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  رة معلومات أساسيةمذكّ

  اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين بقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

   ٢٠١٢فرباير / شباط٢ ‐يناير / كانون الثاين٣١فيينا، 

  
  اخللفية  -١

 واملعنون، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١املؤرخ  )١(٦٥/٢٣٠ من منطوق قرارها ١٠طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
ئ فريق خرباء ، إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنش"نع اجلرمية والعدالة اجلنائيةملمؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر "

 والقانون الدويل  العضوية لتبادل املعلومات عن أفضل املمارسات، وكذلك التشريعات الوطنيةحكوميا دوليا مفتوح
ل إليه يف جمال علم  لتضمينها آخر ما مت التوّصالسجناءالساري، وعن تنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة 

  .اإلصالح وأفضل املمارسات بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقا
فيما يلي باسم يشار إليه (ماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية ومن أجل متهيد الطريق ملناقشات اجت

، طلبت األمانة إىل الدول األعضاء تقدمي معلومات عن أفضل املمارسات، وكذلك التشريعات الوطنية والقانون ")االجتماع"
ملحوظات "بعنوان ت ورقة كما أعدَّ. جناءالسالدويل الساري، وعن تنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة 

م يف املمارسات اجليدة املعترف هبا دوليا  تبني التقدُّ،"وتعليقات بشأن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
لكل واحدة من القواعد، وتسلط الضوء على اإلشارات إىل الصكوك الدولية األحدث عهدا، وذلك مبساعدة خبري 

وجرى . استشاري، وهو الربوفيسور أندرو كويل، مدير املركز الدويل لدراسات السجون، جامعة إسكس، اململكة املتحدة
رة املعلومات األساسية هذه، ملذكِّلتزويد األمانة مبدخالت إضافية عدد من املشاورات مع خرباء دوليني  ٢٠١١خالل عام 

 منع اجلرمية والعدالة لتقدميها إىل جلنةه ويف إعداد توصياته بشأن اخلطوات املقبلة اليت ُيقصد هبا مساعدة االجتماع يف مناقشات
 .٢٠١٢يف عام يف دورهتا احلادية والعشرين، اجلنائية 

   

───────────────── 
بشأن االستراتيجيات الشاملة ملواجهة  من إعالن سلفادور ٤٩ُوجِّه هذا الطلب إىل اللجنة بالصيغة نفسها الواردة يف الفقرة  )٢( 

، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري: التحديات العاملية
قرار ب مرفقوإعالن سلفادور . ٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ إىل ١٢ومعاملة اجملرمني، الذي ُعقد بسلفادور، الربازيل، يف الفترة من 

 .٦٥/٢٣٠ العامة اجلمعية
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    يف هذا الصددتطّور استخدام االحتجاز والقواعد املنطبقة  -٢
   عن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءتارخييةحملة   ١-٢

نتيجة لعملية تطويرية طويلة بدأت يف ") القواعد"فيما يلي باسم يشار إليها ( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء كانت
) اللجنة الدولية للعقوبة واإلصالحا بعد فيممسيت أ(العمل الذي اضطلعت به اللجنة الدولية لإلصالح ب ١٩٢٦عام 

. ١٩٤٩صة يف عام حتديث إضايف قامت به جلنة خرباء خمصَّإجراء  وكذلك )٢(،١٩٣٣ عام إجراء مراجعة يفواستمرت مع 
اليت اعتمدها ، ا للقواعدمنقَّح، مشروعا ١٩٥١ قبل حلها بفترة وجيزة يف عام )٣(وطرحت اللجنة الدولية للعقوبة واإلصالح،

 ووافق عليها اجمللس االقتصادي ،١٩٥٥ يف هناية املطاف مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف عام
  )٤(.١٩٥٧واالجتماعي يف عام 

عايري املوسرعان ما أصبحت القواعد، على الرغم من أهنا مل تكن ملزمة قانونا، معترفا هبا باعتبارها النموذج الذي تقاس عليه 
هذه  عامة، لغة فبصفة. ملحوظن بنجاح  عاما، اجتازت القواعد اختبار الزم٦٠وعلى مدى أكثر من . خرى ملعاملة السجناءاأل

 عليها عندما وافق اجمللس االقتصادي كان باألمهية ذاهتا اليت  ال يزالمبادئوما تنص عليه من القواعد بسيطة وسهلة الفهم، 
  . ألول مرة على القواعدواالجتماعي

ال  إجراءات التنفيذ الفعَّ)٥(،١٩٨٤/٤٧راره  اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف ق١٩٨٤در اإلشارة إىل أنه يف عام وجت
 )٦(.على الصعيد الوطينتحديات ترمجة القواعد إىل أحكام وممارسات ل استجابة ،للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

وبغية التحقق . ع الدول األعضاء على إضفاء الطابع املؤسسي على القواعد يف نظامها اخلاصنت اإلجراءات أحكاما تشجِّوتضمَّ
من التقدم احملرز يف تنفيذ القواعد، دعيت الدول األعضاء أيضا إىل إبالغ األمني العام كل مخس سنوات مبدى تطبيق القواعد 

ا على استبيانات كانت األساس خلمسة استقصاءات أجريت يف وقُدمت هذه املعلومات رد.  تنفيذهاصودفت يفوبأية صعوبات 
 )٧(.كما نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أيضا يف عدة تقارير بشأن تنفيذ القواعد. ١٩٩٠ىل عام  إ١٩٧٠الفترة من عام 

   
───────────────── 

 .١٩٣٤القواعد عام ب" أحاطت علماً"عصبة األمم  )٢( 
   على حنو غري رمسي، إىل األمم املتحدة مشكَّلة، وهي منظمة حكومية دولية صالحاللجنة الدولية للعقوبة واإلانتقلت وظائف  )٣( 

 .١٩٥٠يف عام 
لمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق الوثائق الرسيمة ل، األمم املتحدة، )٢٤-د( جيم ٦٦٣ واالجتماعي قرار اجمللس االقتصادي )٤( 

