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

        ٢٠١٥آذار/مارس  ٥- ٢ ،كيب تاون، جنوب أفريقيا
     ورقة عمل من إعداد مكتب االجتماع الثالث لفريق اخلرباء

   يةفلاخل  - أوالً  
علـى طلـب اجلمعيـة     بنـاءً  ،عدالـة اجلنائيـة ("اللجنـة")   األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة وال   أنشأت جلنةُ

 مكلَّــففريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية ("فريــق اخلــرباء")، وهــو     )١(العامــة،
، وكـذلك التشـريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل      املتَّبعةبتبادل املعلومات عن أفضل املمارسات 
عـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء        الساري، وعن تنقيح الصـيغة احلاليـة لقوا  

، بغيـة  فيـه  املتَّبعـة رات يف جمـال العلـوم اإلصـالحية وأفضـل املمارسـات      لتضمينها أحدث التطـوُّ 
 تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن القيام هبا الحقا.

 ،٢٠١٢شـباط/فرباير   ٢/ينـاير إىل  كـانون الثاين  ٣١قدت يف فيينا من وخالل ثالثة اجتماعات، ُع
 آذار/ ٢٨إىل  ٢٥، وفيينــا مــن ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب  ١٣إىل  ١١وبــوينس آيــرس مــن 

 احملـــدَّدةيف حتديــد اجملـــاالت املواضــيعية والقواعــد     ماًدُّق فريــق اخلـــرباء تقــ  قَّــ ، ح٢٠١٤مــارس  
 عن ذلك إىل اللجنة. قريراًتم دَّبشأن بعض القواعد، وق حمدَّدةصياغة مقترحات يف لتنقيحها، و

غــرض تنقيحهــا بعــد  اخلاصــة هبــا لالتاليــة والقواعــد  ةت اجملــاالت املواضــيعية التســع دِّدُحــقــد و
 )٢(االنتهاء من االجتماع الثاين لفريق اخلرباء:

───────────────── 
  من منطوق القرار. ١٠ ، الفقرة٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢١ خ، املؤر٦٥/٢٣٠َّانظر قرار اجلمعية العامة  )١(  
  .E/CN.15/2013/23و E/CN.15/2012/18 ظر الوثيقتنيان )٢(  



 

2V.15-00146 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2

؛ ٦) مـن القاعـدة   ١احترام كرامة السجناء املتأصلة وقيمتهم كبشر (الفقـرة (   (أ)  
 )؛  ٦٠) من القاعدة ١ة (؛ والفقر٥٩إىل  ٥٧والقواعد 

 ؛٦٢و ٥٢؛ والقاعــدتان  ٢٦إىل  ٢٢اخلــدمات الطبيــة والصــحية (القواعــد      (ب)  
 )؛٧١) من القاعدة ٢والفقرة (

اإلجــراءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس      (ج)  
 )؛  ٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٧ االنفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد

مظـاهر أو مـزاعم تشـري إىل     ق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز ويف أيِّالتحقي  (د)  
 راًمكــــرَّ ٤٤و ٧إنســــانية أو مهينــــة (القواعــــد  تعــــذيب الســــجناء أو معاملتــــهم بطريقــــة ال 

 )؛  راًمكرَّ  ٥٤و

محاية الفئات املستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع     (ه)  
 )؛  ٧و ٦ها ظروف صعبة بعني االعتبار (القاعدتان أخذ البلدان اليت لدي

ــدة       (و)   ــانوين (القاعـ ــل قـ ــى متثيـ ــول علـ ــق يف احلصـ ــرة (٣٠احلـ ــن ١؛ والفقـ ) مـ
 )؛  ٩٣؛ و٣٧ ؛ والقاعدتان٣٥  القاعدة

 )؛  ٥٥و ٣٦ الشكاوى والتفتيش املستقل (القاعدتان  (ز)  

إىل  ٨٢و ٦٢، والقواعـد  ٢٦إىل  ٢٢ استبدال املصطلحات القدمية (القواعـد   (ح)  
 وقواعد أخرى خمتلفة)؛   ٨٣

تـــــدريب املـــــوظفني املعنـــــيني علـــــى تطبيـــــق القواعـــــد النموذجيـــــة الـــــدنيا   (ط)  
 ).  ٤٧  (القاعدة

ــ  )٣(ل للقواعــد التاليــة:املعــدَّ ل االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء إىل اتفــاق بشــأن الــنصِّ  وتوصَّ
ــرَّ ٣٤و ٣٠و ٢٧و ٢٢و ٦ ـــ . ٦٠و ٥٩إىل  ٥٧و راًمكـ ــاقش فري ــه  ونـ ــرباء، يف اجتماعـ ق اخلـ

ل مل يتوصَّـ  ولكنَّـه ، ٤٧و راًمكـرَّ  ٣٧و ٣٠و ٢٩و ٢٢ل للقواعـد التاليـة:   املعـدَّ  الـنصَّ  الثالث،
 .إىل اتفاق بشأهنا

مـن املبـادئ    يف تقريـر االجتمـاع الثالـث لفريـق اخلـرباء، عـدداً       هاأثناء نظرقد أبرزت اللجنةُ، و
 منها ما يلي: )٤(ة التنقيح،اليت ينبغي االسترشاد هبا يف مواصلة عملي

───────────────── 
  .E/CN.15/2014/19انظر الوثيقة  )٣(  
  .٨إىل  ٦، الفقرات املنطوقية E/2014/30-E/CN.15/2014/20انظر  )٤(  
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مــن  مــن أيٍّ تنــتقص تغــيريات علــى القواعــد النموذجيــة الــدنيا ينبغــي أالَّ   أيُّ  (أ)  
واملمارسـات   جتسِّـد آخـر مـا أُحـرز مـن تقـدُّم يف علـم اإلصـالح        ينبغـي أن   بـل املعايري القائمة، 

 ية؛  إىل تعزيز سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسان يؤدِّيدة مبا اجليِّ

على نطـاق التطبيـق احلـايل للقواعـد النموذجيـة      ينبغي أن حتافظ التنقيح  عمليةُ  (ب)  
الدنيا ملعاملة السجناء، وأن تواصل مراعاة خصوصيات الدول األعضاء االجتماعيـة والقانونيـة   

 والثقافية، وكذلك التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان.

ن "القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة    املعنــَو ٦٩/١٩٢ العامــة، يف قرارهــا  رت اجلمعيــةُوقــرَّ
هبــدف  ،دة إىل فريــق اخلــرباء، وتــأذن لــه بــأن يواصــل عملــه  املســَن د الواليــةَدِّالســجناء"، أن متــ

مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنـع اجلرميـة    إىل م تقريراًإىل توافق يف اآلراء، وأن يقدِّ لتوصُّال
منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا الرابعـة      به علماً، وإىل جلنة لكي ُيحيطوالعدالة اجلنائية 

 .لكي تنظر فيه والعشرين

وسوف يعقد االجتمـاع الرابـع لفريـق اخلـرباء يف كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا، يف الفتـرة مـن           
 ، مبوارد خارجة عن امليزانية قدمتها حكومة جنوب أفريقيا.  ٢٠١٥آذار/مارس  ٥إىل   ٢
    

   مةدِّمق  - ياًثان  
مـن منطـوق    ١٢عمال بـالفقرة   )٥(العمل هذه االجتماع الثالث لفريق اخلرباء ورقةَ مكتُب أعدَّ

، الذي دعت فيه اجلمعية املكتب إىل مواصلة العمل علـى تنقـيح   ٦٩/١٩٢قرار اجلمعية العامة 
تصدر جبميـع  األمانة العامة، من ، مبساعدة حةمنقَّالقواعد من خالل إعداد ورقة عمل موحدة 

 م احملـرزَ التقـدُّ  جتسِّـد للقواعـد  حـة  منقَّ صيغٍة ف من مشروعٍاللغات الرمسية لألمم املتحدة، وتتألَّ
فريق اخلرباء يف اجتماعيـه املعقـودين يف بـوينس     أشار إليهاحىت اآلن، مبا يشمل التوصيات اليت 

الـيت   املقترحـاتُ  يضـاً أؤخذ يف احلسـبان  ، على أن ُت٢٠١٤فيينا يف عام و ٢٠١٢آيرس يف عام 
 هتا اجلمعيـةُ ددَّحـ متها الـدول األعضـاء لتنقـيح القواعـد فيمـا يتعلـق باجملـاالت والقواعـد الـيت          قدَّ

، وذلــك بغيــة تقــدمي هــذه الورقــة إىل فريــق ٦٧/١٨٨مــن منطــوق قرارهــا  ٦العامــة يف الفقــرة 
 ل للنظر فيها.اخلرباء يف اجتماعه املقبِ

دة دَّاحملـ هبـا  أسـاس اجملـاالت املواضـيعية التسـعة والقواعـد اخلاصـة       العمـل علـى    نيت ورقـةُ ُبوقد 
العمـل   سـاق، تتبـع ورقـةُ   الوضـوح واالتِّ  حرصـاً علـى  . وفريق اخلرباء السابقةخالل اجتماعات 

───────────────── 
دا رومان (نيكاراغوا)، وماريا اب الرئيس: هرينان استراالرئيس: إغناثيو بايلينا رويث (إسبانيا)؛ نوَّ )٥(  

  غروتشولسكا (بولندا)، والكي مثيثوا (جنوب أفريقيا)؛ املقرِّر: فوجنثيب أرثاكايفلفايت (تايلند).
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ن مـن (أ)  تكوَّتو ،ر فيها بغرض التنقيحنظَُيمن القواعد اليت بالنسبة إىل كل قاعدة  بنية نفسهاال
؛ انطبـاق احلالـة  السـابقة، حسـب   فريـق اخلـرباء   الصادرة عن اجتماعات التوصيات ذات الصلة 

األســاس املنطقــي  مــوجز(ب) الــنص األصــلي للقاعــدة، والتنقــيح املقتــرح مــن املكتــب؛ (ج)   
 املكتب.    للتنقيح املقترح من
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 ):اء) و(هلفاجملاالن املواضيعيان (أ

 لة وقيمتهم كبشراحترام كرامة السجناء املتأصِّ

  ئات املستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصة، محاية الف
 مع أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار

 ---- ٦القاعدة  ----
  

 ):انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن
  
، دة الحقــاًحظــر التمييــز مبــا يتماشــى مــع املعــايري والقواعــد الدوليــة املعتمـَـ ع يف دواعــي سُّــ): (أ) التو٢٠١٢بــوينس آيــرس (  •

مثل السن، واألصـل العرقـي، واملعتقـدات واملمارسـات الثقافيـة، واإلعاقـة، واهلويـة         اًوكذلك املراجع األخرى، لتشمل أسباب
ــرة     ــول اجلنســية؛ (ب) إضــافة فق ــاجلنســانية، واملي ــهم النســاء؛    الســجناء ذوي االحتيا مســألة اجلُتع جــات اخلاصــة، ومــن بين

واألطفـال؛ والسـجناء مـن كبـار السـن؛ والســجناء ذوو اإلعاقـة؛ والسـجناء ذوو االحتياجـات إىل الرعايـة الصـحية العقليــة؛           
نـون  واملصـابون مبـرض املـوت؛ والسـجناء املرهتَ     السُّـل املصابني بفريوس نقص املناعة البشـرية و  والسجناء املرضى، وخصوصاً

ات؛ والسجناء املنتمون لألقليات العرقية اإلثنية والعرقية واملنتمون للشعوب األصلية؛ والسجناء األجانب؛ واملثليات رللمخدِّ
 رو اهلوية اجلنسانية؛ والسجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛ وغريهم من املستضعفني.واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية ومغيِّ

  كصيغة توافقية مقبولة.   ٦) من القاعدة ١وضع آخر" يف الفقرة ( أيِّشارة إىل "): االتفاق على اإل٢٠١٤فيينا (  •
    

  رح من املكتبَتالتنقيح املق
  املبادئ األساسية

 النص األصلي
 العاماملبدأ 

مبا يلزم من االحترام  السجناِء عامل كلُُّي) ١( - ٦"
 ال جيوز إخضاع أيِّ. ولة وقيمتهم كبشرصِّلكرامتهم املتأ

لتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية سجني ل
 مسوِّغاًباعتبارها ف وظر بأيِّ عالتذرُّأو املهينة، وال جيوز 

ضمان سالمة وأمن السجناء واملوظفني  جيبو. لذلك
  .ار يف مجيع األوقاتمي اخلدمات والزوَّومقدِّ

 

ن يكون القواعد التالية بصورة حيادية. وال جيوز أقطبَُّت)٢(
هنالك متييز يف املعاملة بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 

أو غري سياسي، أو املنشأ  يااللغة أو الدين، أو الرأي سياس
آخر.  وضعٍ يِّأالقومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو 

  رم املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للسجناء.حَتوُت

.حياديةعد التالية بصورةق القواطبَُّت) ١(-٦"
ة بسبب جيوز أن يكون هنالك متييز يف املعامل  وال

الدين، أو الرأي العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
ا أو غري سياسي، أو املنشأ القومي أو سياسي

 .آخروضعٍيِّأاالجتماعي أو الثروة أو املولد أو
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وىف الوقت نفسه، من الضروري احترام )٢(
دينية واملبادئ األخالقية للفئة اليت املعتقدات ال

  ."ينتسب إليها السجني
، يف املمارسة العملية تطبيق مبدأ عدم التمييزوألجل)٣(

تأخذ إدارات السجون يف االعتبار االحتياجات الفردية 
بيئات الفئات األكثر ضعفا يف  خصوصاًللسجناء، و

ق اختاذ تدابري حلماية وتعزيز حقو من الالزمو. السجون
 نظر إىلُي الَّجيب أالسجناء ذوي االحتياجات اخلاصة، و

  ."تدابري تنطوي على متييزتلك التدابري على أهنا 

 

    
  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:

وجـب  ومهـا مـن املبـادئ األساسـية الـيت ال نـزاع عليهـا مب        -املعاملة اإلنسـانية للسـجناء وحظـر التعـذيب      ْيأَمبدالتنقيح  يضيف
 تظهـر بوضـوح  ). و٢٠١٤) ما اتفق عليه فريق اخلرباء (فيينـا،  ٢بالتمييز الوارد يف الفقرة ( البند اخلاص دجيسِّالقانون الدويل. و

حيتـاجون إىل تـدابري   الـذين  فئـات معينـة مـن السـجناء     هنـاك   نَّاإلقرار ضمن أحدث املعايري والقواعد الدولية بـأ هذا ) ٣الفقرة (
  )٦(.االستفادة من املساواة املوضوعية لمن أجة للدعم ددحم
    

  ---- ٦٠ من القاعدة) ١( والفقرة ٥٩ إىل ٥٧ القواعد -----
  ):انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

 وجعلــهاها األصــلية مــن مواضــع ٦٠ ) مــن القاعــدة١والفقــرة ( ٥٩إىل  ٥٧ القواعــد مــن ): نقــل٢٠١٢ُبــوينس آيــرس (  •
   يصبح عنواهنا "املبادئ األساسية".ول عدَّاليت ُت ٦يف القاعدة  تضمينهامبادئ عامة التطبيق و

  ، وهو ما يظهر يف التنقيح املقترح من املكتب.٥٩و ٥٨على تعديل نص القاعدتني  ): االتفاُق٢٠١٤فيينا (  •

───────────────── 
شكل من أشكال االحتجاز أو  يِّانظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون أل )٦(  

؛ واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء (قرار ٦و ١ملرفق)، املبدآن ، ا٤٣/١٧٣ السجن (قرار اجلمعية العامة
؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (قرار اجلمعية ١، املرفق)، املبدأ ٤٥/١١١اجلمعية العامة 

