      1994نوامبر  23تا  21وزراي جهاني در خصوص جرائم فراملي سازمان يافته كه از 

كه موفقيت اين اقدام منوط به تاسيس نظامهاي گسترده و هماهنگي سازوكارهاي مقتضي براي مبـارزه  ما متقاعد شده ايم . است

با تطهير عوايد جرم از جمله حمايت از اقدامات ابتكاري با تمركز بر كشورها و مناطقي است كـه خـدمات مـالي فـالت قـاره اي      

  .    ارائه مي كنند كه تطهير عوايد جرم را ممكن مي سازد

ما تصميم گرفته ايم پيشنهاداتي در خصوص خط مشي مبتني بـر عمـل راجـع بـه پيشـگيري و كنتـرل جـرائم كـامپيوتري تهيـه           .18

كنيم، و ما از كميسيون پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري تقاضـا مـي كنـيم كـار در ايـن رابطـه را بـر عهـده گيـرد، و فعاليـت               

چنـين متعهـد مـي شـويم بـراي ارتقـاء قابليـت خـود بـراي جلـوگيري، تحقيـق و            مـا هم . جاري در ساير مجامع را مد نظر قـرار دهـد  

  . پيگيري جرائم مربوط به فن آوري پيشرفته و كامپيوتر فعاليت كنيم

بـر اسـاس منشـور سـازمان ملـل و بـا       . ما توجه داريم كه اعمال خشونت آميز و تروريسم همچنـان منشـاء نگرانـي عميـق هسـتند     . 19

بـراي پيشـگيري و مبـارزه بـا تروريسـم،       ه هاي مجمع عمومي مربوطه، ما بايد هماهنگ با ساير تالشهاي خـود توجه به كليه قطعنام

  . تدابير موثر، قاطع و سريع براي سركوب تروريسم در كليه اشكال و مظاهر آن اتخاذ كنيم

سبت بـه ديگـران همچنـان ادامـه دارد،     ما همچنين توجه داريم كه تبعيض نژادي، بيگانه ستيزي و اشكال مربوطه عدم اغماض ن. 20

و ما اهميت اقدامات براي وارد كردن تدابيري جهت  جلوگيري و مبارزه با جرائم مربوط به نژادپرستي، تبعيض نژادي، بيگانـه  

  .    ستيزي و اشكال مربوطه عدم تحمل ديگران در استراتژيها و ضوابط پيشگيري از جرم بين المللي را تائيد مي كنيم



 

ما اراده راسخ خود براي مبارزه با خشونت ناشي از عدم تحمل بر اساس قوميـت را تائيـد مـي كنـيم، و مصـمم هسـتيم كمـك         .21

شـاياني در مقولـه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري بـه كنفـرانس جهـاني عليـه نژادپرسـتي، تبعـيض نـژادي، بيگانـه سـتيزي و                

  .ماشكال مربوطه عدم اغماض نسبت ديگران ارائه دهي

ما تصديق مي كنيم كه استانداردها و موازين سازمان ملل در پيشگيري از جرم و عـدالت كيفـري   بـه تالشـها بـراي مقابلـه       . 22

ما همچنين اهميـت اصـالح زنـدان، اسـتقالل قـوه قضـائيه و مقامـات پيگـرد قـانوني، و مجموعـه قـوانين            . موثر با جرم كمك مي كند

مـا بـه نحـو مقتضـي تـالش خـواهيم كـرد كـه از اسـتانداردها و مـوازين           . د تائيـد قـرار مـي دهـيم    رفتار براي كاركنان دولت را مـور 

مــا تعهــد مــي كنــيم قــواين . ســازمان ملــل در پيشــگيري از جــرم و عــدالت كيفــري  در رويــه قضــائي و قــانون ملــي اســتفاده نمــائيم

ت الزم بـراي كاركنـان مربوطـه و تقويـت موسسـات      مربوطه و رويه هاي اداري را به نحو مقتضي و با هدف ارائـه آمـوزش و تربيـ   

  . مسئول در امر عدالت كيفري مورد بازنگري قرار دهيم

ما اهميت و ارزش نمونه معاهدات پيرامون همكاري بين المللـي در موضـوعات جنـائي را بـه عنـوان ابـزار مهمـي بـراي توسـعه          . 23

از جرم و عدالت كيفري درخواست مي كنيم از مركز بين المللي  همكاري بين المللي تصديق مي كنيم، و از كميسيون پيشگيري

پيشگيري از جرم سازمان ملل تقاضا كند مجموعه استانداردها و موازين سازمان ملل در پيشگيري از جرم و عـدالت كيفـري را   

  . دارند، تجديد نمايدبه منظور ارائه تازه ترين نسخه هاي نمونه معاهدات را به كشورهائي كه قصد استفاده از آنها را 

ما همچنين با نگراني عميق تائيد مي كنيم كه نوجوانان در شرايط دشوار اغلب در خطر تبديل شدن به بزهكاران هستند و . 24 

يا داوطلباني آسان براي استخدام توسط گروههاي تبهكاري، از جمله گروههاي فعال در جرائم فراملي سازمان يافتـه، هسـتند و   

ويم اقدامات متقابل براي پيشگيري از اين پديده رو به رشد را انجام دهيم و در صورت لزوم مقرراتي براي عدالت متعهد مي ش

نوجوانان در استراتژيهاي توسعه بين المللي و طرحهاي توسعه ملـي بگنجـانيم، و اداره عـدالت نوجوانـان را در سياسـتهاي مـالي       

  . خود براي همكاري در امر توسعه وارد كنيم

ما تصديق مي كنيم كه استراتژيهاي جامع پيشـگيري از جـرم در سـطوح بـين المللـي، ملـي، منطقـه اي و محلـي بايـد بـه علـل            . 25

ريشه اي و عوامل مخاطره آميز مربوط به جـرم و بـزه ديـدگي از طريـق سياسـت هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، بهداشـتي، تربيتـي و           

استراتژيها هستيم، ضمن آنكه بر موفقيت اثبات شده ابتكارات در زمينه پيشگيري در ما خواستار توسعه اين . دادگستري بپردازد

  . كشورهاي مختلف واقف هستيم و اطمينان داريم كه جرم مي تواند با بكارگيري و تبادل مهارتهاي جمعي كاهش يابد

نحو مقتضي و بـا ارتقـاء جايگزينهـاي     ما متعهد مي شويم رشد و تراكم جمعيت زندان و بازداشتهاي پيش از محاكمه را به. 26

  .امن و موثر براي زندان، مهار نمائيم



 

ــد            . 27 ــان جــرم مانن ــت از قرباني ــي در حماي ــين الملل ــه اي و ب ــي، منطق ــل مل ــا مصــمم هســتيم در صــورت اقتضــاء طرحهــاي عم م

اي كشـورها جهـت بـازنگري در    را به عنوان تـاريخ هـدف بـر    2002سازوكارهاي ميانجيگري و عدالت ترميمي تهيه نمائيم، و سال 

رويه هاي مربوطه و توسعه خدمات حمايت از قربانيـان و ارتقـاء آگـاهي پيرامـون حقـوق قربانيـان و مطالعـه در خصـوص تاسـيس          

  . صندق هاي ويژه قربانيان، عالوه بر توسعه و اجراي خط مشي هاي حمايت از شهود، تعيين مي كنيم

نامـه هـاي عـدالت ترميمـي كـه حقـوق، نيازهـا و منـافع قربانيـان، مجرمـان، اجتماعـات و كليـه             ما توسعه سياستها، رويه هـا و بر . 28

  . طرفهاي ديگر را رعايت مي كنند، مورد حمايت قرار مي دهيم

ما از كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري  درخواست مي كنيم تدابير خاصي براي اجراء و پيگيـري تعهـداتي كـه    . 29

  .ضر اعالم نموده ايم، اتخاذ كنددر اعالميه حا

  

  پرداختن به چالشهاي قرن بيست ويكم: طرحهاي عمل براي اجراي اعالميه وين در خصوص جرم و عدالت. 35

  

  اقدام عليه جرائم سازمان يافته فراملي . 1

پرداختن به : م و عدالتاعالميه وين در خصوص جر" 10و  7، 6، 5به منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجام شده در بندهاي . 1

و به منظور تسهيل امضاء، تصويب و تنفيذ و اجراي تدريجي كنوانسيون مبـارزه بـا جـرائم سـازمان      "چالشهاي قرن بيست ويكم

  . يافته فراملي سازمان ملل و پروتكل هاي مربوطه آن، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

وانسيون و پروتكل هـاي مربوطـه را امضـاء نكـرده انـد بايـد در اسـرع وقـت در ايـن خصـوص اقـدام            كشورهائي كه تا كنون كن. 2

نمايند، و كشورهائي كـه ايـن اسـناد قـانوني را امضـاء كـرده انـد بايـد از هـيچ كوششـي بـراي تصـويب آنهـا در اسـرع وقـت دريـغ                 

مربوطه تعيين و به مناسب ترين و سـريعترين وجهـي   هر كشور اولويتهائي براي اجراي موثر كنوانسيون و پروتكل هاي . نورزند

كشـورها، بـه صـورت انفـرادي يـا جمعـي، تـالش خواهنـد         . خواهـد نمـود   مفاد اين اسناد قانوني را به طور كامل و بي نقص اعمـال 

  :كرد تا به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت بعمل آورند

  رويه هاي كيفري و ساير موضوعات را ايجاد يا تقويت كند؛توسعه قوانيني كه تنبيهات، اختيارات تفتيشي، ) الف(

ظرفيت سازي، از جملـه بـا هـدف همكـاري، از طريـق تقويـت سيسـتم هـاي پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري، تاسـيس يـا               ) ب(

  گسترش موسسات مسئول در امر پيشگيري، كشف و كنترل جرائم سازمان يافته فراملي؛



 

اي آموزشي براي قضات، دادستانها، پرسنل اجراي قـانون و سـاير افـراد يـا موسسـات مسـئول در امـر        ارائه يا بهبود برنامه ه) ج(

  پيشگيري، كشف و كنترل جرائم سازمان يافته فراملي؛

ــه و در         ) د( ــي در جــرائم ســازمان يافت ــد كل ــي در خصــوص روشــها و فعاليتهــا و رون ــادل اطالعــات و مهــارت تحليل توســعه و تب

فعاليتهاي افراد يا گروههاي خاص مظنون به شركت در جرائم سازمان يافتـه، بـه ميـزان هماهنـگ بـا       خصوص هويت، وضعيت و

  قوانين ملي و توافقنامه ها و ترتيبات بين المللي؛

  .ارتقاء كلي استراتژيهاي موثر كنترل جرم) ه(

  :كشورها همچنين تالش خواهند كرد تا به نحو مقتضي. 3

لمللي پيشگيري از جرم دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم دبيـر خانـه بـه منظـور ارتقـاء      از تالشهاي مركز بين ا) الف(

تصويب كنوانسيون و پروتكل هاي مربوطـه از طريـق سـمينارهاي منطقـه اي و ارائـه كمـك قبـل و بعـد از تصـويب بـه كشـورهاي            

  كمك، حمايت نمايند؛يا ساير اشكال / امضاء كننده از طريق ارائه كمك هاي مالي، كارشناسي و

به طور مسـتمر سـطح عمـومي كمكهـاي خـارج از بودجـه خـود را افـزايش دهنـد و مبنـاي اعطـاي كمـك مركـز را بـه منظـور                ) ب(

دسترسي به منابع فني و مادي مقتضي براي پروژه هاي تهيـه شـده در حمايـت از كنوانسـيون و پروتكـل هـاي مربوطـه و همچنـين         

  تقويت و گسترش دهند؛ساير پروژه ها و برنامه ها، 

همكاري بين المللي را با هدف ايجاد محيطي مسـتعد بـراي مبـارزه بـا جـرائم سـازمان يافتـه، ارتقـاء رشـد و توسـعه پايـدار و            ) ج(

  .ريشه كني فقر و بيكاري تقويت كنند

  

  اقدامات بين المللي . ب

نهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط بـه نحـو مقتضـي و    مركز بين المللي پيشگيري از جرم سازمان ملل با همكاري ساير سازما. 4

  :مطابق با قطعنامه حاضر

ســمينارهائي در ســطح بــاال بــراي افــزايش آگاهيهــا در خصــوص كنوانســيون و پروتكــل هــاي مربوطــه از ســوي كشــوها،      ) الــف( 

  سازمانهاي بين دولتي وغير دولتي و ساير گروهها يا افراد ذينفوذ برگزار خواهد كرد؛

كشورها را در توسعه قوانين و مقررات كمك خواهـد كـرد و سـاير همكاريهـاي كارشناسـي و فنـي بـراي تسـهيل تصـويب و          ) ب(

  اجراي اسناد حقوقي را حسب درخواست آنها ياري خواهد رسانيد؛

مقوله هـاي مـرتبط    كشورها را در ابداء يا ارتقاء همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه در مقوله هاي مشمول كنوانسيون، به ويژه) ج(

  با استفاده از فن آوري ارتباطي نوين، حسب درخواست آنها، كمك خواهد كرد؛



 

بــه طــور معمــول بــه جمــع آوري و تجزيــه و تحليــل اطالعــات در خصــوص جــرائم ســازمان يافتــه فراملــي بــا مشــورت كشــورهاي  ) د(

  عالقمند مبادرت مي نمايد؛

يــل عميــق تــر و جــامع تــر از الگوهــا و رونــدها و نقشــه بــرداري جغرافيــائي از    يــك بانــك اطالعــاتي بــراي ايجــاد امكــان تحل  ) ه(

استراتژيها و فعاليتهاي انجام شده توسط گروههاي جنائي سازمان يافته، و بهترين رويه ها براي مبارزه با جرائم سـازمان يافتـه   

  فراملي با مشورت كشورهاي عالقمند، را پشتيباني مي نمايد؛

  اتي از قوانين ملي مربوطه را ايجاد و پشتيباني مي نمايد؛يك بانك اطالع) و(

كمينــه ويــژه تهيــه كنوانســيون عليــه جــرائم ســازمان يافتــه فراملــي را در تهيــه مقــررات و رويــه هــا بــراي كنفــرانس اعضــاي      ) ز(

  كنوانسيون حمايت مي نمايد؛

  .تيباني مي نمايدكنفرانس اعضاي كنوانسيون را با ارائه حمايت كلي و دبير خانه اي پش) ح(

  

  اقدام عليه فساد. 2

اعالميه وين به منظور تهيه يك سند حقوقي بـين المللـي عليـه فسـاد      16به منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 5

  . و تهيه و اجراي ساير تدابير و برنامه ها براي پيشگيري و مبارزه با فساد، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

  :كشورها، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 6

 61/55مشاركت كامل در جلسات كميته ويـژه بـراي مـذاكره در خصـوص يـك كنوانسـيون عليـه فسـاد كـه پيـرو قطعنامـه            ) الف(

  مطرح شده است؛ 2000دسامبر  4مجمع عمومي مورخ 

ارتقاء مشاركت كامل و موثر كشورهاي در حال توسعه، به خصوص كشورهاي كمتر توسعه يافته، در مذاكرات كميته ويـژه؛  ) ب(

  اين امر ممكن است از طريق ارائه منابع خارج از بودجه به مركز بين المللي پيشگيري از جرم صورت پذيرد؛

، ضمن در نظر گرفتن اسـناد حقـوقي   2003ملل عليه فساد تا پايان سال تالش براي نهائي كردن كنوانسيونهاي آتي سازمان ) ج(

  موجود عليه فساد و، حسب ارتباط، كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي سازمان ملل؛

ن ملـل  آغاز به توسعه تدابير تقنيني، اداري و ساير تدابير بـراي تسـهيل تصـويب و اجـراي مـوثر كنوانسـيونهاي آتـي سـازما        ) د(

  .عليه فساد، از جمله تدابير داخلي عليه فساد و تدابيري براي حمايت از همكاري موثر با ساير كشورها

  :كشورها تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي با انجام اقدامات زير با فساد داخلي مقابله كنند. 7



 

  ارزيابي در خصوص انواع، علل، تبعات و هزينه هاي فساد؛) الف(

ه و تدوين اسـتراتژيهاي ملـي و طرحهـاي عمـل عليـه فسـاد، بـر اسـاس مشـاركت گسـترده بخـش هـاي مختلـف دولـت و               توسع) ب(

  جامعه مدني؛

  تعيين و تصريح جرائم داخلي مقتضي، اختيارات تفتيشي و رويه هاي كيفري براي پرداختن به فساد و معضالت مربوطه؛) ج(

يا تضمين استقالل بيشـتر و  / ، به ويژه موسسات عدالت كيفري، براي ايجاد وتقويت موسسات و سيستم هاي ملي اداره امور) د(

  مقاومت در برابر عناصر ذينفوذ فاسد؛

پشتيباني و استقرار موسسات و ساختارهائي بـراي دسـتيابي بـه شـفافيت بيشـتر و مسـئوليت پـذيري عمـومي در دولـت، بخـش           ) ه(

  تجاري و ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مهم؛

توسعه مهارتها در تدابير مقابله با فساد و تربيت و آموزش مسووالن در باره ماهيت و عواقب فساد و چگونگي مبارزه مـوثر  ) و(

  .با آن

  :كشورها تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي با انجام اقدامات زير با فساد فراملي مقابله كنند. 8

  موجود عليه فساد، به نحو مقتضي؛امضاء، تصويب و اجراي اسناد بين المللي ) الف(

  پيگيري مقتضي تدابير بين المللي عليه فساد و پيشنهادات در سطح ملي مطابق قانون ملي؛) ب(

توسعه و ارتقاء توان داخلي بـراي همكـاري بـين المللـي در زمينـه هـاي ضـد فسـاد، از جملـه پـرداختن بـه مسـاله اعـاده عوايـد               ) ج(

  حاصل از فساد مالي؛

ش آگاهيها از سوي ادارات دولتي ذيربط  يا وزارتخانه هائي مانند وزارت دادگسـتري، كشـور، امـور خارجـه و همكـاري      افزاي) د(

  در زمينه توسعه نسبت به جديدت معضالت ناشي از فساد فراملي و نياز به حمايت از تدابير موثر عليه آن؛

ا در برنامه هاي عليه فساد، به طور مستقيم و از طريـق حمايـت   ارائه كمك مادي و فني و ساير انواع حمايت از ساير كشوره) ه(

  مالي از برنامه جهاني عليه فساد؛

كاهش موقعيت ها براي انتقال و كتمان عوايد حاصل از فساد، و تدابيري براي پرداختن به مساله بازگرداندن عوايد فسـاد  ) و(

امل اجراي تـدابير مبـارزه بـا پولشـوئي، پيـرو كنوانسـيون مبـارزه بـا         مالي به كشورهاي مبداء؛ اقدامات در اين زمينه ممكن است ش

  .جرائم سازمان يافته فراملي و ساير اسناد حقوقي بين المللي، و توسعه و اجراي تدابير جديد باشد

  

  اقدامات بين المللي . ب



 

ذيـربط بـه نحـو مقتضـي و مطـابق بـا        مركز بين المللي پيشگيري از جرم با همكاري ساير سـازمانهاي منطقـه اي و بـين المللـي    . 9

  :قطعنامه حاضر

ارائه دانش كارشناسي اساسي و خدمات دبيرخانه اي كامل بـه كميتـه ويـژه بـراي مـذاكره پيرامـون يـك كنوانسـيون عليـه          ) الف(

  فساد در جريان كار آن؛

ورهاي كمتر توسـعه يافتـه در   تضمين مشاركت كامل و موثر كشورهاي در حال توسعه با كمك كشورهاي عضو، به ويژه كش) ب(

  كار كميته ويژه، از جمله از طريق پوشش دادن هزينه هاي محلي و مسافرتي؛

ارائه همكاري فني به كشورها حسب درخواست آنهـا بـه منظـور تسـهيل تصـويب و اجـراي كنوانسـيونهاي آتـي سـازمان ملـل           ) ج(

  عليه فساد؛

به و چند جانبه در مقوله هاي مشمول كنوانسيون آتـي سـازمان ملـل عليـه     كمك به كشورها در آغاز و تشديد همكاري دوجان) د(

  فساد؛

پشتيباني يك بانك اطالعاتي از ارزيابيهاي ملي موجود در خصوص فساد در يك فرمت استاندارد و مجموعه اي از بهترين ) ه(

  روشها عليه فساد؛

  تسهيل تبادل مهارتها و تجارب بين كشورها؛) و(

  يد رساله ها و نوشته ها در خصوص تدابير عملي عليه فساد؛اصالح و تجد) ز(

تهيه پروژه هاي همكاري فني براي پيشگيري و مبارزه با فساد به منظور كمك به كشورها حسب درخواست آنهـا در زمينـه   ) ح(

  .اجراي اين پروژه ها در چارچوب برنامه جهاني عليه فساد

  

  اقدام عليه قاچاق اشخاص . 3

اعالميه وين براي اتخاذ تدابير عاجل ومـوثر بـا هـدف پيشـگيري و      14اجراء و پيگيري تعهدات انجام شده در بند  به منظور. 10

مبارزه با قاچـاق اشـخاص، بـه ويـژه زنـان و كودكـان، و بـا هـدف ارتقـاء همكـاري بـين كشـورها در ايـن راسـتا، تـدابير ويـژه زيـر                  

  . پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

  :ا، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنندكشوره. 11



 

تهيه و تبادل اطالعات و دانش تحليلي در خصوص ماهيت و دامنـه فعاليتهـاي قاچـاق در سـطح داخلـي و منطقـه اي و در       ) الف(

اق به ميزان هماهنگ با قوانين ملي و توافقنامه هـا و  خصوص هويت، ابزار و روشهاي قاچاقچيان شناخته شده يا سازمانهاي قاچ

  ترتيبات بين المللي؛

تصويب يا تقويت قوانين و رويه هاي موثر براي پيشگيري و مجازات قاچاق اشخاص و تدابير موثر براي حمايت و محافظت ) ب(

  از قربانيان و شهود اين نوع قاچاق؛

  د جسمي، رواني و اجتماعي قربانيان قاچاق انسان؛در نظر گرفتن تدابيري براي حفاظت و بهبو) ج(

حمايت و همكاري با سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي و ساير سازمانها و عناصر جامعـه مـدني، بـه نحـو مقتضـي، در      ) د(

  موضوعات مربوط به قاچاق اشخاص،

راي در دسـترس قـرار دادن ايـن اطالعـات بـراي      بازنگري و ارزيـابي كـارائي تـدابير داخلـي عليـه قاچـاق اشـخاص و اقـدام بـ         ) ه(

  تطبيق و تحقيق در خصوص اتخاذ تدابير موثرترعليه اين نوع قاچاق؛

  تهيه و نشر اطالعات عمومي در باره قاچاق اشخاص، براي آموزش دادن به قربانيان بالقوه اين نوع قاچاق؛) و(

  اي تدابيري عليه قاچاق اشخاص؛تقويت توانائي براي همكاري بين المللي جهت تهيه و اجر) ز(

  در نظر گرفتن كمكهاي داوطلبانه براي حمايت از اجراي برنامه جهاني عليه قاچاق انسان؛) ح(

  .تهيه منابع بيشتر براي حمايت از توسعه و اجراي استراتژيهاي ملي و منطقه اي عليه قاچاق اشخاص) ط(

  

  اقدامات بين المللي . ب 

گيري از جرم با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي، و مطـابق بـا     مركز بين المللي پيش. 12

  :قطعنامه حاضر

پروژه هاي همكاري فني باهدف پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان و براي حفاظت از قربانيان و شهود اين نوع قاچـاق،  ) الف(

اجراي اين قبيل پروژه ها در چارچوب برنامه جهـاني عليـه قاچـاق اشـخاص، را     براي كمك به كشورها حسب درخواست آنها در 

  تهيه مي نمايد؛

يك بانك اطالعاتي حاوي اطالعات پيرامون ماهيت و دامنه قاچاق اشخاص و بهترين روشـهاي پيشـگيري و كنتـرل آن، بـا     ) ب(

  تيباني مي نمايد؛همكاري انستيتو تحقيقاتي جرم و عدالت بين منطقه اي سازمان ملل، را پش

  .ابزار دستيابي به تدابيري عليه قاچاق انسان را توسعه مي بخشد) ج(

  



 

  اقدام عليه قاچاق مهاجران. 4

اعالميه وين و براي اتخاذ تدابير عاجل و موثر با هدف پيشـگيري   14به منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 13

  . منظور ارتقاء همكاري بين كشورها در اين رابطه، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گرددو مبارزه با قاچاق مهاجران، و به 

  

  اقدامات ملي. الف

 :كشورها، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 14

اليتهاي قاچاق مهـاجران در سـطح داخلـي و منطقـه     تهيه و تبادل اطالعات و دانش تحليلي در خصوص ماهيت و دامنه فع) الف(

اي و در خصوص هويت، ابـزار و روشـهاي قاچاقچيـان يـا سـازمانهاي قاچـاق شـناخته شـده بـه ميـزان هماهنـگ بـا قـوانين ملـي و               

  توافقنامه ها و ترتيبات بين المللي؛

مهــاجران و تــدابيري بــراي حمايــت و درصــورت لــزوم، تصــويب يــا تقويــت قــوانين مــوثر بــراي پيشــگيري و مجــازات قاچــاق   ) ب(

محافظت از حقوق مهاجران قاچاق شده و شهود در موارد اين نوع قاچاق، مطابق بـا پروتكـل مبـارزه بـا قاچـاق مهـاجران از راه       

  زمين، دريا و هوا، كه تكميل كننده كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي سازمان ملل است؛

راي حفاظت از حقوق اساسي مهاجران قاچـاق شـده و ،در حـد تـوان، شـهود در مـوارد قاچـاق بـه منظـور          اجراي تدابيري ب) ج(

مراقبت كردن از آنها در برابـر خشـونت و اتخـاذ تـدابير مقتضـي در مـواردي كـه، در جريـان قاچـاق، زنـدگي، ايمنـي يـا حيثيـت              

  انساني مهاجران به مخاطره افكنده مي شود؛

سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي و ساير سازمانها و عناصر جامعـه مـدني، بـه نحـو مقتضـي، در      حمايت و همكاري با ) د(

  موضوعات مربوط به قاچاق مهاجران،

بازنگري و ارزيابي كارائي تدابير داخلـي عليـه قاچـاق مهـاجران و اقـدام بـراي در دسـترس قـرار دادن ايـن اطالعـات بـراي            ) ه(

  خاذ تدابير موثرتر؛تطبيق و تحقيق در خصوص ات

تهيه و نشر اطالعات عمومي در باره قاچاق اشخاص، بـراي آمـوزش دادن مسـئوالن، عمـوم مـردم و مهـاجران بـالقوه در بـاره         ) و(

  ماهيت واقعي اين نوع قاچاق، از جمله فعاليت گروههاي جنائي سازمان يافته و خطرات ممكن براي مهاجران قاچاق؛

  .كاري بين المللي جهت تهيه و اجراي تدابيري عليه قاچاق مهاجرانتقويت توانائي براي هم) ز(

  

  اقدامات بين المللي . ب



 

مركز بين المللي پيشگيري از جرم با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللـي ذيـربط بـه نحـو مقتضـي و مطـابق بـا        . 15

ارزه بـا قاچـاق مهـاجران تهيـه مـي كنـد ضـمن آنكـه از         قطعنامه حاضر، يك سري پروژه هاي همكاري فني بـراي پيشـگيري و مبـ   

حقوق مهاجران قاچاق شده حفاظت مي نمايد تا بـدين نحـو كشـورها را حسـب درخواسـت آنهـا در اجـراي ايـن پـروژه هـا يـاري            

 .دهد

  

  اقدام عليه توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه، قطعات و متعلقات آنها و مهمات. 5 

اعالميه وين و به منظور اتخاذ تدابير عاجل و موثر حسـب اقتضـاء    15يري تعهدات انجام شده در بند به منظور اجراء و پيگ. 16

براي كاهش موارد توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه، قطعات و متعلقات آنها و مهمات و فعاليتهـاي مجرمانـه مربوطـه، مطـابق بـا      

، قطعات و متعلقات آنها و مهمات، كـه تكميـل كننـده كنوانسـيون مبـارزه      مفاد پروتكل مقابله با توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه

  .با جرائم سازمان يافته فراملي سازمان ملل است، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

 :كشورها، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 17

تصويب و تقويت رويه ها و قوانين ملي، و به ويژه رويه هاي مربوط به جرائم كيفري و تشريفات مصادره، كشـف، توقيـف،   ) لفا(

  ضبط و نگهداري اسلحه، قطعات و متعلقات آنها و مهمات؛

  اجراي شرايط مربوط به نگهداري سوابق مربوط به اسلحه، مارك اسلحه و از رده خارج كردن اسلحه؛) ب(

ايجاد و پشتيباني سيستم هاي موثر براي صدور مجوز يا جواز واردات، صادرات و ترانزيت اسلحه، قطعات و متعلقـات آنهـا    )ج(

  و مهمات؛

اتخاذ تدابير اداري و حقوقي مقتضي براي پيشگيري از فقدان، سرقت يا انحراف اسلحه، براي مبادلـه اطالعـات مربوطـه در    ) د(

  وجانبه، منطقه اي و بين المللي، از جمله از طريق تبادل اطالعات و معاضدت فني؛خصوص اسلحه و براي همكاري د

اقدام در خصوص ايجاد يك چارچوب قانوني موثر براي فعاليتهاي عناصر فعال در واسطه گري در امر معامالت مربـوط بـه   ) ه(

  .واردات، صادرات و ترانزيت اسلحه

  

  اقدامات بين المللي . ب



 

للي پيشگيري از جرم با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيـربط بـه نحـو مقتضـي و مطـابق بـا       مركز بين الم. 18

 :قطعنامه حاضر

پروژه هـاي همكـاري فنـي بـه منظـور پيشـگيري، مبـارزه و ريشـه كنـي قاچـاق اسـلحه، قطعـات و متعلقـات آنهـا و مهمـات و                 )الف(

متقاضي، به ويژه كشورهاي در حـال توسـعه و كشـورهاي بـا اقتصـاد در حـال گـذر        فعاليتها مربوطه را براي كمك به كشورهاي 

  در اجراي اين پروژه ها تهيه مي نمايد؛

يك پايگاه اطالعاتي از مقررات اسلحه منطقه اي و ملي موجود و روشهاي اجـراي قـوانين مربوطـه و همچنـين بهتـرين رويـه       ) ب(

  .يباني مي نمايدهاي مربوط به تدابير كنترلي را ايجاد و پشت

  

  اقدام عليه پولشوئي . 6

اعالميـه ويـن و بـه منظـور توسـعه، اتخـاذ و اجـراي قـوانين داخلـي           17به منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجـام شـده در بنـد    . 19

مطابق با  موثر، مقررات و تدابير اداري براي پيشگيري، كشف و مبارزه با پولشوئي داخلي و فراملي با همكاري سايركشورها، و

مفـاد اسـناد بـين المللـي مربوطـه، بـه خصـوص كنوانسـيون مبــارزه بـا جـرائم سـازمان يافتـه فراملـي سـازمان ملـل، و بـا اســتفاده از                 

ابتكــارات مربوطــه ســازمانهاي منطقــه اي، بــين منطقــه اي و چنــد جانبــه عليــه پولشــوئي بــه عنــوان يــك راهنمــا، تــدابير ويــژه زيــر  

  .پيشنهاد مي گردد

 

  قدامات مليا. الف

  :كشورها، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 20

اتخاذ تدابير جامع بـراي برخـورد مـوثر بـا معضـل پولشـوئي در كليـه ابعـاد آن، بـا مشـاركت كليـه وزارتخانـه هـا، ادارات و              ) الف(

 مالي؛ موسسات ذيربط و با مشورت نمايندگان بخش 

تالش براي تضمين اينكه قوانين داخلي به طرز مقتضي فعاليتهـا و روشـهاي مـورد اسـتفاده بـراي كتمـان، تبـديل يـا انتقـال          ) ب(

كنوانسـيون مبـارزه بـا جـرائم سـازمان يافتـه فراملـي         6عوايد حاصل از جرم به منظور تغييرماهيت يا اصل عوايد، مطابق با ماده 

  نمايد؛سازمان ملل، جرم تلقي مي 

تالش بـراي تضـمين اينكـه اختيـارات قـانوني، تفتيشـي و بازرسـي مقتضـي بـه منظـور كشـف و شناسـائي فعاليتهـاي پولشـوئي               ) ج(

  وجود داشته باشد؛



 

تالش براي تضمين اينكه اختيارات قضـائي و تحقيقـي بـراي ممكـن سـاختن شناسـائي، رديـابي، توقيـف، مصـادره و نگهـداري           ) د(

  ه باشد؛عوايد جرم وجود داشت

تالش براي تضمين اينكه اختيارات قانوني مناسب وجود داشته باشد و منابع اداري در دسترس باشد تا پاسخگوئي به موقـع و  ) ه(

  موثر به درخواستهاي كشورها در موارد مربوط به پولشوئي امكان پذير باشد؛

ي براي كمك به ساير كشـورها در توسـعه، پـيش نـويس يـا      هماهنگ با ترتيبات چندجانبه موجود، تهيه پروژه ها يا برنامه هائ) و(

ارتقاء قوانين، مقررات و رويه هاي اداري عليه پولشوئي، از جمله برنامه جهاني عليه پولشوئي و ساير فعاليتها يا پروژه ها ئي كه 

  در حمايت از اجراي كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي سازمان ملل است؛

ليتها يا برنامه هائي براي آموزش مسئوالن يا تبادل تجارب در زمينـه مبـارزه بـا پولشـوئي، ماننـد كارگاههـا و سـمينارهاي        فعا) ز(

  .آموزشي

  

  اقدامات بين المللي . ب

دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين ا لمللي ذيربط، بـه نحـو مقتضـي و    . 21

طابق با قطعنامه حاضر، فعاليتهاي همكاري فني را به منظور پيشگيري و مبارزه با پولشوئي و كمك به كشـورهاي متقاضـي در   م

  .اجراي اين فعاليتها، توسعه مي دهد

  

  اقدام عليه تروريسم . 7

ير مـوثر، قـاطع و عاجـل بـراي     اعالميه وين و بـه منظـور اتخـاذ تـداب     19به منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 22

پيشگيري و مبارزه با فعاليتهاي مجرمانه انجام شده با هدف گسترش تروريسـم در كليـه اشـكال و مظـاهر آن، تـدابير ويـژه زيـر        

  .پيشنهاد مي گردد

 

  اقدامات ملي . الف

 :ت كنندكشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد، به نحو مقتضي، از اقدامات زير حماي. 23

  امضاء و تصويب اسناد بين المللي مربوط به تروريسم؛) الف(



 

انجــام تحقيــق و گــردآوري اطالعــات در بــاره فعاليتهــاي جنــائي انجــام شــده درجهــت گســترش تروريســم در كليــه اشــكال و   ) ب(

حمايـت از كـار مشـابه در    مظاهر آن از جمله هويت، وضعيت و فعاليتهاي افراد و گروههاي خاص دخيل در اين گونه فعاليتها، و

  سطح بين المللي، به ميزان هماهنگ باقوانين ملي و ترتيبات و توافقنامه هاي بين المللي؛

بازنگري در رويه ها و قوانين داخلي مربوطه خـود بـه منظـور دسـتيابي بـه راهكارهـاي داخلـي مـوثر عليـه تروريسـم و جـرائم            ) ج(

  رد مقتضي با ساير كشورها و اجراي موثر اسناد بين المللي مربوطه؛مربوطه، توانائي مضاعف براي همكاري در موا

تقويت همكاري بين موسسات مبارزه با تروريسم و موسسات مبارزه با جرم؛ ايـن ممكـن اسـت شـامل تاسـيس دفاترارتبـاطي يـا        ) د(

  دل اطالعات باشد؛مجاري ارتباط بين موسسات مبارزه با تروريسم و موسسات مبارزه با جرم به منظور ارتقاء تبا

  .  مشاركت داوطلبانه براي حمايت از اجراي فعاليت هاي پيشگيري از تروريسم مركز بين المللي پيشگيري از جرم) ه(

  

  اقدامات بين المللي. ب

مركز بين المللي پيشگيري از جرم بـا همكـاري سـاير سـازمانهاي منطقـه اي و بـين المللـي ذيـربط و بـا همـاهنگي دفتـر امـور             . 24

  :حقوقي دبير خانه، به نحو مقتضي، و مطابق با قطعنامه حاضر

اقداماتي براي ارتقاء اسناد بين المللي مربوطه انجام مي دهد و كشورها را تشويق به امضاء وتصويب اين اسناد مي نمايـد  ) الف(

  و، در صورت امكان، در اجراي اين اسناد حسب درخواست به كشورها كمك مي نمايد؛

اري كشورهاي عضو اقداماتي براي ارتقاء آگاهي عمومي پيرامون ماهيت و دامنه تروريسم بين المللـي و رابطـه آن بـا    با همك) ب(

  جرم، از جمله جرائم سازمان يافته، اتخاذ مي نمايد؛

  به پشتيباني از بانك اطالعاتي موجود درخصوص تروريسم ادامه مي دهد؛) ج(

و نشر اطالعات راجع بـه ارتبـاط بـين تروريسـم و فعاليتهـاي مجرمانـه مربوطـه كمـك          به كشورهاي عضو از طريق جمع آوري) د(

  تحليلي ارائه ميدهد؛

اگر مراحل پيشرفته تر كار ايجاب نمايد، پيشـنهادهاي مهمـي بـراي مالحظـه توسـط كشـورهاي عضـو بـه منظـور تقويـت تـوان            ) ه(

  ؛اي خود را، در رسالت خود، تهيه و ارائه خواهد كردمركز جهت توسعه و اداره عنصر پيشگيري از تروريسم درفعاليته

  

  اقدام در خصوص پيشگيري از جرم .8

اعالميـه ويـن بـا هـدف تـدوين اسـتراتژيهاي پيشـگيري از جـرم          25به منظـور اجـراء و پيگيـري تعهـدات انجـام شـده در بنـد        . 25

  .محلي، ملي و بين المللي، تدابير زير پيشنهاد مي گردد



 

  

  لي اقدامات م. الف

  :كشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد، به نحو مقتضي، از اقدامات زير حمايت كنند. 26

ارتقاء همكاري نزديك بين بخش هاي مختلف جامعه از جمله خدمات دادگستري، بهداشت، آموزش و پرورش و اجتمـاعي  ) الف(

  ماع حائز اهميت است؛و مسكن كه براي حمايت از پيشگيري از جرم موثر بر پايه اجت

همكاري نزديك با عناصر جامعه مدني و كمك به آنها در توسـعه، انتخـاب و ارتقـاء ابتكـارات در زمينـه پيشـگيري از جـرم        ) ب(

ضمن در نظر داشتن اهميت اقدام بر پايه رويـه هـاي اثبـات شـده در صـورت امكـان و انتخـاب تـوازن بـين رويكردهـاي مختلـف بـا             

  پايه اجتماع؛پيشگيري از جرم بر 

  ارتقاء ارزيابي كارائي برنامه هاي پيشگيري از جرم؛) ج(

  توسعه روشهائي كه در صدد هستند قربانيان جرم را از بزه ديدگي مجدد بازدارند؛) د(

 توسعه و اجراي برنامه هاي منطبق با شرايط و ساير برنامه هاي پيشگيري از جـرم بـا در نظـر داشـتن نيـاز بـه پرهيـز از هـر        ) ه(

  نوع تخلف از آزاديهاي مدني؛

همكاري با ساير دولتها و سـازمانهاي غيـر دولتـي در توسـعه و نشـر ابتكـارات موفقيـت آميـز در زمينـه پيشـگيري از جـرم و            ) و(

دانش تخصصي و مهارت در روشهاي پيشگيري از جرم، از جمله برنامه هاي تربيتي و ارتقاء آگاهي عموم در بـاره پيشـگيري از   

و مشاركت هائي كه افراد، خانواده ها، اجتماعات و كليه سطوح دولـت مـي تواننـد بـه اجتماعـات صـلح طلـب و آرامتـر          جرم موثر

  ارائه دهند؛

بررســي اينكــه چگونــه مــي تــوان بــه تالشــهاي جمعــي كشــورها بــراي تــدوين يــك اســتراتژي بــين المللــي جــامع جهــت پيشــبرد   ) ز(

  ؛پيشگيري از جرم با محوريت اجتماع كمك كرد

برداشتن گامهائي براي وارد كردن تدابيري به منظور پيشگيري و مبارزه با جـرائم ناشـي از نـژاد پرسـتي، تبعـيض نـژادي،       ) ح(

  .بيگانه ستيزي و اشكال مربوطه ناسازگاري در استراتژيهاي ملي  پيشگيري از جرم

  

  اقدامات بين المللي . ب

ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي، و مطـابق بـا     با همكاري  مركز بين المللي پيشگيري از جرم. 27

  : قطعنامه حاضر



 

مهارت پيشگيري از جرم را كه با دقـت از روشـهاي اثبـات شـده در شـرايط كشـورهائي كـه ايـن روشـها قـرار اسـت اجـرا             ) الف(

  اس شده است، توسعه و ارتقاء مي دهد؛شوند، با استفاده از سمينارها، برنامه ها و ساير ابزارهاي آموزشي اقتب

در صــورت درخواســت يــك كشــور يــا چنــد كشــور، آگــاهي عمــومي و فعاليتهــاي تربيتــي در بــاره پيشــگيري از جــرم مــوثر و ) ب(

كمكهــاي مربوطــه اي كــه افــراد، خــانواده هــا، اجتماعــات و كليــه ســطوح دولــت ممكــن اســت بــراي اجتماعــات ســالمتر و مســالمت      

  ن باشند، ارائه مي كند؛آميزترنيازمند آ

ــين          ) ج( ــا هــدف تقويــت اشــكال جديــد همكــاري ب ــادل اطالعــات و تجــارب در زمينــه پيشــگيري از جــرم ب ــه تب تــالش مــي كنــد ب

  كشورهائي با دولت، اجتما و سازمانهاي غير دولتي كمك كند؛

ي از جـرم مـوثر و جديـد كـه تـاثير فـن       تحول و جهاني شدن جرم را ارزيابي و پاسخ ها به آنرا از طريق ابتكارهاي پيشگير) د(

  آوري جديد روي جرائم و پيشگيري از جرم را درنظر مي گيرد، آماده مي كند؛

هماهنگي مطالعات در خصوص جرم در محيط هاي شهري و بكارگيري تدابيري براي پيشگيري موثر، از جمله در خصـوص  ) ه(

  رم را تداوم مي بخشد؛اختالفات فرهنگي و نهادينه ممكن در پيشگيري موثر از ج

كشورهاي عضو را تشويق مي كند تدابيري براي پيشگيري و مبارزه با جرائم مرتبط با نژاد پرستي، تبعيض نـژادي، بيگانـه   ) و(

ستيزي و اشكال مرتبط ناسازگاري را در استراتژيها و مـوازين پيشـگيري از جـرم بـين المللـي بگنجاننـد و در عـين حـال تـدابير          

  شين كشورهاي عضو را در نظر مي گيرد؛اتخاذ شده پي

پروژه هاي همكاري فني در مقوله پيشگيري از جرم براي كشورهاي درخواست كننده و كمك در اجراي آنهـا را تهيـه مـي    ) ز(

  كند؛

يك كتابچه راهنما براي سياستگذاران و يك كتابچه در خصوص رويه هاي اثبات شده در مقوله پيشگيري از جرم تهيه مـي  ) ح(

  .كند

  

  اقدام در خصوص شاهدان و قربانيان جرم . 9

 2002اعالميـه ويـن بـا هـدف بـازنگري روشـهاي مربوطـه تـا سـال           27منظور اجراء و پيگيري تعهدات انجـام شـده در بنـد    به . 28

وسـعه و  حتي االمكان جهت تدوين طرحها، حمايت از خدمات و ارتقاء آگاهي براي قربانيان، تاسيس صندوق هـاي قربانيـان و ت  

