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عين بالقواعد النموذجية الدنيا امل اخلرباءتقرير عن اجتماع فريق     

 يناير/ كانون الثاين٣١، يف الفترة من فييناالسجناء، املعقود يف  ملعاملة
     ٢٠١٢فرباير /شباط ٢ إىل

      مقدِّمة  -أوالً  
ــرة     -١ ــة، يف الفق ــة العام ــا  ١٠طلبــت اجلمعي ــون ٦٥/٢٣٠ مــن قراره ــم  "، املعن ــؤمتر األم م

تنـشئ    إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن     ،"املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية      
 املمارســـات الفـــضلىفريـــق خـــرباء حكوميـــاً دوليـــاً مفتـــوح العـــضوية لتبـــادل املعلومـــات عـــن   

ية الدنيا  قواعد األمم املتحدة النموذج   والتشريعات الوطنية والقانون الدويل الساري، وعن تنقيح        
واملمارسـات   لتـضمينها آخـر مـا مت التوّصـل إليـه يف جمـال علـم اإلصـالح             القائمة  ملعاملة السجناء   

  .بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن اختاذها الحقاًالفضلى 

وبغية متهيد السبيل للمناقشة خـالل اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعـين بالقواعـد النموذجيـة                    -٢
 تنظيم عدد من املشاورات مع خرباء دولـيني،         ٢٠١١دنيا ملعاملة السجناء، جرى خالل عام       ال

 ٥  إىل ٣مبا يف ذلك اجتماع لفريق خرباء رفيع املستوى ُعقـد يف سـانتو دومينغـو، يف الفتـرة مـن                     
ــومي    /آب ــا، ي ــشرين األول٧ و٦أغــسطس، واجتمــاع لفريــق خــرباء ُعقــد يف فيين ــوبر/ ت . أكت

 الــصحة يف بــشأنذلــك، وعلــى هــامش اجتمــاع نظَّمتــه منظمــة الــصحة العامليــة وباإلضــافة إىل 
، جـرت  ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٥ و٤إيطاليـا، يـومْي   ب يف أبـانو تريمـي،      ُعقدالسجون،  

 مـن  ٨٢، و٥٢، و٣٢، و٢٦-٢٢مشاورات تقنية حول ما أبِدي من تعليقـات علـى القواعـد       
إىل الـدول األعـضاء تقـدمي       أيـضاً   طلبـت األمانـة     و )١(.اءالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجن     

───────────────── 
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، والتــشريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الــساري، وعــن   املمارســات الفــضلىمعلومــات عــن 
  . القائمةتنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

    
      التوصيات  -ثانياً  

قدَّمة أدناه، لعرضها علـى جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة      اتَّفق فريق اخلرباء على التوصيات امل   -٣
  .ّتخذ ما تراه من إجراءات إضافية تنظر فيها وتلكياجلنائية يف دورهتا احلادية والعشرين 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة الـسجناء أثبتـت جناحهـا      أنَّ كان مثة اتفاق عام على  و  -٤
وكـان مثـة   . اعتبارها املعايري الـدنيا الحتجـاز الـسجناء       على مّر الزمن وحِظيت باعتراف عاملي ب      

 إضـعاف    يـؤدِّي إىل    تغـيريات علـى القواعـد ينبغـي أالّ         إدخال أيِّ  أنَّ   أيضاً توافق يف اآلراء على    
  . من املعايري القائمةأيٍّ

ــتعراض         -٥ ــر، باحلاجــة إىل اس ــك األم ــاره ذل ــق اخلــرباء، واضــعاً يف اعتب ــرَّ فري بعــض  وأق
هبــدف تــضمني لنظــر فيهــا لعــد النموذجيــة الــدنيا وحــدَّد اجملــاالت األوَّليــة التاليــة  جمــاالت القوا

  :املمارسات الفضلى كل من علم إصالح اجملرمني و اليت شهدها مؤخراًالتطوراتالقواعد 

  احترام الكرامة املتأصِّلة يف نفوس السجناء وقيمتهم كبشر؛  )أ(  

  اخلدمات الطبية والصحية؛  )ب(  

ءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس   اإلجــرا  )ج(  
  االنفرادي وخفض كمية الطعام؛

 مظـاهر أو مـزاعم      التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجـاز، وكـذلك يف أيِّ            )د(  
  نة؛إنسانية أو مهي تشري إىل تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة ال

ــضعيفة احمل    )ه(   ــات ال ــة الفئ ــها  محاي ــن حرِّيت ــة م ــذه   ،روم  واالحتياجــات اخلاصــة هل
  البلدان اليت متّر يف ظروف صعبة؛الفئات، مع مراعاة حالة 

  احلق يف احلصول على متثيل قانوين؛  )و(  

  الشكاوى والتفتيش املستقلّ؛  )ز(  

  ل املصطلحات اليت جتاوزها الزمن؛استبدا  )ح(  

  .عد النموذجية الدنياتنفيذ القواتدريب املوظفني ذوي الصلة على   )ط(  
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ــادل      -٦ ــق اخلــرباء مبواصــلة تب  يف جمــاالت مــن ضــمنها  املمارســات الفــضلى وأوصــى فري
املساعدة التقنية، وحتديـد اخلـربات الالزمـة وتبادهلـا يف مواجهـة التحـدِّيات الـيت تعتـرض سـبيل                     

