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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                                                      فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي
               الدورة السادسة

     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٢  -    اير   ين /             كانون الثاين  ٢٩      جنيف، 

 املناقشة والتحليل: التحليل املواضيعي

 التنميط العنصري

 مذكرة من إعداد األمانة

                                                                                                       ينص إعالن وبرنامج عمل ديربان على أن األخذ بنهج موجه حنو الضحايا يشكل أداة هامة للقضاء على                  - ١
                                       األفارقة واألشخاص املنحدرين من أصل                                                     وترد يف اإلعالن وبرنامج العمل إشارة حمددة إىل         .                     التميـيز العنصـري   

                                                      جلنة حقوق اإلنسان أن تنظر يف إنشاء فريق عامل أو           "                        ُ               من برنامج عمل ديربان، طُلب من         ٧            ويف الفقرة     .       أفريقي
                                                                                                               آلـية أخرى داخل األمم املتحدة لدراسة مشاكل التمييز العنصري اليت يواجهها املتحدرون من أصل أفريقي ممن                 

    ".                                                                         ريقي، وأن تقدم مقترحات الستئصال التمييز العنصري ضد املنحدرين من أصل أفريقي                   يعيشون يف الشتات األف

        ، فريق      ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٥          املؤرخ     ٦٨ /    ٢٠٠٢                                                وقـد أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، مبوجب قرارها          - ٢
ّ             وتتمثل والية هذا الفريق اليت ُحّددت يف        .                                                        اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي         ُ       من   ٨           الفقرة                              

ّ                ذلك القرار مث فُّصلت يف الفقرتني    :          يف ما يلي  ٣٠ /    ٢٠٠٣            من القرار   ٢٥-  ٢٤              ُ

                                                                                       دراسـة مشـاكل التميـيز العنصري اليت يواجهها املتحدرون من أصل أفريقي ممن يعيشون يف           -
                                                                                            الشـتات، والقيام هلذه الغاية جبمع كافة املعلومات ذات الصلة من احلكومات واملنظمات غري              

                                                                    وغريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق عقد اجتماعات عامة معها؛        احلكومية 

                                                                                            اقـتراح تدابري لضمان وصول األشخاص املتحدرين من أصل أفريقي إىل نظام العدالة على حنو                -
            كامل وفعال؛
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                                                                                    تقدمي توصيات بشأن وضع وتطبيق وإنفاذ تدابري فعالة للقضاء على التنميط العنصري للمتحدرين  -
               من أصل أفريقي؛

                                                                                    بلـورة مقـترحات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للقضاء على التمييز العنصري ضد السكان        -
                                                                                      املتحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة احلاجة إىل التعاون الوثيق مع املؤسسات الدولية واإلمنائية 

                حقوق اإلنسان                                                                               وكذلـك مع الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة من أجل تعزيز           
                               لألشخاص املتحدرين من أصل أفريقي؛

                                                                                         تقـدمي مقترحات بشأن القضاء على التمييز العنصري ضد األفارقة واألشخاص املتحدرين من              -
                             أصل أفريقي يف مجيع أحناء العامل؛

                                                                                   معاجلة مجيع القضايا الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان واملتعلقة بسالمة األفارقة واألشخاص  -
  .                     ملتحدرين من أصل أفريقي ا

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٩     إىل   ٢٥                                                                   وقد قرر الفريق العامل، يف دورتيه األوىل والثانية املعقودتني يف الفترة من  - ٣
                                                                ، أن يوصي بأن يتم يف الدورات التالية تناول مواضيع حمددة               ٢٠٠٣       فرباير   /       شباط  ٧       إىل    ٣                  والفـترة من         ٢٠٠٢

                                                       ويعترب الفريق العامل أن من شأن هذا النهج أن يسمح للخرباء   .             ن أصل أفريقي                           تتصل حبالة األشخاص املتحدرين م
                                                                                                 املدعوين من أعضاء أفرقة املناقشة الذين سيبحثون مواضيع خمتارة باملسامهة يف املناقشات اليت ستجري يف الدورات 

  .                 جلنة حقوق اإلنسان                                                                            وبإثرائها، وأن يفضي إىل قيام الفريق العامل باعتماد تدابري ووضع توصيات موجهة إىل

                                                                                        وباالستناد إىل أحكام إعالن وبرنامج عمل ديربان، قرر الفريق أن يكون املوضوع الذي ستجري دراسته  - ٤
ّ             وتعّرف الفقرة     .                                                يف الدورة السادسة هو موضوع التنميط العنصري                                                 من برنامج عمل ديربان التنميط العنصري      ٧٢   