  .اجراي سياستهاي حمايتي، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف



 

  :كشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 29

  انجام مطالعات منطقه اي و ملي در خصوص قربانيان جرم در سيستم هاي عدالت كيفري؛) الف(

استفاده و بهره برداري از اعالميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت، منوط به سيسـتم هـاي   ) ب(

حقوقي داخلي هر كشور، ضمن در نظر گرفتن كتابچه مربوط به عدالت براي قربانيـان در خصـوص اسـتفاده و بهـره بـرداري از      

  .ان در باره اجراي اعالميهاعالميه و رساله راهنما براي سياست گذار

  

  اقدامات بين المللي . ب

مركز بين المللي پيشگيري از جرم با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بـين المللـي ذيـربط بـه نحـو مقتضـي و مطـابق بـا         . 30

  :قطعنامه حاضر

ن، از جملـه قربانيـان زن، كودكـان و    در پروژه ها و برنامه هاي خود، تدابيري براي كمك و حمايت از قربانيان و شـاهدا ) الف(

  قربانيان قاچاق اشخاص را در نظر مي گيرند؛

  تاسيس صندوق هاي قربانيان جرم را تحت حمايت قرار مي دهد؛) ب(

روشهاي اثبات شده در ارائه خدمات و كمك به قربانيان و شاهدان به عنوان مثال با استفاده از سايت قرباني شناسـي بـين   ) ج(

  ارتقاء مي دهد؛المللي را 

راهنمــاي سياســتگذاران و كتابچــه مربــوط بــه عــدالت بــراي قربانيــان و كشــورهاي متقاضــي در اســتفاده از ايــن اســناد را بــه   ) د(

  زبانهاي رسمي سازمان ملل ترجمه مي كند و آنرا در سطح گسترده منتشر مي سازد؛

انيـان از جملـه بـا اسـتفاده از پايگـاه اطالعـاتي بـين المللـي         حسب درخواست، كشورها را در تدوين قوانين جديد در بـاره قرب ) ه(

  تاسيس شده توسط دولت هلند كمك مي كند؛

در صورت لزوم، پروژه هاي آزمايشي يا اثباتي براي توسعه يا ايجاد خدمات قرباني و ساير فعاليتهاي عملـي مربوطـه ارتقـاء    ) و(

  .مي دهد

  

  يگزين هائي براي زنداناقدام در خصوص تراكم جمعيت زندان و جا. 10

اعالميه ويـن بـراي ارتقـاء جايگزينهـاي سـالم و مـوثر بـراي زنـدان،          26به منظور اجرا و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 31

  .تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  



 

  اقدامات ملي. الف

  :قدامات زير حمايت كنندكشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از ا.  32

توســعه اقــدامات خــاص و اهــداف بــا تعيــين زمــان بــراي پــرداختن بــه تــراكم جمعيــت زنــدان، بــا  تائيــد اينكــه شــرايط در      ) الــف(

زندانهاي مملو از زنداني مي تواند حقوق بشر زنـدانيان را تحـت تـاثير قـرار دهـد، از جملـه اقـداماتي ماننـد اتخـاذ تـدابير مـوثر            

قيف قبل از محاكمه حتي االمكان؛ معرفي جايگزين هـاي مناسـب بـراي زنـدان؛ ارجـح شـمردن تـدابير غيـر حبسـي          براي كاهش تو

براي زندان هـر جـا كـه ممكـن باشـد؛ پـرداختن بـه جـرائم اطفـال بـا اسـتفاده از گزينـه هـائي ماننـد رويـه عرفـي؛ ميـانجيگري بـين                   

اقـداماتي بـري ارتقـاء آگـاهي عمـومي و تربيتـي بـراي زنـدان و          طرفهاي مربوطه يا پرداخـت جبـران خسـارت و غرامـت؛ و انجـام     

  اينكه چگونه كار مي كنند؛

تقويت موسسات منطقه اي و بين المللي، از جمله موسسات مالي، بـه منظـور گنجانـدن تـدابيري بـراي كـاهش تـراكم جمعيـت         ) ب(

  زندان در برنامه هاي همكاري فني مربوطه مطابق با قوانين ملي؛

  ء يا اجراي رويه مناسب در زندان با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي؛ارتقا) ج(

تضمين اينكه اقدامات ملي و بين المللي در خصوص تراكم جمعيت زندان و راههاي جايگزين بـراي حـبس هـر گونـه تـأثيري      ) د(

  د؛كه اين اقدامات ممكن است بر زنان و مردان بگذارد لحاظ نموده و به آنها مي پرداز

  

  اقدامات بين المللي . ب

مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     . 33

  :قطعنامه حاضر

تـدابيري  موسسات منطقه اي و بين الملي، از جمله موسسات مـالي، را تشـويق مـي كنـد در برنامـه هـاي همكـاري فنـي خـود          ) الف(

  براي كاهش تراكم جمعيت زندان مطابق با قوانين خود بگنجانند؛

اقدامات ملي و بين المللي پيرامون تراكم جمعيت زندان و جايگزين هاي زندان كه هر گونه تاثير ديگر روي زنان و مردان ) ب(

  و همچنين هر نياز خاصي را در نظر بگيرد؛

خدمات مشاوره اي، ارزيابي نيازها، ظرفيت سازي، آمـوزش و كمكهـاي ديگـر بـه      حسب درخواست، به ارائه كمك به صورت) ج(

  .كشورها براي قادر ساختن آنها براي بهبود وضعيت زندان بپردازد

  

  اقدام عليه جرائم مربوط به رايانه و فن آوري پيشرفته . 11



 

ين پيشنهادات مربوط به خـط مشـي هـا مبتنـي بـر      اعالميه وين براي تدو 18براي اجرا و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 34

عمل براي پيشگيري و كنترل جرائم  مربوط به رايانه و فن آوري پيشـرفته، ضـمن در نظـر گـرفتن كـار جـاري در مجـامع ديگـر و         

  .براي ارتقاء قابليتهاي كشف، پيشگيري، تحقيق و پيگرد اين جرائم، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  ت ملياقداما. الف

  :كشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 35

جرم تلقي كردن سؤ استفاده از فن آوريهاي اطالعاتي، به نحو مقتضي و مطابق با قـانون ملـي، از جملـه در صـورت لـزوم      ) الف(

ه آنهـا در خصـوص جرائمـي كـه در آنهـا از رايانـه و شـبكه رسـانه هـاي          بازنگري جرائمي ماننـد كالهبـرداري بـراي تضـمين اينكـ     

  مخابراتي استفاده مي شود، نيز اعمال مي گردد؛

توسعه و اجراي مقررات و رويـه هـا، از جملـه در خصـوص اعمـال صـالحيت، كـه تضـمين خواهـد كـرد كـه جـرائم مربـوط بـه               ) ب(

و در سطح ملي مورد تحقيق قرار گيرد و اينكه همكاري مـوثر مـي توانـد     رايانه و فن آوري پيشرفته مي تواند به طور موثر كشف

در موارد چند مليتي حاصل شود، ضمن درنظر گرفتن حاكميت ملي، نياز به اجراي موثر قانون و نياز به حفاظت موثر از حـريم  

  شخصي و ساير حقوق اساسي مربوطه؛

ز شده اند تا بتوانند به طـور مـوثرو سـريع بـه درخواسـت هـاي كمـك        تضمين اينكه پرسنل اجراي قانون آموزش ديده و مجه) ج(

در ردگيري ارتباطات و ساير تدابير الزم  بـراي كشـف و تحقيـق پيرامـون جـرائم فراملـي مربـوط بـه رايانـه و فـن آوري پيشـرفته            

  پاسخ دهند؛

به رايانه و فن آوري پيشـرفته و اثـرات   وارد شدن در بحث هاي داخلي و بين المللي در خصوص اقدامات عليه جرائم مربوط ) د(

تغيير فن آوري بـا صـنايع فعـال در توسـعه و پراكنـدگي رايانـه هـا، تجهيـزات مخـابراتي، نـرم افـزار و سـخت افـزار شـبكه و سـاير                

   :اين بحث ها مي تواند شامل مقوله هاي اصلي مانند موارد زير باشد. خدمات و توليدات مربوطه

  داخلي و بين المللي فن آوريها و شبكه ها؛   مسائل مربوط به قواعد 1

مسائل مربوط به وارد كردن عناصري در فن آوري جديـد، كـه هـدف از آنهـا پيشـگيري از جـرم يـا تسـهيل          2

  كشف، تحقيق ي تعقيب جرم است؛

قتضـي، از جملـه بـا    انجام كمك هاي داوطلبانـه، بـه طـور دوجانبـه و از طريـق سـازمانهاي بـين المللـي و منطقـه اي، بـه نحـو م           ) ه(

همكاري بخش خصوصي، به شـكل مهـارت فنـي بـراي كمـك بـه سـاير كشـورها در توسـعه و اجـراي تـدابير مـوثر مـورد اشـاره در               

  . فوق) د((و ) ج((بندهاي فرعي 



 

  

  اقدامات بين المللي . ب

ذيربط، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي . 36

  :قطعنامه حاضر

از فعاليتهاي تحقيقاتي ملي و بـين المللـي بـراي شناسـائي اشـكال جديـد بزهكـاري رايانـه اي و بـراي ارزيـابي اثـرات ايـن             ) الف(

ذ شـده در  بزهكاري در مقوله هاي اصلي مانند توسعه پايدار، حفاظـت از حـريم خصوصـي و تجـارت الكترونيكـي، و تـدابير اتخـا       

  پاسخ حمايت مي كند؛ 

مطالب مورد پذيرش بين المللي مانند راهبردها، رسـاله هـاي فنـي و قـانوني، اسـتاندادهاي حـداقل، رويـه هـاي اثبـات شـده و           ) ب(

 نمونه قوانين براي كمك به قانونگذاران و مسئوالن اجراي قانون در توسعه، انتخاب و اجراي تدابير موثر عليـه جـرائم مربـوط بـه    

  رايانه و فن آوري پيشرفته و مجرمان در موارد عام و خاص را انتشار مي دهد؛

ايـن پـروژه هـا كارشناسـان فعـال در      . همكاري فني و پروژه هاي كمك را به نحـو مقتضـي ارتقـاء، حمايـت و اجـراء مـي كنـد       ) ج(

تحقيـق و موضـوعات مربوطـه و كشـورهاي     زمينه پيشگيري از جرم، امنيـت رايانـه اي، قـوانين و رويـه هـاي جنـائي، تعقيـب، فنـون         

  .متقاضي اطالعات يا كمك در اين مقوله ها را گرد هم مي آورد

  

  اقدام در خصوص عدالت جوانان. 12

  .اعالميه وين، تدابير خاص زير پيشنهاد مي گردد 24به منظور اجرا و پيگيري تعهدات انجام شده در بند . 37

  

  اقدامات ملي. الف

  :انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند كشورها به طور. 38

  ارائه كمك به موقع به نوجوانان در شرايط دشوار به منظور ممانعت از آنها براي توسل به جرم؛) الف(

ن بـه مجـرم يـا كسـاني     حمايت از توسعه روشهاي پيشگيري از جرم كه بر جواناني متمركز شده اند كه در خطر تبديل شد) ب(

  هستند كه داوطلبان آساني براي استخدام توسط گروههاي تبهكار هستند، ضمن در نظر داشتن حقوق اين جوانان؛

  تقويت نظامهاي عدالت جوانان؛) ج(

  وارد كردن يك استراتژي منسجم براي پيشگيري از جرائم جوانان و براي عدالت جوانان در طرح هاي توسعه ملي؛) د(

  ارتقاء تربيت مجدد و بازپروري مجرمان جوان؛) ه(



 

  . تشويق و در صورت لزوم حمايت از مشاركت جامعه مدني در اجراي رويه هائي براي پيشگيري از جرائم جوانان) و(

  

  اقدامات بين المللي . ب

، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط. 39

  :قطعنامه حاضر

حسب درخواست، پروژه هاي همكاري فني را به منظور جلوگيري از جرائم جوانان، تقويت سيستم هاي عـدالت جوانـان و   ) الف(

  تقويت بازپروري و اصالح مجرمان جوان و كمك به كشورها در اجراي اين پروژه ها توسعه دهد؛

هاي ذيربط سازمان ملل و ساير سـازمانهاي ذكـر شـده در راهبردهـاي اقـدام در خصـوص كودكـان        همكاري موثر بين واحد) ب(

  .در سيستم عدالت كيفري تضمين نمايد

  

  اقدام در باره نيازهاي زنان در سيستم عدالت كيفري . 13

ازنگري در اســتراتژيهاي اعالميـه ويـن، و بــه منظـور بـ     12و  11بـه منظـور اجـراء و پيگيــري تعهـدات انجـام شــده در بنـدهاي       . 40

پيشگيري از جرم و عدالت كيفري جهت شناسائي و پرداختن به تاثير ديگر برنامـه هـا و سياسـتهاي مربـوط بـه زنـان و مـردان،        

  .تدابير زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

 :حمايت كنند كشورها به طور انفرادي و جمعي تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير. 41

بازنگري، ارزيابي و، درصورت لزوم، اصالح قوانين، سياستها، روشها و رويه هاي مربوط بـه موضـوعات كيفـري، بـه گونـه      ) الف(

  اي هماهنگ با سيستم هاي حقوقي آنها، براي تضمين اينكه در سيستم عدالت كيفري با زنان عادالنه رفتار مي شود؛

ين المللي در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري كه نيازهاي خاص زنان به عنوان دسـت  تدوين استراتژيهاي ملي و ب) ب(

  اندركاران عدالت كيفري ، قربانيان، شاهدان، زندانيان و مجرمان لحاظ نمايد؛

ه پيرامون توجه به مبادله با كشورهاي ديگراز طريق وب سايت يا رسانه ها و يا مجامع ديگر در خصوص رويه هاي اثبات شد) ج(

  .دست اندركاران عدالت كيفري ، قربانيان، شاهدان، زندانيان كه نيازهاي خاص زنان را ملحوظ نمايد

  

  اقدامات بين المللي . ب



 

مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     . 42

  :قطعنامه حاضر

به گردآوري و نشر اطالعات و مطالب در خصوص خشونت عليه زنان در كليه اشـكال و مظـاهر آن، آنچنانكـه در اعالميـه     ) فال(

مبارزه با خشونت عليه زنان به آن اشاره شد، با هدف اجراي برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، از جمله كمـك فنـي بـه    

  درخواست كشورها، مبادرت مي كند؛

  مسائل مربوط به خشونت عليه زنان و براي زدودن نابرابري زن و مرد در اجراي عدالت كيفري كار مي كند؛روي ) ب(

با كليه واحدهاي ذيربط ديگر سيستم سازمان ملل در خصوص فعاليتهاي راجع به مسائل مربوط به خشونت عليه زنـان و در  ) ج(

همكاري مـي كنـد و فعاليتهـا در خصـوص ايـن مسـائل را هماهنـگ        راستاي محو تبعيض بين زن و مرد در اجراي عدالت كيفري 

  مي سازد؛

  اطالعات در خصوص روشهاي مداخله موفقيت آميز و برنامه هاي پيشگيرانه در سطح ملي را انسجام و اشاعه ميدهد؛) د(

ان و خشـونت عليـه   به ارتقاء آموزش در خصوص ابعاد پيشگيري از جرم و عدالت كيفري حقوق زنـان و مسـائل تبعـيض زنـ    ) ه(

  زنان براي اعضاي پرسنل ذيربط سازمان ملل ادامه مي دهد؛

كشورهاي عضو را، حسب درخواست، در استفاده از نمونه استراتژيها و تدابير عملي راجع به مبارزه با خشـونت عليـه زنـان    ) و(

  .در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري كمك مي كند

  

  اردها و موازين اقدام در خصوص استاند. 14

اعالميـه ويـن و بـه منظـور ارتقـاء اعمـال و اسـتفاده از مـوازين و          22به منظـور اجـرا و پيگيـري تعهـدات انجـام شـده در بنـد        . 43

  .استانداردهاي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري در رويه و قانون ملي به طور مقتضي، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

كشورها، به طـور انفـرادي و جمعـي، تـالش خواهنـد كـرد كـه بـه نحـو مقتضـي در رويـه و قـانون ملـي اسـتانداردها و مـوازين                . 44

سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري را اعمال و مورد استفاده قرار دهنـد و مجموعـه اسـتانداردها و مـوازين     

 .عدالت كيفري  را به زبانهاي متداول در كشور خود منتشر سازند سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و

  

  اقدامات بين المللي . ب



 

مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     . 45

 :قطعنامه حاضر

  در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري را به روز مي آورد؛ مجموعه استانداردها و موازين سازمان ملل) الف(

اسـتفاده و اعمـال اسـتانداردها و مـوازين ســازمان ملـل در زمينـه پيشـگيري از جـرم و عــدالت كيفـري را، از جملـه، بـا ارائــه            ) ب(

ك بـه كشـورهاي عضـو    خدمات مشاوره اي و همكاري فني با كشورهاي عضو حسب درخواست آنها ارتقاء مي دهد، از جمله كمـ 

در زمينه عدالت كيفـري و اصـالح قـانون، همـاهنگي آمـوزش بـراي پرسـنل اجـراي قـانون و عـدالت كيفـري و حمايـت از اداره و             

  مديريت سيستم هاي كيفري و اصالحي و مشاركت در ارتقاء كارائي و قابليتهاي آنها؛

ين سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري بـين     فعاليتهاي مربوط به استفاده و اعمال استانداردها و مواز) ج(

مركز بين المللي پيشگيري از جرم و ساير واحدهاي ذيربط سازمان ملل را هماهنگ مي كند و در اين راستا برنامـه هـاي كمـك    

  .منطقه اي و دوجانبه را مد نظر قرار مي دهد

  

  اقدام در خصوص عدالت ترميمي . 15

اعالميـه ويـن و بـه منظـور ارتقـاء توسـعه سياسـت هـا، رويـه هـا و            28جرا و پيگيـري تعهـدات انجـام شـده در بنـد      به منظور ا.  46

  .برنامه ها، تدابير ويژه زير پيشنهاد مي گردد

  

  اقدامات ملي. الف

 :كشورها، به طور انفرادي و جمعي، تالش خواهند كرد كه به نحو مقتضي از اقدامات زير حمايت كنند. 47

اصـول اساسـي پيرامـون    "بـا عنـوان    2000جـوالي   27شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي مصـوب      14/2000لحاظ نمودن قطعنامـه  ) الف(

  ، هنگام در نظر گرفتن مطلوبيت و ابزار ايجاد اصول مشترك؛"استفاده از برنامه هاي عدالت ترميمي در موضوعات كيفري

با رويه معمول در خصـوص عـدالت ترميمـي، در صـورت امكـان و مقتضـي،       پرداختن به جرائم، به ويژه جرائم خفيف، مطابق ) ب(

  مشروط به آنكه اين امر با خواست هاي حقوق بشر مطابقت نمايد و اينكه طرفهاي درگير چنين موافقت نمايند؛

خفيـف، بـه   استفاده از راههاي دوستانه آنچنانكـه قـانون ملـي مشـخص كـرده اسـت بـراي پـرداختن بـه جـرائم بـه ويـژه جـرائم              ) ج(

  عنوان مثال از طريق استفاده از ميانجيگري، جبران خسارت يا مصالحه در صورتيكه مجرم خسارت قرباني را جبران كند؛

ارتقــاء يــك فرهنــگ ترغيــب كننــده ميــانجي گــري و عــدالت ترميمــي بــين مســئوالن اجتمــاعي و قضــائي و اجــراي قــانون و        ) د(

  اجتماعات محلي؛



 

  اي افراد فعال در توسعه و اجراي سياستها و برنامه هاي عدالت ترميمي؛ارائه آموزش مقتضي بر) ه(

ارتقاء تربيت مجدد و بازپروري مجرمان جوان با ترغيب استفاده از ميانجي گري، حل درگيـري، مصـالحه و روشـهاي ديگـر     ) و(

  عدالت ترميمي به عنوان جايگزينهاي دادرسي قضائي و تنبيهات مبتني بر حبس؛

اجــراي سياســتها و برنامــه هــاي عــدالت ترميمــي، ضــمن در نظــر گــرفتن تعهــدات بــين المللــي موجــود در خصــوص     توســعه و) ز(

  قربانيان، به ويژه اعالمه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت؛

راي برنامه هاي عـدالت كيفـري و   ارتقاء همكاري بين دولت و جامعه مدني، از جمله سازمانهاي غير دولتي ذيربط، براي اج) ح(

  .تضمين حمايت دولتي براي استفاده از اصول عدالت ترميمي

  

  اقدامات بين المللي . ب

مركز بين المللي پيشگيري از جرم، با همكاري ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي ذيربط، به نحـو مقتضـي و مطـابق بـا     . 48

 :قطعنامه حاضر

در خصوص تجارب و رويه هاي اثبات شده در اجرا و ارزيابي برنامه هاي عـدالت ترميمـي مبـادرت مـي      به تبادل اطالعات) الف(

  كند؛

كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفري را در بررسي مطلوبيت و ابزار تعيين اصول مشترك در خصوص اسـتفاده از  ) ب(

  برنامه هاي عدالت ترميمي در موضوعات جنائي، كمك مي كند؛

جلسه اي مركب از كارشناسان براي بررسي پيشنهادات راجع به اقدام گسـترده تـر در ارتبـاط بـا عـدالت ترميمـي، از جملـه        ) ج(

  .ميانجي گري تشكيل ميدهد

  

  پيمانهاي استراتژيك پيشگيري از جرم و عدالت كيفري: اعالميه بانكوك در خصوص هماهنگي ها و واكنش ها. 36

  

  ، ما، كشورهاي عضو سازمان ملل

در بـانكوك گـردهم    2005آوريـل   25تـا   18در يازدهمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري از    

آمده ايم تا در خصوص انجام يك اقدام منسجم و موثر با روحيه همكاري و براي مبارزه بـا جـرم و طلـب عـدالت، تصـميم گيـري       

  نمائيم،



 

ن ملل در خصوص پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، كه يك مجمع بين دولتـي كـالن اسـت، بـه     با اعتقاد به اينكه  كنگره سازما

سياستها و رويه هاي ملي از طريق تسهيل تبادل نظرات و تجارب ، بسيج افكار عمـومي و توصـيه گزينـه هـاي سياسـي در سـطوح       

پيشرفت و ارتقـاء همكـاري بـين المللـي در زمينـه      ملي، منطقه اي و بين المللي كمك مي كند و از اينرو مساعدت قابل توجهي به 

  پيشگيري از جرم و عدالت كيفري كرده است،

  با يادآوري كار ده كنگره قبلي سازمان ملل،

با تائيد مجدد مسئوليت برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل براي كاربا كشورهاي عضو و سازمانهاي منطقـه  

  ه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري،اي و بين المللي در زمين

با نگراني عميق از گسترش و ابعاد جرائم سازمان يافتـه فراملـي، از جملـه قاچـاق مـواد مخـدر، پولشـوئي، قاچـاق اشـخاص، قاچـاق           

مهــاجران، قاچــاق غيــر قــانوني اســلحه و تروريســم، و هــر گونــه ارتبــاط موجــود بــين آنهــا، و بــا افــزايش پيچيــدگي و تنــوع يــافتن       

  ليتهاي گروههاي تبهكاري سازمان يافته،فعا

با تاكيد بر اينكه ارتقاء گفتگو بـين سـازمانها، ارتقـاء سـازگاري و تحمـل، پيشـگيري از هـدف قـراردادن تبعـيض آميـز مـذاهب و            

فرهنگ هاي مختلف و پرداختن به مسائل توسعه و درگيريهاي حل نشده به همكاري بين المللي كمك خواهـد كـرد، كـه از جملـه     

مهمترين عناصر مبارزه با تروريسم در كليه اشكال و مظاهر آن است، و با تائيد مجدد اينكه هيچ عمل تروريستي نمـي توانـد در   

  هيچ شرايطي توجيح شود،

با تائيد اينكه كشورها بايد تضمين كنند كه هر تدبير اتخاذ شده اي براي مبارزه با تروريسم با وظائف آنها در چـاچوب قـانون   

لمللي مطابقت دارد و اينكه آنها بايد اين تدابير را هماهنگ با اساسـنامه سـازمان ملـل و حقـوق بـين الملـل، بـه ويـژه حقـوق          بين ا

  بشر بين المللي، قانون پناهندگان و قانون بين المللي، اتخاذ نمايند،

ــه عنــ          ــد، كــه ب ــالي جدي ــرات جــرائم اقتصــادي و م ــائي و اث ــراي   نگــران از رشــد ســريع، گســتره جغرافي ــدهاي مهمــي ب وان تهدي

  اقتصادهاي ملي و سيستم مالي بين المللي، متجلي شده اند،

با توجه به نياز به يك رويكرد سيستماتيك و منسجم براي مبارزه با فساد و پولشوئي، در چاچوب اسناد موجود، به ويژه اسـناد و  

  اند منجر به ارتكاب ساير فعاليتهاي مجرمانه شود،چارچوب هاي تحت حمايت سازمان ملل، و نظر به اينكه اين جرائم مي تو

ضمن قدرداني، با عنايت به كار نشست هاي مقدماتي منطقه اي بـراي يـازدهمين كنگـره سـازمان ملـل در خصـوص پيشـگيري از        

  جرم و عدالت كيفري،

  :اعالم مي دارد

  .اعالميه حاضر بيان مي كنيم ما اراده سياسي و تعهد خود را براي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده در. 1



 

ما حمايت مستمر و تعهد خود نسبت به برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل، بـه ويـژه كميسـيون پيشـگيري     . 2

از جرم و عدالت كيفري و دفتر كنترل مواد مخدر و جرم سامان ملل، موسسه تحقيقاتي بـين منطقـه اي جـرم و عـدالت سـازمان      

  .ت شبكه برنامه اعالم مي داريم و مصمم به تقويت برنامه از طريق تامين مستمر بودجه، به نحو مقتضي، هستمملل و موسسا

با روحيه مسئوليت تقسيم شـده و مشـترك، مـا آمـادگي خـود را بـراي ارتقـاء همكـاري بـين المللـي در زمينـه مبـارزه بـا جـرم و               . 3

در مقولـه هـائي از جملـه، اسـترداد و معاضـدت قضـائي متقابـل، اعـالم مـي          تروريسم، در سـطوح چندجانبـه منطقـه اي و دوجانبـه،     

ما تالش مي كنيم توان ملي خـود، و در صـورت لـزوم، انسـجام توانـائي بـين المللـي خـود را از طريـق سـازمان ملـل و سـاير             . داريم

امـر پيشـگيري، تحقيـق، تعقيـب و      سازمانهاي منطقه اي و جهاني ذيربط به منظور مشاركت در همكاري بـين المللـي، بـه ويـژه در    

  .رسيدگي به جرائم سازمان يافته بين المللي و تروريسم و در كشف هرگونه رابطه بين آنها، تضمين كنيم

ما از تنفيد كنوانسيون مبـارزه بـا جـرائم سـازمان يافتـه فرامللـي سـازمان ملـل و دو پروتكـل از پروتكـل هـاي آن اسـتقبال مـي              . 4

رهائي كه تاكنون اقدام ننموده اند درخواسـت مـي كنـيم نسـبت بـه تصـويب يـا عضـويت و اجـراي مفـاد ايـن            ما از كليه كشو. كنيم

كنوانسيون و پروتكل هاي آن و همچنين مفاد كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملـل و اسـناد بـين المللـي عليـه تروريسـم، اقـدام        

عهدات خود در چارچوب قانون سازمان ملـل، بـه ويـژه حقـوق بشـر بـين       در اجراي مفاد اين اسناد، ما متعهد مي شويم به ت. كنند

  . المللي، قانون پناهندگان و بشردوستانه  عمل كنيم

ما از كشورها و موسسات مالي تقاضـا مـي كنـيم بـه مشـاركت هـاي داوطلبانـه خـود بـه طـور مسـتمر بـراي تهيـه كمـك فنـي بـه                 . 5

تصاد درحال گذر، به منظور كمك به ايجاد توانائي جهـت پيشـگيري و مقابلـه    كشورهاي در حال توسعه و به كشورهاي داراي اق

با جرم در كليه اشكال آن و اعمال موازين و استانداردهاي سازمان ملل در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري و بـه ويـژه   

مربوطه، ماننـد كنوانسـيون مبـارزه بـا جـرائم      تسهيل عضويت آنها و و اجراي اسناد بين المللي عليه تروريسم و اسناد بين المللي 

  .سازمان يافته فراملي و پروتكل هاي آن، كنوانسيون مبارزه با فساد و كنوانسيونهاي كنترل مواد مخدر بين المللي، ادامه دهند

جـرم و  ما از يك رويكـرد منسـجم تـر در سـازمان ملـل در ارتبـاط بـا تـدارك كمـك بـه ظرفيـت سـازي در زمينـه پيشـگيري از               . 6

عدالت كيفري، و بـا همكـاري در موضـوعات كيفـري بـا ماهيـت فراملـي، بـه عنـوان مشـاركت در ايجـاد و تقويـت حاكميـت قـانون               

  .حمايت مي كنيم

ما تالش مي كنيم واكنش هاي خود در مقابـل جـرم و تروريسـم را در سـطح ملـي و بـين المللـي از جملـه از طريـق گـرآوري و           . 7

ما از فعاليت انجام شده توسـط  . جرم و تروريسم و تدابير متقابل موثر، مطابق با قوانين ملي تقويت كنيمتبادل اطالعات راجع به 

دفتر كنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل و شبكه برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل در مقوله رونـد جـرم   

  .و عدالت، ارتقاء بخشيم



 

يت از حاكميت قانون و اداره شايسته امور و مديريت صحيح امور دولتي و اموال عمومي در سطوح ما متقاعد شده ايم كه حما. 8

محلي، ملي و بين المللي پيش شـرط هـاي الزم بـراي ايجـاد و پشـتيباني محيطـي بـراي پيشـگيري موفقيـت آميـز و مبـارزه بـا جـرم              

و عادالنه، از جمله رفتار انساني با كليه افراد در موسسـات  ما متعهد به توسعه و پشتيباني نهادهاي عدالت كيفري موثر . هستند

  .  پيش از محاكمه و تاديبي، مطابق با استاندارهاي بين المللي اجرائي هستيم

ما نقش افراد و گروههاي خارج از بخش دولتي، مانند جامعه مدني، سازمانهاي غير دولتي و سـازمانهاي مبتنـي بـر اجتمـاع،     . 9

ما اتخاذ تدابيري براي تقويت اين نقش در چارچوب . گيري و مبارزه عليه جرم و تروريسم شناسائي مي كنيمرا در كمك به پيش

  . حاكميت قانون را حمايت مي كنيم

مـا  . ما اذعان داريم كه استراتژيهاي پيشگيري از جرم موثر مي تواند به طرز قابل توجهي جرم و بزه ديدگي را كاهش دهد. 10

كه اين استراتژيها به علل ريشه اي و عوامل خطرنـاك جـرم و بـزه ديـدگي بپـردازد و اينكـه آنهـا بيشـتر در          درخواست مي كنيم

  .سطوح محلي، ملي و بين المللي توسعه يابند و اجرا گردند و راهبردهاي پيشگيري از جرم نيز لحاظ شوند

انـد بـه طـرز ويـژه اي در برابـر جـرم، بـه خصـوص          ما توجه داريم كه كشورهائي كه دوراني از درگيري را پشت سر گذاشته. 11

جــرائم ســازمان يافتــه و فســاد آســيب پــذير هســتند، و از اينــرو توصــيه مــي كنــيم كــه كشــورهاي عضــو، ســازمانهاي منطقــه اي و     

ير واحدهاي بين المللي مانند دفتر كنترل مواد مخدر و جرم سازمان ملل، با هماهنگي دفتر عمليات حفظ صـلح دبيـر خانـه و سـا    

واحدهاي ذيربط، واكنش هاي موثر تري در برابر اين مشكالت به منظور استقرار مجدد، تقويت و پشتيباني از حاكميت قانون و 

  .اجراي عدالت در موقعيت هاي پس از درگيري، ارائه كنند

قاچـاق غيـر قـانوني انـواع      با توجه به فعاليت فزاينده گروههاي تبهكاري سازمان يافته در سـرقت و قاچـاق امـوال فرهنگـي و    . 12

گياهان و جانوران حفاظت شده، ما اهميت مبارزه با اين اشكال از جـرم را تائيـد مـي كنـيم، و بـا در نظـر داشـتن اسـناد حقـوقي          

بين المللي مربوطه، مانند كنوانسيون راههاي منع و پيشگيري از واردات، صادرات و انتقال مالكيـت امـوال فرهنگـي، كنوانسـيون     

بين المللي انواع خطرناك گياهان و جانوران و كنوانسيون تنوع بيولوژيكي، از كشورهاي عضو تقاضا مـي كنـيم اقـدامات    تجارت 

  .موثري براي تقويت همكاري بين المللي انجام دهند

فتـه هسـتند و   ما با نگراني افزايش موارد آدم ربائي و قاچاق انسان كه اشكال جدي، سودآور و غير انساني جرائم سازمان يا. 13

اغلب با هدف تامين مالي سازمانهاي تبهكاري، و در برخي موارد، فعاليتهاي تروريستي، انجام مي شـوند را يـادآور مـي شـويم و     

از اينرو پيشنهاد مي كنيم كه تدابيري براي مبارزه با اين جرائم طراحي شود و اينكه به ايجاد سازوكارهاي عملي بـراي مبـارزه   

ما نياز به اجراي تدابيري با هدف ارائـه كمـك مناسـب و حمايـت از قربانيـان آدم ربـائي و قاچـاق اشـخاص و         . دبا آنها توجه شو

  . خانواده هاي آنها را تائيد مي كنيم



 

در خصــوص پيشــگيري، مبــارزه و مجــازات قاچــاق   2004دســامبر  20مجمــع عمــومي مصــوب  156/59ضــمن توجــه بــه قطعنامــه  . 14

نگراني شديد ناشي از استخراج و قاچاق ارگانهاي بدن انسان را اعـالم مـي كنـيم و بـا عالقـه گـزارش        ارگانهاي بدن انسان، ما

  .دبير كل مورد درخواست در قطعنامه موصوف را بررسي خواهيم كرد

ند توجـه  ما اهميت اساسي اجراي اسناد موجود و توسعه تدابير ملي و همكاري بين المللي در ارتباط با موضوعات جنائي، مان. 15

بــه تقويــت و افــزايش اقــدامات، بــه خصــوص عليــه جــرائم رايانــه اي و اينترنتــي، تطهيــر پــول و قاچــاق ا مــوال فرهنگــي و همچنــين  

  . استرداد، معاضدت قضائي متقابل و مصادره، كشف و اعاده عوايد حاصل از جرم را تصديق مي نمائيم

، فن آوري اطالعاتي و توسـعه سـريع سيسـتم هـاي شـبكه رايانـه اي و       ما خاطرنشان مي سازيم كه در عصر فعلي جهاني شدن. 16

بنـابراين مـا از تالشـها بـراي ارتقـاء و      . مخابراتي جديد با سؤ استفاده از اين فن آوريهـا بـراي مقاصـد جنـائي همـراه بـوده اسـت       

پيشرفته، از جمله از طريق توسـعه  تكميل همكاري موجود به منظور پيشگيري، تحقيق و تعقيت جرائم مربوط به رايانه و فن آوري 

ما اهميت مشاركت مهم سازمان ملل با مجامع بين المللي ديگـر و منطقـه اي در   . مشاركت ها با بخش خصوصي استقبال مي كنيم

مبارزه با جرائم رايانه اي را تصديق مي كنيم و از كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفـري درخواسـت مـي كنـيم ضـمن در      

تن اين تجربه امكان ارائه كمك بيشتر در اين مقوله تحت حمايت سازمان ملل در مشاركت باساير سازمانهاي مورد نظـر  نظر داش

  .را مورد بررسي قرار دهد

ما اهميت بذل توجه به نياز به حمايـت از قربانيـان و شـاهدان جـرم و تروريسـم را مـورد تائيـد قـرار مـي دهـيم و متعهـد مـي             . 17

الزم باشد، چارچوب مالي و حقوقي خود براي ارائه حمايت به ايـن قربانيـان را تقويـت كنـيم و در ايـن راسـتا از       شويم، هر جا كه 

  . جمله اعالميه اصول اساسي عدالت براي قرابانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت را مد نظر داشته باشيم

اخلي خود در جهت ارتقاء دسترسي به عدالت، ارائه كمك ما از كشورهاي عضو تقاضا مي كنيم اقداماتي مطابق با قوانين د. 18

  .حقوقي به كساني كه به آن نيازمند هستند و تحقق كامل  حقوق آنها در نظام عدالت كيفري، انجام دهند

اقتصـادي آن رامـورد توجـه قـرار مـي دهـيم و از اينـرو         –ما با نگراني معضـل قاچـاق مـواد مخـدر و عواقـب جـدي اجتمـاعي        . 19

  . ار تقويت همكاري بين المللي براي مبارزه با اين شكل از جرائم سازمان يافته هستيمخواست

ما همكاري بين المللي به منظور ايجاد محيطي كه منجر بـه مبـارزه بـا جـرم، از جملـه بـا ارتقـاء رشـد و توسـعه پايـدار و ريشـه            . 20

  .ر و سياستهاي پيشگيري از جرم، را تقويت خواهيم كردكني فقر و بيكاري از طريق تدوين استراتژيهاي توسعه موزون و موث

ما از كشورهائي كـه تـا كنـون اقـدام ننمـوده انـد درخواسـت مـي كنـيم نسـبت بـه عضـويت در اسـناد جهـاني عليـه تروريسـم و                 . 21

ي مربوطه شـوراي  براي ارتقاء توان كشورها در عضويت و اجراي اين اسناد و رعايت قطعنامه ها. اجراي اين اسناد اقدام نمايند

امنيت عليه تروريسم، مـا حمايـت خـود را از تالشـهاي مسـتمر دفتـر كنتـرل مـواد مخـدر و جـرم سـازمان ملـل، بـا رسـالت آن و بـا                



 

همكــاري كميتــه مبــارزه بــا تروريســم و مــديريت اجرائــي كميتــه مبــارزه بــا تروريســم شــوراي امنيــت، بــراي كمــك بــه كشــورها در    

ايـن ممكـن   . و اجراي اين اسناد، از طريق ارائه كمك فني حسب درخواسـت آنهـا، اعـالم مـي كنـيم     تالشهايشان به منظور تصويب 

  . است شامل كمك به سيستم هاي عدالت كيفري به منظور تسهيل اجراي موثر اين اسناد باشد

للي هر چه سريع تـر  ما اميدوار هستيم كه مذاكرات جاري در خصوص پيش نويس كنوانسيون جامع راجع به تروريسم بين الم. 22

در اين چارچوب، ما اذعان مي كنيم كه رسيدن به يك تعريف ممكن از تروريسم يكي از مسائل كليدي است كـه  . به  انجام برسد

ما از كشورهاي عضو درخواست مي كنيم امضا و تصويب كنوانسيون بين المللـي عليـه اقـدامات تروريسـم اتمـي را      . بايد حل شود

  . ندمورد توجه قرار ده

ما متقاعد شده ايم كه تنفيذ سريع و اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد سـازمان ملـل بـراي تالشـهاي انجـام گرفتـه در سـطح        . 23

بين المللي به منظور مقابله با فساد حائز اهميت است و از اينرو به حمايت از تالشها در ايـن راسـتا اولويـت مـي دهـيم و از كليـه       

  . قدام ننموده اند تقاضا مي كنيم نسبت به امضا، تصويب و عضو شدن در اين كنوانسيون اقدام نمايندكشورهائي كه تا كنون ا

ما همچنين متقاعد شده ايم كه مديريت صحيح امور دولتي و اموال عمومي و حاكميت قانون براي پيشگيري و كنترل فسـاد،  . 24

در عين حال، ما تصديق مي كنيم كه براي ريشـه كـن   . ئز اهميت استاز جمله، از طريق تدابير موثر براي تحقيق و پيگرد آن حا

  .كردن فساد، الزم است فرهنگ صداقت و يگانگي و مسئوليت پذيري در بخش خصوصي و دولتي ارتقاء يابد

دليـل مـا    ما متقاعد شده ايم كه بازيافت سرمايه يكي از عناصر مهم كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل است و بـه همـين  . 25

  .بر نياز به اتخاذ تدابيري براي تسهيل بازيافت سرمايه كه با اصول اين كنوانسيون منطبق است، تاكيد مي كنيم

مــا از . مــا برچــالش تحقيــق و پيگــرد مــوارد پيچيــده در خصــوص جــرائم مــالي و اقتصــادي از جملــه پــول شــوئي واقــف هســتيم  . 26

بير و موسســات را در جهــت اقــدام ملــي و همكــاري بــين المللــي در زمينــه    كشــورهاي عضــو درخواســت مــي كنــيم سياســتها، تــدا   

پيشـگيري از جــرم، تحقيـق و تعقيــب جـرائم مــالي و اقتصـادي از جملــه پـول شــوئي و جـرائم انجــام شـده بــا اسـتفاده از فــن آوري         

  . اطالعات، به ويژه در ارتباط با حمايت مالي از تروريسم و قاچاق مواد مخدر، تقويت كنند

مـا  . ما از اهميت اساسي پرداختن به جعل هويـت و سـند بـه منظـور ريشـه كنـي جـرائم سـازمان يافتـه و تروريسـم آگـاه هسـتيم            . 27

تالش مي كنيم همكاري بين المللي را، از طريق معاضدت فني، براي مبارزه با جعل هويت و سند، به ويژه استفاده غـبن آميـز از   

  .تي بهتر، افزايش دهيم و از وضع قوانين ملي مناسب حمايت مي كنيماسناد مسافرتي، از طريق تدابير امني

ما توصيه مي كنيم كه كمك هاي داوطلبانه و كمك فني مناسب براي كشورهاي در حال توسعه فراهم گردد تا توان آنها را . 28

  .ددبراي حمايت از تالشهايشان با هدف مبارزه با جرائم مالي و اقتصادي به طور موثر تقويت گر



 

مــا تــالش مــي كنــيم اســتانداردها و مــوازين ســازمان ملــل در برنامــه هــاي خــود را بــراي اصــالح پيشــگيري از جــرم و عــدالت  . 29

مـا تـالش   . كيفري مورد استفاده و بهره برداري قرار دهيم و تالشهائي براي تضمين انتشار گسترده تـر آنهـا انجـام خـواهيم داد    

اجراي قانون، از جمله مسووالن زندان، دادستانها، قوه قضـائيه و سـاير گروههـاي حرفـه      مي كنيم آموزش مناسب براي مسووالن

اي ذيربط را ضمن در نظرگرفتن اين موازين و اسـتانداردها و بهتـرين روشـها در سـطح بـين المللـي مـورد اسـتفاده قـرار دهـيم و           

  .اعمال نمائيم

لت كيفري به بازنگري مناسبت استانداردها و موازين در ارتباط بـا  ما توصيه مي كنيم كه كميسيون پيشگيري از جرم و عدا. 30

  .مديريت زندان و زندانيان توجه نمايد

ايـدز  / آي وي. ما با نگراني به اين موضوع توجه داريم كه شرايط جسمي و اجتماعي مرتبط با زندان ممكن است گسترش اچ. 31

ر جامعه را تسهيل نمايد؛ و در نتيجه يك مشكل مديريتي مهم در زندان را در بازداشتگاه هاي تاديبي و پيش از محاكمه و لذا د

ايجاد كند؛ ما از همه كشورها تقاضا مي كنيم تدابير و راهبردهـائي را در مـوارد الزم و مطـابق بـا قـوانين داخلـي خـود تـدوين و         

  . ات به طور صحيح برخورد مي شودايدز در اين تاسيس/ آي وي. تصويب كنند تا تضمين حاصل شود كه با مشكالت خاص اچ

براي ارتقاء منافع قربانيان و اصالح مجرمان، ما اهميت تدوين سياستهاي عدالت ترميمي، رويـه هـا و برنامـه هـائي كـه شـامل       . 32

جايگزين هاي تعقيب هستند و در نتيجه از اثرات معكوس احتمالي زندان جلوگيري مي نمايد، و بـه كـاهش حجـم پرونـده هـا در      

ادگاههاي جنائي و ارتقاء گنجاندن رويكردهاي عدالت ترميمي در سيستم هاي عدالت كيفري به طور مقتضي كمك مـي كنـد،   د

  .    را تصديق مي كنيم

مـا راههـاي تضـمين خـدمات بـه كودكـاني كـه        . ما بر اراده و عزم خود بـراي بـذل توجـه بـه عـدالت كيفـري تاكيـد مـي كنـيم         . 33

ان درگير با قانون، به ويژه كودكاني كه از آزادي محروم هستند را مورد بررسـي و مداقـه قـرار مـي     قرباني جرم هستند و كودك

دهيم و تالش مي كنيم كه در اين خدمات جنس، شـرايط اجتمـاعي و نيازهـاي توسـعه و مـوازين و اسـتانداردهاي سـازمان ملـل بـه          

  . نحو مقتضي درنظر گرفته شود

ي به منظور پيشگيري از توسعه جـرائم شـهري از جملـه بـا ارتقـائ همكـاري بـين المللـي و ظرفيـت          ما بر نياز به اتخاذ تدابير. 34

  .سازي براي اجراي قانون و قوه قضائيه در آن مقوله و با ارتقاء مشاركت مقامات محلي و جامعه مدني تاكيد مي كنيم

ي گــرم و ســخاوتمندانه خــود نســبت بــه شــركت مــا قــدرداني عميــق خــود نســبت بــه مــردم و دولــت تايلنــد بــراي ميهمــان نــواز . 35

  . كنندگان و به دليل محل باشكوهي كه براي برگزاري يازدهمين كنگره فراهم نمود بيان مي كنيم



 

 بخش سوم 

  پيشگيري از وقوع جرم و مسائل مربوط به قرباني

  

I 



 

  پيشگيري از جرم. 

