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 *من جدول األعمال املؤقت ٥ند الب

 نع اجلرميةم يف جمالمبادئ األمم املتحدة التوجيهية  إعمال
   

 خاصة مبعاملةنتائج اجتماع فريق اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية   
 رافق االحتجازية وغري االحتجازيةامل يفاملعتقالت املوقوفات والنساء 

    
     خلرباءن رئيس فريق اقدم متقرير م  

   مقدمة -أوال 
ــة اجلنائيــة مــع التقــدير، يف قرارهــا     الحظــت  -١ املعنــون  ١٨/١جلنــة منــع اجلرميــة والعدال
ــة " ــة وغــري   يفاملعــتقالت و املوقوفــات النســاء خاصــة مبعاملــةقواعــد تكميلي املرافــق االحتجازي

ع قواعـد ملعاملـة   العمل الذي قام به اجتماع املائدة املسـتديرة للخـرباء بشـأن وضـ    " االحتجازية
يف  وعقـد ، الـذي قامـت بتنظيمـه حكومـة تايلنـد      للجانيـات السجينات وتدابري غـري احتجازيـة   

إىل املـدير التنفيـذي   اللجنـة  ؛ وقـد طلبـت   ٢٠٠٩فربايـر  /شـباط  ٦إىل  ٢مـن   بانكوك يف الفترة
 ٢٠٠٩م أن يعقـد يف عـا  ) املكتـب : اختصـاراً (ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة  

ــوح العضــوية لكــي      ــق خــرباء حكــومي دويل مفت ــا لفري ــع القواعــد   اتســاقا، يصــوغاجتماع م
ــة الســجناء   ــدنيا ملعامل ــة ال ــدابري غــري      )١(النموذجي ــدنيا للت ــة ال وقواعــد األمــم املتحــدة النموذجي

خاصـة  ، قواعـد تكميليـة   )، املرفـق ٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة ) (قواعد طوكيو(االحتجازية 
 .املرافق االحتجازية وغري االحتجازية يفاملعتقالت املوقوفات والنساء  مبعاملة

───────────────── 
  .A/CONF.213/1الوثيقة    * 

 األمم اتمنشور( لصكوك العامليةا: )اجلزء األول(، الَّد األول صكوك دولية جمموعة: حقوق اإلنسان  )١(  
  .٣٤ياء، العدد  ، القسم))١الَّد األول، اجلزء ( A.02.XIV.4 بيعاملتحدة، رقم امل
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 خاصـة مبعاملـة  ، عقد فريق اخلـرباء املعـين بوضـع قواعـد تكميليـة      ١٨/١وعمالً بقرار اللجنة   - ٢
املرافق االحتجازية وغري االحتجازيـة اجتماعـاً يف بـانكوك، يف الفتـرة      يفملعتقالت ااملوقوفات والنساء 

  )٢(.دولة عضواً ٢٥وحضر االجتماع خرباء من . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ىل إ ٢٣من 
  

   ئجالنتا - ثانيا 
وضعه اجتماع املائدة املستديرة الـذي عقـده    الذيالقواعد  مشروعاستعرض فريق اخلرباء   - ٣

ق دخلـت إضـافات علـى التعليـ    أُالقواعـد و  مشـروع إدخـال تعـديالت علـى     ممثِّلـون واقتـرح  . اخلرباء
 ملشـروع جري استعراض ثـان  أُمث  .القواعد مشروعالذي صيغ دف إيضاح  للمشروعاملصاحب 

  .روع القرار املرفق ذه الوثيقةالقواعد يف مش ملشروعوترد أحدث صيغة . القواعد بصيغته املعدلة

تقضـي   قاعـدة القواعـد   مشـروع يف  تـدرج ونظر فريق اخلـرباء يف اقتـراح يـدعو إىل أن      -٤
يعرفن أنفسهن على أن مشـتهيات اجلنسـني أو مثليـات جنسـياً أو      الاليته حيق للسجينات بأن

وعلى الرغم مـن  . على حنو غري متييزي يعاملنمغايرات اهلوية اجلنسية أو متحوالت جنسياً أن 
هـؤالء األفـراد يف    هة، وهـي ممارسـة التمييـز جتـا    يـ قرار بـأن االقتـراح يسـتجيب ملشـكلة حقيق    إلا
  .لسجون، أشار عديد من املمثلني إىل أن مناقشة االقتراح تتعدى نطاق والية فريق اخلرباءا

قواعـد  "، أن يضـع  ١٨/١، عمال بقرار اللجنـة  على فريق اخلرباء وإذ الحظ الفريق أن -٥
، "املرافق االحتجازية وغري االحتجازيـة  يفاملعتقالت و املوقوفات النساء خاصة مبعاملةتكميلية 

وهـو  (القواعد الذي نشأ من اجتماع املائدة املسـتديرة للخـرباء    مشروعأن عنوان الفريق رأى 
يعكــس بصــورة ") للمجرمــاتقواعــد معاملــة النســاء الســجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة   "

القواعد، اليت هي تكميليـة لكـل مـن القواعـد      مشروعجوهر  - يةمصطلحزاوية من  -أفضل 
 .لة السجناء وقواعد طوكيوالنموذجية الدنيا ملعام

وعمالً بتوصية تقدم ا أحد املمثلني، اتفـق فريـق اخلـرباء علـى وجـوب تضـمني نـص          -٦
اإلعالن اخلتامي الذي سيعتمده مؤمتر األمم املتحـدة الثـاين عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        

 .مديدعوها إىل عدم اللجوء إىل نظم احلبس الطويلة األ الدولنداء إىل 

واستعرض فريق اخلرباء نص مشروع القرار الـذي تقـدمت بـه حكومـة تايلنـد وأبـدى         -٧
ويرد يف مرفق الوثيقة نص مشروع القرار بصـيغته املستعرضـة مـن جانـب فريـق      . تعليقاته عليه

ولعــلّ املــؤمتر الثــاين عشــر يــود النظــر يف أن يوصــي اللجنــة يف دورــا التاســعة عشــرة   . اخلــرباء
 .على مشروع القرار املذكور من أجل اعتماده من جانب اجلمعية العامةباملوافقة 

───────────────── 
  ).UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1( اخلرباء قانظر تقرير اجتماع فري  )٢(  
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 املرفق
  

 خاصة مشروع قرار أعده فريق اخلرباء املعين بوضع قواعد تكميلية  
وغري املرافق االحتجازية  يفاملعتقالت و املوقوفات عاملة النساءمب

 االحتجازية
    

ات والتدابري غري االحتجازية قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجين  
 )قواعد بانكوك( للمجرمات

 
 ،إن اجلمعية العامة 

معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة الـيت       إذ تستذكر 
ــة         ــدنيا ملعاملـ ــة الـ ــد النموذجيـ ــا القواعـ ــجناء، وخصوصـ ــة السـ ــام األول مبعاملـ ــل يف املقـ تتصـ

وجمموعـة   ) ب(التنفيذ الفعال للقواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء،    وإجراءات  ) أ(السجناء،
ــع األشــخاص اخلاضــعني ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو          ــة حبمايــة مجي ــادئ املتعلق املب

 ) د(،واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء ) ج(السجن،

ــع اجلر    أيضــاً وإذ تســتذكر  ــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال من ــة  مع ــة والعدال مي
اجلنائية اليت تتصل يف املقام األول ببدائل السجن، وخصوصا قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة     

واملبادئ األساسية الستخدام بـرامج العدالـة    ) ه(،)قواعد طوكيو(الدنيا للتدابري غري االحتجازية 
 ) و(،التصاحلية يف املسائل اجلنائية

/ كــانون األول  ٢٢، املــؤرخ  ٥٨/١٨٣امــة  قــرار اجلمعيــة الع   وإذ تســتذكر كــذلك  
، الذي دعت فيه اجلمعية احلكومات واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الصـلة     ٢٠٠٣ديسمرب 

ــة حبقــوق اإلنســان واملنظمــات غــري احلكوميــة إىل إيــالء مزيــد مــن      ــة املعني واملؤسســات الوطني

───────────────── 
ألمم ات امنشور( الصكوك العاملية): اجلزء األول(، الَّد األول صكوك دوليةجمموعة : حقوق اإلنسان  ) أ(  

  .٣٤، القسم ياء، العدد ))١الَّد األول، اجلزء ( A.02.XIV.4بيع املتحدة، رقم امل
  .، املرفق١٩٨٤/٤٧س االقتصادي واالجتماعي قرار ال  ) ب(  
  .، املرفق٤٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة   ) ج(  
  .، املرفق٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة   ) د(  
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   )ـ ه(  
  .، املرفق٢٠٠٢/١٢قرار الس   ) و(  



 

4 V.09-89222

 

A/CONF.213/17   

 الســجون، ــدف حتديــد االهتمــام ملســألة النســاء يف الســجون، مبــا يف ذلــك أطفــال النســاء يف 
 املشاكل الرئيسية والسبل اليت ميكن ا معاجلتها،

يف بدائل السجن حسبما هـو منصـوص عليهـا يف قواعـد طوكيـو وتأخـذ يف        وإذ تنظر 
ميثلن أمام نظـام   الاليتية لتطبيق التدابري غري االحتجازية على النساء ناالعتبار اخلصائص اجلنسا

 إيالء األولوية هلذا التطبيق،عن تلك اخلصائص من حاجة إىل  ما ينتجالعدالة اجلنائية و

ــا   ــة    وإذ تضــع يف اعتباره ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٦١/١٤٣ق ــانون األول ١٩، امل / ك
فيــه اجلمعيــة الــدول علــى القيــام، يف مجلــة أمــور، باختــاذ تــدابري  حثَّــت، الــذي ٢٠٠٦ديســمرب 

رأة، وتعزيز اجلهود الوقائية اليت تعاجل املمارسـات  إجيابية ملعاجلة األسباب البنيوية للعنف ضد امل
واملعايري االجتماعيـة التمييزيـة، مبـا فيهـا اجلهـود املتعلقـة بالنسـاء الـاليت يلـزم إيالؤهـن اهتمامـا            
خاصا لدى وضـع السياسـات الراميـة إىل التصـدي للعنـف، كنــزيالت املؤسسـات العقابيـة أو         

 ،املرافق االحتجازية

كـــانون  ٢٤، املـــؤرخ ٦٣/٢٤١قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  ارهـــا أيضـــاوإذ تضـــع يف اعتب 
، الــذي أهابــت فيــه اجلمعيــة العامــة جبميــع الــدول أن تــويل اهتمامــا ملــا  ٢٠٠٨ديســمرب /األول

الوالدين وسجنهما من أثر يف األطفال، وأن تقـوم، علـى وجـه اخلصـوص،      عتقاليترتب على ا
مـن   املتضـررين واألطفـال   ضـع رالباحتياجـات  بتحديد وترويج املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق     

 الوالدين وسجنهما وبنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي، اعتقال

مواجهـة حتـديات   : أحكام إعـالن فيينـا املتعلـق باجلرميـة والعدالـة      وإذ تأخذ يف االعتبار  
الــيت علــى أساســها   ) ح(وخطــط العمــل الراميــة إىل تنفيــذ اإلعــالن   ) ز(القــرن احلــادي والعشــرين 

عملـي   توجـه ألزمت الدول األعضاء نفسـها، يف مجلـة أمـور، بوضـع توصـيات سياسـاتية ذات       
تستند إىل احتياجات النساء اخلاصة كممارسات يف مهن العدالة اجلنائيـة وضـحايا وسـجينات    

