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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦-١٢فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٦البند 

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

القواعد املعين بضوية تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح الع    
       عن اجتماعه الثالثالنموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ــةأنــشأت   -١ ــة   م جلن ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــدويل املفتــوح   ن فريــق اخلــرباء احلكــومي ال
 )١( علـى طلـب اجلمعيـة العامـة     بنـاءً القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء         املعـين ب  العضوية  

ل املعلومات عن أفضل املمارسات املتَّبعة، وكـذلك التـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل                لتباُد
ملعاملـة الـسجناء   املتحـدة النموذجيـة الـدنيا     قواعـد األمـم  الـصيغة احلاليـة ل  الساري، وعن تنقيح   

بعـة، بغيـة تقـدمي       املمارسـات املتَّ    وأفضل ية اإلصالح العلوميف جمال   أحدث التطوُّرات   لتضمينها  
  .اًا الحقتوصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن القيام هب

ينــاير إىل /كــانون الثــاين ٣١وقــد انعقــد االجتمــاع األول لفريــق اخلــرباء يف فيينــا مــن     -٢
ــر /شــباط ٢ ــسعة     .٢٠١٢فرباي ــا يف ذلــك الوقــوف علــى ت ــائج االجتمــاع، مب ــر بنت ــدِّم تقري  وقُ

                                                         
  * E/CN.15/2014/1.  

  .٦٥/٢٣٠ من القرار ١٠الفقرة  )1(  
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 وأذنـت اجلمعيـة   )٢(. احلادية والعشرينهتادوراللجنة يف ت مواضيعية ميكن النظر فيها، إىل     جماال
، لفريق اخلرباء مبواصلة عمله، يف إطار واليتـه، علـى           ٦٧/١٨٨ من قرارها    ٨العامة، يف الفقرة    

  .٢٠١٣ يف عام إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين عن سري عمله اً يقدِّم تقريرأنْ
ــاًءو  -٣ ــه الثـــاين    بنـ ــة األرجنـــتني، عقـــد فريـــق اخلـــرباء اجتماعـ  علـــى دعـــوة مـــن حكومـ
فريــق الت علــى ُعرَضــو. ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٣ إىل ١١آيــرس مــن   بــوينس يف
لتنظــر فيهــا الــدول   تتنــاول مقترحــات )٣(، األمانــةمــن إعــداد ورقــة عمــل ذلــك االجتمــاع يف

ليــة التــسعة بــني القواعــد ذات  مــن اجملــاالت األوَّلٍّ إىل مقارنــة تفــصيلية يف كــاًاألعــضاء اســتناد
ملعاملة السجناء وجمموعة شـاملة مـن الـصكوك واملعـايري           قواعد النموذجية الدنيا    الصلة ضمن ال  

والقواعد واملبادئ التوجيهية واملالحظات وغـري ذلـك مـن املنـشورات واألدوات ذات الـصلة،                
  . هباقة العمل قائمة شاملة بورتأُرفقَكانت قد الدولية أو اإلقليمية، 

وقُــدِّم تقريــر بنتــائج االجتمــاع الثــاين لفريــق اخلــرباء، مبــا ذلــك الوقــوف علــى قواعــد      -٤
ملعاملــة الــسجناء، إىل اللجنــة يف دورهتــا    النموذجيــة الــدنيا  ومــسائل حمــدَّدة لتنقــيح القواعــد    

، لفريـق اخلـرباء     ٦٨/١٩٠من قرارهـا     ٦ وأذنت اجلمعية العامة، يف الفقرة       )٤(.والعشرين الثانية
إىل اللجنــة يف دورهتــا  عــن ســري عملــه اً يقــدِّم تقريــرمبواصــلة عملــه، يف إطــار واليتــه، علــى أنْ 

  .٢٠١٤ يف عام والعشرين الثالثة
مـارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥تـرة مـن      االجتمـاع الثالـث لفريـق اخلـرباء يف فيينـا يف الف             وُعقَد  -٥

نـة ورقـة عمـل لـذلك        وأعـدَّت األما  . تها حكومة الربازيل  م مبوارد خارجة عن امليزانية قدَّ     ٢٠١٤
 مـن ذلـك القـرار،    ٨ ويف الفقـرة . ٦٨/١٩٠  من قرار اجلمعية العامة   ٩  بالفقرة االجتماع، عمالً 

دعت اجلمعية الدول األعضاء إىل مواصلة اخنراطها يف عملية التنقيح عن طريق تقدمي مقترحـات               
سـبتمرب  /أيلـول  ٣٠ الوقوف عليها إىل األمانة حبلـول        ليت متَّ  اجملاالت التسعة ا   تنقيحية فيما خيصُّ  

