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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة احلادية والعشرون

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧- ٢٣فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة 
        وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

       الدنيا ملعاملة السجناءاجتماع فريق اخلرباء املعين بالقواعد النموذجية    
      مذكّرة معلومات أساسية    

    اخللفية  - ١  
 / كانون األول  ٢١خ   املؤرَّ )١(٦٥/٢٣٠ من منطوق قرارها     ١٠طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة      

، إىل "مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        "، واملعنون ٢٠١٠ديسمرب  
ة والعدالة اجلنائيـة أن تنـشئ فريـق خـرباء حكوميـا دوليـا مفتـوح العـضوية لتبـادل             جلنة منع اجلرمي  

املعلومات عن أفضل املمارسات، وكذلك التشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري، وعـن                
تنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لتضمينها آخر ما مت التوّصل إليـه يف                

 اإلصالح وأفضل املمارسات بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن  جمال علم 
  .اختاذها الحقا

───────────────── 
  * E/CN.15/2012/1. 

 من إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات ٤٩طلب إىل اللجنة بالصيغة نفسها الواردة يف الفقرة ُوجِّه هذا ال )1(  
، الذي اعتمده نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغري: يات العامليةالشاملة ملواجهة التحّد

ي ُعقد بسلفادور، الربازيل، يف الفترة من مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذ
  .٦٥/٢٣٠ العامة اجلمعيةقرار ب مرفقوإعالن سلفادور . ٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ إىل ١٢
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يـشار  (ومن أجل متهيد الطريق ملناقشات اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية           
عـن أفـضل   ، طلبت األمانة إىل الدول األعضاء تقـدمي معلومـات      ")االجتماع"إليه فيما يلي باسم     

املمارسات، وكذلك التـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري، وعـن تنقـيح قواعـد األمـم                    
ملحوظات وتعليقات بشأن   "كما أعدَّت ورقة بعنوان     . املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء    

ــدنيا ملعاملــة الــسجناء    ــة ال ات اجليــدة ، تــبني التقــدُّم يف املمارســ "قواعــد األمــم املتحــدة النموذجي
ط الضوء على اإلشارات إىل الـصكوك الدوليـة         املعترف هبا دوليا لكل واحدة من القواعد، وتسلّ       

األحدث عهدا، وذلك مبساعدة خبري استشاري، وهـو الربوفيـسور أنـدرو كويـل، مـدير املركـز                  
 عـدد  ٢٠١١وجـرى خـالل عـام    . الدويل لدراسات السجون، جامعة إسكس، اململكـة املتحـدة      

اورات مع خرباء دوليني لتزويـد األمانـة مبـدخالت إضـافية ملـذكِّرة املعلومـات األساسـية                  من املش 
هذه، اليت ُيقصد هبا مساعدة االجتماع يف مناقشاته ويف إعـداد توصـياته بـشأن اخلطـوات املقبلـة                

  .٢٠١٢لتقدميها إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا احلادية والعشرين، يف عام 
    

    تطّور استخدام االحتجاز والقواعد املنطبقة يف هذا الصدد  - ٢  
    حملة تارخيية عن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  ١- ٢  

 مثـرةَ ") القواعـد "يـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم           ( النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء         كانت القواعدُ 
لعمــل الــذي اضــطلعت بــه اللجنــة الدوليــة    با١٩٢٦ بــدأت يف عــام  مــن اإلعــدادعمليــة طويلــة

واسـتمرت مـع إجـراء مراجعـة يف     ) أمسيت فيما بعد اللجنة الدولية للعقوبة واإلصالح   (لإلصالح  
. ١٩٤٩ وكذلك إجـراء حتـديث إضـايف قامـت بـه جلنـة خـرباء خمصَّـصة يف عـام                )٢(،١٩٣٣عام  

، مـشروعا  ١٩٥١زة يف عام  قبل حلها بفترة وجي)٣(وطرحت اللجنة الدولية للعقوبة واإلصالح،   
منقَّحا للقواعد، اليت اعتمدها يف هنايـة املطـاف مـؤمتر األمـم املتحـدة األول ملنـع اجلرميـة ومعاملـة                      

  )٤(.١٩٥٧، ووافق عليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام ١٩٥٥اجملرمني يف عام 

 عليـه املعـايري األخـرى    وسرعان ما أصبحت القواعد معترفا هبا باعتبارها النموذج الـذي تقـاس      
 عامـا،  ٦٠وعلـى مـدى أكثـر مـن     . ، على الرغم من أهنا مل تكـن ملزمـة قانونـا         ملعاملة السجناء 

فبصفة عامة، لغة هذه القواعد بـسيطة وسـهلة         . اجتازت القواعد اختبار الزمن بنجاح ملحوظ     
───────────────── 

  .١٩٣٤القواعد عام ب" أحاطت علماً"عصبة األمم  )2(  
غري رمسي،  على حنو مشكَّلة، وهي منظمة حكومية دولية صالحاللجنة الدولية للعقوبة واإلانتقلت وظائف  )3(  

  .١٩٥٠إىل األمم املتحدة يف عام 
 للمجلس االقتصادي الرمسية، األمم املتحدة، الوثائق )٢٤-د( جيم ٦٦٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )4(  

  ).١٩٥٧ (E/3048 من النص اإلنكليزي، وثيقة األمم املتحدة ١١، صفحة ١واالجتماعي، امللحق رقم 
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ا وافـق اجمللـس   الفهم، وما تنص عليه من مبـادئ ال يـزال باألمهيـة ذاهتـا الـيت كـان عليهـا عنـدم                     
  .االقتصادي واالجتماعي على القواعد ألول مرة

ــام    ــه يف ع ــارة إىل أن ــراره    ١٩٨٤وجتــدر اإلش ــاعي، يف ق ــصادي واالجتم ــس االقت ــد اجملل  اعتم
 إجراءات التنفيذ الفعَّال للقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء، اسـتجابة                )٥(،١٩٨٤/٤٧

 وتـضمَّنت اإلجـراءات     )٦(.ارسات على الصعيد الـوطين    لتحديات ترمجة القواعد إىل أحكام ومم     
. أحكاما تشجِّع الدول األعضاء على إضفاء الطابع املؤسسي على القواعـد يف نظامهـا اخلـاص               

م احملــرز يف تنفيــذ القواعــد، دعيــت الــدول األعــضاء أيــضا إىل إبــالغ  ق مــن التقــّدوبغيــة التحقّــ
. عـد وبأيـة صـعوبات صـودفت يف تنفيـذها          األمني العام كـل مخـس سـنوات مبـدى تطبيـق القوا            

وقُدمت هذه املعلومات ردا على اسـتبيانات كانـت األسـاس خلمـسة استقـصاءات أجريـت يف                  
كما نظرت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أيـضا يف          . ١٩٩٠ إىل عام    ١٩٧٠الفترة من عام    

  )٧(.ة تقارير بشأن تنفيذ القواعدعّد
    

     مبعايري حقوق اإلنسان ذات الصلة ورصدهار فيما يتعلقالتطّو  - ٢  
، علــى جمموعــة واســعة مــن االتفاقيــات واإلعالنــات   ١٩٥٧وافقــت األمــم املتحــدة، منــذ عــام   

