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  * من جدول األعمال املؤقَّت٣البند 
  التجارب الناجحة يف تنفيذ السياسات واالستراتيجيات 

  الشاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية من أجل تعزيز سيادة 
  القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة 

  والتحدِّيات املاثلة يف هذا اجملال
    

  دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة : ١حلقة العمل     
مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دعم إرساء ُنظُم عدالة جنائية فعَّالة 

اخلربات :  فيها االعتبارات اإلنسانية وختضع للمساءلةىراعومنصفة ُت
والدروس املستفادة يف جمال تلبية االحتياجات الفريدة للنساء 

      **املة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعياواألطفال، وخباصة مع
  ورقة معلومات أساسية    

  ملخَّص    

 اليت ستنظر فيها الدول األعضاء لدى وضـع االسـتراتيجيات            املسائلَ ربز هذه الورقةُ  ُت  
، الـيت تكفـل إدراج منظـور يراعـي خـصائص            اجلنائيـة والتدابري يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة           

ســيما فيمــا يتعلــق مبعاملــة النــساء واألطفــال، وإعــادة إدمــاجهم يف     والاجلنــسني واألطفــال،
                                                         

  *  A/CONF.222/1.  
شبكة برنامج األمم املتحدة ألعضاء يف لمعاهد ا تعرب عن تقديرها ل األمانة العامة لألمم املتحدة أنتودُّ  **  

  ، نسان والقانون االنساينإلعهد راؤول فالينربغ حلقوق ا، وخصوصا ململنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  م  يف تنظيملدِّها يد املساعدة، املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف آسيا والشرق األقصى  معهد األممو

  .حلقة العمل
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 عـن معـايري األمـم املتحـدة         مـا  عا اً عرضـ  م هـذه الورقـةُ    دِّوتقـ . اجملتمع ومنع عودهتم إىل اجلرميـة     
وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ذات الصلة بتلبية االحتياجات الفريـدة للنـساء               

وهــي . خــالفني القــانون، وخباصــة معاملــة اجملــرمني وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع  واألطفــال امل
 اخلربات الوطنية والدروس الرئيسية املستفادة يف سياق تلبيـة تلـك االحتياجـات،              تعرض أيضاً 

  .دة للنظر فيها خالل حلقة العمل من التوصيات احملدَّم يف اآلن ذاته جمموعةًدِّوتق
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  احملتويات
   الصفحة

......................................................................................مقدِّمة-أوالً  ٤
................املعايري الدولية ذات الصلة بشأن اجملرمات والسجينات واألطفال املخالفني للقانون-ثانياً  ٧
...............................................................اجملرمات والسجينات  -ألف  ٧
...........................................................األطفال املخالفون للقانون  -باء  ٩

  :  يف اجملتمعمه وإعادة إدماجمعاملتهمتلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وال سيما -ثالثاً
  ١٢............................................... ................................ اخلربات الوطنية

...................................................................النساء السجينات  -ألف  ١٢
........................................................... للقانوناملخالفوناألطفال   -باء  ١٧
....................................................................االستنتاجات والتوصيات-رابعاً  ٢٠
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    مقدِّمة  - أوالً  
 إحدى وظائف األمم املتحدة املهمة هي إعداد طائفة عريضة من املعـايري والقواعـد              نَّإ  -١

ــع اجلرميــة و  ــة يف جمــال من ــة اجلنائي ــة   . العدال ــاول معامل ــسجناء  وكــثري مــن هــذه الــصكوك تتن ال
ال وإجـراءات التنفيـذ الفعَّـ    )١( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة الـسجناء،       ومنها مثالً واجملرمني،  

وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيـع األشـخاص         )٢(للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،    
واملبـادئ األساسـية ملعاملـة       )٣(شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو الـسجن،          يِّ  ن أل الذين يتعرضو 
وقواعـــــد األمـــــم املتحـــــدة الـــــدنيا النموذجيـــــة للتـــــدابري غـــــري االحتجازيـــــة    )٤(،الـــــسجناء

ــو قواعــد( ــسليماً، ٢٠١٠ويف عــام  )٥().طوكي ــق    وت ــة فيمــا يتعل ــايري عاملي ــضرورة إعــداد مع  ب
مـــدت قواعـــد ق علـــى الـــسجينات واجملرمـــات، اعُت تطبَّـــباالعتبـــارات املتميـــزة الـــيت ينبغـــي أن

 )٦()قواعــد بــانكوك(املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات  األمــم
  .باعتبارها تكملة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

ملخـالفني  عدة معايري وقواعد ذات صـلة بإقامـة العـدل لـصاحل األطفـال ا               مدتعُتاكما    -٢
ــها )٧(للقــانون، ــة  ومن ــة للقــضاء علــى     اســتراتيجيات األمــم املتحــدة النموذجي ــدابريها العملي وت

اليت اعتمـدت يف اآلونـة األخـرية،         )٨(العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،        
ــذ      ــشأن ســبل وضــع وتنفي ــدان ب ــدِّم إرشــادات إىل البل ــيت تق ــزم مــن األطــر القا   وال ــا يل ــة م نوني

والــسياساتية واملؤســسية ملنــع ممارســة العنــف ضــد األطفــال والتــصدِّي لــه يف إطــار منــع اجلرميــة 
  .والعدالة اجلنائية

                                                         
منشورات  (صكوك عاملية، )اجلزء األول(، اجمللد األول جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان )1(  

 .٣٤ ياء، الرقم الباب، )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1) املتحدة، رقم املبيع األمم

 .١٩٨٤/٤٧لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق  )2(  

  .٤٣/١٧٣عامة  الاجلمعيةقرار مرفق  )3(  
 .٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة مرفق  )4(  

قرار مرفق (انظر أيضا إعالن كمباال بشأن أحوال السجون يف أفريقيا . ٤٥/١١٠قرار اجلمعية العامة مرفق  )5(  
واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصاحلية يف ) ١٩٩٧/٣٦لس االقتصادي واالجتماعي اجمل

  ).٢٠٠٢/١٢لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق (ئية املسائل اجلنا
 .٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة مرفق  )6(  

هم بذلك أو تَّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو ُيدَُّيكل طفل " األطفال املخالفني للقانون"يشمل تعريف  )7(  
انظر أيضا التعليق . تفاقية حقوق الطفل من ا٤٠ من املادة ١ على النحو املذكور يف الفقرة ثبت عليه ذلكَي

 .للجنة حقوق الطفل) ٢٠٠٧( ١٠رقم العام 

 .٦٩/١٩٤قرار اجلمعية العامة  )8(  

4 V.15-00548 

 



 

A/CONF.222/10 

ل املعايري والقواعد اليت ذُكـرت أعـاله معـامل مهمـة يف معاملـة اجملرمـات واألطفـال            ومتثِّ  -٣
ت اجلرميـة، وازداد    لكـن علـى الـرغم مـن هـذه اإلجنـازات، ارتفعـت معـدال               . املخالفني للقـانون  

يات الـيت تنطـوي عليهـا تلبيـة احتياجـات األطفـال املخـالفني           دِّالتحـ  عدد اجملرمات، بينما ظلت   
 للـدول األعـضاء أن تـضع اسـتراتيجيات          املهـم ولـذا فمـن     . للقانون قائمةً يف مجيـع أحنـاء العـامل        

ي خـصائص اجلنـسني     وتدابري يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة تـضمن إدراج منظـور يراعـ               
واألطفالَ، وخباصـة يف مـا يتعلـق مبعاملـة النـساء واألطفـال وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع وعـدم                   

ومن املهـم بالقـدر نفـسه بـذل اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           . عودهتم إىل اجلرمية 
نــساء والعنــف ضــد النــساء واألطفــال علــى مجيــع مــستويات اجملتمــع، وال ســيما عنــد وقــوع ال  

  .واألطفال حتت طائلة القانون
 امــرأة وفتــاة مودعــات يف مؤســسات تأديبيــة يف شــىت   ٦٢٥ ٠٠٠ويوجــد أكثــر مــن    -٤

ــاأرجــاء العــامل،   ــيهن    إمَّ ــا ) ٩(.حمتجــزات يف انتظــار احملاكمــة، أو مــدانات، أو حمكــوم عل وغالب
 ومل يكتــسنب يــاًكافمــاً تكــون النــساء املخالفــات للقــانون فتيــات وفقــريات، مل يــتلقني تعلي   مــا

ــه ألَّومــن املــس . مهــارات ــض نَّم ب ــساء ت ــتمكني، وكــذلك    رَّ الن ــر، وعــدم ال رن مــن جــراء الفق
التهميش االجتماعي واالقتـصادي والـسياسي، واإلقـصاء مـن منـافع التعلـيم والـصحة والتنميـة                  

م املهـ  مـن    ولـذلك فـإنَّ   . ثر عرضة للجنوح والعنـف    يات أك دِّوقد جعلتهن هذه التح   . املستدامة
ــرأة، فــضال عــن        جــدا ــْجن امل ــسهم يف َس ــيت ت ــة ال ــدول األعــضاء األســباب اهليكلي ــاجل ال  أن تع

األسباب اجلذريـة وعوامـل اخلطـر ذات الـصلة باجلرميـة واإليـذاء، وذلـك مـن خـالل سياسـات                  
  .اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وقضائية

يات بتلــك املتــصلة مبنــع مجيــع  دِّي هلــذه التحــدِّوينبغــي ربــط اجلهــود الراميــة إىل التــص   -٥
ويعد العنف ضـد املـرأة، يف الواقـع، مـن           . أشكال العنف القائم على نوع اجلنس والقضاء عليه       

ــا     ــْجنها الحقـ ــة وإىل َسـ ــال اإلجراميـ ــرأة إىل املـــشاركة يف األفعـ ــدفع املـ . بـــني العوامـــل الـــيت تـ
رة ، أشــارت املقــرِّ)A/68/340" (دروب َســْجن النــساء وظروفــه وعواقبــه "التقريــر املعنــون  ويف

اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وتبعاته إىل وجود صـلة قويـة بـني العنـف ضـد النـساء                     
تقاة مــن بلــدان خمتلفــة  األدلــة املــسنَّْجن أو أثنــاءه أو َبعـده، وأ وَسـْجن النــساء، ســواء قبــل الــسَّ 

عـدل أعلـى مـن املعتـرف بـه       السجينات يتعرضن للعنف قبل الدخول إىل السجن مبتشري إىل أنَّ 
 النــساء املنتميــات إىل األقليــات اإلثنيــة ويــشري التقريــر أيــضا إىل أنَّ. وينيف النظــام القــانمــاً عمو

ــة أو ضــحايا عنــف العــشري احلمــيم، الــاليت يعيــشن يف الفقــر، أو يعــانني مــن مــشاكل       والعرقي
                                                         

  )9( Roy Walmsley, “World female imprisonment list”, 2nd ed. (London, International Centre for Prison 

Studies, 2012).  
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عرضـا إىل االحتكـاك بنظـام       رات، أكثـر ت   دِّأو تعـاطي املخـ    /الصحة العقلية، واإليـذاء اجلنـسي و      
  .العدالة اجلنائية مقارنة باجملرمني الذكور أو النساء بني عموم السكان

 يف احتكاك املرأة بنظام العدالـة       ما مه  دوراً أيضاً )١٠(ي القوالب النمطية اجلنسانية   دِّوتؤ  -٦
ــة اجملرمــات  ــ. اجلنائيــة ويف طريقــة معاقب ــة اجلنــسانية مــصدراً وظلَّ  ملــا يلحــق ت القوالــب النمطي

