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  45/112 العام  ةالجمعياعتمد ونشر على المأل بقرار 

  1990 ديسمبر / آانون األول 14المؤرخ في 
  

  أهم المبادىء
  

   .1990أقرت عام  -1
 . يجب أن تشمل جميع األطفال وليس فقط المهتمين بمخالفة القوانينةالتدابير الوقائي -2
 . فنحراعلى التدابير الوقائية حماية األحداث من اال  -3
  .  في وضع وتطبيق التدابير الوقائيةيجب اشراك المجتمع -4
 . انحراف األطفال هو جزء من النمو الطبيعي -5
 .دماج األطفال في المجتمعأساسي في ا) بمعناها الواسع(دور األسرة  -6
 .  في هذا الدورجميع شرائحه مساندة العائلة من واجب المجتمع ب -7
 .نسان بشكل عام وباألخص حقوق الطفلقوق االبير يجب أن تراعي مبادىء حجميع التدا -8
 . وبواجباتهم بطريقة مبسطة ومفهومة يجب اعالم األطفال بالقوانين وبحقوقهم  -9

 .حداثيؤدي الى انخفاض في ظاهرة جنوح األمراعاة حاجات األطفال في المجتمع   -10
 . باهتمام خاص) مثل أطفال ألشوارع وغيرهم (يجب احاطة األطفال المعرضين   -11
 . ة الدراسير لتفادي توقف األطفال عن متابعةأخذ التداب  -12
 . جاز آمالذ أخير وألقصر فترة ممكنةحتاللجوء الى اال  -13
 . لطفل الفضلىجميع التدابير واالجراءات يجب أن تخدم مصلحة ا  -14
  : على الحاالت التالية  يجب أن يقتصر ةلمباشر للجهات الرسميالتدخل ا  -15
  .  من األهل أو األوصياءسيئةحالة تعرض الطفل لممارسات  •
  . طفل من أهله اهمال األحالة •
  . لحد من خطورتهفل يشكل خطر جدي وال يمكن للعائلة أو األوصياء أو المجتمع السيطرة عليه أو ا الط يشكلاذ آان •
بتعاد عن ام القضائي واالعن النظ أو التحويل ة لألحداث وبرامج االحالة على الحاجات الخاصية العدليجب تدريب مرتب الضابطة  -16

  . التدابير السالبة للحرية
TOP  



  األساسية المبادىء: اوًال
  
 اجتماعيًا، واألخذ بنهج ة، مفيدة مشروعة أنشطة في المجتمع، ومن خالل ممارسة جنوح األحداث جزء جوهري من صنع الجريمعان من . 1

  .جرام عن االة بعيدة اتجاهات سلوآيا، يمكن لألحداث أن يتجهوة انسانية نظرة الحياانساني ازاء المجتمع والنظر الى
   

، مع احترام شخصياتهم وتعزيزها يقتضي من المجتمع بأسره بذل جهود تضمن للمراهقين تطورًا متسقًاان النجاح في منع جنوح األحداث  . 2
  .  أظافرهمةمنذ نعوم

  
 داخل ةعلى الطفل، وينبغي أن يعهد الى األحداث بدور نشط  ومشارآة، ينبغي األخذ بنهج يرآزلتوجيهيألغراض تفسير هذه المبادىء ا . 3

  . ةو للسيطرأ ةجتماعي االة ينظر اليهم على أنهم مجرد آائنات يجب أن تخضع للتنشئال وينبغي أ,المجتمع
  
، ينبغي أن يكون الترآيز في أي برنامج وقائي على خير األحداث منذ ة الوطنية، ووفقًا للنظم القانوني التوجيهيةلمبادىءعند تنفيذ هذه ا .4

  . أظافرهمةنعوم
   

ن ه، ويجب أ باتقائة ألسبابه ووضع التدابير الكفيلة المنهجية لمنع الجنوح وآذلك الدراسة السياسات التدرجية وأهميةينبغي التسليم بضرور . 5
عاقبته على السلوك الذي ال يسبب ضررًا جسيمًا لنموه أو أذى األخرين، وينبغي أن لطفل ومت والتدابير تجريم اتتفادى هذه السياسا

