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  الدورة اخلامسة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول األعمال١٠٥البند 
        منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابري غري االحتجازيـة              
  )قواعد بانكوك(للمجرِمات 

  
  مذكرة من األمانة العامة    

/  متـوز  ٢٢ املـؤرخ    ٢٠١٠/١٦مبوجب قراره   أوصى اجمللس االقتصادي واالجتماعي،       
  :، بأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع القرار التايل٢٠١٠يوليه 

  املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة         األممقواعد   
  )قواعد بانكوك(للُمجرِمات 

 ،إن اجلمعية العامة  

جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة   معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف  إذ تــستذكر  
صلة يف املقام األول مبعاملة السجناء، وخصوصا القواعد النموذجيـة الـدنيا            تاجلنائية، امل 

 وإجـــراءات التنفيـــذ الفّعـــال للقواعـــد النموذجيـــة الـــدنيا ملعاملـــة ،)١(ملعاملـــة الـــسجناء

__________ 
ألمم املتحدة،  ات ا منشور (الصكوك العاملية :  اجلزء األول  ،، اجمللّد األول  صكوك دولية جمموعة  : حقوق اإلنسان   )١(  

  .٣٤ الرقم ياء، الباب، ))األولاجمللّد األول، اجلزء  (A.02.XIV.4بيع رقم امل
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 شـكل   وجمموعة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص اخلاضـعني ألي          )٢(السجناء،
 ،)٤( واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء،)٣(من أشكال االحتجاز أو السَّجن

ــستذكر   ــضاً وإذ ت ــة     أي ــع اجلرمي ــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال من  مع
ــة   ــة اجلنائي ــصلةوالعدال ــم    املت ــسَّجن، وخــصوصا قواعــد األم ــدائل ال ــام األول بب  يف املق

ــدابري     ــدنيا للت ــة ال ــة  املتحــدة النموذجي ــري االحتجازي ــو (غ ــد طوكي ــادئ )٥()قواع ، واملب
 ،)٦( يف املسائل اجلنائيةاإلصالحيةاألساسية الستخدام برامج العدالة 

ــستذكر كــــذلك    ــا وإذ تــ ــؤرخ ٥٨/١٨٣ قرارهــ  / كــــانون األول٢٢، املــ
، الذي دعت فيه احلكومات واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة       ٢٠٠٣ ديسمرب

إيـالء املزيـد    ملعنية حبقوق اإلنسان واملنظمـات غـري احلكوميـة إىل           واملؤسسات الوطنية ا  
سألة النساء يف السجون، مبن يف ذلك أطفال النـساء يف الـسجون، بغيـة               مل من االهتمام 

 املمكنة ملعاجلتها، والسبل األساسيةحتديد املشاكل 

ذ تأخـ و يف قواعـد طوكيـو،       انـصوص عليهـ   املجن  بدائل الـسَّ  ل تويل االعتبار وإذ     
ــسانية   ــار اخلــصوصيات اجلن ــثلن  يف االعتب ــاليت مي ــساء ال ــة،   للن ــة اجلنائي ــام نظــام العدال أم

يترتب علـى تلـك اخلـصوصيات مـن حاجـة إىل إعطـاء األوليـة لتطبيـق التـدابري غـري                       وما
 ،االحتجازية عليهن

ــا    ــا وإذ تــــضع يف اعتبارهــ ــؤرخ ٦١/١٤٣ قرارهــ ــانون األول١٩، املــ  / كــ
ت فيـه الـدول علـى القيـام جبملـة أمـور ومنـها اختـاذ تـدابري                   ، الذي حثَّ  ٢٠٠٦ ديسمرب

إجيابية ملعاجلة األسباب البنيوية للعنـف جتـاه املـرأة، وتعزيـز اجلهـود الوقائيـة الـيت تعـاجل                    
املمارسات واملعايري االجتماعية التمييزية، مبا فيها اجلهـود املتعلقـة بالنـساء الـاليت يلـزم                

لسياسات الرامية إىل التصّدي للعنـف، كنــزيالت        إيالؤهن اهتماما خاصا لدى وضع ا     
 املؤسسات العقابية أو املرافق االحتجازية،

ــضا    ــا أيــ ــضع يف اعتبارهــ ــا وإذ تــ ــؤرخ ٦٣/٢٤١ قرارهــ ــانون ٢٤، املــ  كــ
، الــذي أهابــت فيــه جبميــع الــدول أن توّجــه االنتبــاه إىل وطــأة  ٢٠٠٨ديــسمرب /األول

__________ 
  .، املرفق١٩٨٤/٤٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٢(  
  .، املرفق ٤٣/١٧٣قرار ال  )٣(  
  .، املرفق٤٥/١١١قرار ال  )٤(  
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار ال  )٥(  
  .، املرفق٢٠٠٢/١٢االقتصادي واالجتماعي قرار اجمللس   )٦(  
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ل، وأن ُتعــىن، علــى وجــه اخلــصوص،  تــأثري اعتقــال الوالــدين وســجنهما علــى األطفــا  
ــال      ــع واألطفـ ــا يتعلـــق باحتياجـــات الرضَّـ ــدة فيمـ ــرويج املمارســـات اجليـ ــد وتـ بتحديـ
املتــضرِّرين مــن اعتقــال الوالــدين وســجنهما وبنمــّوهم البــدين والعــاطفي واالجتمــاعي  

 والنفسي،

ت مواجهـة حتـدِّيا  :  إعـالنَ فيينـا بـشأن اجلرميـة والعدالـة      وإذ تأخذ يف االعتبار       
، الذي التزمت فيه الدول األعضاء جبملة أمـور منـها وضـع         )٧(القرن احلادي والعشرين  

ــستند إىل ا    ــي تـ ــه عملـ ــاتية ذات توجُّـ ــيات سياسـ ــات التوصـ ــساء  حتياجـ ــة للنـ اخلاصـ
  ،)٨(السجينات واجلانيات، وخطط العمل الرامية إىل تنفيذ ذلك اإلعالن

:  التــآزر واالســتجابات إىل إعــالن بــانكوك بــشأن أوجــه  االنتبــاهتلفــتوإذ     
، فيمـا يتـصل حتديـداً       )٩(التحالفات االستراتيجية يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة           

   وكذلك املعتقالت يف املؤسسات االحتجازية وغري االحتجازية،املوقوفاتبالنساء 
،  منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة         جلنـة   أنّ الدول األعضاء أوصت    وإذ تستذكر     

ــانكوك،يف إعــال ــار الســتعراض مــ   ن ب ــويل االعتب ــأن ت ــد    ب ــايري والقواع ــة املع دى كفاي
  يتعلق بإدارة السجون وبالسجناء، فيما

 اإلنــسان باعتبــار حلقــوق مببــادرة مفوَّضــية األمــم املتحــدة  أحاطــت علمــاًوقــد    
 أسـبوع الكرامـة والعدالـة       ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢ إىل   ٦األسبوع املمتد مـن     

  ، اليت شدَّدت بصفة خاصة على مراعاة حقوق اإلنسان للنساء والفتيات،للمحتجزين
 النـساء الـسجينات هـّن إحـدى الفئـات املستـضعفة              أنّ تأخذ يف االعتبـار   وإذ      

  اليت هلا احتياجات ومتطلبات خاصة،
 أنّ العديــد مـن مرافــق الــسجون القائمـة علــى نطـاق العــامل ُمعــّد يف    وإذ تـدرك     

ل الـسجناء، يف حـني أن عـدد النـساء الـسجينات قـد ازداد علـى حنـو                    املقام األول للرجا  
   السنني،مبرورملحوظ 

مـن بـني اجلانيـات عـددا ال يـشكّل خطـورة علـى اجملتمـع وأن                   بأن   تسلّموإذ      
 قـد جيعـل إعـادة إدمـاجهّن يف اجملتمـع أكثـر صـعوبة، شـأهنّن يف                   سجن هؤالء اجلانيات  

  ذلك شأن اجملرمني عموما،
__________ 

  .، املرفق٥٥/٥٩قرار ال  )٧(  
  .، املرفق٥٦/٢٦١قرار ال  )٨(  
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار ال  )٩(  
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الكتّيـب   بإعداد مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            بوإذ ترحِّ     
  ،)١٠(اخلاص مبديري السجون ومقرِّري السياسات فيما يتعلق باملرأة والسَّجن

ــضا      ــسان     وإذ ترّحــب أي ــرار جملــس حقــوق اإلن ــواردة يف ق ــدعوة ال  ١٠/٢بال
وليــة واإلقليميــة  واملوّجهــة إىل احلكومــات واهليئــات الد٢٠٠٩مــارس / آذار٢٥املــؤرخ 

ومؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات الـصلة بـأن ختـّص                   
مبزيد من االنتباه مسألة النساء والفتيات يف السجن، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بأطفـال               
النــساء يف الــسجن، بغيــة حتديــد ومعاجلــة اجلوانــب والتحــديات اجلنــسانية املتعلقــة هبــذه  

  ة،املشكل
كتــب منظمــة الــصحة العامليــة م بالتعــاون يف العمــل بــني كــذلك وإذ ترحِّــب    

وروبا ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وإذ حتـيط علمـاً                ألاإلقليمي  
  ،)١١(بإعالن كييف بشأن صحة النساء يف السجون

  ،)١٢(باملبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة لألطفال وإذ حتيط علماً    
 املـــؤرخ ١٨/١العدالـــة اجلنائيـــة   قـــرار جلنـــة منـــع اجلرميـــة و   وإذ تـــستذكر    

، الذي طلبت فيـه اللجنـة إىل املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم                ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٢٤
 اجتماعــا لفريــق خــرباء ٢٠٠٩املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، أن يعقــد يف عــام 

ّتـسق مـع القواعـد النموذجيـة الـدنيا      حكومي دويل مفتـوح العـضوية لكـي يـضع، مبـا ي        
ملعاملــة الــسجناء وقواعــد طوكيــو، قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النــساء املوقوفــات   
واملعــتقالت يف املرافــق االحتجازيــة وغــري االحتجازيــة؛ ورحَّبــت بــالعرض املقــدَّم مــن   

 أن  حكومة تايلند الستضافة اجتماع فريق اخلرباء؛ وطلبـت إىل اجتمـاع فريـق اخلـرباء              
يعرض نتائج عمله على املـؤمتر الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـذي ُعقـد                    

  ،٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ إىل ١٢بعد ذلك يف مدينة سلفادور، الربازيل، من 
 أن االجتماعات اإلقليميـة األربعـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم             وإذ تستذكر أيضاً      

ة والعدالة اجلنائية رحَّبت بوضع جمموعة قواعـد تكميليـة          املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمي    

__________ 
  .E.08.IV.4 عمنشورات األمم املتحدة، رقم املبي  )١٠(  
 مكتب منظمة الصحة العامليـة اإلقليمـي ألوروبـا ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          الذي أعّده اإلعالن    )١١(  

ــون   ــساء يف الــسجون واجلرميــة، املعن ــسجون   : صــحة الن ــة الــصحية يف ال  تــصحيح أوجــه عــدم املــساواة يف احلال
  ).٢٠٠٩ن، غكوبنها(