  .تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا

  .٦٥/٢٣٠ بقرار اجلمعية العامة عمالً بأن يواصل عمله، أيضاًوأوصى فريق اخلرباء   -٧
    

      تنظيم أعمال االجتماع  -ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

ُعقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بالقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء يف فيينـا،                    -٨
يس وافتــتح االجتمــاع رئــ. ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢ينــاير إىل / كــانون الثــاين٣١يف الفتــرة مــن 

ــم املتحــدة املعــين باملخــدّ       ــب األم ــات يف مكت ــشعبة العملي ــابع ل ــة الت ــسم العدال ــة ق رات واجلرمي
  .يابة عن املدير التنفيذي للمكتب، ن)املكتب(
    

    احلضور  - باء  
االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، :  دولـــة هـــي٥٢ ممـــثال عـــن ١٤٣حـــضر االجتمـــاع   -٩

ــتني، إســبانيا، إســرائيل، إكــوادور، أملانيــ    ــران    األرجن ــوال، إي ــة املتحــدة، أنغ ــارات العربي ا، اإلم
، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، بلجيكــا، بولنــدا، بــريو، تايلنــد، تركيــا، )اإلســالمية-مجهوريــة(

ــة الدومينيك ــاجلمهوري ــابوي،     ي ــا، زمب ــا، روماني ــوب أفريقي ــسورية، جن ــة ال ــة العربي ة، اجلمهوري
ــبني،  الــسلفادور، ســلوفاكيا، الــسويد، سويــسرا، صــربيا، ا   ــسا، الفل لــصني، طاجيكــستان، فرن

، فنلندا، كندا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا،          )البوليفارية-مجهورية(ويال  ز  نف
لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وإيرلنـدا الـشمالية،              

  .واليات املتحدة األمريكية، اليابانموزامبيق، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، هولندا، ال

ــل يف االجتمــاع كــلٌّ    -١٠ ــة    وُمثِّ ــة لألمان ــسالم التابع ــات حفــظ ال ــن إدارة عملي ــة م ،  العام
  .ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

مـم املتحـدة ملنـع      وحضر االجتماع ممثلون عن املعاهد التالية التابعـة لـشبكة برنـامج األ              -١١
 واملعهــد ،معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة  : اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 

 ، واجمللـس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة والفنيـة      ،األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملـرمني    
  .قوق اإلنسان والقانون اإلنساينومعهد راؤول فالينربغ حل
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 واللجنـة الدوليـة     ر االجتماع أيضاً ممثلـون عـن جملـس أوروبـا واالحتـاد األورويب             وحض  -١٢
  .للصليب األمحر

مركـز  لـديها  غـري حكوميـة   وحضر االجتماع كذلك ممثلـون عـن اثـنيت عـشرة منظمـة           -١٣
منظمـة غـري حكوميـة      ُمثِّلـت يف االجتمـاع      و. استشاري لدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       

  .واحدة إضافية

وحــضر االجتمــاع أيــضاً ثالثــة خــرباء مــن معهــد لودفيــغ بولتــسمان حلقــوق اإلنــسان     -١٤
وخــبري واحــد مــن جامعــة إســيكس وخــبري واحــد مــن جلنــة أمريكــا الالتينيــة لتنقــيح وحتــديث    

  .لة السجناءالقواعد النموذجية الدنيا ملعام
    

    كتباملانتخاب أعضاء   - جيم  
، ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١ املعقـودة يف     انتخب فريق اخلـرباء، يف جلـسته األوىل         -١٥

  :أمساؤهمأعضاء املكتب التالية 

  )إيطاليا(إدواردو فيتريي    :الرئيس  

  )الربازيل (غونسالفيسوليو سيزار زيلنر ج  :نواب الرئيس  
  )رومانيا(باربو ألينا       
  )جنوب أفريقيا(وا ثثيالكي م      

  )دتايلن(فونغثيب أرثاكايفالفايت     :املقرِّر  
    

    إقرار جدول األعمال  -دال  
ــودة يف       -١٦ ــسته األوىل املعق ــق اخلــرباء، يف جل ــرَّ فري ــاين ٣١أق ــانون الث ــاير، جــدول  / ك ين

  :األعمال التايل

  .افتتاح االجتماع  -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  -٣  
ــة ا    -٤   ــة الــسجناء يف ضــوء  النظــر يف قواعــد األمــم املتحــدة النموذجي ــدنيا ملعامل ل

ــصعيدين   التطــورات واملمارســات الفــضلى  أحــدث ــانون علــى ال  يف جمــال الق
  .الوطين والدويل
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  .االستنتاجات والتوصيات  -٥  
  .اختتام االجتماع  -٦  