ا مراجعـة وتقيـيم تشـريعا   : والسعي، حسـب االقتضـاء، إىل دعـم اإلجـراءات التاليـة      جمرماتو
ــها إذا دعـــت     ــة، وكـــذلك تعديلـ ــائل اجلنائيـ ــة باملسـ ــاا املتعلقـ ــا وممارسـ ــاا وإجراءاـ وسياسـ
الضرورة، بطريقة تتسق مع نظمها القانونية، من أجل ضمان أن تنال املرأة معاملة منصفة مـن  
 نظام العدالة اجلنائية؛ ووضع استراتيجيات وطنيـة ودوليـة بشـأن منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       

االحتياجات اخلاصة للنساء كممارِسـات يف مهـن العدالـة اجلنائيـة وضـحايا وشـاهدات        تراعي
  ،جمرماتوسجينات و

───────────────── 
  .، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة   ) ز(  
  .، املرفق٥٦/٢٦١العامة قرار اجلمعية   ) ح(  
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التحالفـات  : إىل إعـالن بـانكوك بشـأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات       وإذ توجه االنتبـاه   
مـن   -عضاء الذي اعترفت فيه الدول األ ) ط(االستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

بأمهيـة املضـي يف تطـوير سياسـات      -أجل تعزيز مصاحل الضحايا وإعادة تأهيل خمالفي القانون 
وإجراءات وبرامج العدالة التصاحلية الـيت تتضـمن بـدائل للمالحقـة القضـائية، ممـا يتـيح تفـادي         

اجلنائيـة   آثار السجن السلبية احملتملة ويساعد على خفض عدد القضايا املعروضـة علـى احملـاكم   
  العدالة التصاحلية يف نظم العدالة اجلنائية، حسب االقتضاء، نهجويعزز إدماج 

، يف إعـــالن بـــانكوك، جلنـــة منـــع اجلرميـــة أنّ الـــدول األعضـــاء أوصـــت وإذ تســـتذكر  
والعدالة اجلنائيـة بـأن تـويل االعتبـار السـتعراض مـدى كفايـة املعـايري والقواعـد املتعلقـة بـإدارة            

  سجناء،السجون وبال
ــاً    ــادرة مفوضــ  وإذ حتــيط علم ــوق اإلنســان باعتبــار      يمبب ة األمــم املتحــدة الســامية حلق

ــن   ــد مـ ــبوع املمتـ ــرين األول ١٢إىل  ٦األسـ ــوبر /تشـ ــة   ٢٠٠٨أكتـ ــة والعدالـ ــبوع الكرامـ أسـ
  للمحتجزين، اليت شددت بشكل خاص على مراعاة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات،

  ينات احتياجات ومتطلبات خاصة ن،أن للنساء السج وإذ تعترب  
يف املقـام   معـداً ن القائمـة علـى نطـاق العـامل     كون العديد من مرافـق السـجو   وإذ تدرك  

  األول للرجال السجناء،
  رماتبأن عدداً كبرياً من  وإذ تقريشكِّلنال  ا  قـد    خماطر علـى ا تمـع وأن سـجنهن

  ،ندماجهن يف اتمع أكثر صعوبةاجيعل إعادة 
بالدور املركزي الذي يضطلع به كال األبوين يف حيـاة أطفاهلمـا وتفهـم     وإذ تقر أيضاً  

أن مثة قضايا كثرية تسري بالتساوي على السجناء من الرجال والنسـاء، مثـل القضـايا املتعلقـة     
  باملسؤوليات امللقاة على عاتق األبوين واخلدمات الطبية وإجراءات التفتيش،

الكتيـب اخلـاص   مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       بإعداد ترحبوإذ   
  ) ي(،السياسات فيما يتعلق باملرأة والسجن ومقرريمبديري السجون 

مـــارس /آذار ٢٥املـــؤرخ  ١٠/٢بقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان   أيضـــاً ترحـــبوإذ   
  ،"اثحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحد"، املعنون ٢٠٠٩

───────────────── 
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة   ) ط(  
  .E.08.IV.4 املبيع، رقم منشورات األمم املتحدة  ) ي(  



 

6 V.09-89222

 

A/CONF.213/17   

يـة ألوروبـا ومكتـب    بإعداد املكتب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامل    كذلك ترحبوإذ   
  ) ك(يف بشأن صحة النساء يف السجون،ياألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إعالن ك

  ) ل(املبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة لألطفال، وإذ تضع يف اعتبارها  
، الـذي طلبـت فيـه اللجنـة     ١٨/١منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة   قرار جلنة  وإذ تستذكر  

 ٢٠٠٩إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، أن يعقـد يف عـام      
اجتماعــا لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العضــوية لكــي يضــع، مبــا يتوافــق مــع القواعــد    

ــة الســجناء وقو   ــدنيا ملعامل ــة ال ــة   النموذجي ــو، قواعــد تكميلي ــة اعــد طوكي النســاء  خاصــة مبعامل
 املقـدم أيضـا بـالعرض    ورحبتاملرافق االحتجازية وغري االحتجازية؛  يفاملعتقالت املوقوفات و

من حكومـة تايلنـد للقيـام بـدور املضـيف الجتمـاع فريـق اخلـرباء؛ وطلبـت إىل اجتمـاع فريـق            
 عقـد ين عشر ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي     اخلرباء أن يعرض نتائج عمله على املؤمتر الثا

  ،٢٠١٠ل بريأ/نيسان ١٩إىل  ١٢زيل، يف الفترة بعد ذلك يف مدينة سلفادور، الربا
أن االجتماعات التحضـريية اإلقليميـة األربعـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة        وإذ تستذكر أيضاً  

عاملـة  خاصـة مب ع جمموعـة قواعـد تكميليـة    بوضـ  رحبتالثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
  ) م(املرافق االحتجازية وغري االحتجازية، يفاملعتقالت و املوقوفات النساء

وضـع قواعـد   املعـين ب بالعمل الذي قام بـه فريـق اخلـرباء     حتيط علماً مع التقدير  -١  
 االحتجازيـة،  املرافق االحتجازيـة وغـري   يفاملعتقالت و املوقوفات النساءعاملة مب خاصةتكميلية 

، ٢٠٠٩نـــوفمرب /تشــرين الثــاين   ٢٦إىل  ٢٣يف اجتماعــه الــذي عقــد يف بــانكوك يف الفتــرة      
  ) ن(وبالنتائج اليت خلص إليها ذلك االجتماع؛

عن امتناا حلكومة تايلند علـى قيامهـا بـدور املضـيف الجتمـاع فريـق        تعرب  -٢  
  االجتماع؛اخلرباء وعلى الدعم املايل الذي قدمته من أجل تنظيم 

───────────────── 
اإلعالن املعد من جانب املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبا ومكتب األمم املتحدة املعين   ) ك(  

تصحيح أوجه عدم املساواة يف احلالة الصحية يف : السجون صحة النساء يفباملخدرات واجلرمية، املعنون 
  ).٢٠٠٩كوبنهاجن، ( السجون

  .، املرفق٦٤/١٤٢قرار اجلمعية العامة   ) ل(  
  ، A/CONF.213/RPM.3/1، وA/CONF.213/RPM.2/1، وA/CONF.213/RPM.1/1الوثائق   ) م(  

  .A/CONF.213/RPM.4/1و
  .A/CONF.213/17الوثيقة   ) ن(  



 

V.09-89222 7 
 

 A/CONF.213/17

ــة ال   تعتمــد  -٣   ــة  قواعــد األمــم املتحــدة ملعامل ــدابري غــري االحتجازي  ســجينات والت
لواردة يف املرفق بالقرار احلايل، وتوافـق علـى توصـية مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين        للمجرمات، ا

  ؛"قواعد بانكوك"القواعد باسم  تعرفعشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية بأن 
ن تصــوغ الــدول األعضــاء التشــريعات الالزمــة إلقامــة نظــم وطنيــة بــأ توصــي  -٤  
ليـات  ببـدائل السـجن وتـويل أولويـة لتمويـل هـذه الـنظم، باإلضـافة السـتحداث آ          تعىنمستقلة 

  وطنية مبا يلزم لتنفيذها؛
الـدول األعضـاء الـيت وضـعت تشـريعات أو إجـراءات أو سياسـات أو         تناشد  -٥  

أن تتيح هذه املعلومات لغريهـا مـن    ارماتن بدائل سجن أو بشأ السجيناتممارسات بشأن 
سائر املنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومية الدولية ذات الصلة، وكـذلك املنظمـات   لالدول و

غري احلكومية، وأن تساعدها على صوغ وتنفيذ أنشطة تدريبية أو غريها من األنشـطة املتعلقـة   
  ت أو السياسات أو املمارسات؛راءاباستخدام تلك التشريعات أو اإلج

ــدعو  -٦   ــائق اخلاصــة بالنســاء       ت ــاة االحتياجــات واحلق ــدول األعضــاء إىل مراع ال
كســجينات عنــد وضــع التشــريعات واإلجــراءات والسياســات وخطــط العمــل ذات الصــلة        

  ، على قواعد بانكوك؛االقتضاءحسب وكذلك االعتماد، 
 الســجينات وارمــات ختــص الــدول األعضــاء علــى مجــع البيانــات الــيت حتــثّ  -٧  

  واستيفائها وحتليلها ونشرها؛
على أنه، عند إصدار أحكام أو اختاذ قرارات بشأن تدابري سابقة علـى   تـُشدد  -٨  

احملاكمة تتعلق باملرأة احلامل أو ويل األمـر الوحيـد أو الرئيسـي للطفـل، ينبغـي تفضـيل التـدابري        
إصدار أحكام احتجازيـة عنـدما    على أن ينظَر يف، غري االحتجازية حيثما أمكن واقتضى األمر

  خطرياً أو عنيفاً؛ يكون اجلرم
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة أن يقـدم مسـاعدة     تطلب  -٩  

تقنيـة وخـدمات استشـارية إىل الـدول األعضـاء، بنــاء علـى الطلـب، مـن أجـل القيـام، حســب           
 السـجينات عات واإلجراءات والسياسات واملمارسات بشـأن  االقتضاء، بوضع أو تعزيز التشري

  ؛ارماتوبشأن بدائل سجن 
نشـر قواعـد    تكفـل إىل املكتب اختاذ خطوات، حسب االقتضاء،  أيضاً تطلب  -١٠  

بــانكوك علــى نطــاق واســع، باعتبارهــا قواعــد تكميليــة للقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة          
ــجناء ــدة    )أ(السـ ــم املتحـ ــد األمـ ــة    وقواعـ ــري االحتجازيـ ــدابري غـ ــدنيا للتـ ــة الـ ــد (النموذجيـ قواعـ
  ألنشطة اإلعالمية يف هذا اال؛وتكثيف ا )هـ(،)طوكيو
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ــه األمــر مــن      تطلــب كــذلك   -١١   ــه مــع غــريه ممــن يعني إىل املكتــب أن يزيــد تعاون
ــة، وكــذلك املنظمــات غــري         ــة واإلقليمي ــة الدولي ــم املتحــدة واملنظمــات احلكومي ــات األم كيان

احتياجـات وقـدرات البلـدان     حيـدد ، وأن يف تقدمي املساعدة ذات الصـلة إىل البلـدان   احلكومية،
  من أجل زيادة التعاون الثنائي بني البلدان والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة        املتخصصـة الوكـاالت   تدعو  - ١٢  
  املشاركة يف تنفيذ قواعد بانكوك؛دولية وغري احلكومية إىل مواصلة وكذلك املنظمات احلكومية ال