باجملرمات والسجينات من ضرر كبري، ومنـه أمنـاط األحكـام املـشددة، وبعـض أشـكال العنـف                   
وجتعل القوالب النمطيـة اجلنـسانية املـرأةَ        . البدين والعاطفي واجلنسي، مقارنة بالسجناء الذكور     

ــِسمها بــسمات اخلنــوع والــض     ــاة اخلاصــة وت ــرة احلي ــة دائ ــربط النظــرة ععــادةً رهين  ف، بينمــا ت
وتعتـرب هـذه النظـرة الرجـال       . بـالقوة وتأكيـد الـذات      التقليدية الرجـال باحليـاة العامـة وتـسمهم        
ويعد هذا التفسري من بـني التفـسريات الثقافيـة مليـل            . عنيفني، بينما تعترب النساء حافظات سالم     

 اجملتمع إىل عدم التسامح مع اجملرمات، واستمرار معتقـد راسـخ يف الالوعـي يتمثـل يف ضـرورة               
  . من إعادة تأهيلهناجملرمات بدالًمعاقبة 

ــدو أ  -٧ ــسائدة   نَّويب ــة هــو االســتجابة ال ــنُّهج التأديبي ــة بقــضاء    اعتمــاد ال للمــسائل املتعلق
وأدى هذا األمر إىل الزيادة يف عدد األطفـال الـذين حيتكـون بنظـام العدالـة اجلنائيـة                   . األحداث

ألطفــال احملتجــزين هــم يف انتظــار احملاكمــة،  معظــم انَّوتبــيِّن البحــوث أ. وحيرمــون مــن احلريــة
. صـغرية ومـذنبون ألول مـرة    نسبة كبرية من هـؤالء األطفـال حمتجـزون الرتكـاهبم جنحـا        نَّوأ

وتـشمل  . ويندرج العديد من هؤالء األطفال يف فئات ال ينبغي أن تودع يف مؤسـسات تأديبيـة    
يــة، واألطفــال ذوي املــشاكل هــذه الفئــاُت األطفــالَ الــذين يعــانون مــن مــشاكل الــصحة العقل 

رات، واألطفـــال الـــذين يعيـــشون ويعملـــون يف الـــشوارع، واألطفـــال دِّاملتعلقـــة بتعـــاطي املخـــ
انظــــر (احملتــــاجني إىل الرعايــــة واحلمايــــة واألطفــــال املهــــاجرين غــــري املــــصحوبني بــــذويهم  

A/HRC/21/25 .( ،ا جنحــا أو ارتكبــو/ ارتكبــوا جرميــة ألول مــرة وإمَّــاوهــم يف معظــم احلــاالت
ق الدول التدابري املالئمة ملنع االحتجاز، مبـا يف ذلـك            أن تطبِّ  املهمِّ جدا  من   نَّولذلك فإ . صغرية

والعدالــة  يةمــن خــالل تــدابري بديلــة لإلجــراءات القــضائية مثــل اإلحالــة إىل بــرامج إصــالح        
ــن   . اإلصــالحية ــإنَّ م ــل، ف ــدا وباملث ــمِّ ج ــامله ــن    أن تطبِّ ــليمة م ــدابري س ــدول ت ــة  ق ال  أجــل تلبي

االحتياجات احملددة لألطفال احملـرومني مـن حريتـهم، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق خبـدمات الرعايـة            
الــصحية ووســائل النظافــة الــصحية، واملرافــق الــصحية البيئيــة، والتعلــيم، واإلرشــاد األساســي     

                                                         
 دٍّإىل النساء والرجال على ح" نوع اجلنس"ويشري ". املرأة"مرادفا لتعبري " سنوع اجلن"ال تستخدم عبارة  )10(  

انظر املذكرة التوجيهية للمكتب . سواء، وإىل العالقات والتفاعالت الدينامية، وتوزيع السلطة فيما بينهم
 رات واجلرميةدِّتعميم املنظور اجلنساين يف عمل املكتب املعين باملخبشأن رات واجلرمية دِّاملعين باملخ

  .١٣، الصفحة )٢٠١٣ فيينا،(
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ويواجـــه األطفـــال . والتـــدريب املهـــين، وبـــرامج إعـــادة التأهيـــل وإعـــادة اإلدمـــاج يف اجملتمـــع 
ملخالفون للقانون، ال سـيما األطفـال املـسلوبو احلريـة، خمـاطر عنـف مجـة، مبـا يف ذلـك نتيجـة                        ا

لـذلك جيـب أن يعامـل كـل طفـل           . الوصم العام وانتشار استعمال هنج العقوبة البدنية والنفسية       
 للقـانون الـدويل، مـع       خيالف نظام العدالة بطريقة تكفل له حقوقـه وكرامتـه واحتياجاتـه، وفقـاً             

  .ة املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةمراعا
    

املعايري الدولية ذات الصلة بشأن اجملرمات والسجينات واألطفال   - ثانياً  
      املخالفني للقانون

    اجملرمات والسجينات  - ألف  
ــامــن املعــروف تارخي  -٨ معــد يف املقــام األول  معظــم الــسجون يف مجيــع أرجــاء العــامل   نَّ أي

 عـددهن يف الـسجون   ادللسجناء الذكور، بينما أُغفلت االحتياجات اخلاصـة للنـساء، الالئـي ازد         
ت املـرأة يف حالـة حرمـان مـن حيـث معاملتـهن خـالل                ولـذلك ظلَّـ   .  على مر السنني    كبريةً زيادةً

الـسجينات والتـدابري   واعتمـدت قواعـد األمـم املتحـدة ملعاملـة      . احتكاكهن بنظام العدالة اجلنائيـة    
ــة للمجرمــات   ــانكوك(غــري االحتجازي ــة الــسجينات علــى مجيــع   ) قواعــد ب هبــدف حتــسني معامل

املستويات عند مواجهتهن القانون اجلنائي مع تلبية االحتياجـات اجلنـسانية اخلاصـة الـيت مل يكـن                  
ذلك خطـوة  وهي متثل تطورا كـبريا يف االعتـراف حبقـوق املـرأة وضـماهنا، وكـ            . يهتم هبا من قبل   

هامة إىل األمام حنو األخذ بنهج حديث يراعي اجلنسني من أجل إعـادة تأهيـل اجملرمـات وإعـادة                   
وتنص القواعد أيضا على مشاركة املنظمات غـري احلكوميـة يف تـصميم بـرامج إعـادة                 . إدماجهن

ق املنظور اإلدماج قبل اإلفراج وبعده وتنفيذها يف مرحليت ما قبل اإلفراج وما بعده، وتوسِّع نطا             
وعـالوة علـى ذلـك،      . اجلنساين ليشمل أنشطة بناء قدرات املـوظفني العـاملني يف سـجون النـساء             

ــات املخالفــات       ــة علــى اجملرمــات، ال ســيما الفتي ــدابري غــري االحتجازي ــق الت ــدعو إىل تطبي فإهنــا ت
ات  ممكـن علـى تفـادي إيـداع الفتيـ     دٍّللقانون؛ وتكرر التأكيد على ضرورة احلرص إىل أقصى حـ         

، يف مجيـع عمليـات اختـاذ        عـى املخالفات للقانون يف مؤسسات تأديبية؛ وتعترف بااللتزام بـأن يرا         
  .القرارات، ضعف اجلانيات القاصرات الناشئ عن نوع اجلنس

قواعــد عامــة التطبيــق مثــل  ) ٣٩ إىل ١القواعــد (ويــشمل البــاب األول مــن القواعــد    -٩
خـدمات وبـرامج الرعايـة الـصحية املراعيـة          دخول السجن، وأمـاكن االحتجـاز، والتـسجيل، و        

ــوع اجلــنس  ــاين   . لن ــاب الث ــشري الب ــد (وي ــساء   ) ٥٦ إىل ٤٠القواع ــن الن ــات اخلاصــة م إىل الفئ
والسجينات القاصرات، ويتناول مسألة التصنيف والعالج على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،                 

V.15-00548 7 
 



 

A/CONF.222/10

العنـف أو الـاليت سـبق أن        وتقييم املخاطر املراعي لنوع اجلنس، والرعاية اخلاصـة للنـساء ضـحايا             
ــاطني املخــ  ــشعوب      دِّتع ــساء ال ــات، ون ــساء األقلي ــات، ون ــسجينات األجنبي ــل، وال رات، واحلوام

 )٦٦ إىل   ٥٧القواعد  (ويتضمن الباب الثالث    . األصلية، واملوقوفات أو احملتجزات رهن احملاكمة     
حمــددة تراعــي العقوبــات والتــدابري غــري االحتجازيــة، ويؤكــد علــى احلاجــة إىل وضــع خيــارات 

نوع اجلنس بشأن تـدابري إحالـة اجملرمـات إىل بـرامج إصـالح وبـدائل ملـا قبـل احملاكمـة وبـدائل                        
شجيع إجـراء حبـوث شـاملة تركـز         تـ ) ٧٠ إىل   ٦٧القواعـد   (الرابـع   ويتناول الباب   . للمحاكمة

ام على حتقيق النتائج بشأن األسـباب واآلثـار واخلـصائص الـيت جتـرب املـرأة علـى االحتكـاك بنظـ                     
  . العدالة اجلنائية

علـى احتكـاك املـرأة بنظـام العدالـة اجلنائيـة وقـد يكـون هـذا                   وللعنف ضـد املـرأة تـأثري        -١٠
ويف سبيل مساعدة البلدان علـى      . العنف سببا يف تورط املرأة يف أفعال إجرامية وسجنها الحقا         

اعتمـدت    العنف ضد املـرأة،  تعزيز التدابري الالزمة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملواجهة         
 والتـدابري  احملدَّثـة ، االسـتراتيجيات النموذجيـة    ٢٠١٠ديـسمرب   /اجلمعية العامـة يف كـانون األول      

 الـيت  )١١(العملية املتعلقة بالقضاء على العنف ضد املـرأة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                 
ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني          متثل إطـارا شـامال ملـساعدة الـدول علـى القـضاء علـى العنـف                  

ثــة وتــوفر هــذه االســتراتيجيات النموذجيــة احملدَّ. الرجــل واملــرأة يف إطــار نظــام العدالــة اجلنائيــة 
ــة        ــن التوصــيات تتمحــور حــول املواضــيع التالي ــة واســعة م ــة جمموع ــدابري العملي ــانون : والت الق

وغريهــم مــن مــوظفي العدالــة   ؛ واملــدعون العــامون؛اجلنــائي؛ واإلجــراءات اجلنائيــة؛ والــشرطة 
ــدابري اإلصــالحية؛ ودعــم الــضحايا ومــساعدهتم؛ واخلــدمات      ــة؛ وإصــدار األحكــام والت اجلنائي

. والتعـاون الـدويل  الصحية واالجتماعية؛ والتدريب؛ والبحوث والتقييم؛ وتـدابري منـع اجلرميـة؛        
فيها النـساء والفتيـات      هذا الصك ينص حتديدا على أنه يف احلاالت اليت تكون            وينبغي إبراز أنَّ  

ضــحايا العنــف متــهمات بارتكــاب جــرائم، ينبغــي لقــوانني اإلجــراءات اجلنائيــة الوطنيــة ذات    
الصلة أن تضمن أخذ ادعاءات الدفاع عن النفس الـصادرة عـن النـساء مـن ضـحايا العنـف يف                     
احلـــسبان، وال ســـيما يف حـــاالت متالزمـــة املـــرأة املوجعـــة ضـــرباً، يف إطـــار التحقيـــق معهـــن   