واملبادئ اليت حتتوي على إشارات إىل معاملة السجناء، يتناول الـبعض منـها قـضايا ذات صـلة مل              
عض اآلخـر ويوّسـع مبـادئ عامـة واردة          ح الـب  ت القواعـد ألول مـرة؛ ويوضّـ       ُينظر فيها عندما أُقرَّ   

يف القواعــد؛ فيمــا تــشري أخــرى إىل املــوظفني املعنــيني، بعــّدة ســبل، باألشــخاص احملــرومني مــن     
ــهم  ــق (حريت ــا     ). انظــر املرف ــة، يف قراره ــة العام ــال، اعتمــدت اجلمعي ــى ســبيل املث  ٤٥/١١١فعل
ح تلــك وتوّضــ. الــسجناء، املبــادئ األساســية ملعاملــة ١٩٩٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ 

ومنـذ عــام  . املبـادئ األسـاس الـذي تــستند إليـه القواعـد، بغيــة تـسهيل تنفيـذها علـى حنــو كامـل         
قواعــد  ("، ســدَّت قواعــد معاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات        ٢٠١٠
  )٨(.الفجوة فيما يتعلق مبعاملة السجينات") بانكوك

───────────────── 
ى أساس توصيات مؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني وجلنة اعُتمدت اإلجراءات عل )5(  

  .منع اجلرمية ومكافحتها
، الذي تسترعي فيه ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٢٠بتاريخ ) ٢٦-د (٢٨٥٨انظر أيضا قرار اجلمعية العامة  )6(  

  .فعَّال يف إدارة املؤسسات العقابية واإلصالحيةاجلمعية انتباه الدول األعضاء إىل القواعد وتوصي بتنفيذها ال
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، تقرير األمني وقواعدها انظر على سبيل املثال معايري األمم املتحدة  )7(  

، استخدام وتطبيق القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، الوثيقة إضافةالعام، 
E/CN.15/1996/16/Add.1.  

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة  )8(  
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، اعتمــدت األمــم ٢٠٠٢ففــي عــام . قل ملعاملــة احملتجــزينوهنــاك أيــضا ترتيبــات للرصــد املــست
ــة أو       ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــاري التفاقي املتحــدة الربوتوكــول االختي

ــة   ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــاذ يف عــام   . العقوب ــز النف ، ٢٠٠٦ودخــل الربوتوكــول حي
جاز من جانب اللجنـة الفرعيـة ملنـع التعـذيب     وأرسى نظاما للزيارات املنتظمة إىل أماكن االحت  

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، التابعـة للجنـة مناهـضة                    
  .التعذيب، تكّمله زيارات منتظمة ومستمرة جتريها جمموعات تفتيش مستقلة وطنية

، من قبيل قواعد السجون األوروبيـة       )رفقانظر امل (واملعاهدات واملعايري اإلقليمية حلقوق اإلنسان      
ز القواعد، بينما متثِّل اهليئات القضائية اإلقليمية مرجعيـة مفيـدة أخـرى لقيـاس             جمللس أوروبا، تعزّ  

، تـضطلع   القارة األمريكيـة  ويف  . مدى تنفيذ الدول فرادى للمعايري الدولية بشأن معاملة السجناء        
 هبذا الدور، بينما يف أوروبا تـضطلع احملكمـة األوروبيـة            حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    

  .ة بشأن السجناءوقد بتَّت اهليئتان يف قضايا تشكل سوابق مهّم. حلقوق اإلنسان بدور مماثل

، تقوم جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بزيارات مراقبة للبلدان منـذ            القارة األمريكية ويف  
وداخـل الـدول األعـضاء    . ايـدا بالوضـع يف الـسجون يف املنطقـة    ، وهتتم اهتماما متز  ١٩٦١عام  

ــة الالإنــسانية أو      ــة ملنــع التعــذيب واملعاملــة أو العقوب ــة األوروبي ــا، تتــوىل اللجن يف جملــس أوروب
، رصـــد مراعـــاة معـــايري حقـــوق اإلنـــسان يف أمـــاكن ١٩٨٩املهينـــة، الـــيت تأســـست يف عـــام 

ريقية حلقوق اإلنسان وحقـوق الـشعوب مقـرِّرا         نت اللجنة األف  ، عيّ ١٩٩٧ويف عام   . االحتجاز
وتنشر كل من هـذه اهليئـات تقـارير تـصف ظـروف االحتجـاز               . خاصا معنياً بأحوال السجون   

وعـالوة علـى ذلـك،      . ومتثل هذه التقارير مراجع مفيدة لتفسري مضمون القواعد       . وتعلق عليها 
ة لتنقـيح وحتـديث قواعـد األمـم         تسهم مبادرات إقليميـة، مثـل اللجنـة الدائمـة ألمريكـا الالتينيـ             

  .املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، يف النقاش حول إمكانية تنقيح القواعد
    

    ١٩٥٧رات يف استخدام االحتجاز منذ عام رات والتطّوالتغّي  ٣- ٢  
را كـبريا يف عـدد مـن اجلوانـب يف كـثري مـن البلـدان         شهدت طبيعـة االحتجـاز واسـتخدامه تغيّـ        

ففي املقام األول، طـرأت زيـادة كـبرية يف العـدد اإلمجـايل              .  السنوات الستني املاضية   على مدى 
د جزئيــا الزيــادة املتــسارعة يف عــدد ســكان لألشــخاص احملتجــزين يف الــسجون، وهــو مــا جيــّس

ــة املتَّ    بعــة يف كــثري مــن  العــامل عمومــا، ولكنــه يعــود أيــضا إىل الــسياسات اجلنائيــة األكثــر قمعي
 التقديرات املوثوقة إىل أنـه يوجـد اآلن مـا يزيـد علـى عـشرة ماليـني سـجني يف               وتشري. البلدان

  )٩(.العامل، وأنَّ نزالء السجون تتزايد أعدادهم يف القارات اخلمس كلها
───────────────── 

  )9( World Prison Population List )اإلصدار التاسع( ،Roy Walmsley ،املركز الدويل لدراسات السجون ،
  .٢٠١١مايو /أيار
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ــادة نتــائج عــّدة   ففــي العديــد مــن الواليــات القــضائية، مل تواكــب ســعة   . وقــد كــان هلــذه الزي
 إىل اكتظاظ واسع النطاق ومـا يترتـب عليـه مـن           وأدى هذا . السجون الزيادة يف عدد السجناء    

تدهور يف ظروف كثري من السجناء، مبا يف ذلك عدم كفايـة منـشآت الـسكن ونقـص املرافـق                    
ويف . الطبية وحمدودية فرص احلصول على التعليم والتـدريب علـى اكتـساب املهـارات والعمـل           

  .ها على النحو الصحيحكثري من البلدان هناك سجون تعود إىل قرون مضت ومل تتم صيانت

ففــي كــثري مــن . وطــوال هــذه الفتــرة، كانــت هنــاك أيــضا تغّيــرات كــبرية يف صــفات الــسجناء
ويف . البلدان، زاد عـدد الـشباب واألحـداث وكـذلك النـساء يف الـسجون زيـادة غـري متناسـبة                    