  :  هذه السياسات والتدابير ما يليتتضمن 
 اطار مساند لضمان النمو الشخصي لجميع ة، ولتكون بمثابة حاجات األحداث المختلفة، لتلبيةلفرص التربويتوفير الفرص، وال سيما ا) أ(

  ؛ خاصتينة وحماية ويحتاجون الى رعاية األجتماعي تدل الشواهد على انهم مهددون أومعرضون للمخاطراألحداث، خصوصًا من
تستند الى قوانين وعمليات ومؤسسات وتسهيالت وشبكة لتقديم الخدمات تستهدف تقليل الدوافع  لمنع الجنوح، ةفلسفات ونهج متخصص) ب(

  التي تؤدي الى ارتكابها؛الرتكاب المخالفات، أو الظروف  ة والفرصةوالحاج
  التدخل الرسمي الذي يستهدف في المقام األول المصلحة العامة للحدث ويسترشد بمبدأي العدل و اإلنصاف؛ ) ج(
   ضمان خير جميع األحداث ونموهم وحقوقهم ومصالحهم؛ )د(
امة على أنه في آثير من األحيان جزء من عملية النظر إلى تصرف األحداث أو سلوآهم غير المتفق مع القواعد والقيم االجتماعية الع) ه(

  ويميل إلى الزوال التلقائي لدى معظم األفراد باالنتقال إلى مرحلة البلوغ؛ النضج والنمو،
آثيرًا ما يساهم في رأي أآثرية الخبراء في نشوء نمط " في مرحلة ما قبل الجنوح "أو" جانح"أو  "منحرف"الوعي بأن وصم الحدث بأنه ) و(

  .بت من السلوك المستهجن عند الحدثثا
  
خدمات وبرامج تستهدف منع جنوح األحداث وترعاها المجتمعات المحلية، وال سيما حيث لم تنشأ بعد هيئات رسمية لهذا نشاء إينبغي . 6

  . وال يجوز اللجوء إلى األجهزة الرسمية المسؤولة عن الرقابة األجتماعية إال آمالذ أخير,الغرض
TOP  

  
  نطاق المبادىء التوجيهية :ثانيًا

  
نسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق العريض لإلعالن العالمي لحقوق االهذه المبادىء التوجيهية وتطبيقها ضمن اإلطار  ينبغي تفسير .7

وإعالن حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، وفي سياق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 ةالمعايير األخرى ذات الصل ووآذلك جميع الصكوك) قواعد بكين(الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث  قواعد األمم المتحدة

   . م وخيرهمهلحواألحداث ومصابحقوق األطفال 
  .  من الدول األعضاءة في آل دولة السائدة والثقافية واألجتماعية األوضاع األقتصادي في سياقةينبغي تطبيق هذه المبادىء التوجيهي. 8

TOP
  

  ة العامةلوقايا: ثالثًا
 

  :تتضمن و ة، على آل المستويات الحكومية شاملةينبغي أن توضع خطط وقائي. 9
  
  ة ؛ والخدمات والمرافق والموارد المتاح بالبرامجة وبيانات مفصلة للمشكلةتحليالت متعمق) ا(
  ؛ تحديد واضح لمسؤوليات ذوي األهلية من أجهزة ومؤسسات وموظفين مشترآين في الجهود الوقائية) ب(
  ؛ إنشاء آليات للتنسيق المالئم للجهود الوقائية بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية) ج(
  ؛ ليالت تشخيصية ترصد باستمرار ويجري تقييمها بعناية أثناء تنفيذها تقوم على تحاتسياسات وبرامج واستراتيجي) د(



