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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/490( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  
ــجناء       - ٧٠/١٧٥ ــة الســ ــدنيا ملعاملــ ــة الــ ــدة النموذجيــ ــم املتحــ ــد األمــ قواعــ

  نيلسون مانديال) (قواعد
  

 ،إنَّ اجلمعية العامة  

ويف اإلعـالن   ،املبينـة يف ديباجـة ميثاقهـا   باملقاصد الرئيسـية لألمـم املتحـدة     إذ تسترشد  
وإذ حيــدوها التصــميم علــى أن تؤكِّــد مــن جديــد اإلميــان حبقــوق    ،)١(العــاملي حلقــوق اإلنســان

ومبــا للرجــال والنســاء  ،دومنــا متييــز أيــا كــان نوعــه ،اإلنســان األساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره
ن يـئ الظـروف الـيت ميكـن يف ظلِّهـا      وعلـى أ  ،من حقوق متساوية ،كبريها وصغريها ،واألمم

احلفاظ على العدالـة واحتـرام االلتزامـات الناشـئة عـن املعاهـدات وغريهـا مـن مصـادر القـانون           
وعلى أن تعمل على حتقيـق التقـدم االجتمـاعي وحتسـني مسـتويات احليـاة يف جـو مـن          ،الدويل

  ،  احلرية أفسح
 جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اليت وضـعت  املعايري والقواعد يف إىل مجيع تشريوإذ  

أو  ،أوصـت ـا   ئيـة واعتمـدا اجلمعيـة العامـة أو    بناًء على طلب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنا
تسـلِّم بـأنَّ اإلعـالن العـاملي      ع اجلرمية ومعاملـة اـرمني، وإذ  اعتمدا مؤمترات األمم املتحدة ملن

الـذي تسـتلهم منـه معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع           حلقوق اإلنسان هو املصـدر 
 ،اجلرمية والعدالة اجلنائية

االهتمام الـذي توليـه األمـم املتحـدة منـذ أمـد طويـل إلضـفاء          عينيها نصب وإذ تضع  
وتشـدد علـى األمهيـة األساسـية      ،الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائيـة ومحايـة حقـوق اإلنسـان    

    ،اجلرمية  مية لشؤون العدالة اجلنائية ومنعاإلنسان يف اإلدارة اليوحلقوق 
_______________ 

 ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١(
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كانـت دائمـاً هـي املعـايري      )٢(أنَّ القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء     تدرك وإذ  
وأنَّ هلذه القواعد قيمةً وتـأثرياً كـبريين إذ يسترشـد     ،الدنيا املعترف ا عامليا الحتجاز السجناء

وير القــوانني والسياســات واملمارســات اخلاصــة باملؤسســات اإلصــالحية منــذ أن       ــا يف تطــ 
  ،١٩٥٥اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني يف عام 

ــدول األعضــاء قــد ســلَّمت   وإذ تضــع يف اعتبارهــا    يف إعــالن ســلفادور بشــأن   ،أنَّ ال
ات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطورهـا   االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدي

بــأنَّ إرســاء نظــام عدالــة جنائيــة فعــال ومنصــف خيضــع للمســاءلة ويراعــي     ،)٣(يف عــامل متغيــر
االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقـوق اإلنسـان يف سـياق إقامـة     

وأقرت بقيمة وتـأثري معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة        ،هاالعدل ومنع اجلرمية ومكافحت
جمـال منـع    مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وبـرامج وطنيـة يف  

  ،اجلرمية والعدالة اجلنائية
علــى القــانون  ١٩٥٥التطــور التــدرجيي الــذي طــرأ منــذ عــام   وإذ تأخــذ يف احلســبان  
مبـــا يف ذلـــك الصـــكوك الدوليـــة كالعهـــد الـــدويل اخلـــاص   ،املتعلـــق مبعاملـــة الســـجناء الـــدويل

والعهــد الــدويل اخلـــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيـــة      ،)٤(املدنيــة والسياســـية  بــاحلقوق 
لقاســـية العقوبـــة ا تعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـــة أو واتفاقيـــة مناهضـــة ال، )٤(والثقافيـــة

  ،)٦(والربوتوكول االختياري امللحق ا ،)٥(الالإنسانية أو املهينة  أو
األمــم املتحـدة وقواعــدها يف جمـال منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة      إىل معـايري  تشـري وإذ   

إجـراءات   ال سـيما و ،١٩٥٥املتصلة مبعاملة السجناء وبدائل السـجن الـيت اعتمـدت منـذ عـام      
وجمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة      ،)٧(قواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء    التنفيذ الفعال لل

واملبـادئ   ،)٨(مجيع األشـخاص الـذين يتعرضـون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو السـجن        

_______________ 

األمــم  (منشـورات  يــةصـكوك عامل ، الَّــد األول (اجلـزء األول)،  حقـوق اإلنسـان: جمموعــة صـكوك دوليـة     )٢(
  .٣٤)، الباب ياء، الرقم A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)املتحدة، رقم املبيع 

  ، املرفق.٦٥/٢٣٠القرار   )٣(
 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٤(

)٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.  
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، الَّد   )٦(

 ، املرفق.١٩٨٤/٤٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٧(

 ، املرفق.٤٣/١٧٣القرار   )٨(
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وقواعد األمم املتحدة الـدنيا النموذجيـة للتـدابري غـري االحتجازيـة       ،)٩(األساسية ملعاملة السجناء
واملبـــادئ األساســـية الســـتخدام بـــرامج العدالـــة التصـــاحلية يف املســـائل  ،)١٠(و)(قواعــد طوكيـــ 

  ،)١١(اجلنائية
احلاجة إىل التحلِّي باليقظة لدى إقامة العدل فيما يتعلـق حبالـة    وإذ تضع نصب عينيها  

