اجتماع الخبراء في جامعة إسكس ) (ESSEXبشأن مراجعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
ملخص
 20تشرين ثاني  /نوفمبر 2012
مقدمة
في نيسان  /أبريل  ،2012اقترحت لجنة األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية )'لجنة الجريمة'( على
المجلس االقتصادي واالجتماعي إجراء مراجعة مستھدفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )'القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء'( في المجاالت التالية:
 (1احترام كرامة السجناء الذاتية وقيمھم كبشر؛
 (2الخدمات الطبية والصحية؛
 (3اإلجراءات التأديبية والعقابية ،بما في ذلك دور الطاقم الطبي ،والحبس االنفرادي وتخفيض كمية الطعام؛
 (4التحقيق في جميع حاالت الوفاة أثناء الحجز ،فضالً عن أي عالمات أو إدعاءات بالتعذيب أو المعاملة القاسية
أو الالإنسانية أو المھينة للسجناء؛
 (5الحماية واالحتياجات الخاصة للفئات المستضعفة المحرومة من الحرية؛
 (6الحق في الحصول على تمثيل قانوني؛
 (7الشكاوى والتفتيش المستقل؛
 (8استبدال المصطلحات التي عفا عليھا الزمن؛
 (9تدريب الموظفين المعنيين بتنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
 (10النظر في "متطلبات واحتياجات السجناء ذوي اإلعاقة.1
يوفر "التقرير الصادر عن اجتماع فريق الخبراء بشأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الذي عقد في
فيينا في الفترة من  31كانون ثاني  /يناير إلى  2شباط  /فبراير  "2012خلفية بشأن االقتراح المتعلق بھذه
المجاالت لغرض اإلصالح المستھدف .2ويشير قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم
 ،E/RES/2012/13الذي تم إقراره في  10آب  /أغسطس  2012إلى تقرير اجتماع مجموعة عمل الخبراء
الحكوميين المنعقد في شباط  /فبراير ') 2012مجموعة عمل الخبراء الحكوميين'( الذي ينص على أنه "ينبغي
النظر في التوصيات الواردة في سياق مداوالت اجتماع فريق الخبراء"3 .في  3و  4تشرين أول  /أكتوبر
 ،2012عقد كل من برنامج االحتجاز والحقوق والعدالة االجتماعية في جامعة إسكس والمنظمة الدولية
1ﺗﻘرﻳر ﻋن اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﻳق اﻟﺧﺑراء ﺑﺷﺄن اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻓﻳﻳﻧﺎ ﻣن  31ﻳﻧﺎﻳر إﻟﻰ  2ﻓﺑراﻳر  16) 2012ﻓﺑ ارﻳر  ،(2012وﺛﻳﻘﺔ
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لإلصالح الجنائي اجتماعا ً للخبراء بشأن اإلصالح المقترح ،في مقر جامعة إسكس )'اجتماع جامعة إسكس'(.
وعقد ھذا االجتماع بدعم مالي من كل من اإلدارة البريطانية للتنمية الدولية DFID
ومؤسسة أوك  Oakومكتب البحوث والمشاريع في جامعة إسكس .وكان الغرض من االجتماع ھو تحديد
المعايير واألعراف الدولية الحالية في المجاالت المعنية باإلصالح المحتمل ،وأي صياغة لغوية قديمة أو ثغرات
في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،وذلك نتيجة للتطورات القانونية الدولية التي وقعت منذ اعتمادھا في
عام  .1955تسجل ھذه الوثيقة موافقة من أغلبية واسعة من الخبراء في اجتماع جامعة إسكس على التغييرات
المقترحة على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي من شأنھا أن تعكس توافقا مع القانون الدولي
الحالي.
وإذ تعكس الوثيقة المناقشات التي جرت في اجتماع جامعة إسكس ،إال أنھا ال تتناول سوى تلك القواعد التي
حددتھا لجنة الجريمة للنظر في مراجعتھا .وعليه ،ال ينبغي أن تقرأ على أنھا تفسير ،أو تعليق على أي قاعدة
أخرى واردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،بما في ذلك توافق تلك القواعد األخرى مع القانون
الدولي الحالي .وباإلضافة إلى التعليقات الواردة أدناه على القواعد المحددة المقترحة يؤكد الخبراء في اجتماع
جامعة إسكس بقوة على الشرط المنصوص عليه في القرار أنه "ال ينبغي ألية تغييرات على األحكام والقواعد أن
4
تخفض أيا ً من المعايير القائمة.
ويجري القيام بالترجمة إلى لغات األمم المتحدة وذلك لجعل ھذه الوثيقة متاحة على أوسع نطاق ممكن لمزيد من
المداوالت المحتملة.
أ-

ادخال المقدمة

أيد الخبراء في اجتماع جامعة إسكس اقتراحا ً سبق تقديمه في اجتماعات مجموعة عمل الخبراء الحكوميين
إلدراج المقدمة إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .وقد شكل إدراج المقدمة جزءاً من جميع الخيارات
األربعة التي نظر فيھا اجتماع فريق عمل الخبراء الحكوميين في شباط  /فبراير  ،2012مما يشير إلى أنه
باإلمكان إدخال قائمة من المبادئ األساسية الواردة في المعاھدات والمعايير والقواعد فيما يتعلق بمعاملة
5
السجناء ،إضافة إلى اعتبارھا مرجعا ً للقانون الدولي والتشريعات الوطنية.
بينما لم تتم مناقشة مضمون الديباجة على نطاق واسع نظراً لضيق الوقت ،فقد اقترح الخبراء في اجتماع جامعة
إسكس ،كحد أدنى ،أن تعترف الديباجة بالمستجدات الحاصلة على القانون الدولي منذ اعتماد القواعد الدنيا
لمعاملة السجناء ،بما في ذلك مجموعة الوثائق الدولية واإلقليمية والمعايير والمبادئ التوجيھية المقررة على
المعاملة أثناء االحتجاز .على غرار المالحظات األولية على قواعد األمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات
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والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )'قواعد بانكوك'( ،اقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إدراج الفقرات
التالية:
مراعاة بدائل السجن على النحو المنصوص عليه في قواعد طوكيو ،وما يترتب على ذلك من ضرورة إعطاء
6
األولوية لتطبيق التدابير غير االحتجازية لألشخاص الذين يتعاملون مع نظام العدالة الجنائية،
ومع األخذ بعين االعتبار أيضا ً إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة :مواجھة تحديات القرن الحادي والعشرين،
التي أعلنت الدول األعضاء فيه ،في جملة أمور ،أن االستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على الصعيد الدولي
والوطني واإلقليمي والمحلي يجب أن تعالج األسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة واإليذاء،
من خالل السياسات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والصحية وسياسات العدالة،
ويؤخذ في االعتبار المبدأ  5من المبادئ األساسية لألمم المتحدة لمعاملة السجناء ،والذي ينص على أنه
باستثناء تلك القيود التي تقتضيھا بوضوح حقيقة السجن ،يحتفظ كل السجناء بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية المبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،حيث تكون الدولة المعنية طرفا ً فيه ،والعھد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري
الملحق به ،فضالً عن الحقوق األخرى كالتي ترد في أية عھود أخرى لألمم المتحدة.
وإدراكا ً للمستجدات بشأن معاملة المحتجزين في القانون الدولي من خالل المعاھدات الدولية واإلقليمية والفقه
القانوني والوثائق والمعايير الوطنية واإلقليمية والدولية والمبادئ التوجيھية منذ اعتمدت القواعد النموذجية
الدنيا لمعاملة السجناء ألول مرة مثل:
• مدونة األمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 1979
• مبادئ األمم المتحدة آلداب مھنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،وال سيما األطباء ،في حماية
المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
المھينة 1982
• إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
 •1985قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين( 1985
• مجموعة مبادئ األمم المتحدة لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو
السجن 1988
• مبادىء األمم المتحدة للمنع والتحقيق الفعال لالستخدام المفرط للقانون وبشكل عشوائي وتنفيذ الملخصات
 •1989مبادئ األمم المتحدة األساسية لمعاملة السجناء 1990
6
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• المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
1990
• مبادئ األمم المتحدة التوجيھية لمنع جنوح األحداث )مبادئ الرياض التوجيھية( 1990
• قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتھم لعام 1990
• قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية )قواعد طوكيو( 1990
• مبادئ األمم المتحدة لحماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية 1991
• مبادئ األمم المتحدة التوجيھية للعمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية 1997
• مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالتقصي الفعال عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو المھينة 2000
• قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( 2011
• "إرشادات االحتجاز :مبادئ توجيھية بشأن المعايير المطبقة والمعايير المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء
وبدائل االحتجاز" الصادرة عن المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )(2012
• مبادئ األمم المتحدة وتوجيھاتھا بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية 2012
إن التعديالت الحالية على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ھي من وحي ھذه التطورات وتھدف إلى
ضمان االتساق وانسجام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مع أحكام القانون الدولي القائمة إنما ال
تحل محلھا وجميع ھذه األحكام ذات الصلة التي وردت في تلك الوثائق ال تزال سارية.
ب-

نطاق القواعد

في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في شھر شباط  /فبراير  ،2012تم تقديم اقتراح لتوسيع
"نطاق القواعد ليشمل جميع األشخاص المحرومين من حريتھم ،سواء كان ذلك ألسباب جنائية أو مدنية أو
إدارية )المواد  4و  94و .7(95
التعديالت المقترحة
يمكن قراءة االقتراح الذي قدم في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين على أنه إشارة إلى أن
القواعدالنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الحالية ،تسري حاليا ً فقط على بعض الحاالت التي تضم أشخاصا ً
7
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محرومين من حريتھم .ومع ذلك ،أشار الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إلى أن المادة  95تعكس إضافة الحقة
إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدت على وجه التحديد لتوضيح نطاق المادة  ،(1) 4والقواعد
ككل على أنھا تمتد إلى جميع أشكال الحرمان من الحرية 8.ومن أجل تجنب أي شك أو التباس عند تنفيذ القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإعادة النظر في المادة  (1) 4على
النحو التالي:
 (1) -4الجزء  1من ھذه القواعد يتناول اإلدارة العامة للمؤسسات ،وينطبق على جميع األشخاص الذين
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،سواء كان جنائيا او مدنيا ،والذين لم يحاكموا أو أدينوا،
ومن بينھم سجناء يخضعون "إلجراءات أمنية" ،أو لتدابير إصالحية بأمر القاضي بما في ذلك جميع أشكال
االحتجاز ،على النحو المبين في المادة .95
ج-

احترام كرامة السجناء المتأصلة وقيمتھم كبشر

في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في فبراير  ،2012تم تقديم توصية لتوسيع "المبادئ
العامة في كافة فقرات المادة  ،6ربما باالستفادة من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء )قرار الجمعية العامة
 ،111/45المرفق("
اقتراح تعديل على المادة 6
يقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس التعديالت التالية للمادة ):(6
 (1) 6يعامل جميع السجناء باالحترام الواجب لكرامتھم المتأصلة وحقوق اإلنسان؛
) (2يخصص للسجناء ،إلى أقصى حد ممكن ،سجون قريبة من منازلھم أو مكان التأھيل االجتماعي ،مع
مراعاة اعتبارات مثل دور السجين بصفته مقدم الرعاية الوحيد أو األساسي لألطفال القصر أو المعالين
اآلخرين ،وكذلك تفضيل السجين الشخصي وتوافر البرامج المناسبة والخدمات؛
) (3السجن وغيره من التدابير التي تؤدي إلى عزل الجاني عن العالم الخارجي مسائل مؤلمة للغاية كونھا
تمثل في الحقيقة حرمان الشخص من حقه في تقرير المصير عن طريق حرمانه من حريته .ولذلك ال يجوز
لنظام السجون ،إال في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على االنضباط ،أن يفاقم من المعاناة الكامنة في مثل
ھذه الحالة .ويجب على النظام في المؤسسة السعي للتقليل من أي اختالفات بين حياة السجن والحياة في
الحرية؛
) (4احترام المعتقدات الدينية والمبادئ األخالقية للفئة التي ينتمي إليھا السجين؛
) (5يجب على الدول ضمان سالمة واألمن الشخصي للسجناء من سوء المعاملة واالستغالل والعنف ،بما في
ذلك العنف بين السجناء ،وتتخذ خطوات للحد من مخاطر إيذاء النفس ومنع االنتحار؛
) (6ال يجوز تعريض أي سجين للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة أو
العقابية تحت أي ظرف من الظروف .وال يجوز أن يمثل أي ظرف من الظروف ،مھما كان ،ذريعة لتبرير
8

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  (62) 2076المعتمد في  13مايو  1977بعد توصية اللجنة بشأن منع الحريمة ومكافحتھا في الجلسة الرابعة.

5

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة؛
) (7الھدف من عالج السجناء المدانين بارتكاب جريمة جنائية ھو إعادة إدماجھم في المجتمع .وينبغي أن
يستخدم الوقت الذي يقضيه في السجن إلعادة التأھيل والتعليم وإعداد اندماج السجين في المجتمع بعد اإلفراج؛
) (8يجب تطبيق القواعد بصورة حيادية ودون أي تمييز ،على أساس أو أكثر من األسس مثل العرق أو اللون
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو اإلدانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المعتقد واإلنتماء إلى مجموعة
اجتماعية خاصة ،أو الوضعية ،أو األنشطة أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ،أو السكان األصليين او
أصل اجتماعي ،أو الجنسية أو العمر ،أو الوضع االقتصادي ،أو الملكية أو اإلعاقة ،أو الحالة االجتماعية ،أو
المولد أو أي وضع آخر .وإعطاء اھتمام خاص ألشكال التمييز المتفاقمة.
األساس المنطقي للتعديل المقترح للمادة 6
الفقرة 1
ادراج المادة  (1) 6يعكس لغة مشتركة تستخدم في االتفاقات الدولية التي اعتمدت بعد القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء .على سبيل المثال ،تنص المادة  10من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 9على
"يعامل جميع األشخاص المحرومين من حريتھم معاملة إنسانية ،تحترم الكرامة األصيلة في الشخص
اإلنساني" .10وينعكس ھذا أيضا على المستوى اإلقليمي في آليات مثل المادة  5من الميثاق األفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب 11و" إعالن كمباال " بشأن أحوال السجون في أفريقيا )'إعالن كمباال"(.12
الفقرة 2
تعزز الفقرة  2نسخة محايدة للنوع االجتماعي من القاعدة  4من قواعد بانكوك الذي تدعمه المالحظات األولية
على القواعد التي 'تعالج القضايا التي تنطبق على السجناء من الرجال والنساء ،بما في ذلك تلك المتعلقة
بالمسؤوليات األبوية ،وبعض الخدمات الطبية ،وإجراءات البحث ،وما شابه ذلك ،.على الرغم من أن القواعد
تعنى بشكل رئيسي باحتياجات النساء وأطفالھن" .13يركز ھذا المعيار على حقوق ومصالح السجين والطفل
وبدعم من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 14وكذلك المبدأ  20من مجموعة مبادئ األمم المتحدة لحماية جميع

9
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10

اﻧظر اﻳﺿﺎ اﻟﻣﺑدأ  1ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء؛ اﻟﻣﺑدأ  1ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز

أو اﻟﺳﺟن؛ اﻟﻘواﻋد  12و  87ﻣن ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺟردﻳن ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ،واﻟﻣﺑدأ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻲ  8ﻣن ﺗوﺟﻳﻬﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷطﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،واﻟﻣﺎدة  2ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون.
11

)21 ILM 58 (1982

12

اﻋﻼن ﻛﻣﺑﺎﻻ ﺑﺷﺄن أﺣواﻝ اﻟﺳﺟون ﻓﻲ أﻓرﻳﻘﻳﺎ ،ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،(1997) 36/1997اﻟﻔﻘرة.3 .

13

اﻟﻔﻘرة .12

14

) (1989ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻫدات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺟﻠد  1577اﻟﺻﻔﺣﺔ 3

6

15

األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
للسجون.

والقاعدة  (1) 17من القواعد األوروبية

الفقرة 3
يرى الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أن القواعد الحالية  57و  (1) 60من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء التي يتم تنظيمھا تحت عنوان "أ  .السجناء المحكوم عليھم" ھي في الواقع مبادئ عامة يكون من األنسب
أن تقع في المادة  .6وتجمع الفقرة  3القواعد الحالية  57و  (1) 60في شكل مختصر .ويوفر المبدأ  5من
المبادئ األساسية لألمم المتحدة لمعاملة السجناء قاعدة قابلة للمقارنة .16إذا اعتمدت ،يشير الخبراء إلى أنه
باإلمكان حذف القواعد  57و  .(1) 60وھذا يتطلب تغييراً في ترقيم القواعد الحالية  (2) 60إلى القاعدة .60
الفقرة 4
إدراج قاعدة جديدة  ،(1) 6يستلزم حذف عبارة "من ناحية أخرى".
الفقرة 5
إدخال القاعدة  (5) 6مستوحى من المادة  (3) 16من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تنص على
أنه "لمنع حدوث جميع أشكال االستغالل والعنف وإساءة المعاملة ،على الدول األطراف أن تكفل مراقبة فعالة
لجميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل سلطات مستقلة" .إنھا تستجيب لمجموعة
من التھديدات للسالمة واألمن الشخصي التي يعاني منھا العديد من السجناء .واحدة من أھم التزامات سلطات
السجن ھو ضمان السالمة الشخصية للسجناء من سوء المعاملة البدنية أو الجنسية أو العاطفية من قبل
اآلخرين .18وھذا مدعوم في الوثائق الدولية واإلقليمية المعتمدة منذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مثل
المادة  5من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،19وقواعد بانكوك 20والقواعد
األوروبية للسجون.21
17

15اﻟﻣﺑدأ  20ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إذا طﻠب

اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗﺟز أو اﻟﻣﺳﺟﻳن ،إذا ﻛﺎن ﻣﻣﻛﻧﺎ أن ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد.

 16اﻟﻣﺑدأ  5ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء" :ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘﻳود اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ ﺣﻘﻳﻘﺔ اﻟﺳﺟن ،ﻳﺣﺗﻔظ ﻛﻝ اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﻳﺎت

اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،وﺣﻳث ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ طرﻓﺎ ﻓﻳﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻻﺧﺗﻳﺎري اﻟﻣﻠﺣق ﺑﻬﺎ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى ﻣﺛﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻬود أﺧرى
ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
17
18

) (2006ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻫدات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺟﻠد  2515ﺻﻔﺣﺔ 3

اﻧظر ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ اﻟدﻧﻳﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء ،اﻟدورة  ،21ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ

واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ.2012 ،
19

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻫدات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺟﻠد  ، 660ﺻﻔﺣﺔ (1966) –195

7

تم االعتراف على نطاق واسع بواجب الدول في توفير الحماية الفعالة لألشخاص المحرومين من حريتھم ،بما
في ذلك اتجاه أطراف ثالثة ،كعنصر من عناصر الحق في الحياة ،22إضافة إلى اتخاذ تدابير واحتياطات لتقليل
الفرص المتاحة إليذاء النفس ،من دون التعدي على االستقالل الشخصي .توصي منظمة الصحة العالمية "باتباع
سياسة شاملة لمنع االنتحار" ومنھا التدريب وفحص الكمية المتعاطاة ،مالحظة الوضع بعد أخذ المقدار ،مراقبة
مناسبة ،التواصل والتدخل االجتماعي وعالج الصحة العقلية وتوفير بيئة آمنة من االنتحار.23
الفقرة 6
تتضمن القاعدة  (6) 6الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الغائبة حاليا ً عن نص القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .ويعتمد التغيير الموصى به على لغة المبدأ  6من مجموعة مبادئ األمم المتحدة
لحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن .ويدعم ھذا المبدأ مجموعة
واسعة من المعاھدات الدولية واإلقليمية واألدوات التي تؤكد على الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو المھينة أو العقاب.24
الفقرة 7
تتضمن القاعدة  (7) 6مبدأ أنه ينبغي استخدام السجن ألغراض إعادة الدمج والتأھيل التي تم االعتراف بھا في
بداية عام  1966في المادة  (3) 10من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه يجب على
النظام اإلصالحي أن يشتمل على أن معاملة السجناء تقوم على ھدف أساسي ھو اإلصالح وإعادة التأھيل
االجتماعي" .وقد تكرر ھذا في الوثائق الدولية واإلقليمية بما فيھا المبدأ  10من المبادئ األساسية لمعاملة
السجناء ،وتقرير الدورة  18للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،25وكان آخرھا قرار مجلس حقوق اإلنسان
بشأن إدارة العدالة الذي ينص على أن "إعادة التأھيل االجتماعي للمحرومين من الحرية يجب أن يكون من بين

20

ﻗواﻋد ﺑﺎﻧﻛوك ،ﻣﻼﺣظﺎت أوﻟﻳﺔ ،اﻟﻔﻘرة  ،9اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﺳﺟﻳﻧﺎت ﺗﻧص "اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻧﻔﺳﻳﺔ أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﺳﻳن

21

اﻟﻘواﻋد اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟون ،اﻟﻘﺎﻋدة " :(2) 52ﻳﺟب أن ﺗﻛون اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء وﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﺟون وﺟﻣﻳﻊ اﻟزوار ﻟﻠﺣد إﻟﻰ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻣﺟرﻣﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺧذﻫﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر.

أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻧف وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد اﻟﺳﻼﻣﺔ".

22اﻟﻣﺎدة  6ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻣﺎدة (1) 4

اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب ،اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻲ  4ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻓﻲ روﺑن آﻳﻼﻧد.

23ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻧﻊ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘﻼت واﻟﺳﺟون،(2007) ،
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_jails_prisons.pdf
24اﻟﻣﺎدة  7ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻣﺎدة  2ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو

اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،واﻟﻣﺎدة  5ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘوق اﻟﺷﻌوب ،واﻟﻣﺎدة  7ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﻣﺎدة  3ﻣن
اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

25ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺗﻘرﻳر ﻋن اﻟدورة  18) 18أﺑرﻳﻝ  2008و 24-16اﺑرﻳﻝ  ،E/2009/30 E/CN.15/2009/20 ،(2009اﻟﻣﺟﻠس

اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﻳﺔ ،ﻣﻠﺣق  2009رﻗم  ،10اﻟﻔﻘرة ) 57ح(.
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األھداف األساسية لنظام العدالة الجنائية ،وضمان ،قدر اإلمكان ،أن الجناة ھم على استعداد ولديھم القدرة على
قيادة حياة الملتزمين بالقانون والدعم الذاتي عند عودتھم إلى المجتمع. 26
الفقرة 8
تعكس المعايير واألعراف الدولية ،التي اعتمدت منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،ھيكلية
القاعدة الحالية  (1) 6في تقديم أمثلة من أسس التمييز المحظورة كتوضيح ،فيما أكدت أن القائمة غير شاملة.
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أنه بالحد األدنى ،إضافة األسس األخرى المدرجة في معاھدات األمم
المتحدة اعترافا ً بأن القائمة الشاملة قد جرى تطبيقھا لتغطية مجموعة من أشكال التمييز .27من المستحسن أن
تنظر الدول من بين أمور اخرى ،إلى إدراج األسس المعترف بھا من قبل مجلس حقوق اإلنسان 28والھيئات

26قرار مجلس حقوق اإلنسان ،وثيقة األمم المتحدة رقم أ/اتش آر سي9/18/ل 23 ،أيلول  .2011تشتمل القواعد األوروبية للسجون على ھذا الھدف ،أنظر
القاعدتين  6و .(1) 102
27اﻟﻣﺎدة  (1) 1ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز اﻟﻌﻧﺻري "  --ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﻧﺳب أو اﻷﺻﻝ اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻹﺛﻧﻲ

 ،"...واﻟﻣﺎدة  (1) 2ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ'  ...ﻣﺛﻝ اﻟﻌرق أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠون أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو اﻟرأي اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳرﻩ أو
أﺻﻠﻬم اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻷﺻﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺛروة أو اﻟﻣﻳﻼد أو أي وﺿﻊ آﺧر'؛ اﻟﻣﺎدة  26ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ  ...ﻋﻠﻰ أي

أﺳﺎس ﻣﺛﻝ اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﺟﻧس ،اﻟﻠﻐﺔ ،اﻟدﻳن ،أو اﻟرأي ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳر ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻝ اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ أو اﻟﻣﻳﻼد أو ﻏﻳرﻫﺎ '،

واﻟﻣﺎدة  (2) 2ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ " ...ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو اﻟرأي ﺳﻳﺎﺳﻲ أو

ﻏﻳر ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻝ اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺛروة أو اﻟﻣﻳﻼد أو ﻏﻳرﻫﺎ".؛ اﻟﻣﺎدة  (1) 1ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺿد اﻟﻣرأة " ...

ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس  ،"...واﻟﻣﺎدة  (2) 2- (1) 2ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ " ...دون ﺗﻣﻳﻳز ﻣن أي ﻧوع  ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻋرق اﻟطﻔﻝ أو واﻟدﻳﻪ أو ﻋرق
اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻠون أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو اﻟرأي اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻷﺻﻝ اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻹﺛﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ

أو اﻟﻣوﻟد أو أي وﺿﻊ آﺧر ... ''.ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟطﻔﻝ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز أو اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺿﻊ وأﻧﺷطﺗﻬم أو آراﺋﻬم اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ أو

ﻣﻌﺗﻘدات واﻟدي اﻟطﻔﻝ ،اﻟوﺻﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ او اﻓراد اﻻﺳرة ،اﻟﻣﺎدة  (1) 1ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎﺟرﻳن وأﻓراد أﺳرﻫم " ...دون ﺗﻣﻳﻳز

ﻣن أي ﻧوع ﻣﺛﻝ اﻟﺟﻧس أو اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو اﻟﻣﻌﺗﻘد ،أو اﻟرأي ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳر ﺳﻳﺎﺳﻲ ،أو اﻷﺻﻝ اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻹﺛﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أو

اﻟﻌﻣر ،أو اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،أو اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،أو اﻟﻣوﻟد أو أي وﺿﻊ آﺧر ،" .واﻟﻣﺎدة  (7) 13ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص

ﻣن اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ]ﺑﺷﺄن اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻣﺟرﻣﻳن[ '  ...ﻟﻐرض ﻣﻼﺣﻘﺔ أو ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺷﺧص ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻧس أو اﻟﻌرق أو اﻟدﻳن وأو اﻟﺟﻧﺳﻳﺔ أو

اﻷﺻﻝ اﻹﺛﻧﻲ أو اﻵراء اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،أو أن اﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠطﻠب ﻳﺳﺑب ﺿر ار ﻟذﻟك اﻟﺷﺧص ﻷي ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب"؛ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎاﻗﺔ ،ﻓﻘرة ﺗﻣﻬﻳدﻳﺔ )ع( 'اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟﻘﻠق إزاء اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون

ﻷﺷﻛﺎﻝ ﻣﺗﻌددة أو ﻣﺗﺷددة ﻣن اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﻳن أو اﻟرأي اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳر اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ أو اﻟﻘوﻣﻳﺔ أو اﻻﺛﻧﻳﺔ ،
ﻳﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﻳﻳن أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،أو اﻟﺛروة ،أو اﻟﻣوﻟد ،أو اﻟﻌﻣر او أي وﺿﻊ آﺧر".

28ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻘرار ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻫوﻳﺔ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ15) ،A/HRC/17/L.9/Rev.1 ،

ﻳوﻧﻳو  .(2011اﻧظر أﻳﺿﺎ ،ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻫوﻳﺔ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  22) A/63/635دﻳﺳﻣﺑر

 .(2008ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم  :18ﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ،اﻟﻔﻘرة  ) 7اﻟﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺗﻣﻳﻳز" ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻬد ﻳﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﻳﺗﺿﻣن اي ﺗﻣﻳﻳز أو
اﺳﺗﺛﻧﺎء أو ﺗﻘﻳﻳد أو ﺗﻔﺿﻳﻝ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اي أﺳﺎس ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﺳﺑب اﻟﻌرق أو اﻟﻠون او اﻻﺳﺎس اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘوﻣﻲ او اﻟﺟﻧس ،أو اﻟﻠﻐﺔ ،أو اﻟدﻳن ،أو

اﻟرأي ﺳﻳﺎﺳﻲ أو ﻏﻳر ﺳﻳﺎﺳﻲ ،اﻻﺻﻝ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺛروة ،اﻟوﻻدة او وﺿﻊ اﺧر وﻟﻪ ﻏرض او اﺛر اﻟﻐﺎء ٕواﺑطﺎﻝ أو ﻋرﻗﻠﺔ اﻻﻋﺗراف أو اﻟﺗﻣﺗﻊ أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ

اﻻﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ،ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﻳﺎت.('.
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اإلقليمية .29كما تدرك القاعدة  (8) 6مشكلة األشكال المتعددة والمتفاقمة من التمييز على النحو المبين في
30
الوثائق الدولية الالحقة.
الخدمات الطبية والصحية
د-
في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في فبراير  ،2012تمت التوصية بتعديل القواعد المتعلقة
بالخدمات الطبية والصحية ،بما في ذلك النظر في مسألة سرية السجالت الطبية ،ودور الطاقم الطبي في عمل
إجراءات تاديبية )القواعد  32 ،26-22و  .(82وتناقش كل قاعدة حددھا فريق الخبراء بشكل منفصل في ھذا
القسم.
المراجعة المقترحة للقاعدة 22
 (1) 22في كل مؤسسة ،يجب أن تتوفر خدمات الرعاية الصحية تعادل تلك الموجودة في المجتمع مع
امكانية الوصول اليھا وتكون متاحة دون تمييز ودون تكلفة لجميع السجناء .ويكون دور خدمات الرعاية
الصحية الوقاية والفحص والعالج وشفاء األمراض البدنية والعقلية فضال عن المساندة الصحية.
) (3ينبغي أن يتم تنظيم خدمات الرعاية الصحية في عالقة وثيقة مع إدارة الصحة العامة للمجتمع أو األمة.
وينبغي ضمان استمرارية الرعاية بين السجن والمجتمع من خالل دمج خدمات الرعاية الصحية في السجن
في السياسات والبرامج الوطنية للرعاية الصحية ،بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض
المعدية والسل والصحة العقلية.
) (4خدمات الرعاية الصحية يجب أن تعمل باستقاللية إكلينيكية كاملة ووفقا للمعايير المھنية واألخالقية
المقبولة دوليا وال سيما فيما يتعلق باالستقاللية والموافقة بالرضا وسرية السجناء في جميع المسائل الصحية.
) (5حق السجناء في السرية الطبية في جميع األوقات  ،بما في ذلك على وجه التحديد احترام الحق بعدم
المشاركة في المعلومات  .فقط اخصائيو الرعاية الصحية ھم الوحيدون الذين يحق لھم التواجد أثناء الفحوص
الطبية إال إذا كان الرأي في أن بعض الظروف االستثنائية موجودة أو بطلب من عمال الرعاية الصحية
لعضو من العاملين في السجن بالتواجد ألسباب أمنية .يجب فحص السجينات بما يتماشى مع القواعد (2) 10
و  11من قواعد األمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات )قواعد
بانكوك(.
) (6على موظفي الرعاية الصحية المحافظة على الملف الطبي الدقيق والمحدث والمحافظة على سريته لكل
سجين بما في ذلك نتائج جميع االستشارات واالختبارات وھوية موظفي الفحص .وأن تكون الملفات الطبية
متاحة للسجناء عند طلبھا.
) (7ال يجوز لمختصي الرعاية الصحية اجراء الواجبات الطبية او المشاركة في التدخالت الطبية ألغراض
أمنية أو تأديبية.

29اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة واﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ 7 ،CM (2011) 49 ،أﺑرﻳﻝ  ،2011اﻟﻣﺎدة (3) 4؛ اﻟﻣﺑدأ  2ﻣن ﻣﺑﺎدئ أﻓﺿﻝ

اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﻣرﻳﻛﺗﻳن.
30ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﻔﻘرة )ع(
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األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 22
الفقرة 1
تنبع القاعدة  (1) 22من حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية على النحو
المنصوص عليه في المادة  12من العھد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 31والوارد في المبدأ 9
من المبادئ االساسية لمعاملة السجناء التابعة لالمم المتحدة ،32والمبدأ  1من مبادئ آداب مھنة الطب المتصلة
بدور الموظفين الصحيين ،والمبدأ  10من المبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من
حريتھم في األمريكتين ،والقاعدة  (3) 40من القواعد األوروبية للسجون .ويضاف االلتزام بتوفير خدمات
الرعاية الصحية للمعتقل "دون تكلفة" من خالل جعل القاعدة  (1) 22تتماشى مع كل من مجموعة مبادئ األمم
المتحدة المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن )مجموعة
مبادئ األمم المتحدة( 33وإرشادات منظمة الصحة العالمية الحالية .34ويتضمن كل من المبدأ  10من المبادئ
والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين والقاعدة  (3) 40من
الئحة السجون األوروبية أحكاما ً مماثلة.
يقترح الخبراء نقل "تنظيم الرعاية الصحية في السجون عبر عالقة وثيقة مع إدارة الصحة العامة للمجتمع أو
األمة" ،المشتملة حاليا ً في القاعدة  ،(1) 22إلى القاعدة الجديدة  (3) 22والتوسع في استمرارية الرعاية.
الفقرة 2
تحل القاعدة  (2) 22محل القاعدة القائمة  ،(2) 22فھي توضح دور خدمات الرعاية الصحية في منع وفحص
وعالج ورعاية كل من األمراض البدنية والعقلية ،كما ھو متجسد في التعليق العام على اللجنة الخاصة بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن أعلى مستوى من الصحة يمكن تحقيقه ،35ومبادئ األمم المتحدة بشأن
آداب مھنة الطب ،36ودليل منظمة الصحة العالمية لألساسيات في الصحة في السجون ،37ومدونة األخالق
 (1976)31ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﻫدات اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺟﻠد ،993 .اﻟﺻﻔﺣﺔ  .3اﻧظر أﻳﺿﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ،

"اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم  :14اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺻﺣﺔ ' 11 ،آب  ،2000وﺛﻳﻘﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  E/C.12/2000/4اﻟﻔﻘرات ) 12أ( ) -ث(.

32اﻧظر أﻳﺿﺎ اﻟﻣﺑدأ  (4) 1ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﻳن ﺑﻣرض ﻋﻘﻠﻲ وﺗﺣﺳﻳن اﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ

 119/46ﻋﺎم  1991واﻟﻘﺎﻋدة  54ﻣن ﻗواﻋد ﺑﺎﻧﻛوك.
33اﻟﻣﺑدأ .24

34اﻋﻼن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣوﻝ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﺟن ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣوﺳﻛو ﻓﻲ  24ﺗﺷرﻳن اﻷوﻝ .(2003

35ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ" ،اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم  :14اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺻﺣﺔ 11 ،آب ،2000

وﺛﻳﻘﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  ،E/C.12/2000/4اﻟﻔﻘرات ) 12.2ث(.

36اﻟﻣﺑدأ  1ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻵداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب ﻳﻧص ﻋﻠﻰ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺎﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء واﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳن،

واﺟب ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬم وﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺣﺗﻬم اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻋﻼج اﻻﻣراض ﺑﻧﻔس اﻟﺟودة واﻟﻣﻘﻳﺎس ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻻﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﺳﺟن او ﺧﺎرج
اﻟﻣﻌﺗﻘﻝ.
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الخاصة بالمجلس الدولي للتمريض" 38وتوجيھات مجموعة العمل الدولية الخاصة بالوالء المزدوج للسجون
واالحتجاز وظروف االحتجاز األخرى )مبادئ الوالء المزدوج(.39
الفقرة 3
تتضمن القاعدة  (3) 22تدابير لتوفير استمرارية الرعاية بين السجن والمجتمع .تلك التدابير كانت موجودة
جزئيا ً في القاعدة  (1) 22من القواعد النموذجية الدنيا الحالية .وتتطلب أن تكون الرعاية الصحية في السجن
متكاملة مع سياسات الرعاية الصحية والعالج الوطنية ألن المعالجة سوف تتأثر إذا كانت الرعاية الصحية في
السجن تعمل بمعزل عن الخدمات الصحية المجتمعية والمعايير والعالج ،أو إذا كان العاملون في الرعاية
الصحية يفتقرون إلى الدعم المھني والتدريب المستمر المتاح لزمالئھم في المجتمع .تقوم القاعدة المقترحة على
دليل منظمة الصحة العالمية للصحة في السجون ،40المتجسدة في المبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية
األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين 41وملخص السياسة األخيرة لمكتب األمم المتحدة للمخدرات
والجريمة عن الوقاية والعالج والرعاية من فيروس نقص المناعة في السجون .42ونظراً ألھمية ھذه المسألة
على الصحة العامة في المجتمع 43فقد تم إدراج مرجعية خاصة تتعلق بفيروس نقص المناعة واألمراض
المعدية والسل والصحة النفسية.
الفقرة 4
أبرز الخبراء في اجتماع جامعة إسكس واجب تشغيل خدمات الرعاية الصحية وفقا ً للمعايير المھنية واألخالقية
المقبولة دوليا ً .تحدد القاعدة المقترحة االلتزامات األخالقية الحترام استقاللية والرضا بالموافقة قبل السجناء
وحقھم في السرية ،وكذلك االستقالل المھني للمھنيين الصحيين العاملين في أماكن االحتجاز .تشير كل من مبادئ
األمم المتحدة بشأن آداب مھنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،وال سيما األطباء في حماية المسجونين
37اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون .دﻟﻳﻝ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ إﻟﻰ أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .2007

38اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﻳن واﻟﻣﻣرﺿﺎت .ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك .اﻋﺗﻣدت اوﻝ ﻣرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  .1953وﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻋﺎم

).(2005

39اﻟوﻻء اﻟﻣزدوج وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ؛ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻣﺷروع اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ

اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﻣزدوج اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﺟون ،اﻻﻋﺗﻘﺎﻝ وظروف اﺣﺗﺟﺎز اﺧرى )اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠوﻻء اﻟﻣزدوج( ،اﻟﻣﺑدأ .2

"40اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون .دﻟﻳﻝ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺣوﻝ أﺳﺎﺳﻳﺎت اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن" ،ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﺎم  ،2007اﻟﻔﺻﻝ  2,7واﻟﻔﺻﻝ

 2,10ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :اﺳﺗﻣ اررﻳﺔ اﻟرﻋﺎﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳﺟون واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫو ﻣن اﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ".

41اﻟﻣﺑدا  10ﻳﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ "ﺿﻣﺎن أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺗﻧﺳﻳق وﺛﻳق ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ".

42ﻣﻠﺧص ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ' ،اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون وﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌﻼج واﻋﺎدة
اﻟﺗﺎﻫﻳﻝ اﻟﻘﺳري ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻻﺧرى :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت".2012 ،

43ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن ﻣوﺳﻛو ﻟﻌﺎم  2003ذﻛرت أن ﺻﺣﺔ اﻟﺳﺟون ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﻧﻪ ﻣن أﺟﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳروس اﻷﻳدز واﻟﺳﻝ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ (،ﻳﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون.
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والمحتجزين من التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة ،44وقواعد بانكوك 45وقواعد األمم
المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتھم ،46وثائق الجمعية الطبية العالمية ،47وورقة المعلومات األساسية
49
لبيان ترينشن بشأن السجون والصحة النفسية ،48ومجلس لجنة أوروبا للوزراء ،التوصية رقم  7سنة 98
والمبدأ  10من المبادئ والممارسات الفضلى لحماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين 50إلى
القبول الدولي بھذه االلتزامات .كما تم إقرار توفير خدمات الرعاية الصحية التي تعمل باستقاللية سريرية كاملة
52
في مبادئ الوالء المزدوج 51وفي إعالن الجمعية الطبية العالمية في طوكيو.
الفقرة 5
القاعدة  (5) 22تكرس الحق في السرية الطبية ،وتتضمن الحق في عدم تبادل المعلومات الطبية وكذلك الحق
في أن تدرس على حدة ،ودون وجود أي شخص آخر ،ما لم يطلب السجناء أنفسھم ذلك على وجه التحديد.
وتشير القاعدة المقترحة  (5) 22إلى دمج لغة القواعد  8و  11من قواعد بانكوك التابعة لألمم المتحدة .بالنظر
إلى الخصائص لفحص السجينات ،فقد تم اقتراح إشارة ومرجعية إلى األحكام ذات الصلة في ھذه القواعد .مبدأ
السرية الطبية ھو أصل أساسي للممارسة الطبية ومستمد من الحق في الخصوصية المعترف بھا في العھد
44اﻟﻣﺑدأ  1ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن آداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدور اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن واﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻣن

اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼإﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ﻳﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺗوﻓﻳر اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ

ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء واﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳن واﺟب ﺗوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻬم ﻣن ﺣﻳث اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ وﻋﻼج اﻷﻣراض ﺑﻧﻔس اﻟﻧوﻋﻳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻳﻳر ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻐﻳر اﻟﺳﺟﻧﺎء

واﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن.

45ﺗﻧص ﻗﺎﻋدة ﺑﺎﻧﻛوك  8ﻋﻠﻰ" :اﺣﺗرام ﺣق اﻟﺳﺟﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺳرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﺣق ﺑﻌدم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ...

ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷوﻗﺎت".

 .5546ﺗﺻرف اﻻدوﻳﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺿروري ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟطﺑﻳﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،ﺑﻌد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺳﺗﻧﻳرة ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن.

47ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻼﺧﻼق اﻟطﺑﻳﺔ ) 1949ﻣراﺟﻌﺔ (2006؛ إﻋﻼن ﻣﺎﻟطﺎ ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻟﻣﻌدﻝ ﻋﺎم

 ،(2006اﻟﻔﻘرة 6؛ إﻋﻼن طوﻛﻳو ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻟﻣﻌدﻝ ﻋﺎم  ،(2006اﻟﻔﻘرة .5
48

ورﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺑﻳﺎن ﺗرﻳﻧﺷن ﺑﺷﺄن اﻟﺳﺟون واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ (2007) :ﻣرﻛز ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎون ﺑﺷﺄن اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ،ﺗﻧص

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ' :ﻓﻲ اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟطﺑﻳب ذات اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻻطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺔ وﺳرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺑﻳﺔ".

49ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ ،اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟو ازرﻳﺔ ،اﻟﺗوﺻﻳﺔ رﻗم  7ﺳﻧﺔ  1998ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ) 8أﺑرﻳﻝ  (1998اﻟﻔﻘرة

 .13ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺿﻣﺎن واﺣﺗرام اﻟﺳرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﺑذات اﻟﺻراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻛﻛﻝ.

50اﻟﻣﺑدأ " .10ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟظروف ،ﻳﺟب ان ﻳﺣﺗرم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :اﻟﺳرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ؛ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻣرﻳض ،اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋن ﻋﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج

اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟطﺑﻳب واﻟﻣرﻳض.

51اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟن ،اﻻﻋﺗﻘﺎﻝ وﻣراﻛز اﺣﺗﺟﺎز أﺧرى ﻟﻠﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻءات اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﻔﻘرة " :12ﻳﻛون ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺣق اﻟﻣطﻠق

ﻓﻲ اﺟراء اﺣﻛﺎم ﺳرﻳرﻳﺔ واﺧﻼﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دون ﺗدﺧﻝ ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻳر ﻣرﻏوب ﻓﻳﻪ".

52اﻋﻼن طوﻛﻳو – اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ -ﻣﺑﺎدئ ﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺣﺗﺟﺎز واﻟﺳﺟن 1975 ،واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ) ،(2005اﻟﻔﻘرة " :5ﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻟﻠطﺑﻳب اﻟﺳرﻳري اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺑت ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي
ﻳﻛون ﺗﺣت ﻣﺳﺋوﻟﻳﺗﻪ طﺑﻳﺎ.
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الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وينص عليه أيضا في القاعدة  8من من قواعد بانكوك ،ومدونة
األخالقيات الطبية العالمية  1949التابعة للجمعيات الطبية العالمية )المراجعة في  ،53(2006والجمعية الطبية
العالمية إعالن لشبونة بشأن حقوق المريض ،54والمبادئ التوجيھية للوالء المزدوج ،55المبدأ  10من المبادئ
وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين ومعايير اللجنة األوروبية
56
لمنع التعذيب.
الفقرة 6
توضح ھذه القاعدة المطلب بضرورة االحتفاظ بالسجل الطبي لكل المعتقلين ضمن المسئولية الحصرية لموظفي
الرعاية الصحية حسب ما تقر به القاعدة  19من قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من
حريتھم 57.وقد تم تكريس شرط توثيق اسم الطبيب ونتائج االختبارات وكذلك وصول السجناء لمشاھدة
58
سجالتھم ،على سبيل المثال ،في المبدأ  26من مجموعة مبادئ األمم المتحدة.
الفقرة 7
تؤكد القاعدة  (7) 22أن أي دور يقوم به موظفو الرعاية الصحية في التدابير األمنية التأديبية أو غيرھا يتناقض
مع التزاماتھم المھنية واألخالقية حسب ما تنص عليه مبادئ األمم المتحدة آلداب مھنة الطب المتصلة بدور
الموظفين الصحيين ،وال سيما األطباء ،في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المھينة 59.وترد أحكام مماثلة في بيان الرابطة العالمية الطبية بشأن التفتيش
53اﻟراﺑطﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ -اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟطﺑﻳﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطب ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ )اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻋﺎم  1949واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1983 ،1968و  ،(2006ﺗﻧص
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "]أ[ ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻳب اﺣﺗرام ﺣق اﻟﻣرﻳض ﻓﻲ اﻟﺳرﻳﺔ .ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﻳﺔ أﺧﻼﻗﻳﺎ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﻳواﻓق اﻟﻣرﻳض ﻋﻠﻰ ذﻟك أو ﻋﻧدﻣﺎ

ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻬدﻳد ﺣﻘﻳﻘﻲ وﺷﻳك ﺑوﻗوع ﺿرر ﻟﻠﻣرﻳض أو ﻟﻶﺧرﻳن".
54الفقرة 7أ والفقرة .8
55اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟن ،ﻣراﻛز اﻻﻋﺗﻘﺎﻝ وﻣراﻛز اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻻﺧرى ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻءات اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﻔﻘرة  :11ﻳﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت

اﻟﺻﺣﻳﺔ اﺣﺗرام اﻟﺳرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ واﻻﺻرار ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اداء اﻟواﺟﺑﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﺑﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﺑدون وﺟود ﻣوظﻔﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺟوار ﻟﻼﺳﺗﻣﺎع،

وﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻵﺧرﻳن.

56اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻوروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب وﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ،ﻣﻘﺗطف ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻟث ] ،[CPT / INF (93) 12اﻟﻔﻘرة  45ﺣرﻳﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ

واﺣﺗرام اﻟﺳرﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔرد.

 .1957ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك )' (...ﻳﺟب وﺿﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟطﺑﻳﺔ ) (...ﻓﻲ ﻣﻠف إﻓرادي ﺳري وﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻣﺣدﺛﺎ وﻻ ﻳﺟوز اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻠف اﻻ

ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟﻣﺎذون ﻟﻬم وﻳﺻﻧف ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺟﻌﻝ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻬﻣﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ." (...) .

58ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن ،اﻟﻣﺑدأ  :26ﺣﻘﻳﻘﺔ ان اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗﺟز

او اﻟﺳﺟﻳن ﺧﺿﻊ ﻟﻔﺣص طﺑﻲ ،اﺳم اﻟطﺑﻳب وﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﺗدون ﺣﺳب اﻻﺻوﻝ .وﻳﻛﻔﻝ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت .وﺗﻛون اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ

ذﻟك ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ.

59اﻟﻣﺑدأ  3ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻵداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدور اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن واﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻣن اﻟﺗﻌذﻳب

وﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ" :اﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻵداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب ﺗرﺗﻛب ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻطﺑﺎء ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

ﻓﻲ أي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻧﺎء أو اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻳﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻳس ﻣﺟرد ﺗﻘﻳﻳم أو ﺣﻣﺎﻳﺔ أو ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ،واﻟﻣﺑدأ " :2ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
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المزدوج.

والمبادئ الخاصة بالوالء

تعديل مقترح على القاعدة 23
 (1) 23يجب بالحد االدنى توفير خدمات طبيب واحد مؤھل بشكل مناسب وعدد كاف من الممرضين
والعاملين في مجال مرتبط بالصحة لتلبية االحتياجات الصحية للسجناء ،بما في ذلك الوصول دون تأخير في
حاالت الطوارئ.
) (2يجب على خدمة الرعاية الصحية توفير الحماية والتعزيز والرعاية الحتياجات الصحة العقلية للسجناء
من خالل توافر عدد كاف من علماء النفس واألطباء النفسيين والممرضين مع التدريب النفسي المالئم.
) (3السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة ،أو العالج الذي ال يتوفر في المركز ،يجب توفر امكانية
وصولھم إلى المستشفيات أو إلى مراكز الخدمات الصحية المجتمعية ،من خالل تحويلھم او اعداد زيارات
منتظمة لھم لتوفير الرعاية الصحية المناسبة.
) (4يجب ان تكون التجھيزات والمفروشات واللوازم الصيدالنية مناسبة لضمان الوقاية والفحص والرعاية
الطبية الكافية لعالج السجناء المرضى.
) (5يجب توفير موظف مؤھل يقدم خدمات األسنان في متناول كل سجين.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 23
الفقرة 1
تعمل القاعدة  (1) 23على تعديل ونقل القاعدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  .(1)22وتقر أيضا ً أن الرعاية
الصحية متوفرة ليس فقط من قبل األطباء ،ولكن من الممرضات والعاملين في المجال الوثيق بالصحة بما في
ذلك الصيادلة والمساعدين الصحيين وأخصائي العالج الطبيعي والعاملين في مجال الصحة النفسية .إدماج
ﺟﺳﻳﻣﺔ ﻵداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب ،وﻛذﻟك ﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ ،أن ﻳﻘوم اﻟﻣوظﻔون اﻟﺻﺣﻳون ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،ﺑطرﻳﻘﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳﺔ أو
ﺳﻠﺑﻳﺔ ،ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أو ﺗواطؤا أو ﺗﺣرﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺗﻌذﻳب أو ﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو
اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ أو اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ'.

60ﺑﻳﺎن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺟﺳدي ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ،اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻝ  ،45ﺑوداﺑﺳت ،اﻟﻣﺟر ،ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر

 ،1993وﻋدﻟت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدورة  ،170دﻳﻔون ﻟﻳﻪ ﺑﺎﻳن ،ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻣﺎﻳو .2005

61اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻣرﺿﺎت' ،ﺑﻳﺎن اﻟﻣوﻗف ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻣرﺿﺎت" اﻟدور ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن واﻟﺳﺟﻧﺎء )اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1998وروﺟﻌت وﻋدﻟت ﻋﺎم 2006

و .(2011

62اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠوﻻء اﻟﻣزدوج وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻲ  .15" :14ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻣوظف اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﺷرطﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش

اﻟﺟﺳدي أو ﻓرض اﻟﻘﻳود اﻟﻣﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك إﺷﺎرة طﺑﻳﺔ ﻣﺣددة ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑذﻟك أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺟﺳدي ،إﻻ ﺑطﻠب ﻣن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﻳد اﻟﻔرد اﻟﻣوﺟود

ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوظف اﻟﺻﺣﻲ .ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﺗﺄﻛد أن اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻋطﻳت ﻋن اطﻼع وﻋن ارادة ﺣرة وﻋﻠﻳﻪ ان
ﻳﺿﻣن أن اﻟﺳﺟﻳن ﻳدرك أن دور اﻟﻣوظف اﻟﺻﺣﻲ دو ار ﻟﻠطﺑﻳب اﻟﺷﻌري وﻟﻳس ﻣوظﻔﻳﺎ ﺻﺣﻳﺎ طﺑﻳﺎ" .اﻧظر أﻳﺿﺎ ورﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺑﻳﺎن ﺗرﻳﻧﺷن -

ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺳﺟون واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ .14-13 ،2007
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إمكانية الوصول للعالج في حاالت الطوارئ يعتمد على القاعدة  (2) 41من القواعد األوروبية للسجون ،وھو
أمر حيوي في مراكز االحتجاز التي يعتمد فيھا السجين على إدارة السجن للحصول على الرعاية الصحية ألنھم
ال يستطيعون التحرك بحرية عند اللزوم.
الفقرة 2
جرى تكييف وتعديل القاعدة  (2) 23من القاعدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء  (1)49والقاعدة  (3)82و
) (4وتقر بأھمية رعاية الصحة النفسية التي تقدم للسجناء .وقد أدرج التدريب الكافي للكادر الطبي في القواعد
 (1) 22و  (3) 22و ،(4) 22من خالل توفير الرعاية الصحية التي تعادل تلك المقدمة في المجتمع ودمج
السياسات والبرامج مع تلك الخاصة بالنظام الصحي العام.
الفقرة 3
تم إدراح العالج المتخصص في القاعدة الحالية  ،(2) 22ونقلت إلى القاعدة الجديدة  (3) 23لدواعي االتساق
والصياغة الحديثة.
الفقرة 4
تضم القاعدة  (4) 23القاعدة الحالية  (2) 22في صيغة أكثر حداثة ،وتأخذ في االعتبار أن توفر المرافق
الكافية والمعدات الالزمة لتوفير الرعاية الصحية في السجون ھو شرط مسبق لتقديم جميع أشكال الرعاية
الصحية في السجون ،وليس فقط حيث توجد مرافق المستشفى في المؤسسة.
الفقرة 5
القاعدة  (5) 23مطابقة للقاعدة الحالية .(3) 23
تعديل مقترح على القاعدة 24
 (1) 24على الطبيب وموظفي الرعاية الصحية زيارة ورؤية جميع السجناء المرضى يوميا ،وجميع أولئك
الذين يشكون من قضايا جسدية او نفسية او صحية او من اصابة واي سجين يقع ضمن دائرة اھتمامه
) (2يجب فحص كل سجين في أقرب وقت ممكن عند دخوله من قبل الطبيب أو من قبل الممرضة التي تعمل
تحت إمرة الطبيب .والغرض من التقييم األولي واالتصال الالحق مع الخدمات الصحية ھو:
)أ( تقديم معلومات عن توافر والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ،وعلى تعزيز الصحة والوقاية؛
)ب( تحديد احتياجات الرعاية الصحية األولية للفرد وتوفير خطط الرعاية الصحية الفردية؛
)ج( توفير العالج المناسب في حالة األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ،واألمراض
المنقولة عن طريق الدم ،والتھاب الكبد ،والسل ،وتقديم االختبار الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية
وتقديم المشورة بشأنه ؛
)د( تحديد تاريخ الصحة اإلنجابية للسجينة ،بما في ذلك حاالت الحمل الحالية أو األخيرة ،الوالدة والمسائل
المتعلقة بالصحة اإلنجابية ؛
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)ه( تحديد التحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف؛
)و( تقييم احتياجات الرعاية الصحية النفسية ،بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة وأي من مخاطر
االنتحار وإيذاء النفس ،وتوفير العالج المناسب والرعاية أو النقل كما ھو محدد في القاعدة  (2) 23و
)(3؛
)ز( تقديم العالج المناسب في حالة المخدرات أو غيرھا من التبعيات وفقا للسياسات والبرامج الوطنية
المتاحة في المجتمع المحلي؛
)ح( كشف وعالج ،وتوثيق سليم وتقديم تقرير إلى السلطة المسؤولة عن ھذه التحقيقات ،حيثما ھناك
ادعاءات أو أسباب معقولة لالشتباه في اعمال تعذيب أو غيرھا من أشكال المعاملة القاسية أو الال إنسانية
أو المھينة أو العقابية التي قد وقعت قبل أو بعد الدخول؛
)ط( تحديد القدرات البدنية لكل سجين على العمل وممارسة الرياضة.
) (3عند وضع الردود على فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز في السجون ،يجب ان تستجيب البرامج
والخدمات لالحتياجات الخاصة للسجناء ،المصابين أو من لديھم خطر اكتساب فيروس نقص المناعة البشرية
 /اإليدز وغيره من األمراض المنقولة عن طريق الدم .وفي ھذا السياق ،يتعين على سلطات السجن أن تشجع
وتدعم تطوير مجموعة شاملة من التدخالت للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعالج والرعاية.
) (4إذا كان ثمة طفل يرافق السجين عند الدخول ،يجب ان يخضع ذلك الطفل أيضا لفحوص طبية ويفضل
من جانب أخصائي في صحة الطفل ،لتحديد أي عالج واالحتياجات الطبية .يجب أن تقدم الرعاية الصحية
المناسبة ،على األقل مساوية لتلك التي تمارس في المجتمع ،لھؤالء األطفال المرافقين.
) (5يجب أن توفر الخدمات الصحية في السجون أو تعمل على تسھيل برامج العالج المتخصصة مصممة
للسجناء متعاطي المخدرات ،مع مراعاة اإليذاءات السابقة ،واالحتياجات الخاصة بالنساء الحوامل والنساء
اللواتي لديھن اطفال ،فضالً عن خلفياتھم الثقافية المتنوعة.
) (6يجب على الطبيب أن يقدم تقريراً إلى المدير العام كلما رأى أن صحة السجين الجسدية أو العقلية
تضررت أو ستتضرر من استمرار سجنه أو أي من أي حالة مرتبطة بالسجن.
) (7يجب على خدمات الرعاية الصحية تسھيل عملية التحضيرات في مرحلة ما قبل إطالق السراح
والمخطط لھا على نحو كاف ،وتوفير تلك التحضيرات لضمان استمرارية الرعاية والحصول على الخدمات
الصحية وغيرھا من الخدمات بعد االفراج عنھم.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 24
الفقرة 1
تعمل القاعدة المقترحة على تحديث الصياغة اللغوية القديمة للقاعدة الحالية  (1)25من القواعد النموذجية الدنيا
لمعاملة السجناء فيما يتعلق باستخدام المصطلحات للعاملين في الرعاية الصحية ،وتوضح أن مصطلح "المرض"
كما في النص الحالي يضم ليس فقط المرض ،ولكن اإلصابات وغيرھا من القضايا الصحية البدنية والعقلية.
الفقرة 2
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يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافة ھذه الفقرة إلدراج شرط قانوني دولي بأن يخضع جميع
المعتقلين لفحص طبي عند الدخول على النحو المبين في المبدأ  24من مجموعة مبادئ األمم المتحدة 63.تعتمد
القاعدة الجديدة المقترحة على وتدخل في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القاعدة  6من قواعد
بانكوك ،64التي تنص على إجراء فحص صحي شامل لتحديد االحتياجات الصحية األولية والعالجات الطبية
األخرى ،وعالوة على ذلك تضم االلتزام بتوثيق واإلبالغ عن مزاعم عن التعذيب أو سوء المعاملة .وعلى
الصعيد اإلقليمي ،تشتمل القواعد األوروبية للسجون ومبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص
المحرومين من حريتھم في األمريكتين أيضا ً على أحكام بشأن الفحص الطبي األولي ونصا ً بشأن الفحص
الصحي المحدد المطلوب القيام به لكل سجين دخل حديثا ً .كما ترسخت أھمية الكشف عن األمراض المحددة
أيضا ً في ملخص سياسة مكتب االمم المتحدة للمخدرات والجريمة بشأن الوقاية من مرض فيروس نقص المناعة
البشرية ،العالج والرعاية 65وفي إعالن أدنبره -الرابطة الطبية العالمية بشأن أحوال السجون وانتشار السل
66
واألمراض المعدية األخرى.
االلتزام القانوني واألخالقي لألطباء والممرضين في السجون بتسجيل كل عالمات التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة التي يأخذون بھا علما ،سواء عند الدخول أو بعده ،مستمد من اتفاقية
األمم المتحدة لمناھضة التعذيب ،والمبادئ الفعالة للتحقيق في حاالت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة ،وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،67 89/55الذي يحدد التزامات
الدول لضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال في أي مزاعم أو أسباب معقولة تدعو لالشتباه في أعمال
التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة .المعايير الدولية ذات الصلة باألخالقيات الطبية والصحية تتضمن
63ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن ،اﻟﻣﺑدأ " :24وﺳوف ﻳﺗم طرح إﺟراء ﻓﺣص
طﺑﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺣﺗﺟز أو اﻟﻣﺳﺟون ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن ،وﺗﻘدم ﺑﻌد ذﻟك اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻛﻠﻣﺎ دﻋت
اﻟﺣﺎﺟﺔ .وﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟرﻋﺎﻳﺔ وﻫذا اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن.
64اﻟﻘﺎﻋدة  6ﻣن ﻗواﻋد ﺑﺎﻧﻛوك :ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﺳﺟﻳﻧﺎت ﻓﺣﺻﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺗﺣدﻳد اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ،واﻳﺿﺎ ﺗﺣدﻳد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :أ( وﺟود
اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن طرﻳق اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن طرﻳق اﻟدم ،وﺣﺳب ﻋواﻣﻝ اﻟﺧطر ،ﻳﻣﻛن أﻳﺿﺎ أن ﻳﻘدم ﻟﻠﺳﺟﻳﻧﺎت اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻳروس
ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻻﺧﺗﺑﺎر) ،ب( اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺿطراب ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ،وﺧطر اﻻﻧﺗﺣﺎر
ٕواﻳذاء اﻟﻧﻔس) ،ج( ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻳﻧﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣﻝ اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو اﻷﺧﻳرة ،اﻟوﻻدة واﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﻳﺔ) ،د( وﺟود
إدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧدرات )ه( اﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻏﻳرﻩ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻗﺑﻝ اﻟدﺧوﻝ".
65ﻣﻠﺧص ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ "اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻌﻼج واﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣراﻛز
اﻻﺣﺗﺟﺎز :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت" )(2012
66اﻋﻼن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  -ادﻧﺑرة ﺑﺷﺄن أﺣواﻝ اﻟﺳﺟون واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻝ وﻏﻳرﻩ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﻳﺔ 2000 ،واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2011
(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/p28/index.html
67ﺑﺗوﺻﻳﺔ ﻣن ﻗرار اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ رﻗم  89/55ﻓﻲ  4دﻳﺳﻣﺑر 2000
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مبادئ األمم المتحدة ألخالقيات مھنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،وال سيما األطباء ،في حماية
المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المھينة،
الجمعية الطبية العالمية  -إعالن طوكيو ،وبيان موقف المجلس الدولي للممرضين والممرضات بشأن الدور في
رعاية المعتقلين والسجناء .الفقرة  6من المبادئ التوجيھية للسجن واالحتجاز والمراكز االحتجازية االخرى
لمجموعة العمل الخاصة بالوالء المزدوج تكرر التزام االطباء في جمع األدلة واإلبالغ عن حاالت من ھذا
68
القبيل.
تؤكد مبادىء اسطنبول في المبدأ ) 6أ( و )ج( ،على ضرورة أن يقوم الخبير الطبي "بإعداد تقرير كتابي دقيق"،
يذكر فيه خطيا إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة" .ويفصل المبدأ أن الدولة
تتحمل مسئولية ضمان تسليمه إلى ھؤالء االشخاص".
تستند الفقرة الفرعية )ط( على القاعدة الحالية  ،24وبموجبھا أنه على الموظف الطبي فحص كل سجين "بھدف،
على وجه الخصوص ) (----تحديد القدرة البدنية لكل سجين على العمل".
الفقرة 3
تتضمن القاعدة  (3) 24القاعدة  14من قواعد األمم المتحدة  -بانكوك بطريقة محايدة بين الجنسين ،ذلك ألن
مبرراتھا الموجبة تسري على جميع السجناء .وجرى اإلقرار بأھمية تنفيذ التدخالت بشأن فيروس نقص المناعة
البشرية في السجون في وقت مبكر من ھذا الوباء 69.المبادئ التوجيھية لمنظمة الصحة العالمية لعام 1993
بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز في السجون ،70مكتب االمم المتحدة للمخدرات والجريمة وملخص
سياسة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز للحد من انتقال فيروس
نقص المناعة البشرية في السجون ،71وإطار عام  2006لالستجابة الوطنية الفعالة لفيروس نقص المناعة
البشرية  /اإليدز في السجون ،نشرت باالشتراك مع مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة ،منظمة الصحة
العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك 72وتفصل المجموعة الشاملة من التدخالت الرامية إلى الحد من انتشار
68اﻟوﻻء اﻟﻣزدوج وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ؛ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻵﻟﻳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ  -ﻣﺷروع اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠوﻻء
اﻟﻣزدوج  -اﻟﻔرﻳق اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻟﻠﺳﺟن ،واﻻﺣﺗﺟﺎز وﻣراﻛز اﻻﺣﺟﺗﺎز اﻻﺧرى ،اﻟﻔﻘرة .6
69ﻫﺎردﻳﻧﻎ ،ﺗﻲ دﺑﻠﻳو) (1987اﻻﻳدز ﻓﻲ اﻟﺳﺟون .ﻻﻧﺳﻳت  28ﻧوﻓﻣﺑر ) 1263-1260اﻟﺗﻲ ورد ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺧدﻣﺎت اﻟﻔﺣص واﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون وﻣراﻛز اﻻﺣﺗﺟﺎز اﻷﺧرى ،ورﻗﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ ،2009 ،ص .8
70اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ) (1993ﺑﺷﺄن ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻹﻳدز ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ،ﺟﻧﻳف :ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
).(WHO/GPA/DIR/93.3
71ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  /ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ /ﻣﺷروع اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺷﺗرك  ،2004ﻣﻠﺧص اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ :اﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ

اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون .ﺟﻧﻳف.

72ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ /ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ  /ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺷﺗرك ) (2006ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ  /اﻹﻳدز اﻟوﻗﺎﻳﺔ

واﻟرﻋﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج واﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﺳﺟون .إطﺎر ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﻧﻳوﻳورك.
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فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض األخرى التي تنتقل عن طريق الدم في السجون ومراكز االحتجاز
االخرى وتؤكد على "ان من حق جميع السجناء الحصول على الرعاية الصحية ،بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية،
73
تعادل تلك المتاحة للمجتمع دون تمييز".
الفقرات  4إلى 7
تضم القاعدة  (4) 24القاعدة  9من قواعد بانكوك  .74والقاعدة  (5) 24تشتمل على القاعدة  15من قواعد
بانكوك بطريقة محايدة بين الجنسين ،وتمشيا مع أدوات مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة لعالج تعاطي
المخدرات ،75ألن أسبابھا المنطقية تنطبق على كل السجناء .القاعدة  (6) 24تتطابق مع القاعدة الحالية (2) 25
من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .تسعى القاعدة المقترحة  (7) 24إلى ضمان استمرارية الرعاية
بعد االفراج.
تعديل مقترح على القاعدة 25
 (1) 25يجب على الطبيب التأكد من أن ھناك عمليات تفتيش منتظمة على السجن وإفادة المدير العام
بخصوص االمور التالية:
)أ( كمية ونوعية ،وإعداد وتقديم األغذية ؛
)ب( صحة ونظافة المؤسسة والسجناء؛
)ج( حالة المرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتھوية في المؤسسة ؛
)د( نوعية ونظافة مالبس وفرشات السجناء؛
)ه( مراعاة القواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة في الحاالت التي ال يوجد فيھا الكوادر الفنية المسؤولة
عن ھذه األنشطة؛
)و( أي مسائل أخرى تتعلق بتعزيز وحماية صحة السجناء ومنع المشاكل الصحية البدنية أو النفسية ،بما في
ذلك البحوث الطبية المتطورة على ظروف السجن التي قد تؤثر على صحة السجناء.
) (2على المدير ان يأخذ في االعتبار التقارير والنصائح التي يقدمھا الطبيب وفقا للقواعد  (5) 24و ،25
وأن يتخذ خطوات فورية لتنفيذ ھذه التوصيات ،وإذا كانت ليست في نطاق اختصاصه أو إذا كان ال يتفق
معھا ،عليه فورا رفع تقريره الشخصي ومشورة الطبيب إلى سلطة أعلى.
األساس المنطقي للتعديل المقترح للقاعدة 25
73ﻣﺑﺎدئ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ) (1993ﺑﺷﺄن ﻓﻳروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻹﻳدز ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ،ﺟﻧﻳف :ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

).(WHO/GPA/DIR/93.3

74ﻗواﻋد ﺑﺎﻧﻛوك – اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻘﺎﻋدة  :9إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺟﻳﻧﺔ ﺑرﻓﻘﺔ طﻔﻝ ،ﻳﺟب ان ﻳﺧﺿﻊ ذﻟك اﻟطﻔﻝ ﻟﻔﺣوص طﺑﻳﺔ ،ﻳﻔﺿﻝ ﺑواﺳطﺔ اﺧﺻﺎﺋﻲ اطﻔﺎﻝ

ﻟﺗﺣدﻳد أي ﻋﻼج او اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت طﺑﻳﺔ .ﻳﺟب ان ﺗﻛون اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﺗﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

75ادوات ﻋﻼج ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻋﻼج ﻣﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻧﺳﺎء :دراﺳﺎت ﺣﺎﻟﺔ واﻟدروس

اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ،اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﻳوﻳوركhttp://www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf .2004 ،
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الفقرتان  1و 2
تنقل القاعدة  (1) 25القاعدة موجودة  (1) 26إلى األمام وتحدث المصطلحات فيما يتعلق بالعاملين في الرعاية
الصحية .منذ تعريف دور خدمات الرعاية الصحية باعتبارھا معززة وتحمي صحة المقيمين في السجن ،أضيفت
فقرة فرعية )و( لزيادة تعزيز دور الصحة العامة من الطاقم الطبي الذي يأخذ في االعتبار البحوث الطبية
المستمرة حول الجوانب الصحية للسجن.
القاعدة المقترحة 26أ
 26أ – ) (1يجب أن تتوفر أماكن إيواء خاصة للسجينات لجميع انواع الرعاية الالزمة قبل الوالدة وبعد
الوالدة والعالج .وتتخذ الترتيبات حيثما أمكن ذلك عمليا  ،بحيث تتم والدة األطفال في مستشفى خارج
المؤسسة .إذا ولد الطفل في السجن ،ال ينبغي أن يذكر ذلك في شھادة الميالد.
) (2حين يكون من المسموح بقاء األطفال الرضع في المؤسسة مع أمھاتھم ،يجب اتخاذ تدابير لتأمين دار
حضانة مجھزة بموظفين مؤھلين ،يوضع فيھا الرضع عندما ال يكونوا في رعاية أمھاتھم.
األساس المنطقي للقاعدة المقترحة 26أ
القاعدة 26أ متطابقة مع القاعدة الحالية  .23لدواعي االتساق ،اقترح أن تكون جميع األحكام ذات الصلة
بالرعاية الصحية بترتيب متتالي ،في حين اقترح تحويل القاعدة  23لتصبح القاعدة 26أ .بما في ذلك أحكام
محددة للنساء الحوامل ،النساء مع األطفال المواليد الجدد المسجونين مع أمھاتھم .تم إلغاء مصطلح "في
مؤسسات نسائية" إليضاح أن احتياجات الرعاية المطلوب توفيرھا ھي ليست فقط في المؤسسات النسائية ولكن
حيثما تحتجز المراة) .انظر أيضا الفصل ل -مجاالت اخرى ،بشأن االطفال ذوي اآلباء واألمھات المسجونين(.
ھـ -التحري عن جميع حاالت الوفاة في الحجز ،فضالً عن أي عالمات أو ادعاءات بالتعذيب أو المعاملة
القاسية أو الال إنسانية أو المھينة او معاقبة السجناء.
في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في فبراير عام  ،2012يوصي بعض المتحدثين بأن
"تعكس القواعد واجب التحري عن جميع حاالت الوفاة في الحجز ،فضالً عن أي عالمات أو إدعاءات بالتعذيب
أو المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المھينة ضد السجناء في القاعدة ."44
التعديل المقترح على القاعدة 44
يقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس التعديالت التالية على القاعدة :44
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اإلخطارات والتحقيقات
 (1) 44عند الوفاة أو في حالة المرض الخطير ،أو حالة اصابة خطيرة وقعت على احد السجناء او نقله إلى
مؤسسة ما للعالج من علة نفسية ،يقوم المدير فورا بإبالغ الزوج ،إذا كان السجين  /السجينة متزوجا ،أو يبلغ
أقرب األقرباء ما لم يكن السجين قد أشار صراحة إلى إدارة السجن أن مثل ھذا الشخص ال ينبغي اعالمه وان
عليه في جميع األحوال إبالغ أي شخص آخر حدده السجين في وقت سابق.
) (2على إدارة السجون إبالغ السجين فوراً عن موت او المرض الخطير الي قريب له .وفي حالة إصابة أحد
األقارب المقربين للسجين بمرض خطير  ،يجب ان يسمح للسجين كلما سمحت الظروف بذلك الذھاب إلى
جواره إما برفقة حرس أو بمفرده.
) (3يكون لكل سجين الحق والوسيلة بإبالغ عائلته فورا وكذلك االشخاص الذين يحددھم السجين لالتصال بھم
عن سجنه او نقله إلى مركز آخر.
) (4يجب على موظفي السجن ابالغ المسئولين والطاقم الطبي دون تأخير عن حاالت االصابة او وفاة احد
السجناء .عندھا يقوم المسئول بإبالغ الحالة إلى مدير السجن.
) (5يقع على عاتق مدير السجن على وجه السرعة إبالغ االصابة او حالة الوفاة إلى ھيئة التحقيق المستقلة
والتي يقع عليھا واجب الشروع في تحقيق فوري ونزيه وفعال في الظروف المحيطة بأسباب الوفيات
وإالصابات الخطيرة في السجن .تلتزم سلطات السجن بالتعاون مع ھيئة التحقيق وضمان الحفاظ على جميع
األدلة.
) (6ينبغي نقل جثمان السجين المتوفي إلى عائلته بالسرعة المعقولة او عند االنتھاء من التحقيق دون اي تكلفة
على العائلة.
) (7على السلطة في السجن ضمان معاملة الموتى باحترام وكرامة.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 44
الفقرة 1
يقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس الحفاظ على ھذه الفقرة باستثناء االعتراف بأن التبليغ ال ينبغي ان
يحدث لو اشار السجين صراحة إلى إدارة السجن أنه ال يرغب باجراء اإلبالغ.
الفقرة 2
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافة تعبير "إدارة السجون" إلى القاعدة  (2) 44من أجل توضيح
السلطة مع المسؤولية في ابالغ السجين.
الفقرة 3
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدراج الجملة األخيرة في القاعدة  (3) 44من أجل ضمان أن السجين
له الحق في إبالغ أسرته وغيرھم من األشخاص المعينين عن اإلصابة أو النقل وأن إدارة السجن تضمن انه
قادر على القيام بذلك ،وان المرافق متاحة القامة تلك االتصاالت ويمكن الوصول اليھا بحرية.
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الفقرة 4
ينص القانون الدولي على وجوب التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة  ،بما في ذلك
العنف بين السجناء ،واإلصابات الخطيرة والوفاة في الحجز .77في حين أن تركيز القواعد الدنيا النموذجية
لمعاملة السجناء ينصب على معالجة السجناء ،اال أنھا في الوقت الحالي تحتوي على أي قواعد تعالج ھذا االلتزام
القانوني الدولي المترسخ .وحيث إن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء تعالج أساسا ً التزامات إدارة السجن
كجھاز من أجھزة الدولة ،يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدخال القاعدتين  (4) 44و ) (5لكي
تعكس دور إدارة السجن في ضمان الوفاء بااللتزام بالتحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء
المعاملة والوفيات في الحجز .يشترط القانون الدولي أن تتم ھذه التحقيقات بشكل مستقل ،وعليه فان واجب
التحقيق ال يمكن الوفاء به بتحقيقات تجريھا إدارة السجن .بينما ھذه التحقيقات قد تنجم عن الشكاوى التي يرفعھا
السجناء أو أسرھم ،تكون الدول ملزمة بحكم المنصب بإجراء تلك التحقيقات .حتى اآلن ،سوف تكون الھيئات
المستقلة فقط قادرة على تنفيذ ھذه التحقيقات عندما تتلقى إشعارا بمزاعم التعذيب أو سوء المعاملة أو إصابات
خطيرة أو وفيات في الحجز .وبالتالي فان إدارة السجن ملزمة باإلبالغ عن أي إصابات خطيرة أو وفيات في
الحجز إلى ھيئة التحقيق المستقلة بغض النظر عما إذا كان ھنالك شكوى مرفوعة أم ال.
76

وتقديرا لھذا االلتزام ،تطلب القاعدة  (4) 44من جميع موظفي السجون إبالغ رؤسائھم عن أي إصابات خطيرة
أو وفاة تحدث في الحجز من أجل دفعھم إلى تقديم تقرير إلى مدير إدارة السجون .وھذا يؤكد مسؤولية جميع
موظفي السجون في االعتراف واإلبالغ عن إصابات خطيرة والوفاة في الحجز فورا وھذا منصوص عليه
بالفعل في المبادئ االساسية لالمم المتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية .78تتطلب فعالية التحقيقات إبالغ
العاملين الطبيين دون تأخير من أجل الشروع في التحقيقات والتوثيق والمعالجة.
الفقرة 5
تطلب القاعدة  (5) 44بالمثل من مدير السجن اإلبالغ فورا عن أي إصابة خطيرة أو وفاة لھيئة التحقيق
المستقلة ،والتعاون مع ھذه الھيئة في التحقيقات ،بما في ذلك الحفاظ على أي دليل .79ويدعم ھذا الواجب في
االبالغ الداخلي والخارجي )في القاعدة  ((4) 44الوثائق الدولية األخرى .على سبيل المثال ،مبادئ األمم
المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تلزم الدول

76ﻣﺑﺎدئ اﺳطﻧﺑوﻝ.
77اﻟﻣﺑدأ  34ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن.
78اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻼﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘواﻧﻳن " ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم اﻻﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣﺎدث ﻓو اًر

إﻟﻰ رؤﺳﺎﺋﻬم".

79اﻟﻣﺑدأ  2ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﻲ واﻟﺗوﺛﻳق اﻟﻔﻌﺎﻟﻳن ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ(...)" :

ﻳﺟب أن ﻳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺣﻘﻘون ،واﻟذﻳن ﻫم ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺟﻧﺎة اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﺑﻬم واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠون ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻧزاﻫﺔ .وﻳﻛون ﻟﻬم ﺣق اﻟدﺧوﻝ إﻟﻰ ،أو أن ﻳطﻠﺑوا

إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت ﻣن ﻗﺑﻝ ﺧﺑراء طﺑﻳﻳن ﺣﻳﺎدﻳﻳن او ﻏﻳرﻫم.

23

على 'إنشاء اجراءات فعالة لالبالغ والمراجعة" عن تلك الحوادث .80المبدأ  22ينص على" :انه في حالة الوفاة
وإالصابات الخطيرة أو العواقب الوخيمة أالخرى ،يرسل تقرير مفصل فوري للسلطات المختصة المسؤولة عن
المراجعة اإلدارية والرقابة القضائية" .ينص المبدأ  8أيضا على أنه " يجب على مسؤولي إنفاذ القانون الذين
يكون لديھم سبب لالعتقاد بأن انتھاكا ً لھذه المدونة الحالية قد حدث أو على وشك أن يحدث إبالغ األمر إلى
سلطاتھم العليا وكذلك ،عند االقتضاء ،إلى السلطات أو األجھزة المناسبة األخرى المكلفة بسلطات المراجعة
وسلطة االصالح".
الفقرة 6
تقرّ ھذه القاعدة بحق الجميع في الحياة األسرية ،التي تنطوي على حق األسر وغيرھا من الشركاء في دفن
أحبائھم .تحتاج جثة الشخص الذي يموت في السجن إلى أن تعاد إلى اقربائه المقربين او التاليين في القربى.
الفقرة 7
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدراج ھذه الفقرة إقرارا للمبدأ القانوني الدولي االساسي في احترام
كرامة الفرد.

و-

اإلجراء التأديبي والعقاب ،يشمل دور الموظفين الطبيين ،والحبس االنفرادي وتخفيض الطعام

في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين في فبراير  ،2012اقترح بعض المتحدثين "النظر في مراجعة
القواعد  33 - 31فيما يتعلق بالحبس االنفرادي والمقيد وعدم قبول تخفيض كمية الطعام كنوع من العقاب".
التعديل المقترح على القاعدة 31
 (1) 31إن العقاب البدني والحبس لفترات طويلة دون أي اتصال مستمر يومي ذي مغزى مع البشر
والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ،وتعليق أو تقييد ادخال الماء أو الطعام وجميع العقوبات األخرى القاسية
أو الال إنسانية أو المھينة ،محظور كليا كعقوبات تأديبية.
) (2يستخدم الحبس االنفرادي فقط في حاالت استثنائية عندما تقتضي الضرورة القصوى لفترة قصيرة قدر
اإلمكان وتخضع للمراجعة الموضوعية المنتظمة والمستقلة.
) (3يحظر الحبس اإلنفرادي لألحداث وللنساء الحوامل ،ويحظر للنساء مع األطفال الرضع واألمھات
المرضعات في السجن واألشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.
) (4يجب تسجيل جميع العقوبات على النحو الواجب.
80اﻟﻣﺑدأ .6
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األساس المنطقي للقاعدة المقترحة 31
الفقرة 1
دعا الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أنه منذ اقرار القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،تطور حجم ھام
من القانون الدولي وضع قيودا على استخدام الحبس االنفرادي .81كل من قواعد األمم المتحدة بشأن حماية
األحداث المجردين من حريتھم ،82وقواعد بانكوك 83تنص على الحظر المطلق على استخدام الحبس االنفرادي.
وفي اآلونة األخيرة ،يوصي المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب حظر الحبس االنفرادي لفترات
طويلة أو غير محددة كعقوبة أو تكتيك لغرض االبتزاز ،خالفا لحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،
وكتدبير 'قاسي' ،وھو ما يتعارض مع إعادة التأھيل ،ھدف النظام العقابي 84.اللغة المقترحة للقاعدة (1) 31
تركز على جوانب الحبس االنفرادي التي ھي األكثر ضررا على صحة الشخص النفسية والرفاھية وبالتالي
تبرير فرض حظر على استخدام الحبس عموما وھذه ال تقتصر على أغراض تأديبية .ويستند ھذا على البحوث
الطبية التي تؤكد أن الحرمان من االتصال البشري الضروري يمكن أن يسبب "متالزمة العزلة ' وأعراضھا
تشمل القلق ،واالكتئاب ،والغضب ،واضطرابات معرفية ،والتشوھات اإلدراكية ،وجنون العظمة ،والذھان،
85
وإيذاء النفس واالنتحار وتدمير شخصية الفرد.
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس كذلك بإدراج حظر الحرمان المؤقت او تقييد الماء أو الطعام في الفقرة
 1من القاعدة  .31ھذا ينسجم مع القانون الدولي بشأن االلتزام بتزويد السجناء بالظروف المعيشية الصحية،86
بما في ذلك أغذية كافية وسليمة ومياه الشرب 87كما ورد في مجموعة من الوثائق الدولية مثل قواعد األمم

81اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻣﺑدأ  7ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺗﻌﻠﻳق ﻋﺎم رﻗم .20
82اﻟﻘﺎﻋدة .67

83اﻟﻘﺎﻋدة  22ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣﻝ واﻟﻧﺳﺎء ﻣﻊ اﻷطﻔﺎﻝ اﻟرﺿﻊ واﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣرﺿﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟن.
84اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻣؤﻗت اﻷوﻝ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  18أﻛﺗوﺑر  ،2011وﺛﻳﻘﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  A/RES/65/205ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) 79ﺗﺷﻳر إﻟﻰ "أن اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ﻫو
اﺟراء ﻗﺎﺳﻲ ﻗد ﻳﺳﺑب آﺛﺎ ار ﻧﻔﺳﻳﺔ وﻓﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺧطﻳرة ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ظروﻓﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ .اﻧﻪ ﻳرى اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣد اﻷﻫداف
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺟون ،اﻟذي ﻳﻬدف إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺟرﻣﻳن وﺗﺳﻬﻳﻝ إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(.
85ﻏراﺳﻳﺎن س ) (2006ﺗﺄﺛﻳرات ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻟﻠﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠد  22:325‐383ﻫﺎﻧﻲ ﺳﻲ ) (2003ﻗﺿﺎﻳﺎ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ
اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي اﻟطوﻳﻝ واﻟﻌزﻝ اﻟطوﻳﻝ .اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﺟﻧوح  124‐156ﺷﺎﻟﻳف س ) (2008ﻛﺗﺎب ﻣرﺟﻌﻲ ﻋن اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي .ﻟﻧدن :ﻣرﻛز ﻣﺎﻧﻬﺎﻳم ﻟﻌﻠم
اﻟﺟرﻳﻣﺔ.LSE ،
86دﺳﺗور ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ،واﻟﻣﺎدة  (1) 25ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﻣﺎدة
 12ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،واﻟﻣﺎدة ) 5ه ( )راﺑﻌﺎ( ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻣﻳﻳز
اﻟﻌﻧﺻري ،واﻟﻣﺎدة  24ﻣن اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ.
87اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم  E/C.12/2000/4 ،(2000) 14اﻟﻔﻘرة .42

