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      ١ لحلقة العم :تقرير اللجنة األوىل    
      إضافة

دعم  دور معايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف    
إرساء ُنظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة ُتراعى فيها االعتبارات اإلنسانية وختضع 

ية االحتياجات الفريدة للنساء اخلربات والدروس املستفادة يف جمال تلبة: للمساءل
      واألطفال، وخباصة معاملة اجملرمني وإعادة إدماجهم اجتماعيا

    وقائع اجللسات
 نيسـان/أبريل  ١٢األوىل املعقـودة يف   جلسـته يف  ،انتخب املؤمتر الثالث عشـر بالتزكيـة    -١

انتخبــت اللجنــة وروبرتــو رافائيــل كامبــا ســيفريان (املكســيك) رئيســا للجنــة األوىل.    ٢٠١٥
فـان   رسروختـ مارك ، ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣املعقودة يف  ، يف جلستها األوىلاألوىل بالتزكية

  رة.ربا للرئيس، وجان مراد (لبنان) مقدير لوف (هولندا)، نائ
 ١٤و ١٣وأجــرت اللجنــة األوىل، يف جلســاهتا مــن األوىل إىل الثالثــة، املعقــودة يــومي   -٢

مــن جــدول األعمــال املعنــون: "التجــارب  ٣مــة بشــأن البنــد ، مناقشــة عا٢٠١٥نيســان/أبريل 
الناجحة يف تنفيذ السياسات واالسـتراتيجيات الشـاملة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل         
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ودعم التنمية املستدامة والتحـدِّيات املاثلـة   

  ق التالية معروضة على املؤمتر للنظر يف هذا البند:يف هذا اجملال". وكانت الوثائ
دور معــايري األمــم املتحــدة  عــن، ١ورقــة معلومــات أساســية بشــأن حلقــة العمــل   (أ)  

وقواعدها املتعلقـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دعـم إرسـاء ُنظُـم عدالـة جنائيـة فعَّالـة ومنصـفة             
وختضــع للمســاءلة: اخلــربات والــدروس املســتفادة يف جمــال تلبيــة ُتراعــى فيهــا االعتبــارات اإلنســانية 
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االحتياجــات الفريــدة للنســاء واألطفــال، وخباصــة معاملــة اجملــرمني وإعــادة إدمــاجهم اجتماعيــا          
)A/CONF.222/10؛(  

  )؛A/CONF.222/PM.1دليل املناقشة (  (ب)  
 A/CONF.222/RPM.1/1ر (تقارير االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثالث عش  (ج)  

  ).A/CONF.222/RPM.4/1و A/CONF.222/RPM.3/1و A/CONF.222/RPM.2/1و
وأدار املناقشات يف حلقة العمل إيفون داندوراند، زميل وخبري معاون أقدم يف املركـز    -٣

ــة. وألقـــت      ــة اجلنائيـ ــة العدالـ ــائي ولسياسـ ــانون اجلنـ ــالح القـ ــدويل إلصـ ــن  الـ ــل مـ ــرية كـ األمـ
لـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة      ثِّمارتـا سـانتوس بـايس، املم   ول من تايلند، باجراكيتياهبا ماهيدو

م املشــاركون التاليــة دَّعــرب رسـالة مســجلة بالفيــديو. وقـ   لمـة رئيســية كبـالعنف ضــد األطفــال،  
أمساؤهم عروضا إيضاحية: هيثم شبلي، الرابطة الدولية إلصالح قـوانني العقوبـات؛ وكيتيبونـغ    

معهــد العدالــة التايلنــدي؛ وماريــا نويــل رودريغــيس، مكتــب األمــم املتحــدة املعــين  كيتايــاراك، 
رات واجلرميــة؛ وأوجــو أغومــو، مبــادرة إعــادة التأهيــل والرعايــة يف الســجون؛ وكيلــي    دِّباملخــ