 ).١٩٥٧ (E/3048 من النص اإلنكليزي، وثيقة األمم املتحدة ١١، صفحة ١رقم 
 .مني وجلنة منع اجلرمية ومكافحتهااعُتمدت اإلجراءات على أساس توصيات مؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملر )٥( 
 انتباه الدول  اجلمعيةالذي تسترعي فيه، ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٢٠ريخ بتا) ٢٦-د (٢٨٥٨انظر أيضا قرار اجلمعية العامة  )٦( 

 .ال يف إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحيةاألعضاء إىل القواعد وتوصي بتنفيذها الفعَّ
، استخدام إضافةيف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير األمني العام، وقواعدها ثال معايري األمم املتحدة انظر على سبيل امل )٧( 

 .E/CN.15/1996/16/Add.1وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، الوثيقة 
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  حقوق اإلنسان ذات الصلة ورصدها مبعايري فيما يتعلقالتطور   ٢-٢
لى إشارات إىل وي ع، على جمموعة واسعة من االتفاقيات واإلعالنات واملبادئ اليت حتت١٩٥٧وافقت األمم املتحدة، منذ عام 

 ويوّسعيوضح البعض اآلخر ها عندما أُقرت القواعد ألول مرة؛ و يتناول البعض منها قضايا ذات صلة مل ُينظر فيمعاملة السجناء،
انظر ( باألشخاص احملرومني من حريتهم بعّدة سبل، إىل املوظفني املعنيني، أخرىواردة يف القواعد؛ فيما تشري مبادئ عامة 

، املبادئ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١١ فعلى سبيل املثال، اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها ).املرفق
ومنذ .  بغية تسهيل تنفيذها على حنو كامل،وتوضح تلك املبادئ األساس الذي تستند إليه القواعد. األساسية ملعاملة السجناء

الفجوة فيما يتعلق مبعاملة ") قواعد بانكوك("لتدابري غري االحتجازية للمجرمات  قواعد معاملة السجينات واسدَّت، ٢٠١٠عام 
  )٨(.السجينات

، اعتمدت األمم املتحدة الربوتوكول االختياري ٢٠٠٢ففي عام . احملتجزينوهناك أيضا ترتيبات للرصد املستقل ملعاملة 
ودخل الربوتوكول حيز النفاذ . قاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال

 نظاما للزيارات املنتظمة إىل أماكن االحتجاز من جانب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من وأرسى، ٢٠٠٦يف عام 
 تكّمله زيارات منتظمة ومستمرة  التابعة للجنة مناهضة التعذيب،،ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  .جتريها جمموعات تفتيش مستقلة وطنية
، من قبيل قواعد السجون األوروبية جمللس أوروبا، تعزز القواعد، )املرفقانظر (واملعاهدات واملعايري اإلقليمية حلقوق اإلنسان 

فرادى للمعايري الدولية بشأن معاملة الدول ذ بينما متثِّل اهليئات القضائية اإلقليمية مرجعية مفيدة أخرى لقياس مدى تنفي
ويف األمريكتني، تضطلع حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان هبذا الدور، بينما يف أوروبا تضطلع احملكمة . السجناء

  .سوابق مهمة بشأن السجناءقضايا تشكل وقد بتَّت اهليئتان يف . األوروبية حلقوق اإلنسان بدور مماثل
، وهتتم اهتماما متزايدا ١٩٦١ريكتني، تقوم جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بزيارات مراقبة للبلدان منذ عام ويف األم

 الدول األعضاء يف جملس أوروبا، تتوىل اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو وداخل. بالوضع يف السجون يف املنطقة
ويف عام .  معايري حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجازمراعاة، رصد ١٩٨٩ليت تأسست يف عام العقوبة الالإنسانية أو املهينة، ا

وتنشر كل من هذه . أحوال السجونب معنياً، عينت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب مقرِّرا خاصا ١٩٩٧
وعالوة على . ع مفيدة لتفسري مضمون القواعد هذه التقارير مراجومتثل. اهليئات تقارير تصف ظروف االحتجاز وتعلق عليها
لنموذجية الدنيا تنقيح وحتديث قواعد األمم املتحدة ال ألمريكا الالتينيةذلك، تسهم مبادرات إقليمية، مثل اللجنة الدائمة 

 .، يف النقاش حول إمكانية تنقيح القواعدملعاملة السجناء
   

───────────────── 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة  )٨( 
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  ١٩٥٧نذ عام التغريات والتطورات يف استخدام االحتجاز م  ٣-٢
. شهدت طبيعة االحتجاز واستخدامه تغريا كبريا يف عدد من اجلوانب يف كثري من البلدان على مدى السنوات الستني املاضية

ففي املقام األول، طرأت زيادة كبرية يف العدد اإلمجايل لألشخاص احملتجزين يف السجون، وهو ما جيسد جزئيا الزيادة 
.  يف كثري من البلدان املتبعةقمعية إىل السياسات اجلنائية األكثر عامل عموما، ولكنه يعود أيضا يف عدد سكان الاملتسارعة

 أعدادهم تتزايدنزالء السجون  أنَّعشرة ماليني سجني يف العامل، وإىل أنه يوجد اآلن ما يزيد على وتشري التقديرات املوثوقة 
  )٩(.كلهايف القارات اخلمس 

.  املساجني عددففي العديد من الواليات القضائية، مل تواكب سعة السجون الزيادة يف. ةتائج عّدوقد كان هلذه الزيادة ن
 من تدهور يف ظروف كثري من السجناء، مبا يف ذلك عدم كفاية يترتب عليهوأدى هذا إىل اكتظاظ واسع النطاق وما 

ويف . والتدريب على اكتساب املهارات والعمل ونقص املرافق الطبية وحمدودية فرص احلصول على التعليم السكىنمنشآت 
  .كثري من البلدان هناك سجون تعود إىل قرون مضت ومل تتم صيانتها على النحو الصحيح

ففي كثري من البلدان، زاد عدد الشباب .  املساجنيصفات كبرية يف تغّيراتوطوال هذه الفترة، كانت هناك أيضا 
 تزال من ال الغالبية العظمى من السجناء  فإنَّويف الوقت نفسه. ة غري متناسبةزيادواألحداث وكذلك النساء يف السجون 