ــة العــام  وعمــالً  -١٧ ــد   ، ات٦٥/٢٣٠ُّ بقــرار اجلمعي  مــن جــدول  ٤فــق علــى أن يــشمل البن
 والتــشريعات الوطنيــة والقــانون املمارســات الفــضلىومــات عــن تبــادل املعلكــالًّ مــن األعمــال 

  .ملة السجناء القائمةالدويل الساري، وتنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعا
    

      ملخَّص املداوالت  -رابعا  
تـاريخ القواعـد    يبيِّن   غرفة اجتماعات تتضمَّن ملخَّصا       على فريق اخلرباء ورقةُ    ُعرضت  -١٨

 للردود الواردة من الـدول األعـضاء        جية الدنيا وما أحرز من تقّدم يف تنفيذها؛ وملّخصاً        النموذ
 يف إطــار اإلعــداد  بــهاضــطُلععامــة عــن العمــل الــذي  ؛ وحملــة املمارســات الفــضلىعــن تبــادل 

 غرفـة    ورقـةُ   أيـضاً  وُعرضـت . الجتماع فريق اخلرباء؛ وأربعة خيارات لينظر فيهـا فريـق اخلـرباء           
حظات وتعليقات بشأن قواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة             مال" واهناعناجتماعات  
ز يف املمارسـات    وُحدِّدت يف تلك الورقة أوجه التقدُّم احملـرَ       ). باللغة اإلنكليزية فقط   ("السجناء

 وُسـلِّط فيهـا    قاعـدة مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا،            املعترف هبـا دوليـا فيمـا خيـص كـلَّ          دة  اجليِّ
ة صـكوك دوليـة وإقليميـ     مبـا صـدر بعـد تلـك القواعـد مـن             رات ذات الـصلة     لضوء علـى التطـوُّ    ا

  .حلقوق اإلنسانومعاهدات 

 مــن األعمــال التحــضريية الــيت اضــطلعت هبــا األمانــة  وأثــىن مجــع املــتكلِّمني علــى كــلٍّ   -١٩
جم ورقـة غرفـة     رصى العديد مـن املـتكلّمني بـأن ُتتَـ         كما أو . والوثائق اليت قُدِّمت إىل االجتماع    

"  القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء          بشأنمالحظات وتعليقات   "االجتماعات املعنونة   
  .حدة وأن ُتنشر يف أقرب وقت ممكنإىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املت

  . والية فريق اخلرباء ذات الشقنيومشلت املناقشات  -٢٠
    

    فضلىاملمارسات التبادل املعلومات عن   - ألف  
 املتعلقــة مبختلــف جوانــب إدارة املمارســات الفــضلىقــدَّم اخلــرباء أمثلــة متعــّددة علــى    -٢١

ففي كثري مـن البلـدان، شـكِّل اكتظـاظ الـسجون حتـّديا بـالغ األمهيـة أمـام                  . السجون وتنظيمها 
ديـد  وأكَّـد الع  . إعادة تأهيل السجناء على النحو املناسب وأمام تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا          

من املتكلّمني أمهية بدائل السَّْجن وتبـادلوا خـرباهتم يف تطبيـق خمتلـف التـدابري الـيت تتـراوح بـني            
إصدار األحكـام املـشروطة واإلفـراج املبكِّـر والرصـد االلكتـروين مـن أجـل احلـّد مـن اكتظـاظ                 
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 هـذا   ويف.  اجلنـاة  أخطـر السجون وضمان أال ُيستخدم السَّْجن إال على سبيل إنزال العقاب يف            
للتـدابري غـري االحتجازيـة      النموذجيـة   د مراراً على أمهية قواعد األمـم املتحـدة الـدنيا            دِّالصدد شُ 

  .)قواعد طوكيو(

ري يف  شـ شـخص ُمحتجـزون يف الوقـت الـراهن وأُ           نييـ  مال ١٠من   مثة أكثر    لوحظ أنَّ و  -٢٢
 يتزايـد   لـسجون نـزالء ا   عـدد    لـوحظ عمومـاً أنَّ    و". ةأزمة سجون عامليـ   "هذا الصدد إىل وجود     

طفــال األالــسجناء مــن ، مــع تزايــد أعــداد  ســريعاًتغّيــراًيــشهد أيــضاً الء ز نتكــوين فئــات الــوأنَّ 
، األمـر   كبـار الـسن    مـن    زيـادة يف عـدد الـسجناء       وقعـت يف بعض البلـدان،     و. والشبان والنساء 

  كثـر مـن     أ الرعايـا األجانـب    مثَّـل ،  بلـدان متعـّددة   يف  و. لـب تـوفري رعايـة طبيـة خاصـة         الذي تطّ 
ــا ممــ، اء يف املائــة مــن جممــوع الــسجن ٥٠ إدارات الــسجون بــسبب أمــام ل حتــديا خطــريا شكِّي

إبــرام ط الــضوء علــى أمهيــة لِّوُســ.  اخلاصــة، مبــا يف ذلــك مــن حيــث اللغــة والثقافــة ماحتياجــاهت
بـشكل   نقل السجناء األجانـب، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل االسـتفادة             لتيسرياتفاقات ومعاهدات   