  از وقوع جرم شهريراهبردهائي براي همكاري و معاضدت فني در زمينه پيشگيري . 37

  

  طرح و اجراي فعاليتهاي همكاري و معاضدت. الف

  .پروژه هاي همكاري براي پيشگيري از جرم شهري بايد اصول زير را رعايت نمايد. 1

  معضالتپرداختن به محلي براي ويكرد ريك . 1

  .جرم شهري با چندگانگي  عوامل و اشكال متمايز مي گردد.  2

يك پاسخ منسجم در سطح محلـي مطـابق طـرح عمـل منسـجم پيشـگيري از جـرم اغلـب مفيـد و مـوثر            يك رويكرد چند سازماني و

  . خواهد بود

  : اين طرح عمل بايد شامل عناصر زير باشد

يك ارزيابي محلي به منظوركشف علل پديـده جـرم، ويژگيهـاي آنهـا، عوامـل منجـر بـه آنهـا، شـكلي كـه آنهـا بـه خـود مـي               ) الف(

  گيرند و گستره آنها؛

در تدوين تحقيق فوق در زمينه پيشگيري از جرم و همچنين در زمينه مبـارزه بـا   ست عوامل مرتبط كه مي توان يهشناسائي كل) ب(

، بخــش )انجمــن هــا، شــركتها(، مســووالن محلــي منتخــب، بخــش خصوصــي )ملــي يــا محلــي(جــرم، بــه عنــوان مثــال موسســات دولتــي 

  ؛شته باشندشركت دا اجتماعات و غيره نداوطلب، نمايندگا

  در صورت نياز، ايجاد سازوكارهاي ارتقاء روابط، تبادل اطالعات، كار مشترك و طرح يك استراتژي منسجم؛) ج(

  .ارائه راه حل هاي ممكن براي اين مشكالت در چارچوب محلي) د(

  

  طرح عمل منسجم پيشگيري از وقوع جرم . 2

  : جامع و موثر باشد بايدطرح آنها اي آنكه يك طرح عمل منسجم پيشگيري از وقوع جرم برطراحان . 3

  :عناصر زير را تعريف كنند) الف(

و انواع معضالت مربوط به جرم كـه بايـد بـه آن پرداختـه شـود ماننـد سـرقت سـاده، سـرقت مقـرون بـه آذار و اذيـت،             ماهيت )  1(

حمل غير قانوني اسلحه، ضمن لحاظ نمودن سرقت با هتك هرز، تهاجم نژادي، جرائم مرتبط با مواد مخدر، بزهكاري نوجوانان و 

  .كليه عواملي كه مي تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم چنين مشكالتي را به وجود آورد يا به آنها دامن بزند

  اهداف مورد نظر و زمانيكه بايد اين اهداف محقق شده باشد؛ ) 2(



 

بـه عنـوان مثـال، اينكـه آيـا منـابع محلـي و ملـي         (ل اجـراي طـرح   اقدام متصور و مسووليتهاي مرتبط دست اندركاران  در قبا) 3(

  ؛)بايد بسيج شود يا خير

  : كه به خصوص به نمايندگي از بخش هاي زير عمل نمايدبكار گيرند يك سري عوامل را ) ب(

نها و بخـش  مددكاران اجتماعي و آموزش و پـرورش، متصـديان امـور درمـاني و مسـكن، عـالوه بـر پلـيس، دادگاههـا، دادسـتا          ) 1(

  هاي بررسي و سنجش و غيره؛

  مسووالن منتخب، انجمن ها، داوطلبان، والدين، سازمانهاي قربانيان و غيره؛: اجتماع) 2(

  بخش اقتصادي، شركت ها، بانكها، مراكز تجاري، حمل و نقل عمومي و غيره؛ ) 3(

  رسانه ها) 4(

  :ظ نمايندارتباط عوامل زير با طرح عمل پيشگيري از جرم را ملحو) ج(

  ارتباطات در خانواده، بين نسل ها و گروههاي اجتماعي و غيره؛) 1(

  آموزش و پرورش، ارزشهاي مذهبي، اخالقي و مدني، فرهنگ و غيره؛) 2(

  اشتغال، آموزش، تدابير مبارزه با بيكاري و فقر؛) 3(

  مسكن و توسعه شهري) 4(

  بهداشت، سوء مصرف مواد مخدر و الكل ) 5(

  امدادگري اجتماعي براي اعضاي كم بضاعت جامعه  دولت و) 6(

  مبارزه با فرهنگ خشونت و ناسازگاري) 7(

  : زمينه اقدام در سطوح مختلف را در نظر مي گيرد) د(

  :پيشگيري اوليه از طريق) يك(

  ارتقاء روش هاي پيشگيري از موقعيت هاي جرم خيز مانند سخت نمودن هدفمند و  كاهش موقعيت ها؛. الف

  ارتقاء رفاه و توسعه بهداشتي و پيشرفت و مبارزه با كليه اشكال محروميت اجتماعي،. ب

  ارتقاء ارزشهاي اجتماعي و رعايت حقوق بنيادي بشر؛. ج

  ارتقاء مسئوليت مدني و روشهاي ميانجيگري اجتماعي؛. د

  تسهيل تطابق روشهاي كاري پليس و دادگاهها . ه

  : ز طريقپيشگيري ازارتكاب مجدد جرم  ا) دو(

  تسهيل تطبيق روشهاي مداخله پليس، وكنش سريع، مداخله در اجتماع محلي و غيره؛ . الف



 

  :تسهيل تطبيق روشهاي مداخله قضائي و اجراي راه حل هاي جايگزين. ب

ــوارد          . يــك ــودن م ــا ماهيــت و جــدي ب ــدابيراتخاذ شــده مطــابق ب ــان و ت ــه روشــهاي درم ــوع بخشــيدن ب ــي،   (تن ــاي انحراف طــرح ه

  يگري، سيستم ويژه اطفال و غيره؛ ميانج

  تحقيق سيستماتيك در خصوص بازپروري مجرمان دخيل در جرائم شهري از طريق اجراي تدابير غير حبس؛. دو

  تربيتي در چارچوب مجازات، در زندان و به عنوان آمادگي براي آزادي از زندان؛-حمايت اجتماعي. سه

  مجرمان؛دادن يك نقش فعال به جامعه در بازپروي . ج

  تربيتي، حمايت خانواده و غيره؛-كمك و حمايت اجتماعي: پس از آنكه حكم ابالغ گرديد) 3(

  :حمايت از قربانيان با ارتقاء عملي درمان با استفاده از روشهاي زير) 4(

  ارتقاء آگاهي افراد در خصوص حقوق و چگونگي استفاده موثر از اين حقوق. الف

  )جبران خسارت به ويژه حق( تقويت حقوق . ب

  .مطرح كردن سيستم هاي كمك به قرباني. ج

  

  اجراي طرح عمل. ب

  مراجع مركزي. 1

  :صالحيت آنها، بايدبا توجه به مراجع مركزي، . 4

  به ارائه حمايت فعال، كمك و تقويت عوامل محلي بپردازند؛) الف(

  هنگ نمايند؛خط مشي و استراتژيهاي ملي  را با استراتژيهاي محلي و نيازها هما) ب(

  .مكانيسم هاي مشاوره و همكاري بين ادارات مختلف مربوط به سطح مركزي را سازماندهي كنند) ج(

  

  مسووالن در كليه سطوح. 2

  : مراجع ذيصالح در كليه سطوح بايد. 5

  دائماً احترام به اصول بنيادين حقوق بشر در ارتقاء اين فعاليتها را مد نظر داشته باشند؛) الف(

  موزش مقتضي و اطالعات براي حمايت از كليه افرادحرفه اي دخيل در پيشگيري از جرم را تقويت و ارتقاء بخشند؛آ) ب(

  تجارب را با يكديگر مقايسه كنند و به تبادل دانش و آگاهي ها بپردازند؛) ج(

   0احتمالي آنرا فراهم نمايند روشي براي ارزيابي مستمر ميزان كارائي استراتژي اجرائي ارائه كنند و زمينه بازنگري) د(



 

  

  اعالميه سازمان ملل در خصوص جرم و امنيت عمومي . 38

  مجمع عمومي، 

با يادآوري اعالميه فرارسيدن پنجاهمين سالگرد سازمان ملل، اعالميه تدابير مربوط به تروريسم بين المللي، اعالميـه سياسـي ناپـل    

ته، مجموعه استانداردها و ضوابط سازمان ملل در خصوص پيشـگيري از جـرم   و طرح عمل جهاني عليه جرائم فراملي سازمان ياف

   و عدالت كيفري،

  :اعالميه زير مربوط به سازمان ملل در خصوص  جرم و امنيت عمومي را اعالم مي نمايدرسماً 

  1ماده 

جـدي از جملـه جـرائم سـازمان يافتـه،      كشورهاي عضو بايد تالش كنند با اتخاذ تدابير موثر به منظور مقابله با جرائم بين المللـي  

قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنين قاچاق كاالهاي غير قانوني، قاچاق سازمان يافته انسان، جـرائم تروريسـتي و تطهيـر عوايـد     

حاصل از جرائم جدي از امنيت و رفاه شهروندان خود و كليه اشخاص مقـيم در حـوزه خـود حراسـت نماينـد و تعهـد كننـد در        

  . الشها به همكاري بپردازنداين ت

  

  2ماده 

كشورهاي عضو بايد همكاري و همياري در زمينه اجراي قانون در سطوح دوجانبه، منطقه اي، چند جانبـه و جهـاني و، از جملـه    

در صورت اقتضاء، توافقات معاضدت قضائي چند جانبه به منظور تسهيل شناسائي، بازداشت و تعقيب قانوني كسانيكه دست بـه  

تكاب جرم مي زنند و يا به گونه اي  مسوول جرائم جدي بين المللي هستند و همچنين به منظور تضمين همكاري مـوثر مقامـات   ار

  .انتظامي و ذيصالح در سطح بين المللي را ارتقاء بخشند

  

  3ماده 

. مين خـود اتخـاذ نماينـد   كشورهاي عضو بايد تدابيري براي جلـوگيري از حمايـت از سـازمانهاي جنـائي و عمليـات آنهـا در سـرز       

كشورهاي عضو بايد، تا بيشترين حد ممكن، زمينه استرداد يا تعقيب قانوني كسانيكه به جرائم جدي بين المللي مبـادرت ميكننـد   

  .را فراهم نمايند تا اين افراد هيچ پناهگاه امني نداشته باشند

  

  



 

  4ماده 

بايـد شـامل  تقويـت سـازو      بين المللي همچنين، در صورت اقتضاء،همكاري و كمك دوجانبه در موضوعات مربوط به جرائم جدي 

كارهـائي بـراي تبـادل اطالعـات ميـان كشـورهاي عضـو و ارائـه كمــك فنـي دوجانبـه و چنـد جانبـه بـه كشـورهاي عضـو از طريــق                

  .  اشدو تبادل و آموزشگاههاي انتظامي و موسسات عدالت كيفري در سطح بين المللي ب ياستفاده از برناهاي آموزش

  

  5ماده 

المللـي موجـود اصـلي مربـوط بـه      بـين  از كشورهاي عضوي كه تا كنون اقدام ننموده اند درخواست مي شود به عضويت معاهدات 

كشورهاي عضو بايد به طور موثر مفاد آنها را با هدف مبارزه بـا جـرائم   . در آيند جنبه هاي مختلف معضل تروريسم بين المللي

در  1994دسـامبر   9مجمع عمومي مـورخ   49/60كشورهاي عضو بايد تدابيري به منظور اجراي قطعنامه  .تروريستي اجرا نمايند

رابطه با راهكارهاي ريشه كني تروريسم بـين المللـي و اعالميـه مربـوط بـه اقـدامات حـذف تروريسـم بـين المللـي منـدرج در بخـش             

  . ضميمه قطعنامه مورد اشاره اتخاذ نمايند

  

  6ماده 

وي كه تا كنون اقدام ننموده اند از آنها در خواست مي شود هر چه زودتر به عضويت كنوانسيونهاي بـين المللـي   كشورهاي عض

اصـالحيه پروتكـل    بـا   1961كشورهاي عضو بايد به طرز مـوثر مفـاد كنوانسـيون واحـد مـواد مخـدر       . كنترل مواد مخدر در آيند

اجــرا  1988ن سـازمان ملـل عليـه قاچـاق مـواد مخـدر و مـواد روانگـردان         و كنوانسـيو  ،1971،  كنوانسـيون مـواد روانگـردان    1972

كشورهاي عضو به ويژه تائيد مي نمايند كه حسب مسـووليت مشـترك، آنهـا كليـه تـدابير الزم پيشـگيرانه و اجرائـي را بـه         . كنند

يري بـه منظـور تسـهيل مبـارزه بـا      منظور ريشه كني توليد، قاچاق و توزيع و مصرف  مواد مخدر و مواد روانگردان، از جمله تـداب 

  . تبهكاراني كه در اين نوع جرائم بين المللي سازمان يافته شركت مي نمايند اتخاذ كنند

  

   7ماده 

كشورهاي عضو بايد تدابيري در حوزه ملي خود به منظور افزايش توانـائي خـود بـراي شناسـائي و ممانعـت از تـردد و جابجـائي        

لي جدي مي پردازند و همچنين ابزار ارتكـاب ايـن جـرائم را اتخـاذ نماينـد و اقـدامات مـوثر ويـژه اي         افرادي كه به جرائم بين المل

  :براي حفاظت از حدود و ثغور مرزهاي ملي بينديشند، از جمله



 

تصويب كنترل هاي موثر در خصوص مواد منفجره و عليه قاچاق غير قانوني برخي مواد و عناصر آنها كه مشخصاً براي ) الف(

تفاده در توليد سالح هاي اتمي، بيولوژيكي يا شيميائي طراحي شده اند توسط جنايتكاران و، به منظور كـاهش خطـرات ناشـي    اس

  از اين قاچاق و با عضويت و اجراي كليه معاهدات بين المللي مربوط به سالحهاي كشتار جمعي؛

  و جعل؛ تقويت نظارت بر صدور گذرنامه و افزايش مراقبت در مقابل تغيير) ب(

تقويت توان قوانين مربوط به قاچاق فراملي اسلحه، با هدف جلوگيري از استفاده از اسلحه در فعاليتهـاي مجرمانـه و كـاهش    ) ج(

  احتمال درگيريهاي مرگبار؛

  .ايجاد هماهنگي در اقدامات و تبادل اطالعات در خصوص مقابله با قاچاق مجرمانه سازمان يافته افراد به خارج) د(

  

  8ه ماد

براي مبارزه با جريان فراملـي عوايـد حاصـل از جـرم، كشـورهاي عضـو توافـق مـي نماينـد كـه، در صـورت لـزوم، تـدابيري بـراي               

مبارزه با كتمان يا تغييرظاهر منشاء واقعي عوايد حاصل از جدي فراملـي و تبـديل عمـدي يـا انتقـال ايـن گونـه عوايـد بـراي آن          

ق مي نمايند كه شركتهاي مالي و شركت هاي وابسته سوابق فعاليتهاي خود را بـا دقـت   كشورهاي عضو تواف. هدف اتخاذ نمايند

ثبت و نگهداري نمايند و در صورت لزوم معـامالت مشـكوك را گـزارش كننـد و قـوانين و روشـهاي مـوثري را بكـار گيرنـد كـه           

ن اجـراي قـوانين رازداري بـانكي در    محدود كردلزوم كشورهاي عضو . توقيف و ضبط عوايد جرائم جدي فراملي را ممكن سازد

صورت كشف عمليات مجرمانه و جلب همكاري موسسات مالي در شناسائي اين عمليات هـا و هـر گونـه عمليـات ديگـري كـه ممكـن        

  .را تائيد مي نماينداست براي تطهير پول مورد استفاده قرار گيرد، 

  

    9ماده 

ور تقويت حرفه اي عمل نمودن دستگاه عدالت كيفـري خـود، اجـراي قـانون     كشورهاي عضو توافق مي نمايند كه اقداماتي به منظ

و كمــك بــه قربــاني و مراجــع قــانوني ذيــربط از طريــق تــدابيري بــراي آمــوزش، جمــع آوري منــابع و توافقــات مربــوط بــه معاضــدت  

ائم جـدي فراملـي انجـام    قضائي با سـاير كشـورها و بـه منظـور ارتقـاء مشـاركت كليـه عناصـر جـامع در مقابلـه و پيشـگيري از جـر            

  .  دهند

  

  10ماده 



 

كشورهاي عضو توافق مينمايند با فساد و رشـوه خـواري مبـارزه و آنـرا از طريـق اجـراي قـوانين داخلـي عليـه ايـن قبيـل اقـدامات             

ي بدين منظور كشـورهاي عضـو همچنـين توافـق مـ     . ممنوع نمايند چرا كه آنها مباني قانوني يك جامعه مدني را تضعيف مي كنند

نمايند توسعه تدابيري منسجم براي همكاري بين المللي را بـا هـدف سـركوب روشـهاي فاسـد و همچنـين توسـعه دانـش فنـي بـراي           

  . ممانعت و كنترل فساد را لحاظ نمايند

  

  11ماده 

ق و اقدامات اتخاذ شده در راستاي تقويت اعالميه حاضر بايد كـامالً حاكميـت ملـي و صـالحيت ارضـي كشـورهاي عضـو و حقـو        

تعهدات كشورهاي عضو در چارچوب معاهدات حاضر و حقوق بين الملل را رعايت كنند و با حقـوق بشـر و آزاديهـاي بنيـادين     

  . طبق آنچه سازمان ملل اعالم نموده است مطابقت داشته باشند

  

  شوراي اقتصادي و اجتماعي،

ان ملـل در خصـوص پيشـگيري از جـرم و رفتـار بـا       مصـوب نهمـين كنگـره سـازم     1995مـه   7مـورخ   9با يادآوري قطعنامـه شـماره   

  در قاهره برگزار گرديد،  1995مه  8آوريل تا  29مجرمان كه در 

جــوالي  24مــورخ  28/1996و قطعنامــه  1995جــوالي  24مــورخ  27/1995قطعنامــه شــماره   IV.Aهمچنــين بــا يــادآوري بخــش 

1996،  

  ،با در نظر داشتن نياز به اجراي موثر اين قطعنامه ها

  با توجه به نياز به گزارش دبير كل در خصوص اقدامات راجع به قانونمند كردن اسلحه، 

، تهيـه شـده توسـط    "تحقيق بين المللي مربوط بـه مقـررات اسـلحه سـازمان ملـل متحـد      "با توجه به يافته هاي مندرج در پيش نويس 

  بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري دبيرخانه،

ن كنترل سوء مصرف مواد مخدر بين آمريكائي سازمان كشورهاي آمريكائي در خصصوص مساله كنتـرل  با توجه به كار كميسيو

  نقل و انتقال بين المللي اسلحه و مهمات، از جمله پيشنهاد مربوط به قوانين نمونه براي كنترل نقل و انتقال بين المللي اسلحه،

يـق بـين المللـي مربـوط بـه مقـررات اسـلحه سـازمان ملـل          تحق"از كشورهاي عضوي كه تا كنون به پرسشنامه مربوط بـه   .1

 به آن پاسخ دهند؛ 1997اكتبر  30تا تقاضا مي نمايد پاسخ نداده اند  "متحد

از دبير كل درخواست مي كند گردآوري اطالعات و نشر اطالعات راجع به مقـررات اسـلحه، از جملـه فرمـت ارزيـابي       .2

كارشناسي راجع به جمـع آوري اطالعـات و تجزيـه و تحليـل مقـررات      اصالح شده مورد اشاره در گزارش نشست گروه 



 

تشكيل گرديد و پشـتيباني مـدام و مـنظم فهرسـت اشـخاص و سـازمانهاي رابـط در         1997فوريه  14تا  10اسلحه كه از 

 هر يك از كشورهاي عضو با مسـووليت تهيـه اطالعـات و ارتقـاء پايگـاه اطالعـاتي موجـود در مـورد قـوانين اسـلحه، را          

 تداوم بخشد؛

ضمن قدرداني، پيشنهاد دبير كل راجع به تشكيل يك جلسه ويژه مركب از نمايندگان سـازمانهاي بـين المللـي ذيـربط      .3

با هدف هماهنگي بهتـر بـراي گـردآوري اطالعـات الزم بـراي درك كـاملتري از مسـائل مربـوط بـه مقـررات اسـلحه را            

 ملحوظ نظر قرار مي دهد؛

نمايد در چارچوب منابع موجود پروژه هاي همكاري فنـي را كـه اهميـت مقـررات اسـلحه در      از دبير كل درخواست مي  .4

برخورد با خشونت عليه زنان، ارتقاء عدالت براي قربانيـان جـرم و برخـورد بـا معضـل كودكـان و جوانـان بـه عنـوان          

ح پس از نزاع، را ارتقاء قربانيان و مرتكبين جرم، و برقراري مجدد و تقويت حاكميت قانون در پروژه هاي حفظ صل

 بخشد؛

كشــورهاي عضــو را تشــويق مــي كنــد در صــورتيكه تــا كنــون اقــدامي ننمــوده انــد رويكردهــاي قانونمنــد در خصــوص      .5

 :مد نظر قرار دهندرا استفاده غير نظامي از اسلحه اي كه داراي عناصر مشترك زير است 

  مقررات مربوط به ايمني و نگهداري اسلحه؛) الف(

  تهاي مقتضي و تحريم هاي اداري براي جرائم مربوط به سوء استفاده يا نگهداري غير قانوني اسلحه؛ مجازا) ب(

هـر يـك از كشـورهاي عضـو، بـراي      حسـب صـالحديد   كاهش يا معافيت از مسووليت كيفري، بخشـش يـا برنامـه هـاي مشـابه      ) ج(

  ه؛ تشويق شهروندان به تحويل اسلحه غير قانوني، فاقد ايمني يا نا خواست

يك سيستم  صدور مجوز از جمله صدور مجوز براي تجارت اسلحه براي تضمين اينكه اسلحه به دست افراد محكوم به جرائم ) د(

  جدي يا ساير اشخاصي كه به موجب قوانين كشورهاي عضو مربوطه از تملك و نگهداري اسلحه منع شده اند نيفتد؛

لـه سيسـتم توزيـع تجـاري اسـلحه و نيـاز بـه بازاريـابي مناسـب بـراي اسـلحه در            يك سيسم نگهداري سوابق بـراي اسـلحه، از جم  ) ه(

سطوح توليد و واردات براي كمك به تحقيقات كيفري، كم كردن انگيزه سرقت و تضـمين اينكـه اسـلحه فقـط بـين افـرادي توزيـع        

  نمايند؛ مبادرت آن تملك و نگهداري نسبت به اسلحه در ارتباط با قوانين كشورهاي عضو با رعايت گردد كه 

از دبير كل تقاضا مي نمايد در دستور كار موقت چهار كارگاه منطقه اي پيرامون مقررات اسـلحه كـه قـرار اسـت در      .6

در چـارچوب   1996/28مطـابق بـا طـرح كـاري تصـويب شـده توسـط شـوري در قطعنامـه آن          برگزار شوند  1997سال 

الي خارج از بودجه، توسعه احتمالي اعالميه اصـول سـازمان ملـل بـر     منابع موجود يا منوط به قابليت دستيابي به منابع م

اساس رويكردهاي قانوني فوق، جمع آوري اطالعات قابل تطبيق پيرامون مقررات اسـلحه، ارائـه كمـك فنـي، آمـوزش و      



 

با قاچاق اسلحه تبادل اطالعات و نياز به  اجراي توافقنامه هاي دوجانبه، چندجانبه يا توافقنامه هاي مربوط به مبارزه 

و درخواسـت مـي نمايـد كـه     را لحاظ نماينـد  مقررا ت اسلحه، خصوص ليه كشورهاي عضو در توان كبه منظور تضمين 

سازمانهاي غيردولتي عالقمند بايـد هـر يـك اجـازه داشـته باشـند كـه در كارگاههـاي راجـع بـه موضـوعات منـدرج در             

بايد اجازه داشته باشند كـه در نشسـت هـائي شـركت كننـد كـه       ود را بيان كنند ولي نديدگاههاي خدستور كار آنها 

 در آنها مسائل حساس اجراي قانون مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد؛

همچنين از دبير كل درخواست مي كند نظرات كشـورهاي عضـو، موسسـات تشـكيل دهنـده شـبكه برنامـه پيشـگيري از          .7

زمانهاي غيــر دولتــي و غيردولتــي در خصــوص توســعه  جــرم و عــدالت كيفــري، واحــدهاي مــرتبط ســازمان ملــل و ســا  

اعالميه اصول، بر اساس رويكردهاي قانونمند فوق، و تحويل گزارشي حاوي نظـرات دريـافتي بـه كميسـيون پيشـگيري      

 از جرم و عدالت كيفري درهفتمين نشست آن، اخذ نمايد؛

مه براي تداوم تعليم و تعلم براي مـديران  همچنين از دبير كل درخواست مي نمايد راهها و روشهاي توسعه يك برنا  .8

ين اسـلحه در اسـتفاده غيـر نظـامي و     بـ بخش عدالت كيفري و آموزش عمومي و ارتقـاء آگـاهي در رابطـه بـا ارتباطـات      

سطوح غير قابل قبول خشونت در شهرها، اجتماعات و خانواده ها و نشر اطالعات به منظور تشـويق كشـورهاي عضـو    

 شناسائي نمايد؛ را ي مشتركبراي انجام برنامه ها

كشورهاي عضـو را تشـويق مـي كنـد كـه رديـابي اسـلحه غيـر قـانوني و پاسـخ هـاي درسـت و سـريع بـه درخواسـت هـاي                  .9

 كشورهاي عضو براي رديابي اسلحه را مد نظر قرار دهند؛

السـتيك كشـورهاي   سازمان پليس جنائي بين المللي را دعوت مي نمايد كه قابليت هاي رد يابي اسـلحه و سـالح هـاي ب    .10

دادن مشــورت بــه كميســيون پيشــگيري از جــرم و عــدالت كيفــري پيرامــون صــحت ايــن قابليــت هــا  ه منظــور عضــو را بــ

اسلحه را تصريح و تاليف نمايد كه بهتر است اين كـار بـه صـورت يـك     مشترك بررسي نمايد، و واژگان و ويژگيهاي 

 اسلحه غير قانوني بين كشورهاي عضو انجام گيرد؛الحاقيه با هدف ارتقاء نشر اطالعات تحقيقي راجع به 

بر دسـام  12مـورخ   50/70Bاز گروه كارشناسان دولتي سازمان ملل بـراي سـالحهاي كوچـك كـه پيـرو قطعنامـه          .11

، و ساير سازمانهاي بين دولتي تخصصي ذيربط دعوت مـي كنـد اطالعـات موجـود در بـاره نتـايج       تشكيل گرديد 1995

 به كميسيون اعالم نمايند؛را ثير سالحهاي كوچك نظامي غير قانوني در كشورهاي عضو كارشان در رابطه با تك

از شوراي همكاري گمركات ، كه همچنين سازمان گمركات جهاني خوانده مي شود، دعوت مي كند رويه هاي گمركي  .12

مينـه قاچـاق اسـلحه، از    بين المللي مربوط به نقل و انتقال اسلحه براي مقاصد غير نظامي و گرايش هـاي جهـاني در ز  

جمله موضوعاتي مانند مجوز صادرت و واردات، نظارت، پروتكل هاي استاندارد، گـواهي واردات و صـادرات مشـترك    



 

و سيستم گزارش دهي پيشرفته با هدف دادن مشورت به كميسيون در خصوص كارائي كنترل هاي مربـوط بـه نقـل و    

 رار دهد؛مورد بازنگري قرا انتقال بين المللي اسلحه، 

از سـاير سـازمانهاي بـين دولتـي ذيـربط دعـوت مـي كنـد اطالعــات خـود راجـع بـه مسـائل مـرتبط بـا اسـلحه، در حيطــه                  .13

مطالعات بين المللي سازمان ملل پيرامون مقررات اسلحه، به منظور مطلع ساختن كميسيون، از طريـق دبيـر كـل، راجـع     

 ار بين شاخه اي مرتبط مطلع سازند؛به گامهاي ممكن به سوي ارتقاء گردآوري و تحليل آم

كـه در طـرح    "بـين المللـي سـازمان ملـل راجـع بـه مقـررات اسـلحه        تحقيـق  "درخواست خود از دبير كل مبنـي بـر چـاپ     .14

حتـي االمكـان در سـطح    ايـن تحقيـق   و همچنـين انتشـار    اسـت شورا آمده  1996/28كاري تصويب شده در قطعنامه 

 مي كند؛تر، را ياد آوري  گسترده

بين المللي تحقيق رهاي عضو را تشويق مي كند گزارش دبير كل راجع به اقدامات ويژه قانونمند كردن اسلحه و كشو .15

ابتكارات جديد در زمينـه  زمينه لزوم در تحقيق شر سازند و مفيد بودن گزارش و سرزمين خود منتدر  "سازمان ملل

 ؛لحاظ نمايندقانونمند كردن اسلحه را 

ي نمايد گزارشـي در خصـوص اجـراي قطعنامـه حاضـر و تسـليم آن بـه كميسـيون در هفتمـين          از دبير كل درخواست م .16

  نشست آن تهيه كند؛

تـدابيري بـراي قانونمنـد    "تصميم مي گيرد كه كميسيون پيشگيري از جرم و عدالت كيفـري بايـد موضـوع موسـوم بـه       .17

فـوق بـه آن اشـاره گرديـد      16در بند  هفتمين نشست آن در نظر گيرد و به گزارش دبير كل كهدر را  "كردن اسلحه

 .بپردازد

  

  راهكارهائي براي پيشگيري از جرم. 40

  مقدمه    

شواهد روشني وجود دارد كه استراتژيهاي پيشگيري از جرم برنامه ريزي شده نه تنها از جرم و قرباني شدن افراد  .1

پيشـگيري  . يـدار كشـورها كمـك مـي كنـد     جلوگيري مي كند بلكه موجب ارتقاء ايمني اجتماعي مي شود و به توسعه پا

آن منافع بلند مدتي به لحاظ كاهش هزينه . از جرم كيفت زندگي همه شهروندان را افزايش مي دهدموثر و مسئوالنه 

پيشــگيري از جــرم . هــاي مــرتبط بــا سيســتم عــدالت كيفــري رســمي و ســاير هزينــه هــاي اجتمــاعي ناشــي از جــرم دارد 

. رويكـرد انسـاني و مقـرون بـه صـرفه در پـرداختن بـه معضـالت جـرم ارائـه مـي كنـد            همچنين فرصتهائي را براي يـك  

 .عناصر الزم براي پيشگيري موثر از وقوع جرم را ترسيم مي كند حاضرراهكارهاي 



 

  

  چارچوب ذهني ارجاع    

ذيـربط و  اين مسئوليت كليه سطوح دولت است كه چارچوبي را ايجـاد، پشـتيباني و ارتقـاء بخشـد كـه موسسـات دولتـي         .2

 . همه بخش هاي جامعه مدني، از جمله بخش شركتها، بتواند بهتر نقش خود را در پيشگيري از وقوع جرم ايفاء كند

شــامل اســتراتژيها و تــدابيري اســت كــه درصــدد اســت خطــر  "پيشــگيري از جــرم"در رابطــه بــا راهكارهــاي حاضــر،  .3

از جملـه تـرس از جـرم، بـا مداخلـه بـه منظـور اثـر گذاشـتن بـر           جرائم ، و اثرات بالقوه زيانبار آنها بر افراد و جامعه، 

ــل متعــدد آن را كــاهش دهــد   ــرات       . عل ــوارد اصــالح و تربيــت كــه در عــين حــال داراي اث ــوانين، احكــام و م اجــراي ق

 .پيشگيرانه است با توجه به پوشش جامع موضوع در ساير اسناد سازمان ملل خارج از حيطه راهكارها قرار مي گيرد

مي پردازد و جنبه بين المللي شدن فعاليتهاي مجرمانه به  هاي حاضر به جرم و اثرات آن بر قربانيان و جامعراهكاره .4

 .طور روزافزون را مد نظر قرار مي دهد

مشـاركت شــركاء نمايانگرعناصـر مهــم مفهـوم پيشــگيري از جـرم تعريــف شـده در ايــن       /مشـاركت اجتمـاع و همكــاري   .5

مــي توانــد بــه اشــكال ديگــري نيــز تعريــف شــود، اســاس آن در ايــن چــارچوب  "تمــاعاج"در حاليكــه واژه . مبحــث اســت

 . مشاركت جامعه مدني در سطح محلي است

 :پيشگيري از جرم در بر گيرنده طيف گسترده اي از راهكارها از جمله راهكارهاي زير است كه .6

ماعي، اقتصادي، بهداشتي و تربيتي با تاكيد خاص بر رفاه افراد را باال مي برد و رفتار اجتماعي را از طريق تدابير اجت) الف(

پيشـگيري از طريـق توسـعه    ( بـزه ديـدگي  كودكان و جوانان ارتقاء مي بخشد و بر خطـرات و عوامـل حمـايتگر مـرتبط بـا جـرم و       

  تاكيد مي نمايد؛) هاجتماعي يا پيشگيري از جرم در جامع

از طريق ابتكارت، مهارت و تعهد در آن حكمفرما است ناشي از جرم  و ناامنيجرائم در محالتي كه اوضاع بد، را يط اشر) ب(

  ؛، دگرگون مي سازد)پيشگيري از جرم در سطح محلي(آحاد جامعه 

از وقوع جرم با كاهش موقعيتهاي جرم خيز، افزايش خطـر بازداشـت و كـاهش سـود، از جملـه از طريـق طـرح هـاي زيسـت          ) ج(

  جلوگيري مي كند؛) پيشگيري از جرم حسب موقعيت(نيان بالقوه و فعلي محيطي و ارائه كمك و اطالعات به قربا

جلوگيري ) برنامه هاي بازتواني(اجتماع و ساير مكانيسم هاي پيشگيرانه  هاز تكرار جرم با كمك در بازگرداندان مجرمان ب) د(

  .بعمل مي آورد

  

  اصول پايه . 



 

  رهبري دولت

ستراتژيهاي پيشگيري از جرم موثر و انسـاني  و در ايجـاد و پشـتيباني    كليه سطوح دولت بايد نقش رهبري در تهيه ا .7

 .چارچوبهاي سازماني براي اجرا و بازنگري آنها ايفاء نمايند

  

  اقتصادي و گنجايش  –توسعه اجتماعي 

مالحظات پيشگيري از جرم بايد در كليـه سياسـتها و برنامـه هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي مـرتبط از جملـه برنامـه هـاي            .8

ربوط بـه اشـتغال، آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، مسـكن و برنامـه ريـزي شـهري، فقـر، حاشـيه روي و طـرد اجتمـاعي              م

 .تاكيد خاصي بايد روي اجتماعات، خانواده ها، كودكان و نوجوانان در معرض خطر انجام گيرد. گنجانده شوند

  

 مشاركت ها / همكاري

ده علل جرم و مهارتهـا و مسـئوليت هـاي الزم بـراي پـرداختن بـه       مشاركت ها بايد، با توجه به ماهيت گستر/ همكاري .9

وزارتخانـه و بـين مقامـات،     ايـن شـامل مشـاركت هـاي مـوثر در     . آنها، بخش الينفـك پيشـگيري مـوثر از جـرم باشـد     

 .سازمانهاي اجتماعي، سازمانهاي غير دولتي، بخش تجاري و شهروندان خصوصي است

  

 مسئوليت پذيري / پايداري

براي آنكه مستمر و پايا باشد نيازمند منابع مقتضي، از جمله تامين مالي براي ساختارها و فعاليتها  از جرمپيشگيري  .10

 . بايد مسئوليت روشني براي تامين مالي، اجرا و ارزيابي و كسب نتايج مورد نظر باشد. است

  

 پايه آگاهي 

از جـرم بايـد مبتنـي بـر طيـف گسـترده و چنـد         استراتژيها، خط مشـي هـا، برنامـه هـا و اقـدامات مربـوط بـه پيشـگيري         .11

 . بعدي از دانش و آگاهي پيرامون معضالت ناشي از جرم، علل گوناگون و رويه هاي اثبات شده و نويد بخش باشد

  

 فرهنگ پايبندي به قانون/ حاكميت قانون/ حقوق بشر



 

ي عضو به آن ملحـق شـده انـد بايـد     حاكميت قانون و حقوق بشري كه در اسناد بين المللي شناسائي شده كه كشورها .12

فرهنگ پايبنـدي بـه قـانون بايـد در پيشـگيري از جـرم بـه نحـو شايسـته          . در كليه ابعاد پيشگيري از جرم رعايت شوند

 . ارتقاء يابد

  

 وابستگي متقابل

ي و نشانه ها و استراتژيهاي ملي پيشگيري از جرم بايد، در صورت لـزوم، روابـط بـين معضـالت مربـوط بـه جـرم محلـ         .13

 .جرائم بين المللي سازمان يافته را در نظر بگيرد

  

 وجه تمايز

توجه داشته باشد و نيازهاي استراتژيهاي پيشگيري از جرم بايد، در صورت لزوم، به نيازهاي متفاوت مردان و زنان  .14

 .خاص اعضاي آسيب پذير جامعه را مد نظر داشته باشد

  

  سازمانها، روشها و رويكردها  

اينكه همه كشورها داراي ساختارهاي دولتي واحدي هستند، اين بخش ابزار و روشـهائي را كـه دولتهـا و    با اذعان به  .15

كليه بخشهاي جامعه مدني بايد در تدوين استراتژيها براي پيشگيري از جرم و كاهش شمار قربانيان جرائم در نظر 

 . آن به رويه خوب بين المللي مربوط مي شود .بگيرند، را ارائه مي كند

  

 مشاركت اجتماعي 

و  اجتماعـات با وجود اين، مشاركت فعـال  . در برخي زمينه هاي فهرست شده در زير، دولتها مسئوليت اوليه را دارند .16

اجتماعـات، بـه ويـژه، بايـد نقـش مهمـي در       . ساير بخش هاي جامعه مدني بخـش اساسـي پيشـگيري مـوثر از جـرم اسـت      

  .جراء و ارزيابي و در كمك به شناسائي يك منبع پايدار داشته باشنداز جرم، در ا يشناسائي اولويتهاي پيشگير

  

  سازمان. الف

 ساختار دولت 



 

دولتها بايد پيشگيري را به عنوان بخش دائمي سـاختارها و برنامـه هـاي خـود بـراي كنتـرل جـرم در نظـر بگيرنـد و            .17

امـر پيشـگيري از جـرم از جملـه از     تضمين كنند كـه مسـئوليتها و اهـداف روشـني در داخـل دولـت بـراي سـازماندهي         

 :طرق زير وجود دارد

  ايجاد مراكز يا ستادهائي با مهارت و منابع الزم؛) الف(

  تهيه يك طرح پيشگيري از جرم با اولويتها و اهداف مشخص؛) ب(

  ايجاد ارتباط و هماهنگي بين ادارات و موسسات دولتي ذيربط؛) ج(

  ر دولتي، مراكز تجاري، بخش خصوصي و حرفه اي و اجتماع؛ايجاد مشاركت هائي با سازمانهاي غي) د(

  . جستجوي مشاركت فعال مردم در پيشگيري از جرم با مطلع كردن آن در خصوص نياز به اقدام و ابزار اقدام و نقش آن) ز(

  

 آموزش و ايجاد توانائي ها 

 :دولتها بايد از توسعه مهارتهاي پيشگيري از جرم از طرق زير حمايت كنند .18

  ارائه توسعه حرفه اي براي مسووالن ارشد در موسسات مربوطه؛) الف(

تشويق دانشگاهها، دانشكده ها و ساير موسسات آموزشي ذيـربط بـه برگـزاري دوره هـاي پايـه و پيشـرفته از جملـه در زمينـه         ) ب(

  همكاري با دست اندركاران؛ 

  اي تائيد و حرفه اي؛كار با بخش هاي تربيتي و حرفه اي به منظور توسعه ويژگيه) ج(

  ارتقاء قابليت جوامع براي توسعه و پاسخگوئي به نيازهاي آنها ) د(

  

 حمايت از مشاركت ها   

 :دولتها و كليه بخش هاي جامعه مدني بايد از اصل مشاركت ، و درصورت لزوم، از طرق زير حمايت كنند .19

ي موفق، از جمله نياز به كليـه شـركاء بـراي ايفـاي نقـش      ارتقاء آگاهي در خصوص اهميت اين اصل و عناصر مشاركت ها) الف(

  هاي روشن و شفاف؛ 

  حمايت از شكل گيري مشاركتها در سطوح مختلف و بخش هاي مختلف؛) ب(

  . تسهيل فعاليت موثر شركاء) ج(

  

 پايداري 



 

ري از وقـوع جـرم را   دولتها و ساير واحدهاي مالي بايد تالش كنند پايائي و پايداري ابتكارات و برنامـه هـاي پيشـگي    .20

 : از جمله از طرق زير تضمين كنند

بازنگري در گردآوري منابع بـراي تاسـيس و ايجـاد يـك تـوازن مناسـب بـين پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري و سـاير             ) الف(

  بازده در زمينه پيشگيري از جرم و كاهش شمار قربانيان؛ بيشترين سيستم هاي براي دستيابي به 

  ليت مشخص براي تامين مالي، برنامه ريزي و هماهنگي ابتكاران پيشگيري از جرم؛ايجاد مسوو) ب(

  .تشويق مشاركت اجتماعي در پايائي و پايداري) ج(

  

  روشها. ب

 مبناي دانش و آگاهي 

از جملـه از طـرق زيـر     رايا جامعه مدني بايد پيشـگيري از جـرم مبتـي بـر علـم و آگـاهي       / به طور مقتضي، دولتها و  .21

 :  نمايند لتسهي

  تهيه اطالعات الزم براي جوامع براي پرداختن به معضالت ناشي از جرم؛ ) الف(

  حمايت از طيف آگاهيهاي مفيد و قابل اعمال كه به لحاظ علمي نيز معتبر و موثق هستند؛ ) ب(

