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

        ٢٠١٤مارس / آذار٢٨- ٢٥فيينا، النمسا، 
      ورقة عمل من إعداد األمانة    

     املوضوعخلفية  - ١  
اخلــرباء احلكــومي فريــَق ") اللجنــة("أنــشأت جلنــةُ األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  

لتبـادل املعلومـات     )١(بنـاًء علـى طلـب اجلمعيـة العامـة         ") فريق اخلرباء ("الدويل املفتوح العضوية    
عن أفـضل املمارسـات املتَّبعـة، وكـذلك التـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدويل الـساري، وعـن                  

اليــاً، وذلــك  تنقــيح قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء، املوجــودة ح        
 بعـة  إليه من تقـدُّم يف جمـال علـم اإلصـالح وأفـضل املمارسـات املتَّ                التوصُّللتضمينها آخر ما متَّ     

  . الحقاًا، بغية تقدمي توصيات إىل اللجنة بشأن اخلطوات اليت ميكن القيام هبيف هذا الصدد
 / شـباط ٢نـاير إىل  ي/ كـانون الثـاين  ٣١وقد انعقد االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء يف فيينـا مـن               

نتائجـه، مبـا يف ذلـك حتديـد اجملـاالت املواضـيعية التـسعة التاليـة            عن  ُرفع تقرير   و،  ٢٠١٢فرباير  
  )٢(:من أجل إمكانية النظر فيها، إىل الدورة احلادية والعشرين للجنة

  لة وقيمتهم كبشر؛احترام كرامة السجناء املتأصِّ  )أ(  
  ة؛ياخلدمات الطبية والصح  )ب(  

───────────────── 
  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٧أُعيد إصدارها ألسباب فنِّية يف   *  

مؤمتر األمم املتحدة "، واملعنون ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١، املؤرَّخ ٦٥/٢٣٠انظر قرار اجلمعية العامة   )1(  
 . من املنطوق١٠لفقرة ، ا"الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

 .E/CN.15/2012/18 الوثيقة انظر )2(  



 

2 V.13-88546 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1

 واحلــبس ،إلجــراءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــينيا  )ج(  
  االنفرادي وخفض كمية الطعام؛

 مظــاهر أو مــزاعم تــشري  ويف أيِّ،التحقيــق يف مجيــع الوفيــات أثنــاء االحتجــاز  )د(  
   بطريقة ال إنسانية أو مهينة؛ أو معاقبتهمإىل تعذيب السجناء أو معاملتهم

ت املستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع           محاية الفئا   )ه(  
   االعتبار؛يفأخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة 

  احلق يف احلصول على متثيل قانوين؛  )و(  
  ؛الشكاوى والتفتيش املستقلّ  )ز(  
  استبدال املصطلحات القدمية؛  )ح(  
  .ة الدنياالنموذجيتدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد   )ط(  

، ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠خ رَّ املــؤ٦٧/١٨٨وأذنــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    
لفريق اخلرباء بأن يواصل عمله، يف إطار واليته، وأن يقدِّم تقريرا عن سري عملـه إىل اللجنـة يف         

  )٣(.٢٠١٣دورهتا الثانية والعشرين يف عام 
  ه الثـاين يف بـوينس آيـرس         اخلـرباء اجتماعَـ    تني، عقـد فريـقُ     من حكومـة األرجنـ      على دعوةٍ  وبناًء
وُعرضـت علـى ذلـك االجتمـاع ورقـة عمـل            . ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣ إىل   ١١من  

 األعــضاء علــى أســاس مقارنــة   فيهــا الــدولُتنظــركــي لن مقترحــات مَّتتــض )٤(،أعــدَّهتا األمانــة
ضمن القواعـد    منها   بكلواعد ذات الصلة    ة التسعة والق  تفصيلية لكل واحد من اجملاالت األوليّ     

طائفـة شـاملة مـن       إىل   اسـتناداً  ،)"القواعد النموذجيـة الـدنيا    "(النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     
وغريهـا مـن    اإلقليميـة والدوليـة،     الصكوك واملعايري والقواعد واملبـادئ التوجيهيـة واملالحظـات          

ة كاملــة هبــا يف القائمــة املرجعيــة املرفقــة  ردت قائمــوقــد  و؛املنــشورات واألدوات ذات الــصلة
  .بورقة العمل تلك
 مـن أجـل تنقـيح       عّينـة نتائج االجتماع، مبا يف ذلك حتديد قواعد ومـسائل م         عن  وقد ُرفع تقرير    

 وأذنـت اجلمعيـة العامـة، يف        )٥(.القواعد النموذجية الـدنيا، إىل الـدورة الثانيـة والعـشرين للجنـة            
───────────────── 

القواعد "، واملعنون ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠خ رَّ املؤ٦٧/١٨٨ قرار اجلمعية العامة انظر )3(  
 . من منطوق القرار٨، الفقرة "النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

 .UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2 الوثيقة انظر )4(  

 .E/CN.15/2013/23 الوثيقة انظر )5(  
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، لفريق اخلرباء بـأن     )A/C.3/68/L.7" (نموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   القواعد ال "قرارها املعنون   
تقـدمي تقريـر عـن سـري عملـه إىل اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة              بغيـة   يواصل عمله، يف إطـار واليتـه،        

  )٦(.٢٠١٤والعشرين يف عام 
 ٢٠١٤مـارس  / آذار٢٨ إىل ٢٥يف فيينـا، النمـسا، مـن      وُيعقد االجتماع الثالث لفريق اخلـرباء       

  .حكومة الربازيلأتاحتها موارد من خارج امليزانية باستخدام 
    

    مةدِّمق  -٢  
قـرار اجلمعيـة العامـة      منطـوق    مـن    ٩ و ٨ و ٥الفقرات  بـ  عمـالً  العمـل هـذه      ةَ ورق  األمانةُ أعدَّت

A/C.3/68/L.7 توصــيات االجتمــاع الثــاين لفريــق ومنــها مجلــة أمــور ، الــذي وضــع يف االعتبــار
ــدول األعــضاء إىل مواصــلة  اخلــرباء، ودعــ  ــق تقــدمي   مــشاركتها ا ال ــة التنقــيح عــن طري يف عملي

سـبتمرب  / أيلول ٣٠دة أعاله إىل األمانة حبلول      اجملاالت التسعة احملدَّ  خبصوص  مقترحات تنقيحية   
. ، ودعا اجملتمع املدين وهيئات األمم املتحـدة ذات الـصلة إىل املـسامهة يف تلـك العمليـة               ٢٠١٣

 الـيت  ،احلاليـة مـن القواعـد النموذجيـة الـدنيا     الـصيغة   ورقة العمل هذه مـن   وفقا لذلك، تتألف  و
 حـدَّدها  مجيع الردود الواردة من الدول األعضاء إىل جانب املسائل والقواعـد الـيت         فيهاأُدجمت  

  .عملية التنقيحاالجتماع الثاين لفريق اخلرباء من أجل 
  دولــة٣٩ً مــن  ومــشتركاًادا فرديــ ر٣١ت ويف وقــت إصــدار الورقــة، كانــت األمانــة قــد تلقّــ 

 مقترحات ملموسة على صـعيد الـصياغة والتنقـيح، وتعليقـات علـى توصـيات                تضمَّنت،  عضواً
ــدة  مــضمونية  واقتراحــات  الــسابقني؛فريــق اخلــرباءاجتمــاعي  املزمــع مــن أجــل القواعــد اجلدي
وقـد  . اجليـدة الوطنيـة   واملمارسـات   التنظيمية  إىل القوانني واللوائح    مرجعية   وإحاالت   إدراجها؛

  تــها األمانــة علــى املوقــع الــشبكي الرمســي ملكتــب   قَّالــيت تلاملــضمونية ُنــشرت مجيــع التعليقــات  
  )٧(.رات واجلرميةدِّاألمم املتحدة املعين باملخ

دت من جديد أنَّ إدخال أيِّ تغـيريات علـى           العامة أكّ   اجلمعيةَ وينبغي أن يوضع يف االعتبار أنَّ     
ية الدنيا ملعاملة الـسجناء ينبغـي أالَّ ينـتقص مـن أيٍّ مـن املعـايري القائمـة، وإمنـا                     القواعد النموذج 

 يف العلــوم اإلصــالحية تقــدُّمينبغــي أن يرتقــي هبــا علــى حنــو يعبِّــر عــن أحــدث مــا أُحــرز مــن     

───────────────── 
القواعد النموذجية "، واملعنون ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠خ رَّ املؤA/C.3/68/L.7 قرار اجلمعية العامة انظر )6(  

 . من منطوق القرار٦، الفقرة "الدنيا ملعاملة السجناء

 .http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/expert-group-meetings6.htmlانظر  )7(  
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 كمـا   )٨(.واملمارسات اجليدة مبا يؤّدي إىل تعزيـز أمـان الـسجناء وأمنـهم وأوضـاعهم اإلنـسانية                
، بـــشأن ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠خ رَّ املـــؤ٦٧/١٦٦معيـــة قرارهـــا ذكرت اجلاســـت

فيـه بأمهيـة املبـدأ القائـل بـضرورة أن تظـل              أقـرَّت حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، والذي        
حقوق اإلنسان غري القابلة للتقييد ومجيع حقوق اإلنسان األخرى واحلريـات األساسـية واجبـة               

يقتضي فيها احلبس بوضـوح فـرض قيـود      م إال يف احلاالت اليت      لألشخاص احملرومني من حريته   
ت اجلمعيـة بـضرورة أن يأخـذ فريـق اخلـرباء يف اعتبـاره               رَّ كمـا أقـ    )٩(.مسموح هبا قانونا علـيهم    

  )١٠(.اخلصوصيات االجتماعية والقانونية والثقافية للدول األعضاء

───────────────── 
القواعد النموذجية "، واملعنون ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرَّخ A/C.3/68/L.7 قرار اجلمعية العامة انظر )8(  

 . من منطوق القرار١٠ة ، الفقر"الدنيا ملعاملة السجناء

 . من الديباجة١٠الفقرة املرجع نفسه،  )9(  

 . من منطوق القرار٤الفقرة املرجع نفسه،  )10( 
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  القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
  ، ١٩٥٥األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي ُعقد يف جنيف يف عام  اعتمدها مؤمتُر

   ١٩٥٧يوليه / متوز٣١خ رَّاملؤ) ٢٤- د( جيم ٦٦٣وأقّرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراره 
      ١٩٧٧مايو / أيار١٣خ رَّ املؤ)٦٢- د( ٢٠٧٦وقراره 

  : توصيات من الدول األعضاء–الديباجة 
  
 مع جتّنب االستشهاد بالصكوك )١١(إدراج ديباجة جديدة وفقاً للتنقيح الذي اقترحه اخلرباء من جامعة إسيكس،: النرويج -

اليت تضع معايري ال ترتقي إىل ما اعُتمد الحقاً من صكوك، على حنو ما أوصى به مقرُِّر األمم املتحدة اخلاص املعين 
  )١٢(قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العب

  

إدراج ديباجة تشري إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة والربوتوكوالت : سويسرا -
        .االختيارية، وكذلك االلتزامات السياسية املرتبطة حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل

  )النرويجتؤّيدها اليت " إسيكسورقة  ("الديباجة[
  

ضرورة إعطـاء األولويـة لتطبيـق       ب على ذلك من     ّتملا يتر  يف قواعد طوكيو، و    على النحو املنصوص عليه   لبدائل السجن    اعتباراً[
  ؛التدابري غري االحتجازية على األشخاص الذين يقعون حتت طائلة نظام العدالة اجلنائية بسبب تلك القواعد

ــا بــشأن اجلرميــة والعدالــة إل أيــضاً واعتبــاراً  الــدول فيــهأعلنــت يات القــرن احلــادي والعــشرين، الــذي  مواجهــة حتــّد: عــالن فيين
الدويل والوطين واإلقليمـي واحمللـي جيـب أن تعـاجل           الصعيد   االستراتيجيات الشاملة ملنع اجلرمية على       نَّاألعضاء، يف مجلة أمور، أ    

مــن خــالل سياســات اجتماعيــة واقتــصادية وصــحية  وذلــك جلرميــة واإليــذاء، األســباب اجلذريــة وعوامــل اخلطــر ذات الــصلة با 
  وتربوية وقضائية؛

تقتـضيها  باسـتثناء القيـود الـيت       " من مبادئ األمم املتحـدة األساسـية ملعاملـة الـسجناء، والـذي يـنص علـى أنـه                     ٥لمبدأ  ل ومراعاةً
نـة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان،      ساسـية املبيّ ، حيتفظ كل الـسجناء حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األ        بوضوح واقعة السجن  

حيث تكون الدولة املعنية طرفا، يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل                   كذلك  و

───────────────── 
أكتوبر / تشرين األول٤-٣اجتماع اخلرباء يف جامعة إسيكس بشأن القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء،  )11( 

 UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/NGO.1اخلرباء احلكومي الدويل، ، بالصيغة املقدَّمة لكي ينظر فيها فريق ٢٠١٢
 .")ورقة إسيكس("

التقرير املؤقَّت من املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   )12( 
املقدَّمة لكي ينظر فيها ، بالصيغة )A/68/295 (٢٠١٣أغسطس / آب٩املهينة، التابع جمللس حقوق اإلنسان، 

 .)"املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب" (UNODC/CCPCJ/EG.6/2013/INF/2فريق اخلرباء احلكومي الدويل، 
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 يف عهـود أخـرى لألمـم        نـة ، وغـري ذلـك مـن احلقـوق املبيّ          امللحق به  االختياريوالربوتوكول  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     
  ".املتحدة
واالجتـهادات  املعاهـدات الدوليـة واإلقليميـة    من خـالل   معاملة احملتجزين يف القانون الدويل      املستجّدة بشأن   رات  لتطّو ل وإدراكاً
ــة واإلقليميــة والدوليــة  والــصكوك واملبــادئ التوجيهيــة واملعــايري  الفقهيــة  ــة الــدنيا   الوطني ملعاملــة منــذ اعتمــاد القواعــد النموذجي

  :السجناء ألول مرة، مثل
  ؛١٩٧٩فني بإنفاذ القوانني، مدونة األمم املتحدة بشأن قواعد السلوك للموظفني املكلَّ  •
ــة الطــب املتعلقــة بــدور املــوظفني الــصحيني وال   مبــادئ  • ــة الــسجناء    األمــم املتحــدة بــشأن آداب مهن ــاء يف محاي ســيما األطب

  ؛١٩٨٢نسانية أو املهينة، إ املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالواحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب
  ؛١٩٨٥ف يف استعمال السلطة،  العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسُّمبادئإعالن األمم املتحدة بشأن   •
  ؛١٩٨٥، )قواعد بكني(قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث   •
ــذين يتعرَّضــون أليِّ شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو       جم  • ــة مجيــع األشــخاص ال ــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة حبماي موعــة مب

  ؛١٩٨٨السجن، 
في واإلعـدام دون    الني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعـسّ        ي الفعّ مبادئ األمم املتحدة بشأن املنع والتقصّ       •

  ؛١٩٨٩حماكمة بإجراءات موجزة، 
  ؛١٩٩٠ األمم املتحدة األساسية ملعاملة السجناء، مبادئ  •
  ؛١٩٩٠فني بإنفاذ القوانني، املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّ  •
  ؛١٩٩٠، )مبادئ الرياض التوجيهية(ح األحداث و األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنمبادئ  •
  ؛١٩٩٠دين من حريتهم، ألمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّقواعد ا  •
  ؛١٩٩٠، )قواعد طوكيو(قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية   •
  ؛١٩٩١مبادئ األمم املتحدة حلماية األشخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية،   •
  ؛١٩٩٧ة التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية، مبادئ األمم املتحد  •
الني بـشأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   ي والتوثيق الفعَّـ   مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالتقصّ      •

  ؛٢٠٠٠الالإنسانية أو املهينة، 
  ؛٢٠١١، )"قواعد بانكوك"(تدابري غري االحتجازية للمجرمات قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات وال  •
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قــة املبــادئ التوجيهيــة للمعــايري والقواعــد املطبَّ : املبــادئ التوجيهيــة لالحتجــاز "مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،    •
  ؛٢٠١٢، "اخلاصة باحتجاز طاليب اللجوء وبدائله

  ؛٢٠١٢احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية، بل مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن ُس  •
وهـي هتـدف إىل ضـمان       املـشار إليهـا     التنقيحات احلالية للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من هذه التطـورات            اسُتمّدت  

يتواصـل تطبيـق مجيـع األحكـام ذات      بـل  لكنـها ال حتـلّ حمـلّ هـذه األحكـام      ،اتساق القواعد مع أحكام القانون الـدويل القائمـة       
  ].الصلة الواردة يف هذه الصكوك

    
      مالحظات متهيدية

 كـل مـا حتاولـه هـو أن     نَّفـصيلي لنظـام منـوذجي للـسجون، بـل إ     ليس الغرض من القواعد التاليـة تقـدمي وصـف ت        -١
ساسـية يف األنظمـة املعاصـرة األكثـر         حتّدد، على أساس التصّورات املتواضع على قبوهلا عموما يف أيامنا هذه والعناصر األ            

مــا يعتــرب عمومــا خــري املبــادئ  )١٣()]املقتــرح املــشترك (احتــرام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســيةالقائمــة علــى [صــالحا، 
استعاضـة اقترحتـها    (األشخاص املوجودين يف احلـبس   /األشخاص احملرومني من احلرية   [ املسجوننيوالقواعد العملية يف معاملة     

 الربازيـل استعاضـة اقترحتـها      (األشـخاص احملبوسـني    [)١٤(]) القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     مجيع لتطبَّق على    يكاملكس
  .وإدارة السجون)] القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، مبا يف ذلك عنواهنامجيع لتطبَّق على نطاق 

    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً ١[

حـدة  من املبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ويف خمتلف اتفاقيات األمـم املت مستَمّدة وذجية الدنيا ملعاملة السجناء    القواعد النم 
العدالـة واحتـرام    مبوجبـها صـون     اليت ميكن   إلقرار الشروط   أساسيان  عنصران   كرامة اإلنسان وقيمته     نَّوإعالناهتا، واليت تسلِّم بأ   
. احليـاة  االجتمـاعي وحتـسني مـستويات     التقـدُّم عاهدات وغريها مـن مـصادر القـانون الـدويل، ولتعزيـز             االلتزامات الناشئة عن امل   

اإلدارة العليـا واملوظفـون اإلداريـون واملهنيـون باملؤسـسات           مـسؤولو    يف ذلك    نوهذه القواعد موجَّهة إىل سلطات السجون، مب      
الذين تـؤثِّر تـصرفاهتم يف الـسجناء أو         بأمجعه  ق نظام العدالة اجلنائية     اإلصالحية وموظفو الرعاية الصحية؛ وإىل املهنيني على نطا       

 يف ذلــك مقــررو الــسياسات واملــشرِّعون والنــّواب العــاّمون وحمــامو الــدفاع وممارســو املــساعدة القانونيــة والقــضاة نأســرهم، مبــ
  .]أجهزة مراقبة السلوك واملستشارون ومقدِّمو اخلدمات االجتماعيةوالعاملون يف 

───────────────── 
مة من حكومات األرجنتني وأوروغواي والربازيل دَّإىل املسامهة املشتركة املق" املقترح املشترك"يشري  )13( 

والواليات املتحدة األمريكية، واليت ُعممت يف ورقة غرفة ) فاريةالبولي-مجهورية(زويال  وجنوب أفريقيا وفن
 .)E/CN.15/2013/CRP.6(اجتماعات خالل الدورة الثانية والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

 على نطاق  هذا املقترح يهدف أساسا إىل ضمان املراعاة املتساوية للرجل واملرأةنَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )14( 
يف اللغة ") السجني" ("recluso" املصطلح نَّوهو نابع من أ. القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمجيع 

 .اإلسبانية غري حمايد من حيث التذكري والتأنيث
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تتــصف بــه الظــروف القانونيــة واالجتماعيــة ) الربازيــلاستعاضــة اقترحتــها  (علــى الــرغم ممــا [نظــرا ملــاومــن اجللــي،   -٢
 ّي أيف من غري املمكن تطبيق مجيع القواعد يف كل مكان وواالقتصادية واجلغرافية يف خمتلف أحناء العامل من تنوع بالغ، أنَّ       

ب علـى املـصاعب العمليـة الـيت تعتـرض            علـى بـذل اجلهـد باسـتمرار للتغلّـ          زفّـ ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما حي       . حني
  .يت تعترف بصالحها األمم املتحدة الدنيا التطبيقها، انطالقا من كوهنا متثل، يف مجلتها، الشروطَ

    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً ٢[

حريتـه، وخيـضع للواليـة القـضائية ألي مـن      القائل بـضرورة أن حيظـى كـل شـخص حمـروم مـن              االعتبار  تستند هذه القواعد إىل     
الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مبعاملة إنسانية، مـع إبـداء االحتـرام الكامـل لكرامتـه املتأصـلة وحقوقـه وضـماناته األساسـية،                       

ل لكـل  ، أن تكفـ بوصـفها الـضامنَ  وينبغـي للـدول، يف إطـار دورهـا      . [د الـصارم بالـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان          يُّـ مع التق و
ظـر، دومنـا    احل األدىن مـن الـشروط املتوافقـة مـع كرامتـه، و             حياتـه وسـالمته الشخـصية واحلـدَّ        شخص ُيحـرم مـن حريتـه احتـرامَ        

، أوروغـواي ،  األرجنـتني . ( أفعال تعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                    ّيألاستثناء،  
  ].هبا الدول األعضاء وأن ُتنفَّذ على حنو كاملتتعّهد بغي أن ُتحترم االلتزامات الدولية اليت وين)] زويال فن، الربازيل

    
  )املقترح املشترك( ثانياً مكرَّراً ٢[

قواعـد األمـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة إلدارة      :  إمنـا تكملـها القواعـد احملـّددة التاليـة       القواعد احلالية  أنّيف اعتبارها    الدول   تأخذ
قواعـد  (قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـدابري غـري االحتجازيـة                  ؛١٩٨٥،  )"قواعـد بكـني   "(ون قـضاء األحـداث      شؤ

 ؛٢٠١١، )"قواعـد بـانكوك   "(؛ قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمـات            ١٩٩٠،  )طوكيو
؛ قـرار اجلمعيـة العامـة       ١٩٨٤عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،           اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل      [

؛ اتفاقيـة   "حقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل          " واملعنـون    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرَّخ   ٦٧/١٦٦لألمم املتحدة   
  ] .يف هذا الشأنق طبَّ يآخر صك دويل وأّي)] الربازيل(؛ ٢٠٠٦حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ر  فيـه يف تطـوّ  الـرأي  تتنـاول ميـدانا يظـلّ   ) املقترح املـشترك حذف اقترحه  (، من جهة أخرى،  هذه القواعد  نَّمث إ   - ٣
ستـشف مـن جمموعـة      وهي بالتايل ال تـستبعد إمكانيـة التجربـة واملمارسـة مـا دامتـا متفقـتني مـع املبـادئ الـيت تُ                       . مستمر

مـن حـق اإلدارة   ) الربازيـل حـذف اقترحتـه   ( دائمـا وهبذه الروح يظـل  . قيق مقاصدهاالقواعد يف مجلتها ومع السعي لتح 
، شريطة احترام حقوق اإلنسان للسجناء وحرياهتم [املركزية للسجون أن تسمح باخلروج االستثنائي على هذه القواعد 

  )]املقترح املشترك (.األساسية
    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً ٣[
  

  ].ال هلذه القواعد الدنيا التطبيق الفّعأماميا الن حتّد الزيادة املفرطة يف نزالء السجون واالكتظاظ يشكّنَّ الدول بأتسلّم
  



 

V.13-88546 9 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1 

    : توصيات من الدول األعضاء– ٤القاعدة 
 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء تنطبـق علـى مجيـع أشـكال احلرمـان                 نَّ بأ ةًالتوضيح صراح : النرويج و سويسرا  -

رية دومنا استثناء وبغّض النظر عن الوضع القانوين للسجني؛ التوضيح أيضا بأن القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة           من احل 
ديرها الدولـة والـيت تـدار بـصفة خـصوصية علـى حـد سـواء، وأن                  تُـ السجناء جيب أن ُتطبَّق على أماكن االحتجاز الـيت          

    ؛ بتقدمي بعض اخلدمات إىل مصادر خارجيةالدولة تظل مسؤولة عن كفاية اخلدمات يف حال ُعهَِد
 القواعـد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الـسجناء ال تنطبــق إالّ يف ســياق إقامــة   نَّاإلشــارة إىل أ: الواليـات املتحــدة األمريكيــة   -

جـب قـانون   تشمل أشكال االحتجاز غري املرتبطـة مبنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ومنـها مـثالً االحتجـاز مبو                     العدالة وال 
        .حلَّالصراع املس

اإلدارة العامة للمؤسسات اجلزائيـة، وهـو ينطبـق علـى           القواعد املتعلقة ب  يتناول  هذه اجملموعة   واجلزء األول من    ) ١ (-٤
استعاضـة اقترحتـها   [سـواء أكـان     شكل من أشكال االحتجاز أو الـسجن،         األشخاص اخلاضعني أليّ   [فئات املسجونني، مجيع  

أولئـك   مبن فيهم كانوا متهمني أو مدانني وسواء   حبسهم جنائياً أو مدنياً   سبب  سواء كان    )]النرويجدهتا  أّيورقة إسيكس و  
نـة يف   ، مبـا يف ذلـك مجيـع أشـكال االحتجـاز املبيّ            [أمـر هبـا القاضـي       إصـالحية   تدابري   ]و[ أو" أمنيةالذين ُتطبَّق حبقهم تدابري     