  .من االتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء األجانب كامل

 الــيت اآلليــاتوأبــرز عــّدة خــرباء الــدور البــالغ األمهيــة الــذي تؤدِّيــه آليــات معّينــة مثــل    -٢٣
ــة أو      ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل أوجــدها الربوتوكــول االختيــاري التفاقي

أرسى هذا الربوتوكـول، الـذي دخـل حيِّـز النفـاذ      فقد .  أو املهينةنسانيةلالإاالعقوبة القاسية أو  
 يتيح للجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة               ، نظاماً ٢٠٠٦يف عام   

القيـام بزيـارات منتظمـة إىل       إنسانية أو املهينة، التابعـة للجنـة مناهـضة التعـذيب،            القاسية أو الال  
  .تقوم هبا هيئات وطنية مستقلةمة تدعمها زيارات منتظأماكن االحتجاز 

 مــا يتعلــقوباإلضــافة إىل ذلــك، حتــدَّث عــّدة خــرباء بإســهاب عــن جتــارهبم الوطنيــة في    -٢٤
ففتح أبواب السجون للـتفّحص اخلـارجي علـى يـد الربملـان          . آليات الرصد والتفتيش اخلارجية   ب

ور، وإنـشاء أجهـزة   واجملتمع املدين، وتبـادل التقـارير عـن التفتـيش مـع وسـائل اإلعـالم واجلمهـ             
مستقلة تتمتَّع باحلق يف القيام بزيارات مفاجئة ألماكن االحتجـاز وإصـدار التوصـيات، كانـت                
مجيعها ممارسات سامهت يف حتقيق قدر أكرب من الشفافية داخل الـسلطات ذات الـصلة وأدَّت                 

رى فيهـا التعاقـد   م بأنه، حـىت يف احلـاالت الـيت جـ    لِّوُس. اً كبريحتسيناًإىل حتسني إدارة السجون    
من الباطن مع أجهزة اخلدمات اخلاصة الـيت ُتعـىن بالـسجون، بقيـت املـسؤولية املتعلقـة مبعاملـة                    

 احملكمة العليا يف أحـد البلـدان أصـدرت حكمـاً يف اآلونـة               فيد أيضاً بأنَّ  وأُ. السجناء بيد الدولة  
 تــشكِّل انتــهاكاً اأهنــوليــست جــائزة يف الدســتور  الــسجون خوصــصة األخــرية أعلنــت فيــه أنَّ

  .حلقوق اإلنسان
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تدابري ملنع التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة الالإنـسانية               ب العديد من البلدان  أخذ  و  -٢٥
 وبرامج تـدريب أفـضت إىل زيـادة القـدرة علـى             اً بعض اخلرباء أحكام   ذكرو. لسجناءلواملهينة  
ق خـرباء آخـرون     وعلّـ .  حاالت مزعومة مـن العنـف وسـوء املعاملـة يف الـسجون             وحتريحتديد  

 حـصر على تشريعات صادرة حـديثا أدَّت إىل خفـض املـدة القـصوى للحـبس االنفـرادي وإىل                   
  .للغاية وحمدَّدة حتديداً دقيقاً حاالت حمدودة يفاستخدامه 

دة ذات صـلة بـشأن منـع االنتحـار          يِّـ اجلمارسات  املوتبادل اخلرباء أيضا املعلومات عن        -٢٦
 هذه املسألة تقرَّر مراعاهتـا يف مجيـع أمـاكن       ملعاجلة كوالت صارمة يف السجون، ووصفوا بروتو   

. وقد أفضت هذه التدابري إىل اخنفاض هائل يف عدد حاالت االنتحار بـني الـسجناء            . االحتجاز
وباإلضافة إىل ذلك، تبادل بعض اخلرباء املعلومـات عـن سياسـات مهمِّـة للحـّد مـن العنـف يف                     

  .ب الوساطةمن ضمنها استخدام أسلوالسجون، 

وأفـاد بعـض    . وأثار كثري من املتكلِّمني قـضية احلـصول علـى رعايـة طبيـة يف الـسجون                  -٢٧
أُفيـد بـأنَّ العمـل      و. نجاح بدء العمل بنظام امللفات الطبية اإللكترونيـة جلميـع الـسجناء           باخلرباء  

ــا   ضــبط العالقــات بــني وزارة العــدل املــسؤولة عــن   مــن أجــل يف بعــض البلــدانمــا زال جاري
نـِشئ يف بلـدان    السجون ووزارة الـصحة الـيت تتـولّى تـوفري الرعايـة الطبيـة للـسجناء، يف حـني أُ                   

وكــان موضــوع احلفــاظ علــى ســرِّية . أخــرى نظــام متخــصِّص يكفــل الرعايــة الطبيــة للــسجناء
  .يدونألمهية أثارها متكلِّمون عدالسجالت الطبية قضية بالغة ا