 ؛ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات١٠) من املادة ١)، املرفق) الفقرة (٢١-ألف (د ٢٢٠٠العامة 
، املرفق) ٦٥/٢٢٩) (قرار اجلمعية العامة "قواعد بانكوك"والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (

  .١  القاعدة
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  النص األصلي  التنقيح املقترح من املكتب
احلبس وغريه من التدابري اآليلة إىل عزل  إنَّ) ٤(-٦"

بذات كوهنا تسلب  تدابري مؤملةاجملرم عن العامل اخلارجي 
ولذلك . ف بشخصه حبرمانه من حريتهرُّالفرد حق التص

رات العزل أو يف حدود مربِّ الَّال ينبغي لنظام السجون، إ
احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم من اآلالم املالزمة ملثل 

  . احلالهذه

احلبس وغريه من التدابري اآليلة إىل عزل إنَّ -٥٧"
بذات كوهنا مؤسسية اجملرم عن العامل اخلارجي تدابري 

. ف بشخصه حبرمانه من حريتهرُّتسلب الفرد حق التص
رات يف حدود مربِّ الَّولذلك ال ينبغي لنظام السجون، إ

 العزل أو احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم من اآلالم
 ." املالزمة ملثل هذه احلال

عقوبة احلبس، إليهما ترمي الغرضان اللذانو )٥(
وغريها من تدابري حرمان األشخاص من حريتهم بصفة 

من حاالت  دُّمحاية اجملتمع من اجلرمية واحل مهاأساسية، 
 الَّإوال سبيل إىل حتقيق هذين الغرضني . اإلجرام معاودة
ول، حىت أقصى مدى لوصخدمت فترة احلبس لإذا اسُت

ضمان إعادة إدماج أولئك األشخاص يف مستطاع، إىل 
حبيث يتمكنون من العيش  ،همحاجملتمع بعد إطالق سرا

  . معتمدين على أنفسهم يف إطار احترام القانون

عقوبة احلبس وغريها منيربِّرواهلدف الذي  -٥٨"
تدابري احلرمان من احلرية هو يف هناية املطاف محاية 

وال سبيل إىل بلوغ مثل هذا اهلدف . تمع من اجلرميةاجمل
إذا استخدمت فترة احلبس للوصول، حىت أقصى  الَّإ

مدى مستطاع، إىل جعل اجملرم وهو يعود إىل اجملتمع 
يف العيش يف ظل احترام القانون وتدبر  راغباً  ال

  ." على ذلك أيضاً احتياجاته جبهده فحسب، بل قادراً

ق ذلك الغرض، ينبغي للمؤسسات حتقيإىل  سعياً )٦(
التعليم والتدريب  توفرأن  املختصَّةوالسلطات املعنية 

املهين والعمل، فضال عن األشكال األخرى من املساعدة 
واملتاحة، مبا يف ذلك أشكال املساعدة ذات  املناسبة

الطابع اإلصالحي واألخالقي والروحي واالجتماعي 
امج يع هذه الربوينبغي تقدمي مج. والصحي والرياضي

املعاملة ى مع مقتضيات واألنشطة واخلدمات مبا يتماش
  . للسجناءةالفردي

هلذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن وطلبـاً -٥٩"
يستعني جبميع الوسائل اإلصالحية والتعليمية واألخالقية 
والروحية وغريها وجبميع طاقات وأشكال املساعدة 

 ُهدىإىل تطبيقها على  ساعياًاملناسبة املتاحة له، 
  ." مقتضيات العالج الفردي للسجناء

إىل  لَسُّبينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس ال )٧(
تقليص الفوارق اليت ميكن أن تقوم بني حياة السجن 
واحلياة احلرة، واليت من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية 

   ."لدى السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية

لَسُّبلنظام السجون أن يلتمس ال ينبغي إذنْ) ١(-٦٠"
إىل تقليص الفوارق اليت ميكن أن تقوم بني حياة السجن 
واحلياة احلرة، واليت من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية 

 ."لدى السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:
 نَّلـة أ املعدَّ ٦، مـن مواضـعها األصـلية وإدراجهـا يف القاعـدة      ٦٠ ) مـن القاعـدة  ١الفقرة ( وكذلك، ٥٩إىل  ٥٧القواعد  ح نقلُيوضِّ

نة يف هذه القواعد تنطبق على مجيـع فئـات السـجناء (اجلـزء األول مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا)، ولـيس علـى السـجناء            املبادئ املبيَّ
  األساسية".    "املبادئ هليصبح نصَّ ٦ل عنوان القاعدة عدَُّيألف من القواعد الدنيا النموذجية). و-اجلزء الثاين(فحسب احملكوم عليهم 
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  ):باءاجملال املواضيعي (
  اخلدمات الطبية والصحية

  
 ---- ٢٢القاعدة  ----

  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن     
ضرورة تقدمي خدمات الرعايـة الصـحية يف السـجون     ُحيضاإمبدأ التكافؤ يف الرعاية الصحية؛ و ): إضافة٢٠١٢ُبوينس آيرس (  •

 السُّـل دون متييز؛ واإلشارة إىل ضرورة توفري خدمات ثبتت جدواها يف جماالت الوقاية من فريوس نقـص املناعـة البشـرية و    اناًجمَّ
لـة للـربامج   رات تكـون مكمِّ بـرامج للعـالج مـن االرهتـان للمخـدِّ      وكـذلك تـوفري   ورعايتـهم،  وأمراض أخـرى وعـالج املصـابني   

الصـحية  العامـة  السياسة  نَّلضمان استمرارية العالج والرعاية؛ وإضافة إشارة إىل أوذلك قة يف اجملتمع احمللي ومتوافقة معها املطبَّ
ة الوطنيـة أو أن تكـون علـى األقـل متوافقـة معهـا؛ واإلشـارة إىل        يقة يف السجون جيب أن تنـدرج ضـمن السياسـات الصـح    بَّاملط

ثـة وسـرية جلميـع السـجناء؛ واإلشـارة      د ملفات طبيـة دقيقـة وحمدَّ  هُّضرورة أن يضطلع موظفو الصحة باملسؤولية الكاملة عن تع
ة للحالـة الصـحية   ددِّج العوامـل احملـ  والعالجية، على أن تراعي يف هـذا النـه  منها هنج شامل يف الرعاية الصحية الوقائية تطبيق إىل 

ــها  ــوان القواعــد    مــثالًومن ــة الصــحية؛ وتغــيري عن ــة الصــحية"؛     ٢٦إىل  ٢٢النظاف ــة" إىل "خــدمات الرعاي مــن "اخلــدمات الطبي
  .٢٢ة ) من القاعد١يف الفقرة ( ة"معاجلة حاالت الشذوذ العقلي" الوارد عبارةواالستعاضة عن 

ــا (  • ــرقم (  علــى  ): االتفــاُق٢٠١٤فيين ــدة ب ــرح مــن   ،٢٢لقاعــدة إىل ا) ١إضــافة فقــرة جدي ــوارد نصــها يف التنقــيح املقت  ال
  ).٢( ، باإلضافة إىل التقدم يف إعادة صياغة الفقرةاملكتب

    
  رح من املكتبَتالتنقيح املق

  خدمات الرعاية الصحية
 النص األصلي
 اخلدمات الطبية

صحية مسؤولية توفري الرعاية ال تتوىل الدولةُ) ١(-٢٢"
وينبغي أن حيصل السجناء على مستوى الرعاية  .للسجناء

يف  الصحية املتاح يف اجملتمع، وينبغي أن يكون هلم احلقُّ
انا ودون متييز احلصول على اخلدمات الصحية الضرورية جمَّ

م اخلدمات نظَّوينبغي أن ُت. على أساس وضعهم القانوين
اية، مبا يف الصحية بطريقة تضمن استمرارية العالج والرع

 السُّلفريوس نقص املناعة البشرية وفيما خيص ذلك 
  .راتدِّلمخلاالرهتان  وكذلكواألمراض املعدية األخرى، 

 

خدمات رعاية دائرة أن يكون يف كل سجن  وجيب )٢(
فة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء صحية مكلَّ

ر يف كل سجن خدماُتوفَّجيب أن ُت) ١(-٢٢"
ل واحد على األقل، يكون على بعضطبيب مؤهَّ
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ص وتعزيزها ومحايتها وحتسينها، مع إيالء اهتمام خا
 خاصةإىل رعاية صحية  لديهم احتياجاتللسجناء الذين 

. همإعادة تأهيل تعوقصحية  مشاكلأو يعانون من 
ل واحد على األقل هَّاخلدمة من طبيب مؤدائرة وتتألف 
مي خدمات رعاية صحية آخرين يعملون باستقاللية ومقدِّ

، وتضم ما يكفي من خربة يف علم النفس تامةإكلينيكية 
كل سجني خدمات ُتتاح لي. وجيب أن والطب النفس

  طبيب أسنان مؤهل. 

اخلدماتتنظيُممَّوينبغي أن يت. اإلملام بالطب النفسي
الطبية على حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة 

شتمل على فرع ب أن تكما جي. احمللية أو الوطنية
النفسي بغية تشخيص حاالت الشذوذ العقلي  بِّللط

  . وعالجها عند الضرورة

د خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّدائرة وتقوم  )٣(
ثة وسرية جلميع السجناء الذين ينبغي طبية دقيقة وحمدَّ ملفات

  . الع على ملفاهتم بناًء على طلبهمباالطِّأن يسمح هلا 
إمكانية اإلصالحية وتكفل مجيع املؤسسات  )٤(

. احلصول الفوري على الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلة
أو  صةمتخصِّالذين يتطلبون عناية املرضى السجناء   أما

أو إىل  ةصِّصمتخنقلون إىل سجون فُي عملية جراحية
ومن الواجب، حني تتوفر يف السجن . مستشفيات مدنية

خاصة به تشتمل على مرافق طبية خدمات دائرة 
دة مبا يكفي من املوظفني وَّمز، أن تكون مستشفى

للسجناء  ةالعالج والرعاية املناسبخدمات واملعدات لتوفري 
  حالني إليها."املُ

صةمتخصِّأما السجناء الذين يتطلبون عنايةً )٢(
أو إىل مستشفيات  متخّصصةفينقلون إىل سجون 

يف السجن خدمات  فّرتوومن الواجب، حني ت. مدنية
العالج اليت تقدمها املستشفيات، أن تكون معداهتا 
وأدواهتا واملنتجات الصيدالنية اليت تزود هبا وافية 
بغرض توفري الرعاية واملعاجلة الطبية الالزمة للسجناء 
املرضى، وأن تضم جهازا من املوظفني ذوي التأهيل 

  . املهين املناسب

جيب أن يكون يف وسع كل سجني أن )٣(  ]لة أعالهعدَّامل) ٢( مدرجة يف الفقرة[
 ."ليستعني خبدمات طبيب أسنان مؤهَّ

    
  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:

 صـيغة  إىل مشـروع تسـتند  ) ٢الفقـرة (  أنَّ ، يف حـني حـة نقَّ) امل١) على الفقرة (٢٠١٤اتفق اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف فيينا (
  )٧(آيرس. ) إىل التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف بوينس٣الل ذلك االجتماع. وتستند الفقرة (ش خمناقَ

───────────────── 
؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين ٩انظر أيضاً املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، املبدأ   )٧(  

؛ وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث ٢٤املبدأ  يتعرضون أليِّ شكل من أشكال االحتجاز أو السجن،
 ٤٩؛ وقواعد بانكوك، القاعدتني ٥٤، املرفق)، القاعدة ٤٥/١١٣ة اجملردين من حريتهم (قرار اجلمعية العام

  .٨)، املبدأ ١٩٨١؛ وإعالن لشبونة بشأن حقوق املرضى الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية (٥١و
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  ---- ٢٣ ة لقاعدا ----

  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةعن  التوصيات ذات الصلة الصادرة
يـنص علـى ضـرورة تـوفري خـدمات رعايـة صـحية         ٢٣ القاعـدة  مـن ) ٢(إضافة نـص إىل الفقـرة   ): ٢٠١٢(بوينس آيرس   •

  .السجونمستمرة لألطفال الذين يعيشون برفقة أمهاهتم يف 
    

  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق
املنشآترفَّتويف سجون النساء، جيب أن ت) ١(-٢٣"  ]احلالية)١( ال تغيري يف الفقرة"[

والعالج قبل الوالدة  اخلاصة الضرورية لتوفري الرعاية
 وجيب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، اختاذُ. وبعدها

وإذا . ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدين
ر ذلك يف ذكَيف السجن، ال ينبغي أن ُي د الطفلُِلُو

  . شهادة ميالده
السماح لطفل بالبقاء مع  بشأنخذ القرارات تَُّت )٢(

مصلحة الطفل  على مراعاة بناًءيف السجن أحد والديه 
حني يكون من املسموح به و. على أفضل حنو املعين
، يف السجن أحد الوالدينإىل جانب ألطفال بقاء ا

  لتوفري ما يلي:  تتخذ تدابري
مبوظفني  جمهزةمرافق لرعاية األطفال   (أ)   
ني، يوضع فيها األطفال خالل الفترات اليت ال مؤهل

  ؛هاهتمأميكونون أثناءها يف رعاية 
خدمات رعاية صحية خاصة باألطفال،   (ب)   

يف ذلك الفحص الصحي عند الدخول ورصد  مبا
  . منوهم باستمرار من قبل أخصائيني

عضَّحني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرُّ )٢(
التدابري الالزمة  ُتتَّخذإىل جانب أمهاهتم يف السجن، 

، يوضع فيها نيمؤهلمبوظفني  جمهزةلتوفري دار حضانة 
خالل الفترات اليت ال يكونون أثناءها يف  ُرضَّعال

  ." أمهاهتم  رعاية

ال يعامل األطفال الذين يرافقون أحد والديهم  )٣(
  ." يف السجن إطالقا كسجناء
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  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:
األحكــام ذات الصــلة يف املعــايري والقواعــد  بعنايــةع التنقــيح إىل توصــيات اجتمــاع فريــق اخلــرباء يف بــوينس آيــرس، يتبــ  اســتناداً

راعـى يف  مبدأ مفاده أنه يف مجيع اإلجـراءات املتعلقـة باألطفـال، تُ    دسِّجيالدولية املعتمدة منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا، و
  )٨(.على أفضل حنو املقام األول مصلحة الطفل

    
  ---- ٢٤لقاعدة ا ----

  
  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةات الصلة الصادرة عن التوصيات ذ

ضـي السـجون   تؤكد الواجـب األخالقـي املفـروض علـى أطبـاء وممرِّ      ٢٤ إضافة فقرة إىل القاعدة): ٢٠١٢(بوينس آيرس   •
املهينـة الـيت حيـاطون هبـا      بتسجيل كل عالمات التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو       

، بعـد ذلـك  للسجناء عنـد دخـوهلم السـجن، أو عنـد تقـدمي الرعايـة الطبيـة هلـم          ُتجرىعلما يف سياق الفحوص الطبية اليت 
ة عـن هـذه احلـاالت، بعـد أن حيصـلوا علـى موافقـة صـرحية         ختصَّـ أو اإلدارية أو القضائية امل وكذلك بإبالغ السلطة الطبية

عـن التعـبري عـن نفسـه     املـريض املعـين   أو دون احلصـول عليهـا يف الظـروف االسـتثنائية الـيت يعجـز فيهـا        من املريض املعـين،  
  األشخاص املرتبطني به للخطر. و/أودون تعريض حياة وسالمة املريض وية، رحب

    
  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق

مي خدمات يقوم طبيب، أو غريه من مقدِّ -٢٤"
إليه ون ميقدِّالذين الطبيب التابعني لذلك ية الرعاية الصح

بفحص كل سجني يف أقرب وقت  تقارير عن عملهم
ممكن بعد دخوله السجن، مث بفحصه بعد ذلك كلما 

وعند فحص السجناء، ينبغي إيالء . اقتضت الضرورة
  : يلي  اهتمام خاص إىل ما

مرض جسدي أو عقلي،  أيِّتشخيص   (أ)   
  ضرورية لعالجه؛واختاذ مجيع التدابري ال

 تأيتتوتر نفسي أو غريه  أيِّعالمات  استبانة  (ب)   
السجن، مبا يف ذلك خماطر االنتحار أو اإلضرار  ةعن واقع
واألعراض الناجتة عن االنقطاع عن تعاطي  ،بالذات
  رات أو األدوية أو الكحوليات؛املخدِّ

يقوم الطبيب بفحص كل سجني يف أقرب وقت -٢٤"
ممكن بعد دخوله السجن، مث بفحصه بعد ذلك كلما 

مرض أّي اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف 
به واختاذ مجيع  مصاباًدي أو عقلي ميكن أن يكون جس

 كَُّشالتدابري الضرورية لعالجه؛ وعزل السجناء الذين ُي
يف كوهنم مصابني بأمراض معدية أو سارية؛ واستبانة 

 تشكِّلجوانب القصور اجلسدية أو العقلية اليت ميكن أن 
يف الطاقة البدنية على  والبتُّ عائقا دون إعادة التأهيل،

  ." عمل لدى كل سجنيال

───────────────── 
، جمموعة املعاهدات؛ واتفاقية حقوق الطفل (األمم املتحدة، ٥١و ٤٩كوك، القاعدتني انظر قواعد بان )٨(  

  .٣)، املادة ٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧ اجمللد
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هتيئة ما يلزم لضرورة عزل السجناء املُشتبه   (ج)  
  بأمراض معدية خالل فترة العدوى؛ ميف إصابته

حتديد لياقة كل سجني من أجل العمل   (د)   
   وممارسة التمارين الرياضية واملشاركة يف أنشطة أخرى."

