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  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  االجتماع الرابع
        ٢٠١٥آذار/مارس  ٥- ٢ كيب تاون، جنوب أفريقيا،

      جدول األعمال املؤقَّت وتنظيم األعمال    
    اخللفية
 املفتـوح  الـدويل  احلكـومي  اخلـرباء  فريـقَ ") اللجنـة (" اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  جلنةُ أنشأت
 توصـية  علـى  بنـاءً ") اخلـرباء  فريـق (" القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء    املعين ب العضوية
 الوطنيــة والتشــريعات املتَّبعــة املمارســات أفضــل عــن املعلومــات يتبــادل لكــي )١(العامــة اجلمعيــة
  .السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم قواعد تنقيح وعن الساري الدويل والقانون

شــباط/فرباير  ٢كــانون الثاين/ينــاير إىل  ٣١وعلــى مــدى ثالثــة اجتماعــات، ُعقــدت يف فيينــا مــن   
 ٢٨إىل  ٢٥، وفيينـا مـن   ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٣إىل  ١١، وبوينس آيـرس مـن   ٢٠١٢

، أبلغ فريُق اخلـرباء اللجنـةَ بالتقـدُّم الـذي أحـرزه يف حتديـد اجملـاالت املواضـيعية         ٢٠١٤آذار/مارس 
  )٢(القواعد.  والقواعد احملدَّدة اليت حتتاج إىل تنقيح، ويف صياغة مقترحات حمدَّدة بشأن بعض

ــة العامــة، يف الفقــرة   ــة   ٦٩/١٩٢مــن قرارهــا  ١١وقــرَّرت اجلمعي املعنــون "القواعــد النموذجي
متدِّد الواليةَ املسَندة إىل فريق اخلرباء، وتأذن له بـأن يواصـل عملـه،     أنالدنيا ملعاملة السجناء"، 

ثالـث عشـر ملنـع    يف اآلراء، وأن يقدِّم تقريراً إىل مؤمتر األمم املتحدة ال توافقهبدف التوصل إىل 
، وإىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا       اجلرمية والعدالة اجلنائية لكي حييط به علماً

  الرابعة والعشرين لكي تنظر فيه.
───────────────── 

 .٦٥/٢٣٠قرار اجلمعية العامة من  ١٠الفقرة  )١(  
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، علـى  ٦٩/١٩٢مـن قرارهـا    ٨إىل  ٦الضـوء، يف الفقـرات مـن     أيضـاً  العامةوسلَّطت اجلمعية 
  :هبا يف مواصلة عملية التنقيح، ومنها املبدآن التاليانعدد من املبادئ اليت ينبغي االسترشاد 

أيُّ تغــيريات علــى القواعــد النموذجيــة الــدنيا ينبغــي أالَّ تنــتقص مــن أيٍّ مــن      (أ)  
جتسِّـد آخـر مـا أُحـرز مـن تقـدُّم يف علـم اإلصـالح واملمارسـات           أن ينبغـي املعايري القائمـة، بـل   

  اء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانية؛  اجليِّدة مبا يؤدِّي إىل تعزيز سالمة السجن
ُ التنقيح ينبغي أن حتافظ على نطـاق التطبيـق احلـايل للقواعـد النموذجيـة      عملية  (ب)  

الدنيا ملعاملة السجناء، وأن تواصل مراعاة خصوصيات الدول األعضاء االجتماعيـة والقانونيـة   
  اخلاصة حبقوق اإلنسان.   التزاماهتاوالثقافية، وكذلك 

مــن القــرار ذاتــه، ُدعــي مكتــب االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء إىل مواصــلة    ١٢ويف الفقــرة 
العمل على تنقيح القواعد من خالل إعداد ورقـة عمـل موحَّـدة منقَّحـة، مبسـاعدة مـن األمانـة        
ــألف مــن مشــروع صــيغة منقَّحــة        ــة لألمــم املتحــدة، وتت ــع اللغــات الرمسي العامــة، تصــدر جبمي

فريـق اخلـرباء يف    إليهـا رز حـىت اآلن، مبـا يشـمل التوصـيات الـيت أشـار       للقواعد جتسِّد التقدُّم احمل
، علـى أن تؤخـذ يف   ٢٠١٤وفيينا يف عـام   ٢٠١٢اجتماعيه املعقودين يف بوينس آيرس يف عام 

املقترحـات الـيت قدَّمتـها الـدول األعضـاء لتنقـيح القواعـد فيمـا يتعلـق باجملـاالت            احلسبان أيضـاً 
، وذلـك بغيـة تقـدمي    ٦٧/١٨٨مـن قرارهـا    ٦والقواعد اليت حـدَّدهتا اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة     

  هذه الورقة إىل فريق اخلرباء يف اجتماعه املقبل للنظر فيها.  
لرابع ورقةُ العمل املوحَّدة املنقَّحة اليت أعـدَّها مكتـب   وسُتعَرض على فريق اخلرباء يف اجتماعه ا

  ).UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2، مبساعدة من األمانة العامة (اخلرباءفريق 
وُيقترح جدول األعمال املؤقَّت وتنظيم األعمال التاليان على فريـق اخلـرباء يف اجتماعـه الرابـع     

  العتمادمها.  
   