 ،وخباصة عندما يكونون جمردين مـن حريتـهم   ،األطفال واألحداث والنساء على وجه التحديد
ــى النحــو  ــة إلدارة شــؤون قضــاء        عل ــدنيا النموذجي ــه قواعــد األمــم املتحــدة ال ــدعو إلي ــذي ت ال

ومبـــادئ األمـــم املتحــدة التوجيهيـــة ملنــع جنـــوح األحـــداث    ،)١٢(ني)يجاألحــداث (قواعـــد بــ  
وقواعــد األمــم املتحــدة بشــأن محايــة األحــداث اــردين مــن  ،)١٣()الريــاض التوجيهيــة (مبــادئ
تحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات        وقواعد األمـم امل  ،)١٤(حريتهم
  ،)١٥()بانكوك  (قواعد

معـايري األمــم املتحـدة وقواعــدها يف جمـال منـع اجلرميــة والعدالـة اجلنائيــة      إىل  تشـري وإذ   
مبـا يف ذلـك    ،واليت تقدم املزيد من التوجيهات بشأن معاملة السجناء ١٩٥٥املعتمدة منذ عام 

ــة الطــب   ،)١٦(الســلوك للمــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني   مدونــة قواعــد ومبــادئ آداب مهن
األطباء يف محاية السـجناء واحملتجـزين مـن التعـذيب      ال سيمااملتعلقة بدور املوظفني الصحيني و

واملبـادئ األساسـية    ،)١٧(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة   
 ،)١٨(دام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب املــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني  بشــأن اســتخ

ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــالَين بشــأن التع ــق الفع ــي والتوثي ــة بالتقص ــادئ املتعلق ــة  واملب املعامل

_______________ 

 ، املرفق.٤٥/١١١القرار   )٩(

 ، املرفق.٤٥/١١٠القرار   )١٠(

 ، املرفق.٢٠٠٢/١٢قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )١١(

 ، املرفق.٤٠/٣٣القرار   )١٢(

 ، املرفق.٤٥/١١٢القرار   )١٣(

 ، املرفق.٤٥/١١٣ر القرا  )١٤(

 ، املرفق.٦٥/٢٢٩القرار   )١٥(

 ، املرفق.٣٤/١٦٩القرار   )١٦(

 ، املرفق.٣٧/١٩٤القرار   )١٧(

أيلول/سـبتمرب   ٧ -آب/أغسـطس   ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني، هافانـا،      )١٨(
  )، الفصــل األول، A.91.IV.2، رقــم املبيــع (منشــورات األمــم املتحــدة : تقريــر مــن إعــداد األمانــة العامــة ١٩٩٠

 ، املرفق.٢-الباب باء
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ومبادئ األمم املتحـدة وتوجيهاـا بشـأن سـبل      ،)١٩(الالإنسانية أو املهينة العقوبة القاسية أو أو
  ،)٢٠(ل على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائيةاحلصو

مبــا فيهــا املبــادئ  ،املبــادئ واملعــايري اإلقليميــة ذات الصــلة مبعاملــة الســجناء وإذ تــدرك  
 ،واملمارســـات الفضـــلى املتعلقـــة حبمايـــة األشـــخاص احملـــرومني مـــن حريتـــهم يف األمـــريكتني  

ــة املنقَّحــة بشــأن الســجون     ــد األوروبي ــاال بشــأن أحــوال الســجون يف      ،والقواع ــالن كمب وإع
ــا ــة  ،)٢٢(وإعــالن أروشــا بشــأن املمارســات احلســنة يف الســجون   ،)٢١(أفريقي واملبــادئ التوجيهي

  ،املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واحلصول على املساعدة القانونية يف أفريقيا
عنـون:  وامل ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢١املؤرخ  ٦٥/٢٣٠قرارها إىل  تشريوإذ   

الذي طلبت فيـه إىل جلنـة منـع     ،“مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية”
اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ فريق خرباء حكوميا دوليا مفتوح العضوية لتبـادل املعلومـات   

تنقــيح الصــيغة  عــن أفضــل املمارســات والتشــريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الســاري وعــن   
متَّ التوصـل   مـا  احلالية لقواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء لتضـمينها آخـر       

  ،إليه يف جمال علم اإلصالح وأفضل املمارسات فيه
ــا إىل  أيضــاً تشــريوإذ    خ  ٦٧/١٨٨قراراــؤر ــانون األول/ديســمرب   ٢٠امل  ٢٠١٢ك

ــؤرخ  ٦٨/١٩٠ و ــانون األول ١٨املـ ــمرب كـ ــؤرخ  ٦٩/١٩٢ و ٢٠١٣/ديسـ ــانون  ١٨املـ كـ
القـرار   ال سيماو ،“القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء”املعنونة  ،٢٠١٤األول/ديسمرب 

الذي أحاطت فيه علماً مع التقدير بالعمل الذي أجنزه فريـق اخلـرباء بشـأن القواعـد      ٦٨/١٩٠
الـذي أكَّـدت فيـه ضـرورة بـذل اجلهـود        ٦٩/١٩٢ والقـرار  ،النموذجية الدنيا ملعاملة السـجناء 

الـيت عقـدها فريـق    بنـاًء علـى التوصـيات املقدمـة يف االجتماعـات الثالثـة        ،إلجناز عملية التنقيح
  ،قدمته الدول األعضاء من مقترحات  اخلرباء وعلى ما

قد وضعت يف اعتبارها توصـيات فريـق اخلـرباء     ،٦٨/١٩٠يف قرارها  ،أا وإذ تدرك  
جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواعد يـراد تنقيحهـا يف    ام بشأن

  ااالت التالية:

