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 ♲ الستعمالالرجاء إعادة ا

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/457( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة - ٦٥/٢٢٩
 )قواعد بانكوك(للمجرمات

 
،إن اجلمعية العامة

لعدالــة اجلنائيــة معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة واإىلإذ تــشري
 )١( القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء وال سيما يف املقام األول مبعاملة السجناء،املتعلقة

 وجمموعة املبادئ املتعلقـة)٢(وإجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
ــع األشــخاص ــذين يتعرضــونحبمايــة مجي ــسجن الحتجــاز أو ألي شــكل مــن أشــكال اال  )٣(ال

،)٤(واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء
 معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــةإىل أيــضا تــشريوإذ

 قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــةال ســيما يف املقــام األول ببــدائل الــسجن، واملتعلقــةاجلنائيــة
 واملبادئ األساسية السـتخدام بـرامج العدالـة)٥()واعد طوكيوق(الدنيا للتدابري غري االحتجازية

،)٦( يف املسائل اجلنائيةاإلصالحية

_______________

ألمـمات امنـشور (الـصكوك العامليـة ،)اجلـزء األول( األولالـد،صكوك دوليةجمموعة:حقوق اإلنسان )١(
 .٣٤ الرقم ياء،الفرع،))األولاجلزء األول،الد (A.02.XIV.4بيعتحدة، رقم املامل
 .، املرفق١٩٨٤/٤٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي )٢(
 .، املرفق٤٣/١٧٣قرارال )٣(
 .، املرفق٤٥/١١١قرارال )٤(
 .، املرفق٤٥/١١٠قرارال )٥(
 .، املرفق٢٠٠٢/١٢االقتصادي واالجتماعيقرار الس )٦(
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 ٢٠٠٣ ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٨/١٨٣قرارهــاإىل  كــذلكتــشريوإذ
 حلقـوق واملؤسـسات الوطنيـة املعنيـةالـذي دعـت فيـه احلكومـات واهليئـات الدوليـة واإلقليميـة

سألة النــساء يف الــسجون،ملـ  مـن االهتمــاممزيــدإيـالء غـري احلكوميــة إىلاإلنـسان واملنظمــات
الـيت ميكـنوالـسبل الرئيـسية املشاكلالستجالء أطفال النساء يف السجون،يف ذلك مسألة امب

،معاجلتها ا
تأخـذ يفإذو يف قواعـد طوكيـو،انـصوص عليهـاملبـدائل الـسجنل تويل االعتبـاروإذ 

 وضــرورة نظــام العدالــة اجلنائيــةيقعــن حتــت طائلــة اللــوايتللنــساء ملميــزةاخلــصائص ااالعتبــار
،اخلصائص املميزةتلك بسببية لتطبيق التدابري غري االحتجازية عليهنوإعطاء األول

 ٢٠٠٦ ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦١/١٤٣ قرارهــاوإذ تـضع يف اعتبارهــا 
 اهليكليةها اختاذ تدابري إجيابية ملعاجلة األسبابالذي حثت فيه الدول على القيام جبملة أمور من

الـيتممارسـات واملعـايري االجتماعيـةللتبـذل للتـصدي املـرأة وتعزيـز اجلهـود الـيت ضـدللعنف
 إيالؤهن اهتمامـا خاصـا لـدىايت يلزمو، مبا فيها اجلهود املتعلقة بالنساء اللتنطوي على التمييز

، أو احملتجزاتالسجونالتصدي للعنف، كنـزيالت سياساتوضع
 كـــــــانون٢٤ املـــــــؤرخ٦٣/٢٤١ قرارهـــــــاوإذ تـــــــضع يف اعتبارهـــــــا أيـــــــضا

 احتجــاز ا يتركــهملــ تــويل االهتمـام الــذي أهابــت فيـه جبميــع الــدول أن٢٠٠٨ ديـسمرب/األول
حتديـد املمارسـاتعلـى،بوجـه خـاص،تعمـل األطفـال، وأنيفمـن أثـرالوالـدين وسـجنهما

 الوالـدين وسـجنهمااحتجـازجـات الرضـع واألطفـال املتـضررين مـناجليدة فيما يتعلـق باحتيا
، والنهوض بتلك املمارساتوبنموهم البدين والعاطفي واالجتماعي والنفسي

مواجهــة حتــديات القــرن: إعــالن فيينــا بــشأن اجلرميــة والعدالــةوإذ تأخــذ يف االعتبــار 
أن تـضع، يف ضـوءمـور منـها الذي التزمـت فيـه الـدول األعـضاء جبملـة أ)٧(احلادي والعشرين

،العامـة ات الـسياسبـشأن  عملية املنحـىتوصيات االحتياجات اخلاصة للسجينات وارمات،
 ،)٨( لتنفيذ اإلعالنوخطط العمل

التحالفـات: إىل إعالن بانكوك بشأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات االنتباهتلفتوإذ 
 واملعـتقالتاملوقوفـات فيما يتصل حتديدا ب)٩(ائيةاالستراتيجية يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلن

  االحتجازية وغري االحتجازية،املرافقيف
_______________

 .، املرفق٥٥/٥٩قرارال )٧(
 .، املرفق٥٦/٢٦١قرارال )٨(
 .، املرفق٦٠/١٧٧قرارال )٩(
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، يف إعـالن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية جلنةأن الدول األعضاء أوصتإىل تشريوإذ 
ــانكوك، ــايري والقواعــد فيمــاب ــة املع ــدى كفاي ــار الســتعراض م ــويل االعتب ــأن ت ــإدارة  ب ــق ب يتعل

 السجناء،عاملةمبالسجون و
 بـإعالن اإلنـسانحلقـوقالـسامية األمـم املتحـدةمفوضـة مببـادرة أحاطـت علمـاوقـد 

ــن ــد مـ ــبوع املمتـ ــشرين األول١٢ إىل٦األسـ ــوبر/ تـ ــة٢٠٠٨أكتـ ــة والعدالـ ــبوع الكرامـ  أسـ
ــيتوهــي املبــادرةللمحتجــزين ــاال ــشديد فيه ــسان جــرى الت ــوق اإلن ــى حق ــصفة خاصــة عل ب

 والفتيات، للنساء
ــارذوإ  ــذ يف االعتبـ ــاتأخـ ــيت هلـ ــضعفة الـ ــات املستـ ــدى الفئـ ــن إحـ ــسجينات هـ  أن الـ

 احتياجات ومتطلبات خاصة،
 العـامل معـد يف املقـام األوليف مجيـع أرجـاء أن العديد من مرافق الـسجونوإذ تدرك 

 السنني، مبرور، يف حني أن عدد السجينات قد ازداد على حنو ملحوظللسجناء
قـد هن اتمـع وأن سـجنخطـرا يهـدديـشكل  الارمـات عـددا مـن بـأنتسلموإذ 

 جيعل إعادة إدماجهن يف اتمع أكثر صعوبة، شأن يف ذلك شأن ارمني عموما،
الكتيـب اخلـاص بإعداد مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـةوإذ ترحب 

 ،)١٠(مبديري السجون ومقرري السياسات فيما يتعلق باملرأة والسجن
 ٢٥ املـؤرخ١٠/٢ يف قرار جملس حقـوق اإلنـساناملوجهة بالدعوةوإذ ترحب أيضا 

الوطنيـةؤسـساتاملواملعنيـة إىل احلكومات واهليئات الدولية واإلقليمية)١١(٢٠٠٩مارس/آذار
سألة النـساء والفتيـات يفملـ  من االهتماممزيد إليالءقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكوميةحل

للوقـوف علـى مـا تنطـوين،وا يف ذلك املسائل املتعلقـة بأطفـال النـساء يف الـسج، مبالسجون
 ،التصدي هلا وعليه هذه املشكلة من جوانب وحتديات خاصة بالنساء

وروبــاألكتــب منظمــة الــصحة العامليــة اإلقليمــيم بالتعــاون بــنيكــذلك وإذ ترحــب 
يط علما بإعالن كييـف بـشأن صـحةومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وإذ حت

 ،)١٢(النساء يف السجون
_______________

 .E.08.IV.4 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )١٠(
، الفــصل)A/64/53( ٥٣الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامـة، الــدورة الرابعـة والــستون، امللحـق رقــم :انظـر )١١(

 .الثاين، الفرع ألف
مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا ومكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،:انظر )١٢(

  يف الــــسجون للجنـــسنيتــــصحيح أوجـــه عـــدم املـــساواة يف احلالــــة الـــصحية:صـــحة النـــساء يف الـــسجون
 ).٢٠٠٩ ن،غكوبنها(
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 ،)١٣( البديلة لألطفالللرعايةباملبادئ التوجيهية وإذ حتيط علما 
 أبريـل/نيـسان ٢٤ املـؤرخ١٨/١ قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيةإىلتشريوإذ 

تحدة املعـين باملخـدرات الذي طلبت فيه اللجنة إىل املدير التنفيذي ملكتب األمم امل)١٤(٢٠٠٩
العـضويةبـاب اجتماعا لفريـق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح٢٠٠٩واجلرمية أن يعقد يف عام

 املوقوفـات واملعـتقالت يف املرافـق االحتجازيـة وغـرياعد تكميليـة خاصـة مبعاملـةلكي يضع قو
فيـهورحبـت لقواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء وقواعـد طوكيـو،ل  وفقـا،االحتجازية

إىل اجتمـاعفيـه وطلبـت، حكومة تايلند الستضافة اجتماع فريق اخلرباءقدمتهالذيبالعرض
 الثـاين عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـةمـؤمتر األمـم املتحـدة إىلنتـائج عملـه يقـدمفريق اخلـرباء أن

 ١٩ إىل١٢ مــــن يف الفتــــرةاجلنائيــــة الــــذي عقــــد بعــــد ذلــــك يف ســــلفادور، الربازيــــل
 ،٢٠١٠ أبريل/نيسان

  الثـاين عـشرللمـؤمتر األربعـةأن االجتماعات اإلقليمية التحضريية إىلأيضا تشري وإذ 
 املوقوفــات واملعــتقالت يف املرافـــقواعـــد تكميليــة خاصــة مبعاملـــةرحبــت بوضــع جمموعــة ق