    
  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:

 عنـد فحـص السـجناء    أثنـاء يتضمن التنقيح حتديثا للمصطلحات، ويتناول بالتفصيل اجملاالت اليت ينبغي إيالء اهتمـام خـاص هبـا    
  .  اخلرباء املعقود يف بوينس آيرس أدناه التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجتماع فريق ٢٥ د القاعدةوجتسِّ. دخوهلم السجن

    
  ---- ٢٥ة لقاعدا ----

  
    :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةعن  ةالتوصيات ذات الصلة الصادر

علـى  ، بشـأن الواجبـات وااللتزامـات الرئيسـية     ٢٥) من القاعدة ١ع بتفصيل، يف الفقرة (): (أ) التوس٢٠١٢ُّبوينس آيرس (  •
ف مبا يتماشى مع املبادئ األساسية ألخالقيات مهنة الطب؛ وتوفري رعاية الصحية يف السجون، وخصوصا: التصرُّموظفي ال

عالقــات مــع أيِّ احلمايــة الصــحية البدنيــة والعقليــة للمرضــى، علــى أســاس االســتقاللية املهنيــة، واالمتنــاع عــن االهنمــاك يف   
تهم الصحية أو محايتها أو حتسينها؛ واحتـرام مبـدأ املوافقـة عـن علـم يف      السجناء ال يكون الغرض الوحيد منها هو تقييم حال

قرار يتعلق بصحتهم يف مجيع احلاالت، مبـا فيهـا اختبـار     يِّأالعالقة بني الطبيب واملريض ومبدأ حرية املرضى الذاتية يف اختاذ 
حتـرام سـرية املعلومـات الطبيـة، مـا مل      الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية، وفحص سرية الصحة اإلجنابية للسجني؛ وا

بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه؛ واالمتناع، يف مجيع األحوال، عـن القيـام، سـواء    د يهدِّحقيقي ووشيك  خطريؤد ذلك إىل 
يف التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  مشــاركةً تشــكِّلبشــكل فاعــل أو غــري فاعــل، بأفعــال قــد 

جعـل  علـى   ٢٦النص يف القاعدة  يف ارتكاهبا؛ (ب) عليها أو شروعاً حتريضاًمع مرتكبيها أو  نسانية أو املهينة أو تواطؤاًالالإ
 مقصـوراً علـى  السماح مبشاركة السجناء يف التجارب السريرية وغريها من البحوث الطبية املتاحة على صعيد اجملتمع احمللـي  

تطبيـق  باشـتراط  إدراج تلك التجـارب والبحـوث بفائـدة مباشـرة وكـبرية علـى صـحتهم، و       نتظر فيها أن تعود احلاالت اليت ُي
أيِّ ؛ وحظـر تعـريض   مراجعة خارجيـة للتأكـد  إجراء ب وأن ُيستكَمل ذلك ،عن علموضمانات إجرائية لضمان املوافقة احلرة 

  .ة اليت قد تكون ضارة بصحتهشكل من أشكال التجارب الطبية أو العلمي يِّ، ألهو حمتجز أو مسجون، حىت مبوافقته
    

  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق
مي ، وعند االقتضاء، غريه من مقدِّيقابل الطبيُب)١(-٢٥"

مجيع السجناء املرضى، ومجيع  ايوميخدمات الرعاية الصحية 
أولئك الذين يشكون من مسائل متعلقة بالصحة البدنية أو 

ف الطبيب مبراقبة الصحة البدنيةكلَُّي) ١(-٢٥"
مجيع  وميايوالعقلية للمرضى، وعليه أن يقابل 

ومجيع أولئك الذين يشكون من ،السجناء املرضى
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سجني استرعى انتباههم إليه يَّأو ،بأذى العقلية أو اإلصابة
جرى مجيع الفحوص الطبية يف سرية ُت. وعلى وجه خاص

إذا طلب موظفو  الَّإمراقبة،  يِّأكاملة ويف مكان خيلو من 
  . حضور موظفي السجن الرعاية الصحية صراحةً

سجني استرعى انتباهه إليه على وجه أيَّاعتالل، و
  . خاص

خدمات  مقدِّميبني الطبيب، أو غريه من  م العالقةَحتكُ )٢(
نفسها الرعاية الصحية، والسجناء املبادئ األخالقية واملهنية 

  : خصوصاً ما يلياحمللي،  اليت تنطبق على املرضى يف اجملتمع
واجب محاية الصحة اجلسدية والعقلية للسجناء   (أ)  

  سريرية فقط؛طبية ومعاجلة األمراض على أسس 
فيما يتعلق الذايت باستقالل السجناء  ديُّالتق  (ب)  

فيما خيص العالقة بني الطبيب  عن علمٍبصحتهم واملوافقة 
  واملريض؛

ة، ما مل يؤد ذلك احترام سرية املعلومات الطبي  (ج)  
بإحلاق الضرر باملريض د دِّيهحقيقي ووشيك  خطرإىل 
  بغريه؛ أو

للمشاركة، سواء بشكل فاعل أو  املطلقاحلظر   (د)  
أو غريه من ضروب  تعذيباً تشكِّلغري فاعل، يف أفعال قد 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك 
بصحة السجني،  رُّو العلمية اليت قد تضالتجارب الطبية أ

إزالة خاليا اجلسم أو أنسجته من السجناء أو نزع  وكذلك
  هم. ئأعضا

(د) أعاله، جيوز  )٢الفقرة (أحكام دون املساس ب  ) ٣(
السماح للسجناء باملشاركة يف التجارب السريرية وغريها من 

ع أن قَّتوالبحوث الصحية املتاحة يف اجملتمع احمللي إذا كان ُي
تعود تلك التجارب والبحوث بفائدة مباشرة وكبرية على 

إىل أحد األقارب،  عضائهالتربع خباليا اجلسم وأبصحتهم، و
  للقوانني السارية.  وفقاًعن علم،وعلى موافقة حرة بناًء

 نَّإىل املدير كلما بدا له أ تقريراً يقدِّمعلى الطبيب أن  )٤(
لسجني ما قد تضررت أو الصحة اجلسدية أو العقلية 

ظرف  يِّأستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء 
  .من ظروف هذا السجن

إىل املدير كلماتقريراًيقدِّمعلى الطبيب أن  )٢(
أن الصحة اجلسدية أو العقلية لسجني ما قد  ارتأى

تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من 
 ."ظرف من ظروف السجنيِّأجراء
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يف احلاالت  ،خدمات الرعاية الصحية على مقدِّمي )٥(
التعذيب على عالمات أي على دراية بفيها  وناليت يصبح

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
جرى للسجناء يف سياق الفحوص الطبية اليت ُت ،ينةأو امله

الطبية هلم  عند إدخاهلم إىل السجن، أو عند تقدمي الرعاية
بتوثيق تلك احلاالت وإبالغ السلطة أن يقوموا ، بعد ذلك

الضمانات  وُتطبَّق. املختصَّةالطبية أو اإلدارية أو القضائية 
عدم تعريض السجني أو  من أجلاإلجرائية الصحيحة 

  ." ملخاطر منظورة تسبب األذىاألشخاص املرتبطني به 

 

    
    املكتب: األساس املنطقي للتنقيح املقترح من

مـن مقترحـات واردة مـن الـدول      وعـدة التنقيح التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف بوينس آيـرس  هذا يتبع 
 وكـذلك املعـايري والقواعـد الدوليـة ذات الصـلة املعتمـدة منـذ اعتمـاد القواعـد النموذجيـة الـدنيا،            بدقة أيضاًويعكس . األعضاء

، التوصـية الصـادرة عـن اجتمـاع     )٣( كمـا يتضـمن التنقـيح، يف الفقـرة    . هيئـات دوليـة ورابطـات مهنيـة    اإلرشادات اليت وفرهتا 
بشـأن مشـاركة السـجناء يف التجـارب السـريرية والبحـوث        مكـرَّراً  ٢٦ فريق اخلرباء املعقـود يف بـوينس آيـرس بإضـافة القاعـدة     

  )٩(.الصحية املتاحة يف اجملتمع احمللي
  ---- ٢٦ة لقاعدا ----

  
  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

  .  ةددت للتنقيح دون توصية حمددُِّح): ٢٠١٢( بوينس آيرس  •
  

───────────────── 
سيما األطباء يف  انظر، على وجه اخلصوص، مبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال )٩(  

ن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب وغريه م
)؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون أليِّ ٣٧/١٩٤(قرار اجلمعية العامة 

؛ وإعالن طوكيو بشأن املبادئ التوجيهية لألطباء ٢٢شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، القاعدة 
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فيما خيص االحتجاز  بشأن التعذيب

)، الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية؛ وقرار اجلمعية الطبية العاملية بشأن مسؤولية األطباء ١٩٧٥واحلبس (
)؛ وإعالن هلسنكي ٢٠٠٣هينة (يف توثيق وشجب أعمال التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امل

الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية، املبادئ األخالقية للبحث الطيب الذي يتناول حاالت بشرية بشأن 
  .١٧)، الفقرة ١٩٦٤(
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  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق

، املختصَّة) على الطبيب، أو اهليئة العامة الصحية ١(-٢٦"
اجلوانب التالية وتقدمي النصح إىل مدير  مبعاينة بانتظامالقيام 

  بشأهنا: السجن 
  كمية الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛  (أ)  
تباع القواعد الصحية والنظافة يف امدى   (ب)   

  السجن ولدى السجناء؛
حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة   (ج)   

  والتهوية يف السجن؛
  ؛أِسرَّهتملوازم نوعية ونظافة مالبس السجناء و  (د)   
بالقواعد املتعلقة بالتربية البدنية  ديُّالتقمدى   (ه)   

 ني. صصِّمتخمو هذه األنشطة غري ـِّوالرياضية، حني يكون منظ

) على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة١(-٢٦"
النصح إىل املدير  يقدِّممبعاينة اجلوانب التالية وأن 

  بشأهنا: 
  وإعداده؛كمية الغذاء ونوعيته   (أ)   
تباع القواعد الصحية والنظافة امدى   (ب)   

  يف السجن ولدى السجناء؛
حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة   (ج)   

  والتهوية يف السجن؛
مالبس السجناء ولوازم  ونظافةنوعية   (د)   
  ؛أِسرَّهتم

بالقواعد املتعلقة بالتربية  دالتقيُّمدى   (ه)   
هذه األنشطة مو ـِّمنظكون البدنية والرياضية، حني ي

  ني. متخصصغري 
 وفقاًمة يضع املدير يف اعتباره التقارير والنصائح املقدَّ )٢(

إىل اختاذ التدابري  فوراً، ويعمد ٢٦) و٣( ٢٥للقاعدتني 
كانت الالزمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا 

فق تلك التقارير ال تندرج ضمن اختصاص املدير أو مل يوا
برأيه  تقريراً فوراً يقدِّمفعليه أن  على ما خلصت إليه،

  الطبيب، إىل سلطة أعلى."  بنصائح مرفقاًالشخصي، 

يضع املدير يف اعتباره التقارير والنصائح اليت )٢(
) ٢( ٢٥ ها له الطبيب عمال بأحكام املادتنيميقدِّ
إىل اختاذ  فوراً، فإذا التقى معه يف الرأي عمد ٢٦و

ري الالزمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ؛ التداب
أما إذا مل يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات 

 فوراً ميقدِّاملقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن 
الطبيب، إىل  بنصائح مرفقاًبرأيه الشخصي،  تقريراً

  سلطة أعلى." 
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:
نـوع  النقيح املصطلحات ويراعي ضرورة أن ختضع السجون إىل عمليات تفتيش فيما يتعلق باملعـايري الصـحية مـن    التهذا ث حيدِّ

  احمللي. املنطبق على املدارس واملستشفيات وغريها من املؤسسات يف اجملتمعنفسه 
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    ---- ٣٣ة لقاعدا -----
  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

ــرس    • ــوينس آي ــ): ٢٠١٢(ب ــات الرئيســية   بشــأن ع بتفصــيل التوسُّ ــات وااللتزام ــى الواجب ــة الصــحية يف   عل ــوظفي الرعاي م
عالقات مع السجناء ال يكون الغرض الوحيد منها هـو تقيـيم حالتـهم     أيِّالسجون، مبا يف ذلك االمتناع عن االهنماك يف 

  .االصحية أو محايتها أو حتسينه
    

  ياألصلالنص   رح من املكتبَتالتنقيح املق
ر استخدام السالسل واألصفاد حظَُّي) ١(-٣٣"

مهينة أو  األصلية األخرى اليت تكون بطبيعتها واألدوات
م ستخَدُتأما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فال . مؤملة

  :يف الظروف التالية الَّإ

قييد احلرية،م أدوات تستخَدأن ُت أبداًال جيوز -٣٣"
التكبيل كوسائل  وثيابكاألغالل والسالسل واألصفاد 

وباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز استخدام . للعقاب
أما غري . السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية

يف  الَّإم ستخَدُتذلك من أدوات تقييد احلرية فال 
  : الظروف التالية

ل لالحتراز من هرب السجني خال كتدبري أ)( 
أمام سلطة  السجني مثول حني كَّفَُتنقله، شريطة أن 
  قضائية أو إدارية؛

من هرب السجني خالل نقله، لالحترازكتدبري  أ)( 
مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو  كَّفَشريطة أن ُت

 إدارية؛
 على توجيه الطبيب؛بناًء، طبيةألسباب  (ب)   ]الفقرة (ب) احلاليةحذف[
ن املدير، إذا أخفقت الوسائل األخرى بأمر م (ب) 

مجاح السجني ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو  كبحيف 
بغريه أو من تسبيب خسائر مادية؛ وعلى املدير يف مثل 

مع الطبيب وأن يبلِّغ األمر  فوراًهذه احلالة أن يتشاور 
  .إىل السلطة اإلدارية األعلى

مشاكل جيب عدم تقييد السجناء الذين يواجهون ) ٢(
، وكذلك النساء أثناء املخاض وأثناء خطريةصحية 