  أعمال الجنوح ؛ طرق آفيلة بالحد على نحو فعال من فرص ارتكاب) ه(
  ؛ راك المجتمع المحلي في الجهود من خالل مجموعة واسعة من الخدمات والبرامجإش) و(
راك القطاع الخاص،  المحلية، مع اشكومات الواليات والمقاطعات والحكوماتتعاون وثيق متعدد التخصصات بين حكومات البلدان وح) ز(

والتثقيف الصحي، والهيئات االجتماعية المعنية برعاية األطفال،  العمالية والهيئات وممثلي المجتمع المحلي المراد خدمته، والهيئات
  ؛ لدرء جنوح األحداث وإجرام الشبابوأجهزة إنفاذ القوانين، واألجهزة القضائية، في اتخاذ إجراءات منسقة 

ات وعمليات منع الجنوح، بما في ذلك اللجوء إلى الموارد المجتمعية والمساعدة الذاتية بين الشباب وبرامج راك الشباب في سياسإش )ح(
  تعويض الضحايا ومساعدتهم؛

  .توظيف ذوي التخصص على جميع األصعدة) ط(
TOP  

  
  عمليات التنشئة االجتماعية :ًارابع

  
دماج االجتماعيين الناجحين لجميع األطفال واألحداث، خصوصًا من سر التنشئة واالينبغي ترآيز االهتمام على السياسات الوقائية التي تي .10

 المنظمات الطوعية، خالل األسرة والمجتمع المحلي ومجموعات األقران والمدارس والتدريب المهني وعالم العمل، وآذلك عن طريق
في عمليتي التنشئة واإلدماج وينبغي إيالء االعتبار الواجب للنمو الشخصي السليم لألطفال واألحداث وتقبلهم آشرآاء آاملين متساوين 

  TOP .االجتماعيين
  

  األسرة: ألف
  

  .ألسرة وجميع أفرادهاينبغي لكل مجتمع أن يعطي أولوية عالية الحتياجات وخير ا. 11
هي الوحدة المرآزية المسؤولة عن التنشئة االجتماعية األولية لألطفال، ينبغي مواصلة الجهود الحكومية والمجتمعية ألن األسرة  ونظرًا. 12

ة والحماية للمحافظة على وحدة األسرة، بما في ذلك األسرة الموسعة، ويتحمل المجتمع مسؤولية مساعدة األسرة على تقديم الرعاي
  .  بما في ذلك الرعاية النهاريةةترتيبات آافي وضمان رفاه األطفال بدنيًا وعقليًا، وينبغي توفير

سرية متزنة ومستقرة، وينبغي لذلك تزويد األسر التي تنشئة األطفال في بيئة اات من شأنها ان تكفل حكومات أن تضع سياسوينبغي لل. 13
  .وضاعها الداخلية غير المستقرة أو لحل نزاعاتهالالزمة لتسوية أساعدة وبالخدمات اتحتاج إلى الم

ستقرار وتبوء بالفشل الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي لمساعدة األبوين في هذا الصدد، وحيثما ثما تفتقر البيئة األسرية إلى االوحي. 14
البدائل بقدر اإلمكان  في ذلك الحضانة والتبني، وينبغي أن تماثل هذه ينبغي النظر في بدائل بمايتعذر أن تقوم األسرة الموسعة بهذا الدور، 

بيئة أسرية مستقرة ومتزنة، وأن توفر لألطفال في الوقت ذاته، إحساسًا باالستقرار الدائم، وبهذا يمكن تجنب المشاآل المقترنة بتعدد 
  .الحضانات

لمشاآل الناجمة عن التغيرات السريعة وغير المتوازنة في األوضاع االقتصادية طفال األسر التي تعاني من اوينبغي إيالء اهتمام خاص أل. 15
ن هذه التغيرات قد تنال من القدرة واالجتماعية والثقافية، وخاصة أطفال أسر السكان األصليين والسر المهاجرة والالجئة، وبما أ

ما ينجم عن تضارب األدوار الثقافات، يجب تصميم   األمر الذي آثيرًااالجتماعية لألسرة على تأمين تنشئة األطفال وتربيتهم وفقًا للتقاليد
  .طرائق مبتكرة وبَناءة اجتماعيًا تكفل التنشئة االجتماعية لألطفال