   ؛اهيحمايت از سازماندهي و تجزيه و تحليل آگاهي ها و شناسائي و رفع خالء ها در مبناي علم و آگ) ج(

بخشـهاي مختلـف ذيـربط و جامعـه     در تبادل اطالعات، در صورت لزوم، بين محققان، سياسـت گـذاران، مربيـان، كـارپردازان     ) د(

  گسترده تر؛ 

به كار بستن اين آگاهي ها در تكرار مداخله هاي موفق، توسعه ابتكارات جديد و پيش بيني معضالت جديد مربـوط بـه جـرم    ) ه(

  و فرصت هاي پيشگيري؛

ايجاد سيستم هاي اطالعـاتي بـراي كمـك در امـر مـديريت مقـرون بـه صـرفه پيشـگيري از جـرم، از جملـه بـا انجـام تحقيقـات               ) و(

  مستمر در باره مجرميت و جرائم؛    

  . ارتفاء اجراي اين اطالعات براي كاهش تكرار جرائم، مجرميت و زمينه هاي با سطح باالي جرم) ز(

  

  مه ريزي مداخله ها در زمينه برنا

 : مداخله هاي برنامه ريزي بايد فرايندي را ارتقاء بخشد كه شامل عناصر زير باشد .22

  يك تجزيه و تحليل سيستماتيك از معضالت مربوط به جرم، علل آن، عوامل  و تبعات ريسك، به ويژه در سطح محلي؛) الف(



 

  و معضل محلي خاص وفق دهد؛  طرحي كه حاوي مناسب ترين راهكار باشد و مداخله ها را با چارچوب) ب(

  طرح اجراء براي انجام مداخله هاي مقتضي كه موثر، موفق و پايا باشد؛ ) ج(

  بسيج واحدهائي كه قادر هستند به علل بپردازند؛ ) د(

  .  نظارت و ارزيابي) ه(

  

 حمايت از ارزيابي 

 : ي آنها نقش دارند بايددولتها و ساير ارگانهاي مالي و نهادهائي كه در تدوين برنامه ها و اجرا .23

  بلند مدت به منظور سنجش اينكه چه عاملي موثر است، كجا و چگونه، مبادرت نمايند؛ / به ارزيابي كوتاه) الف(

  به تجزيه و تحليل هاي مقرون به صرفه دست بزنند؛ ) ب(

  ارزيابي نمايند؛ را از جرم جرم و بيم كاهش شدت در كاهش سطوح جرم و شمار قربانيان، دستيابي به نتايج مطلوب ) ج(

ماننـد كـاهش نـرخ جـرم يـا      كننـد  به طور سيستماتيك به ارزيابي بروندادها و تبعات ناخواسته، اعم از مثبت و منفـي، اقـدام   ) د(

  .يا اجتماعات/ برجسته شدن افراد و

  

  رويكردها    . ج

آن همچنـين رويكردهـائي   . يم مي يابـد اين بخش به رويكردهاي پيشگيري از جرم حسب موقعيت و توسعه اجتماعي تعم .24

 . را مشخص مي سازد كه دولتها و جامعه مدني بايد تالش كنند براي پيشگيري موثراز جرم پيگيري كنند

  

  توسعه اجتماعي

 : دولتها بايد با اقدامات زير به عوامل ريسك جرم و قرباني شدن بپردازند .25

سعه اقتصادي و اجتماعي جامع كه موجب تـابلو شـدن افـراد وگروههـا نشـود      ارتقاء عوامل حمايتي از طريق برنامه هاي تو) الف(

  بهداشت، آموزش و پرورش، مسكن و اشتغال؛ : مانند

  ارتقاء فعاليتهائي كه به طرد يا به حاشيه رانده شدن افراد مي پردازد؛) ب(

  ارتقاء حل نزاع به گونه اي مثبت؛) ج(

تي براي تقويـت فرهنـگ پايبنـدي بـه قـانون و بردبـاري ضـمن احتـرام بـه هويـت هـاي            استفاده از استراتژيهاي عمومي و تربي) د(

  .  فرهنگي



 

  

 حسب موقعيت

دولتها و جامعه مدني از جمله، در صورت صالحديد، شركتها بايـد از توسـعه برنامـه هـاي پيشـگيري از جـرم حسـب         .26

 : موقعيت، از جمله به طرق زير، حمايت نمايند

  ر؛طرح زيست محيطي بهت) الف(

  روشهاي مقتضي نظارتي كه در قبال حريم شخصي حساس هستند؛) ب(

  بهبود طرح كاالهاي مصرفي براي مقاوم كردن آنها در مقابل جرم؛) ج(

  هدف بدون خدشه وارد كردن به كيفيت محيط يا محدود كردن دسترسي آزاد به اماكن عمومي؛ "سخت كردن") د(

  .ي از تكرار جرماجراي استراتژيهائي به منظور پيشگير) ه(

  

 پيشگيري از جرائم سازمان يافته 

سازمان يافته بين المللي و معضالت مربـوط بـه جـرم ملـي     ائم دولتها و جامعه مدني بايد تالش كنند ارتباطات بين جر .27

 : و محلي را، از جمله، از راههاي زير مورد تحليل قرار دهند و به آنها بپردازند

و آينده براي گروه هاي تبهكاري سازمان يافتـه بـراي شـركت در بازارهـاي قـانوني بـا عوايـد        كاهش موقعيت هاي موجود ) الف(

  حاصل از جرم، از طريق اقدامات مقتضي تقنيني، اداري و ساير اقدامات؛

هـاي  و يارانـه و مجوز اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از سؤ استفاده از رويه هاي ماليم بكار گرفته شده توسط مراجع دولتـي  ) ب(

  توسط گروههاي تبهكاري سازمان يافته؛اعطا شده توسط اين مراجع براي فعاليتهاي تجاري 

تدوين استراتژيهاي پيشگيري از جرم، و در صورت لزوم، براي حمايـت از گروههـاي بـه حاشـيه رانـده شـده در اجتمـاع بـه         ) ج(

فتـه از جملـه قاچـاق اشـخاص و قاچـاق مهـاجران       خصوص زنان و كودكان كـه در برابـر فعاليـت گروههـاي تبهكـاراي سـازمان يا      

  .  آسيب پذير هستند

  

  همكاري بين المللي

 استانداردها و ضوابط  

در ارتقاء اقدام بين المللي در زمينه پيشگيري از جرم، از كشورهاي عضو دعوت مي شود ابزارهاي بين المللي اصلي  .28

 25/44قطعنامـه  (د ماننـد كنوانسـيون حقـوق كـودك     مربوط به حقوق بشر و پيشگيري از جرم را كه عضـو آن هسـتن  



 

، راهبردهـاي سـازمان   )مجمع عمومي 104/48قطعنامه ( ، اعالميه حذف خشونت عليه زنان )همجمع عمومي، بخش ضميم

، اعالميـه  )همجمع عمومي، بخش ضـميم  112/45قطعنامه ) (راهبردهاي رياض(ملل براي پيشگيري از بزهكاري جوانان 

، )همجمـع عمـومي، بخـش ضـميم     34/40قطعنامـه  (لت بـراي قربانيـان جـرم و سـوء اسـتفاده از قـدرت       عدا اساسي لاصو

و اعالميـه ويـن در زمينـه    ) 1995/9قطعنامـه  (راهبردهاي همكاري و كمك فني در زمينـه پيشـگيري از جـرائم شـهري     

كنوانسـيون سـازمان ملـل     و) همجمع عمومي، بخش ضـميم  55/59قطعنامه ( رفع چالش هاي قرن بيستم : جرم و عدالت

، و قطعنامـه  I-IIIمجمـع عمـومي، ضـمايم     25/55قطعنامـه  ( عليه جرائم سازمان يافتـه فراملـي و پروتكـل هـاي مربوطـه      

 .  را در نظر بگيرند ،)، بخش ضميمه255/55

  

 كمك فني 

لي و فنـي، از جملـه   كشورهاي عضو و سازمانهاي بين المللي ذيربط كه حمايـت مـالي ارائـه مـي كننـد بايـد كمـك مـا           .29

ارتقاء توانائي و آمـوزش، بـه كشـورهاي درحـال توسـعه و كشـورهاي داراي اقتصـاد در حـال گـذر، اجتماعـات و سـاير            

سازمانهاي مربوطه براي اجراي پيشگيري موثر از جرم و استراتژيهاي ايمني اجتماعي در سـطوح منطقـه اي، ملـي و    

بايـد بـه تحقيـق و اقـدام  در خصـوص پيشـگيري از جـرم از طريـق          در ايـن چـارچوب، توجـه خـاص    . محلي ارائـه كننـد  

 . توسعه اجتماعي مبذول گردد

  

 تهيه شبكه

كشورهاي عضو بايد شبكه هاي پيشگيري از جرم ملي، منطقه اي و بين المللي را با هدف تبـادل تجـارب اثبـات شـده      .30

آن و قـرار دادن ايـن دانـش و آگـاهي در      و نويد بخش تاسيس و تقويت كنند، و در عـين حـال عناصـر قابليـت انتقـال     

 . شناسائي نمايند را اختيار ساير جوامع در جهان

 

 ارتباطات بين جرائم محلي و بين المللي

كشورهاي عضو بايد در تجزيه وتحليل و پـرداختن بـه ارتباطـات بـين جـرائم سـازمان يافتـه فراملـي و معضـالت ملـي و            .31

 .يندمحلي ناشي از جرائم  با هم همكاري نما

  

 اولويت بخشيدن به پيشگيري از جرم



 

مركز پيشگيري از جرم بين المللي دفتـر كنتـرل مـواد مخـدر و پيشـگيري از جـرم دبيرخانـه، شـبكه موسسـات برنامـه             .32

پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل و ساير ارگانهاي ذيربط سـازمان ملـل بايـد پيشـگيري از جـرم را در      

قرار مي دهند، آنچنانكـه در ايـن راهبردهـا آمـده اسـت، و يـك سـازوكار همـاهنگي را تاسـيس          ليست اولويت هاي خود 

 . به ارائه مشاوره فني مبادرت نمايندو كنند و فهرستي از كارشناسان را براي انجام ارزيابي از نيازمنديها را تهيه 

 

 نشر اطالعات 

ليــد و تهيــه اطالعــات پيرامــون پيشــگيري از جــرم بــه  نهادهــاي ذيــربط ســازمان ملــل و ســاير ســازمانها بايــد بــراي تو   .33

زبانهاي خارجي كه شايسته است حتي االمكان شمار آنها بيشتر باشد، با استفاده از رسانه هاي چاپي و الكترونيكي، 

 .مبادرت نمايند

  

 قربانيان .1

  اعالميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت . 41

  

  يان جرم قربان. الف

يعني اشخاصي كه به طور انفرادي يا جمعي متحمـل زيـان، از جملـه زيـان مـادي يـا معنـوي، رنـج عـاطفي،           "قربانيان" .1

خسارت اقتصادي يا نقصان اساسي از حقوق بنيادي خود، از طريق فعل يا ترك فعل كه مغـاير قـوانين كيفـري رايـج     

 . اده مجرمانه از قدرت را ممنوع مي سازد، مي گردنددر كشورهاي عضو هستند، از جمله قوانيني كه سؤ استف

دسـتگير شـده و تحـت پيگيـرد قـرار گرفتـه و يـا         و يك شخص ممكن اسـت ، صـرف نظـر از اينكـه آيـا مجـرم شناسـائي        .2

. محكوم شده است، و صرف نظر از رابطه خويشاوندي بـين مجـرم و قربـاني، بـه موجـب اعالميـه قربـاني شـناخته شـود         

مچنين، در صورت مقتضـي، خـانواده نزديـك يـا بسـتگان قربـاني و اشخاصـي كـه متحمـل خسـارت در           ه "قرباني"واژه 

 .جريان مداخله براي كمك به قربانيان نيازمند يا پيشگيري از وقوع جرم شده اند را شامل مي شود

بـان، مـذهب،   مفاد قيد شده در اينجا بايد در خصوص همه بدون هيچ نوع تبعيض مانند نـژاد، رنـگ، جنسـيت، سـن، ز     .3

مليت، انديشه سياسي و غير سياسي، عقايد و آداب فرهنگي، اموال، تولد يـا وضـعيت خـانوادگي، اصـالت اجتمـاعي يـا       

 .قومي و يا معلوليت، اعمال گردد

  

 دسترسي به عدالت و رفتار عادالنه 



 

آنهـا اسـتحقاق آنـرا    . ش گرفـت شأن وعزت آنها در پيبه با قربانيان بايد رفتاري توام با عطوفت و مهرباني و احترام  .4

 . دارند كه به ساز و كار عدالت و براي زياني كه متحمل شده اند طبق قوانين ملي غرامت دريافت كنند

مكانيسم هاي قضائي و اداري بايـد در صـورت مقتضـي ايجـاد و تقويـت شـوند كـه قربانيـان را قـادر سـازند از طريـق             .5

قربانيـان بايـد از   . ينـه و قابـل دسترسـي هسـتند غرامـت دريافـت كننـد       روشهاي غير رسـمي كـه سـريع، عادالنـه، كـم هز     

 . حقوق خود در زمينه درخواست غرامت از طريق چنين مكانيسم هائي آگاه شوند

 :پاسخگوبودن روند قضائي و اداري در برابر نيازهاي قربانيان بايد با اقدامات و روشهاي زير تسهيل گردد .6

قش آنان و حيطه، زمان و پيشرفت جريان دادرسي آنها و وضعيت پرونـده آنهـا بـه ويـژه وقتـي      مطلع كردن قربانيان از ن) الف(

  موضوع جرائم جدي در ميان باشد و آنها تقاضاي چنين اطالعاتي را كرده باشند؛

ا تحت اجازه دادن به طرح ديدگاهها و نگرانيهاي قربانيان در مراحل مقتضي جريان دادرسي و جائيكه عاليق شخصي آنه) ب(

  تاثير باشد، بدون ايراد خسارت به متهم و هماهنگ با سيستم عدالت كيفري ملي مربوطه؛ 

  ارائه كمك مقتضي به قربانيان از طريق فرايند حقوقي؛) ج(

اتخــاذ تــدابيري بــراي كــاهش مشــكالت و موانــع بــراي قربانيــان، حفاظــت كــردن از حــريم شخصــي آنهــا، در صــورت نيــاز، و  ) د(

  آنها و همچنين خانواده ها و شاهدان حمايت كننده از آنها از ارعاب و انتقامجوئي؛ تضمين ايمني 

اجتنــاب از تــاخير غيــر ضــروري در تعــين تكليــف پرونــده و اجــراي احكــام و آراء صــادره در خصــوص اعطــاي غرامــت بــه      ) ه(

 .  قربانيان

ي و عدالت مرسـوم يـا روش هـاي محلـي     مكانيسم هاي غير رسمي براي حل و فصل دعاوي، از جمله ميانجيگري، داور .7

 .بايد در صورت لزوم براي تسهيل مصالحه و دادن غرامت به قربانيان مورد استفاده قرار گيرد

  

 اعاده مال به صاحب اصلي آن

مجرمان يا طرفهاي ثالث مسئول براي رفتار آنان بايد، در صورت مقتضـي، غرامـت عادالنـه اي بـه قربانيـان، خـانواده        .8

جبران غرامت بايد شامل اعاده مـال يـا پرداخـت خسـارت يـا زيـان وارده، اسـترداد        . گان آنان پرداخت كنندها يا بست

 . هزينه هاي ناشي از بزه ديدگي، ارائه خدمات و اعاده حقوق باشد

دولتها بايد روشها، قوانين و مقـررات خـود را بـازنگري كننـد و جبـران خسـارت بـه قربـاني را بـه عنـوان يـك گزينـه              .9

 . كوميت در موضوعات كيفري، عالوه بر ساير مجازاتهاي كيفري لحاظ كنندمح



 

حتي االمكـان  در صورتيكه دستور آن صادر شده باشد در موارد خسارت اصلي به محيط زيست، جبران خسارت بايد  .10

ا چنـين  ترميم محيط زيست، بازسازي زير ساخت، جابجائي تسهيالت اجتماعي و استرداد هزينه هاي جابجائي، و هرجـ 

 .نتايج زيانباري در جابجائي چنين اجتماعي ايجاد گردد، را در بر گيرد

كـرده   ضجائيكه مسئوالن دولتي ياساير عامالن فعال در يك موقعيت رسمي يا نيمه رسـمي قـوانين كيفـري ملـي را نقـ      .11

در . ت دريافـت كننـد  اند، قربانيـان بايـد از دولتـي كـه كاركنـان يـا عوامـل آن مسـئول خسـارت وارده بـوده انـد، غرامـ            

مواردي كه دولتي كه فعل يـا تـرك فعـل مجرمانـه در زمـان آن اتفـاق افتـاده اسـت ديگـر بـر سـر كـار نيسـت دولـت يـا                

 . حكومت بعد از آن بايد نسبت به جبران خسارت قربانيان اقدام نمايد

  

 پرداخت غرامت

باشـد تـالش كننـد غرامـت مـالي بـه مـوارد        ورها كشـ وقتي غرامت از سوي مجرم يا از منابع ديگر كامالً موجود نباشد،  .12

 : زير پرداخت كنند

  قربانياني كه در نتيجه جرم متحمل آسيب بدني جدي يا نقص عضو يا آسيب رواني شده اند؛  ) الف(

 . خانواده، به خصوص بستگان اشخاصي كه در نتيجه جرم مرده اند يا به لحاظ بدني يا رواني دچار ناتواني شده اند) ب(

  

در صورت لزوم، صندوق . اسيس، تقويت و توسعه صندوق هاي ملي براي جبران خسارت قربانيان بايد حمايت شودت .13

هاي ديگر براي اين منظور ايجاد شود، از جمله در مواردي كه دولتي كه قرباني تبعه آن است در وضعيتي نيسـت كـه   

 . بتواند به قرباني غرامت پرداخت كند

  

 معاضدت 

د كمك مادي، پزشكي، روانشناختي، و اجتماعي از طريق دولت و ابزار فراهم شده به صورت داوطلبانه، قربانيان باي  .14

 . اجتماع محور و بومي دريافت كنند

قربانيان بايد از در دسترس بودن خدمات بهداشـتي و اجتمـاعي و سـاير كمـك هـاي مربوطـه مطلـع باشـند و امكـان            .15

 . باشد دسترسي به اين خدمات براي آنها فراهم

بخش هاي پليس، دادگستري، پزشكي و اجتماعي و ساير پرسـنل مربوطـه بايـد آموزشـي دريافـت كننـد كـه آنهـا را بـا           .16

 .نيازمنديهاي قربانيان و راهكارهاي ارائه سريع و مناسب كمك به آنها حساس كند



 

ده بـه آنهـا يـا بـه علـت عـواملي       در ارائه خدمات و كمك به قربانيان، بايد به كسانيكه به دليـل ماهيـت آسـيب وارد شـ      .17

 . فوق نيازهاي خاص دارند، توجه كرد 3مانند عوامل مندرج در بند 

  

 قربانيان سؤ استفاده از قدرت

يعني اشخاصي كه، به طور انفرادي يا جمعي، متحمل زيان، از جمله زيـان مـادي يـا معنـوي، رنـج عـاطفي،        "قربانيان" .18

بنيادي خود، از طريق فعل يا ترك فعل كـه نقـض قـوانين كيفـري ملـي       خسارت اقتصادي يا نقصان اساسي در حقوق

  . نيست اما در رابطه با حقوق بشر به عنوان ضوابط پذيرفته شده در سطح بين المللي شناخته شده اند، گشته باشند

ي جبـران  در نظـر بگيرنـد و راههـا   را كشورها بايد وارد كردن ضوابط و معيارهائي براي منع سؤ استفاده از قـدرت   .19

بـه ويـژه، ايـن جبـران خسـارت هـا بايـد شـامل اعـاده مـال يـا            . خسارت قربانيان اين گونه سوء اسـتفاده هـا فـراهم كننـد    

 . پرداخت غرامت و ارائه كمك مادي، درماني، روانشناختي و اجتماعي الزم باشد

آمـده اسـت، لحـاظ     18در بنـد  كشورها بايد مـذاكره در خصـوص معاهـدات بـين المللـي مربـوط بـه قربانيـان، آنچنانكـه           .20

 . نمايند

كشورها بايد به طور دوره اي قوانين و رويه هاي موجود را مورد بازنگري قرار دهند تا پاسخگو بودن آنها به شرايط  .21

متغيــر را تضــمين كننــد، و در صــورت لــزوم قــوانيني را وضــع كننــد كــه اعمــالي را كــه ســوء اســتفاده جــدي از قــدرت  

هــاي پيشــگيري از ايــن قبيــل اعمــال را ارتقــاء  منــع ســازد و سياســتها و مكانيســم مــي شــوند تلقــياقتصــادي و سياســي 

 . بخشد، و دستيابي به حقوق مقتضي و جبران خسارت براي قربانيان را ميسر سازد
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  شوراي اقتصادي و اجتماعي،

، اعالميـه اصـول اساسـي عـدالت بـراي قربانيـان جـرم و        1985نـوامبر   29مورخ  34/40وجه به اينكه مجمع عمومي، در قطعنامه با ت

سؤ استفاده از قدرت ،مندرج در بخش ضميمه قطعنامه موصوف، را تصويب كرده اسـت كـه توسـط  هفتمـين كنگـره سـازمان ملـل        

  گرديده بود؛ راجع به پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان تائيد

با يادآوري تقاضاي انجام شده از كشورهاي عضو براي انجام اقدامات الزم براي اثر بخشيدن به مفاد اعالميه به منظـور احقـاق   

  حق قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت؛



 

جــراي اعالميــه كــه در آن توصــيه كــرده بــود كــه بــه ا   1986مــه  21مــورخ  10/1986قطعنامــه شــماره  3بــا در نظــر گــرفتن بخــش  

درخصوص بسط همكاري بين دولتها وسازمانهاي بين دولتي و غيردولتي و مردم در اجـراي عـدالت راجـع بـه قربانيـان و ارتقـاء       

  اقدام منسجم از طرف قربانيان در سطوح ملي، منطقه اي وبين المللي توجه مستمر مبذول گردد،

ر اتخاذي براي اجراي اعالميـه برخـي زمينـه هـا را مشـخص مـي سـازد كـه         با توجه به اينكه گزارش نخست دبير كل راجع به تدابي

  نيازمند توجه بيشتر است، 

تصويب كنوانسيون اروپائي در خصوص جبران زيان قربانيـان جـرائم خشـونت آميـز توسـط شـوراي اروپـا        از  ضمن ابراز رضايت

و  1987سـپتامبر   17ه ديدگي توسـط شـوراي اروپـا در    و پيشنهاد كمك به قربانيان و پيشگيري از بز 1983نوامبر  24در تاريخ 

  همچنين ايجاد صندوق هاي ملي توسط برخي كشورهاي عضو براي جبران خسارت قربانيان جرائم  عمدي و غير عمدي،

دگي با اذعان به اينكه اجراي موثر مفاد اعالميه در مورد قربانيان سؤ استفاده از قدرت گاه توسط معضالت مربوط به حوزه رسي

  و مشكالت مربوط به شناسائي و ممانعت از اين سؤ استفاده ها، از جمله به دليل ماهيت فراملي جرم، با مانع روبه رو مي گردد،

عنايت به نتايج مهم هفتمين كنگره سازمان ملـل در خصـوص پيشـگيري از جـرم و اصـالح مجرمـان بـراي        با ابراز خرسندي و با 

ه، از جملـه گـزارش تهيـه شـده توسـط كميتـه ويـژه كارشناسـان در انسـتيتو بـين المللـي مطالعـات             پيگيري و اثر بخشيدن به اعالمي

، طبـق اصـالحيه نشسـت سـازمانهاي غيـر دولتـي مهـم فعـال در         1986عالي در زمينه علوم كيفريـي در سـيراكوس، ايتاليـا، در مـه     

برگـزار   1987مـيالن ايتاليـا در نـوامبر و دسـامبر     زمينه پيشگيري از جرم، عدالت كيفـري و اصـالح مجرمـان و قربانيـان كـه در      

  گرديد،

  

توصيه مي نمايد كه دبير كل منوط به ارائه منابع خارج از بودجه و بررسي كميته كنترل و پيشگيري از جرم، كار تهيه، چـاپ  . 1

در نظــر بگيــرد و  و نشــر يــك ســند راهنمــا بــراي متخصصــان امــر عــدالت كيفــري و ســاير افــراد فعــال در زمينــه هــاي مشــابه را  

  فعاليتهاي پيشين در اين زمينه را نيز لحاظ نمايد؛

  

همچنين پيشنهاد مي كند كه كشورهاي عضو اقدامات الزم به منظور اثر بخشـيدن بـه مفـاد منـدرج در اعالميـه اصـول اساسـي        . 2

  :عدالت براي قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت را از راههاي زير انجام دهند

ويب و اجراي مفاد مندرج در اعالميه در سيستم هاي عدالت ملـي شـان مطـابق بـا رونـد قـانون اساسـي و رويـه داخلـي          تص) الف(

  آنها؛

  وضع قوانيني به منظور آسان كردن دستيابي قربانيان به سيستم عدالت براي اخذ غرامت و جبران خسارت؛) ب(



 

بـراي خسـارت فعلـي يـا زيـان وارده ، شناسـائي محـدوديت هـا و         بررسي روشهاي كمك به قربانيـان، از جملـه غرامـت كـافي     ) ج(

  كشف راههائي براي غلبه بر اين محدوديت ها با اين هدف كه نيازهاي قرباني به گونه اي موثر رفع گردد؛

كيفـري و  اتخاذ تدابيري براي حمايت از قربانيان از سؤ استفاده، افتراء يا ارعاب در جريان يا در نتيجه هـر گونـه دادرسـي    ) د(

  غير كيفري مربوط به جرم از جمله غرامت هاي موثر در صورت اتفاق افتادن اينگونه موارد سؤ استفاده؛

  

  : همچنين توصيه مي كند كه كشورهاي عضو در همكاري با بخش ها، موسسات و سازمانهاي مربوطه، تالش كنند. 3

يسـتم هـاي مختلـف اجتمـاعي، فرهنگـي و حقـوقي حمايـت كننـد، و         از ارائه كمك و خدمات به قربانيان جرم با توجه به س)  الف(

تجربه روشها و اسلوب مختلف و ارائه خدمت و وضعيت كنوني آگاهي افراد راجع به پديده بزه ديدگي، از جملـه اثـرات عـاطفي    

  د؛آن و نياز بعدي به سازمانهاي ارائه كننده خدمات براي توسعه حيطه كمك به قربانيان را در نظر بگيرن

آموزش هاي مقتضي براي كليه كساني كه به قربانيان خدمات مي رسانند ارتقاء بخشند تا آنها را قـادر سـازند مهارتهـا و    ) ب(

درك الزم براي كمك به قربانيان در وفق دادن خود با تاثير رواني حاصل از جرم و غلبه بر مشكالت، را به دسـت آورنـد و در   

  بر واقعيات، ارائه شود؛صورت وجود آن،  اطالعات مبتني 

مجاري موثر ارتباط بين كليه كسانيكه با قربانيان سرو كـار دارنـد را برقـرار كننـد، دوره هـاي آموزشـي و جلسـات برگـزار         ) ج(

  . كنند و اطالعاتي براي قادر ساختن آنها به منظور پيشگيري از قرباني شدن در نتيجه فعاليتهاي سيستم منتشر سازند

كـه قربانيــان ازحقــوق خـود و موقعيتهــاي مربــوط بـه اخــذ غرامـت از مجــرم، از طرفهــاي ثالـث يــا از كشــور و       تضـمين كننــد ) د(

  همچنين از پيشرفت جريان دادرسي كيفري مربوطه و هر گونه موقعيت مربوط به آن با خبر مي گردند؛

گرديـده اسـت، تضـمين كننـد كـه در       جائيكه سازو كارهاي غير رسمي براي حل و فصل دعاوي موجود و يا بـه تـازگي وضـع   ) ه(

صورت امكان و با عنايت خاص، اصول قانوني را برقرار كنند كه خواسـت هـا و حساسـيت هـاي قربانيـان كـامال در نظـر گرفتـه         

  مي شود و اينكه نتيجه حداقل به اندازه سيستم قبلي به نفع قربانيان است؛

قربانيان و تاثير خدمات ارائه شده به آنها دائماً تحت بررسي باشد؛ يك  يك برنامه نظارتي و تحقيقاتي براي اينكه نيازهاي) و(

چنين برنامه اي بايـد شـامل برگـزاري جلسـات مرتـب و كنفـرانس نماينـدگان بخـش هـاي ذيـربط سيسـتم عـدالت كيفـري و سـاير               

اي ويژه قرباني بـه نيازمنـديهاي   ارگانهاي مرتبط با نيازمنديهاي قربانيان، براي بررسي ميزان پاسخگوئي قانون، رويه و بخش ه

  قربانيان را در بر گيرد؛  

مطالعاتي براي شناسائي نيازهاي قربانيان در خصوص مـوارد گـزارش نشـده جـرم انجـام دهنـد و خـدمات مقتضـي را بـراي          ) ز(

  آنان قابل دسترسي گردانند؛ 



 

  

المللــي بــراي گســترش همكــاري بــين المللــي در  پيشــنهاد مــي كنــد كــه كليــه اقــدامات الزم در ســطوح ملــي، منطقــه اي و بــين    . 4

موضــوعات جنــائي انجــام گيــرد، از جملــه، بــه منظــور تضــمين اينكــه كليــه قربانيــان در كشــور ديگــر پــس از وقــوع جــرم و پــس از     

بازگشت به كشور محل اقامت و يا كشوري كه تابع آن هستند، به لحاظ حفظ منافع و دريافت غرامت مناسب يا جبران خسـارت و  

  دمات حمايتي الزم، كمك دريافت مي كنند؛خ

  

اعالميـه و تهيـه ابزارهـاي بـين المللـي بـراي پيشـگيري از سـؤ اسـتفاده از قـدرت و اعطـاي            . نياز بـه كـار بيشـتر روي بخـش ب    . 5

توصـيه   غرامت به قربانيان اين گونه سؤ استفاده از قدرت در جائيكه مجاري ملي ناكافي باشد را مورد شناسائي قرار مـي دهـد و  

  مي كند كه گامهائي در اين راستا برداشته شود؛

  

از دبير كل درخواست مي كند، منوط به امكان دستيابي به بودجه خارج از شـمول، همايشـي بـا شـركت كارشناسـان را ترتيـب       . 6

قربانيان جـرم   مجمع عمومي و اعالميه اصول اساسي عدالت براي 34/40دهد تا پيشنهادهاي خاص براي اجراي قطعنامه شماره 

و سؤ استفاده از قدرت، تا جائيكه اين اسناد به سؤ استفاده از قدرت مربوط مي شود، ارائه دهند بـه گونـه اي كـه پيشـنهادات بـه      

كميتــه كنتــرل و پيشــگيري از جــرم در هفتمــين نشســت آن ارائــه گــردد و جهــت بررســي توســط هشــتمين كنگــره ســازمان ملــل در 

  .الح مجرمان ارائه شودخصوص پيشگيري از جرم و اص
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 ظرفيت سازي  .1

از دبير كل، كشورهاي عضو و سازمانهاي بين دولتي و غير دولتي فعال در زمينه حمايت از قرباني و جبران زيان تقاضا مي . 1

اني را در پـروژه هـاي همكـاري فنـي بـه منظـور كمـك بـه كشـورهاي عضـو در زمينـه اعمـال راهنمـاي              شود روشهاي كمـك بـه قربـ   

بـراي قربانيـان جـرم و سـؤ اسـتفاده از قـدرت و كتابچـه عـدالت          سياستگذاران در خصوص اجراي اعالميه اصول اساسي عـدالت 

ربانيـان جـرم و سـؤ اسـتفاده از قـدرت، از طريـق       براي قربانيان پيرامون استفاده و اعمال اعالميـه اصـول اساسـي عـدالت بـراي ق     

دوره هاي آموزشـي، سـمينارها، سـفرهاي مطالعـاتي، بورسـيه هـا و خـدمات مشـاوره اي، بـراي كمـك بـه حـل معضـالت در اجـراي               

  .  اعالميه، بگنجانند

  



 

اب پروژه هاي همكـاري فنـي   از دبير كل تقاضا مي شود با همكاري سازمانهاي بين دولتي و غير دولتي ذيربط معيارهاي انتخ. 2

  .براي تاسيس يا توسعه بخش هاي مربوط به قربانيان را مشخص سازد

  

از كشـورهاي عضــو، ســازمانهاي بـين دولتــي و غيــر دولتــي و موسسـه هــاي شــبكه برنامــه پيشـگيري از جــرم و عــدالت كيفــري     . 3

كتابچه در فواصل زماني مناسب كمـك كننـد و بـه     سازمان ملل درخواست مي شود دبير كل را در به روز آوردن رساله راهنما و

تجارب عملي ملي، اطالعـات تقنينـي و سـابقه و رويـه قضـائي راجـع بـه گروههـاي ويـژه قربـاني ماننـد قربانيـان و شـاهدان جـرائم               

ان و سازمان يافته، تروريسم، جـرائم اقتصـادي و زيسـت محيطـي يـا جـرائم ناشـي از تعصـب و تنفـر و قربانيـان خشـونت عليـه زنـ             

  .كودكان توجه خاص مبذول نمايند

  

از كشـورهاي عضــو، ســازمانهاي بــين دولتــي و غيـر دولتــي و موسســه هــاي شــبكه برنامـه پيشــگيري از جــرم و عــدالت كيفــري    . 4

سازمان ملل درخواست مي شود كشورهاي عضو عالقمند را در تهيه و تدوين خط مشي هاي ترميمي و اصـالحي بـراي قربانيـان    

شر و قوانين بشردوستانه، به عنوان بخشي از فعاليتهاي بازسازي و مصالحه، و در ارتقاء عدالت و حاكميـت قـانون   نقض حقوق ب

  . كمك كنند

  

  گردآوري اطالعات، تبادل اطالعات و تحقيق. 2

ن ا لمللـي  از دبير كل درخواست مي شود با همكاري كشورهاي عضو عالقمند و سازمانهاي غير دولتي از بانك اطالعـاتي بـي  . 5

در خصوص تجارب عملي ملي و منطقه اي در ارائه كمك فني در اين زمينه و درخصوص اطالعات تقنينـي و كتـاب شـناختي، از    

  .جمله سابقه و رويه قضائي مربوط به اين بحث، حمايت كند

  

ر خصـوص پـروژه هـا،    از كشـورهاي عضـو و سـازمانهاي غيـر دولتـي درخواسـت مـي شـود اطالعـاتي بـراي پايگـاه اطالعـاتي د            . 6

برنامه هاي جديد، سابقه و رويه قضائي و قـوانين يـا راهبردهـاي ذيـربط ديگـر كـه مـوثر شـناخته شـده انـد و اينكـه مـي توانـد بـه               

كـه مـي تواننـد كشــورهاي     عنـوان الگـوئي بـراي ايـن گونــه مـوارد توسـعه در نقـاط ديگــر مفيـد باشـد و در شناسـخت كارشناســاني          

  .رخواست، در اجراي اين قبيل پروژه ها، برنامه ها و قوانين، ارائه دهندعضورا كمك كنند، حسب د

   



 

از روشــهاي گــردآوري  از كشــورهاي عضــو و ســازمانهاي بــين دولتــي و غيــر دولتــي درخواســت ميشــود بــه توســعه و اســتفاده   . 7

سـعه آنهـا جهـت پوشـش دادن     اطالعات راجع به بزه ديـدگي، ماننـد ارزيابيهـاي اسـتاندارد در خصـوص بـزه ديـدگي، از جملـه تو        

گروههاي قربانيان مانند قربانيان و شاهدان جرائم سازمان يافته، تروريسم، جرائم اقتصادي و زيست محيطي يا جـرائم ناشـي از   

  .تعصب و تنفر و قربانيان خشونت عليه زنان، كودكان و مهاجران، توجه كنند

  

لتي درخواست ميشود ارزيابي ميزان كارائي اشكال مختلف ارائه كمك از كشورهاي عضو و سازمانهاي بين دولتي و غير دو.  8

به قربانيان، ارزيابي ميزاني كه روند عدالت كيفري نيازهاي قـانوني و نگرانيهـاي قربانيـان رامـد نظرقـرار مـي دهـد و ارزيـابي         

  .اشكال مختلف تضمين جبران خسارت و غرامت به قربانيان، را ارتقاء بخشند

  

  ز بزه ديدگي پيشگيري ا. 3

از دبير كل درخواست مي شود با همكاري موسسات و سازمانهاي همكار مطالعـاتي در خصـوص راههـاي ارائـه كمـك فنـي بـه        . 9

سب درخواست، در زمينه پاسخگوئي به موارد بزه ديدگي گسترده، تروريسم، فجايع انجام شده به دست انسـان  حكشورهاي عضو، 

ري اسـت انجـام دهنـد و اطمينـان حاصـل كننـد كـه كمـك الزم و فـوري، در صـورت نيـاز، از            كه نتيجه سهل انگاري سيسـتم كيفـ  

طريق تيم هاي بين المللي واكنش به هنگام بحران و چند بعدي به منظور كمك در برخورد با اين گونه موقعيتهـا و در پاسـخ بـه    

  . نيازها و حقوق قربانيان، قابل دست يابي است

  

ي شوند، حسب نياز، معرفي و تقويـت يـك نماينـده بـا اختيـارات وسـيع و همچنـين نهادهـاي نظـارتي          كشورهاي عضو تشويق م. 10

مدني يا سازوكارهاي طرح شكايت و ابـزار پيشـگيري از مـوارد سؤاسـتفاده از قـدرت و تحقيـق در ايـن زمينـه را مـد نظـر داشـته            

  .باشند

  

اماتي براي اطالع رساني عمومي و ارتقاء آمـوزش و تربيـت بـا    كشورهاي عضو و سازمانهاي غير دولتي تشويق مي شوند اقد. 11

اين اقدامات بايد شامل فعاليتهاي عمومي بـا  . هدف پيشگيري و محدود كردن موارد بزه ديدگي و بزه ديدگي مجدد انجام دهند

ر بـاال ي بـزه   هدف قراردادن بخش هاي گسترده مردم و فعاليتهاي خاص با هدف قرار دادن گروههاي منتخـب در معـرض خطـ   

  .ديدگي و بزه ديدگي مجدد باشد

  



 

كشورهاي عضو با همكاري نزديك نمايندگان رسانه ها تشويق مي شوند راهبردهاي مربوط به رسانه ها با هدف حفاظـت از  . 12

  .قربانيان و محدود كردن بزه ديدگي مجدد را تهيه و به طرز موثر به اجرا برسانند

  

  بين المللي  اقدام در سطوح منطقه اي و .4

از دبيـر كــل درخواسـت مــي شــود بـا همكــاري كشــورهاي عضـو و كميســيونهاي منطقـه اي امكــان تهيــه مكانيسـم هــائي بــراي       . 13

  .يا پرداخت غرامت براي قربانيان را فراهم نمايد/ نظارت بر پديده بزه ديدگي و ارائه راههاي پژوهشخواهي و

  

جامعه بين المللي حرفه اي و آكادميك به كشورهاي  عضو در شناسائي خالء هـا   از دبير كل درخواست مي شود با همكاري. 14

در حقوق كيفري بين المللـي و قـانون مربـوط بـه حقـوق بشـر و بشردوسـتانه راجـع بـه حفاظـت و حقـوق قربانيـان و شـاهدان، بـا               

  . هدف پرداختن به آن خالء ها كمك كند

  

  ابتكارات مربوطهدر همكاري   .5

كل تقاضا مي شود كشورهاي عضو را در تقويت توافقنامه هاي هماهنگي و رويه هاي تقويت برنامه ريزي مشترك و  از دبير. 15

  .اجراي فعاليتهاي مربوط به قربانيان كمك كند

  

از دبير كل درخواست مي شود يك اقدام منسجم، با تقسيم مناسب مسئوليتها، بين واحدهاي سازمان ملل و ساير واحـدهاي  . 16

  .ربط با ارتقاء اجراي اعالميه، انجام دهدذي

  

از دبير كل درخواست مي شود كشورهاي عضو را حسـب درخواسـت در تهيـه اسـتراتژيهاي مشـترك و بسـيج حمايـت بـراي         . 17

  .ارائه كمك به قربانيان، از جمله مشاركت گسترده تر شهروندان و ارتقاء اصول عدالت اصالحگرانه كمك كند

  

  بوط به عدالت در موضوعات مربوط به قربانيان كودك و شاهدان جرمراهكارهاي مر. 44

 اهداف.   1

راهبردهاي حاضر در خصوص عدالت براي قربانيان كودك و شاهدان جرم رويه خوبي مبتنـي بـر اتفـاق نظـر راجـع       .1

 . به دانش معاصر و موازين، استانداردها و اصول منطقه اي و بين المللي مربوطه ارائه مي نمايد



 

  

راهبردها بايد مطابق با قـوانين ملـي ذيـربط و رويـه هـاي قضـائي اجـرا شـوند و شـرايط حقـوقي، اجتمـاعي، اقتصـادي،              .2

با وجود اين، كشورها بايد دائمـاً تـالش كننـد بـر مشـكلت عملـي در اجـراي        . فرهنگي و جغرافيائي را در نظر بگيرند

 .راهبردها غلبه كنند

  

 :تحقق اهداف زير فراهم كند راهبردها بايد يك چارچوب عملي براي .3

كمك در بازنگري قوانين ، رويه ها و روشهاي ملي و داخلي آنچنانكه حقـوق قربانيـان كـودك و شـاهدان جـرائم بـه طـور        ) الف(

  كامل رعايت شود و به اجراي كنوانسيون حقوق كودك توسط اعضاي كنوانسيون كمك كند؛

ســات دولتــي، ســازمانهاي غيــر دولتــي  و ســازمانهاي اجتمــاع محــور و ســاير  كمــك بــه دولتهــا، ســازمانهاي بــين المللــي، موس ) ب(

طرفهاي عالقمند به طرح و اجراي قوانين، خط مشي ها، برنامه ها و زويه هائي كه بـه مسـائل مهـم مربـوط بـه قربانيـان كـودك و        

  شاهدان جرم مي پردازند؛

روزانه خود در رونـد عـدالت بـراي نوجوانـان و بزرگسـاالن      راهنمائي متخصصان و ،در صورت لزوم، داوطلباني كه در كار ) ج(

در سطوح ملي، منطقه اي و بـين المللـي بـا قربانيـان كـودك و شـاهدان جـرم ، هماهنـگ بـا اعالميـه اصـول اساسـي عـدالت بـراي               

  قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت، برخورد مي كنند؛

  .ان كودك و شاهدان جرم از كودكان مراقبت مي نمايندكمك و حمايت از كسانيكه در پرداختن به قرباني) د(

  

در اجراي  اين راهبردها، هر حوزه قضائي بايـد تضـمين نمايـد بـراي حمايـت از قربانيـان كـودك و شـاهدان جـرم  و           .4

رفع نيازهاي آنها آموزش، گزينش و رويه هائي مقتضـي بكـار گرفتـه مـي شـوند، جائيكـه ماهيـت بـزه ديـدگي  بـر زيـر            

 .كودكان به گونه اي متفاوت اثر مي گذارد، مانند اذيت و آزار جنسي كودكان، به ويژه دخترانگروههاي 

  

اين راهبردها نه كامل و بـي نقـص هسـتند     .را ايجاد مي كنددانش و آگاهي و روش ها رشد و ارتقاء راهبردها زمينه  .5

 .خود هماهنگ باشند اصلي و نه مانع  از توسعه بيشتر هستند ليكن شرط آن است كه با اهداف و اصول

  



 

راهبردهــا همچنــين مــي توانــد در خصــوص فراينــدهائي در سيســتم هــاي غيــر رســمي و معمــول عــدالت ماننــد عــدالت       .6