    املؤقَّت األعمالجدول 
  افتتاح االجتماع.   -١
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٢
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.   -٣
  مالحظات متهيدية.   -٤
  يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة اليت أعدَّها مكتب فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث.   النظر  - ٥
  أخرى.   مسائل  -٦
    واالستنتاجات.   التوصيات  -٧
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    املقترح تنظيم األعمال    
    ٢٠١٥/مارس آذار ٢االثنني،     

 ٠٠/١١-٠٠/١٠ ‐١البند  افتتاح االجتماع
  انتخاب أعضاء املكتب

  الرئيس
  الرئيس  وابن

 املقرِّر

    ‐٢البند  

   ‐٣البند  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
 ٠٠/١٣-٠٠/١١ ‐٤البند  مالحظات متهيدية
 ٠٠/١٥-٠٠/١٣   استراحة الغداء

النظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة اليت أعدَّها مكتب 
  فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث 

   ٠٠/١٨-٠٠/١٥  ‐٥البند  

اجملال (أ): احترام كرامة السجناء املتأصِّلة وقيمتهم 
 كبشر

   

محاية الفئات املستضعفة احملرومة من حرِّيتها (ه): اجملال 
اخلاصة، مع أخذ البلدان اليت لديها ومراعاة احتياجاهتا 

  ظروف صعبة بعني االعتبار

   

      ١، الفقرة ٦٠؛ و٥٩-٥٧؛ و٦القواعد
    

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٣الثالثاء،     
 ٠٠/١٣-٠٠/١٠ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (

      اجملال (ب): اخلدمات الطبية والصحية 
       ٢٦-٢٢القواعد

 ٠٠/١٥-٠٠/١٣   استراحة الغداء
 ٣٠/١٦-٠٠/١٥ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (

      ) تابعاجملال (ب): اخلدمات الطبية والصحية (
      ٢، الفقرة ٧١؛ و٦٢؛ و٥٢؛ و٣٣القواعد

 ٠٠/١٨-٣٠/١٦ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (
اجملال (ج): اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور 
 املوظفني الطبيني واحلبس االنفرادي وخفض كمِّية الطعام 

   

     ١، الفقرة ٣٠؛ و٢٩؛ و٢٧القواعد
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    ٢٠١٥آذار/مارس  ٤األربعاء،     
 ٣٠/١١-٠٠/١٠ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (

اجملال (ج): اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور 
املوظفني الطبيني واحلبس االنفرادي وخفض كمِّية الطعام 

 )تابع(

     

     مكررا  ٣٤؛ و٣٢؛ و٣١القواعد
 ٠٠/١٣-٣٠/١١ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (

اجملال (د): التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز 
ويف أيِّ مظاهر أو مزاعم تشري إىل تعذيب السجناء أو 

  معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة ال إنسانية أو مهينة 

   

     راًمكرَّ ٤٤و ٤٤؛ و٧القواعد
 ٠٠/١٥-٠٠/١٣  استراحة الغداء

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥ ‐٥البند   )تابع(النظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة 
     اجملال (و): احلق يف احلصول على متثيل قانوين

 راًمكرَّ ٣٧و ٣٧؛ و١، الفقرة ٣٥؛ و٣٠القواعد 
   ٩٣؛ وثانياًراًمكر٣٧َّو

   

  
     ٢٠١٥آذار/مارس  ٥اخلميس،     

 ٠٠/١٢-٠٠/١٠ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (
      اجملال (ز): الشكاوى والتفتيش املستقل

       ٥٥و٣٦القاعدتان
 ٠٠/١٣-٠٠/١٢ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (

اجملال (ط): تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق 
  القواعد النموذجية الدنيا 

   

    ٤٧القاعدة
 ٠٠/١٥-٠٠/١٣  استراحة الغداء

 ٠٠/١٦-٠٠/١٥ ‐٥البند   )تابعالنظر يف ورقة العمل املوحَّدة املنقَّحة (
      اجملال (ح): استبدال املصطلحات القدمية 

  ؛ ٨٣و ٨٢؛ والقاعدتان ٥املالحظة التمهيدية 
  وقواعد أخرى خمتلفة 

     

 ٣٠/١٦-٠٠/١٦ ‐٦البند  مسائل أخرى
 ٠٠/١٨-٣٠/١٦ ‐٧البند   التوصيات واالستنتاجات

 