  ة الوقـت نفــسه فــإنَّ الغالبيــة العظمــى مــن الـسجناء ال تــزال مــن الــذكور البــالغني، وهــي حقيقــ  
، اعُتمــدت ١٩٥٧ويف عــام . ال تـزال تــؤثِّر علــى الطريقــة الــيت يــتم هبـا بنــاء الــسجون وإدارهتــا  

القواعد مع مراعاة السجناء البالغني الـذكور، مـع مـنح قليـل مـن االنتبـاه ملـا للـشباب والنـساء                       
  .وغريهم من الفئات الضعيفة يف بيئة السجون من احتياجات خمتلفة

سجناء، الـذي كـان علـى الـدوام ضـعيفا عمومـا، مـشكلة أكثـر                 وقد أصبح الوضع الـصحي للـ      
حدة على مدى السنوات الستني املاضـية، حيـث أصـبحت الـسجون تتـسم بانتـشار األمـراض                   

  .املعدية، وبوجود السجناء مدمين املخدِّرات أو غريها من املواد، أو املصابني بأمراض عقلية

نـاس علـى املـستوى العـاملي، زادت نـسبة           وعالوة على ذلك، ونتيجة للسفر الـدويل وحركـة ال         
ويف بعض البلدان، ينتمـي أكثـر مـن نـصف           . السجناء من غري مواطين البلد الذي ُيسجنون فيه       

  .مجيع السجناء إىل هذه الفئة

ت حاالت التأخري يف العملية القضائية، مبا يف ذلك الصعوبات يف احلـصول علـى املـساعدة                 وأدَّ
ويف بعــض الواليــات القــضائية، . لــسجناء الــذين ينتظــرون احملاكمــةالقانونيــة، إىل تزايــد نــسبة ا

  .تصل هذه النسبة إىل سبعني أو مثانني يف املائة

وهناك نسبة متزايدة مـن الـسجناء الـذين يقـضون اآلن عقوبـات طويلـة جـدا، مبـا فيهـا احلـبس            
يف تزايـد، ويف  ونتيجة لذلك فإنَّ سن السجناء يف العديـد مـن الواليـات القـضائية       . مدى احلياة 

  .بعض احلاالت، حيتاج السجناء إىل خدمات التمريض والرعاية الطبية اليت ُتمنح للمحتضرين

ومـن  . رات كبرية يف الطريقة اليت تدار هبا السجون يف كثري مـن البلـدان             وكانت هناك أيضا تطوّ   
ــة علــى ذلــك، يف عــدد مــن الواليــات القــضائية، هــو االرتفــاع الكــبري يف عــدد ا      ــسجناء األمثل ل

دة، ويف كثري من األحيان يف عزلة تامة أو يف وجود احلـد األدىن              احملتجزين يف ظروف أمنية مشدَّ    
ويـربَّر ذلـك بالتهديـد الـذي ميكـن أن يـشكله هـؤالء              . من االتصال املباشر مع أيِّ شـخص آخـر        
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وظفني، السجناء إذا متكنوا من اهلرب، أو اخلطر الذي يشكلونه على غريهـم مـن الـسجناء أو املـ                
  .أو ما هلم من تأثري على غريهم من السجناء، أو بسبب خطورة اجلرائم اليت ارتكبوها

وأخـريا، أصـبحت الترتيبـات األمنيـة العامـة يف معظـم البلــدان أكثـر تطـورا مـن حيـث األمـن املــادي            
  .جناءواإللكتروين، ومن حيث القيود، املادية منها وغري املادية، املفروضة على حتركات فرادى الس

    
    األعمال التحضريية الجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل  - ٣  

    الردود الواردة من الدول األعضاء  ١- ٣  
 / آذار٨ ردا علــى املــذكرة الــشفوية املؤرخــة ٣٣، تلقــت األمانــة ٢٠١٢فربايــر / شــباط٩حــىت 

املثـارة يف    بـشأن طلـب معلومـات عـن املـسألة            )١١( وعلى التـذكري الالحـق هلـا،       )١٠(٢٠١١مارس  
وأبلغـت البلـدان التاليـة عـن تــشريعاهتا     . ٦٥/٢٣٠ مـن منطـوق قـرار اجلمعيـة العامـة      ١٠الفقـرة  

األرجنـــتني، واألردن، : الوطنيـــة اخلاصـــة وأفـــضل ممارســـاهتا بـــشأن عمليـــات معاملـــة الـــسجناء 
ــا، وإيطا     ــة املتحــدة، وأوكراني ــا، واإلمــارات العربي ــا، وإســتونيا، وإســرائيل، وإكــوادور، وأملاني لي

والبحرين، والربازيل، وبلجيكا، وتايلنـد، وجنـوب أفريقيـا، والـدامنرك، ورومانيـا، والـسلفادور،               
ــصر،        ــان، ومـ ــدا، ولبنـ ــدا، وكنـ ــبني، وفنلنـ ــاال، والفلـ ــصني، وغواتيمـ ــيلي، والـ ــسرا، وشـ وسويـ
ــدة       ــات املتحـ ــدا، والواليـ ــسا، ونيوزيلنـ ــشيوس، والنمـ ــدة، وموريـ ــة املتحـ ــسيك، واململكـ واملكـ

  . والياباناألمريكية،

ومل يعلِّق كثري من البلدان على تنقيح قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء                     
وأبـدت  . رات األخرية يف جمال العلوم اإلصالحية وأفـضل املمارسـات         د التطوّ القائمة لكي جتسّ  

 قانوهنـا الـوطين     الدامنرك، لدى اإلبـالغ عـن سياسـاهتا املتعلقـة بالـسجون، تعليقـات مؤداهـا أنَّ                
، اقترحـت الـدامنرك     )د (٨فعلى سبيل املثـال، فيمـا خيـص القاعـدة           . فاق أحكام بعض القواعد   

وذكـرت فنلنـدا    . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ج (٣٧أن ُتستبدل صيغتها بتلك الواردة يف املادة        
اء تقيـيم سـيحدِّد     أنَّ القواعد املتقادمة تقادماً واضحاً هي وحدها اليت يلـزم تنقيحهـا، وأنَّ إجـر              

وأعربت أيضا عن قلقها من أنَّ وضع اتفاقية دوليـة          . اجملاالت اليت تتطلب أحكاما جديدة متاما     
وأعربت نيوزيلنـدا عـن رغبتـها يف      . ُملزمة جديدة قد يؤدِّي إىل خفض مستوى القواعد احلالية        

هم مــسامهة أن يرسـي االجتمـاع عمليـة ملراجعــة القواعـد، لكـي تتـاح للــدول األعـضاء أن تـس        
مثـل  (وأبدت جنوب أفريقيا تأييدها لنهج يركِّز على تعديالت مـستهدفة علـى القواعـد               . الةفعَّ

───────────────── 
  .CU/2011/26الوثيقة  )10( 
  .٢٠١١ر أكتوب/ تشرين األول٢٠ بتاريخ CU/2011/182الوثيقة  )11( 
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ــضعيفة   ــات ال ــة اإلضــافية للفئ ــها عارضــت توســيع نطــاق تعريــف   )املــصطلحات واحلماي ، لكن
ــع احملتجــزين " الــسجناء" ــة إىل أنَّ القواعــد   . ليــشمل مجي ــات املتحــدة األمريكي وأشــارت الوالي