املـسامهة يف تلـك       املتحـدة ذات الـصلة إىل       كما دعت اجملتمع املـدين وهيئـات األمـم         ،٢٠١٣
القواعد النموذجيـة     احلالية من الصيغة  نت ورقة العمل من      على ذلك، فقد تكوَّ    وبناًء .العملية

الـدول األعـضاء، إىل        مجيع مقترحـات التنقـيح الـواردة مـن         الدنيا ملعاملة السجناء، بعد إدماج    
. جانب ما وقف عليه فريق اخلرباء يف اجتماعه الثاين من املسائل والقواعد الـيت ُيـراد تنقيحهـا          

  .الست  املتحدة الرمسية  وأُتيحت ورقة العمل لفريق اخلرباء بلغات األمم
                                                         

  .E/CN.15/2012/18انظر الوثيقة  )2(  
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 مـن   اًا ومـشترك  ردا فرديـ   ٣١ت   األمانة قـد تلقَّـ     تويف وقت إصدار ورقة العمل، كان       -٦
ــةً ٣٩ ــصياغة      . اً عــضودول ــشأن ال ــى مقترحــات ملموســة ب ــواردة عل ــردود ال ــد اشــتملت ال وق

والتنقــيح؛ وتعليقــات علــى التوصــيات الــيت خلــص إليهــا فريــق اخلــرباء يف اجتماعيــه الــسابقني؛  
التنظيميـة  اللـوائح   ووانني  واقتراحات موضوعية بقواعد جديدة ُيراد إدراجها؛ وإشارات إىل الق        

ونـشرت األمانــة مجيـع املقترحــات املوضـوعية الــيت    . الــوطينالـصعيد  دة علــى واملمارسـات اجليِّـ  
  .املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وردت إليها على املوقع الشبكي ملكتب األمم

دَّمــة د املقترحــات املقوقــشت ولتعــدُّ للتعقيــد الــذي تنطــوي عليــه املــسائل الــيت ُناًونظــر  -٧
ــة وتنوُّ ــيح    لألمان ــد نظــر االجتمــاع يف تنق ــا، فق ــدَّة عه ــيت    ع ــسعة ال ــد ضــمن اجملــاالت الت قواع

ذكـر   وقـد . الوقوف عليها، وتوصَّـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن بعـض القواعـد الـيت ناقـشها                   متَّ
يــع فوية إىل مجتــوفري الترمجــة الــشَّ ُيعقــد االجتمــاع مـع  األفــضل أنْ كــان مـن  بعـض الوفــود أنَّــه 

  .املتحدة الرمسية الست لغات األمم
    

    التوصيات  -ثانياً  
ــة لقــدَّم فريــق اخلــرباء التوصــيات    -٨ ــة  التالي ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال  يف دورهتــا لجن

  :والعشرين الثالثة
 ى له مواصلة عمله؛جنة أن تنظر يف متديد والية فريق اخلرباء حىت يتسنَّينبغي لل  )أ(  

 تنظــر يف مناشــدة رت متديــد واليــة فريــق اخلــرباء، أنْ قــرَّ مــاإذا، جنــةينبغــي لل  )ب(  
 للتقـديرات الـيت تقـدِّمها       اًالزمـة مـن خـارج امليزانيـة، اسـتناد          تـوفِّر املـوارد ال     الدول األعضاء أنْ  

ي وتـوفري اخلـدمات لالجتماعـات املـستقبلية،      التحـضري املوضـوعي واللوجـست   من أجل   األمانة،  
باللغـات الرمسيـة   فوية الفوريـة   ترمجة الوثـائق وتـوفري خـدمات الترمجـة الـشَّ     خيصُّمبا يف ذلك ما   
 ؛ لنجاح هذه االجتماعات، بوصفها عوامل جوهريةًاملتحدة الست لألمم

 تنظــر يف تأكيــد أنَّ تنقــيح القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة  جنــة أنْينبغــي لل  )ج(  
أمهيـة حامسـة، وأنَّ مـن شـأن حتديـد إطـار زمـين               سم ب تتَّـ  و  طـويالً  اًتـستغرق وقتـ   عملية  السجناء  
  يساعد يف الوصول إىل نتيجة على املستوى املطلوب؛مناسب أنْ

جنة أن تنظر يف مناشدة الدول األعضاء أن تعزِّز من مشاركة اخلـرباء             ينبغي لل   )د(  
  وفودها؛واملمارسني يف جمال إدارة السجون باإلضافة إىل غريهم من اخلرباء املعنيني يف
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املنظمــات الدوليــة احلكوميــة  االعتــراف مبــسامهات  تنظــر يف جنــة أنْينبغــي لل  ) ه(  
عمليـة التنقـيح،      فعَّـال يف   علـى حنـوٍ   مبواصـلة اخنـراط تلـك اجلهـات          توصي   واجملتمع املدين، وأنْ  