  )]النرويجدهتا س وأّيورقة إسيكمقترحة يف استعاضة  (.٩٥القاعدة 
 نَّومـع ذلـك فـإ   . ن قواعد ال تنطبـق إال علـى فئـات املـسجونني الـذين يتنـاوهلم كـل فـرع فيـه                   مَّأما اجلزء الثاين فيتض   ) ٢(

 منه بـشأن الـسجناء املـدانني تنطبـق أيـضا علـى فئـات الـسجناء الـذين تتنـاوهلم الفـروع            )ألف(القواعد الواردة يف الفرع    
  . يف حدود عدم تعارضها مع القواعد اخلاصة هبذه الفئات وكوهنا يف صاحل هؤالء السجناء)دال(و) جيم(و) باء(
استعاضــة (للُجنــاة صــغار الــسّن [ لألحــداث اجلــاحننيصة ّصــقواعــد تنظــيم إدارة املؤســسات املخوال حتــاول ال) ١ (- ٥

فريــق اخلـرباء احلكـومي الــدويل يف   استعاضـة اقترحهـا    (مراكـز احتجـاز األحــداث  [ اإلصــالحيات مثـل  )]الربازيـل اقترحتـها  
ــاين  ــدها  ، اجتماعــه الث ــصيغة الــيت أّي ــرح املــشترك بال ــة املؤســسات [ معاهــد التهــذيب  أو )]املقت ــها  (التربوي استعاضــة اقترحت

لالطـالع  [.  اجلزء األول منها يصلح أيضا، علـى وجـه العمـوم، للتطبيـق يف هـذه املؤسـسات                نَّ ومع ذلك فإ   ،)]الربازيل
ح األحـداث   و األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـ          مبـادئ ق على اجملـرمني األحـداث، انظـر         طبَّ تُ حمددةوجيهية  إرشادات ت على  

قواعـد  ("؛ وقواعـد األمـم املتحـدة الـدنيا النموذجيـة إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث                   ١٩٩٠،  ")مبادئ الريـاض التوجيهيـة    ("
  )]املقترح املشترك(. ١٩٨٥، ")بكني

. حداث املعتقلني شاملة على األقل جلميع القاصرين الذين خيـضعون لـصالحية حمـاكم األحـداث             وجيب اعتبار فئة األ   ) ٢(
  .كم على هؤالء اجلاحنني الصغار بعقوبة السجن ُيحوجيب أن تكون القاعدة العامة أالّ
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  )املقترح املشترك (مكرَّراً ٥[
 واملعتـرف   هلـذه القواعـد،   تقييدا حلقوق وضمانات األشخاص اخلاضعني      القواعد باعتبارها حتديدا أو تعليقا أو       أحكام  ينبغي أال ُتفسَّر    

  ].احلماية ر أكرب قدر منفِّتطبيق التفسري الذي يوفينبغي وإذا كان هناك تفسريان حمتمالن، . هبا يف القانونني الوطين والدويل
    

  اجلزء األول
        قواعد عامة التطبيق

    :الثاين اجتماعه يف رباءاخل فريق حددها للتنقيح مسائل – ٦ القاعدة
   ،التوّسع يف دواعي حظر التمييز، مثل السّن، واألصل العرقي، واملعتقدات واملمارسات الثقافية، واإلعاقة، واهلوية اجلنسانية

    وامليول اجلنسية؛
ل األعضاء يف هذا اإلشارة إىل امليول اجلنسية من أجل احترام املمارسات واألحكام لدى بعضٍ من الدو ال تؤّيد الصني[  

    ]الصدد
هذه التوصية، وتشّجع كذلك على النظر يف التمييز استنادا إىل الوضع الصحي وكذلك الوصم ألسباب  تؤّيد النرويج[  

    ]تتعلق بالسمات النفسية أو السجل اجلنائي
    ]ن التمييزهذه التوصية، وتشّجع كذلك على النظر يف األشكال املتعددة أو املشدَّدة م تؤّيد سويسرا[  
  اليت ُيعدَّل ٦ من مواضعها األصلية لتصبح جزءا من القاعدة ٦٠ من القاعدة ١ والفقرة ٥٩ إىل ٥٧نقل القواعد من 

    ؛"املبادئ األساسية"عنواهنا ليصبح 
  ] أيضا من مواضعها إلدراجها ضمن القواعد العامة التطبيق٦٤ و٦٣ و٦١تقترح نقل القواعد  فنلندا[  
    ]هذه التوصية تؤّيد نيوزيلندا[  
   إضافة املزيد من املبادئ العامة التطبيق اليت أقرَّهتا معايري وقواعد دولية أخرى، مبا يف ذلك مبدأ معاملة السجناء مبا يلزم من

ة أو االحترام لكرامتهم املتأصِّلة وقيمتهم كبشر؛ وحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
املهينة؛ واحتفاظ السجناء حبقوقهم وحرياهتم األساسية كبشر، باستثناء القيود اليت يفرضها عليهم بوضوح وضعهم 
كسجناء؛ وظروف احلبس ومعاملة السجناء مبا يكفل سالمتهم الشخصية؛ والسعي بقدر املستطاع إىل إيداع السجناء يف 

     االجتماعي؛سجون قريبة من منازهلم أو أماكن إعادة تأهيلهم
    ]تقترح إضافة قاعدة أخرى تعاجل احترام حرية السجناء يف الفكر والدين النمسا[  
االعتراف ‘ ١‘: هذه التوصية واملقترحات ذات الصلة هبا اليت تقّدم هبا املقرر اخلاص املعين بالتعذيب، مبا فيها تؤّيد النرويج[  

تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الصريح باحلظر والتجرمي الكاملني جلميع أشكال ال
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حثّ ‘ ٢‘املهينة، سواء مارسها موظفون عموميون أو أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة أو جهات فاعلة خاصة؛ و
االعتراف ‘ ٣‘هم؛ والدول األعضاء على ختصيص املوارد الالزمة لكفالة املعاملة اإلنسانية لألشخاص احملرومني من حريت

جبميع السجناء بصفتهم ذواتاً هلم حقوق وعليهم واجبات ال بوصفهم حاالت ختضع للعالج واإلصالح، مبا يف ذلك إعادة 
    ]"التصحيحية"أو " اإلصالحية"والتدابري " وإعادة التثقيف" إعادة التأهيل"النظر يف مفاهيم مثل 

‘ ١‘: قرِّر اخلاص املعين بالتعذيب بإضافة قاعدتني جديدتني من شأهنماتؤيدان كذلك مقترحات امل النرويج وسويسرا[   
إرغام إدارات السجون ‘ ٢‘السماح لألشخاص احملرومني من حريتهم باالعتراض العاجل على مدى قانونية احتجازهم؛ و

    ]ول إليهاعلى كفالة إيداع األشخاص احملرومني من حريتهم يف أماكن احتجاز معترف هبا رمسيا وسهلة الوص
إضافة فقرة تعاجل مسألة السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة، ومن بينهم النساء؛ واألطفال؛ والسجناء من كبار السّن؛   

والسجناء ذوو اإلعاقة؛ والسجناء ذوو االحتياجات إىل الرعاية الصحية العقلية؛ والسجناء املرضى، وخصوصاً املصابني 
سل واملصابون مبرض املوت؛ والسجناء املرهتنون للمخدِّرات؛ والسجناء املنتمون لألقليات بفريوس نقص املناعة البشرية وال

اإلثنية والعرقية واملنتمون للشعوب األصلية؛ والسجناء األجانب؛ واملثليات واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية ومغيِّرو اهلوية 
    . املستضعفنياجلنسانية؛ والسجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛ وغريهم من

اإلشارة إىل السجناء املنتمني إىل األقليات اإلثنية والسجناء األجانب واملثليات واملثليني ومزدوجي امليول  ال تؤّيد الصني[  
    ] ومغيِّري اهلوية اجلنسانيةاجلنسية

    ]لشعوب األصليةاإلشارة إىل السجناء املنتمني إىل األقليات اإلثنية والعرقية واملنتمني ل ال تؤّيد فرنسا[  
 باإلرهاب على إدراج السجناء املتهمني الفلبنييؤيدان هذه التوصية، من حيث املبدأ؛ وتشّجع  لبنان و أفريقياجنوب[  

    ]وسجناء الصراعات والسجناء السياسيني أيضا
ت السجون بتلبية تفّضل قائمة أقصر بالفئات وإعادة صياغة هذه التوصية حبيث تكون التزاماً على إدارا نيوزيلندا[  

  ] السجناء، وخصوصا السجناء املستضعفنيلدى الرعايةاحتياجات 
 املستضعفةاملقترح ذا الصلة من املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب، أي اإلشارة إىل ضرورة محاية حقوق الفئات  تؤّيد النرويج[  

          ] زيادة هتميشهم عن بقية اجملتمع احمليط هبممن السجناء، ويف الوقت نفسه ضمان أالّ يؤدي فصل أفراد هذه الفئات إىل
    املبدأ األساسي

وال جيـوز أن يكـون هنالـك متييـز يف املعاملـة بـسبب العنـصر أو اللـون أو                     . تطّبق القواعد التالية بصورة حياديـة     ) ١ (-٦
أو الـرأي سياسـيا أو غـري سياسـي، أو           ،  )]املكـسيك  (أو امليول اجلنسية أو اإلعاقة أو املنشأ اإلثـين        [اجلنس أو اللغة أو الدين      

  املوقـف ل أو امليـول اجلنـسية أو الـسّن أو اإلعاقـة أو    أو نوع اجلنس أو احلمْـ  [املنشأ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد         
أو بــسبب )] [الــسلفادور (أو الوضــع االقتــصادي أو االجتمــاعي أو القــانوين)] [جنــوب أفريقيــا ( أو املعتقــد والثقافــةالوجــداين



 

12 V.13-88546 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1

أو أي وضـع    ) تركمانـستان  (أو املستوى التعليمي  )] [النمسا (أو االنتماء إىل أقلية قومية    )] [الفلبني (اجلرمية أو اجلرائم املرتكبة   
  )]املغرب(. ويعاَمل السجناء على حنو يضمن إنسانيتهم وكرامتهم[. آخر

    
  )فنلندا( معادة صياغتها )١( -٦[

ــة و   ــسجناء بعدال ــل ال ــيعاَم ــسانية احترب ــهم اإلن ــة،    . ام لكرامت ــز يف املعامل ــك متيي ــن دون وال جيــوز أن يكــون هنال ــا  م ــه م داعٍ ل
 بسبب العرق أو املنشأ القومي أو اإلثين أو اللون أو اللغة أو اجلنس أو السّن أو احلالة العائلية أو امليـول اجلنـسية أو                         )١٥(يسّوغه،

  ].سي أو النشاط السياسي أو املهين أو سبب آخر يتعلق بالسجنياحلالة الصحية أو اإلعاقة أو الدين أو الرأي السيا
الدينية واملبادئ األخالقية للفئـة     )] املكسيك(واألعراف  والطرق  [وىف الوقت نفسه، من الضروري احترام املعتقدات        ) ٢(

ن خـالل التمييـز اإلجيـايب    ل اخلطوات املتَّخذة حبـسن نيـة ملـساعدة الفئـات املستـضعفة مـ      وال تشكّ  [.اليت ينتسب إليها السجني   
  )]نيوزيلندا (.متييزا حمظورا

    
  )املقترح املشترك( معادة صياغتها -٦[
وال جيوز أن يكون هنالك متييز يف املعاملة بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة . تطّبق القواعد التالية بصورة حيادية )١(

شأ القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو السّن، أو املنشأ اإلثين، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو املن
وينبغي للدول أن تضع السياسات . أو التقاليد الثقافية، أو اإلعاقة، أو اهلوية اجلنسانية، أو امليول اجلنسية، أو أي وضع آخر

  .الكفيلة حبماية تلك الفئات املستضعفة
ل أيُّ سجني معاملة سيئة فيما خيص أيا من  ُيعاَميعين أنه ينبغي أالّ) ١ (٦بدأ الكامن وراء القاعدة من املهم إدراك أنَّ امل )٢(

مبا يتماشى مع وبيد أنَّ هذا ال يعين ضمناً أنَّ هناك حظرا على معاملة السجناء معاملة خمتلفة ألسباب حمددة . املعايري املدرجة
  .احتياجاهتم اخلاصة

  .املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للمجموعة اليت ينتسب إليها السجنيباالحترام حتظى  ،لقواعدتطبيق هذه ايف  )٣(
وُيحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة . لةعاَمل مجيع األشخاص املشمولني هبذه القواعد باحترام لكرامتهم املتأّصُي) ٤(

  .املهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
 مبا يهدفاف فَّتوفري ظروف احلبس على حنو آمن ومأمون وإنساين وشعن سؤولية املتقع على عاتق النظام اإلصالحي  )٥(

  ويف هذا الصدد، . إعادة دجمهم بنجاح يف اجملتمعإىل اإلفراج عن السجناء يف هناية املطاف بعد أن يستكملوا عقوباهتم وإىل 

───────────────── 
  لقاعدة ينطوي على خماطرة خبفض املعيار القائم يف امن شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ  )15( 

 .من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ١ (٦



 

V.13-88546 13 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1 

احتياجات السجناء من حيث التعليم والعمل اجملدي والرعاية الصحية من أن يراعي ن ي برنامج فّعال إلدارة السجوأل ال بّد
  ].واألنشطة الثقافيةالبدنية والتمارين 

    
  )سويسرا( معادة صياغتها -٦[
ن حقوقهم كبشر دومنا متييز موكرامتهم اإلنسانية املتأصلة مبوجب  على اختالف فئاهتم باحترام َء السجنالُل الدوِمعاُت )١(
  . نوعأّي
 أن ُيفهم من القواعد التالية أهنا تنطبق على مجيع األفراد، دومنا متييز من أي نوع، مبا يف ذلك بسبب العرق أو ينبغي )٢(

املولد اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو 
  .أو أي وضع آخر

 سجني للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وال جيوز ال جيوز إخضاع أّي )٣(
هبا، أو عدم االستقرار السياسي املقترن  ظروف استثنائية مهما كانت، مبا يف ذلك حالة احلرب أو التهديد ع بأّيالتذّر

وينطبق التزام الدول مبنع التعذيب أيضا على مجيع . لتعذيبكمسوِّغ لأخرى،  عموميةالداخلي أو أي حالة طوارئ 
  .األشخاص الذين يعملون، حبكم القانون أو حبكم الواقع، باسم الدولة الطرف أو باالشتراك معها أو بناء على طلبها

  .يةومبادؤها األخالقومعتقَدها دين الفئة اليت ينتسب إليها السجني باالحترام حيظى  )٤(
  . من االستغالل وسوء املعاملة والعنفة والنفسية والبدنيةالشخصيمن النواحي تلتزم الدول بسالمة السجناء وأمنهم  )٥(
ُيوَدع السجناء، حيثما كان ذلك ممكنا، يف سجون قريبة من منازهلم أو من مراكز التأهيل االجتماعي، مع مراعاة  )٦(

الفردية التفضيالت آخرين، وكذلك ُمعالني ل الوحيد أو الرئيسي ألطفال قّصر أو دور السجني بصفته العائاعتبارات مثل 
  .املناسبةلكل سجني وتوافر الربامج واخلدمات 

  ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٦٠ و٥٧إضافة نّص القاعدتني [) ٧(
حد املعاملة أو تبلغ ا قد تنتج عنه ظروف ممحتجاز، نظرا للتأثري السليب لالكتظاظ يف أماكن االحتجاز على ظروف اال )٨(

 على الدول أن تتخذ مجيع التدابري الكفيلة مبنع نَّ التعذيب، فإالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ورمبا أيضا إىل
  ].االكتظاظ يف السجون

    
  )زويال فن، الربازيل، أوروغواي، األرجنتني (مكرَّراً -٦[

 من ضروب املعاملة أو العقوبة  ذلكباحلماية من مجيع أنواع التهديدات وأعمال التعذيب وغريص املسجونون األشخاحيظى 
ل خُّالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واإلعدام، واالختفاء القسري، والعنف اجلنسي، والعقاب البدين، والعقاب اجلماعي وتد

  ].الشخص املعين البدنية أو العقليةأهلية من االنتقاص إىل حمو الشخصية أو قصد تالعالج اجلربي أو القسري، واألساليب اليت 
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  )الربازيل (ثالثا -٦[ 
أولئك األشخاص وُيحاط ،  لفئات مستضعفة حمرومة من حريتهااملنتسبنيلألشخاص املسجونني االحتياجات اخلاصة ُتحترم 

االحتياجات من ذوي  اإلعاقة؛ والسجناء ي السّن؛ والسجناء ذوالنساء؛ واألطفال؛ والسجناء من كبار: باحلماية، وخصوصا
مبرض املوت؛ والسجناء واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والسل وخباصة املصابني الرعاية الصحية العقلية؛ والسجناء املرضى، 

 نيشعوب األصلية؛ والسجناء األجانب؛ واملثليات واملثلي للني لألقليات اإلثنية والعرقية واملنتمني للمخدِّرات؛ والسجناء املنتمنياملرهتن
  ]. اهلوية اجلنسانية؛ والسجناء احملكوم عليهم باإلعدام؛ وغريهم من املستضعفنيي امليول اجلنسية ومغيِّريومزدوج

  
  السجل

  )]الربازيل ( السجالتإدارة)][االجتماع الثاين لفريق اخلرباء احلكومي الدويل (نظام إدارة ملفات السجناء/حفظ السجالت[
  

    :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٧ القاعدة
  عن ظروف وأسباب وفاته أو تعّرضه إلصابات ) نظام اإلدارة(ف اخلاص بالسجني لاإللزام بإدراج معلومات يف سجل امل

    االت التعذيب واحلبس االنفرادي والعقوبات؛ وكذلك الوجهة اليت ُنقلت إليها جثّته، باإلضافة إىل وقائع ح،خطرية
 اخلاص املعين بالتعذيب ذات الصلة، مبا يف ذلك واجب إجياد سجل املقرِّرهذه التوصية ومقترحات  تؤّيد النرويج[  

مكان االعتقال وكذلك /معلومات عن زمن‘١‘: شامل وميسور املنال جبميع األشخاص احملرومني من حريتهم يشمل
 االتصال بأقارب احملتجز مواعيدقيود عن ‘ ٣‘الوضع الصحي للفرد لدى وصوله؛ و‘ ٢‘العتقال؛ وهوية موظفي ا

، مبا يف ذلك عمليات يف احلجز وأماكن وجوده الشخص إيداعمعلومات عن ‘ ٤‘ زيارهتم له؛ وومواعيدوحماميه 
    ]متاحة للمحتَجز وكذلك ألقاربه أو حماميهوتكون النقل، 

  نسبة اإلشغال لكل سجن؛/شاء نظم معلومات عن الطاقة االستيعابيةالنص على ضرورة إن   
   التكنولوجي يف نظم إدارة املعلوماتالتقدُّماالستفادة من .        
)] نيوزيلنـدا استعاضـة اقترحتـها     ] (سجل دائم مأمون  [ سجل جملد  مسك   جيبيف أي مكان يوجد فيه مسجونون،       ) ١ (-٧

: تــورد فيــه املعلومــات التاليــة بــشأن كــل معتقــل، )]اجلمهوريــة التــشيكية(إلكترونيــة  تأو قواعــد بيانــا[ م الــصفحاتومــرقَّ
كـل شـخص ُيـدخل إىل املرفـق والنظـام أو ُيحـتفظ بـه            فيه  ل  جَّسُيسجل، جيوز أن يكون نظاما ورقيا أو نظام قيود إلكتروين،           [

 بــه علــى املعلومــات املتــضمَّنة يف  املــأذونطــالع غــري  ملنــع اال الالزمــةوُتتخــذ التــدابري الكافيــة .  منــهماُيطلــق ســراحهفيهمــا أو 
  )]املقترح املشترك: (ما يليمنها ، مجلة أمور،  ُيتسلَّمويتضمن السجل فيما خيص كل سجني. تعديلهاالسجالت أو 

 كسيكامل والربازيلدته يق اخلرباء يف اجتماعه الثاين وأيَّتعديل خيص التأنيث والتذكري اقترحه فر[تفاصيل هويته   )أ(
  ؛]القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمجيع حبيث ُيطبَّق على نطاق 

  رته؛رَّأسباب سجنه والسلطة املختصة اليت ق  )ب(
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  . وإطالق سراحهإدخالهيوم وساعة   )ج(
  .ال ُيقبل أي شخص يف أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دّونت سلفا يف السجل) ٢(
  
  )إسبانيا ()٣( -٧[

تبني املدة اليت ُحرم خالهلا من حريته ومكان مصدَّقة حيق للسجني، ولورثته القانونيني، احلصول من إدارة السجن على وثيقة 
  ].حبسه وأسبابه

  
  )فنلندا( معادة صياغتها -٧[
  .قانون الوطين أو ُيحتجز به من دون أمر إيداع كتايب وفقا لليف سجنٍ بوصفه سجيناً شخص ّي أال ُيدخل) ١(
  : التفاصيل التالية فيما خيص كل سجنيُتسجَّل فوراً عند اإلدخال إىل السجن) ٢(

  معلومات عن هوية السجني؛  ‐ أ  
   احلبس والسلطة اليت أمرت به؛ اإليداع يفأسباب  ‐ ب  
   وساعته؛اإلدخاليوم   ‐ ج  
   السجني الشخصية؛مبمتلكاتقائمة   ‐ د  
  ؛سابقبشأن سوء معاملة أو شكاوى ظاهرة  إصابات أّي  ‐ هـ  
  ]. واإلصابات اخلطرية اليت حلقت به، وأسباب وفاته،معلومات عن صحة السجني  ‐ و  

  
  )املقترح املشترك (مكرَّراً -٧[
، ينبغي )ج(‐ )أ) (١ (٧ إىل املعلومات املنصوص عليها يف القاعدة ةًإضافوباالتساق مع اإلدارة اجليدة للحاالت، ) ١(

اليت  [الطبيةالت ومنها مثالً عمليات النقل والتدّخ ؛ األحداث غري الروتينية اليت تتعلق بالسجنياالحتفاظ بسجالت بشأن
واألمور  والكسور واإلصابات واملزاعم والتدابري التأديبية )]الربازيلاستعاضة اقترحتها (يقوم هبا موظفو الرعاية الصحية 

  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أووالتعذيب[ .وحاالت الوفاة والشكاوى والطلبات املنجزة
  )]الربازيلاستعاضة اقترحتها . (املهينة، واإلصابات اخلطرية، وسبب الوفاة، والوفيات والوجهة اليت ُنقلت إليها اجلثة

  .اهتم املهنية االطالع عليهاالع عليها سوى ملن تستدعي مسؤوليطّتاح االُيحيافَظ على سّرية مجيع تلك السجالت وال ) ٢(
  . على طلبهمًء،جيب موافاة السجناء بنسخ من القيود املتعلقة هبم بنا) ٣(

  )]]الربازيل. (لكل سجنزالء  بالنينبغي أن حتتوي نظم املعلومات على بيانات بشأن الطاقة االستيعابية ومعدل اإلشغال ) ٤[(
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  الفصل بني الفئات
ئات السجناء املختلفة يف مؤسسات خمتلفة أو أجزاء خمتلفة من املؤسسات مع مراعاة  توضع ف)]إسبانيا ()١([ -٨

والفئات [وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم )] املقترح املشتركاستعاضة اقترحها (وهويتهم اجلنسانية [عمرهم جنسهم و
  :وعلى ذلك. ومتطلبات معاملتهم)] املقترح املشترك األخرى ذات الصلة

وحني تكون هناك مؤسسة تستقبل اجلنسني . لرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسات خمتلفةسجن اُي  )أ(
   للنساء منفصال كليا؛املخصَّصةعلى السواء يتحتم أن يكون جمموع األماكن 

  فصل احملبوسون احتياطيا عن املسجونني احملكوم عليهم؛ُي  )ب(
  ديون، عن املسجونني بسبب جرمية جزائية،فصل احملبوسون ألسباب مدنية، مبا يف ذلك الُي  )ج(
  . عن البالغنياألحداثفصل ُي  )د(

  
  )إسبانيا ()٢( -٨[

 الرجال  فيهاُيْؤَوىقد  خمتلطة أقساممن دون املساس بأحكام الفقرة السابقة، ويف الظروف االستثنائية، ميكن إنشاء مراكز أو 
  ].يةاألسرالروابط  لتفكُّك أو جتنبا والنساء على حد سواء من أجل تنفيذ برامج عالجية حمددة

    
  أماكن االحتجاز

. حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال جيوز أن يوضع يف الواحدة منها أكثر من سجني واحد ليال) ١ (-٩
ة، فإذا حدث ألسباب استثنائية، كاالكتظاظ املؤقت، أن اضطرت اإلدارة املركزية للسجون إىل اخلروج عن هذه القاعد

إذا ) أ( سجينني أو أكثر مقبوال زيلني بن الزنزانات إشغالويكون  [.يتفادى وضع مسجونني اثنني يف زنزانة أو غرفة فردية
خماطرة ال داعي  مشترك من دون إيواءأُجري تقييم كامل لكل سجني للوقوف على ما إذا كان من املمكن وضعه يف مكان 

أمكن توفري درجة إذا ) ج( من أجل صحة شاغليها وراحتهم؛ وافيةلزنزانة ومرافقها كانت أبعاد اإذا ) ب( على سالمته؛ هلا
  )].نيوزيلندااستعاضة اقترحتها  (معقولة من اخلصوصية، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام املراحيض