 ،)١٥(االحتجازية وغري االحتجازية
ــتراتيجيات الـــشا إىل كـــذلكتـــشريوإذ  ــلفادور بـــشأن االسـ ــالن سـ ــةملةإعـ ملواجهـ

 الـذي أوصـت)١٦(نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتطورها يف عامل مـتغري:التحديات العاملية
فيــه الــدول األعــضاء بــأن تنظــر جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف مــشروع قواعــد األمــم

أولويـة ة ذات باعتبارهـا مـسألللمجرمـاتاملتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية
 الختاذ إجراءات مناسبة بشأا،

الـذي االجتمـاعيف بالعمل الذي قام به فريق اخلـرباءمع التقدير حتيط علما - ١ 
واعــد ق لوضــع٢٠٠٩ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٦ إىل٢٣مــنيف الفتــرة يف بــانكوكعقــده

االحتجازيـــة وغـــريواملعـــتقالت يف املرافـــق االحتجازيـــة املوقوفـــات تكميليـــة خاصـــة مبعاملـــة
 ؛)١٧(االجتماعيفإليها مت التوصلوبالنتائج اليت

_______________

 .، املرفق٦٤/١٤٢قرارال )١٣(
،)E/2009/30( ١٠، امللحــق رقــم٢٠٠٩جلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،الوثــائق الرمسيــة للم :انظــر )١٤(

 .األول، الفرع دال الفصل
 .A/CONF.213/RPM.4/1  وA/CONF.213/RPM.3/1  وA/CONF.213/RPM.2/1  وA/CONF.213/RPM.1/1 انظر )١٥(
 .، املرفق٦٥/٢٣٠القرار )١٦(
 .A/CONF.213/17انظر )١٧(
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 اجتمــاع فريــق اخلــرباءاستــضافتهاحلكومــة تايلنــد علــى عــن امتناــا تعــرب - ٢ 
 وعلى الدعم املايل الذي قدمته من أجل تنظيم االجتماع؛

ــتعتمــد - ٣  ــدابري غــري االحتجازي ــسجينات والت ــة ال ة قواعــد األمــم املتحــدة ملعامل
وتوافـق علــى توصــية مــؤمتر األمـم املتحــدة الثــاين عــشر ملنــعاملرفقــة ــذا القــرار،للمجرمـات،

 ؛“قواعد بانكوك”اجلرمية والعدالة اجلنائية بأن تعرف القواعد باسم
 القانونيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية الخــتالف الظــروفنظــراأنــه، دركتــ - ٤ 

ــةكــن تطبيــق كــل القواعــدمي  ال، بــشكل كــبريواجلغرافيــة يف العــامل ــة متماثل ــعبطريق  يف مجي
 دومـاحـافزا علـى الـسعيهذه القواعد أن تشكل مع ذلك، ال بد ،األماكن ويف كل األوقات

 انطالقــا مــن كوــا جتــسد يف جمملــها تطبيقهــا،حتــول دونإىل تــذليل الــصعوبات العمليــة الــيت
ــة ــن شــأا أن تفــضي إىلتطلعــات عاملي ــق م ــلرك اهلــدف املــشتحتقي  أحــوال يف حتــسنياملتمث

 السجينات وأطفاهلن وجمتمعان احمللية؛
الدول األعضاء علـى اعتمـاد تـشريعات إلقامـة بـدائل للـسجن وعلـى تشجع - ٥ 

 اآلليات الالزمة لتنفيذها؛ولوضعأولوية لتمويل نظم من هذا القبيلإيالء
أو سياسـاتريعات أو إجـراءات أووضـعت تـشالدول األعضاء اليت تشجع - ٦ 

 أو بـشأن بـدائل سـجن ارمـات علـى أن تتـيح املعلومـاتنوالنساء يف السج بشأنممارسات
لمنظمـاتل واملعنية األخرىلغريها من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واحلكومية الدولية

تلـكب أنـشطة تدريبيـة أو غريهـا مـن األنـشطة املتعلقـةإعدادغري احلكومية وأن تساعدها على
 ؛ وتنفيذهاأو املمارساتأو اإلجراءات أو السياساتالتشريعات

يفوواقعهـن لـسجيناتل  اخلاصـة االحتياجاتأخذ الدول األعضاء إىلتدعو - ٧ 
وإىل يف هـذا اـالوخطـط العمـل  التـشريعات واإلجـراءات والـسياساتعنـد وضـعاالعتبار
 وك؛قواعد بانك، حسب االقتضاء، إىل يف ذلكاالستناد

 النـساء يف الـسجون حمددة بـشأن الدول األعضاء إىل مجع بياناتتدعو أيضا - ٨ 
  وحتليلها ونشرها، حسب االقتضاء؛تعهدهاووارمات

 حيثمـا أمكـن،االحتجازيـة غـري ضرورة إعطاء األولويـة للتـدابري علىتـشدد - ٩ 
ؤولة لوحـدها أو لدى إصـدار حكـم علـى امـرأة حامـل أو امـرأة مـسحسب االقتضاء،ذلك و

علـى ،الواجب تطبيقهـا عليهـا قبـل احملاكمـة أو البت يف التدابريبصفة رئيسية عن رعاية طفل
 عندما يكون اجلرم خطريا أو عنيفا؛إصدار أحكام بالسجنأن ينظر يف

 إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يقـدم مـساعدةتطلب - ١٠ 
يعاتتـشر، مـن أجـل وضـعهاية إىل الـدول األعـضاء، بنـاء علـى طلبـتقنية وخدمات استـشار
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أو رمـاتا وبـشأن بـدائل سـجنالنساء يف الـسجونممارسات بشأن وسياساتوإجراءات و
 ؛، حسب االقتضاءتعزيز القائم منها

 ،أن يتخـذ إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـةتطلب أيضا - ١١ 
 نـشر قواعـد بـانكوك علـى نطـاق واسـع، باعتبارهـا قواعـدوات تكفـل خطـ،حسب االقتضاء

وقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا )١(تكميلية للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـسجناء
 تكثيف األنشطة اإلعالمية يف هذا اال؛ تكفل و،)٥()قواعد طوكيو(للتدابري غري االحتجازية

تب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يزيـدإىل مكتطلب كذلك - ١٢ 
 غــري واملنظمــاتتعاونــه مــع كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واإلقليميــة

، وأن حيـدد احتياجـات يف هـذا الـصدد يف تقدمي املساعدة إىل البلـدان املعنية األخرىاحلكومية
  بلدان اجلنوب؛بلد وآخر وفيما بنين بني من أجل زيادة التعاواقدراالبلدان و

ــاتتـــدعو - ١٣  ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة ملنظومـ ــصة التابعـ  الوكـــاالت املتخصـ
 تطبيــــقيف إىل املــــشاركةاملعنيــــةاإلقليميــــة والدوليــــةغــــري احلكوميــــة واحلكوميــــة الدوليــــة

 بانكوك؛ قواعد
دمي مـسامهات خـارج إىل تقـ األخـرىالدول األعضاء واجلهـات املاحنـة تدعو - ١٤ 

 .ذه األغراض، وفقا للقواعد واإلجراءات املعمول ا يف األمم املتحدةهلإطار امليزانية
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 

 املرفق
قواعــــد األمــــم املتحــــدة ملعاملــــة الــــسجينات والتــــدابري غــــري االحتجازيــــة للمجرمــــات

)بانكوك قواعد(
 

مالحظات متهيدية
 ، علـى كــل الــسجناء دون متييــز)١(تـسري القواعــد النموذجيــة الـدنيا ملعاملــة الــسجناء - ١

 ميع السجناء، مبـن فـيهم الـسجينات،صة جلاخلاحتياجاتااللذلك جيب أن تؤخذ يف االعتبار
  عامـا٥٠ منـذ أكثـر مـناملعتمـدةولكـن هـذه القواعـد.هـا عنـد تطبيقوالواقع الـذي يعيـشونه

 أعـداد الـسجيناتازديـادومـع.للنساءيف من االهتمام لالحتياجات اخلاصةتول القدر الكا مل
 يفمراعاـا الـيت ينبغـيري وامللح زيادة توضيح االعتباراتبات من الضروعلى نطاق العامل،
.معاملة السجينات
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 الـيت ينبغـياملتميـزةباالعتبـارات فيمـا يتعلـق إعداد معايري عامليةبضرورةومع التسليم - ٢
يف هــذا  الــيت اختــذاتطبــق علــى الــسجينات وارمــات، ومــع مراعــاة عــدد مــن القــرارات نأ

احتياجــات تلبيــةالــدول األعــضاءإىلفيهــا طلـبوالــيت خمتلــف أجهــزة األمــم املتحــدةالـصدد
 هــذه القواعــد لتكمــل وتعــزز، حــسبوضــع، جــرى علــى حنــو مالئــمارمــات والــسجينات

 الـدنيا ملعاملـة الـسجناء وقواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيااالقتضاء، القواعد النموذجية
ــة ــدابري غـــري االحتجازيـ ــو(للتـ ــسجينات و)٥()قواعـــد طوكيـ ــق مبعاملـــة الـ ــا يتعلـ ــدائلب فيمـ بـ

.ارمات سجن
أي حـال مـن األحـوال حمـل القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـةبـوال حتل هذه القواعد - ٣

ــسجناء أو قواعــد طوكيــو ــوعيت،ال  لــذلك تظــل مجيــع األحكــام ذات الــصلة الــواردة يف جمم
 بعــض هــذهتوضــحوبينمــا.القواعــد هــاتني ســارية علــى مجيــع الــسجناء واــرمني دون متييــز

 األحكام احلالية الـواردة يف القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء ويفبقدر أكربالقواعد
ــو ــث انطباقهــاقواعــد طوكي ــى الــسجمــن حي  إىلقواعــد أخــرىينات وارمــات، تتطــرق عل
.جماالت جديدة

وإعالنــات األمــم اتفاقيــاتوتــستوحى هــذه القواعــد مــن املبــادئ الــواردة يف خمتلــف - ٤
لـسلطات معـدةوهـذه القواعـد. مع أحكام القانون الدويل احلايلومن مث فهي تتسق،املتحدة