 ي؛جان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماع للنظام الداخلي للِّوفقاً

 تغــيريات علــى  إدخــال أيِّد مــن جديــد أنَّتؤكِّــ أن تنظــر يف أن جنــةينبغــي لل  )و(  
بـل   مـن املعـايري القائمـة،        ينـتقص مـن أيِّ     القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء ينبغـي أالَّ           

يف العلـوم اإلصـالحية واملمارسـات       التطـوُّرات   ر عـن أحـدث      ينبغي أن يرتقي هبا علـى حنـو يعبِّـ         
 .اء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانية تعزيز أمان السجني إىلدة مبا يؤدِّاجليِّ

ودون اسـتبعاد إمكانيــة عقـد االجتمــاع القــادم يف فيينـا، فقــد نظــر فريـق اخلــرباء بعــني       -٩
ا حكومتـــا إكـــوادور وجنـــوب أفريقيـــا  مـــمت هبتقـــدَّالعرضـــني األوَّلـــيني اللـــذين التقـــدير إىل 

  .ستضافة االجتماع القادمال
    

    اعتنظيم االجتم  -اًثالث  
     االجتماعافتتاح  - ألف  

فريق اخلرباء املعين بالقواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء            الثالث ل جتماع   اال َدُعِق  -١٠
، سدميـو - ألـدو اليل  وافتتح االجتمـاعَ .٢٠١٤مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥ فيينا، يف الفترة من    يف

  .رات واجلرميةملتحدة املعين باملخدِّئب املدير التنفيذي ملكتب األمم ابة العمليات وناْعمدير ُش
    

    احلضور  - باء  
ــةً ٦٣ عــن الًممــثِّ ١٣٠حــضر االجتمــاع مــا يربــو علــى    -١١ االحتــاد الروســي، : اً عــضودول

األرجنتني، األردن، إسبانيا، إسـرائيل، إكـوادور، أملانيـا، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، إندونيـسيا،                 
، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل، بنمـا، بوركينـا           )سـالمية اإل-مجهوريـة (أنغوال، أوروغواي، إيـران     

، تركيـا، تـونس، اجلزائـر،       ايلنـد ، بـيالروس، ت   )دة القوميـات  املتعـدِّ -دولـة (فاسو، بولنـدا، بوليفيـا      
اجلمهورية الدومينيكية، جنوب أفريقيا، رومانيا، سري النكـا، الـسلفادور، سـلوفينيا، الـسنغال،              

زويال  ني، العراق، عمان، غواتيماال، غيانـا، فرنـسا، الفلـبني، فـن          السودان، السويد، سويسرا، الص   
، فنلنــدا، قطــر، كنــدا، كوبــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، مــصر، املغــرب،   )البوليفاريــة-مجهوريــة(

، ناميبيا،   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة     
  . نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانالنرويج، النمسا،

  .دولة فلسطني: وُمثِّلت يف االجتماع دولة واحدة غري عضو مبراقب  -١٢
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 وجلنة األمـم املتحـدة      ،مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    كما ُمثِّلت يف االجتماع       -١٣
  . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب

 ملنـع اجلرميـة   معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة        اثنـان مـن      اًوُمثِّل يف االجتمـاع أيـض       -١٤
معهـد راؤول   ، و اجمللـس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة والفنيـة           : والعدالة اجلنائيـة، ومهـا    

  .اإلنساين  والقانوناإلنسانفالينربغ حلقوق 
املكتـب  (منظمـة الـصحة العامليـة       : صة التاليـة  كما مثِّلت يف االجتماع الوكالـة املتخصِّـ         -١٥

  .) ألوروبااإلقليمي
اللجنـــة األوروبيـــة ملنـــع التعـــذيب واملعاملـــة أو العقوبـــة   اًوُمثِّلـــت يف االجتمـــاع أيـــض  -١٦

  . للصليب األمحرواللجنة الدولية، الالإنسانية أو املهينة التابعة جمللس أوروبا
 عـشرة منظمـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة          لون عـن إحـدى    كما حضر االجتماع ممثِّ     -١٧

  .ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
، أعـضاء  ٢٠١٤مـارس  / آذار٢٥يف املعقـودة   ،  جلـسته األوىل  انتخب فريق اخلـرباء يف        -١٨

  : التالنياملكتب
  )إسبانيا (إغناثيو بايلينا رويث  :الرئيس  
  )نيكاراغوا (ان استرادا روماننهري  :اب الرئيسنوَّ  
  )بولندا(ماريا غروتشولسكا       
  )جنوب أفريقيا(الكي مثيثوا       
  )تايلند(فوجنثيب أرثاكايفلفايت     :راملقرِّ  