 هذه  باختيارهم من حيث قدرهتم على التعاشر يفُيعتىنوحيثما تستخدم املهاجع، جيب أن يشغلها مسجونون ) ٢(
  .وجيب أن يظل هؤالء ليال حتت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة املؤسسة. الظروف

 املتطلبات الصحية، مع ُع وال سيما حجرات النوم ليال، مجي الستخدام املسجونني،املعدَّةر جلميع الغرف فَّوُت -١٠
يا املخصصة لكل سجني واإلضاءة احلرص على مراعاة الظروف املناخية، وخصوصا من حيث حجم اهلواء واملساحة الدن

  .والتدفئة والتهوية
  : مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوايف أيِّ -١١
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جيب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي يف القراءة والعمل،   )أ(
  وجدت أم مل توجد هتوية صناعية؛وأن تكون مركبة على حنو يتيح دخول اهلواء النقي سواء 

  .جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم  )ب(
  )]الربازيل(.  الطبيعي يف مجيع األوقات ملنع األمراض املعديةالضوءجيب توافر  )ج([

ياجاته الطبيعية يف حني ضرورهتا وبصورة نظيفة جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احت -١٢
  .والئقة
ش حبيث يكون يف مقدور كل سجني ومفروضا عليه أن ر منشآت االستحمام واالغتسال بالدُّفَّجيب أن تتو -١٣

به الصحة العامة تبعا للفصل واملوقع اجلغرايف يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكّيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلَّ
  .للمنطقة، على أال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل

  .جيب أن تكون مجيع األماكن اليت يتردد عليها السجناء بانتظام يف املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة يف كل حني -١٤
    

  النظافة الشخصية
ر هلم املاء وما تتطلبه فَّن يوجيب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك جيب أ -١٥

  .الصحة والنظافة من أدوات
د السجن بالتسهيالت وَّزاسب يساعدهم على احترام ذواهتم، ُيبغية متكني السجناء من احلفاظ على مظهر من -١٦

وجيب متكني )]. املقترح املشتركاستعاضة اقترحها  (بنظافتهم الشخصية وفقا الحتياجاهتم[ بالشعر والذقنالالزمة للعناية 
  .الذكور من احلالقة بانتظام

    
  املالبس ولوازم األسّرة

د مبجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ وَّسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة جيب أن يزكل سجني ال ُي) ١( -١٧
  .ة بالكرامة أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطّوال جيوز يف أية حال. على عافيته

وجيب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوترية . كون مجيع الثياب نظيفة وأن حيافظ عليها يف حالة جيدةجيب أن ت )٢(
  .الضرورية للحفاظ على الصحة

ص به، يسمح له بارتداء ثيابه اخلاصة أو للسجني باخلروج من السجن لغرض مرخَّسمح يف حاالت استثنائية، حني ُي )٣(
  . األنظاربارتداء مالبس أخرى ال تسترعى
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 لدى دخوهلم السجن ترتيبات لضمان كوهنا نظيفة وصاحلة ُتتَّخذحني يسمح للسجناء بارتداء ثياهبم اخلاصة،  -١٨
  .لالرتداء

د كل سجني، وفقا للعادات احمللية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم هلذا السرير خمصصة له وكافية، تكون وَّزُي -١٩
  .فظ على لياقتها، وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتهانظيفة لدى تسليمه إياها، وحيا

    
  الطعام

، [ طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته ةَ لكل سجني، يف الساعات املعتادة، وجبةُ اإلدارُتوفِّر )١(-٢٠
  .د والتقدميوقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعدا)] الربازيل (مع مراعاة أي احتياجات خاصة،

  .توفر لكل سجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلما احتاج إليه )٢(
    

  التمارين الرياضية
 يف ساعة على األقل يف كل يوم ميارس فيها التمارين حٌقم يف عمل يف اهلواء الطلق لكل سجني غري مستخَد )١( -٢١

  .لكالرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس بذ
سمح هلم بذلك َي تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة املخصصة للتمارين، للسجناء األحداث وغريهم ممن ُتوفَّر )٢(

  .وجيب أن توفر هلم، على هذا القصد، األرض واملنشآت واملعدات الالزمة. عمرهم ووضعهم الصحي
      

  اخلدمات الطبية
  ، جنوب أفريقيا والربازيل بتأييد منمي الدويل يف اجتماعه الثاين، فريق اخلرباء احلكو(خدمات الرعاية الصحية [

   )]القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمجيع على أن ُتطبَّق على نطاق 
    

  :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل -  ٢٢ القاعدة
 
 ة؛ وإيضاح ضرورة تقدمي خدمات الرعاية الصحية يف السجون جمانا إضافة نص يشري إىل مبدأ التكافؤ يف الرعاية الصحي

دون متييز؛ واإلشارة إىل ضرورة توفري خدمات ثبتت جدواها يف جماالت الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والسل 
خدِّرات يف عالج من االرهتان للمللإىل برامج اإلحالة وأمراض أخرى وعالج املصابني ورعايتهم ودعمهم، وكذلك 

مكمِّلة للربامج املطبَّقة يف اجملتمع احمللي ومتوافقة معها؛ وإضافة إشارة إىل أنَّ السياسة الصحية املطبَّقة يف تكون السجون 
تكون على األقل متوافقة معها؛ واإلشارة إىل ضرورة أن أن السجون جيب أن تندرج ضمن السياسات الصحية الوطنية، أو 

موظفو الصحة باملسؤولية الكاملة عن إعداد وتعّهد ملفات طبية دقيقة وحمدَّثة وسّرية جلميع /يةتضطلع املراكز الصح
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 الرعاية الصحية الوقائية والعالجية، على أن تراَعى يف هذا النهج العواملُ يفالسجناء؛ واإلشارة إىل تطبيق هنج عام وشامل 
 ة كذلك إىل ضرورة تنظيم استمرارية العالج والرعاية؛احملدِّدة للحالة الصحية مثل النظافة الصحية؛ واإلشار

  
 من شفائهم وكذلك املصابني مبرض املوت امليؤوستقترح إضافة اإلشارة إىل الرعاية املتخصصة للمساجني  السلفادور[  

  ]إىل العالج الطبيعي، عند الضرورة
األمراض املعدية وفريوس نقص /لوقاية من األوبئةيؤيدان إضافة اإلشارة إىل ضرورة توفري خدمات ا املغرب وغواتيماال[  

  ]املناعة البشرية، على التوايل
  ]تلبية احلاجة إىل إعداد وصون ملفات طبية دقيقة وحمدَّثة وسّرية جلميع السجناء تؤّيد املغرب ولبنان وسويسرا[  
 بقوة وضع لبنانيؤّيد  ولتحقيق هذا املبدأ، إضافة إشارة إىل مبدأ تكافؤ الرعاية الصحية؛ تؤّيد النرويج ولبنان وسويسرا[  

  ]إشارة إىل دمج سياسة الصحة يف السجون ضمن السياسة الصحية الوطنية أو على األقل جعلها متوافقة معها
 جلميع السجناء، لدى االقتضاء، مبا يف ذلك يف حاالت  ممارستقترح إيضاح ضرورة توافر خدمات طبيب نيوزيلندا[  

 بالتأييد نظرا  فلم حتظ اإلشارة إىل فريوس نقص املناعة البشرية والسل وعالج االرهتان للمخّدراتوأما الطوارئ الطبية؛
  ]لعدم ذكر أمراض وخدمات صحية أخرى مهمة

تقترح إضافة حق مجيع احملرومني من حريتهم يف احلصول على الرعاية الصحية الكافية، وهو ما ينبغي أن  نرويجال[  
 إضافة قاعدة النمسا مماثل، تقترح وعلى حنو األدوية؛  واحلصول علىبية والنفسية وصحة األسنانيشمل الرعاية الط

  ]جديدة تقتضي توفري إمدادات كافية من األدوية يف السجون
على سبيل املثال إذا توافرت وذلك تفضِّل أن يكون توفري خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف السجون اختياريا،  الفلبني[  

 وينبغي أن تقتصر برامج عالج االرهتان )١٦(أو فيما خيص األمراض اخلطرية اليت تتطلب عمليات جراحية؛/الوسائل و
  ]للمخّدرات على السجون الكبرية احلجم

  ]يف هذه التوصية" خدمات الدعم"تقترح إيضاح مصطلح  تركمانستان[  
 
  والتعبري ، )٣الفقرة (ل هَّطبيب أسنان مؤ "وتعبري، )١ة الفقر" (عالج حاالت الشذوذ العقلي"االستعاضة عن تعبري

   .يف مجيع أقسام الوثيقة] ال ينطبق على النسخة العربية[" medical officer"اإلنكليزي 
  ]هذه التوصية تؤّيد املقترح املشترك واملغرب وكرواتيا وفنلندا والربازيل[  
     

───────────────── 
وتنص . فض املعايري القائمةخب خماطرةينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )16( 

ضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو رَّ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعاملبادئجمموعة "
 ).٢٤املبدأ (على توفري خدمات الرعاية الطبية والعالج باجملان ) A/RES/43/173" (نالسج
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  )املقترح املشترك ()٠ (‐٢٢[
وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الصحية باملعايري نفسها .  الدولةعاتقتقدمي خدمات الرعاية الصحية على عن سؤولية املتقع 

أو قدرهتم على املتوافرة يف اجملتمع، وينبغي أن تتوافر هلم سبل احلصول على تلك اخلدمات دومنا متييز بسبب وضعهم القانوين 
  ])١٧(.دفع تكلفتها

    
  )نيوزيلندا ()٠ (‐٢٢[
  ])١٨(.جماناً الضروريةقدَّم خدمات الرعاية الصحية ُت

    
استعاضة (صحية الرعاية لل موظَّف مهين[مؤهَّل واحد على األقل  طبيبر يف كل سجن خدمات فَّجيب أن تو )١( -٢٢

 physician)] [القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءمجيع  حبيث ُتطبَّق على نطاق كرواتيا وجنوب أفريقيااقترحتها 
 واحد على األقل يكونانوممّرض مؤهل  طبيب)] [ ال تنطبق على النسخة العربية)املقترح املشتركاستعاضة اقترحها (
استعاضة اقترحها (باإلضافة إىل مساعدين طبيني [ على بعض اإلملام بالطب النفسييكون )] الربازيلاستعاضة اقترحتها (

 على حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمللية أو الوطنيةاخلدمات الطبية  ]مجد[ يتم تنظيموينبغي أن . )]املغرب
خدمة للرعاية [ فرع للطب النفسيكما جيب أن تشتمل على . )]النرويجاستعاضة اقترحتها  (ضمن وزارة الصحة[

 حاالتعالج [ ةوعالجها عند الضرور حاالت الشذوذ العقليبغية تشخيص )] املغرباستعاضة اقترحها (النفسانية 
استعاضة  (األمراض واإلعاقة العقلية أو النفسية االجتماعية حاالتعالج )] [كرواتيااستعاضة اقترحتها  (االضطرابات العقلية

احلاالت النفسانية عالج )] [جنوب أفريقيااستعاضة اقترحتها  (حاالت املرض العقليعالج )] [املقترح املشتركاقترحها 
  .)]املغرباقترحها استعاضة  (املستعصية

    
  )فنلندا( معادة صياغتها )١( -٢٢[

 وثيق على حنووُتنظَّم اخلدمات الطبية يف السجون . يع السجناء املوجودين يف رعايتهامجصحة على  سلطات السجون حترص
. ملتوافرة يف البلدوتتاح للسجناء سبل االستفادة من اخلدمات الصحية ا. مع إدارة الصحة العامة يف اجملتمع أو البلدالصلة 

  ].املتاحة يف اجملتمعاخلدمات وُتقدَّم إىل السجني مجيع اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسانية الضرورية، مبا فيها تلك 
  
عندما ال [صة أو إىل مستشفيات مدنية صِّنقلون إىل سجون متخُيصة فصِّبون عناية متخلّأما السجناء الذين يتط )٢(

ر يف السجن خدمات العالج اليت تقدمها فَّومن الواجب، حني تتو. )]فنلندا. (تاحة يف السجنتكون تلك العناية م
د هبا وافية بغرض توفري الرعاية واملعاجلة الطبية وَّا واملنتجات الصيدالنية اليت تزمعداهتا وأدواهتاملستشفيات، أن تكون 

───────────────── 
 . من هذا املقترحة املنقوطبالعبارات فيما يتعلق ١٦ حبسب احلاشية )17( 

 . من هذا املقترحة املنقوطبالعبارات فيما يتعلق ١٦ حبسب احلاشية )18( 
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دة مبا يكفي من املوظفني وَّمز[ .تأهيل املهين املناسبالالزمة للسجناء املرضى، وأن تضم جهازا من املوظفني ذوي ال
  )]فنلندااستعاضة اقترحتها  (. إليهااملُحالني للسجناء املنابنيواملعدات لتوفري الرعاية والعالج 

ed dentalia qualif عن مثة استعاضة [. لهَّطبيب أسنان مؤجيب أن يكون يف وسع كل سجني أن يستعني خبدمات  )٣(

cerioff فنلندااستعاضة اقترحتها  (صحة األسنان] [ ال تنطبق على النسخة العربيةكرواتياقترحتها ا[(  
    
  )إسبانيا ()٤( -٢٢[

احلفاظ على الطلقاء من حيث املوطنون تكون للسجناء، وفقا للتشريعات الوطنية لكل بلد، احلقوق نفسها اليت حيظى هبا 
  ].اخلاصة مبرضاهماملعلومات الصحية ومعاملة  هذا احلق يف استخدام وحيترم أطباء السجون. سّرية بياناهتم الصحية

    
  ) إذا اعُتربت اإلشارة الصرحية إىل اخلدمات الصحية اجلنسانية ضروريةإالَّ ال تنطبق – نيوزيلندا ()٤( -٢٢[

  ].ملسائل الصحية اجلنسانية متاحة جلميع السجناءااخلاصة بتكون اخلدمات 
    
  )ترح املشتركاملق ()٥(و )٤( -٢٢[
 من القواعد ٢٦ إىل ٢٢ من َدالقواع من قواعد بانكوك ٦ ةُ القاعدتكملفيما خيص االحتياجات اخلاصة للنساء،  )٤(

  .النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
  ].ي املواد، مبا يتسق مع املعايري اجملتمعية، إىل السجناء الذي يعانون مشاكل تعاطاملناسبةجيب تقدمي اخلدمات الصحية  )٥(
    

  :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٢٣ القاعدة
  اخلاصة بنوع اجلنس  يوضِّح ضرورة توفري جمموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية ١إضافة نص إىل الفقرة

ياً مع قواعد األمم خدمات الرعاية ما قبل الوالدة وما بعدها، وذلك متاشنطاق للسجينات حبيث ال تنحصر يف 
  مات؛رِاملتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمج

 املستقلةؤيدان هذه التوصية، مبا يف ذلك اشتراط العناية الكاملة باحتياجات الرعاية الصحية ت لبنان وغواتيماال[ 
، إذا اعُترب ذلك ٢٢جلنسانية يف القاعدة  اإلشارة إىل الرعاية الصحية انيوزيلندا وتفّضل؛ للسجناء من كال اجلنسني

  ].ضروريا
  يدعم ضرورة توفري خدمات رعاية صحية مستمرة لألطفال الذين يعيشون برفقة أمهاهتم ٢إضافة نص إىل الفقرة 

 .يف السجن

وام؛  وضرورة مراعاة مصاحلهم على الد،تقترح إيضاح ضرورة عدم معاملة أولئك األطفال باعتبارهم سجناء النمسا[ 
 أن تشبه واحلرص على بإجراء استعراض دوري إلقامة أولئك األطفال املستمرة يف السجن جنوب أفريقياوتوصي 

  ].أحواهلم املعيشية بالقدر املمكن أحوال األطفال املوجودين خارج السجون
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لألطفال ذوي  تقدمي خدمات الرعاية الصحية الكافية ضرورة وتقترح إضافة ،هذه التوصية تؤّيد السلفادور[ 
حمايدا من حيث التذكري ينبغي أن ُيعترب يف اللغة اإلسبانية " األطفال" مصطلح نَّ أوتشري إىلاالحتياجات اخلاصة؛ 

  ].والتأنيث
تقترح اشتراط أن ُتقدَّم إىل أولئك األطفال رعاية متخصصة يف جمال طب األطفال وكذلك املالبس  غواتيماال[ 

  ]. الصحية على حنو سريع وفعال وكفؤوالوجبات والتعليم والرعاية
تأثري االحتجاز على األطفال املصاحبني للشخص احملتجز أو الذين ب الواجبة احلرص على العنايةتقترح  سويسرا[ 

  ].يعيشون بصحبة سجني أو خارج مكان االحتجاز
 األطفال املسموح هلم بالعيش مع هذه التوصية، من حيث املبدأ، وتقترح إضافة حّد السّن بالنسبة إىل تؤّيد الفلبني[ 

  ]) مثالنيسنت(أمهاهتم يف السجن 
        
. ر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفري الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدهافَّيف سجون النساء، جيب أن تتو )١( -٢٣

وإذا ولد الطفل يف . وجيب، حيثما كان ذلك يف اإلمكان، اختاذ ترتيبات جلعل األطفال يولدون يف مستشفى مدين
  .)]املكسيك (، وُيحتفظ بسرية هوية الطفل [السجن، ال ينبغي أن يذكر ذلك يف شهادة ميالده

بري الالزمة لتوفري دار  التداُتتَّخذ إىل جانب أمهاهتم يف السجن، الُرضَّعحني يكون من املسموح به بقاء األطفال  )٢(
ومن املهم [.  خالل الفترات اليت ال يكونون أثناءها يف رعاية أمهاهتملُرضَّعاوضع فيها ُيزة مبوظفني مؤهلني، هَّحضانة جم

 والطفل وتوطيد الصلة بينهما يف منطقة مغلقة حبيث ال يضّر الوضع الوالدةتعزيز ظروف الوضع اليت هتدف إىل كفالة رفاه 
  ])املكسيك (.بالتطور النفسي واالجتماعي ألطفال السجينات

  
  )نيوزيلندا(اغتها  معادة صي)٢( -٢٣[

يف احلاالت اليت ُيسمح فيها للطفل باإلقامة يف السجن مع سجني هو أحد والديه أو الوصي عليه، ُتتخذ التدابري الالزمة 
إلتاحة االستفادة املستمرة من خدمات الرعاية الصحية وتوفري الرعاية اآلمنة لذلك الطفل يف أي وقت عندما يكون السجني 

  ].ري تلك الرعايةغري قادر على توف
  
  )الربازيل ()٣( -٢٣[
  ].ر السجن خدمات الرعاية الصحية الدائمة لألطفال املقيمني مع أمهاهتمفّيو
  
  )لندافن( معادة صياغتها -٢٣[
زة للعمليات خارج هَُّتنقل السجينة احلامل، حتت اإلشراف الالزم، إىل مستشفى أو وحدة أخرى للرعاية الصحية جم) ١(

ويف احلاالت اليت يولد فيها الطفل يف السجن، توفر السلطات مجيع أشكال الدعم واملرافق . لوضع بوقت كافالسجن قبل ا
  ].الالزمة
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وال يعاَمل أطفال .  إذا اعُترب ذلك يف مصلحة الرّضع املعنينيإالَّال جيوز أن يبقى الرّضع يف السجن مع أحد الوالدين ) ٢(
ُيسمح فيها ألولئك الرّضع بالبقاء يف السجن مع أحد الوالدين، ُتتخذ تدابري خاصة ويف احلاالت اليت . السجناء كسجناء

  ].وُتخصَّص أماكن إقامة خاصة حلماية رفاه أولئك الرّضع. لتوفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني
    

  :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٢٤ القاعدة
  
  الواجب األخالقي املفروض على أطباء وممرِّضي السجون بتسجيل كل عالمات التعذيب وغريه من إضافة فقرة تؤكِّد

 يف سياق الفحوص الطبية قد يصبحون على دراية هباضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت 
 الطبية هلم يف أيِّ وقت الحق على دخوهلم، وذلك  السجن، أو عند تقدمي الرعايةإدخاهلم إىلاليت ُتجرى للسجناء عند 

بتطبيق الضمانات اإلجرائية الالزمة، وكذلك بإبالغ السلطة الطبية أو اإلدارية أو القضائية املختّصة عن هذه احلاالت، 
ز فيها عن بعد أن حيصلوا على موافقة صرحية من املريض املعين، أو دون احلصول عليها يف الظروف االستثنائية اليت يعج

 أو األشخاص املرتبطني به للخطر؛/التعبري عن نفسه حبّرية، دون تعريض حياة وسالمة املريض و
  
 ضمان توافر اختبارات طبية ونفسية سريعة وحمايدة وكافية النرويج مماثل، تقترح وعلى حنوهذه التوصية؛ يؤّيد  لبنان[ 

 إخراج السجني من مكان االحتجاز ألي أنشطة تتعلق عندما يتم‘ ٢‘ كل حمتَجز؛ وإدخالعند ‘ ١‘: وتوافقية
استجابة الدعاءات ختص وقوع تعذيب أو شكل آخر من أشكال سوء ‘ ٣‘بالتحقيقات أو عند نقله أو اإلفراج عنه؛ و

  ].املعاملة أو لالشتباه يف ذلك
  
بيني بكشف أي عالمات أو مزاعم أو  التزام املوظفني الطسويسرا تؤّيد مماثل، وعلى حنوهذا املقترح؛  تؤّيد الربازيل[ 

 أو يف أثناء االحتجاز أو احلبس ومبعاجلة اإلدخالأسباب معقولة لالعتقاد باحتمال وقوع تعذيب أو سوء معاملة قبل 
  ].تلك العالمات أو املزاعم أو األسباب وتوثيقها على الوجه الصحيح وإحالتها إىل سلطات التحقيق املسؤولة

  
 السجن مع إيالء عناية خاصة إدخاله إىلا إيضاح ضرورة إجراء الفحص الطيب لكل سجني عند تقترح أيض سويسرا[ 

  ].للمسائل اليت ختص السجينات
    

موظف الرعاية  "بالتعبري" املوظف الطيب "التعبري عن الربازيلاستعاضة مقترحة من [ الطبيبيقوم )] إسبانيا ()١([ -٢٤
بفحص كل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، مث بفحصه بعد ] ]ةال تنطبق على النسخة العربي ["الصحية

ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي ميكن أن يكون مصابا به واختاذ مجيع 
نة جوانب عدية أو سارية، واستباُمالتدابري الضرورية لعالجه، وعزل السجناء الذين يشك يف كوهنم مصابني بأمراض 

استعاضة اقترحتها  (حتّد من األنشطة اليومية[ ل عائقا دون إعادة التأهيلكّتشالقصور اجلسدية أو العقلية اليت ميكن أن 
  .، والبت يف الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجني)]الربازيل
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  )إسبانيا ()٢( -٢٤[
 إدارة السجون واجب محايتها، يتوىل الطبيب، إىل  عاتقعلىمن أجل احلفاظ على القيمة العليا للحياة البشرية، اليت يقع 

 السجن ويف إدخاله إىلعند وذلك  احتمال انتحار السجني، خماطر، إن ُوجدا، تقييم نفسي واجتماعياختصاصيني جانب 
طر  املخامساتوُتستخدم هلذه الغاية .  فيه ظروف السجني أو سلوكه بأن مثل ذلك التقييم مستصوبتشيأي وقت قد 

  ].أي انتحار حمتملوقوع املستندة إىل املتغريات اجلنائية واملوقفية ويتخذ املدير خطوات معقولة ملنع 
  
  )النرويج ()٣(و) ٢( -٢٤[
 الطبية يف مكان خيلو من أي مراقبة ويف سرية كاملة، باستثناء احلاالت اليت يطلب فيها املوظفون الفحوصُتجرى ) ٢(

  . موظفي السجنحضورالطبيون 
 من جانب سلطات األمر أو التخويفل أو الضغط أو خُّ الصحة متحررين من كل أشكال التدجيب أن يكون موظفو) ٣(

  ].االحتجاز
  
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٢٤[

   السجن، ويتوىل فحصه إدخاله إىلل يعمل حتت إشرافه كل سجني يف أسرع وقت ممكن بعد هَّيلتقي الطبيب أو ممرض مؤ
  )١٩(.ن الواضح عدم ضرورة ذلكما مل يكن م

  : خاصة على اجلوانب التاليةبصفة ُبز الطبيكِّولدى فحص السجني، ير
  تشخيص األمراض البدنية أو العقلية واختاذ مجيع التدابري الالزمة لعالجها واستمرار العالج الطيب القائم؛  )أ(  
 وإبالغ السلطات ،ض ملعاملة عنيفةتسجيل أي عالمة أو مؤشر على احتمال أن يكون السجني قد تعرَّ  )ب(  

   ذلك؛عن املعنية
   تعاطي املخّدرات أو األدوية أو الكحوليات؛ االنقطاع عنعراض الناجتة عناألمعاجلة   )ج(  
   احلرمان من احلرية؛ عن واقعةتأتىحتديد أي توتر نفسي أو غريه   )د(  
   طوال فترة اإلصابة وتوفري العالج املناسب هلم؛عدية أو ساريةُمعزل السجناء املشتبه يف إصابتهم بأمراض   )ه(  
  ضمان عدم عزل السجناء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية هلذا السبب وحده؛  )و(  
  ]. الرياضية التمارينوممارسةحتديد لياقة كل سجني من أجل العمل   )ز(  

───────────────── 
فض خب ةخماطرنطوي على تمن شأهنا أن  من هذا املقترح ةاملنقوط العبارات نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )19( 

