
 
 

عرض عام 
ملا اعتُمد يف الجلسات أو االجتماعات 

املعقودة يف 15 و16 و18 نيسان/أبريل 1914

من أهداف يؤمل بلوغها

(أ) مسائل رشطية عامة

العالقات  تتعمم  أن  القضائية  األول للرشطة  الدويل  املؤتمر  يأمل   - أوال 
الرسمية املبارشة بني أجهزة الرشطة يف مختلف البلدان وتتحسن ليصري 

باإلمكان إجراء أّي تحقيقات كفيلة بتسهيل إجراءات إنفاذ القانون.

الربيد  خدمات  جعل  عىل  الحكومات  تتفق  أن  املؤتمر  يأمل   - ثانيا 
والربق والهاتف عىل الصعيد الدويل مجانية لجميع السلطات القضائية 

والرشطية لتسهيل اعتقال املجرمني.

ثالثا - إن املؤتمر، إقرارا منه برضورة اعتماد لغة دولية يف التقارير بني 
موظفي الرشطة الذين ينتمون إىل بلدان مختلفة، يأمل، يف انتظار انتشار 
اإلسبريانتو أو أّي لغة مماثلة بما يكفي لكي تُستخدم لهذا الغرض، أن 

يصار إىل استعمال اللغة الفرنسية.

للطالب يف جميع  الجنائية  األدلة  علوم  تدرَّس  أن  املؤتمر  يأمل   - رابعا 
كليات الحقوق.

خامسا - يف سبيل تعميم أساليب البحث الجديدة بني موظفي الرشطة 
التي تقّدم مناهج  املدارس  كافة، يأمل املؤتمر أن تزيد الحكومات عدد 

تطبيقية يف هذا املجال.

سادسا - إن املؤتمر، إقرارا منه برضورة معرفة الخصائص البيولوجية 
للمجرمني املحرتفني معرفة جيدة ملواجهتهم بصورة أكثر فعالية، يأمل 

أن تدرج هذه املسألة يف جدول أعمال أحد املؤتمرات القادمة.
 

(ب) نظام لتسجيل أوصاف املجرمني

املؤتمر  يأمل  الهوية،  لتحديد  دويل  مكتب  استحداث  أجل  من   - سابعا 
الدويل األول للرشطة القضائية أن تعنّي الحكومات التي يهمها األمر لجنة 
باريس، رشيطة موافقة  إليهم يف  توَكل  اختصاصيني  تتكون من  دولية 

الحكومة الفرنسية، مهمة إعداد األسس التي سرُيتكز عليها:

(1) إلنشاء بطاقة دولية لتسجيل أوصاف املجرمني؛

(2) لوضع نظام تصنيف هذه البطاقات؛

(3) لتبيان الفئات التي يتعني تحديدها بني املجرمني الذين يرسي عليهم 

القانون العام، واملسّمني «دوليني» أو «من مختلف األجناس».

ويكّلف املؤتمر مكتبه ببذل املساعي الالزمة لكي تتوىل إحدى الحكومات 
اآلنفة الذكر زمام املبادرة يف املفاوضات الرامية إىل إنشاء اللجنة املذكورة.

(ج) استحداث سجل مركزي دويل

ثامنا - يعترب املؤتمر الدويل األول للرشطة القضائية أن مبدأ استحداث 
سجل مركزي دويل مسألة يمكن أن تنظر فيها القوى التي يهمها األمر، 
مبدأ  اُقر  التي  اللجنة  إىل  أعمق،  بصورة  يُبحث  لكي  إحالتها،  ويطلب 

تشكيلها من أجل إنشاء مكتب دويل لتحديد الهوية.

(د) التسليم

تاسعا - يأمل املؤتمر الدويل األول للرشطة القضائية أن تضع املؤسسات 
التي تُعنى بالقانون الدويل والقانون الجنائي عىل جداول أعمالها دراسة 
نموذج ملعاهدة التسليم، ويطلب منها إطالع املؤتمر الدويل القادم للرشطة 

القضائية عىل نتائج مداوالتها.

عارشا - من باب الداللة وللتعجيل يف اإلجراءات، يأمل املؤتمر أن تقبل 
املعاهدات الدولية ونموذج املعاهدة اآلنف الذكر طلبات التسليم املبارشة 
السلطات  هذه  تلتزم  أن  رشيطة  املختصة،  القضائية  السلطات  بني 
بإطالع وزارات الخارجية مبارشة عىل ذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات 

ولتمكني الحكومة املعنية من ممارسة صالحياتها.

حادي عرش - يف ما يتعلق بالتوقيف املؤقت، يأمل املؤتمر أن يكون ممكنا 
إجراؤه، عىل الدوام، استنادا إىل توقيع املذكرة الصادرة عن قايض البلد 
الذي ارتُكبت فيه الجريمة من قبل السلطة القضائية يف بلد اللجوء؛ ويف 
الحاالت العاجلة، أن يكون إجراؤه ممكنا بناء عىل إشعار بسيط (يُحال 
بالربيد أو الربق أو الهاتف) بوجود مذكرة، وأن يُستكَمل هذا التوقيف 
ال  ولكن  التوقيف  مذكرات  إصدار  أعقاب  يف  عادة  تُتخذ  إجراءات  بأّي 
القانون  عليها  يرسي  ُجنح  أو  بجرائم  يتعلق  ما  يف  إال  اتخاذها  يجوز 

العام، وأن يليها مبارشة استجواب الشخص املوجهة إليه التهمة.

ثاني عرش - يأمل املؤتمر، عندما تجري املالحقة القضائية يف وقت واحد 
يف بلدين مختلفني، أن يسلَّم الشخص املعني إىل البلد الطالب ما إن يصبح 
القرار الصادر يف ما يتعلق باملالحقات التي جرت بشأنه يف البلد املطلوب 
إليه التسليم نهائيا، إال إذا أعيد إىل السجن يف هذا البلد ليواصل فيه تنفيذ 
قد  الطالب، بدورها،  البلد  القضائية يف  السلطات  عقوبته، عندما تكون 

بتت األمر بشكل نهائي.
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