الــدول األعضــاء علــى أن تقــدم إىل املكتــب مــوارد ماليــة وافيــة لــدعم     حتــثّ  -١٣  
 .األنشطة املذكورة أعاله
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  املرفق
 

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية     
 )قواعد بانكوك(للمجرمات 

    
 مالحظات متهيدية    

  
الســجناء دون متييــز؛  كــلعلــى  ) أ(تســري القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء   -١

يف االعتبار احتياجـات وأوضـاع مجيـع السـجناء، مبـن فـيهم السـجينات،         أن تؤخذلذلك جيب 
  ،عامـاً  ٥٠رى اعتمادهـا منـذ أكثـر مـن     ولكن هذه القواعد، الـيت جـ  . تطبيق هذه القواعد عند

أعــداد  تزايــدومــع . ءاخلاصــة بالنســا احملــددةمل تــولِ القــدر الكــايف مــن االهتمــام لالحتياجــات  
العـامل، اكتسـبت احلاجـة إىل زيـادة إيضـاح االعتبـارات الـيت ينبغـي أن          نطـاق السجينات علـى  

 .حطابع األمهية واإلحلاتسري على معاملة السجينات 

 عامليـة تتصـل باالعتبـارات املتمـايزة الـيت ينبغـي       ومع التسليم باحلاجة إىل إعداد معـايري   -٢
من القرارات ذات الصلة الـيت اعتمـدا    مراعاة عددومع  وارمات،أن تطبق على السجينات 

ــوفري        ــدول األعضــاء إىل ت خمتلــف أجهــزة األمــم املتحــدة يف هــذا الشــأن والــيت دعيــت فيهــا ال
 لتكمــلجينات، جــرى إعــداد هــذه القواعــد  الســارمــات واالســتجابة املالئمــة الحتياجــات  

، حســب االقتضــاء، القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء وقواعــد األمــم املتحــدة وتعـزز 
فيمـا يتعلـق مبعاملـة السـجينات      ) ب()قواعـد طوكيـو  (النموذجية الدنيا للتـدابري غـري االحتجازيـة    

 .ارماتوبدائل سجن 

أي حال من األحوال حملّ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة     وال حتلّ هذه القواعد يف   -٣
ــذلك    ــو؛ ل ــد طوكي ــوعيت     تظــل الســجناء أو قواع ــواردة يف جمم ــع األحكــام ذات الصــلة ال مجي

وبينمــا تضــفي بعــض هــذه   .دون متييــز اــرمنيالقواعــد هــاتني ســاريةً علــى مجيــع الســجناء و 
ة الـواردة يف القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة      من اإليضاح على األحكام احلاليـ  اًالقواعد مزيد

لقواعـد األخـرى   ، تتطرق اوارماتتطبيقها على السجينات  عندالسجناء ويف قواعد طوكيو 
 .إىل جماالت جديدة

───────────────── 
منشورات األمم ( الصكوك العاملية ):اجلزء األول(، الّد األول صكوك دولية جمموعة: نسانحقوق اإل  ) أ(  

  .٣٤ياء، العدد  ، القسم))١الّد األول، اجلزء ( A.02.XIV.4 املبيع، رقم املتحدة
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة   ) ب(  
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املبـــادئ الــواردة يف خمتلــف االتفاقيــات واإلعالنـــات     مــن هــذه القواعــد    وتســتوحى   -٤
وهـذه   .ماشـى مـع أحكـام القـانون الـدويل احلـايل      الصادرة عـن األمـم املتحـدة، وهـي بـذلك تت     

مبـا يشـمل مقـرري السياسـات،     (القواعد موجهة لسـلطات السـجون وأجهـزة العدالـة اجلنائيـة      
اليت تشـارك يف  ) واملشرعني، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، ومصلحة وقف تنفيذ األحكام

تمعيةإدارة العقوبات غري االحتجازية والتدابري ا. 

 ارمـات الالزمـة للتعامـل مـع أوضـاع      احملـددة األمم املتحدة على املتطلبات  وشددت  -٥
اعتمد مؤمتر األمم املتحـدة السـادس ملنـع اجلرميـة ومعاملـة       فعلى سبيل املثال .السياقات شىتيف 

صـى فيـه   للسجينات، أو احملددة، قراراً حول االحتياجات ١٩٨٠ارمني، الذي انعقد يف عام 
عتمــدها مــؤمتر األمــم املتحــدة الســادس والــيت تتعلــق بصــورة  اتنفيــذ القــرارات الــيت  عنــدبأنــه، 

السـجينات  باخلاصـة   احملـددة ، ينبغـي اإلقـرار باملشـاكل    اـرمني مباشرة أو غري مباشـرة مبعاملـة   
، ينبغـي تـوفري   فيهـا ذلـك بعـد    يطبـق واحلاجة إىل توفري الوسائل حللها؛ وأنه، يف البلدان الـيت مل  

؛ اـرمني على قدم املسـاواة مـع    للمجرماتالربامج واخلدمات املستخدمة كبدائل عن السجن 
وأنه ينبغـي لألمـم املتحـدة واملنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة الـيت تتمتـع بصـفة استشـارية            

عاملـة  املؤسسات الدوليـة األخـرى، أن تبـذل جهـوداً دؤوبـةً لضـمان م       سائرلديها، إىل جانب 
السجينات بصورة نزيهة ومتساوية خالل مراحـل االعتقـال واحملاكمـة واحلكـم والسـجن، مـع       

 ) ج(.للمشاكل اخلاصة اليت تواجهها السجينات، كاحلمل ورعاية األطفال حمددإيالء اهتمام 

ــابع     -٦ ــؤمترات السـ ــن املـ ــل مـ ــدم كـ ــا قـ ــامن ) د(كمـ ــع ) ه(والثـ ــيات  ) و(والتاسـ ــددةتوصـ   حمـ
 .تبشأن السجينا

───────────────── 
سبتمرب /أيلول ٥ ‐ أغسطس/آب ٢٥راكاس، الة ارمني، كمؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعام  ) ج(  

، الفصل األول، القسم باء من )A.81.IV.4 املبيع، رقم منشورات األمم املتحدة( األمانة أعدتهتقرير : ١٩٨٠
  ).للنساء من قبل نظام العدالة اجلنائية النـزيهةاملعاملة  بشأن( ٩القرار 

: ١٩٨٥سبتمرب /أيلول ٦ ‐أغسطس/آب ٢٦، وميالن، ملنع اجلرمية ومعاملة ارمنيمؤمتر األمم املتحدة السابع   ) د(  
 ٦، الفصل األول، القسم هاء من القرار )A.86.IV.1 املبيع، رقم منشورات األمم املتحدة( األمانة أعدتهتقرير 

  ).للنساء من قبل نظام العدالة اجلنائية النـزيهةاملعاملة  بشأن(
مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع ؛ )، املرفق٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة (ساسية ملعاملة السجناء املبادئ األ  ) ه(  

منشورات ( األمانة أعدتهتقرير  :١٩٩٠سبتمرب /أيلول ٧‐أغسطس/آب ٢٧اجلرمية ومعاملة ارمني، هافانا، 
االحتجاز قبل  بشأن( ١٧لقرار ، الفصل األول، القسم جيم، من ا)A.91.IV.2 املبيع، رقم األمم املتحدة

 ٢١، والقرار )إدارة العدالة اجلنائية وإعداد السياسات اخلاصة بإصدار األحكام بشأن( ١٩، والقرار )احملاكمة
  ).قاليمي يف إدارة السجون والعقوبات اتمعية وغريها من األمورألالتعاون الدويل وا بشأن(
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 ) ز(والعشـرين،  احلـادي مواجهة حتـديات القـرن    :ويف إعالن فيينا بشأن اجلرمية والعدالة  -٧
الــذي اعتمــده املــؤمتر العاشــر، ألزمــت الــدول األعضــاء نفســها بــأن تراعــي وتعــاجل، يف إطــار     
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك يف إطـار االسـتراتيجيات الوطنيـة        

أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، أي تباين يف تأثري الـربامج والسياسـات يف النسـاء والرجـال     بش
ــأن تضــع؛ )١١الفقــرة ( توصــيات ذات توجــه عملــي يف جمــال السياســة العامــة تســتند إىل     وب

وتتضــمن خطــط  ).١٢الفقــرة ( ةًجمرمــاالحتياجــات اخلاصــة للمــرأة، ســواء كانــت ســجينةً أو 
الـيت   احملـددة خمصصـا للتـدابري   ) الثـامن  القسـم وهـو  ( مسـتقالً  قسـماً  ) ح(إعالن فييناالعمل لتنفيذ 

من اإلعـالن، مبـا يف ذلـك    ) ١٢(و) ١١(يوصى ا ملتابعة االلتزامات اليت تنص عليها الفقرتان 
جلنائيـة  قيام الدول مبراجعة وتقييم تشريعاا وسياساا وإجراءاا وممارساا املتعلقـة باملسـائل ا  

وكذلك تعديلها إذا دعت الضرورة، بطريقة تتسق مع نظمهـا القانونيـة، مـن أجـل ضـمان أن      
  .تنال املرأة معاملةً منصفةً من نظام العدالة اجلنائية

ــا      -٨ ــة، يف قراره ــة العام ــؤرخ ٥٨/١٨٣ودعــت اجلمعي ــانون األول ٢٢، امل ديســمرب /ك
إىل إيــالء اهتمــام متزايــد ملوضــوع  " دلحقــوق اإلنســان يف جمــال إقامــة العــ "، املعنــون ٢٠٠٣

، بغرض حتديد املشاكل الرئيسية والسـبل الـيت ميكـن    السجينات، مبا يف ذلك أطفال السجينات
 .ا معاجلتها

ــدتو  -٩ ــة  أكَّ ــة العام ــا  ،اجلمعي ــؤرخ  ٦١/١٤٣يف قراره ديســمرب /كــانون األول ١٩امل
العنـف  "، أن "عنـف ضـد املـرأة   تكثيف اجلهود للقضـاء علـى مجيـع أشـكال ال    "، املعنون ٢٠٠٦

هو أي عمـل قـائم علـى نـوع اجلـنس يفضـي، أو قـد يفضـي، إىل تعـرض املـرأة إىل           " ضد املرأة
ضرر أو أمل جسدي أو جنسي أو نفسـي، ويشـمل احلرمـان التعسـفي مـن احلريـة، سـواء وقـع         

ــة أو اخلاصــة   ــاة العام ــو    وحثَّــت ؛ذلــك يف احلي ــع القــوانني والل ــدول علــى اســتعراض مجي ائح ال
والسياسات واملمارسات واألعراف اليت متيز ضد املرأة أو اليت تحدث أثـراً متييزيـاً علـى املـرأة،     
والقيـام، حيثمــا يكـون مالئمــاً، بتنقيحهـا أو تعديلــها أو إلغائهـا، وضــمان تقيـد أحكــام الــنظم      

يف جمـال حقـوق   ، حيثمـا وجـدت، بااللتزامـات والتعهـدات واملبـادئ الدوليـة       املتعددةالقانونية 
اإلنسان، مبا يف ذلك مبدأ عدم التمييز؛ واختاذ تدابري إجيابية ترمي إىل معاجلة األسـباب البنيويـة   

───────────────── 
التوصيات حول املواضيع الرئيسية األربعة  بشأن( ١األول، القرار  ، الفصلA/CONF.169/16/REV.1الوثيقة   ) و(  