_______________ 

  ، املرفق.٥٥/٨٩القرار   )١٩(
 ، املرفق.٦٧/١٨٧القرار   )٢٠(

 ، املرفق.١٩٩٧/٣٦قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٢١(

 ، املرفق.١٩٩٩/٢٧قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٢٢(
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؛ ٦مـن القاعـدة    ١احترام كرامـة السـجناء وقيمتـهم املتأصـلة كبشـر (الفقـرة         (أ)  
  ،)٦٠من القاعدة  ١؛ والفقرة ٥٩إىل  ٥٧والقواعد 
؛ ٦٢ ؛ و٥٢؛ والقاعــدتان ٢٦إىل  ٢٢اخلــدمات الطبيــة والصــحية (القواعــد   (ب)  
  ،)٧١من القاعدة  ٢والفقرة 
ــة والعقــاب   (ج)   مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس    ،اإلجــراءات التأديبي

  ،)٣٢ و ٣١ و ٢٩ و ٢٧االنفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 
شـري إىل  التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز ويف أي مظـاهر أو مـزاعم ت    (د)  

والقاعـدتان   ٧تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقـة الإنسـانية أو مهينـة (القاعـدة     
  ،مكرراً) ٥٤ و مكرراً ٤٤املقترحتان 

مـع   ،محاية الفئات املستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاا اخلاصـة   (ه)  
  ،)٧ و ٦ار (القاعدتان أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتب

ــانوين (ا   (و)   ــل قــ ــن  ١؛ والفقــــرة ٣٠لقاعــــدة احلــــق يف احلصــــول علــــى متثيــ مــ
  ،)٩٣  و ؛٣٧؛ والقاعدتان ٣٥  القاعدة

  ،)٥٥  و ٣٦الشكاوى والتفتيش املستقل (القاعدتان   (ز)  
ــد     (ح)   ــورة (القواعــ ــطلحات املهجــ ــتبدال املصــ  ؛٨٢ و ؛٦٢ و ؛٢٦إىل  ٢٢اســ

  ،فة)؛ وقواعد أخرى خمتل٨٣  و
  ،)٤٧تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة   (ط)  
تأكيــدها أنَّ أي تغــيريات علــى  ،٦٩/١٩٢يف قرارهــا  ،أــا كــررت وإذ تــدرك أيضــاً  

 بل ينبغي أن جتسد آخـر  ،القواعد النموذجية الدنيا ينبغي أالَّ تنتقص من أي من املعايري القائمة
ز أُحـرِز مـن تقـدم يف علـم اإلصـالح واملمارسـات اجليـدة يف هـذا اـال مبـا يـؤدي إىل تعزيـ             ام

  ،اإلنسانية  سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهم
العمليــة التشــاورية املستفيضــة الــيت أســفرت عــن توصــيات فريــق     وإذ تــدرك كــذلك  
رات أوليــة تقنيــة وتضــمنت مشــاو ،وهــي عمليــة امتــدت علــى مــدى مخــس ســنوات   ،اخلــرباء

كمـا   ،وكيـب تـاون جبنـوب أفريقيـا     ،وبوينس آيرس ،واجتماعات يف فيينا ،ومشاورات خرباء
مبسـاعدة   ،تضمنت مشاركة نشيطة وإسهامات من جانـب الـدول األعضـاء مـن مجيـع املنـاطق      

مــم ممثِّلــي شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة وغريهــا مــن كيانــات األ 
واللجنـة الفرعيـة ملنـع     ،مبـا يف ذلـك مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان         ،املتحدة
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ومكتب األمـم   ،التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
نـة الصـليب   مبـا يف ذلـك جل   ،واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة    ،املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة  

مبــا يف ذلــك منظمــة  ،ة األمــم املتحــدةــــي منظومــــوالوكــاالت املتخصصــة ف ،ةــــر الدوليــــاألمح
واملنظمــات غــري احلكوميــة وفــرادى اخلــرباء يف جمــال العلــوم اإلصــالحية         ،ةــــة العامليــــالصح

  ،وحقوق اإلنسان
واملعنـون   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٨املـؤرخ   ٦٩/١٧٢قرارهـا  إىل  تشريوإذ   

الـذي أقـرت فيـه بأمهيـة املبـدأ الـذي مفـاده أنَّ مـن          ،“حقوق اإلنسـان يف جمـال إقامـة العـدل    ”
ــوق اإلنســان األخــرى         ــع حق ــد ومجي ــة للتقيي ــوق اإلنســان غــري القابل الضــروري أن تظــلَّ حق

ضــي يف احلــاالت الــيت يقت خاص احملــرومني مــن حريتــهم إالَّواحلريــات األساســية مكفولــة لألشــ
وأشـارت فيـه إىل أنَّ التأهيـل االجتمـاعي      ،فيها احلبس بوضوح فرض قيود مسموح ـا قانونـاً  

ــيت          ــداف األساســية ال ــن األه ــاجهم هــدف م ــادة إدم ــهم وإع ــن حريت لألشــخاص احملــرومني م
لـدى عـودم إىل    ،مبا يضمن إىل أبعد حـد ممكـن متكُّـن اـرمني     ،يتوخاها نظام العدالة اجلنائية

يف  ،وأحاطـت فيـه علمـاً    ،مـن العـيش معتمـدين علـى أنفسـهم يف ظـلِّ احتـرام القـانون         ،تمعا
املتعلـق بكفالـة املعاملـة اإلنسـانية لألشـخاص احملـرومني مـن         ٢١بالتعليق العام رقم  ،مجلة أمور

  ،)٢٣(حريتهم الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
جنــوب أفريقيــا الستضــافة اجتمــاع  حلكومــة عــن شــكرها وتقــديرها تعــرب  - ١  