  .، املرفق٦٤/١٤٢قرار ال  )١٢(  
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ــة وغــــري        ــق االحتجازيــ ــتقالت يف املرافــ ــات واملعــ ــساء املوقوفــ ــة النــ ــة مبعاملــ خاصــ
  ،)١٣(االحتجازية

ملواجهـة  إعالن سلفادور بشأن االستراتيجيات الـشاملة        وإذ تستذكر كذلك      
، )١٤(وتطورهــا يف عــامل مــتغرينظــم منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة  : التحــديات العامليــة

الــذي أوصــت فيــه الــدول األعــضاء بــأن تنظــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف    
مــشروع قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة بــشأن     

  اجملرمات باعتبارها مسألة ذات أولوية الختاذ إجراءات مناسبة بشأهنا،
 بالعمــل الــذي قــام بــه فريــق   مــع اإلعــراب عــن التقــدير حتــيط علمــاً  - ١    

اخلرباء املعـين بوضـع قواعـد تكميليـة خاصـة مبعاملـة النـساء املوقوفـات واملعـتقالت يف                    
 إىل ٢٣املرافق االحتجازية وغري االحتجازية، يف اجتماعه الذي ُعقـد يف بـانكوك مـن               

  ؛)١٥(ذلك االجتماع، وبالنتائج اليت خلص إليها ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
 حلكومــة تايلنــد علــى قيامهــا باستــضافة اجتمــاع  عــن امتناهنــا تعــرب  - ٢    

  فريق اخلرباء وعلى الدعم املايل الذي قدَّمته من أجل تنظيم االجتماع؛
ــد  - ٣     ــري     تعتمـ ــدابري غـ ــسجينات والتـ ــة الـ ــدة ملعاملـ ــم املتحـ ــد األمـ  قواعـ

ألمــم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــع االحتجازيــة للمجرمــات، وتوافــق علــى توصــية مــؤمتر ا
  ؛“قواعد بانكوك”القواعد باسم هذه اجلرمية والعدالة اجلنائية بأن ُتعَرف 

لتنــّوع الكــبري يف األوضــاع القانونيــة واالجتماعيــة ل نظــرا، أنــه دركتــ  - ٤    
واالقتصادية واجلغرافية يف العامل، ال ميكن تطبيـق كـل تلـك القواعـد علـى حنـو متـساو                

ماكن ويف كل األوقات؛ غـري أن مـن شـأهنا أن تكـون حـافزا علـى الـسعي                 يف مجيع األ  
ــة الــيت تعتــرض ســبيل تطبيقهــا، علمــاً بأهنــا متثّــل       ــصعوبات العملي ــذليل ال ــدائم إىل ت ال
بأمجعهــا تطلّعــات عامليــة ميكــن تــسخريها لــصاحل اهلــدف املــشترك يف حتــسني حــصيلة    

  وجمتمعاهتن احمللية؛النتائج اليت تعود بالنفع على السجينات وأطفاهلن 
الدول األعضاء على اعتماد تشريعات إلقامـة بـدائل للـسجن            تشّجع  - ٥    

سـتحداث اآلليـات الالزمـة      وال قبيـل  ُنظُـم مـن هـذا ال        إقامـة  أولوية لتمويـل  إيالء  وعلى  
  لتنفيذها؛

__________ 
  A/CONF.213/RPM.4/1 وA/CONF.213/RPM.3/1 وA/CONF.213/RPM.2/1 وA/CONF.213/RPM.1/1الوثائق   )١٣(  
  .١، الفصل األول، القرار A/CONF.213/18الوثيقة   )١٤(  
  .A/CONF.213/17الوثيقة   )١٥(  
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الــدولَ األعــضاَء الــيت وضــعت تــشريعات أو إجــراءات أو       تــشّجع  - ٦    
أن السجينات أو بشأن بـدائل سـجن للنـساء اجملرمـات            سياسات عامة أو ممارسات بش    

على أن تتيح هذه املعلومات لغريهـا مـن الـدول ولـسائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                   
لمنظمــات غــري احلكوميــة، وأن تــساعدها لواحلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، وكــذلك 

دام تلــك علــى صــوغ وتنفيــذ أنــشطة تدريبيــة أو غريهــا مــن األنــشطة املتعلقــة باســتخ  
  التشريعات أو اإلجراءات أو السياسات العامة أو املمارسات؛

ــدعو  - ٧     ــة     ت ــائق الواقعي ــاة االحتياجــات واحلق ــدولَ األعــضاَء إىل مراع  ال
 عنـد وضـع التـشريعات واإلجـراءات والـسياسات وخطـط           الـسجينات  اخلاصة بالنساء 

  نكوك؛قواعد باوإىل االستناد، حسب االقتضاء، إىل العمل ذات الصلة 
 الــدولَ األعــضاَء إىل مجــع البيانــات املتعلقــة بالــسجينات تــدعو أيــضا  - ٨    

  واجملرمات واستيفائها وحتليلها ونشرها، حسب االقتضاء؛
ــشدِّد  - ٩     ــه، تـُ ــسابقة    علــى أن ــدابري ال ــة أو البــت يف الت ــر العقوب عنــد تقري

للطفــل، ينبغــي املــرأة احلامــل أو ويل األمــر الوحيــد أو الرئيــسي  للمحاكمــة خبــصوص 
سب االقتـضاء، علـى أن ُينظَـر        ذلـك وحبـ   تفضيل التدابري غري االحتجازية حيثما أمكـن        

   احتجازية عندما يكون اجلرم خطرياً أو عنيفاً؛تقرير عقوباتيف 
 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة أن يقـدِّم             تطلب  - ١٠    

، مـن أجـل     هال األعـضاء، بنـاًء علـى طلبـ        مساعدة تقنية وخـدمات استـشارية إىل الـدو        
القيام، حسب االقتضاء، بوضع أو تعزيز التشريعات واإلجـراءات والـسياسات العامـة             

  جن للجانيات؛لسَّاواملمارسات بشأن السجينات وبشأن بدائل 
أن  إىل مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            تطلب أيضاً   - ١١    

ــانكوك علــى نطــاق واســع،    اتيتخــذ مــا يناســب مــن اخلطــو    لــضمان نــشر قواعــد ب
وقواعـد األمـم     )١(باعتبارها قواعد تكميلية للقواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء           

ــة      ــدابري غــري االحتجازي ــدنيا للت ــة ال ــو (املتحــدة النموذجي ــف )٥()قواعــد طوكي ، وتكثي
  األنشطة اإلعالمية يف هذا اجملال؛

ألمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          إىل مكتب ا  تطلب كذلك     - ١٢    
ــه مــع غــريه ممــ   ــد تعاون ــه األمــر ن أن يزي ــات األمــم املتحــدة واملنظمــات   يعني  مــن كيان

 غري احلكومية، يف تقدمي املـساعدة ذات الـصلة           واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية  
بلـد  لتعـاون بـني    مـن أجـل زيـادة ا   اقـدراهت البلـدان و  إىل البلدان، وأن حيـدِّد احتياجـات        

   بلدان اجلنوب؛وآخر وفيما بني
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 الوكــاالت املتخصِّــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات  تــدعو  - ١٣    
يف الـيت يعنيهـا األمـر إىل املـشاركة           غـري احلكوميـة       واملنظمـات  الدوليـة احلكوميـة   واإلقليمية  

  تنفيذ قواعد بانكوك؛
جلهات املاحنة إىل تقدمي مسامهات خـارج       الدولَ األعضاَء وسائر ا    تدعو  - ١٤    

إطار امليزانية مـن أجـل هـذه األغـراض، وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات املعمـول هبـا يف األمـم                 
  .املتحدة
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  املرفق    
قواعــد (قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الــسجينات والتــدابري غــري االحتجازيــة للمجرمــات       

 )بانكوك
  

 مالحظات متهيدية    

 علـى كـل الـسجناء دون        ) أ(القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء        تسري    - ١  
متييز؛ لذلك جيب أن تؤخذ يف االعتبار احتياجات وأوضاع مجيع السجناء، مبـن فـيهم               

ولكن هذه القواعـد، الـيت جـرى اعتمادهـا منـذ            . السجينات، عند تطبيق هذه القواعد    
هتمـام لالحتياجـات احملـدَّدة اخلاصـة        مل ُتـولِ القـدر الكـايف مـن اال           عاماً، ٥٠أكثر من   
ومع تزايد أعداد الـسجينات علـى نطـاق العـامل، اكتـسبت احلاجـة إىل زيـادة                  . بالنساء

إيــضاح االعتبــارات الــيت ينبغــي أن تــسري علــى معاملــة الــسجينات طــابع األمهيــة          
 .حواإلحلا

املتمـايزة الـيت    ومع التسليم باحلاجة إىل إعداد معايري عاملية تّتصل باالعتبـارات             - ٢  
ينبغــي أن تطبَّــق علــى الــسجينات واجملرمــات، ومــع مراعــاة عــدد مــن القــرارات ذات   
الــصلة الــيت اعتمــدهتا خمتلــف أجهــزة األمــم املتحــدة يف هــذا الــشأن والــيت ُدِعيــت فيهــا 
ــسجينات،       ــات وال ــة الحتياجــات اجملرم ــوفري االســتجابة املالئم ــضاء إىل ت ــدول األع ال

د لتكمِّل وتعزِّز، حسب االقتضاء، القواعـد النموذجيـة الـدنيا           جرى إعداد هذه القواع   
ــة      ــدابري غــري االحتجازي ــدنيا للت ــة ال ــة الــسجناء وقواعــد األمــم املتحــدة النموذجي ملعامل

 . فيما يتعلق مبعاملة السجينات وبدائل سجن اجملرمات) ب()قواعد طوكيو(

قواعد النموذجية الـدنيا    وال حتلّ هذه القواعد يف أي حال من األحوال حملّ ال            - ٣  
ملعاملة السجناء أو قواعد طوكيو؛ لذلك تظل مجيـع األحكـام ذات الـصلة الـواردة يف                  

وبينمـا ُتـضفي    . جمموعْيت القواعد هاتني ساريةً على مجيع السجناء واجملرمني دون متييز         
بعــض هــذه القواعــد مزيــداً مــن اإليــضاح علــى األحكــام احلاليــة الــواردة يف القواعــد    

وذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء ويف قواعــد طوكيــو عنــد تطبيقهــا علــى الــسجينات النم
 .واجملرمات، تتطرق القواعد األخرى إىل جماالت جديدة

__________ 
رات األمم املتحدة،   منشو (الصكوك العاملية : اجلزء األول ،  ، اجمللّد األول   صكوك دولية  جمموعة: حقوق اإلنسان   ) أ(  

  .٣٤ الرقم ياء، الباب، ))األولاجمللّد األول، اجلزء  (A.02.XIV.4رقم املبيع 
  .، املرفق٤٥/١١٠قرار ال  ) ب(  
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وُتستوحى هذه القواعد من املبادئ الواردة يف خمتلف االتفاقيات واإلعالنـات       - ٤  
 .لـدويل احلـايل   الصادرة عن األمم املتحدة، وهي بـذلك تتماشـى مـع أحكـام القـانون ا               

مبـا يـشمل مقـرِّري    (وهذه القواعد موجَّهة لسلطات السجون وأجهزة العدالة اجلنائيـة        
الــسياسات، واملــشرِّعني، والنيابــة العامــة، والــسلطة القــضائية، ومــصلحة وقــف تنفيــذ   