ــة         ــديز، األكادميي ــاندرا فرنان ــدا؛ وس ــرة الســجون بكن ــة يف دائ ــرع الصــحة العقلي بالنشــيت، ف
ــة للســجون، ومكتــب   ــة؛ وســارة روبنســون،      اإلقليمي ــة الدومينيكي ــام يف اجلمهوري ــدعي الع امل

الدائرة الوطنية املعنية مبراقبة السلوك يف اململكـة املتحـدة؛ وماسـاكو نـاتوري، وزارة العـدل يف      
رات واجلرميـــة؛ وجـــاو دِّاليابـــان؛ وألكســـندرا مـــارتنس، مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــ

علمـني؛ وكـارلوس تيفـر، معهـد أمريكـا الالتينيـة ملنـع اجلرميـة         بينغزهي، جامعة بيجني لتأهيل امل
، دائــرة الســجون اإلصــالحية ومعاملــة اجلنــاة؛ وهــوراس شاشــا، مؤسســة شيكوســا بورســتال  

نسـاين؛ وحممـد   إلنسان والقانون اإلالكينية؛ وكريستيان راهنامي، معهد راؤول فالينربغ حلقوق ا
  ألمنية.حسن السراء، جامعة نايف العربية للعلوم ا

ــومي    -٤ ــة، املعقــودتني ي ــرأس اجللســتني األوىل والثالث ــو   ١٤و ١٣وت نيســان/أبريل، روبرت
 نيســان/ ١٣رافائيــل كامبــا ســيفريان (املكســيك)، يف حــني تــرأس اجللســة الثانيــة املعقــودة يف   

  رس فان دير لوف (هولندا).أبريل، مارك روخت
ل عـن األمانـة العامـة، ومـدير معهـد      ثِّـ ويف اجللسة األوىل، أدىل مبالحظات استهاللية مم  -٥

راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، ومـدير معهـد آسـيا والشـرق األقصـى ملنـع       
  اإلجرام ومعاملة اجملرمني.

اململكـة  ووكنـدا  ن أذربيجـا و وألقى كلمات يف اجللسة الثانيـة ممثِّلـو الواليـات املتحـدة      -٦
. اجنـوب أفريقيـ  ا وإندونيسيويلند وتركيا وباراغواي وباكستان وسويسرا وتاة العربية السعودي
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وأدىل بكلمات أيضا املراقبـون عـن مكتـب كـويكر لألمـم املتحـدة والرابطـة الدوليـة إلصـالح          
  قوانني العقوبات، فضال عن خبريين.

 موريتانيـا و ةالواليـات املتحـد  د وتايلنـ و كنـد و لـو سـلوفينيا  ثِّوتكلم يف اجللسة الثالثـة مم   -٧
  ل االحتاد األورويب كلمة.ثِّإسبانيا. كما ألقى ممو
    

    املناقشة العامة    
املــرأة: معاملــة اجملرمــات "لــدى افتتــاح حلقــة النقــاش حــول   ،أشــار املتحــدث الرئيســي  -٨

، إىل خمتلـف معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها الـيت       ع"وإعادة تأهيلهن وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـ   
ال سيما تلك املتصلة مبعاملة السجناء، واملستجدات الدولية األخرية يف  السنني، مرُِّوضعت على 

جمــال تعزيــز احلقــوق األساســية للســجينات، مبــا يف ذلــك اعتمــاد قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة     
السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك). وأشري إىل احلالة الراهنـة فيمـا   

حالة التنفيذ ختتلف من بلـد إىل آخـر.    نَّوطين، ولوحظ أاملعايري على الصعيد ال يتعلق بتنفيذ تلك
وجرى التشديد أيضا على أمهية املعاملة املنصفة واإلنسانية واملراعية لالعتبارات اجلنسانية إلعادة 

  تأهيل السجينات واجملرمات من أجل إعادة إدماجهن بنجاح يف اجملتمع.
ــة    وعــرض املتحــاور األول   -٩ ــائج الدراســات االستقصــائية الــيت أجرهتــا الرابطــة الدولي نت