جنـوب   ،املعقـود يف كيـب تـاون    ،فريق اخلرباء املعين بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
ولتقدميها الدعم املايل وتـويل زمـام القيـادة     ،٢٠١٥آذار/مارس  ٥إىل  ٢يف الفترة من  ،أفريقيا

آلراء الـذي حتقَّـق يف اـاالت املواضـيعية     مـع التقـدير بتوافـق ا    وتنـوه  ،طوال عملية االستعراض
  ؛)٢٤(التسعة والقواعد اليت حددها فريق اخلرباء يف اجتماعاته السابقة من أجل تنقيحها

حلكومـة األرجنـتني الستضـافتها ومتويلـها اجتمـاع فريـق        تعرب عن تقـديرها   - ٢  
 ،٢٠١٢ل/ديســمرب كــانون األو ١٣إىل  ١١اخلــرباء املعقــود يف بــوينس آيــرس يف الفتــرة مــن   

وحلكومة الربازيل على املسامهة املالية اليت قدمتها من أجل اجتمـاع فريـق اخلـرباء الـذي انعقـد      
  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥يف فيينا يف الفترة من 

  ٣ - م الـذي أجنـزه مكتـب اجتمـاع فريـق اخلـرباء        تقرقـد يف    ،بالعمل القـيالـذي ع
مـن أجـل اجتمـاع فريـق      العامـة  لوثائق الالزمـة مبسـاعدة األمانـة   إلعداد ا ،٢٠١٤فيينا يف عام 

_______________ 

ــة،   )٢٣( ــة العامــ ــة للجمعيــ ــائق الرمسيــ ــم     الوثــ ــق رقــ ــون، امللحــ ــابعة واألربعــ ــدورة الســ   )،A/47/40( ٤٠الــ
 باء.  -  املرفق السادس

 .E/CN.15/2015/17انظر   )٢٤(
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ـــراء الــذي عقــد فــــاخلب ـــي كيــب تـ ـــام اونـ ـــإع ، وال ســيما٢٠١٥، فــــي عـ داد ورقــة العمــل ـ
  ؛)٢٥(املوحدة املنقَّحة

 ،إىل أنَّ مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        تشري - ٤  
يف إعـالن الدوحـة    ،رحـب  ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٩إىل  ١٢الدوحة يف الفترة مـن  املعقود يف 

بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة يف جـدول أعمـال األمـم املتحـدة األوسـع مـن أجـل          
التصــدي للتحــديات االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعيدين الــوطين  

وأحـاط   ،بالعمـل الـذي قـام بـه فريـق اخلـرباء       ،الـذي اعتمـده   ،)٢٦(مهـور والدويل ومشاركة اجل
الــذي أجنــزه فريــق  ،علمــاً مبشــروع الصــيغة احملدثــة للقواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء 

  ؛٢٠١٥يف آذار/مارس  ،اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف كيب تاون
 ،موذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناءالصــيغة املنقَّحــة املقترحــة للقواعــد الن تعتمـد  - ٥  

  السجناء؛  ملتحدة النموذجية الدنيا ملعاملةباعتبارها قواعد األمم ا ،املرفقة ذا القرار
ــق - ٦   ــد      تواف ــك القواع ــق اخلــرباء بتســمية تل ــى توصــية فري ــد ”عل نيلســون قواع
الــذي  ،نيلســون رولـيهالهال مانـديال   ،تكرميـاً إلرث رئـيس جنــوب أفريقيـا الراحـل     ،“مانـديال 
ــة واملســاواة        ٢٧قضــى  ــن أجــل حقــوق اإلنســان العاملي ســنةً يف الســجن يف ســياق كفاحــه م

  السالم؛  والدميقراطية وتعزيز ثقافة
الـذي يحتفـل بـه كـل عـام       ،توسيع نطاق اليوم الدويل لنيلسون مانـديال  تقرر - ٧  

وإذكــاء  ،نســانيةعزيــز ظــروف الســجن اإليف ت لكــي يســتفاد منــه أيضــاً ،)٢٧(متوز/يوليــه ١٨يف 
وتقــدير عمــل مــوظفي الســجون بوصــفه  ،الــوعي باســتمرار كــون الســجناء جــزءاً مــن اتمــع 

تـدعو الـدول األعضـاء واملنظمـات      ،وحتقيقـاً هلـذا الغـرض    ،خدمة اجتماعية ذات أمهيـة خاصـة  
  اإلقليمية واهليئات يف منظومة األمم املتحدة لالحتفال ذه املناسبة على النحو املالئم؛

نيلسـون  أعاله املالحظـات التمهيديـة لقواعـد     ٥يف سياق الفقرة  تؤكِّد جمدداً  - ٨  
وتقــر بتنــوع اُألطــر القانونيــة للــدول  ،وتشــدد علــى الطــابع غــري امللــزِم هلــذه القواعــد  ،مانــديال

قواعـد وفقــاً  الوتسـلِّم يف هـذا الصـدد بأنـه جيــوز للـدول األعضـاء أن تكيـف تطبيـق          ،األعضـاء 
علـى أن تضـع نصـب عينيهـا فحـوى هـذه القواعـد         ،حسـب االقتضـاء   ،طرها القانونية احملليةأل

  والغرض منها؛
_______________ 

)٢٥(  UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2. 