، اعُتمدت ١٩٥٧ويف عام . بناء السجون وإدارهتاهبا الذكور البالغني، وهي حقيقة ال تزال تؤثِّر على الطريقة اليت يتم 
بيئة للشباب والنساء وغريهم من الفئات الضعيفة يف  ملا السجناء البالغني الذكور، مع منح قليل من االنتباه مع مراعاةالقواعد 
  . من احتياجات خمتلفةالسجون

 مشكلة أكثر حدة على مدى السنوات الستني لذي كان على الدوام ضعيفا عموما،اوقد أصبح الوضع الصحي للسجناء، 
أو املصابني  ، أو غريها من املوادتخدِّرا والسجناء مدمين امل،املاضية، حيث أصبحت السجون تتسم بانتشار األمراض املعدية

  . عقليةبأمراض
مواطين البلد غري وعالوة على ذلك، ونتيجة للسفر الدويل وحركة الناس على املستوى العاملي، زادت نسبة السجناء من 

  .ويف بعض البلدان، ينتمي أكثر من نصف مجيع السجناء إىل هذه الفئة. الذي ُيسجنون فيه
 العملية القضائية، مبا يف ذلك الصعوبات يف احلصول على املساعدة القانونية، إىل تزايد نسبة وأدت حاالت التأخري يف

  .ويف بعض الواليات القضائية، تصل هذه النسبة إىل سبعني أو مثانني يف املائة. السجناء الذين ينتظرون احملاكمة
 سن  فإنَّونتيجة لذلك. ا احلبس مدى احلياةا، مبا فيهوهناك نسبة متزايدة من السجناء الذين يقضون اآلن عقوبات طويلة جد
 خدمات التمريض والرعاية الطبية  إىل السجناءحيتاجالسجناء يف العديد من الواليات القضائية يف تزايد، ويف بعض احلاالت، 

  .للمحتضريناليت ُتمنح 

───────────────── 
 )٩( World Prison Population List )اإلصدار التاسع( ،Roy Walmsley٢٠١١مايو /، املركز الدويل لدراسات السجون، أيار. 
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 يف عدد من ، األمثلة على ذلكومن. من البلدانوكانت هناك أيضا تطورات كبرية يف الطريقة اليت تدار هبا السجون يف كثري 
 يف عزلة ويف كثري من األحيان هو االرتفاع الكبري يف عدد السجناء احملتجزين يف ظروف أمنية مشددة، ،الواليات القضائية

له هؤالء ويربَّر ذلك بالتهديد الذي ميكن أن يشك.  شخص آخرتامة أو يف وجود احلد األدىن من االتصال املباشر مع أيِّ
السجناء إذا متكنوا من اهلرب، أو اخلطر الذي يشكلونه على غريهم من السجناء أو املوظفني، أو ما هلم من تأثري على غريهم 

  .من السجناء، أو بسبب خطورة اجلرائم اليت ارتكبوها
ي واإللكتروين، ومن حيث وأخريا، أصبحت الترتيبات األمنية العامة يف معظم البلدان أكثر تطورا من حيث األمن املاد

 .القيود، املادية منها وغري املادية، املفروضة على حتركات فرادى السجناء
   
    األعمال التحضريية الجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل  -٣
  الردود الواردة من الدول األعضاء  ١-٣

 وعلى )١٠(٢٠١١مارس / آذار٨الشفوية املؤرخة ا على املذكرة  رد٢٨، تلقت األمانة ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩حىت 
. ٦٥/٢٣٠ من منطوق قرار اجلمعية العامة ١٠ املثارة يف الفقرة املسألة بشأن طلب معلومات عن )١١(التذكري الالحق هلا،

وإستونيا، رجنتني، األ: وأبلغت البلدان التالية عن تشريعاهتا الوطنية اخلاصة وأفضل ممارساهتا بشأن عمليات معاملة السجناء
ند، وجنوب أفريقيا، والدامنرك، حرين، والربازيل، وبلجيكا، وتايلإكوادور، وأملانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوإسرائيل، و

وسويسرا، وشيلي، والصني، وغواتيماال، وفنلندا، وكندا، ولبنان، ومصر، واملكسيك، واململكة املتحدة، وموريشيوس، 
  .اليات املتحدة األمريكية، والياباننيوزيلندا، والوووالنمسا، 

 جتسد التطورات لكيومل يعلِّق كثري من البلدان على تنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء القائمة 
ن، وأبدت الدامنرك، لدى اإلبالغ عن سياساهتا املتعلقة بالسجو. األخرية يف جمال العلوم اإلصالحية وأفضل املمارسات

، اقترحت الدامنرك )د (٨فيما خيص القاعدة فعلى سبيل املثال، . بعض القواعد أحكام فاققانوهنا الوطين  أنَّ تعليقات مؤداها
تقادماً القواعد املتقادمة  أنَّ وذكرت فنلندا. من اتفاقية حقوق الطفل) ج (٣٧أن ُتستبدل صيغتها بتلك الواردة يف املادة 

وأعربت أيضا .  اجملاالت اليت تتطلب أحكاما جديدة متامادسيحدِّ إجراء تقييم لزم تنقيحها، وأنَّ اليت يوحدها هي واضحاً
وأعربت نيوزيلندا عن . ةي إىل خفض مستوى القواعد احلاليلزمة جديدة قد يؤدِّوضع اتفاقية دولية ُم أنَّ عن قلقها من
وأشارت الواليات . ة فعالمسامهة للدول األعضاء أن تسهم اح، لكي تتن يرسي االجتماع عملية ملراجعة القواعدرغبتها يف أ

.  أن تراعي مسألة النساء يف السجون، وأن تشري، كحد أدىن، إىل قواعد بانكوكالقواعد ينبغي أنَّ املتحدة األمريكية إىل
د جتعل من الصعب يف هذه املرحلة  األزمة املالية العاملية احلالية قالقواعد متقدمة على حنو الفت لالنتباه وأنَّ أنَّ واعُترب