  )١٢(.ومقاضاهتن واحلكم عليهن
                                                         

 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة  )11(  

رة من عمال عنف متكرِّضهن ألتعرُّبسبب  ،النساء الاليت قد يعاننيتشكو منها متالزمة املرأة املوجعة ضرباً  )12(  
من شأنه ل مستقإجراء أيِّ اختاذ يصبحن من مث عاجزات عن ، و، من االكتئابجانب شريك محيم

 عروض الدعمقبول أو ضد اجلاين  توجيه التهم نرفضهذلك ب، مبا يف يسمح هلن باإلفالت من االعتداء  أن
 والتدابري العملية احملدَّثةاالستراتيجيات النموذجية ، مبا فيها احلاشية امللحقة هبا، من )ك (١٥انظر الفقرة (

 .)ع اجلرمية والعدالة اجلنائيةاملتعلقة بالقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال من
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    األطفال املخالفون للقانون  - باء  
منــع : يف إعــالن ســلفادور بــشأن االســتراتيجيات الــشاملة ملواجهــة التحــدِّيات العامليــة   -١١

 الـذي اعتمـده مـؤمتُر األمـم املتحـدة الثـاين             )١٣(اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل متغيِّر،      
دالة اجلنائية، سلَّمت الـدول األعـضاء بأمهيـة منـع جـرائم الـشباب ودعـم                 عشر ملنع اجلرمية والع   

إعــادة تأهيــل اجلُنــاة مــن الــشباب وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع، ومحايــة األطفــال مــن ضــحايا    
اجلرمية والشهود عليها، مبـا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل منـع تكـرار وقـوعهم ضـحيةً للجرميـة،                     

  .أطفال السجناء والسجيناتوالعناية بتلبية احتياجات 
ومن الضروري أن تلتزم مجيع التدخالت اليت تستهدف األطفال الذين حيتكون بنظـام               -١٢

وأحكامهـا واملعـايري والقواعـد الدوليـة        )١٤(مببـادئ اتفاقيـة حقـوق الطفـل       ماً  صـار ماً  العدالة التزا 
ى نظـام قـضاء األحـداث    وحتدد االتفاقية املبادئ األساسية اليت تنطبـق علـ   . األخرى ذات الصلة  

وتتعلـق املـواد    .  فيه، فضال عن ضمانات حمددة تراعي األصول القانونية        تتجسَّدواليت ينبغي أن    
 من االتفاقية حبقوق الطفل ذات الصلة بقضاء األحـداث، وبوجـه أعـم، بنظـام     ٤٠ و٣٩ و ٣٧

ية األربعـة الـيت يـتعني       وحتدد املـواد األخـرى مـن االتفاقيـة املبـادئ الرئيـس            . العدالة اجلنائية برمته  
مبدأ عدم التمييـز،    ) أ: (أخذها بعني االعتبار يف معاجلة وضع األطفال املخالفني للقانون، وهي         

بغض النظـر عـن عنـصر الطفـل أو والديـه أو الوصـي عليـه، أو لـوهنم أو جنـسهم أو لغتـهم أو                           
مــاعي أو ثــروهتم أو  أو أصــلهم القــومي أو اإلثــين أو االجتغــريهدينــهم أو آرائهــم الــسياسية أو 

مصاحل الطفـل الفـضلى،     ) ب(؛ و ) من االتفاقية  ٢املادة  ( وضع آخر أيِّ  عجزهم أو مولدهم أو     
حـق  ) ج(؛ و )٣املـادة   (اليت ينبغي أن حتظى باالعتبار األول يف مجيع املـسائل الـيت متـس الطفـل                 

القرارات الـيت متـسه،   حق الطفل يف املشاركة يف اختاذ      ) د(؛ و )٦املادة  (الطفل يف البقاء والنمو     
ضائية إجــراءات قــأيِّ حقــه يف أن تتــاح لــه فرصــة االســتماع إليــه يف   وعلــى وجــه اخلــصوص،

  ).١٢املادة (وإدارية متسه 
وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل من الدول أن تسعى إىل تعزيز إقامـة قـوانني وإجـراءات                  -١٣

ــدعى أهنــ        ــذين ي ــال ال ــى األطف ــصا عل ــة خصي ــانون  وســلطات ومؤســسات منطبق ــهكوا ق م انت
 ). مــن االتفاقيــة٤٠ مــن املــادة ٣الفقــرة (العقوبــات أو يتــهمون بــذلك أو يثبــت علــيهم ذلــك 

لقـضاء  مـاً    علـى الـدول لكـي تنـشئ نظا         يا تـدرجي  اًوينظر إىل هذا احلكم علـى أنـه يفـرض شـرط           
                                                         

 .٦٥/٢٣٠مرفق قرار اجلمعية العامة  )13(  

، ودخلت حيز النفاذ ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠خ رَّ املؤ٤٤/٢٥اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )14(  
 .١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢يف 
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األحداث يراعي سن الطفل وحقوق اإلنسان والـضمانات القانونيـة وحيـدد بـدائل لإلجـراءات                
وعالوة على ذلك، تلزم االتفاقيـة الـدول بإنـشاء نظـام لقـضاء األحـداث مـع تطبيـق                    . القضائية

ــة عــشرة املخــالفني       ــع األطفــال دون ســن الثامن ــة علــى مجي ضــمانات تراعــي األصــول القانوني
ومن الضروري أن يشجع نظام قضاء األحداث على إعادة إدماج الطفـل ومـساعدته              . للقانون

يف  )١٥(وتوضـح جلنـة حقـوق الطفـل،    ). ٤٠ مـن املـادة    ١الفقرة  ( اجملتمع   على أداء دور بناء يف    
احلاجـة إىل    )١٦(بشأن حقوق الطفل يف إطار قـضاء األحـداث        ) ٢٠٠٧( ١٠تعليقها العام رقم    

وضع سياسة عامة شاملة حلماية حقوق األطفال املخـالفني للقـانون علـى أسـاس مبـدأ احلمايـة                   
مــي، ألنــه يهيــئ أفــضل الظــروف لــضمان فعاليــة إعــادة  الــشاملة مــع اتبــاع هنــج إصــالحي تعلي

وأجـرت  .  حيـول دون العـودة مـرة أخـرى إىل ذلـك الـسلوك              ممَّـا التأهيل واالندماج يف اجملتمع،     
اللجنة أيضاً حتليال ملـدى ضـرورة وجـود قـضاء ومعاملـة خصيـصا لألطفـال املخـالفني للقـانون                     

  .حترام مبدأ مصاحل الطفل الفضلىحىت يتسىن ا
يــستفيد اإلطــار املعيــاري الــدويل ذو الــصلة باألطفــال املخــالفني للقــانون أيــضا مــن     و  -١٤

  .جمموعة من معايري األمم املتحدة وقواعدها اليت اعتمدت على مر السنني
ــداث          -١٥ ــضاء األحـ ــؤون قـ ــة إلدارة شـ ــدنيا النموذجيـ ــدة الـ ــم املتحـ ــد األمـ ــل قواعـ ومتثـ

وهـي  .  لشروط معاملة األطفال املخـالفني القـانون  ادولياحلد األدىن املقبول    )١٧()بيكني قواعد(
 أالَّحمــددة تــشمل خمتلــف مراحــل قــضاء األحــداث، وتــشدد علــى أنــه ينبغــي  مــاً تتــضمن أحكا

وحتــدد . ُيــودع األحــداث يف املؤســسات اإلصــالحية إال كمــالذ أخــري، وألقــصر مــدة مناســبة  
معـايري   )١٨()لريـاض التوجيهيـة  مبـادئ ا (مبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث         

 مــن ا إىل الطفــل وتــستند إىل افتــراض أنَّوهــي توجــه تركيزهــ .منــع ارتكــاب األطفــال جلــرائم
وتـنص قواعـد    . بنمـو األطفـال الـصحي      الضروري إصالح الظروف اليت فيها ضـرٌر أو مـساس         

 فتــرة الــيت تــدعو إىل تقــصري )١٩(األمــم املتحــدة بــشأن محايــة األحــداث اجملــردين مــن حريتــهم، 
التجريد من احلرية إىل أدىن حدٍّ ممكن، على مبادئ حمددة تنطبق على مجيع األطفـال املخـالفني             

كمـا تـدعو إىل     . نـوع مـن املرافـق     أيِّ  شكل من أشكال االحتجاز ويف      يِّ  للقانون اخلاضعني أل  
                                                         

ن جانب الدول األطراف يف تنفيذ التزاماهتا  احملرز مالتقدُّم من االتفاقية لرصد ٤٣ باملادة  عمالًأُنشئت )15(  
 .مبوجب االتفاقية

  )16( CRC/C/GC/10. 

 .٤٠/٣٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )17(  

 .٤٥/١١٢عامة قرار اجلمعية المرفق  )18(  

 .٤٥/١١٣مرفق قرار اجلمعية العامة  )19(  
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فصل األطفـال عـن البـالغني يف مرافـق االحتجـاز وتـصنيف األطفـال علـى أسـاس نـوع اجلـنس                     
كما تنص على أحكام خاصة تشمل خمتلـف جوانـب احليـاة            . عمر والشخصية ونوع اجلرمية   وال

وأخــريا، اعتمــدت املبــادئ التوجيهيــة للعمــل املتعلــق باألطفــال يف  . يف املؤســسات اإلصــالحية
، هبــدف تنفيــذ أحكــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا  ١٩٩٧ يف عــام )٢٠(نظــام العدالــة اجلنائيــة،

مــم اق إدارة قــضاء األحــداث، وكــذلك تــشجيع اســتخدام معــايري األ  يتعلــق باألطفــال يف ســي 
  .بيقهااملتحدة وقواعدها وتط

                                                        

االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة يف          وهتدف  -١٦
مـدت يف اآلونـة األخـرية، إىل حتـسني فعاليـة نظـام       جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت اعتُ      

أيِّ ي له ومحاية األطفال مـن       دِّه ضد األطفال والتص    اجلنائية من حيث منع العنف املوجَّ      لعدالةا
ــة     ــتج عــن احتكــاكهم بنظــام العدال ــد ين ــة   . عنــف ق ــدابري العملي ــصنَّف االســتراتيجيات والت وُت

ي للعنـف   دِّاستراتيجيات منـع عامـة ترمـي إىل التـص         ) أ: (النموذجية ضمن ثالث فئات عريضة    
اسـتراتيجيات وتـدابري ترمـي    ) ب(فال ضمن مبادرات أوسع نطاقا حلماية األطفال؛ و  ضد األط 

ي جلرائم العنف اليت ترتكب يف حق األطفـال         دِّإىل حتسني قدرة نظام العدالة اجلنائية على التص       
 العنـف  استراتيجيات وتدابري ترمي إىل منـع ) ج(ال؛ ووإىل محاية األطفال الضحايا على حنو فعَّ 

 كـثريا علـى     تركِّـز وهـي   . ي لـه  دِّني بنظـام العدالـة اجلنائيـة والتـص        ضـد األطفـال احملـتكِّ     املمارس  
ــة          ــوفري احلماي ــة بت ــة، والقطاعــات املعني ــن ناحي ــة م ــام العدال ــا نظ ــيت يؤديه ــة ال األدوار التكاملي
والرعايــة االجتماعيــة واخلــدمات الــصحية والتعليميــة لألطفــال مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن  

  . ي هلادِّئة حلماية األطفال ومنع أعمال العنف ضدهم والتصحيث هتيئة بي
وأخريا، اعتمَدت قواعُد بانكوك تدابَري إجيابية خاصة بشأن حقوق الطفل يف اجملـاالت               -١٧
طفال الذين هم على وشـك      األ) ب( و ؛األطفال الذين يدخلون السجن مع أمهاهتم     ) أ: (التالية