  ، املرفق.٧٠/١٧٤القرار   )٢٦(
 .٦٤/١٣انظر القرار   )٢٧(
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يتسـق   سـعي إىل حتسـني ظـروف االحتجـاز مبـا     الدولَ األعضاء على ال تشجع - ٩  
مانديال ومع مجيـع معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها ذات الصـلة املنطبقـة يف         نيلسون مع قواعد

ــع   ــة جمــال من ــة اجلنائي ــة اســتبانة     ،اجلرميــة والعدال ــدة بغي ــادل املمارســات اجلي وعلــى مواصــلة تب
رات فيما بينها يف جمال التصـدي  ــادل اخلبــوتب ،دــق القواعــي تطبيــات اليت تواجهها فــالتحدي

  لتلك التحديات؛
قبلـة يف عقـد   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تنظر يف دوراا امل تدعو  - ١٠  

اجتمــاع لفريــق اخلــرباء احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا   
واستكشـاف وسـائل لالسـتمرار يف تبـادل      ،ملعاملة السجناء بغيـة اسـتبانة الـدروس املستخلصـة    

  ؛نديالنيلسون ما املمارسات اجليدة واملعلومات عن التحديات اليت تواجه يف تنفيذ قواعد
الدولَ األعضاء على الترويج لتنفيذ قواعد األمم املتحـدة بشـأن محايـة     تشجع - ١١  

وقواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــدابري غــري  ،)١٤(األحـداث اــردين مــن حريتــهم 
  ؛)١٥(االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)

الـدولَ األعضـاء بـأن تواصـل السـعي إىل احلـد مـن اكتظـاظ السـجون           توصي - ١٢  
إىل التـدابري غـري االحتجازيـة كبـدائل عـن احلـبس االحتيـاطي قبـل          ،حسب االقتضاء ،واللجوء
يـز  وتعز ،والتشجيع على زيادة تيسر سبل اللجوء إىل العدالة وآليات الدفاع القـانوين  ،احملاكمة

وفقـاً لقواعـد األمـم املتحـدة      ،ودعم برامج التأهيل وإعادة اإلدماج االجتمـاعي  ،بدائل السجن
  ؛)١٠(الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)

ــدول        تالحــظ  - ١٣   ــني ال ــدة ب ــادل الطــوعي للخــربات واملمارســات اجلي ــة التب أمهي
وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول      ،حسـب االقتضـاء   ،مع الكيانات الدوليـة املعنيـة  األعضاء و

  مانديال؛نيلسون األعضاء بناء على طلبها من أجل النهوض بتطبيق قواعد 
يكفـي مـن مـوارد بشـرية      مـا  الدول األعضاء علـى النظـر يف ختصـيص    تشجع - ١٤  

  مانديال؛ نيلسون قواعد ومالية للمساعدة يف حتسني أحوال السجون وتطبيق
إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يكفـل تعمـيم        تطلب - ١٥  
وأن يعـــد مـــواد توجيهيـــة ويقـــدم مســـاعدات  ،مانـــديال علـــى نطـــاق واســـع نيلســـون قواعـــد
وخـــدمات استشـــارية إىل الـــدول األعضـــاء يف جمـــال إصـــالح نظـــام العقوبـــات ـــدف   تقنيـــة
تعزيــز تشــريعات وإجــراءات وسياســات وممارســات خاصــة بالســجون تتماشــى مــع    أو وضــع
  القواعد؛  تلك
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علــى جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ملســامهاا املســتمرة يف حتســني    تــثين - ١٦  
إقامــة العــدل مــن خــالل وضــع وحتســني معــايري وقواعــد دوليــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة    

  ل األعضاء أن تواصل جهودها يف هذا الصدد؛ويب بالدو ،اجلنائية
إىل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة أن يواصـــل   تطلـــب - ١٧  

التشجيع على استخدام وتطبيق معايري األمم املتحـدة وقواعـدها يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة       
بنـاًء   ،تقنيـة إىل الـدول األعضـاء   بوسائل منها تقدمي اخلدمات االستشارية واملسـاعدة ال  ،اجلنائية

ويف  ،مبا يف ذلك املساعدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وإصـالح القـوانني    ،على طلبها
 ،تنظــيم الــدورات التدريبيــة للمــوظفني املعنــيني بإنفــاذ القــانون ومنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة   

مبـا يسـهم يف حتسـني     ،السـجون وتسـيري شـؤوا   وتقدمي الـدعم يف جمـال إدارة الـنظُم العقابيـة و    
  كفاءا وقدراا؛

الــدول األعضــاء وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد خارجــة عــن   تــدعو - ١٨  
  وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءاا؛ املبينة أعاله، غراضألامليزانية ل

جلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أمهيــة دور شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع ا تؤكِّـد  - ١٩  
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى الـس       

ــة التنقــيح  مانــديال  نيلســونويف اإلســهام يف تعمــيم قواعــد   ،االقتصــادي واالجتمــاعي يف عملي
  ال.الفع فقاً لإلجراءات الكفيلة بتطبيقهاوالترويج هلا وتطبيقها عمليا و

  
  ٨٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٧
  

  املرفق
  مانديال) نيلسونقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد 

  
  ١مالحظة متهيدية 

ــدمي وصـــف      ــد تقـ ــذه القواعـ ــن هـ ــد مـ ــجون.  ال يقصـ ــوذجي للسـ ــام منـ ــيلي لنظـ تفصـ
افـق العـام املعاصـر يف اآلراء والعناصـر األساسـية يف      علـى أسـاس التو   ،تتوخـاه هـو أن تبـين    فما

املبادئ واملمارسات املقبولة عموماً باعتبارهـا مبـادئ وممارسـات جيـدة      ،أصلح النظم املعاصرة
  يف جمال معاملة السجناء وإدارة السجون.
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  ٢مالحظة متهيدية 

  ١ -  صـف بـه الظـروف القانونيـة واالجتماعيـة        ،من اجلليواالقتصـادية   نظـراً ملـا تت
أنَّ مـن غـري املمكـن تطبيـق مجيـع القواعـد يف        ،واجلغرافية يف خمتلف أحناء العامل مـن تنـوع بـالغ   

يتوخى أن حتفِّز هـذه القواعـد علـى بـذل جهـد حثيـث للتغلُّـب         ،ذلك كل زمان ومكان. ومع
الشــروط  ،ايف مجلتــه ،انطالقــاً مــن كوــا متثِّــل ،علــى املصــاعب العمليــة الــيت تعتــرض تطبيقهــا

  الدنيا اليت تعترف بصالحها األمم املتحدة.
ميــداناً يظــلُّ الــرأي فيــه يف تطــور   ،مــن جهــة أخــرى ،وتتنــاول هــذه القواعــد  - ٢  

ــن مثَّ  ــادئ       ال مســتمر. وهــي م ــع املب ــا م ــة واملمارســة شــريطة أن تتفق ــة التجرب تســتبعد إمكاني
يظـلُّ دائمـاً مـن حـق اإلدارة املركزيـة       واملقاصد النابعة مـن مجيـع هـذه القواعـد. وـذه الـروح      

  للسجون أن تسمح باخلروج عن هذه القواعد.
  