                                                            ني بإنفاذ القوانني باالعتماد، إىل أي حد، على العنصر أو اللون أو                                   ممارسات أفراد الشرطة وغريهم من املكلف "     بأنه 
                                                                                           ً  النسب أو األصل القومي أو العرقي كأساس إلخضاع األشخاص للتحقيق أو لتحديد ما إذا كان الشخص متورطاً 

   ".             يف نشاط إجرامي

                  ً    قوانني يشكل انتهاكاً                                                                                  فاالستهداف الصريح جملموعات حمددة من الناس من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ ال            - ٥
ّ               من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تعّرف            ١        فاملادة    .                                لعدد من أحكام القانون الدويل                                                                 

                                                                                   أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل  "                     التمييز العنصري بأنه 
                                                                            ف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا                      القومي أو اإلثين ويستهد

                                                                                                                    أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر                   
  . )١ ( "                      من ميادين احلياة العامة

                                                      

 Threat and humiliation, racial profiling, domestic security, and human rights in the United"       انظـر    ) ١ (

States" Amnesty International, October 2004.  
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                                                   تشجب الدول األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن        "         على أن                           من االتفاقية نفسها      ٢                   كمـا تنص املادة      - ٦
                                              ً                                                         تنتهج، بكل الوسائل املناسبة ودون أي تأخري، سياسةً للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم 

      ارسات                                                           تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي فعل أو ممارسة من أفعال أو مم  )  أ   : (      ً      وحتقيقاً لذلك  .              بني مجيع األجناس
                                                                                                    التميـيز العنصري ضد األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان تصرف مجيع السلطات العامة               

   ".                                     ً             واملؤسسات العامة، الوطنية واحمللية، طبقاً هلذا االلتزام

      هذه     من ٢    ً                                    إيفاًء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة  "                            من االتفاقية نفسها على أنه  ٥                  وباملثل، تنص املادة  - ٧
                                                                                                             االتفاقـية، تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان،             

   ".                                                                           دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون

                          قع على عاتق مجيع الدول                                                                                   كمـا أن العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يشدد على ما ي               - ٨
                                            ُ  ّ                          فحىت خالل أوقات الطوارئ اليت جيوز فيها للدول أن ُتقّيد بعض احلقوق              .                                      األطـراف من التزامات بعدم التمييز     

                   من العهد نفسه     ٤                              وعالوة على ذلك، تنص املادة        .  )٢ (                                          ً                األخرى احملددة يف العهد، يظل حظر التمييز سارياً بالكامل        
                                             ً                               تثنائية اليت تتهدد حياة األمة، واملعلن عنها رمسياً، جيوز للدول األطراف يف هذا                           يف حاالت الطوارئ االس    "          على أنه   

                                                                                                       العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد، 
                                            ضى القانون الدويل وعدم انطوائها على أي                                                                              شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقت         

   ".                                                                                  متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

ّ                                                                                               وبالـنظر إىل حـّدة ونطـاق التمييز العنصري يف جمال إقامة العدل، اعتمدت جلنة القضاء على التمييز                   - ٩             
  ،  )٣ (                                                                   لثالثني بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية                                العنصري التوصية العامة احلادية وا

                    ً      ً                                                                         وهي توصية توفر أساساً مالئماً ملداوالت اللجنة بشأن محاية احلق يف املعاملة املتساوية أمام احملاكم ومجيع األجهزة 
                                 إىل الدول األطراف أن تويل أقصى                                                ويف هذه التوصية العامة، تتطلب اللجنة         .                                   األخـرى الـيت تتوىل إقامة العدل      

                         عدد ونسبة األشخاص الذين     )  أ    : "(                                                                              درجـات االهـتمام للمؤشرات احملتملة التالية فيما يتصل بالتمييز العنصري            
                                                                        والذين يقعون ضحايا لالعتداءات وغريها من أشكال اإلساءة، وخباصة عندما يرتكبها       [...]                   ينتمون إىل اجلماعات 

                                                     عدم وجود أو قلة عدد الشكاوى واحملاكمات واإلدانات          )  ب (                    موظفي الدولة؛ و                                  أفـراد الشـرطة أو غريهم من      
               ً                                           وهي قد تدل أيضاً إما على أن الضحايا ال تتوفر لديهم معلومات        [...].                                        املتصلة بأفعال التمييز العنصري يف البلد  

                        نتقام، أو أن الضحايا من                                                                              كافية فيما يتعلق حبقوقهم، أو على أن الضحايا خيشون التعرض للتأنيب االجتماعي أو لال
                                                                                                               ذوي املـوارد احملدودة خيشون تكبد تكاليف العملية القضائية وتعقدها، أو على عدم الثقة بالشرطة والسلطات                