  ." الوالدة وبعد الوضع مباشرة

األخرى يفالوسائلبأمر من املدير، إذا أخفقت (ج) 
كبح مجاح السجني ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو 
بغريه أو من تسبيب خسائر مادية؛ وعلى املدير يف مثل 

غ األمر لِّوأن يب الطبيبمع  فوراًن يتشاور هذه احلالة أ
  ." إىل السلطة اإلدارية األعلى

    
  :  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب

، حـة نقَّامل ٢٥ يف القاعـدة  مـن قبـل  ق إليهـا  توصـية اجتمـاع فريـق اخلـرباء يف بـوينس آيـرس الـذي جـرى التطـرُّ          يتبع هذا التنقيح
ذفت ولــدواعي االتســاق، ُحــ. جناء منــذ اعتمــاد القواعــد الــدنيا النموذجيــةالســحريــة اســتحداث أدوات جديــدة لتقييــد  نويبــيِّ

احلريـة  اسـتخدام أدوات تقييـد    قـل حظـرُ  وُن. علـى توجيـه الطبيـب   بنـاًء  ألسباب طبية احلرية اإلشارة إىل استخدام أدوات تقييد 
  .املنقَّحة ٣١ من القاعدة) ٣( من أشكال العقاب إىل الفقرة باعتباره شكالً



 

V.15-00146 17 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2 

  ---- ٥٢ة قاعدلا ----
  

  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالصادرة عن  الصلةالتوصيات ذات 
  .  ةددت للتنقيح دون توصية حمددُِّح): ٢٠١٢( بوينس آيرس  •
    

  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق
حبيثساعاالتغ منيف السجون اليت تبلُ) ١(-٥٢"  ]احلالية ٥٢ القاعدةُتحذف[

تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت، جيب أن 
تكون إقامة واحد منهم على األقل داخل السجن أو 

  . على مقربة مباشرة منه
أما يف السجون األخرى فعلى الطبيب أن يقوم )٢(

من  كافيةبزيارات يومية، وأن جيعل إقامته على مقربة 
حاالت  السجن حبيث يستطيع احلضور دون إبطاء يف

  ." الطوارئ
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
خـدمات   مقـدِّمي إقامـة  احلذف التطور التدرجيي خلدمات الرعاية الصـحية يف السـجون، الـيت مل تعـد تـرتبط حصـرا ب      هذا  دسِّجي

  .  حةقَّنامل ٢٢ ن القاعدةم) ٤( الفقرة فتتناوهلا الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلةأما مسألة الرعاية الصحية. 
    

  ---- ٦٢ة القاعد ----
  

  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةعن  ةالتوصيات ذات الصلة الصادر
  .ةددَّت للتنقيح دون توصية حمددُِّح): ٢٠١٢( بوينس آيرس  •
    

  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق
 ٢٢ حال إقرار القاعدةاحلالية يف  ٦٢ القاعدةحذفُت[
  ]ةحنقَّامل

وعلى اخلدمات الطبية يف مؤسسة السجن أن-٦٢"
علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى  أيِّحتاول رصد 

السجني، وأن تعاجلها حىت ال تكون عقبة دون إعادة 
للسجني  رتوفَّوجيب، على هذا اهلدف، أن . تأهيله

 .الضروريةمجيع اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسانية
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  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
  .  ٦٢ة القاعد تشمل على حنو كاٍف مضمونأعاله  حةقَّنامل ٢٢ القاعدة نَّاحلذف على أساس أهذا رح اقُت
    

  ---- ٧١ة من القاعد) ٢( الفقرة -----
  

  :)انطباق احلال(حسب  اجتماعات فريق اخلرباء السابقةعن  ةالتوصيات ذات الصلة الصادر
  .ةددَّت للتنقيح دون توصية حمددِّح): ٢٠١٢( بوينس آيرس  •
    

  النص األصلي  التنقيح املقترح من املكتب
على مجيع السجناء احملكوم ض العملُفَرُي) ٢(-٧١"

  . ها الطبيبحيدِّدللياقتهم البدنية والعقلية كما  تبعاًعليهم، 
ناء احملكومعلى مجيع السج ض العملُفَرُي) ٢(-٧١"

ها حيدِّد كماللياقتهم البدنية والعقلية  تبعاًعليهم، 
  ." الطبيب

   .") ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهممكرَّرا٢ً(
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:
  )١٠(.باحلقوق املدنية والسياسيةللعهد الدويل اخلاص  وفقاًالرق والعبودية  حظَر ُيِظهرالتنقيح املصطلحات وهذا ث حيدِّ
    

───────────────── 
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. ٨) من املادة ٢) و(١الفقرتان (  )١٠(



 

V.15-00146 19 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2 

  ):يماجملال املواضيعي (ج
  اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني الطبيني 

      واحلبس االنفرادي وخفض كمية الطعام
    ) ----٣٠( من القاعدة) ١( والفقرة ٢٩و ٢٧ القاعدتان ----

  :  )حسب انطباق احلال( خلرباء السابقةاجتماعات فريق االتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
وعلـى  زاعات ـالنـ  لِّع علـى إنشـاء آليـات الوسـاطة يف حـ     تشـجِّ  ٢٧ (أ) إضـافة فقـرة إىل القاعـدة   : )٢٠١٢بوينس آيرس (  •

 مة لعمليات التفتيش يف اجملـاالت الـواردة يف  ، اإللزام بتضمني املبادئ واإلجراءات املنظ٢٩ِّ اللجوء إليها؛ (ب) يف القاعدة
  .تنظيمية بواسطة قوانني أو لوائح املختصَّةها السلطة اإلدارية ّددأن حت يتعيَّناليت  ٢٩ القاعدة

املقترحـة   حـة قَّاملن ٢٧ مـن القاعـدة  ) ٤) و(٣( رد يف الفقـرتني يـ كمـا   ٢٧ االتفاق على تعديل نص الفقرة: )٢٠١٤فيينا (  •
  .من املكتب

    
  النص األصلي  املكتب املقَترح منالتنقيح 

  االنضباط والعقاب  االنضباط والعقاب
فرض من حافظ على االنضباط دون أن ُي) ُي١(-٢٧

القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة األمن وحسن انتظام 
  احلياة اجملتمعية.

يؤخذ باحلزم يف احملافظة على االنضباط والنظام،-٢٧"
فرض من القيود أكثر مما هو ضروري ولكن دون أن ُي

  وحسن انتظام احلياة اجملتمعية."  لكفالة األمن
النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما د حدَُّت )٢(

  ة:املختصَّبنظام تضعه السلطة اإلدارية 
النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام دحدَُّت-٢٩"

  : املختصَّةتضعه السلطة اإلدارية 
  يبية؛تأد ل خمالفةًالسلوك الذي يشكِّ  (أ) 

أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن   (ب)   
  فرضها؛
بتقرير إنزال هذه  املختصَّةالسلطة   (ج)   

  العقوبات. 

 ل خمالفة تأديبية؛السلوك الذي يشكِّ  (أ) 
أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن   (ب)  
  فرضها؛
بتقرير إنزال هذه  املختصَّةالسلطة   (ج)   

  العقوبات." 
ألحكام القانون أو  وفقاً الَّسجني إ يُّأ ُيعاقَبال  )٣(

النظام املذكورين ومبادئ اإلنصاف وسالمة اإلجراءات 
السجني مرتني على  ُيعاقَبأن  أبداًالقانونية. وال جيوز 

  املخالفة الواحدة. 

ألحكام القانونوفقاًالَّإسجني أيُّ ُيعاقَب) ال ١(-٣٠"
أن يعاقب مرتني على  أبداًوال جيوز أو النظام املذكورين، 

  املخالفة الواحدة." 
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على إدارات السجون أن تراعي التناسب بني  )٤(
العقوبة التأديبية واملخالفة اليت تفرض تلك العقوبة بشأهنا، 

حتتفظ بسجالت سليمة جلميع التدابري التأديبية  عليها أنو
  املفروضة. 

الستعانة، قدر إدارات السجون على ا عشجَُّت )٥(
الوساطة، أو ، النـزاعاتاملستطاع، بآليات منع نشوب 

من أجل  النـزاعات لتسويةأخرى بديلة آليات  أيِّأو 
 وأالوقاية من وقوع املخالفات اليت تستوجب التأديب 

  زاعات."ـالنحل من أجل
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
يف فيينـا، ويتبـع التوصـية ذات    املعقـود  اجتماع فريق اخلرباء خالل عليه واملناقشات اإلضافية ص املتفق التنقيح إىل النهذا يستند 

مــن ) ١( والفقــرة ٢٩و ٢٧ أدرجــت القاعــدتان. وقــد يف بــوينس آيــرساملعقــود الصــلة الصــادرة عــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء   
  .  امة احلاكمة لالنضباط والعقابة، واليت تتضمن املبادئ العحنقَّامل ٢٧ القاعدةيف  ٣٠  القاعدة

    
    ---- ٣٢و ٣١القاعدتان ----

  :  )حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
ممارســات خفــض كميــة الطعــام وميــاه الشــرب،  حظــر علــى إضــافة  ٣١يف القاعــدة  : (أ) الــنص)٢٠١٢بــوينس آيــرس (  •

ى، والعقـاب اجلمـاعي وتعليـق الزيـارات العائليـة واحلميميـة، إىل       غـري مسـمَّ   رات طويلـة وإىل أجـل  االنفـرادي لفتـ  واحلبس 
ر فـرض  اللجـوء إليهـا كعقوبـات تأديبيـة علـى املخالفـات االنضـباطية؛ (ب) إضـافة نـص حيظِّـ           ر متامـا حظِّاملمارسات اليت ُي

ــة  احلــبس االنفــرادي   ــة تأديبي ــديهن أطفــال رُ  علــى األحــداث، واحلوامــل، وال  ‘١‘كعقوب ــوايت ل ــنســاء الل ع، واألمهــات ضَّ
والسـجناء احملكـوم علـيهم     املؤبَّـد على السـجناء احملكـوم علـيهم بالسـجن      ‘٢‘ عات، والسجناء ذوي اإلعاقة العقلية؛املرض

ــدام  ــتناداًباإلع ــم؛    اس ــى احملتجــزين احتياط  ‘٣‘إىل احلكــم الصــادر حبقه ــعل ــيهم؛     اي ــيلة للضــغط عل ــة كوس   رهــن احملاكم
أخري يلجـأ إليـه يف الظـروف    كحل  الَّإ ) وعدم إجازته١( احلبس االنفرادي يف الفقرة فرض تقييد ‘١‘: ٣٢ (ج) يف املادة

التشـجيع علـى بـذل جهـود يف سـبيل رفـع        ‘٢‘ وألقصـر فتـرة ممكنـة؛    املختصَّـة االستثنائية بعد احلصول علـى إذن السـلطة   
الــنص علـى تسـجيل هــذه    ‘٣‘ ثنــاء وجـودهم يف احلـبس االنفـرادي؛   مسـتوى التواصـل االجتمـاعي اجملــدي مـع السـجناء أ     

حذف اإلشارة إىل خفض كمية الطعام كنوع مـن العقـاب، واإلشـارة إىل قيـام الطبيـب       ‘٤‘ العقوبة بالطريقة الصحيحة؛
  .  ل العقابناء والشهادة على قدرهتم على حتمُّبفحص السج
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  النص األصلي  املكتب رح منَتاملقالتنقيح 
يستمر سريان األحوال املعيشية العامة املتناولة ) ١(-٣١"

القواعد، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالضوء والتهوية  هيف هذ
والتدفئة والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب، 
وإمكانية الوصول إىل اهلواء الطلق وممارسة الرياضة 
 البدنية، والنظافة الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكايف

الشخصي، على مجيع السجناء اخلاضعني املكاين من احليز 
  . لعقوبات تأديبية

حال من األحوال أن تصل العقوبة  أيِّال جيوز يف  )٢(
إىل حد التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو  التأديبية

ر املمارسات وحتظَّ. العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  : صوص، كعقوبات تأديبيةالتالية، على وجه اخل

العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة-٣١"
مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة، 

ا كعقوبات تأديبيةحمظورة كلي ".  

  احلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمى؛  (أ) 
احلبس االنفرادي لفترة طويلة دون تواصل   (ب)   

مبا التدابري املتخذة كثرة جتديد  ذلك ، مبا يفُمْجٍداجتماعي 
  ؛احلبس االنفرادي املطوَّل دِّحصل إىل ي

  حبس السجني يف زنزانة مظلمة؛  (ج)   
العقاب اجلسدي، مبا يف ذلك خفض كمية   (د)   

  الطعام أو مياه الشرب؛
  العقاب اجلماعي.  (ه)  

م أدوات تقييد احلرية، خَدسَتأن ُت أبداًال جيوز )٣(
 كوسائل للعقوبات التأديبية ،ل وثياب التكبيلكاألغال

  . على املخالفات
ن اجلزاءات التأديبية منع السجناء ال جيوز أن تتضمَّ)٤(

مل تكن  األطفال، ما وخصوصامن االتصال بأسرهم، 
األمن وتفرض لفترة  للحفاظ علىتلك العقوبات الزمة 

  . فقط زمنية حمدودة
يف حاالت  إالَّنفرادي االستخدم احلبس ال ُي) ١(-٣٢

خيضع و ،فترة قصرية قدر اإلمكانولكمالذ أخري استثنائية 
إىل احلكم  استناداًفرض وال ُي. لرقابة مستقلة منتظمة

من األوقات وقت  أيِّالصادر حبق السجني وال يبلغ يف 
  .العزل عن االتصال بالبشر أو التفاعل معهمحدَّ

عاقب السجنيُيحني أنْأيِّال جيوز يف ) ١(-٣٢"
 باحلبس املنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطـى له إالَّ

بأنه  خطيابعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد 
  . ل مثل هذه العقوبةمُّقادر على حت
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على  يبـبري تأدياالنفرادي كتداحلبس فرض  حيظَّر )٢(
 ُرضَّعأطفال  واحلوامل، والنساء اللوايت لديهن األحداث،

  . ات املرضعات والسجناء ذوي اإلعاقة العقليةواألمه

ينطبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى حيتمل )٢(
. أن تلحق األذى بصحة السجني اجلسدية أو العقلية

حال أن تتعارض هذه العقوبات مع  أيِّوال جيوز يف 
 .أو أن خترج عنه ٣١ يف القاعدة رقرَّاملبدأ امل

دور يف فرض  أيُّني الصحيني يكون للعامل الَّجيب أ )٣(
اهتماما  غري أنه جيب عليهم أن يولوا. التدابري التأديبية

لصحة السجناء اخلاضعني لظروف احلبس  خاصا
الزيارات عدة ُسبل ومنها ذلك من خالل واالنفرادي، 

اليومية إىل مثل هؤالء السجناء وتقدمي املساعدة الطبية 
أو طلب  السجناء ببناء على طل حنو فوريوالعالج على 
  . موظفي السجن

إىل املدير،  يراًوا تقريقدِّمعلى العاملني الصحيني أن  )٤(
آثار سلبية على الصحة اجلسدية أو  يِّأ، عن دومنا إبطاء

  ." العقلية للسجني الذي يقضي عقوبة تأديبية

بزيارة السجناءيومياعلى الطبيب أن يقوم )٣(
شري على املدير بات، وأن ُياخلاضعني ملثل هذه العقو

 يابوقف العقوبة أو تغيريها إذا رأى ذلك ضرور
 ."ألسباب تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية

    
  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  

د القائمـة املعتمـدة منـذ    يف بوينس آيرس، واملعايري والقواعاملعقود التنقيح التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء هذا يتبع 
 ٣٣ دمج أجـزاء مـن القاعـدة   يـ كما . اعتماد القواعد النموذجية الدنيا، ومشورة اخلرباء الدوليني بشأن مسألة احلبس االنفرادي