 .اليت تشارك يف إدارة العقوبات غري االحتجازية والتدابري اجملتمعية) األحكام

مــم املتحــدة علــى املتطلبــات احملــدَّدة الالزمــة للتعامــل مــع أوضــاع  وشــدَّدت األ  - ٥  
فعلى سبيل املثال اعتمد مؤمتر األمـم املتحـدة الـسادس ملنـع              .اجملرمات يف شىت السياقات   

، قـراراً حـول االحتياجـات احملـدَّدة     ١٩٨٠اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي انعقد يف عـام     
ذ القـرارات الـيت اعتمـدها مـؤمتر األمـم املتحـدة             للسجينات، أوصـى فيـه بأنـه، عنـد تنفيـ          

الــسادس والــيت تتعلــق بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة مبعاملــة اجملــرمني، ينبغــي اإلقــرار    
باملشاكل احملدَّدة اخلاصة بالسجينات واحلاجة إىل توفري الوسائل حللها؛ وأنه، يف البلدان             

ج واخلـدمات املـستخدمة كبـدائل عـن         اليت مل يطبَّق فيهـا ذلـك بعـُد، ينبغـي تـوفري الـربام              
السجن للمجرمات على قدم املساواة مع اجملرمني؛ وأنه ينبغي لألمم املتحدة واملنظمـات    
احلكومية وغـري احلكوميـة الـيت تتمّتـع بـصفة استـشارية لـديها وكـل املؤسـسات الدوليـة              

وية األخرى، أن تبذل جهـوداً دؤوبـةً لـضمان معاملـة الـسجينات بـصورة نزيهـة ومتـسا                   
خالل مراحل االعتقال واحملاكمة واحلكم والـسجن، مـع إيـالء اهتمـام حمـدَّد للمـشاكل                 

 .) ج(اخلاصة اليت تواجهها السجينات، كاحلمل ورعاية األطفال

__________ 
سـبتمرب  / أيلـول  ٥ ‐ أغـسطس / آب ٢٥راكـاس،   امؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملـة اجملـرمني، ك            ) ج(  

 ، بــاءالفــرع، الفــصل األول، )A.81.IV.4ات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع منــشور ( األمانــةأعدَّتــهتقريــر : ١٩٨٠
  ). للنساء من ِقبل نظام العدالة اجلنائيةالنـزيهة املعاملة بشأن (٩القرار 
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بــشأن   توصــيات حمــدَّدة) و( والتاســع)هـــ( والثــامن) د(وقــدَّم أيــضا كــل مــن املــؤمتر الــسابع  - ٦ 
 .السجينات

ــا بــ    - ٧   ــة ويف إعــالن فيين ــة والعدال ــرن احلــادي   : شأن اجلرمي ــة حتــديات الق مواجه
 الذي اعتمده املؤمتر العاشر، ألزمت الدول األعـضاء نفـسها بـأن تراعـي                ،) ز(والعشرين

وتعاجل، يف إطار برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، وكـذلك يف إطـار      
 اجلنائيـة، أي تبـاين يف تـأثري الـربامج     االستراتيجيات الوطنية بشأن منع اجلرمية والعدالـة   

؛ وبأن تضع توصيات ذات توجـه عملـي    )١١الفقرة  (والسياسات يف النساء والرجال     
يف جمال السياسة العامة تستند إىل االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة، سـواء كانـت سـجينةً                  

قالً  مــستفرعــا ) ح(وتتــضمَّن خطــط العمــل لتنفيــذ إعــالن فيينــا). ١٢الفقــرة (أو جمرمــةً 
خمصَّصا للتـدابري احملـدَّدة الـيت ُيوَصـى هبـا ملتابعـة االلتزامـات               ) الفرع الثالث عشر  وهو  (

 مـن اإلعـالن، مبـا يف ذلـك قيـام الـدول مبراجعـة              ١٢  و ١١اليت تـنّص عليهـا الفقرتـان        
وتقييم تـشريعاهتا وسياسـاهتا وإجراءاهتـا وممارسـاهتا املتعلقـة باملـسائل اجلنائيـة وكـذلك                 

ذا دعت الضرورة، بطريقة تّتـسق مـع نظمهـا القانونيـة، مـن أجـل ضـمان أن                   تعديلها إ 
  .تنال املرأة معاملةً منصفةً من نظام العدالة اجلنائية

ــا     - ٨   ــة، يف قرارهـــ ــة العامـــ ــت اجلمعيـــ ــؤرخ ٥٨/١٨٣ودعـــ ــانون ٢٢ املـــ  كـــ
، إىل إيـالء    “حقـوق اإلنـسان يف جمـال إقامـة العـدل          ” واملعنـون    ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

 االهتمام ملوضوع السجينات، مبا يف ذلك أطفال الـسجينات، بغـرض حتديـد              مزيد من 
 .املشاكل الرئيسية والسبل اليت ميكن هبا معاجلتها

__________ 
ــ، مــؤمتر األمــم املتحــدة الــسابع ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملــرمني     ) د(   ســبتمرب / أيلــول٦ ‐ أغــسطس/ آب٢٦، وميالن

 ، هـاء الفـرع ، الفـصل األول،   )A.86.IV.1منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            ( األمانـة  أعدَّتـه تقرير  : ١٩٨٥
  ). للنساء من ِقبل نظام العدالة اجلنائيةالنـزيهة املعاملة بشأن (٦القرار 

ملنـع  مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن     ؛ )، املرفـق ٤٥/١١١قـرار اجلمعيـة العامـة    (املبادئ األساسـية ملعاملـة الـسجناء       )هـ(  
منـشورات   ( األمانـة أعدَّتـه تقرير  :١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧‐أغسطس/ آب٢٧اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،    

، ) االحتجاز قبـل احملاكمـة     بشأن (١٧ القرار   ، جيم الفرع، الفصل األول،    )A.91.IV.2األمم املتحدة، رقم املبيع     
 بـشأن  (٢١، والقـرار  )اسات اخلاصـة بإصـدار األحكـام    إدارة العدالـة اجلنائيـة وإعـداد الـسي        بـشأن  (١٩والقرار  

  ).قاليمي يف إدارة السجون والعقوبات اجملتمعية وغريها من األمورألالتعاون الدويل وا
 التوصـيات حـول املواضـيع الرئيـسية األربعـة           بـشأن  (١، الفصل األول، القـرار      A/CONF.169/16/REV.1الوثيقة    ) و(  

 التنفيـذ العملـي للقواعـد       بشأن (٥، والقرار   )تحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني     اليت تناوهلا مؤمتر األمم امل    
  ). القضاء على العنف ضد النساءبشأن (٨، والقرار )النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  .، املرفق٥٥/٥٩قرار ال  ) ز(  
  .، املرفق٥٦/٢٦١قرار ال  ) ح(  
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 كـــــانون ١٩ املـــــؤرخ ٦١/١٤٣وأكَّـــــدت اجلمعيـــــة العامـــــة، يف قرارهـــــا   - ٩  
تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف              ”، املعنون   ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

عمـل قـائم علـى نـوع اجلـنس يفـضي،             هـو أي     “العنـف ضـد املـرأة     ”أن  ،  “ضد املرأة 
قد يفضي، إىل تعّرض املرأة إىل ضرر أو أمل جسدي أو جنسي أو نفسي، ويـشمل                  أو

احلرمــان التعــسفي مــن احلريــة، ســواء وقــع ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة؛ وحثَّــت 
ملمارســات واألعــراف الــدول علــى اســتعراض مجيــع القــوانني واللــوائح والــسياسات وا

الــيت متّيــز ضــد املــرأة أو الــيت ُتْحــِدث أثــراً متييزيــاً علــى املــرأة، والقيــام، حيثمــا يكــون    
مالئماً، بتنقيحها أو تعديلها أو إلغائها، وضمان تقّيد أحكام النظم القانونية املتعـدِّدة،             

نـسان،  دوليـة يف جمـال حقـوق اإل       حيثما وجـدت، بااللتزامـات والتعهـدات واملبـادئ ال         
يف ذلك مبدأ عدم التمييز؛ واختاذ تدابري إجيابيـة ترمـي إىل معاجلـة األسـباب البنيويـة              مبا

املفضية إىل العنف ضـد املـرأة وتعزيـز اجلهـود الوقائيـة الـيت تعـاجل املمارسـات واملعـايري                     
االجتماعية التمييزيـة، مبـا يف ذلـك مـا خيـص النـساء اللـوايت حيـتجن إىل عنايـة خاصـة،                       

ت املؤسسات العقابية أو احملتجزات؛ وتوفري التدريب وبنـاء القـدرات يف جمـال              كنـزيال
ــانون         ــاذ الق ــوظفني املكلفــني بإنف ــن أجــل امل ــرأة م ــوق امل ــسني وحق ــني اجلن ــساواة ب امل

ويشكـِّل القرار اعترافاً بأن العنف ضد املـرأة خيلّـف آثـاراً            .والعاملني يف اهليئة القضائية   
ء مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة، وكـذلك علـى حقِّهـن يف عـدم                  حمدَّدة علـى تواصـل النـسا      

وتعتـرب الـسالمة اجلـسدية والنفـسية      .التعرض لالعتداء يف أثنـاء وجـودهن يف الـسجون         
ضروريةً لكفالة حقوق اإلنسان وحتسني مصري اجملرمات، وهو ما تضعه هـذه القواعـد             

 .يف االعتبار

ن بـــانكوك بـــشأن أوجـــه التـــآزر وأخـــرياً، أعلنـــت الـــدول األعـــضاء يف إعـــال  - ١٠  
ــة    : واالســتجابات ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ، ) ط(التحالفــات االســتراتيجية يف جمــال من

جلرميــة والعدالــة واجلنائيــة يف الــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة احلــادي عــشر ملنــع ا  
يـة  ، عن التزامها بإنشاء مؤسسات نزيهة وفعالة للعدالة اجلنائ        ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٥

واحملافظة عليها، مبا يف ذلك املعاملة اإلنسانية جلميع احملتجـزين يف مراكـز التوقيـف إىل                
ملعـــايري الدوليـــة النافـــذة حـــني حماكمتـــهم أو يف مراكـــز اإلصـــالح، مبـــا يتوافـــق مـــع ا 

؛ وأوصت جلنةَ منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة بـأن تنظـر يف اسـتعراض مـدى                 )٨ الفقرة(
 ).٣٠الفقرة (قواعد املتعلقة بإدارة السجون والسجناء كفاية املعايري وال

__________ 
  .، املرفق٦٠/١٧٧قرار ال  ) ط(  
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وكما هو احلال بالنسبة للقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء، وبـالنظر                  - ١١  
إىل التباين الشاسع يف األوضاع القانونية واالجتماعية واالقتصادية واجلغرافيـة الـسائدة      

ق مجيع القواعد الواردة أدنـاه يف كـل         على نطاق العامل، بات واضحاً أنه ال ميكن تطبي        
بيد أنه ينبغي أن تـسعى هـذه القواعـد إىل         . البقاع ويف كل األوقات على قدم املساواة      