ٍ                                      القضـائية، أو أن السلطات ال تكون متنبهة أو على علم كاٍف باإلساءات اليت تنطوي على عنصرية؛ و       عدم   )  ج (                                                   
                                                              وظفني املكلفني بإنفاذ القانون جتاه األشخاص الذين ينتمون إىل                                                          كفايـة أو عـدم توفـر معلومات عن سلوك امل          

                                                      

  "                                       عدم التقيد بااللتزامات خالل حاالت الطوارئ "  ،   ٢٩                                                       انظـر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم       ) ٢ (
                                                      ويف هذه الوثيقة، شددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أن   . (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001))  ،  ) د  ــ         من العه ٤      املادة  (
   ). ٨       الفقرة    " (         ُ  ّ                     ال ميكن أن ُتقّيد يف أي ظرف من الظروف    ...                   احلق يف عدم التمييز   .   ..      عناصر  "

) ٣ (  A/60/18 ٤٦٠         ، الفقرة   .  
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                         ً                                                          معـدالت اجلـرمية املـرتفعة نسبياً واليت تعزى إىل األشخاص الذين ينتمون إىل تلك                 )  د (    ؛ و      [...]           اجلماعـات   
       دعارة،                                               ُ                                                          اجلماعات، وخباصة فيما يتعلق باجلرائم البسيطة اليت ُترتكب يف الشوارع، واجلرائم املتصلة باملخدرات وال             

                                 عدد ونسبة األشخاص الذين ينتمون إىل     )  ه (                                                     كمؤشرات على إقصاء أو عدم إدماج هؤالء األشخاص يف اجملتمع؛ و
                                                                                                         تلـك اجلماعـات واملودعني يف السجون أو رهن االحتجاز الوقائي، مبا يف ذلك يف مراكز االحتجاز واملنشآت                  

                  ً            إصدار احملاكم أحكاماً أشد أو غري   )  و (            املطارات؛ و                                                   العقابية ومؤسسات العالج النفسي، أو يف أماكن االحتجاز يف
                                          عدم كفاية متثيل األشخاص الذين ينتمون إىل تلك   )  ز (                                                مناسبة على األشخاص الذين ينتمون إىل تلك اجلماعات؛ و

                                                                                                           اجلماعـات يف سلك الشرطة ويف جهاز القضاء، مبا يف ذلك القضاة واحملامون، ويف سائر اإلدارات املسؤولة عن                  
                                                                                وعالوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدول األطراف، يف التوصية العامة نفسها، أن تتخذ       .  )٤ ( "       قوانـني            إنفـاذ ال  

                                                                                                              اخلطـوات الضرورية ملنع عمليات االستجواب والتوقيف والتفتيش اليت ال تستند يف الواقع إال إىل املظهر املادي                 
                                               إثنية أو أي وصف آخر جيعله عرضة لقدر أكرب                                                                              لشخص ما وإىل لونه أو مالحمه أو إىل انتمائه إىل مجاعة عرقية أو              

  .          من االشتباه

                     العنصرية املؤسسية   -                                                                              والتنمـيط العنصري مصطلح جديد يعرب عن ممارسة قدمية كانت هلا أمساء أخرى               -  ١٠
ّ                               ويعّرف التنميط العنصري عادة يف       .                                                        ويعود منشؤها إىل التحيز ضد مجاعات بعينها ووصمها        -                  والتمييز املؤسسي       

 Canadian Review of   (                                     النشرة الكندية للبحوث املتعلقة بالشرطة            ُ        فهناك دراسة ُنشرت يف   .          القوانني          سياق إنفاذ

Policing Research) (     ،تعـّرف مفهوم التنميط العنصري بأنه    )     ٢٠٠٤             اجمللـد األول                                 ّ                      الدوريات اليت تقوم هبا  "  
                                  تقوم على التخفي أو العمليات اليت                                                                         الشـرطة بصورة عنصرية يف األحياء اليت تعيش فيها األقليات، واألنشطة اليت        

                                                                                وهناك عدة دراسات تدل على وجود ترابط قوي بني العرق أو العنصر واملعاملة                ".                             تستهدف مجاعات إثنية بعينها   
                                                                                                                غري املتساوية لألقليات العرقية يف كل مرحلة من مراحل إجراءات النظام القضائي، من االستجوابات إىل التوقيف                