  )١١(.التدابري اليت ال جيوز فرضها كشكل من أشكال العقوبة التأديبية من أجل جتميع كلة حقَّنامل ٣١ يف القاعدة
  

  ---- مكرَّراً ٣٤ القاعدة ----
  :  )حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةذات الصلة الصادرة عن  التوصيات

، تــنص علــى املبــادئ العامــة الــيت حتكــم إجــراءات تفتــيش مكــرَّراً ٢٩): إضــافة قاعــدة جديــدة بــرقم ٢٠١٢بـوينس آيــرس (   •
  ة، مبا يف ذلك اإلشارة إىل مبادئ املشروعية والضرورة والتناسب.  مبا يتماشى مع املعايري والقواعد الدولي الزوارالسجناء و

───────────────── 
؛ وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من ٧ملة السجناء، املبدأ انظر املبادئ األساسية ملعا  )١١(

؛ ومبادئ آداب مهنة الطب املتعلقة بدور ٢٣و ٢٢ ؛ وقواعد بانكوك، القاعدتان٦٧حريتهم، القاعدة 
ندوة ؛ وبيان إسطنبول بشأن استخدام احلبس االنفرادي وآثاره، الذي أقرته ال٣املوظفني الصحيني، املبدأ 

اخلاص ، املرفق)؛ والتقرير املؤقت من املقرِّر A/63/175( ٢٠٠٧ الدولية املعنية بالصدمات النفسية يف عام
التابع جمللس حقوق  ،املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ).A/66/268( ٦٥/٢٠٥، املقدَّم عمال بقرار اجلمعية العامة اإلنسان
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التفتـيش، كمـا تظهـر يف التنقـيح      خبصـوص إجـراءات   مكـرَّراً  ٣٤ االتفاق على إضافة قاعدة جديدة برقم: )٢٠١٤فيينا (  •
  .  املقترح من املكتب

    
  القاعدة اجلديدة املقترحة من املكتب  
  عمليات التفتيش  
مـع   السجناء والزنـازين متوافقـةً   التنظيمية اليت حتكم إجراءات تفتيشتكون القوانني واللوائح جيب أن ) ١( -مكرَّراً ٣٤"  

اعـاة ضـرورة   مراحلـرص علـى   تأخذ يف احلسبان املعايري والقواعد الدولية، مـع  أن االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل و
لة للشـخص اخلاضـع للتفتـيش    صِّـ ة حتتـرم الكرامـة اإلنسـانية املتأ   وجيـرى التفتـيش بطريقـ   . السـجن  سةضمان األمن يف مؤس

  ."وخصوصيته
بأحـد   شرُّم التفتـيش للتحـ  سـتخدَ وال ُي. ب واملشـروعية والضـرورة  التفتيش مبادئ التناس إجراءاُتترم حتجيب أن   )٢(  

 مناسـبة ت سـاءلة، بسـجال  السـجن، ألغـراض امل   ةوحتـتفظ إدار . علـى خصوصـيته   ل دون داعفُّـ السجناء أو ختويفه أو التط
تفتــيش اجلســد العــاري وتفتــيش جتــاويف اجلســم وتفتــيش الزنــازين،  خصوصــاً إجــراءاتش، والتفتــي إجــراءاتفيهــا تقيــد 
  .ر عنها التفتيشسِفنتائج ُي يأ، وهويات القائمني عليها، واإلجراءاتأسباب هذه  كلوكذ

يف  الَّلعـاري وتفتـيش جتـاويف اجلسـم، إ    تفتـيش اجلسـد ا   التفتـيش االقتحـامي، مبـا يف ذلـك     بإجراءاتلع ضطَُيال   )٣(  
للتفتـيش االقتحـامي وعلـى اسـتخدام تلـك      مناسـبة  سات على وضع بدائل املؤسهذه ع شجَّوُت. حاالت الضرورة القصوى

بون  القيـام هبـا موظفـون مـدرَّ    ىلوأن يتـو  ،التفتيش االقتحامي يف مكان يـوفر اخلصوصـية   إجراءاتذ فَّتنوجيب أن . البدائل
املـوظفني املسـؤولني    غـري ن ون طبيـ وموظف الَّإتفتيش جتاويف اجلسم  بإجراءاتالقيام  . وال يتوىلنفسه من جنس السجني

ملعـايري   طبقـاً علـى يـد مهنـيني طبـيني      مناسـباً أدىن، موظفون مدربون تدريبا  كحدٍّيف املقام األول عن رعاية السجناء، أو، 
  ."النظافة الصحية والصحة والسالمة

    
  املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:   األساس

  )١٢(يستند التنقيح إىل االتفاق الذي جرى التوصل إليه خالل اجتماع فريق اخلرباء املعقود يف فيينا.
  

───────────────── 
؛ وبيان اجلمعية الطبية العاملية بشأن عمليات التفتيش البدين للسجناء ١٩انظر أيضاً قواعد بانكوك، القاعدة   )١٢(

)؛ واملبادئ واملمارسات الفضلى املتعلقة حبماية األشخاص احملرومني من حريتهم يف األمريكتني، ١٩٩٣(
؛ ٢١)، واملبدأ ٢٠٠٨ة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان (الصادر عن جلن ١/٠٨املعتمدة بوصفها القرار 

إىل الدول األعضاء،  Rec(2006)2القواعد األوروبية للسجون (توصية اللجنة الوزارية جمللس أوروبا رقم 
  .٥٤املرفق)، القاعدة 
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  ):الاجملال املواضيعي (د

  شري مظاهر أو مزاعم ُت يِّأأثناء االحتجاز ويف  حتدثالتحقيق يف مجيع الوفيات اليت 
  أو مهينة ال إنسانيةلسجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة إىل تعذيب ا

  
  ---- ٧ القاعدة ----

  
  :  )حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةذات الصلة الصادرة عن  التوصيات

و/أو " حفــظ الســجالت" مبصــطلح ٧ يف عنــوان القاعــدة" الســجل" االستعاضــة عــن مصــطلح : )٢٠١٢بــوينس آيــرس (  •
التقـدم التكنولـوجي يف نظـم إدارة املعلومـات؛ اإللـزام بـإدراج معلومـات         وتبيـان منجـزات  ، "نظام إدارة ملفات السجناء"

ضــه إلصــابات خطــرية، وكــذلك  رة) عــن ظــروف وأســباب وفاتــه أو تعر يف ســجل امللــف اخلــاص بالســجني (نظــام اإلدا 
الـنص علـى ضـرورة    وتعذيب واحلبس االنفرادي والعقوبـات؛  ، باإلضافة إىل وقائع حاالت الجثتهقلت إليها الوجهة اليت ُن

  .كل سجنحبسب النـزالء يف م معلومات عن الطاقة االستيعابية ونسبة اإلشغال ظُإنشاء ُن
    

  املكتب رح مناملقَتالتنقيح 
  نظام إدارة ملفات السجناء

  النص األصلي
 السجل

يوجد جيب أن ، ُيحَبس فيه أشخاصمكان  أيِّ) يف ١(-٧"
نظام موحد إلدارة ملفات السجناء. وجيوز أن يكون يه ف

 ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجالت أو سجالً
إجراءات ملنع االطالع غري املأذون  ُتطبَّقمرقم الصفحات. و

  .كذلك به على املعلومات املتضمنة يف النظام أو تعديلها

مكان يوجد فيه مسجونون، يتوجب أيِّيف ) ١(-٧"
د فيه وَرم الصفحات، ُتد ومرقَّك سجل جملَّمس

  املعلومات التالية بشأن كل معتقل: 

شخص يف أية مؤسسة جزائية دون أمر  يُّأل قَبال ُي )٢(
حبس مشروع. وتدخل املعلومات التالية يف نظام إدارة 

  السجن:  ملفات السجناء عند دخول كل سجنيٍ
 ؛تههويَّتفاصيل   (أ) 

ته، ررَّقاليت  املختصَّةه والسلطة أسباب سجن  (ب)   
  يف ذلك تاريخ ووقت ومكان اعتقاله؛ مبا

يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك   (ج)   
  نقل للسجني؛ أيِّيوم وساعة 

إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء  أيُّ  (د)   
  معاملة سابق؛

 ته؛تفاصيل هويَّ  (أ) 
اليت  املختصَّةأسباب سجنه والسلطة   (ب)   

  ته؛رقرَّ
  يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه.  (ج)   
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  قائمة مبمتلكاته الشخصية؛  (ه) 
، حسب سجينةالسجني أو ال أمساء أطفال  (و)   

، وأعمارهم، ومكاهنم ووضعهم من ناحية انطباق احلال
  احلضانة أو الوصاية.

دخل املعلومات التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء ُت )٣(
  :انطباق احلالم يف السجن، حسب أثناء وجوده

القضائية، مبا يف  باحملاكمةاملعلومات املتعلقة   (أ)   
  ذلك تواريخ جلسات احملاكم والتمثيل القانوين؛

  التقييم األوىل وتقارير التصنيف؛  (ب)   
  املعلومات املتصلة بالسلوك واالنضباط؛  (ج)   
الطلبات والشكاوى، مبا يف ذلك االدعاءات   (د)   

علقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة املت
  القاسية والالإنسانية أو املهينة، ما مل تكن ذات طابع سري؛

  معلومات بشأن فرض التدابري التأديبية؛  (ه)   
اخلاصة سباب األمعلومات بشأن الظروف و  (و)   

الوفاة، ويف احلالة الثانية، اجلهة اليت حاالت اإلصابات أو ب
  فات.ها الرُّنقلت إلي

شخص يف أية مؤسسة جزائية دون أيُّال يقبل  )٢(
أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا يف 

  السجل." 

حافظ على سرية مجيع السجالت املشار إليها أعاله ُي )٤(
االطالع عليها سوى ملن تستدعي مسؤولياهتم  ُيتاحوال 

سجني بنسخ من يواىف كل جيب أنْ املهنية االطالع عليها. و
القيود املتعلقة هبم إذا طلب ذلك، ويكون من حقه احلصول 

  قة عند إطالق سراحه. على نسخة مصدَّ
 الستخالص أيضاًظم إدارة ملفات السجناء م ُنستخَدُت )٥(

زالء السجون ـبيانات موثوق هبا عن االجتاهات املتعلقة بن
 من أجل، بالنـزالء وخصائصهم، مبا يف ذلك نسبة اإلشغال

  خاذ القرارات باالستناد إىل األدلة الثبوتية." وضع أساس التِّ
    

    األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
منذ اعتمـاد القواعـد النموذجيـة الـدنيا، ويتبـع التوصـيات الصـادرة عـن اجتمـاع          املتحقق التنقيح التقدم التكنولوجي هذا  دجيسِّ

  .  ينس آيرس، ويستند إىل عدة مقترحات للصياغة واردة من الدول األعضاءيف بواملعقود فريق اخلرباء 



 

26V.15-00146 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2

  ---- ٤٤ القاعدة ----
  

  :)حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
مكانيـة  اإلتاحـة  تـنص علـى ضـرورة قيـام إدارات السـجون بإ      ٤٤ إضافة فقرة جديـدة إىل القاعـدة  : )٢٠١٢بوينس آيرس (  •

، أو تيسـري  ىفاملتـو يف ثقافـة  املناسبة املتبعة وفق الشعائر وذلك من السجناء أثناء االحتجاز توىف ُيكل من لم دفن مراسقامة إل
  إقامة هذه املراسم.  

    
  النص األصلي  التنقيح املقتَرح من املكتب

  اإلخطارات
 أيِّيكون لكل سجني احلق يف إبالغ أسرته، و) ١( - ٤٤"
بأنه الشخص املطلوب االتصال السجني  اهمسَّخص آخر ش
جيب ، وأو نقله إىل مؤسسة أخرى ،بسجنهعلى الفور ، به

  من ذلك.متكينه

 .خلإاإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل،

أذى خطري السجني مبرض خطري أو  إصابة حاليف )٢(
دير ، مبا يف ذلك نقله إىل مؤسسة صحية، يقوم املأو وفاته

 أيِّ، وإليه و أقرب أنسبائهأعلى الفور بإبالغ زوجه 
جيب أن و. شخص آخر يكون السجني قد طلب إخطاره

الغ زوجه أو لسجني بعدم إبمن احترم الطلب الصريح ُي
أصيب باملرض أو تعرض  يف حال ،أقرب أنسبائه

  . بأذى لإلصابة

صيب مبرض خطري أوالسجني أو أُ يوفُِّت إذا )١(
ل إىل مؤسسة لعالج األمراض ِقطري أو ُنحبادث خ

، إذا كان السجني متزوجـا، فوراًالعقلية، يقوم املدير 
فأقرب أنسبائه إليه، وىف أية حال  إالَّبإخطار زوجه، و

  .شخص آخر يكون السجني قد طلب إخطاره يِّأ

نسيب إذا أصيب  فوراً ن السجَنيالسج إدارةُ رخِطُت )٣(
ص رخَُّيمبرض خطري أو تويف. و شريك حياتهقريب له أو 

للسجني، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب 
ضور الدفن، حبمبرض خطري أو  لعيادته إذا كان مصاباً

  .برفقة حرس وإما مبفرده، يف حالة الوفاة ماإ

حادث وفاة أو مرضيِّأب فوراًخيطر السجني  )٢(
كان مرض هذا النسيب  اوإذ. خطري لنسيب قريب له

ص للسجني، إذا كانت الظروف رخَّلغ اخلطورة ُيبا
تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما 

.مبفرده
فوراًيكون لكل سجني حق إعالم أسرته )٣(  ]أعاله املعدَّلة) ٢مدرجة يف الفقرة ([

."باعتقاله أو بنقله إىل سجن آخر
    

  :األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب
عـدد مـن املقترحـات    إىل املعايري الدولية املعتمدة منذ اعتمـاد القواعـد النموذجيـة الـدنيا، و    وثيق إىل  على حنوالتنقيح هذا ند يست

      .  الواردة من الدول األعضاء
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  ---- مكرَّراً ٤٤ لقاعدةا ----
حتقيقـات  أو بتيسـري إجـراء   راء لـزم إدارات السـجون بـإج   ، ُتمكـرَّراً  ٤٤ رقمبإضافة قاعدة جديدة : )٢٠١٢آيرس (بوينس   •

أو حادثات الوفاة غـري الطبيعيـة أو مـن جـراء العنـف أو غـري        االحتجازسريعة وشاملة وحمايدة يف مجيع حادثات الوفاة أثناء 
املعروفــة الســبب، أو حادثــات الوفــاة بعــد اإلفــراج بوقــت قصــري عــن املســجون، علــى أن تشــمل هــذه التحقيقــات إجــراء     

ح توضِّـ  مكـرَّراً  ٤٤ أو فحوص تشرحيية مستقلة، حسب االقتضاء؛ إدراج فقرة منفصلة يف القاعـدة فحوص الطب الشرعي 
حـاالت  ة خمتـارة، وكـذلك أن تراعـى يف    ددَّوجهـات رقابيـة حمـ    املختصَّـة وجوب اإلفصاح عن نتائج التحقيقات للسـلطات  

ــائج  يِّأاإلفصــاح عــن   ــات الشخصــية   إضــافية نت ــة البيان ــاًضــرورة محاي ــ وفق ــوطين؛ للق ــدة  إضــافة انون ال ــقاعــدة جدي  رقمب
، حســب االقتضــاء، ببــدء حتقيقــات فوريــة املختصَّــة، تــنص علــى إلــزام إدارات الســجون أو غريهــا مــن اهليئــات مكــرَّراً ٥٤

ضــروب املعاملــة أو العقوبــة مــن أعمــال التعــذيب أو غــريه مــن   افرت أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن عمــال ونزيهــة مــىت تــو
  .  ا إذا وردت شكوى بشأنه أم الكب يف السجن، بغض النظر عمقد ارُت املهينة  والالإنسانية أ