التنفيذ العملي للقواعد  بشأن( ٥، والقرار )اليت تناوهلا مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني
  ).القضاء على العنف ضد النساء بشأن( ٨، والقرار )النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  .، املرفق٥٥/٥٩قرار اجلمعية العامة   ) ز(  
  .، املرفق٥٦/٢٦١قرار اجلمعية العامة   ) ح(  
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املفضية إىل العنف ضد املرأة وتعزيز اجلهود الوقائية اليت تعاجل املمارسات واملعـايري االجتماعيـة   
زيالت املؤسسـات  ـيـة خاصـة، كنـ   التمييزية، مبا يف ذلك ما خيص النساء اللـوايت حيـتجن إىل عنا  

أو احملتجزات؛ وتوفري التدريب وبناء القدرات يف جمال املسـاواة بـني اجلنسـني وحقـوق     العقابية 
ويشكــِّل القـرار    .املرأة من أجل املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون والعـاملني يف اهليئـة القضـائية    

على تواصـل النسـاء مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة،        حمددةاعترافاً بأن العنف ضد املرأة خيلّف آثاراً 
وتعترب السـالمة   .يف عدم التعرض لالعتداء يف أثناء وجودهن يف السجون حقِّهنوكذلك على 

، وهـو مـا تضـعه    مصـري ارمـات  اجلسدية والنفسية ضروريةً لكفالـة حقـوق اإلنسـان وحتسـني     
 .هذه القواعد يف االعتبار

: ألعضاء يف إعالن بانكوك بشـأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات    وأخرياً، أعلنت الدول ا  -١٠
الـذي اعتمـده مـؤمتر األمـم      ) ط(التحالفات االستراتيجية يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،     

، عـن التزامهـا   ٢٠٠٥أبريـل  /نيسان ٢٥املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة واجلنائية يف 
للعدالة اجلنائية واحملافظـة عليهـا، مبـا يف ذلـك املعاملـة اإلنسـانية       بإنشاء مؤسسات نزيهة وفعالة 

جلميع احملتجزين يف مراكز التوقيف إىل حني حماكمتهم أو يف مراكز اإلصـالح، مبـا يتوافـق مـع     
بـأن تنظـر يف   منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة      ةَوأوصـت جلنـ   .)٨الفقـرة  (ايري الدولية النافـذة  املع

 ).٣٠ الفقرة(ة املعايري والقواعد املتعلقة بإدارة السجون والسجناء مدى كفاي استعراض

وكما هو احلال بالنسبة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، وبالنظر إىل التبـاين    -١١
الشاسع يف األوضاع القانونية واالجتماعية واالقتصادية واجلغرافية السائدة علـى نطـاق العـامل،    

األوقـات   كـل البقـاع ويف   كـل ال ميكن تطبيق مجيع القواعد الـواردة أدنـاه يف   بات واضحاً أنه 
بيـد أنـه ينبغـي أن تسـعى هـذه القواعـد إىل احلـثّ علـى بـذل حماولـة دائبـة            . على قـدم املسـاواة  

التطلّعـات العامليـة   مبجملـها  لتجاوز الصعوبات العملية اليت تواجه إنفاذهـا، مـع العلـم أـا متثـل      
 مصـري يف حتسـني   تتمثَّـل مم املتحدة أـا تفضـي إىل الغايـة املشـتركة املنشـودة الـيت       اليت تعترب األ

نالسجينات وأطفاهلن وجمتمعا. 

وتتناول بعض هـذه القواعـد مسـائل تنطبـق علـى السـجناء مـن الرجـال والنسـاء علـى             -١٢
طفـاهلم كوالـدين،   السواء، مبا فيها املسائل املتعلقة باملسؤوليات امللقاة علـى عـاتقهم يف رعايـة أ   

ــة وإجــراءات التفتــيش ومــا شــاها، وذلــك علــى الــرغم مــن أن هــذه      وبعــض اخلــدمات الطبي
ولكـن مبـا أن تركيـز هـذه القواعـد       .القواعد تعىن بصورة رئيسية باحتياجات النسـاء وأطفـاهلن  

 ، مثة حاجة إىل اإلقرار بالدور املركزي الذي يضطلع به كـال األبـوين  السجيناتيشمل أطفال 

───────────────── 
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار اجلمعية العامة   ) ط(  
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القواعــد علــى الرجــال اآلبــاء مــن  تلــك وبنــاًء علــى ذلــك قــد تطبــق بعــض   .يف حيــاة أطفاهلمــا
  .بصورة متساوية ارمنيالسجناء و

    
  مقدمة  

  
ال حتلّ القواعد التالية يف أي حال من األحوال حملّ القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة       -١٣

ام الــواردة يف جممــوعيت القواعــد هــاتني مجيــع األحكــ تظــللــذلك،  .الســجناء وقواعــد طوكيــو
 .دون متييز ارمنيالسجناء و كلساريةً على 

األول من هذه القواعد، الذي يغطي اإلدارة العامة للمؤسسات، علـى   القسمويسري   -١٤
يف قضـايا جنائيـة أو    السـجينات مجيع فئات النساء احملرومـات مـن حريتـهن، مبـن فـيهن النسـاء       

لاليت مل يحاكَمن بعد أو النساء املدانات، باإلضافة إىل النساء اللوايت خيضـعن  مدنية أو النساء ا
 .أو تدابري إصالحية يأمر ا القاضي" تدابري أمنية"لـ

تناوهلـا كـل   اليت ياصة اخلفئات العلى إال تسري ال الثاين القواعد اليت  القسم ويتضمن  -١٥
ألـف، الـيت تسـري علـى     الفرعـي  ضـمن القسـم   ومع ذلك تطبـق القواعـد الـواردة     .فرعي قسم

بـاء، علـى أن   الفرعـي  السجناء املدانني، بالتساوي على فئات السـجناء الـذين يشـملهم القسـم     
 .كم فئة النساء وأن تكون لصاحلهنال تتعارض مع القواعد اليت حت

ــي  -١٦ ــمني  ويرسـ ــرعيني  كـــال القسـ ــة  الفـ ــافية ملعاملـ ــد إضـ ــاء قواعـ ــجينات ألـــف وبـ  السـ
بيــد أن مــن املهــم اإلشــارة إىل وجــوب إعــداد اســتراتيجيات وسياســات مســتقلة   . القاصــرات

تتوافق مع املعايري الدولية، ال سيما قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا إلدارة شـؤون قضـاء    
مبـادئ  (ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث      ) ي(،)قواعد بيجني(األحداث 

 ) ل(مـن حريتـهم،   اـردين وقواعد األمم املتحدة بشـأن محايـة األحـداث     ) ك(،)الرياض التوجيهية
للتعامـل مـع    ) م(ال يف نظـام العدالـة اجلنائيـة،   واملبادئ التوجيهيـة اخلاصـة بالعمـل املتعلـق باألطفـ     

إىل أقصـى حـد ممكـن    هذه الفئة من السجناء وإعادة تأهيلها، وذلـك يف الوقـت الـذي يـتم فيـه      
 .طابع املؤسسي على هذه اإلجراءاتإضفاء الجتنب 

───────────────── 
  .، املرفق٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة   ) ي(  
  .، املرفق٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة   ) ك(  
  .، املرفق٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة   ) ل(  
  .، املرفق١٩٩٧/٣٠س االقتصادي واالجتماعي قرار ال  ) م(  
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الثالث القواعد اليت تشمل تطبيق العقوبات والتدابري غـري االحتجازيـة    القسم ويتضمن  -١٧
ــى النســاء و  ــات القاصــرات عل ــال واالحتجــاز رهــن     ارم ــة باالعتق ــا القواعــد املتعلق ــا فيه ، مب

 .راءات العدالة اجلنائيةيف إج وتعقُّبهاحملاكمة واملراحل اليت تترافق مع إصدار احلكم 

 والتوعيــةقواعــد بشــأن إجــراء األحبــاث وإعــداد اخلطــط والتقيــيم   فيتضــمنأمــا اجلــزء الرابــع   - ١٨
  .اللوايت تغطيهن هذه القواعدارمات وتبادل املعلومات، تسري على مجيع فئات 

      
      قواعد عامة التطبيق  -أوال  

   املبدأ األساسي  -١  
 ]القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمن  ٦القاعدة  تكمل[
  

  )١(القاعدة     
مــن القواعـــد  ) ٦(يف القاعــدة   يتجســد أجــل إنفــاذ مبــدأ عــدم التمييــز، الــذي       مــن   

يف االعتبــار االحتياجــات املميــزة اخلاصــة   أن تؤخــذالنموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء، جيــب  
هـذه االحتياجـات مـن أجـل حتقيـق       تلبيـة ر إىل وال ينظَـ  .تطبيق هـذه القواعـد   عندالسجينات ب

 .متييزي ا أمراة بني اجلنسني على أقدر كبري من املساو
    

   دخول السجون  -٢  
  )٢(القاعدة     

ب إيالء انتباه كاف إلجراءات دخول النسـاء واألطفـال إىل السـجن بسـبب     جي  -١ 
فري تســهيالت للســجينات وجيــب تــو .احلساسـية اخلاصــة الــيت يكتســبها وضــعهم يف هـذا الوقــت  

اللوايت دخلْـن السـجن حـديثاً مبـا ميكّنـهن مـن االتصـال بـذويهن؛ واحلصـول علـى االستشـارات            
، ونظـام السـجن، واألمـاكن    ولوائحـه القانونية؛ واحلصول على معلومات حـول قواعـد السـجن    

واحلصـول، يف  اليت يستطعن فيها التماس املساعدة يف حالة حاجتهن إليها، وذلك بلغة يفهمنها؛ 
 .حالة النساء األجنبيات، على إمكانية االتصال مبمثّلي قنصليان كذلك

مسـؤولية رعايـة أطفـاهلن، قبـل أو عنـد دخـوهلن        يتـولَّني سمح للنساء الـاليت  ي  -٢ 
أطفاهلن، مبا يف ذلـك إمكانيـة تعليـق احتجـازهن لفتـرة معقولـة،       ختص السجن، باختاذ ترتيبات 

 .ثلى لألطفالمبا يراعي املصلحة امل
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   السجل  -٣  
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٧القاعدة  تكمل[
  

  )٣(القاعدة     
سجل عدد أطفال النساء اللوايت يدخلن السجن وتفاصيلهم الشخصـية عنـد   ي  -١  

ــؤالء النســاء الســجن    ــذه الســجالت يف حــدها األدىن، ودون مســاس     وتتضــمن .دخــول ه ه
ألم، أمساء األطفال وأعمارهم، ومكام ووضـعهم مـن ناحيـة احلضـانة أو الوصـاية إن      حبقوق ا

 .مل يكونوا برفقة أمهام

اسـتخدام   ويظـل تحفظ مجيع املعلومات املتعلقة ويـة األطفـال طـي السـرية،       -٢  
 .املُثلىاألطفال مصلحة  شرط مراعاةلعلى الدوام  اًخاضعهذه املعلومات 

    
   تجازأماكن االح  - ٤  

  )٤(القاعدة     
تودع السجينات، حيثما كان ذلك ممكناً، يف سجون قريبة مـن منـازهلن أو مـن مراكـز      

ؤخذ يف االعتبار مسؤوليارعايـة أطفـاهلن، باإلضـافة    ن حيال إعادة التأهيل االجتماعي، حبيث ت
 .ئمة هلنتوفّر الربامج واخلدمات املالمدى إىل التفضيل الشخصي الذي تبديه النساء و