 ؛ديثو الــوالدة الـذين يتلقــون رضـاعة طبيعيــة  احلـ ال األطفــ) ج( و؛)أمهــات حوامـل  (أن يولـدوا 
األطفـال الـذين    ) ه(و ؛األطفـال الـذين يـزورون الـسجينات       /أطفال األمهـات الـسجينات    ) د(و

  .الفتيات املخالفات للقانون) و( و؛يعيشون مع سجينات أجنبيات غري مقيمات

 
 .١٩٩٧/٣٠لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق  )20(  
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املتهم تلبية االحتياجات الفريدة للنساء واألطفال، وال سيما مع  - اًثالث  
      اخلربات الوطنية: إدماجهم يف اجملتمع  وإعادة

    النساء السجينات  - ألف  
، بتلبيـة االحتياجـات     ٢٠١٠التزمت تايلند، حىت قبـل اعتمـاد قواعـد بـانكوك يف عـام                 -١٨

اخلاصة للنساء يف السجون وختفيـف الوطـأة عـن أسـرهن وأطفـاهلن مـن خـالل تنفيـذ مـشروع             
ــ)Kamlangjai(كامالنقجــاي  ــاء وجــودهن  ، ال يف  ذي وفــر املــساعدة والفــرص للــسجينات أثن

الـذي  " حتسني حياة السجينات  " على وشك اخلروج من السجن، ومشروع        نَّالسجن، وملن ه  
 علـى   حالياوتعكف تايلند    )٢١(.كان اهلدف منه رفع مستوى املعايري املتعلقة مبعاملة السجينات        

ويف هـذا  . وتطبيقهـا علـى أوسـع نطـاق       ضمان استخدام قواعـد بـانكوك علـى الـصعيد الـوطين             
ــضائي التايلنــدي يف آذار     ــار، قــرر اجلهــاز الق ــق قواعــد بــانكوك يف   ٢٠١٣مــارس /اإلط  تطبي

وأطلـق معهـد    . وال سيما أحكامها املتعلقة ببدائل الـسَّجن       )٢٢(احملاكمات على الصعيد الوطين،   
وبـات، جمموعـة أدوات بـشأن    تايلند للعدالة، بالتعاون مع الرابطة الدوليـة إلصـالح قـوانني العق        

تتضمن وثيقة توجيهية، ومؤشرا للتنفيـذ، ودلـيال وجيـزا عـن قواعـد بـانكوك،                 قواعد بانكوك، 
وضـع قواعـد بـانكوك      : النـساء احملتجـزات   "ودورة تدريبية جمانية على شـبكة اإلنترنـت بعنـوان           

  )٢٣(.اجلنساينزات مع مراعاة املنظور ، ودليال لرصد النساء احملتج"موضع التنفيذ العملي
ــستان، يقــ   -١٩ ــديكا    دِّويف أفغان ــة مي ــديره املنظمــة غــري احلكومي يف ) Medica(م مــشروع ت

ر للــسجينات الــدفاع يف القــضايا فِّأفغانــستان املــشورة القانونيــة العامــة للنــساء الــسجينات ويــو 
  امــرأة مــن الوســاطة أو٨ ٠٠٠ومنــذ بــدء املــشروع، اســتفادت زهــاء  . اجلنائيــة أمــام احملكمــة

 امـرأة   ٢ ٠٠٠وحـصلت زهـاء     . املشورة القانونية أو الـدفاع يف القـضايا اجلنائيـة أمـام احملكمـة             
 طالـب بـه املـدعون العـامون         ممَّـا ا علـى الـرباءة أو علـى حكـم أخـف             ن َمثُلن أمام احملاكم إمَّـ     مَِّم

                                                         
  )21(  Nathee Chitsawang, “Key issues of women prisoners: lessons learned from Thai prisons”, in Annual 

Report for 2012 and Resource Material Series No. 90 (Tokyo, Asia and Far East Institute for the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, August 2013), part two, Work Product of the 

153rd International Senior Seminar “Treatment of Female Offenders”, pp. 106-118.  
-www.nationmultimedia.com/national/Bangkok-Rules-forاملوقع الشبكي يف تاح مزيد من املعلومات ُي )22(  

women-convicts-30202577.html. 

 /www.penalreform.org/priorities/women-in-the-criminal-justice-system: الشبكياملوقع متاح يف  )23(  
bangkok-rules-2/tools-resources/.  
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عــم د" ويف قريغيزســتان، ويف إطــار املــشروع املعنــون )٢٤(.املــساعدة املقدمــة يف احملكمــة بفــضل
، الــذي اشــتركت يف تنفيــذه املفوضــية األوروبيــة  "إصــالح الــسجون يف مجهوريــة قريغيزســتان 

، بـسجن النـساء يف قريـة سـتبنو،          )املكتـب (رات واجلرميـة    دِّومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـ       
ا للـدخل علـى النـساء      مـدر  ُصممت دورة تـدريب علـى إنتـاج حليـب الـصويا باعتبـاره نـشاطاً               

م املكتـب الـدعم إىل مـشروع حبثـي أجرتـه الرابطـة الدوليـة                دَّعالوة على ذلك، ق   و. السجينات
 النساء السجينات؟ نتائج الدراسـة االستقـصائية مـن          من هن "ح قوانني العقوبات بعنوان     إلصال

  ".كازاخستان وقريغيزستان
ويف نيجرييا، ينفذ سجن كريكريي يف الغوس مشروعا بشأن الوقاية من فـريوس نقـص                 -٢٠
ت تـدريب   اتنظيم دور ) أ:(يدز بني النساء السجينات استنادا إىل العناصر التالية       ألا/ناعة البشرية امل
يدز بـني الـسجينات ومـوظفي    ألا/ النظراء للتوعية بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية مهاقدِّي

ــة؛ و    ــدمي الرعاي ــون يف تق ــذين يعمل ــسجون ال ــا وتوز  ) ب(ال ــة وإنتاجه ــواد للتوعي ــا؛ إعــداد م يعه
عقــد جلــسات إرشــاد قبــل الفحــص أو بعــده مــن أجــل الــسجينات ومــوظفي الــسجون؛    )ج(و
ــواد ا  )د(و ــوفري امل ــاهلن؛    إلت ــصابات وأطف ــات امل ــعافية لألمه ــسجينات   ) ه(وس ــة لل ــوفري األدوي ت

 دلـيال عـن     AdvocAid ويف سرياليون أصـدرت املنظمـة غـري احلكوميـة أدفـوك إيـد                )٢٥(.املصابات
أجل مساعدة مـوظفي الـسجون والـسجناء واجملتمـع املـدين علـى تعزيـز إنفـاذ               قواعد بانكوك من    

  )٢٦(. يف إطار نظام العدالة اجلنائيةمعايري حقوق اإلنسان للفتيات والنساء وأطفاهلن
ومن بـني التجـارب املـثرية لالهتمـام يف تـصريف شـؤون الـسجون وإدارهتـا يف منطقـة                       -٢١

اجلديد إلدارة السجون يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة، الـذي         النموذج   يـأمريكا الالتينية والكاريب  
وقد أسفر التقيـيم الـذايت للنمـوذج    .  سجون للنساء٤ سجنا للرجال، و   ١٤:  سجنا ١٨يشمل  

على األمية بعد ستة شهور؛ وشـارك نـزالء الـسجون           ماً  مت القضاء متا  : اجلديد عن النتائج التالية   
نـشطة الروحيـة والرياضـية والفنيـة؛ وأتيحـت للـسجناء            بنشاط يف الربامج التعليمية والعمل واأل     

فرصة االستفادة من قاعات احلاسوب جبميـع املراكـز ومل تـسجل حـاالت اكتظـاظ؛ ومت تـوفري         
ف هــذا ويتوقَّــ. سني علــى مجيــع املــستويات ومتحمِّــداً جيِّــمــوظفني بالــسجون مــدربني تــدريباً

دوليـة ذات الـصلة مبعاملـة الـسجناء، مبـا يف            والقواعـد ال   النموذج على االمتثال الصارم للمعايري    
                                                         

  .www.wunrn.com: الع على املزيد من املعلومات يف املوقع الشبكيميكن االطِّ )24(  
: الع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبكيلالطِّ )25(  

www.wunrn.com/news/2012/01_12/01_16/011612_women2.htm. 

-www.advocaidsl.com/2011/12/09/advocaid-and: الع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبكيلالطِّ )26(  

giz-produce-handbook-on-un-standards-for-the-treatment-of-female-prisoners/.  
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ــة        ــربامج التعليمي ــة األخــرى كاالشــتراك اإللزامــي يف ال ــانكوك، والعناصــر اهلام ذلــك قواعــد ب
  .وبرامج إعادة التأهيل

قـت بنمـا نتـائج    ويف إطار مشروع من مشاريع املكتب اخلاصة بإصالح السجون، حقَّ          -٢٢
 أنـشئ فريـق عامـل مـشترك بـني املؤسـسات مـن               فقـد . هامة يف جمال معاملة النساء الـسجينات      

م مــصمَّوز علـى الـسجينات   ص يركِّـ مث ُنفِّـذ برنــامج متخـصِّ  . أجـل حتـسني ظـروف الـسجينات    
وفيمـا خيـص التعلـيم    . زيالت الـسجون ـب إعالمـي خـاص بنـ    كتيِّـ  لقواعد بـانكوك، وأعـدَّ   وفقاً

 أكثـر   حاليـا ة بنما، وتـشارك     والتدريب، افتتحت جامعة بنما فرعا داخل سجن النساء يف مدين         
وعـالوة علـى ذلـك، زاد عـدد أنـشطة إعـادة             .  سجينة يف الدراسات اجلامعيـة املختلفـة       ٦٠من  

إدماج املـرأة وحتـسنت نوعيـة هـذه الـربامج، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة املـشاريع اإلنتاجيـة                          
جون تـدريبا يف املـسائل      ى موظفـو الـس    وتلقَّـ . اجلديدة مثل املشاريع ذات الصلة بالبـستنة املائيـة        

ــسان، وأعــدَّ   ــسانية وحقــوق اإلن ــتعلم يف     اجلن ــتحكم امل ــة عــرب اإلنترنــت ي املكتــب دورة تدريبي
وميكـن اسـتخالص عـدة دروس مـن تنفيـذ            )٢٧(.الدليل بشأن املرأة والسجن   وتريهتا استنادا إىل    

مـوم   ضـئيلة بـني ع   النساء ميثلن نسبة مئوية   لكونأوال، أظهر املشروع أنه نظرا      ف .هذا املشروع 
 مـا يتـسبنب يف حـوادث أو مـشاكل رئيـسية،              الـسجينات نـادراً    نزالء السجون، وبالنظر إىل أنَّ    

يكــن مــن الــسهل علــى الــسلطات ومــوظفي الــسجون فهــم أمهيــة تــصميم بــرامج وخــدمات  مل
 إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بـني املؤسـسات ميثـل طريقـة ممتـازة                   نَّإفـ وثانيا،  . حمددة للسجينات 

وعـالوة علـى    . اجلة مـشاكل وتلبيـة احتياجـات الـسجينات مـن خـالل هنـج كلـي ومتكامـل                  ملع
ســم  املــشاركة النــشطة للــسجينات يف تـصميم الــربامج وحلقــات العمــل عنــصرا حا ذلـك، تعــدُّ 

 العمـل مـع الـسجينات ومـوظفي الـسجون يف      املهـمِّ جـدا    من   كما أنَّ . األمهية لنجاح املشروع  
. ظفي السجون شعور بعدم االعتـراف باحتياجـاهتم أو عـدم تلبيتـها           آن واحد لكي ال خيامر مو     