    
    إقرار جدول األعمال  - دال  

  :جدول األعمال التايلجلسته األوىل أيضاً،  يف ،أقرَّ فريق اخلرباء  -١٩
  .افتتاح االجتماع  -١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٢  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٣  



 

6 V.14-02276 
 

E/CN.15/2014/19  

  .ليةاملالحظات األوَّ  -٤  
النظر يف ما وقف عليه فريق اخلرباء يف اجتماعـه الثـاين مـن املـسائل والقواعـد                    -٥  

  )٥(:ت التاليةاليت ُيراد تنقيحها يف اجملاال
 مــن )١( الفقــرة(لة وقيمتــهم كبــشر احتــرام كرامــة الــسجناء املتأصِّــ   )أ(    

  ؛)٦٠ من القاعدة )١(؛ والفقرة ٥٩-٥٧؛ والقواعد ٦ القاعدة
؛ ٦٢ و ٥٢؛ والقاعدتان   ٢٦-٢٢القواعد   (الطبية والصحية  اخلدمات  )ب(    

  ؛)٧١  من القاعدة)٢( والفقرة
عقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني الطبيني واحلبس        اإلجراءات التأديبية وال    )ج(    

  ؛)٣٢ و٣١ و٢٩ و٢٧ القواعد(ية الطعام االنفرادي وخفض كمِّ
 يف مجيــع الوفيــات أثنــاء االحتجــاز ويف أيِّ مظــاهر أو مــزاعم التحقيــق  )د(    

تشري إىل تعذيب السجناء أو معاملتـهم أو معاقبتـهم بطريقـة الإنـسانية              
  ؛)اًرمكرَّ ٥٤ واًررَّمك ٤٤ و٧ القواعد(أو مهينة 

 احملرومــة مــن حرِّيتــها ومراعــاة احتياجاهتــا   املستــضعفةمحايــة الفئــات   )ه(    
أخــذ البلــدان الــيت لــديها ظــروف صــعبة بعــني االعتبــار   اخلاصــة، مــع

  ؛)٧ و٦القاعدتان (
 مـن   )١( ؛ والفقـرة  ٣٠ القاعـدة (احلق يف احلصول على متثيـل قـانوين           )و(    

  ؛)٩٣ و٣٧ ان؛ والقاعدت٣٥ القاعدة
  ؛)٥٥ و٣٦القاعدتان (الشكاوى والتفتيش املستقل   )ز(    
    [...]  
تــدريب املــوظفني املعنــيني علــى تطبيــق القواعــد النموذجيــة الــدنيا          )ط(    

  .)٤٧ القاعدة(
  .التوصيات واالستنتاجات  -٦  
  .أي مسائل أخرى  -٧  

    
                                                         

؛ وقواعد أخرى ٨٣ و٨٢ و٦٢ و٢٦-٢٢القواعد  ("استبدال املصطلحات القدمية"، )ح(مل ُيتناول اجملال  )5(  
  .ما جرى تناوله طيلة االجتماع يف سياق اجملاالت األخرى، كمجالٍ مستقل، وإنَّ)خمتلفة
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    ص املداوالتملخَّ  -هاء  
ا األمانة، واليت سلَّطت الضوء علـى مقترحـات الـصياغة           اشتملت ورقة العمل اليت أعدَّهت      -٢٠

فـت عليهـا    التنقـيح يف اجملـاالت التـسعة الـيت وق        والتنقيح اليت قدَّمتها الـدول األعـضاء فيمـا خيـصُّ          
 اً مـن جـدول األعمـال، أيـض        ٥ ، علـى النحـو املبـيَّن يف البنـد         ٦٨/١٩٠ها  اجلمعية العامة يف قرار   

  .السجناء ت أخرى للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملةعلى مقترحات ومدخالت تشمل جماال
 حملدوديـة الوقـت املتـاح،       اً، نظـر  ةوالثانيـ جلـستيه األوىل    فـق، يف    غري أنَّ فريق اخلـرباء اتَّ       -٢١

 الوقــوف عليهــا يف االجتمــاع املنعقــد  علــى املــسائل والقواعــد الــيت متَّ املناقــشات علــى تركيــز 
  .معية العامةهتا اجل، واليت أقرَّآيرس بوينس يف
 مـن جـدول     ٤ البنـد (ليـة   أثنـاء إبـدائها ملالحظاهتـا األوَّ      وأثارت بعض الدول األعضاء،       -٢٢

ق ملزيــد مــن ومل ُيتطــرَّ. ، مــسألة ديباجــة القواعــد النموذجيــة الــدنيا ونطــاق تطبيقهــا )األعمــال
  . املناقشات بشأن تلكما املسألتني خالل االجتماع