ــ ــانكوك     ينبغ ــشري، كحــد أدىن، إىل قواعــد ب ــسجون، وأن ت ــساء يف ال ــسألة الن . ي أن تراعــي م
مة على حنو الفت لالنتباه وأنَّ األزمة املالية العاملية احلالية قد جتعـل مـن   واعُترب أنَّ القواعد متقدّ  

  .الصعب يف هذه املرحلة الدخول يف مناقشة بشأن تنقيحها

نـها جنـوب أفريقيـا والـصني وفنلنـدا واملكـسيك واململكـة              وأشارت بلدان مبلغة عديدة، مـن بي      
املتحــدة وموريــشيوس والنمــسا ونيوزيلنــدا واليابــان، إىل أنَّ تــشريعاهتا الوطنيــة بــشأن معاملــة    
السجناء تستند إىل القواعد أو تأثرت هبـا تـأثرا كـبريا، ومـع ذلـك، فـإنَّ املـشاكل املـستمرة يف                        

إىل االكتظاظ املزمن يف كثري مـن الـسجون وعـدم كفايـة      تطبيق األحكام الوطنية ترجع أساسا      
  .البىن التحتية يف السجون

دة املبيَّنـة يف الـردود، أفـادت األرجنـتني بـأنَّ االكتظـاظ يف إدارة                ومن بني املمارسـات الوطنيـة اجليِّـ       
 مـن خـالل تطـوير معـايري للمـساحات           ٢٠٠٧السجون االحتادية مت التغلُّب عليه بنجاح بنهاية عام         

  .صة، مع مراعاة مؤشرات اللجنة الدولية للصليب األمحر، وتوزيع السجناء على حنو أفضلاملخّص

 فئــة عمــل ٥٠ النمــسا اهتمامــا خاصــا إلمكانيــة عمــل الــسجناء، وأفــادت بوجــود حنــو  وتــويل
واستحدثت بلجيكا السماح بالزيـارات العائليـة املنتظمـة جلميـع الـسجناء،             . خمتلفة يف سجوهنا  

م حمـام   ويف الربازيل، يقدّ  .  بصورة خاصة على تعزيز األواصر بني األبوين وأطفاهلما        مع التركيز 
  .ل أيضا املسؤولية عن تنظيم إنفاذ العقوبةعام مساعدة قانونية كاملة وجمانية للسجناء ويتحّم

ــي       ــراف اجملتمعـ ــال اإلشـ ــدريب يف جمـ ــد للتـ ــوذج جديـ ــذ منـ ــدا إىل تنفيـ ــارت كنـ ــادرة (وأشـ املبـ
 مراكــز لإلبــالغ اليــومي  ٢٠٠٨وأنــشئت يف عــام ).  جمــال اإلشــراف اجملتمعــي االســتراتيجية يف

لتقدمي خدمات للمجرمني املوضوعني حتت إشراف اجملتمع احمللي ولضمان املـسؤولية عنـهم، مـع             
  .مراعاة مستوى اخلطر الذي يشكلونه

ألساسـية  ، تتنـاول خمتلـف االحتياجـات ا   "أحد عشر تدبرياً الستعادة الكرامـة "واعتمدت شيلي   
للـــسجناء، مـــن قبيـــل ظـــروف املعيـــشة والـــساعات الـــيت يقـــضيها الـــسجني خـــارج الزنزانـــة، 
واملـــساعدة الروحيـــة، إىل جانـــب حتـــسني الرعايـــة الـــصحية واخلـــدمات الـــصحية يف حـــاالت 

  .الطوارئ يف إطار السجون

ى وعرضـت إكـوادور منوذجهـا املـسم       . وأبلغت الصني عـن تـدابريها الراميـة إىل منـع التعـذيب            
اخلاص باحملرومني من حريتهم، الذي يهدف إىل حتـسني نوعيـة احليـاة           " منوذج العناية املتكاملة  "
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يف مراكز التأهيل االجتمـاعي وتعزيـز القـدرات الفرديـة لكـل شـخص حمـروم مـن حريتـه كـي                       
  .يندمج من جديد يف اجملتمع

و، والتعــاون مــع وأشــارت إســتونيا إىل وحــدة إعــادة تأهيــل متعــاطي املخــدِّرات يف ســجن تــارت  
ــة    ألغــراض أنــشطة العمــل اجلمــاعي بــشأن تعــاطي   كونفيكتــوس إســتونيااملنظمــة غــري احلكومي

وعلى وجه اخلصوص، أسـفرت ممارسـة اختبـار         . األيدز/املخدِّرات وفريوس نقص املناعة البشرية    
يف فريوس نقص املناعـة البـشرية واملـساعدات الطبيـة املتاحـة للمرضـى املـصابني بـذلك الفـريوس                     

السجون عن حـصول سـجن تـارتو علـى جـائزة أفـضل املمارسـات الـيت متنحهـا منظمـة الـصحة                        
  .٢٠٠٣العاملية لعام 

ولدى أملانيا برنامج معزَّز للتعلّم اإللكتروين يف السجون عاد بفائـدة كـبرية علـى العـدد الكـبري                   
مح بـوترية  غري املتناسب من الـسجناء الـذين يعـانون مـن قـصور يف تعلـيمهم، وخاصـة أنـه يـس                   

ويف غواتيماال، مت حتديـد وتـسجيل الـسجناء املـسنني تـسجيالً سـليماً بغيـة تـوفري                   . فردية للتعلم 
  .رعاية خاصة هلم مبا يستجيب ملتطلباهتم الصحية

 أنَّ الدولـة مطالبـة بـأن تـوفّر سـريرا لكـل              ٢٠٠٧ويف إسرائيل، أعلنـت احملكمـة العليـا يف عـام            
نـت احملكمـة يف قرارهـا أنَّ احلـق يف النـوم علـى سـرير هـو                 بيَّو. سجني يف الـسجون اإلسـرائيلية     

  .أحد املعايري الدنيا للمعيشة والكرامة

 عامـا، علـى    ٣٤ و ١٨ي للمجرمني الذين تتراوح سنهم بـني          وأبلغت إيطاليا عن مشروع جتريب    
أســاس التــزام طــوعي باالضــطالع بأنــشطة حمــددة تتعلــق بــالتعليم والعمــل وبــاحترام القواعــد     

مفتوحا أمام األقـل خطـورة ممـن ارتكبـوا جـرائم            " بروغيتو جيوفاين "وكان املشروع   . اخليةالد
  .ألول مرة، وكان يهدف إىل إعادة دجمهم يف اجملتمع

ويف األردن، انصبت عناية كبرية على اختيار وتدريب املوظفني املكلفني بربامج رعايـة شـؤون               
ــهم  ــرامج إعــادة ال . الــسجناء وإعــادة تأهيل ــات   وكانــت ب ــاول احتياجــات خمتلــف فئ ــل تتن تأهي