    
  قاعدة جديدة اقترحها املكتب

  التحقيقات
حـاالت وفـاة أو    أيِّ، دون إبطـاء، عـن   يبلِّـغ علـى املـدير أن   يف إجـراء حتقيـق داخلـي،    البـدء   على الرغم من) ١( -مكرَّراً ٤٤"

فة بـإجراء حتقيـق سـريع    اليت تكون مستقلة عن إدارة السجن ومكلَّ املختصَّةحتجاز إىل السلطة اختفاء أو إصابة خطرية أثناء اال
تضـمن  أن كامـل مـع هـذه السـلطة، و     أن تتعاون على حنون إدارة السج وعلى. ونزيه وفعال يف ظروف وأسباب هذه احلاالت

  .اإلثباتية احلفاظ على مجيع األدلة
مـن أعمـال التعـذيب     كلما تـوافرت أسـباب معقولـة لالعتقـاد بـأن عمـالً       أيضاً) ١( الفقرةتنطبق االلتزامات الواردة يف   )٢(

إذا وردت  عمَّــاالنظــر  بصــرفكــب يف الســجن، وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ارت  
  .شكوى بشأنه أم ال

إىل أقاربه يف أقـرب وقـت    ىفوينبغي إعادة جثمان املتو. ا يصون الكرامةباحترام ومبأن ُتعاِمل املتوىف إدارة السجن  على  )  ٣(
مراسم دفن وفق الشـعائر املناسـبة املتبعـة يف    إجراء إدارة السجن  وتيسِّرتقدير. على أقصى  ،معقول، وعند االنتهاء من التحقيق

  ."إذا كان ال يوجد طرف آخر مسؤول أو قادر على القيام بذلك ىف،ثقافة املتو
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  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
ــار   املعقــودالتنقــيح التوصــيات الصــادرة عــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء    هــذا يتبــع  ــرس، ويأخــذ يف االعتب ــوينس آي مــن  عــدداًيف ب

  )١٣(.الدنياالنموذجية منذ اعتماد القواعد املعتمدة املعايري الدولية  وجيسِّداملقترحات الواردة من الدول األعضاء، 
    

  ):اواجملال املواضيعي (و
 احلق يف احلصول على متثيل قانوين

 
    ---- ٣٥ القاعدة ----

  :)حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
ائمـة املواضـيع الـيت    ، إضافة حـق السـجناء يف احلصـول علـى املشـورة القانونيـة إىل ق      )١( يف الفقرة: )٢٠١٢بوينس آيرس (  •

  .  عند دخوله إىل السجنهبا كل سجني تزويد تتضمن املعلومات اليت ينبغي 
    

  النص األصلي  التنقيح املقتَرح من املكتب
 كل سجني لدى دخوله السجنفوراً د ) يزو١َّ(-٣٥"

  مبعلومات مكتوبة عما يلي: 
السارية يف التنظيمية قانون السجون واللوائح   (أ)   

  السجن؛
ص هبا لطلب املرخَّ الطرائقحقوقه، ومنها   (ب)   

املعلومات واحلصول على مشورة قانونية، مبا يف ذلك من 
خالل برامج املساعدة القانونية، وإجراءات تقدمي الطلبات 

  أو الشكاوى؛
  ؛السارية، مبا يف ذلك التدابري التأديبية واجباته  (ج)   
السجني  مجيع املسائل األخرى الالزمة لتمكني  (د)   

  حلياة السجن. وفقاًمن تكييف نفسه 

د كل سجني، لدى دخوله السجن،) يزو١َّ(-٣٥"
مبعلومات مكتوبة حول األنظمة املطبقة على فئته من 
السجناء، وحول قواعد االنضباط يف السجن، والطرق 

ص هبا لطلب املعلومات وتقدمي الشكاوى، وحول املرخَّ
كينه من معرفة أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتم

 وفقاًحقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه 
  حلياة السجن. 

───────────────── 
الحتجاز أو انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال ا  )١٣(

؛ وإعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ٣٤السجن، املبدأ 
  .٩)، املرفق)، املادة ٣٠-(د ٣٤٥٢ العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (قرار اجلمعية العامة
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تاح املعلومات باللغات اليت هي أشيع استخداما ُت )٢(
وإذا كان السجني . الحتياجات نزالء السجن وفقاً
 بواسطةإليه املساعدة م قدَّ، ُتاللغات من هذه أيايفهم   ال

  . ترمجة شفوية
له هذه م قدَُّتوجب أن  أُمياان السجني إذا ك )٣(

وينبغي أن تقدم املعلومات إىل . املعلومات بصورة شفوية
بطريقة مالئمة تليب  احلسيَّةالسجناء ذوي اإلعاقات 

  . احتياجاهتم

له هذهمقدَُّتا وجب أنميإذا كان السجني أُ )٢(
  ." املعلومات بصورة شفوية

بشكل واضح رض أن تعإدارة السجن على )٤(
يف ) ١( موجزات للمعلومات املشار إليها يف الفقرة

  ." األماكن املشتركة يف السجن
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
صـيل االلتزامـات الواقعـة    يف بـوينس آيـرس، ويتنـاول بالتف   املعقود التنقيح التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء هذا يتبع 

ــإبالغ والســج إداراتعلــى  ــع ن ب ــاهتموحبقــوقهم فعــال الســجناء بشــكل  مجي لســجناء ذوي االحتياجــات  ا، مبــا يف ذلــك  واجب
  )١٤(.للمعايري والقواعد الدولية وفقاًاخلاصة، 

    
  ---- ٣٠ القاعدة ----

  
  :)حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

إضافة نص يكفل للسجناء احلق املشروط يف احلصول على املشورة القانونية يف سـياق اإلجـراءات   : )٢٠١٢س (بوينس آير  •
فيما يتعلق باملالحقة القضـائية لإلخـالل مبقتضـيات االنضـباط باعتبـار ذلـك اإلخـالل يف عـداد اجلـرائم (أو يف          أي التأديبية، 

  .شديدة أو مسائل قانونية معقدة)القضايا التأديبية اخلطرية اليت تنطوي على عقوبات 
مـن التنقـيح   ) ٢( يف الفقـرة  مبـيَّن ، كمـا هـو   ةاالتفاق بشأن اللغ؛ ٣٠ التقدم احملرز يف إعادة صياغة القاعدة: )٢٠١٤فيينا (  •

  .  املقترح من املكتب
  

───────────────── 
ُسبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم انظر على سبيل املثال مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن   )١٤(

؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ٦، املرفق)، املبدأ ٦٧/١٨٧العدالة اجلنائية (قرار اجلمعية العامة 
، واملادة ١٤) من املادة ٢)، الفقرة (٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، اجمللد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة، 

مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املة السجناء األجانب (؛ والتوصيات بشأن مع٢١
(منشورات األمم املتحدة،  : تقرير من إعداد األمانة١٩٨٥ أيلول/سبتمرب ٦ ‐ آب/أغسطس ٢٦ميالنو، 

  .٤ ، املرفق الثاين)، التوصية١-)، الفصل األول، الباب دالA.86.IV.1رقم املبيع 
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  النص األصلي  التنقيح املقترح من املكتب

من ) ٢( الفقرة موضعها لكي تصبحمن  تنقلالفقرة"[
  ]لةاملعدَّ ٢٩ ملادةا

ألحكاموفقاًالَّإسجنييُّأب عاقَال ُي) ١(-٣٠"
أن يعاقب  أبداًالقانون أو النظام املذكورين، وال جيوز 

 .مرتني على املخالفة الواحدة
ادعاء  يِّأيف احلال ب املختصَّةغ السلطة بلَُّت) ١(-٣٠

بارتكاب سجني ملخالفة تستوجب التأديب، وعلى تلك 
  . ق يف األمر دون إبطاء ال مربر لهطة أن حتقّالسل

، وبلغة يفهموهنا، بطبيعة دون إبطاءغ السجناء بلَُّي )٢(
حون ما يكفي من الوقت مَنهة إليهم، وُيهامات املوجَّاالّت

  .والتسهيالت إلعداد دفاعهم

بعد إعالمه باملخالفةالَّإسجني أيُّعاقب ال ُي )٢(
وعلى السلطة . رض دفاعهوإعطائه فرصة فعلية لع

 .سة مستفيضة للحالةاأن تقوم بدراملختصَّة
الدفاع عن أنفسهم شخصيا أو سمح للسجناء بُي )٣(

يق املساعدة القانونية عندما تتطلب مصلحة العدالة عن طر
يف احلاالت اليت تتعلق بتهم تأديبية  وخصوصاًذلك، 
 اجللسة إذا تعذر عليهم فهم اللغة املستخدمة يفو. خطرية

شفوي التأديبية أو التحدث هبا، ميكنهم االستعانة مبترجم 
  . دون مقابل

سمح للسجني، حني يكون ذلك ضرورياًُي )٣(
  ." ، بعرض دفاعه عن طريق مترجموممكناً

تاح للسجناء الفرصة للسعي إىل التماس مراجعة ُت )٤(
  . قضائية للعقوبات التأديبية املفروضة عليهم

 حال احملاكمة على اإلخالل بالنظام االنضباطييف )٥(
باعتباره جرمية، حيق للسجناء احلصول على مجيع 

الواجبة القانونية اإلجرائية األصول مراعاة ضمانات 
على الدعاوى اجلنائية، مبا يف ذلك احلصول غري  التطبيق

  ."املقيد على املشورة القانونية
    

  :املكتب األساس املنطقي للتنقيح املقترح من
يف بـوينس آيـرس، ويسـتند إىل التقـدم احملـرز يف إعـادة       املعقـود  التوصـيات الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء        يتبع هذا التنقيح

ــا يف   ٣٠القاعــدة صــياغة  ، مبــا يف ذلــك يف بعــض أجزاءهــا املتعلقــة   ٢٠١٤عــام  خــالل اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعقــود يف فيين
من املقترحـات الـواردة مـن الـدول األعضـاء واألحكـام        عدداًعلى حنو وثيق  أيضاًاملقترح  ويبني. اباإلجراءات التأديبية والعقب

  )١٥(.الدنياالنموذجية ذات الصلة يف املعايري والقواعد الدولية املعتمدة منذ اعتماد القواعد 
───────────────── 

مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن ُسبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، انظر   )١٥(
  .٦املبدأ 



 

V.15-00146 31 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2 

  ----اً ثاني مكرَّراً ٣٧و مكرَّراً ٣٧و ٣٧ لقواعدا ----
  

  :)حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةدرة عن التوصيات ذات الصلة الصا
): منح مجيع السجناء احلق يف مقابلـة واستشـارة مستشـار قـانوين مـن اختيـارهم وعلـى نفقتـهم فيمـا          ٢٠١٢وينس آيرس (ب  •

آليـات  إىل  الوصـول  ُسـبل سـتكمل ذلـك بإتاحـة    ، وُي٩٣شـأن قـانوين وبالشـروط نفسـها الـيت تقتضـيها القاعـدة         يِّأيتعلق ب
 وفقـاً دها، املساعدة القانونية للسجناء إىل أقصى حد ممكن، وذلك يف مجيع املراحل مبا فيها مرحلتا ما قبل احملاكمـة ومـا بعـ   

للمعايري والقواعد الدولية؛ وإتاحة إمكانية االسـتعانة خبـدمات الترمجـة الفوريـة يف املراسـالت أو املقـابالت مـع املستشـارين         
  .  ثون اللغة احملليةناء الذين ال يتحدلسجالقانونيني ل

  .  التفتيش إلجراءات الزواربشأن إخضاع  مكرَّراً ٣٧ مناقشة إضافة املادة: )٢٠١٤فيينا (  •
    

  النص األصلي  التنقيح املقتَرح من املكتب
يف ظل الرقابة الضرورية،  للسجناءح سَمُي) ١(-٣٧"

، مائهوبذوي السمعة احلسنة من أصدق مباالتصال بأسرهت
  على فترات منتظمة: 

، باملراسالت يكون متاحاًباملراسلة، وحيثما   (أ)  
  اإللكترونية أو الرقمية؛

  باالتصال اهلاتفي؛  (ب)   
  بتلقي الزيارات.   (ج)   

ح للسجني يف ظل الرقابة الضرورية،سَمُي -٣٧"
باالتصال بأسرته وبذوي السمعة احلسنة من أصدقائه، 

راسلة وبتلقي الزيارات على على فترات منتظمة، بامل
  السواء." 

ق هذا احلق طبَّ، ُيبالزيارات الزوجيةح سَمُيحيثما  )٢(
تاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا احلق دون متييز، وُت

وباإلضافة إىل ذلك، . على قدم املساواة مع الرجال
ر أماكن لضمان إتاحة الفرصة وفَّوضع إجراءات وُتُت

 الواجبةساواة، مع إيالء العناية على قدم امل املنصفة
  . للحفاظ على السالمة وصون الكرامة

  
  قاعدتان جديدتان اقترحهما املكتب

علــى تفتـيش واجبــة التطبيـق   إجــراءات السـجون   املرافــق، تضـع إدارات مـن أجــل ضـمان ســالمة وأمـن    ) ١( -مكـرَّراً  ٣٧"
احتـــرام الكرامـــة اإلنســـانية مـــن و أيف تلقـــي زيـــارات حـــق الســـجناء مـــن هـــذه اإلجـــراءات  تنـــالوال جيـــوز أن . الـــزوار
  .  للزوار  املتأصلة
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ــزوار اتفتــيش  إجــراءاتختضــع طرائــق ) ٢( ــادئ لل ــواردة يف القاعــدةنفســها لمب ال جيــوز ]، وإن كــان مكــرَّراً ٣٤[ ٣٥ ال
  .طفال الزائرينعلى األ أبداًلي خُّوال تطبق عمليات التفتيش التد. مبوافقة الزائر املعين الَّإاالضطالع هبا 

م مـن اختيـاره   يـزورهم مستشـار قـانوين    مالئمـة لكـي  فـرص وأوقـات وتسـهيالت    للسـجناء  ) توفر ١( -ثانياً مكرَّراً ٣٧" 
 جتـري وجيـوز أن  . ةقانونيـ أي مسـألة  شـأن  بسـرية تامـة،   بو اعتـراض وال رقابـة  وال إبطـاء   ا، دومنمعه ويستشريوه يتواصلواو

تحـدث فيهـا   ييف احلـاالت الـيت ال   هـم. و مسع علـى مرمـى  مـوظفي السـجن، ولكـن لـيس     نظـر   على مرمىهذه االستشارات 
  .  احلصول على خدمات مترجم مستقلُسبل السجناء اللغة احمللية، تيسر إدارة السجن 

، أن تـأذن بفـرض قيـود علـى تلـك      التنظيميـة  لـوائح القـانون أو  ها الحيـدِّد جيوز للسلطة القضـائية، يف ظـروف اسـتثنائية      )٢(
  .  لسرية ملنع جرمية خطرية أو انتهاكات رئيسية لسالمة السجن وأمنها
يف القانونية اخلاصـة هبـم، أو يسـمح هلـم باالحتفـاظ هبـا       باإلجراءات صلة الوثائق ذات السمح للسجناء بالوصول إىل يُ  )  ٣(

  .  ُسبل للوصول إليهادارة السجن يكون إلدون أن حيازهتم 
ربامج املســاعدة القانونيــة بــ وأن يــتم إعالمهــمة قانونيــة فعالــة، احلصــول علــى مســاعد ُســبل تتــوفر للســجناءينبغــي أن   )  ٤(

  ."  القائمة
    

    :األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب
املسـتخدمة يف   والصـيغة اللغويـة  التنقيح التوصـيات الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعقـود يف بـوينس آيـرس،          هذا يراعي   •