 دوائـر االدعـاءالـسياسات واملـشرعني ومبـا يـشمل مقـرري(السجون وأجهـزة العدالـة اجلنائيـة
العقوبـات غـري االحتجازيـة تطبيـقالـيت تـشارك يف)دوائـر مراقبـة الـسلوكوالسلطة القضائية و

.والتدابري اتمعية
للتعامـل مـعاختاذهـا بالتحديـدالـالزم التـدابري علـى يف األمم املتحـدةوجرى التشديد - ٥

 مـؤمتر األمـم املتحـدة الـسادس ملنـعاختـذ سـبيل املثـالفعلـى. سياقات خمتلفةارمات يف حالة
ــة اـــرمني الـــذي ــداجلرميـــة ومعاملـ ــة االحتياجـــاتبـــشأن قـــرارا١٩٨٠ يف عـــامعقـ  اخلاصـ

ؤمتر الـسادس والـيت تتعلـقاملـ اختـذها أوصى فيه بأنه، عند تنفيـذ القـرارات الـيت)١٨(للسجينات
نبغـي اإلقـرار باملـشاكل اخلاصـة بالـسجيناتبصورة مباشرة أو غري مباشـرة مبعاملـة اـرمني، ي

أن تتـاح يطبق فيها ذلك بعـد، ينبغـي، يف البلدان اليت ملوبأنه ،توفري الوسائل حللهابضرورةو
 ،سجنالـ الربامج واخلدمات املستخدمة كبدائل عـنللمجرمات على قدم املساواة مع ارمني

 مبركـز استـشاريري احلكوميـة الـيت تتمتـع ينبغي لألمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة وغـوبأنه
_______________

 ٥ - أغـــسطس/ آب٢٥راكـــاس،ا ملنـــع اجلرميـــة ومعاملـــة اـــرمني، كمــؤمتر األمـــم املتحـــدة الـــسادس )١٨(
، الفـصل)E.81.IV.4منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع ( العامـة األمانـةأعدتـهتقرير:١٩٨٠ سبتمرب/أيلول

 .٩ القرار،باء الفرعاألول،
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 لكفالـة اإلنـصاف واملـساواة يف الدولية األخرى أن تبـذل جهـودا دؤوبـةاملنظماتلديها وكل
 بـشكلهتمـاماال مراحل االعتقال واحملاكمـة واحلكـم والـسجن، مـع إيـالءيف ارماتمعاملة
.ل األطفا، كاحلمل ورعايةارمات  للمشاكل اخلاصة اليت تواجههاخاص

ــسابع - ٦ ــعاملــؤمترو الثــامناملــؤمترو وقــدم أيــضا املــؤمتر ال  بــشأن توصــيات حمــددة التاس
.)٢١()٢٠()١٩(السجينات

 مواجهــة حتـديات القــرن احلــادي والعــشرين:ويف إعـالن فيينــا بــشأن اجلرميـة والعدالــة - ٧
يف إطـار برنـامج الـدول األعـضاء بـأن تراعـي وتعـاجل،التزمـت )٧(الذي اعتمده املـؤمتر العاشـر

يف إطار االستراتيجيات الوطنيـة بـشأن منـع اجلرميـة واألمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
 ،)١١الفقــرة(والعدالــة اجلنائيــة، أي تبــاين يف تــأثري الــربامج والــسياسات يف النــساء والرجــال

تياجـات اخلاصـةاالح، يف ضـوءالعامـة ات الـسياسبـشأن عمليـة املنحـىوبـأن تـضع توصـيات
 مـستقالفرعا )٨(وتتضمن خطط العمل لتنفيذ إعالن فيينا).١٢الفقرة (لسجينات وارماتل
جـرىخمصـصا للتـدابري احملـددة الـيت يوصـى ـا ملتابعـة االلتزامـات الـيت)الفـرع الثالـث عـشر(

ــرتني ــا يف الفق  ــك١٢  و١١ التعهــد ــا يف ذل ــاتاالتز مــن اإلعــالن، مب ــدول بم  اضاســتعر ال
 إذا، وتعديلــها وتقييمهــاوإجراءاــا وممارســاا املتعلقــة باملــسائل اجلنائيــة تــشريعاا وسياســاا

تنـال املـرأة معاملـة دعت الضرورة، بطريقـة تتـسق مـع نظمهـا القانونيـة، مـن أجـل ضـمان أن
 .منصفة من نظام العدالة اجلنائية

 ديـــسمرب/ كـــانون األول٢٢ املـــؤرخ٥٨/١٨٣ودعـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا - ٨
النـساء ملـسألة إىل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام،“حقوق اإلنسان وإقامة العدل” املعنون٢٠٠٣

ــسجون أطفــال مــسألة، مبــا يف ذلــكيف الــسجون  املــشاكل الرئيــسيةالســتجالء،النــساء يف ال
.والسبل اليت ميكن ا معاجلتها

_______________

 ٦ - أغــسطس/ آب٢٦،ونــميال ،مــؤمتر األمــم املتحــدة الــسابع ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اــرمني:انظــر )١٩(
، الفـصل)A.86.IV.1منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع( العامـة  األمانـةأعدتـهتقرير:١٩٨٥ سبتمرب/أيلول

 ). معاملة عادلةالقضاء اجلنائي للنساءاملتعلق مبعاملة نظام (٦ القرار،هاء الفرعاألول،
 ٧ - أغــسطس/ آب٢٧معاملــة اــرمني، هافانــا،مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــامن ملنــع اجلرميــة و:انظــر )٢٠(

، الفـصل)A.91.IV.2منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع( العامـة  األمانـةأعدتـهتقرير :١٩٩٠سبتمرب/أيلول
ــف الفــرعاألول، ــسجناء (٥ -أل ــة العامــة(املبــادئ األساســية ملعاملــة ال ــضا قــرار اجلمعي ،٤٥/١١١انظــر أي
املتعلق بتـدبري (١٩والقرار)باالحتجاز رهن احملاكمة املتعلق (١٧ القرار الفرع جيم،،؛ واملرجع نفسه))املرفق

بالتعـاون الـدويل واألقـاليمي يفاملتعلق (٢١والقرار)ية ووضع سياسات لألحكام القضائيةشؤون العدالة اجلنائ
 ).ىجمال إدارة السجون والعقوبات اليت تفرض يف إطار اتمع احمللي ومسائل أخر

 األربعـةالفنيـة املواضـيعبشأنالتوصياتب املتعلق (١، الفصل األول، القرارA/CONF.169/16/Rev.1 انظر )٢١(
التنفيـذ العملـي للقواعـدب املتعلق (٥والقرار)اليت تناوهلا مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني

 ).املرأةالقضاء على العنف ضدب املتعلق (٨راروالق)النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
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 كــــــــانون١٩املــــــــؤرخ ٦١/١٤٣وأكــــــــدت اجلمعيــــــــة العامــــــــة، يف قرارهــــــــا - ٩
ــسمرب/األول ــف ضــد” املعنــون٢٠٠٦ دي ــع أشــكال العن ــى مجي ــضاء عل ــود للق تكثيــف اجله
نـوع اجلـنسأساسقائم علىفعل ينطوي على عنف هو أي“العنف ضد املرأة” أن،“املرأة

،أذى بـدين أو جنـسي أو نفـسي أو معانـاة للمـرأة ويترتب عليـه، أو يـرجح أن يترتـب عليـه،
 وحثـت،ن التعـسفي مـن احلريـة، سـواء وقـع ذلـك يف احليـاة العامـة أو اخلاصـةويشمل احلرمـا

الدول على اسـتعراض مجيـع القـوانني واللـوائح والـسياسات واملمارسـات واألعـراف الـيت متيـز
،حـسب االقتـضاء املـرأة، والقيـام،يترتب عليها أثر ينطـوي علـى متييـز ضـدضد املرأة أو اليت

لغائها، وضمان تقيد أحكام النظم القانونية املتعددة، حيثما وجـدت،بتنقيحها أو تعديلها أو إ
يف ذلــك مبــدأ عــدم بااللتزامــات والتعهــدات واملبــادئ الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، مبــا

ــز ــة،التميي ــدابري إجيابي ــةعاجلــة األســبابمل واختــاذ ت ــفاهليكلي ــز اجلهــود للعن ــرأة وتعزي  ضــد امل
 التمييـز ضـد ، مبـا يف ذلـكاليت تنطوي علـى التمييـز االجتماعية واملعايري للممارساتللتصدي

 وتـوفري التـدريب،أو احملتجـزات الـسجونالنساء اللوايت حيـتجن إىل عنايـة خاصـة، كنــزيالت
ــني اجلنــسني وحقــوق املــرأةملــوظفي إنفــاذ القــانون وجهــاز القــضاء ــاءيف جمــال املــساواة ب وبن

القدرامـافي حمـددةلـه تـداعياتار اعترافا بأن العنـف ضـد املـرأةويشكـل القر.م يف هذا ا
ــق ــةل خبــضوعها يتعل ــة اجلنائي ــذاء يف عــدم التعــرضوحبقهــا نظــام العدال ــاء وجودهــلإلي  يفا أثن

 أحـوال لكفالة حقوق اإلنـسان وحتـسني بالغة األمهيةوالنفسية البدنيةوتعترب السالمة.السجن
. االعتبارتضعه هذه القواعد يف  ماارمات، وهو

:وأخريا، أعلنت الدول األعضاء يف إعالن بانكوك بشأن أوجـه التـآزر واالسـتجابات - ١٠
ــة ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــم التحالفــات االســتراتيجية يف جمــال من ــذي اعتمــده مــؤمتر األم ال

زامهـاالت )٩(٢٠٠٥أبريـل/نيـسان ٢٥املتحدة احلـادي عـشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة واجلنائيـة يف
احملتجـزينمجيـع معاملـة، مبـا يف ذلـكصـوا وفعالة للعدالة اجلنائية ومنصفةبإنشاء مؤسسات

 الـساريةمعـايري الدوليـةلل وفقـا، معاملة إنـسانيةالسجونيفو مرافق االحتجاز قبل احملاكمةيف
كفايـة يف اسـتعراض مـدىجلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة  وأوصت بأن تنظر،)٨ الفقرة(

).٣٠الفقرة(السجناءمعاملةبإدارة السجون و فيما يتعلقاملعايري والقواعد
نظـرا الخـتالفوكما هو احلال بالنسبة للقواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناء، و - ١١