 فحوصاً من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء والذي يقضي بإجراء ٢٤املعيار القائم يف القاعدة 
 . السجنإدخاله إىلكل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد لطبية 
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  )الربازيل( مكرَّراً -٢٤[
مات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ل أطباء أو ممرِّضو السجون كل عالجِّيس) ١(

 السجن، أو عند تقدمي إدخاهلم إىل يف سياق الفحوص الطبية اليت ُتجرى للسجناء عند يصبحون على دراية هبااملهينة اليت قد 
  .اإلجرائية الالزمةالرعاية الطبية هلم يف أيِّ وقت الحق على دخوهلم، وذلك بتطبيق الضمانات 

تلك احلاالت، بعد أن حيصلوا على موافقة صرحية عن ويقومون بإبالغ السلطة الطبية أو اإلدارية أو القضائية املختّصة ) ٢(
من املريض املعين، أو دون احلصول عليها يف الظروف االستثنائية اليت يعجز فيها عن التعبري عن نفسه حبّرية، دون تعريض 

  ].أو األشخاص املرتبطني به للخطر/املريض وحياة وسالمة 
    

  :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٢٥ القاعدة
 وخصوصاًلواجبات وااللتزامات الرئيسية ملوظفي الرعاية الصحية يف السجون، بشأن ا ١ يف الفقرة ، بتفصيلالتوسُّع :

خالقيات مهنة الطب؛ وتوفري احلماية الصحية البدنية والعقلية للمرضى، ملبادئ األساسية ألمبا يتماشى مع ا التصرف
 عالقات مع السجناء ال يكون الغرض الوحيد منها هو االهنماك يف أيِّعلى أساس االستقاللية املهنية، واالمتناع عن 

حّرية مبدأ  بني الطبيب واملريض وتقييم حالتهم الصحية أو محايتها أو حتسينها؛ واحترام مبدأ املوافقة عن علم يف العالقة
 الكشف عن فريوس نقص املناعة اختبار مبا فيها ،يف اختاذ أيِّ قرار يتعلق بصحتهم يف مجيع احلاالتالذاتية املرضى 

 ما مل يؤدِّ ذلك إىل هتديٍد حقيقي ، الصحة اإلجنابية للسجني؛ واحترام سرّية املعلومات الطبيةسريةالبشرية، وفحص 
حلاق الضرر باملريض أو بغريه؛ واالمتناع، يف مجيع األحوال، عن القيام، سواء بشكل فاعل أو غري فاعل، ووشيٍك بإ

 اً مشاركة يف التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تواطؤتشكّل قد بأفعال
  .كاهبا يف ارتاً عليها أو شروعاًمع مرتكبيها أو حتريض

اإلشارة إىل مبدأي املوافقة عن علم يف العالقة بني الطبيب واملريض وحّرية املرضى يف اختاذ أيِّ قرار يتعلق  تؤّيد النمسا[ 
  ]بصحتهم؛ كما تقترح إضافة قاعدة بشأن املضربني عن الطعام يف السجون

 جزئيا يف حالة إالَّأ، لكنها تقترح أال ُيطبَّق هذا املبدأ اإلشارة إىل سّرية املعلومات الطبية، من حيث املبد تؤّيد غواتيماال[ 
  )٢٠(]تشخيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

ع يف بيان الواجبات وااللتزامات الرئيسية ملوظفي الرعاية الصحية واإلشارة سُّهذه التوصية، وخصوصا التويؤّيد  لبنان[ 
 ]إىل املبدأ الرئيسي ألخالقيات مهنة الطب

───────────────── 
 قواعد نَّفض املعايري القائمة؛ إذ إخب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ  )20( 

تنص حتديدا على ) A/C.3/65/L.5(األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 
  ضرورة أن ُيحترم يف مجيع األوقات حق السجينات يف احملافظة على سرية املعلومات الطبية اخلاصة هبن، 

 ).٨القاعدة (ا يف ذلك على وجه التحديد احلق يف عدم اإلدالء مبعلومات مب



 

26 V.13-88546 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1

  )املقترح املشترك() ٠( -٢٥[
 ممارس الرعاية الصحية والسجني حتكمها املبادئ األخالقية نفسها القائمة بني الطبيب أو ممارس الطبيب أو العالقة بني نَّإ

الصحية يف ) الربازيلاحلذفان اقترحتهما [ الطبية ووالواجب الرئيسي ملوظفي الرعاية . الرعاية الصحية وأي مريض آخر
ف مبا يتسق مع رُّ قرارات الرعاية الصحية على أسس سريرية، والتصواالستناد يفو معاملة السجناء كمرضى، السجن ه

  ]. ملهنتهماملعياريةاملبادئ 
استعاضة (املمارس الطبيب )] [الربازيلإضافة اقترحتها (وغريه من ممارسي الرعاية الصحية [ الطبيبف لَّكُي )١( -٢٥

مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للسجناء،  )]املقترح املشتركإضافة اقترحها (ارس الرعاية الصحية أو مم)] [فنلندااقترحتها 
 انتباهه إليه يوعليه أن يقابل يوميا مجيع السجناء املرضى، ومجيع أولئك الذين يشكون من اعتالل، وأي سجني استرع

 وفقا لنطاقات املمارسة واملدونات األخالقية وجيب على موظفي الصحة يف السجون تقدمي اخلدمات[. على وجه خاص
  )]نيوزيلندا(.  على مهنتهمالسارية

    
  )فنلندا( معادة صياغتها) ١( -٢٥[

بتواتر يتسق مع معايري الرعاية الصحية يف  مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للسجناء، وعليه أن يقابل،  املمارس الطبيبُيكلَّف
ل يعمل هَّ أو ممرض مؤ املمارس ويتوىل الطبيب)٢١(.ى، ومجيع من يبلغون عن اعتالل أو إصابة، مجيع السجناء املرضاجملتمع

  ].، ويفحص السجناء خالفا لذلك عند الضرورةإطالق سراحهحتت إشرافه فحص السجني إذا طُلب ذلك عند 
    
  )اليابان( مكرَّراً) ١( -٢٥[

يهدد حياة السجني أو حمتملَ حلاالت اليت يكون فيها هناك خطر  ما عدا يف اللغريال يكشف عن معلومات السجناء الطبية 
  ]. يبدي فيها السجني موافقتهاليت ذلك ال يطبق يف احلاالت نَّبيد أ. مرضه إىل اآلخرينإىل نقل  يؤدي

  
 نَّما بدا له أتقريرا إىل املدير كلم دِّأن يق] املقترح املشترك يقترحهاإضافة (أو ممارس الرعاية الصحية [على الطبيب  )٢(

اء أي ظرف من رَّاء استمرار سجنه أو من جرَّر من جرَّرت أو ستتضرَّالصحة اجلسدية أو العقلية لسجني ما قد تض
  .ظروف هذا السجن

    

───────────────── 
املعيار فض خب ةخماطر على العبارات املنقوطة من هذا املقترح من شأهنا أن تنطوي نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ  )21( 

لطبيب أن يقابل يومياً مجيع السجناء، اليت تطلب إىل ا ملعاملة النموذجيةقواعد ال من )١ (٢٥الوارد يف القاعدة 
 .السجناء املرضى، وكذلك السجناء الذين اسُترعي انتباهه إليهم على حنو مباشر
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  )فنلندا(معادة صياغتها ) ٢( -٢٥[
 من جراء استمرار ملخاطر جدّيةض رَّ الصحة اجلسدية أو العقلية لسجني ما تتعنَّتقريرا إىل املدير كلما اعُترب أم الطبيب دِّيق

  ].اء أي ظرف من ظروف هذا السجن، مبا يف ذلك ظروف احلبس االنفراديرَّسجنه أو من ج
    
  )املقترح املشترك() ٣( -٢٥[

  ].ُتحترم سرية املعلومات الطبية ما مل يؤدِّ ذلك إىل هتديٍد حقيقي ووشيٍك بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه
    
  )الربازيل( )٥(و )٤( -٢٥[
  . عن إعداد وتعّهد ملفات طبية دقيقة وحمدَّثة وسّرية جلميع السجناءاخلالصةتقع على عاتق موظفي الصحة املسؤولية ) ٤(
 مشاركة يف تشكّلميتنع موظفو الصحة، يف مجيع األحوال، عن القيام، سواء بشكل فاعل أو غري فاعل، بأعمال قد ) ٥(

املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو تواطؤ مع مرتكبيها أو حتريض عليها أو التعذيب أو غريه من ضروب املع
  ]. يف ارتكاهبااًشروع

    
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٢٦ القاعدة

 ،املتاحة  يف التجارب السريرية على عدم السماح مبشاركة السجناء، مكرَّراً ٢٦اعدة جديدة يكون رقمها  يف قالنّص
 فيها أن تعود تلك التجارب والبحوث بفائدٍة ُيتوقَّعيف احلاالت اليت إال  من البحوث الطبية  ذلكوغري اجملتمع احمللي يف

ُتستكمل  ،تطبيق ضمانات إجرائية لضمان املوافقة احلّرة عن علمبشأن اشتراط إدراج مباشرٍة وكبرية على صحتهم، و
حمتجز أو مسجون، حىت مبوافقته، أليِّ شكل من أشكال التجارب شخص ؛ وحظر تعريض أيِّ ةارجي خمبراجعة

  .الطبية أو العلمية اليت قد تكون ضاّرة بصحته
  ]هذه التوصية تؤّيد ال غواتيماال[ 
  ]حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية على السجناءيؤّيد  املغرب[ 
حبيث تطلب ) ١ (٢٦وإعادة صياغة القاعدة ") التفتيش ("٥٥ إىل القاعدة ٢٦عدة تقترح نقل مضمون القا نيوزيلندا[ 

على سبيل املثال، فيما يتعلق باملرافق الصحية ( بيئات صحية يف السجون هتيئةإىل إدارة السجن إرساء نظم تضمن 
  ]ومعاجلة أي جوانب قصور جيري حتديدها) والنظافة الصحية وسالمة الغذاء

قع ي الوظائف املوصوفة يف القاعدة ال ، أو كلَّ، بعضنَّ أيبّين بوضوح مبا ٢٦تقترح تعديل القاعدة  جنوب أفريقيا[ 
  ]األطباءعاتق  على اً حصريأداؤها
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أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب ] الربازيلاستعاضة اقترحتها  [موظفي الرعاية الصحية[على الطبيب  )١( -٢٦
  :نصح إىل املدير بشأهنام الدِّالتالية وأن يق
  كمية الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛  )أ(  
  باع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛اتِّمدى  )ب(  
  حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛ )ج(  
  هتم؛ّرسأنوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم   )د(  
  .مو هذه األنشطة غري متخصصنيظِّ البدنية والرياضية، حني يكون من بالقواعد املتعلقة بالتربيةالتقيُّدمدى   )ه(  

] الربازيلاستعاضة اقترحتها  [موظفو الرعاية الصحية[مها له الطبيب دِّتباره التقارير والنصائح اليت يقيضع املدير يف اع )٢(
 عمد فورا إىل اختاذ التدابري الالزمة لوضع هذه املقدَّمةتوصيات ، فإذا وافق على ال٢٦و) ٢ (٢٥عمال بأحكام املادتني 

م دِّه أو مل يوافق عليها فعليه أن يقأما إذا كانت التوصيات املقترحة خارج نطاق اختصاص. التوصيات موضع التنفيذ
  .فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إىل سلطة أعلى

    
  )نيوزيلندا والربازيللتها دَّ، وعاءفريق اخلرب( مكرَّراً -٢٦[
يف احلاالت ال ُيسمح للسجناء باملشاركة يف التجارب السريرية وغريها من البحوث الصحية املتاحة يف اجملتمع احمللي إال ) ١(

ع صحية  أن تعود مبنافاليت حيتمل فيها[ مبنفعة مباشرة ومهمة على صحتهمتلك التجارب والبحوث  أن تعود فيهاُينتظر اليت 
  .)]نيوزيلندااستعاضة اقترحتها (حقيقية على السجني أو على فئة أوسع نطاقا ينتسب إليها 

وحلظر ، )الربازيلحذف اقترحته ( ة خارجيُتستكمل مبراجعة، ُتطبَّق ضمانات إجرائية لضمان موافقة السجني احلّرة عن علم) ٢(
  ].من أشكال التجارب الطبية أو العلمية اليت قد تكون ضاّرة بصحتهتعريض أيِّ حمتجز أو مسجون، حىت مبوافقته، أليِّ شكل 

    
  االنضباط والعقاب

  
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٢٧ القاعدة

 
 زاعات وعلى اللجوء إليها  حل النإضافة فقرة ُتشّجع على إنشاء آليات الوساطة يف. 

  ]ا مل يصبح اللجوء إىل الوساطة إلزامياهذه التوصية طامل تؤّيد فرنسا[ 
 تأييده مشريا يف الوقت نفسه إىل احلاجة إىل تقدمي تدريب لبنان مماثل، أبدى وعلى حنوهذه التوصية؛  تؤّيد نيوزيلندا[ 

برامج يف  وكذلك ،زاعات النظر يف مبادئ بديلة حلل الن الفلبني؛ كما تقترح زاعات النمتخصص للموظفني يف إدارة 
  ]لعدالة التصاحلية يف السجونا
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تقرير التزام على إدارات ‘ ١‘:  اخلاص املعين بالتعذيب ذات الصلة، مبا يف ذلكاملقرِّرمقترحات  تؤّيد النرويج[ 
أساليب /ثبت عدم كفاية استخدام الوساطةية على أساس استثنائي فقط، عندما السجون باستخدام التدابري التأديبي

ضمان التناسب بني العقوبة التأديبية واجلرم ‘ ٢‘النظام؛ وسالمة زاعات من أجل احلفاظ على   األخرى حلل النالردع
  ]الذي طُبقت بسببه

هذه التوصية، من حيث املبدأ، لكنها تقترح قصرها على الظروف االستثنائية، على سبيل املثال يف  تؤّيد تركيا[ 
  ]ماحلاالت اليت يوجد فيها خطر على حياة السجناء وصحته

        
فرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة ُييؤخذ باحلزم يف احملافظة على االنضباط والنظام، ولكن دون أن  -٢٧

  .االحتجاز اآلمن وحسن انتظام احلياة اجملتمعية
  
  )فنلندا( معادة صياغتها -٢٧[

قيود أكثر مما هو ضروري فرض دومنا  احلركييقوم حفظ النظام يف السجن على احلزم واإلنصاف وعلى استخدام األمن 
  ].لكفالة النظام اجليد يف السجن وسالمة السجناء واملوظفني

  
  )الربازيل (مكرَّراً -٢٧[

  ].الدفاعاللجوء إىل ، مع إمكانية زاعات النيرسي موظفو السجن آليات الوساطة ويلجأون إليها حلل 
  
) املغرب (أي عمل ذي طابع مؤمل أو استغاليل أو يف[سسة، يف م أي سجني، يف خدمة املؤَدستخُيال جيوز أن  )١( -٢٨

  .أي عمل ينطوي على صفة تأديبية
ل يف أن ُتناط أنشطة أو ثَّإال أنه ال جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنو يعيق جناح أنظمة قائمة على احلكم الذايت، تتم )٢(

  .مني يف جمموعات ألغراض العالجظَّدارة، بسجناء من اإلمسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية حمددة، حتت إشراف
  
  )إسبانيا ()٣( -٢٨[

 عن طريق استخدام زاعات النزالء، حتت إدارة السجن وإشرافها، جمموعات بغية تسوية  ل النكِّ ذلك، جيوز أن يشوإضافةً إىل
  ].الوساطة واحلوار والتسوية املسؤولة من جانب السجناء أنفسهم

    
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٢٩ القاعدة

  
  اإللزام بتضمني املبادئ واإلجراءات املنظِّمة لعمليات التفتيش يف هذه القاعدة اليت يتعيَّن أن حتدِّدها السلطة اإلدارية

 املختّصة بواسطة قوانني أو لوائح؛
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  املبادئ العامة اليت حتكم إجراءات تفتيش السجناء والزوار مبا ، تنص علىمكرَّراً ٢٩إضافة قاعدة جديدة حتمل رقم 
 .يتماشى مع املعايري والقواعد الدولية، مبا يف ذلك اإلشارة إىل مبادئ املشروعية والضرورة والتناسب

ص الذين عمليات تفتيش األشخاب املقترني دِّهذه التوصية، من حيث املبدأ، وتقترح النظر أيضا يف التح تؤّيد النمسا[ 
  ]ُيشتبه يف هتريبهم املخّدرات يف أجسادهم

 ٢٩أن تعالَج يف القاعدة ار جيب وَّالزتفتيش هذه التوصية، لكنها تشكك فيما إذا كانت عمليات  تؤّيد السلفادور[ 
ة ضاف تلك القاعدُت أن نيوزيلندا مماثل، تفضِّل وعلى حنو؛ "االنضباط والعقاب"ل جزءا من القسم بشأن كّاليت تش

ال جيوز إجراء عمليات التفتيش ألي ‘ ١‘: ، مبا يف ذلك املبادئ التالية"عمليات التفتيش"ضمن بند جديد بعنوان 
جيب أال تكون عمليات التفتيش أكثر تواترا أو تدخال مما هو ضروري ‘ ٢‘غرض سوى البحث عن مواد حمظورة؛ 

 يتسق مع الكرامةمن اخلصوصية وقدر ي تفتيشه تاح للشخص الذي جيرُي‘ ٣‘بدرجة معقولة لتحقيق ذلك الغرض؛ 
التجريد من املالبس أو غريها من عمليات التفتيش بال ُتجرى عمليات التفتيش ‘ ٤‘حتقيق الغرض من البحث؛ 

ما مل تنص اللوائح ، وعلى مرأى منه،  تفتيشهنفسه الذي جيريشخص من جنس الشخص   من ِقبلإاللي خُّالتد
على سبيل املثال، يف حالة السجناء من مغايري اهلوية اجلنسية؛ ( يف الظروف االستثنائية على خالف ذلكالتنظيمية 

التجريد من املالبس أو غريها من عمليات التفتيش خاضعة بويف احلاالت اليت تكون فيها عمليات التفتيش ‘ ٥‘
  ])٢٢(. ال بد من تسجيل السبب الذي من أجله ُتجرى تلك العمليات،لصالحية تقديرية

لزوار والسجناء مبا ل ُتجرى اليت الصميم عمليات التفتيش اجلسدي تنظّمتقترح النظر يف إجراءات خاصة  غواتيماال[ 
  ]يتفق مع املعايري الدولية

  ]املرافق فيه حتّد من سلطة إدارة السجن لضمان أمن ما دامت الهذه التوصية، من حيث املبدأ، يؤّيد  لبنان[ 
خضوع عمليات التفتيش ملبادئ ‘١‘:  اخلاص املعين بالتعذيب ذي الصلة، مبا يف ذلكاملقرِّرمقترح  تؤّيد النرويج[ 

 عمليات التفتيش من ِقبل موظفني مدرَّبني من نفس جنس السجني، مبن إجراء‘ ٢‘املشروعية والضرورة والتناسب؛ و
بديلة حتل حمل استحداث أساليب فحص ‘ ٣‘فيهم متخصصون صحيون من خارج السجن حسب االقتضاء؛ و

  ]عمليات التفتيش القائمة على التجريد من املالبس وعمليات تفتيش التجويفات اجلسدية
        

───────────────── 
فض خب خماطرةتنطوي على من شأهنا أن  املنقوطة من هذا املقترح العبارات نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )22( 

تنص حتديدا على معاملة كل ) A/RES/45/111 (جناءساسية ملعاملة الس األاملبادئ نَّاملعايري القائمة؛ إذ إ
 قواعد األمم نَّوعالوة على ذلك، فإ). ١املبدأ (السجناء مبا يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة كبشر 

  : تنص على) A/RES/65/229(املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات 
 من قبيل استخدام أجهزة مسح حتل حمل عمليات التفتيش اليت تنـزع استحداث أساليب فحص بديلة،‘ ١‘

ال جترى ‘ ٢‘؛ و)٢٠القاعدة  (احلُرماتفيها املالبس وعمليات التفتيش اجلسدي الذي يتخطى حدود 
عمليات التفتيش سوى من ِقبل موظفات تلقني التدريب املناسب على استخدام أساليب التفتيش املالئمة 

 ).١٩القاعدة (رة رَّالتفتيش املقووفقا إلجراءات 
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  : املختصةالربازيل حذف اقترحته اإلدارية النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة ُتحدَّد  -٢٩
  ل خمالفة تأديبية؛كّالسلوك الذي يش  )أ(  
  واع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها؛أن  )ب(  
  ؛[ .السلطة املختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات  )ج(  
  )]فنلندا( االستئناف إجراءاتسبل الوصول إىل   )د(
    

  )الربازيل (مكرَّراً -٢٩[
عايري والقواعد الدولية وإىل يستند قانون السلطة املختصة أو نظامها فيما يتعلق بعمليات تفتيش السجناء أو الزوار إىل امل

  ].مبادئ املشروعية والضرورة والتناسب
    

 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٣٠ القاعدة

  فيما إضافة نص يكفل للسجناء احلق املشروط يف احلصول على املشورة القانونية يف سياق اإلجراءات التأديبية، أي
أو يف القضايا التأديبية (باعتبار ذلك اإلخالل يف عداد اجلرائم ائية لإلخالل مبقتضيات االنضباط املالحقة القضب يتعلق

 ).اخلطرية اليت تنطوي على عقوبات شديدة أو مسائل قانونية معقّدة

 احلق يف ، مبا يف ذلكانضباطيةتقترح إضافة قاعدة بشأن الضمانات اإلجرائية للسجناء املتهمني بارتكاب جرائم  النمسا[ 
طلب ‘ ٣‘إلعداد الدفاع؛ وهلم  الوقت الكايف إتاحة‘ ٢‘؛ و)التهم(احلصول على معلومات بشأن التهمة ‘ ١‘

جنوب د كّ، تؤمماثلعلى حنو واالستئناف ضد العقوبة التأديبية أمام سلطة أعلى مستقلة؛ ‘ ٤‘حضور الشهود؛ و/مساع
منحهم حق الدفاع عن أنفسهم، مبا يف ‘ ٢‘هة ضدهم؛ وجَّءات املو السجناء كتابةً باالدعاإبالغ‘ ١ ‘ ضرورة أفريقيا

إعطائهم أسباب أي قرارات بشأن األمور التأديبية اليت ‘ ٣‘ذلك عن طريق ممثل قانوين من اختيارهم وعلى نفقتهم؛ و
دبري وقائي أو كتهديد  يتم ذلك أبدا كتأالّ على ، بعد انتهاء العملية التأديبيةإالمتسهم؛ وال جيوز أن ُتفرض اجلزاءات 

  ]باختاذ املزيد من اإلجراءات
  ])٣ (٣٠هذه التوصية، وتقترح أن ُتدمج يف القاعدة  تؤّيد كرواتيا[ 
تفضل منح حق مشروط يف احلصول على املشورة القانونية يف سياق اإلجراءات التأديبية رهنا باختبار  اململكة املتحدة[ 

  ]حلصول التلقائي على متثيل قانوين مموَّل بأموال عامةالوسائل واملنافع بدال من إمكانية ا
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ألحكام القانون أو النظام املذكورين، وال  ])املقترح املشترك (لألصول املتبعة و[ اًال يعاقب أي سجني إال وفق )١( -٣٠
  .)]فنلندااستعاضة اقترحتها (الفعل نفسه  [املخالفة الواحدةجيوز أبدا أن يعاقب مرتني على 

    
  )فنلندا (مكرَّراً )١( -٣٠[

يتم اإلبالغ على وجه السرعة عن أي ادعاء بانتهاك سجني للقواعد التأديبية إىل السلطة املختصة اليت تتوىل التحقيق فيه دون 
  ]. لهداعيتأخري ال 

ختصة أن تقوم وعلى السلطة امل. عاقب أي سجني إال بعد إعالمه باملخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعهُيال  )٢(
  )املقترح املشتركحذف اقترحه ( .بدراسة مستفيضة للحالة

    
  )فنلندا( معادة صياغتها )٢( -٣٠[

ُيبلَّغ السجناء على وجه السرعة، بلغة يفهموهنا وبشكل تفصيلي، بطبيعة االهتامات املوجهة إليهم وُيمنحون ما يكفي من 
  ].الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم

    
  )املقترح املشترك() ٢(، رَّراًمك )٢( -٣٠[
  . جتري السلطة املختصة حتقيقا شامال يف املسألة‐ مكرَّراً) ٢(
  ].التماس مراجعة قضائيةلسعي إىل لفرصة التاح للسجني ُت ‐ ثانياً) ٢(
  
  .يسمح للسجني، حني يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم )٣(
    
  )دافنلن( معادة صياغتها )٣( -٣٠[

ُيسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيا أو عن طريق املساعدة القانونية عندما تتطلب مصلحة العدالة ذلك، وتتاح هلم 
  ].كن باستطاعتهم فهم اللغة املستخدمة يف جلسة االستماع أو التحدث هبايترجم باجملان إذا مل مب االستعانة

    
  )الربازيل (مكرَّراً )٣( -٣٠[

  ].روط يف احلصول على املشورة القانونية يف سياق اإلجراءات التأديبيةللسجني حق مش
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 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٣١ القاعدة

 
  إضافة ممارسات خفض كمية الطعام ومياه الشرب، واحلبس االنفرادي لفترات طويلة وإىل أجلٍ غري النّص على

 املمارسات اليت ُيحظر متاماً اللجوء إليها  إىليق الزيارات العائلية واحلميمية،عي وتعلمسمَّى، والعقاب اجلما
 ؛ على املخالفات االنضباطيةكعقوبات تأديبية