  .الدخول يف مناقشة بشأن تنقيحها
───────────────── 

 .CU/2011/26الوثيقة  )١٠( 
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠ بتاريخ CU 2011/182الوثيقة  )١١( 
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 جنوب أفريقيا والصني وفنلندا واملكسيك واململكة املتحدة وموريشيوس والنمسا بلدان مبلغة عديدة، من بينها توأشار
 ومع ذلك، ،و تأثرت هبا تأثرا كبريا الوطنية بشأن معاملة السجناء تستند إىل القواعد أاتشريعاهت أنَّ ونيوزيلندا واليابان، إىل

 املشاكل املستمرة يف تطبيق األحكام الوطنية ترجع أساسا إىل االكتظاظ املزمن يف كثري من السجون وعدم كفاية البىن فإنَّ
  .التحتية يف السجون

ب عليه دارة السجون االحتادية مت التغلُّ االكتظاظ يف إأنَّبومن بني املمارسات الوطنية اجليدة املبيَّنة يف الردود، أفادت األرجنتني 
لمساحات املخصصة، مع مراعاة مؤشرات اللجنة الدولية للصليب األمحر،  من خالل تطوير معايري ل٢٠٠٧ عام نهايةببنجاح 

  .وتوزيع السجناء على حنو أفضل
 بلجيكا واستحدثت. فة يف سجوهنا فئة عمل خمتل٥٠ومتنح النمسا اهتماما خاصا إلمكانية عمل السجناء، وأفادت بوجود حنو 

ويف . بني األبوين وأطفاهلما مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز األواصر ،السماح بالزيارات العائلية املنتظمة جلميع السجناء
  . العقوبةإنفاذتحمل أيضا املسؤولية عن تنظيم ي و وجمانية للسجناءم حمام عام مساعدة قانونية كاملةيقدالربازيل، 

). اإلشراف اجملتمعيجمال املبادرة االستراتيجية يف (اإلشراف اجملتمعي جمال شارت كندا إىل تنفيذ منوذج جديد للتدريب يف وأ
ضمان ل و احملليلتقدمي خدمات للمجرمني املوضوعني حتت إشراف اجملتمعمراكز لإلبالغ اليومي  ٢٠٠٨وأنشئت يف عام 
  .الذي يشكلونه مستوى اخلطر مراعاة مع املسؤولية عنهم،

تتناول خمتلف االحتياجات األساسية للسجناء، من قبيل ظروف املعيشة ، " تدبرياً الستعادة الكرامةأحد عشر" شيلي واعتمدت
واخلدمات الصحية يف الصحية والساعات اليت يقضيها السجني خارج الزنزانة، واملساعدة الروحية، إىل جانب حتسني الرعاية 

  .السجونار إطحاالت الطوارئ يف 
 اخلاص "منوذج العناية املتكاملة"وعرضت إكوادور منوذجها املسمى .  تدابريها الرامية إىل منع التعذيبعنوأبلغت الصني 

 وتعزيز القدرات الفردية لكل شخص ياة يف مراكز التأهيل االجتماعي حتسني نوعية احلالذي يهدف إىلاحملرومني من حريتهم، ب
  .مج من جديد يف اجملتمعحمروم من حريته كي يند

 كونفيكتوس والتعاون مع املنظمة غري احلكومية ، تارتوسجن يف خدِّراتوأشارت إستونيا إىل وحدة إعادة تأهيل متعاطي امل
وعلى وجه اخلصوص، . األيدز/ وفريوس نقص املناعة البشريةخدِّرات أنشطة العمل اجلماعي بشأن تعاطي املألغراض إستونيا

الفريوس يف السجون عن ذلك اختبار فريوس نقص املناعة البشرية واملساعدات الطبية املتاحة للمرضى املصابني بأسفرت ممارسة 
  .٢٠٠٣ليت متنحها منظمة الصحة العاملية لعام حصول سجن تارتو على جائزة أفضل املمارسات ا

ة على العدد الكبري على حنو غري متناسب من السجناء ولدى أملانيا برنامج معزَّز للتعلّم اإللكتروين يف السجون عاد بفائدة كبري
ديد وتسجيل السجناء املسنني ويف غواتيماال، مت حت.  تعليمهم، وخاصة أنه يسمح بوترية فردية للتعلميعانون من قصور يفالذين 

  .بغية توفري رعاية خاصة هلم مبا يستجيب ملتطلباهتم الصحيةتسجيالً سليماً 
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وبينت . ر سريرا لكل سجني يف السجون اإلسرائيلية الدولة مطالبة بأن توفّ أن٢٠٠٧َّحملكمة العليا يف عام ويف إسرائيل، أعلنت ا
  . احلق يف النوم على سرير هو أحد املعايري الدنيا للمعيشة والكرامةاحملكمة يف قرارها أنَّ

عاما، على أساس التزام طوعي باالضطالع  ٣٤ و١٨ بني سنهمي للمجرمني الذين تتراوح  وأبلغت إيطاليا عن مشروع جتريب
من ارتكبوا مفتوحا أمام " بروغيتو جيوفاين"وكان املشروع . بأنشطة حمددة تتعلق بالتعليم والعمل وباحترام القواعد الداخلية

  . واألقل خطورة، وكان يهدف إىل إعادة دجمهم يف اجملتمعجرائم ألول مرة
  .اء على األمية بني السجناء وإىل إمكانية متابعة الدراسات العليا يف السجنوأشار لبنان إىل اجلهود املبذولة للقض

ويف جنوب أفريقيا، نفَّذت إدارة اخلدمات اإلصالحية استراتيجية متعددة اجلوانب للقضاء على اكتظاظ السجون تشمل، يف 
شراف اإلصالحي اجملتمعي، وتشجيع إجراء  أحكام بديلة، وتعزيز اإلحتويل عقوبة السجن إىلمجلة أمور، حتسني االستفادة من 

  .حوار وطين حول أسباب احلبس كعقوبة
دخلةً أحكاما جديدة ُيعترب مبوجبها العمل يف السجن واملشاركة يف الدورات التدريبية ، ُمعقوباهتارا قانون سويسرا مؤخَّحت ونقَّ

  .أمرين هلما قيمة متساوية لغرض إعادة التأهيل
 . وكذلك احلد من العنف،الضرر الذايتراجمها الرامية إىل منع االنتحار، والتعامل مع ة على بوركزت اململكة املتحد