  ).املسنني واألثرياء واملدمنني واألميني، وغري ذلك(مرتكيب اجلرائم 

وأشــار لبنــان إىل اجلهــود املبذولــة للقــضاء علــى األميــة بــني الــسجناء وإىل إمكانيــة متابعــة           
يــة الــيت وأفــادت الفلــبني بأهنـا اعتمــدت خدمــة الزيــارة اإللكترون . الدراسـات العليــا يف الــسجن 

ويف الـسلفادور، أُخـذ بـربامج جديـدة ملعاملـة        . متكِّن السجناء من التواصل بالفيديو مع أسرهم      
  . وضبط النفس عند االنفعالزاعات النالسجناء تتناول تسوية 

ويف جنوب أفريقيـا، نفَّـذت إدارة اخلـدمات اإلصـالحية اسـتراتيجية متعـددة اجلوانـب للقـضاء                   
يف مجلة أمور، حتسني االستفادة مـن حتويـل عقوبـة الـسجن إىل      على اكتظاظ السجون تشمل،     
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أحكــام بديلــة، وتعزيــز اإلشــراف اإلصــالحي اجملتمعــي، وتــشجيع إجــراء حــوار وطــين حــول    
  .أسباب احلبس كعقوبة

ونقَّحــت سويــسرا مــؤخَّرا قــانون عقوباهتــا، ُمدخلــةً أحكامــا جديــدة ُيعتــرب مبوجبــها العمــل يف  
  .رات التدريبية أمرين هلما قيمة متساوية لغرض إعادة التأهيلالسجن واملشاركة يف الدو

ويف اإلمارات العربية املتحدة، توفَّر للسجناء مجيع اخلدمات الطبية واألدوية جمانا، مبـا يف ذلـك               
  .العمليات اجلراحية

زت اململكة املتحدة على براجمهـا الراميـة إىل منـع االنتحـار، والتعامـل مـع الـضرر الـذايت،                     وركّ
  )١٢(.وكذلك احلد من العنف

    
    املشاورات  ٢- ٣  

، ٢٠١١أغـسطس  / آب٥ إىل ٣ُعقد يف سانتو دومينغو، اجلمهورية الدومينيكية، يف الفتـرة مـن           
اجتماع فريق خرباء رفيع املستوى بشأن القواعد، مبساعدة مالية من حكومة الربازيـل، كخطـوة    

وشارك يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء الرفيـع          . يلحتضريية هلذا االجتماع لفريق اخلرباء احلكومي الدو      
ي، فــضال عــن مــراقبني مــن    بلــدا مــن بلــدان أمريكــا الالتينيــة والكــاريب ١٥املــستوى خــرباء مــن 

املؤســـسة الدوليـــة للقـــانون اجلنـــائي وإصـــالح اجملـــرمني، ورابطـــة رؤســـاء دوائـــر اإلصـــالحيات 
يكا الالتينيـة ملنـع اجلرميـة ومعاملـة         ي، ومنظمة الدول األمريكية، ومعهد أمر       والسجون يف الكاريب  

اجملرمني التابع لألمم املتحدة، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، واسـتهدف االجتمـاع                  
حتديد املمارسات اجليدة بشأن التنفيذ يف املنطقة واستكشاف اجملاالت اليت قد يلزم فيهـا حتـديث     

ىل إجياد سبل لضمان تنفيذ القـوانني احلاليـة    وجرى التشديد على احلاجة إ    . القواعد أو استكماهلا  
وُشدد على ضرورة عدم القيام بأيِّ شيء يهدد سالمة القواعد، الـيت            . على حنو كامل يف املنطقة    

ويف الوقــت . حتظــى بــاالعتراف والقبــول يف مجيــع أحنــاء العــامل والــيت مل تتقــادم أو تفقــد أمهيتــها  
ــه ســيكون مــن املفيــ    رات األحــدث عهــدا وأفــضل  د مراعــاة التطــّونفــسه، خلــص اخلــرباء إىل أن

وأشري إىل إمكانية القيام بذلك عن طريق استخدام وثـائق إقليميـة، مـن قبيـل                . املمارسات احلالية 
القـــارة املبـــادئ واملمارســـات الفـــضلى املتعلقـــة حبمايـــة األشـــخاص احملـــرومني مـــن حريتـــهم يف 

  )١٣(.األمريكية
───────────────── 

 ,Management of prisoners at risk of harm to self“، املعنون PSO 64/2011األمر الصادر عن إدارة السجون  )12( 
to others and from others (Safer Custody)’’.  

 ائةفترة العادية احلادية والثالثني بعد املال خالل نسانجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلوافقت عليها  )13( 
  .٢٠٠٨مارس / آذار١٤-٣، لدوراهتا
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متـه منظمـة الـصحة العامليـة عـن          ، وعلى هامش اجتمـاع نظّ     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣ويف  
، ُعقـد اجتمـاع     )٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥-٤أبانو تريمي، إيطاليا،    (الصحة يف السجون    
-٢٢ خبريا للتعليق على القواعـد املتعلقـة بالـصحة، وال سـيما القواعـد            ١٥للمشورة التقنية بني    

وأحيلــت التعليقــات الــيت أدىل هبــا اخلــرباء إىل األمانــة قبــل اجتمــاع فريــق . ٨٢ و٥٢ و٣٢ و٢٦
ــومي     ــا ي ــم يف فيين ــذي ُنظّ ــشرين األول٧ و٦اخلــرباء، ال ــوبر / ت  كخطــوة أخــرى يف  ٢٠١١أكت

. التحضري هلذا االجتماع، وحضره مثانية عشر خبريا من خمتلف البلدان واملنظمات غري احلكومية            
حة اليت انبثقت عن اجتماع فريـق اخلـرباء هـي أنَّ القواعـد ال تـزال حتظـى               وكانت الرسالة الواض  

ــة         ــدنيا يف إطــار بيئ ــايري ال ــاس املع ــسية مــن حيــث قي ــة الرئي ــايل وأهنــا النقطــة املرجعي بالتقــدير الع
وحثَّ بعض اخلرباء على ضـرورة احلـرص علـى عـدم تقـويض سـالمة القواعـد احلاليـة              . السجون

ا علـى أنَّ القواعـد احلاليـة سـوف تفقـد مكانتـها وشـرعيتها إذا كانـت              ومكانتها الدولية، وأكدو  
مفتوحة للنقاش، يف حني أنَّ التفاوض حـول قواعـد أكثـر حداثـة قـد يـؤدي إىل عمليـة تـستغرق                       

. وقتا طويال وإىل حرمان اجملتمع الدويل لوقت طويل مـن معـايري أخالقيـة عاليـة ملعاملـة الـسجناء                   
القواعد يف سياق تطّور القانون الدويل والتشريعات الوطنية املتعلقة         وإقرارا منهم بوجوب تفسري     

بالسجن، وكذلك سياق الفهم احلايل ملا تقوم عليه املمارسة اجليـدة يف إدارة الـسجون، اقترحـوا        
  .إمكانية وضع تعليقات تفسريية