ُيجمــع املــشاركون يف االجتمــاع علــى أنَّ ختــصيص وفيمــا يتعلــق بــإدارة الــسجون، مل   -٢٨
فــي كــثري مــن البلــدان، اعُتــرب اإلشــغال  ف. املمارســات الفــضلىزنزانــة لكــل ســجني ُيعتــرب مــن  

ز كـاٍف   ص لكـل سـجني حيِّـ      املزدوج أو املهاجع من بني اخليارات األفـضل، شـريطة أن ُيخـصَّ            
  .خصوصياتهيراعي احترام 

فــي بعــض ف. وقـّدم العديــد مــن اخلـرباء معلومــات عــن ممارسـات جيــدة بــشأن التطبيـع      -٢٩
البلــدان، حيــق حــىت للــسجناء احملكــوم علــيهم بالــسجن آلجــال طويلــة اســتقبال زيــارات عائليــة 

ــة  هبــدف متكينــهم مــن احلفــاظ علــى  اخلــصوصيةيف أمــاكن تكفــل هلــم قــدراً كافيــاً مــن    مطّول
ِئـي ذلـك   ويف بلـدان أخـرى، أمكـن احتجـاز الرجـال والنـساء معـاً إذا مـا ارتُ            . الروابط األسرية 

وقدَّم بعـض اخلـرباء أيـضا معلومـات عـن ممارسـات معّينـة يف           . مفيدا إلعادة إدماجهم اجتماعيا   
 حقــوق  أيــضاًوذُكــرت. بلــداهنم فيمــا يتعلــق باألمهــات اللــوايت ُيحتجــزن مــع أطفــاهلن الــصغار

 عــن ضــرورة تنقــيح بعــض أحكــام القواعــد      ، فــضالًعلــق بــأوالدهم يتفيمــا الــسجناء اآلبــاء  
النموذجية الدنيا من أجل مواءمتها مع قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري                    

  .ِمدت مؤخراً، اليت اعُت)قواعد بانكوك(االحتجازية للمجرمات 
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ا يكفـي   مبـ زمـات املاليـة  يف أوقـات األ ال حتظـى   قضايا السجون  والحظ عّدة خرباء أنَّ     -٣٠
 اخلــرباء تبــادلوا معلومــات عــن عــدد مــن التجــارب  بيــد أنَّ. مــن االهتمــام الــسياسي والتمويــل

منــها، علــى ســبيل املثــال، العــروض  (اإلجيابيــة فيمــا يتعلــق مبــشاريع إعــادة تأهيــل غــري مكلفــة   
عني يف  اك املتطـوّ  قصة واملهرجانات السينمائية يف السجون؛ وإشر     ااملسرحية وإقامة احلفالت الر   
وأتاحـت املؤسـسات املفتوحـة فرصـا أفـضل مـن إعـادة التأهيـل                ). الربامج التعليمية أو الترفيهية   

ِتــيح للــسجناء يف هــذه املؤســسات االســتفادة مــن  فــي بعــض البلــدان، أُف. االجتمــاعي النــاجح
  .ل االتصال، مبا يف ذلك اإلنترنتخمتلف وسائ

يف لتعليم والـدين والتـدريب املهـين والعمـل       لالدور النافع    اخلرباء الضوء على     أغلبوسلّط    -٣١
الـربامج  وذلـك مـن     إعادة تأهيل السجناء، وأفادوا عـن خمتلـف الـربامج اجلاريـة يف بلـد كـل منـهم،                    

  .برامج التعلُّم اإللكتروينإىل التعليمية والدورات اجلامعية، والعمل يف املزارع ومصايد األمساك 

دة كامنـة يف الـسلوك اإلجرامـي        برامج واعدة تعـاجل مـشاكل حمـدَّ       وقدَّم خرباء آخرون      -٣٢
وكانـت  . رات والكحـول  لفئة معّينة من السجناء، مثل السلوك املتَّـسم بـالعنف وتعـاطي املخـدِّ             

موطن التركيز يف بعض األمثلـة      عنهم  فراج  وبعد اإل عن السجناء   فراج  قبل اإل اليت تنفذ   ربامج  ال
ت إمكانية منح اإلذن باخلروج واإلفراج املبكِّر من احلـوافر القويـة            ربواعُت. الناجحة اليت قُدِّمت  

 األشـهر الـستة األوىل بعـد اإلفـراج          ولـوحظ أنَّ  . على إعادة تأهيـل الـسجناء وإعـادة إدمـاجهم         
ميكــن أن حتــدث فيهــا انتكاســات وأنــه ينبغــي بــذل اجلهــود لتــوفري الــدعم املناســب أخطــر هــي 

مثل بطاقات اهلوية والسكن وفـرص العمـل ووضـع          (ة الدقيقة   السابقني يف هذه املرحل   للسجناء  
  .)خطط لسداد الديون والرعاية الصحية املناسبة

وحتدَّث خرباء متعّددون بإسهاب عن تطّورات حديثة أثبتت جناعتها يف جمـال تـدريب              -٣٣
 موظفي السجون، مثل التدرُّب اإللزامي على منائط بشأن معايري حقـوق اإلنـسان، وعـن أمهيـة          