ث تدابير واستحداث برامج تتيح لألسرة فرص اإللمام بأدوار األبوين وواجباتهما فيما يتعلق بتنشئة األطفال ورعايتهم، بحيوينبغي اتخاذ . 16
جع اشتراآهم في األنشطة شعزز العالقات اإليجابية بين األبوين واألطفال، ويعي األبوان المشاآل التي يواجهها األطفال واألحداث، ويتت

  .التي ترعاها األسرة والمجتمع المحلي
تشجيع فصل األطفال عن األبوين، ما لم فرادها، وعدم زيز تماسك األسرة واالنسجام بين أ التدابير الكفيلة بتعوينبغي للحكومات أن تتخذ. 17

  .تكن هناك ظروف ضارة بصالح الطفل ومستقبله وال تتيح أي خيار ميسور آخر
ومن المهم التأآيد على وظيفة التنشئة االجتماعية التي تضطلع بها األسرة واألسرة الموسعة، ومن المهم أيضًا بنفس القدر، إدراك األدوار . 18

  .ضطلع بها األحداث في المجتمع مستقبًالة والمشارآة التي سييات والمساهموالمسؤول
التنشئة االجتماعية السليمة، أن تعتمد على األجهزة االجتماعية وينبغي للحكومات وغيرها من الهيئات، لكي تضمن حق الطفل في . 19

لمؤسسات التقليدية واألعراف لم تعد مجدية، وأن تسمح أن توفر تدابير ابتكاريه آلما تبين أن ا والقانونية القائمة، ولكن ينبغي لها ايضًا
  TOP .باتخاذ هذه التدابير

  
   التعليم :باء

  
  .حداثيع األيقع على الحكومات التزام بتوفير التعليم العالم لجم. 20
   : يليالمًا  خاصن تولي اهتمامًاأ, والمهني الى االضطالع بانشطة التدريب األآاديمي وينبغي للنظم التعليمية باالضافة. 21



 وللحضارات ,نماطه الثقافية، وللقيم االجتماعية السائدة في البلد الذي يعيش فيهساسية وتنمية االحترام لهوية الطفل وأتعليم القيم األ) أ( 
  .ساسيةرته، ولحقوق االنسان والحريات األالمختلفة عن حضا

  .قصى طاقاتها  وقدراتهم العقلية والبدنية الى أداث ومواهبهمح تعزيز وتنمية شخصيات األ)ب(
  . من آونهم مجرد موضوع لها  بدًال,فعالية في العملية التربوية بنشاط وحداثاشتراك األ )ج(
  .نشطة التي تنمي االحساس بوحدة الهوية مع المدرسة والمجتمع المحلي وباالنتماء اليهما باألاالضطالع) د(
  . عن االختلفات الثقافية وغيرها من الفوارقرام مختلف وجهات النظر واآلراء فضًالتشئ على تفهم واحتشجيع الن) ه(
  .توفير المعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب المهني وفرص العمالة والتطور الوظيفي ) و(
  .حداث وتجنب المعاملة التي تسيئ الى نفسيتهم توفير دعم عاطفي ايجابي لأل) ز(
   .ب اللجوء الى التدابير التأديبية القاسية وال سيما القوية البدنيةي تجن)ح(
  

   .حداث اآلباء والمنظمات المجتمعية واألجهزة المعنية بأنشطة األن تسعى الى العمل بالتعاون مععليمية أوينبغي للنظم الت. 22
ية في العالم بما في ذلك م المرعيظام القوعلى ن, سرهم على القانون وعلى حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب القانونوينبغي اطالع األحداث وأ. 23

  .مم المتحدة صكوك األ
 وينبغي استحداث برامج وقائية ,حداث المعرضين للمخاطر االحتماعية العناية واالهتمام بصفة خاصة لألوينبغي للنظم التعليمية ان توجه. 24