لـواردة مـن   مـن املقترحـات ا   عـدداً ري والقواعد الدولية واإلقليمية املعتمدة منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا، وكـذلك  املعاي
 مكرَّراً ٣٧م تكنولوجي وإجرائي فيما يتعلق بالسجون. وتستند القاعدة اجلديدة دُّق من تققَّد ما حتسِّالدول األعضاء. كما جي

 مكـرَّراً  ٣٤ ، وكـذلك إىل القاعـدة  ٢٠١٤وقش يف اجتماع فريق اخلـرباء املعقـود يف فيينـا يف عـام     إىل مشروع القاعدة الذي ُن
املسـاعدة   ثانيـاً  مكرَّراً ٣٧التفتيش)، اليت اتفق عليها خالل ذلك االجتماع. ويقترح أن تتناول قاعدة جديدة برقم  إجراءات(

  )١٦(للطبيعة املميزة هلذه املسألة. نظراًالقانونية 
    

───────────────── 
مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، انظر املبادئ األساسية بشأن دور احملامني (  )١٦(

(منشورات األمم املتحدة،  ير من إعداد األمانة العامة: تقر١٩٩٠ أيلول/سبتمرب ٧ ‐ آب/أغسطس ٢٧
؛ ومبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا ٨، املرفق) املبدأ ٣-)، الفصل األول، الباب باءA.91.IV.2رقم املبيع 

؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة ٦بشأن ُسبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، املبدأ 
؛ وقواعد ١٨مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ  حبماية

  .٢٧؛ وقواعد بانكوك، القاعدة ٦-٢٣السجون األوروبية، املبدأ 
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  ---- ٩٣ القاعدة ----
  

  :  )حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
حصـول  مسـألة ُسـبل   الـيت تتنـاول    عهـداً املسـتعملة يف املعـايري والقواعـد الدوليـة األحـدث       استنتاج الصـيغة اللغويـة  ): ٢٠١٤فيينا (  •

يف  الَّإا يف ذلك كفالة هذا احلق دون إبطاء أو اعتراض ويف سرية تامة، وعـدم تعليقـه أو تقييـده    احملتجزين على املشورة القانونية، مب
  للحفاظ على األمن وحسن سري النظام. حتماً ها القانون أو اللوائح القانونية، حينما تستدعي الضرورة ذلك حيدِّدظروف استثنائية 

    
  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق

غ بلَّأن ُياحلق يف حمتجز متهم كليكون ل) ١(-٩٣"
  . احتجازه وأي هتم موجهة إليهبأسباب  فوراً

حمام اختاره بنفسه، احملتجز  متهمإذا مل يكن لل  ) ٢(
يكون لـه احلق يف حمام تعينه لـه سلطة قضائية أو سلطة 
أخرى يف مجيع احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحة العدالة 

شيئا إذا كان ال ميلك موارد كافية ذلك ودون أن يدفع 
الوصول إىل  ُسبل. وخيضع احلرمان من التكاليف لدفع

  احملامي إىل مراجعة مستقلة دون تأخري. 
احملَتجز  تهماستحقاقات وطرائق وصول امل ختضع  ) ٣(

ه على املساعدة القانونية لإىل حماميه، وكذلك حصو
ادة املبينة يف املنفسها لمبادئ لألغراض دفاعه، 

  . مكرَّراً  ٣٧
، بناء على طلبه، أدوات احملتجز متهميوفر لل  ) ٤(

، بدفاعهالكتابة الالزمة إلعداد الوثائق ذات الصلة 
  حماميه. يف ذلك تعليمات سرية إىل  مبا

ص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأنرخَُّي-٩٣"
حني ينص القانون  يطلب تسمية حمام تعينه احملكمة جمانـاً

 يتلقى زيارات حمامية إعداداً ذه اإلمكانية، وبأنْعلى ه
وعلى هذا القصد حيق . لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية

وجيوز أن تتم . عطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلكله أن ُي
رمى نظر الشرطي أو وحماميه على َم تهماملقابالت بني امل

  ." موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى مسعه
 

  
  :  اس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتباألس

يؤكـد  . كمـا  ، ويورد إحاالت مرجعية إىل االستحقاقات ذات الصلة٣٨و ٣٧ للقاعدتني املعدَّلةالتنقيح إىل الصيغة هذا يستند 
هـة  لتـهم املوجَّ اب غـوا بلَّألشخاص احملرومني مـن احلريـة أن يُ  كل امن جديد املبدأ الراسخ يف إطار القانون الدويل ومفاده أنه حيق ل

  )١٧(.للمعايري والقواعد الدولية القائمة وفقاًع بتفصيل بشأن طرائق تعيني احملامني دون مقابل، توّسيإليهم، و
  

───────────────── 
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة  ٩) من املادة ٢انظر الفقرة (  )١٧(

؛ والفقرة ١٠يع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ حبماية مج
  .١٨؛ واملبدأ ١٧) من املبدأ ٢(
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  ):اياجملال املواضيعي (ز

  الشكاوى والتفتيش املستقل
  

  ---- ٣٦ القاعدة ----
  

  :  )حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 
حــق الســجناء يف تقــدمي الطلبــات والشــكاوى فــال جييــز هلــم تقــدميها    يقيــد ذف الــنص الــذي ُحــ: )٢٠١٢بــوينس آيــرس (  •

فقــط، وحــذف الــنص الــذي يشــري إىل إمكانيــة عــدم التعامــل مــع الطلبــات  " مــن أيــام األســبوع كــل يــوم عمــل" خــالل الَّإ
؛ إضـافة فقـرة فرعيـة    "التفاهـة أو بـال أسـاس    جلـيَّ ى "ا كـان الطلـب أو الشـكو   الشكاوى أو الرد عليها بشكل فوري إذ أو

وا مباشـرة طلبـاهتم وشـكاواهم بأمـان     يقـدِّم كـي  بل متاحـة للسـجناء ل  تنص علـى ضـرورة وضـع ضـمانات تكفـل وجـود سُـ       
ق السـجناء يف رفـع   ض لالنتقام أو غري ذلك من العواقب السلبية؛ إضافة فقرة فرعية تكفل حية، ومن دون خماطر التعروسر

، األوليـة طلباهتم أو شكاواهم إىل سلطة قضائية أو سلطة أخرى (مسـتقلة وحمايـدة) يف حالـة رفـض الطلبـات أو الشـكاوى       
بصـيغتها احلاليـة الـيت تـنص علـى إتاحـة الفرصـة        ) ٢( ؛ االستعاضة عن العبارة الـواردة يف الفقـرة  ر البت فيها بال داعٍأو تأخُّ

دون أن حيضـر حديثـه مـدير السـجن أو     " ف بـالتفتيش موظـف آخـر مكلَّـ    يِّأالسـجن أو مـع    تشمفـ للسجني للتحدث مـع  
؛ توسـيع نطــاق احلـق يف تقــدمي   "يـة ويف ســرية تامـة  "حبر بعبـارة جديـدة تــنص علـى إجـراء هــذا احلـديث     " غـريه مـن موظفيــه  

حماميـه عـن ممارسـة هـذا احلـق،      ليشمل حمامي السجني، ويف حالـة عجـز السـجني أو    ) ٣( الشكاوى الذي تنص عليه الفقرة
بالقضـية، يف ظـل املسـاواة أمـام القـانون؛       ُمِلـم شخص آخـر   يِّأفرد من أفراد أسرة السجني أو  يِّأل متاحاًيكون هذا احلق 

إدراج نص صريح بشأن مزاعم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة الـيت ينبغـي       
  .مكرَّراً ٥٤ على الفور وأن تفضي إىل حتقيق فوري ونزيه جتريه سلطة وطنية مستقلة مبقتضى القاعدة عالَجُتأن 

    
  النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق

إمكانية يوميا لكل سجني  ُتتاحجيب أن ) ١(-٣٦"
بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو إىل  التقدم

  .ض بتمثيلهاملوظف املفوَّ

تاح لكل سجني إمكانية التقدم،) جيب أن ُت١(-٣٦"
يف كل يوم عمل من أيام األسبوع، بطلبات أو شكاوى 

 بتمثيله.ضاملفوَّإىل مدير السجن أو إىل املوظف
جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو  )٢(

السجون خالل جولته التفتيشية يف  مفتششكاوى إىل 
للسجني فرصة للتحدث مع  ُتتاحالسجن. وجيب أن 

حبرية ويف  ،بالتفتيش مكلفموظف آخر  يِّأأو مع  فتشامل
سرية تامة، ودون أن حيضر حديثه مدير السجن أو غريه 

  من موظفيه. 

جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو )٢(
السجون خالل جولته التفتيشية يف  مفتششكاوى إىل 

ة للتحدث مع للسجني فرص ُتتاحالسجن. وجيب أن 
بالتفتيش دون أن  مكلفموظف آخر  يِّأأو مع  فتشامل

  حيضر حديثه مدير السجن أو غريه من موظفيه. 
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جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو شكوى  )٣(
بشأن معاملته إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة 

، مبا يف ذلك املختصَّةالقضائية أو إىل غريمها من السلطات 
ىل السلطات املخولة سلطة املراجعة أو اإلنصاف، دون أن إ

  خيضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث اجلوهر. 

جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو )٣(
شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة 
القضائية أو إىل غريمها من السلطات، دون أن خيضع 

ث اجلوهر ولكن الطلب أو الشكوى للرقابة من حي
 .ةقررلألصول وعرب الطرق امل وفقاًعلى أن يتم 

) ٣) و(١( نطاق احلقوق الواردة يف الفقرتني ميتد )٤(
ويف احلاالت اليت ال يكون فيها . حمامي السجني ليشمل
، جيوز وقاحلق  أو حماميه قادرا على ممارسة هذهالسجني

شخص آخر على  يِّألحد أفراد أسرة السجني أو أل
  . معرفة بالقضية القيام بذلك

، على الفورطلب أو شكوى كلُّج عالَُيأن  جيب )٥(
رفض الطلب أو وىف حالـة . دون إبطاءجاب عليه وأن ُي

، حيق للشاكي ال داعي لهر خُّالشكوى أو وقـوع تأ
  . عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى

وما مل يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أ )٤(
جاب ج دون إبطاء، وأن ُيعالَبال أساس، يتوجب أن ُي
  ." عليه يف الوقت املناسب

ع ضمانات لكفالة أن يتمكن السجناء من وَضُت )٦(
بطريقة سرية إذا وتقدمي الطلبات أو الشكاوى بأمان، 

سجني أو أي ال جيوز أن يتعرض . وطلب الشاكي ذلك
 ملخاطر) ٤( الفقرةيف إطار شخص آخر مشار إليه أي 

أو غري ذلك من العواقب السلبية  التخويفاالنتقام أو 
  . نتيجة لتقدمي طلب أو شكوى

االدعاءات بوقوع تعذيب أو غريه من ضروب  ُتعالَج )٧(
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على الفور 
وتفضي إىل حتقيق فوري ونزيه جتريه سلطة وطنية مستقلة 

  ." مكرَّراً ٤٤) من القاعدة ٢ضى الفقرة (مبقت
    

  :  املكتب مناألساس املنطقي للتنقيح املقترح 
عــن كثــب التوصــيات الصــادرة عــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء املعقــود يف بــوينس آيــرس، ويســتند إىل عــدد مــن   يتبــع هــذا التنقــيح

  )١٨(.منذ اعتماد القواعد الدنيااملعتمدة دولية د املعايري والقواعد السِّت الواردة من الدول األعضاء، وجياملقترحا
───────────────── 

انظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز   )١٨(
يضاً املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني ؛ انظر أ٣٣واملبدأ  ٢٩) من املبدأ ٢السجن، الفقرة ( أو

بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (قرار اجلمعية العامة 
  (ب). ٣)، املبدأ ٥٥/٨٩
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    ---- ٥٥ القاعدة ----
  :)حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةذات الصلة الصادرة عن  التوصيات

من املستصوب إرساء نظام تفتيش يتـألف مـن هيئـات حكوميـة (داخليـة)       نَّنص يشري إىل أ إدراُج: )٢٠١٢بوينس آيرس (  •
زة تفتيش خارجية تعمل على حنو متكامل، حبيث تكون أجهزة التفتـيش اخلارجيـة مسـتقلة عـن السـلطة القائمـة علـى        وأجه

إدارة أماكن االحتجاز أو احلـبس؛ إضـافة فقـرة جديـدة تتنـاول صـالحيات آليـات التفتـيش املسـتقلة، مبـا فيهـا، علـى سـبيل              
ــى معلومــات بشــأن أعــد      ــال ال احلصــر، صــالحية احلصــول عل ــاكن    املث ــهم وكــذلك أم اد األشــخاص احملــرومني مــن حريت

االحتجــاز، مبــا فيهــا املواقــع، إىل جانــب مجيــع املعلومــات ذات الصــلة مبعاملــة األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم، مبــا فيهــا  
 معلنـة،  ظروف االحتجاز؛ صالحية قيامها حبرية باختيار أماكن االحتجاز اليت تريد زيارهتا، مبا يف ذلك القيام بزيارات غـري 

مببادرة منها، واختيار األشخاص احملرومني من حريتهم الذين جترى مقابالت معهم؛ صـالحية إجـراء مقـابالت علـى انفـراد      
 العنايــة قــدر اإلمكــان بإضــافة ويف ســرية تامــة مــع األشــخاص احملــرومني مــن حريتــهم أثنــاء الزيــارات؛ إضــافة نــص بشــأن    

؛ إضـافة  "ةصَّـ خمتسـلطة  تعينـهم  ذوي اخلـربة الـذين   املـؤهلني  ني فتشـ امل" لصحية، إىلأخصائيني من النساء واملعنيني بالشؤون ا
ملـدى   يتضـمن تقييمـا  ، املختصَّـة تفتـيش تقـدمي تقريـر كتـايب إىل السـلطة      أي فقرة فرعية جديـدة تقتضـي وجـوب أن يعقـب     

كـذلك توصـيات بشـأن خطـوات     ويتضمن العقابية للقانون الوطين واملعايري الدولية ذات الصلة،  والدوائرامتثال املؤسسات 
 يِّأاء البيانات الشخصـية اخلاصـة بـ   اإلصالح املطلوب تنفيذها لتحسني االمتثال، ووجوب نشر نتائج تقرير التفتيش، باستثن

  .  موافقته الصرحية على نشرها يقدِّمسجني مل 
    

  التنقيح املقترح من املكتب
  عمليات التفتيش الداخلية واخلارجية

  يالنص األصل
 التفتيش

نظام ثنائي التفرع يشتمل على كون هناكي) ١(-٥٥"
دوائر تفتيش منتظمة ملؤسسات السجون و عمليات

  خدماهتا: 
عمليات التفتيش الداخلية أو اإلدارية اليت   (أ)  

  تقوم هبا اإلدارة املركزية للسجون؛
عمليات التفتيش اخلارجية اليت تقوم هبا   (ب)  

  سجن. هيئة مستقلة عن إدارة ال

جيب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات-٥٥"
خربة  وون مؤهلون ذومفتشف به كلَّالسجون وخدماهتا، ُي

ني بوجه خاص فتش. وعلى هؤالء املخمتصَّةتعينهم سلطة 
طبقاً دار واجب االستيقان من كون هذه املؤسسات ُت

للقوانني واألنظمة وعلى قصد حتقيق أهداف اخلدمات 
  صالحية." التأديبية واإل

من املنشود ويف كلتا احلالتني، يكون اهلدف  )٢(
عمليات التفتيش االستيقان من كون مؤسسات السجون 

للقوانني واألنظمة والسياسات واإلجراءات  طبقاًدار ُت
القائمة وعلى قصد حتقيق أهداف اخلدمات التأديبية 

  واإلصالحية، وضمان محاية حقوق السجناء. 
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  ون بالصالحيات التالية: فتشيتمتع امل )٣(
الوصول إىل مجيع املعلومات بشأن أعداد   (أ)  

املسجونني وأماكن االحتجاز ومواقعها، إىل جانب 
مجيع املعلومات ذات الصلة مبعاملة املسجونني، مبا يف 

  ذلك سجالهتم وظروف احتجازهم؛
حرية اختيار املسجونني الذين يريدون   (ب)  

قيام بزيارات غري معلنة، مببادرة زيارهتم، مبا يف ذلك ال
  جرى مقابالت معهم؛منهم، واختيار املسجونني الذين ُت

ة تامة إجراء مقابالت على انفراد ويف سرّي  (ج)  
  مع املسجونني أثناء الزيارات؛

تقدمي توصيات إىل إدارة السجن وغريها   (د)  
  . املختصَّةمن السلطات 

ني فتشاملتتألف فرق التفتيش اخلارجي من  )٤(
، خمتصَّةاملؤهلني ذوي اخلربة الذين تعينهم سلطة 

وىل االعتبار الواجب إىل وتشمل موظفني طبيني. وُي
  التمثيل املتوازن بني اجلنسني. 