 ، بات واضحا أنـه بشكل كبري العامليفالقانونية واالجتماعية واالقتصادية واجلغرافيةالظروف
 ، ويف كـل األوقـاتمجيع األماكن يفبطريقة متماثلة  القواعد الواردة أدناهكلتطبيقميكن ال

 الصعوبات العمليـةدوما إىل تذليلالسعي حافزا علىتشكل هذه القواعد أنمع ذلك، ال بد
 األمـمرى التطلعـات العامليـة الـيت تـيف جمملها انطالقا من كوا جتسد،تطبيقها اليت حتول دون

 الـسجينات وأطفـاهلنأحـواليف حتـسني املتمثـل املـشتركحتقيـق اهلـدفأا تفضي إىلاملتحدة
. احملليةوجمتمعان
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 علـى الـسواء،والـسجيناتوتتناول بعض هذه القواعد مـسائل تنطبـق علـى الـسجناء - ١٢
مات الطبيــة وإجــراءات التفتــيش، وبعــض اخلــدمبــسؤوليات الوالــديناملتعلقــةمبــا فيهــا املــسائل

ــسية باحتياجــات النــساء ومــا شــاها، علــى الــرغم مــن أن هــذه القواعــد تعــىن بــصورة رئي
  ال بد مـنالسجينات،األمهات هذه القواعد يشمل أطفال يفتركيزالولكن مبا أن.وأطفاهلن

 قـد،وبناء علـى ذلـك. الذي يضطلع به كال األبوين يف حياة أطفاهلماالرئيسياإلقرار بالدور
 .قواعد على اآلباء من السجناء وارمني بصورة متساوية الهذهطبق بعضنت

 
 مقدمة

أي حـال مـن األحـوال حمـل القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـةبـال حتل القواعد التالية - ١٣
لذلك تظل مجيع األحكام الواردة يف جمموعيت القواعد هاتني سـارية.السجناء وقواعد طوكيو

.ن متييز السجناء وارمني دومجيععلى
 علــىللــسجونويــسري البــاب األول مــن هــذه القواعــد الــذي يتنــاول اإلدارة العامــة - ١٤

مدنيـة أو مجيع فئات النساء احملرومات من حريتهن، مبن فيهن السجينات يف قـضايا جنائيـة أو
 أو“تـدابري أمنيـة”  اللوايت خيـضعن لــالنساءواملداناتالنساء مل حياكمن بعد أواللوايتالنساء

. القاضيبناء على أمر منتدابري إصالحية
 تسري إال على الفئات اخلاصة الـيت يتناوهلـا كـل  الويتضمن الباب الثاين القواعد اليت - ١٥

ــاب فرعــي ــك ت.ب ــع ذل ــواردةنم ــىيفطبــق القواعــد ال ــسري عل ــيت ت ــف ال ــي أل ــاب الفرع   الب
 البـاباللـوايت يـشملهنالـسجينات  بالتساوي علـىاللوايت صدرت ضدهن أحكام السجينات

ــى ــاء، علـ ــي بـ ــم أالالفرعـ ــع القواعـــد الـــيت حتكـ ــارض مـ ــك التتعـ ــةتلـ ــساء وأنمـــنفئـ النـ
.لصاحلهن تكون

. الفرعيني ألـف وبـاء قواعـد إضـافية ملعاملـة الـسجينات القاصـراتالبابني كالويضع - ١٦
افق مع املعـايريبيد أن من املهم اإلشارة إىل وجوب إعداد استراتيجيات وسياسات مستقلة تتو

الدولية، وخصوصا مع قواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة شـؤون قـضاء األحـداث
مبـادئ الريـاض( ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـداث)٢٢()قواعد بيجني(

بـادئ وامل)٢٤( وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اردين مـن حريتـهم)٢٣()التوجيهية

_______________

 .، املرفق٤٠/٣٣قرارال )٢٢(
 .، املرفق٤٥/١١٢قرارال )٢٣(
 .، املرفق٤٥/١١٣قرارال )٢٤(
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  هـذه الفئـة مـنملعاملـة،)٢٥(التوجيهية اخلاصة بالعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالـة اجلنائيـة
.إيداعهن السجون، على أن جيتنب إىل أقصى حد ممكنتأهيلهن والسجينات

ويتضمن الباب الثالث القواعد اليت تتناول تطبيق العقوبات والتدابري غـري االحتجازيـة - ١٧
ــةارمــات، مبــا فيهــا القواعــد املتعلقــة باالعتقــال والقاصــراتء وعلــى النــسا بــإجراءات العدال

.ما بعد إصدار احلكمإصدار احلكم وواالحتجاز رهن احملاكمة اجلنائية يف مراحل
ــاب ويتــضمن - ١٨ ــعالب ــدال الراب ــقواع ــة ب ــيمالبحــوثإجراءاملتعلق  وإعــداد اخلطــط والتقي

 .القواعد  ذهةاملشمولارماتومات ويسري على مجيع فئات وتبادل املعل العامةوالتوعية
 

 قواعد عامة التطبيق - أوال
املبدأ األساسي - ١
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٦لقاعدةة لتكمل[

١ القاعدة
عاملـة من القواعد النموذجية الدنيا مل٦ القاعدةجتسده مبدأ عدم التمييز الذيتطبيقمن أجل

وال ينظـر. عند تطبيق هذه القواعديف االعتبار للسجيناتالسجناء تؤخذ االحتياجات املميزة
 بني اجلنسني على أـامساواة فعلية هذه االحتياجات من أجل حتقيق التدابري املتخذة لتلبيةإىل

.تدابري تنطوي على متييز
 

دخول السجن - ٢
٢القاعدة

نظـرادخول النـساء واألطفـال الـسجنبـ إلجـراءات املتعلقـة لجيب إيالء اهتمام كاف - ١
وجيــب تــوفري تــسهيالت للــسجينات اللــوايت دخلــن. الوقــتذلــك يف خــاصلــضعفهم بوجــه
 ، القانونيـة املـشورة احلصول علىإتاحة إمكانية و،بأقارن من االتصال متكنهنالسجن حديثا

 واألمـاكن الـيت يـستطعن املتبع فيهنظامال وولوائحه،قواعد السجنبشأنعلوماتتزويدهن مبو
يف حالـة، االتـصالإمكانيـة إتاحـة و، إليهـا بلغـة يفهمنـهاإذا ما احـتجنفيها التماس املساعدة

.النساء األجنبيات، مبمثلي قنصليان

_______________

 .، املرفق١٩٩٧/٣٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي )٢٥(
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 يتولني مسؤولية رعاية أطفـاهلن، قبـل أو عنـد دخـوهلن الـسجن،اللوايتيسمح للنساء - ٢
 أطفـاهلن، مبـا يف ذلـك إمكانيـة تعليـق احتجـازهن لفتـرة معقولـة،ب يتعلـقفيمـا ترتيبـاتبوضع
.يف املقام األول لطف الةصلحمل مراعاة

 
السجل - ٣
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٧لقاعدةل ةتكمل[

٣القاعدة
ل الشخـصية عنـد دخـوبيانـاميسجل عـدد أطفـال النـساء اللـوايت يـدخلن الـسجن و - ١

  ودون مـساس حبقـوق األم أمسـاء األطفـال وأعمـارهمعلى األقلوتتضمن السجالت.السجن
. ووضعهم من ناحية احلضانة أو الوصاية إن مل يكونوا برفقة أمهاممكان إقامتهمو
إال مبـا هذه املعلوماتال تستخدمسرية، و مجيع املعلومات املتعلقة وية األطفال تظل - ٢

.خيدم مصلحة الطفل
 

أماكن االحتجاز - ٤
٤القاعدة

 أو من مراكـز التأهيـلديارهنتودع السجينات، حيثما كان ذلك ممكنا، يف سجون قريبة من
ومـا يتـوفر خيـاران الشخـصية ورعايـة أطفـاهلن املـسؤولية عـن يف االعتبارأخذااالجتماعي،

. هلنوخدمات مالئمة برامجمن
 

النظافة الشخصية - ٥
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء١٦  و١٥دتنيقاعل لةتكمل[

٥القاعدة
 احتياجـان اخلاصـة املرافق واملواد الضرورية لتلبيةأماكن إيوائهن للسجينات يفجيب أن توفر

 الـصحية جمانـا واإلمـداد بامليـاه بـصورةاحلفاضـاتمن حيـث النظافـة الشخـصية، مبـا يف ذلـك
 قمـن بأعمـال النـساء اللـوايت يسـيما الو ألطفـال والنـساء،لية الشخصيةمنتظمة ألغراض العنا

.احليض جييئهناللوايتالطهي واحلوامل أو املرضعات أو
 

خدمات الرعاية الصحية - ٦
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٦ إىل٢٢لقواعدل ةتكمل[
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 عند دخول السجنالطيبالفحص)أ(
 ] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٤ةلقاعدل ةتكمل[

٦القاعدة
 فحص شـامل لتحديـد االحتياجـات مـن الرعايـةللتعرف على حالة السجينات الصحية جيرى

: ما يليوقوف علىلول  األوليةالصحية
  األمراض املنقولـة أواالتصال اجلنسياإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق)أ(

نقـص املناعـة البـشرية،بفريوس  اخلاصفحصإجراء اللسجيناتيتاح لوز أيضا أنجيو ،الدمب
مع تـوفري االستـشارات الطبيـة الالزمـة قبـل،اليت ينطوي عليها ذلكبناء على عوامل اخلطورة

إجراء هذا الفحص وبعده؛
 ات النفـسيةاالحتياجات من الرعاية الـصحية العقليـة، مبـا يف ذلـك االضـطراب)ب(

 النفس؛إيذاء للصدمة وخماطر اإلقدام على االنتحار وحقةالال
 لـدى دخــول للـسجينة، مبــا يف ذلـك حـاالت احلمـل الـصحة اإلجنابيـةسـجل)ج(

 والوالدات وأي مسائل تتعلق بالصحة اإلجنابية؛اليت حصلت يف اآلونة األخرية  أوالسجن
لمخدرات؛لإدمانوجود حالة)د(
قـد الـسجيناتتكـونه مـن أشـكال العنـف الـيت رمبـا اجلنـسي وغـرياالنتهاك)ه(