  .دل املعلومات فيما بني املوظفنيتبا

 متكلِّمني انتباه فريق اخلـرباء إىل التحـدِّيات اخلاصـة الـيت تواجـه               ع، استرعى بض  وأخرياً  -٣٤
ويف هـذا الـسياق، قـدَّم ممثلـو إدارة     . اع وما بعـد الكارثـة     ز  نإدارة السجون يف مرحلْيت ما بعد ال      

  .لدَّالة على سيادة القانونرات اعمليات حفظ السالم عرضاً يوضِّح املؤشِّ
    

    تنقيح القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  - باء  
تضمَّنت ورقة غرفة االجتماعات اليت أعدَّهتا األمانة لالجتماع أربعة خيـارات رئيـسية               -٣٥

وكـان اخليـار األول هـو صـوغ صـك ملـزم تكـون               . إلمكانية تنقيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا       
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ومـن شـأن    . ول األطـراف ملزمـة بـضمان تطبيـق معـايري معيَّنـة يف أمـاكن االحتجـاز                 مبوجبه الد 
التطـورات  د لتجـسِِّ اخليار الثاين أن يفضي إىل إعادة هيكلة كاملة وإعادة صـياغة فنيـة للقواعـد      

د يف إطـار اخليـار الثالـث بالتعقيـ        عتـرف   وُي. ١٩٥٥املتعدِّدة اليت حدثت منـذ اعتمادهـا يف عـام           
عليه إجراء مراجعة كاملة للقواعد واملخاطر املترتِّبة علـى إضـعاف بعـض املعـايري               الذي ينطوي   

إعـادة  االكتفاء باحلـد األدىن األساسـي مـن    هذا اخليار يف  قترح  وبالتايل، يُ . املكرَّسة يف القواعد  
صحة  بــا اخليــار الرابــع فيقــرُّأمَّــ. لزومــاً األكثــر تعتــرب التغــيريات الــيت اســتبانةو ،فنيــةالصياغة الــ

 تشري إىل صكوك حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائيـة ذات الـصلة،       القواعد ويقترح إضافة ديباجةٍ   
 مـــن حيـــث الـــتفكري العـــصري التـــداعياتعلـــى القواعـــد يـــسلِّط الـــضوء علـــى أهـــم  تعليـــقٍو

  .واملمارسات اجليدة، فضال عن جتديد اجلهود لزيادة فعَّالية تنفيذ القواعد ورصد تطبيقها

، إىل حـد مـا، متعارضـة    ال تعتـرب  مناقشات حـول هـذه اخليـارات األربعـة الـيت            ودارت    -٣٦
  .ون من املفيد األخذ هبا جمتمعةًوقد يك

 اسـتحداث اتفاقيـة جديـدة مـن شـأنه أن يعـزِّز              ففي حني شـدَّد بعـض اخلـرباء علـى أنَّ            -٣٧
ــسبب و  ــذ، ب ــراف بالتقيُّــ    التنفي ــدول األط ــزام ال ــار آخــرون إ  جــوب الت ــا، أش  ىل أنَّد بأحكامه

م لِّويف هـذا الـصدد، سُـ      . استحداث صك من هذا القبيل ميكن أن يكون عملية طويلة ومكلفة          
يرقـــى إىل  االقتـــراح الـــداعي إىل اســتحداث اتفاقيـــة بـــشأن معاملــة الـــسجناء وحقـــوقهم   بــأنَّ 
وعلى الرغم من اإلقرار بالفوائد اليت ُيحتمل أن تتأتَّى مـن اسـتحداث             .  على األقل  ١٩٧٠ عام
م لوضـع صـك      بعـض املـشاركني أعربـوا عـن دعمهـ          مـع مالحظـة أنَّ    وقية من هـذا القبيـل،       اتفا

ه مل يـتم بعـد التوصُّـل إىل توافـق يف اآلراء علـى مبـادرة كهـذه يف                    ملزم، خلـص آخـرون إىل أنـ       
  .املرحلة الراهنة

 ،يا الـيت تتَّـسم هبـا القواعـد النموذجيـة الـدن            الفائقـة وشدَّد مجيع املشاركني على القيمـة         -٣٨
ــط   ــيس فق ــل    لل ــسجون، ب ــة إلصــالح ال ــا ملهِم ــا كوهن ــشريعات    لكوهن ــة لوضــع ت ــضاً ملهِم أي

وعالوة علـى ذلـك، جيـري اسـتخدام تلـك القواعـد علـى نطـاق واسـع                . وسياسات وممارسات 
، ينبغـي تـوخِّي   ومن مثَّ. لدى خمتلف هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبعاهدات   مرجعاً  باعتبارها  

 قـد تتطلَّـب      تغـيريات رئيـسية     أيُّ  علـى هيكلـها وحمتواهـا      أن ُتـدخل  ل  أقصى درجات احلذر قبـ    
وبعبـارة أخـرى، ال ينبغـي القيـام بعمليـة إعـادة           . هي األخرى قـدرا كـبريا مـن الوقـت واملـوارد           