   . آامًالل اسغالًال ومواد ومناهج دراسية ونهج وأدوات للتعلم تستغخصصةمت
 استعمال الكحول والمخدرات وغيرها من ةحداث من اساءسات واسراتيجيات شاملة لوقاية األوينبغي ايالء اهتمام خاص التباع سيا. 25

ب مجموع الطاللن تتاح  المشاآل ومعالجتها وينبغي أع هذه مجهزين ومدربين لمنين المدرسون وغيرهم من الفنيأن يكون وينبغي ,المواد
   . بما فيها الكحول,اساءة استعمال المخدراتالمعلومات المتصلة باستعمال و

ات الطبية واالستشارية جل الحصول على الخدمولالحالة الى الجهات المختصة من أبمثابة مراآز لالرشاد ن تكون المدارس وينبغي أ. 26
   .سيما لذوي االحنياجات الخاصة واللذين يعانون من اساءة المعاملة واالهمال وااليذاء واالستغالل حداث والوغيرها لأل

ة من البرامج التربوية بمشاآل وينبغي توعيبة المعلمين وغيرهم من البالغين وآذلك الطالب بمجموعهم عن طريق مجموعة متنوع. 27
 العرقية وغيرها من االقليات وآذلك ون الى الفئات الفقيرة والمحرومة واالقلياتسيما من ينتم فكارهم والواحتياجاتهم وأحداث األ

  .نخفضة الدخلمالمجموعات ال
يما يتعلق بالمناهج الدراسية وطرق ونهج ف ,على المستويات التخصصية والتعليمية وتعزيزهاوينبغي أن تحاول النظم المدرسية بلوغ أ. 28

داء وتقييمه بصورة تصة برصد األ المؤهلين وتدريبهم وينبغي آفالة قيامة المنظمات والسلطات الفنية المخالتعليم والتعلم وتعيين المدرسين
  .منتظمة

وذلك بالتعاون مع   الدراسيالمنهجوينبغي للنظم المدرسية أن تخطط وتطور وتنفذ أنشطة تحظى باهتمام األحداث خارج نطاق . 29
   .المجموعات المحلية

 وآذلك الى من ينقطعون عن ,بقوانين الحضور حداث اللذين يواجهون صعوبة في التقيدم مساعدة خاصة الى األطفال واألينبغي أن تقد. 30
   .الدراسة

جهزة وضع السياسة المدرسية بما في ذلك نصاف وينبغي تمثيل التالميذ في أينبغي للمدارس ان تضع سياسات وقواعد تتسم بالعدل واالو. 31
  TOP .وصنع القراراتلمدرسي سياسة االنضباط ا

  
  المجتمع المحلي : جيم 

  
 احتياجات ومشاآل ومصالح واهتمامات خاصة وتقدم منحداث  عند األينبغي استحداث خدمات وبرامج يرعاها المجتمع المحلي وتلبي ما. 32

  .مات والبرامج في حالة وجودهاو تعزيز هذه الخدأشورة والنصح المناسبين مسرهم الوالى أاليهم 
و تعززها حيثما توجد بالفعل بما في أ, حداث مجموعة واسعة من تدابير الدعم المجتمعيوينبغي للمجتمعات المحلية أن تتخذ لصالح األ. 33

ال اللذين يتعرضون طفة باأل وتوفير الخدمات بغية التصدي للمشاآل الخاص,فق الترويحيةاذلك اقامة مراآز التنمية المجتمعية والمر
  .عند اتخاذ هذه التدابير المساعدة ضمان احترام للحقوق الفردية ينبغي و ,للمخاطر االجتماعية

   . لهم بيوت يأوون اليهاتذين ليسيعد باستطاعتهم العيش في بيوتهم أوالرافق خاصة توفر المأوى الالئق للشباب اللذين لم مانشاء  ينبغيو. 34
لة البلوغ ، حداث في فترة االنتقال الى مرحصعوبات التي يواجهها األالتدابير المساعدة لمعالجة الومجموعة من الخدمات ن توفر وينبغي أ. 35