احلثّ على بذل حماولة دائبة لتجاوز الصعوبات العملية اليت تواجه إنفاذهـا، مـع العلـم                
هنــا تفــضي إىل الغايــة أهنــا متثــل مبجملــها التطلّعــات العامليــة الــيت تعتــرب األمــم املتحــدة أ  

 .املشتركة املنشودة اليت تتمثَّل يف حتسني مصري السجينات وأطفاهلن وجمتمعاهتن

وتتناول بعض هذه القواعد مسائل تنطبق على السجناء مـن الرجـال والنـساء                - ١٢  
ــة      علــى الــسواء، مبــا فيهــا املــسائل املتعلقــة باملــسؤوليات امللقــاة علــى عــاتقهم يف رعاي

لـدين، وبعـض اخلـدمات الطبيـة وإجـراءات التفتـيش ومـا شـاهبها، وذلـك                  أطفاهلم كوا 
 .على الرغم من أن هـذه القواعـد ُتعـىن بـصورة رئيـسية باحتياجـات النـساء وأطفـاهلن                   

ولكــن مبــا أن تركيــز هــذه القواعــد يــشمل أطفــال الــسجينات، مثــة حاجــة إىل اإلقــرار  
وبنـاًء علـى ذلـك قـد         .طفاهلمابالدور املركزي الذي يضطلع به كال األبوين يف حياة أ         

  .تطبَّق بعض تلك القواعد على الرجال اآلباء من السجناء واجملرمني بصورة متساوية
    

  مقدِّمة    
  

ال حتلّ القواعد التالية يف أي حال من األحوال حملّ القواعد النموذجيـة الـدنيا             - ١٣  
ردة يف جممــوعْيت لــذلك، تظــل مجيــع األحكــام الــوا. ملعاملــة الــسجناء وقواعــد طوكيــو

 .القواعد هاتني ساريةً على كل السجناء واجملرمني دون متييز

ــة         - ١٤   ــاول اإلدارة العامـ ــذي يتنـ ــد، الـ ــذه القواعـ ــن هـ ــاب األول مـ ــسري البـ ويـ
ــساء       ــيهن الن ــهن، مبــن ف ــساء احملرومــات مــن حريت ــع فئــات الن للمؤســسات، علــى مجي

ــة أو النــساء الــال   ــة أو مدني ــساء  الــسجينات يف قــضايا جنائي يت مل ُيحــاكَمن بعــُد أو الن
 أو تـدابري إصـالحية      “تـدابري أمنيـة   ” املدانات، باإلضـافة إىل النـساء اللـوايت خيـضعن لــ           

 .يأمر هبا القاضي

ويتــضمَّن البــاب الثــاين القواعــد الــيت ال تــسري إال علــى الفئــات اخلاصــة الــيت    - ١٥  
ضـمن البـاب الفرعـي ألـف،     ومع ذلك تطبَّق القواعد الواردة    . يتناوهلا كل باب فرعي   

الــيت تــسري علــى الــسجناء املــدانني، بالتــساوي علــى فئــات الــسجناء الــذين يــشملهم  
الباب الفرعي باء، على أن ال تتعارض مع القواعـد الـيت حتكـم فئـة النـساء وأن تكـون             

 .لصاحلهن
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 الفــرعيني ألــف وبــاء قواعــد إضــافية ملعاملــة الــسجينات اجلــزأينويرســي كــال   - ١٦  
بيــد أن مــن املهــم اإلشــارة إىل وجــوب إعــداد اســتراتيجيات وسياســات    . اتالقاصــر

مــستقلة تتوافــق مــع املعــايري الدوليــة، وخــصوصا مــع قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة 
ــضاء األحــداث    ــدنيا إلدارة شــؤون ق ــيجني (ال ــد ب ــم املتحــدة   ) ي()قواع ــادئ األم ، ومب

، وقواعد األمـم املتحـدة      ) ك()يهيةمبادئ الرياض التوج  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
، واملبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة بالعمــل ) ل(بــشأن محايــة األحــداث اجملــرَّدين مــن حريتــهم

، للتعامل مع هذه الفئة من السجناء وإعـادة         ) م(املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية     
 .يةتأهيلها، على أن ُيجتنب إىل أقصى حد ممكن إيداعها يف مؤسسات إصالح

ويتــضمَّن البــاب الثالــث القواعــد الــيت تتنــاول تطبيــق العقوبــات والتــدابري غــري   - ١٧  
االحتجازيــة علــى النــساء واجملرمــات القاصــرات، مبــا فيهــا القواعــد املتعلقــة باالعتقــال  
واالحتجاز رهن احملاكمة واملراحل اليت تترافق مع إصـدار احلكـم وتعقُّبـه يف إجـراءات      

 .العدالة اجلنائية

 الرابــع فيتــضمَّن قواعــد بــشأن إجــراء األحبــاث وإعــداد اخلطــط والتقيــيم اجلــزءأمــا   - ١٨  
  .والتوعية وتبادل املعلومات، ويسري على مجيع فئات اجملرمات املشموالت هبذه القواعد

    
  قواعد عامة التطبيق  - أوال  

  
 املبدأ األساسي  -  ١  

  
 ] ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا٦تكمِّل القاعدة [  

  
 )١ (القاعدة  

 
 مـن القواعـد   ٦من أجل إنفـاذ مبـدأ عـدم التمييـز، الـذي يتجـسَّد يف القاعـدة                

النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الــسجناء، جيــب أن تؤخــذ يف االعتبــار االحتياجــات املميَّــزة   
ت وال ُينظَـر إىل تلبيـة هـذه االحتياجـا       . اخلاصة بالـسجينات عنـد تطبيـق هـذه القواعـد          

 .من أجل حتقيق قدر كبري من املساواة بني اجلنسني على أهنا أمر متييزي
__________ 

  .، املرفق٤٠/٣٣ر قراال  ) ي(  
  .، املرفق٤٥/١١٢قرار ال  ) ك(  
  .، املرفق٤٥/١١٣قرار ال  ) ل(  
  .، املرفق١٩٩٧/٣٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   ) م(  
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   دخول السجون  - ٢    
  )٢(القاعدة       

جيب إيالء انتباه كاٍف إلجراءات دخول النساء واألطفال إىل الـسجن             - ١    
وجيـب تـوفري تـسهيالت      . بسبب احلساسية اخلاصة اليت يكتسبها وضعهم يف هذا الوقت        

اللوايت َدَخلْن الـسجن حـديثاً مبـا ميكّنـهن مـن االتـصال بـذويهن؛ واحلـصول                  للسجينات  
على االستشارات القانونية؛ واحلصول علـى معلومـات حـول قواعـد الـسجن ولوائحـه،                
ونظام السجن، واألماكن اليت يستطعن فيها التماس املـساعدة يف حالـة حاجتـهن إليهـا،                

اء األجنبيــات، علــى إمكانيــة االتــصال وذلــك بلغــة يفهمنــها؛ واحلــصول، يف حالــة النــس
 .مبمثّلي قنصلياهتن كذلك

يــسمح للنــساء الــاليت يتــولَّني مــسؤولية رعايــة أطفــاهلن، قبــل أو عنــد   - ٢  
دخوهلن السجن، باختاذ ترتيبات ختص أطفاهلن، مبا يف ذلك إمكانية تعليق احتجـازهن             

 .لفترة معقولة، مبا يراعي املصلحة املثلى لألطفال
    

   السجل  - ٣    
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٧تكمِّل القاعدة [  

  
  )٣(القاعدة       

يـــسجَّل عـــدد أطفـــال النـــساء اللـــوايت يـــدخلن الـــسجن وتفاصـــيلهم   - ١    
وتتــضمَّن هــذه الــسجالت يف حــدِّها . الشخــصية عنــد دخــول هــؤالء النــساء الــسجن 

طفال وأعمارهم، ومكـاهنم ووضـعهم مـن        األدىن، ودون مساس حبقوق األم، أمساء األ      
 .ناحية احلضانة أو الوصاية إن مل يكونوا برفقة أمهاهتم

ُتحفــظ مجيــع املعلومــات املتعلقــة هبويــة األطفــال طــّي الــسرية، ويظــل   - ٢    
 .استخدام هذه املعلومات خاضعاً على الدوام لشرط مراعاة مصلحة األطفال املُثلى

    
 أماكن االحتجاز  -  ٤    

  
  )٤(القاعدة       

توَدع السجينات، حيثما كان ذلك ممكناً، يف سجون قريبة من منازهلن أو مـن                
مراكــز إعــادة التأهيــل االجتمــاعي، حبيــث ُتؤخــذ يف االعتبــار مــسؤولياهتن حيــال رعايــة 
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ــربامج      ــوفّر ال ــه النــساء ومــدى ت أطفــاهلن، باإلضــافة إىل التفــضيل الشخــصي الــذي ُتبدي
 .واخلدمات املالئمة هلن

    
 النظافة الشخصية  -  ٥    

  
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء١٦  و١٥تكمِّل القاعدتني [  

  
  )٥(القاعدة       

ــة      ــواد الــــضرورية لتلبيــ ــواء الــــسجينات املرافــــق واملــ ــوفَّر يف إيــ جيــــب أن تتــ
االحتياجــات اخلاصــة هبــن مــن حيــث النظافــة الشخــصية، مبــا يف ذلــك تــوفّر املناشــف   

صحية جمانــاً واإلمــداد بامليــاه بــصورة منتظمــة ألغــراض العنايــة الشخــصية باألطفــال  الــ
والنساء، ال سيما النساء اللوايت يشاركن يف الطهي واحلوامل أو املرضـعات أو اللـوايت           

 .ميُرْرن بفترة احمليض
    

 خدمات الرعاية الصحية  -  ٦    
  

  ]دنيا ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية ال٢٦ إىل ٢٢تكمِّل القواعد [  
    

   الفحص الصحي عند دخول السجن )أ(    
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٤تكمِّل القاعدة [  

  
   )٦(القاعدة      

ــد       ــامل لتحديــ ــراء فحــــص شــ ــسجينات إجــ يــــشمل الفحــــص الــــصحي للــ
 :االحتياجات األولية من الرعاية الصحية، كما حيدد هذا الفحص

صــابة بــاألمراض الــيت تنتقــل عــن طريــق املمارســة اجلنــسية أو عــن  اإل )أ(  
طريـــق الـــدم؛ وبنـــاًء علـــى عوامـــل اخلطـــورة القائمـــة، جيـــوز أيـــضا أن ُيعـــرض علـــى  
ــوفري        ــع تـ ــشرية، مـ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــابتهن بفـ ــدى إصـ ــسجينات فحـــص مـ الـ

 االستشارات الطبية الالزمة قبل إجراء هذا الفحص وبعده؛

 مــن الرعايــة الــصحية العقليــة، مبــا يف ذلــك االضــطراب  االحتياجــات )ب(  
 التايل للصدمة وخماطر اإلقدام على االنتحار وإحلاق األذى بالنفس؛
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تاريخ الصحة اإلجنابية للسجينة، مبـا يف ذلـك حـاالت احلمـل احلاليـة                )ج(  
 أو األخرية والوالدات وأي مسائل أخرى تتعلق بالصحة اإلجنابية؛

 ملخدرات؛ا إدمان علىلة مدى وجود حا )د(  

االعتداءات اجلنسية وغريها من أشكال العنف الـيت رمبـا عانـت منـها               )ه(  
 .السجينات قبل دخوهلن السجن