، ة إىل الثامنـ   ةالثالثـ  جلـساته وركَّز فريق اخلرباء، يف املناقشات اليت دارت بعد ذلـك يف              -٢٣
 اخلـدمات ) ب(؛ و لة وقيمتـهم كبـشر    احتـرام كرامـة الـسجناء املتأصِّـ       ) أ( :التاليـة على اجملـاالت    

ــصحية؛ و  ــة وال ــيني     ) ج(الطبي ــوظفني الطب ــك دور امل ــا يف ذل ــاب، مب ــة والعق اإلجــراءات التأديبي
  .ية الطعام االنفرادي وخفض كمِّواحلبس

القواعـد   ل املفصَّل لآلراء والنظر املعمَّق يف     لنتائج اليت انتهى إليها التبادُ    افيما يلي   َترُِد  و  -٢٤
  .اجملاالتتلك ضمن املندرجة 

    
    املسائل املتَّفق عليها  - ١  

      لة وقيمتهم كبشراحترام كرامة السجناء املتأصِّ): أ(اجملال     
    ٦ القاعدة    

يكــون هنالــك متييــز يف املعاملــة   جيــوز أنْ وال. ق القواعــد التاليــة بــصورة حياديــة طبَّــُت"  )١(
ا أو غـري سياسـي،       أو الـدين، أو الـرأي سياسـي        ،، أو اللغـة    أو اجلـنس   ، أو اللـون   العنصر،بسبب  

  ".املنشأ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو
    

    ٥٧القاعدة     
  . األصلي يف النصِّتغيريمن  ما
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    ٥٨القاعدة     
 ،بــصفة أساســية يتــهمحرِّ مــن األشــخاصحرمــان  وغريهــا مــن تــدابري  ،عقوبــة احلــبسترمــي "
 هـذين  حتقيـق سـبيل إىل   وال.  والتقليـل مـن تكـرار وقـوع اجلـرائم          محاية اجملتمـع مـن اجلرميـة       إىل

 اجملتمــعيف  مــاج أولئــك األشــخاصلــضمان إعــادة إدخدمت فتــرة احلــبس إذا اســُت  إالَّالغرضــني
 أنفـسهم   معتمـدين علـى    العـيش يتمكَّنـون مـن     حبيث   بأقصى قدرٍ ممكن،   ،إطالق سراحهم  بعد
  ". احترام القانونإطار يف
    

    ٥٩القاعدة     
أشـكال   مجيـع تـوفِّر     أنْ ةسات والـسلطات املختـصَّ    للمؤسَّـ  ينبغـي    سعياً لتحقيق ذلك الغـرض،    "

والتعليميـة واألخالقيـة    والرياضـية   ة والقائمة على التـدريب املهـين         والصحي اإلصالحيةاملساعدة  
  املـساعدة املالئمـة واملتاحـة أمامهـا، سـاعيةً       أشـكال مـن   وغريها  واملهنية    واالجتماعية والروحية

  ". للسجناءة الفردياملعاملةإىل تطبيقها على هدى مقتضيات 
    

    ٦٠القاعدة     
  . األصليتغيري يف النصِّما من   )١(
    

    الصحيةالرعاية خدمات ): ب(اجملال     
    ٢٢القاعدة     

لـسجناء  أن حيـصل ا  وينبغي  . توفري الرعاية الصحية للسجناء   تتولَّى الدولة مسؤولية     ")٦(:)صفر(
احلـصول علـى      يف يكـون هلـم احلـقُّ      الرعاية الصحية املتاح يف اجملتمـع، وينبغـي أنْ        على مستوى   

نظَّم  تُـ  وينبغـي أنْ  . ودون متييز علـى أسـاس وضـعهم القـانوين         جمَّاناً  اخلدمات الصحية الضرورية    
ــى حنــوٍ   ــة عل ــة ت    اخلــدمات الطبي ــة، وبطريق ــصحة العام ــة لل ــاإلدارة العمومي ــصلة ب ــق ال ــسِّر  وثي ي
  ".استمرارية العالج والرعاية

    

                                                         
  . احلايل يف النص٢٢ِّ من القاعدة )١( الفقرة قبلهذه الفقرة توضع  )6(  
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اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني الطبيني واحلبس ): ج(اجملال     
      ية الطعامدي وخفض كمِّاالنفرا

    ٢٧القاعدة     
ــعلـــى إدارات الـــسجون أنْ"  )١( ــة الـــيت  ب بـــني الع تراعـــي التناُسـ ــة واملخالفـ ــة التأديبيـ قوبـ
  ."تلك العقوبة بشأهنا ضفَرُت
، زاعات النات منع نشوب ُتشجَّع إدارات السجون على االستعانة، قدر املستطاع، بآليَّ     "  )٢(