علـى أسـاس   حتـّدد،  " سـوى أن  ١٩٥٧بيد أنَّ خرباء آخرين رأوا أنَّ القواعد مل حتاول يف عـام      
التصّورات املتواضع على قبوهلا عموما يف أيامنا هذه والعناصـر األساسـية يف األنظمـة املعاصـرة              
األكثر صالحا، مـا يعتـرب عمومـا خـري املبـادئ والقواعـد العمليـة يف معاملـة املـسجونني وإدارة                      

لعديـدة يف   وأنَّ احلل األمثل يتطلَّب أن ختضع إلعـادة نظـر يف ضـوء التطـورات ا         )١٤(،"السجون
كمـا اعتـربوا أنَّ صـيغة       . جمال حقوق اإلنسان والعلـوم اجلزائيـة خـالل األعـوام الـستني املاضـية              

ومــن بــني املؤيــدين . القواعــد أصــبحت متقادمــة وأنَّ بعــض األحكــام مل تعــد كافيــة أو مقبولــة
وجــود لتنقــيح القواعــد، فــضَّل الــبعض إجــراء مراجعــة كاملــة للقواعــد، بينمــا أقــرَّت األغلبيــة ب 
وكحــل . صــعوبات يف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن جمموعــة جديــدة متامــاً مــن القواعــد

للقواعـد، مـع التركيـز علـى     " حمـددة األهـداف  "وسط، اقترح عدد مـن اخلـرباء إجـراء مراجعـة            
  .التعديالت املطلوبة على وجه أكثر إحلاحا

    
    حلكومي الدويلخيارات للنظر فيها من ِقبل اجتماع فريق اخلرباء ا  - ٤  

يف ضوء ما َتقدَّم، لعلَّ االجتماع يودُّ النظَر يف اخليارات التاليـة فيمـا يتعلـق بتنقـيح قواعـد األمـم                      
رات األخرية يف جمـال العلـوم       د التطوّ املتحدة النموذجية الدنيا السارية ملعاملة السجناء حبيث جتسّ       

───────────────── 
  .١القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مالحظات متهيدية، الفقرة  )14( 
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صدد إىل جلنة منع اجلرمية، مبا يف ذلك اإلصالحية وأفضل املمارسات، ويف تقدمي توصيات هبذا ال
توصية ممكنة بإدراج مناقشات إضافية بشأن تنقيح القواعد كبند يف جدول أعمـال مـؤمتر األمـم                 

  .٢٠١٥املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املزمع عقده يف عام 

ي فكـرة تكـرر اإلعـراب    بالنظر إىل أنَّ فكرة وجـود اتفاقيـة بـشأن معاملـة الـسجناء هـ          -ألف
 ونوقشت آلخر مرة أثناء مؤمتر األمم املتحدة الثـاين عـشر يف سـلفادور دي باهيـا يف                   )١٥(عنها،
، لعــلَّ االجتمــاَع يــودُّ النظــَر يف خيــار وضــع صــك ملــزم تكــون الــدول األطــراف ٢٠١٠عــام 

تفتيـشية مـن    ملزمة مبوجبه بضمان توافر معـايري معينـة يف أمـاكن االحتجـاز وقبـول الزيـارات ال                 
  .خالل نظام للتقييم املتبادل

. ويتمثل خيار آخر يف إعادة هيكلة القواعـد علـى حنـو كامـل وإعـادة صـياغتها الفنيـة                     -باء
ووفقـا لـذلك    ). ٢٠٠٦(وأحد مناذج هذا اخليار ميكن أن يكون القواعـد األوروبيـة للـسجون              

دنيا سـتحتوي علـى األجـزاء      النموذج فـإنَّ جمموعـة معـادة هيكلتـها مـن القواعـد النموذجيـة الـ                
  :الرئيسية التالية

  ؛ديباجة تشري إىل مجيع معايري حقوق اإلنسان املدرجة يف املرفق  •  

ن املبادئ األساسية املتعلقة مبعاملـة الـسجناء، الـيت قـد تـستند              قسم جديد يتضمّ    •  
  ."املبادئ األساسية ملعاملة السجناء"إىل 

ن القواعد املوجودة يف اجلزء األول احلايل قسم عن ظروف السجن يتضمن العديد م  •  
جنبا إىل جنب مع العديد من القواعد الواردة يف اجلـزء الثـاين             ) قواعد عامة التطبيق  (

  .)السجناء املدانون(، القسم ألف )قواعد تنطبق على فئات خاصة(احلايل 

  .قسم عن الرعاية الصحية  •  

  قسم عن حسن النظام  •  

  ظفنيقسم عن اإلدارة واملو  •  

  قسم عن التفتيش واملراقبة  •  

  قسم عن حقوق السجناء رهن احملاكمة  •  
───────────────── 

 ٢٦-١٧، كيوتو، اليابان، ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمنيالرابع مؤمتر األمم املتحدة : انظر على سبيل املثال )15( 
الثامن مؤمتر األمم املتحدة  و،A/CONF.43/5 (1971)، لعامة ا، تقرير من إعداد األمانة١٩٧٠أغسطس /آب

، تقرير من إعداد ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ -أغسطس / آب٢٧، هافانا، كوبا، ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني
  .A/CONF.144/28/Rev.1 (1991)،  العامةاألمانة
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  قسم عن احلقوق اخلاصة بالسجناء املدانني  •  

وسـيحدِّد هـذا القـرار مـا إذا كـان ينبغـي أن تكـون                . وسيتعني اختاذ قرار بشأن نطـاق القواعـد       
راض عقليـة، واحملتجـزين   هناك أقسام جديدة لتشمل القواعد املتعلقـة بفئـات مثـل املـصابني بـأم        

ألسباب تتعلق بقوانني اهلجـرة، واملوقـوفني يف مراكـز الـشرطة وغريهـا مـن أمـاكن االحتجـاز،                    
  .واملعتقَلني ألسباب غري جنائية، واملعتقلني من دون أن توجَّه هلم هتمة حمددة

ظـر واسـعة   ع أن تـسعى الـدول األعـضاء إىل إجـراء إعـادة ن     توقَّويف إطار هذا اخليار، ميكن أن يُ    
وقد يشمل ذلك، من بني أمـور أخـرى، نطـاق القواعـد             . النطاق يف العديد من القواعد احلالية     

ــوارد يف القاعـــدة  )٩٥ و٩٤ و٤القواعـــد ( ــدأ األساســـي الـ ؛ والفـــصل بـــني الفئـــات  ٦، واملبـ
 ٢٦ إىل   ٢٢القواعـد مـن     (؛ واخلـدمات الطبيـة      )٩القاعـدة   (؛ وأمـاكن االحتجـاز      )٨القاعدة  (

؛ وحتــرمي )١-٣٠القاعــدة (؛ وحظــر معاقبــة الــسجني مــرتني عــن نفــس اجلرميــة )٨٢والقاعــدة 
؛ وواجـب الطبيـب املتمثـل يف إجـراء زيـارات يوميـة للـسجناء                )٣١القاعـدة   (العقوبة اجلسدية   

 ٣٣القاعـدتان   (؛ واسـتخدام أدوات تقييـد احلريـة         )٣-٣٢القاعـدة   (اخلاضعني لعقوبات معينة    
؛ واتـصال الـسجناء بالعـامل       )٣٦القاعـدة   (الطلبـات والـشكاوى     ؛ والترتيبات فيما خيص     )٣٤و