الرعاية واسداء النصح والمساعدة  ن تشمل هذه الخدمات برامج خاصة لعالج الشباب الذين يسيئون استعمال المخدرات ترآز علىأ
  .تدخل العالجي لوتدابير ا

  .حداث ات الطوعية التي توفر الخدمات لألن تقدم الدعم المالي وغير المالي الى المنظمغي للحكومات وغيرها من المؤسسات أنبيو. 36
المحلي آما  ومنحها مرآز المشارك الكامل في ادارة شؤون المجتمع ,على المستوى المحليو تعزيز منظمات الشباب أينبغي اقامة و. 37

تي تستهدف تقديم المساعدة الى  المشاريع ال خصوصًا,ى تنظيم مشاريع جمعية وطوعيةلن تشجع الشباب عينبغي لهذه المنظمات أ
  .حداث األ



طفال الشوارع بالخدمات الالزمة ا مسؤولية خاصة في مجال امداد األطفال المشردين وأن تأخذ على عاتقهموية أجهزة الحكوينبغي لأل. 38
معلومات المتصلة بما يوجد على الصعيد المحلي من المرافق ودور االيواء ، والعمالة وغيرها من حداث الن تتاح لأل أوينبغي ايضًا

   .صادر المساعدةم
  TOP .حداث وتيسير وصولها اليهاالترويحية التي لها أهمية خاصة لألينبغي انشاء طائفة عريضة من المرافق والخدمات و. 39
  
  العالموسائط ا: دال

  
  .حداث المعلومات والمواد ومصادر وطنية ودولية متنوعة ينبغي تشجيع وسائط االعالم على أن تتيح لأل. 40
  .مع اث للمجتحدمساهمة االيجابية التي يقدمها األوسائط االعالم على تقديم صورة للينبغي تشجيع و. 41
   .حداث في المجتمعات والتسهيالت والفرص المتوفرة لألمينبغي تشجيع وسائط االعالم على نشر المعلومات عن الخدو. 42
دنى من عرض وجه خاص على التقليل الى الحد األبنية والسينمائية وبوجه عام ووسائط االعالم التلفزي ينبغي تشجيع وسائط االعالمو. 43

على تجنب التصوير المهين أو الحاط  صور االباحة والمخدرات والعنف على الشاشة وتصوير العنف واالستغالل  بشكل بغيض وآذلك
دوار في  ترويج مبادئ المساواة وتساوي األعلى هذا النحو وعلى ,من الشأن خاصة تصوير األطفال والنساء والعالقات بين األشخاص

   .المجتمع
البرامج المتصلة باساءة استعمال وآذلك لتأثيرها في ن تكون وسائط االعالم مدرآة لدورها ومسؤوليتها االجتماعيين الواسعين وينبغي أ. 44

 ببث رسائل متواترة في اطار نهج ,ها في الوقاية واساءة استعمال المخدراتطتن تستخدم سللعقاقير المخدرة والكحول وينبغي االشباب ل
  .متوازن وينبغي تشجيع شن حمالت توعية فعالة لمكافحة المخدرات على جميع المستويات

TOP  
  

  السياسة االجتماعية: خامسا 
  

خرى عالية للخطط والبرامج الخاصة باألحداث وأن تقدم ما يكفي من األموال والموارد األولوية ينبغي أن تعطي األجهزة الحكومية أ. 45
قلية والتغذية  علصحة المجال الطب واغرض في فية بالاليحري على نحو فعال توفير الخدمات والمرافق والموظفين الالزمين للرعاية الو

ال المخدرات والكحول والتحقق من أن تلك الموارد  استعمة بما في ذلك منع ومعالجة اساء,واالسكان وغيرها من الخدمات ذات الصلة
  .يهم بالنفع الحقيقيحداث وتعود علتصل الى األ