    
  املشاورات  ٢-٣

اجتماع فريق خرباء رفيع ، ٢٠١١أغسطس / آب٥ إىل ٣، يف الفترة من يةمهورية الدومينيكاجلُعقد يف سانتو دومينغو، 
 .ع لفريق اخلرباء احلكومي الدويلربازيل، كخطوة حتضريية هلذا االجتمامبساعدة مالية من حكومة الاملستوى بشأن القواعد، 

 فضال عن مراقبني ،ي الكاريبو بلدا من بلدان أمريكا الالتينية ١٥خرباء من اع فريق اخلرباء الرفيع املستوى  اجتموشارك يف
 ومنظمة ،ي الحيات والسجون يف الكاريب ورابطة رؤساء دوائر اإلص،من املؤسسة الدولية للقانون اجلنائي وإصالح اجملرمني

 ومفوضية األمم املتحدة حلقوق ، ومعهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني التابع لألمم املتحدة،الدول األمريكية
لزم فيها  حتديد املمارسات اجليدة بشأن التنفيذ يف املنطقة واستكشاف اجملاالت اليت قد ي واستهدف االجتماعاإلنسان،

إجياد سبل لضمان تنفيذ القوانني احلالية على حنو كامل يف إىل وجرى التشديد على احلاجة . حتديث القواعد أو استكماهلا
 اليت حتظى باالعتراف والقبول يف مجيع أحناء العامل ، شيء يهدد سالمة القواعدوُشدد على ضرورة عدم القيام بأيِّ. املنطقة

 من املفيد مراعاة التطورات األحدث عهدا  سيكونويف الوقت نفسه، خلص اخلرباء إىل أنه. قد أمهيتهاواليت مل تتقادم أو تف
وأشري إىل إمكانية القيام بذلك عن طريق استخدام وثائق إقليمية، من قبيل املبادئ واملمارسات . وأفضل املمارسات احلالية

  )١٢(.يف األمريكتنيالفضلى املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم 

───────────────── 
  ،  لدوراهتافترة العادية احلادية والثالثني بعد املائةالل  خالنسانجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلوافقت عليها  )١٢( 

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٤-٣
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أبانو تريمي، (، وعلى هامش اجتماع نظمته منظمة الصحة العاملية عن الصحة يف السجون ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣ويف 
 خبريا للتعليق على القواعد املتعلقة بالصحة، ١٥، ُعقد اجتماع للمشورة التقنية بني )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥- ٤إيطاليا، 

 الذي ،وأحيلت التعليقات اليت أدىل هبا اخلرباء إىل األمانة قبل اجتماع فريق اخلرباء. ٨٢ و٥٢ و٣٢ و٢٦- ٢٢اعد وال سيما القو
 كخطوة أخرى يف التحضري هلذا االجتماع، وحضره مثانية عشر خبريا من ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ و٦ُنظّم يف فيينا يومي 

القواعد ال تزال  أنَّ وكانت الرسالة الواضحة اليت انبثقت عن اجتماع فريق اخلرباء هي. خمتلف البلدان واملنظمات غري احلكومية
وحثَّ بعض اخلرباء على . ون بيئة السجيف إطاروأهنا النقطة املرجعية الرئيسية من حيث قياس املعايري الدنيا  العايلحتظى بالتقدير 

القواعد احلالية سوف تفقد مكانتها  أنَّ  وأكدوا علىالدولية،ضرورة احلرص على عدم تقويض سالمة القواعد احلالية ومكانتها 
 وقتا طويال تستغرق حول قواعد أكثر حداثة قد يؤدي إىل عملية التفاوض أنَّ نييف حوشرعيتها إذا كانت مفتوحة للنقاش، 

 القواعد يف سياق بوجوب تفسريوإقرارا منهم . من معايري أخالقية عالية ملعاملة السجناءلوقت طويل وإىل حرمان اجملتمع الدويل 
اق الفهم احلايل ملا تقوم عليه املمارسة اجليدة يف إدارة تطّور القانون الدويل والتشريعات الوطنية املتعلقة بالسجن، وكذلك سي

  .السجون، اقترحوا إمكانية وضع تعليقات تفسريية
حتّدد، على أساس التصّورات املتواضع على قبوهلا " سوى أن ١٩٥٧حتاول يف عام د مل القواع أنَّ  خرباء آخرين رأوابيد أنَّ

ألنظمة املعاصرة األكثر صالحا، ما يعترب عموما خري املبادئ والقواعد العملية يف عموما يف أيامنا هذه والعناصر األساسية يف ا
يف ضوء التطورات العديدة يف جمال إلعادة نظر  ب أن ختضع احلل األمثل يتطلَّوأنَّ )١٣(،"معاملة املسجونني وإدارة السجون

 بعض صيغة القواعد أصبحت متقادمة وأنَّ أنَّ ربواكما اعت. حقوق اإلنسان والعلوم اجلزائية خالل األعوام الستني املاضية
أقرَّت بينما  مراجعة كاملة للقواعد، إجراءومن بني املؤيدين لتنقيح القواعد، فضَّل البعض . األحكام مل تعد كافية أو مقبولة

حل وسط، اقترح عدد من وك.  من القواعدمتاماًاألغلبية بوجود صعوبات يف التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن جمموعة جديدة 
  . مع التركيز على التعديالت املطلوبة على وجه أكثر إحلاحا،للقواعد" حمددة األهداف"اخلرباء إجراء مراجعة 

    
  خيارات للنظر فيها من ِقبل اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل  -٤

فيما يتعلق بتنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا السارية  يف اخليارات التالية  النظَريودُّ االجتماع  لعلَّم،قدَّيف ضوء ما َت
 هبذا الصددتقدمي توصيات يف  و، حبيث جتسد التطورات األخرية يف جمال العلوم اإلصالحية وأفضل املمارساتالسجناءملعاملة 

قواعد كبند يف جدول أعمال مؤمتر األمم ضافية بشأن تنقيح التوصية ممكنة بإدراج مناقشات إاجلرمية، مبا يف ذلك منع إىل جلنة 
  .٢٠١٥املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املزمع عقده يف عام 