.قبل دخوهلن السجنمنهاعانني
 

٧القاعدة
ــشخيص عــن وجــود - ١ ــهاكإذا أســفر الت ــيتانت ــف ال ــن أشــكال العن ــسي أو غــريه م  جن

 الــسجينة حبقهــا يف التمــاس اللجــوء إىلتبلــغ أو خاللــه،االحتجــازتعرضــت هلــا الــسجينة قبــل
 باإلجراءات واخلطـوات املتبعـة يف هـذاط السجينة علما بصورة وافيةوحتا.السلطات القضائية

فــإذا وافقــت الــسجينة علــى الــسري يف اإلجــراءات القانونيــة، وجــب إخطــار املــوظفني.الــشأن
ــة القــضية فــورا إىل الــسلطة املختــصة للتحقيــق فيهــا  ســلطاتتــساعدو.املعنــيني بــذلك وإحال

.ساعدة القانونيةالسجن هؤالء النساء يف احلصول على امل
سواء اختارت املرأة الـسري يف اإلجـراءات القانونيـة أم مل ختتـر ذلـك، تـسعى سـلطات - ٢

االستـشارات السجن إىل ضمان حـصوهلا بـصورة مباشـرة علـى الـدعم النفـسي املتخـصص أو
.النفسية املتخصصة

للــوايتاحملتجــزات ا تــدابري حمــددة لتفــادي أي شــكل مــن أشــكال االنتقــام ضــدتتخــذ - ٣
.يف اإلجراءات القانونيةيسرن أو بالغات من هذا القبيلنيقدم
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٨القاعدة
، اخلاصـة ـن الطبيـةسـرية املعلومـاتالسجينات يف احملافظة علىحيترم يف مجيع األوقات حق

يف و اإلجنابيـةبـصحتهن مبعلومـات تتعلـق عـدم اإلدالء يفاحلـقذلك على وجه التحديدمبا يف
.حص يتعلق بذلكلف اخلضوععدم

 
٩القاعدة

  بـهيقـوم ويفـضل أن للفحـص الـصحي أيـضا هذا الطفلإذا كان برفقة السجينة طفل، خيضع
 تعـادلوتوفر رعاية صحية مناسبة.طرق العالج والعناية الطبية املطلوبةتحديدل طبيب أطفال

. احملليعلى األقل الرعاية الصحية املتوفرة يف اتمع
 

بالنساءحية اخلاصةالرعاية الص)ب(
١٠القاعدة

 علـى األقـل اخلـدماتتعـادلتوفر للسجينات خدمات رعايـة صـحية خاصـة بالنـساء - ١
. احمللياملتوفرة يف اتمع

 طبيبــة تــأمنيإذا طلبــت الــسجينة أن تفحــصها أو تعاجلهــا طبيبــة أو ممرضــة وجــب - ٢
أجـرىوإذا.دعي تدخال طبيا عـاجال، باستثناء احلاالت اليت تستقدر املستطاعممرضة هلا، أو

.الفحص  إحدى املوظفاتضر السجينة وجب أن حتة الفحص خالفا لرغبممارس للطب
 

١١القاعدة
مل ير الطبيب وجـود ظـروف ما يف جمال الطبالعاملون إالالفحوص الطبيةال حيضر - ١

 أوذلـكالطبيـبيطلـبما ملأوتقتضي حضور أحد موظفي السجن ألسباب أمنيةاستثنائية
 ٢مل تطلب السجينة على وجه التحديد حضور أحد املوظفني حسبما هـو مـبني يف الفقـرة ما

. أعاله١٠من القاعدة
ــضروري حــضور - ٢ ــوظفنيإذا كــان مــن ال ــسجنمــنم  ال يعملــون يف جمــال الطــب ال

والفحوص الطبية، ينبغي أن يكون هؤالء املوظفـون مـن النـساء وأن جتـرى الفحـوص علـى حنـ
.يكفل اخلصوصية والكرامة والسرية

 
الصحة العقلية والرعاية الصحية الالزمة هلا)ج(

١٢القاعدة
ــةاللــوايتتــوفر للــسجينات ، داخــل الــسجن أو يف املرافــق غــريحيــتجن إىل رعايــة صــحية عقلي

 لكــل حالــة علــى حــدةمالئمــة بــرامج شــاملة للرعايــة الــصحية العقليــة والتأهيـلاالحتجازيـة،
. والصدمات اليت تعرضن هلاى فيها الفوارق بني اجلنسنيتراع
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١٣القاعدة
 الـضيق النفـسي موظفي السجن باألوقات اليت قد تشعر فيها النـساء حبـاالت مـنريفعجيب ت

.توفري الدعم املالئم هلنضمانو  حالتهنراعاةمل
 

للمصابني بهالرعاية والدعمعالج وتوفري الالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية و)د(
١٤القاعدة

 يف)يـدزاإل(متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/فـريوس نقـص املناعـة البـشريةاالت حلـللتصدي
 منـعمبـا يف ذلـكنـساء،لل اخلاصةاالحتياجات الالزمة لتلبيةربامج واخلدماتتعد ال،السجون

وتـدعمتـشجع سـلطات الـسجن ،ويف هـذا الـسياق.انتقال املرض من األمهـات إىل األطفـال
ــادراتاختــاذ ــشرية مب ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة الب ــوفري يف جمــال الوقاي ــةو  العــالجوت الرعاي

.التثقيف عن طريق األقرانمثل ،للمصابني به
 

احلالة النفسية يفواد املؤثرةاملتعاطيمنعالجالبرامج)هـ(
 

١٥القاعدة
 للنــساءمعــدة للعــالج  متخصــصة الــسجن بــرامج الــصحية يفالــدوائرتــوفر أو تيــسرجيــب أن

 اإليـذاء الـذي تعرضـن لـه يفأخـذا يف االعتبـار، احلالـة النفـسيةيفواد املؤثرةامل تعاطنيياللوايت
ــرافقهن أطفــاهلن احلوامــلللنــساءالــسابق واالحتياجــات اخلاصــة واخــتالف والنــساء اللــوايت ي

.خلفيان الثقافية
 

النفس إيذاءمنع االنتحار و)و(
١٦القاعدة

 خـدمات املعنيـة بتقـدميالـدوائر بالتـشاور مـع،جيب أن يـشكل إعـداد وتنفيـذ االسـتراتيجيات
 إقدام الـسجينات احليلولة دونمن أجل ، العقلية وخدمات الرعاية االجتماعيةالصحيةرعايةال

 ات النـساء الحتياجـواملراعـيوتوفري الـدعم املناسـب واملتخـصص إيذاء النفسعلى االنتحار و
ة العقليـة يفيرعايـة الـصحال شـاملة يف جمـالسياسـة ، جـزءا مـنحيتمل أن يقمـن بـذلك اللوايت

.سجون النساء
 

خدمات الرعاية الصحية الوقائية)ز(
١٧القاعدة
الرعاية الصحية الوقائية، مبا فيهـاب  املتعلقةتدابريال بشأن املعلومات وتوفر هلن السجيناتتثقف

 وغريهـا مـناالتـصال اجلنـسيناعـة البـشرية واألمـراض الـيت تنتقـل عـن طريـقفريوس نقص امل
.النساءب اخلاصة الظروف الصحيةبشأنوالدم،باألمراض اليت تنتقل
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١٨القاعدة
 فحـوصال، مـن قبيـلحتديـداتوفر للسجينات تـدابري الرعايـة الـصحية الوقائيـة اخلاصـة بالنـساء

، الـسرطانيةعن سرطان الثـدي وعـن أمـراض النـساءويةااللتهابات املهبلللكشف عن الالزمة
. احملليعلى قدم املساواة مع النساء اللوايت من أعمارهن يف اتمع

 
السالمة واألمن - ٧
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٦ إىل٢٧قواعدل لةتكمل[

 
عمليات التفتيش)أ(

 ١٩القاعدة
ــةتتخــذ ــدابري الفعال ــةل الت ــيشكفال ــات التفت ــاء عملي ــرامهن أثن ــة كرامــة الــسجينات واحت  محاي

ــدريب املناســب علــى  الاجلــسدي الــيت  أســاليباســتخدامجتريهــا ســوى موظفــات تلقــني الت
.التفتيش املالئمة ووفقا إلجراءات التفتيش املقررة

 
٢٠القاعدة

ات التفتـيشحتـل حمـل عمليـ مـسح أساليب فحص بديلة، من قبيل استخدام أجهزةستحدثت
، مـن أجـلالذي يتخطى حـدود احلرمـاتاجلسدياليت تنـزع فيها املالبس وعمليات التفتيش

 علــى عمليــات التفتــيشالــيت حيتمــل أن تترتــب البدنيــة واآلثــارالــضارةتفــادي اآلثــار النفــسية
.الذي يتخطى حدود احلرماتاجلسدي

 
٢١القاعدة
األطفـال الـذين لـدى تفتـيش ة املهنية والكياسةالكفاءة والقدرنو السجموظفو يظهرجيب أن

هلـم االحتـرام وأن ايكفلوأنواألطفال الذين يزورون السجيناتويرافقون أمهام يف السجن
.كرامتهميصونوا

 
 والعقابالتأديب)ب(
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٢ إىل٢٧قواعدل لةتكمل[

٢٢القاعدة
 برفقتــهن اللـوايت والنــساءي علــى احلوامـلـوبـة احلــبس االنفـرادي أو العــزل التأديبـال تطبـق عق
. واألمهات املرضعات يف السجنأطفال رضع
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٢٣القاعدة
ــن االتــصال بأســرهن، ــنعهن م ــسجينات م ــى ال ــيت تفــرض عل ــة ال ــات التأديبي ــشمل العقوب ال ت

.أطفاهلنوخباصة
 

أدوات تقييد احلرية)ج(
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٤  و٣٣ لقاعدتنيل ةتكمل[

٢٤القاعدة
املخـــاض وأثنـــاء الـــوالدة وبعـــدأثنـــاءأدوات تقييـــد احلريـــة مـــع النـــساءإطالقـــاال تـــستخدم

.مباشرة الوضع
 

وزيارات التفتيشتزويد السجينات باملعلومات وحقهن يف الشكوى؛)د(
ة للقاعـدةوتكملـعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـسجناءمن القوا ٣٦  و٣٥قاعدتنيل لةتكمل[