صى اهتمام لتحقيق مصالحهم قى أن يولقصر مدة الزمة وأوألخير حية اال آمالذ أحداث الى المؤسسات االصالال يعهد باألن وينبغي أ. 46
    :تيةة بدقة ومقصورة على الحاالت اآلوان تكون المعايير التي تجيز التدخل الرسمي من هذا القبيل محدد. العليا

 .مرقبل الوالدين أو من أولياء األو الحدث قد تعرض لاليذاء من اذا آان الطفل أ .1
 .ولياء االمرقبل الوالدين أو أو العاطفي من  تعرض لالعتداء الجنسي أو لاليذاء الجسدي أ الحدث قدو الطفل أاذا آان .2
 . استغلوها عنه أوو تخلووه أهملحدث أو أولياء أمره قد أو الاذا آان الطفل أ .3
 .مردني أو اخالقي بسبب سلوك الوالدين أو أولياء األ لخطر ب يتعرضو الحدثاذا آان الطفل أ .4
 و الحدث نفسه واللم يكن في وسع الوالدين أو أولياء األمر أو الحدث في سلوآه وسدي ونفسي جسيم على الطفل أ خطر جاذا تبدى .5

 .خدمات المجتمع المحلي غير المنزلية مواجهة ذلك الخطر بوسائل اخرى غير االيداع في المؤسسات االصالحية
أو  بتمويل من الدولة اذا لم يكن باستطاعة الوالدين ,حصيلهم الدراسي الكاملحداث فرصة متابعة ت تتيح لألنجهزة الحكومية أوينبغي لأل. 47

  .ولياء االمر توفير المال وآذلك فرصة تحصيل الخبرة من خالل العمل أ
 وتقييمها  الجنوح باالستناد الى نتائج البحوث العلمية الموثوق بها ورصد هذه البرامجع وينبغي تخطيط واستحداث البرامج الرامية الى من48

  . لتلك النتائجوتكيفها بصورة دورية وفقًا
ختصاصيين والجمهور بوجه عام على أنواع السلوك أو األوضاع التي تدل على حدوث وساط االفي أوينبغي نشر المعلومات العملية . 49

  .ن تؤدي الى ذلك أو يمكن أ ونفسيًاحداث جسديًاايذاء أو ضرر أو اساءة معاملة أو استغالل األ
  .نفسهم في وضعها وتطويرها وتنفيذها وأن يشترك الشباب أن يكون االشتراك بالخطط والبرامج طوعيًابصفة عامة أينبغي و. 50
ن تواصل استكشاف وضع وتنفيذ سياسات و تدابير واسترتيجيات ضمن اطار نظام العدالة الجنائية وينبغي على الحكومات ان تبدأ أو أ. 51

 . هؤالء العائلي العنفاضمانة المعاملة الحسنة لضحاي و يؤثر عليهم وبغيةف العائلي الذي يقع على األحداث أع العن بغية من,وخارجه
TOP  
 

   قضاء األحداث  ادارةوالتشريع : سادسًا 
  

  . عامحداث بوجهيز وحماية حقوق وخير األن تصدر الحكومات وأن تنفذ قوانين واجراءات محددة لتعز ينبغي أ.52
  .نشطة أالجرامية األينبغي سن وانفاذ تشريعات تمنع ايذاء األطفال واألحداث واساءة معاملتهم واستغاللهم واستخدامهم في و. 53
  .، سواء في البيت أو المدرسة أو اي مؤسسة، لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهنية  عدم اخضاع أي طفل أو حدثينبغيو . 54



  . هل واألحداث على السالح أيُا آان نوعاينبغي متابعة سن وانقاذ قوانين تستهدف تقييد ومراقبة حصول األطفو. 55
التصرف على و معاقبة األحداث  تقضي بعدم تجريم أسن تشريعات. يذائهم وتجريمهم دون استمرار وصم األحداث واينبغي للحيلولةو . 56

  .اذا ارتكبه الكبارعليه يعتبر جرمُا وال يعاقب  الذي ال
ينبغي النظر في انشاء مكتب للمظالم أو جهاز مستقل مماثل خاص باألحداث يضمن الحفاظ على وضعهم وحقوقهم ومصالحهم وآذلك و. 57