إلصالح قوانني العقوبات يف عـدد مـن البلـدان بشـأن خصـائص السـجينات واجملرمـات وتـأثري         
السجن على النساء. وأشري إىل جمموعة أدوات املساعدة التقنية الـيت ُوضـعت ملسـاعدة البلـدان     

جات اجملرمات والسجينات. وأوضح املتحـاور الثـاين   يف تنفيذ هنج متكامل من أجل تلبية احتيا
تأثري السجن على األمهات السجينات وأطفاهلن، وعرض جتربة تايلند يف تعزيـز العالقـات بـني    
األمهات وأطفـاهلن، وتـوفري الرعايـة الطبيـة والظـروف املعيشـية للحوامـل واملرضـعات والنسـاء          

د علــى ضــرورة وضــع دَّاألجنبيــات. وشــالســجن، والســجينات  اللــوايت يعشــن مــع أطفــاهلن يف
قــوانني وسياســات وطنيــة مراعيــة للمنظــور اجلنســاين، وتعزيــز املمارســات اإلصــالحية القائمــة  

للسياســات اجلنائيــة املتصــلة   اجلمهــورعلــى حقــوق اإلنســان، وكــذلك ضــرورة ضــمان دعــم   
م احملـرز يف  دُّبالسجينات واجملرمات. واستمعت حلقة النقاش بعد ذلـك إىل معلومـات عـن التقـ    

تنفيذ "قواعد بانكوك" يف أمريكا الالتينية. وسيقت أمثلة عن السياسـات واملمارسـات املراعيـة    
للمنظــور اجلنســاين مــن خمتلــف البلــدان يف تلــك املنطقــة. أمــا املتحــاور الرابــع فتنــاول بالتحليــل 

الضـوء علـى    طاًمسـلِّ حالة النساء يف السـجن أو يف حالـة االحتجـاز رهـن احملاكمـة يف أفريقيـا،       
م العـرض  دَّالتدابري العملية الرامية إىل حتسني معاملة السجينات ومحايتهن يف البلدان النامية. وقـ 

اإليضاحي اخلامس اخلربات املكتسبة من نظام اإلصالحيات االحتادي يف كندا يف جمال معاملـة  
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ص اجلنســني، مة ملراعــاة خصــائمَّالســجينات واجملرمــات، مبــا يف ذلــك بــرامج وسياســات مصــ  
استنادا إىل التقييمـات اجلنسـانية، ومنـاذج توظيـف مراعيـة للمنظـور اجلنسـاين ومرافـق سـجون          
أعيــد تصــميمها وفــق املنظــور نفســه، فضــال عــن بــرامج إصــالحية واجتماعيــة لعــالج حــاالت  

ســيما  منــوذج إدارة الســجون يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة، وال قــدَّمالصــحة العقليــة للمــرأة. مث 
ــة الســجينات واإلعــداد إلعــادة إدمــاج الســجينات يف اجملتمــع.     برا جمهــا اخلاصــة املتعلقــة مبعامل

واستمعت حلقة النقاش أيضا إىل حديث عن اخلربات اليت اكتسـبتها دوائـر مراقبـة السـلوك يف     
ــاح عــدد مــن         ــي، حيــث يت ــى اجملرمــات يف اجملتمــع احملل ــز يف جمــال اإلشــراف عل ــرا وويل إنكلت

رمات وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع تراعـي املنظـور اجلنسـاين، علـى أسـاس         دمات إلدارة اجملاخل
هنج مشـترك بـني وكـاالت متعـددة. وأوضـح العـرض األخـري حالـة اجملرمـات وسـجون النسـاء            
وموظفات سجون النساء يف اليابان، إىل جانب التدابري اليت اختـذت للتصـدي للزيـادة يف عـدد     

  ات السجون، وبناء قدراهتن وحتسني بيئة عملهن.السجينات، وتوفري عمل مستقر ملوظف
وأثنــاء املناقشــة، طــرح عــدة مــتكلمني أفكــارهم بشــأن حالــة النســاء يف الســجون يف      -١٠