اصالحي و در زمينه هاي غير كيفري قانون، از جمله، اما نه محدود به، حبس، طالق، به فرزندي پذيرفتن، حمايـت از  

 . قانون پناهندگان قابل اعمال است كودك، سالمت رواني، تابعيت، مهاجرت و

  

  مالحظات ويژه . 2

 :اندتدوين شدبا توجه به موارد زير تهيه و  راهبردها .7

با آگـاهي از اينكـه ميليونهـا كـودك در سراسـر جهـان در نتيجـه جـرم و سـؤ اسـتفاده از قـدرت آسـيب مـي بيننـد و اينكـه                ) الف(

و اينكـه آنهـا ممكـن اسـت هنگـام كمـك در فراينـد دسـتگاه عـدالت بـا           حقوق اين كودكـان بـه طـور مناسـب شناسـائي نشـده اسـت        

  مشكالت مضاعف روبه رو شوند؛

با اذعان به اينكه كودكان آسيب پذير هستند و نيازمند حمايت خاص و متناسب با سن خود، سطح پختگي و نيازهاي ويـژه  ) ب(

  فردي هستند؛

  ند و ممكن است در كليه مراحل سيستم عدالت با تبعيض روبه رو شوند؛ با اذعان به اينكه دختران به ويژه آسيب پذيرهست) ج(

بــا تائيــد اينكــه هــر گونــه تالشــي بايــد بــه منظــور پيشــگيري از بزهديــدگي كودكــان، از جملــه از طريــق اجــراي راهبردهــاي     ) د(

  پيشگيري از جرم، انجام گيرد؛

اسـت در صـورتيكه سـهواً بـه عنـوان مجـرم تلقـي شـوند متحمـل           آگاه ازاينكه كودكاني كه قرباني يا شاهد جرم هسـتند ممكـن  ) ه(

  سختي هاي مضاعف شوند حال آنكه آنها درحقيقت قرباني و شاهد هستند؛

با ياد آوري اينكه كنوانسيون حقوق كودك نيازمنديها و اصولي براي اخذ شناسـائي مـوثر حقـوق كـودك ارائـه مـي كنـد و        ) و(

اي قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت اصـولي بـراي تـامين حـق بهرمنـدي از اطالعـات،       اينكه اعالميه اصول اساسي عدالت بر

  مشاركت، حفاظت، ترميم و كمك براي قربانيان ارائه مي كند؛

با يادآوري ابتكارات بين المللي و منطقه اي كه اعالميه اصول اساسي عدالت بـراي قربانيـان جـرم و سـؤ اسـتفاده از قـدرت       ) ز(

كند، از جمله كتابچه مربوط به عدالت براي قربانيـان و راهنمـاي سياسـتگذاران درخصـوص اعالميـه اصـول اساسـي،        را اجرا مي 

  هستند؛1999كه هر دو از انتشارات دفتر كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد در سال 

بـراي توسـعه راهبردهـاي مربـوط بـه قربانيـان كـودك و        با تائيد تالشهاي دفتر بين المللي حقـوق كودكـان در ايجـاد مبنـائي     ) ح(

  شاهدان جرم؛ 



 

با در نظر گرفتن اينكه پاسخ هاي بهتر به قربانيان كودك و شـاهدان جـرم مـي توانـد كودكـان و خـانواده هـاي آنهـا را بـه          ) ط(

  افشاي موارد بزهديدگي و حمايت از پروسه عدالت راغب تر گرداند؛ 

  

الت بــراي قربانيــان كــودك و شــاهدان جــرم بايــد ضــمن حفاظــت از حقــوق مــتهم و مجرمــان محكــوم بــا يــاد آوري اينكــه عــد) ي(

  تضمين گردد؛

با درنظر داشتن تنوع سيستم هاي حقوقي و سنن، و با توجه به اينكـه جـرم بـه گونـه اي روزافـزون بـه لحـاظ ماهيـت فراملـي          ) ك(

دك و شاهدان جرم ازحمايت  برابر در كليه كشورها بهره مند مي است و اينكه نياز است اين نكته تضمين شود كه قربانيان كو

  .شوند

 

  اصول . 3

كـار كميتـه حقـوق    درج گرديده اسـت و بـا توجـه بـه     آنچنانكه در اسناد بين المللي و به ويژه كنوانسيون حقوق كودك  .8

اد مسـئول در رفـاه   و به منظور تضمين عدالت براي قربانيان كودك و شاهدان جـرم، متخصصـان و سـاير افـر      كودك

 :كودكان بايد اصول انسجام بخش زيررا رعايت كنند

هر كـودكي يـك انسـان واحـد و ارزشـمند اسـت و ازاينـرو شـأن و منزلـت، نيازهـاي خـاص، عاليـق و حـريم              . شأن و مرتبه) الف(

  شخصي وي بايد رعايت و حفاظت شود؛

بر با وي رفتار شود، صرف نظر از نـژاد خـود، والـدين يـا نـژاد      هر كودكي حق دارد به گونه اي عادالنه و برا. عدم تبعيض) ب(

قيم قانوني اش، نسب و قوميـت، رنـگ، جنسـيت، زبـان، مـذهب، انديشـه سياسـي و غيـر سياسـي، اصـالت ملـي، قـومي يـا اجتمـاعي،               

  . اموال، معلوليت و تولد يا ساير وضعيت هاي ديگر وي

جرمان محكـوم بايـد حفـظ شـود، هـر كـودكي حـق دارد بـه منـافع وي بيشـترين           در حاليكه حقوق متهم و م. منافع كامل كودك) ج(

  .اين شامل حق حفاظت و شانس توسعه موزون نيز مي گردد. توجه داده شود

  

هر كودكي حق حيات، بقـاء و مصـونيت از هـر گونـه سـختي، سـؤ اسـتفاده يـا سـهل انگـاري، از جملـه سـؤ اسـتفاده و              . حفاظت) 1

  اني، ذهني و عاطفي دارد؛سهل انگاري فيزيكي، رو



 

هر كودكي حق داشتن موقعيتي بـراي توسـعه مـوزون و بهـره منـدي از اسـتاندارد زنـدگي مناسـب بـراي رشـد           . توسعه موزون) 2

در مورد كودكي كه دچار آسيب رواني شده است، براي قادر ساختن كودك به . فيزيكي، ذهني، معنوي، اخالقي و اجتماعي دارد

  .ز توسعه هر اقدامي بايد انجام گيردمنظور بهره مندي ا

  

هر كودكي، منوط به آئين دادرسي ملي، حق بيان نظـرات، انديشـه هـا و عقايـد خـود بـه گونـه اي آزادانـه و بـا          . حق مشاركت) د(

عبارات خاص خود دارد و حق دارد در تصميماتي كه بر زندگي وي، از جمله تصـميمات اتخـاذ شـده در فراينـد قضـائي، اثـر مـي        

ذارد مشاركت نمايد و حق دارد كه ديدگاههاي وي مطابق با استعداد، سن، پختگي فكري و قابليت در حال رشد وي در نظـر  گ

  .گرفته شوند

  

  تعاريف . 4

 :در اين راهبردها، تعاريف زير بكار برده مي شود .9

ي يا شاهد جرم هسـتند صـرف نظـر    سال سن، كه قربان 18يعني كودكان و نوجوانان، زير  "قربانيان كودك و شاهدان ") الف(

  از نقش آنها در جرم يا در تعقيب قضائي مجرمان يا گروههاي مجرمان؛

يعني اشخاصي كه، در چارچوب كـاري خـود، بـا قربانيـان يـا شـاهدان جـرم در تمـاس هسـتند يـا مسـئول رفـع              "متخصصان") ب(

امـا   ايـن شـامل ايـن گروههـا مـي باشـد      . قابـل اعمـال اسـت   نيازهاي كودكان در دستگاه عدالت هستند و براي آنها ايـن راهبردهـا   

مدافعان و حاميان كودك و قرباني؛ دست اندركاران بخش حمايت از كودك؛ پرسنل موسسه رفـاه كـودك؛   : محدود به آنها نيست

رسـنل  دادستانها و، در صـورت مقتضـي، وكـالي مـدافع؛ پرسـنل ديپلماتيـك و كنسـولي، پرسـنل برنامـه خشـونت خـانگي؛ قضـات؛ پ            

  دادگاه؛ مسئوالن اجراي قانون؛ متخصصان بهداشت رواني و پزشكي؛ مددكاران اجتماعي؛

شــامل كشــف جـرم، تســليم شــكايت، تحقيــق، تعقيـب كيفــري و محاكمــه و رويــه هـاي پــس از محاكمــه اســت،     "رونـد عــدالت ")  ج(

يا در يك سيستم غير رسمي عدالت يا عرفـي  صرف نظر از اينكه آيا پرونده دريك سيستم عدالت براي بزرگساالن يا نوجوانان 

  .  محلي، بين المللي يا منطقه اي رسيدگي شده است

نشانگر رويه ايست كه حق كودك درخصوص حمايت را تعادل مي بخشد و اينكـه نيازهـاي فـردي كـودك و      "كودك محور") د(

  .افكار وي را در نظر مي گيرد

  

 حق رفتار توأم با احترام و مالطفت   . 5



 

ربانيان كودك و شاهدان بايد به گونه اي خاص و توأم  با حساسيت در روند عدالت با آنها رفتار شـود، و موقعيـت   ق .10

شخصي و نيازهاي آني آنها، سن، جنسيت، معلوليت و سطح پختگي آنها لحاظ گردد و به ويژگيهاي جسمي، روانـي و  

 . اخالقي آنها كامالً  احترام گذاشته شود

 .ه عنوان فردي با نيازهاي، آرزوها و احساسات فردي با وي رفتار شودهر كودكي بايد ب .11

مداخله در زندگي شخصي كودك بايد محدود به ميزان الزم در يك زمان خاص و با استانداردهاي باالي جمع آوري  .12

 .شواهد باشد تا نتايج عادالنه و منصفانه روند عدالت تضمين گردد

راي كـودك، مصـاحبه هـا، آزمـايش هـا، و سايراشـكال تحقيـق و تفحـص بايــد         بـراي جلـوگيري از سـختي هـاي بيشـتر بـ       .13

 .توسط كارشناسان حرفه اي آموزش ديده اي كه به نحوي دقيق، احترام آميز و كامل عمل مي كنند، انجام شود

خاص كليه تعامالت شرح داده شده در اين راهبردها بايد به گونه اي كودك محور در يك محيط مناسب كه نيازهاي   .14

آنهـا بايـد   . كودك را پوشش دهد و با توجه به استعدادها، سن، پختكي فكري و قابليت در حال رشد وي انجـام گيـرد  

 .به زباني كه كودك به آن زبان تكلم مي كند و مي فهمد انجام شوند

  

  حق مصونيت از تبعيض . 6

ه از آنهـا در مقابـل تبعـيض ناشـي از     قربانيان كودك و شاهدان بايد به يـك رونـد عـدالت دسترسـي داشـته باشـند كـ        .15

نژاد كودك، والدين يا قيم قانوني وي، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، انديشه سياسي و غير سياسي، اصالت ملي، قـومي  

 .يا اجتماعي، اموال، معلوليت و تولد يا ساير وضعيت هاي ديگر محافظت نمايد

دك و شاهدان و خانواده هاي آنها بايد بـه سـن، آرزوهـا،    روند عدالت و بخش هاي حمايت موجود براي قربانيان كو  .16

اقتصـادي و   -درك، جنسيت، تمايالت جنسي، پيشينه قومي، فرهنگي، ديني، زباني و اجتمـاعي، فرقـه، شـرايط اجتمـاعي    

وضعيت مهـاجرت يـا پناهنـدگي و همچنـين نيازهـاي خـاص كـودك از جملـه بهداشـت، اسـتعدادها و قابليـت هـاي وي             

 .دهد حساسيت نشان

در برخي موارد، بخش هاي ويژه و حمايت بايد داير شوند كه جنسيت و ماهيت متفاوت جرائم خـاص عليـه كودكـان،     .17

 .مانند ايذاء جنسي در خصوص كودكان را لحاظ نمايد

هـر كـودكي بايـك بـه عنـوان يـك شـاهد        . سن نبايد مانعي براي حق كودك مبني بر مشاركت در رونـد عـدالت باشـد    .18

وط به انجام آزمايش، در نظر گرفته شود و شهادت وي نبايد به دليل سن كودك فاقد اعتبار يـا غيـر موثـق    توانمند، من



 

فرض شود، ماداميكه سن يا پختگـي كـودك دادن شـهادت موثـق و هوشـمندانه را بـا يـا بـدون كمـك ارتبـاطي و كمـك            

 .  ديگري امكان پذير مي سازد

  

 حق مطلع شدن  . 7

ن، والدين يا قيم ها و نمايندگان حقوقي، از تمـاس اوليـه آنهـا بـا رونـد عـدالت و در سراسـر        قربانيان كودك و شاهدا .19

 :اين روند، بايد در اسرع وقت و به گونه اي مناسب، و به طور ميسر و مقتضي، از جمله از مسائل زير مطلع گردند

همچنين ابزار دسترسـي بـه اينگونـه خـدمات      در دسترس بودن خدمات بهداشتي، روانشناختي، اجتماعي يا ساير خدمات و) الف(

  همراه با مشاوره حقوقي و غير حقوقي يا نمايندگي، جبران خسارت و حمايت مالي اضطراري، هر جا كه الزم باشد؛ 

تشريفات روند عدالت كيفري براي نوجوانان و بزرگساالن از جمله نقش قربانيان كودك و شاهدان، اهميت، زمانبنـدي، و  ) ب(

  دردوران تحقيق و محاكمه انجام خواهد شد؛  "بازجوئي"هادت دادن، و راههائي كه نحوه ش

  مكانيسم هاي حمايتي موجود براي كودك به هنگام تسليم شكايت و مشاركت در جريان تحقيق و دادرسي؛) ج(

  اماكن خاص و زمانهاي جلسات دادرسي و ساير رخدادهاي مربوطه؛) د(

  ر حمايتي قابليت دستيابي به تدابي) ه(

  مكانيسم هاي موجود براي بازنگري در تصميماتي كه روي قربانيان كودك و شاهدان اثر مي گذارد؛) و(

حقــوق مربــوط بــه قربانيــان كــودك و شــاهدان مطــابق بــا كنوانســيون حقــوق كــودك و اعالميــه اصــول بنيــادي عــدالت بــراي   ) ز(

  .قربانيان جرم و سؤ استفاده از قدرت

ن كودك، والدين و قيم هاي آنها و نمايندگان قانوني آنهـا بايـد سـريعاً و بـه نحـو مقتضـي، و تـا حـد         به عالوه، قربانيا .20

 :  ممكن و مقتضي، از موارد زير مطلع شوند

ر درايــن يــمتهمــين و هــر گونــه تغي /پيشــرفت و وضــعيت پرونــده، از جملــه بازداشــت، دســتگيري و وضــعيت حــبس مــتهم  ) الــف(

  رد قضائي و مسائل پس از محاكمه و نيجه پرونده؛وضعيت، تصميم مربوط به پيگ

موقعيــت هــاي موجــود بــراي اخــذ غرامــت از مجــرم يــا از كشــوري كــه رونــد عــدالت در آن درجريــان اســت، از طريــق آئــين   ) ب(

  .دادرسي مدني جايگزين يا هر روند ديگر

  

  حق شركت در جلسه استماع و بيان ديدگاهها و دغدغه ها. 8



 

چ تالشي براي قادر ساختن قربانيان كودك و شاهدان براي بيـان نظـرات و نگرانـي هـاي خـود      متخصصان بايد از هي .21

 :در ارتباط با مشاركت آنها در روند عدالت، از جمله از راههاي زير، دريغ نورزند

رار فـوق مـورد مشـاوره قـ     19تضمين اينكه قربانيان كودك و در صورت لزوم شاهدان درموضـوعات مشـخص شـده در بنـد     ) الف(

  مي گيرند؛

تضمين اينكه قربانيـان كـودك و شـاهدان قـادر هسـتند آزادانـه و بـه روش خـود نظـرات و نگرانيهـاي خـود را در خصـوص             ) ب(

مشاركت در روند عدالت بيان كنند و همچنين دغدغه هايشان راجع به امنيت درارتباط با متهمين، نحوه اي كه ترجيح مي دهنـد  

  را در باره نتايج پروسه بيان كنند؛شهادت بدهند و احساسات خود 

  .با توجه به نظرات و نگرانيهاي كودك و اگر آنها قادر نيستند وي را اسكان دهند، داليل آنرا براي كودك شرح دهند) ج( 

  

  حق بهره مندي از كمك موثر  . 9

وزش مربوطـه حسـب   قربانيان كودك و شاهدان و، در صورت لزوم، اعضاي خانواده بايد به كمك متخصصاني كه آمـ  .22

اين ممكن است شامل بخـش هـاي ويـژه كمـك     . آمده است ديده اند، دسترسي داشته باشند 42تا   40آنچه در بندهاي 

و حمايت مانند بخش هاي مالي، حقوقي، مشاوره، بهداشت، بخش هاي اجتماعي و تربيتي، بخش هـاي سـالمت جسـمي    

كليه اين كمك هـا بايـد نيازهـاي كـودك را رفـع كنـد و       . باشد  و رواني و ساير بخش هاي الزم براي بازتواني كودك

 .وي را قادر سازد به طور موثر در كليه مراحل روند عدالت شركت نمايد

در كمك به قربانيان كودك و شاهدان، متخصصان بايد از هيچ تالشي براي هماهنگ كردن ارائه كمك دريغ نورزند  .23

 .ط قرار نگيردبه گونه اي كه كودك هدف مداخله هاي مفر

شـاهد   / قربانيان كودك و شاهدان بايد از آغاز پرونده از اشخاص امـدادگر، ماننـد متخصصـان امـور كـودك قربـاني       .24

 . تا زمانيكه ديگر نيازي به اين خدمات نباشد ، كمك دريافت نمايد

اطـات و درك در  متخصصان بايد تـدابيري بـه منظـور تسـهيل امـر شـهادت دادن بـراي كودكـان بـا هـدف ارتقـاء ارتب            .25

 : اين تدابير شامل موارد زير است. مراحل قبل از دادرسي و در جريان دادرسي اتخاذ نمايند

  متخصصان قرباني و شاهد  كودك براي رفع نيازهاي خاص كودك؛) الف(

  اشخاص حمايت گر، از جمله متخصصان و اعضاي خانواده مقتضي براي همراهي كودك در جريان شهادت؛) ب(

  .صورت مقتضي، منصوب كردن ولي براي حمايت از منافع قانوني كودك در) ج(

  



 

  حق حفظ حريم شخصي . 10

 حريم شخصي قربانيان و شاهدان كودك بايد به عنوان يك موضوع داراي اولويت نخست حفظ شود؛  .26

محرمانـه  اين هدف مـي توانـد از طريـق حفـظ     . اطالعات مربوط به مشاركت كودك در روند عدالت بايد حفاظت شود .27

بودن قضايا و محدود كردن افشاي اطالعات كه  مي تواند منجر به شناسائي كودكي شود كه درروند عدالت قربـاني  

 . يا شاهد است اقرار گيرد

بايد اقداماتي به منظور حفاظت از كودكان در برابر عامه مردم  با، بعنوان مثال، مستثني كردن مردم و رسانه ها از  .28

 .گاه در جريان شهادت كودك، در صورت مصلحت حسب قانون ملي، اتخاذ گرددشركت در سالن داد

  

 حق مصونيت از سختي در جريان رسيدگي قضائي   . 11

متخصصان بايد تدابيري به منظور جلوگيري از سـختي در جريـان كشـف، تحقيـق و پيگـرد قـانوني بـه منظـور تضـمين           .29

 .كودك رعايت شده است اتخاذ نمايند اينكه منافع كودك و شأن ومرتبت قربانيان وشاهدان

 :متخصصان بايد باحساسيت و دقت با قربانيان و شاهدان كودك برخورد كنند، به طور كه آنها .30

از قربانيان و شاهدان كودك حمايت كنند، از جمله اينكـه وي را در جريـان شـركت در جريـان دادرسـي، كـه بـه نفـع وي         ) الف(

  است، همراهي نمايند؛

روند قضائي به وي اطمينان بخشند، از جمله اينكه به قربانيـان و شـاهدان كـودك توضـيحات روشـني راجـع بـه         در خصوص) ب(

شـركت كـودك در جلسـات دادرسـي و     . اينكه چه چيز از پروسـه قضـائي انتظـار مـي رود حتـي االمكـان بـه وي اطمينيـان بخشـند         

شـي بـراي تضـمين اسـتمرار ايـن تعـامالت بـين كودكـان و         رسيدگي قضائي بايد قبـل از موعـد مقـرر هماهنـگ شـود و ازهـيچ كوش      

  متخصصان امر در جريان دادرسي فروگذاري نشود؛

. تضمين نمايد كه به محض فراهم شدن شـرايط محاكمـه آغـاز خواهـد شـد مگـر آنكـه تـاخير در محاكمـه بـه نفـع كـودك باشـد             ) ج(

تسريع گردد و بايد رويه ها، قوانين و مقرراتي بـراي دادگـاه    تحقيق راجع به جرائم مربوط به قربانيان و شاهدان كودك نيز بايد

  وجود داشته باشد كه به پرونده هاي مربوط به قربانيان و شاهدان كودك سريعتر رسيدگي شود؛

رويه هاي كودك محور، از جمله اتاقهاي مصاحبه ويـژه كودكـان، بخـش هـاي چنـد منظـوره بـراي قربانيـان كـودك در همـان           ) د(

هاي دادگـاهي بهتـر كـه موقعيـت شـاهدان در آن لحـاظ  شـده باشـد، تـنفس در طـول شـهادت دادن كـودك، جلسـات               محل، محيط

رسيدگي در مواقعي از روز كه متناسب سن و پختگي كـودك باشـد، يـك سيسـتم كارآمـد بـراي ارسـال ابالغيـه هـا بـراي تضـمين            



 

بير مقتضي جهت تسهيل شهادت دادن كودك را مـد نظـر   اينكه كودك فقط مواقع ضروري به دادگاه رجوع مي كند و ساير تدا

  .قرار دهد

 

 :متخصصان همچنين بايد تدابيري را با اهداف زير بينديشند .31

رويه هاي خاص براي گردآوري شواهد و مدارك  از قربانيان و شاهدان كودك بايد بـه  : محدود كردن شمار مصاحبه ها) الف(

لسات دادرسي و به ويژه تماس غير ضـروري بـا دسـتگاه قضـائي، ماننـد اسـتفاده از       منظور كاهش شمار مصاحبه ها، اظهارات، ج

  ضبط ويدئوئي  بكار گرفته شود؛ 

تضمين اينكه قربانيان و شاهدان كودك، درصورتيكه بـا نظـام حقـوقي و بـا عنايـت خـاص بـه حقـوق وكـالي مـدافع سـازگار            ) ب(

زوم، قربانيان و شاهدان كودك  بايد در دادگاه و دور از نظر مـتهم،  و در صورت ل: باشد، از استنطاق توسط متهم مصون باشد

  در اتاقهاي مجزاي دادگاه مورد مصاحبه و بازجوئي قرار گيرند و محيط هاي مصاحبه ويژه تعبيه شده باشد؛

اجـازه داده  تضمين اينكه قربانيان و شاهدان كودك به طور كودك محوري مورد بازجوئي قرار مي گيرند و نظـارت قضـات   ) ج(

مي شود، شهادت دادن كودكان تسهيل مي گردد و ارعاب بالقوه ، به عنوان مثال از طريـق اسـتفاده از دسـتياران هنگـام گـواهي      

  .دادن يا بكارگيري كارشناسان روانشناسي، كاهش مي يابد

  

    حق بهره مندي از امنيت . 12

ابير خاصي بايد اتخاذ گردد كه تهيه و ارائـه گـزارش از   هرجا كه امنيت قربانيان و شاهدان كودك به خطر افتد، تد .32

قبـل، حـين يـا پـس از     تضمين گردد تـا از آسـيب ديـدن كـودك     خطرات امنيتي به مراجع ذيصالح و حفاظت از كودك 

 .جلوگيري شود پروسه قضائي

مشكوك شدن متخصصاني كه با كودكان در تماس هستند بايد از آنها درخواست شود مراجع ذيصالح را در صورت  .33

 .به اينكه كودك آسيب ديده است، در حال آسيب ديدن است و يا احتمال مي رود كه آسيب ببيند، مطلع گرداند

هـر  . متخصصان بايد در شناسائي و پيشگيري از ارعاب، تهديد و آسيب به قربانيان و شاهدان كودك آموزش ببينند .34

تهديد يا آسيب قرار بگيرند، شـرايط خاصـي بايـد فـراهم     جا كه قربانيان و شاهدان كودك ممكن است هدف ارعاب، 

 : اين مراقبت ها شامل موارد زير است. گردد كه امنيت كودك تضمين شود

  جلوگيري از تماس مستقيم بين قربانيان و شاهدان كودك و افراد مظنون به جرم در هر مرحله از تشريفات قضائي؛) الف(

   دگاه تحت حمايت سيستم ثبت؛استفاده از احكام محدود كننده دا) ب(



 

  ؛"عدم تماس"صدور دستور بازداشت قبل از محاكمه متهم و اعمال شرايط ويژه )  ج(

  قرار دادن متهم تحت حبس در منزل؛) د(

در صورت امكان و اقتضاء، قراد دادن قربانيان و شاهدان كودك تحت پوشش حفـاظتي پلـيس يـا سـاير موسسـات مربوطـه و       ) ه(

  .فشاي مسائل شخصي آنانجلو گيري از ا

  

  حق دريافت غرامت . 13

قربانيان كودك بايد، در صورت امكان، براي جبران خسارت به طور كامـل، بازگشـت بـه اجتمـاع و بهبـودي غرامـت         .35

 . رويه هائي براي اعمال و دريافت غرامت بايد به آساني قابل دسترسي و كودك محور باشد. دريافت كنند

درسي كودك محور باشـد و ايـن راهبردهـا را رعايـت نمايـد، جريـان تـرميم خسـارات كـودك و          به شرط آنكه جريان دا .36

دادرســي كيفــري بايــد از طريــق اســتفاده از رويــه هــاي عــدالت اجتمــاعي و غيــر رســمي ماننــد عــدالت ترميمــي، تحــت   

 . حمايت قرار گيرد

ي، كمــك از برنامــه هــاي جبــران اخــذ خســارت ممكــن اســت شــامل دريافــت غرامــت از مجــرم بــه دســتور دادگــاه جنــائ    .37

حتـي  . خسارت كودك حسب تصـميم دولـت و پرداخـت خسـارت حسـب حكـم صـادره در جريـان دادرسـي مـدني باشـد           

االمكان، بايد هزينـه هـاي بـازتواني اجتمـاعي و تربيتـي، درمـان پزشـكي، مراقبتهـاي درمـان روحـي و خـدمات حقـوقي             

 . ترميمي و پرداخت غرامت قبل از جريمه تعيين شودبايد رويه هايي براي اجراي احكام . تامين گردد

 

 حق بهره مندي از تدابير پيشگيرانه خاص . 14

عــالوه بــر تــدابير پيشــگيرانه اي كــه بايــد بــراي كليــه كودكــان اتخــاذ گــردد، اســتراتژيهاي خاصــي بــراي قربانيــان و    .38

 . لزامي استشاهدان كودك كه به ويژه در برابر بزهديدگي يا تعرض آسيب پذير هستند ا

متخصصان بايد مداخله ها و استراتژهاي جامع و به خوبي تبيين شده اي را براي مواردي كه خطـر آن وجـود داشـته     .39

ايـن اسـتراتژيها و مداخلـه هـا بايـد ماهيـت بـزه        . باشد كه كودكان مورد تعرض مجدد قرار گيرند تهيه و اجـرا كننـد  

ه در خانه، بهره برداري جنسي، سؤ استفاده در تاسيسات نهادينـه و  ديدگي، از جمله بزه ديدگي مربوط به سؤ استفاد

 .اين استراتژيها ممكن است شامل استراتژيها مبتني بردولت، ابتكارات محلي و شهروندي باشد. قاچاق باشد

 

 اجراء. 15



 

بـا هـدف    آموزش مناسب، تربيت و اطالعات بايد براي متخصصاني كه بـا قربانيـان و شـاهدان كـودك كـار مـي كننـد        .40

بهبود و تقويت روشها، راهكارها و ديدگاههاي تخصصي و به منظور حفاظت و پرداختن به طـور مـوثر و حسـاس بـه     

 . قربانيان و شاهدان كودك قابل دستيافت باشد

متخصصان بايد آمـوزش داده شـوند تـا بـه طـور مـوثر از قربانيـان و شـاهدان كـودك، از جملـه در واحـدها و خـدمات              .41

 .بت و به رفع نيازهاي آنان مبادرت ورزندتخصصي، مراق

 :اين آموزش بايد شامل موارد زير باشد .42

  موازين، استانداردها و اصول حقوق بشر مربوطه از جمله حقوق كودك؛) الف(

  اصول و وظائف اخالقي دفتر آنان؛) ب(

  عالمات و نشانه هائي كه نشانگر جرائم عليه كودكان است؛) ج(

  زيابي بحران، به ويژه براي موارد ارجاع، با تاكيد روي نياز به محرمانه بودن قضايا؛مهارتها و فنون ار) د(

  تاثير، تبعات، از جمله تبعات جسمي و روحي، و شك ناشي از جرائم عليه كودكان؛) ه(

  در جريان دادرسي قضائي؛ قربانيان و شاهدان كودكتدابير و فنون خاص براي كمك به ) و(

  بط با فرهنگ و سن، ديني، اجتماعي و جنسيتي؛مسائل زباني مرت) ز(

  بزرگسال  -مهارتهاي مقتضي ارتباط بين كودك ) ح(

فنون مصاحبه و ارزيابي كه شـك روانـي در خصـوص كـودك را كـاهش مـي دهـد ضـمن آنكـه كيفيـت اطالعـات دريـافتي از             ) ط(

  كودك را كاهش مي دهد؛

  به گونه اي حساس، توأم با درك، سازنده و اطمينان بخش؛ كودكقربانيان و شاهدان مهارتهائي براي برخورد با ) ي(

  روشهائي براي حفاظت از شواهد و ارائه شواهد و بازجوئي از شاهدان كودك ) ك(

  .كار مي كنند قربانيان و شاهدان كودكنقش هاي مربوط به، و روشهاي مورد استفاده توسط، متخصصاني كه با ) ل(

بــراي اتخــاذ يــك راهكــار چنــد بعــدي و تعــاملي در مــك بــه كودكــان از طريــق آشــنا متخصصـان بايــد از هــيچ تالشــي   .43

ساختن آنان با طيف گسترده اي از خدمات موجود، مانند حمايت از قرباني، دفاع، كمك اقتصـادي، مشـاوره، تربيـت،    

مراحل مختلـف   اين رويكرد مي تواند پروتكل هائي را براي.  خدمات بهداشتي، حقوقي و اجتماعي فروگذاري نكنند

رسيدگي قضائي به منظور تقويت همكاري بين واحدهائي كه به قربانيـان و شـاهدان كـودك خـدمات ارائـه ميكننـد، و       

همچنين ساير اشكال كار چند بعدي كه شامل پليس، دادستان، خدمات پزشكي، اجتماعي و پرسنل روانشناختي فعـال  

 .در همان محيط است باشد



 

يـد بـين كشـورها و كليـه بخـش هـاي جامعـه، در سـطوح ملـي و بـين المللـي، از جملـه معاضـدت              همكاري بين المللي  با  .44

متقابل براي هدف تسهيل جمع آوري و تبادل اطالعات و كشف، تحقيق و پيگرد جرائم فراملي در خصوص قربانيـان  

 .و شاهدان كودك ارتقاء يابد

براي تدوين و وضع قوانين و خط مشـي هـاي مكتـوب،     متخصصان بايد استفاده از راهبردهاي حاضر به عنوان مبنائي .45

 .استانداردها و پروتكل هائي با هدف كمك به قربانيان و شاهدان كودك در روند قضائي را مد نظر داشته باشند

متخصصان بايد قادر باشند به طور دوره اي نقش خود را، همراه با ساير موسسات در رونـد عـدالت، مـورد بـازنگري      .46

 .رار دهند تا حفاظت از حقوق كودك و اجراي موثر راهبردهاي حاضر اطمينان حاصل نمايندو ارزيابي ق

  

  خشونت عليه زنان. 3

  اعالميه حذف خشونت عليه زنان . 45

  مجمع عمومي،

با اذعان به نياز مبرم به اجراي اعالميه جهاني حقوق بشرو اصول مرتبط با مساوات، امنيـت، آزادي، منزلـت و عـزت نفـس     

  انسانها، كليه

با توجه به اينكه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي از جمله اعالميه جهاني حقوق بشر، ميثاق  مربوط به حقوق مدني 

و سياسي، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون مبـارزه بـا كليـه اشـكال تبعـيض عليـه زنـان و        

  ساير رفتارها و مجازات هاي  غير انساني يا تحقير كننده، كنوانسيون مبارزه با شكنجه و 

با اذعان به اينكه اجراي موثر كنوانسيون مبارزه با كليه اشكال تبعيض عليه زنان به محو خشونت عليه زنان كمـك خواهـد   

  اهد كرد،كرد و اينكه اعالميه رفع خشونت عليه زنان، مندرج در قطعنامه حاضر، اين روند را تقويت و اجراء خو

نگران از اينكه خشونت عليه زنان مانعي براي تحقق مسـاوات، توسـعه و صـلح اسـت، كـه ايـن موضـوع نيـز در اسـتراتژيهاي          

آينده نگرانه نايروبي براي پيشرفت زنان مورد تائيد قرار گرفته است كه در آن يك سري تدابير براي مبارزه بـا خشـونت   

  اي كامل كنوانسيون مبارزه با كليه اشكال تبعيض عليه زنان، عليه زنان پيشنهاد شده است، و با اجر

با تائيد اين مطلب كه خشونت عليه زنان نقض حقوق و آزاديهاي بنيادي زنان محسوب مي شود و بهره مندي آنان از اين 

ر حفاظـت و ارتقـاء   حقوق و آزاديها را خدشه دار و زايل و يا  ابطال مي سازد، و با ابراز نگراني از ناكامي بلنـد مـدت د  

  اين حقوق و آزاديها در مورد خشونت عليه زنان،



 

با اذعان به اينكه خشونت عليه زنان بيان روابط قدرت نابرابر تاريخي بين مردان و زنان است، كه منجر به استيالي مردان 

ان يكـي از سـازوكارهاي   بر زنان و تبعيض عليـه آنـان همچنـين ممانعـت از پيشـرفت كامـل آنـان ، و اينكـه خشـونت عليـه زنـ           

  اساسي اجتماعي است كه از خالل آن زنان در موقعيتي كمتر از مردان قرار داده مي شوند،

نگران از اينكه برخي گروههاي زنان، مانند زنان متعلق به گروههاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنـان  

ن بي بضاعت، زنان در موسسـات يـا در بازداشـت، دختـران خردسـال، زنـان       ساكن در اجتماعات روستائي يا دور افتاده، زنا

  معلول، زنان سالمنمد، زنان در شرايط درگيري مسلحانه، به ويژه در برابر خشونت آسيب پذير هستند،

كـه   1990مـه   24مـورخ    1990/15ضميمه قطعنامه شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي      23با ياد آوري نتيجه مندرج در بند 

اســائي اينكــه خشــونت عليــه زنــان در خــانواده و جامعــه انزجــار آور اســت و بــه ميــزان درآمــد، نيــز مــرتبط اســت، طبــق و  شن

  فرهنگ نيز بايد با اقدامات عاجل و موثر هماهنگ شود تا از بروز اين خشونت جلوگيري بعمل آيد،

كه در آن شورا پيشنهاد  1991مه  30رخ مو  1991/18همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي شماره 

  تهيه چارچوبي براي يك سند بين المللي را مطرح كرد كه آشكارا به موضوع خشونت عليه زنان بپردازد،

  با استقبال از نقش جنبش هاي زنان در جلب توجه فزاينده به ماهيت، جديت و اهميت معضل خشونت عليه زنان،

بــه برابــري حقــوقي، اجتمــاعي، سياســي و اقتصــادي در جامعــه، از جملــه بــا خشــونت  نگــران از اينكــه فرصــت هــاي دســتيابي

  مستمر و فراگير، محدود مي گردد،

با اعتقاد به اينكه در پرتو مطالب فوق نياز به تعريف روشن و جامعي از خشونت عليه زنان و همچنين تبيـين آشـكار حقـوق    

يه اشكال آن وجود دارد، كه تعهد كشورها در ارتبـاط بـا مسـئوليتهاي    الزم براي اطمينان از محو خشونت عليه زنان در كل

  آنها است، و همچنين تعهد جامعه بين المللي به طور كلي براي محو خشونت عليه زنان است،

رسماً اعالميه مبارزه با خشونت عليه زنان را در زير اعالم مي دارد و درخواست مي نمايـد كـه هـر كوششـي بايـد بـه انجـام        

  :د تا اين اعالميه به اطالع همگان برسد و رعايت شودبرس

  

  1ماده 

يعني هر عمل مبتني بر خشونت بـر پايـه جنسـيت كـه بـه آسـيب جسـمي،         "خشونت عليه زنان"به موجب اين اعالميه، عبارت 

مسـتبدانه از   جنسي يا رواني يا رنج و مشقت براي زنان گردد از جمله تهديد به انجـام ايـن اعمـال، زور يـا محـروم سـاختن      

  .آزادي، خواه در مالء عام و يا در زندگي خصوصي، منجر شود و يا احتمال منجر شدن به آن وجود داشته باشد

  



 

  2ماده 

  :خشونت عليه زنان بايد به گونه اي تعبير شود كه عناصر زير، اما نه محدود به آنها، را در بر گيرد

جملــه كتــك كــاري، ســؤ اســتفاده جنســي از دختــران خردســال در  خشــونت جســمي، جنســي و روانــي در خــانواده از) الــف(

خانواده، خشونت مربـوط بـه جهيزيـه، تجـاوز بـه عنـف در زنـدگي زناشـوئي، ختنـه كـردن زنـان و دختـران و سـار روشـهاي               

  سنتي زيان آور براي زنان، خشونت غير همسري و خشونت مربوط به استثمار؛

جامعه از جمله تجاوز به عنف، سـؤ اسـتفاده جنسـي، ايـذاء جنسـي و ارعـاب       خشونت جسمي، جنسي و رواني  در سطح ) ب(

  در محيط كار، در موسسات تربيتي و آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و فحشاي اجباري؛

  .خشونت جسمي، جنسي و رواني توسط يا به تائيد يك حكومت، هر جا كه اتفاق بيفتد) ج(

  

  3ماده 

حمايت از كليه حقوق و آزاديهاي بنيادي در زمينه هاي سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي، مـدني    زنان حق بهره مندي برابر و 

  :اين حقوق، از جمله شامل موارد زير است. و ساير زمينه ها را دارند

  حق حيات؛) الف(

  حق بهره مندي از مساوات و برابري) ب(

  حق آزادي و امنيت فرد؛) ج(

  حق حمايت برابر به موجب قانون؛) د(

  حق آزاد بودن از كليه اشكال تبعيض؛) ه(

  حق بهره مندي از باالترين استاندارد ممكن بهداشت جسمي و رواني؛) و(

  حق بهره مندي از شرايط عادالنه و مناسب كاري؛) ز(

  .حق مصونيت از شكنجه، يا ساير رفتارها و مجازات هاي  غير انساني يا تحقير كننده) ح(

   

  4ماده 

ت عليه زنان را محكوم كنند و نبايد به هر گونه رسم، سنت يا مالحظه ديني براي شانه خالي كـردن از  كشورها بايد خشون

كشورها بايد با استفاده از كليه راههـاي مقتضـي و بـدون تـاخير سياسـت      . تعهدات خود در رابطه با محو آن استناد كنند

  :ريشه كني خشونت عليه زنان را دنبال كنند و، از اينرو، بايد



 

اگر تا كنون اقدامي ننموده اند تصويب يا ملحق شـدن بـه كنوانسـيون مبـارزه بـا كليـه اشـكال تبعـيض عليـه زنـان را           ) الف(

  لحاظ كنند يا استثنائات قائل شده در خصوص آنرا حذف كنند؛

  از وارد شدن به خشونت عليه زنان اجتناب كنند؛) ب(

تفحص و، طبق قـوانين ملـي، مجـازات كليـه رفتارهـاي خشـونت آميـز         دقت و اختياط ويژه اي براي جلوگيري، تحقيق و) ج(

  عليه زنان را اعمال نمايند، خواه اين رفتارها توسط حكومت يا توسط اشخاص خصوصي انجام شده باشد؛

مجازاتهاي كيفري، مدني، كاري و اداري در قوانين ملي براي تنبيه كردن و ترميم خسارات وارده بـه زنـاني كـه مـورد     ) د(

خشونت قرار ميگيرند تعيين كنند؛ زناني كه هدف خشونت قرار مي گيرند بايد به سـازوكار عـدالت و، طبـق قـوانين ملـي،      

غرامت هاي عادالنه و موثر براي ترميم زيان وارده به آنها دسترسي داشته باشند؛ كشورها بايد زنان را از حقوق خـود در  

  مطلع سازند؛درخواست كردن غرامت از خالل اين سازوكارها 

امكان تهيه و توسعه طـرح هـاي عمـل ملـي بـه  منظـور ارتقـاء حمايـت از زنـان عليـه هـر شـكل از خشـونت، يـا گنجانـدن                ) ه(

مفادي با اين هدف در طرح هاي موجود را لحاظ كنند و همكاري سازمانهاي غير دولتي، به ويژه سازمانهائي كه به مسـاله  

  ب نمايند؛خشونت عليه زنان مي پردازند، را جل

راهكارهاي پيشگيرانه اي، به نحو جامع، و كليه اين تدابير با ماهيـت حقـوقي، سياسـي، اداري و فرهنگـي كـه حمايـت از       ) و(

زنان عليه هر شكل از خشونت را ارتقـاء مـي دهـد، توسـعه بخشـند  و تضـمين نماينـد كـه بـزه ديـدگي مجـدد زنـان بـه دليـل               

  ه هاي اجرائي يا مداخله هاي ديگر اتفاق نمي افتد؛قوانين حساس به مالحظات جنسيتي، روي

تضمين، تا باالترين سطح ممكن با توجه به منابع موجود و در صورت لزوم در چارچوب همكاري بين المللي،  اينكه زنان ) ز(

ك، مورد خشونت و، در صورت مقتضي، كودكان آنان كمك ويـژه ماننـد توانبخشـي، كمـك در مراقبـت و پشـتيباني از كـود       

درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي ، تسهيالت و برنامه ها و همچنين ساختارهاي حمـايتي  دريافـت مـي كننـد،      

  و بايد كليه تدابير مقتضي براي ارتقاء ايمني آنها و بازتواني جسمي و رواني آنها را اتخاذ كنند؛

  كني خشونت عليه زنان بگنجانند؛ در بودجه دولتي منابعي براي فعاليتهاي مربوط به ريشه) ح(

اقداماتي اتخاذ كنند كه اطمينان حاصل شود ماموران اجراي قـانون و كارمنـدان دولـت مسـئول در اجـراي سياسـتهاي       ) ط

ممانعت، تحقيق و تفحص و مجازات خشونت عليه زنان آموزش الزم بـراي حسـاس كـردن آنهـا در خصـوص نيازهـاي زنـان        

  دريافت مي كنند؛



 

تدابير مقتضي، به ويژه در زمينه تربيت و آموزش را به منظور اصالح معيارهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان كليه ) ي

و زنان و همچنين به منظور ريشه كني تبعيض، شيوه هاي مرسوم و كليه رويه هاي ديگر مبتني بر انديشه پست بودن زن يا 

  ي پيش پا افتاده زنان و مردان، اتخاذ كنند؛پست بودن هر يك از جنس زن و مرد و بر پايه نقش ها