    
   النظافة الشخصية  - ٥  

 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ١٦و ١٥القاعدتني  تكمل[
  

  )٥(القاعدة     
جيب أن تتوفَّر يف إيواء السجينات املرافق واملواد الضرورية لتلبية االحتياجات اخلاصـة   

لصــحية جمانــاً واإلمــداد بامليــاه ـن مــن حيــث النظافــة الشخصــية، مبــا يف ذلـك تــوفّر املناشــف ا  
بصورة منتظمة ألغراض العناية الشخصية باألطفال والنساء، ال سيما النسـاء اللـوايت يشـاركن    

 .واحلوامل أو املرضعات أو اللوايت ميررن بفترة احمليض يف الطهي
    

   خدمات الرعاية الصحية  - ٦  
  ]يا ملعاملة السجناءمن القواعد النموذجية الدن ٢٦إىل  ٢٢القواعد  تكمل[
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   الفحص الصحي عند دخول السجن )أ(  
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٢٤القاعدة  تكمل[
  

   )٦(القاعدة    
 األوليـة لسجينات إجراء فحص شامل لتحديـد االحتياجـات   ليشمل الفحص الصحي  

 :من الرعاية الصحية، كما حيدد هذا الفحص

األمراض اليت تنتقل عن طريق املمارسة اجلنسية أو عن طريـق الـدم؛   اإلصابة ب )أ( 
ــاًء علــى عوامــل اخلطــورة القائمــة، جيــوز أيضــا    مــدى فحــص  أن يعــرض علــى الســجينات وبن

االستشارات الطبيـة الالزمـة قبـل إجـراء هـذا       مع توفري، فريوس نقص املناعة البشريةإصابتهن ب
 الفحص وبعده؛

ــايل     االحتياجــات مــن الرع  )ب(  ــا يف ذلــك االضــطراب الت ــة، مب ــة الصــحية العقلي اي
 للصدمة وخماطر اإلقدام على االنتحار وإحلاق األذى بالنفس؛

ــاريخ الصــحة اإلجنابيــة للســجينة، مبــا يف ذلــك حــاالت احلمــل احلاليــة أو         )ج(  ت
 األخرية والوالدات وأي مسائل أخرى تتعلق بالصحة اإلجنابية؛

 للمخدرات؛مدى وجود حالة اران  )د( 

االعتـــداءات اجلنســـية وغريهـــا مـــن أشـــكال العنـــف الـــيت رمبـــا عانـــت منـــها   )ه( 
 .السجينات قبل دخوهلن السجن

    
   )٧(القاعدة   

ذا أسفر التشـخيص عـن وجـود اعتـداء جنسـي أو غـريه مـن أشـكال العنـف          إ  -١ 
يف التمـاس  السـجينة حبقهـا    أُبلغـت اليت تعرضـت هلـا السـجينة قبـل دخوهلـا السـجن أو خاللـه،        

تعريف السجينة على حنـو تـام بـاإلجراءات واخلطـوات      وينبغي .اللجوء إىل السلطات القضائية
إخطـار   وجـب فإذا وافقت السجينة على السري يف اإلجراءات القانونيـة،  . املتبعة يف هذا الشأن

وعلى سـلطات   .ابذلك وإحالة القضية فوراً إىل السلطة املختصة للتحقيق فيه املعنينياملوظفني 
 .السجن أن تساعد هؤالء النساء يف احلصول على املساعدة القانونية

يف اإلجـراءات القانونيـة أم مل ختتـر ذلـك، تسـعى       السـري سواٌء اختـارت املـرأة     -٢ 
ــدعم النفســي         ــى ال ــرة عل أو  املتخصــصســلطات الســجن إىل ضــمان حصــوهلا بصــورة مباش

 .املتخصصةاالستشارات النفسية 
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لتفـادي أي شـكل مـن أشـكال االنتقـام ضـد األشـخاص         حمـددة ضع تدابري تو  -٣ 
 .الذين يرفعون هذه التقارير أو يسريون يف اإلجراءات القانونية

    
   )٨(القاعدة   

يف مجيع األوقات حـق السـجينات يف احملافظـة علـى أسـرارهن الطبيـة،        يحترمجيب أن  
ــرام      ــد احت ــى وجــه التحدي ــك عل ــات  حجــبيف  حقِّهــنويشــمل ذل ــةاملعلوم بالســجل  املتعلق

 .وعدم خضوعهن للفحص فيما خيص هذا السجل التارخيي لصحتهن اإلجنابية
    

   )٩(القاعدة   
أن خيضـع هـذا الطفـل للفحـص الصـحي كـذلك،        وجـب  السـجينة طفـل هلـا    رافقإذا  

 يف صـحة األطفــال، مـن أجـل حتديـد أي احتياجــات     أخصـائي  ويفضـل أن يـتم ذلـك مــن قبـل    
علــى األقــل الرعايــة الصــحية   تكــافئ رعايــة صــحية مناســبة للســجينة وتــوفَّر  .عالجيــة وطبيــة

 .املتوفرة يف اتمع
    

   لرعاية الصحية اخلاصة بنوع اجلنسا )ب( 
   )١٠(القاعدة   

علـى   تكـافئ رعاية صحية خاصة بالنساء، خدمات لسجينات لتوفَّر جيب أن   -١ 
 .يف اتمع املتوفِّرةاألقل اخلدمات 

ــةٌإذا طلبــت الســجينة أن تفحصــها أو تعاجلهــا     -٢   ــدبري  ممرضــةٌأو  طبيب  وجــب ت
وإذا  .طبيبة أو ممرضة هلا، بالقدر املمكن، باستثناء احلاالت الـيت تسـتدعي تـدخالً طبيـاً عـاجالً     

أن تكــون إحــدى املوظفــات  وجــباضــطلع ممــارس طــيب بــالفحص خالفــاً لرغبــات الســجينة  
 .خالل الفحص موجودة

  
   )١١(القاعدة   

ال حيضــر إال املوظفــون الطبيــون أثنــاء الفحوصــات الطبيــة مــا مل يــر الطبيــب      -١ 
وجــود ظــروف اســتثنائية أو يطلــب الطبيــب مــن أحــد مــوظفي الســجن أن يكــون موجــوداً       

تطلب السجينة على وجه التحديد حضـور أحـد املـوظفني حسـبما هـو      ما مل ألسباب أمنية أو 
أعاله ١٠من القاعدة  ٢ الفقرة يف نمبي. 
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إذا كـان مــن الضــروري حضــور مــوظفي السـجن مــن غــري املــوظفني الطبــيني     -٢ 
ــة، ينبغــي أن يكــون هــؤالء املوظفــون مــن النســاء و       ــاء إجــراء الفحوصــات الطبي  أن جتــرىأثن

ية الفحوصاتعلى حنو يكفل اخلصوصية والكرامة والسر. 
    

   ة الصحية الالزمة هلاالصحة العقلية والرعاي )ج( 
   )١٢(القاعدة   

لسجينات الاليت حيتجن إىل رعاية صحية عقليـة بـرامج شـاملة للرعايـة الصـحية      لتوفَّر  
العقلية وإعادة التأهيل العقلي، تراعي االحتياجات اخلاصة بالنساء والصدمات اليت تعرضن هلـا  

 .أو يف املرافق غري االحتجازية وتقدم خدماا لكل سجينة على حدة، وذلك داخل السجن
    

   )١٣(القاعدة   
جيب توعية موظفي السجن باألوقـات الـيت قـد تشـعر فيهـا النسـاء حبـاالت معينـة مـن           

 .الكرب، حىت يتسنى هلم مراعاة أوضاعهن وضمان توفري الدعم املالئم هلن
    

     والدعم الالزمني بشأنه الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه وتقدمي الرعاية )د( 
   )١٤(القاعدة   

يف املؤسسـات اجلزائيـة،    األيـدز /عند إعداد االستجابات لفريوس نقص املناعة البشـرية  
جيــب أن تســتجيب الــربامج واخلــدمات الــيت تعــد هلــذا الغــرض لالحتياجــات اخلاصــة بالنســاء،  

 تشــجعيف هــذا الســياق و .حبيــث تشــمل منــع انتقــال هــذا املــرض مــن األمهــات إىل األطفــال   
سلطات السجن وتساند إعـداد مبـادرات مثـل املبـادرات التثقيفيـة القائمـة علـى النظـراء حـول          

 .الرعاية الصحية الضرورية بشأنه الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالجه وتوفري
    

   برامج العالج املتصلة بتعاطي املخدرات )هـ( 
   )١٥(القاعدة   

ــر أو تــوفِّر  ة للنســاء     تيساملرافــق الصــحية يف الســجن بــرامج العــالج املتخصــص املعــد
اإليـذاء الـذي تعرضـن لـه يف السـابق، واالحتياجـات        يف ظل مراعاةاللوايت تعاطني املخدرات، 

اخلاصــة بالنســاء احلوامــل والنســاء اللــوايت يــرافقهن أطفــاهلن يف الســجن، باإلضــافة إىل مراعــاة   
 .املتنوعةخلفيان الثقافية 
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   منع االنتحار وإحلاق األذى بالنفس )و( 
   )١٦(القاعدة   

بالتشــاور مــع مؤسســات خــدمات  -إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات  يشــكِّلجيــب أن  
الـيت تحـول دون إقـدام السـجينات علـى       -رعاية الصحة العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية 

الدعم املناسب واملتخصـص الـذي يراعـي احتياجـات     االنتحار وإحلاق األذى بأنفسهن وتوفري 
النساء الاليت يتعرضن هلذه املخاطر، جزءاً من السياسة الشاملة املتعلقـة برعايـة الصـحة العقليـة     

 .املطبقة يف سجون النساء
    

   خدمات الرعاية الصحية الوقائية )ز( 
   )١٧(القاعدة   

بري الرعايـة الصـحية الوقائيـة، مبـا فيهـا      السجينات التثقيف واملعلومات حول تـدا  تتلقَّى 
الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـق املمارسـة اجلنسـية             
وغريها من األمراض، واألمراض اليت تنتقـل عـن طريـق الـدم، باإلضـافة إىل الظـروف الصـحية        

 .اخلاصة بالنساء
    

   )١٨(القاعدة   
بري الرعاية الصحية الوقائية اخلاصة بالنساء دون غريهن، مـن قبيـل   لسجينات تدالتوفََّر  

فحوصات االلتهابات املهبلية والفحوصات الالزمة للكشف عن سرطان الثـدي وعـن أمـراض    
 .النساء، على قدم املساواة مع النساء اللوايت من أعمارهن يف اتمع

    
   السالمة واألمن  - ٧ 

 ]لقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمن ا ٣٦إىل  ٢٧القواعد  تكمل[
    

   عمليات التفتيش )أ( 
    )١٩(القاعدة   

ــدابري    ــةجيــب اختــاذ الت ــاء      الفعال ــرامهن أثن ــة الســجينات واحت ــة كرام ــل محاي ــيت تكف ال
عمليات التفتيش اجلسدي اليت ال تجريها سوى موظفات تلقّين التدريب املناسب على تطبيـق  

 .قاً إلجراءات التفتيش املقررةملالئمة ووفأساليب التفتيش ا
  



 

20 V.09-89222

 

A/CONF.213/17   

  )٢٠(القاعدة   
 عــدأســاليب فحــص بديلــة، مــن قبيــل اســتخدام أجهــزة املســح لتحــلّ حمــل عمليــات    ت