خمتلـف أحنـاء العـامل والتحـديات الـيت تعترضـهن يف هـذا الصـدد، وتنـاول كـل منـهم بالتفصــيل            
عــدد النســاء يف  نَّتســليم بــأينات واجملرمــات. وجــرى الخــرباهتم الوطنيــة يف التعامــل مــع الســج

السجون يتزايد مبعدل أعلى مـن معـدل السـجناء الـذكور. وسـلِّط الضـوء علـى احلالـة الفريـدة          
النســاء ُيــودعن الســجَن يف الغالــب  نَّاإلعاقــة. ولــوحظ أ يللســجينات املســنات والســجناء ذو

ضــن ســابقا رَّتع العديــد منــهن نَّرات وجــرائم بســيطة وأدِّبســبب جــرائم متصــلة باالجتــار باملخــ
املعهـد األورويب ملنـع اجلرميـة     أعـدَّه لإليذاء، ال سيما العنف. وأشري يف هذا الصدد إىل مشروع 

ضـن للعنـف يف الطفولـة    رَّومكافحتها، املنتسب إىل األمم املتحدة، يتناول السجينات اللـوايت تع 
ــدين واجلنســي. وذكــر        املشــاركون أو عنــف العشــري احلمــيم أو غــريه مــن أشــكال العنــف الب

التحديات املتعلقـة بالنسـاء يف السـجون، وأشـاروا يف هـذا الصـدد إىل الصـعوبات الـيت تالقيهـا          
النساء ذوات أطفال يف احلفاظ على عالقاهتن بأطفاهلن، األمر الـذي يزيـد مـن معانـاهتن ويـؤثر      

املـرأة،  تأثريا كبريا على األطفال. واتفق املشاركون علـى أمهيـة قواعـد بـانكوك لتحسـني حالـة       
دوا على احلاجة إىل اتباع هنج شامل، مقرون باستراتيجية ُتشرك مجيع أصـحاب املصـلحة   دَّوش

 نَّاملعنــيني، مبــن فــيهم اجملتمعــات احملليــة. وتبــادل املشــاركون أفضــل املمارســات واتفقــوا علــى أ
 نَّى املـرأة، وأ برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج املراعية للمنظور اجلنساين هلا تـأثري أكـرب علـ   

هــذه الــربامج ال بــد أن تقــوم علــى أدلــة علميــة وتكيَّــف ملالءمــة االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة،  
استنادا إىل التقييم ومجع البيانـات بصـورة مسـتمرة. وأبـرز مشـاركون آخـرون أمهيـة الشـفافية         

ــرام احلقــوق. وميكــن تبــادل جتــا     رب واالنفتــاح يف الســجون، إىل جانــب الرصــد ضــماناً الحت
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ناجحة بشأن كيفية استخدام وسائط اإلعالم علـى حنـو يفيـد يف تغـيري الوصـمة الـيت مـا زالـت         
  تعاين منها السجينات.

لة األمني العام اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد األطفـال حلقـة النقـاش حـول         ثِّوافتتحت مم  -١١
، وألقــت ع"تمــاألطفــال: معاملــة اجملــرمني وإعــادة تأهيلــهم وإعــادة إدمــاجهم يف اجمل "موضــوع 

كلمة رئيسية بواسطة وصلة فيديو. وأشارت إىل أهـمِّ املعـايري والقواعـد ذات الصـلة باألطفـال      
املخالفني للقانون، والحظت استمرار وجود فجوة خطرية على مسـتوى احلوكمـة بـني األطـر     

ون املعيارية النابعة من هذه الصكوك وتنفيذها. وأشارت أيضـا إىل حالـة األطفـال الـذين يعيشـ     
يف ظروف عنيفة، واألطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقليـة واحملـرومني مـن حريتـهم     

دة علــى مــا تتســم بــه اســتراتيجيات األمــم املتحــدة   دِّوالفتيــات احملرومــات مــن حريتــهن، مشــ  
وتدابريها العملية النموذجية للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة          