  .ملة وإعادة صياغة فنّية للقواعدهيكلة كا

خيـارْين  دعمهـم لل  وبالنظر إىل ما ذُكر أعاله، أعرب معظم املشاركني عن تفضيلهم و            -٣٩
  .الثالث والرابع
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خــاص علــى ضــرورة تعزيــز اجلهــود الدوليــة  وجــه  التركيــز باتاملناقــشوجــرى طــوال   -٤٠
يف هــذا الــسياق،  و. حتــسني رصــد واســتعراض تنفيــذ القواعــد النموذجيــة الــدنيا      الراميــة إىل 

مـساعدة الـدول   تعليقـات علـى بـرامج جاريـة يف بلـد كـل منـهم هتـدف إىل                   خـرباء    ةعـدّ  أبدى
واسـترعى اخلـبري   . علـى أمهيـة التعـاون الـتقين    مشدِّدين  ،  ما تبذله من مساعٍ   ضاء األخرى في  األع
 مـؤخرا  اهـا  دراسـة أجر  انتبـاه فريـق اخلـرباء إىل      املعهد األفريقي ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني        من

 الـدنيا ألمـم املتحـدة النموذجيـة       قواعـد ا  ل مدى تنفيـذ البلـدان األفريقيـة      "بعنوان  املذكور  املعهد  
ــسجناء  ــة ال ــتكلِّمني   شــارأو .)٢٠١١( "ملعامل ــّدة م ــضا ع ــيح   إىل أي ــل ضــرورة إجــراء تنق كام

ــذ الإلجــراءات  ــال لتنفي ــسجناء    الفّع ــة ال ــدنيا ملعامل ــة ال ــد النموذجي ــق (لقواع ــرار ُمرف ــس ق اجملل
  ).١٩٨٤/٤٧االقتصادي واالجتماعي 

ياغة أحكــام خمتــارة مــن ساســي لــصاألتحــديث ال يتنــاولواقتــرح بعــض املــتكلِّمني أن   -٤١
  :القواعد النموذجية الدنيا األمور التالية

توسيع نطاق القواعد ليشمل مجيع األشـخاص احملـرومني مـن حّريتـهم، سـواء             )أ(  
  ؛)٩٥و ٩٤ و٤القواعد (ألسباب جنائية أو مدنية أو إدارية 

ــادئ العامــة يف كــال فقــريتْ القاعــدة      )ب(    إىل ، رمبــا باالســتناد٦توســيع نطــاق املب
  ؛)٤٥/١١١اجلمعية العامة قرار ُمرفق (املبادئ األساسية ملعاملة السجناء 

تعديل القواعد املتعلقة باخلدمات الطبية والصحية، مبا يف ذلـك إيـالء االعتبـار             )ج(  
ملسألة احلفاظ على سـرِّية الـسجالت الطبيـة، ودور املـوظفني الطبـيني فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات                    

  ؛)٨٢ و٣٢ و٢٦ إىل ٢٢ القواعد(التأديبية 

 جتــسيد واجــب التحقيــق يف مجيــع الوفيــات أثنــاء االحتجــاز، وكــذلك يف أيِّ   )د(  
  ؛٤٤لسجناء، يف القاعدة لإنسانية أو املهينة مظاهر أو مزاعم تشري إىل التعذيب أو املعاملة الال

 فيمــا يتعلــق بــاحلبس املــشدَّد واالنفــرادي  ٣٣ إىل ٣١النظــر يف القواعــد مــن    )ه(  
  فيض كمية الطعام كنوع من العقاب؛عدم جواز ختو

ــضعفاء و      )و(   ــسجناء الـ ــة الـ ــاول محايـ ــيت تتنـ ــام الـ ــاق األحكـ ــيع نطـ ــاة توسـ مراعـ
 واألشــخاص مــن األقليــات اإلثنيــة ، والرعايــا األجانــب،احتياجـاهتم اخلاصــة، مثــل كبــار الــسن 

  ؛هم ومغايري اهلوّية اجلنسية، وغري،والعرقية والسكان األصليني

  ؛٣٧ضافة احلق يف االستعانة مبحام جلميع السجناء إىل القاعدة إ  )ز(  

  ؛٣٦قاعدة  يف الىرفع الشكاولإدراج احلق يف احلصول على وسائل خارجية   )ح(  
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  ؛)٥٥ و٣٦القاعدتان (تيش املستقل تعزيز أمهية الرصد والتف  )ط(  

ئيسية لألحكـام   حد املقاصد الر  أتعزيز إعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع باعتبارها          )ي(  
، مبـا يف ذلـك زيـادة        )٦٦ و ٦٥القاعـدتان   ( احملكوم علـيهم بالـسجن       األشخاصاملتعلقة مبعاملة   

  اإلفراج املبكِّر؛و اإلفراج املشروطبرامج  اخلروج املؤقت من السجن، وفتراتاستخدام 

  ؛٨٣ و٨٢استبدال املصطلحات اليت جتاوزها الزمن، وحتديداً يف القاعدتني   )ك(  

واءمة الفقرات مع أحكام اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقواعـد               م  )ل(  
 فيمــا بينــها، وتوســيع نطــاق أحكــام قواعــد بــانكوك  ساقعــدم االّتــبــانكوك مــن أجــل تفــادي 