    
   )٧(القاعدة     

إذا أسفر التشخيص عن وجـود اعتـداء جنـسي أو غـريه مـن أشـكال                   - ١  
غت السجينة حبقهـا    العنف اليت تعّرضت هلا السجينة قبل دخوهلا السجن أو خالله، أُبل          

وينبغــي تعريــف الــسجينة علــى حنــو تــام   . يف التمــاس اللجــوء إىل الــسلطات القــضائية 
فــإذا وافقــت الــسجينة علــى الــّسري يف . بــاإلجراءات واخلطــوات املتَّبعــة يف هــذا الــشأن

اإلجراءات القانونية، َوَجَب إخطار املـوظفني املعنـيني بـذلك وإحالـة القـضية فـوراً إىل                 
وعلـى سـلطات الـسجن أن تـساعد هـؤالء النـساء يف              . ختصة للتحقيـق فيهـا    السلطة امل 

 .احلصول على املساعدة القانونية

سواٌء اختارت املرأة الـّسري يف اإلجـراءات القانونيـة أم مل ختتـر ذلـك،                  - ٢  
ــدعم النفــسي       تــسعى ســلطات الــسجن إىل ضــمان حــصوهلا بــصورة مباشــرة علــى ال

 .ة املتخصصةاملتخصص أو االستشارات النفسي

ــام ضــد        - ٣   ــدابري حمــدَّدة لتفــادي أي شــكل مــن أشــكال االنتق ُتوضــع ت
 .األشخاص الذين يرفعون هذه التقارير أو يسريون يف اإلجراءات القانونية

  
   )٨(القاعدة    

جيب أن ُيحترم يف مجيع األوقات حـق الـسجينات يف احملافظـة علـى أسـرارهن           
حديد احترام حقِّهـن يف حجـب املعلومـات املتعلقـة           الطبية، ويشمل ذلك على وجه الت     

ــة وعــدم خــضوعهن للفحــص فيمــا خيــص هــذا        ــصحتهن اإلجنابي ــارخيي ل ــسجل الت بال
 .السجل

  
   )٩(القاعدة    

إذا رافــق الــسجينة طفــل هلــا َوَجــَب أن خيــضع هــذا الطفــل للفحــص الــصحي     
ن أجـل حتديـد   كذلك، وُيفضَّل أن يتم ذلك مـن قبـل أخـصَّائي يف صـحة األطفـال، مـ           
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وُتوفَّر للسجينة رعاية صحية مناسبة تكافئ على األقـل         . أي احتياجات عالجية وطبية   
 .الرعاية الصحية املتوفرة يف اجملتمع

  
 الرعاية الصحية اخلاصة بنوع اجلنس )ب(  

  
 )١٠(القاعدة    

ــوفَّر للــسجينات خــدمات رعايــة صــحية خاصــة بالنــساء،     - ١   جيــب أن ُت
 .قل اخلدمات املتوفِّرة يف اجملتمعتكافئ على األ

إذا طلبــت الــسجينة أن تفحــصها أو تعاجلهــا طبيبــةٌ أو ممرضــةٌ َوَجــَب   - ٢    
تدبري طبيبة أو ممرضة هلا، بالقدر املمكن، باستثناء احلاالت اليت تـستدعي تـدّخالً طبيـاً             

ون وإذا اضطلع ممارس طيب بـالفحص خالفـاً لرغبـات الـسجينة َوَجـَب أن تكـ         . عاجالً
 .إحدى املوظفات موجودة خالل الفحص

  
   )١١(القاعدة     

ــَر       - ١   ــة مــا مل َي ــاء الفحوصــات الطبي ال حيــضر إال املوظفــون الطبيــون أثن
الطبيب وجود ظروف استثنائية أو يطلب الطبيب من أحد موظفي السجن أن يكـون              

أحــد موجــوداً ألســباب أمنيــة أو مــا مل تطلــب الــسجينة علــى وجــه التحديــد حــضور   
 . أعاله١٠ من القاعدة ٢املوظفني حسبما هو مبيَّن يف الفقرة 

إذا كـان مــن الــضروري حــضور مــوظفي الــسجن مــن غــري املــوظفني    - ٢   
الطبيني أثناء إجراء الفحوصات الطبيـة، ينبغـي أن يكـون هـؤالء املوظفـون مـن النـساء                 

 .وأن جترى الفحوصاُت على حنو يكفل اخلصوصية والكرامة والسرِّية
  

 الصحة العقلية والرعاية الصحية الالزمة هلا )ج(   
  

   )١٢(القاعدة     
ُتوفَّر للسجينات الاليت حيتْجن إىل رعايـة صـحية عقليـة بـرامج شـاملة للرعايـة               

ــساء       ــة بالنـ ــات اخلاصـ ــي االحتياجـ ــي، تراعـ ــل العقلـ ــادة التأهيـ ــة وإعـ ــصحية العقليـ الـ
 سـجينة علـى حـدة، وذلـك داخـل           والصدمات اليت تعّرضـن هلـا وتقـدِّم خـدماهتا لكـل           

 .السجن أو يف املرافق غري االحتجازية
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   )١٣(القاعدة    
جيــب توعيــة مــوظفي الــسجن باألوقــات الــيت قــد تــشعر فيهــا النــساء حبــاالت    

 .معينة من الكرب، حىت يتسنَّى هلم مراعاة أوضاعهن وضمان توفري الدعم املالئم هلن
  

ــدعم         )د(   ــة وال ــدمي الرعاي ــه وتق ــشرية وعالج ــة الب ــريوس نقــص املناع ــن ف ــة م الوقاي
 الالزمني بشأنه

  
   )١٤(القاعدة    

األيـدز يف املؤسـسات   /عند إعداد االستجابات لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        
اجلزائيــة، جيــب أن تــستجيب الــربامج واخلــدمات الــيت ُتَعــّد هلــذا الغــرض لالحتياجــات 

ويف . ء، حبيث تشمل منع انتقال هـذا املـرض مـن األمهـات إىل األطفـال               اخلاصة بالنسا 
هذا السياق تشجِّع سلطات السجن وتساند إعـداد مبـادرات مثـل املبـادرات التثقيفيـة                
القائمة على النظراء حـول الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية وعالجـه وتـوفري                     

 .الرعاية الصحية الضرورية بشأنه
    

 ج العالج املتصلة بتعاطي املخدراتبرام )هـ(   
  

   )١٥(القاعدة    
تــوفِّر أو تيــسِّر املرافــق الــصحية يف الــسجن بــرامج العــالج املتخــصص املعــدَّة      

للنساء اللوايت تعاطني املخدرات، يف ظل مراعاة اإليذاء الـذي تعّرضـن لـه يف الـسابق،                 
افقهن أطفـاهلن يف الـسجن،      واالحتياجات اخلاصة بالنساء احلوامـل والنـساء اللـوايت يـر          

 .باإلضافة إىل مراعاة خلفياهتن الثقافية املتنوِّعة

   منع االنتحار وإحلاق األذى بالنفس )و(  
   )١٦(القاعدة    

 بالتــشاور مــع مؤســسات  -جيــب أن يــشكِّل إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات     
حـول دون إقـدام      اليت تَ  -خدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية        

السجينات على االنتحار وإحلاق األذى بأنفسهن وتوفري الـدعم املناسـب واملتخـصص             
الــذي يراعــي احتياجــات النــساء الــاليت يتعّرضــن هلــذه املخــاطر، جــزءاً مــن الــسياسة     

 .الشاملة املتعلقة برعاية الصحة العقلية املطبقة يف سجون النساء
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 ئيةخدمات الرعاية الصحية الوقا )ز(  
  

   )١٧(القاعدة    
تتلقَّى السجينات التثقيف واملعلومات حـول تـدابري الرعايـة الـصحية الوقائيـة،                

مبــا فيهــا الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق   
ــدم،         ــق ال ــيت تنتقــل عــن طري ــراض ال ــراض، واألم ــا مــن األم ــسية وغريه املمارســة اجلن

 .روف الصحية اخلاصة بالنساءباإلضافة إىل الظ
    

   )١٨(القاعدة    
ُتوفََّر للسجينات تدابري الرعاية الصحية الوقائية اخلاصـة بالنـساء دون غريهـن،               

من قبيـل فحوصـات االلتـهابات املهبليـة والفحوصـات الالزمـة للكـشف عـن سـرطان                   
ارهن يف الثـدي وعـن أمــراض النـساء، علـى قــدم املـساواة مـع النــساء اللـوايت مـن أعمــ        

 .اجملتمع
    

 السالمة واألمن  -  ٧  
  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٦ إىل ٢٧تكمِّل القواعد [  
    

   عمليات التفتيش )أ(   
    )١٩(القاعدة    

جيب اختاذ التدابري الفعَّالة اليت تكفل محاية كرامة السجينات واحترامهن أثنـاء              
يت ال ُتجريهـا سـوى موظفـات تلقّـْين التـدريب املناسـب              عمليات التفتيش اجلـسدي الـ     

 .على تطبيق أساليب التفتيش املالئمة ووفقاً إلجراءات التفتيش املقرَّرة
  )٢٠(القاعدة    

ــة، مــن قبيــل اســتخدام أجهــزة املــسح لتحــلّ حمــل         ُتعــدُّ أســاليب فحــص بديل
اجلـسدي اليـدوي، مـن    عمليات التفتيش الـيت ُتنــزع فيهـا املالبـس وعمليـات التفتـيش        

أجــل تفــادي اآلثــار النفــسية املؤذيــة واآلثــار اجلــسدية احملتملــة املترتبــة علــى عمليــات     
 .التفتيش اجلسدي اليدوي
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   )٢١(القاعدة    
علــى مــوظفي الــسجن إظهــار كفــاءهتم ومهنيتــهم وكياســتهم الوجدانيــة عنــد   

ــسجن أو األط     ــاهتم يف ال ــون أمه ــذين يرافق ــال ال ــشهم األطف ــزورون   تفتي ــذين ي ــال ال ف
 .السجينات وكفالة احترامهم واحلفاظ على كرامتهم

    
  والعقابالتأديب )ب(  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٢ إىل ٢٧تكمِّل القواعد [  
  

   )٢٢(القاعدة    
ـــ    ي علــــى احلوامــــل ـال ُتطبَّــــق عقوبــــة احلــــبس االنفــــرادي أو العــــزل التأديبـ

 .يت َيْحُضنَّ ُرضَّعاً واألمهات املرضعات يف السجنوالسجينات الال
  

   )٢٣(القاعدة    
مل العقوبات التأديبية اليت ُتفَرض على السجينات مـنَعهّن مـن االتـصال             ال تش   

 .بأَُسرهن، وال سيما بأطفاهلن
    

 أدوات تقييد احلرِّية )ج(   
  

 ]ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا ٣٤ إىل ٣٣تكمِّل القواعد [  
  

   )٢٤(القاعدة    
ال ُتستخدم قطّ أدوات تقييـد احلريـة مـع النـساء الـاليت ميـُرْرن بـآالم املخـاض                      