25

88

المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتھم ،المحددات االجتماعية الصحية  -منظمة الصحة العالمية
والمبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين )المبادئ 11,1
89
و .(11,2

الفقرة 2
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافة الفقرة  2في روح المبدأ  7من المبادئ األساسية لمعاملة
السجناء والتي تلزم "ببذل الجھود نحو إلغاء الحبس االنفرادي أو الحد من استخدامه .وتستند القيود المقترحة
على استخدام الحبس االنفرادي إلى بيان اسطنبول بشأن استخدام وآثار الحبس االنفرادي ،والقواعد األوروبية
للسجون 90والمبدأ  (3) 22من المبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في
األمريكتين التي تنص على "كمبدأ عام ،يستخدم الحبس االنفرادي فقط في حاالت استثنائية جدا لقترة قصيرة قدر
االمكان وكمالذ اخير" و " ويسمح به فقط كتصرف باعتباره المالذ األخير ولفترة قصيرة للغاية ،عندما يتضح
انه امر ضروري لضمان المصالح المشروعة المتعلقة باألمن الداخلي للمؤسسة ،وحماية الحقوق األساسية ،مثل
الحق في الحياة والسالمة لألشخاص المحرومين من الحرية أو العاملين".
بالنظر إلى ان اختالف فترة العزل التي تؤدي إلى تدھور الصحة النفسية وتعتمد على عوامل أخرى من االعتقال
وعلى الفرد ،يوصي الخبراء بان يخضع االعتقال إلى مراجعة مستقلة موضوعية ،باالعتماد على المبادئ
والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من الحرية في األمريكتين والتي تنص على اجراء
مراجعة منتظمة من جانب ھيئة مستقلة ،91وتوضيح أن ھناك حاجة إلى تقييم شامل وليس استعراضية موجزة
وتخطيطية.
الفقرة 3
الفقرة  3تتضمن الحظر المطلق على استخدام الحبس االنفرادي خاصة للفئات المستضعفة بما يتماشى مع
الوثائق الدولية المعتمدة تماشيا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .ھذه المجموعات تشمل النساء
الحوامل والنساء مع األطفال الرضع واألمھات المرضعات في السجن ،92واألطفال واألحداث ،93واألشخاص
88اﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ  -ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣددات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ،
اﻟﺑ ارزﻳﻝ  21-19أﻛﺗوﺑر .(/http://www.who.int/social_determinants/en) 2011
89اﻋﺗﻣدت ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﻠدان اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار  01/08ﻓﻲ  31ﻣﺎرس .2008
90اﻟﻘواﻋد اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟون ،اﻟﻘﺎﻋدة  :(5) 60ﻳﻔرض اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﻟﻣدة ﻣﺣددة ﺟدا ﺗﻛون ﻗﺻﻳرة ﻗدر اﻻﻣﻛﺎن.
91اﻟﻣﺑدأ  (3) 22ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺿﻠﻰ ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﻣرﻳﻛﺗﻳن" :وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ ،ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻲ
اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ﺑﺗﻔوﻳض ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻳﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠراﻗﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،ﺣﻳث ان اﻟﺣﺑس اﻟطوﻳﻝ وﻏﻳر اﻟﻼﺋق او ﻏﻳر اﻟﺿروري ﻳرﻗﻰ إﻟﻰ أﻋﻣﺎﻝ
اﻟﺗﻌذﻳب ،أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ أو اﻟﻌﻘﺎب".
92ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳﺟﻳﻧﺎت واﻟﺗداﺑﻳر ﻏﻳر اﻻﺣﺗﺟﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟرﻣﺎت ،اﻟﻘﺎﻋدة .22
93ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺟردﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ،اﻟﻘﺎﻋدة .67
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المصابين بمرض عقلي على النحو الموصى به في بيان اسطنبول بشأن استخدام وآثار الحبس االنفرادي.

الفقرة 4
أكد الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أن توثيق العقوبات التأديبية يشكل شرطا مسبقا من أجل التنفيذ الفعال
للقواعد القائمة بشأن العقوبات التأديبية  ،في حال عدم االمتثال خالف ذلك إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء  ،بما في ذلك عن طريق ھيئات التفتيش والراقبة .تعتمد القاعدة المقترحة على القاعدة  19من قواعد
96
األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتھم ،95وتوصيات اللجنة األوروبية لمنع التعذيب.
التعديل المقترح على القاعدة 32
 (1) 32الشروط المنصوص عليھا في ھذه القواعد ،وخاصة فيما يتعلق بالمبيت ،النظافة الشخصية ،والوصول
إلى الھواء الطلق ،والضوء ،والرعاية الطبية والماء والغذاء الكافي والحق في ممارسة الرياضة يستم تطبيقھا
حتى حين يخضع السجناء للعقاب.
) (2ال يجوز ان تشتمل العقوبات التأديبية في أي حال منع االتصال مع األسرة وخاصة األطفال.
) (3يجب على الطبيب توفير الوقاية والحماية للصحة العقلية والجسدية للسجناء الخاضعين للعقاب من خالل
ضمان زيارتھم حسب الضرورة من الناحية الطبية .يجب على الطبيب أن يبلغ المدير ،دون تأخير ،عن أي
تأثير سلبي على الصحة البدنية أو العقلية للسجين المعاقب.
األساس المنطقي للقاعدة المقترحة 32
الفقرة 1
منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،تطورت المعايير الدولية بشأن دور األطباء بشكل كبير واالن
تحظر دور الطاقم الطبي في اإلجراءات التأديبية .على سبيل المثال ،المبدأ ) 4ب( من مبادئ آداب مھنة الطب
المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،وال سيما األطباء ،في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المھينة ،يشدد على "انه مخالفة ألخالقيات مھنة الطب أن
يقوم الموظفون الصحيون ،وال سيما األطباء ،في الشھادة ،أو االشتراك في الشھادة ،على صحة السجين أو
94ﺑروﺗوﻛوﻝ اﺳطﻧﺑوﻝ ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام وآﺛﺎر اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ،اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻓﻲ  9دﻳﺳﻣﺑر  2007ﻓﻲ اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ ،اﺳطﻧﺑوﻝ.
95ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﺟردﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ،ﺗﻧص اﻟﻘﺎﻋدة " :19ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗﻘﺎرﻳر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ) (...ﺳﺟﻼت اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ )،(...
ﻳﺟب وﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف ﺳري ،ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺣدﺛﺎ .اﻟﻘﺎﻋدة  70ﺗﻛرر اﻧﻪ " ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳﺔ.
96ﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻوروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب أن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻳﺟب ﺗﻌزﻳزﻫﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ﺳﺟﻝ ﺷﺎﻣﻝ
وﻓردي ﻟﻛﻝ ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻘﻝ ،ﻳدون ﻓﻳﻪ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺣﺗﺟﺎز واﻻﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻪ" )ﻣﻘﺗطف ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ) ،(CPT / INF (92) 3وﺑﻣزﻳد ﻣن
اﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﻳق اﻟﺣﺑس اﻻﻧﻔرادي ﻓﻲ ﺗﻘرﻳرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ) 21اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب( ،ﻣﻘﺗطف ﻣن اﻟﺗﻘرﻳر اﻟﻌﺎم  ،CPT / INF (2011) 28 ،21اﻟﻔﻘرة
) 55ج((.
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المحتجز ألي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد تضر بصحتھم البدنية أو العقلية ) .97"(...وبناء عليه ،يوصي
الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بحذف القاعدة الحالية  .(3) 32كما يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس
باستبدال القاعدة  (1) 32باللغة التي تعترف باستمرارية انطباق الحق بالمعاملة اإلنسانية والحق في الصحة ،اثناء
خضوعھم للعقاب كما يوضح الحقا فيما يتعلق بالقاعدة .(1) 31
الفقرة 2
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافة الفقرة  2لتعكس القانون الدولي الحالي الذي يحظر وقف
98
االتصال مع العائلة كإجراء تأديبي.
الفقرة 3
تشير القاعدة الحالية  (3) 32إلى دور العاملين في المجال الطبي في تقديم المشورة إلى مدير السجن بخصوص
إنھاء أو تغيير العقوبة على أساس االعتبارات الطبية .يشير الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إلى أنه وفقا
لمعايير اليوم ،ال يجوز للعاملين في المجال الصحي المشاركة في أو لعب دور في تحديد درجة اللياقة البدنية
للسجين الخاضع للعقاب .وبالمثل ،يالحظ الخبراء أنه ال يزال لدى السجناء الحق في الحصول على الرعاية
الصحية حتى اثناء خضوعھم للعقاب .وعند تقديم الرعاية الصحية ،يكرر الخبراء واجب العاملين في المجال
الطبي لإلبالغ عن تدھور صحة المعتقل .من أجل ضمان أن العاملين في المجال الطبي ال يلعبون سوى دور
الصحة الوقائية وانھم غير مشاركين او ال يبدو انھم مشاركون في العقوبات ،يوصي الخبراء في اجتماع جامعة
إسكس بأن القاعدة  32تؤكد على أن دور العاملين في المجال الصحي بشكل حصري يتصل بدعم صحة السجين
وليس مسموحا لھم ممارسة العقاب.

القاعدة الجديدة المقترحة 32أ
في حين ان تأثير الصدمة النفسية واالثر المذل لعمليات التفتيش الجسدي معترف به على نطاق واسع ،فان
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ال توفر أي توجيھات بشأن عمليات التفتيش الشخصية للسجناء ،بما في
ذلك التفتيش العاري وتفتيش التجويفات الجسدية .بنا ًء عليه ،يوصي الخبراء بإدماج القاعدة 32أ الجديدة،
باالعتماد على المبدأ  21من المبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في
97ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ  3ﻣن ﻣﺑﺎدئ آداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدور اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن واﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻣن
اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺷﻛﻝ "ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻼﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﺻﺣﻲ
وﻻﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،ﻟو ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻧﺎء أو اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﺑﻐرض ﺑﻌﻳد ﻋن ﺗﻘﻳﻳم أو ﺣﻣﺎﻳﺔ أو ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻳﺔ.
98اﻟﻘﺎﻋدة  23ﻣن ﻗواﻋد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  -ﺑﺎﻧﻛوك ﺗﻘ أر ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﻣدى اﻧطﺑﺎق ﻗواﻋد ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﺣﺎﻳدة ﺑﻳن
اﻟﺟﻧﺳﻳن.
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األمريكتين والقاعدة  19من قواعد بانكوك ،99مع األخذ في االعتبار بيان التفتيش الجسدي للسجناء الخاص
بالجمعية الطبية العالمية .100وعليه ،اقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إدراج القاعدة 32أ الجديدة:
 32أ ) (1يتم تحديد إجراءات تفتيش مرافق السجون والسجناء والزوار وغيرھم من الموظفين بموجب القانون
بناء على معايير المعقولية والضرورة والتناسب .ويتم توفير التدريب المناسب لجميع الموظفين.
) (2يجرى تفتيش الشخص بواسطة موظفين من نفس النوع االجتماعي مع احترام كرامة وخصوصية الفرد.
) (3طرق الفحص البديلة ،مثل المسح الضوئي ،يجب أن توضع لتحل محل التفتيش العاري وتفتيش تجويفات
الجسم.
) (4يجرى التفتيش العاري وتفتيش تجويفات الجسم فقط كمالذ أخير بتفويض من المشرف المناوب مع االحتفاظ
بسجل كامل لسبب التفتيش وتدون اسماء المفتشين واي نتائج.
) (5عندما يكون التفتيش العاري ضروريا ،تجرى عمليات التفتيش ھذه بخصوصية بواسطة موظفين متدربين
من الناحية الطبية ومن نفس النوع االجتماعي وليسوا جزءاً من خدمات الرعاية الطبية المنتظمة للسجن أو
بواسطة موظفين لديھم معرفة طبية ومھارات كافية ألداء التفتيش بشكل آمن.
األساس المنطقي للقاعدة الجديدة المقترحة  32أ
الفقرة 1
ورد شرط األمر بموجب القانون تقديم التدريب المناسب للموظفين ،وتطبيق ھذه المبادئ على السجناء والزوار
على حد سواء في المبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين
)القاعدة  (21والقواعد األوروبية للسجون )القاعدة  (1) 54و ) .((2وقد وسعت قواعد السجون االروبية
تطبيقھا على اماكن السجون وعلى غيرھم من العاملين.
الفقرة 2
المبدأ القائل انه ينبغي تفتيش االشخاص فقط بواسطة شخص من نفس النوع االجتماعي وتشدد اللجنة المعنية
بحقوق االنسان على ذلك 101في القاعدة  (5) 54من القواعد األوروبية للسجون وفي اللجنة األوروبية لمعايير
102
منع التعذيب )الفقرة .(26

99اﻟﻘﺎﻋدة  19ﻣن ﻗواﻋد ﺑﺎﻧﻛوك -اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة "ﺗﺗﺧذ ﺗداﺑﻳر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺣﺗرام وﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻓﻘط ﺑواﺳطﺔ
ﻣوظﻔﺎت ﺗﻌرﺿن ﻟﺗدرﻳب ﻛﺎف ﻓﻲ طرق اﻟﺗﻔﺗﻳش ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟراءات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
100اﻋﺗﻣدت ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺑوداﺑﺳت ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ  ،45ﺑوداﺑﺳت ،اﻟﻣﺟر ،ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ،1993وﻋدﻟت ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻝ  ،170دﻳﻔون ﻟﻳﻪ
ﺑﺎﻳن ،ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻣﺎﻳو (http://www.wma.net/e/policy/b5.htm) .2005
101ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳق اﻟﻌﺎم رﻗم  16ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺎدة  17ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻟﻔﻘرة (...)' :8 .وﺣﺗﻰ اﻵن طﺎﻟﻣﺎ

ﺛﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺟﺳدي ،اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ان ﺗﺿﻣن ان ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش ﺗﻧﻔذ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻛراﻣﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش .اﻻﺷﺧﺎص
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الفقرة 3
وقد أدرجت مبادئ وقواعد إضافية في قواعد بانكوك ومبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية األشخاص
المحرومين من حريتھم في األمريكتين تفيد بتطبيق وسائل بديلة كلما كان ذلك ممكنا ،من خالل المعدات
التكنولوجية واإلجراءات ،أو التدابير األخرى المالئمة .القاعدة 32أ ) (2تشير إلى تضمينھا في القاعدة  19من
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء من قواعد بانكوك في صياغة محايدة للجنسين .تعتمد القاعدة المقترحة
32أ) (3على القاعدة  20من قواعد بانكوك ،المتعلقة بتكنولوجيا المسح الضوئي الحديثة او عمل ترتيبات إلبقاء
السجناء تحت إشراف دقيق حتى يحين الوقت لطرد المادة الممنوعة من الجسم.
الفقرة 4
القاعدة 32أ) (4تعتمد على التعليق على قواعد بانكوك ،واستحوذت على أھمية التفويض لعمليات التفتيش
الجسدي العاري والدخول إلى التجاويف الجسدية وتوثيق التبرير لتلك العمليات.
الفقرة 5
القاعدة 32أ) (5تأخذ في االعتبار أن "التزام الطبيب بتوفير الرعاية الطبية للسجين ال ينبغي أن ال يشمل التزامه
بالمشاركة في النظام االمني للسجن 103.وبنا ًء عليه ،المشاركة في "أي عالقة مھنية مع السجناء او المعتقلين
يكون الغرض منه ليس فقط تقييم وحماية او تحسين صحتھم البدنية والعقلية" في مخالفة لالخالقيات الطبية
104
للعاملين في المجال الصحي.
التعديل المقترح على القاعدة 33
 (1) 33يمكن استخدام القوة واألدوات المقيدة فقط على النحو الذي يحدده القانون ،في ظروف استثنائية عند
الضرورة الصارمة لمنع المعتقل من إلحاق الضرر الذاتي ،وإلحاق إصابات للغير أو تدمير خطير للممتلكات.
يجب أن ال تسبب القوة والقيود إذالالً أو مھانة ،ويجب أن تستخدم مع مراعاة مبدأ التناسب ،حيثما تم استنفاد
اﻟﺧﺎﺿﻌﻳن ﻟﻠﺗﻔﺗﻳش اﻟﺑدﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣوظﻔﻳن ﻋﻣوﻣﻳﻳن او اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟطﺑﻲ ﻳﻌﻣﻠون ﺑطﻠب ﻣن اﻟدوﻟﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻔﺗﻳﺷﻬم ﻓﻘط ﺑواﺳطﺔ ﻧﻔس اﻟﻧوع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

102ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻوروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب ،اﻟﻔﻘرة  (...)" :26ﺗﺷدد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب ﻋﻠﻰ ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أﻋﻣﺎرﻫم ،ﺿرورة ﺗﻔﺗﻳش اﻻﺷﺧﺎص
ﻣرى ﻣوظﻔﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎز
اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣوظﻔﻳن ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس ،وان اي ﺗﻔﺗﻳش ﻳﺗطﻠب ﻣن اﻟﺳﺟﻳن ﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺳﻪ ﻳﺟرى ﺑﻌﻳدا ﻋن أ
ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ،وﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﻧطﺑق ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣداث".
103ﺑﻳﺎن اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﺟﺳدي ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء ،اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻝ  ،45ﺑوداﺑﺳت ،اﻟﻣﺟر ،ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر
 ،1993واﻟﻣﻌدﻝ ﻓﻲ اﻟدورة  170ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﻌﻳﺎت اﻟطﺑﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،دﻳﻔون ﻟﻳﻪ ﺑﺎﻳن ،ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻣﺎﻳو .2005

104اﻟﻣﺑدأ  3ﻣن ﻣﺑﺎدئ آداب ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑدور اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺻﺣﻳﻳن ،وﻻ ﺳﻳﻣﺎ اﻷطﺑﺎء ،ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن واﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﻣن اﻟﺗﻌذﻳب وﻏﻳرﻩ ﻣن
ﺿروب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﻼ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ أو اﻟﻣﻬﻳﻧﺔ او اﻟﻌﻘﺎب.
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جميع آليات الضبط األخرى وفشلت  ،وألقصر فترة ممكنة.
) (2يمكن أن يؤذن باستخدام القوة وتطبيق القيود من قبل المدير مع تدوينھا.
) (3يحظر استخدام األدوات والوسائل المھينة بطبيعتھا والمؤلمة مثل السالسل أو األصفاد وأجھزة الصعق
الكھربائية والتي تؤذي الجسم .وال يجوز أبدا تطبيق أجھزة الصعق بالكھرباء وأدوات التقييد ،مثل األغالل
والسالسل واألصفاد والسترات المقيدة لليدين مع الجسم كعقوبة .وال يجوز استخدامھا إال في الحاالت التالية:
)أ( كإجراء وقائي للحيلولة دون الفرار أثناء عملية النقل ،على أن يتم إزالتھا عند مثول السجين أمام سلطة
قضائية أو إدارية؛
)ب( بأمر من المدير ،إذا باءت وسائل التحكم االخرى بالفشل ،وذلك لمنع السجين من إلحاق األذى بنفسه أو
بغيره أو التسبب بخسائر مادية .في مثل ھذه الحاالت يجب على المدير فورا استشارة الموظف الطبي وابالغ
السلطات االدارية العليا.
ً
) (4ينبغي عدم تقييد السجناء الخاضعين للعالج الطبي ،أو أثناء الوالدة ما لم يشكلوا تھديدا مباشرا ألنفسھم أو
لآلخرين.
األساس المنطقي للقاعدة المقترحة 33
الفقرتان  1و 2
إدراكا ً للتطورات الحاصلة بشأن استخدام القوة في القانون الدولي منذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء ،يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إدخال فقرة  1الجديدة تتضمن متطلبات األمر قانونا ً
والضرورة والتناسب كما ورد في مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ،105والمبادئ األساسية
بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ،106تدعوھم إلى "قدر اإلمكان،
تطبيق وسائل غير عنيفة" واستخدام القوة فقط "إذا كانت الوسائل االخرى غير فعالة أو بدون أمل بتحقيق النتيجة
المرجوة" .ينص المبدأ األساسي  5على ،أنه كلما كان االستخدام القانوني للقوة أمراً "ال مفر منه ،يجب على
موظفي إنفاذ القانون )أ( ممارسة ضبط النفس في ھذا االستخدام والعمل بما يتناسب مع خطورة الجرم والھدف
المشروع المراد تحقيقه و )ب( تقليل الضرر واإلصابات ) ."(...المبدأ األساسي  9يقصر استخدام القوة لـ
"الدفاع عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين ضد تھديد وشيك بالموت أو اإلصابة الخطيرة ،أو لمنع ارتكاب جريمة
بالغة الخطورة تنطوي على تھديد خطير لألرواح ،أو للقبض على شخص يمثل خطراً من ھذا القبيل ويقاوم
سلطتھم ،أو لمنع فراره ،فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفا ً غير كافية لتحقيق ھذه األھداف".

105ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  3ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ "ﻳﺟوز ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء واﺟﺑﻬم" .ﻳوﺿﺢ اﻟﺗﻌﻠﻳق
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء واﻟﺗﻧﺎﺳب ،ﻣﺷﻳ ار إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻧص ﻻ ﻳﻔﺳر ﺑﺎي ﺣﺎﻝ ﻣن اﻻﺣواﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﺷﻛﻝ ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻬدف
اﻟﻣﺷروع اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ".
106وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة  1ﻣن ﻣدوﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك ﻟﻠﻣوظﻔﻳن اﻟﻣﻛﻠﻔﻳن ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﺻطﻠﺢ "ﻣﺳؤوﻟﻲ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون" ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن،
ﺳواء ﻣﻌﻳﻧﻳن او ﻣﻧﺗﺧﺑﻳن ،ﻳﻣﺎرﺳون ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﺷرطﺔ ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﺻﻼﺣﻳﺎت اﻻﻋﺗﻘﺎﻝ أو اﻻﺣﺗﺟﺎز.
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الفقرة 3
حظر استخدام القيود التي "بطبيعتھا مھينة ومؤلمة" مستمد من الحظر العام على التعذيب والمعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو المھينة أو العقاب .أحزمة ربط اليدين بالجسم والصدمات الكھربائية الصاعقة ،107نظراً لطبيعتھا
في إلحاق األلم البدني الشديد والمعاناة النفسية ،وكذلك بسبب تأثيرھا المھين الحاط للكرامة ،فقد تعرضت إلدانة
متزايدة وتم التخلي عن استخدامھا في الوقت الراھن في معظم الدول .وقد أوصت لجنة األمم المتحدة لمناھضة
التعذيب بإلغاء أحزمة الصعق بالصدمات الكھربائية وكراسي الربط وأساليب التضييق باعتبارھا وسائل تضييق
108
على المحتجزين مع اإلشارة إلى أن استخدامھا في كثير من األحيان يعد انتھاكا للمادة  16من االتفاقية".
تعارض اللجنة االروبية لمنع التعذيب استخدام "األحزمة الصاعقة الكھربائية من أجل السيطرة على حركة
األشخاص المحتجزين ،سواء داخل أو خارج أماكن الحرمان من الحرية" 109.إن االتحاد األوروبي قد قطع
شوطا ً بعيداً في حظر تصدير أجھزة الصعق الكھربائية المقصود منھا ارتداؤھا على الجسم بواسطة األفراد
المقيدين باعتبارھا سلع ليس لھا لھا استعمال عملي غير عقوبة اإلعدام أو لغرض التعذيب وغيره من ضروب
110
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة او العقاب".
حذف القاعدة ) 33ب( التالي من المبدأ  5من مبادئ آداب مھنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ،وال
سيما األطباء  ،الذي يحظر على العاملين في مجال الصحة المشاركة "في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو
محتجز إال إذا كان مثل ھذا اإلجراء تحدد وفقا ً لمعايير طبية بحتة.
ز-

الحماية واحتياجات خاصة للفئات الضعيفة المحرومة من الحرية

في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في فبراير  2012تمت التوصية بتوسيع أحكام تتناول
الحماية والمتطلبات الخاصة للسجناء المستضعفين ،على سبيل المثال السجناء القدماء والسجناء الوطنيين في
الخارج؛ واألقليات اإلثنية والعرقية والسكان األصليين؛ والسجناء المتحولين جنسيا ً ...الخ.

107ﺗطوق اﺟﻬزة اﻟﺻﻌق اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ واﻻﺣزﻣﺔ اﻟراﺑطﺔ ﻟﻠﻳدﻳن ﻣﻊ اﻟﺟﺳم )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻻﺣزﻣﺔ ،اﻻﻛﻣﺎم واﻻﺻﻔﺎد( أﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺟﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ
)ﻋﺎدة وﺳطﻪ ،وﻟﻛن ﺗم وﺿﻊ ﻣﺗﻐﻳرات ﻟﻳﺗم اﺣﺗواء اﻟﺳﺎﻗﻳن واﻟذراﻋﻳن( وﺗﻌطﻲ ﺻدﻣﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺟﻬﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻋن ﺑﻌد.
108ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻌذﻳب ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ  ،A/55/44اﻟﻔﻘرة) 180 .ج( ،ﻣﺎﻳو .(2000
109ﺗﻘرﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب  ،20اﻟﻔﻘرة  (2011) 74ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ  - CPT / INF / E (2002) 1ﺗﻌدﻳﻝ .2011
http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng‐standards.pdf
110ﻻﺋﺣﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻروﺑﻲ  2005/1236اﻟﻣﺎدة  3ﻓﻲ اﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣرﻓق اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟذي ﻳﺳرد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة " 2.1اﺟﻬزة اﻟﺻﻌق اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻﻣم ﻟﻼرﺗداء ﻓﻲ
اﻟﺟﺳم ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﻣﻘﻳد ،ﻣﺛﻝ اﻷﻛﻣﺎم واﻷﺣزﻣﺔ واﻷﺻﻔﺎد ،واﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳد اﻟﺑﺷر ﻣن ﻗﺑﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ أﺟﻬزة اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻓوﻟطﻳﺔ اﻟﻼ
ﺣﻣﻝ ﺗﺗﻌدى  10,000ﻓوﻟت'.
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القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تفشل حاليا في تلبية احتياجات األشخاص المعرضين لسوء المعاملة
والعنف والتمييز في سياق االحتجاز .ومنذ اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،اعتمدت معايير
لتلبية احتياجات األحداث والنساء في السجن ،ولكن اإلطار الدولي ما زال ال يعترف باالحتياجات الخاصة للفئات
األخرى على الرغم من أنھا موثقة توثيقا جيدا وتعكس مشكلة خطيرة ومستمرة في العديد من أماكن االحتجاز
في كل منطقة من مناطق العالم .يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس باإلقرار باألھمية المركزية لوضع
قواعد محددة للتعامل مع الحماية واالحتياجات الخاصة للسجناء المعرضين للعنف والتمييز والمساوئ أالخرى
مثل السجناء القدماء ،والرعايا األجانب واالقليات العرقية واالثنية والسكان األصليين ،واالشخاص الذين
يزعمون انھم مثليين ،مثليي الجنس او المتحولين جنسيا ،واألشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة /
اإليدز والسل أو أمراض ال شفاء لھا ،والسجناء مدمني المخدرات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة.
مع ذلك ،حيث اقتصرت مدة اجتماع جامعة إسكس على يومين ،لم يكن لدى الخبراء الوقت الكافي لمناقشة ھذه
المسألة المعقدة والھامة باإلضافة إلى تغييرات أخرى مستھدفة مقترحة .توقع الخبراء في اجتماع جامعة إسكس
أن تواجه مجموعة عمل الخبراء الحكوميين قيودا زمنية مماثلة في اجتماع ديسمبر  2012في األرجنتين ولذا
يوصي بأن تقترح مجموعة عمل الخبراء الحكوميين اجتماعا ً الحقا ً للجنة الجريمة ،يكرس لحماية المعتقلين
المستضعفين والمتطلبات الخاصة بھم لضمان استالمھا كامل التحليل والمناقشات المفصلة التي تتطلبھا
وتستحقھا.
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أيضا بمراجعة القاعدتين  82و  83لتتالءما مع حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة واللغة الحالية التي تشير إلى 'السجناء المجانين والمتخلفين عقليا" ال ترقى إلى المعايير
والمصطلحات الحالية المقبولة.
ح-

الحق في الحصول على تمثيل قانوني

في اجتماع مجموعة عمل الخبراء الحكوميين المنعقد في فبراير عام  ،2012جرت التوصية بإضافة "الحق في
الحصول على محام لجميع السجناء"  ،إلى القاعدة  .37في حين أن مجموعة عمل الخبراء أشارت حصراً
للقاعدة  ،37فإن القاعدة  93تھتم ،باإلضافة ،بالمساعدة القانونية واللقاءات بين السجناء ومحاميھم .وفقا ً لذلك،
فإن الخبراء في اجتماع جامعة إسكس ناقشوا مراجعة محتملة لكال القاعدتين  93و .37
التعديل المقترح للقاعدة 37
حيث إن القاعدة  93تتعامل فقط مع السجناء الذين لم يحاكموا بعد "أو" رھن المحاكمة" ،يوصي الخبراء في
اجتماع جامعة إسكس بالتعديالت التالية على القاعدة :37
االتصال مع العالم الخارجي
 (1) 37يجب أن يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية ،االتصال بأسرته وذوي السمعة الحسنة من أصدقائه،
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على فترات منتظمة ،سواء عن طريق المراسلة أو عبر الھاتف أو من خالل تلقي الزيارات.
) (2إعطاء جميع السجناء فرص كافية والوقت والتسھيالت الستقبال الزيارات والتواصل والتشاور مع مستشار
قانوني من اختياره بشأن أي مسألة قانونية ،دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة ،وبسرية كاملة .قد تكون ھذه
المشاورات على مرأى إنما ليس على مسمع من موظفي إنفاذ القانون.
) (3يخضع الحرمان من الحصول على مستشار قانوني إلى مراجعة مستقلة دون تأخير.
) (4يجب السماح للمعتقلين بأن يحتفظوا في حيازتھم دون امكانية وصول إدارة السجن اليھا ،بوثائق تتعلق
باإلجراءات القانونية.
) (5تزويد السجناء بالمساعدة القانونية الفعالة والمستقلة والمختصة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية
الجنائية ،واطالعھم على خطة المساعدة القانونية التي يستحقونھا.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 37
الفقرة 1
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافة 'عبر الھاتف' وذلك إدراكا ً للتطورات في مجال التكنولوجيا
الحديثة وكذلك مدى مالءمة توافر ھذا الشكل من االتصال ،وخاصة عندما ال يكون مركز االعتقال على مقربة
من عائالت السجناء أو أن تكاليف االنتقال تمنع الزيارات المنتظمة.
الفقرة 2
في الوقت الحالي ،توفر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فقط الحق في تلقي زيارات من المستشار
القانوني في القاعدة  93وتقتصر على االحتجاز في الفترة السابقة للمحاكمة ولغرض الدفاع .إن إضافة القاعدة
 (2) 37يقر استمرار وإقامة الدعاوي واإلجراءات القانونية بعد اإلدانة .وھي تھدف إلى ضمان ممارسة
السجناء حقھم في الشكوى والطعن على نحو فعال ،وخاصة فيما يتعلق بقضايا مثل مزاعم التعذيب أو غيره من
ضروب سوء المعاملة ،وادعاءات عدم االلتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،والطعن في اإلدانة
واالقتراحات بشأن االفراج المبكر وترتيبات االثبات .يؤكد الخبراء في اجتماع جامعة إسكس على أن ال شيء
يمكن االضطالع به على نحو فعال في ھذه اإلجراءات دون الحصول على محام .القاعدة المقترحة ال تحدد ھذه
المجاالت المحددة كأساس إلمكانية االستعانة بمحام في مرحلة ما بعد اإلدانة مع مراعاة أن الوصول إلى محام
يشكل ضمانة أساسية ضد إساءة المعاملة في االحتجاز ،وھو امر معترف به في القانون الدولي .إذا طلب من
السجين الكشف عن طبيعة شكواه ،فان ھذه الضمانه ال قيمة لھا.
يستند الخبراء في اجتماع جامعة إسكس على اللغة المعتمدة في مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن دور
المحامين ،والتي تنص على أنه "يجب تزويد جميع األشخاص المقبوض عليھم أو المحتجزين أو المسجونين
بالفرص الكافية والوقت والتسھيالت ليستقبل زيارة من المحامي لغرض التواصل والتشاور دون تأخير ،وال
تدخل وال مراقبة وبسرية كاملة .قد تكون ھذه المشاورات على مرأى إنما ليس على مسمع موظفي إنفاذ
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القانون 111.ويقترحون استبدال "محامي" بـ "مستشار قانوني" على النحو المبين في إعالن كمباال ألن ھذا يشمل
المساعدين القانونيين المعتمدين 112وكذلك مجموعة المصطلحات المستخدمة في بلدان مختلفة لإلشارة إلى
المحامين المؤھلين والمعترف بھم من قبل نقابة المحامين الوطنية أو جمعية القانون" .المستشار القانوني" ھذا
المصطلح أيضا من المصطلحات المستخدمة في القاعدة  93من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الحالي.
ويستند الخبراء في اجتماع جامعة إسكس على مبادئ األمم المتحدة والمبادئ التوجيھية بشأن الحصول على
المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية 113كونھا آخر معيار يتم اعتماده له صلة بالتمثيل القانوني ،والذي
سيكون خاليا ً من أي معنى دون وصول مقدمي المساعدة القانونية لموكليھم .على سبيل المثال ،ينص المبدأ 2
على أنه ينبغي على الدول "ضمان سريان نظام المساعدة القانونية الشامل والممكن الوصول إليه وأنه فعال
ومستدام وذو مصداقية ،وينص المبدأ  7على التوفير السريع والفعال للمساعدة القانونية 'في جميع مراحل
اإلجراءات الجنائية" وبما في ذلك "الوصول دون عائق إلى مقدمي المساعدة القانونية لألشخاص المحتجزين".
وأخيرا ،المبدأ  12يقتضي من الدول ضمان أن مقدمي المساعدة القانونية قادرون على القيام بعملھم على نحو
فعال )" (...وضمان" ان مقدمي المساعدة القانونية قادرون على ) (.. .التشاور واالجتماع مع موكليھم بحرية
وبسرية كاملة ) ،(...وللوصول بحرية إلى االدعاء والملفات األخرى ذات الصلة" .ينعكس مبدأ سرية
االتصاالت مع المستشار القانوني في مختلف المعايير ذات الصلة األخرى مثل المبدأ الدولي  33من مجموعة
مبادئ األمم المتحدة والمبدأ  22من مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن دور المحامين.
الفقرة 3
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدراج الحق في الطعن ضد الحرمان من الحصول على محام بنا ًء
على مبدأ الوصول الفعال إلى محكمة بموجب القانون الدولي ،والذي يتضمن بالضرورة القدرة على الطعن في
رفض أو تقييد إمكانية الوصول لمستشار قانوني أثناء االحتجاز .ويحظى االقتراح بدعم من مبادئ األمم المتحدة
والمبادئ التوجيھية بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية حول سبل االنتصاف
والضمانات ،التي تنص على أنه 'ينبغي على الدول وضع سبل انتصاف وضمانات فعالة تنطبق في حالة تقويض
أو تأخير أو رفض الحصول على المساعدة القانونية أو إذا لم يتم اطالع األشخاص على حقھم في المساعدة
114
القانونية".

111اﻟﻣﺑدأ 8
112اﻟﻔﻘرة 6
113اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗوﺟﻳﻬﻳﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ 26 ،ﻳوﻟﻳو ،2012
وﺛﻳﻘﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة E/RES/2012/15
114اﻟﻣﺑدأ  ،9اﻟﻔﻘرة .31
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الفقرة 4
يعتمد االقتراح الداعي إلى إدراج الحق في االحتفاظ بالوثائق القانونية في حيازة السجناء على لغة القاعدة 23
) (6من القواعد األوروبية للسجون ،وبموجبھا "يكون للسجناء امكانية الحصول على أو يسمح لھم االحتفاظ
بحيازتھم على الوثائق التي تتعلق بإجراءاتھم القانونية' ،التي يعتبرھا الخبراء شرطا ً أساسيا ً للوصول إلى سبل
االنصاف في سياق االحتجاز.
الفقرة 5
حاليا ،يقتصر توفير المعلومات بشأن نظم المساعدة القانونية الحالية على السجناء الذين لم يحاكموا بعد )القاعدة
 ،((1) 93في حين أنه في معظم البلدان تكون خطط ونظم المساعدة القانونية متوفرة بعد ھذه الفترة من
االعتقال .يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدراج معلومات عن أنظمة المساعدة القانونية لجميع
السجناء وبدعم من المبدأ  13من مجموعة مبادئ األمم المتحدة ،وبموجبھا يجب تزويد أي شخص ،في لحظة
القبض عليه وعند بدء االحتجاز أو السجن ،أو بعد ذلك فوراً ،بواسطة السلطة المسؤولة عن القبض عليه أو
احتجازه أو سجنه ،على التوالي بمعلوماتوتوضح حقوق الفرد وطريقة االستفادة من الحقوق من ھذا القبيل.
يجمع التعديل في الصياغة اللغوية في المبادئ  2و  7و  12من مبادئ األمم المتحدة والمبادئ التوجيھية حول
الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية بصفتھا ذات الصلة في سياق معين .تعمل ھذه المعايير
المتفق عليھا في اآلونة األخيرة بشأن المساعدة القانونية على تعزيز نظام المساعدة القانونية الفعال والموثوق به
والذي يمكن الوصول إليه بسھولة في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية والذي يستطيع القيام بعمله بفعالية
وحرية واستقاللية ويحوز على التعليم والتدريب والمھارات والخبرات التي تتناسب مع طبيعة عمله.

التعديل المقترح على القاعدة 93
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بعمل التغييرات التالية على القاعدة 93:
 (1) 93يحق لجميع االشخاص المعتقلين اإلطالع على أسباب االعتقال.
) (2ألغراض الدفاع ،يجب أن يسمح للمتھم أن يطلب مساعدة قانونية مجانية حيث يتوفر ھذا العون.
) (3منذ لحظة االعتقال ،يحق للمتھم غير المُحاكم التواصل والتشاور مع مستشاره القانوني دون تأخير أو
مراقبة وبسرية كاملة .وله الحق في تلقي زيارات من المستشار القانوني ،ويفضل من اختياره ،وذلك بھدف
الدفاع عن نفسه.
) (4يعطى للمتھم غير المُحاكم الوقت الكافي والتسھيالت للتشاور مع محاميه وإعداد وتسليم تعليمات سرية له.
لھذه األغراض ،يعطى ،إذا رغب بذلك ،أدوات للكتابة.
) (5يحق للمتھم غير المُحاكم االحتفاظ بالمواد التي يحضرھا أو التي يحصل عليھا من مستشاره القانوني في
حيازته الشخصية.
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األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 93
الفقرة 1
تؤكد ھذه القاعدة مرة أخرى على المبدأ القائم في القانون الدولي على ضرورة إطالع األشخاص المحرومين من
حريتھم على أسباب اعتقالھم.
الفقرتان  3و 4
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بادخال تعديالت على القاعدة  93في ضوء أھمية الوصول الفعال إلى
التمثيل القانوني للسجناء رھن االعتقال أو الذين ينتظرون المحاكمة من أجل الوفاء بالتزامات الدولة فيما يتعلق
بضمانات المحاكمة العادلة .باإلضافة إلى استخدام النص الحالي للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،يعتمد
النص الموصى به على المبدأ  8من المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن دور المحامين ،ينص على "ضرورة
إعطاء جميع المقبوض عليھم أو المحتجزين أو المسجونين فرص كافية والوقت والتسھيالت الستقبال المحامي
والتواصل والتشاور معه ،دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة ،وبسرية كاملة .قد تكون ھذه المشاورات على
مرأى ،إنما ليس على مسمع مسؤولي إنفاذ القانون" .يشار إلى المراجع األخرى واألساس المنطقي الستخدام
النص المعني في القاعدة  37أعاله .اإلضافة المقترحة لحق السجين في اختيار المستشار القانوني األفضل
مستوحاة من المبدأ التوجيھي  27من توجيھات روبن آيالند..
الفقرة 5
حسب ما تنص عليه القاعدة  ،(4) 37يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإدراج ھذه القاعدة باعتبارھا
شرطا أساسيا للوصول إلى سبل اإلنصاف المنصوص عليھا في القانون ،وفي سياق االحتجاز ،من منافع النص
الصريح.