ــن  (اخلــارجي  ــد م ــدين )٤٠ إىل ٣٧القواع ــدة (؛ وال ــسجناء  )٤١القاع ــال ال ــدة (؛ وانتق القاع
؛ والطبيعـة املؤملـة   )٥٥القاعـدة  (؛ والتفتيش   )٥٤ إىل   ٤٦القواعد من   (، وموظفو السجن    )٤٥

؛ ونظـم الـسجون     )٥٨القاعـدة   (ومربراهتـا   ؛ والغرض من عقوبة احلبس      )٥٧القاعدة  (للسجن  
؛ والعالقــات االجتماعيــة والرعايــة بعــد الــسجن )٧٨ إىل ٥٩القواعــد مــن (ومعاملــة الــسجناء 

؛ والقواعـد املختلفـة املتعلقـة بـاحملتجزين رهـن احملاكمـة، مبـا               )٨٣ والقاعـدة    ٨١-٧٩القواعد  (
 الطعام مـن خـارج الـسجن        يف ذلك حقهم يف النوم يف غرف فردية منفصلة ويف احلصول على           

؛ والقواعـد   )٩٣-٨٤القواعـد   (ويف ارتداء مالبسهم اخلاصـة ويف أن يعـاجلهم طبيبـهم اخلـاص              
  ).٩٥القاعدة (وبالسجناء احملَتجزين دون هتمة ) ٩٤القاعدة (املتعلقة بالسجناء املدنيني 

 عمليـة حتـديث   وسيلزم أن تعاد كتابة مجيع القواعد حبيث تكون حمايدة بـني اجلنـسني، وإجـراء        
كمــا ســيتعني أن تراعــي عمليــة إعــادة الــصياغة االلتزامــات الــواردة يف   . كــبرية للمــصطلحات

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وسينطوي هذا اخليار على قيـام الـدول األعـضاء وجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واألمانـة                      
  . العملية طويلة وغري مضمونة النتائجومن احملتمل أن تكون هذه. بتخصيص موارد كبرية

ولعلَّ االجتماع يودُّ، اعترافـا منـه بالتعقيـد الـذي ينطـوي عليـه إجـراء مراجعـة كاملـة                       -جيم
للقواعد وباخلطر املتمثل يف خفض بعض املعايري اجملّسدة يف القواعـد، أن ينظـر يف خيـار تقليـل                   
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وُيقتــرح أن تــشمل إعــادة   . لــضروريإعــادة الــصياغة املوضــوعية للقواعــد إىل احلــد األدىن ا    
  :الصياغة الدنيا األساسية ما يلي

  .ديباجة جديدة  •  

 إىل نطــاق القواعــد، ليــشمل مجيــع األشــخاص      ٩٥ و٩٤ و٤أن تــشري القواعــد    •  
 )١٦(باب جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة        احملرومني من حريتـهم، سـواء أكـان ذلـك ألسـ           

سباب تتعلق بقوانني اهلجـرة واملوقـوفني       مثل املصابني بأمراض عقلية واحملتجزين أل     (
يف مراكــز الــشرطة وغريهــا مــن أمــاكن االحتجــاز واملعــتقلني ألســباب غــري جنائيــة 

  .)واملعتقلني من دون أن توجَّه هلم أيُّ هتمة حمدَّدة

 )١٧(وعة جديدة من املبـادئ األساسـية       حبيث تشمل جمم   ٦توسيع نطاق القاعدة      •  
  .اليت تنطبق على القواعد ككل

 ٢٦ إىل   ٢٢القواعد مـن    (الصحية  /العديد من القواعد املتعلقة باخلدمات الطبية       •  
لتجــسيد تغّيــر املعــايري فيمــا خيــص دور الطبيــب ومبــدأ الــسّرية   ) ٨٢والقاعــدة 

  .واألخالقيات الطبية

، وخصوصاً فيما يتعلق باستخدام احلبس االنفرادي، الـذي      ٣٣ إىل   ٣١القواعد من     •  
  .لتفصيل، وعدم جواز ختفيض كمية الطعام كنوع من العقابتنبغي معاجلته با

 فيمـا يتعلـق     ٣٦القواعد اليت تتناول محاية السجناء الضعفاء، وال سيما القاعدة            •  
  .بالطلبات والشكاوى

 للحق يف احلصول على حمام، وال سيما فيما خيـص الـسجناء           ٣٧مشول القاعدة     •  
  .املدانني

رة حمـــددة إىل احلـــق يف الوصـــول إىل قنـــوات  إشـــا٥٥ و٣٦مشــول القاعـــدتني    •  
  .خارجية للشكوى والتأكيد على أمهية التفتيش اخلارجي

  .٨٣ و٨٢استبدال املصطلحات املتقادمة يف القواعد كافة، وحتديدا يف القاعدتني   •  

  .أن تراعي مجيع القواعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  •  

───────────────── 
أن محاية األحداث اجملّردين من حريتهم،  من قواعد األمم املتحدة بش١٥انظر على سبيل املثال القاعدة  )16( 

  .، املرفق٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة 
  .، املرفق٤٥/١١١انظر على سبيل املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، قرار اجلمعية العامة  )17( 



 

14 V.12-51075 
 

E/CN.15/2012/CRP.2

ات الـيت ُيعتقـد أهنـا األكثـر أمهيـة، فمـن احملتمـل أن تظـل              وعلى الرغم مـن أنَّ تلـك هـي التغـيري          
وقــد ال توافــق الــدول . املفاوضــات إلعــادة صــياغة هــذه القواعــد معقــدة وحمفوفــة بالــصعوبات

األعضاء أيضا علـى القائمـة املـذكورة أعـاله، ورمبـا ترغـب يف إعـادة فـتح بـاب النقـاش حـول             
  .اخليار فعليا إىل اخليار باءومن شأن تطور كهذا أن حيّول هذا . قواعد أخرى

ولعلَّ االجتماع يودُّ أن يقّر الرأي التـوافقي بـأنَّ القواعـد صـمدت أمـام اختبـار الـزمن            -دال
ن قائمـة باملبـادئ   وميكن إضافة ديباجة إىل القواعـد تتـضمَّ   . وال زالت سارية املفعول حىت اليوم     

ختلفـة فيمـا يتعلـق مبعاملـة الـسجناء، إىل           األساسية الـواردة يف املعاهـدات واملعـايري والقواعـد امل          
  .جانب إشارة إىل القانون الدويل والتشريعات الوطنية

وميكن أن تشكل امللحوظات والتعليقات بشأن قواعد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة           
م السجناء، الـيت تـشري إىل القـانون الـدويل واملعـايري املتعلقـة باسـتخدام الـسجن، وكـذلك الفهـ                    

يت حتتـاج إىل    ة املمارسة اجليدة يف إدارة الـسجون، األسـاس لتعليـق علـى القواعـد الـ                احلايل ملاهيّ 
  )١٨(.املزيد من التطوير