  
سوء ل بفعالية التصدِّي حظر تعليق الزيارات العائلية واحلميمية قد يقيِّد قدرة إدارة السجن على نَّر من أذِِّحت أستراليا[ 

يف الرأي، وتقترح قصر تعليق الزيارات  نيوزيلندا وتشاطرهاحسن السلوك؛ على  لى منح حوافز تشجيعيةعالسلوك أو 
  )٢٣(]العائلية واحلميمية على ظروف استثنائية

 املقترح لن مينع تعليق الزيارات العائلية أو احلميمية بالنسبة إىل الزوار الذين نَّأب إيراد توضيحتقترح  السلفادور[ 
  ] إداريةالفاتخمارتكبوا 

املعين بالتعذيب؛ حبيث ال اخلاص كما يعرِّفه مقرِّر األمم املتحدة " لفترات طويلة"منع احلبس االنفرادي  تؤّيدال  فرنسا[ 
  ]ُيحظر سوى تعليق الزيارات العائلية واحلميمية إىل أجل غري مسمى

عائلية واحلميمية والعقاب اجلماعي من املمارسات استثناء خفض كمية الطعام وتعليق الزيارات ال تؤّيدال  غواتيماال[ 
  ]ي احملظورة بالكامل كعقاب تأديب

دان هذه التوصية ومقترحات املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب ذات العالقة، أي توسيع نطاق احلظر ّيتؤ النرويج وسويسرا[ 
احلبس االنفرادي لفترات ‘ ٢‘ا؛ واحلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمى يف إطار حكم مفروض قضائي‘ ١‘: ليشمل

  ]ة مستقلملراجعة؛ وجيب أن خيضع فرض احلبس االنفرادي عموما مراراً فرضه تكرارطويلة، مبا يف ذلك من خالل 
 
  ع، ُرضَّ احلبس االنفرادي كعقوبة تأديبية على األحداث، واحلوامل، والنساء اللوايت لديهن أطفال فرضإضافة نص حيظر

د والسجناء احملكوم بَّوم عليهم بالسجن املؤعات، والسجناء ذوي اإلعاقة العقلية؛ وعلى السجناء احملكِضواألمهات املر
 .عليهم باإلعدام استنادا إىل احلكم الصادر حبقهم؛ وعلى احملتجزين احتياطياً رهن احملاكمة كوسيلة للضغط عليهم

 
 سلطة إدارة السجن يف احلّد، من اتصال ت ال تنال منما دامال تعارض هذه التوصية، من حيث املبدأ،  أستراليا[ 

أي إذا اعُترب ذلك ضروريا من أجل سالمتهم أو كمالذ أخري، ، حظره بالسجناء اآلخرين أو الشخصيالسجناء 
  ]املؤسسات اإلصالحيةسالمة اآلخرين أو من أجل التصدي ملخاطر أخرى على نظام 

  
───────────────── 

 قواعد إذ إنَّ. فض املعايري القائمةخب خماطرةينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ  )23( 
 نَّ على أتنص حتديداً )A/C.3/65/L.5( األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات

منعهن من االتصال بأسرهن، وخباصة أطفاهلن ال تشمل تأديبية اليت تفرض على السجينات العقوبات ال
 ).٢٣القاعدة (
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ُمفرطاً  للحبس االنفرادي، الذي ُيَعدُّ اخلضوعمن يف حد ذاهتم إلعاقات العقلية استثناء السجناء ذوي ا تؤّيدال  فرنسا[ 
يف سياق احلبس االنفرادي بالنسبة للمحتجزين احتياطيا " إرغاموسيلة " مصطلح نَّتقييد؛ وعالوة على ذلك، فإال يف

  ]رهن احملاكمة حباجة إىل توضيح
 اخلضوعمن  يف حد ذاهتماملؤبد ناء السجناء احملكوم عليهم بالسجن استث تؤّيدال  اململكة املتحدة وفرنسا وتركيا[ 

  ]ي للحبس االنفرادي كعقاب تأديب
 فرنسا نَّ للحبس االنفرادي؛ بل إاخلضوعمن يف حد ذاهتم ال تؤيدان استثناء اجملرمني األحداث  فرنسا وغواتيماال[ 

قتضي النظر يف سّن احلدث أو مستوى متييزه، أو خفض تقترح أن يكون فرضه على األحداث تدبريا استثنائيا، أو أن ي
  ])٢٤(املدة الزمنية القصوى اليت ميكن خالهلا فرض احلبس االنفرادي على األحداث

  ]إنصافاهذه التوصية نظرا ألهنا ستزيد من تعقيد األحكام التأديبية ومن أسباب اعتبارها أقل  تؤّيدال  نيوزيلندا[ 
 مجيع الفئات اليت جيب حظر احلبس االنفرادي بصددها، وتقترح إضافة يشمل، مبا هذه التوصية تؤّيد سويسرا[ 

  ]السجناء من ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية أو غريها من اإلعاقات أو الظروف الصحية
          
جلماعي والعقاب ا[والعزل وخفض كمية الطعام واملاء [العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع يف زنزانة مظلمة  -٣١

، وأية )نيوزيلندا (واجلزاءات الغذائية واحلبس االنفرادي لفترات طويلة وألجل غري مسمى)] [املقترح املشترك)] (الربازيل(
  .)]املقترح املشترك(حذف اقترحه [ كعقوبات تأديبيةعقوبة قاسية أو الإنسانية أو مهينة، حمظورة كليا 

    
  )فنلندا( معادة صياغتها -٣١[
العقوبات اجلماعية واجلسدية، مبا يف ذلك احلبس االنفرادي أو خفض كمية الطعام والعقوبة بالوضع يف زنزانة ُتحظر ) ١(

  .وال تشمل العقوبة حظرا كامال على االتصال بالعائلة. مظلمة ومجيع األشكال األخرى للعقوبة الالإنسانية أو املهينة
وُيحظر . الت استثنائية ولفترة زمنية حمددة تكون قصرية بقدر اإلمكانال ُيطبَّق احلبس االنفرادي كعقوبة إال يف حا) ٢(

، واألمهات املرضعات يف السجن، ُرضَّعل، والوالدين الذين لديهم أطفال تطبيق احلبس االنفرادي على األطفال واحلوام
  ].واألشخاص املصابني بأمراض عقلية

    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً -٣١[

  )]الربازيل(استعاضة اقترحتها (. سوى يف ظروف استثنائيةتخدم القيود على الزيارات كعقوبة ُتس] ال[ جيب أال
───────────────── 

 إذ إنَّ. فض املعايري القائمةخب خماطرةينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )24( 
ظر احلعلى تنص حتديداً ) A/RES/45/113 (قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم

 ).٦٧القاعدة (بس األحداث يف زنزانة ضيقة أو انفراديا الصارم حل
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 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٣٢ القاعدة
 
  بعد احلصول  وعدم إجازهتا إالَّ كحلّ أخري ُيلجأ إليه يف الظروف االستثنائية ١تقييد عقوبة احلبس االنفرادي يف الفقرة

على إذن السلطة املختّصة وألقصر فترة ممكنة؛ والتشجيع على بذل جهود يف سبيل رفع مستوى التواصل االجتماعي 
 مع السجناء أثناء وجودهم يف احلبس االنفرادي، والنص على تسجيل هذه العقوبة بالطريقة الصحيحة؛اجملدي 

 
  ]السجناالنضباطي يف لنظام لنتهاكات األخطر تفضِّل قصر احلبس االنفرادي على اال نيوزيلندا[ 
احلصول على ‘ ٢‘وضع الضمانات ذات الصلة؛ و‘ ١‘: هذه التوصية، وتقترح اإلشارة أيضا إىل ضرورة تؤّيد سويسرا[ 

  ]لة مستقملراجعةإخضاع فرض احلبس االنفرادي ‘ ٣‘إذن مسبق من السلطة املختّصة؛ و
 والشهادة على نوع من العقاب، واإلشارة إىل قيام الطبيب بفحص السجناء  اإلشارة إىل خفض كمية الطعام كحذف

 .قدرهتم على حتّمل العقاب

مقترح املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب ذا الصلة، أي استبعاد أي مشاركة ملوظفي الرعاية كذلك هذه التوصية و تؤّيد النرويج[ 
ويف الوقت نفسه ضمان أن يتوىل موظفو الرعاية الصحية عن كثب رصد  ،الصحية يف األمور التأديبية أو ذات الصلة باألمن

  ]زالء زالء الذين يقضون عقوبة وزيارهتم بالقدر الضروري طبيا أو بناء على طلب الن الصحة العقلية والبدنية للن
    

حذف اقترحته ( هأو بتخفيض الطعام الذي يعطى لعاقب السجني باحلبس املنفرد ُي حني أن يِّال جيوز يف أ )١( -٣٢
  .ل مثل هذه العقوبةمُّإال بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على حت) املغربو غواتيماال

    
  )زويال فن والربازيل وأوروغواي واألرجنتني(معادة صياغتها ) ١( -٣٢[
لحفاظ على حياة السجناء وسالمتهم، وُيطبَّق ل إالَّ حاالت مستعصية إال يفل احلبس االنفرادي تدبريا استثنائيا ال ُيطبق كّيش

  .]قادر على حتمُّل هذه العقوبة موظفو الرعاية الصحية كتابيا، بعد فحص الشخص، بأنه يشهدعندما 
    
  )نيوزيلندا (مكرَّراً) ١( -٣٢[

 ُيطبق تعليق وجيب أال. السجناالنضباط يف  لنظام خطورةاالنتهاكات أشّد جيب أن يقتصر فرض احلبس االنفرادي على 
  .]الزيارات العائلية واحلميمية سوى يف الظروف االستثنائية

    
  )الربازيل (مكرَّراً) ١( -٣٢[

، أو األمهات ُرضَّعي أبدا على األحداث، أو احلوامل أو النساء اللوايت لديهن أطفال  ال ُيطبَّق احلبس االنفرادي كتدبري تأديب
عقلية؛ أو على السجناء احملكوم عليهم بالسجن املؤبد أو اإلعدام استنادا إىل احلكم املرضعات، أو السجناء ذوي اإلعاقات ال

  ].إرغامية هلمالصادر حبقهم؛ أو على احملتجزين احتياطياً رهن احملاكمة، كوسيلة 
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ز يف وال جيو. ق األذى بصحة السجني اجلسدية أو العقليةِح أن تلُيحتملينطبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى  )٢(
  . أو أن خترج عنه٣١أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع املبدأ املقرر يف القاعدة 

    
  )فنلندا(معادة صياغتها ) ٢(، )١( -٣٢[
لطلق والضوء والرعاية السكن والنظافة الصحية الشخصية وسبل الوصول إىل اهلواء اب اخلاصة املتطلبات يستمر تطبيق) ١(

  .لعقوبةل فيها السجناء خيضع اليت الرياضية يف األحوال التمارين ممارسةالطبية واملاء والتغذية الكافية واحلق يف 
ظروف احلبس ل اخلاضعنيصحة السجناء ل أو ممرض مؤهل يعمل حتت إشرافه اهتماما خاصا  املمارسيويل الطبيب) ٢(

ناء يوميا، ويقدم هلم املساعدة الطبية والعالج على وجه السرعة بناء على طلبهم أو طلب االنفرادي، ويزور أولئك السج
ملخاطر ض رَّتتعتقريرا إىل املدير كلما اعُترب أن الصحة اجلسدية أو العقلية لسجني ما املمارس ويرفع الطبيب . موظفي السجن

  ].النفرادي من جراء أي ظرف من ظروف السجن، مبا يف ذلك ظروف احلبس اجدية
أن يقوم )] زويال فن والربازيل وأوروغواي واألرجنتنياستعاضة اقترحتها  (موظفي الرعاية الصحية[على الطبيب  )٣(
بزيارة السجناء اخلاضعني ] )٢٥()فرنسااستعاضة اقترحتها ( ارتأى الطبيب ضرورةمرتني يف األسبوع وكلما [ يوميا ]يقوموا[

ذلك ضروريا ألسباب ] رأوا[على املدير بوقف العقوبة أو تغيريها إذا رأى ] يشريوا[ملثل هذه العقوبات، وأن يشري 
  .تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية

    
  )زويال فن والربازيل وأوروغواي واألرجنتني ()٤( -٣٢[
  

  ].ة قضائيملراجعةوختضع أوامر احلبس إلذن السلطة املختصة 
    
  )الواليات املتحدة األمريكية وقياجنوب أفري والربازيل ()مكرَّراً( -٣٢[
 واالمتيازات على حاالت املخالفات اجلسيمة للقواعد، والسلوك العنيف،  املعيشية املقيَّدةالظروفيقتصر استخدام ) ١(

. ٦لقاعدة با إخالالًوال ُتستخدم أبدا كعقوبة عن جرمية معينة أو كتمييز . وحاالت احلماية الشخصية للذات ولآلخرين
 مثل اإلضاءة والتهوية والتدفئة ، املعيشية املقيَّدة للمعايري املطبقة على السجناء اآلخريناملقترنة بالظروف مجيع الشروط ومتتثل

 املعيشية املقيَّدة الظروفوال تشمل .  والبياضاتاألسّرةواملرافق الصحية واملاء واملساحة الشخصية الكافية، مبا يف ذلك لوازم 
  . يف ذلك املوظفون أثناء أي مناوبةمبناالتصال بالبشر أو التفاعل معهم، يف أي وقت العزل عن 

 وجيب أن تطبَّق لضمان سالمة املرفق وأمنه وعمله ، من خالل عملية إدارية شفافةإال املعيشية املقيَّدة الظروفال ُتفرض ) ٢(
  .املنظَّم أو حلماية اجلمهور

───────────────── 
  ) ٣ (٣٢فض معيار القاعدة خب ةخماطرينطوي على من شأنه  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )25( 

 .من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
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 من خالل عملية إدارية تشمل تقييما ألحوال السجني الطبية )٢٦(مطوَّلةدة لفترات  املعيشية املقيَّالظروف بانتظام ُتراجع) ٣(
وتتوىل السلطة العليا .  بذلكوالعقلية، وسلوكه احلايل، والسبب األصلي لفرضها والعوامل األخرى اليت قد تكون ذات صلة

   أمنية، ويف حال عدم وجود مسّوغات. عام يف كمية الطختفيضوال ُيفرض أبدا .  قرارات اللجنة اإلداريةمراجعة املعنية
  )الربازيلحذف اقترحته ( ال ُتقيَّد الزيارات

 ويشري على املدير بوقف العقوبة أو ، العقوباتهلذهيزور الطبيب أو ممارس الرعاية الصحية يوميا السجناء اخلاضعني ) ٤(
  )]الربازيلحذف اقترحته ( ةتغيريها إذا رأى ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلي

    
  أدوات تقييد احلرية)] النرويج (استخدام القوة و[

  
  )النرويج ()١( -٣٣[

جيب أن يكون استخدام القوة وأدوات تقييد احلرية مالذا أخريا ال ُيستخدم إال يف الظروف االستثنائية، عند الضرورة 
  ].ممكنة وعلى حنو ميتثل إىل مبدأ التناسبالقصوى كما حيددها القانون، على أن يكون ذلك ألقصر مدة 

  
 أن ُتستخدم أدوات تقييد احلرية، كاألغالل والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل اًال جيوز أبد)] النرويج) ٢([ -٣٣

أما غري ذلك من . وباإلضافة إىل ذلك، ال جيوز استخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية. كوسائل للعقاب
  :ت تقييد احلرية فال تستخدم إال يف الظروف التاليةأدوا

   مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية؛ُتفّككتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن   )أ(
 على مشورة طبية للحد من ًءبنا) ب() [النرويجحذف اقترحته ( ألسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب؛  )ب(

  )]نيوزيلندااستعاضة اقترحتها  (الذات؛بار ضراإل خماطر
خفقت الوسائل األخرى يف كبح مجاح السجني ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أُ من املدير، إذا رٍبأم  )ج(

غ األمر إىل لِّوعلى املدير يف مثل هذه احلالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يب. أو من تسبيب خسائر مادية
ويف حالة استخدام . والسلطة القضائية اليت تقع املؤسسة العقابية ضمن واليتها القضائية [رية األعلىالسلطة اإلدا

  )]املغرب (.القوة، يكون استخدامها قانونيا وحمدَّدا مبا هو ضروري للسيطرة على السجني اجلامح
وال جيوز . وطريقة استخدمهااإلدارة املركزية للسجون هي اليت جيب أن حتدد مناذج أدوات تقييد احلرية   -٣٤

  .استخدامها أبدا ملدة أطول من املدة الضرورية كل الضرورة
───────────────── 

وما إذا كان خيتلف عن "  املعيشية املقيَّدةالظروف"مانة أن تشري إىل أنه قد يلزم إجياد تعريف ملصطلح توّد األ  )26( 
خفض " مطوَّلة املعيشية املقيَّدة لفترات الظروف"ورهنا بذلك التعريف، قد يكون من شأن . احلبس االنفرادي

على ضرورة االضطالع ) A/RES/45/111(وتنص املبادئ األساسية ملعاملة السجناء . مستوى املعيار القائم
 ).٧املبدأ (جبهود إللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو للحّد من استخدامها، وتشجيع تلك اجلهود 
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 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - )١( ٣٥ القاعدة

 
  ل سجني إضافة حق السجناء يف احلصول على املشورة القانونية يف قائمة املعلومات اليت ينبغي أن ُتقدَّم لكالنص على

  . السجنإدخاله إىلعند 
 

 تزويد الرتالء وجوبمقترح املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب ذا الصلة، أي إضافة كذلك هذه التوصية و تؤّيد النرويج[ 
جبميع املعلومات بشأن حقوقهم والتزاماهتم بلغة يفهموهنا، مبا يف ذلك االلتزام جبعل تلك املعلومات متاحة بالشكلني 

 القراءة وبلغة اإلشارة للصّم أو املعوقني مسعيا، وعرض تلك املعلومات سهلةوالشفهي وبصيغة بريل وبصيغة الكتايب 
 ]على حنو بارز يف مجيع أماكن احلرمان من احلرية

  ]لة من املال العاموَّ حقا تلقائيا يف مشورة قانونية ممإذا مل يعنِ ذلك تؤّيد اململكة املتحدة[ 
      

  ملعلومات وحقهم يف الشكوىتزويد السجناء با
 بلغة يفهمها، وخصوصا يف حالة السكان األصليني[د كل سجني، لدى دخوله السجن مبعلومات مكتوبة وَّيز )١( -٣٥

قة على فئته من السجناء، وحول قواعد االنضباط يف السجن، والطرق املرخص هبا بَّ حول األنظمة املط)]املكسيك(
وحول أية مسائل أخرى تكون )] الربازيل (واحلق يف احلصول على املشورة القانونية[ى، لطلب املعلومات وتقدمي الشكاو

، مبا يف ذلك املعلومات [ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا حلياة السجن 
  .)]املكسيك (بشأن تدابري احلفز والسلوك اجلدير بالتقدير

ُينظر يف استخدام املترمجني الشفويني، مبن  [.م له هذه املعلومات بصورة شفويةدَّقُت وجب أن أُميا إذا كان السجني )٢(
  )]. املكسيك (فيهم مترمجو لغة اإلشارة، يف حاالت األشخاص من السكان األصليني واألشخاص ذوي اإلعاقات

    
  )املغرب ()٣( -٣٥[

  ].لذي ُيحبس فيه، ُتترجم املعلومات إىل لغة يفهمهاإذا كان السجني أجنبيا وال يتحدث لغة البلد ا
    
  )فنلندا( معادة صياغتها -٣٥[
تاح املعلومات ُتو. اماهتمعند الوصول إىل السجن، ُيبلَّغ السجناء دومنا تأخري بشروط السجن وكذلك حبقوقهم والتز) ١(

  . السجناء يف السجنالحتياجاتأشيع استخداما وفقا  اليت هي باللغات
ُتوفَّر للسجني األجنيب مساعدة الترمجة و. ُيبلَّغ السجني األجنيب بإمكانية اتصاله باملمثلية الدبلوماسية لبلده األصلي) ٢(

حيتاج للسجني الذي يستخدم لغة اإلشارة أو مساعدة الترمجة الفورية والتحريرية الالزمة تاح كما ُت.  أمكنحيثماالشفوية، 
  ].ب إعاقة خدمات الترمجة الفورية بسبإىل
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 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٣٦ القاعدة

 
 كل يوم عمل" جييز هلم تقدميها إال خالل  فالحذف النص الذي ُيقّيد حق السجناء يف تقدمي الطلبات والشكاوى "

رد عليها بشكل فوري إذا فقط، وحذف النص الذي يشري إىل إمكانية عدم التعامل مع الطلبات أو الشكاوى أو ال
 ؛"جلي التفاهة أو بال أساس"كان الطلب أو الشكوى 

 خماطرة ينطوي على مما االلتزام بالتحقيق يف الشكاوى املزعجة، تعين ضمناًهذه التوصية إذا كانت  تؤّيدال  نيوزيلندا[ 
ة من السجناء أعدادا كبرية من عرقلة عمل هيئات الشكاوى الداخلية واخلارجية، وخصوصا إذا قدَّمت جمموعة صغريب

  ]الطلبات التافهة أو املكررة
  مباشرة طلباهتم لكي يقّدموا لسجناء ل متاحةبل ُسإضافة فقرة فرعية تنص على ضرورة وضع ضمانات تكفل وجود

 نتقام أو غري ذلك من العواقب السلبية؛لالالتعّرض خماطر دون من وشكاواهم بأمان وسّرية، و

 ] بالطلبات اجلماعية اليت جيب أن ختضع لتدابري تأديبيةفيما يتعلقهذه التوصية د يؤّيال  املغرب[ 
  مستقلة (إضافة فقرة فرعية تكفل حق السجناء يف رفع طلباهتم أو شكاواهم إىل سلطة قضائية أو سلطة أخرى

 ؛داعٍر البّت فيها بال ّخلية، أو تأّويف حالة رفض الطلبات أو الشكاوى األ) وحمايدة
 ]هذه التوصية بقوة تؤّيد إيطاليا[ 
 بصيغتها احلالية اليت تنص على إتاحة الفرصة للسجني للتحدث مع مفتش ٢ العبارة الواردة يف الفقرة االستعاضة عن 

بعبارة " دون أن حيضر حديثه مدير السجن أو غريه من موظفيه"السجن أو مع أيِّ موظف آخر مكلَّف بالتفتيش 
 ؛"حبّرية ويف سّرية تامة"ء هذا احلديث جديدة تنص على إجرا

  ليشمل حمامي السجني، ويف حالة عجز السجني ٣توسيع نطاق احلق يف تقدمي الشكاوى الذي تنص عليه الفقرة 
أليِّ فرد من أفراد أسرة السجني أو أيِّ شخص آخر ُملّم بالقضية، متاحاً  هذا احلق يكونوحماميه عن تقدمي الشكوى، 

 اة أمام القانون؛يف ظل املساو

  إدراج نص صريح بشأن مزاعم التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت
 ؛مكرَّراً ٥٤ينبغي أن تعالَج على الفور وأن تفضي إىل حتقيق فوري ونزيه جتريه سلطة وطنية مستقلة مبقتضى القاعدة 

يف مجيع املزاعم بشأن التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة " على الفور" إجراء حتقيقات اط بشأناالشتر نَّترى أ فرنسا[ 
  )٢٧(]"على وجه السرعة" تلك التحقيقات مباشرة وتفضِّل اإلشارة إىل ،غري متناسب على حنو مفرط/مقيِّدهو اشتراط 

    
───────────────── 

وتنص املبادئ . فض املعايري القائمةخب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ  )27( 
يق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املتعلقة بالتقصي والتوث

على أن يتوىل حمققون مستقلون عن املشتبه يف ارتكاهبم هلذه اجلرائم وعن الوكالة اليت ) A/RES/55/89(املهينة 
 ).٢املبدأ (تعذيب أو بإساءة املعاملة يعملون لديها التحقيق فورا وبفعالية يف الشكاوى والتقارير املتعلقة بال
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] الربازيلحذف اقترحته [  من أيام األسبوع،يف كل يوم عمل، التقدُّمجيب أن تتاح لكل سجني إمكانية  )١( -٣٦
  .بطلبات أو شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله

وجيب .  بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجون خالل جولته التفتيشية يف السجنالتقدُّمجيب أن يستطيع السجناء  )٢(
آخر مكلف بالتفتيش دون أن حيضر حديثه مدير السجن أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظف 

  .أو غريه من موظفيه
، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شخص آخر يتصرف نيابة [جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو شكوى  )٣(
دون أن خيضع إىل اإلدارة املركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إىل غريمها من السلطات، )] املقترح املشترك (عنه

، مبا يف ذلك على [الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على أن يتم وفقا لألصول وعرب الطرق املقررة 
  .)]املقترح املشترك (حنو آمن وسري

أو حيتوي على هتديدات حمددة لسالمة السجناء أو أمن [ما مل يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس  )٤(
  . عليه يف الوقت املناسبُيجابعاجل دون إبطاء، وأن ُي، يتوجب أن )املغرب (سساتاملؤ
    
  )املقترح املشترك(معادة صياغتها ) ٤( -٣٦[
  ]. لهداعيستجاب إىل كل طلب أو شكوى على النحو املناسب ودومنا تأخري ال ُي

    
  )الربازيل (مكرَّراً) ٤( -٣٦[

 وتفضي إىل حتقيق ،املهينة على الفور ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أوتعالَج مزاعم التعذيب وغريه من ضروب ا
  ].مكرَّراً ٥٤فوري ونزيه جتريه سلطة وطنية مستقلة مبقتضى القاعدة 