 .وأثناء الوالدة وبعد الوضع مباشرة
    

 تزويد السجينات باملعلومات وحقهن يف الشكوى؛ والزيارات التفتيشية )د(  
  

 من القواعـد    ٥٥يتعلق بالتفتيش، القاعدة     وتكمِّل، فيما    ٣٦  و ٣٥تكمِّل القاعدتني   [  
 ]النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

  
    )٢٥(القاعدة    

جيــب تــوفري احلمايــة والــدعم واملــشورة بــصورة مباشــرة للــسجينات      - ١  
اللوايت ُيْبِلْغن عن تعّرضهن لـسوء املعاملـة، كمـا جيـب التحقيـق يف ادعـاءاهتن مـن ِقبـل                     
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وجيب أن تأخذ تـدابري     . ضمان االحترام التام ملبدأ السرِّية    سلطات خمتصة مستقلة، مع     
 .احلماية يف االعتبار على وجه التحديد خماطر االنتقام

جيب أن تتلقَّى السجينات الـاليت يتعرَّضـن العتـداء جنـسي، وخاصـة               - ٢  
من حيِملن منهن نتيجةً لذلك، التوجيهات واإلرشادات الطبية املالئمة، كمـا جيـب أن              

ر هلــن الرعايــة الــصحية اجلــسدية والعقليــة والــدعم فــضالً عــن املــساعدة القانونيــة، ُتــوفَّ
 .الضرورية هلن

من أجل رصد األوضاع املتعلقة باحتجاز ومعاملة السجينات، جيـب            - ٣  
ــات         ــارات والرصــد أو اهليئ ــوم بالزي ــيت تق ــالس ال ــيش واجمل ــديريات التفت ــضمَّن م أن تت

 .اإلشرافية أعضاء من النساء
  

 صال بالعامل اخلارجياالت  -  ٨   
  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٩ إىل ٣٧تكمِّل القواعد [  
  

    )٢٦(القاعدة    
جيب تشجيع السجينات علـى االتـصال بعـائالهتن، مبـن فيهـا أطفـاهلن وأوليـاء             

. عقولــةأمــور أطفــاهلن وممثلــوهن القــانونيون، وتيــسري هــذا االتــصال بكــل الوســائل امل  
وُتتَّخــذ تــدابري تكفــل التعامــل مــع املعــضالت الــيت تواجههــا النــساء احملتجــزات يف          

 .مؤسسات بعيدة عن منازهلن، حيثما كان ممكناً
  

   )٢٧(القاعدة    
عند السماح بزيارة األزواج، جيـب متكـني الـسجينات مـن ممارسـة هـذا احلـق               

 .على قدم املساواة مع الرجال
    

  )٢٨(القاعدة    
تتم الزيارات اليت يشارك فيهـا أطفـال يف بيئـة تفـضي إىل تـالقٍ إجيـايب يف إطـار             

الزيارة، مبا يشمل سلوك املوظفني، كما جيـب أن تتـيح هـذه الزيـارات تواصـالً مفتوحـاً          
ــها  ــداً مــع    . بــني األم الــسجينة وطفل ــارات الــيت تــشمل تواصــالً ممت وينبغــي تــشجيع الزي

 .األطفال، حيثما أمكن
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 موظفو السجن وتدريبهم  -  ٩  
  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٥٥ إىل ٤٦تكمِّل القواعد [  
    

   )٢٩(القاعدة    
جيب أن متكِّن عملية بناء القدرات، املخصَّصة للمـوظفني يف سـجون النـساء،                

وإدارة أولئك املوظفني من التعامل مع متطلبـات إعـادة انـدماج الـسجينات يف اجملتمـع         
وجيـب أن تتـضمن أيـضا تـدابري بنـاء قـدرات             . املرافق اآلمنة اليت تكفل إعـادة تأهيلـهن       

موظفات السجون وصوهلن إىل أعلـى املناصـب الـيت تتـولَّى املـسؤوليات الرئيـسية عـن                  
 .إعداد السياسات واالستراتيجيات املتعلقة مبعاملة السجينات ورعايتهن

    
   )٣٠(القاعدة    

ر املـديرون يف إدارات الـسجون التزامـاً واضـحاً ومـستداماً مبنـع               جيب أن ُيظهـ     
 .التمييز القائم على اجلنس ضد املوظفات والتصدِّي له

    
   )٣١(القاعدة     

جيب إعداد وتنفيذ سياسات ولـوائح واضـحة بـشأن سـلوك مـوظفي الـسجن                   
للفظـي  هتدف إىل توفري أقصى درجة من احلماية للـسجينات مـن العنـف اجلـسدي أو ا               

 .القائم على أساس نوع اجلنس ومن االعتداء عليهن والتحرُّش اجلنسي هبن
    

   )٣٢(القاعدة    
جيب أن تتلقَّى موظفات السجن فرصاً متساوية من التدريب أسوة بـاملوظفني              

ــساء        ــشاركني يف إدارة ســجون الن ــوظفني امل ــع امل ــى مجي ــا جيــب أن يتلقَّ الرجــال، كم
 .مور املتعلقة بنوع اجلنس وحظر التمييز والتحرُّش اجلنسيالتدريب على مراعاة األ

    
 )٣٣(القاعدة    

ــسجينات         - ١   ــع ال ــل م ــني بالتعام ــوظفني املكلف ــع امل ــى مجي جيــب أن يتلقَّ
 .تدريبا يتعلق باالحتياجات اخلاصة بنوع اجلنس واحلقوق اإلنسانية للسجينات
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يعملـــون يف جيـــب تقـــدمي تـــدريب أساســـي ملـــوظفي الـــسجن الـــذين   - ٢  
سجون النساء حول املـسائل الرئيـسية املتعلقـة بـصحة النـساء، باإلضـافة إىل التـدريب                  

 .على اإلسعافات األّولية والتطبيب األساسي

حيثما ُيسمح لألطفال بالبقاء مع أمهاهتم يف السجن، جيـب أيـضاً أن               - ٣  
الرعايـة الـصحية    ُتوفَّر ملوظفي السجن توعية بشأن تنمية الطفل وتدريب أساسي على           

لألطفال، من أجـل أن يتمكَّنـوا مـن االسـتجابة علـى النحـو املالئـم يف أوقـات احلاجـة             
 .وحاالت الطوارئ

    
   )٣٤(القاعدة    

جيب إدراج برامج بناء القدرات يف جمال فريوس نقص املناعة البـشرية كجـزء                
من فـريوس نقـص   وباإلضافة إىل الوقاية  . من منهاج التدريب الدوري ملوظفي السجن     

األيدز وعالجه وتقدمي الرعاية والدعم يف هذا الصدد، جيـب أن ُتـدرج             /املناعة البشرية 
أيـضاً يف هـذا املنـهج مـسائل أخـرى مثـل مراعـاة نـوع اجلـنس وحقـوق اإلنـسان، مـع             
التركيز اخلاص على صـلة هـذه املـسائل بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية ووصـمة العـار            

 .والتمييز
    

    )٣٥(ة القاعد   
جيب تدريب موظفي السجن على اكتشاف احتياجات رعاية الصحة العقليـة             

وخمــاطر إيــذاء الــنفس واإلقــدام علــى االنتحــار بــني الــسجينات وعلــى تقــدمي املــساعدة 
  .إليهن من خالل توفري الدعم هلن وإحالة مثل هذه احلاالت إىل األخصَّائيني

   
   السجينات القاصرات  -  ١٠  
   )٣٦(القاعدة    

 .ُتطبِّق سلطات السجن تدابري تلبِّي احتياجات احلماية للسجينات القاصرات  
  

   )٣٧(القاعدة    
حتصل السجينات القاصرات على فـرص متـساوية مـن التعلـيم ومـن التـدريب                 

 .املهين أسوة مبا ُيتاح للسجناء من األحداث
   )٣٨(القاعدة    
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ــربامج       ــن ال ــسجينات القاصــرات م ــستفيد ال ــاهتن   ت  واخلــدمات املخصــصة لفئ
ــسي       ــداء أو العنــف اجلن ــشأن االعت ــشورة ب ــل امل ــسهن، مــن قبي ــة واخلاصــة جبن . العمري

ويتلقَّني التثقيف حول الرعاية الصحية اخلاصـة بالنـساء؛ وُتتـاح هلـن إمكانيـة الوصـول                 
 .املنتظم إىل أطباء أمراض النساء أسوة بالسجينات البالغات

    
   )٣٩(القاعدة    

قَّى السجينات القاصـرات احلوامـل دعمـاً ورعايـة طبيـة مكـافئتني ملـا ُيقـدَّم                  تتل  
ويقـوم أخـصَّائي طـيب مبراقبـة وضـعهن الـصحي، مـع              . منهما إىل الـسجينات البالغـات     

مراعاة أهنن قد يواجهن خماطر أشّد يف التعّرض ملضاعفات صـحية خـالل فتـرة محلـهن           
 .نظراً حلداثة أعمارهن

 ليت تسري على فئات خاصةالقواعد ا  - ثانيا  
 السجينات املدانات - ألف 

 التصنيف الفئوي وإفرادية العالج  -  ١ 
  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٦٩ إىل ٦٧تكمِّل القواعد [  
  

   )٤٠(القاعدة     
ُيِعّد وينفِّذ القائمون على إدارة السجن أساليب تـصنيف تراعـي االحتياجـات               

وع اجلنس وظروف السجينات لضمان إعداد وتنفيذ خطط مالئمـة وفرديـة            اخلاصة بن 
 .هتدف إىل التبكري يف إعادة تأهيلهن وعالجهن وإعادة دجمهن يف اجملتمع

    
   )٤١(القاعدة    

جيــب أن يــشمل تقيــيم املخــاطر املتعلقــة بنــوع اجلــنس والتــصنيف الفئــوي           
 :للسجناء املسائل التالية

خــاطر املتدنيــة بوجــه عــام الــيت تــشكِّلها الــسجينات   مراعــاة نــسبة امل )أ(  
بالنسبة للسجناء اآلخرين، باإلضافة إىل اآلثار البالغة الضرر اليت ميكـن أن تتعـرض هلـا                

 السجينات من جراء التدابري األمنية املشدَّدة وإجراءات العزل املشدَّدة؛

نــف إتاحــة معلومــات أساســية حــول خلفيــات النــساء، مــن قبيــل الع   )ب(  
الذي رمبا سبق أن تعّرضن له، وتاريخ إعاقاهتن العقلية وحاالت تعـاطيهن املخـدرات،              
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إىل جانب ما يتحملنه من مسؤوليات عناية بأبنائهن وبغريهم، وهي كلها أمـور جيـب               
 أخذها يف االعتبار يف إجراءات احتجازهن وإعداد اخلطط املتعلقة بفترة حمكومّيتهن؛

طط فترة حمكومّيـة الـسجينات بـرامج وخـدمات          كفالة أن تتضمَّن خ    )ج(  
 تكفل إعادة تأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجاهتن اخلاصة؛

كفالة إيداع النساء اللوايت حيتْجن إىل رعاية صحية عقليـة يف أمـاكن              )د(  
إيواء غـري تقييديـة يكـون فيهـا مـستوى اإلجـراءات األمنيـة عنـد أدىن حـدوده املمكنـة                      

املناسب؛ وليس وضعهن يف مرافق ُيفـرض علـيهن فيهـا إجـراءات             ويتلقني فيها العالج    
 .أمنية مشّددة جملرد أهنن يعانني من مشاكل صحية عقلية