فعاليتهاي تحقيقاتي را گسترش دهد، به جمع آوري اطالعـات بپـردازد و آمارهـائي تهيـه كنـد، بـه ويـژه در ارتبـاط بـا          ) ك(

خشونت خانگي، مربوط به شيوع اشكال مختلف خشونت عليـه زنـان و تقويـت تحقيـق پيرامـون علـل، ماهيـت، خطيـر بـودن و          

خشونت عليه زنان و در خصوص كارائي تـدابير اجـرا شـده بـه منظـور پيشـگيري و تـرميم خشـونت عليـه زنـان؛ ايـن            عواقب 

  آمارها و يافته هاي حاصل از تحقيقات منتشر خواهد شد؛

  تدابيري به منظور ريشه كني خشونت عليه زنان كه به ويژه در برابر خشونت آسيب پذير هستند اتخاد كنند؛) ل(

ئــه گزارشــهاي درخواســتي در چــارچوب اســناد حقــوق بشــر مربوطــه ســازمان ملــل متحــد اطالعــاتي در رابطــه بــا   در ارا) م(

  خشونت عليه زنان و تدابير اتخاذ شده به منظور اجراي اعالميه حاضر بگنجانند؛

  تهيه راهبردهائي به منظور كمك در اجراي اصول مندرج در اعالميه حاضر را حمايت كنند؛) ن(

هم جنبش زنان و سازمانهاي غير دولتي در سراسر جهـان را در ارتقـاء آگـاهي هـا و كـاهش معضـل خشـونت        نقش م) س(

  عليه زنان به رسميت بشناسند؛

كار جنبش زنان و سـازمانهاي غيـر دولتـي را تسـهيل و ارتقـاء بخشـند و در سـطوح محلـي، ملـي و منطقـه اي بـا آنهـا             ) ع(

  همكاري كنند؛

منطقه اي را كه عضو آن هستند تشويق كنند كه ريشه كني خشـونت عليـه زنـان را در برنامـه      سازمانهاي غير دولتي) ف(

  .هاي خود، به گونه اي مقتضي، بگنجانند

  

  5ماده 

ارگانها و موسسه هاي تخصصي سيستم سازمان ملل بايد در حيطه صالحيت خود به شناسائي و تحقق حقوقـو اصـول ارائـه    

  :نند و از اين رو بايد ، از جملهشده در اعالميه حاضر مشاركت ك

همكاري بين المللي و منطقه اي با هدف تعريف اسـتراتژيهاي منطقـه اي بـراي مبـارزه بـا خشـونت، تبـادل تجـارب و         ) الف(

  حمايت مالي از برنامه هاي مربوط به ريشه كني خشونت عليه زنان را تقويت كنند؛

آگاهي بين اشـخاص پيرامـون مسـائله مبـارزه بـا خشـونت عليـه زنـان را          همايش ها و سمينارها با هدف ايجاد و افزايش) ب(

  ارتقاء بخشند؛



 

هماهنگي و تبادل بين سيستم سازمان ملل و نهادهاي معاهده حقوق بشر را به منظور پرداختن بـه خشـونت عليـه زنـان     ) ج(

  به طور موثر ارتقاء بخشند؛

و نهادهــاي سيســتم ســازمان ملــل پيرامــون رونــدها و معضــالت    در تجزيــه و تحليــل هــاي انجــام شــده توســط ســازمانها    ) د(

  اجتماعي، مانند گزارش هاي دوره اي راجع به موقعيت اجتماعي جهان، بررسي روند خشونت عليه زنان را بگنجانند؛ 

 هماهنگي بين سازمانها و نهادهاي سيستم سازمان ملـل بـراي وارد كـردن موضـوع خشـونت عليـه زنـان در برنامـه هـاي         ) ه(

  جاري، به خصوص با ارجاع به گروههاي زنان به ويژه آسيب پذير در برابر خشونت، را ارتقاء بخشند؛

تدوين راهبردها يا رساله هائي در رابطه با خشونت عليه زنان را ارتقاء بخشند و در اين راستا تدابير مـورد اشـاره در   ) و(

  اعالميه حاضر را لحاظ نمايند؛

نت عليه زنان، به طور مقتضي، در انجام وظائف آنها در رابطه با اجراي اسناد حقوق بشـر لحـاظ   مسأله مبارزه با خشو) ز(

  كنند؛

  .با سازمانهاي غير دولتي در پرداختن به مسأله خشونت عليه زنان همكاري كنند) ح(

  

  6ماده 

دد و ممكـن اسـت در قـوانين    هيچ چيز در اعالميه حاضر نبايد بر هيچ بندي كه به ريشه كني خشـونت عليـه زنـان منجـر گـر     

  .يك كشور يا هر كنوانسيون، معاهده يا ساير اسناد بين المللي معتبر در يك كشور درج شده باشد، اثر بگذارد

  

نمونه استراتژيها و تدابير عملي در خصوص ريشه كنـي خشـونت عليـه زنـان در زمينـه پيشـگيري از جـرم و عـدالت         .  46

  كيفري 

  

ليه زنان القاء مي كند كه استراتژيهاي مختلف براي اشكال مختلـف خشـونت   ماهيت چند بعدي خشونت ع .1

تدابير عملي، استراتژيها و فعاليتهاي شرح داده شده در زير مي تواند در . و جهات مختلف آن الزم است

بجـز  . زمينه پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري بـراي پـرداختن بـه معضـل خشـونت عليـه زنـان وارد شـود           

  .نيز مي باشد "دختران خردسال"شامل  "زنان"به گونه اي ديگر تبيين شده باشد، عبارت مواردي كه 

با يادآوري تعريف خشونت عليه زنان مندرج در اعالميه مبارزه با خشونت عليه زنـان و درج مكـرر آن در    .2

تـدابير  درج شده در برنامه عمل تصويب شده توسط چهارمين كنفرانس جهاني زنان، نمونه اسـتراتژيها و  



 

عملي در خصوص مبارزه با خشونت عليه زنان در زمينه پيشگيري از جـرم و عـدالت كيفـري بـه تـدابيري      

مي پردازد كه توسط دولتها در برنامه عمل تصويب كرده انـد، بـا در نظـر داشـتن اينكـه برخـي گروههـاي        

 .زنان به طرز ويژه اي در برابر خشونت آسيب پذير هستند

تدابير عملي به ويژه نياز به سياست فعال وارد كردن يك ديدگاه مبتنـي بـر جنسـيت     نمونه استراتژيها و  .3

در كليه خـط مشـي هـا و برنامـه هـاي مربـوط بـه خشـونت عليـه زنـان و تحقـق برابـري جنسـيتي و دسـتيابي               

جنسـيتي در زمينـه هـاي تصـميم سـازي مـربتط بـا        وازن عادالنه  و برابر به عدالت و همچنـين تعـين هـدف تـ    

نمونــه اســتراتژيها و تــدابير عملــي بايــد بــه عنــوان  . خشــونت عليــه زنــان را بــه رســميت مــي شناســند حــذف 

راهبردهائي هماهنگ با اسناد بين المللي مربوطه، از جمله كنوانسيون مبارزه با كليـه اشـكال تبعـيض عليـه     

موثر و عادالنـه   زنان، كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، با هدف اجراي

 .آن اعمال گردد

نمونــه اســتراتژيها و تــدابير عملــي بايــد توســط كشــورهاي عضــو و ســاير واحــدها، بــدون خدشــه بــه اصــل     .4

برابري زن و مرد در برابر قـانون، بـه منظـور تسـهيل تالشـهاي دولتهـا بـراي پـرداختن بـه اشـكال مختلـف            

 .خشونت عليه زنان در سيستم عدالت كيفري اجرا شوند

نمونــه . دف نمونــه اســتراتژيها و تــدابير عملــي تثبيــت برابــري رســمي و غيــر رســمي زنــان و مــردان اســت هــ .5

استراتژيها و تدابير عملي رفتار ترجيحي به زنان نمي دهد بلكه هدف اين است كـه هـر گونـه نـابرابري يـا      

خشـونت آميـز بـا آن    اشكالي از تبعيض كه زنان در دسترسي به عدالت، به ويـژه در ارتبـاط بـا رفتـار هـاي      

 .مواجه هستند، رفع شود

  

 قانون كيفري  . 1

 :از كشورهاي عضو تقاضا مي شود .6

به طور دوره اي به بازنگري، ارزيابي و اصالح قوانين، آئـين دادرسـي و رويـه هـاي قضـائي خـود، بـه ويـژه قـوانين كيفـري           ) الف(

زنان تضمين كننـد و شـرايطي را كـه خشـونت عليـه زنـان را       خود اقدام كنند تا ارزش و كارائي آنها را در حذف خشونت عليه 

  اجازه مي دهد و يا به آن تمكين مي كند حذف كنند؛



 

قوانين كيفري و مدني خودو را در چارچوب نظامهاي حقوقي ملـي خـود مـورد بـازنگري، ارزيـابي و اصـالح قـرار دهنـد تـا          ) ب(

ممنـوع مـي گـردد و در غيـر آن صـورت، تـدابيري در ايـن زمينـه          تضمين حاصل شود كه كليه رفتارهاي خشونت آميـز عليـه زنـان   

  بينديشند؛

  :قوانين كيفري خود را مورد بازنگري، ارزيابي و اصالح قرار دهند تا تضمين حاصل شود كه)  ج(

اشخاصي كه در موضـوعات قضـائي مربـوط بـه جـرائم خشـونت آميـز بـه دادگـاه آورده مـي شـوند يـا محكـوم بـه چنـين جرائمـي                 ) 1

يشوند مي توان آنها را در تملك و استفاده از اسلحه و ساير سالحهاي قانونمند، در چارچوب نظامهـاي حقـوقي خـود، محـدود     م

  كرد؛

  .مي توان افراد را در چارچوب نظامهاي حقوقي ملي خود از ايذاء، ارعاب يا تهديد زنان بازداشت) 2

  

  آئين دادرسي كيفري . 2

دد بــه طــور مقتضــي نســبت بــه بــازنگري، ارزيــابي و اصــالح آئــين    از كشــورهاي عضــو درخواســت مــي گــر  .7

 :دادرسي كيفري خود اقدام كنند تا اطمينان حاصل شود كه

پليس با مجوز قضائي الزم حسب قانون، اختيارات كافي براي وارد شدن به محيط ها و اقـدام بـه دسـتگيري افـراد خـاطي      ) الف(

  مصادره اسلحه، را دارد؛در موارد خشونت عليه زنان، از جمله ضبط و 

مسؤوليت نخست براي انجام تعقيب هاي كيفري بر عهده مقامات تعقيـب اسـت و بـر عهـده زنـاني كـه آمـاج خشـونت بـوده          ) ب(

  اند نيست؛

زناني كه هدف خشونت بوده اند فرصت دارند در دادرسي در محكمه حاضر شـوند و در شـرايط مسـاوي بـا سـاير شـاهدان       ) ج(

  چنين تدابيري انديشيده شده است كه اين گواهي دادن را تسهيل نمايد و از حريم شخصي آنها حمايت كند؛شهادت دهند و هم

قواعد و اصول دفاع متضمن تبعيض عليه زنان نيست و دفاع تحت عنوان افتخار يـا تحريـك بـه عـامالن خشـونت عليـه زنـان        )  د(

  اجازه فرار از مسئوليت كيفري را نمي دهد؛

ه تحت تاثير الكل يا مواد مخدر آگاهانه مرتكب رفتارهاي خشونت آميـز عليـه زنـان مـي شـوند معـاف از مسـئوليت        مجرماني ك) ه(

  كيفري يا هر گونه مسئوليت ديگري نيستند؛

شواهد دال بر رفتارهاي خشونت آميز، سؤ استفاده، تعقيب و استثمار توسط مجرم در جريان دادرسـي در دادگـاه، و مطـابق    ) و(

  قانون كيفري ملي، لحاظ مي گردد؛با اصول 



 

دادگاهها، منوط به قانون اساسي كشور خود، اختيار صادر كردن احكام حفاظتي يا تحديـد كننـده در مـوارد خشـونت عليـه      ) ز(

زنان، از جمله اخراج شخص خاطي از منزل، منع كردن تماس با قرباني و سار طرفهاي آسيب ديده، در داخل و خارخ منزل، را 

  و مي توانند در موارد نقض اين احكام اقدام به مجازات وي نمايند؛دارند 

تدابيري مي توان در مواقع الزم براي تضين امنيت قربانيان و خانواده هاي آنان و حمايت از آنان از ارعاب و انتقام جـوئي  ) ح(

  اتخاذ كرد؛

حبسـي، آزادي بـه قيـد كفالـت، آزادي موقـت، عفـو       خطرات امنيتي در تصميمات اتخاذ شده راجع به آراء غيـر حبسـي يـا شـبه     ) ط

  .مشروط يا تعليق مجازات در نظر گرفته مي شوند

  

  پليس. 3

 :از كشورهاي عضو تقاضا مي شود، در چارچوب نظامهاي حقوقي ملي خود .8

ر مسـتمر بـه   تضمين كنند كه مفاد اجرائي قوانين، آئين دادرسي و رويه هاي قضائي مربـوط بـه خشـونت عليـه زنـان بـه طـو       ) الف(

نحوي تنفيذ مي گردد كه همه رفتارهاي خشونت آميز كيفري عليه زنان شناسائي و مطابق نظـام عـدالت كيفـري بـا آن برخـورد      

  ميشود؛

يك سري فنون تحقيق و تفحص را تهيه و تدوين كنند كه موجب تنزل شأن زناني كه مورد خشونت قرار گرفتـه انـد نشـود    ) ب(

  آنها را كاهش دهد ضمن آنكه استانداردهائي براي گردآوري بهترين شواهد را فراهم آورد؛ و اينكه مداخله در زندگي

تضمين كنند كه روشهاي پليس، از جمله تصميمات راجع به دستگيري، بازداشت و شرايط هر شكل از آزادي مجـرم نيـاز بـه    ) ج(

ير آن را در نظر مي گيرند و اينكه كليه ايـن روشـها   امنيت قرباني و ساير اشخاص مرتبط در خانواده وي به لحاظ اجتماعي و غ

  نيز مانع از رفتارهاي خشونت آميز مي گردد؛

  به پليس اختيار مي دهند كه سريعاً به موارد خشونت عليه زنان واكنش نشان دهد؛) د(

ليس به دليل هر گونه تخطي تضمين كنند كه اعمال اختيار توسط پليس مطابق قانون و مجموعه قوانين رفتاري است و اينكه پ) ه(

  از اين مقررات مسئول شمرده خواهد شد؛

  .زنان را تشويق و ترغيب نمايند كه به نيروهاي پليس، از جمله در  سطح عملياتي، بپيوندند) و(

  

  محكوميت و اصالح. 4

 : از كشورهاي عضو تقاضا مي شود به نحومقتضي  .9



 

را مورد بازنگري، ارزيابي و اصالح قرار دهنـد تـا اطمينـان حاصـل شـود       خط مشي ها و رويه هاي صدور محكوميت خود) الف(

  :آنها با اهداف زير مطابقت دارند

  مسئول شمردن مجرمان به دليل رفتارهاي خشونت آميز آنان عليه زنان؛. 1

 متوقف كردن رفتار خشونت آميز؛. 2

ه هــاي آنــان هســتند بــر قربانيــان و اعضــاي  در نظــر گــرفتن تــاثير آراء صــادره در خصــوص مجرمــاني كــه عضــو خــانواد . 3

 خانواده آنها؛

 افزايش تنبيهاتي كه با تنبيهات براي ساير جرائم خشونت آميز قابل مقايسه هستند؛. 4

تضمين كنند كه زني كه هدف خشونت بوده است از هر گونه آزادي مجرم از حبس يـا بازداشـت در جائيكـه امنيـت قربـاني      ) ب(

  بر اهميت حفظ حريم شخصي مجرم ارجح باشد، باخبر خواهد شد؛با افشاي اين موضوع 

در نظــر گــرفتن شــدت و عمــق آســيب جســمي و روانــي و تــاثير بــزه ديــدگي در رونــد صــدور محكوميــت، از جملــه از طريــق   ) ج(

  اظهارات موثر قرباني در جائيكه چنين رويه هائي به موجب قانون مجاز شمرده مي شود؛

از شرايط صدور محكوميـت بـه دادگـاه بـه منظـور حمايـت از قربـاني، سـاير اشـخاص متـاثر از جـرم و             قراردادن طيف كاملي) د(

  جامعه از خشونت بيشتر؛

تضمين كنند كه قاضي صادر كننده حكم تشويق مي شود به اينكه درمان و اصالح مجرم را در زمـان صـدور حكـم پيشـنهاد     ) ه(

  نمايد؛

اي ريشه كني خشونت عليه زناني كـه بـه هـر دليـل در بازداشـت بـه سـر مـي برنـد وجـود           تضمين نمايند كه تدابير مقتضي بر) و(

  دارد؛

  برنامه هاي اصالح مجرمان براي گروههاي مختلف مجرمان و پيشينه مجرم تهيه و ارزيابي نمايند؛) ز(

  .از امنيت قربانيان و شواهد قبل از، حين و بعد از دادرسي كيفري حمايت ميكنند) ح(

  

 ت از قرباني و كمك به وي  حماي. 5

 : از كشورهاي عضو تقاضا مي شود به نحو مقتضي .10

براي زناني كه مورد خشونت بوده اند اطالعـات پيرامـون حقـوق و راههـاي جبـران خسـارت و اينكـه چگونـه آن را كسـب          ) الف(

تكليـف نهـائي پرونـده فـراهم      كنند، عالوه بـر اطالعـات در بـاره شـركت در دادرسـي كيفـري و برنامـه ريـزي، پيشـرفت و تعيـين          

  نمايند؛



 

  زناني كه هدف خشونت بوده اند را در تسليم و پيگيري شكايات رسمي كمك و ترغيب نمايند؛) ب(

تا تضمين حاصل شود كه زناني كه مورد خشونت بوده اند، از طريق رويه هاي رسمي و غير رسمي، غرامت سريع و عادالنـه  ) ج(

  ه اند، از جمله حق درخواست جبران خسارت غرامت از مجرمان يا دولت، دريافت مي كنند؛اي براي خساراتي كه متحمل شد

رويه ها و سازوكارهاي دادگاه كه قابل دسترسي و نسبت به نيازهـاي زنـان مـورد خشـونت حسـاس هسـتند فـراهم نماينـد و         ) د( 

  اينكه رسيدگي عادالنه به پرونده ها را تضمين نمايند؛

م ثبت براي حمايت قضائي و احكام محدود كننده، جائيكه ايـن احكـام حسـب قـانون ملـي مجـاز شـمرده مـي         ايجاد يك سيست)  ه(

  .شوند، به طوريكه پليس يا مسئوالن عدالت كيفري بتوانند سريعĤً تعيين كنند كه آيا چنين حكمي در جريان است يا خير

  

  خدمات بهداشتي و اجتماعي . 6

، با همكاري بخش خصوصي، انجمن هاي حرفه اي ذيـربط، نهادهـا،   از كشورهاي عضو در خواست مي شود .11

سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي اجتماعي، از جمله سازمانهائي كه براي مساوات زنان تالش مي كنند 

 :و موسسات پژوهشي، به نحو مقتضي

ه در خطـر قـرار گـرفتن در معـرض     شبكه پويائي از تأسيسات و خـدمات بـراي اسـكان موقـت و فـوري زنـان و كودكـاني كـ        ) الف(

  خشونت هستند و يا هدف خشونت بوده اند را ايجاد، تامين مالي و هماهنگ نمايند؛

خدماتي مانند خطوط تلفن اطالعاتي رايگان، خدمات مداخله در مواقع بحرا و مشاوره چند منظـوره حرفـه اي و گروههـاي    ) ب(

  وده اند و كودكان آنها ايجاد، تامين مالي و هماهنگي نمايند؛حمايتي براي پشتيباني از زناني كه مورد خشونت ب

برنامه هائي به منظور هشداردادن عليه الكل و جلوگيري از گسترش آن و سـؤ اسـتفاده از دارو طـرح و تحـت حمايـت قـرار       ) ج(

  دهند، به توجه به مشاهده سؤ مصرف الكل و دارو در اغلب موارد خشونت عليه زنان؛

ن روابط بهتر بـين خـدمات پزشـكي، اعـم از خصوصـي و اضـطراري، و موسسـات عـدالت كيفـري بـراي مقاصـد            برقرار كرد) د(

  گزارش دهي و ثبت و پاسخگوئي به رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان؛

توسعه رويه هاي نمونه بـراي كمـك بـه شـركت كننـدگان در سيسـتم عـدالت كيفـري بـه منظـور پـرداختن بـه زنـاني كـه مـورد                ) ه(

  ت قرار گرفته اند؛خشون

نمونه رويه هائي براي كمك به شركت كنندگان در سيستم عدالت كيفري براي پرداخـت بـه زنـاني كـه مـورد خشـونت بـوده        ) و(

  اند تهيه و تدوين كنند؛



 

در صورت لزوم، واحدهاي تخصصي با افرادي از شاخه هاي مربوطه كه به ويژه براي برخورد با پيچيـدگي هـا و حساسـيت    ) ز(

  .ي قرباني در موارد خشونت عليه زنان آموزش ديده باشند تأسيس نمايندها

  

 آموزش   . 7

از كشورهاي عضو در خواست مي شود، با همكاري سازمانهاي غير دولتي از جملـه سـازمانهائي كـه بـراي      .12

 :مساوات زنان تالش مي كنند، و با همكاري انجمن هاي حرفه اي، به نحو مقتضي

ش اجباري با حساسيت به موضوع جنسيت و تداخل فرهنگـي بـراي پلـيس، مسـئوالن عـدالت كيفـري، دسـت        الگوهاي آموز) الف(

اندكاران و متخصصان فعال در سيستم عدالت كيفري كه با موضوع غير قابل قبول بودن خشونت عليه زنان، تاثير و عواقب آن 

  عليه زنان ارائه كنند؛برخورد مي كنند، فراهم كنند و اينكه پاسخ مناسب به مساله خشونت 

آموزش مناسب، حساسيت و تربيت پليس، مسووالن عدالت كيفري، دسـت انـدكاران و متخصصـان فعـال در سيسـتم عـدالت       ) ب(

  كيفري راجع به كليه اسناد حقوق بشر مربوطه را تضمين كنند؛

جـراي عـدالت و مسـاوات بـراي زنـان را      انجمن هاي حرفه اي را تشويق كننـد اسـتانداردهاي قابـل اجـرا عمـل و رفتـار، كـه ا       ) ج(

  .تسريع مي كند، براي دست اندركاران فعال در سيستم عدالت كيفري تهيه و تدوين نمايند

  

  تحقيق و ارزيابي. 8

از كشورهاي عضو و موسسـات در بـر گيرنـده شـبكه برنامـه پيشـگيري از جـرم و عـدالت كيفـري سـازمان            .13

اير سـازمانهاي بـين المللـي ذيـربط، موسسـه هـاي تحقيقـاتي و        ملل، واحدهاي ذيربط سيستم سازمان ملل، سـ 

سازمانهاي غير دولتي، از جمله سازمانهائي كه براي تحقق مساوات زنان تالش مي كنند، در خواسـت مـي   

 : شود، به نحو مقتضي

  تحقيقات در زمينه جرائم پيرامون ماهيت و گستره خشونت عليه زنان را انجام دهند؛) الف(

آوري داده ها و اطالعات بر مبناي تفكيك جنسيت براي تجزيه و تحليـل و اسـتفاده، همـراه بـا اطالعـات موجـود، در       به گرد) ب(

  :ارزيابي نيازها، تصميم سازي و سياستگذاري در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري به ويژه در خصوص

  اشكال مختلف خشونت عليه زنان، علل و تبعات آن؛.   1

  ارتباط محروميت و بهره برداري اقتصادي با خشونت عليه زنان؛ ميزان.   2

  ارتباط بين قرباني و مجرم؛.   3



 

    تاثر توانبخشي يا ضد تكرار جرم انواع مداخله ها بر هر يك از مجرمان و .   4

 بر كاهش خشونت عليه زنان؛      

   نت عليه استفاده از اسلحه، مواد مخدر و الكل، به خصوص در موارد خشو.   5

 زنان در موقعيت هاي خشونت در خانه؛       

   رابطه بين بزه ديدگي يا قرار گرفتن در معرض خشونت و فعاليت خشونت .  6

 آميز متعاقب آن؛       

  

  گزارش هاي ساالنه اي پيرامون خشونت عليه زنان، نرخ دستگيري و تبرئه، تعقيب و تعين تكليف مجرمان منتشر سازند؛ ) ج(

  .اثرگذاري و كارائي سيستم عدالت كيفري در رفع نيازهاي زناني كه مورد خشونت بوده اند را ارزيابي نمايند) د(

  

  تدابير پيشگيري از جرم. 9

از كشــورهاي عضــو و بخــش خصوصــي، انجمــن هــاي حرفــه اي ذيــربط، نهادهــا، ســازمانهاي غيــر دولتــي و    .14

مساوات زنان تالش مي كنند و موسسـات پژوهشـي در   سازمانهاي اجتماعي، از جمله سازمانهائي كه براي 

 :خواست مي شود، به نحو مقتضي

  

برنامه هـاي ارتقـاء آگـاهي عمـومي، تربيـت عمـومي و دبسـتاني مـوثر و مناسـبي تهيـه و اجـرا كننـد كـه بـا ارتقـاء مسـاوات،                 ) الف(

  زنان جلوگيري نمايد؛ همكاري، احترام متقابل و مسئوليت هاي مشترك بين زنان و مردان از خشونت عليه

رويكردهاي چند منظوره و حساس به جنسيت را در واحدهاي دولتي و خصوصي كه در مبارزه با خشـونت عليـه زنـان، بـه     ) ب(

ويژه از طريق مشاركتهاي بين مسؤوالن اجراي قانون و خدمات تخصصي در حمايت از زنان قرباني خشونت فعاليت مـي كننـد،   

  تهيه و تدوين نمايند؛

برنامه هاي افزايش بـراي مجرمـان يـا اشـخاص شناسـائي شـده بـه عنـوان مجـرم بـالقوه و بـا هـدف ارتقـاء حـل مسـالمت آميـز                 ) ج(

  منازعات، مديريت و كنترل خشم و اصالح ديدگاهها در باره نقش ها و روابط را تهيه و تدوين كنند؛

انيان جرم، در باره نقش هاي مربوط به جنسيت، حقوق بشر برنامه هاي افزايش دسترسي تهيه كنند و به زنان، از جمله قرب) د(

زنان و ابعاد اجتماعي، بهداشتي، حقوقي و اقتصادي خشونت عليه زنان اطالعات بدهند تا آنها بتوانند از خـود در برابـر كليـه    

  اشكال خشونت دفاع كنند؛



 

نامه هائي براي پـرداختن بـه ايـن معضـل، از جملـه      اطالعاتي راجع به اشكال مختلف خشونت عليه زنان و در دسترس بودن بر) ه(

برنامه هاي راجع به حل مسالمت آميز اختالفات، به گونه اي سازگار بـا مخاطبـان مربوطـه، از جملـه در نهادهـاي تربيتـي در كليـه        

  سطوح، تدوين و منتشر سازند؛

نـد و سـازمانهاي غيـر دولتـي مبنـي بـر ارتقـاء        از اقدامات ابتكاري سازمانهائي كه بـراي تثبيـت مسـاوات زنـان تـالش مـي كن      ) و(

  .آگاهي عمومي در باره مساله خشونت عليه زنان و مشاركت در ريشه كني آن حمايت كنند

  

از كشورهاي عضو و رسانه ها، انجمن هاي رسانه اي، نهادهـاي مسـتقل، مـدارس و شـركاي مربوطـه ديگـر        .15

مقتضـي، تـدابير و راهكارهـاي مناسـبي بــراي     درخواسـت مـي شـود ضـمن رعايـت آزادي رسـانه هـا، بـه نحـو          

ارتقاء آگاهي عموم مانند مجموعه قـوانين اخالقـي و تـدابير خـود گردانـي در خشـونت رسـانه اي، بـا هـدف          

ارتقاء احترام به حقوق بشر زنـان و محـو تبعـيض عليـه زنـان و بيـنش هـاي سـنتي غلـط نسـبت بـه زنـان را             

 .اتخاذ نمايند

  

 همكاري بين المللي . 10

 :از كشورهاي عضو و موسسات و نهادهاي سازمان ملل درخواست مي شود، به نحو مقتضي .16

به تبادل اطالعات راجع به الگوهـاي مداخلـه موفقيـت آميـز و برنامـه هـاي پيشـگيرانه در ريشـه كنـي خشـونت عليـه زنـان و             ) الف(

  تاليف فهرستي از اين الگوها اقدام كنند؛

لـي بـه همكـاري و تعامـل بـا واحـدهاي ذيـربط بـه منظـور پيشـگيري از خشـونت عليـه زنـان و              در سطوح منطقه اي و بين المل) ب(

ارتقاء تدابيري براي حاضر كردن مجرمان در پيشگاه عدالت، از طريق سازوكارهاي همكاري و معاضدت بين المللي، مطابق بـا  

  قانون ملي، مبادرت نمايند؛

  .هاي آن جهت ريشه كني خشونت عليه زنان حمايت و در آن مشاركت نماينداز صندوق توسعه زنان سازمان ملل در فعاليت) ج(

 :از كشورهاي عضو درخواست مي شود .17

حيطه قيود و شروط نسبت به كنوانسيون مبارزه با كليه اشكال تبعيض عليه زنـان معطـوف بـه شـروطي كـه حتـي االمكـان        ) الف(

  . يون نيستند، محدود كنندصريح و دقيق تدوين شده اند و مغاير هدف و مقصود كنوانس



 

كليه موارد نقض حقوق بشر عليه زنان در موقعيت هاي درگيري مسـلحانه را محكـوم كننـد و ايـن گونـه مـوارد را بـه عنـوان         ) ب(

نقض حقوق بشر بين المللي و قانون بشردوستانه تلقي كنند و يك واكنش مـوثر بـه مـوارد نقـض قـانون، از جملـه بـه ويـژه، قتـل،          

  نف سيستماتيك، بردگي جنسي و حاملگي اجباري را درخواست كنند؛ تجاوز به ع

فعاالنه براي تصويب يا عضويت در كنوانسيون مبارزه با كليه اشكال تبعيض عليه زنـان ، بـراي كشـورهائي كـه هنـوز عضـو       ) ج(

  اخذ گردد؛ 2000آن نيستند، تالش كنند به نحوي كه تصويب جهاني تا سال 

د كردن يك ديدگاه جنسـيتي در پـيش نـويس آئـين نامـه دادگـاه جنـائي بـين المللـي، بـه ويـژه در خصـوص             توجه كاملي به وار) د(

  زناني كه مورد خشونت بوده اند معطوف نمايند؛

با گزارشگر كميسيون حقوق بشر در خصـوص خشـونت عليـه زنـان، علـل و عواقـب آن در اجـراي فعاليتهـا و وظـائف آن بـه           ) ه(

  ت الزم و پاسخ به بازديدها و ارتباطات گزارشگر ويژه همكاري و تعامل داشته باشند؛ منظور تهيه كليه اطالعا

  

  پيگيري فعاليتها. 11

از كشورهاي عضو، نهادهاي سازمان ملل، منوط به موجـود بـودن منـابع خـارج از بودجـه، موسسـات تشـكيل         .18

مانهاي بـين المللـي ذيـربط،    دهنده شبكه برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سازمان ملل، سـاير سـاز  

موسسه هاي پژوهشي و سازمانهاي غير دولتي از جمله سازمانهائي كه براي مساوات زنان تالش مي كنند 

 : درخواست مي شود، به نحو مقتضي

برنامـه   ترجمه نمونه استراتژيها و تدابير عملي به زبانهاي محلي را حمايت كنند و انتشار گسترده آنرا بـراي اسـتفاده در  ) الف(

  هاي آموزشي و تربيتي تضمين نمايند؛

از نمونه استراتژيها و تدابير عملي به عنوان مبنا، استناد به خط مشي و راهنماي عملي براي فعاليتهـا بـا هـدف ريشـه كنـي      ) ب(

  خشونت عليه زنان استفاده كنند؛

ي عدالت كيفري، از جمله قوانين كيفـري آنهـا،   دولتها، حسب درخواست آنها، را در بازنگري، ارزيابي و اصالح سيستم ها) ج(

  بر اساس نمونه استراتژيها و تدابير عملي ياري رسانند؛

از فعاليتهاي همكاري فني موسسه هاي در بر گيرنده شبكه برنامه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري سـازمان ملـل در محـو    ) د(

  خشونت عليه زنان حمايت كنند؛

لـي، منطقـه اي و زيرمنطقـه اي بـراي كـارائي بخشـيدن بـه نمونـه اسـتراتژيها و تـدابير عملـي تهيـه و             برنامه ها و طرحهاي م) ه(

  تدوين كنند؛



 

برنامه ها و رساله هاي آموزشي استاندارد براي پليس، مسـؤوالن عـدالت كيفـري، بـر پايـه نمونـه اسـتراتژيها و تـدابير عملـي          ) و(

  طراحي كنند؛

نگري و نظارت بر پيشرفتهاي حاصـله در خصـوص طرحهـا، برنامـه هـا و ابتكـارات در سـطوح        به طور دوره اي اقدام به باز) ز(

  .ملي و بين المللي به منظور ريشه كني خشونت عليه زنان در چارچوب نمونه استراتژيها و تدابير عملي مبادرت نمايند

  

  پايان

  



 

  بخش چهار
  عدالت  مسيستكاركنان  انسجام، استقالل قوة قضاييه و اداره ي مطلوب .1

 كيفري

  مجموعه ي قواعد رفتاري مقامات مجري قانون- 47
  

  1مادة 
و در چارچوب قانون  حرفه ايپذيري الزم  ميزان مسئوليت  حداكثر بر اساسمأموران مجري قانون در تمامي اوقات بايد 

، وظايف محوله را انجام يرقانونمصون نگاه داشتن تمامي افراد در برابر اعمال غيبراي كنند و  اي كه در آن خدمت مي جامعه
  .  دهند
  :تفسير

باشد كه داراي  مي – يو چه انتصاب يچه انتخاب – يشامل تمامي مأموران قانون» اجراي قانونمأموران «عبارت ) الف(
  . اختيارات پليس به ويژه اختيارات بازداشت يا دستگيري افراد هستند

يا توسط  –يونيفورم باشند و چه نباشند  چه ملبس به  –توسط مراجع نظاميپليس  وظايف و اختيارات در كشورهايي كه ) ب(
كه شامل مأموران چنين  صورت مي گيردآن گونه  اجراي قانونگردند ، تعريف مأموران  نيروهاي امنيتي كشور اعمال مي

  . خدماتي هستند
سته از اعضاي جامعه است كه به دليل شرايط اراية خدمات حمايتي به آن دو هدف از خدمت به جامعه، مشخصاً گنجاندن ) ج(

  . اضطراري فردي، اجتماعي، اقتصادي يا غيره نياز به كمك آني دارند
ها  است بلكه به طيف كاملي از ممنوعيتزيانبارها نه تنها پوشش تمامي اعمال خشن، تجاوزگرانه و  هدف از اين اراية كمك) د(

  .دنباش مسئوليت كيفري مي فاقديابد كه  مي گسترشدي افرابه اعمال همچنين . يابد قوانين كيفري تعميم مي حسب
  2مادة 

حفظ نمايند و حقوق انساني تمامي افراد  ،انساني را رعايت كرده  كرامتدر انجام وظايف خويش بايد  اجراي قانونمأموران 
  . كنند مراعاترا مد نظر قرار داده و 

  تفسير
المللي  در ميان اسناد بين. گردند مي ابقاالمللي به رسميت شناخته شده و  وانين ملي و بينحقوق انساني مورد نظر، توسط ق) الف(

اعالميه المللي حقوق مدني و سياسي،  بين ميثاقحقوق بشر،  جهاني اعالميه يتوان به  مي ذيربط
سازمان ملل اعالميه ي يركننده، ،غيرانساني يا تحقيا رفتارهاي خشن مجازات سايرتمامي افراد در برابر شكنجه و  ي حمايت از

المللي سركوب و مجازات جرم آپارتايد، كنوانسيون پيشگيري  تمامي انواع تبعيض نژادي، كنوانسيون بين الغامتحد در خصوص 
   .رفتار با زندانيان، و كنوانسيون روابط كنسولي وين اشاره كرد در زمينه ي استاندارد حداقلقواعد كشي،  و مجازات جرم نسل

باشند كه اين حقوق را به رسميت  اي اي يا ملي منطقه نشاندهنده ي ضوابط بايد  زمينه ي اين قواعددر  مليتفاسير ) ب(
  . نمايند شناخته و حفظ مي

  3 مادة 

  . كه براي انجام وظايفشان ضروري و الزم است ، توانند تنها زماني به زور متوسل شوند مي اجراي قانونمأموران 
  تفسير



 

با اين  بايد به صورت استثنا باشد؛  اجراي قانونمأموران بوسيله  نمايد كه توسل به زور  اين ماده بر اين نكته تأكيد مي )الف(
يا  اثربخشيبراي پيشگيري از جرم يا  مقرر ، توانند طبق شرايط مي اجراي قانوناين امر بدان معنا است كه مأموران حال 

اما  .اشته باشنداستفاده از زور را د به شكل منطقي اجازة طبق قانون و  كاران مظنون كمك به دستگيري خالفكاران يا خالف
  . به كار رودهيچ اعمال زوري در وراي اين موضوع نبايد 

 اصول ملي. كنند محدود مي تناسبرا طبق يك اصل  اجراي قانوناستفاده از زور توسط مأموران  علي القاعدهقوانين ملي ) ب(
اعمال زور كه  اعطا مجوز در زمينه يدر هيچ حالتي، اين ماده نبايد به عنوان . اجراي اين ماده رعايت گردند بايد در مزبور

  . ، تفسير گرددبه اجرا درآيداست كه قرار است  نامتناسب با هدف قانوني
 ز اسلحه به ويژه عليه كودكانبايد استفاده ا اقدام در اين . گردد استفاده از سالح گرم به عنوان يك اقدام مهم تلقي مي) ج(

مسلحانه يك خالفكار  در صورت مقاومتهاي گرم نبايد مورد استفاده قرار بگيرند مگر  به طور كلي، سالح. گرددمستثني 
متعارف در زمينه ي دستگيري و بازداشت  يا در مواردي كه اقدامات زندگي ديگران و   ختناندا صورت به خطر  درمظنون يا 

، گزارش مربوطه بايد سريعاً به مراجع ذيصالح قرار مي گيرد استفاده مورد  كه سالح گرم كليه مواردي در . شندكافي نبا ، 
  . تسليم گردد

  4مادة 
بايد محرمانه بمانند مگر اين كه انجام وظايف يا  اجراي قانونموضوعات داراي ماهيت محرمانه در خصوص مأموران 

  . ديگري باشندروش  مستلزممهم قانوني،  ضرورتهاي
  

  :تفسير
توانند مرتبط با زندگي خصوصي ديگران بوده يا  يابند كه مي وظايفشان به اطالعاتي دست مي اجراي قانون در اجرايمأموران 

استفاده  حفاظت وبايد مراقبت زيادي در خصوص .   آسيبي بالقوه را براي منافع و به ويژه شهرت آنان به همراه داشته باشند
. انجام وظايف يا رفع نيازهاي قانوني منتشر شوند زمينه يبايست تنها در  مي اين اطالعات. طالعاتي صورت بگيرد از چنين ا

  . است صحيحهر گونه انتشار چنين اطالعاتي در راستاي اهدافي ديگر، به طور كامل نا
  تفسير

، نخش و ساير مجازاتها يا رفتارهايشكنجه  تمامي افراد در برابر اعالميه ي حمايت از اين ممنوعيت برگرفته از ) الف(
انسان است  كرامتچنين اقدامي نقض «: اند و بر اساس آنها است كه توسط مجمع عمومي تصويب شده خوار كنندهغيرانساني 

جهاني حقوق  اعالميه يهاي اساسي مندرج در  و بايد به عنوان انكار اهداف منشور سازمان ملل و نقض حقوق بشر و آزادي
  » .محكوم گردد) المللي حقوق بشر  و ديگر اسناد بين(شر ب
  :كند شكنجه را به صورت ذيل تعريف مياعالميه اين ) ب(
شكنجه به معناي اقدامي است كه به موجب آن درد يا رنج شديدي چه فيزيكي و چه جسمي به طور عمدي توسط يا به ... «

همچون گرفتن اعتراف يا اطالعات شخصي وي، مجازات او براي  تحريك يك مأمور دولتي به يك فرد در راستاي اهدافي
اين امر شامل درد يا رنج ، به . شود اقدامي كه مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است يا ارعاب وي يا ديگران وارد مي

  » .شود ميزاني كه به صورت ذاتي يا جنبي، منطبق با قوانين حداقل استاندارد برخورد با زندانيان است، نمي
توسط مجمع عمومي تعريف نشده اما بايد به صورتي » خواراكنندهآميز، غيرانساني يا  برخورد يا مجازات خشونت«عبارت ) ج(

  .در بر گيرد هاي فيزيكي يا ذهني را  ممكن در برابر سوءاستفادهحمايت  بيشترين تفسير گردد كه 
  6مادة 

راد در زندان را تضمين نمايند و در صورت لزوم، مشخصاً اقدامات اضطراري بايد حفظ كامل سالمت اف اجراي قانونمأموران 
  .پزشكي مبذول دارند مراقبتهايرا براي تضمين 

  تفسير



 

متخصصان داراي مدرك پزشكي و پيراپزشكان  شامل به خدمات ارايه شده توسط  كادر پزشكي » مراقبت پزشكي«) الف(
  . درخواست تضمين گرددگردد كه بايد در زمان نياز يا  اطالق مي

چنين كادري را ر هاي انتظامي بپيوندند، مأموران انتظامي بايد دستو در حالي كه احتمال دارد كادر پزشكي به فعاليت) ب(
   مشورت با كادر پزشكي خارج از نيروي انتظامي  پس ازيا  وي شخصا  درمان مناسب  كه خوداز  زنداني را فرد برخورداري 

  . رعايت كنندد توصيه مي كن، 
  . نقض قانون را تضمين كنند ناشي ازبايد مراقبت پزشكي براي قربانيان نقض قانون يا سوانح  اجراي قانونمأموران ) ج(
  
  
  

  7مادة 
  . آنها بايد به شكلي قاطعانه با چنين اعمالي مقابله و مبارزه كنند. شوند فساد آميز مرتكب اقداماتنبايد  اجراي قانونمأموران 

  :سيرتف
قانون بايد . استاجراي قانون هر گونه اقدام به فساد همچون هر نوع سوء استفاده از اختيارات، مغاير با حرفة مأموران ) الف(

ها نتوانند يا نخواهند قانون را علية مأموران  به طور كامل در مورد مأموري كه مرتكب فساد شده رعايت گردد زيرا اگر دولت
  . توان انتظار داشت كه بتوانند آن را در بين شهروندانشان اجرا نمايند ود اجرا كنند، نميهاي خ خود و در سازمان

در عملكرد يا در ارتباط با وظايف يك فرد در  فعل و ترك فعل بايد، تعريف گردد قانون ملي  حسبفساد در صورتيكه  ) ب(
  در قوانين ملي درج گرددا دريافت غلط آنها هاي تقاضا شده يا پذيرفته شده ي ها يا پاداش پاسخ به هدايا، وعده

  . فساد است شروع بهدر باال شامل » اقدام به فساد«عبارت ) ج(
  8مادة 

همچنين آنها بايد با حداكثر توان، هر گونه نقض قانون . بايد قانون و دستورالعمل حاضر را رعايت كنند اجراي قانونمأموران 
  . ورد كنندرا پيشگيري كرده و قاطعانه با آن برخ