  اية حقوق هؤالء األطفال.اليت اعتمدت يف اآلونة األخرية، من أمهية يف مح )١(،اجلنائية
ز العــرض األول علــى األحكــام الــواردة يف االســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري  كَّــور  -١٢

رات واجلرميـة (املكتـب) مـن    دِّالعملية والعمل الذي يقوم به مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـ    
أجل دعم تنفيذ ذلك الصك اجلديد، مبا يف ذلك الربنـامج العـاملي بشـأن العنـف ضـد األطفـال       

ز العـرض الثـاين   كَّـ يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشترك بني املكتـب واليونيسـيف. ور  
ــى تنف        ــدان عل ــن أجــل مســاعدة البل ــذت حــديثاً م ــيت نفِّ ــى األنشــطة ال ــتراتيجيات  عل ــذ االس ي

النموذجية والتدابري العملية، وخاصة قائمة املكتـب املرجعيـة لتيسـري عمليـات التقيـيم والتـدابري       
الرامية إىل ضمان امتثـال نظـم العدالـة للصـك القـانوين اجلديـد. واسـتمعت حلقـة النقـاش بعـد           

طفـال املخـالفني   ذلك إىل معلومات عن املبادرات اليت اختـذهتا الصـني مـن أجـل التعامـل مـع األ      
ســرة واملــدارس واملنظمــات االجتماعيــة وإصــالح القــوانني ُألد علــى دور ادِّللقــانون، والــيت تشــ

والسياسات واملمارسات ذات الصلة استنادا إىل الصكوك واملعايري الدولية. أمـا العـرض الرابـع    
قـا مــن نظــام  فتمحـور حــول املمارسـات اجليــدة فيمـا يتعلــق ببــدائل اإلجـراءات القضــائية انطال    

قضــاء األحــداث يف كوســتاريكا، مبــا يف ذلــك إســقاط العقوبــة، والتفــاوض لتخفيــف العقوبــة، 
ــراءات وجـــرب     ــايا، وعمليـــات املصـــاحلة، ووقـــف اإلجـ ورد الـــدعوى وإغـــالق ملفـــات القضـ
األضرار. وأوضح املتحاور اخلامس خربات كينيـا يف التعامـل مـع األطفـال املخـالفني للقـانون،       

ر بـرامج لضـمان إعـداد اجلنـاة حليـاة      فِّكوسا بورستال اإلصالحية، اليت توسة شيوال سيما مؤس
خالية من اجلرمية عند إطـالق سـراحهم والسـماح بإعـادة إدمـاجهم بُيسـر يف اجملتمـع. وخـالل         

                                                         
  .٦٩/١٩٤قرار اجلمعية العامة   )١(  
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حلقة النقاش، أُطلع املشاركون على النتائج اليت انتهت إليها دراسة أساسية حديثة بشـأن نظـم   
أجراهــا معهــد راؤول فــالينربغ حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين يف    قضــاء األحــداث الــيت 

ــات           ــن االجتاه ــاب ع ــة النق ــذه الدراس ــيا. وكشــفت ه ــوب شــرق آس ــم جن ــة أم ــة رابط منطق
واملمارســات الفضــلى والتحــديات الرئيســية املشــتركة يف مجيــع أحنــاء املنطقــة يف جمــال معاملــة   

جهم يف اجملتمـع. وانصـب اهتمـام العـرض السـابع      اجلناة األحداث وإعادة تأهيلهم وإعادة إدمـا 
على خربة اململكة العربية السـعودية يف جمـال إعـادة تأهيـل األطفـال املخـالفني للقـانون وإعـادة         

م دَّ، وتناول بالتحليل عوامل اخلطر احملدق باألطفال املخالفني للقـانون مث قـ  اجملتمعإدماجهم يف 
ا العـرض األخـري الـذي    مَّـ ادة التأهيل املتاحة للمجتمع. أعحملة عامة عن خمتلف آليات الرعاية وإ