  
 نظام السجن  -  ٢  

  
ــدنيا  ٨١ إىل ٧٠ والقواعــد ٦٦  و٦٥ القاعــدتنيتكمِّــل [   ــة ال  مــن القواعــد النموذجي

  ]ملعاملة السجناء
  

   )٤٢(القاعدة    
ات من االلتحاق بربنامج أنشطة متـوازن وشـامل         جيب متكني السجين    - ١  

 .يأخذ يف االعتبار االحتياجات املالئمة لنوع اجلنس

جيب أن يّتسم نظام السجن بقدرٍ كاٍف من املرونـة حبيـث يـستجيب                - ٢  
ــاهلن يف    الحتياجـــات احلوامـــل واألمهـــات املرضـــعات والنـــساء الـــاليت يـــرافقهن أطفـ

ترتيبات الالزمة لرعاية األطفال يف السجن من أجـل         وجيب توفري املرافق أو ال    . السجن
 .متكني السجينات من املشاركة يف األنشطة اليت ُتنظَّم يف السجن

ــم احلوامــل واألمهــات       - ٣   ــرامج تالئ ــوفري ب جيــب بــذل جهــود خاصــة لت
 .املرضعات والنساء الاليت يرافقهن أطفاهلن يف السجن

الئــم الــسجينات الــاليت جيــب بــذل جهــود خاصــة لتــوفري خــدمات ت   - ٤  
 .حيتجن إىل دعم نفسي وخاصة ملن تعرَّضن العتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية

  
    العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن       

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٨١ إىل ٧٩تكمِّل القواعد [  
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   )٤٣(القاعدة     
سِّر حيثمــا أمكنــها ذلــك، زيــارات الــسجينات ُتــشجِّع ســلطات الــسجن، وُتيــ  

 .باعتبارها شرطاً أساسياً مهماً لضمان عافيتهن العقلية وإعادة اندماجهن يف اجملتمع
  

   )٤٤(القاعدة    
بالنظر إىل تفاوت جتـارب العنـف العـائلي الـيت تعّرضـت هلـا الـسجينات جيـب                  

أفــراد أُســرهن، الــذين  استــشارهتن علــى النحــو املالئــم بــشأن األشــخاص، مبــن فــيهم    
 .ُيسمح هلم بزيارهتن

    )٤٥(القاعدة     
ــل        ــن قبيـ ــة، مـ ــارات معّينـ ــسجينات خيـ ــيح للـ ــسجن أن تتـ ــلطات الـ ــى سـ علـ

اإلجازات املنـزلية والسجون املفتوحـة واملنـازل املؤقتـة والـربامج واخلـدمات اجملتمعيـة؛               
ريـة وتقلـيص    وذلك إىل أقصى حد ممكن من أجل تسهيل انتقاهلن مـن الـسجن إىل احل              

 .إمكانية وصمهن اجتماعياً وإعادة تواصلهن مع أَُسرهن يف أقرب مرحلة ممكنة
  

    )٤٦(القاعدة     
أو مجعيـات   /على سلطات الـسجن، بالتعـاون مـع مؤسـسات مراقبـة الـسلوك و                

الرفــاه االجتمــاعي ومجاعــات اجملتمــع احمللــي واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف هــذا   
مل على إعداد وتنفيذ برامج شـاملة إلعـادة انـدماج الـسجينات يف اجملتمـع                اجملال، أن تع  

قبــل إطــالق ســراحهن وبعــده، حبيــث تأخــذ هــذه الــربامج يف االعتبــار احتياجــات نــوع  
 .اجلنس اخلاصة بالنساء

  
   )٤٧(القاعدة     

ــق ســراحهن وحيــتجن إىل          ــوايت ُيطل ــسجينات الل ــم إضــايف لل ــدمي دع جيــب تق
يـة وقانونيـة وعمليـة لـضمان إعـادة انـدماجهن يف اجملتمـع بـصورة                 مساعدة نفـسية وطب   

 .ناجحة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات اخلدمات يف اجملتمع احمللي
  

 احلوامل واألمهات املرضعات واألمهات الاليت يرافقهن أطفاهلن يف السجن  -  ٣   
  

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٣تكمِّل القاعدة [  
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   )٤٨(القاعدة     
ــات حــول        - ١   ــات املرضــعات توجيه ــل أو األمه ــى احلوام جيــب أن تتلقَّ

وجيـب القيـام    . صحتهن وغذائهن مبوجب برنامج ُيِعـّده ويراقبـه ممـارس صـحي مؤهَّـل             
بشكلٍ واٍف ووفق توقيت مناسب بتوفري األغذية وبيئة صحية وفـرص ممارسـة متـارين               

 .فال واألمهات املرضعات جماناًبانتظام للحوامل والرُّضَّع واألط

جيب عدم ثين السجينات عن إرضاع أطفاهلن ما مل تكن مثـة أسـباب                - ٢  
 .صحية حمدَّدة تقتضي ذلك

جيب أن ُتـدرج ضـمن بـرامج العـالج االحتياجـات الطبيـة والتغذويـة                  - ٣  
  .للسجينات الاليت وضعن مواليدهن مؤخراً، لكن أطفاهلن ال يرافقنهن يف السجن

   )٤٩(القاعدة    
جيب أن تستند قرارات الـسماح لألطفـال بالبقـاء مـع أمهـاهتم يف الـسجن إىل             

 يرافقـون أمهـاهتم يف الـسجن قـطّ          نوال ُيعامـل األطفـال الـذي      . املصلحة املثلى لألطفال  
 .باعتبارهم سجناء

  
    )٥٠(القاعدة    

جن أقـصى   جيب أن ُتتاح للسجينات اللـوايت يكـون أطفـاهلن برفقتـهن يف الـس                
 .قدر من فرص قضاء الوقت مع أطفاهلن

  
   )٥١(القاعدة    

جيب توفري خدمات رعاية صـحية متواصـلة لألطفـال الـذين يعيـشون                - ١  
مع أمهاهتم يف السجن كما جيب أن يتولَّى أخـصَّائيون رصـد منـوِّهم، وذلـك بالتعـاون                 

 .مع مؤسسات اخلدمات الصحية اجملتمعية

لبيئة اليت يترّبى فيهـا هـؤالء األطفـال إىل أقـصى قـدر              جيب أن ُتماثل ا     - ٢  
 .ممكن تلك اليت ينشأ فيها الطفل خارج السجن

  
   )٥٢(القاعدة    

جيب أن تـستند قـرارات توقيـت فـصل الطفـل عـن أمـه إىل تقييمـات                     - ١  
 .فردية وإىل املصلحة املثلى للطفل، وذلك يف إطار القوانني الوطنية ذات الصلة
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ألة جيـــب أن ُتَعامـــل حبـــساسية    الطفـــل مـــن الـــسجن مـــس   إخـــراج  - ٢   
ُيسمح هبا إال عندما حتدَّد ترتيبات تكفل له رعاية بديلة؛ وبعد التشاور، يف حالـة                وأال

 .السجينات من الرعايا األجانب، مع املسؤولني القنصليني ذوي الصلة

اهتم وإحلــــاقهم بأُســــر أو أقــــارب بعــــد فــــصل األطفــــال عــــن أمهــــ   - ٣  
ــد أو ــرص       تزويـ ــن الفـ ــّد مـ ــصى حـ ــسجينات أقـ ــاح للـ ــة، ُيتـ ــرى بديلـ ــة أخـ هم برعايـ

والتسهيالت املمكنـة للقـاء أطفـاهلن، عنـدما حيقِّـق ذلـك املـصلحة املثلـى لألطفـال وال                
 .ميس السالمة العامة

    
 السجينات األجنبيات  -  ٤   

 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٨تكمِّل القاعدة [  
  

   )٥٣ (القاعدة    
عند وجود اتفاقات ثنائيـة أو اتفاقـات متعـدِّدة األطـراف ذات صـلة،                 - ١  

جيب النظر يف نقل السجينات األجنبيات اللـوايت ال ُيِقْمـن يف الدولـة الـيت ُسـجِنَّ فيهـا                    
إىل أوطاهنن، وخاصة إذا كان هلـن يف أوطـاهنن أطفـال، يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل                     

ملـرأة املعنيـة طلبـاً بنقلـها أو موافقتـها علـى ذلـك عـن                 فترة سجنهن، وذلك بعد تقدمي ا     
 .علم وبيِّنة

عندما يتعيَّن أن ُيخـرج مـن الـسجن طفـل يعـيش مـع سـجينة أجنبيـة                     - ٢  
غري مقيمة يف الدولة الـيت ُسـجنت فيهـا، ينبغـي النظـر يف إعـادة الطفـل إىل وطنـه، مـع                  

 .مراعاة مصلحته املثلى وبالتشاور مع أمه
  

 الشعوب األصليةاللوايت ينحدرن من فئات األقليات ومن أقليات النساء   -  ٥   
  

   )٥٤(القاعدة    
جيــب علــى ســلطات الــسجن أن تــدرك أن للــسجينات اللــوايت ينحــدرن مــن     

خلفيات دينية وثقافية خمتلفة احتياجات متباينة وأهنن قد يواجِهن أشكاالً متعـدِّدة مـن              
ــربا   ــز إذا مــا أردن االســتفادة مــن ال مج واخلــدمات الــيت ترعــى احتياجــات نــوع   التميي

ــة   ــشطة الثقافي ــنظِّم األن ــرامج     . اجلــنس وُت ــدِّم ب ــسجن أن تق ــى ســلطات ال ــإن عل ــذا ف ل
وخـــدمات شـــاملة تتنـــاول هـــذه االحتياجـــات، بالتـــشاور مـــع الـــسجينات أنفـــسهن   

 .واجلماعات ذات الصلة
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   )٥٥(القاعدة    

قبـل إطـالق سـراحهن وبعـده        جيب استعراض اخلدمات اليت ُتقدَّم للـسجينات          
ــات        ــوايت ينحــدرن مــن أقلي ــها للــسجينات الل ــن مالءمت ــد م ــشعوب األصــلية للتأكُّ  ال

وللسجينات اللوايت ينتمني إىل مجاعات إثنية وعرقيـة ُمَعينـة وضـمان اسـتفادهتن منـها،                
 .وذلك بالتشاور مع اجلماعات ذات الصلة

  
 اكمةالنساء املوقوفات أو احملتجزات رهن احمل -  باء   

  
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٩٣ إىل ٨٤تكمِّل القواعد [  

  
   )٥٦(القاعدة     

على السلطات ذات الصلة أن تـدرك املخـاطر احملـدَّدة املتمثِّلـة يف االعتـداءات                  
اليت تواجهها النساء خالل فترة احتجـازهن رهـن احملاكمـة، فتعتمـد تـدابري مالئمـة يف                  

انظـر  . ( وممارساهتا العمليـة لـضمان سـالمة هـؤالء النـساء خـالل هـذه الفتـرة                 سياساهتا
 .) أدناه، فيما يتعلق ببدائل االحتجاز رهن احملاكمة٥٨أيضا القاعدة 