                                           وكل هذا يبدأ مبواجهة مع املكلفني بإنفاذ         .                                                   فاإلدانة فإصدار األحكام فالسجن وعقوبة اإلعدام                   ّ    فاالحتجاز فاالهتّام 
                                                                                                     أي اختاذ قرار متييزي من قبل املكلفني بإنفاذ القانون الستهداف شخص ما ال بسبب ارتكابه لفعل                 -           القـانون   

                       وهي ممارسة تتعامل مع      .           ط العنصري                                            والتسمية الشائعة هلذه املمارسة هي التنمي       .                               إجرامي وإمنا بسبب لون بشرته    
                                                                                                        العرق بصورة أساسية كدليل على ارتكاب اجلرمية، وتستهدف شرائح معينة من السكان بوصفهم جمرمني حمتملني              

  .  )٥ (                                                            ُ                                              باالسـتناد فقط إىل عرقهم وذلك بسبب افتراض خاطئ بأن معظم اجلرائم ُترتكب من قبل األقليات العرقية                
                                                                           ملساواة أمام القانون فحسب بل إهنا ختل بااللتزامات القانونية الدولية اليت هتدف إىل                            وهذه املمارسة ال تنتهك مبدأ ا

   .                                     القضاء على العنصرية والتمييز العنصري

 

                                                      

) ٤ (  A/60/18 ٤٦٠         ، الفقرة   .  
 Justice on trial: racial disparities in the American criminal justice system", Leadership"       انظـر    ) ٥ (

Conference on Civil Rights, p. 7.  
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                                 ، يف تقريرها املقدم إىل اللجنة       )٦ (                                                                           وقد ذكرت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة التمييز يف نظام العدالة اجلنائية           -  ١١
                                                            عندما نعكف على دراسة انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام،          "                 ق اإلنسان، أنه                                   الفرعـية لـتعزيز ومحاية حقو     

                                                                                                              وانـتهاكات احلـق يف عدم التمييز يف نظام العدالة اجلنائية بشكل خاص، يتبني أن االنتهاكات األكثر خطورة                  
    عدو                          ويزعم البعض أن املسألة ال ت  .       ً        ً                                                     ووضـوحاً وتكراراً تظهر على مستوى خدمات األمن وبشكل خاص الشرطة         

                                                                                 ً       ً                 كوهنـا تصرفات فردية ومعزولة، بينما يؤكد آخرون أن لالنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة طابعاً هيكلياً وتعكس        
                                                                      صحيح أنه عندما تكون هناك عنصرية متوطنة يف اجملتمع جتاه جمموعات معينة، فإهنا   .                         التوجهات السائدة يف اجملتمع

                                                   نه وبغض النظر عن بعض التصرفات الفردية فإن املمارسات           ولكن ثبت أ  .                                  تنعكس عادة يف وصم الشرطة هلذه الفئة
  . )٧ ( "                                                                   الوحشية للشرطة واملعاملة التمييزية ضد بعض الفئات ال ختلو من طابع مؤسسي

                 ممارسات التمييز ال  "                                                                                  وتتابع املقررة اخلاصة للجنة الفرعية املعنية بالتمييز يف نظام العادلة اجلنائية فتقول إن  -  ١٢
                           ً        فما دام متثيل األقليات متدنياً يف        .                 ً                                           وإمنا متارسها أيضاً عناصر فاعلة أخرى يف العملية اجلنائية                           تنحصر يف الشرطة،    

                                                                                                            سـلك القضاء، فإن املواقف النمطية لعناصر الشرطة جتاه جمموعات معينة تنعكس يف قرارات واضعي السياسات                
                                     يرتكبها أفراد فئات موصومة أو مهمشة                                وقد ثبت بالفعل أن التجاوزات اليت  .                                اجلنائية واملدعني العموميني والقضاة

ُ                                               ومما يؤكد هذا التوجه التأثُري غري املتناسب لنظام احلد األدىن للعقوبات                   . [...]  )٨ (                           ختضـع لعقوبـات أشد قسوة                               
      وتظهر   .                                                                                                واحلـبس اإللزامي املطبقان يف بعض البلدان على السكان األصليني وبعض اجملموعات املوصومة باإلجرام            

  .  )٩ (                ُ                                 ً     ً                                    ات الوقائعية أن ُبعد العرق واللون واألصل يشكل عنصراً حامساً يف تطبيق عقوبة اإلعدام                              اإلحصاءات والبيان 
                                                                             ً                                  كمـا تبني أن الفوارق على مستوى السجن هي نتيجة سياسات جنائية موجهة كما أهنا نتيجةً امليل إىل مالحقة                   