  ٣مالحظة متهيدية 

وهــو ينطبــق  ،يتنــاول اجلــزء األول مــن هــذه القواعــد اإلدارة العامــة للســجون  - ١  
وســواء كــانوا غــري  ،ســواء كــان ســبب حبســهم جنائيــا أو مــدنيا  ،علــى مجيــع فئــات الســجناء

أو تـدابري   “تـدابري أمنيـة  ”ك السـجناء الـذين تطبـق يف حقهـم    ومبـا يف ذلـ   ،مدانني محاكمني أو
را القاضي.  إصالحية أَم  

تنطبــق إالَّ علــى فئــات الســجناء الــذين   ال فيتضــمن قواعــد ،أمــا اجلــزء الثــاين   - ٢  
شــأن فــإنَّ القواعــد الــواردة يف البــاب ألــف منــه ب  ،يتنــاوهلم كــل بــاب مــن أبوابــه. ومــع ذلــك  

، السجناء املـدانني تنطبـق أيضـاً علـى فئـات السـجناء الـذين تتنـاوهلم األبـواب بـاء وجـيم ودال           
  تتعارض مع القواعد اخلاصة ذه الفئات وختدم مصلحة هؤالء السجناء.  ال دامت  ما
  

  ٤مالحظة متهيدية   

ال تســعى هـــذه القواعـــد إىل تنظــيم إدارة املؤسســـات املخصصـــة لألحـــداث     - ١  
ومـع ذلـك فـإنَّ اجلـزء األول      ،ني مثـل مرافـق احتجـاز األحـداث أو املـدارس اإلصـالحية      اجلاحن

  للتطبيق يف هذه املؤسسات. ،على وجه العموم ،منها يصلح أيضاً
ينبغي اعتبار فئة السجناء األحداث شاملةً على األقل جلميع القاصـرين الـذين     - ٢  

القاعـدة العامـة هـي أالَّ يحكَـم علـى      يشملهم اختصـاص حمـاكم األحـداث. وينبغـي أن تكـون      
  هؤالء اجلاحنني الصغار بعقوبة السجن.
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  قواعد عامة التطبيق  -أوالً 

  املبادئ األساسية

  ١القاعدة 

جيـوز   يعامل كلُّ السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتـهم املتأصـلة كبشـر. وال     
وتــوفَّر  ،املهينــة القاســية أو الالإنســانية أو عقوبــةإخضــاع أي ســجني للتعــذيب أو املعاملــة أو ال

وال جيـوز التـذرع بـأي ظـروف باعتبارهـا مسـوغاً لــه.        ،جلميـع السـجناء محايـة مـن ذلـك كلـه      
  األوقات.  وجيب ضمان سالمة وأمن السجناء واملوظفني ومقدمي اخلدمات والزوار يف مجيع

  
  ٢القاعدة 

ــد بصــورة حي    - ١   ــذه القواع ــق ه طبــز يف    ت ــك متيي ــة. وال جيــوز أن يكــون هنال ادي
أو الــرأي السياســي أو غــري    ،املعاملــة بســبب العــرق أو اللــون أو اجلــنس أو اللغــة أو الــدين      

أو املولـد أو أي وضـعٍ آخـر. وتحتـرم      ،أو الثـروة  ،أو املنشـأ القـومي أو االجتمـاعي    ،السياسي
  املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للسجناء.  

تأخـذ إدارات السـجون يف    ،بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز يف املمارسة العمليـة   - ٢  
وخصوصاً الفئات األضعف يف بيئـات السـجون. ومـن     ،االعتبار االحتياجات الفردية للسجناء

وجيب أالَّ ينظـر   ،الالزم اتخاذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي االحتياجات اخلاصة
  بري على أا تدابري تنطوي على متييز.إىل تلك التدا

  
  ٣القاعدة 

إنَّ احلــبس وغــريه مــن التــدابري الــيت تفضــي إىل عــزل األشــخاص عــن العــامل اخلــارجي     
 تدابري مؤملـة مـن حيـث إـا تسـلب الفـرد حقَّـه يف تقريـر مصـريه حبرمانـه مـن حريتـه. ولـذلك             

أن يفـاقم   ،أو احلفـاظ علـى االنضـباط    إالَّ يف حـدود مـربرات العـزل    ،ينبغي لنظـام السـجون   ال
  من املعاناة املالزمة ملثل هذه احلال.

  
  ٤القاعدة 

ترمي عقوبة احلبس وغريها من تدابري حرمان األشـخاص مـن حريتـهم بصـفة       - ١  
سـبيل إىل حتقيـق    أساسية إىل محاية اتمع من اجلرمية واحلد من حـاالت معـاودة اإلجـرام. وال   

إىل  ،حــىت أقصــى مــدى مســتطاع  ،إذا اســتخدمت فتــرة احلــبس للوصــول  هــذين الغرضــني إالَّ
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حبيـث يتمكَّنـون مـن     ،ضمان إعادة إدماج أولئك األشـخاص يف اتمـع بعـد إطـالق سـراحهم     
  العيش معتمدين على أنفسهم يف ظلِّ احترام القانون.  