    
  )املقترح املشترك() ٦(و) ٥( -٣٦[
املرفق، العاملني يف فراد األم من جانب مون بشكاوى باحلماية من االنتقادَّحيظى السجناء الذين يقّدمون معلومات أو يتق) ٥(

  .زالء اآلخرون مبن فيهم املوظفون والن
  ].٣٦ من قواعد بانكوك حملّ القاعدة ٢٥ االحتياجات اخلاصة للنساء، حتلّ القاعدة وبشأن) ٦(
    
  )فنلندا( معادة صياغتها -٣٦[
اوى إىل مدير السجن أو اإلدارة املركزية للسجون  بطلبات أو شكالتقدُّم، إمكانية جمموعاتتتاح للسجناء، فرادى أو ) ١(

  . وإذا ُرفض أي طلب أو شكوى، يبلَّغ السجني بأسباب ذلك. أو السلطة القضائية أو أي سلطة خمتصة أخرى
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وتتاح للسجناء فرصة للتحدث إىل املفتش أو أي .  بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجونالتقدُّميكون للسجناء حق ) ٢(
  .حضور أفراد من املوظفني دون ، وذلك منمشكَّلة وفقا لألصول وخموَّلة بزيارة السجنسلطة أخرى 

  ].ال يعاقَب السجناء بسبب تقدميهم طلبا أو شكوى) ٣(
    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً -٣٦[

صول على املعلومات القانونية  يف هذه القواعد، تتوىل الدول إبالغهم حبقهم يف احلاملضمَّنةمن أجل التنفيذ الفعال حلقوق السجناء 
  ].مع كفالة السريةودون تأخري أو رقابة، من  مع ضمان حصوهلم على التمثيل القانوين بالدرجة نفسها ،وتقدمي الطعون والشكاوى

    
  )الربازيل (ثالثا -٣٦[

السلطات، تسمح الدول أيضا  إىل ةًلوهم مباشرشخاص احملرومون من حريتهم أو ممثّمها األدِّباإلضافة إىل الطلبات اليت يق
 الوسائل اليت ميكن من خالهلا تقدمي وتنشئمها هيئة خارجية مستقلة عن إدارة السجن، باستالم ومعاجلة الشكاوى اليت تقدِّ

  ].تلك الشكاوى بسّرية وباجملان
    

  االتصال بالعامل اخلارجي
    

 :ثاينال اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل -  ٣٧ القاعدة

  إضافة نص مينح مجيع السجناء احلق يف مقابلة واستشارة مستشار قانوين من اختيارهم وعلى نفقتهم فيما يتعلق بأي
 آليات املساعدة وُيستكمل ذلك بإتاحة الوصول إىل، ٩٣اليت تقتضيها القاعدة نفسها الشروط وبشأن قانوين 

ع املراحل مبا فيها مرحلتا ما قبل احملاكمة وما بعدها، وفقا القانونية للسجناء إىل أقصى حد ممكن، وذلك يف مجي
 ؛الدوليةللمعايري والقواعد 

 ]إىل آليات املساعدة القانونيةللوصول لسجناء ل السبل إشارة صرحية إىل إتاحة إدراجيؤّيد  لبنان[ 

 والتسهيالت الالزمة تاح جلميع السجناء الفرص املناسبة والوقت الكايفُتن أ وجوبتقترح توضيح  النرويج[ 
للتواصل مع املستشار القانوين واستشارته، وأن ُيسمح هلم باالحتفاظ بالوثائق ذات الصلة باإلجراءات القانونية 

 ]دون أن تطِّلع إدارة السجن عليها

 كفالة االتصال توضيح وجوب النرويج وسويسرا مماثل، تقترح وعلى حنوهذه التوصية؛  تؤّيد جنوب أفريقيا[ 
، عند الضرورةالوصول السريع إىل املستشار القانوين وآليات املساعدة القانونية، ُسُبل لعامل اخلارجي، مبا يف ذلك با

 ]بالنسبة إىل مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم ويف مجيع مراحل احلرمان من احلرية
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والسماح سجني ومستشاره القانوين، وسائل االتصال اإللكترونية بني التوفري النظر أيضا يف  تؤّيد الفلبني[ 
 ]فقط رهنا بالرصد من ِقبل اإلدارة لألغراض األمنيةباستعماهلا، 

 )٢٨(]"حيثما تتوفر هذه املساعدة " أن يتاح احلصول على املساعدة القانونية تقترح اململكة املتحدة[ 

 ستعانة خبدمات الترمجة الفورية يف املراسالت النص على أن تتاح للسجناء الذين ال يتحّدثون اللغة احمللية إمكانية اال
 .أو املقابالت مع مستشاريهم القانونيني

  ]تقترح حصر نطاق تطبيق هذه التوصية يف اإلجراءات اجلنائية فرنسا[ 
            
عة ذوي السم باالتصال بأسرته وب، يف ظل الرقابة الضرورية،يسمح للسجني )نيوزيلندا والفلبني وإسبانيا() ١([ -٣٧

)] نيوزيلندا والربازيل( اهلاتفي وباالتصال[أصدقائه، على فترات منتظمة، باملراسلة )] الربازيلحذف اقترحته [ احلسنة من
  .)]نيوزيلنداحذف اقترحته [ على السواءوبتلقي الزيارات 

    
  )نيوزيلندا ()٢( -٣٧[
خبدمات الترمجة الفورية يف املراسالت أو املقابالت مع تاح للسجناء الذين ال يتحّدثون اللغة احمللية إمكانية االستعانة ُت

  ].مستشاريهم القانونيني
    
  )إسبانيا ()٢( - ٣٧[

 مع املراعاة ،ستقبال الزيارات احلميميةاللسجناء ل توفري اإلمكانيةتوضع حتت تصرف السجناء مبان مكيفة خصيصا لضمان 
  ].الواجبة للسالمة والكرامة

    
  )الفلبني ()٤(و) ٣(و) ٢( - ٣٧[
مينح السجناء احلق يف مقابلة واستشارة مستشار قانوين من اختيارهم وعلى نفقتهم فيما يتعلق بأي شأن قانوين ) ٢(
  .٩٣اليت تقتضيها القاعدة نفسها الشروط وب

───────────────── 
 مبادئ وإذ إنَّ. فض املعايري القائمةخب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّة أن تشري إىل أتوّد األمان  )28( 

) A/RES/67/187(األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية 
على أنه ينبغي للدول أن تكفل احلق يف احلصول على املساعدة القانونية يف مجيع مراحل إجراءات العدالة  تنّص

هم ُيتَّقبض عليه، أو ُيحتجز أو ُيشتبه بارتكابه جرمية يعاقب عليها بالسجن أو اإلعدام أو ُياجلنائية أليِّ شخص 
 .)٣ و٢، واملبدآن ٦ و٥التوجيهان (بارتكاب تلك اجلرمية 
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 قانوين ر آلية اتصال إلكترونية أو رقمية، قد خيتار السجني مقابلة مستشارفّ اليت تومرافق االحتجاز أو السجنيف ) ٣(
  . فقط لألغراض األمنيةاملسؤول اإلداريواستشارته عن طريق تلك اآللية ورهنا فقط بالقواعد وبالرصد من ِقبل 

الوصول إىل آليات املساعدة القانونية، مبا فيها اخلدمات شبه القانونية اليت يقدمها املساعدون ُسبل تاح للسجناء ُت) ٤(
  ].القانونيون

    
  )فنلندا ( معادة صياغتها- ٣٧[
 على فترات وتلقّي زياراهتمتاح للسجناء االتصال بأسرهم ومستشاريهم القانونيني ومجيع األشخاص أو ممثلي املنظمات ُي

 معاملتهم وإقامة حسبما يكون ضرورياً ملا فيه مصلحة بشأندون أن يكون ذلك مرهونـا إال بالقيود والرقابة من منتظمة، 
وتكون املشاورات واالتصاالت األخرى، مبا فيها املراسالت بشأن املسائل القانونية بني . ا إدارهتوُحسن مؤسسة السجنأمن 

  ].السجناء ومستشاريهم القانونيني سّرية
    
  )اليابان (مكرَّراً - ٣٧[

 أو أي الوصول إىل حمامي الدفاعُسبل احمللية، التنظيمية  احلدود اليت تسمح هبا القوانني واللوائح ضمن لكل سجني، ُتتاح
متخصص قانوين آخر من أجل السعي للحصول على املشورة القانونية بشأن تقدمي الشكاوى أو أي مسائل قانونية داخل 

  ].وخارجهاالسجن مؤسسة 
    
  )الربازيل (مكرَّراً - ٣٧[

شأن قانوين ُيمنح مجيع السجناء احلق يف مقابلة واستشارة مستشار قانوين من اختيارهم وعلى نفقتهم فيما يتعلق بأي 
 آليات املساعدة القانونية للسجناء إىل أقصى حد ممكن، وُيستكمل ذلك بإتاحة، ٩٣اليت تقتضيها القاعدة نفسها الشروط بو

وُتكفل للسجناء الذين ال . وذلك يف مجيع املراحل مبا فيها مرحلتا ما قبل احملاكمة وما بعدها، وفقا للمعايري والقواعد الدولية
  ]. احمللية إمكانية االستعانة خبدمات الترمجة الفورية يف املراسالت أو املقابالت مع مستشاريهم القانونينييتحّدثون اللغة

    
 :األعضاء الدول من مقدَّمة توصيات - ٣٨ القاعدة

 إىل عقوبتهمُحكم  األجانب بإمكانية الطلب بأن حيال إنفاذ َء السجون السجناُتإدراج التزام بأن تبلِّغ إدارا النمسا  - 
  .بلد آخر

    
قدرا معقوال من التسهيالت لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني )] املغرب (تلقائيا[منح السجني األجنيب ُي )١( -٣٨

  .)]املغرب (، ما مل يكونوا حاملني جلنسية إضافية عدا جنسية هذه الدولة[والقنصليني للدولة اليت ينتمي إليها 
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ل ليس هلا ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون يف البلد والالجئون أو عدميو اجلنسية مينح السجناء املنتمون إىل دو )٢(
فة برعاية مصاحلهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها لَّلوماسي للدولة املكتسهيالت مماثلة لالتصال باملمثل الدب

  .محاية مثل هؤالء األشخاص
 الفرصة لالطالع على األخبار[ انتظام على جمرى األحداث ذات األمهيةالع بالطِّمواصلة اجيب أن تتاح للسجناء  -٣٩

عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو )] نيوزيلندااستعاضة اقترحتها (
وسيلة مماثلة تسمح هبا اإلدارة ، أو بأية )]نيوزيلندا (أو مشاهدة التلفاز[باالستماع إىل حمطات اإلذاعة أو إىل احملاضرات 

  .أو تكون خاضعة إلشرافها
    

  الكتب
يهية والتثقيفية على  مبكتبة خمصصة ملختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفنٍ سجلُُّيزوَّد ك -٤٠

  .ع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حد ممكنجَّويش. السواء
    

  الدين
 تعيني ممثل هلذا الدين ُيقّر أو ُيعيَّن من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، اً كافياً عددّمضإذا كان السجن ي )١( -٤١
وينبغي أن يكون هذا التعيني للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يربر ذلك وكانت الظروف . ل هلذه املهمةهَّمؤ

  .تسمح به
 أن يقيم الصلوات ١عّين أو الذي مت إقرار تعيينه وفقا للفقرة  للممثل امل)٢٩()]املغرب (،املمكن، بالقدر [ُيسمح  )٢(

  . هلمةًرعايبانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونني من أهل دينه 
 السجني كليا إذا هو رأيوىف مقابل ذلك، ُيحترم . ل ألي دينهَّأي سجني من االتصال باملمثل املؤال ُيحرم  )٣(

  .ى قيام أي ممثل ديين بزيارة لهاعترض عل
ُيسمح لكل سجني، بقدر ما يكون ذلك يف اإلمكان، بأداء فروض حياته الدينية حبضور الصلوات املقامة يف  -٤٢

  .السجن، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت تأخذ هبا طائفته
    

───────────────── 
ن يف القاعدة مَّفض املعيار املتضخب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )29( 

 .من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ٢ (٤١



 

V.13-88546 45 
 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1 

  حفظ متاع السجناء
حتفاظ مبا حيمل من نقود أو أشياء مثينة أو ثياب أو غري ذلك من حني ال يسمح نظام السجن للسجني باال )١( -٤٣

عه السجني، وتتخذ التدابري قّويوضع كشف هبذا املتاع يو. السجنمتاعه، يوضع ذلك كله يف حرز أمني لدى دخوله 
  .الالزمة لإلبقاء على هذه األشياء يف حالة جيدة

احلوائج، باستثناء ما ُسمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إىل لدى إطالق سراح السجني تعاد إليه هذه النقود و )٢(
ويوقّع السجني على إيصال بالنقود واحلوائج اليت . اخلارج من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إىل إتالفه من ثياب

  .أعيدت إليه
  .سجنتطبق هذه املعاملة ذاهتا على أية نقود أو حوائج ترسل إىل السجني من خارج ال )٣(
  .إذا كان السجني، لدى دخوله السجن، حيمل أية عقاقري أو أدوية، يقرر مصريها طبيب السجن )٤(

    
  )]النرويج(والتحقيقات [ حباالت الوفاة أو املرض أو النقل، اخل ]اإلخطارات[اإلخطار 

    
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٤٤ القاعدة

  إقامة مراسم دفن كل من ] تيسري] [إتاحة إمكانية[جديدة تنص على ضرورة قيام إدارات السجون بـإضافة فقرة
 ؛املتويف يف ثقافة املناسبة املتَّبعةُيتوفَّى من السجناء أثناء االحتجاز وفق الشعائر 

على اعتبار أن إدارة " تيسري"تقترح استخدام املصطلح  نيوزيلندا واململكة املتحدة وفنلندا وفرنسا وغواتيماال[  
 ]السجن ليست مسؤولة بالضرورة عن ترتيبات اجلنائز

ل تكاليف الدفن يف حاالت الوفاة مَّتتفق على ضرورة أن تضطلع الدولة بالترتيبات املطلوبة أو أن تتح غواتيماال[ 
 ] بذلكاملتويف للقيام من أفراد أسرة يٍّ االحتجاز أو يف حالة عدم وجود أاليت تقع أثناء

 ] إىل أسرتهاملتويفتقترح توضيح ضرورة إعادة جثمان السجني  سويسرا[ 

 أو أحد أقرب أنسبائه أو أي املتويف قرينتقترح جعل هذه التوصية رهنا باحلاالت اليت ال يتسلم فيها  الفلبني[ 
 ]شخص آخر اجلثمان أو يرفض ذلك أو ال ميلك الوسائل لتوفري مراسم دفن كرمية للمتوىف

 ]ف يف اجلثمان يف حالة الوفاة أثناء االحتجازرُّ أخرى للتصطرائقتقترح النظر أيضا يف  كة املتحدةاململ[ 

  مجيع [، ُتلزم إدارات السجون بإجراء حتقيقات سريعة وشاملة وحمايدة يف مكرَّراً ٤٤إضافة قاعدة جديدة حتمل رقم
 حادثات، أو ]و من جراء العنف أو غري املعروفة السبب الوفاة غري الطبيعية أحادثات] [ الوفاة أثناء احلجزحادثات

، على أن تشمل هذه التحقيقات إجراء فحوص الطب الشرعي أو  عن املسجونالوفاة بعد اإلفراج بوقت قصري
 فحوص تشرحيية مستقلة، حسب االقتضاء؛

 مستقلة عن إدارة تقترحان التأكيد على ضرورة أن تتوىل إجراء تلك التحقيقات مؤسسات النمسا وسويسرا[ 
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 ]السجن، باستثناء أي صلة مؤسسية أو تراتبية بني جهة التحقيق واجلاين املزعوم، إن ُوجدت
 هذه التوصية، من حيث املبدأ، لكنهما تقترحان توضيح ضرورة أن تتوىل إدارة السجن تؤيِّدان نيوزيلندا وفرنسا[ 

يقات؛ ويف احلاالت اليت تكون فيها هيئة رمسية أو وكاالت رمسية أو جهات متخصصة أخرى إجراء تلك التحق
 ]تلك التحقيقاتيف أخرى هي املسؤولة، ينبغي إلدارة السجن تقدمي املساعدة 

تفضِّل أيضا قصر االلتزام بإجراء حتقيقات فيما خيص حاالت الوفاة أثناء احلبس على حاالت االنتحار أو  فرنسا[ 
 ]للشكوكهوال أو مثريا املوت العنيف أو عندما يكون سبب املوت جم

 تركمانستان إدارة السجن ال متلك سلطة إجراء مالحقات جنائية؛ نَّهذه التوصية نظرا أل تؤّيدال  غواتيماال[ 
 على اعتبار أن إدارة اإلفراج عن املسجون الوفاة بعد فترة وجيزة من حادثاتإدراج  تؤّيدال  فرنسا والصنيو

 ]القضائية للنظر يف تلك احلاالتالسجن قد ال تعود لديها الوالية 

  عن نتائج التحقيقات للسلطات املختصة اإلفصاح وجوب توّضح مكرَّراً ٤٤إدراج فقرة منفصلة يف القاعدة 
 عن أي نتائج ضرورةُ محاية البيانات اإلفصاح اإلضايفراَعى يف ُتأن كذلك ، و خمتارةوجهات رقابية حمددة

  .الشخصية وفقا للقانون الوطين
        
أو  [قل إىل مؤسسة لعالج األمراض العقليةُنادث خطري أو صيب مبرض خطري أو حبأُ السجني أو توىفإذا  )١( -٤٤

، يقوم املدير فورا، إذا كان السجني )]املقترح املشتركإضافة اقترحها  (االجتماعية النفسيةاالضطرابات أو اإلعاقات 
 إدارة السجن ةً صراح، إال يف حالة املرض أو اإلصابة إذا أبلغ السجُني[ليه متزوجـا، بإخطار زوجه، وإال فأقرب أنسبائه إ

إضافة  (، يبلغ املدير على الفور[ وىف أية حال )]النرويج تؤّيدهاورقة إسيكس اليت  (.بضرورة عدم إبالغ ذلك الشخص
  .ره أي شخص آخر يكون السجني قد طلب إخطا)]النرويج تؤّيدهااقترحتها ورقة إسيكس اليت 

    
  )املقترح املشترك (مكرَّراً) ١ (-٤٤[

 وُتحال، تتوىل سلطة نزيهة وخمتصة إجراء حتقيق )]جنوب أفريقيا(ألسباب غري طبيعية [ أثناء االحتجازيف حالة الوفاة يف 
جة التعذيب وجيب أن تبني التحقيقات ما إذا جاءت الوفاة نتي [.النتائج، عند الضرورة، إىل سلطات إنفاذ القانون املناسبة

  )]] اجنوب أفريقي. (املهينة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
    
  )الربازيل (مكرَّراً) ١( -٤٤[

 أو بعد اإلفراج بفترة وجيزة، تتوىل سلطة نزيهة يف أثناء االحتجاز) اجملهولة األسبابالطبيعية أو العنيفة أو (يف حالة الوفاة 
 نتائج التحقيقات للسلطات وُيفصح عنإجراء حتقيق، مبا يف ذلك فحوص الطب الشرعي أو الفحوص التشرحيية، وخمتصة 

 عن أية نتائج ضرورةُ محاية البيانات اإلفصاح اإلضايفخمتارة، وتراعى يف حمددة املختصة، عند الضرورة، وجلهات رقابية 
  ].الشخصية وفقا للقانون الوطين
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فورا بأي حادث )] النرويج تؤّيدهااستعاضة اقترحتها ورقة إسيكس اليت (السجَني  السجن ةُختِطر إدار[ السجُني َرُيخط )٢(
 للسجني، إذا كانت الظروف ُيرخَّصوإذا كان مرض هذا النسيب بالغ اخلطورة . وفاة أو مرض خطري لنسيب قريب له

ص له حبضور خَّجيوز أن ُير كما [)٣٠(.)غيانارحته حذف اقت [وإما مبفرده برفقة حرس إماتسمح بذلك، بالذهاب لعيادته 
  )]املغرب (.اجلنازة يف حالة الوفاة

فورا باعتقاله أو بنقله إىل سجن آخر ] واألشخاص الذين يسميهم لالتصال هبم[يكون لكل سجني حق إعالم أسرته  )٣(
  .)]النرويجدها ّيورقة إسيكس اليت تؤ (وُيمكَّن من ذلك[
    
  )كرواتيا() ٤( -٤٤[

 ثقافيا أو تسهيلها إال إذا مل بشعائر مناسبة، ال يكون على إدارة السجن توفري جنازات يف أثناء االحتجازيف حاالت الوفاة 
  ].يكن للسجني أقارب أو تعذَّر االتصال هبم أو رفضوا تولّي أمر اجلثة

    
  )النرويجورقة إسيكس اليت تؤيدها () ٧(و) ٦(و) ٥(و) ٤( -٤٤[
  ]. السجن رؤساءهم واملوظفني الطبيني بإصابة أي سجني أو وفاته دومنا تأخرييبلغ موظفو) ٤(
 ويقع على ، السجن على الفور هيئة حتقيق مستقلة باإلصابة أو الوفاةُرغ مديلِّالنظر عن التحقيقات الداخلية، يببصرف ) ٥(

 واإلصابات اخلطرية حاالت الوفاةة بأسباب  املذكورة واجب إجراء حتقيق سريع ونزيه وفعال يف الظروف احمليطعاتق اهليئة
  .وتلتزم سلطات السجن بالتعاون مع هيئة التحقيق وضمان احلفاظ على مجيع األدلة. يف السجن

  . إىل أسرته بالسرعة املعقولة أو لدى استكمال التحقيق، ودومنا أي تكلفة على األسرةاملتويفينبغي نقل جثة السجني ) ٦(
  ].أن يعاَمل املوتى باحترام وكرامةتكفل سلطة السجن ) ٧(
    
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٤٤[
 السجني بأي إصابة خطرية تلحق حّدده السلطات املختصة وكذلك نسيب قريب أو شخص مقرَّب آخر جيب إخطار) ١(

  .بوفاة السجنيأو بالسجني 
.  السجنيحّدده شخص آخر مقرَّب ُيخطر السجني على الفور بأي حادث وفاة أو مرض خطري لنسيب قريب له أو) ٢(

ويف تلك احلاالت، ُيسمح للسجني مبغادرة السجن حتت اإلشراف الالزم أو احلراسة الالزمة لفترة زمنية قصرية لعيادة ذلك 
  .الشخص املصاب مبرض خطري أو حضور جنازته

───────────────── 
م يف القاعدة فض املعيار القائخب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )30( 

 .من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) ٢ (٤٤
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 إىل بنقله السجن أو بإدخالهميه السجني  يسمقرَّباً آخر اً له أو شخصاً قريباًحيق لكل سجني أن يبلغ على الفور نسيب) ٣(
  ].سجن آخر

    
  )املقترح املشترك( مكرَّراً -٤٤[

   أثناء االحتجاز يف ُيتوفّىالواجبة ألي شخص ] اجلنازة[ الدفن شعائرتعتمد سلطات السجن سياسات تنص على إقامة 
  ].يوجد فيها طرف آخر مسؤوليف احلاالت اليت ال )] الربازيلاستعاضة اقترحتها  (مبا يتناسب مع ثقافته[

    
  )اليابان( مكرَّراً -٤٤[

لطة وأن يرفع تقريرا إىل ساملشتبه فيها، لسجني ا واقعة وفاةعندما ُيتوىف أحد السجناء، ينبغي ملدير السجن أن يفحص فورا 
  ]. ألسباب غري طبيعيةتويف السجني نَّالتحقيق يف حالة االشتباه بأ

    
  انتقال السجناء

نقل السجني إىل السجن أو منه، جيب عدم تعريضه ألنظار اجلمهور إال بأدىن قدر ممكن، وجيب اختاذ ُي حني )١( -٤٥
  .تدابري حلمايته من شتائم اجلمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكاهلا

عناء جسديـا جيب أن حيظر نقل السجناء يف ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم  )٢(
  .ال ضرورة له

  .جيب أن يتم نقل السجناء على نفقة اإلدارة، وأن تسود املساواة بينهم مجيعـا )٣(
    

  موظفو السجن
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل -  ٤٦ القاعدة

 شأهنا من توظيف ظروف توفري إىل ةاحلاج إىل أعّم حنو على اإلشارة بغية )٣( ٤٦ القاعدة صياغة إعادة :نيوزيلندا - 
 عمل لتسيري الالزمة األخرى املؤهالت من ذلك وغري املناسب التعليم ذلك يف مبا وتدريبهم، املهنيني املوظفني اجتذاب
 التأهيل؛ إعادةب يرتقي إنساين سجون نظام

 لنيهَّمؤ مدنيني موظفني من فوايتأل أن جيب الذين السجن موظفي عمل وظروف مالءمة بشأن األحكام تعزيز :النرويج - 
  .اجلنائية التحقيقات وأجهزة واجليش الشرطة عن مستقلني

      
 موظفيها على اختالف درجاهتم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم يعلى إدارة السجون أن تنتق )١( -٤٦

  .وكفاءهتم املهنية وقدراهتم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة املؤسسات اجلزائية
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  )الربازيل( مكرَّراً) ١( -٤٤[
  ].ُيفضَّل أن يكون موظفو السجن من املدنيني

  
على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام، بأن هذه  )٢(

  .لوسائل املناسبة لتنوير اجلمهوراملهمة هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية، وعليها، طلبا هلذا اهلدف، أن تستخدم مجيع ا
بغية حتقيق األهداف السابقة الذكر، يعني موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل املعتادة،  )٣(

بوصفهم موظفي سجون حمترفني، ويعتربون موظفني مدنيني يضمن هلم بالتايل أمن العمل دون أن يكون مرهونا إال حبسن 
وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من الرجال والنساء، كما . اقة البدنيةالسلوك والكفاءة واللي