   )١٠ ( "                                        أفراد الفئات الضعيفة وسجنهم أكثر من غريهم
E/CN.4/Sub.2/2005/7)٥٨    قرة      ، الف   .(    

                                                      

                                 ، التقرير املرحلي املقدم إىل اللجنة  "                                                                 العدل وسيادة القانون والدميقراطية؛ التمييز يف نظام العدالة اجلنائية          إقامـة    "  ) ٦ (
   ).  ٥١         ، الفقرة (E/CN.4/Sub.2/2005/7                                                        الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورهتا السابعة واخلمسني 

      ، حيث "Reflection on racism and public policy"  "                                 تأمالت يف العنصرية والسياسة العامة "         ً     انظـر أيضـاً     ) ٧ (
  ؛  "   جترمي "                                                                                  شباب األقليات العرقية ما برحوا يتعرضون لالستفراد بصفة خاصة من خالل عملية              "                                يالحـظ رودولفو ستافنهاغن أن      

     نميط                        ً                                                                                                ففـي الواليات املتحدة، مثالً، ما برح السود واملنحدرون من أصول أمريكية التينية يشكلون ضحايا بارزة ملمارسات الت                 
                                 ، أصبح العرب يشكلون أحدث اجملموعات     ٢٠٠١      سبتمرب  /       أيلول  ١١                                                   والتمييز العنصريني، ومنذ اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف 

  .UNRISD, News Bulletin, No. 25, Fall/winter 2002, (p. 43)  ((   ".                      املستهدفة هبذه املمارسات
 Punishment and prejudice: racial disparities in the war on drugs", Human Rights Watch"       انظـر    ) ٨ (

(Report, May 2000).  
) ٩ (  Written statement by Open Society Justice Initiative to the Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination, p. 8.  
) ١٠  (  The Sentencing Project, "Comparative international rates of incarceration: an examination of 

causes and trends", presented to the U.S. Commission on Civil Rights, 2003, p. 14.  
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                                                                                                     وقد قال املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا                 -  ١٣
                                                                                                     يف عدد من البلدان، ترتبط بعض األقليات العرقية أو اإلثنية، يف ذهن السلطات، بأنواع معينة من                 "               السـتني، إنه    

      ويبدو     ...                                                    جتار باملخدرات واهلجرة غري املشروعة والنشل وسرقة املتاجر                                       اجلرائم واألفعال املناوئة للمجتمع، مثل اال
                                                                                                                 أن التنمـيط العنصري والديين، بالنظر إىل ممارسته على نطاق واسع يف مجيع القارات، وخباصة إىل املسؤولية اليت                  

                      افة وعقلية العنصرية                                                               ً      ً                        تتحملها الوكاالت املركزية املسؤولة عن إنفاذ القوانني، تشكل مؤشراً مفزعاً على ترسخ ثق            
   ).  ٥٩-  ٥٨           ، الفقرتان  (E/CN.4/2004/18 "                            والتمييز يف العديد من اجملتمعات

                                       تعريف التنميط العنصري واإلطار الدويل       )  أ   : (                                                         وسوف يتم خالل الدورة حتليل املواضيع التالية ومناقشتها        -  ١٤
                        لعمل اإلقليمي والتجارب    ا  )  ج (                                                               مشـكلة التنمـيط العنصري يف سري عمل نظام إقامة العدل؛ و             )  ب (          حلظـره؛ و  

                     البعد املؤسسي للتمييز     )  ه (                                التأثري اإلنساين للتنميط العنصري؛ و  )  د (                                            اإلقليمية فيما يتعلق مبسألة التنميط العنصري؛ و
  :                                            اإلرهاب واجلرمية واجملتمعات احمللية املشتبه هبا       )  ز (     ُ                                                        الذي ُينسب إىل الشرطة وغريها من أجهزة إنفاذ القوانني؛ و         

                                  التنميط العنصري يف سياق مكافحة       )  ح (                                                          ارسة التنميط اإلثين من قبل الشرطة وإجياد احللول هلا؛ و                        األدلـة على مم   
               التدابري الالزمة   )  ي (                                                                 مشكلة اإلفالت من العقاب واملساءلة فيما يتصل مبمارسة التنميط العرقي؛ و  )  ط (         اإلرهاب؛ و

                                         مجع البيانات بشأن ممارسة التنميط اإلثين؛       )  ك (    ؛ و                                                                  ملكافحة التنميط العنصري، مبا يف ذلك التدابري اإلجيابية الوقائية        
   .                                                                            الفوائد اليت تتحقق من خالل التمثيل الشامل يف جهاز الشرطة ونظام العدالة اجلنائية  )  ل ( و

- - - - - 

 

 