وأخريا، يتوقف جناح تنفيـذ املـشروع أيـضا علـى تقاسـم املعلومـات عـن اجلـرائم الـيت ترتكبـها                       
  .املرأة وأحوال سجون النساء، بغية توعية موظفي العدالة اجلنائية واجملتمع

 مــع إدارة الــسجون االحتاديــة، مــدارس ويف الربازيــل، أنــشأت وزارة العــدل، بالتعــاون  -٢٣
ــن منظــور          ــشأن إدارة الــسجون م ــسجون وبــرامج للدراســات العليــا ب متخصــصة ملــوظفي ال

قواعــد "ويف اإلكــوادور، ووفقــا للدســتور الــوطين، أعــدت نــساء الــشعوب األصــلية  . جنــساين
ى الـسكان   خاصة هبن، متشيا مع مبادئ العدالة لـد       " تنظيمية من أجل التعايش يف ظروف طيِّبة      

. األصليني، تتناول تأهيل اجملرمـات مـن النـساء واألطفـال املخـالفني للقـانون وإعـادة إدمـاجهم                  
                                                         

 .)E.14.IV.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، سلسلة كتيبات العدالة اجلنائية كتيب عن املرأة والسجن )27(  

14 V.15-00548 

 



 

A/CONF.222/10 

ويف . وتكفل القواعد عدم استخدام العنف والتمييز عند تطبيق العدالة لدى الـشعوب األصـلية             
ن فَرغت اللجنة الدوليـة للـصليب األمحـر منـذ عهـد قريـب، بالتعـاون مـع إدارة الـسجو                     هاييت،

الوطنيــة، مــن إنــشاء حيــز جديــد لالحتجــاز يف الــسجن املــدين يف مدينــة ليــه كــاي الواقعــة يف    
جنــوب الــبالد، وهــو واحــد مــن أكثــر مرافــق االحتجــاز اكتظاظــا يف البلــد، حيــث حيتجــز فيــه 

 من تـشييد حيـز االحتجـاز    بدَّوكان ال .  امرأة٣٠ شخص، من بينهم ما يناهز    ٦٠٠أكثر من   
. يل األولويــة لتــوفري احلمايــة الالزمــة للنــساء بــسبب احتياجــاهتن اخلاصــةاجلديــد هــذا علــى ســب

دان مبرافق صحية بعد صـيانتهما      وَّ امرأة وسوف تز   ٣٠الزنزانتان اجلديدتان زهاء     وستستوعب
  )٢٨(.النظام الكهربائي ونظام التهويةوحتسني 

يب ملواءمــة وبعــد اعتمــاد قواعــد بــانكوك، اختــذت عــدة مبــادرات علــى الــصعيد األورو  -٢٤
ففـي  . السياسات واالستراتيجيات والربامج والدورات التدريبية ذات الصلة مع الصك اجلديـد          

، نـــشر مفـــتش الـــسجون يف أيرلنـــدا وثـــائق تكميليـــة لتزويـــد إدارات الـــسجون   ٢٠١١عـــام 
، صـممت  ٢٠١٢ويف عـام  . بالتوجيهات املتعلقـة بأفـضل املمارسـات يف إدارة سـجون النـساء          

وأيرلنـدا الـشمالية وأصـدرت معـايري جديـدة لتقيـيم أحـوال               ة لربيطانيـا العظمـى    اململكة املتحـد  
بينمــــا بــــدأت املنظمــــة األوروبيــــة إلدارة الــــسجون  )٢٩(ســــجون النــــساء وحتــــسني إدارهتــــا؛

التثقيــف "تنظــيم حلقــات عمــل موّجهــة ملــوظفي الــسجون حــول   ) EuroPris(واإلصــالحيات 
. ، وبـشأن املـسائل اجلنـسانية      "مفـاهيم مـستقبلية   : والتدريب مـن أجـل العمـل املـسترشد بـالقيم          

أتيحت لسجينات، مع قلـة      ويف سلوفينيا، . جناحا يف أوروبا  " تعليم اجلانيات "كما لقَي برنامج    
عــددهن، فرصــة لاللتحــاق بــربامج يف مؤســسات تعليميــة خارجيــة، كمــا يــوفر النظــام الــوطين  

ويف اجلمهورية التـشيكية، ُيكفـل التعلـيم    . فرصا تعليمية لكل سجينة وفقا الحتياجاهتا ورغباهتا    
االبتدائيـة فقـط، يف حـني يـستمر التعلـيم يف إسـتونيا حـىت املرحلـة                   للسجناء حـىت هنايـة املرحلـة      

  وسيـستوعب  ٢٠١٦ويف بلجيكا، سيفتتح أول سجن مفتوح خاص بالنـساء يف عـام             . الثانوية
تفيد  للـسجينات كالـذي يـس    سجينة، استجابةً للحاجة إىل توفري نـوع مـن النظـام األمـين        ١٠٠

  .منه السجناء الذكور بالفعل

                                                         
  )28( International Committee of the Red Cross, “Haiti: new custody area for women in Les Cayes prison”, 

21 May 2014. Available at www.icrc.org/.  
  )29( Caroline Pradier, “Penal reform and gender: update on the Bangkok Rules”, in Gender and Security 

Sector Reform Toolkit, annex, Megan Bastick and Kristin Valasek, eds. (Geneva, Geneva Centre for 

Democratic Control of Armed Forces, 2008).  
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ويف ضــوء احلاجــة إىل وضــع بــرامج وتــدابري تراعــي نــوع اجلــنس يف الــسجون لكفالــة    -٢٥
تكـــافؤ الفـــرص واملـــساواة يف احلقـــوق جلميـــع الـــسجناء، بـــدأ املعهـــد األورويب ملنـــع اجلرميـــة   

املعنـون   ع للرابطة الطبية األملانية املشرو    ومكافحتها املنتسب إىل األمم املتحدة، واملعهد العلمي      
" ضات سابقا للعنـف واالعتـداء   رَّجمال التعامل مع السجينات املع      بناء القدرات يف   -" سترونغ"

لتحديــد املمارســات والــربامج األوروبيــة القائمــة املوجهــة للنــساء يف الــسجون الــاليت تعرضــن   
 هـذا الربنـامج     طُبِّـق وقـد   .  من عشري محـيم    ألشكال من العنف البدين أو اجلنسي يف الطفولة أو        

واسـتنادا إىل املـدخالت اجملّمعـة، ُوضـع برنـامج           . أملانيا وبولندا وفنلنـدا وليتوانيـا واسـكتلندا        يف
ي ملوظفي السجون هبـدف مـساعدة املـوظفني علـى حتـسني تلبيـة احتياجـات الـسجينات                   ـتدريب

وطنيـة وثـالث     نظمت حلقة دراسية،٢٠١٢أكتوبر /ويف تشرين األول. الاليت تعرضن للعنف  
ت الــسجون ومراقبــة ادورات تدريبيــة يف الــسجون يف فنلنــدا بالتعــاون مــع معهــد تــدريب إدار

  . السلوك هبدف اإلشراف على املواد التدريبية
ــة، افتتحــت منظمــة     -٢٦ يف ) Greenhope" (قــرين هــوب"ويف الواليــات املتحــدة األمريكي

ن ، وهـو مرفـق سـكين جمتمعـي ميكِّـ          )Kandake(ار كانـداك    ، د ٢٠١١مدينة نيويورك، يف عـام      
 امـرأة،   ٧٢، ميكـن أن يـستوعب زهـاء         نَّفترة عقوبتهن مع البقاء مع أطفاهل      اجلانيات من قضاء  

ــع هنجــ  ٢٨مبــا يف ذلــك  ــا مشولاً امــرأة مــع أطفــاهلن، ويتب ــا دينامي ــاًي ــة اجملرمــات ومرن .  يف رعاي
نظام العدالـة اجلنائيـة،    ابقات الاليت جنحن يف اخلروج من املرفق رابطة من السجينات الس     وهلذا

ويقل معدل العودة إىل اإلجرام بني النـساء الـاليت تلقـني            . بل أصبح بإمكاهنن توجيه األخريات    
إهنـاء مـدة      معـدل النجـاح يف     نَّ يف املائـة، يف حـني أ       ١٠عـن   " قرين هوب "مساعدة من منظمة    

 يف ٦٥ يف املائـــة، ويـــصل معـــدل احلـــصول علـــى وظـــائف إىل  ٧٥اإلفـــراج املـــشروط ينـــاهز 
 يف إدارة صـحة الــسجينات، مبـا يف ذلــك   جيِّــدةعــدة ممارسـات    ويف أســتراليا، تطبـق )٣٠(.املائـة 

. إنــشاء مرفــق يف نيــو ســاوث ويلــز خمــصص للنــساء الــاليت يعــانني مــن مــشاكل نفــسية معقــدة 
ــة ويقــدم املرفــق ا  ــزم إلجــراء الفحــص الطــيب املناســب يف موعــده      :خلــدمات التالي ــا يل ــوفري م ت

؛ ووحـدات خاليـة     )فحوص الثدي وفحص عنق الرحم والتصوير باملوجات فوق الصوتية         أْي(
ات؛ وتلبيـــة االحتياجـــات التغذويـــة اخلاصـــة بالنـــساء الـــاليت يـــبلغن عـــن محلـــهن  خـــدِّرمـــن امل

دمات الطبيـة يف املوقـع مثـل املـساعدة الطبيـة العامـة       املرضعات؛ وجمموعة واسـعة مـن اخلـ      أو/و
ــة باألقــدام          ــساعدة الــصحية املتعلق ــنان، والبــصر، وامل والطــب النفــسي وخــدمات طــب األس

  )٣١(.راجوالصحة العقلية خالل السجن وعند اإلف
                                                         

  .www.greenhope.org: لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع الشبكي )30(  
  )31( L. Bartels and A. Gaffney, Good Practice in Women’s Prisons: A Literature Review (Canberra, 

Australian Institute of Criminology, 2011).  
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يتلقـون الرعايـة أساسـاً مـن       بعت الدول هنوجا خمتلفة إزاء مسألة األطفال الـذين        وقد اتَّ   -٢٧
ــا ــل       . هتمأمه ــساء احلوام ــتمكني الن ــسجون وحــدات خاصــة ل ــبانيا، توجــد بال ــدا وإس ويف بولن

الـاليت   وباملثل، يف قريغيزستان، ميكن للنـساء . واألمهات من البقاء مع أطفاهلن دون سن الثالثة       
 ،ويف أملانيـا . مت احتجازهن أثناء احلمل االحتفاظ بأطفـاهلن معهـن يف الـسجن حـىت سـن الثالثـة               

ــغ عمــر الطفــل ســت ســنوات،      يــسمح لألمهــ  ات بإبقــاء أطفــاهلن معهــن يف الــسجن حــىت يبل
وعـالوة  . األرجنتني وإيطاليا تسمحان باإلقامـة اجلربيـة عنـد اسـتيفاء شـروط معينـة              أنَّ  حني   يف

على ذلـك، تـوفر إيطاليـا برنـامج عمـل بـديل لألمهـات الـاليت هلـن أطفـال تقـل أعمـارهم عـن                 
 يف كـانون    ة احملكمـة العليـا يف كولومبيـا الربيطانيـة،         ويف كنـدا، حكـم أحـد قـضا        . سنوات ١٠

 لألمهات الـسجينات احلـق الدسـتوري يف رعايـة أطفـاهلن حـديثي               ، بأنَّ ٢٠١٣ديسمرب  /األول
وجـاء القـرار نتيجـة الـدعوى الـيت رفعتـها سـيدتان كانتـا سـجينتني بالنيابـة عـن مجيـع                        . الوالدة

امج ألمهـات األطفـال حـديثي الـوالدة يف     املسجونات يف املقاطعة، وركزت الدعوى علـى برنـ       
للنــساء يف مدينــة مابــل ريــدج، كانــت حكومــة كولومبيــا   اإلصــالحيAlouetteمركــز ألويــت 