فيها املالبس وعمليات التفتيش اجلسـدي اليـدوي، مـن أجـل تفـادي اآلثـار        تنـزعالتفتيش اليت 
 .املترتبة على عمليات التفتيش اجلسدي اليدويالنفسية املؤذية واآلثار اجلسدية احملتملة 

    
   )٢١(القاعدة   

عنـد تفتيشـهم    وكياسـتهم الوجدانيـة  على موظفي السـجن إظهـار كفـاءم ومهنيتـهم      
األطفــال الــذين يرافقــون أمهــام يف الســجن أو األطفــال الــذين يــزورون الســجينات وكفالــة    

 .كرامتهماحلفاظ على احترامهم و
    

   والعقاب االنضباط )ب( 
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٣٢إىل  ٢٧القواعد  تكمل[
  

   )٢٢(القاعدة   
عقوبة احلبس االنفرادي أو العـزل التـأدييب علـى احلوامـل والسـجينات الـاليت        تطبقال  

 .واألمهات املرضعات يف السجنيحضن رضعاً 
  

   )٢٣(القاعدة   
 قوبــات التأديبيــة الــيت تفــرض علــى الســجينات مــنعهن مــن االتصــال        ال تشــتمل الع 

 .أطفاهلنببأُسرهن، وال سيما 
    

   أدوات تقييد احلرية )ج( 
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٣٤إىل  ٣٣القواعد  تكمل[
  

   )٢٤(القاعدة   
 ميــررن بــآالم املخــاض وأثنــاء ال تســتخدم قــطّ أدوات تقييــد احلريــة مــع النســاء الــاليت  

 .الوالدة وبعد الوضع مباشرة
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   يف الشكوى؛ والزيارات التفتيشية وحقهنتزويد السجينات باملعلومات  )د( 
ــالتفتيش، القاعـــدة  وتكمـــل ٣٦و ٣٥القاعـــدتني  تكمـــل[ مـــن القواعـــد  ٥٥، فيمـــا يتعلـــق بـ

 ]النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
  

    )٢٥(القاعدة   
لسجينات اللوايت يـبلغن  لجيب توفري احلماية والدعم واملشورة بصورة مباشرة   -١ 

عن تعرضهن لسوء املعاملة، كما جيب التحقيق يف ادعاءان من قبل سلطات خمتصة مسـتقلة،  
وجيـب أن تأخـذ تـدابري احلمايـة يف االعتبـار علـى وجـه         .السـرية مع ضمان االحترام التام ملبـدأ  

 .خماطر االنتقامالتحديد 

ــداء جنســي، وخاصــة مــن      تتلقَّــىجيــب أن   -٢  الســجينات الــاليت يتعرضــن العت
هلـن   تـوفَّر حيملن منهن نتيجةً لذلك، التوجيهـات واإلرشـادات الطبيـة املالئمـة، كمـا جيـب أن       
 .الرعاية الصحية اجلسدية والعقلية والدعم فضالً عن املساعدة القانونية، الضرورية هلن

ن أجــل رصــد األوضــاع املتعلقــة باحتجــاز ومعاملــة الســجينات، جيــب أن   مــ  -٣ 
مديريات التفتيش واالس اليت تقوم بالزيـارات والرصـد أو اهليئـات اإلشـرافية أعضـاء       تتضمن

 .من النساء
    

   العامل اخلارجيب االتصال  - ٨ 
 ]جناءمن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الس ٣٩إىل  ٣٧القواعد  تكمل[
  

    )٢٦(القاعدة   
عــائالن، مبــن فيهــا أطفــاهلن وأوليــاء أمــور  بجيــب تشــجيع الســجينات علــى االتصــال  

وتتخــذ تــدابري  .الوســائل املعقولــة بكــلأطفــاهلن وممثلــوهن القــانونيون، وتيســري هــذا االتصــال  
منـازهلن،  لتعامل مع املعضالت اليت تواجهها النساء احملتجزات يف مؤسسات بعيـدة عـن   تكفل ا

 .حيثما كان ممكناً
    

   )٢٧(القاعدة   
عند السماح بزيارة األزواج، جيب متكني السجينات من ممارسة هـذا احلـق علـى قـدم      

 .املساواة مع الرجال
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  )٢٨(القاعدة   
إجيـايب يف إطـار الزيـارة،     تتم الزيارات اليت يشارك فيها أطفال يف بيئـة تفضـي إىل تـالقٍ    

وظفني، كما جيب أن تتيح هذه الزيارات تواصـالً مفتوحـاً بـني األم السـجينة     مبا يشمل سلوك امل
 .وينبغي تشجيع الزيارات اليت تشمل تواصالً ممتداً مع األطفال، حيثما أمكن .وطفلها

    
   موظفو السجن وتدريبهم  - ٩ 

 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٥٥إىل  ٤٦القواعد  تكمل[
    

   )٢٩(عدة القا  
للمـوظفني يف سـجون النسـاء، أولئـك      املخصصـة  ،عملية بناء القـدرات  متكِّنجيب أن  

املوظفني من التعامـل مـع متطلبـات إعـادة انـدماج السـجينات يف اتمـع وإدارة املرافـق اآلمنـة          
الســجون وجيــب أن تتضــمن أيضــا تــدابري بنــاء قــدرات موظفــات  .الــيت تكفــل إعــادة تأهيلــهن

ــوهلن ــيت   إ وصـ ــب الـ ــى املناصـ ــولَّىىل أعلـ ــات     تتـ ــداد السياسـ ــن إعـ ــية عـ ــؤوليات الرئيسـ املسـ
 .واالستراتيجيات املتعلقة مبعاملة السجينات ورعايتهن

    
   )٣٠(القاعدة   

جيــب أن يظهــر املــديرون يف إدارات الســجون التزامــاً واضــحاً ومســتداماً مبنــع التمييــز   
 .القائم على اجلنس ضد املوظفات والتصدي له

    
   )٣١(القاعدة   

واضحة بشأن سلوك موظفي السـجن ـدف إىل    ولوائحجيب إعداد وتنفيذ سياسات  
لسجينات من العنـف اجلسـدي أو اللفظـي القـائم علـى أسـاس       لتوفري أقصى درجة من احلماية 

 .اجلنسي ن والتحرشنوع اجلنس ومن االعتداء عليهن 
    

   )٣٢(القاعدة   
ــى موظفــ    ــن التــدريب أســوة بــاملوظفني      جيــب أن تتلقَّ ات الســجن فرصــاً متســاوية م

الرجال، كما جيب أن يتلقَّى مجيع املوظفني املشاركني يف إدارة سجون النسـاء التـدريب علـى    
 .مراعاة األمور املتعلقة بنوع اجلنس وحظر التمييز والتحرش اجلنسي
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 )٣٣(القاعدة   
 يتعلـق  االسـجينات تـدريب   بالتعامل مـع  مجيع املوظفني املكلفني يتلقَّىجيب أن   -١ 

 .لسجيناتلباالحتياجات اخلاصة بنوع اجلنس واحلقوق اإلنسانية 

جيب تقدمي تدريب أساسي ملوظفي السجن الذين يعملـون يف سـجون النسـاء      -٢ 
افات األوليـة  حول املسائل الرئيسية املتعلقة بصحة النسـاء، باإلضـافة إىل التـدريب علـى اإلسـع     

 .األساسيوالتطبيب 

 تـوفَّر يف السـجن، جيـب أيضـاً أن     ملألطفـال بالبقـاء مـع أمهـا     يسـمح حيثما   -٣ 
ملوظفي السجن توعية بشأن تنمية الطفل وتدريب أساسي على الرعاية الصحية لألطفال، مـن  

 .من االستجابة على النحو املالئم يف أوقات احلاجة وحاالت الطوارئ يتمكَّنواأجل أن 
    

   )٣٤(القاعدة   
جيـب إدراج بــرامج بنــاء القـدرات يف جمــال فــريوس نقــص املناعـة البشــرية كجــزء مــن     

وباإلضــافة إىل الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة   .منــهاج التــدريب الــدوري ملــوظفي الســجن 
يف هـذا  أيضـاً   تـدرج وعالجه وتقدمي الرعاية والـدعم يف هـذا الصـدد، جيـب أن      األيدز/البشرية
اص علـى صـلة   اخلـ مثل مراعاة نوع اجلنس وحقوق اإلنسان، مع التركيز  مسائل أخرىاملنهج 

 .هذه املسائل بفريوس نقص املناعة البشرية ووصمة العار والتمييز
    

    )٣٥(القاعدة   
جيب تدريب موظفي السجن على اكتشاف احتياجات رعاية الصحة العقليـة وخمـاطر    

ت وعلـى تقـدمي املسـاعدة إلـيهن مـن خـالل       إيذاء النفس واإلقدام علـى االنتحـار بـني السـجينا    
  .األخصائيني هذه احلاالت إىل توفري الدعم هلن وإحالة مثل

   
   القاصرات السجينات  - ١٠ 

   )٣٦(القاعدة   
 .القاصرات لسجيناتلاحتياجات احلماية  تلبيسلطات السجن تدابري  تطبق 

  
   )٣٧(القاعدة   

تسـاوية مـن التعلـيم ومـن التـدريب املهـين       علـى فـرص م  القاصـرات  حتصل السـجينات   
 .للسجناء من األحداث يتاحأسوة مبا 
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   )٣٨(القاعدة   
ــربامج واخلــدمات   القاصــرات تســتفيد الســجينات    ــن ال ــة   املخصصــةم ــان العمري لفئ

ويـتلقَّني التثقيـف حـول     .واخلاصة جبنسهن، من قبيل املشورة بشأن االعتداء أو العنف اجلنسي
إمكانية الوصـول املنـتظم إىل أطبـاء أمـراض النسـاء      ؛ وتتاح هلن ة اخلاصة بالنساءالرعاية الصحي

 .السجينات البالغاتأسوة ب
    

   )٣٩(القاعدة   
احلوامل دعماً ورعاية طبية مكـافئتني ملـا يقـدم منـهما إىل     القاصرات تتلقَّى السجينات  

أــن قــد  مراعــاةصــحي، مــع ويقــوم أخصــائي طــيب مبراقبــة وضــعهن ال   .الســجينات البالغــات
 .حلداثة أعمارهنيواجهن خماطر أشد يف التعرض ملضاعفات صحية خالل فترة محلهن نظراً 

    
     القواعد اليت تسري على فئات خاصة  - ثانيا  
   السجينات املدانات -ألف 

   التصنيف الفئوي وإفرادية العالج  - ١ 
 ]الدنيا ملعاملة السجناءمن القواعد النموذجية  ٦٩إىل  ٦٧القواعد  تكمل[
  

   )٤٠(القاعدة   
  دعالقائمون على إدارة السجن أسـاليب تصـنيف تراعـي االحتياجـات اخلاصـة       وينفِّذي

بنــوع اجلــنس وظــروف الســجينات لضــمان إعــداد وتنفيــذ خطــط مالئمــة وفرديــة ــدف إىل    
 .التبكري يف إعادة تأهيلهن وعالجهن وإعادة دجمهن يف اتمع

    
   )٤١(اعدة الق  

ــوي        ــوع اجلــنس والتصــنيف الفئ ــة بن ــيم املخــاطر املتعلق  للســجناءجيــب أن يشــمل تقي
 :املسائل التالية

الســجينات بالنســبة  تشــكِّلهاالــيت  مراعــاة نســبة املخــاطر املتدنيــة بوجــه عــام   )أ( 
مـن  البالغة الضرر اليت ميكـن أن تتعـرض هلـا السـجينات     باإلضافة إىل اآلثار للسجناء اآلخرين، 