مــن أجــل الوقايــة مــن زاعــات وحلِّهــا  دون وقــوع الــنللحيلولــة أخــرى ات  آليَّــوالوســاطة، أو أيِّ
  ".وحلِّهازاعات  النمنع نشوب ووقوع املخالفات اليت تستوجب التأديب 

    
    ٣٠القاعدة     

خالفـــة بارتكـــاب ســـجني ملعـــاء دِّا ة يف احلـــال بـــأيِّ الـــسلطة املختـــصَُّتبلَّـــغ"  اًرمكرَّ )١(
  ".له رمربِّ ق يف األمر دون إبطاء ال حتقِّنْتستوجب التأديب، وعلى تلك السلطة أ

ــد،  أيــضاً اقتــرح فريــق اخلــرباء  و  -٢٥ ــوان جدي ــدة  "التفتــيش"اســتحداث عن ، وقاعــدة جدي
  :اًرمكرَّ ٣٤
    

    التفتيش    
    اًر مكر٣٤َّالقاعدة     

 مـع االلتزامـات     تكون القوانني واللوائح املنظِّمـة لتفتـيش الـسجناء والزنـازين متوافقـةً            "  )١(
 يفرضها القانون الدويل وتأخذ يف احلسبان املعـايري والقواعـد الدوليـة، مـع مراعـاة ضـرورة              اليت

ة الـشخص اخلاضـع للتفتـيش       وُيجـرى التفتـيش بطريقـة حتتـرم كرامـ         . سةضمان األمن يف املؤسَّ   
  ".وخصوصيته

 التفتـــيش مُيـــستخَد وال.  واملـــشروعية والـــضرورةبمبـــادئ التناُســـحيتـــرم التفتـــيش "  )٢(
ــسجناء لتحــرُّل ــه ش بأحــد ال ــ أو أو ختويف حتــتفظ إدارات و. علــى خــصوصيته  دون داعٍل التطفُّ

فيمـا  سـيما   ، وال ُتقيَّـد فيهـا عمليـات التفتـيش        مالئمـة ت   بـسجالَّ  السجون، ألغراض املـساءلة،   
أسـباب هـذه      تفتيش اجلـسد العـاري وتفتـيش جتـاويف اجلـسم وتفتـيش الزنـازين، وكـذا                 خيصُّ

  ".أي نتائج يسفر عنها التفتيشائمني عليها، والعمليات، وهويات الق
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ُيــضطلع بعمليــات التفتــيش االقتحــامي، مبــا يف ذلــك تفتــيش اجلــسد العــاري وتفتــيش "  )٣(
سات علــى وضــع بــدائل وُتــشجَّع املؤسَّــ.  يف حــاالت الــضرورة القــصوىجتــاويف اجلــسم، إالَّ

ذ عمليـات التفتـيش االقتحـامي        ُتنفَّ وجيب أنْ . للتفتيش االقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل     
. نفـس جـنس الـسجني      بون مـن  ى القيـام هبـا موظفـون مـدرَّ         يتولَّ اخلصوصية وأنْ يوفِّر  يف مكان   

 علـى يـد     اًالئمـ  م اًبون تـدريب  موظفون مدرَّ  ى القيام بعمليات تفتيش جتاويف اجلسم إالَّ      يتولَّ الو
ينخـرط فيهـا     ة والـسالمة، وينبغـي أالَّ      ملعـايري النظافـة الـصحي      اًدىن، وطبق أ مهنيني طبيني، كحدٍّ  

  ".السجناء ل عن رعايةاملوظفون الطبيون املسؤولون يف املقام األوَّ
    

    بعدعليها فق تَّومل ُياملسائل اليت نوقشت   - ٢  
    لة وقيمتهم كبشراحترام كرامة السجناء املتأصِّ): أ(اجملال     

ــادم  أُرجــئ  -٢٦ ــاع الق ــل القوا إىل االجتم ــر يف نق ــد  النظ ــرة٥٩ إىل ٥٧ع ــن )١(  والفق  م
  .إمكانية إضافة املزيد من املبادئ العامة التطبيق ، وكذا٦٠ القاعدة

    
    اخلدمات الطبية والصحية): ب(اجملال     
    ٢٢القاعدة     

سات اخلدمات الطبية واجلراحيـة وخـدمات العـالج النفـساين والعقلـي، مـع               املؤسَّتوفِّر  "  )١(
نــة مــن فئــات معيَّ] [الــسجناء] فــرادى[اجــات الــصحية اخلاصــة لـــ االحتي[إيــالء اعتبــار خــاص لـــ 

ــسجناء ــات] [الــ ــضعيفة الفئــ ــات  ] [الــ ــتمني إىل فئــ ــعاملنــ ــؤدِّي   [ ]ةفيضــ ــروف تــ ــارِّين بظــ املــ
ــ[] استــضعافهم إىل ــ والــسجناء[ني، والنــساء، املــسنِّ] األشــخاص] [الراشــدين[ل مث ات مــن املثلي