  .جيب أن حتدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على حنو يراعي طبيعة عملهم املرهقة
    
  )الربازيل( مكرَّراً) ٤( -٤٦[
  ].ر الدولة ملوظفي السجون سبل االستفادة من خدمات الصحة العقليةفِّتو
    

  :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - ٤٧ القاعدة
 
  اإلجيايب لتدريب املوظفني على حتسني الكفاءة املهنية وترشيد إدارة السجون؛بالتأثريإدراج نص يقّر  
 

  ]دان هذه التوصيةّييؤ لبنان والربازيل[ 
 حد أدىن، معلومات يف ن، مَّ جيب أن يتض٢ و١يف الفقرتني  إضافة فقرة جديدة توضح أنَّ التدريب املشار إليه

الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومعايري األمم املتحدة وقواعدها املتعلّقة : خبصوص ما يلي
ي مبعاملة السجناء، والتشريعات ومدونات السلوك الوطنية واإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ وحقوق موظف

السجون وما عليهم من واجبات وما جيب أن يتقّيدوا به من حمظورات لدى ممارستهم وظائفهم، مبا يف ذلك احترام 
الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

م يف اجملرمني العنيفني، مع التركيز على تقنيات كّ، ووسائل التحفيها استخدام القوةاملهينة؛ واألمور األمنية، مبا 
 ؛ والتدريب املوّجه حنو الرعاية واإلدماج االجتماعي؛والتخفيف من حدة األزمةالوقاية 

ملقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب، من ادان هذه التوصية وتقترحان، متاشيا مع املقترح ذي الصلة ّيتؤ النرويج وسويسرا[ 
 دورات تثقيفية بشأن حظر التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة لفائدة موظفي اإلصالحيات، املدنيني توفري

 أي فرد حمروم من املعنيني بشؤون احتجازمنهم أو العسكريني، وموظفي الرعاية الطبية وغريهم من األشخاص 
األساليب واحلدود املتاحة ‘ ١‘: د بشأن إدراج تدريب حمدالنرويجحريته أو استجوابه أو معاملته؛ كما تقترح 

دليل التقصي والتوثيق حمتوى ‘ ٣‘احتياجات السجناء املنتمني إىل جمموعات مستضعفة؛ و‘ ٢‘لعمليات التفتيش؛ و
 ])الطيباجلانب (الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
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‘ ٢‘؛ وزاعات لتسوية النالسبل البديلة  ‘١‘: هذه التوصية وتقترح أن يشار أيضا إىل التدريب بشأن ّيدتؤ الفلبني[  
 ]تكنولوجيا املعلومات يف نظم السجون‘ ٣‘مبادئ العدالة التصاحلية؛ و

  العلوم إدراج نص يشري إىل ضرورة أن يستند التدريب إىل نتائج البحوث وأن جيسد أفضل املمارسات املعاصرة يف
 اجلنائية؛

 ص ملوظفي السجون، مبن فيهم املوظفون املكلفون مبهام ّصة جديدة تنص على تقدمي تدريب متخإضافة فقر
 املستضعفةمتخصصة، على أن يراعي هذا التدريب عدة أمور من بينها االحتياجات اخلاصة للسجناء من الفئات 

 .وعدم التمييز واإلدماج االجتماعي
  ]٤٧ القاعدة بشأنأعاله الواردة مجيع التوصيات  تؤّيد فنلندا[ 
      
  .جيب أن يكون املوظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء )١( -٤٧

قبل الدخول يف اخلدمة، يعطى املوظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة واخلاصة، وعليهم أن جيتازوا اختبارات  )٢(
  .نظرية وعملية

نوا معارفهم وكفاءهتم املهنية حبضور ّسخوا وحيّسمل وطوال احترافهم املهنة، أن يرمباشرهتم الععلى املوظفني، بعد  )٣(
وهتدف إىل عدة أمور منها تعزيز حقوق اإلنسان والتكافؤ بني [م على فترات مناسبة ظَّدورات تدريبية أثناء اخلدمة تن
  .)]املكسيك (اجلنسني والقضاء على الفساد

    
  )الربازيل( مكرَّراً) ١( -٤٧[

  ].د أفضل املمارسات املعاصرة يف العلوم اجلنائيةّسالتدريب إىل نتائج البحوث وأن جيجيب أن يستند 
    
  )املقترح املشترك() ٥(و) ٤( -٤٧[
 )الربازيلاستعاضة اقترحتها (أساس مستمر [ مالئمةفترات  تدريب املوظفني عند مباشرهتم العمل وعلى حيدثجيب أن ) ٤(

اليت توجِّه العاملني يف  املطّبقةلقوانني واملعايري الوطنية والدولية ذات الصلة ومدونات السلوك واألحكام املماثلة وأن يشمل ا
 واجباهتم؛ كما جيب أن يشمل حقوق موظفي السجون  [زالء  وتفاعالهتم اليومية مع النأعماهلماملؤسسات اإلصالحية يف 

ممارستهم وظائفهم، مبا يف ذلك احترام الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظر وما جيب أن يتقّيدوا به من حمظورات لدى 
فيها استخدام القوة، التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واألمور األمنية، مبا 

؛ والتدريب املوّجه حنو والتخفيف من حّدة األزمةة م يف اجملرمني العنيفني، مع التركيز على تقنيات الوقايكّووسائل التح
  )].الربازيل(الرعاية واإلدماج االجتماعي 
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حذف اقترحته ( .د املمارسات اإلصالحية احلاليةّس املوظفني على أساس مستمر وأن جي تدريبُيجرىجيب أن ) ٥(
 معلومات بشأن اإلسعافات األولية  يشتمل على، وأن للحاجات اخلاصة للمجرمنيمناسباًيكون التدريب ينبغي أن )] الربازيل

)] الربازيل(واملسائل املتعلقة باجلماعات املستضعفة [والصحة واملساعدة االجتماعية واالعتبارات االجتماعية والنفسية العامة 
 املوظفني هم املورد نَّزالء إدراكا بأ  بني املوظفني والنالتواصلمة لتشجيع أمهية مَّاد التقارير وإدارة السجالت املصوإعد

  ].األهم يف اإلدارة اجليدة للسجونالبشري 
  
على مجيع املوظفني أن جيعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا مبهامهم على حنو جيعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث  -٤٨

  .احترامهم هلم
ء األمراض العقلية وعلماء جيب أن يضم جهاز املوظفني، بقدر اإلمكان، عددا كافيا من األخصائيني كأطبا )١( -٤٩

  .سي احلرفرِّاعدين االجتماعيني واملعلمني ومدالنفس واملس
سي املهن احلرة على أساس دائم، ولكن دون استبعاد رِّاعدين االجتماعيني واملعلمني ومديكفل جعل خدمات املس )٢(

  .العاملني بدوام جزئي أو العاملني املتطوعني
    

 :األعضاء الدول من مقدَّمة توصيات -  ٥٠ القاعدة

 دائما املمكن من يكون أن باشتراط )٣ الفقرة( السجن داخل املدير يقيم أنب احلايل االلتزام عن االستعاضة :نيوزيلندا ‐ 
  .الطوارئ حاالت يف السرعة وجه على السجن إىل الوصول على قادرا يكون وأن ،املدير إىل الوصول

     
استعاضة مقترحة من املسؤول اإلداري عن السجن /آمرة السجن/السجنآمر [ السجنمدير جيب أن يكون  )١( -٥٠

على حظ واف من األهلية ملهمته، من حيث طباعه وكفاءته اإلدارية وتدريبه ]  يف كل املواضع يف الوثيقةلتطبيقها الفلبني
  .املناسب وخربته

  .مل بدوام جزئي فحسب على أساس العُيعيَّنس كامل وقته ملهامه الرمسية، فال ّر أن يكليهوع )٢(
  . أن جيعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منهوعليه )٣(
 أن يزور كال منهما أو منها يف مواعيد متقاربة، عليهحني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد، يكون  )٤(

  .كما جيب أن يرأس كال من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول
ن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو جيب أ )١( -٥١

  .لغة يفهمها معظم هؤالء
  .يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، خبدمات مترجم )٢(
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 :األعضاء الدول من مقدَّمة توصيات - ٥٣- ٥٢ القاعدة

 جلميع الصحية الرعاية خدمات توافر أجل من ،٢٢ القاعدة يف ام،ع باشتراط ٥٢ القاعدة عن االستعاضة :نيوزيلندا ‐ 
 ؛)مثال احمللية املستشفيات ذلك يف مبا( السجن يف الصحية الرعاية لتقدمي أخرى أمناط وجود جيسد مبا السجناء

 قيام وجوب مبدأ وجعل اإلناث، سجون يف الذكور من السجون موظفي عمل على العام احلظر إزالة :أفريقيا جنوب ‐ 
  )٣١(.التفتيش عمليات على مقصوراً عليهن واإلشراف لسجيناتا أمور على حصريا املوظفات

  
    
يف السجون اليت تبلغ من االتساع حبيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت، جيب أن تكون إقامة  )١( -٥٢

  .واحد منهم على األقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه
سجون األخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن جيعل إقامته على مقربة كافية من السجن حبيث أما يف ال )٢(

  .يستطيع احلضور دون إبطاء يف حاالت الطوارئ
مة للذكور واإلناث معا، يوضع القسم املخصص للنساء من مبىن السجن َديف السجون املختلطة، املستخ )١( -٥٣

  .تكون يف عهدهتا مفاتيح مجيع أبواب هذا القسمحتت رئاسة موظفة مسؤولة 
  .ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل يكن مصحوبا مبوظفة أنثى )٢(
على أن هذا ال مينع . تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا )٣(

األطباء واملعلمني، من ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصصة املوظفني الذكور، وال سيما 
  )٣٢()نيوزيلنداحذف اقترحته ( .للنساء

    
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٥٤ القاعدة

  ها من اهليئات املختصة، حسب ، تنص على إلزام إدارات السجون أو غريمكرَّراً ٥٤إضافة قاعدة جديدة حتمل رقم
من االقتضاء، ببدء حتقيقات فورية ونزيهة مىت توافرت أسباب معقولة لالعتقاد بأنَّ عمالً من أعمال التعذيب أو غريه 

  .نسانية أو املهينة قد ارُتكب يف السجن، بغضِّ النظر عمَّا إذا وردت شكوى بشأنه أم الإضروب املعاملة أو العقوبة الال

  ]هذه التوصية تؤّيد ازيلالرب[ 
  

───────────────── 
فض املعيار القائم يف القاعدة خب ةخماطرينطوي على من شأنه أن  هذا املقترح نَّتوّد األمانة أن تشري إىل أ )31( 

اجلوهر على أي من حيث  أو ُيعدَّل ُيضف إليه من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، والذي مل ٥٣
 .)A/RES/65/229 (قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرماتيف حنو آخر 

 .٣١ احلاشيةكما يف  )32( 
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ال جيوز ملوظفي السجون أن يلجأوا إىل القوة، يف عالقاهتم مع املسجونني، إال دفاعا عن أنفسهم أو يف حاالت  )١( -٥٤
وعلى املوظفني الذين . حماولة الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة أو باالمتناع السليب ألمر يستند إىل القانون أو األنظمة

  .موا فورا تقريرا عن احلادث إىل مدير السجندِّ يف أدىن احلدود الضرورية وأن يق إىل القوة أال يستخدموها إاليلجأون
  .ر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح مجاح السجناء ذوى التصرف العدواينفّيو )٢(
. حني، إال يف ظروف استثنائيةلَّع السجناء أن يكونوا مسال ينبغي للموظفني الذين يقومون مبهمة جتعلهم يف متاس مباشر م )٣(

  .وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز، أيـا كانت الظروف، تسليم سالح ألي موظف ما مل يكن قد مت تدريبه على استعماله
    
  )الربازيل( مكرَّراً -٥٤[

زيهة كلما توافرت أسباب معقولة تباشر إدارات السجون أو أي هيئات خمتصة أخرى، حسب االقتضاء، حتقيقات سريعة ون
املهينة ارُتكب يف   لالعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

  ].السجن، بغضِّ النظر عمَّا إذا وردت شكوى بشأنه أم ال
    
  )املكسيك( مكرَّراً -٥٤[

 حينهال رصد السجون واإلشراف عليها ومراقبتها هبدف كشف املخالفات يف من الضروري تطبيق آليات فعالة من أج
  ].وتطبيق التدابري أو التحسينات الوقائية الضرورية من أجل ضمان سالمة السجناء وصون كرامتهم

    
  التفتيش
      

 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٥٥ القاعدة

 َّوأجهزة تفتيش ) داخلية( من املستصوب إرساء نظام تفتيش يتألف من هيئات حكومية إدراج نص يشري إىل أن
خارجية تعمل على حنو متكامل، حبيث تكون أجهزة التفتيش اخلارجية مستقلة عن السلطة القائمة على إدارة 

 أماكن االحتجاز أو احلبس؛

الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية يف محاية  أمهية إيطاليادان هذه التوصية؛ وتؤكد ّيتؤ النمسا والنرويج[ 
النظر أيضا يف التفتيش بواسطة نظم املراقبة اإللكترونية أو الرقمية إذا كانت  الفلبنيحقوق السجناء؛ وتقترح 

 ]الوسائل املوجودة يف مرافق السجن تسمح هبذا األسلوب من أساليب التفتيش
 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب مة قانونازِتستذكر األحكام املل فنلندا[ 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتتساءل عن مدى ضرورة اعتماد قاعدة تفصيلية جديدة فيما 
 ]يتعلق هبيئات التفتيش املستقلة يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء



 

54 V.13-88546 

 

UNODC/CCPCJ/EG.6/2014/CRP.1

 ال تقع ضمن اهليئات هذه نَّئات التفتيش اخلارجية نظرا إىل أهذه التوصية يف جانبها املتعلق هبي تؤّيدال  غواتيماال[ 
 ]نطاق سلطة إدارة السجن

  إضافة فقرة جديدة تتناول صالحيات آليات التفتيش املستقلة، مبا فيها، على سبيل املثال ال احلصر، صالحية
اد األشخاص احملرومني من حريتهم وكذلك أماكن االحتجاز، مبا فيها احلصول على كل املعلومات بشأن أعد

املواقع، إىل جانب مجيع املعلومات ذات الصلة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، مبا فيها ظروف االحتجاز؛ 
ري معلنة، مببادرة ، مبا يف ذلك القيام بزيارات غتريد زيارهتااختيار أماكن االحتجاز اليت قيامها حبرية بوصالحية 

منها، واختيار األشخاص احملرومني من حريتهم الذين جترى مقابالت معهم؛ وصالحية إجراء مقابالت على انفراد 
  ويف سّرية تامة مع األشخاص احملرومني من حريتهم أثناء الزيارات؛

على امللفات الشخصية للسجناء هذه التوصية، وتقترح منح صالحيات إضافية، مبا فيها حق االطالع  تؤّيد كرواتيا[  
 ]وغريها من سجالت السجن ذات الصلة، وفقا ملا تتطلبه أغراض التفتيش

 ] أعالهاملبّينةهذه التوصية لألسباب  تؤّيدال  غواتيماال[ 

 ]دان هذه التوصيةّييؤ لبنان وسويسرا[ 

 أماكن احلرمان نَّين بالتعذيب، أي التوضيح بأ املعر اخلاصرِّملقمن اهذه التوصية واملقترح ذا العالقة  تؤّيد النرويج[ 
من احلرية املقرر أن تزورها آليات التفتيش قد تشمل مراكز التوقيف اخلاصة بالشرطة واملركبات والسجون ومرافق 

ومباين اإلدارات األمنية ومناطق احلجز اإلداري ومستشفيات األمراض النفسية قبل احملاكمة االحتجاز االحتياطي 
 ] االحتجاز اخلاصةومرافق

 ]تقترح توسيع والية املفتشني لتشمل أيضا معاملة السجناء وظروف السجن جنوب أفريقيا[ 

 ،لني ذوي ّهاملفتشني املؤ"قدر اإلمكان، إىل إضافة نص بشأن ضّم أخصائيني من النساء واملعنيني بالشؤون الصحية
 ؛"اخلربة الذين تعّينهم سلطة خمتصة

صات صُّ التخوتعدُّد خلفية االنتماءاتهذه التوصية، وتشري أيضا إىل استصواب أن يراعى تنوع  تؤّيد نيوزيلندا[ 
 ] خمتصةسلطةنها أي ّي اليت تعاهليئة التفتيشيةضمن 

  تقدمي تقرير كتايب إىل السلطة املختّصة، يتضمَّن أن يعقب أي تفتيش  وجوب تقتضيإضافة فقرة فرعية جديدة
ؤسسات واإلدارات العقابية للقانون الوطين واملعايري الدولية ذات الصلة، ويتضمَّن كذلك تقييماً ملدى امتثال امل

توصيات بشأن خطوات اإلصالح املطلوب تنفيذها لتحسني االمتثال، ووجوب نشر نتائج تقرير التفتيش، باستثناء 
 .البيانات الشخصية اخلاصة بأيِّ سجني مل يقدِّم موافقته الصرحية على نشرها

 القـرار بنـشر أي تقريـر مـن عدمـه جيـب أن               نَّحيـث املبـدأ، لكنـها تقتـرح توضـيح أ          هذه التوصية، مـن      تؤّيد أستراليا[ 
 إىل احتمـال وجـود أسـباب مـشروعة لعـدم            نيوزيلنـدا ل إليه مـن نتـائج؛ وتنبِّـه         صَّيستند إىل الغرض من التقرير وما يتو      
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، للهيئـة التفتيـشية  بالعمـل الـشامل   العـام   إبالغ اجلمهـور   كافياًنشر بعض نتائج عمليات تفتيش معينة أو كلها؛ وُيعترب  
 ])٣٣(مبا يف ذلك النتائج اليت تتوصل إليها

 ]تقترح قصر نشر نتائج التفتيش على التقارير املقدمة من هيئات التفتيش اخلارجية فرنسا[ 

  ]هذه التوصية تؤّيد النرويج[ 
        
عمليات [ تفتيش منتظم)] املقترح املشترك[(آلية من أجل [ هناك ]تكون[ كونيجيب أن )] املقترح املشترك() ١([ -٥٥

 به مفتشون مؤهلون ذوو خربة ُيكلَّفملؤسسات السجون وخدماهتا، )] املقترح املشتركاستعاضة اقترحها  (تفتيش منتظمة
اجب االستيقان من كون هذه وعلى هؤالء املفتشني بوجه خاص و. سلطة خمتصة)] املقترح املشترك (أو تنتدهبم[تعينهم 

وجيب أن يتألف [. املؤسسات تدار طبقا للقوانني واألنظمة وعلى قصد حتقيق أهداف اخلدمات التأديبية واإلصالحية
وكذلك أجهزة تفتيش خارجية على أساس تكاملي على أن ) داخلية(نظام التفتيش، يف صورته املثالية، من هيئات حكومية 

  )]الربازيل (.ارجية مستقلة عن السلطة القائمة على إدارة أماكن االحتجاز أو احلبستكون أجهزة التفتيش اخل
    
  )املقترح املشترك( )٣(و) ٢ (-٥٥[
  :جيب أن ُيسمح للمفتشني مبا يلي) ٢([

الوصول إىل مجيع املعلومات، مبا فيها املعلومات بشأن أعداد األشخاص احملرومني من حريتهم وأماكن   )أ(
اقعها، إىل جانب مجيع املعلومات ذات الصلة مبعاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، مبا فيها االحتجاز ومو

  ظروف االحتجاز؛
، مبا يف ذلك القيام بزيارات غري معلنة، مببادرة املراد زيارهتااختيار أماكن االحتجاز القيام حبرية بصالحية   )ب(

  ن جيرون مقابالت معهم؛منهم، واختيار األشخاص احملرومني من حريتهم الذي
  صالحية إجراء مقابالت على انفراد ويف سرية تامة مع األشخاص احملرومني من حريتهم أثناء الزيارات؛    )ج(
، تتضمن تقييما ملدى امتثال املؤسسات واإلدارات العقابية للقانون الوطين [تقدمي توصيات إىل السلطات املختصة   )د(

، وكذلك خطوات اإلصالح املطلوب تنفيذها لتحسني االمتثال، مع وجوب نشر واملعايري الدولية ذات الصلة
  ؛)]الربازيل( موافقته الصرحية على نشرها يقدِّمنتائج التقييم، باستثناء البيانات الشخصية اخلاصة بأي سجني مل 

  ].٥٥ن قواعد بانكوك القاعدة  م٢٥ القاعدة تستكملوفيما خيص احلاجات اخلاصة للنساء فيما يتعلق بعمليات التفتيش، ) ٣(
  

───────────────── 
توّد األمانة أن تشري إىل أنه وفقاً ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالتقّصي والتوثيق الفعاليني بشأن التعذيب  )33( 

ينبغي إعالن نتائج ) A/RES/55/89(نسانية أو املهينة الإضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الوغريه من 
  ).٢(عمليات التقصِّي والتحقيق اليت تتناول التعذيب وإساءة املعاملة املبدأ 
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  )املقترح املشترك( مكرَّراً -٥٥[
 اليت حتكم املطبقةوالسياسات واإلجراءات التنظيمية د بالقوانني واللوائح يُّنظم داخلية لرصد وتوثيق مدى التقُتعتمد ) ١([

خيص إعداد التقارير وإجراء إدارة وتسيري مثل تلك املؤسسات، مع حتديد مسؤوليات املوظفني، وتتضمن إجراءات فيما 
التحقيقات على أن حتال إىل السلطات القانونية، لدى االقتضاء، مزاعم التعذيب أو االستخدام املفرط للقوة أو االنتهاكات 

  .وتتاح هذه النظم الداخلية للمفتشني. األخرى
 مبا يف ذلك بشأن االنتهاكات، باحلماية من  املعلومات،يقدٍِّمونحيظى السجناء أو املوظفون أو املفتشون أو غريهم ممن ) ٢(

   ].زالء اآلخرون املرفق، مبن فيهم املوظفون والنمن االنتقام على يد أفراد 
    

  اجلزء الثاين
  قواعد تنطبق على فئات خاصة

    
    السجناء املدانون‐ألف

  مبادئ توجيهية
ن يؤخذ هبا يف إدارة السجون واألهداف اليت جيب أن هتدف املبادئ التوجيهية التالية إىل تبيان الروح اليت ينبغي أ -٥٦

  . من هذا النص١تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد يف املالحظة التمهيدية رقم 
    

 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حددها للتنقيح مسائل - )١( ٦٠ والقاعدة ٥٩- ٥٧ القواعد

 
 اليت تعدَّل ٦ من مواضعها األصلية وإدراجها يف القاعدة ٦٠ من القاعدة ١ والفقرة ٥٩ إىل ٥٧نقل القواعد من 

 ".املبادئ األساسية"ليصبح عنواهنا 

) إفرادية املعاجلة (٦٣والقاعدة ) إعادة التأهيل االجتماعي (٦١هذه التوصية، وتقترح أيضا نقل القواعد  تؤّيد فنلندا[ 
   هذه التوصية بقدر تعلقها بالقواعد نيوزيلندا تؤّيدولتصبح قواعد عامة التطبيق؛ ) الرعاية الالحقة (٦٤والقاعدة 

٥٩‐٥٧[  
      
عن )] الربازيلاستعاضة اقترحتها  (الشخص الذي انتهك القانون[ اجملرم وغريه من التدابري اآليلة إىل عزل َس احلبنَّإ -٥٧

ولذلك ال ينبغي لنظام . هالعامل اخلارجي تدابري مؤملة بذات كوهنا تسلب الفرد حق التصرف بشخصه حبرمانه من حريت
 هذاويف [. السجون، إال يف حدود مربرات العزل أو احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم من اآلالم املالزمة ملثل هذه احلال

األشخاص يف السجون عقوباهتم يف /السياق، ميكن النظر يف إمكانية أن يقضي األشخاص احملرومون من حريتهم
 بيوهتم، يف احلاالت والظروف اليت تنص عليها تشريعات كل بلد، وذلك من أجل منح األولوية املؤسسات األقرب إىل/السجون
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  .  من أشكال إعادة اإلدماج االجتماعيباعتباره شكالًلوحدة األسرة والسعي إىل إعادة دمج أولئك األشخاص يف اجملتمع 
  )]املكسيك (.اء اآلخرين الذين يتطلبون تدابري أمنية خاصة هذا احلكم يف حالة اجلرمية املنظَّمة أو فيما خيص السجنيطّبقوال 

    
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٥٧[

وال يقيِّد إنفاذ احلبس حقوق السجني وظروفه على أي حنو آخر عدا املنصوص عليه يف . يعين احلبس فقدان احلرية أو تقييدها
على السجني عند احلد األدىن الضروري واملتناسب مع وتكون القيود املفروضة . القانون أو ما هو ضروري لصون األمان
  ].اهلدف املشروع الذي فُرضت من أجله

واهلدف الذي يربر عقوبة احلبس وغريها من تدابري احلرمان من احلرية هو يف هناية املطاف محاية اجملتمع من  -٥٨
لوصول، حىت أقصى مدى مستطاع، إىل وال سبيل إىل بلوغ مثل هذا اهلدف إال إذا استخدمت فترة احلبس ل. اجلرمية
وهو يعود إىل اجملتمع ال )] السلفادوراستعاضة اقترحتها  (السجني)] [الربازيلاستعاضة اقترحتها  (الشخص[ اجملرمجعل 

  .راغبا يف العيش يف ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته جبهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك
    