 ؛املشددةوإجراءات العزل  املشددةجراء التدابري األمنية 
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حـول خلفيـات النسـاء، مـن قبيـل العنـف الـذي رمبـا         أساسية معلومات إتاحة  )ب( 
مــا ســبق أن تعرضــن لــه، وتــاريخ إعاقــان العقليــة وحــاالت تعــاطيهن املخــدرات، إىل جانــب  

جيـب أخـذها يف االعتبـار يف     كلها أمور يتحملنه من مسؤوليات عناية بأبنائهن وبغريهم، وهي
 إجراءات احتجازهن وإعداد اخلطط املتعلقة بفترة حمكوميتهن؛

ة السـجينات بـرامج وخـدمات تكفـل     خطـط فتـرة حمكوميـ    تتضـمن كفالة أن  )ج( 
 إعادة تأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجان اخلاصة؛

صـحية عقليـة يف أمـاكن إيـواء     إيـداع النسـاء اللـوايت حيـتجن إىل رعايـة       كفالة )د( 
 يكـون فيهـا مسـتوى اإلجـراءات األمنيـة عنـد أدىن حـدوده املمكنـة ويـتلقني فيهــا         تقييديـة   غـري 

وليس وضـعهن يف مرافـق يفـرض علـيهن فيهـا إجـراءات أمنيـة مشـددة ـرد           ؛العالج املناسب
 .أن يعانني من مشاكل صحية عقلية

  
   نظام السجن  - ٢ 

من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة  ٨١إىل  ٧٠والقواعد  ٦٦و ٦٥القاعدتني  تكمل[
 ]السجناء

  
   )٤٢(القاعدة   

متوازن وشامل يأخـذ يف  أنشطة ربنامج متكني السجينات من االلتحاق بجيب   -١ 
 .االعتبار االحتياجات املالئمة لنوع اجلنس

تجيب كـــاف مــن املرونـــة حبيـــث يســـ  رٍجيــب أن يتســـم نظـــام الســجن بقـــد    -٢ 
وجيـب   .الحتياجات احلوامل واألمهات املرضعات والنساء الاليت يرافقهن أطفـاهلن يف السـجن  

توفري املرافق أو الترتيبات الالزمة لرعاية األطفـال يف السـجن مـن أجـل متكـني السـجينات مـن        
 .يف السجناملشاركة يف األنشطة اليت تنظَّم 

حلوامـل واألمهـات املرضـعات    ا تالئـم بـرامج  وفري جيب بذل جهـود خاصـة لتـ     -٣ 
 .والنساء الاليت يرافقهن أطفاهلن يف السجن

السـجينات الـاليت حيـتجن إىل     تالئـم جيب بذل جهود خاصة لتـوفري خـدمات     -٤ 
 .دعم نفسي وخاصة ملن تعرضن العتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية

    



 

26 V.09-89222

 

A/CONF.213/17   

    العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن    
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٨١إىل  ٧٩القواعد  تكمل[
  

   )٤٣(القاعدة   
حيثمـا أمكنـها ذلـك، زيـارات السـجينات باعتبارهـا        وتيسـر سلطات السجن،  تشجع 

 .شرطاً أساسياً مهماً لضمان عافيتهن العقلية وإعادة اندماجهن يف اتمع
    

   )٤٤(القاعدة   
تعرضت هلا السجينات جيب استشـارن  العنف العائلي اليت ب جتارتفاوت بالنظر إىل  

 .، الذين يسمح هلم بزيارننسرهأُعلى النحو املالئم بشأن األشخاص، مبن فيهم أفراد 
    

    )٤٥(القاعدة   
زلية ـنـ امل اتجـاز اإل، من قبيل معينة خيارات تتيح للسجيناتعلى سلطات السجن أن  

 إىل أقصـى حـد ممكـن   وذلـك   ؛تمعيةادمات اخلربامج والؤقتة واملنازل املفتوحة واملسجون الو
هن اجتماعيـاً وإعـادة   من أجل تسهيل انتقاهلن مـن السـجن إىل احلريـة وتقلـيص إمكانيـة وصـم      

 .سرهن يف أقرب مرحلة ممكنةأُتواصلهن مع 
    

    )٤٦(القاعدة   
يــات الرفــاه أو مجع/علــى ســلطات الســجن، بالتعــاون مــع مؤسســات مراقبــة الســلوك و  

االجتماعي ومجاعات اتمع احمللـي واملنظمـات غـري احلكوميـة العاملـة يف هـذا اـال، أن تعمـل         
علــى إعــداد وتنفيــذ بــرامج شــاملة إلعــادة انــدماج الســجينات يف اتمــع قبــل إطــالق ســراحهن  

 .وبعده، حبيث تأخذ هذه الربامج يف االعتبار احتياجات نوع اجلنس اخلاصة بالنساء
    

   )٤٧(القاعدة   
ســراحهن وحيــتجن إىل مســاعدة   يطلــقلســجينات اللــوايت لجيــب تقــدمي دعــم إضــايف   

نفســية وطبيــة وقانونيــة وعمليــة لضــمان إعــادة انــدماجهن يف اتمــع بصــورة ناجحــة، وذلــك  
 .بالتعاون مع مؤسسات اخلدمات يف اتمع احمللي
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   يرافقهن أطفاهلن يف السجن احلوامل واألمهات املرضعات واألمهات الاليت  - ٣ 
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٢٣القاعدة  تكمل[
  

   )٤٨(القاعدة   
احلوامــل أو األمهــات املرضــعات توجيهــات حــول صــحتهن   تتلقَّــىجيــب أن   -١ 

واف ووفـق   بشـكلٍ وجيب القيـام  . وغذائهن مبوجب برنامج يعده ويراقبه ممارس صحي مؤهل
لحوامـل والرضـع   لتوقيت مناسب بتوفري األغذية وبيئـة صـحية وفـرص ممارسـة متـارين بانتظـام       

 .واألطفال واألمهات املرضعات جماناً

جيب عدم ثين السجينات عن إرضاع أطفاهلن ما مل تكـن مثـة أسـباب صـحية       -٢ 
 .حمددة تقتضي ذلك

والتغذويــــة  ضـــمن بــــرامج العـــالج االحتياجـــات الطبيـــة     تـــدرج جيـــب أن    -٣ 
  .يرافقنهن يف السجنال لسجينات الاليت وضعن مواليدهن مؤخراً، لكن أطفاهلن ل

    
   )٤٩(القاعدة   

جيب أن تستند قرارات السماح لألطفال بالبقـاء مـع أمهـام يف السـجن إىل املصـلحة       
 .سجناءاألطفال الذي يرافقون أمهام يف السجن قطّ باعتبارهم  يعاملوال . املثلى لألطفال

    
    )٥٠(القاعدة   

أقصـى قـدر مـن    لسجينات اللوايت يكون أطفـاهلن برفقتـهن يف السـجن    أن تتاح لجيب  
 .أطفاهلن الوقت مع فرص قضاء

    
   )٥١(القاعدة   

ــة صــحية متواصــلة لألطفــال الــذين يعيشــون مــع       -١  ــوفري خــدمات رعاي جيــب ت
، وذلـــك بالتعـــاون مـــع منـــوهم رصـــدأخصـــائيون  يتـــولَّىأمهــام يف الســـجن كمـــا جيـــب أن  
 .مؤسسات اخلدمات الصحية اتمعية

جيب أن تماثـل البيئـة الـيت يتربـى فيهـا هـؤالء األطفـال إىل أقصـى قـدر ممكـن             -٢ 
 .فيها الطفل خارج السجن ينشأتلك اليت 
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   )٥٢(القاعدة   
ىل وإ فرديـة فصل الطفل عن أمـه إىل تقييمـات    توقيتجيب أن تستند قرارات   -١ 

 .املصلحة املثلى للطفل، وذلك يف إطار القوانني الوطنية ذات الصلة

 مسألة جيب أن تعامل حبساسية وأال يسـمح ـا إال  الطفل من السجن  إخراج  -٢ 
، يف حالـة السـجينات مـن الرعايـا     ؛ وبعـد التشـاور  عندما حتدد ترتيبات تكفـل لـه رعايـة بديلـة    

 .وي الصلةاألجانب، مع املسؤولني القنصليني ذ

رعايـة  تزويـدهم ب سر أو أقـارب أو  أُب وإحلاقهمبعد فصل األطفال عن أمهام   -٣ 
لسـجينات أقصـى حـد مـن الفـرص والتسـهيالت املمكنـة للقـاء أطفـاهلن،          ل يتـاح أخرى بديلة، 

 .لألطفال وال ميس السالمة العامةذلك املصلحة املثلى  حيقِّقعندما 
    

   السجينات األجنبيات  - ٤ 
]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٣٨القاعدة  لتكم[ 
  

   )٥٣(القاعدة   
عنــد وجــود اتفاقــات ثنائيــة أو اتفاقــات متعــددة األطــراف ذات صــلة، جيــب     -١ 
نقل السجينات األجنبيات اللـوايت ال يقمـن يف الدولـة الـيت سـجِن فيهـا إىل أوطـان،         النظر يف

أطفـال، يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل فتـرة سـجنهن، وذلـك          أوطان يفوخاصة إذا كان هلن 
 .على ذلك عن علم وبينةأو موافقتها بنقلها بعد تقدمي املرأة املعنية طلباً 

من السجن طفل يعيش مع سجينة أجنبيـة غـري مقيمـة     يخرجأن  يتعينعندما   -٢ 
املثلـى   تهوطنه، مع مراعـاة مصـلح  إىل إعادة الطفل النظر يف ، ينبغي افيه سجنت الدولة اليتيف 

 .هوبالتشاور مع أم
    

   السكان األصليني أقلياتن وم األقلياتالنساء اللوايت ينحدرن من فئات   - ٥ 
   )٥٤(القاعدة   

لســجينات اللــوايت ينحــدرن مــن خلفيــات لجيــب علــى ســلطات الســجن أن تــدرك أن  
  مــن التمييــز إذا  متعــددةاجِهن أشــكاالً دينيــة وثقافيــة خمتلفــة احتياجــات متباينــة وأــن قــد يــو   

األنشـطة  وتـنظِّم   االستفادة من الربامج واخلدمات اليت ترعى احتياجـات نـوع اجلـنس    أردنما 
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علــى ســلطات الســجن أن تقــدم بــرامج وخــدمات شــاملة تتنــاول هــذه          لــذا فــإن  .الثقافيــة
 .نات أنفسهن واجلماعات ذات الصلةاالحتياجات، بالتشاور مع السجي

    
   )٥٥(القاعدة   

 للتأكُّـد لسـجينات قبـل إطـالق سـراحهن وبعـده      ل تقـدم جيب استعراض اخلدمات اليت  
لسـجينات اللـوايت   ولالسـكان األصـليني    أقليـات لسـجينات اللـوايت ينحـدرن مـن     لمن مالءمتها 

وضــمان اســـتفادن منـــها، وذلـــك بالتشـــاور مـــع   معينـــة ينــتمني إىل مجاعـــات إثنيـــة وعرقيـــة 
 .ماعات ذات الصلةاجل
    

   احملاكمة النساء املوقوفات أو احملتجزات رهن -باء 
 ]من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ٩٣إىل  ٨٤القواعد  تكمل[
  

   )٥٦(القاعدة   
ــدرك     ــةاحملــددة  املخــاطرعلــى الســلطات ذات الصــلة أن ت ــيت   املتمثِّل ــداءات ال يف االعت