والــسجناء مــن ] ،اهلويــة اجلنــسانية وثنــائيي اجلــنس ومزدوجــي امليــول اجلنــسية ومغيِّــري نيواملثلــي
الــذين يعــانون مــن اإلدمــان، واألشــخاص املعــاقني، واألشــخاص املــصابني   والــسجناء[الــشباب، 

باإليدز وفريوسه، واألشخاص الذين ميكن أن تتفاقم حالتهم الصحية بسبب احلـبس، واملـصابني              
إمكانيـة  [سة  ن ُتتـاح يف كـل مؤسَّـ       أ وجيـب ]. أشـخاص آخـرين    بأمراض تفضي إىل الوفـاة، وأي     

يكـون   أنْ علـى  ،[اخلدمات اليت يقدِّمها فريق من ممارسي الرعاية الصحية املهنيني          ] الوصول إىل 
  "].وبينهم أطباء نفسانيون[ ]لدى واحد منهم على األقل معرفة مالئمة بالطب النفساين
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ور املوظفني الطبيني واحلبس اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك د): ج(اجملال     
    االنفرادي وخفض كمية الطعام

ات منــع نــشوب آليَّــ بــشأن ٢٧  مــن القاعــدة)١(  يف الفقــرة مــا اســُتحدثَفيمــا خيــصُّ  -٢٧
زاعـات وحلِّهـا إذا وقعـت،         دون وقـوع الـن    للحيلولـة   ات أخـرى     آليَّ ، والوساطة، أو أيُّ   زاعات  الن

تـدريب  ): ط( حني تبلغ املناقشة اجملال      ٤٧ ت يف القاعدة  اقُترح إدراج التدريب على هذه اجملاال     
  .املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا

    
    ٢٩القاعدة     

 الــــسلطة اتــــضعهيف الئحــــة تنظيميــــة ا القــــانون وإمَّــــيف ا  إمَّــــد النقــــاط التاليــــة دائمــــاًحــــدَُّت"
  :ة املختصَّ]القضائية أو[ ]اإلدارية[

  ؛تستوجب التأديب ل خمالفةًالذي يشكَّالسلوك   )أ("  
  ؛ ومدَّهتاأنواع العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها  )ب("  
  ". هذه العقوباتفرضة بتقرير السلطة املختصَّ  )ج"(  

    
    ٣٠القاعدة     

ــة اًوفقــ  ســجني علــى خمالفــة تــستوجب التأديــب إالَّ   ُيعاقــب أيُّأالَّ"  )١(  للــضمانات الواجب
ب ُيعاقَـ  ال، ويف مجيـع األحـوال    التنظيميـة  ذلك القانون أو الالئحـة     عليها يف    والشروط املنصوص 

  ".تنيمرَّ] ذاته الفعل[ ]ذاهتا املخالفة[على 
هامـات املوجَّهـة   علـى الفـور، بلغـة يفهموهنـا وبالتفـصيل، بطبيعـة االتِّ         [السجناء  ] ُيعلَم"[  )٢(

املـساعدة املالئمـة    أشكال   وغري ذلك من     تاح هلم الوقت الكايف، والتسهيالت املالئمة،     ، ويُ إليهم
ع إلـيهم   ُيـستمَ و] [وُتكفل هلم إمكانية الدفاع عن أنفسهم على النحو الواجب        ] [إلعداد دفاعهم 

  ".]حضورهم وتكون هلم إمكانية طلب مساع الشهود أو] [على النحو الواجب
أن إجــراءات ، بــشاًر مكــر٣٧َّيف اســتحداث قاعــدة جديــدة، أيــضاً نظــر فريــق اخلــرباء و  -٢٨

  :يلي  نصها كماالتفتيش يف سياق الزيارات،
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    اًر مكر٣٧َّلقاعدة ا    
مرافقها، مـع    سات إجراءات للتفتيش ُتطبَّق على الزيارات لضمان األمن يف         املؤسَّ تضع"  )١(

، ومبـادئ   املتأصِّـلة الزيـارات، وكرامـة الزائـر       تلقِّـي   الـسجناء يف    ] اسـتحقاقات [ ]حقوق[احترام  
  ".واملشروعية والضرورةب التناُس

ــصدد،  "  )٢( ــذا الـ ــضع يف هـ ــتـ ــاليب املؤسَّـ ــبة[سات أسـ ــة[] مناسـ ــيش  ] بديلـ ــة للتفتـ مالئمـ
بتفتيش اجلـسد العـاري والتفتـيش    ع ُيضطلَ وال ].تفتيش اجلسد العاري والتفتيش االقتحامي     غري[