 مـن   نَّ هـذا القـرار غـري دسـتوري ألنَّ         وقـضت احملكمـة بـأ     . ٢٠٠٨الربيطانية قـد ألغتـه يف عـام         
  )٣٢(. بينهما أمهية بالغةفيها الرباطشأنه أن يفصل بني األمهات وأطفاهلن خالل فترة يكتسي 

    
    املخالفون للقانون األطفال  - باء  

ميكن استخالص عدة دروس من جتربة املكتب يف حتسني ظـروف االحتجـاز، وإعـادة                 -٢٨
، على وجه اخلصوص، اعتماد هنـج شـامل         يِّدةوتشمل املمارسات اجل  . إدماج األطفال اجلاحنني  

 تيــسري التنــسيق والتعــاون بــني اجلهــات  وإشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني مــن خــالل  
  .الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين

واشترك املكتب، يف سياق عملـه اهلـادف إىل دعـم نظـام قـضاء األحـداث يف األردن،                     -٢٩
ــة مرا         ــال يف ثالث ــل األطف ــادة تأهي ــرامج إلع ــيت نظمــت ب ــة ال ــري احلكومي ــع املنظمــات غ كــز م

وأتاحــت هــذه الــشراكة جلميــع أصــحاب  . لألحــداث باإلضــافة إىل بــرامج لتــدريب املــوظفني 
املصلحة االسـتفادة مـن اخلـربة والتجربـة الـسابقة للمنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ مـشاريع                      

ويف لبنــان، دعــم املكتــب . مماثلــة يف هــذا البلــد وســاعدت يف تفــادي العثــرات وزيــادة الكفــاءة
ــة بالـــشباب يف وزارة العـــدل، وتعزيـــز إدارة ســـجون األحـــداث  إنـــشاء إدارة م وكانـــت . عنيـ

ملشاركة طائفة واسعة من الشركاء أمهية حامسة يف حتقيـق النتـائج، بـدءا بتقيـيم مفـصل للحالـة                    

                                                         
  .www.cbc.ca/1.2466516: الشبكيلالطالع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع  )32(  
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ــة        ــربامج التدريبي ــة وال ــة والتثقيفي ــشريعي، مث احلمــالت اإلعالمي ــرورا باإلصــالح الت ــة، م الراهن
لــدروس الرئيــسية املــستفادة فيمــا يتعلــق بالتنــسيق وامــتالك زمــام   ومــن ا. واجلــوالت الدراســية

املبادرة هو مسامهة اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة من خالل ما اعتمدته من مراسـيم وأوامـر     
وسـامهت مـشاركة جمموعـة خمتـارة مـن البـالغني املـؤهلني              . وقرارات وزارية يف تنفيذ املـشروع     

ــل     ــادة تأهي ــرامج إع ــسجناء يف ب ــن ال ــين لألحــداث     م ــدريب امله ــوير الت ــشباب يف تط ــاة ال اجلن
احملتجزين وأيضا يف حتسني ظروف احتجاز األشخاص البالغني املعنـيني وإتاحـة فـرص لتـصميم               

ويف مـصر، قـدم املكتـب الـدعم إلصـالحية           . برامج إلعادة تأهيل غريهم مـن الـسجناء البـالغني         
 وحمو األمية، وأنـشأ ناديـا   للتدريب املهين  دورة   يسَّرلألحداث يف منطقة املرج بالقاهرة، حيث       

وســاعد . حالقــة، وصــالة ألعــاب رياضــية، وخمتــرب حواســيب، ومرفقــا رياضــيا ســينمائيا، وحمــل
ــات مــع املرشــدين     دِّاملــشروع يف احلــ  ــال يف االحتجــاز وحتــسني العالق   مــن العنــف بــني األطف

 علـى التعامـل علـى حنـو         ن املـشروع أيـضا قـدرات املرشـدين االجتمـاعيني          وحـسَّ . االجتماعيني
املـوظفني احلكـوميني     أفضل مع الشخصيات الصعبة املراس ومشكالت إعادة التأهيل، وسـاعد         

وأسـفر اتبـاع    . يـا عيـد تأهيلـهم اجتماع    أُعلى اختاذ مواقف أكثر إجيابيـة جتـاه األشـخاص الـذين             
انـب  هنج تنفيذي كلـي عـن منـوذج إمنـائي متكامـل فيمـا خيـص ظـروف االحتجـاز يـشمل اجلو                      

وكانــت . وبــنفس القــدر، كــان للتنــسيق أمهيــة بالغــة يف جنــاح املــشروع  . االجتماعيــة واملاديــة
االجتمــاعي ووزارة  مــشاركة مجيــع األطــراف املعنيــة، ومنــهم مــسؤولون مــن وزارة التــضامن   

الداخلية، وموظفو إصالحيات، وأطفال وشباب يف حالة احتجاز واملكتـب، يف إجـراء دراسـة               
وحتقـق  . مهية يف حتديد أنشطة إعادة التأهيل املناسـبة لتحـسني ظـروف االحتجـاز        تقييم بالغةَ األ  

 عن طريق تنفيذ األنشطة ذات الـصلة حتـت سـلطة وزارة الـضمان االجتمـاعي،             فعَّالالتنسيق ال 
بينما ساعدت مشاركة وزارة الداخلية يف ختطيط وتنفيذ األنشطة على تغيري مواقـف موظفيهـا             

  .هيل االجتماعيجتاه عنصر إعادة التأ
وأبرز عمل املكتب يف جمـال إصـالح نظـام قـضاء األحـداث يف أفغانـستان احلاجـة إىل                      -٣٠

وبفــضل تــدريب مــدربني حملــيني يف كــابول، أُنــِشئ فريــق مــن  . الــسياق الثقــايف جبديــة مراعــاة
باملعـــارف واملهـــارات الـــيت اكتـــسبوها  املـــواطنني األكفـــاء القـــادرين علـــى، تزويـــد املتـــدربني 

وبالنظر إىل التقـارب اللغـوي والتـشابه يف اخللفيـات الثقافيـة، أدى ذلـك إىل                 . تخدام لغتهم باس
  .حتسني التفاهم بني املتدربني وتيسري اكتساب أفكار جديدة

وميكــن اســتخالص دروس هامــة أخــرى مــن جتــارب البلــدان األخــرى الــيت صــممت      -٣١
 ملخــــالفني للقــــانون وإعــــادةذت هنجــــا مبتكــــرة يف تنــــاول مــــسائل معاملــــة األطفــــال اونفَّــــ

جان وألبانيا وأوكرانيا وتركيا وكازاخستان، علـى سـبيل         يبفقد أنشأت أذر  . إدماجهم/تأهيلهم
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تـضطلع بطائفـة واسـعة مـن الوظـائف، منـها             تابعـة لـشرطة األحـداث     " مراكز استقبال "املثال،  
 جـرائم واملهـاجرين    االحتجاز املؤقت أو اإليـواء املؤقـت لألطفـال الفـارين املـشتبه يف ارتكـاهبم               

-ويف بـنغالديش، تـشجع منظمـة أبـاراجيو        .  سـنة  ١٨غري الشرعيني الذين تقـل أعمـارهم عـن          
ــنغالديش ــدائل      )Aparajeyo-Bangladesh (بـ ــتخدام بـ ــة، اسـ ــة حمليـ ــري حكوميـ ــة غـ ــي منظمـ  وهـ

ــارة مــن خــال    ــاطق خمت . ل مــشروعها املتعلــق بقــضاء األحــداث  لالحتجــاز قبــل احملاكمــة يف من
مرشــدون اجتمــاعيون بانتظــام مراكــز معينــة للــشرطة هبــدف رصــد     طــار، يــزورذلــك اإل ويف

وميثـل  . األطفال املخالفني للقانون والتفاوض على إطالق سـراح األطفـال مـن مراكـز الـشرطة               
املستــشار القــانوين وفريــق احملــامني األطفــال يف احملكمــة، ويــدافعون عــن اإلفــراج عــن األطفــال  

جيو املـساعدة املاليـة لـسندات الكفالـة إذا تعـذر            ام منظمة أبار  ويف بعض احلاالت، تقد   . بكفالة
، اتبعـت اهلنـد     ٢٠٠٠ويف عـام    . حتديد حمل إقامة والدي الطفـل أو مل يكـن مبقـدورمها الـسداد             

دار برايـاس   "ومـن أفـضل األمثلـة يف هـذا الـصدد            . ا يف إدارة مؤسـسات األطفـال       تشاركي هنجاً
مــة غــري حكوميــة حمليــة، أحــدثت تغــيريات مهمــة يف هــذا يف دهلــي، وهــي منظ" ملراقبــة الفتيــان

ولربايــاس فريــٌق مــن . املرفــق يف دهلــي، فجعلتــه قليــل الــشبه بالــسجون وأكثــر مراعــاة لألطفــال 
املستشارين ومن موظفي مراقبة السلوك يقوم بتقييم سلوك األطفال والبحث عن األسر ومجـع              

تـدريب املهـين كمـا يـشاركون بانتظـام يف           ويـشارك مجيـع األطفـال يف التعلـيم وال         . مشل األسرة 
وصـممت الـشرطة الوطنيـة يف نيبـال بالتعـاون مـع صـندوق األمـم                 . األنشطة الترفيهية والثقافية  
 يف جمــال قــضاء األحــداث مــن أجــل املــوظفني الــذين  ا مبتكــراً تــدريبياملتحــدة للطفولــة برناجمــاً

لربنـامج طابعـا عمليـا أكثـر منـه          ويتخـذ ا  . سيلتحقون بوحدات شرطة األحداث املنشأة حـديثا      
 الـيت مـن الـضروري للـشرطة أن         اءات واملهارات واملهام األساسية   مع التركيز على اإلجر    نظريا

يب، ـويـشجع الربنـامج التدريـ   . تكون ملمة هبا للتعامل مع الطفل اجلانح بطريقة تراعي مصلحته   
راءات خاصــة ووضــع باســتخدام دراســات حــاالت، أفــراد الــشرطة املتــدربني علــى اتبــاع إجــ   

  .احللول يف السياق الوطين من أجل محاية األطفال
ويف جنوب أفريقيا، تعد مراكز قضاء األطفال الشاملة اخلـدمات فكـرة مبتكـرة حتـول                  -٣٢

ويقـضي قـانون   . دون دفع الشباب إىل التنقل من إدارة إىل أخـرى، ومـن مث التوهـان يف النظـام       
شاء مراكز جامعة لقـضاء األطفـال لتبـسيط إجـراءات            بإن ٢٠٠٨ لسنة   ٧٥قضاء األطفال رقم    

ويف زامبيـا، ويف إطـار      . العدالة يف مجيع مراحلها، بدءاً بالقبض على املتهم إىل احملاكمة الرمسيـة           
تطوير األجهزة املعنيـة بإلقـاء القـبض علـى املتـهمني واسـتقباهلم وإحالتـهم، تلقـى املوظفـون يف                     

، على افتراض أهنم سـينفذون      اسعة النطاق إىل حدٍّ ما    جنوب أفريقيا دورات تدريب مكثفة وو     
ويف مالوي، يـنص قـانون رعايـة الطفـل ومحايتـه            . دورات التدريب يف إطار املشاريع التجريبية     
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 املوظف املسؤول عن مركز الـشرطة يتمتـع بـسلطة توجيـه حتـذير إىل             نَّوتوفري العدالة له على أ    
وال حيدث هذا إال إذا كانـت اجلرميـة         .  شروط الطفل اجلانح وإطالق سراحه بشروط أو بدون      