] فيما يتعلق بالتفتيش من تلك القواعد٥٥
 

 ٢٥القاعدة
 للـسجينات اللـوايت يـبلغن عـن تعرضـهنبصورة فوريـة احلماية والدعم واملشورةتوفر - ١

تـام االحتـرام اليف ظـل،سـلطات خمتـصة مـستقلةيف ادعـاءان حتقـقجيـب أنو،معاملـةلسوء
 علـىاالنتقـام التالحتمـا احلمايـةب  املتعلقـةتـدابريال ال بد من إيالء االعتبـار يفو.ملبدأ السرية

.وجه التحديد
 حيملنوال سيما السجينات اللوايتجنسي، النتهاك يتعرضناللوايتتتلقى السجينات - ٢

 البدنيــة الــصحيةتــوفر هلــن الرعايــة ونتيجــة لــذلك، التوجيهــات واإلرشــادات الطبيــة املالئمــة،
.املساعدة القانونية الضرورية هلنووالعقلية والدعم

 التفتـيشتـضم هيئـات املتعلقة باحتجاز ومعاملة الـسجينات، الظروفمن أجل رصد - ٣
.النساء  أعضاء منهيئات اإلشرافالرصد أو وأ بالزياراتاهليئات املعنية وأ

 
االتصال بالعامل اخلارجي - ٨
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٩ إىل٣٧ لقواعدل ةتكمل[

 
 ٢٦القاعدة
 أطفــاهلن وأوليــاء أمــور أطفــاهلنمبــن فــيهم،بــأفراد أســرهن الــسجينات علــى االتــصالتــشجع

تـدابري تـسىنحيثمـاوتتخـذ. هذا االتـصال بكـل الوسـائل املعقولـةوييسر،وممثليهن القانونيني
.ديارهنبعيدة عن سجون النساء احملتجزات يفتعاين منهايتال التعويض عن املضارتكفل
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٢٧القاعدة
ممارسـة هـذا احلـق علـى قـدم املـساواةإمكانيـةلسجيناتتتاح ل بزيارة األزواج،حيثما يسمح

.مع الرجال
 

٢٨القاعدة
مـنجيابيـةالزيارة جتربـة إ جو جيعل من جتربةتتم الزيارات اليت يشارك فيها أطفال يفجيب أن

  بـني األمبلقـاء مفتـوحهـذه الزيـاراتأن يـسمح يفو سـلوك املـوظفني، مـن بينـها،نواح عدة
يكـون فيهـا التالقـي مـع األطفـال ممتـدا لفتـرة طويلـة،وينبغي تـشجيع الزيـارات الـيت.والطفل

.حيثما أمكن
 

تدريبالموظفو السجن و - ٩
] ملعاملة السجناء من القواعد النموذجية الدنيا٥٥ إىل٤٦قواعدل لةتكمل[

 
٢٩القاعدة

، عن طريق بناء قدرام، إمكانية الوفـاء باملتطلبـات للموظفني يف سجون النساءجيب أن تتاح
حوجيب أن تتـا. تكفل تأهيلهنمرافق آمنة السجينات يف اتمع وإدارةإدماجإعادة باخلاصة

مناصـبوصـوهلن إىلليت تكفلالسبل اوبناء قدرات موظفات السجونل  املتخذةتدابريال أيضا
ــتراتيجيات املتعلقـــة مبعاملـــة وضـــعرئيـــسية عـــنمـــسؤولية وتـــوليهن عليـــا الـــسياسات واالسـ

.السجينات ورعايتهن
 

٣٠القاعدة
نـوع  أساس مبنع التمييز القائم علىبوضوح وباستمرار إدارات السجونيلتزم مديروجيب أن

.اجلنس ضد املوظفات والتصدي له
 

٣١القاعدة
 سياسـات ولـوائح واضـحة بـشأن سـلوك مـوظفي الـسجن ـدف إىل تـوفري أقـصىتعد وتنفذ

 أو اللفظي القائم على أساس نوع اجلنس ومـنالبديندرجة من احلماية للسجينات من العنف
.االعتداء عليهن والتحرش اجلنسي ن

 
٣٢القاعدة

ــع املــوظفنيو،للمــوظفني املتاحــةفــرص التــدريبنفــسنووظفــات الــسجمل تتــاح يتلقــى مجي
 وحظـر التمييـزالفـروق بـني اجلنـسنياملشاركني يف إدارة سجون النساء التدريب على مراعـاة

.والتحرش اجلنسي
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٣٣القاعدة
جيـــب أن يتلقـــى مجيـــع املـــوظفني املكلفـــني بالتعامـــل مـــع الـــسجينات تـــدريبا يتعلـــق - ١

. للسجيناتوحقوق اإلنسان للنساءباالحتياجات اخلاصة
املـسائل الرئيـسية بـشأن أساسـي تـدريب يف سـجون النـساء العـاملنيلمـوظفنيل يوفر - ٢

.األويلبصحة النساء، باإلضافة إىل التدريب على اإلسعافات األولية والتطبيب املتصلة
ــسجن، - ٣ ــتمحيثمــا يــسمح لألطفــال بالبقــاء مــع أمهــام يف ال ــة أيــضات  مــوظفي توعي

 لكــيتــدريب أساســي علــى الرعايــة الــصحية لألطفــالميــوفر هلــ الطفــل وومنــ بــشأنالــسجن
.حاالت الطوارئيف وعند الضرورةيتمكنوا من االستجابة على النحو املالئم

 
٣٤القاعدة
ــاء القــدرات فيتــدرج  التــدريبيف منــاهجفــريوس نقــص املناعــة البــشريةب مــا يتعلــق بــرامج بن

متالزمـة/وس نقـص املناعـة البـشريةوباإلضـافة إىل الوقايـة مـن فـري.نو ملـوظفي الـسجالنظامي
، تـدرج أيـضا يف للمصابني بـهعالج والرعاية والدعمتوفري ال و)يدزاإل(نقص املناعة املكتسب

قــوق اإلنــسان، مــع التركيــزاملــسائل املتعلقــة حب واملــسائل اجلنــسانية مــسائل مثــلجاهاملنــ تلــك
.لتمييزوا موصال بفريوس نقص املناعة البشرية وصلتهاعلى بشكل خاص

 
 ٣٥القاعدة
رعايــةالمــن  الــسجينات احتياجــاتالكــشف عــن التــدريب يف جمــالنوالــسج موظفــو يتلقــى
تقـدمي املـساعدةويف جمـال على االنتحاروإقدامهن احتمال إيذائهن ألنفسهنة العقلية ويالصح
 . توفري الدعم هلن وإحالة مثل هذه احلاالت إىل األخصائينيعن طريقإليهن

 
جينات القاصراتالس - ١٠

٣٦القاعدة
. من احلماية القاصرات السجينات احتياجاتلتلبية سلطات السجن تدابريتخذت

 
٣٧القاعدة

.القصر للسجناءاملتاحةالتعليم والتدريب املهينيأ للسجينات القاصرات نفس فرص
 

٣٨القاعدة
، مــن قبيــلوع اجلــنس ونــالــسنتراعــيالــيتسجينات القاصــرات الــربامج واخلــدماتلــلتتــاح

الرعايــة الــصحية بــشأن هنتثقــيفجيــب أن يــتمو.أو العنــف اجلنــسي االنتــهاكاملــشورة بــشأن
ــساء ــة،اخلاصــة بالن ــاح هلــن إمكاني ــارة وتت ــساءزي ــراض الن ــاء أم ــتظم أطب ــى حنــو من  أســوة عل

.بالسجينات البالغات
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٣٩القاعدة
 تتلقـــاه طبيــة مكـــافئتني ملـــاتتلقـــى الـــسجينات القاصــرات احلوامـــل دعمـــا ورعايـــةجيــب أن

 أـناألخذ يف االعتبار، معة الصحيحالتهنويقوم أخصائي طيب مبراقبة.السجينات البالغات
.نظرا حلداثة أعمارهن احلمل ملضاعفات صحية خالل فترةيتعرضن أكثر من غريهن قد

 
القواعد اليت تسري على فئات خاصة - ثانيا
دهن أحكاماللوايت صدرت ضالسجينات- ألف

 على أساس كل حالة على حدةالعالجو حسب الفئاتالتصنيف - ١
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٦٩ إىل٦٧قواعدل لةتكمل[

 
٤٠القاعدة

 وظـروفللنـساء االحتياجات اخلاصةتراعى فيهان أساليب تصنيفو السجمديرويعد وينفذ
 يف تأهيلـــهنط مالئمــة وفرديــة ــدف إىل التــبكريالــسجينات لــضمان إعــداد وتنفيــذ خطــ

. يف اتمعإدماجهنوعالجهن وإعادة
 

٤١القاعدة
:ما يلي وتصنيف السجناء حسب الفئاتنوع اجلنسل املراعيجيب أن يشمل تقييم املخاطر

اآلثـار البالغـة الـضررويشكلن خطرا أقل على اآلخرينالسجيناتأنمراعاة)أ(
املشددة؛  العزلومستويات تتعرض هلا السجينات من جراء التدابري األمنيةاليت ميكن أن

ــوفري)ب( ــات أساســية ت ــشأنمعلوم ــذيب ــف ال ــل العن ــن قبي ــساء، م ــات الن  خلفي
يتحملنـه مـن  مـاالعقليـة وتعـاطيهن املخـدرات، إىل جانـبإعاقتـهن و،سبق أن تعرضن لهرمبا

لـدى يف االعتبـارال بـد مـن أخـذهاأمـور، وهـي كلـهاة عن رعايـة أطفـاهلن وغريهـممسؤولي
؛املالئمة لفترة األحكام الصادرة ضدهنإعداد اخلططاحتجازهن و

 الـسجينات بـرامج وخـدماتاحلكم علـىاملتعلقـة بـططاخلكفالة أن تتضمن)ج(
تكفل تأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجان اخلاصة؛

عقليـة يف أمـاكن إيـواء صـحيةكفالة إيداع النـساء اللـوايت حيـتجن إىل رعايـة)د(
ا ويـتلقني فيهـ ممكـن أدىن حـديف يكون فيها مستوى اإلجراءات األمنيةتقيد فيها حركتهن ال