  املتعلقة بنوع اجلنس لتشمل مجيع السجناء؛املتعلقة باحلماية من العنف وغريه من القضايا غري 

ــدريب    )م(   ــع توســيع نطــاق ت ــسجناء مبختلــف صــفاهتم    مــنمجي ــاملون مــع ال  يتع
ليـشمل قـضايا اإلصـالح    ، الوظيفية، مبن فيهم أعضاء النيابة العامة والقضاة والقـائمون بـالتقييم          

  ).٥٤ إىل ٤٦القواعد من  (وحقوق اإلنسان

ني تنــاول القواعــد سبــضرورة حتــوتتعلــق اقتراحــات أخــرى أِثــريت خــالل املناقــشات    -٤٢
 مـن   أذى كـل  كـل مـن املـوظفني والـسجناء مـن           سالمة  أي  (السجون  لحق يف السالمة داخل     ل

وإيـذاء الـنفس    منـع التعـذيب     الراميـة إىل     التـدابري    يـشمل السجناء واملوظفني على الـسواء، ومبـا        
ــد   ؛ )واالنتحــار ــيت تؤكِّ ــة ال ــادة    كــون واملمارســات اإلجيابي ــسري إع ــسية لتي ــسألة رئي ــع م التطبي
بـــني األم  واالتـــصاالت ، والزيـــارات العائليـــة،ارجياالتـــصال مـــع العـــامل اخلـــمثـــل (اإلدمـــاج 

توسـيع نطـاق احلقـوق املدنيـة     و؛ )فيمـا يتعلـق بـأوالدهم   اآلبـاء احملتجـزين   دور  وأطفاهلا، وأمهية   
نطاق القواعد النموذجيـة الـدنيا املتعلقـة         وتوسيع   ؛احلق يف التصويت  خباصة  لسجناء، و تشمل ا ل

تـنص علـى وجـوب إخـضاع مجيـع املـسائل            كـام   وإدراج أح بالدين وصوغها على حنو أفـضل؛       
مزيـد  وينبغـي تـسليط     . نـصاف املتصلة حبقوق السجناء للمراجعـة القـضائية لـضمان إمكانيـة اإل           

  .م يف اجملتمع وإعادة إدماجهاةالضوء على دور اجملتمع املدين يف جمال إعادة تأهيل اجلنمن 

يــة الــدنيا الــيت اعتــربت  حبــذف بعــض القواعــد النموذج األخــرى تعلــق االقتراحــات تو  -٤٣
بعــض اجملــاالت غــري تنــاول لقواعــد، لل، والنظــر يف وضــع بروتوكــول جديــد كتكملــة متقادمــة

 ٩٤القاعـدة   عـدُّ ُتو.  سـيما مـن حيـث محايـة حقـوق اإلنـسان        فيها بالقـدر الكـايف، ال     املشمولة  
ارضــة مــع ، حيــث اعتُبــرت متعمثــاالً واضــحاً علــى مــا ميكــن حذفــه املتعلقــة بالــسجناء املــدنيني

  .أحدث األحكام يف جمال حقوق اإلنسان



 

12 V.12-50952 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1

 الصيغة اإلسبانية احلالية للقواعد النموذجية الدنيا تتطلّـب التنقـيح مـن        أنَّ واقُترح أيضاً   -٤٤
  . مع خمتلف الصيغ اللغوية األخرىأجل ضمان اّتساقها

يتماشـى  وُنوقشت باستفاضة مسألة أخرى وهي أمهية تقدمي املساعدة التقنية على حنو              -٤٥
مع القواعد النموذجيـة الـدنيا يف جمـاالت مـن ضـمنها اجملـاالت املـذكورة أعـاله، بغيـة تـشجيع                      

  . وتيسري هذا التنفيذ كامالًالدول األعضاء على تنفيذ القواعد تنفيذاً

وأخــرياً، شــدَّد العديــد مــن املــشاركني علــى كــون اجتمــاع فريــق اخلــرباء جمــرد بدايــة      -٤٦
 من مواصلتها من أجـل وضـع اقتراحـات أكثـر حتديـداً يف صـيغتها                 ة ال بدّ  لعملية يف غاية األمهي   

  .فيهااللجنة النهائية توخِّيا ملواصلة نظر 
    

      تقرير واختتام االجتماعالاعتماد مشروع   -خامساً  
اعتمد فريق اخلرباء، يف جلسته السادسة، مشروع تقريره، مبا يف ذلك التوصـيات الـيت                 -٤٧

  .٦٥/٢٣٠ار اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والعشرين، عمال بقرسُتعرض على اللجنة 

حكومتــه الستــضافة اســتعداد ل األرجنــتني عــن ويف هنايــة االجتمــاع، أعلــن اخلــبري ممثّــ  -٤٨
  . اخلرباءاالجتماع القادم لفريق

 