املرتكبة غري خطرية، وإذا كانت هناك أدلـة كافيـة ملقاضـاة الطفـل، وإذا اعتـرف الطفـل طوعـا           
  .مبسؤوليته عن اجلرمية

    
    االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  

مجيـع أشـكال العنـف القـائم         ينبغي للـدول األعـضاء أن تتـوخى احلـرص الواجـب ملنـع               -٣٣
 كان هـذا النـوع مـن        وملَّا. ي هلا، واحلماية منها، وجرب الضرر الناجم      دِّلى نوع اجلنس والتص   ع

العنف يؤثر على معدالت سجن النساء، فيمكن للـدول األعـضاء، مـن خـالل تـوخي احلـرص                   
 يف كــبرياًماً ي لــه، أن تــسهم إســهادِّالواجــب يف منــع العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس والتــص 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي للـدول األعـضاء أن تـسعى إىل         . ت والسجينات خفض عدد اجملرما  
معاجلـة األســباب اهليكليــة الــيت تــسهم يف ســجن املـرأة، فــضال عــن األســباب اجلذريــة وعوامــل   

ــذاء   ــة واإلي ــصلة باجلرمي ــة حقــوق     . اخلطــر ذات ال ــدول األعــضاء كــذلك محاي ومــن واجــب ال
رمـاهنم مـن حريتـهم إال كملجـأ أخـري وألقـصر فتـرة        وكفالة عدم ح  األطفال املخالفني للقانون  

ويتعني على الدول األعضاء محاية حقوق اإلنسان ومـصاحل األطفـال الفـضلى              )٣٣(.زمنية ممكنة 
ويف  )٣٤(على النحو املطلوب يف اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني هبـا              

  .لةمعايري األمم املتحدة وقواعدها األخرى ذات الص
وباإلضافة إىل احترام أحكام اإلطار الـدويل حلقـوق اإلنـسان، وعلـى وجـه اخلـصوص                   -٣٤

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفـل، مـن املهـم أن تعـاجل                   
 الدول بطريقة متكاملة وشاملة الترابط الوثيق بني القوالب النمطية اجلنسانية والعنف، والتمييـز           
واحتياجات اجملرمات واألطفال املخالفني للقانون، وضمان إعادة إدماجهم الكامـل يف اجملتمـع             

ال ويتطلب ذلك جمموعة من االستراتيجيات منها تقدمي الدعم الفعَّـ         . ومنع عودهتم إىل اإلجرام   
ن والتدريب وتقدمي املساعدة إىل اجلهات الفاعلة احمللية والتشاور والتعاون مع مـوظفي الـسجو             

  .من أجل تكييف السياسات واالستراتيجيات ملالءمة االحتياجات احمللية

                                                         
انظر أيضا الوثيقة .  من قواعد بكني١-١٣من اتفاقية حقوق الطفل، والقاعدة ) ب (٣٧انظر املادة  )33(  

A/CONF.222/RPM.1/1 ؛ والوثيقة ١٦، الفقرةA/CONF.222/RPM.2/1 والوثيقة؛١٦، الفقرة  
A/CONF.222/RPM.4/1 ٢٣، الفقرة. 

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣ و٢١٧١ و١٥٧٧، اجمللدات جمموعة املعاهداتملتحدة، األمم ا )34(  
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ا يف تـوفري تـدابري تراعـي خـصائص اجلنـسني لالسـتجابة               هامـ  ومتثل قواعد بانكوك إجنازاً     -٣٥
ــسجينات  ــات والـ ــات اجملرمـ ــدان     . الحتياجـ ــدة بلـ ــدت عـ ــد، اعتمـ ــذه القواعـ ــاد هـ ــذ اعتمـ ومنـ

ــذَلت جهــودا مــن أجــل تعزيــز   اســتراتيجيات وسياســات وبــرامج تتماشــى   مــع هــذا الــصك، وَب
وتوفر التجارب الوطنية العامة بعـض  . استخدامها وتطبيقها يف تصميم وتنفيذ السياسات العقابية    

  .ميكن أن تستفيد منها الدول األعضاء يف تلبية احتياجات السجينات الدروس الرئيسية اليت
سجينات احتياجـات خاصـة جيـب تلبيتـها حـىت           للـ أنَّ   االعتراف ب  من املهمِّ جدا  أوال،  ف  -٣٦

 أن يعتــرف واضــعو  وثانيــا، مــن املهــمِّ  . ولــو كانــت الــسجينات أقليــة بــني نــزالء الــسجون      
 مـن   النساء اللوايت ُيواجهن نظام العدالة اجلنائية لَسن يف كـثري نَّالسياسات والسلطات املعنية بأ  

. أو النفـسي /ايا لالضـطراب العقلـي و   ضـح  نَّ العديد منهن ه   احلاالت جمرمات عنيفات، بل إنَّ    
مـاً  ولذا ينبغي أن تتيح النظم القانونية الوطنية، على النحو الذي دعت إليه قواعد بانكوك، نظا              

عقوبات تراعي نوع اجلنس فيما خيص اجملرمات، وال سيما احلوامـل والنـساء               من بدائل  مناسباً
خـذ بعـني االعتبـار احلـاالت الـيت سـبق            اللوايت يتحملن مسؤولية رعايـة األطفـال، وينبغـي أن تأ          

 ومن الضروري أيـضا أن تتـصدى    . فيها للمرأة التعرض لإليذاء عند اختاذ قرارات بشأن احلبس        
البلدان لألسباب اهليكلية اليت تـسهم يف سـجن النـساء، فـضال عـن األسـباب اجلذريـة وعوامـل                    

اعيـة واقتـصادية وصـحية      اخلطر ذات الصلة باجلرمية واإليذاء، وذلك من خالل سياسـات اجتم          
ــة وقــضائية  ــسجينات، مــن      . وتربوي ــساء ال ــد الن ــة مبكــان تزوي ــك، مــن األمهي ــى ذل وعــالوة عل
ر إعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع بعـد اإلفـراج      دي والتعليمي، باملهارات اليت تيسِّاملنظورين االقتصا 

إرشـادات  وينبغـي االعتـراف أيـضا بـضرورة وضـع           . عنهن، ومـن مث منـع عـودهتن إىل اإلجـرام          
ــواجهن       ــات، إذ ي ــساء األجنبي ــة التعامــل مــع الن ــسياسات تتعلــق بكيفي حمــددة علــى مــستوى ال

ومواجهـة   منـهم   وقلة الدعم الـذي يتلقينـه  نَّمشاكل إضافية، منها قلة عدد زيارات األقارب هل      
ل ة، وعـدم معرفـة مـا جيـري مـن أحـوا            صعوبات يف فهم اللغة احمللية أو التكيُّف مع الثقافة احمللي         

  . ، قبل احملاكمة أو أثناء قضاء مدَّة العقوبة يف اخلارجنَّسرهأُ
أن  ، ينبغـي للـدول  يـا اجتماع وفيما خيص معاملة األطفال املخالفني للقانون وإدمـاجهم     -٣٧

ُتدمج قضايا األطفال يف اجلهود الشاملة اليت تبذهلا يف جمال سـيادة القـانون، وأن تـويل اهتمامـاً                   
ء األحــداث وأن تراعــي معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها الــسارية يف جمــال   ملــسألة قــضاخاصــا

معاملة األطفال املخالفني للقـانون، وال سـيما األطفـال الـذين حرمـوا مـن حريتـهم، واألطفـال                    
ــة         ــروفهم االجتماعي ــسانية وظ ــصهم اجلن ــاة خصائ ــع مراع ــا، م ــشهود عليه ــة وال ضــحايا اجلرمي

  . واحتياجاهتم من حيث النمو
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 يف جمال معاملة األطفـال وإعـادة        جيِّدة عدة ممارسات    حاليا هناك ويف الوقت احلاضر،    -٣٨
ــصلحة          ــع أصــحاب امل ــشاركة مجي ــاد هنــج شــامل وم ــق باعتم ــا يتعل ــاجهم، وال ســيما فيم إدم

وتشري جتارب البلدان أيضا إىل عـدم إيـالء اهتمـام كـاف ملـشكلة الفتيـات املخالفـات                   . املعنيني
ــة للقــانون، اســتنادا إ ولــذلك، مل حتــظ احتياجــاهتن اخلاصــة  . عــادة ىل قلــة عــدد احلــاالت املعني

غي إيالء مزيـد مـن االهتمـام إلدمـاج املنظـور            بوين. قبل اعتماد قواعد بانكوك    باالهتمام الكايف 
. اجلنــساين يف تنفيــذ مجيــع األهــداف احملــددة يف قواعــد بــانكوك املتعلقــة باجملرمــات القاصــرات  

ضمان إتاحة جمموعة واسعة من التدابري البديلـة         ، على وجه اخلصوص،   وينبغي للدول األعضاء  
والتثقيفية يف مراحل ما قبـل إلقـاء القـبض ومـا قبـل احملاكمـة ويف أثنـاء احملاكمـة وبعـدها، منعـا              

تطبيـق   ومـن الـضروري  . ملعاودة اإلجرام وتعزيزا إلعادة إدماج اجملرمات القاصـرات يف اجملتمـع       
اك ويف مجيع عمليات صنع القرار هذه، ينبغـي إشـر         .  غري رمسية  بطرائقت  زاعا  آليات لتسوية الن  

وعـالوة  . تلـك العمليـات ختـدم مـصلحة الطفـل اجلـاين العليـا            تاألسرة والطفل أيـضا، مـا دامـ       
 استراتيجية ملنـع اجلرميـة أو إصـالح العدالـة اجلنائيـة ال تكـون تامـة                  يَّ أ نَّعلى ذلك، واعترافاً بأ   
 اســتراتيجية دة اإلجــرام، مــن املهــم أن تأخــذ أيُّلــة للتــصدِّي ملــشكلة معــاوامــن دون تــدابري فعَّ

الـة لإلدمـاج أو إعـادة اإلدمـاج        شاملة ُتعىن باألطفال املخالفني للقانون يف االعتبار الـربامج الفعَّ         
  . االجتماعي باعتبارها وسائل أساسية يف منع معاودة اإلجرام ويف تعزيز السالمة العامة

 أحـد أهـم التطـورات يف مواجهـة حتـديات منـع              ربـة الـسنوات املاضـية إىل أنَّ       شري جت وت  -٣٩
اجلرمية والعدالة اجلنائيـة هـي االعتـراف بالـدور الـذي يؤديـه اجملتمـع املـدين وجـدوى مـشاركة                      

فعلى مر السنوات، اضطلعت اجملتمعات احمللية بـدور حاسـم يف تعزيـز معـايري               . اجملتمعات احمللية 
الـة ومنـصفة تراعـي االعتبـارات اإلنـسانية          عدها لدعم نظم عدالـة جنائيـة فعَّ       األمم املتحدة وقوا  
 مـن فـرص     دَّومن شأن الُنهج القائمة على مـشاركة اجملتمعـات احملليـة أن حتـ             . وختضع للمساءلة 

ارتكــاب اجلرميــة وإحلــاق األذى، وتعــزز اتبــاع هنــج اســتباقي يف حــل مــشاكل اجلرميــة احملليــة،    
الجتماعي للمجرمات واألطفال املخالفني للقانون أثنـاء مرحلـة العـودة           وتدعم إعادة اإلدماج ا   

  . إىل اجملتمع، وكذلك أثناء الفترة اليت تبدأ من املالحقة القضائية إىل مرحلة اإلفراج
يات املاثلة أمام منـع اجلرميـة والعدالـة        دِّالة الرامية إىل مواجهة التح    وتتطلب اجلهود الفعَّ    -٤٠