ز علــى معاملــة اجملرمــات الشــابات فقــد أوضــح الفلســفة الــيت يسترشــد هبــا نظــام الســجون  كَّــر
مــن أجنــع  يعــدُّالســويدي يف اســتخدام الســجن كحــل أخــري هلــذا النــوع مــن اجلنــاة، وهــو هنــج 

  يف اجملتمع. التدابري املتخذة لتسهيل التأهيل وإعادة اإلدماج
ل عــن األمانــة العامــة معلومــات حمدَّثـة عــن تنقــيح القواعــد النموذجيــة الــدنيا  ثِّــم ممدَّوقـ   -١٣

  .٢٠١٠ملعاملة السجناء اليت صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة يف عام 
املشاركون عموما خالل املناقشة على القيمـة الكـربى الـيت تتسـم هبـا اسـتراتيجيات        واتَّفق  - ١٤
املتحدة النموذجية والتدابري العمليـة للقضـاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة           األمم

 هبــا الــدول األعضــاء يف محايــة حقــوق األطفــال نيأداة قويــة تســتع هنــاأوالعدالــة اجلنائيــة مــن حيــث 
تـب  احملتكني بنظام العدالة ومنع حوادث العنف والتصدي هلـا بفعاليـة. وأشـاد أحـد املـتكلمني باملك     

بشـأن العنـف    عامليـا الذي وضع باالشتراك مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف)، برناجمـا   
ع الدول األعضـاء علـى تقـدمي التمويـل يف     جَّع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وشضد األطفال يف جمال من

 اآلن يف تعزيــز م الــذي أحرزتــه احلكومــات الوطنيــة حــىت دُّهــذ الصــدد. وأشــار املنــدوبون إىل التقــ 
حقوق األطفال املخالفني للقانون ومحايتهم من العنف. وأعرب عدة متكلمني عن تأييـدهم لنتـائج   
عملية تنقيح قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء، الـيت كـان قـد وضـع صـيغتها          

يف  ،كيب تاون، جنـوب أفريقيـا   النهائية فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف اجتماعه الرابع املعقود يف
ة جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، يف دورهتــا الرابعــ       رَّ، وأوصــوا بــأن تقــ  ٢٠١٥آذار/مــارس 

  حة.قَّوالعشرين، جمموعة القواعد املن
    

    االستنتاجات    
  :يما يلي استنتاجات املناقشات كما خلَّصها مديرها نيابة عن الرئيسف  -١٥
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ل التشـريعات والسياسـات والتـدابري    دِّاء أن تعتمـد أو تعـ  غي للدول األعضـ ينب  (أ)  
اخلاصة باجملرمات واألطفال املخالفني للقانون متاشيا مع معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها ذات     

  الصلة وتوفري التمويل الكايف لتنفيذها؛
ــ  (ب)   العدالــة  ى الــدول األعضــاء إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف نظــم دَعُت

اجلنائية مع وضع برامج تراعي تاريخ اجملرمـات، مبـا يف ذلـك تـاريخ اإليـذاء ومـا يتصـل بـذلك         
  من مسائل الصحة العقلية؛

ع الــدول األعضــاء علــى اســتعراض التشــريعات الوطنيــة ذات الصـــلة       جَّتشــ   (ج)  
ضـد   والسياسات واإلجراءات واملمارسات من أجل العمل بفعالية على منـع ومواجهـة العنـف   

  األطفال الذين يدعى أهنم مرتكبو جرائم أو ضحاياها أو شهود عليها؛
محايـة الطفـل والرعايـة    قطاعـات  ينبغي االعتراف بتكامل أدوار نظام العدالة و  (د)  

الصــحة والتعلــيم، وذلــك مــن أجــل حتســني فعاليــة نظــام العدالــة اجلنائيــة يف منــع   و االجتماعيــة
  ضد األطفال؛ ومواجهة األشكال اخلطرية من العنف

ينبغي للدول األعضاء أن تعـزز اسـتخدام تـدابري بديلـة لإلجـراءات القضـائية،         (ه)  
فيما خيص النساء واألطفال على السواء. وينبغي احترام مبدأ عدم جواز حرمـان األطفـال مـن    
احلرية إال كمالٍذ أخري وألقصر مدَّة زمنية مالئمة. وينبغي كذلك تفـادي اللجـوء إىل احتجـاز    