ة ينبغـي إلدارات السـجون والسـلطات املختصـ     ،سعياً إىل حتقيق ذلك الغـرض   - ٢  
فضـالً عـن األشـكال األخـرى مـن املسـاعدة املناسـبة         ،أن توفِّر التعليم والتدريب املهين والعمل

ــة ــي     ،واملتاحـ ــي والروحـ ــابع اإلصـــالحي واألخالقـ ــاعدة ذات الطـ ــكال املسـ ــك أشـ ــا يف ذلـ مبـ
واالجتماعي والصحي والرياضي. وينبغي تقـدمي مجيـع هـذه الـربامج واألنشـطة واخلـدمات مبـا        

  قتضيات املعاملة الفردية للسجناء.يتماشى مع م
  

  ٥القاعدة 

ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إىل أن يقلِّــص إىل أدىن حــد مــن الفــوارق بــني    - ١  
وهي فوارق من شأا أن ـبط حبـس املسـؤولية لـدى السـجناء أو       ،حياة السجن واحلياة احلرة

  باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية.  
السجون مجيع الترتيبات التيسـريية والتعـديالت املعقولـة لضـمان     يئ إدارات   - ٢  

معيشة السجناء ذوي اإلعاقـات البدنيـة أو العقليـة أو غريهـا مـن اإلعاقـات يف السـجن بشـكل         
  كامل وفعال على أساس من املساواة.

  
  إدارة ملفات السجناء

  ٦القاعدة 

ارة ملفـات السـجناء. وجيـوز    يوضع يف أي مكان يحبس فيه أشخاص نظام موحد إلد  
أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجالت أو سـجال صـفحاته مرقمـة وموقَّعـة.     
وتطبــق إجــراءات لضــمان وجــود مســار تتبــع مــأمون ملراجعــة البيانــات وملنــع االطِّــالع علــى     

  املعلومات املتضمنة يف النظام أو تعديلها دون إذن.
  

  ٧القاعدة 

يقبل إدخال أي شخص يف السـجن دون أمـر حـبس مشـروع. وتـدخل املعلومـات        ال  
  :التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجنيٍ السجن  

مبـا يراعـي اهلويـة اجلنسـانية      ،معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويته املميـزة   (أ)  
  اليت يراها لنفسه؛

  عليه؛    سؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبضاملأسباب سجنه والسلطة   (ب)    
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  وكذلك يوم وساعة أي نقل؛   ،يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه  (ج)    
  أي إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛    (د)    
  قائمة مبمتلكاته الشخصية؛    (ه)    
وأعمـارهم  أمسـاء أوالده   ،حسـب االقتضـاء   ،مبـا يف ذلـك   ،أمساء أعضاء أسرته  (و)  

  ومكام ووضعهم من حيث احلضانة أو الوصاية؛
  السجني.  الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباءبيانات االتصال يف حاالت   (ز)    

  
  ٨القاعدة 

 ،تــدخل املعلومــات التاليــة يف نظــام إدارة ملفــات الســجناء أثنــاء وجــودهم يف الســجن  
  حسب االقتضاء:

مبـا يف ذلـك تـواريخ جلسـات احملـاكم       ،لقضـائية املعلومات املتعلقة بالـدعوى ا   (أ)  
  والتمثيل القانوين؛

  التقييم األويل وتقارير التصنيف؛    (ب)    
  املعلومات املتصلة بالسلوك واالنضباط؛    (ج)    
مبــا يف ذلــك االدعــاءات املتعلقــة بالتعــذيب وغــريه مــن  ،الطلبــات والشــكاوى  (د)  

  مل تكن ذات طابع سري؛    ، ماالالإنسانية أو املهينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  معلومات بشأن فرض اجلزاءات التأديبية؛    (ه)    
 ،حاالت وفـاة  واألسباب اخلاصة بأي إصابات أومعلومات بشأن املالبسات   (و)  

  واجلهة اليت نقل إليها الرفات يف حالة الوفاة.
  

  ٩القاعدة   

يتــاح  وال ٨ و ٧ت املشــار إليهــا يف القاعــدتني   يحــافَظ علــى ســرية مجيــع الســجال      
االطِّالع عليها إالَّ ملن تستدعي مسؤوليام املهنية ذلك. ويسمح لكلِّ سـجني بـاالطِّالع علـى    

 ،رهناً بأي تعـديالت حتريريـة مصـرح ـا مبقتضـى التشـريعات الداخليـة        ،السجالت املتعلقة به
  ية من هذه السجالت عند إطالق سراحه.  ويكون من حقِّه احلصول على نسخة رمس
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  ١٠القاعدة 

تســتخدم نظــم إدارة ملفــات الســجناء أيضــاً الســتخالص بيانــات موثــوق ــا عــن           
 ،مبـا يف ذلـك معـدالت اإلشـغال     ،االجتاهات املتعلقـة بالسـجناء وخصـائص احليـاة يف السـجون     
  من أجل وضع أساس الختاذ القرارات باالستناد إىل أدلة.  