ــذ       ــدة إىل تنفي ــه اجلهــود املتزاي ــة، ســيتم توجي ــة إعــادة نظــر مطول ــشروع يف عملي وبــدال مــن ال
ومـن أجـل تـسهيل      . نالقواعد وتفـسريها يف سـياق القـانون الـدويل القـائم فيمـا يتعلـق بالـسج                 

ال للقواعــد  إجــراءات التنفيــذ الفعَّــ  "رصــد تنفيــذ القواعــد، ميكــن النظــر يف إمكانيــة إحيــاء       
  )١٩(".يا ملعاملة السجناءالنموذجية الدن

    

───────────────── 
إىل املنشور  ٢٠١١أكتوبر /يف هذا السياق، أشار اخلرباء الذين شاركوا يف االجتماع املعقود يف تشرين األول )18( 

، املنظمة الدولية "Making standards work, an international handbook on good prison practice"املسمى 
، الذي كان قد ُوّزع أثناء مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ١٩٩٥لإلصالح اجلنائي، اململكة املتحدة، 

وقد قدَّم ذلك املنشور حملة عامة عن القواعد . ١٩٩٥، يف عام ومعاملة اجملرمني، املعقود يف القاهرة، مصر
  . على حنو حمدد قيمتها ومعناها بالنسبة إىل سياسات السجون وممارساهتا اليوميةَحَروَش

  . أعاله٥ احلاشيةانظر  )19( 
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      املرفق
  الصكوك الدولية اليت تتناول معاملة السجناء

  
    صكوك األمم املتحدة  - ١

  ملة السجناءز على معاصكوك األمم املتحدة اليت تركّ  ١-١  

  )١٩٥٧(القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   •

سيما األطباء، يف محايـة املـسجونني واحملتجـزين          مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني، وال          •
  )١٩٨٢(نسانية أو املهينة إاملة أو العقوبة القاسية أو الالمن التعذيب وغريه من ضروب املع

  )١٩٨٤(اءات للتنفيذ الفّعال للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء إجر  •

  )١٩٨٤(ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام   •

  )١٩٨٥(اتفاق منوذجي بشأن نقل السجناء األجانب وتوصيات بشأن معاملة السجناء األجانب   •

ضون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو الـسجن             ص الذين يتعرّ  جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخا       •
)١٩٨٨(  

  )١٩٩٠(املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   •

  )١٩٩٠(قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملّردين من حريتهم   •

ج عنـهم إفراجـاً     املعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلشراف على اجملرمني احملكوم عليهم بأحكام مشروطة أو املفـر               •
  )١٩٩٠(مشروطاً 

  )١٩٩٦(إعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف أفريقيا   •

  )١٩٩٩(إعالن أروشا بشأن املمارسات احلسنة يف السجون   •

  )٢٠١٠(قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات   •

  لسجناءصكوك األمم املتحدة ذات الصلة مبعاملة ا  ٢-١

  )١٩٦٣(اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية   •

  )١٩٦٩(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   •

  )١٩٧٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   •



 

16 V.12-51075 
 

E/CN.15/2012/CRP.2

  )١٩٧٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   •

  )١٩٧٩( للموظفني املكلّفني بإنفاذ القوانني مدونة قواعد السلوك  •

  )١٩٨١(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   •

  )١٩٨١(إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد   •

  )١٩٨٥( استعمال السلطة ف يفإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعّس  •

  )١٩٨٥(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث   •

  )١٩٨٥(املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية   •

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة والربوتوكـول              •
  )١٩٨٧(الختياري امللحق هبا ا

في واإلعـدام   املبادئ املتعلقة باملنع والتقـصي الفعـالني لعمليـات اإلعـدام خـارج نطـاق القـانون واإلعـدام التعـسّ                      •
  )١٩٨٩(بإجراءات موجزة 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل   •

  )١٩٩٠(كلّفني بإنفاذ القوانني املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني امل  •

  )١٩٩٠(املبادئ األساسية بشأن دور احملامني   •

  )١٩٩٠(مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة   •

  )١٩٩١(املبادئ املتعلقة بكبار السن   •

  )١٩٩١(مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية   •

  )١٩٩٢(ألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية إعالن حقوق ا  •

  )١٩٩٢(اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   •

  )١٩٩٣(إعالن القضاء على العنف ضد املرأة   •

لق باحتجاز ملتمسي اللجـوء، الـصادرة   املبادئ التوجيهية املنقَّحة ذات الصلة باملعايري والقواعد املنطبقة فيما يتع      •
  )١٩٩٩(عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

  )٢٠٠٦(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   •
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    الصكوك اإلقليمية  - ٢
  ز على معاملة السجناءالصكوك اإلقليمية اليت تركّ  ١-٢

  
 جملـس أوروبـا،     -) ١٩٩٨(الصحية يف السجون     بشأن اجلوانب األخالقية والتنظيمية للرعاية       R(98)7التوصية    •

  جلنة الوزراء

 بشأن إدارة مديري السجون لشؤون املسجونني املدانني بالسجن مدى احليـاة وغريهـم   Rec(2003) 23التوصية   •
   جملس أوروبا، جلنة الوزراء-من املدانني بأحكام طويلة املدة 

   جملس أوروبا-) ٢٠٠٦(القواعد األوروبية للسجون   •

القواعد األوروبية بشأن احلبس االحتياطي وشروط اللجوء إليه وتوفري الـضمانات بـشأن منـع إسـاءة اسـتعماله                     •
   جملس أوروبا-) ٢٠٠٦(

 -) ٢٠٠٨ (القـارة األمريكيـة  املبادئ واملمارسات الفضلى املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتـهم يف           •
  نجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسا

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

  الصكوك اإلقليمية ذات الصلة مبعاملة السجناء  ٢-٢

  )١٩٥٠(االتفاقيـة األوروبية حلقوق اإلنسان   •

  )١٩٧٨(االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   •

  )١٩٨٦(ان والشعوب امليثاق األفريقي حلقوق اإلنس  •

  )١٩٨٧(األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة  االتفاقية  •

  )١٩٩٢(اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه   •

  )١٩٩٨(اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته   •

  )٢٠٠١(حملاكمة املنصفة ويف املساعدة القانونية يف أفريقيا التوجيهات واملبادئ املتعلقة باحلق يف ا  •
    

    مراجع أخرى  - ٣
املبادئ التوجيهية لألطباء بشأن التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                     •

   اجلمعية الطبية العاملية-) ١٩٧٥(فيما خيص االحتجاز واحلبس 
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   اجمللس الدويل للخدمات الطبية يف السجون -) ١٩٧٩(قَسم أثينا   •

   اجلمعية الطبية العاملية-) ١٩٩٣(بيان بشأن عمليات التفتيش البدين للمساجني   •

مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيـق القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق بامليـل اجلنـسي واهلويـة اجلنـسانية                           •
  اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان/ة جلنة احلقوقيني الدولي-) ٢٠٠٦(

   الندوة الدولية للصدمات النفسية-) ٢٠٠٧(بيان اسطنبول بشأن استخدام احلجز االنفرادي وآثاره   •

   اللجنة الدولية للرعاية األبرشية الكاثوليكية يف السجون-) ٢٠١٠(الدين يف السجون : مبادئ أساسية  •
 