  ألطفال رهن احملاكمة كلما أمكن ذلك؛ا
ــة للمنظــور         (و)   ــة الصــحية مراعي ــة للرعاي ــدول األعضــاء خدم ــي أن تضــع ال ينبغ

اجلنســــاين داخــــل الســــجون، آخــــذة يف اعتبارهــــا األمــــراض املنقولــــة باالتصــــال اجلنســــي؛  
س؛ واالحتياجات من الرعاية اخلاصة بالصحة العقلية، مبا يف ذلـك خطـر االنتحـار وإيـذاء الـنف     

رات؛ دِّوحاالت احلمل وما يتصل هبا من مسائل الصحة اإلجنابية؛ ووجـود حالـة إدمـان للمخـ    
  واالعتداء اجلنسي وغريه من أشكال العنف؛

ينبغي وضع تدابري مناسبة لتلبية االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال احملـرومني مـن        (ز)  
  حريتهم، وخصوصا فيما يتعلق خبدمات الرعاية الصحية والنظافة؛

ى الدول األعضاء إىل وضع وتنفيذ برامج وتـدخالت قائمـة علـى املعرفـة     دَعُت  (ح)  
  بأبعاد الصدمات من أجل السجينات واألطفال املخالفني للقانون؛

مــن اللجــوء إىل َســجن النســاء  دٍّل إىل أدىن حــينبغــي للــدول األعضــاء أن تقلِّــ  (ط)  
ال بـد مـن السـجن، فينبغـي تـوفري       احلوامل واألمهات اللـوايت لـديهن أطفـال صـغار. وإذا كـان     



 

8V.15-02347 

 

A/CONF.222/L.3

خدمات مثـل دور احلضـانة، ووحـدات اجلمـع بـني األم والطفـل، والتمـريض والتعلـيم الرمسـي          
ألطفال السجينات، وينبغي تشجيع التعاون مع املنظمات ذات الصلة، مبـا فيهـا املنظمـات غـري     

  احلكومية، والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي؛
ــ  (ي)   ون مــع اليونيســيف ومفوضــية األمــم املتحــدة الســامية   ى املكتــب، بالتعــادَعُي

حلقــوق اإلنســان، إىل وضــع توجيهــات للبلــدان بشــأن كيفيــة حتديــد وتفســري مفهــوم املصــاحل    
  الفضلى ألطفال األمهات السجينات؛

شـأن  بينبغي للدول األعضاء أن تضع برامج عالج مراعية للمنظـور اجلنسـاين     (ك)  
ؤسسـات ويف اجملتمـع، مبـا يف ذلـك خـالل مرحلـة الرعايـة        وإعادة اإلدماج، سواء يف امل التأهيل

الالحقة، مع مراعاة احتياجات النساء اخلاصة من العـالج، مثـل تعـاطي مـواد اإلدمـان، وعـدم       
  كفاية التعليم، وتاريخ اإليذاء؛

ينبغي للدول األعضاء تـوفري الـدعم والـربامج واخلـدمات لألطفـال احملـرومني مـن          (ل)  
  هيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛راحهم وبعده من أجل تعزيز إعادة تأحريتهم قبل إطالق س

ينبغي تنفيذ برامج إلعادة تأهيل وإدماج السـجينات واألطفـال احملـرومني مـن       (م)  
  حريتهم بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي؛

جيهـات يف جمـال السياسـات بشـأن كيفيـة      ينبغي للدول األعضـاء أن تضـع تو    (ن)  
  التعامل مع اجملرمات من األقليات، مبن فيهن الرعايا األجنبيات والنساء من الشعوب األصلية؛

ينبغــي للــدول األعضــاء تعزيــز اســتخدام البحــوث القائمــة علــى أدلــة علميــة يف    (س)  
نون. وتشــجَّع الــدول  تنفيــذ االســتراتيجيات ذات الصــلة باجملرمــات واألطفــال املخــالفني للقــا      