ىء الرياض شراف على تنفيذ مبادين باالو أي جهاز اخر معبصورة صحيحة الى الخدمات المتاحة، آما يقوم مكتب المظالم أاحالتهم 
منتظمة في فترات ، وعلى مكتب المظالم أو جهاز اآلخر أن يصدر ماية األحداث المجردين من حريتهمعد حا، وقوجيهية وقواعد بكينالتو

 للدعوة لحقوق األطفال  خدمات، وينبغي أيضًا انشاءه في عملية تنفيذ الصكوكتقريرًا عن التقدم المحرز وعن الصعوبات التي تواج
  .ومصالحهم

حداث الخاصة نسين على االستجابة الحتياجات األالقوانين وغيرهم من ذوي الصلة بهذه المهمة، من الجدريب موظفي انفاذ وينبغي ت. 58
حداث عن النظام القضائي وان يل األوينبغي ان يكون هؤالء الموظفين مطلعين على البرامج وامكانات االحالة الى المؤسسسات بغية تحو

  .ن يستخدمونها الى اقصى حد ممك
  . دقيقًاطفال من اساءة استعمال المخدرات ومن المتجرين بها وتنفيذ تلك التشريعات تنفيذًاوينبغي من تشريعات لحماية األحداث واأل. 59

 TOP  
  

  البحوث واعداد السياسات وتنسيقها: سابعًا
  

حد على السواء،  تعدد التخصصات وضمن التخصص الوا أساستفاعل والتنسيق علىليات الالزمة لتشجيع الاآلوانشاء ينبغي بذل الجهود . 60
جهزة المجتمعية لتعليمية والصحة نظام القضاء واألجهزة المعنية بالشباب واألجهزة والدوائر االقتصادية واالجتماعية واوذلك فيما بين األ

   .واالنمائية وسائر المؤسسات ذات الصلة
ية الفنية المكتسبة من خالل ارلدصعيد الوطني واالقليمي والدولي تكثيف عمليات تبادل المعلومات والخبرات واال  منينبغي على آلو. 61

  .حداثائم الشباب ومنع الجنوح وقضاء األالمشاريع والبرامج والممارسات والمبادرات المتصلة بجر
حداث فيما بين وقضاء األ, المتعلقة بجرائم الشباب ومنع الجنوحئل التعاون االقليمي والدولي في المسا ينبغي زيادة وتنمية وتعزيزو. 62

  .ممارسي المهن والخبراء وصناعي القرار
مور العملية التعاون التقني والعلمي في األ ان تدعم بقوة ةمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنينبغي لجميع الحكومات ولمنظومة األيو. 63

بمنع اجرام الشباب وفي المسائل المحددة المتعلقة  سيما في التدريب والمشاريع التجريبية والتوضيحية،والمتصلة بالسياسة العامة وال
   .حداثوجنوح األ

تقييم نتائج هذه وحداث ونشر عالة لمنع جرائم الشباب وجنوح األينبغي تشجيع التعاون في اجراء البحوث العلمية لمعرفة الطرائق الفو. 64
   .سعطاق وانالبحوث على 

تها ومكاتبها المختصة الى التعاون الوثيق والتنسسق فيما بينها في شتى المسائل مم المتحدة ومعاهدها ووآاالهيئات األن تسعى وينبغي أ. 65
   .حداثمتعلقة باألطفال وقضاء األحداث ومنع جرائم الشباب وجنوح األال

  نشيطًامر دورًاتعاون مع المؤسسات التي يهمها األبالود الى هذه المبادئ التوجيهية مم المتحدة باالستناان تؤدي األمانة العامة لألوينبغي . 66
ن تعمل آمصدر استعراض تنفيذها ورصدها وأ بالسياسة العامة وةاغة الخيارات الخاصيفي اجراء البحوث والتعاون العلمي وص

TOP     .للمعلومات الموثقة عن الطرائق الفعالة لمنع الجنوح
  

  
  