ــضرورة القــصوى  يف إالَّاالقتحــامي  ــولَّ وال. [حــاالت ال ــيش  يت ــات تفت ــام بعملي جتــاويف ى القي
عنــدما تكــون هنــاك ضــرورة [ ] هــذهعمليــات التفتــيش[وُتنفَّــذ ] .موظفــون طبيــون اجلــسم إالَّ

بون مــن نفـــس  ى القيــام هبـــا موظفــون مــدرَّ   اخلــصوصية ويتــولَّ  يـــوفِّر مكــان    يف]قــصوى هلــا  
  ".الزائر جنس

 ع بعمليات التفتيش االقتحامي، مبا يف ذلك تفتـيش اجلـسد العـاري وتفتـيش              ُيضطلَ ال"  )٣(
ــسم، إالَّ ــاويف اجلـ ــشه     يف جتـ ــا الـــشخص املطلـــوب تفتيـ ــاالت الـــضرورة القـــصوى وبرضـ حـ

سات علــى وضــع بــدائل وُتــشجَّع املؤسَّــ].  مــن األحــوال حــالٍُتطبَّــق علــى األطفــال بــأيِّ الو[
مكـان   وُتنفَّذ عمليات التفتيش االقتحـامي يف     . للتفتيش االقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل     

ى القيـام   يتـولَّ  وال. بون مـن نفـس جـنس الزائـر        ى القيام هبا موظفون مدرَّ     ويتولَّ اخلصوصيةيوفِّر  
 علـى يـد مهنـيني طبـيني،         اًالئمـ  م اًبون تـدريب  موظفون مـدرَّ   بعمليات تفتيش جتاويف اجلسم إالَّ    

  ".ملعايري النظافة الصحية والسالمة اً أدىن، وطبقكحدٍّ
    

    استبدال املصطلحات القدمية): ح(اجملال     
، وأثـارت بعـض الوفـود مـسألة كـون       القدميـة تنظر فريق اخلرباء يف مسألة املـصطلحا        -٢٩

 ذكـرت و.  املـصطلحات اجلنـسانية    سيما فيما خيـصُّ    الترمجة غري مالئمة يف بعض احلاالت، وال      
  .لتناول هذا املوضوعبديلة  أساليبه توجد وفود أخرى أنَّ

جتمـاع فريـق اخلـرباء القـادم، مبـا يف ذلـك             ة للتحـضري ال   واقترحت الوفود خيارات عدَّ     -٣٠
 ،(UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1) حتــدِّث ورقــة العمــل  التقــدُّم بطلــب إىل األمانــة بــأنْ 

ورقــة مــن رئــيس املكتـــب، أو تكليــف خــبري خــارجي أو اجتمـــاع للخــرباء مــن اختيـــار          أو
 يف االجتماعـات الثالثـة    إجنـازه مـن عمـل   متَّ ماجتسِّد ورقة بإعداد اجملموعات اإلقليمية اخلمس   

وإتاحـة هـذه الورقـة لتنظـر فيهـا الـدول          األوىل لفريق اخلرباء، بطريقة مركَّزة وسهلة وممنهجـة،         
  .فريق اخلرباء يف املستقبلبغية تيسري مداوالت اجتماعات  األعضاء
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 تقـدمي ليتـسنَّى  لالنتهاء من عمليـة التنقـيح   قصارى اجلهد ة وجوب بذل دت وفود عدَّ  وأكَّ  -٣١
 الثالـث عـشر   املتحدة   مؤمتر األمم  إىل    ملعاملة السجناء  اجلديدةاملنقَّحة   القواعد النموذجية الدنيا  

بغيــة تقــدمي ، لينظــر فيهــا، ٢٠١٥ عــام ر عقــده يف قطــر يف املقــرَّملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
  .اتوصية إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية باعتماده

    
     مشروع التقرير واختتام االجتماععتمادا  -اًرابع  

مـشروع  ،  ٢٠١٤مـارس   / آذار ٢٨يف  املعقـودة    ةالثامنـ جلـسته   ، يف   اعتمد فريـق اخلـرباء      -٣٢
 يف دورهتـــا جلنـــة منـــع اجلرميـــة والعدالـــة اجلنائيـــةإىل لتقدميـــه  ،توصـــياتهتقريـــره الـــذي يتـــضمَّن 

  .٦٨/١٩٠ اجلمعية العامةوالعشرين، وفقاً لقرار  الثالثة
بتوفري التمويل من خارج   على تكرُّمها    الربازيلعرب فريق اخلرباء عن امتنانه حلكومة       وأ  -٣٣

  . الثالث يف فييناهامليزانية إلتاحة الفرصة لعقد اجتماع
  