خذ يف االعتبار على وجه اخلصوص أوجه الضعف وعوامـل اخلطـر ذات الـصلة            اجلنائية، اليت تأ  
الــة بــني املنظمــات الدوليــة،  النــساء واألطفــال وإحلــاق األذى هبــن، إقامــة شــراكات فعَّ   جبــرائم

واحلكومــات ومنظمــات اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة          
. األوســاط التجاريــة، واألوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص واحلكومــات احملليــة والوطنيــة، و

الوقــت احلاضــر، صــممت عــدة بــرامج جمتمعيــة إلعــادة التأهيــل اســتنادا إىل تعبئــة اجملتمــع    ويف
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املــدين مــن أجــل دعــم مبــادرات مناســبة لــربامج إعــادة إدمــاج اجملرمــات واألطفــال املخــالفني     
ر واجملتمع احمللي يف احلمالت والـربامج التدريبيـة         سم مشاركة عامة اجلمهو   كما تتَّ  )٣٥(.للقانون

 أدىن وتـضفي   ذات الصلة بأمهية بالغة يف مكافحة املواقف اليت جتعل النساء والفتيـات يف وضـع              
ــتخ     ــف ضــدهن، وال ــز والعن ــى التميي ــشرعية عل ــة    لال ــسلبية املرتبط ــة ال ــب النمطي ــن القوال ص م

الت توعيـة منهجيـة بـشأن عـدم التـسامح      باجملرمات واألطفـال املخـالفني للقـانون، وتنظـيم محـ       
  .املرأة إطالقا مع العنف ضد

وعــالوة علــى ذلــك، تتطلــب هتيئــة بيئــة غــري متييزيــة للمجرمــات واألطفــال املخــالفني     -٤١
وينبغــي بــذل . للقــانون تعزيــز االلتــزام الــسياسي والقيــادة والتــدريب املكثــف للمهنــيني املعنــيني

وجيـب علـى الـسلطات    . نايـة، وتدريبـهم واإلشـراف علـيهم    اجلهود لضمان اختيار املـوظفني بع     
ر جهـودهم، بوضـع سياسـية ترقيـة     دِّكذلك أن تشجع املوظفني، وال سيما املوظفـات، وأن تقـ         

  .تراعي املنظور اجلنساين
ــساء        -٤٢ ــدة للنـ ــات الفريـ ــة االحتياجـ ــل يف تلبيـ ــدف املتمثـ ــاة اهلـ ــع مراعـ ــام، ومـ ويف اخلتـ

وإنصافا وإنـسانية، عمـالً مبعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها ذات         واألطفال، بطريقة أكثر فعالية     
  :  حلقة العمل تود أن تنظر يف التوصيات التاليةلعلَّالصلة، 

اء واألطفــال ينبغــي للــدول األعــضاء أن تعتــرف باالحتياجــات اخلاصــة للنــس     )أ(  
  م مجيع أشكال العنف ضد النساء واألطفال؛ضحايا العنف، وأن جترِّ

ي للدول األعضاء أن تنظر يف إعـداد وتنفيـذ الـسياسات والتـدابري حلمايـة                ينبغ  )ب(  
الــضحايا، ومتنــع معــاودة إيــذاء النــساء واألطفــال، وتكفــل جــرب الــضرر، وفقــاً ملقتــضيات مبــدأ 

  العناية الواجبة؛
ــة       )ج(   ــبة اخلاصـ ــدابري املناسـ ــسياسات والتـ ــد الـ ــضاء أن تعتمـ ــدول األعـ ــي للـ ينبغـ

خالفني للقانون طبقا لقواعد بـانكوك ومعـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها              باجملرمات واألطفال امل  
  ذات الصلة اليت تنطبق على إقامة العدل لصاحل األطفال؛

ينبغي للدول األعضاء أن تعـزز اسـتخدام تـدابري بديلـة لإلجـراءات القـضائية،                  )د(  
ــا خيــص النــ         ــة اإلصــالحية، فيم ــضاء، والعدال ــب اللجــوء إىل الق ــل جتني ــن قبي ــال م ساء واألطف

                                                         
 UNODC, Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration ofانظر  )35(  

Offenders, Criminal Justice Handbook Series (Vienna, 2012).  
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ويتعني اسـترعاء عنايـة اجملتمـع املـدين ووسـائل اإلعـالم إىل أمهيـة وجـدوى اسـتخدام                    . اجلاحنني
  بدائل للسجن يف حالة األطفال؛

للدول األعـضاء أن تـضمن اسـتثمار املزيـد مـن املـوارد يف الـربامج الـيت                    ينبغي  )ه(  
قتـها  نتـائج الناجحـة الـيت حقَّ      ثبت أثرهـا يف خفـض معـاودة اإلجـرام، وذلـك باالسـتفادة مـن ال                

  برامج العدالة اإلصالحية يف بعض البلدان؛
 إلعـادة   يِّـدة ينبغي للدول األعضاء أن تتبادل املعلومـات بـشأن املمارسـات اجل             )و(  

دمج السجناء السابقني واألطفال الذين أفرج عنهم مـن مرافـق االحتجـاز يف اجملتمـع وأن تـبين                   
ي مراكز احتجاز األطفال من أجل استخدام ُنهـج إعـادة           قدرات موظفي اإلصالحيات وموظف   
  التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع؛

ينبغي للدول األعضاء أن تدعم إذكاء وعي اجلمهور ومشاركة عمـوم النـاس               )ز(  
الـة لتحقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي للمجـرمني          يف استنباط حلول الكتظـاظ الـسجون وتـدابري فعَّ         

  وإعادة تأهيلهم؛
ينبغــي للــدول األعــضاء أن تعطــي األولويــة حلــصول مجيــع النــساء واألطفــال      )ح(  

احملرومني من احلرية على التعليم مبختلف مـستوياته، علـى حنـو غـري مقيـد، وينبغـي هلـا أن متـنح                  
  حوافز تشجيعية لألشخاص الذين درسوا أثناء مدة جتريدهم من احلرية؛

سجينات اعاة برامج تعلـيم النـساء الـ   ينبغي للدول األعضاء أن تعترف بضرورة مر     )ط(  
وعـالوة علـى   . أو وضـع أسـرهن  / اليت تنشأ يف الغالب نتيجة الفقر ولظروفهن وألوضاعهن اخلاصة  

د األطفال يف السجن حىت يتسىن التأكُّ     ذلك، من الضروري أن يؤخذ بعني االعتبار وجود الرضع و         
  نموهم؛ حيتاجه األطفال لي أيضا ما التعليم ال يشمل النساء فقط، بل يلبِّنَّمن أ

 التــدريب املناســب للمجــرمني مــن  نَّد مــن أينبغــي للــدول األعــضاء أن تتأكَّــ   )ي(  
. النساء واألطفال يأخـذ بعـني االعتبـار قـدراهتم الفرديـة وتطلعـاهتم املهنيـة والطلـب يف الـسوق                    

  إقامة شراكات مع القطاع اخلاص؛ ويف هذا الصدد، يتعني
ء تصميم أنشطة وبرامج إلعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج          غي للدول األعضا  ينب  )ك(  

يف اجملتمــع مــن أجــل الفتيــات احملرومــات مــن حريتــهن، حبيــث ال تقــوم علــى أعمــال تقليديــة     
  متحيزة ضد النساء؛

إقراراً مبـشكلة الـسجينات األجنبيـات علـى وجـه التحديـد، اللـوايت يعـانني مـن                     )ل(  
األســباب، ينبغــي للــدول األعــضاء أن تــشجع إعــداد  احلرمــان علــى حنــو خــاص نظــراً لعــدٍد مــن  
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ويـتعني  . حكـام قواعـد بـانكوك     توجيهات سياساتية بشأن أسلوب معاجلـة هـذه القـضايا وفقـاً أل            
عاء االنتباه على وجه التحديد إىل وضع النساء املهاجرات قيد االحتجـاز، عـادة العتبـارات              استر

  ؛ننظاميات ينتظرن الفصل يف قضاياهجلوء أو مهاجرات غري   طالباتإمَّا نإدارية، وه
ينبغي للدول األعضاء أن تنظر يف إنشاء آليات مناسـبة لـضمان سـبل وصـول                  )م(  

  النساء واألطفال املشتبه فيهم بسرعة إىل العدالة؛
ينبغي للدول األعضاء ضمان االمتثال ملبدأ عدم اللجـوء إىل حرمـان األطفـال                )ن(  

قصر مدَّة زمنية ممكنة، لتجنب احتجـاز األطفـال قبـل احملاكمـة،             من احلرية إالَّ كمالٍذ أخري وأل     
مـا أمكـن ذلـك، وتـوفري الـدعم واخلـدمات لألطفـال الـذين حيرمـون مـن حريتـهم قبـل إطــالق             

  سراحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛
ــدول األعــضاء أن تعتــرف بالتحــديات اخلاصــة الــيت     )س(    ينطــوي عليهــا  ينبغــي لل

 االسـتراتيجيات املناسـبة يف      دَّالتعامل مع األطفال املهـاجرين غـري املـصحوبني بـذويهم، وأن ُتعـ             
  جمال العدالة اجلنائية متشيا مع الصكوك الدولية القائمة؛

ــة أمــام  دِّينبغــي للــدول األعــضاء كــذلك أن تعتــرف بالتحــ     )ع(   يات اخلاصــة املاثل
 االسـتراتيجيات املناسـبة     دَّ القصَّر يف حـق قـصَّر آخـرين، وأن تعـ           التصدِّي للجرائم اليت يرتكبها   

  يف جمال العدالة اجلنائية متشيا مع الصكوك الدولية القائمة؛
ينبغــي للــدول األعــضاء إنــشاء مناصــب متخصــصة للقــضاة واملــدعني العــامني    )ف(  

ــات ضــمن نظــام       ــالزم إلدارة العقوب ــل ال ــؤهلني التأهي ــة  واحملــامني العمــوميني امل ــة اجلنائي العدال
  .لألحداث

  : حلقة العمل تود أن تنظر يف التوصيات اإلضافية التاليةلعلَّوعالوة على ذلك،   -٤٣
ــهاء مــن تنقــيح       )أ(   ــة إىل االنت ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال ــدعى جلن ينبغــي أن ُت

  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السُّجناء، وفقاً للواليات القائمة؛
ر، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان         نبغي للمكتب أن ييسِّ   ي  )ب(  

ووحدة املؤسسات الوطنيـة التابعـة هلـا، نـشر قواعـد بـانكوك يف مجيـع أرجـاء العـامل، وإصـدار                       
أدوات تراعـي املـسائل اجلنـسانية مـن أجـل رصـد الـسجون يف مجيـع أحنـاء العـامل وتيـسري مجــع            

  فة حبسب نوع اجلنس؛نَّالبيانات عن السجناء مص
ــة عــن       )ج(   ينبغــي للمكتــب، بالتعــاون مــع الــشركاء املعنــيني، إجــراء دراســة عاملي

أوضــاع األطفــال احملــرومني مــن حريتــهم هبــدف إطــالع واضــعي الــسياسات علــى الــصعيدين    

V.15-00548 25 
 



 

26 V.15-00548 

 

A/CONF.222/10

الـــدويل والـــوطين علـــى االتِّجاهـــات واألمنـــاط العامليـــة املتعلقـــة مبـــدى اتِّـــساع هـــذه الظـــاهرة   
   ووضع التدابري املالئمة وتنفيذها؛وخصائصها،

م مزيداً من املساعدة التقنيـة الـشاملة، بنـاًء علـى طلـب             دِّينبغي للمكتب أن يق     )د(  
  .الدول األعضاء، بشأن سبل إعادة إدماج النساء واألطفال احملرومني من احلرية يف اجملتمع

  