  )افنلند(  معادة صياغتها-٥٨[

صوب حياة خالية من اجلرمية بعد يف سعيه  يف محاية اجملتمع من اجلرمية ودعم السجني ومسوغهويكمن الغرض من احلبس 
  ].اإلفراج عنه

 الصحية والتدريبية والرياضية[ اإلصالحيةوطلبا هلذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعني جبميع الوسائل  -٥٩
والروحية )] الربازيلاستعاضة اقترحتها  (واالجتماعية واملهنية[ واألخالقيةوالتعليمية )] املكسيكاستعاضة اقترحتها (

وغريها وجبميع طاقات وأشكال املساعدة املناسبة املتاحة له، ساعيا إىل تطبيقها على هدى مقتضيات العالج الفردي 
  .)]الربازيلاستعاضة اقترحتها  (لألشخاص[ للسجناء

    
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٥٩[

وُتَعدُّ خطط فردية من أجل تنفيذ العقوبة فيما خيص كل . جيب أن يعاَمل السجناء على حنو فردي استنادا إىل حاجاهتم احملددة
مبدأ (ن التخطيط الفردي من أجل إدارة حياة السجني احلركة التدرجيية عرب نظام السجن مَّ ويتض).مبدأ اإلفراد(سجني 
 والتعليم وإعادة التأهيل واألنشطة األخرى املنظَّمة يف السجن هو تعزيز االندماج االجتماعي والغرض من العمل). التدرج

  ].للسجناء يف اجملتمع بعد اإلفراج عنهم
ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إىل تقليص الفوارق اليت ميكن أن تقوم بني حياة السجن واحلياة  )١( -٦٠

  .هتبط حبس املسؤولية لدى السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشريةاحلرة، واليت من شأهنا أن 
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  )فنلندا( معادة صياغتها) ١( -٦٠[
  ]).مبدأ التطبيع(جيب ترتيب حياة السجن لتقريبها قدر اإلمكان من واقع احلياة يف اجملتمع 

    
  )إسبانيا( مكرَّراً) ١( -٦٠[

ستحدث نظام تصاريح خروج متهيدا للحياة احلرة يف املستقبل من أجل ، ُي)٢ (٤٤بصرف النظر عن أحكام القاعدة 
  ].السجناء الذين يقدِّمون ضمانات حبسن استخدام تلك التصاريح

ومن املستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إىل اختاذ التدابري الضرورية لكي تضمن للسجني عودة تدرجيية  )٢(
دف ميكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خالل مرحلة متهد إلطالق سراح السجني تنظم يف إىل احلياة يف اجملتمع، وهذا ه

السجن نفسه أو يف مؤسسة أخرى مالئمة، أو من خالل إطالق سراح حتت التجربة مع إخضاعه لضرب من اإلشراف 
  .والرقابة وال جيوز أن يعهد به إىل الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة

    
  )الربازيل( مكرَّراً -٦٠[

  ].يودع السجناء يف سجون قريبة من بيوهتم أو أماكن إعادة اإلدماج االجتماعي
 على - على نقيض ذلك -وال ينبغي، يف معاجلة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن اجملتمع، بل  -٦١

ستطاع، إىل املؤازرة اليت ميكن أن توفرها هيئات وعلى هذا اهلدف ينبغي اللجوء، بقدر امل. كوهنم يظلون جزءا منه
وجيب أن يكون هناك مساعدون . اجملتمع احمللى ملساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل االجتماعي للسجناء

ناط هبم مهمة إدامة وحتسني كل صالت السجني املستصوبة بأسرته ُت و،اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز
كما جيب أن تتخذ، إىل أقصى احلدود املتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، . مات االجتماعية اجلزيلة الفائدةوباملنظ

  .تدابري حلماية ما للسجني من حقوق تتصل مبصاحله املدنية وبتمتعه بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية
الشخص [حتاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى السجني وعلى اخلدمات الطبية يف مؤسسة السجن أن  -٦٢

ر للسجني فّوجيب، على هذا اهلدف، أن تو. يله، وأن تعاجلها حىت ال تكون عقبة دون إعادة تأه)]املكسيك (احملروم من احلرية
 وأن ،صحية قد أوصوا بتلك اخلدمات، شريطة أن يكون موظفو الرعاية ال[مجيع اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسانية الضرورية 

  .)]الربازيل (يكون العالج املزمع تقدميه قد مت شرحه للمريض
    
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٦٢[

.  البدنية أو العقلية اليت قد يعاين منها السجنيالعلل الطبية يف السجون إىل كشف وعالج األمراض أو دوائر اخلدماتتسعى 
  ].املتاحة يف اجملتمعاخلدمات  الغرض مجيع اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسية الالزمة، مبا يف ذلك تلك وُتقدَّم إىل السجني هلذا
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 اإلنفاذ الكامل هلذه املبادئ يتطلب إفرادية املعاجلة، وبالتايل يقتضي األخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء نَّإ )١( -٦٣
ى مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن جتد فيها العالج وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات عل. يف فئات

  .الذي يناسبها
 من نَّبات األمن بالنسبة لكل فئة، بل إر يف كل مؤسسة نفس القدر من متطلفّوليس من الضروري أن يتو )٢(

هنا ال والسجون املفتوحة األبواب، بسب كو. املستصوب أن تتفاوت درجات هذا األمن تبعا الحتياجات خمتلف الفئات
 انضباط السجني نفسه، توفر، يف حالة انتقاء السجناء علىتقيم حواجز أمن مادية حتول دون اهلرب، بل تعتمد يف ذلك 

  .املرشحني هلذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة إلعادة تأهيلهم
 من الكثرة حبيث يعرقل ويستصوب، يف حالة السجون املغلقة األبواب، أال يكون عدد املسجونني يف كل منها )٣(

والرأي يف بعض البلدان أنه ال ينبغي هلذا العدد يف السجون املذكورة أن يتجاوز اخلمسمائة أما يف . إفرادية املعاجلة
  .السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عدد املسجونني صغريا بقدر املستطاع

آلة احلجم حبيث ال يستطاع أن توفر فيها التسهيالت على أنه ليس من املستصوب إقامة سجون تكون من فرط ض )٤(
  .املناسبة
ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة . وال ينتهي واجب اجملتمع بإطالق سراح السجني -٦٤

يله على أن توفر للسجني الذي استرد حريته رعاية ناجعة، هتدف إىل ختفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأه
  .للعودة إىل مكانه من اجملتمع

    
  املعاجلة

 إن اهلدف من معاجلة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرمهم من احلرية جيب أن يكون، )]إسبانيا ()١([ -٦٥
بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكساهبم العزمية على أن يعيشوا يف ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاهتم جبهدهم، 

وجيب أن خيطط هذا العالج حبيث يشجع احترامهم لذواهتم وينمي لديهم حس . وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزمية
  .املسؤولية

    
  )إسبانيا() ٢( -٦٥[

لتنفيذ برامج عالج جيب القيام خبطوات استنادا إىل األوضاع السائدة يف كل بلد وبغية احلد من انتشار معاودة اإلجرام، 
جلة االضطرابات السلوكية اليت تكمن يف منشأ عدد من اجلرائم مثل االرهتان للمخّدرات والعنف اجلنساين وانتهاك حمددة ملعا

  ].احلرية اجلنسية
الرعاية الدينية يف البلدان اليت وطلبا هلذه املقاصد، جيب أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة، وال سيما  )١( -٦٦

التعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد املهين، وأساليب املساعدة ) الربازيلته حذف اقترح[ يستطاع فيها ذلك، و
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، تبعا لالحتياجات الفردية لكل وتنمية الشخصيةاالجتماعية اإلفرادية، والنصح يف جمال العمالة، والرياضة البدنية 
، وقدراته ومواهبه )]الربازيل حذف واستعاضة اقترحتهما (الشخصي[ االجتماعي واجلنائيسجني، مع مراعاة تارخيه 

  .اجلسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطالق سراحه
وجيب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، وىف أقرب  )٢(

 إليها يف الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول خمتلف اجلوانب املشار
  . يف األمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجني اجلسدية والذهنيةطبيب متخصصتقريرا يضعه 

وجيب أن يستكمل هذا امللف بكل . توضع التقارير وغريها من الوثائق املناسبة املتعلقة بالسجني يف ملف فردى )٣(
  . الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إىل ذلكعلىى حنو جيعل املوظفني املسؤولني قادرين جديد، وأن يصنف عل

    
  التصنيف الفئوي وإفرادية العالج

  :تكون مقاصد التصنيف الفئوي  -٦٧
استعاضتان اقترحتهما ( حبسب، [ ح، بسببجَّرُي املسجونون الذين عن اآلخرين أولئكأن ُيفصل   -أ  

 حباجة إىل أن يكونوا، [ أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثري سيئ عليهمماضيهم اجلنائي )] الربازيل
  ؛)]الربازيلاستعاضة اقترحتها  (احلماية

  .أن ُيصنَّف املسجونون يف فئات، بغية تيسري عالجهم على هدف إعادة تأهيلهم االجتماعي  -ب  
  )]الربازيل (.فئةأن ُترصد أنشطة كل   - ج[  

  . فئات املسجونني، بقدر اإلمكان، سجون خمتلفة أو أقسام خمتلفة يف السجن الواحدستخدم لعالج خمتلفُت -٦٨
وبعد دراسة يوضع من أجل كل سجني حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، يف أقرب وقت ممكن بعد وصوله  -٦٩

ل احتياجاته الفردية ، برنامج عالج يتم إعداده يف ضوء املعلومات املكتسبة حو)]الربازيلحذف اقترحته [ شخصيته
  .وقدراته ومزاجه النفسي

    
  االمتيازات

وائم خمتلف فئات املسجونني وخمتلف مناهج العالج بغية تشجيع السجناء ُتنشأ يف كل سجن أنظمة امتيازات ُت -٧٠
  .على حسن السلوك وتنمية حس املسؤولية لديهم وحفزهم على االهتمام بعالجهم واملؤازرة فيه

    
  العمل

  .ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة )١( -٧١
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يفرض العمل على مجيع السجناء احملكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية )] نيوزيلنداإضافة اقترحتها  (جيوز أن[ )٢(
  .كما حيددها الطبيب

    
  )فنلندا( )٢ (-٧١[

البدنية السجني  لياقةعناية خاصة لتحديد مدى ت إشرافه ل حتّهأو ممرض مؤاملمارس يويل الطبيب لدى فحص أي سجني، 
  ].والعقلية للعمل واملشاركة يف األنشطة األخرى اليت ُتنظم يف السجن

  . لتشغليهم طوال يوم العمل العاديير للسجناء عمل منتج يكففّيو )٣(
    
  )نيوزيلندا( معادة صياغتها) ٣ (- ٧١[

وغريه من األنشطة البّناءة، مبا يف ذلك برامج إعادة التأهيل، طوال يوم العمل ينخرط السجناء، قدر اإلمكان، يف العمل 
  ].العادي

يكون هذا العمل، إىل أقصى احلدود املستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجني على تأمني عيشه بكسب  )٤(
  .شريف بعد إطالق سراحه

  .فاع به، وال سيما الشبابر تدريب مهين نافع للسجناء القادرين على االنتفّيو )٥(
تتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشى مع االختيار املهين السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنضباط فيه، إمكانية  )٦(

  .اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به
اثلة خارج السجن، يتم تنظيم العمل وطرائقه يف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان من األعمال املم )١( -٧٢

  .بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية الطبيعية
 مصلحة السجناء وتدريبهم املهين ال جيوز أن يصريا خاضعني ملقصد حتقيق ربح مايل من وراء العمل يف نَّإال أ )٢(

  .السجن
  .ومزارعهيفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، ال املقاولون اخلاصون، بتشغيل مصانعه  )١( -٧٣

. حني يستخدم السجناء يف أعمال ال ختضع لسلطان اإلدارة، يتوجب أن يكونوا دائما حتت إشراف موظفي السجن )٢(
وما مل يكن العمل حلساب إدارات حكومية أخرى، يتوجب على األشخاص الذين يقدم هلم أن يدفعوا لإلدارة كامل 

  .جية السجناءاألجر الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتا
  .تتخذ يف مؤسسات السجون نفس االحتياطات املفروضة حلماية سالمة وصحة العمال األحرار )١( -٧٤
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تتخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية، بشروط ال تكون أقل مؤاتاة من تلك اليت  )٢(
  .مينحها القانون للعمال األحرار

قصى لساعات العمل اليومي واألسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة األنظمة أو حيدد العدد األ )١( -٧٥
  .العادات احمللية املتبعة يف جمال استخدام العمال األحرار

يشترط يف حتديد الساعات املذكورة أن يترك يوما للراحة األسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغريه من األنشطة  )٢(
  .عالج السجناء وإعادة تأهيلهماملقتضاة كجزء من 

  .يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف )١( -٧٦
جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على األقل من أجرهم يف شراء أشياء مرخص هبا الستعماهلم  )٢(

  .الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إىل أسرهتم
 على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر حبيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجني وجيب أن ينص النظام أيضـا )٣(

  .لدى إطالق سراحه
    

  التعليم والترفيه
الديين يف تتخذ إجراءات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة منه، مبا يف ذلك التعليم  )١( -٧٧

، وجيب أن يكون تعليم )]الربازيلاستعاضة اقترحتها  (ية روح املواطنة الصاحلةاهلادف إىل تنم[ البلدان اليت ميكن فيها ذلك
  .ه إليه اإلدارة عناية خاصةّجألميني واألحداث إلزاميا، وأن توا
متناسقا مع نظام )] الربازيلاستعاضة اقترحتها [ ، يف حدود املستطاع عمليا،تعليم السجناء] ُيفضَّل أن يكون[ جيعل )٢(

  .ام يف البلد، حبيث يكون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناءالتعليم الع
وتكفل اإلدارة حق [.  يف مجيع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدين والعقلي، أنشطة تروحيية وثقافيةتنظَّم -٧٨

  )]املغرب (.السجني يف اإلبداع الفين والفكري
    

  لرعاية بعد السجنالعالقات االجتماعية وا
  .تبذل عناية خاصة لصيانة وحتسني عالقات السجني بأسرته، بقدر ما يكون ذلك يف صاحل كال الطرفني -٧٩
يوضع يف االعتبار، منذ بداية تنفيذ احلكم، مستقبل السجني بعد إطالق سراحه، ويشجع ويساعد على أن  -٨٠

خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصاحل أسرته وتيسري يواصل أو يقيم، من العالقات مع األشخاص أو اهليئات 
  .إعادة تأهيله االجتماعي
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على اإلدارات واهليئات احلكومية أو اخلاصة، اليت تساعد اخلارجني من السجن على العودة إىل احتالل  )١( -٨١
لضرورية، وعلى املسكن مكاهنم يف اجملتمع، أن تسعى بقدر اإلمكان جلعلهم حيصلون على الوثائق وأوراق اهلوية ا
 لوصوهلم إىل وجهتهم يوالعمل املناسبني، وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل، وأن توفر هلم من املوارد ما يكف

  .ولتأمني أسباب العيش هلم خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق سراحهم
 دخول السجن وااللتقاء بالسجناء، وجيب أن جيب أن تتاح للممثلني الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية )٢(

  .يستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية تنفيذ عقوبته
  .قة بقدر اإلمكان كيما ينتفع جبهودها على أفضل وجهّسيستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو من )٣(

    
 املصابون باجلنون والشذوذ العقلي  ‐باء

  األشخاص املصابون )] [السلفادوراستعاضة اقترحتها  (النفسانيةاملرضية  النفسية واحلاالتبالسجناء املصابون [
  استعاضة اقترحتها  (السجناء املصابون بأمراض عقلية)] [كرواتيااستعاضة اقترحتها  (بأمراض واضطرابات عقلية

  )]جنوب أفريقيا والربازيل
    

 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق حدَّدها للتنقيح مسائل - ٨٣و ٨٢ القاعدتان

 
  الوارد " خمتل العقل" باء، ومصطلح -يف عنوان اجلزء الثاين" املصابون باجلنون والشذوذ العقلي"االستعاضة عن العنوان

 .٢الوارد يف الفقرة " املصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى"، وتعبري ١يف الفقرة 

 
 ]هذا املقترح تؤّيد كرواتيا ويقياوجنوب أفر السلفادور والربازيل[ 
 حبكم ينطبق ٨٣ و٨٢مقترح املقرِّر اخلاص املعين بالتعذيب ذا الصلة، أي االستعاضة عن القاعدتني  تؤّيد النرويج[ 

 الذين جيب أن ُيمنحوا احلق يف السكن مع عموم نزالء السجون على قدم ،على مجيع األشخاص ذوي اإلعاقات
زالء؛ وجيب إضافة املزيد من  أن يستفيدوا من مجيع الربامج واخلدمات املتاحة لسواهم من الناملساواة مع اآلخرين و

  ]اإلشارات إىل احلقوق املكرَّسة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
        
جنوب استعاضة اقترحتها  (مريض عقليا[ خمتل العقلال جيوز احتجاز الشخص يف السجن إذا ظهر أنه  )١( -٨٢
استعاضة  (مصاب بأمراض عقلية)] [كرواتيااستعاضة اقترحتها  (يعاين من أمراض أو اضطرابات عقلية حادة)] [يقياأفر

)] الربازيلاستعاضة اقترحتها  (مركز للصحة[ مستشفى لألمراض، بل جيب اختاذ ترتيبات لنقله إىل )]الربازيلاقترحتها 
  .العقلية بأسرع ما ميكن
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استعاضة  (أو اضطرابات)] [جنوب أفريقيا والربازيلحذف اقترحته [ أو ظواهر شذوذض يوضع املصابون بأمرا )٢(
من جانب موظفي الرعاية [ طبيةيف مصحات متخصصة حتت إدارة عقلية أخرى حتت املراقبة والعالج )] كرواتيااقترحتها 
  .)]الربازيلاستعاضة اقترحتها  (الصحية

موظفي الرعاية الصحية إىل أن يتم [ طيب خاص السجن، حتت إشراف يوضع هؤالء األشخاص، طوال بقائهم يف )٣(
  .)]الربازيلاستعاضة اقترحتها  (مأوى مالئمنقلهم إىل 

الصحة العقلية [يف السجون أن تكفل عالج )] الربازيلاستعاضة اقترحتها  (الصحية[ الطبية أو النفسانيةعلى اإلدارة  )٤(
  .لسجناء اآلخرين الذين حيتاجون إىل مثل هذا العالجمجيع ا)] الربازيلإضافة اقترحتها (لـ

 عالج الصحة العقلية[من املستحسن أن تتخذ، باالتفاق مع األجهزة املختصة، تدابري ملواصلة العالج النفساين  -٨٣
ق له بعد إطال )]الربازيلحذف اقترحته ( نفسانيةللسجني ولتقدمي مساعدة اجتماعية )] الربازيلاستعاضة اقترحتها (

  .سراحه عند الضرورة
    

    املوقوفون واحملتجزون رهن احملاكمة‐جيم
  

على أي شخص مت توقيفه أو حبسه بسبب خمالفة لقانون العقوبات " متهم"يف الفقرات التالية تطلق صفة  )١( -٨٤
  .ووضع يف عهدة الشرطة أو السجن ولكنه مل حياكم ومل حيكم عليه بعد

  . ويعامل على هذا األساسبريءيفترض يف املتهم أنه ) ٢(
دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة حبماية احلرية الفردية أو اليت تنص على اإلجراءات الواجبة االتباع إزاء  )٣(

  .املتهمني، جيب أن يتمتع هؤالء بنظام معاملة خاص حتدد القواعد الواردة أدناه عناصره األساسية
  .اء احملكوم عليهميفصل املتهمون عن السجن )١( -٨٥

  .وجيب من حيث املبدأ أن حيتجزوا يف مؤسسات منفصلة. يفصل املتهمون األحداث عن البالغني )٢(
  .يوضع املتهمون يف غرف نوم فردية، ولكن رهنا مبراعاة العادات احمللية املختلفة تبعـا للمناخ -٨٦
 النظام يف املؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على للمتهمني إذا رغبوا يف ذلك، يف احلدود املتفقة مع حسن سري -٨٧

فإذا مل يطلبوا ذلك . نفقتهم بأن حيصلوا على طعامهم من اخلارج إما بواسطة اإلدارة أو بواسطة أسرهتم أو أصدقائهم
  .كان على اإلدارة أن تتكفل بإطعامهم

  .يسمح للمتهم بارتداء ثيابه اخلاصة إذا كانت نظيفة والئقة )١( -٨٨
  .ما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن اللباس املوحد الذي يرتديه احملكوم عليهمأ )٢(
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  .فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه. جيب دائمـا أن يعطى املتهم فرصة للعمل، ولكن ال جيوز إجباره عليه -٨٩
دود املتفقة مع صاحل إقامة العدل ومع أمن ص لكل متهم بأن حيصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وىف احلّخير -٩٠

  .السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغريها من وسائل قضاء الوقت
ص للمتهم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص، إذا كان لطلبه مربر معقول وكان قادرا على ّخير -٩١

  .دفع النفقات املقتضاة
يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيالت املعقولة لالتصال بأسرته  -٩٢

وأصدقائه وباستقباهلم، دون أن يكون ذلك مرهونـا إال بالقيود والرقابة الضرورية لصاحل إقامة العدل وأمن السجن 
  .وانتظام إدارته

      
 :الثاين اجتماعه يف اخلرباء فريق هاحدَّد للتنقيح مسائل - ٩٣ القاعدة

 املستعملة يف املعايري والقواعد الدولية األحدث عهدا اليت تتناول حصول احملتجزين على املشورة اللغوية  الصيغة تكرار
 القانونية، مبا يف ذلك كفالة هذا احلق دون إبطاء أو اعتراض ويف سّرية تامة، وعدم تعليقه أو تقييده إالَّ يف ظروف
 .استثنائية حيدِّدها القانون أو اللوائح القانونية، حينما تستدعي الضرورة ذلك للحفاظ على األمن وحسن سري النظام

ملقرِّر اخلاص من ا كال من التوصية واملقترح ذا الصلة النرويج تؤّيد، وعلى حنو مماثلهذه التوصية؛  تؤّيد الربازيل[ 
ين واملعتقلني والسجناء واملشتبه هبم واملتهمني واملدانني، يف مجيع مراحل عملية املعين بالتعذيب، أي منح مجيع احملتجز

  ]العدالة اجلنائية، متثيال قانونيا مستقال وفعاال من اختيار احملتجز، إذا توافر، وخالفا لذلك على نفقة الدولة
      
نون على هذه كمة جمانـا حني ينص القانه احملّيعن نفسه، بأن يطلب تسمية حمام تعص للمتهم، بغية الدفاع ّخير -٩٣

وعلى هذا القصد حيق له أن يعطى . ى زيارات حماميه إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سريةقّاإلمكانية، وبأن يتل
وجيوز أن تتم املقابالت بني املتهم وحماميه على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، . أدوات للكتابة إذا طلب ذلك

  .تكون على مرمى مسعهولكن دون أن 
    
  )فنلندا(  معادة صياغتها-٩٣[

وتقدَّم مجيع التسهيالت الالزمة ملساعدة املتهمني إلعداد . يبلَّغ املتهمون صراحة حبقهم يف احلصول على املشورة القانونية
ساعدة قانونية جمانية حيثما وحيق للمتهم اختيار ممثله القانوين وُيسمح له بطلب م. دفاعهم ولالجتماع مع ممثليهم القانونيني

وجيوز أن تكون الزيارات بني السجني . وُيسمح للمتهم بتلقّي زيارات سرية من مستشاره القانوين. يتوفر هذا العون
وجيوز للسلطة القضائية، يف ظروف استثنائية، أن تأذن . ومستشاره القانوين على مرمى البصر ولكن ليس على مرمى السمع

وُتقدَّم للسجني األجنيب مساعدة . ك السرية ملنع جرمية خطرية أو انتهاكات رئيسية لسالمة السجن وأمنهبفرض قيود على تل
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وُتوفَّر للسجني الذي يستخدم لغة اإلشارة أو حيتاج خدمات الترمجة الشفوية بسبب إعاقة . الترمجة، حيثما كان ذلك ممكنا
  ].حريريةاملساعدة الالزمة على صعيد الترمجتني الشفوية والت

    
  )الربازيل( مكرَّراً - ٩٣[

  ].ويكون االتصال مع املستشار القانوين سريا وال ُيعترض.  سبل احلصول على املشورة القانونية دومنا تأخريللمسجوننيتتاح 
    

    السجناء املدنيون‐دال
  

   أية دعوى أخرى غري جزائية، يف البلدان اليت جييز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من احملكمة يف -٩٤
ال جيوز إخضاع املسجونني على هذا النحو ألية قيود أو ألية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هرهبم 

وجيب أال تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك املمنوحة للسجناء غري احملاكمني باستثناء أنه ميكن . وللحفاظ على األمن
  .إجبارهم على العمل

    
    األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون هتمة‐هاء

  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يتمتع األشخاص املوقوفون أو ٩دون اإلخالل بأحكام املادة  -٩٥

 كذلك. من اجلزء الثاين" جيم"احملتجزون دون أن توجه إليهم هتمة بذات احلماية اليت يضمنها اجلزء األول والفرع 
من اجلزء الثاين حينما كان من املمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على " ألف"تنطبق عليهم األحكام املناسبة من الفرع 

 إعادة التعليم أو إعادة التأهيل ميكن على نَّ أال يتخذ أي تدبري يفترض ضمنا أ، شريطةهذه الفئة اخلاصة من احملتجزين
  .)]الربازيلحذف اقترحته ( دانوا بأية جرمية جزائيةأي حنو أن يكونا مناسبني ألشخاص مل ي

  