ط-

الشكاوي والتفتيش المستقل

في اجتماع شھر فبراير  2012لمجموعة عمل الخبراء الحكوميين ،جرت التوصية على إدخال الحق في
الوصول إلى وسائل خارجية للشكوى كما في القاعدة  36وتعزيز أھمية المراقبة والتفتيش المستقل )القاعدتان
 36و .(55
التعديل المقترح على القاعدة 35
على الرغم من أن مجموعة عمل الخبراء الحكوميين لم توص بمراجعة القاعدة  ،35ينظر الخبراء في اجتماع
جامعة إسكس في بعض التعديالت الالزمة من أجل ضمان فعالية نظام شكوى السجناء .ويقترحون ما يلي:

37

 (1) 35يجب تزويد كل سجين بالمعلومات المكتوبة والشفوية بلغة يفھمھا عن اللوائح التي تنظم معاملة السجناء
من فئته ،والمتطلبات التاديبية للمؤسسة والطرق المرخص بھا لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى ،وجميع
المسائل األخرى التي تكون الزمة لتمكينه من فھم حقوقه وواجباته والعمل على التكيف مع حياة المؤسسة.
) (2باالضافة إلى توفير معلومات في أشكال يسھل االطالع عليھا ،بما في ذلك طريقة "بريل" للقراءة وصيغ
سھلة القراءة ،وبلغة اإلشارة لألفراد الصم أو من يعانون صعوبة في السمع.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 35
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بإضافات على الفقرتين  1و  2إدراكا بأن توفير المعلومات المكتوبة
فقط لن يكون مناسبا ً أو مالئما ً لجميع السجناء ،وخصوصا ً في حالة السجناء األجانب أو األشخاص من دولة
تستخدم عدة لغات .وقد ال تكون اللغة الرئيسية المستخدمة للتواصل مع السجناء مناسبة .المقصود بالتالي اقتراح
مجموعة من األشكال والنماذج تعمل على تسھيل االطالع عليھا للتأكد من أن جميع السجناء تلقوا المعلومات
بشكل يسھل الوصول إليھا .والمقصود ھو اللغة المقترحة في الفقرتين  1و  2والمحذوفة من الفقرة  2لتحديث
القاعدة  35مع المعايير المعاصرة واللغة ومواءمتھا مع المادة  21من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بشأن حرية التعبير والرأي.
التعديل المقترح على القاعدة 36
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بالتعديالت التالية على القاعدة ):(36
 (1) 36على إدارة السجن أن تكفل لكل سجين الفرصة في كل يوم لتقديم طلبات أو شكاوى إلى مدير المؤسسة
أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
) (2يجب أن يكون من الممكن تقديم طلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خالل جولته التفتيشية .ويجب أن تتاح
للسجين فرصة التحدث مع المفتش أو مع أي موظف تفتيش آخر يكون حاضرا ،على انفراد.
) (3يكون لكل سجين الحق في تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته دون تأخير أو رقابة مباشرة إلى إدارة السجن
المركزي وغيرھا من الھيئات القضائية أو ھيئات الشكاوى المختصة ،أنيطت بھا صالحيات المراجعة أو
اإلنصاف ومستقلة عن السلطة المسئولة مباشرة عن السجن.
) (4في الحاالت التي ال يكون فيھا الشخص المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة
 ،3يجوز ألي عضو من أسرة الشخص المسجون أو ألي شخص آخر على معرفة بالقضية ممارسة ھذه
الحقوق.
) (5المحافظة على سرية أي طلب أو شكوى إذا طلب الشاكي ذلك.
) (6ما لم يكن الطلب او الشكوى تافھا ال أساس له ،يتم التعامل مع الطلب أو الشكوى والرد عليھا دون تأخير ال
مبرر له .وإذا تم رفض الطلب أو الشكوى أو في حال وقوع تأخير مفرط ،يحق للشاكي عرض طلبه أو شكواه
على سلطة قضائية أو سلطة أخرى .وال يجوز ان يتعرض الشخص المسجون أو الشكوى بموجب الفقرة  4من
ھذه القاعدة للضرر بسبب رفع الطلب او الشكوى.
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األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 36
الفقرة 1
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس بعمل تغيير على ترتيب الجملة للتأكيد على التزام إدارة السجن بتوفير
نظام داخلي للسجناء بخصوص الشكاوي .ويقترحون استبدال 'يوم في االسبوع' بـ 'كل يوم' من أجل توضيح أن
السجين قادر على تقديم شكوى في كل يوم ،بما في ذلك عطالت نھاية األسبوع.
الفقرة 3
يالحظ الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أن نص القاعدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ال يشمل حق السجناء
القائم في رفع الشكاوي إلى الھيئات الخارجية باإلضافة إلى نظام الشكاوى الداخلي المنصوص عليه في الفقرتين
األوليين من القاعدة  .36تضم التعديالت المقترحة على القاعدة  36لغة المبدأ  (1) 29من مجموعة مبادئ
األمم المتحدة 115.وينعكس ھذا المعيار على المستوى اإلقليمي ،على سبيل المثال ،في اللجنة األوروبية المعنية
116
بمعايير منع التعذيب.
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أيضا بتناغم القاعدة  26مع المبادئ  (1) 29و  (1) 33من مجموعة
مبادئ األمم المتحدة ،عن طريق إدراج "الحق في تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته للسلطات المسؤولة عن
إدارة مكان االحتجاز وإلى السلطات األعلى ،وعند االقتضاء ،إلى السلطات المناسبة المنوطة بھا صالحيات
المراجعة أو اإلنصاف" في ھذه الفقرة.
يدرك الخبراء أن الصياغة "من خالل القنوات المعتمدة" المستخدمة في القاعدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
الحالية تشير إلى السلطات المكلفة بالشكاوى وفقا للقانون الوطني ،المدرجة في اللغة المقترحة "السلطة
المختصة" وال تتطلب التكرار ،ومن ثم حذفھا .وبالمثل ،يرى الخبراء أن 'النموذج الصحيح' يشير إلى الشروط
الشكلية المنصوص عليھا في القانون الوطني.
الفقرة 4
توسيع الحق في تقديم شكوى ليشمل 'أنه يجوز ألي عضو من أسرة الشخص المسجون أو ألي شخص آخر على
معرفة بالقضية ممارسة مثل ھذه الحقوق" في القاعدة  (4) 36يفسر الحواجز المعروفة التي تواجه االشخاص
115اﻟﻣﺑدأ  (1) 29ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون ﻷي ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﺣﺗﺟﺎز أو اﻟﺳﺟن' :ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ دﻗﺔ

اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن واﻷﻧظﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﻳﺟب ﺗﻔﻘد أﻣﺎﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎز ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺷﺧﺎص ﻣؤﻫﻠﻳن وذوي ﺧﺑرة ﻣﻌﻳﻧﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ وﻣﺳﺋوﻟﻳن ﺗﺟﺎﻩ اﺣدى

اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ادارة ﻣﻛﺎن اﻻﺣﺗﺟﺎز او اﻟﺳﺟن".

116ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب ،اﻟﻔﻘرة " :54اﻟﺗظﻠم ٕواﺟراءات اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺎﺳﻳﺔ ﺿد ﺳوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون" .ﻳﺟب أن ﻳﻛون

ﻟﻠﺳﺟﻧﺎء اﻣﺎﻛن ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم ﻟرﻓﻊ اﻟﺷﻛوى داﺧﻝ وﺧﺎرج ﺳﻳﺎق ﻧظﺎم اﻟﺳﺟن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ اﻟﺳري إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ".
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المحرومين من حرية االتصال بالعالم الخارجي وكما ورد ،على سبيل المثال في المبدأ  7من المبادئ وأفضل
117
الممارسات بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين.
الفقرتان  5و 6
يقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس تحديث القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فيما يتعلق بسرية
الشكاوى وخطر االنتقام من خالل إدخال لغة مجموعة مبادئ األمم المتحدة 118.كما وردت المعايير المعنية في
الوثائق الدولية مثل المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة او العقاب ،قواعد بانكوك 119والمبدأ  21من البروتوكول االختياري
التفاقية مناھضة التعذيب في سياق تواصل االشخاص مع آليات وقائية وطنية.
التعديل المقترح على القاعدة 55
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس باجراء التعديالت التالية على القاعدة :55

 (1) 55يجب أن يكون ھناك تفتيش ومراقبة بشكل منتظم وفجائي على جميع المؤسسات والخدمات الجنائية تتم
من قبل مفتشين مؤھلين وذوي الخبرة ومستقلين تعينھم سلطة مختصة .وتكون مھمتھم على وجه الخصوص
ضمان حماية حقوق السجناء ،وتحديد المخاطر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الال إنسانية أو المھينة او العقاب ،وتدار ھذه المؤسسات وفقا للقوانين واألنظمة القائمة وبھدف تحقيق أھداف
الخدمات التأديبية واإلصالحية.
) (2يكون آلليات التفتيش حرية الوصول إلى جميع المنشآت والمرافق وإلى جميع المعلومات التي تشير إلى
معاملة السجناء وسجالتھم.
) (3أن يكون ألعضاء التفتيش خبرة مھنية ثابتة في مجال إقامة العدالة ،وبخاصة القانون الجنائي ،وادارة
السجن او الشرطة أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة األشخاص المحرومين من الحرية ،ويشمل العاملين في
المجال الطبي .ويجب إيالء العناية الواجبة للتمثيل المتوازن بين الجنسين على أساس مبادئ المساواة وعدم
التمييز.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 55
117اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن اﻟﺑﻠدان اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ وأﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم ﻓﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺗﻳن ﻳﻧص ﻋﻠﻰ "
ﻳﺟب ان ﻳﻛون ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣروﻣﻳن ﻣن ﺣرﻳﺗﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻋرﻳﺿﺔ ﻓردﻳﺔ وﺟﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟرد اﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،أو ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن
اﻟﺳﻠطﺎت .وﻳﻣﻛن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﻣن ﻗﺑﻝ أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ أو ﻣﻧظﻣﺎت ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون .ﻫذا اﻟﺣق ﻳﺷﻣﻝ ،ﻣن ﺑﻳن أﻣور أﺧرى ،اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم اﻻﻟﺗﻣﺎﺳﺎت
واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟﺷﻛﺎوى اﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳرﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻓﺗرة زﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ".
118اﻟﻣﺑدأ  ،33اﻟﻔﻘرﺗﺎن .4 - 2
119اﻟﻘﺎﻋدة .(1) 25
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أخذ الخبراء في اجتماع جامعة إسكس في االعتبار األھمية والفعالية المجربة لعمليات التفتيش المنتظمة
والمستقلة لمنع التعذيب ولاللتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة ،مدعمة بالوثائق الدولية واإلقليمية العديدة .يعدل
النص المقترح اللغة في القاعدة  (1) 55لالعتراف بأن مجموعة من الھيئات الوطنية والدولية تقوم بزيارات
رصد السجون عدا عن ھيئة تفتيش السجون .مبادئ إسطنبول )المبدأ  ،(7والمبادئ التوجيھية للعمل المتعلقة
باألطفال في نظام العدالة الجنائية )المبدأ التوجيھي  ،(21ودليل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن التدريب
على حقوق االنسان لموظفي السجون ،120والمبادئ والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من
الحرية في األمريكتين ،121والقواعد األوروبية للسجون 122ومعايير اللجنة األوروبية لمنع التعذيب 123تعكس
أھمية عمليات التفتيش المستقلة.
حذف 'المؤسسات واألجھزة الجنائية" تمثل حقيقة أن نطاق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء يتجاوز
المؤسسات الجنائية .اللغة اإلضافية المقترحة مستوحاة من القاعدة  72من قواعد حماية األحداث المجردين من
حريتھم ،والتي تنص على:
"يجب تمكين مفتشين مؤھلين ،أو سلطة مرادفة مشكلة حسب األصول ال تنتمي إلى ادارة المرفق الجراء
التفتيش على أساس منتظم وإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ،بمبادرة منھم ،ويتمتع المفتشون بضمانات كاملة تتعلق
باالستقاللية في ممارسة ھذا الواجب .وينبغي ان يكون لھم حق الوصول بال قيود إلى جميع األشخاص
المستخدمين من قبل أو العاملين في أي مرفق يكون فيه أحداث أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتھم ،وإلى
جميع األحداث وجميع سجالت مثل ھذه المؤسسات".
تدعم ھذه القاعدة أيضا ً إدراج المصطلح "مؤقتة" والتي يمكن أيضا أن تكون موجودة في البروتوكول االختياري
التفاقية مناھضة التعذيب.
وأخيراً ،االشارة إلى واجب "إعطاء اھتمام خاص الحترام حقوق اإلنسان والمصالح المشروعة للسجناء" مأخوذ
من المبادئ التوجيھية بشأن عمليات التفتيش ومراقبة السجون ومجلس أوروبا والسجن ووحدة السجن والشرطة
.2010
الفقرة 2
تفيد ھذه القاعدة بانه من أجل ضمان ان المؤسسات في إطار نطاق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تدار
وفقا للقوانين واألنظمة القائمة ألن القواعد الحالية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تتطلب بالفعل آليات تفتيش
120ﻣﻔوﺿﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺳﺟون  -دﻟﻳﻝ اﻟﺗدرﻳب ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﺳﺟون ،2005 ،ص") :137 .اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻳس
ﻛﺎﻓﻳﺎً ﺑﺣد ذاﺗﻪ وﻟذا ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك أﻳﺿﺎ ﺷﻛﻝ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﺳﺟن.(' .
121اﻟﻣﺑدأ  -24ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻔﺗﻳش اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ
122اﻟﻘواﻋد  92و .93
123ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻروﺑﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌذﻳب ،اﻟﻔﻘرة :54
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ومراقبة وتحتاج إلى الدخول إلى جميع المرافق لھذه المؤسسات ،وإلى المعلومات التي تشير إلى معاملة
السجناء ،بما في ذلك سجالتھا الخاصة بھم .إن عبارة" :تفتيش جميع ھذه المؤسسات والمنشآت والمرافق
والخدمات ذات الصلة" تضمن أن ھيئات التفتيش قادرة على الوصول إلى جميع المناطق داخل والمتعلقة بمكان
االحتجاز بما في ذلك المركبات وتستند إلى المادة  (1) 14من البروتوكول االختياري التفاقية مناھضة التعذيب
الذي يعترف بالحاجة إلى الوصول غير المقيد إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآته ومرافقه ،وعلى المبادئ
والممارسات الفضلى بشأن حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين ،والتي توفر "الوصول
الكامل إلى أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتھا  ،والوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بالمؤسسة
واألشخاص المحرومين من حريتھم فيھا" )المبدأ الرابع والعشرون(.
الفقرة 3
تمثل ھذه القاعدة حقيقة أن فعالية آليات التفتيش تعتمد على مؤھالت واستقاللية أعضائھا ،وتتطلب تركيبة متعددة
التخصصات .كما تعتمد الصياغة أيضا على القاعدة  (3) 25من قواعد بانكوك ،والتي تقضي بالزيارة او ھيئات
مراقبة او ھيئات إشرافية إلشراك النساء كأعضاء.

ي-

النظر في متطلبات واحتياجات السجناء ذوي اإلعاقة

التعديل المقترح على القاعدة 82
يقترح الخبراء في اجتماع جامعة إسكس التعديالت التالية للمادة ):(82
ب -األشخاص ذوو اإلعاقة
 (1) 82األشخاص ذوو اإلعاقة بما في ذلك أولئك الذين لديھم عاھات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذھنية أو
حسية ،في التعامل مع مختلف الحواجز قد تعوق مشاركتھم الكاملة والفعالة في حياة السجن على قدم المساواة مع
اآلخرين .تنطبق عليھم جميع االحكام على السجناء ذوي اإلعاقة .وتنطبق المبادئ الواردة في ھذه القاعدة على
السجناء الذين يعانون من إعاقات قائمة أو الذين يصابون باإلعاقة أثناء وجودھم في السجن.
) (2ال يجوز احتجاز األشخاص المعوقين إال في المؤسسات الكافية والمناسبة الحتياجاتھم الفردية على النحو
الذي يحدده الطبيب بالتشاور مع الشخص المعني وفقا لما أذن به القاضي .في ھذا الصدد ،يجب على الدولة
ضمان الوصول إلى المرافق والبرامج والخدمات والتعامل مع احتياجات الفرد بالتشاور مع ھذا الفرد ،وذلك
تمشيا مع مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة وأن الفرد قادر على المشاركة الكاملة في حياة السجن.
) (3ال يجوز حجز األشخاص الذين يتبين انھم ارتكبوا عمال إجراميا لكنھم غير قادرين على إنفاذ المسؤولية
الجنائية في سجون ،وال بد من تحديد ترتيبات بديلة مالئمة الحتياجات ھؤالء االشخاص.
) (4إحالة السجناء الذين يعانون ظروفا ً صحية نفسية حادة ،مثل الذھان ،إلى عالج متخصص في المستشفيات
المجتمعية مع مرافق مناسبة للفترة الزمنية الالزمة.
) (5نقل الحاالت المزمنة من المرض النفسي إلى المرافق المجتمعية المناسبة.
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) (6يجب على الدول ضمان الوصول الفعال إلى القضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع غيرھم
من المحتجزين على النحو المبين في المواد  35و  36و  37و  93من خالل توفير التيسيرات اإلجرائية التي
تتناسب مع أعمارھم ومع عجز الفرد السجين.
) (7تنص الخدمة الطبية أو النفسية للمؤسسات الجنائية على ضرورة توفير العالج النفسي لجميع السجناء
اآلخرين الذين ھم في حاجة إلى مثل ھذ العالج شريطة الحصول على الموافقة المسبقة المبنية عن علم  ،من قبل
السجين.
األساس المنطقي للتعديل المقترح على القاعدة 82
تستند التغييرات المقترحة على التطورات القانونية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منذ اعتماد القواعد
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .على وجه الخصوص ،التعديالت المقترحة تتماشى مع شروط اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وتسعى إلنفاذ أحكام المعاھدة في سياق االحتجاز على النحو المطلوب في المادة 14
) (2التي تنص على:
"تكفل الدول األطراف انه في حالة حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حريتھم ،نتيجة أية إجراءات ،فإنه،
عولى قدم المساواة مع اآلخرين ،من حقھم الحصول على ضمانات وفقا ً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وأن
يعاملوا وفقا ً ألھداف ومبادئ ھذه االتفاقية ،بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة".
الفقرة 1
الفقرة  1تتبنى لغة المادة  1من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في توفير تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة.
التعديل الوحيد ھو استبدال عبارة "المجتمع" بعبارة 'الحياة في السجن' من أجل تطبيق التعريف على السياق الذي
تعمل بموجبه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .الجملة األخيرة من ھذه الفقرة تؤكد أن المبادئ الواردة
في ھذه الفقرة تنطبق على جميع األشخاص ذوي اإلعاقة سواء القائمة أو التي حصلت اثناء التواجد في السجن.
الفقرة 2
تتضمن الفقرة  2المبادئ المركزية للوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة )أو التعديالت المعقولة( التي تدعم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .المادة  9تنص على ما يلي:
'لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش باستقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،تتخذ
الدول األطراف التدابير المناسبة لتكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة ،الوصول على قدم المساواة مع اآلخرين ،إلى
البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات و االتصاالت ،بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والنظم ،وغيرھا من المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة للجمھور ،سواء في المناطق الحضرية وفي المناطق
الريفية.

43

تتطلب الفقرة  2تطبيق ووضع سياق للمادة  9على السجون .يتم تعريف مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة في
المادة  2من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أنھا "تعديالت قد تكون ضرورية ومناسبة وتغييرات ال
تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري ،حيث توجد الحاجة إليھا في حالة محددة ،لضمان تمتع األشخاص
ذوي اإلعاقة أو ممارستھم على أساس من المساواة مع اآلخرين جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية" .وھذا
يتطلب بالتالي أن الدولة تضمن أنھا تستوعب وتدرك احتياجات الفرد المعقولة .ويجب أن يتم ذلك بالتشاور مع
الفرد ،وفقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة ) 3أ( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
الفقرة 3
ھذه الفقرة ال تغير معنى اللغة السابق الوارد في المادة  (1) 82التي تعترف بأن بعض األشخاص قد يفتقرون
إلى األھلية القانونية لتحميلھم مسؤولية جنائية عن ارتكاب جريمة ،وقضاء حكما بالسجن نتيجة لذلك .ومع ذلك،
فإن التعديالت المقترحة تعمل على تحديث اللغة لتناسب االستخدام الحالي المقبول للمصطلحات.
الفقرتان  4و 5
تعتمد الفقرتان  4و  5على الفقرة ) (3وتتضمنان أفضلية في القانون الدولي للرعاية في المجتمع بدال من إضفاء
الطابع المؤسسي على األشخاص ذوي اإلعاقة .كما يتم دعم المبادئ الواردة في ھذه الفقرات في الوثائق الدولية
األخرى مثل المادة ) 41د( من قواعد بانكوك التي تنص على:
"ضمان إيواء ذوي االحتياجات النفسية في الرعاية الصحية في أماكن اإلقامة غير المقيدة ،وبأقل مستوى امني
ممكن ،وتلقي العالج المناسب ،بدال من وضعھم في مستويات امنية أعلى فقط بسبب المشاكل الصحية العقلية
التي يعانون منھا".
الفقرة 6
تضمن الفقرة  6أن يتم تطبيق األحكام المتعلقة بالوصول إلى المحامي والمحكمة وآليات الشكاوى ،على النحو
المبين في المواد  35و  36و  37و  ،93وذلك تمشيا مع المادة  13من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التي تقضي بأن:
 -1تكفل الدول األطراف سبال فعالة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع
اآلخرين ،بما في ذلك من خالل توفير التيسيرات اإلجرائية التي تتناسب مع أعمارھم ...