  
 التدابري غري االحتجازية  -  ثالثا    

  
   )٥٧(القاعدة    

ُيسترشد بأحكام قواعد طوكيو يف صوغ وتنفيذ استجابات مالئمة ألوضـاع             
ــارات تراعــي نــوع     . رمــاتاجمل ــة للــدول األعــضاء خي ــنظم القانوني ــصاغ يف إطــار ال وُت

اجلــنس بــشأن تــدابري االستعاضــة عــن الــنظم الرمسيــة والبــدائل املتــصلة بــالتوقيف رهــن  
احملاكمة وإصدار األحكام، مع مراعاة تاريخ إيذاء العديد مـن اجملرمـات ومـسؤولياهتن              

 .املتعلقة بتوفري الرعاية
  

   )٥٨(ة القاعد   
 من قواعد طوكيـو، ال ُتفـصل اجملرمـات عـن            ٣-٢مع مراعاة أحكام القاعدة       

وجيـب  . أُسرهن وجمتمعاهتن دون إيالء االعتبار الواجب خللفياهتن وروابطهـن اُألسـرية          
تنفيذ سبل بديلة للتعامل مع النساء اللوايت يرتكنب جرائم، من قبيل تـدابري االستعاضـة               

ائل املتصلة بالتوقيف رهـن احملاكمـة وإصـدار األحكـام، حيثمـا             عن النظم الرمسية والبد   
 .كان ذلك مالئماً وممكناً
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 )٥٩(القاعدة     
بوجه عام ُتـستخدم وسـائل احلمايـة غـري االحتجازيـة، علـى سـبيل املثـال، يف                     

مراكــز اإليــواء الــيت تــديرها هيئــات مــستقلة أو منظمــات غــري حكوميــة أو مؤســسات 
ــساء اللــ  أخــرى ُتعــىن باخلــدمات  ــة الن ــة، حلماي ــة  اجملتمعي . وايت حيــتجن إىل هــذه احلماي

ــها إال عنــد      وال ــة الــيت تــشتمل علــى احتجــاز امــرأة لغــرض محايت ُتطَبَّــق التــدابري املؤقت
الضرورة وبنـاًء علـى طلـب صـريح تبديـه املـرأة املعنيـة، ويـتم ذلـك يف مجيـع احلـاالت                        

ــسلطا     ــا مــن ال ــسلطات القــضائية أو غريه ــصةحتــت إشــراف ال وال يتواصــل . ت املخت
 .تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة املرأة املعنية

    
   )٦٠(القاعدة     

ُتتــاح مــوارد مالئمــة البتكــار بــدائل مناســبة ختــص اجملرمــات مــن أجــل دمــج     
التدابري غري االحتجازية مع التدّخالت املطلوبة ملعاجلة أكثر املشاكل شيوعاً اليت تـضع             

وقـد تـشمل تلـك البـدائل تنظـيم دورات      . جهة مع نظـام العدالـة اجلنائيـة   النساء يف موا 
عالجية وتقدمي املشورة إىل النساء ضحايا العنـف العـائلي واالعتـداء اجلنـسي؛ وتقـدمي                
العالج املناسب إىل النـساء اللـوايت يعـانني مـن إعاقـات عقليـة؛ وتـوفري بـرامج تعليميـة                     

أخذ هذه الربامج يف االعتبار ضرورة تـوفري        وت. وتدريبية لتحسني احتماالت توظيفهن   
 .الرعاية لألطفال واخلدمات املخصَّصة للنساء دون غريهن

  
   )٦١(القاعدة    

ــات،       ــاً يف حــــق اجملرمــ ــدارها أحكامــ ــد إصــ ــاكم، عنــ ــع احملــ جيــــب أن تتمتَّــ
بالصالحيات اليت متكِّنها من مراعاة العوامـل املخففـة مثـل عـدم وجـود سـجل جنـائي                 

ــ ــدم اخلطـ ــوء    وعـ ــسلوك، علـــى ضـ ــذا الـ ــة هـ ــسلوك اإلجرامـــي وطبيعـ ــسبية للـ ورة النـ
 .مسؤوليات الرعاية امللقاة على كاهل النساء املعنيات وخلفياهتن االعتيادية

    
   )٦٢(القاعدة     

جيب حتسني برامج العالج اخلاصة بتعاطي املخدرات اليت تراعي نـوع اجلـنس               
ن غريهـن يف اجملتمـع وكـذلك إمكانيـة          وتأثري الصدمات النفسية فيما خيـص النـساء دو        

اســتفادة النــساء مــن هــذا العــالج، مــن أجــل مــنعهن مــن ارتكــاب اجلــرائم وألغــراض  
 .االستعاضة عن النظم الرمسية وإصدار أحكام بديلة حبقهن
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 التدابري الالحقة إلصدار األحكام  -  ١   
  

   )٦٣(القاعدة     
املــشروط املبكِّــر مراعــاةً إجيابيــة  جيــب أن ُتراعــي القــرارات املتعلقــة بــاإلفراج    

مسؤوليات الرعاية امللقاة علـى عـاتق الـسجينات، إىل جانـب احتياجـاهتن االجتماعيـة                
 .احملدَّدة كي يتمكّّن من إعادة االندماج يف اجملتمع

  
   احلوامل والنساء اللوايت َيُعلْن أطفاالً  -  ٢   
   )٦٤(القاعدة     

ــاً ومال      ــا كــان ممكن ــضَّل، حيثم ــة حبــق     ُيف ــام غــري احتجازي ــاً، إصــدار أحك ئم
نظــر يف إصــدار أحكــام احتجازيــة  احلوامــل والنــساء اللــوايت َيُعلْــن أطفــاالً، حبيــث ال يُ 

يف احلاالت اليت تعترب فيهـا اجلرميـة املرتكبـة خطـرية أو عنيفـة، أو الـيت تـشكِّل فيهـا                  إال
ل أو األطفـال، ويف ظـل       املرأة مصدر َخطَر مستمراً، وبعد مراعاة املصلحة املثلى للطفـ         

 .ضمان وجود ترتيبات مالئمة توفِّر الرعاية هلؤالء األطفال
  

 اجملرمات القاصرات  -  ٣  
  

   )٦٥(القاعدة     
ــانون داخــل          ــذين خيــالفون الق ــال ال ــداع األطف ــدر اإلمكــان جتنــب إي جيــب ق

وجيــب مراعــاة هــشاشة أوضــاع اجملرمــات القاصــرات عنــد اختــاذ   . مؤســسات عقابيــة
 .ت بشأهننقرارا

  
  األجنبياتنساءال  -  ٤  

  
    )٦٦(القاعدة     

جيب بذل أقصى اجلهود للتصديق على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                
 وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة               ) ن(املنظمة عرب الوطنية  

 أحكامهمـا تنفيـذاً تامـاً       يـذ  مـن أجـل تنف     ،) س(التفاقيـة تلـك ا  النساء واألطفال، املكمِّـل ل    

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللّد  املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة،   ) ن(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧املرجع نفسه، اجمللّد   ) س(  
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يوفِّر احلماية القصوى لـضحايا االجتـار باألشـخاص بغيـة جتّنـب إحلـاق أذى ثـانوي                   مبا
 .بالعديد من النساء األجنبيات

  
   إجراء األحباث وإعداد اخلطط والتقييم والتوعية -  رابعا    

 إجراء األحباث وإعداد اخلطط والتقييم  -  ١  
   )٦٧(القاعدة     

اجلهود لتنظيم وتشجيع األحباث الشاملة املوجَّهة حنو النتائج حـول          جيب بذل     
اجلرائم اليت ترتكبها النساء، وحول األسباب اليت تدفعهن إىل الدخول يف مواجهة مـع             
ــة اجلنائيــة، واآلثــار الــيت خيلّفهــا التجــرمي الثــانوي والــسجن علــى النــساء،      نظــام العدال

كــذلك الــربامج الــيت ُتــَصمَّم لتقلــيص إمكانيــة واخلــصائص الــيت تتَّــسم هبــا اجملرمــات، و
عـودة النــساء إىل ميــدان اجلرميــة، حبيــث تــشكِّل هــذه األحبــاث أساســاً إلعــداد اخلطــط  
ووضع الربامج وصوغ السياسات على حنو فعَّال يستجيب الحتياجات إعادة انـدماج            

 .اجملرمات يف اجملتمع
  

   )٦٨(القاعدة    
ــشج      ــود لتنظــيم وت ــذل اجله ــذين    جيــب ب ــال ال ــدد األطف يع األحبــاث حــول ع

يتضّررون بسبب دخول أمهاهتم يف مواجهة مع نظام العدالة اجلنائيـة وحبـسهن بوجـه               
خاص، واآلثار الـيت خيلّفهـا هـذا الوضـع علـى األطفـال، مـن أجـل املـسامهة يف صـوغ                       

 .السياسات ووضع الربامج اليت تأخذ يف االعتبار املصلحة املثلى هلؤالء األطفال
  

   )٦٩(القاعدة    
ــاعة       جيـــب بـــذل اجلهـــود للقيـــام علـــى حنـــو دوري باســـتعراض وتقيـــيم وإشـ

ــة         ــدى فعَّالي ــي وم ــرأة اإلجرام ــسلوك امل ــة ب ــل املرتبط ــشكالت والعوام ــات وامل التوجه
االستجابة الحتياجات إعادة اندماج اجملرمات يف اجملتمع، وكذلك أطفاهلن، من أجـل            

وبأطفــاهلن واألثــر الــسليب الواقــع علــيهم مجيعــاً  تقلــيص وصــمة العــار الــيت تلحــق هبــن  
 .بسبب دخول تلك النساء يف مواجهة مع نظام العدالة اجلنائية
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 التوعية وتبادل املعلومات وتوفري فرص التدريب  -  ٢   
   )٧٠(القاعدة     

جيــب توعيــة وســائل اإلعــالم واجلمهــور حــول األســباب الــيت تــدفع      - ١  
 خمالفـة نظـام العدالـة اجلنائيـة وحـول أجنـع الـسبل الكفيلـة                 بالنساء إىل الوقوع يف شرك    

بالتصدِّي هلذه املخالفات، وذلك من أجل متكني هـؤالء النـساء مـن إعـادة انـدماجهن                 
 .يف اجملتمع، مع مراعاة املصلحة الفُضلى ألطفاهلن

جيــب أن يــشكِّل نــشر وتعمــيم األحبــاث واألمثلــة حــول املمارســات      - ٢   
ة يف الــسياسات الــيت ترمــي إىل حتــسني النتــائج املُتوّخــاة وحتقيــق   اجليــدة عناصــر شــامل 

 .العدالة للنساء وألطفاهلن يف عمليات تصدِّي نظام العدالة اجلنائية للمجرمات

جيب، على حنو منـتظم، تزويـد وسـائل اإلعـالم واجلمهـور واجلهـات                 - ٣   
رمات مبعلومـات واقعيـة   اليت تتحمل مسؤوليةً مهنيةً يف األمور املتعلقة بالسجينات واجمل      

 .حول املسائل اليت تغطّيها هذه القواعد وحول تنفيذها

جيـــب وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة بـــشأن هـــذه القواعـــد ونتـــائج   - ٤   
األحباث، تكون موجَّهة إىل املسؤولني ذوي الصلة القـائمني مبهـام العدالـة اجلنائيـة مـن          

  .الواردة فيهاأجل توعيتهم هبا وشحذ مهمهم للعمل باألحكام 
  
  