───────────────── 
 .١القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مالحظات متهيدية، الفقرة  )١٣( 
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نوقشت آلخرة مرة أثناء قد  و)١٤(تكرر اإلعراب عنهافكرة وجود اتفاقية بشأن معاملة السجناء هي فكرة  أنَّ بالنظر إىل  - ألف
 تكون يف خيار وضع صك ملزم  النظَريودُّ  االجتماَعلعلَّ، ٢٠١٠ يف سلفادور دي باهيا يف عام مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر

 مبوجبه بضمان توافر معايري معينة يف أماكن االحتجاز وقبول الزيارات التفتيشية من خالل نظام للتقييم  ملزمةالدول األطراف
  .املتبادل

وأحد مناذج هذا اخليار ميكن أن . د على حنو كامل وإعادة صياغتها الفنيةيف إعادة هيكلة القواعخيار آخر يتمثل و  -باء
 جمموعة معادة هيكلتها من القواعد النموذجية الدنيا  فإنَّووفقا لذلك النموذج). ٢٠٠٦(سجون يكون القواعد األوروبية لل

  :ستحتوي على األجزاء الرئيسية التالية
 نسان املدرجة يف املرفق حقوق اإل تشري إىل مجيع معايريديباجة • 
 ملبادئ األساسية ملعاملة السجناءاليت قد تستند إىل ااسية املتعلقة مبعاملة السجناء، قسم جديد يتضمن املبادئ األس • 
جنبـا  ) قواعـد عامـة التطبيـق    (احلايلقسم عن ظروف السجن يتضمن العديد من القواعد املوجودة يف اجلزء األول           • 

، القـسم ألـف   )قواعـد تنطبـق علـى فئـات خاصـة      (احلـايل ن القواعد الواردة يف اجلـزء الثـاين   إىل جنب مع العديد م  
 )السجناء املدانون(

 قسم عن الرعاية الصحية • 
 قسم عن حسن النظام • 
 قسم عن اإلدارة واملوظفني • 
 قسم عن التفتيش واملراقبة • 
  حقوق السجناء رهن احملاكمةقسم عن • 
 اصة بالسجناء املدانني احلقوق اخلقسم عن • 

كون هناك أقسام جديدة لتشمل القواعد تهذا القرار ما إذا كان ينبغي أن وسيحدد . وسيتعني اختاذ قرار بشأن نطاق القواعد
 مثل املصابني بأمراض عقلية، واحملتجزين ألسباب تتعلق بقوانني اهلجرة، واملوقوفني يف مراكز الشرطة وغريها من بفئاتاملتعلقة 

  . واملعتقلني من دون أن توجَّه هلم هتمة حمددة،اكن االحتجاز، واملعتقَلني ألسباب غري جنائيةأم
. احلاليةلعديد من القواعد ا إجراء إعادة نظر واسعة النطاق يف أن تسعى الدول األعضاء إىل ميكن أن يتوقعويف إطار هذا اخليار، 

؛ والفصل ٦يف القاعدة الوارد ، واملبدأ األساسي )٩٥ و٩٤ و٤لقواعد ا(وقد يشمل ذلك، من بني أمور أخرى، نطاق القواعد 
───────────────── 

، ١٩٧٠أغسطس / آب٢٦-١٧، كيوتو، اليابان، ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمنيالرابع مؤمتر األمم املتحدة : انظر على سبيل املثال )١٤( 
 ٢٧، هافانا، كوبا، ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمنيالثامن مؤمتر األمم املتحدة  و،A/CONF.43/5 (1971)،  العامةتقرير من إعداد األمانة

 .A/CONF.144/28/Rev.1 (1991)،  العامة، تقرير من إعداد األمانة١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ -أغسطس /آب
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؛ وحظر )٨٢ والقاعدة ٢٦ إىل ٢٢القواعد من (؛ واخلدمات الطبية )٩القاعدة (؛ وأماكن االحتجاز )٨القاعدة (بني الفئات 
؛ وواجب الطبيب املتمثل يف )٣١القاعدة  (العقوبة اجلسدية؛ وحترمي )٣٠,١القاعدة (معاقبة السجني مرتني عن نفس اجلرمية 

؛ )٣٤ و٣٣القاعدتان (؛ واستخدام أدوات تقييد احلرية )٣٢,٣القاعدة (إجراء زيارات يومية للسجناء اخلاضعني لعقوبات معينة 
؛ والدين )٤٠ إىل ٣٧القواعد من (؛ واتصال السجناء بالعامل اخلارجي )٣٦القاعدة (والترتيبات فيما خيص الطلبات والشكاوى 

؛ والطبيعة )٥٥القاعدة (؛ والتفتيش )٥٤ إىل ٤٦القواعد من (، وموظفو السجن )٤٥القاعدة (؛ وانتقال السجناء )٤١القاعدة (
القواعد من (؛ ونظم السجون ومعاملة السجناء )٥٨القاعدة (؛ والغرض من عقوبة احلبس ومربراهتا )٥٧القاعدة (املؤملة للسجن 

؛ والقواعد املختلفة املتعلقة )٨٣ والقاعدة ٨١-٧٩القواعد (عية والرعاية بعد السجن ؛ والعالقات االجتما)٧٨ إىل ٥٩
باحملتجزين رهن احملاكمة، مبا يف ذلك حقهم يف النوم يف غرف فردية منفصلة ويف احلصول على الطعام من خارج السجن ويف 

) ٩٤القاعدة (والقواعد املتعلقة بالسجناء املدنيني ؛ )٩٣-٨٤القواعد (ارتداء مالبسهم اخلاصة ويف أن يعاجلهم طبيبهم اخلاص 
  ).٩٥القاعدة (هتمة دون وبالسجناء احملَتجزين 

كما سيتعني .  وإجراء عملية حتديث كبرية للمصطلحات، كتابة مجيع القواعد حبيث تكون حمايدة بني اجلنسنيأن تعادوسيلزم 
  .تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةأن تراعي عملية إعادة الصياغة االلتزامات الواردة يف ا