فرض عليهن فيها إجـراءات أمنيـة مـشددة ـرد أـن يعـاننيتالعالج املناسب وليس يف مرافق
. مشاكل صحية عقليةمن
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نظام السجن - ٢
ــ[ ــدتنيلل ةتكملــ ــد وا٦٦  و٦٥ قاعــ ــدنيا مــــن ا٨١ إىل٧٠لقواعــ ــة الــ ــد النموذجيــ لقواعــ

 ]السجناء ملعاملة
 

٤٢القاعدة
ــارمتكــن - ١ ــامج أنــشطة متــوازن وشــامل يأخــذ يف االعتب  الــسجينات مــن االلتحــاق بربن

.االحتياجات املالئمة لنوع اجلنس
 احلوامـليلـيب احتياجـاتجيب أن يتسم نظام السجن بقـدر كـاف مـن املرونـة حبيـث - ٢
 املرافـق أو الترتيبـاتوتـوفر. يرافقهن أطفـاهلن يف الـسجناللوايتألمهات املرضعات والنساءوا

ن من أجل متكني السجينات مـن املـشاركة يف األنـشطة الـيتوالالزمة لرعاية األطفال يف السج
.تنظم يف السجن

 للـوايتا جهود خاصة لتوفري برامج تالئم احلوامل واألمهـات املرضـعات والنـساءتبذل - ٣
.يرافقهن أطفاهلن يف السجن

 ، حيـتجن إىل دعـم نفـسياللـوايتبذل جهود خاصة لتوفري خدمات تالئم السجيناتت - ٤
.تعرضن العتداءات جسدية أو نفسية أو جنسية اللوايت وال سيما السجينات

 
 العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن

]ذجية الدنيا ملعاملة السجناء من القواعد النمو٨١ إىل٧٩لقواعدل ةتكمل[
 

٤٣القاعدة
 حيثمــا أمكنــها ذلــك، زيــارات الــسجينات باعتبارهــا أيــضاتـشجع ســلطات الــسجن، وتيــسر

. يف اتمعإدماجهنشرطا أساسيا مهما لضمان عافيتهن العقلية وإعادة
 

٤٤القاعدة
ن علـى النحـو جيـب استـشار،تعرض السجينات أكثر مـن غريهـن للعنـف العـائلي بالنظر إىل

.املالئم بشأن األشخاص، مبن فيهم أفراد أسرهن، الذين يسمح هلم بزيارن
 

 ٤٥القاعدة
 سلطات السجن للـسجينات خيـارات، مـن قبيـل اإلجـازات املنــزلية والـسجون املفتوحـةتتيح

  انتقـاهلن مـن الـسجنلتيـسري إىل أقصى حد ممكـن، والربامج واخلدمات اتمعيةدور التأهيلو
. وإعادة تواصلهن مع أسرهن يف أقرب مرحلة ممكنةوصمهنإىل احلرية وتقليص إمكانية
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 ٤٦القاعدة
عنيـة املالـدوائرأو/راقبة السلوك واملعنية مب دوائرال، بالتعاون مع أن تعملعلى سلطات السجن

علـى،واملنظمـات غـري احلكوميـة ومجاعـات اتمـع احمللـيبتقدمي خدمات الرعاية االجتماعية
مبا يكفـل، وتنفيذها السجينات قبل إطالق سراحهن وبعدهإدماجإعداد برامج شاملة إلعادة

.يف االعتبار لنساءل  اخلاصةحتياجاتاال أخذ
 

٤٧القاعدة
ــةيقــدم ــوايت يطلــق ســراحهن وحيــتجن إىل مــساعدة نفــسية وطبي ــسجينات الل  دعــم إضــايف لل

املعنيـة الـدوائر  يف اتمـع، بالتعـاون مـعمـاجهنإدإعـادةالنجـاح يفوقانونية وعمليـة لـضمان
.اخلدمات يف اتمع احملليبتقدمي

 
ايت يرافقهن أطفاهلن يف السجنواحلوامل واألمهات املرضعات واألمهات الل - ٣
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٢٣لقاعدةل ةتكمل[

 
٤٨القاعدة

  الغـذائيالنظـامو صـحتهنبـشأنو املرضـعات توجيهـاتاحلوامـل أالـسجيناتتتلقى - ١
 ووفـقأغذيـة كافيـة وتـؤمن.مؤهـلصـحيأخصائي برنامج يعده ويراقبهيف إطاراخلاص ن

تمـارين بانتظـام للحوامـل والرضـعالبيئـة صـحية وفـرص ممارسـةتـوفر و مناسـبجدول زمـين
.واألطفال واألمهات املرضعات جمانا

 خاصـةمل تكـن مثـة أسـباب صـحية  مـاات عـن إرضـاع أطفـاهلن الـسجينال جيوز ثـين - ٢
.تقتضي ذلك

ــة للــسجينات يفتــدرج - ٣ ــة والتغذوي ــرامج العــالج االحتياجــات الطبي ــوايتب  وضــعنالل
 .يف السجن أطفاهلن دون أن يرافقهن،حديثامواليدهن

 
٤٩القاعدة

مبا يراعي يف املقـام يف السجنالسماح لألطفال بالبقاء مع أمهام بفيما يتعلققراراتال تتخذ
.سجناءك إطالقا يرافقون أمهام يف السجننوال يعامل األطفال الذي.ل الطفةلحمص األول

 
 ٥٠القاعدة

قـضاء الوقـتلفرصالمن ما ميكن أطفاهلن يف السجن أقصىيرافقهن للسجينات اللوايتيتاح
.مع أطفاهلن
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٥١القاعدة
 لألطفال الذين يعيشون مع أمهـام يفبشكل متواصلحيةصالرعايةال خدماتتوفر - ١

اخلـــدماتاملعنيــة بتقـــدمي الـــدوائر ، بالتعــاون مـــعمنـــوهميتـــوىل أخــصائيون رصـــدوالــسجن
.اتمعية الصحية

ــةجيـــب - ٢ ــة األطفـــالتربيـ ــا تكـــون للبيئـ ــرب مـ ــة أقـ ــايف بيئـ ــال الـــيت ينـــشأ فيهـ  األطفـ
.السجن خارج

 
٥٢القاعدة

خاصـة بكـل حالـة علـىإىل تقييماتاستناداالطفل عن أمهفيما يتعلق بفصلراتقراال تتخذ - ١
. باملوضوع، يف إطار القوانني الوطنية ذات الصلةتراعى فيها يف املقام األول مصلحة الطفلو حدة

 علــى حنــو يراعــي مــشاعر الطفــل للــسجنالطفــل ة مغــادرةجيــب أن تعامــل مــسأل - ٢
ــدما حتــدد يــسمح ــا إال الو ــةعن ــة بديل ــه رعاي ــل ل ــات تكف ــة، ترتيب ــشاور، يف حال  وبعــد الت

.السجينات من الرعايا األجانب، مع املسؤولني القنصليني
تــأمني رعايــة أوهلــمأقــاربب أوهمبعـد فــصل األطفــال عــن أمهــام وإحلــاقهم بأســر - ٣

ن، مـن الفـرص والتـسهيالت للقـاء أطفـاهلمـا ميكـن، يتاح للسجينات أقـصىأخرى بديلة هلم
.وال ميس السالمة العامة  الطفلةلحصحتقيقا مل ذلكيكونعندما

 
السجينات األجنبيات - ٤
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٨قاعدةل لةتكمل[

 
٥٣القاعدة

 ينظـر، باملوضـوععند وجود اتفاقات ثنائية أو اتفاقـات متعـددة األطـراف ذات صـلة - ١
 وخباصـة يف الدولـة الـيت سـجن فيهـا إىل أوطـان،غري املقيماتجنبياتيف نقل السجينات األ

كان هلن يف أوطان أطفال، يف أقرب وقت ممكن خـالل فتـرة سـجنهن، بعـد تقـدمي املـرأة إذا
.املعنية طلبا بنقلها أو موافقتها على ذلك عن علم وبينة

ة غري مقيمـة يف الدولـةعندما يتعني أن خيرج من السجن طفل يعيش مع سجينة أجنبي - ٢
. وبالتشاور مع أمه الطفلةلحملص يف إعادة الطفل إىل وطنه، مراعاةينظراليت سجنت فيها،

 
الشعوب األصلية نساءنساء األقليات و - ٥

٥٤القاعدة
دينيـة وثقافيـة خمتلفـة  خلفيـات هلنجيب على سلطات السجن أن تدرك أن للسجينات اللوايت

أردن االسـتفادة مـن  مـاـن قـد يـواجهن أشـكاال متعـددة مـن التمييـز إذااحتياجات متباينة وأ



A/RES/65/229

24

لـذا علـى سـلطات الـسجن أن.واألبعـاد الثقافيـة نـوع اجلـنستراعـيالـربامج واخلـدمات الـيت
ــلتقــدم بــرامج وخــدمات شــاملة هــذه االحتياجــات، بالتــشاور مــع الــسجينات أنفــسهن ةتلبي

. املعنيةواجلماعات
 

٥٥القاعدة
ــل إطــالق ســراحهن وبعــدهتــستعرض ــسجينات قب ــدم لل ــيت تق ــة اخلــدمات ال ــهالكفال  مالءمت
 وللـسجينات اللـوايت ينـتمني إىل مجاعـات إثنيـة وعرقيـةالشعوب األصلية  نساءمنللسجينات

.املعنيةمعينة وضمان استفادن منها، بالتشاور مع اجلماعات
 

املوقوفات أو احملتجزات رهن احملاكمة- باء
] من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٩٣ إىل٨٤قواعدلل ةتكمل[

 
٥٦القاعدة

خـالل فتـرةيتعرضـن بـشكل خـاص لـسوء املعاملـةالنـساءأن تسلم بأن املعنيةعلى السلطات
وممارسـاا العمليـة لـضمان سياسـااإطـارتدابري مالئمـة يفوتتخذاحتجازهن رهن احملاكمة

 أدنـاه فيمــا يتعلـق ببــدائل٥٨انظـر أيــضا القاعـدة. ( خـالل هـذه الفتــرةسـالمة هـؤالء النــساء
.)االحتجاز رهن احملاكمة

 
التدابري غري االحتجازية - ثالثا

٥٧القاعدة
 رمـــاتللتـــصدي حلــاالت امالئمــة أســـاليب  وضــعيــسترشد بأحكـــام قواعــد طوكيـــو يف