األعضــاء علــى وجــه اخلصــوص علــى إدراج املــتغريات اجلنســانية يف إحصــاءاهتا املتعلقــة بالعدالــة   
اجلنائية ووضع قواعد بيانـات إلدارة ملفـات القضـايا تشـتمل علـى البيانـات اجلنسـانية. وعـالوة         

ت املتعلقة بقضاء على ذلك، ُتدعى هذه الدول إىل وضع نظام جلمع وإبالغ البيانات واإلحصاءا
األحداث، وخباصة فيما يتعلق حبالة األطفال احملرومني مـن حريتـهم، واملسـامهة يف إجـراء دراسـة      

  ؛٦٧/١٥٧متعمقة عن األطفال احملرومني من احلرية، متشيا مع قرار اجلمعية العامة 
ينبغي للدول األعضاء أن تنمِّـي الـوعي بالصـكوك واملعـايري والقواعـد الدوليـة         (ع)  

ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك قواعــد بــانكوك واالســتراتيجيات النموذجيــة والتــدابري العمليــة، وأن  
تعمل علـى نشـر هـذه الصـكوك واملعـايري علـى مجيـع مـوظفي العدالـة اجلنائيـة واملنظمـات غـري             

  احلكومية ذات الصلة واجملتمعات احمللية؛
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سـات واالسـتراتيجيات   بالنظر إىل أمهية دعـم ومشـاركة اجلمهـور يف وضـع السيا      (ف)  
والربامج اجلنائية املتعلقة بالسجينات واألطفال املخالفني للقـانون، ينبغـي بـذل اجلهـود لكفالـة هـذا       

  املشاركة؛هذه الدعم و
تشــجَّع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز أنشــطة تــدريب وبنــاء قــدرات مــوظفي     (ص)  

  ية ذات الصلة؛العدالة اجلنائية، استنادا إىل الصكوك واملعايري والقواعد الدول
ينبغــي للــدول األعضــاء أن تضــع اســتراتيجيات وطنيــة فعالــة لترقيــة موظفــات   (ق)  

  اإلصالحيات إىل مستوى األدوار القيادية واإلدارية يف معاملة اجملرمات؛
ــدول األعضــاء أن تشــ    (ر)   ــدة يف جمــال    علــى عجِّينبغــي لل ــادل املمارســات اجلي تب

ــة اجملرمــات واألطفــال املخــالفني للقــ   انون وإعــادة إدمــاجهم يف اجملتمــع علــى الصــعيدين   معامل
  اإلقليمي والدويل؛

ــا       (ش)   ــدان، بن ــدعم إىل البل ــدمي املســاعدة وال ــب تق ــي أن يواصــل املكت ــى  ًءينبغ عل
طلبها، من أجل تنفيـذ قواعـد بـانكوك واالسـتراتيجيات النموذجيـة والتـدابري العمليـة. وتـدعى         

  األدوات اليت استحدثها املكتب؛الدول األعضاء إىل االستفادة الكاملة من 
تشجَّع الدول األعضاء على توفري املوارد املالية وغريها من املوارد من أجل تعزيـز    (ت)  

قدرة املكتب على تقدمي املساعدة التقنيـة لتلبيـة احتياجـات السـجينات واجملرمـات، وكـذلك محايـة        
ذلك من خالل تنفيذ الربنـامج العـاملي    مجيع األطفال الذين حيتكون بنظام العدالة من العنف، مبا يف

  بشأن العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املشترك بني املكتب واليونيسيف؛
حــة للقواعــد قَّاجلنائيــة إىل إقــرار الصــيغة املن ى جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــةدَعُتــ  (ث)  

جمموعـة  احلاليـة، لكـي تعتمـد اجلمعيـة العامـة      النموذجية الدنيا ملعاملة السـجناء، وفقـا لواليتـها    
  .يف هناية املطاف حةالقواعد املنقَّ

 