ومن احملتمل . هذا اخليار على قيام الدول األعضاء وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألمانة بتخصيص موارد كبريةسينطوي و
  .أن تكون هذه العملية طويلة وغري مضمونة النتائج

وي عليه إجراء مراجعة كاملة للقواعد وباخلطر املتمثل يف خفض ، اعترافا منه بالتعقيد الذي ينط يودُّ االجتماعولعلَّ  - جيم
وُيقترح .  احلد األدىن الضروريإىل إعادة الصياغة املوضوعية للقواعد تقليل يف القواعد، أن ينظر يف خيار اجملّسدةبعض املعايري 

  :أن تشمل إعادة الصياغة الدنيا األساسية ما يلي
 ديباجة جديدة • 
كـان  أاألشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم، سـواء       إىل نطاق القواعد، ليشمل مجيـع  ٩٥ و ٩٤ و ٤اعد  و الق أن تشري  • 

مثـل املـصابني بـأمراض عقليـة واحملتجـزين ألسـباب تتعلـق بقـوانني                 ()١٥(ذلك ألسـباب جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة          
ب غـري جنائيـة واملعـتقلني مـن         اهلجرة واملوقوفني يف مراكز الشرطة وغريها من أمـاكن االحتجـاز واملعـتقلني ألسـبا              

 )دة هتمة حمدَّون أن توجَّه هلم أيُّد
  اليت تنطبق على القواعد ككل)١٦( حبيث تشمل جمموعة جديدة من املبادئ األساسية٦توسيع نطاق القاعدة  • 

───────────────── 
 من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملّردين من حريتهم، قرار اجلمعية العامة ١٥يل املثال القاعدة انظر على سب )١٥( 

 .، املرفق٤٥/١١٣
 .، املرفق٤٥/١١١انظر على سبيل املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، قرار اجلمعية العامة  )١٦( 
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تغّيــر لتجــسيد ) ٨٢ والقاعــدة ٢٦ إىل ٢٢القواعــد مــن (الــصحية /العديــد مــن القواعــد املتعلقــة باخلــدمات الطبيــة • 
 مبدأ السّرية واألخالقيات الطبيةاملعايري فيما خيص دور الطبيب و

الـذي تنبغـي معاجلتـه بالتفـصيل،     تعلـق باسـتخدام احلـبس االنفـرادي،      فيمـا ي  وخـصوصاً ،  ٣٣ إىل   ٣١القواعد مـن     • 
 كنوع من العقابوعدم جواز ختفيض كمية الطعام 

  فيما يتعلق بالطلبات والشكاوى٣٦وال سيما القاعدة ، الضعفاءالقواعد اليت تتناول محاية السجناء  • 
  سيما فيما خيص السجناء املدانني للحق يف احلصول على حمام، وال٣٧مشول القاعدة  • 
تأكيـد علـى أمهيـة       إشارة حمددة إىل احلق يف الوصول إىل قنـوات خارجيـة للـشكوى وال              ٥٥ و ٣٦مشول القاعدتني    • 

 التفتيش اخلارجي
 ٨٣ و٨٢ القاعدتني يفوحتديدا صطلحات املتقادمة يف القواعد كافة، استبدال امل • 
 تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاأن تراعي مجيع القواعد  • 

تلك هي التغيريات اليت ُيعتقد أهنا األكثر أمهية، فمن احملتمل أن تظل املفاوضات إلعادة صياغة هذه القواعد  أنَّ وعلى الرغم من
باب  القائمة املذكورة أعاله، ورمبا ترغب يف إعادة فتح على الدول األعضاء أيضا ال توافقوقد . بالصعوباتمعقدة وحمفوفة 

  . هذا اخليار فعليا إىل اخليار باءحيّولومن شأن تطور كهذا أن . النقاش حول قواعد أخرى
.  سارية املفعول حىت اليوموال زالتاختبار الزمن  القواعد صمدت أمام بأنَّ التوافقي ي أن يقّر الرأ يودُّ االجتماعولعلَّ  -دال

 فيما يتعلق  املختلفةوميكن إضافة ديباجة إىل القواعد تتضمن قائمة باملبادئ األساسية الواردة يف املعاهدات واملعايري والقواعد
  .إشارة إىل القانون الدويل والتشريعات الوطنية، إىل جانب مبعاملة السجناء

 اليت تشري إىل القانون ،لحوظات والتعليقات بشأن قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءوميكن أن تشكل امل
 على لتعليق األساس ، وكذلك الفهم احلايل ملاهية املمارسة اجليدة يف إدارة السجون،الدويل واملعايري املتعلقة باستخدام السجن

  )١٧(.يرالقواعد اليت حتتاج إىل املزيد من التطو
 تنفيذ القواعد وتفسريها يف سياق القانون إىل مطولة، سيتم توجيه اجلهود املتزايدة إعادة النظروبدال من الشروع يف عملية 

إجراءات التنفيذ الفعال "ومن أجل تسهيل رصد تنفيذ القواعد، ميكن النظر يف إمكانية إحياء . الدويل القائم فيما يتعلق بالسجن
  )١٨(."ة الدنيا ملعاملة السجناءللقواعد النموذجي

───────────────── 
   إىل املنشور املسمى ٢٠١١أكتوبر / يف االجتماع املعقود يف تشرين األوليف هذا السياق، أشار اخلرباء الذين شاركوا )١٧( 

"Making standards work, an international handbook on good prison practice" ،املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي، اململكة املتحدة ،
. ١٩٩٥اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املعقود يف القاهرة، مصر، يف عام ، الذي كان قد ُوّزع أثناء مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع ١٩٩٥

 . على حنو حمدد قيمتها ومعناها بالنسبة إىل سياسات السجون وممارساهتا اليوميةَحَروقد قدَّم ذلك املنشور حملة عامة عن القواعد وَش
 . أعاله٥ احلاشيةانظر  )١٨( 
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  املرفق
  الصكوك الدولية اليت تتناول معاملة السجناء