خيارات تراعي نـوع اجلـنس بـشأن يف إطار النظم القانونية للدول األعضاءوتوضع.وتطبيقها
 حتجـازوبـدائل اال  إحالة ارمات إىل برامج إصالح خارج نطاق نظـام العدالـة اجلنائيـةتدابري

 ارمـات مـن إيـذاء يف العديـد مـن لـهتعـرضمـارهن احملاكمة وإصدار األحكام، مع مراعـاة
.توفري الرعايةعن ومسؤوليتهنسابقال

 
٥٨ القاعدة

تفــصل ارمــات عــن أســـرهن  ال مــن قواعـــد طوكيــو،٣-٢ام القاعــدةمــع مراعــاة أحكــ
 أسـاليب وتطبـق.دون إيالء االعتبار الواجـب خللفيـان وروابطهـن األسـريةاحملليةوجمتمعان

 إحالـة ارمـات إىل بـرامجيت يـرتكنب جـرائم، مـن قبيـل تـدابريبديلة للتعامل مـع النـساء اللـوا
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 رهن احملاكمـة وإصـدار األحكـام،االحتجاز وبدائل ة اجلنائيةخارج نطاق نظام العدالإصالح
.حيثما كان ذلك مالئما وممكنا

 
٥٩القاعدة

وسائل احلماية غري االحتجازيـة، علـى سـبيل املثـال يف مراكـز اإليـواء الـيتبوجه عامتستخدم
 ،عيـة أخـرى تعـىن باخلـدمات اتمدوائـرة أو منظمات غـري حكوميـة أوتديرها هيئات مستقل

تطبــق التــدابري املؤقتــة الــيت تــشتمل علــى وال.حلمايــة النــساء اللــوايت حيــتجن إىل هــذه احلمايــة
 املـرأة املعنيـة، ويـتممناحتجاز امرأة لغرض محايتها إال عند الضرورة وبناء على طلب صريح

وال.ذلك يف مجيع احلاالت حتت إشراف السلطات القضائية أو غريها من السلطات املختـصة
.يتواصل تطبيق هذه التدابري الوقائية ضد إرادة املرأة املعنية

 
٦٠القاعدة

االحتجازيـة  ارمات من أجل دمج التدابري غـريتناسب حالة بدائلإلجيادتتاح موارد مالئمة
نظـام حتـت طائلـةجتعـل النـساءكثـر املـشاكل شـيوعا الـيتأل للتـصدي اإلجراءات املتخـذةمع

 وتقـدمي املـشورة إىل النـساءوقـد تـشمل تلـك البـدائل تنظـيم دورات عالجيـة.لة اجلنائيـةالعدا
 مـنضحايا العنف العائلي واالعتداء اجلنسي وتقدمي العالج املناسب إىل النـساء اللـوايت يعـانني

وتأخـذ هـذه الـربامج يف. تـوظيفهنفـرص عقلية وتوفري برامج تعليمية وتدريبية لتحسنيإعاقة
. الرعاية لألطفال واخلدمات املخصصة للنساء دون غريهناالعتبار ضرورة توفري

 
٦١القاعدة

 ارمـات، بالـصالحيات الـيت متكنـها مـنضـدحملاكم، عند إصـدارها أحكامـاجيب أن تتمتع ا
ــلللحكــم العوامــل املخففــةالنظــر يف ــائي وعــدممــن قبي ــسلوك خطــورة وجــود ســجل جن ال
 النـساءعـاتقء مـسؤوليات الرعايـة امللقـاة علـى ضـويف وطبيعة هـذا الـسلوك، نسبيااإلجرامي
.اخللفيات املعتادةاملعنيات و

٦٢القاعدة
ــوفريإمكانيــةجيــب حتــسني  تعــاطيلعالجهــن مــنخمصــصة للنــساء يف اتمــع احمللــيبــرامجت

وإمكانية استفادة النـساء مـن هـذا  نوع اجلنس وتأثري الصدمات النفسيةيراعى فيهااملخدرات
إحالتـهن إىل بـرامج إصـالح خـارج أجل منعهن مـن ارتكـاب اجلـرائم وألغـراضالعالج، من

.ضدهن وإصدار أحكام بديلةنطاق نظام العدالة اجلنائية
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التدابري الالحقة إلصدار األحكام - ١
٦٣القاعدة
إعـادةب فيمـا يتعلـق اخلاصـةاحتياجان والرعايةالسجينات عن توفري ةمسؤوليتؤخذجيب أن
.ملتعلقة باإلفراج املشروط املبكرالقرارات ا يف ار االعتببعني اتمع  يفاإلدماج

 
احلوامل والنساء اللوايت يعلن أطفاال - ٢

٦٤القاعدة
تجازيـــة حبـــق احلوامـــل ممكنـــا ومالئمـــا، إصـــدار أحكـــام غـــري احيكـــونيفـــضل، حيثمـــا

حلـاالت الـيت تعتـرب فيهـاينظـر يف إصـدار أحكـام احتجازيـة يف اواللوايت يعلن أطفـاال، والنساء
 مـستمرا، وبعـداالـيت تـشكل فيهـا املـرأة خطـريف احلـاالتاجلرمية املرتكبة خطرية أو عنيفة أو

ــاة ــصمراعـ ــالةلحمـ ــل أو األطفـ ــة الطفـ ــع كفالـ ــع  مـ ــةوضـ ــات مالئمـ ــوفري ترتيبـ ــةلتـ  الرعايـ
.األطفال هلؤالء

 
ارمات القاصرات - ٣

٦٥القاعدة
 ضـعفوجيب مراعـاة.السجناع األطفال الذين خيالفون القانونجيب قدر اإلمكان جتنب إيد

. عند اختاذ قرارات بشأننوع اجلنسبسبب ارمات القاصرات

 األجنبياتنساءال - ٤
 ٦٦القاعدة
ــذل ــصارى تب ــة عــربق ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــصديق عل ــود للت  اجله

 واملعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، وبروتوكـول منـع وقمـع)٢٦(الوطنية
 مـن أجـل تنفيـذ)٢٧( التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة املكملعليه

اإليـذاء غــريحايا االجتـار بغيــة جتنـبيـوفر احلمايــة القـصوى لـض  مبـاعلـى حنـو تــامأحكامهمـا
.لعديد من النساء األجنبياتل املباشر

 
_______________

 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٢٥ الد، املعاهداتجمموعةاألمم املتحدة، )٢٦(
 .٣٩٥٧٤، الرقم٢٢٣٧ الده،املرجع نفس )٢٧(
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 وإعداد اخلطط والتقييم والتوعيةالبحوثإجراء - رابعا
 وإعداد اخلطط والتقييمبحوثإجراء ال - ١

٦٧القاعدة
اجلــرائم الــيت بــشأن نتــائجال تركــز علــى شــاملةثإجــراء حبــوبــذل اجلهــود لتنظــيم وتــشجيعت

ثـر الـذي واأل العدالـة اجلنائيـةالوقـوع حتـت طائلـةترتكبها النساء واألسـباب الـيت تـدفعهن إىل
اخلـصائص الـيت تتـسم ـابـشأن النـساء ويفوالـسجن يترتب على الوجود يف وسـط إجرامـي

 أســاسك،معــاودة النــساء ارتكــاب اجلــرم إمكانيــةللحــد مــنلــربامج الــيت تــصمما وارمــات
إعـادةب  املتعلقـةحتياجـاتاال لتلبيـةعلـى حنـو فعـال إلعداد اخلطط ووضع الربامج والسياسات

.ارمات يف اتمع إدماج
 

٦٨القاعدة
 خـضوع عـدد األطفـال الـذين يتـضررون بـسببالبحوث بشأن اجلهود لتنظيم وتشجيعتبذل

األطفال، يف ما يترتب على ذلك من أثر و وحبسهن بوجه خاصنظام العدالة اجلنائيةلأمهام
. املقام األوليفلالطف ةلحمص مع مراعاةالربامج و السياساتوضعمن أجل املسامهة يف

 
٦٩القاعدة

 والعوامل املرتبطة بـسلوكواملشاكل االجتاهات اجلهود للقيام على حنو دوري باستعراضتبذل
يفوأطفـاهلن ارمـاتإدمـاجإعـادةب  املتعلقـةحتياجـاتاال تلبيـةاملرأة اإلجرامي ومدى فعالية

أطفــاهلنووصــممهن وصــاحلـد مــن، مــن أجــل وتقييمهــا ونــشر املعلومــات عـن ذلــكاتمـع
.نظام العدالة اجلنائيةلالنساءتلك خضوع  الذي يلحق م من جراءواألثر السليب

 
التوعية وتبادل املعلومات وتوفري التدريب - ٢

٧٠القاعدة
  نظـامحتـت طائلـةالنـساءجتعـلاألسـباب الـيتبجيب توعية وسائل اإلعالم واجلمهـور - ١

إدمـاج إعـادةإتاحـة إمكانيـة، مـن أجـللذلك الكفيلة بالتصديأجنع السبلبالعدالة اجلنائية و
.ة الطفل يف املقام األوللحمص يف اتمع، مع مراعاةالنساء

مـن إجـراءات نظـام السياسات اليت ترمي إىل حتـسني النتـائج املتوخـاةتشملجيب أن - ٢
ر وتعمـيم البحـوثنـش إنـصاف النـساء وأطفـاهلنالعدالة اجلنائية للتصدي للمجرمات وزيـادة

. املمارسات اجليدة يف هذا االواألمثلة بشأن
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 املــسائل وســائل اإلعــالم واجلمهــور واجلهــات الــيت تتحمــل مــسؤولية مهنيــة يفتــزود - ٣
ذهـ املـشمولة املـسائلوقائعيـة عـن مبعلومـات على حنو منـتظماملتعلقة بالسجينات وارمات

. تنفيذهاعنوالقواعد
 بــشأن هــذه للمــسؤولني املعنــيني يف نظــام العدالــة اجلنائيــةبــرامج تدريبيــةذوتنفــ تعــد - ٤

هم علـىوتـشجيع  باألحكـام الـواردة فيهـا مـن أجـل توعيتـهمالبحـوثنتـائجبـشأنالقواعـد و
 .ا العمل

 