كه دليلي دال بر اين موضوع دارند كه نقض دستورالعمل حاضر رخ داده يا در شُرُف رخ دادن است،  اجراي قانونمأموران 
 رسيدگيهايي كه داراي اختيارات ارزيابي يا  بايد موضوع را به مقامات مافوق و در صورت لزوم به مراجع مناسب و ديگر ارگان

  . هستند، گزارش نمايند
  :فسيرت
اگر اين قانون يا دستورالعمل شامل مفادي . شود اجراهاي ملي  با قوانين يا دستورالعمل د رتلفيقاين دستورالعمل بايد ) الف(

  . تر بايد اعمال شوند تر از دستورالعمل حاضر باشد، آن مفاد سختگيرانه سختگيرانه
م داخلي سازماني است كه امنيت عمومي به ميزان قابل توجهي به از يك سو، اين ماده به دنبال حفظ توازن ميان نياز به نظ) ب(

مقامات انتظامي بايد موارد نقض را در . استپرداختن به موضوع نقض حقوق بشر  ضرورتآن بستگي دارد و از سوي ديگر 
وجود يا كارآمد و تنها زماني كه هيچ اقدام اصالحي ديگري م سلسله مراتبگزارش كنند و در خارج از  سلسله مراتبقالب 

آنها نقض اين  چههاي اداري يا غيره شوند  نبايد متحمل جريمه ذيربط مأموران انتظامي. نيست، دست به يك اقدام قانوني بزنند
  . اند اند، گزارش كرده دستورالعمل را كه رخ داده يا در شرف رخ دادن بوده

 حسببه هر مرجع يا ارگاني » هستندرسيدگي رات ارزيابي يا هايي كه داراي اختيا مراجع مناسب و ديگر ارگان« عبارت ) ج(
از يك سازمان انتظامي يا وابسته به آن است و داراي اختيارات قانوني، عرفي يا غيره  شود كه بخشي قانون ملي اطالق مي

   .نقض در چارچوب اين دستورالعمل است ناشي از موارد اعتراضاتبراي ارزيابي شكايات و 
. دهند فوق را انجام مي) ج(هاي گروهي بعضاً كار ارزيابي شكايات از موارد مندرج در بند  كشورها، رسانه در برخي) د(

اين  4كشورهاي خود و طبق مادة  رويه هايبنابراين، مراجع انتظامي مجاز هستند تا به عنوان آخرين حربه و طبق قوانين و 
  . ي به اطالع افكار عمومي برسانندهاي گروه دستورالعمل، موارد نقض را از طريق رسانه



 

كنند، شايستة احترام، حمايت كامل و همكاري جامعه و سازمان  مأموران انتظامي كه مفاد اين دستورالعمل را رعايت مي) ه(
  .باشند انتظامي مي ه ايحرفحمايت ضوابط  كنند و همچنين  انتظامي كه در آن خدمت مي
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  مقرراتكاربرد . 1

  اصول كلي. الف

  . هاي ملي منعكس شود رويه هاي بايد در قوانين و  مقراتاصول مندرج در اين  .1

» اجراي قانون مأموران «و تفاسير آن، تعريف  مقراتاين  1به منظور دستيابي به اهداف و مقاصد مندرج در مادة  .2

 . ترين تفسير ممكن باشد بايد داراي گسترده

 . بايد قابل اجرا براي تمامي مأموران انتظامي بدون توجه به حوزة قضايي آنها باشد مقراتاين  .3

هاي آموزشي و بازآموزي، مأموران انتظامي در  ها بايد معيارهاي الزم را براي تعليم، آموزش پايه و تمامي دوره دولت .4

 .ن پايه در قبال موضوع حقوق بشر فراهم آورندو همچنين ديگر متو مقرراتتمامي مفاد قوانين ملي مرتبط با اين 

  موضوعات خاص. ب
  انتخاب، پرورش و آموزش. 1
ها بايد اقـدام بـه پـرورش و آمـوزش از طريـق       دولت. انتخاب، پرورش و آموزش مأموران انتظامي بايد داراي اهميتي واال باشد 

  . اي نمايند منطقه اي و بين ها در سطوح منطقه ايده مناسب تبادل 
  .دستمزدها و شرايط كاري. 2
  . تمامي مأموران انتظامي بايد حقوق كافي دريافت دارند و از شرايط مناسب كاري برخوردار باشند 
   .نظم و نظارت. 3

  . بايد ساز و كارهايي كارآمد براي تضمين نظم داخلي و كنترل بيروني و همچنين نظارت بر مأموران انتظامي تدوين شوند
  .ميشكايات مرد. 4
فوق براي دريافت و پردازش شكايات عليـه مـأموران انتظـامي توسـط مـردم اعمـال شـوند و         3تدابير خاصي بايد در قالب بند  

  . وجود اين تدابير بايد به اطالع عموم برسد
  مقرراتاجراي . 2

  در سطح ملي. الف
  . موجود باشد آنرا مي فهمند ،زباني كه بايد براي تمامي مأموران انتظامي و مراجع ذيصالح به  مقرراتاين  .1

و تمامي قوانين داخلي تأثيرگذار بـر آن را منتشـر كننـد تـا تضـمين گـردد عمـوم مـردم از          مقرراتها بايد اين  دولت .2

 . اصول و حقوق مندرج در اين جا آگاه هستند

در خصـوص نقـش و    هـايي  ها بايد اقدام بـه برگـزاري سـمپوزيوم    دولت مقرراتدر بررسي تدابير ارتقاي كاربرد اين  .3

 . وظايف مأموران انتظامي در حفظ حقوق بشر و پيشگيري از جرم بنمايند

  المللي در سطح بين. ب
  . مطلع سازند مقرراتباشد، دبير كل را از ميزان اجراي اين  زماني مناسب كه حداقل پنج سال مي فواصل ها بايد در  دولت. 1



 

كند و با مشورت شوراي اقتصادي  مقرراتقطعي در خصوص پيشرفت اجراي اين هاي م دبير كل بايد اقدام به تهية گزارش. 2
هاي  الدولي و سازمان هاي ذيربط بين هاي تخصصي و سازمان و اجتماعي، گزارشي را نيز در مورد مشاهدات و همكاري سازمان

  . كند فراهمغيرانتفاعي  
هاي قوانين، مقررات و معيارهاي اجرايـي در ارتبـاط بـا     خ چكيدهها بايد نس الذكر، دولت هاي فوق به عنوان بخشي از گزارش. 3

و ديگر اطالعات مربوط به اجراي آن و همچنين اطالعات مربوط به مشكالت احتمالي در كاربرد و اجـراي   مقرراتاجراي اين 
  . اختيار دبير كل قرار دهند در آن را

  . ذكور را در اختيار كميتة پيشگيري و كنترل جرم قرار دهدهاي م دبير كل بايد براي بررسي و اقدام بيشتر، گزارش. 4
الدولي و غيرانتفاعي ذيربط به  هاي بين ها و سازمان كارهاي حاضر را در اختيار تمامي دولت و راه مقررات دبير كل بايد اين. 5

  . هاي رسمي سازمان ملل متحد قرار دهد تمامي زبان
  : فني و برنامة توسعة خود بايداي ه خدمات مشاوره و همكاريسازمان ملل متحد به عنوان بخشي از . 6
نامــه را در اختيــار دول   اي در قبــال اجــراي مفــاد ايــن آيــين     منطقــه اي و بــين خــدمات كارشناســان و مشــاوران منطقــه   ) الــف(

  كنندة آنها قرار دهد؛ درخواست
و نقش و وظايف مأموران انتظامي در قبال  رراتمقاي را در خصوص اين  سمينارها و ديگر جلسات آموزشي ملي و منطقه) ب(

  . حفظ حقوق بشر و پيشگيري از جرم برگزار كند
هاي آموزشي در خصوص اين  اي سازمان ملل متحد بايد ترغيب گردند تا اقدام به برگزاري سمينارها و دوره نهادهاي منطقه. 7

  . و همچنين مشكالت پيش رو  تحقيق كنندنمايند و دربارة ميزان اجراي آن در كشورهاي آن منطقه  مقررات
  اصول پاية استفاده از زور و سالح گرم توسط مأموران انتظامي. 49

كـار مـأموران انتظـامي، يـك خـدمت اجتمـاعي بسـيار بااهميـت اسـت و بنـابراين شـرايط كـاري و جايگـاه مـأموران               در حالي كـه  
  انتظامي بايد حفظ، و در صورت لزوم، ارتقا يابد، 

  تهديد عليه زندگي و امنيت مأموران انتظامي بايد به عنوان تهديد عليه ثبات كل جامعه تلقي شود،ي كه در حال
جهـاني حقـوق    اعالميـه ي مأموران انتظامي نقشي حياتي در حفظ حق زندگي، آزادي و امنيت افراد دارند كـه در در حالي كه 

  مورد تأكيد قرار گرفته است، المللي حقوق مدني و سياسي مجدداً بينميثاق بشر تصريح و در
حداقل قوانين استاندارد براي برخورد با زندانيان، نمايانگر شرايطي است كه به موجب آن، مأموران زندان ممكن  در حالي كه

  است در راستاي انجام وظايفشان به استفاده از زور متوسل شوند،
نمايانگر آن است كه ممكن است مأموران انتظامي در شرايط كه  نامه در خصوص مأموران انتظامي اين آيين 3مادة  در حالي كه

  براي انجام وظايفشان الزامي است، از زور استفاده كنند،
كاران در وارناي  جلسة مقدماتي هفتمين گنگرة سازمان ملل متحد در خصوص پيشگيري از جرم و برخورد با بزه در حالي كه

هـاي گـرم    هـاي اسـتفاده از قـانون و سـالح     ر ارتباط با كار بيشـتر پيرامـون محـدوديت   ايتاليا با عناصري موافقت كرد كه بايد د
  توسط مأموران انتظامي مد نظر قرار بگيرند

خود، در بين سـاير موضـوعات، بـر ايـن امـر تأكيـد كـرد كـه اسـتفاده از زور و           14كنگرة هفتم در قطعنامة شمارة در حالي كه 
  بايد منطبق با احترام به حقوق بشر باشد، هاي گرم توسط مأموران انتظامي سالح

، دول عضو را به توجه به اجراي اين 1986مه  21مورخ  9بخش  10/1986شوراي اقتصادي و اجتماعي در قطعنامة در حالي كه 
ورخ م 149/41هاي گرم توسط مأموران انتظامي دعوت كرد و مجمع عمومي در قطعنامة  در قبال استفاده از زور و سالح مقررات

  استقبال كرد، اقتصادي و اجتماعي  در ساير موضوعات از پيشنهاد ارايه شده توسط شوراي 1986دسامبر  4
مناسب است با توجه به امنيت فردي، به نقش مأموران انتظـامي در ارتبـاط بـا اجـراي عـدالت، حفـظ حـق زنـدگي،          در حالي كه

هـاي آموزشـي و عمليـاتي     عمومي و آرامش اجتماعي، و اهميت توانايي آزادي و امينت افراد، مسئوليت آنها در قبال حفظ امنيت
  آنها توجه شود، 



 

اصول پاية مندرج در ذيل براي كمك به دول عضو در انجام وظايفشان براي تضمين و توسعة نقـش مناسـب مـأموران انتظـامي     
و به مـأموران انتظـامي و   ترتيب اثر دهند وارد هاي ملي خود به اين م ها بايد در چارچوب قوانين و رويه اند و دولت تدوين شده

  . اي مبذول دارند گذاري و عموم مردم توجه ويژه هاي اجرايي، قانون ها، وكال، اعضاي شاخه ديگر افراد همچون قضات، دادستان

  مفاد عمومي
يـه افـراد توسـط    ها و نهادهاي انتظامي بايد قوانين و مقرراتي را در خصوص استفاده از زور و سـالح گـرم عل   دولت .1

ها و نهادهاي انتظامي بايد موضوعات  در تدوين اين قوانين و مقررات، دولت. مأموران انتظامي، تدوين و اجرا كنند

  . هاي گرم تحت ارزيابي داشته باشند اخالقي را مرتباً در ارتباط با استفاده از زور و سالح

را به كـار بگيرنـد و مـأموران انتظـامي را بـه انـواع مختلـف        وسايل متنوع ها و نهادهاي انتظامي بايد طيفي از  دولت .2

ايـن مـوارد   . آورد، مجهـز كننـد   هاي گرم را فراهم مي اي متفاوت از زور و سالح و مهمات كه امكان استفاده حهاسال

هاي غيركُشنده بـراي اسـتفاده در شـرايط مناسـب همـراه بـا محـدود كـردن فزاينـدة كـاربرد            بايد شامل توسعة سالح

در راسـتاي همـين هـدف، احتمـال دارد مـأموران      . توانند باعث مـرگ يـا جراحـت افـراد شـوند      هايي باشد كه مي حسال

هاي ضدگلوله و وسايط نقلية ضدگلوله مجهـز شـوند تـا     انتظامي به تجهيزات دفاع شخصي همچون سپر، كاله، جليقه

 . نياز به استفاده از هر نوع سالحي كاهش يابد

گناه به حداقل  هاي غيركشنده بايد به دقت ارزيابي شود تا ريسك به خطر افتادن افراد بي سالحتوسعه و بكارگيري  .3

 .هايي بايد كامالً كنترل شده باشد برسد و استفاده از چنين سالح

هـاي   المقدور از ابزارهاي غيركشنده قبل از توسل بـه زور و سـالح   مأموران انتظامي در اجراي وظايفشان بايد حتي .4

تنها در صورتي كه اين ابزار كارآيي نداشته باشند يا امكان دستيابي به نتيجة دلخواه را فـراهم  . تفاده كنندگرم اس

  . هاي گرم استفاده كرد توان از زور و سالح نياورند، مي

 : هر گاه استفاده از زور و سالح گرم غيرقابل اجتناب باشد، مأموران انتظامي بايد .5

  نسبت به شدت بزه و تحقق هدف قانوني، محدود سازند؛اين نوع استفاده را ) الف(
  ميزان آسيب و جراحت را به حداقل برسانند و زندگي افراد را حفظ نمايند؛) ب(
  ترين شكل ممكن تضمين نمايند؛ اند را در سريع كمك و مساعدت پزشكي ارايه شده به مجروحان و افرادي كه آسيب ديده) ج(
  .ترين زمان ممكن تضمين نمايند دوستان نزديك افراد مجروح شده يا آسيب ديده را در سريعآگاه شدن خويشاوندان يا ) د(

هاي گرم توسط مأموران انتظامي باشد، آنها بايد سـريعاً مـاوقع را    هر گاه جراحت ناشي از استفاده از زور يا سالح .6

  . گزارش كنند  مافوقمقامات  به  22طبق اصل 

هـاي گـرم توسـط     ه طبـق قوانينشـان، اسـتفادة اجبـاري يـا سوءاسـتفاده از زور و سـالح       ها بايد تضمين نماينـد كـ   دولت .7

  . مأموران انتظامي به عنوان يك جرم كيفري قابل مجازات است

توان توجيهي براي انحراف  ثباتي سياسي داخلي يا ديگر شرايط اضطراري عمومي را نمي شرايط استثنايي همچون بي .8

  . از اين اصول پايه دانست

  فاد خاصم



 

هاي گرم استفاده كنند مگر اين كه در دفاع از خود يا ديگران در برابـر   مأموران انتظامي نبايد عليه افراد از سالح .9

يك جرم شديد خاص كه دربرگيرندة تهديـد زنـدگي افـراد     وقوع تهديد به مرگ يا جراحت شديد ، پيشگيري از 

 كنـد باشـد، يـا    اندازد و در برابر آنها مقاومـت مـي   ه خطر ميدستگيري فردي كه اختيارات آنها را ب ت ويا براياس

تـر بـراي تحقـق ايـن      و البته تنها بايد در صورتي باشد كه اسـتفاده از ابـزار سـاده    باشداز فرار او  مانعت م بجهت 

هاي كشنده تنهـا در صـورتي مجـاز اسـت كـه بـراي        در هر حالت، استفادة تعمدي از سالح. كنند اهداف كفايت نمي

  . حفظ زندگي افراد غيرقابل اجتناب باشد

، مأموران انتظامي بايد خودشان شرايط را شناسايي كرده و هشدار روشني را دال بـر  9در شرايط مندرج در اصل  .10

قصدشان براي استفاده از سالح گرم همراه با زمان كافي براي مد نظر قرار گرفتن اين هشدار اعالم كنند مگر اين 

ري مأموران انتظامي را در معرض خطر قرار دهد يا باعث خطر مرگ يـا آسـيب شـديد بـه افـراد      كه انجام چنين كا

  . ديگر شود يا در شرايط حادثه، نامناسب و بيهوده باشد

  : هاي گرم توسط مأموران انتظامي بايد شامل راهكارهايي باشد كه قوانين و مقررات استفاده از سالح. 11
هـاي گـرم حمـل كننـد و انـواع       يابنـد تـا سـالح    د كـه تحـت آنهـا، مـأموران انتظـامي اجـازه مـي       كننـ  شرايطي را مشخص مي) الف(

  كنند؛ هاي گرم و مهمات مجاز همراه آنها را تعيين مي سالح
هاي غيرضروري را  شوند كه خطر آسيب هاي گرم تنها در شرايط مناسب و به صورتي استفاده مي نمايند سالح تضمين مي) ب(

  دهند؛ كاهش مي
  كنند؛ هاي گرم و مهماتي كه باعث آسيب ناخواسته يا نمايانگر خطري ناخواسته هستند را ممنوع مي استفاده از سالح) ج(
تضـمين ايـن امـر كـه مـأموران انتظـامي       روشهاي كنند از جمله  هاي گرم را قانونمند مي سازي و تحويل سالح كنترل، ذخيره) د(

  به آنها تحويل شده است؛ هاي گرم و مهماتي هستند كه مسئول سالح
  دهند؛ هاي گرم استفاده كنند، هشدار مي در صورت امكان، در زماني كه قصد دارند از سالح) ه(
  . كنند هاي گرم در راستاي انجام وظايفشان را تدوين مي دهي در خصوص استفاده از سالح سيستمي را براي گزارش) و(

  هاي غيرقانوني هاي پليسي تجمع مراقبت
المللي حقوق مدني و سياسي، هر فردي  بين ميثاقجهاني حقوق بشر و  اعالميه يا عنايت به اين كه طبق اصول مندرج در ب. 12

ها و نهادهاي انتظامي و مـأموران آنهـا بايـد آگـاه باشـند كـه تنهـا         هاي قانوني و آرام شركت كند، دولت مجاز است تا در تجمع
  . هاي گرم استفاده كنند سالحاز زور و  14و  13توانند طبق اصول  مي
بار هستند، مأموران انتظـامي بايـد از اعمـال زور پرهيـز      هايي كه غيرقانوني اما غيرخشونت براي متفرق كردن كردن تجمع. 13

  . ترين شكل الزم محدود نمايند كنند يا اگر اين كار عملي نيست، بايد اين اعمال زور را به حداقلي
هـاي گـرم    تواننـد تنهـا در زمـاني از زور و سـالح     بار هستند، مأموران انتظامي مي هايي كه خشونت براي متفرق كردن تجمع. 14

تـرين شـكل الزم صـورت     استفاده كنند كه استفاده از ابزار كمتر خطرناك عملـي نيسـت و ايـن اسـتفاده بايـد تنهـا بـه حـداقلي        
  . 9استفاده كنند به استثناي شرايط مندرج در اصل  هاي گرم در چنين مواردي مأموران انتظامي نبايد از سالح. بپذيرد

  برند هاي پليسي در خصوص  افرادي كه در بازداشت يا زندان به سر مي مراقبت
برند، نبايد از زور استفاده كنند مگر زماني كه  مأموران انتظامي در ارتباط با افرادي كه در بازداشت يا زندان به سر مي. 15

  . ت و نظم در آن مكان ضروري است يا امنيت فردي تهديد شده استاين امر براي حفظ امني
هاي گرم استفاده كنند مگر  برند، نبايد از سالح مأموران انتظامي در ارتباط با افرادي كه در بازداشت يا زندان به سر مي. 16

كار براي پيشگيري از فرار فرد در براي دفاع از خود يا ديگران در برابر تهديد آني مرگ يا جراحت شديد يا زماني كه اين 
  . را به همراه دارد، ضروري است 9بازداشت يا زندان كه خطرات مندرج در اصل 



 

، 33ها كه مشخصاً در بندهاي  هاي مأموران زندان نسبت به حقوق، وظايف و مسئوليت جانبداري بدون هر گونهاصول قبلي . 17
  . ، به اجرا در مي آيند اند رد با زندانيان درج شدهقوانين حداقل استانداردها براي برخو 54و  34

  ها، آموزش و مشاوره صالحيت
مناسـب انتخـاب    گزينشـي هاي انتظامي بايد تضمين نماينـد كـه مـأموران انتظـامي بـر اسـاس رويكردهـاي         ها و سازمان دولت. 18
اي را بـه   وظايفشـان هسـتند و آمـوزش حرفـه    هاي مناسب اخالقي، رواني و فيزيكي براي انجـام اثـربخش    اند، داراي ويژگي شده

  . اي باشد هاي دوره تناسب مستمر آنها براي انجام اين وظايف بايد موضوع ارزيابي. دارند طور مستمر و جامع دريافت مي
اسـب  بينند و طبق استانداردهاي من ها و نهادهاي انتظامي بايد تضمين نمايند كه تمامي مأموران انتظامي آموزش مي دولت. 19

هـاي گـرم اسـتفاده كننـد، بايـد مجـوز        بايست از سالح آن دسته از مأموران انتظامي كه مي. شوند براي استفاده از زور تست مي
  . ها دريافت دارند هاي خاص استفاده از اين سالح دريافت اين كار را پس از تكميل آموزش

اي را به اخالق پليسي و حقوق بشـر بـه ويـژه در     يد توجه ويژهها و نهادهاي انتظامي با در آموزش مأموران انتظامي، دولت. 20
سازي، مذاكره و مراقبـه و همچنـين ابزارهـاي     هاي قانع هاي گرم، و روش هاي استفاده از زور و سالح فرآيند تحقيقات، جايگزين

هـاي   انتظـامي بايـد برنامـه   نهادهـاي  . باشـد، مبـذول نماينـد    هاي گرم مـي  فني كه هدفشان محدود كردن استفاده از زور و سالح
  . هاي عملياتي خود را در پرتو رخدادهاي خاص ارزيابي نمايند آموزشي و رويه

هايي هستند كه نيازمنـد اسـتفاده    ها و نهادهاي انتظامي بايد بر اراية مشاوره به مأموران انتظامي كه درگير وضعيت دولت. 21
  . باشند، تأكيد نمايند هاي گرم مي از زور و سالح

  دهي هاي ارزيابي و گزارش رويه
و  6دهي براي تمامي رخدادهاي مندرج در اصول  كارآمد ارزيابي و گزارش روشهايها و نهادهاي انتظامي بايد از  دولت. 22
هـا و نهادهـاي  انتظـامي بايـد تضـمين نماينـد كـه         براي رخدادهاي گزارش شده طبق اين اصـول، دولـت  . استفاده كنند) و( 11

رآمــد ارزيــابي موجــود اســت و مراجــع مســتقل اجرايــي و قضــايي بــراي اعمــال قــانون در شــرايط مناســب در دســترس  فرآينــد كا
در مورد مرگ و جراحت شديد يا ديگر پيامدهاي ناگوار، گزارشي مشروح بايد سريعاً به مراجع ذيصالح كه مسئول . باشند مي

  .  ارزيابي اجرايي و كنترل قضايي هستند، ارسال شود
هاي گرم يا نمايندگان قانوني آنها، بايد به يك فرآيند مستقل از جمله يك فرآيند  افراد آسيب ديده از اعمال زور و سالح. 23

  . در صورت مرگ چنين افرادي، اين مفاد بايد متعاقباً براي وابستگان آنها اعمال شوند. قضايي دسترسي داشته باشند
داننـد يـا بايـد بداننـد كـه آنهـا نسـبت بـه مـأموران           ين نمايند كـه مـأموران مـافوق مـي    ها و نهادهاي انتظامي بايد تضم دولت. 24

بايد  اند مسئول هستند و آنها  كنند يا كرده هاي گرم مي انتظامي زيردست خود كه اقدام به استفادة غيرقانوني از زور يا سالح
  . كنندضوع استفاده پيشگيري، سركوب، يا گزارش اين موتضمين  از تمام اختيارات خود براي 

باطي براي آن دسـته از مـأموران انتظـامي    ضها و نهادهاي انتظامي بايد تضمين نمايند كه هيچ گونه منع كيفري يا ان دولت. 25
هاي گـرم سـر    مأموران انتظامي و اين اصول پايه، از اجراي دستور استفاده از زور و سالح مقرراتاعمال نخواهد شد كه طبق 

  . اند اي توسط ديگر مأموران را گزارش نموده ا چنين استفادهاند ي باز زده
اطاعت از دستور مافوق يك دفاع نيست به ويژه اگر مأموران انتظامي بدانند كه دستور  استفاده از زور يا سالح گرم كه . 26

چنين  اجراي از خودداريشود، اساساً غيرقانوني است و آنها فرصتي معقول براي  منجر به مرگ با جراحت شديد يك فرد مي
  . در هر حال، مسئوليت اين موضوع بر عهدة مافوقي است كه اين دستورات غيرقانوني را صادر كرده است. داشته انددستوري 

  اصول پاية استقالل قوة قضاييه. 05
توان عـدالت   آنها، مي نمايند كه طبق در منشور ملل متحد، مردم جهان عزم خود را براي ايجاد شرايطي اعالم ميدر حالي كه 

هـاي اساسـي بـدون هـيچ گونـه       المللي در قبال ارتقـا و ترغيـب احتـرام بـه حقـوق بشـر و آزادي       را براي دستيابي به همكاري بين
  تبعيضي حفظ كرد، 



 

رسيدگي گناهي و حق  فرض بي جهاني حقوق بشر مشخصاً اصول عدالت را پيش از هر قانوني و با پيش اعالميه ي در حالي كه
  نمايد، ذيصالح، مستقل و بيطرف تعيين شده توسط قانون را تصريح مي مرجعمنصفانه و عمومي توسط يك 

كنندة اجراي آن  المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق مدني و سياسي هر دو تضمين بين ميثاقهايدر حالي كه 
  دة حقي است كه بايد بدون هر گونه تأخيري اعمال شود، كنن حقوق مدني و سياسي تضمين ميثاقحقوق هستند و به عالوه، 

  دهندة اين اصول و وضعيت عملي، شكاف وجود دارد،  هنوز ميان نگرش شكل در حالي كه
ها بايد در راسـتاي تبـديل    سازماندهي و اجراي عدالت در هر كشوري بايد بر اساس اين اصول القا شود و تالش در حالي كه

  انجام گيرند،كامل آنها به واقعيت 
  در حالي كه هدف قوانين مربوط به اجراي عدالت بايد قادر ساختن قضات به عمل كردن بر مبناي اين اصول باشد،

  ها، حقوق، وظايف و اموال شهروندان هستند، دربارة زندگي، آزادي نهاييگيري  قضات مسئول تصميم در حالي كه
خـود، از   16كاران، طبق قطعنامة شـمارة   يري از جرم و برخورد با بزهششمين كنگرة ملل متحد در خصوص پيشگ در حالي كه

كارهاي مرتبط با استقالل قضات و  راه شفاف سازيهايش،  كميتة كنترل و پيشگيري از جرم درخواست نمود تا در ميان اولويت
  ها را بگنجاند،  اي و جايگاه قضات و دادستان انتخاب، آموزش حرفه

تا در ابتدا به نقش قضات در ارتباط با سيستم كيفري و اهميت انتخاب، آموزش و هدايت آنها توجه  مناسب است در حالي كه
  شود،

اند، بايـد   اصول پاية زير كه با همكاري دول عضو در قبال وظيفة آنها براي تضمين و ارتقاي استقالل قوة قضاييه تدوين شده
هاي مجريه و  ا مد نظر قرار گرفته و مورد توجه قضات، وكال، اعضاي قوههاي ملي آنه ها در چارچوب قوانين و شيوه توسط دولت

اند و البته به شكلي برابر  اي تدوين شده اين اصول اساساً با مد نظر قرار دادن قضات حرفه. قضاييه و عموم مردم قرار بگيرند
  . ابل اعمال استو در صورت لزوم، براي تمامي قضات عمومي نيز در صورتي كه وجود داشته باشند، ق

  استقالل قوة قضاييه
اين وظيفة تمامي . استقالل قوة قضاييه بايد توسط دولت تضمين و در قانون اساسي يا قوانين آن كشور تصريح گردد .1

  . مراجع دولتي و غيره است تا استقالل قوة قضاييه را رعايت و نظارت كنند

ه شكلي بيطرفانه و بر مبناي حقايق و طبق قانون، بدون هيچ باشند، ب قوة قضاييه در مورد موضوعاتي كه نزد آن مي .2

ها، فشارها، تهديدها يا مداخالت مستقيم يا غيرمستقيم از هـر طـرف و بـه     گونه محدوديت، تأثيرات نامناسب، تشويق

 . گيري خواهد كرد هر دليلي تصميم

ت دارد و داراي اختيـارات انحصـاري   قوة قضاييه دربارة تمامي موضوعاتي كه داراي ماهيت قضايي هستند، صـالحي  .3

گيري پيرامون اين موضوع است كـه آيـا طبـق آنچـه در قـانون تعيـين شـده در مـورد موضـوعي كـه بـراي             براي تصميم

 . گيري به آن ارجاع شده، صالحيت دارد يا خير تصميم

ها مشمول  يمات قانوني دادگاهاي نبايد در فرآيند قضايي رخ دهد و نبايد تصم هيچ گونه مداخلة نامناسب يا ناخواسته .4

اين اصل بدون تعصب به ارزيابي قضايي يا تعديل يا تخفيف توسط مراجع ذيصالح در مـورد  . بازنگري قرار بگيرند

 . محكوميت اعمال شده توسط قوة قضاييه طبق قانون است

قضـايي معتبـر   يوه هـاي  شـ هـاي عـادي يـا بـدوي و بـا اسـتفاده از       در دادگـاه تـا بـه دعـواي او     هر فردي حـق دارد تـا    .5

كنند، نبايد به صورتي  كامالً معتبر فرآيندهاي قضايي استفاده نمي روشهايهاي بدوي كه از  دادگاه. .رسيدگي شود 

 .ها گردند هاي عادي يا محكمه ايجاد شوند كه جايگزين دادگاه



 

قضايي به صورت  اي رسيدگيروشهسازد كه قوة قضاييه تضمين نمايد  اصل استقالل قوة قضاييه الزم و ضروري مي .6

 . كنند شوند و حقوق طرفين را رعايت مي منصفانه انجام مي

وظيفة هر يك از دول عضو آن است كه منابع كافي را فراهم آورند تا قوة قضاييه بتواند وظايفش را به نحو مناسب  .7

  . انجام دهد

  آزادي بيان و ارتباط
ة قضاييه همانند ديگر شهروندان از آزادي بيان، عقيده، ارتباط جهاني حقوق بشر، اعضاي قو اعالميه يمنطبق با  .8

و تجمع برخوردارند با اين فرض كه در اجراي اين حقوق، قضات بايد همواره به طريقي عمل كنند كه شأن سازمان 

 .را حفظ كنند هخود و بيطرفي و استقالل قوة قضايي

هايي نمايند كه در راستاي منافع  هاي قضات يا ديگر سازمان نقضات بايد آزادانه اقدام به ايجاد يا پيوستن به انجم .9

  . كنند دهند و استقالل قضايي آنان را حفظ مي اي آنها را توسعه مي آنها هستند، آموزش حرفه

  ها، انتخاب و آموزش صالحيت
هاي مناسب  يتقضايي بايد افرادي با صداقت و توانمند همراه با آموزش و صالح دستگاهافراد انتخاب شده براي  .10

در انتخاب . هاي نامناسب داوطلبان قضايي مصون بماند روش انتخاب قضايي بايد در برابر انگيزه. قانوني باشند

قضات، هيچ تبعيضي نبايد عليه فرد بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، افكار سياسي، ديگر تفكرات، منشأ ملي يا 

قضايي بايد داراي  دستگاهتثناي اين شرط كه يك داوطلب كار در اجتماعي، تولد يا جايگاه صورت بگيرد به اس

  . مليت كشور متبوع باشد و نبايد هيچ تبعيض ديگري مد نظر قرار بگيرد

  شرايط خدمت و استخدام رسمي
شرايط اداري قضات، استقالل، امنيت، حقوق مكفي، شرايط خدمت، مستمري و سن بازنشستگي آنها بايد همگي به  .11

 . ر قانون تضمين شوندشكل كافي د

 –قضات چه منصوب شده باشند و چه انتخاب، بايد تا زمان رسيدن به سن بازنشستگي يا انقضاي دوران خدمتشان  .12

 . از استخدام رسمي برخوردار باشند –هر كدام كه وجود داشته باشد 

ي به ويژه توانايي، صداقت و ارتقاي قضات، هر گاه كه چنين سيستمي وجود داشته باشد، بايد مبتني بر عوامل عين .13

 . تجربه باشد

  . ها به قضات در دادگاهي كه آنها بدان تعلق دارند، يك موضوع داخلي قوة قضاييه است واگذاري پرونده .14

  اي رازداري و مصونيت حرفه
نجام اي در ارتباط با احكام و اطالعات محرمانة به دست آمده در جريان ا قوة قضاييه بايد داراي رازداري حرفه .15

هاي عمومي باشد و آنها نبايد وادار شوند تا در خصوص چنين موضوعاتي شهادت  وظايف قضات به غير از رويه

 . دهند



 

بق قانون طبه يك روية انضباطي يا هر گونه حق استيناف يا جبران خسارت از جانب دولت،  التزام انحصاريبدون  .16

تصميمات اقدامات يا  به استناد ترميم خسارات برايي ملي، قضات بايد از مصونيت شخصي در قبال شكايات مدن

  . در انجام وظايف قانوني خويش برخوردار باشند متخذه

  ، تعليق و اخراجمقررات انضباطي
و منصفانه تحت يك  فورياي و قانوني وي بايد به صورت  اتهام يا شكايت عليه يك قاضي در خصوص توانايي حرفه .17

بررسي اين موضوع در مراحل اوليه . ز يك جلسة استماعية منصفانه برخوردار استقاضي ا. روية مناسب بررسي شود

 . بايد محرمانه باقي بماند مگر اين كه قاضي درخواست ديگري داشته باشد

سازد، مشمول  توانند تنها به دليل عدم توانايي يا رفتاري كه آنها را براي انجام وظايفشان نامتناسب مي قضات مي .18

 . اج قرار بگيرندتعليق يا اخر

اين اصل نبايد دربارة تصميمات . انضباطي، تعليق يا اخراج بايد مشمول يك ارزيابي مستقل باشندروشهاي تمامي  .19

  . ها اعمال گردد ديوانعالي و ديگر قوانين در اعالم جرم يا ديگر رويه

  براي اجراي كارآمد اصول پاية استقالل قوة قضاييه روشهايي. 51
  1 روش

گذاري و  هاي قضايي خود، اصول پاية استقالل قوة قضاييه را طبق فرآيند قانون ها بايد در سيستم ولتتمامي د .1

  . داخلي خود تدوين و اجرا نمايندروشهاي 

  2 روش
هيچ . اصول پايه هستند اين هيچ قاضي نبايد براي اهدافي انتصاب يا انتخاب شود يا ملزم به انجام خدماتي شود كه مغاير با

  . باشند نبايد مسئوليت قضايي را بر مبناي انتصاب يا انتخاب بپذيرد يا خدماتي را انجام دهد كه مغاير با اصول پايه ميقاضي 
  3 روش

  .در صورتي كه وجود داشته باشند، اعمال شوند غير حرفه اياصول پايه بايد براي تمامي قضات از جمله قضات 
  4 روش

هاي اصلي يا رسمي دولت مبتوعشان و در سطحي گسترده  پايه حداقل به زبان يا زبانها بايد تضمين نمايند كه اصول  دولت
ترين شكل ممكن از محتوا و اهميت اصول  قضات، وكال، اعضاي قوة مجريه، قوة مقننه و عموم مردم بايد به مناسب. منتشر شوند

ها بايد متن اصول پايه را  به طور خاص، دولت. دپايه آگاه شوند تا كاربرد آنها را در چارچوب سيستم قضايي خود ارتقا دهن
  .  در اختيار تمامي اعضاي قوة قضاييه قرار دهند

  5 روش
اي به منابع كافي براي انجام وظايف سيستم قضايي مبذول دارند  ها بايد توجه ويژه اصول پايه، دولت 12و  8در اجراي اصول 

مند  ها از پرسنل پشتيباني و تجهيزات الزم بهره ها، با اين فرض كه دادگاه هاز جمله تعداد كافي قضات در ارتباط با حجم پروند
  .دهند هستند و امنيت فردي، حقوق و مزاياي مناسب را در اختيار قضات قرار مي

  6 روش
آن  اي در خصوص نقش قوة قضاييه در جامعه و لزوم استقالل هايي را در سطوح ملي و منطقه ها بايد سمينارها و دوره دولت

  . برگزار كرده يا ترغيب به برگزاري آنها نمايند
  7 روش



 

آغاز  1988شوراي اقتصادي و اجتماعي، دول عضو بايد هر پنج سال يك بار كه از سال 10/1986قطعنامة  5مطابق با بخش 
گذاري  سيستم قانونآنها در گنجاندن شده، دبير كل را از پيشرفت به دست آمده در اجراي اصول پايه از جمله انتشار آنها، 

الملل مورد نياز  ملي، مسايل پيش رو و موانع و مشكالت موجود در اجراي آنها در سطح ملي و حمايتي كه از جانب جامعة بين
  . است، مطلع سازند

  8 روش
ز اي را در خصوص پيشرفت حاصله در اجراي اصول پايه و بر مبناي اطالعات دريافتي ا هاي دوره دبير كل بايد گزارش

هاي فني  و همچنين ديگر اطالعات موجود در سيستم سازمان ملل متحد از جمله اطالعات همكاري و آموزش 7ها طبق روية  دولت
در . اي به كميتة كنترل و پيشگيري از جرم ارايه كند منطقه اي و بين ارايه شده توسط انستيتوها، كارشناسان و مشاوران منطقه

هاي غيردولتي به  الدولي و سازمان هاي ذيربط بين هاي تخصصي و سازمان بايد به همكاري سازمانها، دبير كل  تهية اين گزارش
اي قضات و وكال كه در جايگاه مشاورة شوراي اقتصادي و اجتماعي قرار دارند، اشاره كند و اطالعات  هاي حرفه ويژه انجمن

  . ندها و نهادهايي را مد نظر قرار ده ارايه شده توسط چنين سازمان
  9 روش

را  8و  7هاي  هاي مقطعي دربارة اجراي موارد مندرج در رويه دبيركل بايد اصول پايه، روند اجراي فعلي و گزارش
الدولي و غيردولتي ذيربط  هاي بين ها و سازمان هاي مختلف منتشر كند و آنها را در اختيار تمامي دولت المقدور به زبان حتي

  .ن اسناد تضمين گرددقرار دهد تا بيشترين گردش اي
  10 روش

هاي فعلي اجرايي توسط سازمان ملل متحد در تمامي  دبيركل بايد بيشترين ارجاع ممكن و استفاده از متن اصول پايه و رويه
اسناد  انتشارات :حقوق بشرسريع اين اصول در نشرية سازمان ملل متحد تحت عنوان  اش و همچنين گنجاندن هاي مربوطه برنامه
  . شوراي اقتصادي و اجتماعي تضمين كند 10/1986قطعنامة  5را طبق بخش مللي ال بين

  11  روش
همكاري فني، سازمان ملل متحد و مشخصاً ادارة همكاري فني براي توسعة دبيرخانه و برنامة عمران  به عنوان بخشي از برنامة 

  :ملل متحد بايد
  هاي قضايي مستقل و كارآمد كمك كنند؛ ويت سيستمها طبق درخواست آنها براي ايجاد و تق به دولت) الف(
در خصوص موضوعات قضايي در  را اي  منطقه اي و بين ها، خدمات كارشناسان و مشاوران منطقه به درخواست دولت) ب(

  اختيار آنها قرار دهند تا به اجراي اصول پايه كمك شود؛
  تأكيد بر دستاوردهاي جديد در اين حوزه افزايش دهند؛ تحقيق پيرامون معيارهاي كارآمد اجراي اصول پايه را با) ج(
اي را در مورد نقش قوة قضاييه در  اي و غيرحرفه اي و همچنين ديگر جلسات را در سطوح حرفه سمينارهاي ملي و منطقه) د(

  جامعه، لزوم استقالل آن و اهميت اجراي اصول پايه در قبال پيگيري آن اهداف برگزار كنند؛
اي سازمان ملل متحد را در قبال پيشگيري از جرم  منطقه اي و بين قابل توجه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي منطقه هاي كمك) ه(

پردازند، تقويت  و حقوق كيفري و همچنين ديگر نهادهاي موجود در سيستم سازمان ملل متحد كه به اجراي اين اصول مي
  . نمايند

  12 روش
اي سازمان ملل متحد در خصوص پيشگيري از جرم و حقوق كيفري و  منطقه و بين اي مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي منطقه

آنها بايد توجه خاصي به . همچنين ديگر نهادهاي ذيربط در نظام سازمان ملل متحد، بايد به اين فرآيند اجرايي كمك كنند
هاي فني حسب درخواست كشورهاي  ة كمكهاي تحقيقاتي و آموزشي و اراي ها و ابزار تقويت كاربرد اصول پايه در برنامه روش

الدولي و  هاي ذيربط بين در اين راستا، مؤسسات سازمان ملل متحد با همكاري مؤسسات ملي و سازمان. عضو مبذول نمايند
هاي اجرايي را كه متناسب براي  ها و مفاد آموزشي بر مبناي اصول پايه نموده و رويه غيردولتي بايد اقدام به تدوين دوره



 

هاي تخصصي حقوق بشر و موضوعات مرتبط هستند،  هاي آموزش قضايي در تمامي سطوح و همچنين در دوره استفاده در برنامه
  . ارايه نمايند

  13 روش
هاي ذيربط  هاي تخصصي و ديگر نهادهاي سيستم سازمان ملل متحد و همچنين ساير سازمان اي، سازمان هاي منطقه كميسيون

هاي صورت گرفته براي انتشار اين  آنها بايد دبيركل را از تالش. نه در اين فرآيند اجرايي درگير شوندالدولي بايد فعاال بين
هايي  دبير كل بايد گام. اصول پايه، تدابير اتخاذ شده براي اجراي آنها و همچنين تمامي موانع و نقايص پيش رو، مطلع سازند

الدولي با مشورت شوراي اقتصادي و اجتماعي، فعاالنه در اين فرآيند اجرايي  نهاي بي را براي تضمين اين امر بردارد كه سازمان
  .دهي مرتبط، درگير شوند هاي گزارش و رويه

  14  روش
اجرايي حاضر از جمله  روشهايكميتة كنترل و پيشگيري از جرم بايد به مجمع عمومي و شوراي اقتصادي در خصوص پيگيري 

در اين راستا، كميته بايد موانع يا نقايص موجود در اجراي اصول پايه و . كمك كند فوق 8و  7 روشهايدهي تحت  گزارش
  .داليل آنها را شناسايي نمايد

هاي مشخصي را دربارة اقدامات الزم براي اجراي اثربخش اين اصول پايه در اختيار مجمع  كميته بايد در صورت تناسب، توصيه
  .بشر سازمان ملل متحد قرار دهد عمومي و شورا و ساير نهادهاي ذيربط حقوق

  15 روش
كميتة كنترل و پيشگيري از جرم بايد به مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حقوق بشر سازمان 

ها و نهادهاي ويژة تفحص و  هاي كميسيون هايي را در ارتباط با گزارش ملل متحد كمك كند و در صورت تناسب، توصيه
  . ين موضوعات مرتبط با كاربردها و اجراي اين اصول پايه ارايه نمايدهمچن