    صكوك األمم املتحدة  -١
  صكوك األمم املتحدة اليت تركز على معاملة السجناء  ١-١    

 )١٩٧٥(القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  • 
 واحملتجـزين مـن     املـسجونني  يف محاية    ، والسيما األطباء  ، الصحيني  آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني      مبادئ • 

 )١٩٨٢(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة 
 )١٩٨٤ (السجناءال للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة لتنفيذ الفّعجراءات لإ • 
 )١٩٨٤(ون عقوبة اإلعدام ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجه • 
 )١٩٨٥( السجناء األجانب بشأن معاملةتوصيات ذجي بشأن نقل السجناء األجانب ومنواتفاق  • 
 املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين يتعرضـون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو الـسجن                 املبـادئ موعة  جم • 

)١٩٨٨( 
 )١٩٩٠( األساسية ملعاملة السجناء املبادئ • 
 )١٩٩٠(قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملّردين من حريتهم  • 
املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلشراف علـى اجملـرمني احملكـوم علـيهم بأحكـام مـشروطة أو املفـرج عنـهم إفراجـاً                         • 

 )١٩٩٠(مشروطاً 
 )١٩٩٦(إعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف أفريقيا  • 
 )١٩٩٩( يف السجون املمارسات احلسنة إعالن أروشا بشأن • 
  )٢٠١٠(قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات  • 

    
    صكوك األمم املتحدة ذات الصلة مبعاملة السجناء  ٢-١    

 )١٩٦٣(اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية  • 
 )١٩٦٩(التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  • 
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 )١٩٧٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  • 
 )١٩٧٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  • 
 )١٩٧٩( القوانني بإنفاذمدونة قواعد السلوك للموظفني املكلّفني  • 
 )١٩٨١(املرأة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  • 
 )١٩٨١(إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد  • 
 )١٩٨٥( العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة مبادئإعالن  • 
 )١٩٨٥(داث قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األح • 
 )١٩٨٥( األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية املبادئ • 
اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة والربوتوكــول    • 

 )١٩٨٧(االختياري امللحق هبا 
عــدام خــارج نطــاق القــانون واإلعــدام التعــسفي واإلعــدام   املبــادئ املتعلقــة بــاملنع والتقــصي الفعــالني لعمليــات اإل  • 

 )١٩٨٩(بإجراءات موجزة 
 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل  • 
 )١٩٩٠( القوانني بإنفاذاملبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلّفني  • 
 )١٩٩٠( األساسية بشأن دور احملامني املبادئ • 
 )١٩٩٠( توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ادئمب • 
 )١٩٩١(املبادئ املتعلقة بكبار السن  • 
 )١٩٩١(مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية  • 
 )١٩٩٢(إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية  • 
 )١٩٩٢(اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  • 
 )١٩٩٣(إعالن القضاء على العنف ضد املرأة  • 
، الـصادرة  ة ذات الصلة باملعايري والقواعـد املنطبقـة فيمـا يتعلـق باحتجـاز ملتمـسي اللجـوء            نقَّحالتوجيهية امل املبادئ   • 

 )١٩٩٩ (عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  )٢٠٠٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  • 
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      الصكوك اإلقليمية  -٢

    الصكوك اإلقليمية اليت تركز على معاملة السجناء  ١-٢    
 جملـس أوروبـا،   - )١٩٩٨( بـشأن اجلوانـب األخالقيـة والتنظيميـة للرعايـة الـصحية يف الـسجون            R(98)7التوصية   • 

 جلنة الوزراء

مـن  دانني بالسجن مدى احلياة وغريهم  بشأن إدارة مديري السجون لشؤون املسجونني املRec(2003) 23التوصية  • 
  جملس أوروبا، جلنة الوزراء-املدانني بأحكام طويلة املدة 

  جملس أوروبا-) ٢٠٠٦(القواعد األوروبية للسجون  • 

 الـضمانات بـشأن منـع إسـاءة اسـتعماله           القواعد األوروبية بشأن احلـبس االحتيـاطي وشـروط اللجـوء إليـه وتـوفري               • 
  جملس أوروبا-) ٢٠٠٦(

 جلنـة  -) ٢٠٠٨(املبادئ واملمارسـات الفـضلى املتعلقـة حبمايـة األشـخاص احملـرومني مـن حريتـهم يف األمـريكتني                • 
 البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

   جملس أوروبا-) ٢٠٠٩(ري القواعد األوروبية بشأن األحداث اجلاحنني اخلاضعني لعقوبات أو تداب • 
    

    الصكوك اإلقليمية ذات الصلة مبعاملة السجناء  ٢-٢    
 )١٩٥٠ (اإلنسانقوق حل األوروبيةتفاقيـة اال • 
 )١٩٧٨(االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان  • 
 )١٩٨٦(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب  • 
 )١٩٨٧(عاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة االتفاقية  األوروبية ملنع التعذيب وامل • 
 )١٩٩٢(اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه  • 
 )١٩٩٨(اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته  • 
  )٢٠٠١(التوجيهات واملبادئ املتعلقة باحلق يف احملاكمة املنصفة ويف املساعدة القانونية يف أفريقيا  • 
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     أخرىمراجع  -٣
املبادئ التوجيهية لألطباء بشأن التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فيما         • 

  اجلمعية الطبية العاملية-) ١٩٧٥(خيص االحتجاز واحلبس 
  اجمللس الدويل للخدمات الطبية يف السجون -) ١٩٧٩(قَسم أثينا  • 
  اجلمعية الطبية العاملية-) ١٩٩٣( للمساجني البدينيان بشأن عمليات التفتيش ب • 
مبــادئ يوغياكارتــا بــشأن تطبيــق القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق بامليــل اجلنــسي واهلويــة اجلنــسانية     • 

 اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان/ جلنة احلقوقيني الدولية-) ٢٠٠٦(
  الندوة الدولية للصدمات النفسية-) ٢٠٠٧(ن استخدام احلجز االنفرادي وآثاره بيان اسطنبول بشأ • 
   اللجنة الدولية للرعاية األبرشية الكاثوليكية يف السجون-) ٢٠١٠ (السجونالدين يف : أساسيةمبادئ  • 

 