فتــرة احتجــازهن رهــن احملاكمــة، فتعتمــد تــدابري مالئمــة يف سياســاا  تواجههــا النســاء خــالل 
 ٥٨انظـر أيضـا القاعـدة    ( .وممارساا العملية لضمان سالمة هـؤالء النسـاء خـالل هـذه الفتـرة     

 .)أدناه، فيما يتعلق ببدائل االحتجاز رهن احملاكمة
      

     التدابري غري االحتجازية  - ثالثا  
   )٥٧(القاعدة   

ألوضـــاع أحكـــام قواعـــد طوكيـــو يف صــوغ وتنفيـــذ اســـتجابات مالئمـــة  ب يسترشــد  
يف إطار النظم القانونية للدول األعضاء خيارات تراعـي نـوع اجلـنس بشـأن      وتصاغ .ارمات
والبــدائل املتصــلة بــالتوقيف رهــن احملاكمــة وإصــدار      االستعاضــة عــن الــنظم الرمسيــة    تــدابري 

 .ن املتعلقة بتوفري الرعايةومسؤوليا ارماتمن األحكام، مع مراعاة تاريخ إيذاء العديد 
    

   )٥٨(القاعدة   
سـرهن  أُن عـ  ارمـات  تفصـل من قواعد طوكيـو، ال   ٣-٢مع مراعاة أحكام القاعدة  

وجيب تنفيذ سبل بديلـة   .اُألسريةوجمتمعان دون إيالء االعتبار الواجب خللفيان وروابطهن 
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 االستعاضــة عــن الــنظم الرمسيــة كنب جــرائم، مــن قبيــل تــدابري  النســاء اللــوايت يــرت  للتعامــل مــع
 .والبدائل املتصلة بالتوقيف رهن احملاكمة وإصدار األحكام، حيثما كان ذلك مالئماً وممكناً

    
   )٥٩(القاعدة   

مراكــز يف ، علــى ســبيل املثــال، وســائل احلمايــة غــري االحتجازيــة تســتخدمبوجـه عــام   
ــات   ــديرها هيئ ــواء الــيت ت ــة أو مؤسســات أخــرى     اإلي  تعــىنمســتقلة أو منظمــات غــري حكومي

وال تطَبـق التـدابري املؤقتـة    . باخلدمات اتمعية، حلماية النسـاء اللـوايت حيـتجن إىل هـذه احلمايـة     
 تبديـه اليت تشتمل على احتجاز امرأة لغرض محايتها إال عند الضرورة وبناًء على طلب صـريح  

مجيــع احلــاالت حتــت إشــراف الســلطات القضــائية أو غريهــا مــن  املــرأة املعنيــة، ويــتم ذلــك يف 
 .وقائية ضد إرادة املرأة املعنيةوال يتواصل تطبيق هذه التدابري ال .السلطات املختصة

    
   )٦٠(القاعدة   

مـن أجـل دمـج التـدابري غـري       ختص ارمـات موارد مالئمة البتكار بدائل مناسبة  تتاح 
مواجهـة   تضـع النسـاء يف  طلوبة ملعاجلة أكثر املشاكل شـيوعاً الـيت   االحتجازية مع التدخالت امل

البـدائل تنظـيم دورات عالجيـة وتقـدمي املشـورة إىل      تلـك  وقد تشمل . نظام العدالة اجلنائيةمع 
النساء ضـحايا العنـف العـائلي واالعتـداء اجلنسـي؛ وتقـدمي العـالج املناسـب إىل النسـاء اللـوايت           

 .تــوفري بــرامج تعليميــة وتدريبيــة لتحســني احتمــاالت تــوظيفهن  يعــانني مــن إعاقــات عقليــة؛ و 
دمات املخصصـة للنسـاء   وتأخذ هذه الربامج يف االعتبـار ضـرورة تـوفري الرعايـة لألطفـال واخلـ      

 .دون غريهن
    

   )٦١(القاعدة   
بالصـالحيات الـيت    يف حـق ارمـات،   اً، عنـد إصـدارها أحكامـ   احملـاكم  تتمتعجيب أن  

مثــل عــدم وجــود ســجل جنــائي وعــدم اخلطــورة النســبية  املخففــةالعوامــل  مراعــاةمتكِّنــها مــن 
وطبيعـة هــذا السـلوك، علــى ضــوء مسـؤوليات الرعايــة امللقـاة علــى كاهــل      اإلجرامــيللسـلوك  

 .النساء املعنيات وخلفيان االعتيادية
    

   )٦٢(القاعدة   
تـأثري  ي نـوع اجلـنس و  جيب حتسني برامج العالج اخلاصة بتعاطي املخـدرات الـيت تراعـ    

لنساء دون غريهـن يف اتمـع وكـذلك إمكانيـة اسـتفادة النسـاء       النفسية فيما خيص ادمات الص
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 االستعاضة عن الـنظم الرمسيـة  من هذا العالج، من أجل منعهن من ارتكاب اجلرائم وألغراض 
 .وإصدار أحكام بديلة حبقهن

    
     التدابري الالحقة إلصدار األحكام  - ١ 

   )٦٣(ة القاعد  
إجيابيـة مسـؤوليات    مراعـاةً  املبكِّـر اإلفراج املشـروط  املتعلقة بالقرارات  تراعي جيب أن 

كـي يـتمكّن    احملـددة الرعاية امللقاة على كاهل السجينات، إىل جانب احتياجـان االجتماعيـة   
 .االندماج يف اتمعإعادة من 

    
     أطفاالًيعلْن احلوامل والنساء اللوايت   - ٢ 

   )٦٤(القاعدة   
ــاًكــان ، حيثمــا يفضــل  ــة حبــق احلوامــل    ومالئمــاً ممكن ، إصــدار أحكــام غــري احتجازي

احتجازيـة إال يف احلـاالت الـيت    حبيـث ال ينظـر يف إصـدار أحكـام     والنساء اللوايت يعلْن أطفاالً، 
، مسـتمراً  خطَـر ر فيهـا املـرأة مصـد    تشـكِّل ، أو الـيت  يفـة عنتعترب فيها اجلرمية املرتكبة خطرية أو 

 تـوفِّر ترتيبـات مالئمـة   وجـود  ضـمان  يف ظل املصلحة املثلى للطفل أو األطفال، و مراعاةوبعد 
 .الرعاية هلؤالء األطفال

    
     ارمات القاصرات  - ٣ 

   )٦٥(القاعدة   
داخــل مؤسســات طفــال الــذين خيــالفون القــانون قــدر اإلمكــان جتنــب إيــداع األجيـب   
 .عند اختاذ قرارات بشأنهشاشة أوضاع ارمات القاصرات  وجيب مراعاة. عقابية

    
   السجينات األجنبيات  - ٤ 

    )٦٦(ة القاعد  
جيب بذل أقصى اجلهود للتصديق على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة      

فـال،  وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألط   ) ن(عرب الوطنية
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، الَّد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة،   ) ن(  
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احلمايـة القصـوى    يـوفِّر مبـا   اًتام تنفيذاًاملذكورة، من أجل تنفيذ أحكامهما  ) س(لالتفاقية املكمل
 .بالعديد من النساء األجنبيات بغية جتنب إحلاق أذى ثانويلضحايا االجتار باألشخاص 

    
     والتوعية والتقييمإجراء األحباث وإعداد اخلطط   -رابعا  

   عداد اخلطط والتقييمء األحباث وإإجرا  - ١ 
   )٦٧(القاعدة   

حنو النتائج حـول اجلـرائم    املوجهةجيب بذل اجلهود لتنظيم وتشجيع األحباث الشاملة  
نظـام العدالـة   مـع  مواجهـة  الـدخول يف  اليت ترتكبها النساء، وحول األسـباب الـيت تـدفعهن إىل    

ـا   تتسـم ى النسـاء، واخلصـائص الـيت    التجرمي الثانوي والسجن علـ  خيلّفهااجلنائية، واآلثار اليت 
، حبيـث  ميـدان اجلرميـة  ، وكذلك الربامج اليت تصمم لتقليص إمكانية عودة النسـاء إىل  ارمات
 فعـال هذه األحباث أساساً إلعداد اخلطط ووضع الربامج وصـوغ السياسـات علـى حنـو      تشكِّل

 .يف اتمعارمات يستجيب الحتياجات إعادة اندماج 
    

   )٦٨(القاعدة   
جيــب بــذل اجلهــود لتنظــيم وتشــجيع األحبــاث حــول عــدد األطفــال الــذين يتضــررون    
نظام العدالة اجلنائية وحبسهن بوجه خاص، واآلثار الـيت  يف مواجهة مع أمهام دخول بسبب 

خيلّفها هذا الوضع على األطفال، من أجل املسامهة يف صـوغ السياسـات ووضـع الـربامج الـيت      
 .يف االعتبار املصلحة املثلى هلؤالء األطفالتأخذ 

    
   )٦٩(دة القاع  

ــام     ــذل اجلهــود للقي ــيم   علــى حنــو جيــب ب التوجهــات  وإشــاعةدوري باســتعراض وتقي
االسـتجابة الحتياجـات    فعاليـة ومـدى   املـرأة اإلجرامـي  واملشكالت والعوامل املرتبطـة بسـلوك   

وصمة العـار الـيت تلحـق    اهلن، من أجل تقليص يف اتمع، وكذلك أطف ارماتإعادة اندماج 
مـع  مواجهـة   يفتلـك النسـاء    دخـول بسـبب  مجيعـاً  علـيهم  الواقـع  واألثر السليب  ن وبأطفاهلن

 .نظام العدالة اجلنائية
    

───────────────── 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، الَّد   ) س(  
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   التدريبتوفري فرص وتبادل املعلومات و التوعية  - ٢ 
   )٧٠(القاعدة   

سـباب الـيت تـدفع بالنسـاء إىل     جيب توعية وسائل اإلعالم واجلمهور حـول األ   -١ 
ــة بالتصــدي هلــذه        ــة وحــول أجنــع الســبل الكفيل ــة اجلنائي الوقــوع يف شــرك خمالفــة نظــام العدال

 مراعـاة يف اتمـع، مـع    ناملخالفات، وذلك من أجل متكني هؤالء النسـاء مـن إعـادة انـدماجه    
 .املصلحة الفُضلى ألطفاهلن

ــدة   نشــر وتعمــيم األحبــاث وا  يشــكِّلجيــب أن   -٢  ــة حــول املمارســات اجلي ألمثل
عناصــر شــاملة يف السياســات الــيت ترمــي إىل حتســني النتــائج املُتوخــاة وحتقيــق العدالــة للنســاء     

 .للمجرماتنائية وألطفاهلن يف عمليات تصدي نظام العدالة اجل

تزويــد وســائل اإلعــالم واجلمهــور واجلهــات الــيت    ، علــى حنــو منــتظم، جيــب  -٣ 
ــةً يف األمــور املتعلقــة بالســجينات   تتحمــل مســؤوليةً مهن  ــة حــول   وارمــاتي مبعلومــات واقعي

 .طّيها هذه القواعد وحول تنفيذهااملسائل اليت تغ

، تكـون  تنفيذ برامج تدريبية بشأن هذه القواعد ونتائج األحبـاث وجيب وضع   -٤ 
تـهم ـا وشـحذ    من أجـل توعي ملسؤولني ذوي الصلة القائمني مبهام العدالة اجلنائية إىل ا موجهة

  .هاباألحكام الواردة في مهمهم للعمل
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