 -2من أجل المساعدة في ضمان الوصول الفعال إلى العدالة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،تشجع الدول األطراف
على التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل ،ومن ضمنھم الشرطة وموظفي السجون.
الفقرة 7
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الفقرة  7تعدل القاعدة الحالية  (4) 82إلدراج مبدأ االستقاللية الفردية على النحو المبين في المادة  19من
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ك-

تدريب الموظفين ذوي الصلة على تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

أشار الخبراء في اجتماع جامعة إسكس إلى ضرورة اختيار الموظفين في أماكن االحتجاز والحرمان من الحرية
بعناية استنادا إلى المعايير المھنية والشخصية ،مع مراعاة المھارات المتخصصة الالزمة لفئات محددة من
السجناء ،مثل الرعايا األجانب واألحداث والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة .ويشتمل طاقم العاملين على عدد
كاف من العاملين في المجال الطبي واألطباء النفسيين وعلماء النفس واألخصائيين االجتماعيين والمعلمين،
ويجب أن يشمل عددا مناسبا من الموظفات ،وبخاصة في السجون مع السجينات.
يوصي الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أيضا بأن تشمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على نص بأن
على موظفي السجون تلقي تدريبات على أساس مستمر .ويشتمل تدريب جميع الموظفين على كافة ادوات حقوق
االنسان الدولية واالقليمية والمعايير بشأن شرعية وقانونية الحرمان من الحرية ومعاملة السجناء .ينبغي أن
يشمل ذلك التدريب المتخصص لجميع الموظفين على االحتياجات الخاصة وحقوق السجينات ،واألشخاص ذوي
اإلعاقة العقلية واحتياجات الرعاية الصحية ،والكشف والتعرف على العنف القائم على اساس نوع الجنس
والتھديدات التي يتعرض لھا األمن والسالمة الشخصية للسجناء والردود المناسبة والقيود المفروضة على
استخدام القوة وطرق التفتيش المناسبة.
أشار الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أيضا إلى أنه بجانب الموظفين العاملين في أماكن االحتجاز ،ينبغي
تدريب أي من ھيئات او وكاالت الرصد والمراقبة مثل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وأمناء المظالم،
والبرلمانيين والدبلوماسيين وممثلي الدول المتمركزين في بلدان أخرى على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء والقانون الدولي ذات الصلة.
ل-

مجاالت اخرى أبرزھا الخبراء

لم تناقش التعديالت المقترحة التالية من قبل الخبراء في اجتماع جامعة إسكس ولكن اقترحھا المشاركون في
المناقشات الفردية عقب االجتماع ،وقد علق عليھا وأيدھا الخبراء.
) (1أطفال الوالدين المسجونين
في حين لم تناقش في اجتماع جامعة إسكس ،ظھرت توصية بشأن أأطفال اآلباء واألمھات المسجونين في وقت
الحق وأيدھا المشاركون على النحو التالي:
أطفال اآلباء المسجونين
ً
) (1إذا كان طفل مرافقا لسجين ،يجب أن يخضع الطفل أيضا للفحوص الطبية ويفضل بواسطة اخصائي اطفال،
لتحديد أي عالج وكذلك االحتياجات الطبية .وتقدم الرعاية الصحية المناسبة ،على األقل مساوية لتلك في
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المجتمع.
) (2األطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين في السجن
)أ( قرارات السماح لألطفال بالبقاء مع أحد الوالدين المسجونين في السجن تستند على المصالح الفضلى للطفل.
ال يجوز أبدا معاملة األطفال في السجن مع أحد الوالدين المسجونين على انھم سجناء ويجب أن يكونوا احرارا
في مغادرة السجن في أي وقت .يجب القيام بعملية نقل الطفل من السجن بحساسية ،فقط عند تحديد ترتيبات
الرعاية البديلة للطفل وفي حالة السجناء االجانب -الوطنيين ،بالتشاور مع المسؤولين القنصليين.
)ب( ضرورة تزويد السجناء برفقة اطفالھم في السجن بالحد األقصى من الفرص لقضاء بعض الوقت مع
أطفالھم.
)ج( ضرورة تزويد األطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين في السجن بخدمات الرعاية الصحية المستمرة
ونموھم ،بمراقبة من االخصائيين ،بالتعاون مع الخدمات المجتمعية المناسبة.
)د( يجب أن تشبه البيئة المتاحة لتنشئة االطفال ھؤالء قدر االمكان تلك المتاحة للطفل خارج السجن.
) (3األطفال الذين يعيشون خارج السجن بينما احد الوالدين في السجن
)أ( تشجيع وتسھيل اتصال السجناء مع أسرھم ،بما في ذلك أطفالھم وأولياء امور أطفالھم والممثلين القانونيين
بجميع الوسائل المعقولة .حيثما كان ذلك ممكنا ،تتخذ تدابير لخلق توازن بين المساوئ التي يواجھھا السجناء
المعتلقلين في مؤسسات تقع بعيدا عن منازلھم.
)ب( الزيارات التي يشارك فيھا االطفال يجب ان تحدث في بيئة تفضي إلى تجربة ايجابية لتجربة الزيارة ،بما
في ذلك ما يتعلق بحاالت ومواقف الموظفين ،كما يجب السماح باتصال مفتوح بين الوالد والطفل .وينبغي تشجيع
الزيارات التي تستدعي االتصال الموسع مع الطفل ،حيثما أمكن ذلك.
األساس المنطقي للمقدمة المقترحة لقاعدة جديدة
الفقرة 1
تحدد الفقرة  1النسخة المحايدة بين الجنسين للقاعدة  9من قواعد بانكوك ،على النحو المتوخى في مالحظاتھا
األولية ،124التي تنص على أنه "إذا كانت المرأة السجينة برفقة طفلھا ،يجب أن يخضع ھذا الطفل لفحص صحي
أيضا ،ويفضل من قبل اخصائي األطفال ،لتحديد أي عالج واالحتياجات الطبية .الرعاية الصحية المناسبة،
بحيث تكون على األقل مساوية لتلك في المجتمع" .يعتبر الخبراء في اجتماع جامعة إسكس ان ھذا التعديل ھام
ألن كالً من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن يتطلب الفحص الطبي لجميع "السجناء" ،وھذا ال ينطبق
على االطفال المرافقين.
الفقرة 2

124اﻟﻔﻘرة .12
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تضم الفقرة الفرعية )أ( االعتراف بالقانون الدولي في أن أفضل مصالح الطفل 125تعتبر عامال محوريا في
تحديد ما إذا كان الطفل يستطيع العيش مع والده  /والدته في االعتقال ،بدال من االفتراض بأن على الطفل ان ال
يعيش في بيئة اعتقال .انه تعديل محايد للجنس من القاعدة  49من قواعد بانكوك التي تنص على "تتخذ قرارات
السماح لألطفال بالبقاء مع أمھاتھم في السجن بنا ًء على المصلحة المثلى للطفل" .ال يجوز أبداً معاملة األطفال
في السجون مع أمھاتھم معاملة السجين .وتكرر ھذا المعيار من قبل لجنة حقوق الطفل 126ويتضمن أنه يجب أن
يكون الطفل المقيم مع والده  /والدته في السجن قادراً على مغادرة السجن في أي وقت .القاعدة المقترحة تتضمن
المادة  (2) 52من قواعد بانكوك بشأن ترتيبات الرعاية لألطفال الذين يغادرون السجن.
الفقرة الفرعية )ب( توفر التعديل المحايد للجنس للقاعدة  50من قواعد بانكوك والتي تنص على" يجب تزويد
السجناء من النساء برفقة اطفالھن في السجن بالحد االقصى من الفرص لقضائھا مع االطفال".
الفقرات الفرعية )ج( و )د( توفر التعديل المحايد للجنس للقاعدة  51من قواعد بانكوك وتنص على:
 -1تزويد األطفال الذين يعيشون مع أمھاتھم في السجن بخدمات الرعاية الصحية المستمرة ،ويتم رصدھا من
قبل متخصصين في النمو ،بالتعاون مع الخدمات الصحية المجتمعية.
 -2يجب أن تكون البيئة المنصوص عليھا لتنشئة ھؤالء األطفال قريبة قدر اإلمكان لتلك البيئة لطفل خارج
السجن.
القاعدة المقترحة مدعومة بمجموعة من السلطات األخرى بما في ذلك المادة  30من الميثاق األفريقي لحقوق
ورفاه الطفل ،127القاعدة  36من القواعد األوروبية للسجون ،المبدأ  10من المبادئ والممارسات الفضلى بشأن
حماية األشخاص المحرومين من حريتھم في األمريكتين والتوصيات التي قدمتھا لجنة األمم المتحدة لحقوق
الطفل في العام  2011في يوم المناقشة العامة التي ركزت على حقوق األطفال الذين لديھم آآباء وأمھات في
السجن 128.التوصيات التي قدمتھا لجنة حقوق الطفل ،على وجه الخصوص ،تدعم مقاربة حياد النوع
االجتماعي مع القاعدة المقترحة الجديدة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

الفقرة 3
تطبيق ھذه الفقرة بشان حقوق األطفال الذين يتركوا في الخارج عندما يتم سجن األب أو األم استنادا إلى
129
القاعدتين  26و  28من قواعد بانكوك وتوصيات لجنة حقوق الطفل.
125اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ ،اﻟﻣﺎدة 3

126ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ ،ﺗﻘرﻳر وﺗوﺻﻳﺎت ﻳوم اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن "اطﻔﺎﻝ اﻵﺑﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠون' 30 ،ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2011اﻟﻔﻘرة 8 .واﻟﺗوﺻﻳﺎت  37و 33

shttp://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf
127اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳﻘﻲ ﻟﺣﻘوق ورﻓﺎﻩ اﻟطﻔﻝ ووﺛﻳﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ اﻟوﺛﻳﻘﺔ) ،(CAB/LEG/24.9/49 (1990 .دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ  29ﻧوﻓﻣﺑر ،(1999
اﻟﻣﺎدة .30
128ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ 'ﺗﻘرﻳر وﺗوﺻﻳﺎت ﻳوم اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣوﻝ "اﻷطﻔﺎﻝ ،واﻷطﻔﺎﻝ ﻣن اﻵﺑﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳن" ) 30ﺳﺑﺗﻣﺑر (2011
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf
129ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوق اﻟطﻔﻝ ،ﺗﻘرﻳر وﺗوﺻﻳﺎت ﻳوم اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄن "اطﻔﺎﻝ اﻵﺑﺎء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﻳن' 30 ،ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2011اﻟﺗوﺻﻳﺎت  35و 40-38
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) (2سجن المدينين
في حين لم تناقش في اجتماع جامعة إسكس ،ظھرت في وقت الحق توصية تدعو إلزالة اإلشارات إلى
األشخاص الذين سجنوا بسبب الدين بتأييد من المشاركين على النحو التالي:
فصل الفئات
 -8توضع الفئات المختلفة من السجناء في مؤسسات منفصلة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسھم
وعمرھم ،السجل الجنائي والسبب القانوني الحتجازھم وضرورات المعاملة .وھكذا،
)أ( يحتجز الرجال والنساء قدر االمكان في مؤسسات منفصلة ،في مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء وأماكن
كاملة تخصص بصورة منفصلة للنساء بالكامل؛
)ب( يحتفظ بالسجناء غير المحكومين منفصلين عن السجناء المدانين؛
)ج( السجناء المدنيون اآلخرون بحتفظ بھم منفصلين عن السجناء الذين سجنوا بسبب جريمة جنائية؛
)د( يفصل األحداث عن البالغين.
د -السجناء المدنيون
 -94بأمر المحكمة بموجب أي قضية أخرى غير جنائية ،األشخاص الذين سجنوا بھذا األمر ال يخضعون ألي
قيود أو شدة أكبر مما ھو ضروري لضمان االحتجاز اآلمن وحسن النظام .يجب أن ال تكون معاملتھم أقل
تفضيال من تلك المتعلقة بالسجناء غير المحكوم عليھم ،مع التحفظ ،على اي حال ،أنه قد يطلب منھم أداء عمل
ما.
األساس المنطقي للتعديل المقترح
ينص تقرير مجموعة عمل الخبراء الحكوميين في فبراير  2012على" :النموذج الواضح على اإللغاء المحتمل
كان القاعدة  ،94بشأن السجناء المدنيين ،ألنھا كانت تعتبر غير منسجمة مع أحدث أحكام حقوق االنسان".
إن اقتراح حذف اإلشارة إلى السجناء المدينين من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء يتم استنادا إلى المادة
 11من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "ال يجوز سجن اي شخص فقط لمجرد عدم
القدرة على الوفاء بااللتزامات التعاقدية" مثل دفع الديون .وينص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
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والسياسية على أن ھذا جزء غير مقيد لالتفاقية بموجب المادة  .(2) 4ويدعم ھذا أيضا الوثائق اإلقليمية مثل
البروتوكول الرابع لإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
) (3العمل في االعتقال
في حين لم يناقش في اجتماع جامعة إسكس ،وضعت توصية بشأن إدراج إشارة إلى حظر العبودية والرق
والعمل القسري في وقت الحق وأقرھا المشاركون على النحو التالي:
العمل
 (1) 71يجب أن ال يكون العمل في السجن ذا طابع مؤلم .وال يجوز اإلبقاء على أي سجين في حالة رق او
عبودية.
ً
) (2أن يطلب من جميع السجناء المحكوم عليھم ونتيجة إلدانة من محكمة قانونية العمل ،وذلك رھنا للياقتھم
البدنية والعقلية كما يحددھا الطبيب.
) (3توفير ما يكفي من العمل ذي طابع مفيد للحفاظ على السجناء في حالة عمل نشط ليوم عمل عادي.
) (4بقدر االمكان ،يجب ان يكون العمل المتاح على نحو الحفاظ على أو رفع قدرة السجناء على كسب العيش
الشريف بعد اإلفراج عنھم.
) (5توفير التدريب المھني في الحرف المفيدة للسجناء القادرين على االستفادة منھا وخاصة السجناء الشباب.
) (6في الحدود المتفقة مع االختيار المھني المالئم ولمتطلبات إدارة المؤسسات واالنضباط ،يجب أن يكون
السجين قادرا على اختيار نوع العمل الذي يرغب في أدائه.
 (1) 72ان يشبه تنظيم واساليب العمل في المؤسسات قدر االمكان أساليب العمل المماثل خارج المؤسسات
وذلك العداد السجناء للظروف المتعلقة بالحياة المھنية الطبيعية.
) (2مصالح السجناء وتدريبھم المھني ،مع ذلك ،يجب أن ال يخضع لغرض تحقيق ربح مالي من صناعة ما
في المؤسسة.
 (1) 73يفضل أن تدار الصناعات المؤسسية والمزارع مباشرة من قبل اإلدارة وليس من قبل مقاولين من
القطاع الخاص.
) (2حين يستخدم السجناء في أعمال ال تخضع لالدارة ،يتوجب أن يكونوا دائما تحت إشراف موظفي
المؤسسة .ما لم يكن العمل خاص بإدارات أخرى في الحكومة تدفع األجور الكاملة العادية لمثل ھذا العمل إلى
اإلدارة من قبل األشخاص الذين يورد العمل اليھم مع مراعاة مردود السجناء.
 (1) 74االحتياطات التي وضعت لحماية سالمة وصحة العمال األحرار يجب مراعاتھا على قدم المساواة في
المؤسسات.
) (2تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض المھنية ،بشروط ال تقل تفضيال عن تلك
التي يمنحھا القانون للعمال األحرار.
 (1) 75أن تكون ساعات العمل القصوى األسبوعية للسجناء ثابتة بموجب القانون او اللوائح االدارية مع
مراعاة االحكام المحلية او العادات فيما يتعلق بتوظيف العمال االحرار.
) (2ساعات العمل الثابتة يتخللھا يوم راحة في األسبوع ووقت كافي للتعليم واألنشطة األخرى المطلوبة
كجزء من المعالجة وإعادة التأھيل للسجناء.
 (1) 76يجب أن يكون ھناك نظام مكافأة عادل لعمل السجناء.
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) (2بموجب النظام ،يسمح للسجناء انفاق على األقل جزء من أرباحھم على المواد المعتمدة لالستخدام الخاص
وارسال جزء من تلك االرباح إلى عائالتھم.
) (3يجب أن يقضي النظام أيضا أنه ينبغي ادخار جزء من األرباح جانبا ً من قبل اإلدارة وذلك ليشكل
صندوق ادخار يسلم للسجين لدى إطالق سراحه.
األساس المنطقي للتعديل المقترح
القاعدة (1) 71
إدراج حظر الرق والعبودية في المادة  (1) 71يؤكد على الطبيعة المطلقة لھذا الحظر في جميع الظروف ،بما
في ذلك بالنسبة لألشخاص المحرومين من حريتھم .الحظر المطلق مبين في جميع المعاھدات الدولية الرئيسية
131
لحقوق اإلنسان ،على سبيل المثال ،المادة  (1) 8من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة (2) 71
اللغة اإلضافية المدرجة في القاعدة  (2) 71ال تغير معنى القاعدة ولكن ألغراض التنفيذ ،تؤكد أنه يتم طلب
عمل للسجناء فقط الذين سبق الحكم عليھم وفقا ً لتوجيھات إدانتھم .وبذلك ،فھي ُتضمن لغة اتفاقية منظمة العمل
الدولية  ،29وتوفر استثنا ًء عن حظر العمل القسري أو اإلجباري' ،تفرض أي عمل أو خدمة تبتز من أي
شخص نتيجة إدانة في محكمة قانونية ".ويدعم ھذا أيضا وثائق دولية أخرى مثل المادة ) (3) 8ج( من العھد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن "السخرة أو العمل القسري" ال يشمل:
)(i

اي عمل أو خدمة ،غير مشار إليھا في الفقرة الفرعية )ب( مطلوبة عادة من شخص معتقل نتيجة أمر
132
قانوني صادر عن محكمة ،أو من شخص أثناء فترة اإلفراج المشروط من ھذا االحتجاز؛

ھذا يعني بالضرورة أنه إذا لم يؤمر من قبل محكمة قانونية ،فإن أي عمل مطلوب من سجين ودون موافقته /
موافقتھا سوف يشكل عمالً جبريا ً أو قسريا ً في انتھاك للقانون الدولي.

) (4التكافؤ بين الجنسين

131اﻧظر أﻳﺿﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن" ،ﻣﻳﺛﺎق ﺳﺎن ﺧوﺳﻳﻪ" ،ﻛوﺳﺗﺎ رﻳﻛﺎ 22 ،ﻧوﻓﻣﺑر  ،1969اﻟﻣﺎدة (2) 6؛ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ  3ﺳﺑﺗﻣﺑر  ETS ( 1953رﻗم .5
132اﻧظر أﻳﺿﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻝ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن" ،ﻣﻳﺛﺎق ﺳﺎن ﺧوﺳﻳﻪ" ،ﻛوﺳﺗﺎ رﻳﻛﺎ 22 ،ﻧوﻓﻣﺑر  ،1969اﻟﻣﺎدة (3) 6؛ اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ )دﺧﻠت ﺣﻳز اﻟﻧﻔﺎذ  3ﺳﺑﺗﻣﺑر  ETS (1953رﻗم  ،5واﻟﻣﺎدة .(3) 4
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يالحظ الخبراء في اجتماع جامعة إسكس أن اللغة المستخدمة في القواعد النموذجية الدنيا ليست محايدة من حيث
تكافؤ النوع االجتماعي .وھذا غير متطابق مع معايير القانون الدولي ،وربما ترغب مجموعة عمل الموظفين
الحكوميين إعادة النظر فيھا كجزء من مراجعة القواعد النموذجية الدنيا.
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قائمة بأسماء المشاركين في اجتماع جامعة إسكس
جورج أرايا ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
البروفيسور بيتر بارتليت ،جامعة نوتنغھام
بيتر بينيت ،المركز الدولي لدراسات السجون
الدكتور جوناثان بينون ،المجلس الدولي لتأھيل ضحايا التعذيب والخبير المستقل المعني بمراقبة اماكن االحتجاز.
راشيل بريت ،الكويكرز مكتب األمم المتحدة
جميل دكوار ،االتحاد األمريكي للحريات المدنية
أندريا ھوبر ،المنظمة الدولية لالصالح الجنائي
الدكتور نعوم لوبيل ،جامعة إسكس
جوديث بوينو دي مسكيتا ،جامعة إسكس
كيميت إدغار ،لجنة األصدقاء العالمية للتشاور
الدكتور يوفال غينبار ،منظمة العفو الدولية
فرانشيسكا غوردون ،مستشار مجلس أوروبا
ريكي جوناوان ،المنظمة الدولية للحد من االضرار
البروفسور بول ھانت ،جامعة إسكس
ايكا لوكابيشفيلي ،المنظمة الدولية للحد من االضرار
البروفسور فيليب ليتش ،جامعة لندن متروبوليتان
ديبرا لونغ ،جامعة بريستول
لورنا ماكجريجور ،جامعة إسكس
رامين ماھناد ،اللجنة الدولية للصليب االحمر )صفة مراقب(
ماري مورفي ،اللجنة الدولية للصليب االحمر )صفة مراقب(
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الدكتور لوتز اويتي ــ االصالح وكلية الدراسات الشرقية واألفريقية
د .نانسي برودوم ،جامعة إسكس
البروفيسور السير نايجل رودلي ،جامعة إسكس
البروفسور لين روبنشتاين ،كلية جون ھوبكنز للصحة العامة
مات ساندزAPT ،
ستيفانو سينسي ،مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
الدكتور شارون شاليف ،منظمة  Solitaryconfinement.orgومركز علم الجريمة ،جامعة أكسفورد
الدكتور جيمس ويلش ،منظمة العفو الدولية

كما يقدر المشاركون الدعم التنظيمي الذي قدمه الطلبة التالية أسماؤھم الدارسون في برنامج ماجستير القانون
اإلنساني الدولي أو قانون حقوق اإلنسان أو برنامج الدكتوراة في جامعة إسكس:
دوغالس كير )طالب ماجستير(
جوناثان فورغان )طالب ماجستير(
سينثيا دي كروز )طالبة ماجستير(
شانتال ھدسون )طالب ماجستير(
جو إيستون )طالب دكتوراة(
أنتوني ساذرن )ماجستير في القانون اإلنساني الدولي(
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