  اصول پايه در خصوص نقش وكال
در منشور ملل متحد، مردم جهان در ميان ساير موضوعات، عزم خود براي ايجاد شرايطي را كه تحت آن بتوان  در حالي كه

المللي در زمينة ارتقا و ترغيب به رعايت حقوق بشر و  ي بينعدالت را حفظ كرد و آن را به عنوان يكي از اهداف تحقق همكار
  .نمايند هاي اساسي بدون تبعيضي از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب دانست، تأكيد مي آزادي

منصفانه و عمومي  رسيدگيفرض عدم قصور، حق  جهاني حقوق بشر اصول عدالت را نزد قانون، پيش اعالميه ي در حالي كه
  نمايد، هاي الزم براي دفاع از هر فرد متهم به يك بزه كيفري را تصريح مي اه مستقل و بيطرف، و تمامي ضمانتدر يك دادگ

منصفانه و عمومي توسط يك  رسيدگيالمللي حقوق مدني و سياسي حق دادرسي بدون تأخير و حق  بين ميثاقدر حالي كه 
  كند، تصديق ميدادگاه ذيصالح، مستقل و بيطرف ايجاد شده طبق قانون را 

ها طبق منشور ملل متحد براي ارتقاي  المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، خواهان تعهد دولت بين ميثاق در حالي كه
  ها و حقوق بشر است، احترام و رعايت جهاني آزادي

آن است كه فرد بازداشت شده از بازداشت يا حبس، نمايانگر  موضوع هر نوعتمامي افراد  حمايت ازمجموعه اصول  در حالي كه
  محق است تا از حمايت و ارتباط و مشاوره با يك مشاور حقوقي برخوردار باشد،

كند كه حمايت حقوقي و ارتباط محرمانه با مشاور  قوانين حداقل استاندارد برخورد با زندانيان مشخصاً توصيه مي در حالي كه
  د،تضمين گرد در انتظار محاكمهبايد براي زندانيان 

اند، مجدداً بر حق هر فرد مظنون يا  مصونيت افرادي كه با مجازات اعدام مواجه شده كنندة  هاي تضمين حمايت در حالي كه
المللي  بين ميثاق 14تواند در تمامي مراحل دادرسي و طبق مادة  متهم به جرمي كه مجازات مرگ براي آن تعيين شده و مي

  نمايد، كافي برخوردار باشد، تأكيد مي حقوق مدني و سياسي از حمايت قانوني
كند كه بايد در  قربانيان جرم و سوءاستفاده از قدرت، تدابيري را توصيه مي در زمينه يبيانية اصول پاية عدالت  در حالي كه

قربانيان  المللي براي افزايش دسترسي به رفتاري منصفانه و عادالنه، اعادة حيثيت، پرداخت غرامت و كمك به سطوح ملي و بين
  جرايم اتخاذ شوند، 



 

هاي اساسي كه همة افراد محق هستند آنها را از نظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  حقوق بشر و آزادي احترام به در حالي كه 
مدني و سياسي در اختيار داشته باشند، نيازمند آن است كه تمامي افراد داراي دسترسي اثربخش به خدمات حقوقي ارايه شده 

  مستقل قانوني باشند،شخص داراي صالحيت حرفه اي ط يك توس
اي، مصونيت  اي داراي نقشي حياتي در اجراي استانداردها و اصول اخالق حرفه وكالي حرفه كانونهاي در حالي كه

ها به تمامي كساني كه به آن حقوقيو نقض نامناسب حقوقشان، اراية خدمات   اعضايشان در برابر پيگرد قضايي و محدوديت
  .باشد نياز دارند و همكاري با مؤسسات دولتي و غيره در تحقق اهداف عدالت و منافع عمومي مي

، براي كمك به دول عضو در قبال وظيفة آنها براي ارتقا و تضمين نقش مناسب وكال تدوين ذيل الذكراصول پاية نقش وكال 
آنها را رعايت كرده و مد نظر قرار دهند و بايد مورد توجه هاي ملي خود  ها در چارچوب قوانين و روش اند و بايد دولت شده

اين اصول بايد در . هاي مجريه و مقننه و عموم مردم قرار بگيرند ها، اعضاي قوه وكال و ديگر افراد همچون قضات، دادستان
  . دهند صورت تناسب، براي افرادي اعمال گردند كه وظايف وكال را بدون داشتن جايگاه رسمي وكال انجام مي

  دسترسي به وكال و خدمات قانوني
مند شوند و اين  همة افراد محق هستند تا به انتخاب خود از كمك يك وكيل براي حفظ و رعايت حقوقشان بهره .1

  . وكيل در تمامي مراحل دادرسي كيفري از آنها دفاع كند

دسترسي كارآمد و برابر به وكال  اي كارآمد و ساز و كارهاي پاسخگو برايشهها بايد تضمين نمايند كه رو دولت .2

براي تمامي افراد در كشور و حوزة قضايي آنها بدون هر گونه تفاوتي همانند تبعيض بر مبناي نژاد، رنگ، ريشة 

قومي، جنسيت، زبان، مذهب، افكار سياسي و غيره، ريشة ملي يا اجتماعي، اموال، تولد، جايگاه اقتصادي و غيره در 

  . دسترس باشند

ا بايد تأمين بودجة كافي و ديگر منابع براي خدمات قانوني به فقرا و در صورت لزوم به ساير افراد محروم را ه دولت .3

  . اي وكال بايد در سازماندهي و تأمين خدمات، تسهيالت و ديگر منابع همكاري كنند هاي حرفه انجمن. تضمين نمايند

سازي عمومي دربارة حقوق و وظايف قانوني و نقش مهم  گاههاي آ اي وكال بايد برنامه هاي حرفه ها و انجمن دولت .4

كمك به فقرا و ساير افراد محروم مبذول  راياي بايد ب توجه ويژه. هاي اساسي را ارتقا دهند وكال در حفظ آزادي

  . گردد تا آنها بتوانند از حقوق خود دفاع كنند و در صورت لزوم خواهان كمك وكال گردند

  وضوعات حقوق كيفريهاي ويژه در م حمايت
ها بايد تضمين نمايند كه تمام افراد بالفاصله توسط مراجع ذيصالح از حق خود براي دريافت كمك از وكال به  دولت .5

  .انتخاب خودشان به محض دستگيري يا بازداشت يا زماني كه به يك بزه كيفري متهم هستند، آگاه شوند

سازند، مجاز به داشتن يك وكيل  ردي كه منافع عدالت الزامي ميافرادي كه فاقد وكيل هستند بايد در تمامي موا .6

 بصورتباشند كه به آنها نسبت داده شده تا كمك قانوني كارآمد را  جرمي باتجربه و ذيصالح منطبق با ماهيت
  .در صورتي كه فاقد ابزار كافي براي پرداخت هزينة چنين خدماتي هستند، دريافت دارند مجاني

چنين تضمين نمايند كه فرد دستگير يا بازداشت شده ، چه با اتهام كيفري باشد و چه بدون آن، ها بايد هم دولت .7

بايست دسترسي سريع به يك وكيل داشته باشد و در هر حالت، دسترسي به وكيل نبايد بيش از چهل و هشت  مي

  . ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت طول بكشد



 

كاري يا سانسور  و با محرمانه  نداني شده بايد بدون هيچ گونه تأخير، پنهانتمامي افراد دستگير، بازداشت يا ز .8

بودن كامل، از فرصت، زمان و تسهيالت كافي براي اين كه يك وكيل با آنها مالقات كند يا با آنها ارتباط برقرار 

ن استماع مأموران توانند در معرض ديد اما بدو هايي مي چنين مشورت. كرده و مشاوره بدهد، برخوردار باشند

  . انتظامي باشند

  ها و آموزش صالحيت
اي وكال و مؤسسات آموزشي بايد تضمين نمايند كه وكال داراي آموزش و تحصيالت مناسب  هاي حرفه ها، انجمن دولت .9

هاي اساسي شناخته شده توسط قوانين ملي و  ها و وظايف اخالقي وكالت و حقوق بشر و آزادي آل باشند و از ايده

  .گردندالمللي آگاه  نبي

اي وكال و مؤسسات آموزشي بايد تضمين نمايند كه هيچ تبيعضي عليه افراد در ارتباط با  هاي حرفه ها، انجمن  دولت .10

هاي نژاد، رنگ، ريشة قومي، جنسيت، زبان، مذهب،  بر اساس زمينه قضاييورود يا استمرار فعاليت در يك حرفة 

اجتماعي، اموال، تولد، جايگاه اقتصادي و غيره وجود نداشته باشد و به استثناي  افكار سياسي و غيره، ريشة ملي يا

  . اين شرط كه وكيل بايد تبعة كشور مورد نظر باشد نبايد هيچ تبعيض ديگري اعمال شود

ه اند به ويژ ها، جوامع يا مناطقي وجود دارند كه نيازهايشان به خدمات قانوني مرتفع نشده در كشورهايي كه گروه .11

هاي قبلي  هاي مختلفي هستند يا قرباني تبعيض ها، آداب و سنن يا زبان هايي داراي فرهنگ مناطقي كه چنين گروه

آفريني براي  اي را به منظور فرصت اي وكال و مؤسسات آموزشي بايد تدابير ويژه هاي حرفه ها، انجمن اند، دولت بوده

تخاذ كنند و بايد تضمين نمايند كه آنها آموزش مناسب را براي ها جهت ورود به حرفة قضايي ا داوطلبان اين گروه

  . دارند هايشان دريافت مي نيازهاي گروه

  ها وظايف و مسئوليت
  . وكال بايد در تمامي اوقات، صداقت و شأن حرفة خود را به عنوان عامالن ضروري اجراي عدالت حفظ كنند .12

  :توظايف وكال نسبت به موكالنشان شامل اين موارد اس .13

آنها و همچنين كاركرد كنوني سيستم قضايي كه متناسب  يمشاوره دادن به موكالن در خصوص حقوق و تعهدات قانون) الف(
  با حقوق و تعهدات قانون موكالن است؛

  كمك به موكالن به هر شكل مناسب و اتخاذ اقدام قانوني براي حفظ منافع آنها؛) ب(
  .ها يا مراجع اداري ها، محكمه دادگاهدر صورت تناسب، كمك به موكالن در ) ج(

هاي اساسي  وكال براي حفظ حقوق موكالنشان و ارتقاي اجراي عدالت، بايد به دنبال اجراي حقوق بشر و آزادي .14

المللي باشند و بايد در تمام اوقات آزادي و با پشتكار و طبق قوانين، استانداردها  شناخته شده در قوانين ملي و بين

  . حرفة قانوني خود عمل نمايند و اصول اخالقي

  . وكال بايد همواره نسبت به منافع موكالن خود وفادار باشند .15

  هايي براي عملكرد وكال ضمانت



 

اي خود را بدون ارعاب، مزاحمت،  قادر باشند تا تمامي وظايف حرفه) الف(ها بايد تضمين نمايند كه وكال  دولت .16

قادر باشند تا براي مشاوره با موكالنشان، آزادانه در كشور خود يا ) ب(خشونت يا مداخلة نامناسب انجام دهند؛ 

نبايد در ارتباط با اقدامي كه طبق وظايف، استانداردها و اصول اخالقي تأييد شدة ) ج(خارج از آن سفر كنند؛ و 

ند يا تهديد به هاي اداري، اقتصادي يا غير قرار بگير دهند، متحمل پيگرد قضايي يا تحريم اي خويش انجام مي حرفه

  . آن شوند

  . شود، آنها بايد به ميزان كافي توسط مراجع حمايت شوند وقتي امنيت وكال به دليل انجام وظايفشان تهديد مي .17

به وكال به دليل موكالنشان يا اعمالي كه در راستاي خواسته هاي موكالنشان انجام داده اند برچسب و انگي نبايد  .18

  . م وظايفشان توسط وكال يا عوامل وكاليشان فاش شودهويت وكال در نتيجة انجا.زد

هيچ دادگاه يا مرجع اجرايي كه حق مشاورة وكيل نزد آن تأييد شده است، نبايد از تأييد حق يك وكيل براي  .19

هاي ملي و منطبق با اين اصول فاقد  وكيل طبق قوانين و روش حضور موكلش سر باز زند مگر اين كهنزد حضور 

  . صالحيت باشد

تسليم دادگاه مي وكال بايد از مصونيت مدني و كيفري براي اظهاراتي كه با حسن نيت به صورت كتبي يا شفاهي  .20

، كنند  اي  در يك دادگاه، محكمه يا ديگر مراجع حقوقي يا اجرايي مطرح مي حضور حرفه به هنگام يا كنند 

  . مند باشند بهره

ها و اسناد مناسب را در زمان كافي در اختيار  وكال اطالعات، فايل اين وظيفة مراجع ذيصالح است كه تضمين نمايند .21

اين امر دسترسي بايد در . يا كنترل خود داشته باشند تا بتوانند معاضدت قضايي كافي را به موكالنشان ارايه كنند

  . ترين زمان ممكن صورت بگيرد سريع

هاي ميان وكال و موكالنشان در  ارتباطات و مشاوره ها بايد اين موضوع را تأييد و رعايت نمايند كه تمامي دولت .22

  .اي آنها محرمانه هستند قالب روابط حرفه

  آزادي بيان و ارتباط
مشخصاً آنها حق دارند تا در . وكال همانند ديگر شهروندان از آزادي بيان، عقيده، ارتباط و تجمع برخوردارند .23

حفظ حقوق بشر شركت كنند و اقدام به ايجاد يا پيوستن به  مباحث عمومي در قبال قانون، اجراي عدالت و ارتقا و

المللي نمايند و در جلسات آنها شركت كنند بدون اين كه به دليل اقدامات قانوني يا  هاي محلي، ملي و بين سازمان

 در اجراي اين حقوق، وكال بايد همواره. اي مواجه شوند هاي حرفه عضويت در يك سازمان قانوني، با محدوديت

  .منطبق با قوانين و استاندارد و اصول اخالقي شناخته شدة حرفة خويش عمل كنند

  اي وكال ارتباطات حرفه
اي خودفرما براي بيان منافع، ارتقاي آموزش و  هاي حرفه وكال مجاز هستند تا اقدام به ايجاد و پيوستن به انجمن .24

اي بايد توسط اعضا انتخاب  هاي حرفه ين انجمننهاد اجرايي ا. اي خويش نمايند تحصيل مستمر و حفظ شأن حرفه

  . شود و وظايف خود را بدون مداخلة بيروني انجام دهد



 

ها براي تضمين اين امر همكاري كنند كه هر فردي داراي دسترسي كارآمد و  اي وكال بايد با دولت هاي حرفه انجمن .25

ند مشاورة حقوقي بدهند و به موكالنشان طبق يكسان به خدمات قانوني باشد و وكال بدون دخالتي نامناسب، بتوان

  .اي و اصول اخالقي كمك كنند قانون و استانداردهاي حرفه

  انضباطي  روشهاي 
قانوني و از طريق نهادهاي مناسب يا توسط قوة ه اي حرفمعيارهاي  اي براي وكال بايد طبق  هاي حرفه نامه آيين .26

  .، تدوين گردندبه رسميت شناخته شده المللي  ا و ضوابط بينمقننه مطابق با قانون و عرف ملي و استاندارده

هاي مناسب بررسي  اي آن بايد به سرعت و منصفانه طبق رويه اتهامات و شكايات عليه وكال در قبال توانايي حرفه .27

وكال بايد داراي حق يك استماعية منصفانه از جمله حق دريافت معاضدت يك وكيل به انتخاب خودشان را . شوند

  . داشته باشند

حقوقي ايجاد شده يا نزد يك مكانيزم طرف كه توسط يك  هاي انضباطي عليه وكال بايد نزد يك كميتة بيشرو .28

  . مرجع قضايي مستقل، يا نزد يك دادگاه مطرح شوند و بايد موضوع ارزيابي قضايي مستقل باشند

نداردها و اصول اخالقي تأييد شدة يك حرفة اي و ديگر استا نامة حرفه هاي انضباطي بايد طبق آيين تمامي رويه .29

  . قانوني و در پرتو اين اصول تعيين گردند

  ها نقش دادستان در زمينه ي  اصول راهنما. 53
در منشور ملل متحد، مردم جهان در ميان ساير موضوعات، عزم خود براي ايجاد شرايطي را كه تحت آن بتوان  در حالي كه

المللي در زمينة ارتقا و ترغيب به رعايت حقوق بشر و  ه عنوان يكي از اهداف تحقق همكاري بينعدالت را حفظ كرد و آن را ب
  نمايند، هاي اساسي بدون تبعيضي از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب دانست، تأكيد مي آزادي

عية منصفانه و عمومي در فرض عدم قصور، حق استما بيانية جهاني حقوق بشر اصول عدالت را نزد قانون، پيش در حالي كه
  نمايد، يك دادگاه مستقل و بيطرف را تصريح مي

  دهندة اين اصول و وضعيت واقعي شكاف وجود دارد، هنوز ميان بينش شكلدر حالي كه 
سازماندهي و اجراي عدالت در هر كشوري بايد الهام گرفته از اين اصول باشد و بايد براي تبديل كامل آنها به در حالي كه 

  عيت تالش شود،واق
هاي مهم آنان بايد  كنند و قوانين مربوط به اجراي مسئوليت ها نقشي مهم را در اجراي عدالت ايفا مي دادستان در حالي كه

الذكر را ارتقا دهند، لذا آنها بايد به اجراي منصفانه و عادالنة حقوق كيفري و حمايت كارآمد  رعايت و انطباق با اصول فوق
  بر جرم كمك كنند،شهروندان در برا

هاي  اي مورد نياز براي اجراي وظايفشان از طريق روش هاي حرفه ها داراي صالحيت بايد تضمين گردد دادستاندر حالي كه 
اي و قانون و از طريق تأمين تمامي امكانات الزم براي ايفاي مناسب نقششان در مبارزه با جرم به  استخدام و آموزش حرفه

  جديد آن باشند، ها و ابعاد ويژه شكل
مأموران  مقررات، به پيشنهاد كنگرة پنجم ملل متحد 1979دسامبر  17مورخ 169/34مجمع عمومي در قطعنامة  در حالي كه

  كاران تصويب كرد، انتظامي را در خصوص پيشگيري از جرم و برخورد با بزه



 

خـود، از   16كاران، طبق قطعنامة شـمارة   بزهششمين كنگرة ملل متحد در خصوص پيشگيري از جرم و برخورد با  در حالي كه
كارهاي مرتبط با استقالل قضات و انتخاب،  هايش، تنوير راه كميتة كنترل و پيشگيري از جرم درخواست نمود تا در ميان اولويت

  ها را بگنجاند،  اي و جايگاه قضات و دادستان آموزش حرفه
  كاران سازمان ملل متحد، اصول پايه در خصوص استقالل قوة با بزههفتم پيشگيري از جرم و برخورد   كنگرة در حالي كه

مجمع  1985دسامبر  13مورخ  146/40و  1985نوامبر  29مورخ  32/40هاي  قضاييه را تصويب كرد كه متعاقباً در قطعنامه
  عمومي تصويب شدند،

كند كه بايد در سطوح  ، تدابيري را توصيه ميبيانية اصول پاية عدالت بر قربانيان جرم و سوءاستفاده از قدرت در حالي كه
المللي براي افزايش دسترسي به رفتاري منصفانه و عادالنه، اعادة حيثيت، پرداخت غرامت و كمك به قربانيان جرايم  ملي و بين

  اتخاذ شوند، 
اي و جايگاه  تخاب، آموزش حرفهكارهاي مرتبط با ان كنگرة هفتم، درخواست شد تا نياز به راه 7در قطعنامة شمارة در حالي كه 

ها، وظايف و فعاليت قابل انتظار آنها، ابزار ارتقاي كمك آنها به عملكرد يكنواخت سيستم حقوق كيفري و همكاري  دادستان
هاي آتي سازمان ملل  هاي كيفري و گزارش مراتب به كنگره آنها با پليس، گسترة اختيارات قانوني آنها و نقش آنها در رويه

  مد نظر قرار بگيرند، متحد
اصول پاية نقش وكال كه در ادامه آمده، براي كمك به دول عضو در قبال وظيفة آنها براي ارتقا و تضمين نقش مناسب 

هاي ملي خود آنها را رعايت كرده و مد نظر قرار دهند  بايد در چارچوب قوانين و روش  ها دولت . اند ها تدوين شده دادستان
اين . هاي مجريه و مقننه و عموم مردم قرار بگيرند ها و ديگر افراد همچون قضات، وكال، اعضاي قوه دادستان و بايد مورد توجه

ها عمومي تدوين شوند اما به شكلي برابر براي  اصول راهنما بايد در صورت تناسب، اساساً با در نظر گرفتن دادستان
  . برد دارندشوند، نيز كار هاي كه به صورت ويژه منصوب مي دادستان

  ها، انتخاب و آموزش صالحيت
  . هاي مناسب باشند افراد انتخاب شده به عنوان دادستان بايد افرادي صادق و توانمند با آموزش و صالحيت .1

 :ها بايد تضمين نمايند كه دولت .2

نه تبعيضي عليه فرد ها دربرگيرندة مصونيت در برابر جانبداري يا تعصب و جدا از هر گو معيارهاي انتخاب دادستان) الف(
بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، افكار سياسي يا ديگر تفكرات، منشأ ملي يا اجتماعي يا قومي، تولد يا جايگاه 
اقتصادي يا غيره است اما اين شرط كه داوطلب كار در دفتر دادستان بايد داراي مليت كشور متبوع باشد، نبايد تبعيض تلقي 

  . شود
هاي ساختاري و  ها و وظايف اخالقي شغلي، حمايت آل ها داراي آموزش و تحصيالت مناسب باشند و از ايده اندادست) ب(

المللي آگاه  هاي اساسي شناخته شده توسط قوانين ملي و بين قانوني در قبال حقوق مظنونين و قربانيان و حقوق بشر و آزادي
  .باشند

  جايگاه و شرايط خدمت
  .تمامي اوقات، صداقت و شأن حرفة خود را به عنوان عامالن ضروري اجراي عدالت حفظ كنندها بايد در  دادستان .3

اي خود را بدون ارعاب، مزاحمت،  ها قادر باشند تا تمامي وظايف حرفه ها بايد تضمين نمايند كه دادستان دولت .4

تعهدات مدني، كيفري يا  )ز برخورداري نا موجه ا(خشونت يا مداخلة نامناسب يا قرار گرفتن غيرموجه در معرض 

  . غيره انجام دهند



 

هايشان بايد به لحاظ فيزيكي توسط مراجع ذيربط در زماني كه امنيت فردي آنها در نتيجة انجام  ها و خانواده دادستان .5

  .افتد، حمايت شوند وظايف دادستاني به خطر مي

مستمري و سن بازنشستگي بايد در قانون  ها، حقوق كافي و در صورت امكان مزايا، شرايط معقول خدمت دادستان .6

  . يا قوانين و مقررات منتشر شده تعيين گردد

هاي  ها، هر گاه كه چنين سيستمي وجود داشته باشد، بايد مبتني بر عوامل عيني به ويژه صالحيت ارتقاي دادستان .7

  .گيري شود امون آن تصميمطرفانه پير هاي عادالنه و بي اي، توانايي، صداقت و تجربه باشد و طبق رويه حرفه

  آزادي بيان و ارتباط
مشخصاً آنها حق دارند تا . ها همانند ديگر شهروندان از آزادي بيان، عقيده، ارتباط و تجمع برخوردارند دادستان .8

در مباحث عمومي در قبال قانون، اجراي عدالت و ارتقا و حفظ حقوق بشر شركت كنند و اقدام به ايجاد يا پيوستن 

المللي نمايند و در جلسات آنها شركت كنند بدون اين كه به دليل اقدامات قانوني يا  هاي محلي، ملي و بين مانبه ساز

ها بايد همواره  در اجراي اين حقوق، دادستان. اي مواجه شوند هاي حرفه عضويت در يك سازمان قانوني، با محدوديت

  .دة حرفة خويش عمل كنندمنطبق با قوانين و استاندارد و اصول اخالقي شناخته ش

هايي نمايند كه در راستاي  اي يا ديگر سازمان هاي حرفه ها بايد آزادانه اقدام به ايجاد يا پيوستن به انجمن دادستان .9

  .كنند دهند و جايگاه آنان را حفظ مي اي آنها را توسعه مي منافع آنها هستند، آموزش حرفه

  هاي كيفري ايفاي نقش در دادرسي
  . تاني بايد كامالً مجزا از وظايف قضايي آنها باشددفتر دادس .10

هاي كيفري ايفا نمايند از جمله انجام پيگيرد قضايي و در جايي كه توسط  ها بايد نقشي فعال را در دادرسي دادستان .11

 قانون مجاز شمرده شده يا متناسب با روية داخلي است، اقدام به تحقيق دربارة جرم، نظارت بر قانوني بودن اين

  . تحقيقات، نظارت بر اجراي تصميمات دادگاه و انجام ساير وظايف به عنوان نمايندگاه منافع عمومي نمايند

ها بايد طبق قانون، وظايفشان را به شكلي منصفانه، دقيق و سريع انجام دهنده و شأن انسان را رعايت و  دادستان .12

فرآيند دادرسي و عملكرد سيستم حقوق كيفري حفظ كرده و حقوق بشر را رعايت كنند و بنابراين به تضمين 

  . كمك كنند

  :ها بايد در انجام وظايفشان دادستان .13

طرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعيض سياسي، اجتماعي، مذهبي، نژادي، فرهنگي، جنسي  وظايف خود را به شكلي بي) الف(
  يا غيره پرهيز كنند؛

مند عمل كنند، موضع مناسبي در قبال افراد مظنون و قرباني اختيار كنند و به منافع عمومي را حفظ كنند، به شكلي هدف) ب(
  تمامي شرايط فارغ از اين كه آيا به نفع يا به ضرر مظنون هستند، توجه نمايند؛

را  تمام آنچه را در اختيار دارند محرمانه تلقي كنند مگر اين كه انجام وظايفشان يا نيازهاي حقوق كيفري، روية ديگري) ج(
  الزامي ساخته باشد؛



 

هاي قربانيان را به هنگامي كه منافع شخصي آنها تحت تأثير قرار گرفته، مد نظر قرار دهند و تضمين  ها و نگراني نگرش) د(
و سوءاستفاده از قدرت آگاه شده  مقربانيان جر در زمينه ياصول پاية عدالت  اعالميه ينمايند كه قربانيان از حقوقشان طبق 

  .باشند
ها نبايد اقدام به آغاز يا استمرار پيگيرد  دهند كه هيچ اتهامي اثبات نشده، دادستان طرفانه نشان  تحقيقات بي چنانچه .14

  . قضايي نمايند يا تالش كنند تا دادرسي ادامه يابد

رت، نقض ها بايد به پيگرد قضايي جرايم ارتكاب شده توسط مقامات دولت به ويژه فساد، سوءاستفاده از قد دادستان .15

المللي توجه كافي مبذول نمايند و در جايي كه قانون  شديد حقوق بشر و ديگر جرايم شناخته شده در قوانين بين

  . نمايند نقض قوانين مزبورمجاز شمرده يا منطبق با روية داخلي است، اقدام به تحقيق دربارة 

دانند يا  مي معيارهاي منطقي كه بر اساس يابند ها به شواهدي عليه مظنونين دست مي دادستان در مواردي كه  .16

اند و نقض شديد حقوق انساني  هاي غيرقانوني اخذ شده از طريق توسل به روش كه داليل موصوف اعتقاد دارند

صورت استفاده از حقوق بشر  برخورد تحقيركننده يا غير انساني يا ديگر سوء ،شكنجه مجازات مظنون به ويژه 

اند سر باز  ها استفاده كرده چنين شواهدي عليه هر فردي به غير از آناني كه از اين روش ، بايد از پذيرشپذيرفته

زنند يا متعاقباً دادگاه را مطلع سازند و بايد اقدامات الزم را براي تضمين اين موضوع اتخاذ نمايند كه افراد مسئول 

  . معرفي شوند به دادگاههايي بايد  استفاده از چنين روش

  ديديصالحوظايف 
هستند، قانون يا مقررات بايد راهكارهايي را براي ارتقاي  صالحديديها داراي وظايف  در كشورهايي كه دادستان .17

پيگرد قضايي منع عدالت و انسجام اين رويكرد در اتخاذ تصميمات مربوط به فرآيند پيگرد قضايي از جمله انجام يا 

  . ارايه كنند

  هاي پيگرد قضايي جايگزين
 قضازداييمشروط و نامشروط  يا  جايگزينها ي ها بايد توجه دقيقي به فسخ پيگرد قضايي،  ملي، دادستان طبق قانون .18

در راستاي . هاي كيفري از سيستم رسمي قضايي با احترام كامل به حقوق مظنونين و قربانيان مبذول نمايند پرونده

ها بلكه  تنها براي كاهش حجم كار فزايندة دادگاه را نه قضا زداييهاي  ها بايد احتمال تصويب طرح اين هدف، دولت

براي پرهيز از حبس پيش از محاكمه، صدور كيفرخواست و محكوميت، و همچنين اثرات معكوس احتمالي محكوميت 

  . زندان مد نظر قرار دهند

د جوانان گيري در خصوص پيگرد يا عدم پيگر براي تصميم صالحديديها داراي وظايف  در كشورهايي كه دادستان .19

در اتخاذ تصميمات، . اي بايد به ماهيت و شدت بزه، مصونيت جامعه و پيشينة فرد مبذول گردد ويژه توجه هستند، 

هاي متناسب كيفري جوانان  هاي موجود براي پيگرد قضايي را طبق قوانين و رويه ها بايد مشخصاً جايگزين دادستان

ش خود را براي اتخاذ اقدامات پيگرد قضايي عليه جوانان تنها به تال بيشتريندادستان بايد . مد نظر قرار دهند

  . ميزان الزم انجام دهند

  ارتباط با ديگر مؤسسات و نهادهاي دولتي



 

ها، متخصصان  ها بايد تالش كنند تا با پليس، دادگاه به منظور تضمين عدالت و اثربخشي پيگرد قضايي، دادستان .20

  . و مؤسسات دولتي همكاري كنندقضايي، وكالي مدافع و ديگر نهادها 

  ي انضباطيشهارو
ها كه به آنها اتهام  شكايات عليه دادستان. ها بايد مبتني بر قانون يا مقررات قانوني باشند تخلفات انضباطي دادستان .21

هاي  كنند، بايد به سرعت و منصفانه تحت رويه اي را وارد مي عمل كردن در خارج از دامنة استانداردهاي حرفه

اين تصميم بايد موضوع يك . ها از حق يك استماعية منصفانه برخوردار هستند دادستان. اسب بررسي شوندمن

  .ارزيابي مستقل باشد

  
آنها بايد طبق قانون، . ها بايد يك ارزيابي و تصميم هدفمند را تضمين كنند هاي انضباطي عليه دادستان دادرسي .22

  . اصول اخالقي و در پرتو راهكارهاي حاضر تعيين شوند اي و ديگر استاندارد و هاي حرفه نامه آيين

  نظارت بر راهكارها
آنها بايد با حداكثر توان خويش، فعاالنه با هر گونه موارد نقض اين . كارهاي حاضر را رعايت كنند ها بايد راه دادستان

  . راهكارها مخالفت كرده و از آن پيشگيري نمايند
رخ داده يا در شُرُف رخ دادن است، بايد  موجود كارهاي  ين باور هستند كه نقض راههايي كه به داليلي بر ا دادستان .23

موضوع را به مقامات مافوق و در صورت لزوم به مراجع مناسب يا نهادهايي كه داراي اختيارات ارزيابي و اصالحي 

  . هستند، گزارش نمايند

  المللي مأموران دولت بين مقررات. 54
  اصول عمومي .1

شود، داراي يك جايگاه قابل اعتماد است و وظيفه دارد در راستاي  دولت كه طبق قانون ملي تعريف مييك مأمور  .1

بنابراين، وفاداري غايي مأموران دولت به منافع عمومي كشورشان بايد از طريق مؤسسات . منافع عمومي عمل كند

  . به اجرا درآيددموكراتيك دولتي 

وظايف خود را به شكلي كارآمد، اثربخش و صادقانه طبق قوانين يا  مأموران دولت بايد تضمين نمايند كه .2

آنها بايد در تمامي اوقات به دنبال تضمين آن باشند كه منابع دولتي كه در قبال . دهند هاي اجرايي انجام مي سياست

  . ترين شكل ممكن اداره شوند آنها مسئوليت دارند، به كارآمدترين و اثربخش

آنها . در انجام وظايفشان و به ويژه ارتباطات خود با عموم مردم، دقيق، منصف و بيطرف باشندمأموران دولت بايد  .3

نبايد در هيچ زماني اقدام به رفتاري نامناسب نسبت به هر گروه يا هر فردي نمايند يا به شكلي نامناسب نسبت به 

  . به آنها، سوءاستفاده كنند يك گروه يا يك فرد با تبعيض عمل كنند يا از قدرت و اختيارات اعطا شده

  تضاد منافع و عدم صالحيت .2



 

شان استفاده  مأموران دولت نبايد از اختيارات رسمي خود براي پيشبرد نامناسب منافع مالي يا فردي خود يا خانواده .4

ري يا غيره اي را بپذيرند يا داراي منافع مالي، تجا اي شوند، هيچ سمت يا وظيفه آنها نبايد درگير هيچ معامله. كنند

  .باشند كه ناسازگار با سازمان، وظايف و كارهاي آنها است

هاي اجرايي، منافع كاري،  ، بايد طبق قوانين يا سياستاقتضا مي كند  آنها و پست  مقامات دولتي تا جايي كه سمت .5

ردند را اعالم هاي انجام شده يا سود مالي كه ممكن است باعث تضاد احتمالي منافع گ تجاري يا مالي يا فعاليت

منافع ميان وظايف و منافع خصوصي مقامات دولتي، آنها بايد  متصور  تضاد احتمالي يا صورت  در. نمايند

  . كني اين نوع تضاد منافع را رعايت كنند معيارهاي تعيين شده براي كاهش يا ريشه

ه در راستاي انجام وظايف رسمي مأموران دولت نبايد در هيچ زماني از پول، اموال، خدمات يا اطالعات دولتي ك .6

  . هايي استفاده كنند كه ارتباطي با كار رسمي آنان ندارد آورند براي فعاليت خود يا در نتيجة آن به دست مي

  
هاي اجرايي را رعايت كنند تا بعد از ترك  مأموران دولت بايد معيارهاي تعيين شده بر اساس قانون يا سياست .7

 . اسب از سمت قبلي خود منتفع نشوندسمت رسمي خود، به شكلي نامن

  ها دارايي افشا .3

شده،  دانسته  الزامي هاي اجرايي مجاز يا  مأموران دولت بايد طبق سمت خود و آنچه كه توسط قانون و سياست .8

ها و ديون خودشان و همچنين، در صورت امكان، همسر يا افراد تحت تكفل خويش را  شرايط اعالم يا انتشار دارايي

  . ا درآورند به اجر

  پذيرش هدايا يا ديگر الطاف .4

مأموران دولت نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ هديه يا لطف ديگري كه ممكن است بر انجام وظايف يا  .9

  . هايشان تأثيرگذار باشد را بپذيرند ها يا قضاوت مسئوليت

  اطالعات محرمانه .5

مأموران دولت هستند بايد محرمانه حفظ شوند مگر اين كه  موضوعاتي كه داراي ماهيت محرمانه بوده و در اختيار .10

هاي بايد پس از جدايي از  چنين محدوديت. قانون ملي، انجام وظيفه يا نيازهاي قانوني، روية ديگري را الزامي سازند

  . خدمت نيز اعمال شوند

  فعاليت سياسي .6

  
هاي  سازماني آنها نبايد طبق قوانين و سياست هاي مأموران دولت در خارج از حوزة فعاليت سياسي يا ديگر فعاليت .11

  .هايي شوند طرفانة وظايف و مسئوليت دار شدن اعتماد عمومي به انجام بي اجرايي باعث خدشه



 

  المللي سازمان ملل متحد عليه جرم و ارتشا در معامالت تجاري بين اعالميه ي. 55
  : مجمع عمومي

المللي در تمامي كشورها براي بسيج سرمايه، منابع مالي،  عامالت تجاري بينكه يك محيط ثابت و شفاف براي م اعتقاد دارد
ها و ديگر منابع مهم در مرزهاي ملي جهت ارتقاي پيشرفت سياسي و اجتماعي و حفظ محيط زيست، در ميان  آوري، مهارت فن

  . ديگر موضوعات،  الزامي است
هاي  هاي خصوصي و دولتي از جمله شركت ب اخالقي از جانب شركتنياز به ارتقاي مسئوليت اجتماعي و استانداردهاي مناس

الملل، از طريق رعايت قوانين و مقررات كشورهايي كه در آنها مشغول انجام  چندمليتي و افراد درگير در معامالت تجارت بين
را تأييد يط زيست هايشان بر توسعة اقتصادي و اجتماعي و حفظ مح كسب و كار هستند و در نظر گرفتن تأثير فعاليت

  ،نمايد مي
هاي اثربخش در تمامي سطوح براي مبارزه و پرهيز از فساد و ارتشا در تمامي كشورها، عناصر  كه تالش نمايد همچنين تأييد مي

ها بايد عدالت و قدرت رقابت را در معامالت تجاري  المللي پيشرفته هستند، اين تالش الزامي يك محيط كسب و كار بين
پذير، توسعة اقتصادي و اجتماعي و حفظ محيط  للي تقويت كرده و بخش مهمي از ارتقاي حاكميت شفاف و مسئوليتالمل بين

المللي جهاني شده كه به شدت رقابتي است، فشار  هايي مشخصاً بر اقتصاد بين زيست را در تمامي كشورها دهند و چنين تالش
  . آورند مي
  

 المللي به شرح زير تدوين شده است ن ملل متحد عليه فساد و ارتشا در معامالت تجاري بينسازما اعالميه ي كند رسماً اعالم مي
:  

اي، طبق قانون اساسي خود و اصول قانوني اساسي و در  المللي و منطقه هاي بين دول عضو به صورت فردي و از طريق سازمان
  :سازند ت به اين موارد متعهد ميراستاي قوانين و رويكردهاي ملي دست به اقدام زده و خودشان را نسب

هاي غيرقانوني مرتبط در معامالت  اتخاذ اقدام اثربخش و قاطع براي مبارزه با تمامي انواع فساد، ارتشا و روش .1

المللي  المللي به ويژه براي پيگيري اجراي اثربخش قوانين موجود كه ارتشا را در معامالت تجاري بين تجاري بين

هاي  ب به تصويب قوانين براي آن دسته اهدافي كه وجود ندارند، و درخواست از شركتسازند، ترغي ممنوع مي

المللي براي  قضايي معامالت تجاري بين  هاي چندمليتي و افراد حاضر در حوزة خصوصي و دولتي از جمله شركت

  حاضر؛  اعالميه يارتقاي اهداف 

خش و هماهنگ و البته بدون مانع شدن، جلوگيري كردن جرم دانستن ارتشا از مأموران دولتي خارجي به شكلي اثرب .2

 حاضر؛ اعالميه ياي يا ملي براي پيگيري اجراي  المللي، منطقه يا به تأخير انداختن اقدامات بين

  
  
  
  
  

  :تواند در ميان ساير موضوعات، شامل عناصر زير باشد ارتشا مي .3



 

ديگر به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط يك شركت خصوصي پيشنهاد يا  وعده هر گونه پرداخت، هديه يا امتيازي ) الف(
چندمليتي يا فردي از يك دولت به يك مأمور دولتي يا نمايندة منتخب كشور ديگر به صورتي   يا دولتي از جمله يك شركت

  مللي؛ال نامناسب براي اجرا يا جلوگيري از اجراي وظايف آن مأمور يا نماينده در ارتباط يك معاملة تجاري بين
درخواست، تقاضا، پذيرش يا دريافت مستقيم يا غيرمستقيم نامناسب يك مأمور دولت يا نمايندة منتخب يك دولت از يك ) ب(

شركت خصوصي يا دولتي از جمله يك شركت چندمليتي يا فردي از كشوري ديگر براي هر گونه پرداخت، هديه يا مزيتي 
  المللي؛ ف آن مأمور يا نماينده در ارتباط يك معاملة تجاري بينديگر براي اجرا يا جلوگيري از اجراي وظاي

هاي پرداخت شده توسط يك شركت  اند، رد معافيت مالياتي رشوه كرده در تمامي كشورهايي قبالً چنين عمل نمي .4

ي خصوصي يا دولتي يا يك فرد در يك كشور به مقام دولتي يا نمايندة منتخب كشوري ديگر و در اين راستا، بررس

  خصوصيات متمايز انجام اين كار؛

دهند و  المللي را افزايش مي هاي حسابداري كه شفافيت معامالت تجاري بين توسعه يا حفظ استانداردها و روش .5

المللي را ترغيب  هاي چندمليتي و افراد درگير در معامالت تجاري بين هاي خصوصي و دولتي از جمله شركت شركت

  هاي غيرقانوني مرتبط پرهيز كرده و با آنها مبارزه كنند؛ و روش كنند تا از فساد، ارتشا مي

  
هاي كسب و كار كه مانع از فساد، ارتشا و  در صورت تناسب، توسعه يا ترغيب قوانين، استانداردها يا بهترين روش .6

  گردند؛ المللي مي هاي غيرقانوني مرتبط در معامالت تجاري بين روش

  مأموران دولتي يا نمايندگان منتخب به عنوان تخلف؛ارزيابي ايجاد ثروت غيرقانوني  .7

حقوقي در قبال  روشهايبهترين مساعدت ممكن به يكديگر در ارتباط با تحقيقات جنايي و ديگر   همكاري و اراية .8

دهد يا براي معاهدات دوجانبه يا ديگر  تا آنجا كه قانون ملي اجازه مي المللي فساد و ارتشا در معامالت تجاري بين

فاد قابل اعمال در كشورهاي متأثر تعيين شده، معاضدت متقابل بايد گنجانده شود و نياز به محرمانه تلقي شدن م

 :موارد زير مد نظر قرار بگيرد

  هاي قضايي؛ تهية اسناد و ديگر اطالعات، اخذ شواهد و اسناد مرتبط با تحقيقات كيفري و ديگر رويه) الف(
هايي كه ممكن است  المللي به ديگر دولت ي قضايي در قبال ارتشا در معامالت تجاري بيناشهاعالن آغاز و برآيند رو) ب(

  داراي صالحيت قضايي در قبال همان تخلف باشند؛
  استرداد در هر زمان و مكاني كه مناسب هستند؛روشهاي ) ج(
بوط به معامالت و هويت ها جهت تسهيل در دسترسي به اسناد و سوابق مر اتخاذ اقدام مناسب براي تقويت همكاري .9

  المللي؛ افراد درگير در ارتشا در معامالت تجاري بين

  
هاي قضايي مرتبط با  روشبانكي مانع يا سدي در برابر تحقيقات كيفري يا ديگر  تضمين اين امر كه خدمات محرمانة  .10

هايي كه به  اري كامل با دولتالمللي نباشند و همك هاي غيرقانوني مرتبط در معامالت تجاري بين فساد، ارتشا يا روش

  . دنبال اطالعات مربوط به چنين معامالتي هستند، صورت بگيرد



 

اقدامات اتخاذ شده در راستاي پيگيري بيانية حاضر بايد به طور كامل حق حاكميت ملي و حوزة قضايي ارضي  .11

ا رعايت كنند و بايد الملل ر دول عضو و همچنين حقوق و تعهدات دول عضو تحت معاهدات موجود و حقوق بين

  هاي اساسي باشد؛ منطبق با حقوق بشر و آزادي

نمايند اقدامات اتخاذ شده توسط آنها براي ايجاد صالحيت قضايي در قبال اقدامات ارتشاي  دول عضو موافقت مي .12

فرا ارضي الملل پيرامون اعمال  المللي بايد منطبق با اصول حقوق بين مأموران دول خارجي در معامالت تجاري بين

 .قوانين يك دولت باشند

  

 
  

  