كتايب إىل السلطة  تفتيش تقدمي تقريرٍ كلَّ يعقُب )٥(
وىل االعتبار الواجب إىل إتاحة تقارير . وُياملختصَّة

  ارجي للجمهور." عمليات التفتيش اخل
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب: 
يف بوينس آيرس، ويستند بشكل وثيق إىل عدد من  املعقودالتوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء  يتبع هذا التنقيح

  )١٩(.االتفاقيات واملعايري والقواعد الدولية ذات الصلة املعتمدة منذ اعتماد القواعد الدنيا

───────────────── 
ال االحتجاز أو شكل من أشك يِّانظر جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون أل  )١٩(

؛ ومبادئ املنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام ٢٩السجن، املبدأ 
)، ١٩٨٩/٦٥التعسفي واإلعدام دون حماكمة بإجراءات موجزة (قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

؛ وقواعد ٧٤-٧٢ريتهم، القواعد ؛ وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من ح٧املبدأ 
؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ٢٥) من القاعدة ٣بانكوك، الفقرة (

  ) ٥٧/١٩٩ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (قرار اجلمعية العامة 
  .٢١-٢٠املادتان 
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  ):اءاجملال املواضيعي (ح
  العهد املصطلحات القدمية االستعاضة عن

  
  ---- ٥املالحظة التمهيدية  ----

  
  ):حسب انطباق احلال( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

  ".  اكز احتجاز األحداثمر" مبصطلح) ١( الوارد يف الفقرة" اإلصالحيات" االستعاضة عن مصطلح: )٢٠١٤فيينا (  •
    

 النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق
ال حتاول القواعد تنظيم إدارة املؤسسات ) ١(-٥"

مثل مرافق احتجاز  ،املخصصة لألحداث اجلاحنني
 نَّاألحداث أو معاهد التهذيب وما إليها، ومع ذلك فإ

، على وجه العموم، للتطبيق أيضاًاجلزء األول منها يصلح 
  ." يف هذه املؤسسات

إدارة املؤسساتتنظيَم) ال حتاول القواعُد١(-٥"
املخصصة لألحداث اجلاحنني (مثل اإلصالحيات أو 

اجلزء األول  نَّالتهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإ معاهد
، على وجه العموم، للتطبيق يف هذه أيضاًمنها يصلح 

  املؤسسات." 
    

  من املكتب:   األساس املنطقي للتنقيح املقترح
التنقيح إىل التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلـرباء املعقـود يف بـوينس آيـرس، ويتماشـى مـع املعـايري والقواعـد         هذا يستند 

  )٢٠(.الدولية املعتمدة منذ اعتماد القواعد الدنيا
      

    ----- ٨٣و ٨٢لقاعدتانا -----
  :)حسب انطباق احلال( ء السابقةاجتماعات فريق اخلرباعن  ةالتوصيات ذات الصلة الصادر

 )؛ االستعاضـة عـن تعـبري   "املصابون بـاجلنون والشـذوذ العقلـي   "( ٨٣و ٨٢ عن عنوان القاعدتني االستعاضةُ: )٢٠١٤فيينا (  •
املصــابون بــأمراض أو ظــواهر شــذوذ عقليــة " ؛ االستعاضــة عــن تعــبري٨٢ مــن القاعــدة) ١( الــوارد يف الفقــرة" خمتــل العقــل"

  .  ٨٢ من القاعدة) ٢( يف الفقرة الوارد" أخرى
  

───────────────── 
  .٨٣و ٥٤و ٣٢ن محاية األحداث اجملردين من حريتهم، القواعد انظر قواعد األمم املتحدة بشأ  )٢٠(
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 النص األصلي  رح من املكتبَتالتنقيح املق

 املصابون باجلنون والشذوذ العقلي - باء  السجناء ذوو اإلعاقة العقلية - باء
األشخاص يف السجن  أن ُيحتجزال جيوز ) ١(-٨٢"

مبرض عقلي خطري أو حاد، بل  الذين يتبني أهنم مرضى
إىل مؤسسة للصحة العقلية  منقلهجيب اختاذ ترتيبات ل

  . بأسرع ما ميكن

) ال جيوز احتجاز الشخص يف السجن إذا١(-٨٢"
العقل، بل جيب اختاذ ترتيبات لنقله إىل  لظهر أنه خمت

  مستشفى لألمراض العقلية بأسرع ما ميكن. 

قلية اإلعاقات الع ووضع السجناء اآلخرون ذوُي )٢(
ات متخصصة حتت إشراف حَّحتت املراقبة والعالج يف مص

  . مي خدمات الرعاية الصحية املؤهلنيمقدِّ

يوضع املصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية )٢(
أخرى حتت املراقبة والعالج يف مصحات متخصصة 

  ." حتت إدارة طيبة
وضع هؤالء األشخاص، طوال بقائهم يف السجن، ُي )٣(

  . طبيبمن جانب حتت إشراف خاص 
ؤالء األشخاص، طوال بقائهم يفيوضع ه )٣(

  . السجن، حتت إشراف طيب خاص
توفري املعاجلة على اإلدارة الصحية أن تكفل  )٤(

ميع السجناء اآلخرين الذين حيتاجون إىل مثل النفسانية جل
  ." املعاجلة ههذ

على اإلدارة الطبية أو النفسانية يف السجون أن )٤(
لذين حيتاجون تكفل عالج مجيع السجناء اآلخرين ا

  . إىل مثل هذا العالج
من املستحسن أن تتخذ، باالتفاق مع األجهزة-٨٣  ]احلالية ٨٣القاعدة ال تغيري يف [

، تدابري ملواصلة العالج النفساين للسجني املختصَّة
ولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطالق 

  الضرورة."سراحه عند 
    

  قترح من املكتب:  األساس املنطقي للتنقيح امل
التوصـيات الصـادرة عـن اجتمـاع فريـق اخلـرباء املعقـود يف بـوينس آيـرس ويتماشـى مـع االسـتخدام احلـديث               يتبع هـذا التنقـيح  

  )٢١(.للمصطلحات املتعلقة بالصحة
   

  ----ة واعد أخرى خمتلفق -----
  :)احلال حسب انطباق( اجتماعات فريق اخلرباء السابقةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

يف مجيـع القواعـد   "] he or she[" باإلنكليزيـة  عن صيغة التذكري بصيغة تراعـي التـذكري والتأنيـث    االستعاضة: )٢٠١٤فيينا (  •
يف التنقيحـات املقترحـة يف إطـار اجملـاالت املواضـيعية األخـرى، مبـا يف         من قبـلُ النموذجية الدنيا إذا مل يكن قد جرى تناوهلا 

 ؛ الفقرتـان ٢٠ مـن القاعـدة  ) ٢( الفقـرة ؛ ١٧ القاعـدة ) مـن  ٣) و(١( ؛ الفقرتـان ٩ مـن القاعـدة  ) ١( الفقـرة : ذلك ما يلـي 
───────────────── 

  ).٢٠٠٨انظر منظمة الصحة العاملية، أوروبا، "بيان ترنتشني بشأن السجون والصحة العقلية" (  )٢١(
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) مــن القاعــدة ١( الفقــرة؛ ٥٠ القاعــدة؛ ٤٣) مــن القاعــدة ٢) و(١( ؛ الفقرتــان٤٢ ؛ القاعــدة٤١ مــن القاعــدة) ٣) و(٢(
؛ ٨٠و ٧٩ ؛ القاعـدتان ٧٦ من القاعـدة ) ٣( الفقرة؛ ٦٩ القاعدة؛ ٦٦) من القاعدة ٢( ؛ الفقرة٦٤و ٦١ن ؛ القاعدتا٥١

  .٩٢-٨٩د ؛ القواع٨٨) من القاعدة ٢) و(١( الفقرتان؛ ٨١) من القاعدة ٢الفقرة (
    

  األساس املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب:  
لنموذجيـة الـدنيا   يف بوينس آيرس، حبيث تصـبح القواعـد ا   املعقود التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق اخلرباء يتبع هذا التنقيح

  )٢٢(.األحكام ذات الصلة يف إطار القانون الدويل وتتمثلوثيقة تراعي االعتبارات اجلنسانية، 
    

  ):طاءاجملال املواضيعي (
  تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا

  
  ------ ٤٧ القاعدة ------

  
  :)حسب انطباق احلال( ق اخلرباء السابقةاجتماعات فريالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

تدريب املوظفني على حتسني الكفاءة املهنيـة وترشـيد إدارة   من ثري اإلجيايب أ(أ) إدراج نص يقر بالت: )٢٠١٢آيرس (بوينس   •
، ن، يف حـد أدىن ) جيـب أن يتضـم  ٢) و(١( التدريب املشار إليه يف الفقـرتني  نَّأ ح؛ (ب) إضافة فقرة جديدة توضِّالسجون

قـة   األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعل   الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسـان، ومعـايري  : معلومات خبصوص ما يلي
حقـوق مـوظفي   و؛ انطبـاق احلـال  الوطنيـة ذات الصـلة، حسـب    ومبعاملة السجناء، والتشريعات ومدونات السلوك اإلقليمية 

يتقيـدوا بـه مـن حمظـورات لـدى ممارسـتهم وظـائفهم، مبـا يف ذلـك احتـرام           السجون وما عليهم مـن واجبـات ومـا جيـب أن     
الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظر التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة؛         

ف التركيز على تقنيـات الوقايـة والتخفيـ   م يف اجملرمني العنيفني، مع يها استخدام القوة، ووسائل التحكاألمور األمنية، مبا فو
ــة واإلدمــاج االجتمــاعي؛ (ج) إدراج نــص يشــري إىل ضــرورة أن يســتند     مــن حــدة األزمــة؛ والتــدريب املوجــ   ه حنــو الرعاي
د أفضل املمارسات املعاصـرة يف العلـوم اجلنائيـة؛ (د) إضـافة فقـرة جديـدة تـنص علـى         سِّالتدريب إىل نتائج البحوث وأن جي

ون مبهـام متخصصـة، علـى أن يراعـي هـذا التـدريب       فـ كلَّمتخصص ملوظفي السجون، مبـن فـيهم املوظفـون امل    تقدمي تدريب
  .عدة أمور من بينها االحتياجات اخلاصة للسجناء من الفئات املستضعفة وعدم التمييز واإلدماج االجتماعي

  

───────────────── 
، ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتانظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (األمم املتحدة،   )٢٢(

  .٢)، الفقرة (ج) من املادة ٢٠٣٧٨ رقمال
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  النص األصلي  التنقيح املقترح من املكتب

ملوظفني على مستوى ) جيب أن يكون مجيع ا١(-٤٧"
، وجيب متكينهم من االضطالع مبهامهم التعليماف من و

  بطريقة مهنية. 

) جيب أن يكون املوظفون على مستوى١(-٤٧"
  كاف من الثقافة والذكاء. 

د مجيع املوظفني زوَّقبل الدخول يف اخلدمة، ُي )٢(
االحتياجات املتعلقة باملهام العامة خصيصاً ي بتدريب يلبِّ

أفضل املمارسات املعاصرة  ميثلملوظفي السجن، و عينةوامل
بااللتحاق بدائرة سمح املثبتة الفعالية يف العلوم اجلنائية. وال ُي

للمرشحني الذين جيتازون االختبارات النظرية  الَّإالسجون 
  والعملية بنجاح يف هناية هذا التدريب. 

قبل الدخول يف اخلدمة، يعطى املوظفون دورة )٢(
يبية على مهامهم العامة واخلاصة، وعليهم أن جيتازوا تدر

  اختبارات نظرية وعملية. 

مباشرة املوظفني العمل الدخول يف اخلدمة وبعد  )٣(
تكفل إدارة السجن مواصلة توفري وطوال احترافهم املهنة، 

ترسيخ وحتسني معارف  بغيةدورات تدريبية أثناء اخلدمة، 
  موظفيها وكفاءهتم املهنية. 

على املوظفني، بعد مباشرهتم العمل وطوال )٣(
نوا معارفهم وكفاءهتم خوا وحيسِّاحترافهم املهنة، أن يرسِّ

املهنية حبضور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تنظم على 
  فترات مناسبة. 

)، يف حد ٢يتضمن التدريب املشار إليه يف الفقرة ( )٤(
  أدىن، التدريب على ما يلي: 

 والسياساتالتنظيمية عات واللوائح التشري  (أ)  
الوطنية ذات الصلة، والصكوك الدولية واإلقليمية  العامة

، اليت جيب أن يسترشد بأحكامها املوظفون الواجبة التطبيق
  زالء؛ـيف عملهم وتعامالهتم مع الن

حقوق موظفي السجون وما عليهم من   (ب)  
واجبات وما جيب أن يتقيدوا به من حمظورات لدى 

يف ذلك احترام الكرامة اإلنسانية  رستهم وظائفهم، مبامما
جلميع السجناء واحلظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب 

  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
األمن ’األمن والسالمة، مبا يف ذلك مفهوم   (ج)  
، واستخدام القوة وأدوات تقييد احلرية، ووسائل ’الدينامي

لتحكم يف اجملرمني العنيفني، مع إيالء االعتبار الواجب ا
لتقنيات الوقاية والتخفيف من حدة األزمة، مثل التفاوض 

  والوساطة؛
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اإلسعافات األولية، واالحتياجات النفسية   (د) 
يف لذلك رة املناِظ ’الديناميات’للسجناء واالجتماعية 

ذلك السجون، والرعاية واملساعدة االجتماعية، مبا يف 
  ر للمسائل املتعلقة بالصحة العقلية. االكتشاف املبكِّ

مع فئات معينة من  فون بالعملاملكلَّيتلقى املوظفون  )٥(
عهد إليهم مبهام متخصصة أخرى، السجناء، أو الذين ُي

  .لذلك رةيركز على املواضيع املناِظ تدريباً
    

  :  املنطقي للتنقيح املقترح من املكتب األساس
األحكـام ذات الصـلة يف    وميثـل يف بـوينس آيـرس،    املعقـود التوصيات الصادرة عن اجتماع فريـق اخلـرباء   إىل التنقيح هذا يستند 

  )٢٣(.االتفاقيات واملعايري والقواعد الدولية املعتمدة منذ اعتماد القواعد الدنيا

 

───────────────── 
انظر املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلّفني بإنفاذ القوانني   )٢٣(

 أيلول/سبتمرب ٧ ‐آب/أغسطس ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، (
)، الفصل األول،  A.91.IV.2 (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ألمانة العامة: تقرير من إعداد ا١٩٩٠
؛ وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم، ٢٠و ١٩، املرفق) املبدآن ٢-اجلزء باء
ة ؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل٢٩؛ وقواعد بانكوك، القاعدة ٨٥القاعدة 

، ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (األمم املتحدة،  أو
  .١٠  )، املادة٢٤٨٤١  الرقم