  
  فصل بني الفئاتال

  ١١القاعدة 

توضع فئات السـجناء املختلفـة يف مؤسسـات خمتلفـة أو أجـزاء خمتلفـة مـن املؤسسـات           
مع مراعـاة جنسـهم وعمـرهم وسـجل سـوابقهم واألسـباب القانونيـة الحتجـازهم ومتطلبـات          

  معاملتهم. ومن أجل ذلك:
وحـني تكـون    ؛يف مؤسسـات خمتلفـة   ،بقدر اإلمكان ،يسجن الرجال والنساء  (أ)  

يتحــتم أن يكــون جممــوع األمــاكن املخصصــة   ،هنــاك مؤسســة تســتقبل اجلنســني علــى الســواء 
  للنساء منفصالً كليا؛

  يفصل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء املدانني؛  (ب)    
يفصل املسجونون بسبب الديون وغريهم من املسجونني ألسباب مدنيـة عـن     (ج)  

  جنائية؛ املسجونني بسبب جرمية
  يفصل األحداث عن البالغني.  (د)    

  
  أماكن االحتجاز

  ١٢القاعدة 

جيوز أن يوضـع يف الواحـدة    ، الحيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم  - ١  
أن  ،كاالكتظــاظ املؤقَّــت ،منـها أكثــر مــن ســجني واحــد لــيالً. فـإذا حــدث ألســباب اســتثنائية  

يتفادى وضع سـجينني اثـنني    ،اخلروج عن هذه القاعدة اضطُرت اإلدارة املركزية للسجون إىل
  يف زنزانة أو غرفة فردية.

جيب أن يشغلها سجناء يختـارون بعنايـة مـن حيـث      ،حيثما تستخدم املهاجع  - ٢  
قدرم على التعاشر يف هذه الظروف. وجيب أن يظلَّ هؤالء ليالً حتت رقابـة مسـتمرة مالئمـة    

  لطبيعة املؤسسة.
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  ١٣القاعدة 
مجيـع   ،حجـرات النـوم لـيالً    ال سـيما و ،توفَّر جلميع الغرف املعدة السـتخدام السـجناء    

وخصوصـاً مـن حيـث حجـم      ،مع احلـرص علـى مراعـاة الظـروف املناخيـة      ،املتطلَّبات الصحية
والتهوية.  صة لكلِّ سجني واإلضاءة والتدفئةاهلواء واملساحة الدنيا املخص  

  
  ١٤القاعدة 
  يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا: يف أي مكان  
جيب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكِّن السجناء من استخدام الضـوء    (أ)  

ــراءة والعمــل  ــيح دخــول اهلــواء النقــي ســواء      ،الطبيعــي يف الق ــى حنــو يت ــةً عل وأن تكــون مركَّب
  وجدت وية صناعية أَم ال؛

اعية كافيةً لتمكني السـجناء مـن القـراءة والعمـل     جيب أن تكون اإلضاءة الصن  (ب)  
  دون إرهاق نظرهم.

  
  ١٥القاعدة 
جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كلِّ سجني مـن قضـاء حاجاتـه الطبيعيـة عنـد        

  الضرورة وبصورة نظيفة والئقة.
  

  ١٦القاعدة 
لِّ جيــب أن تتــوفَّر مرافــق االســتحمام واالغتســال بالــدش حبيــث يكــون يف مقــدور كــ     

بالقـدر الـذي    ،بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ،سجني ومفروضاً عليه أن يستحم أو يغتسل
على أالَّ يقلَّ ذلك عن مـرة واحـدة    ،تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل واملوقع اجلغرايف للمنطقة

  يف األسبوع يف مناخ معتدل.
  

  ١٧القاعدة 
       واحملافظـة علـى    ،د عليهـا السـجناء بانتظـام   جيب صيانة مجيـع أجـزاء السـجن الـيت يتـرد

  نظافتها التامة يف كلِّ حني.
  

  النظافة الشخصية

  ١٨القاعدة 

ومـن أجـل ذلـك     ،جيب أن تفرض على السـجناء العنايـة بنظافتـهم الشخصـية      - ١  
  جيب أن يوفَّر هلم املاء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.
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حلفاظ علـى مظهـر مناسـب يسـاعدهم علـى احتـرام       بغية متكني السجناء من ا  - ٢  
وتتــاح للــذكور إمكانيــة  ،يــزود الســجن بالتســهيالت الالزمــة للعنايــة بالشــعر والــذقن ،ذواــم

  احلالقة بانتظام.
  

  الثياب ولوازم السرير

  ١٩القاعدة 

يسمح له بارتداء ثيابه اخلاصـة جيـب أن يـزود مبجموعـة ثيـاب       ال كلُّ سجني  - ١  
للمنــاخ وكافيــة للحفــاظ علــى عافيتــه. وال جيــوز يف أي حــال أن تكــون هــذه الثيــاب    مناســبة

  مهينةً أو حاطَّةً بالكرامة.
جيب أن تكون مجيع الثياب نظيفـةً وأن حيـافظ عليهـا يف حالـة جيـدة. وجيـب         - ٢  

  تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوترية الضرورية للحفاظ على الصحة.
ــاخلروج مــن الســجن لغــرض     ،تثنائيةيف حــاالت اســ  - ٣   حــني يســمح للســجني ب

  تستلفت األنظار.  ال يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى ،مرخص به
  

  ٢٠القاعدة 

تتخـذ لـدى دخـوهلم السـجن ترتيبـات       ،حـني يسـمح للسـجناء بارتـداء ثيـام اخلاصـة        
  لضمان نظافتها وصالحيتها لالرتداء.

  
  ٢١القاعدة 

بسـرير فـردي ولـوازم هلـذا السـرير       ،وفقاً للمعايري احملليـة أو الوطنيـة   ،يزود كلُّ سجني  
وتســتبدل يف  ،ويحــافَظ علــى لياقتــها ،تكــون نظيفــةً لــدى تســليمه إياهــا ،خمصصــة لــه وكافيــة

  مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها.
  

  الطعام

  ٢٢القاعدة 

ــجون    - ١   ــوفِّر إدارة السـ ــجني تـ ــل سـ ــام   يف  ،لكـ ــة طعـ ــادة، وجبـ ــاعات املعتـ السـ
  والتقدمي.  ه، جيدة النوعية وحسنة اإلعدادقيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقوا  ذات

  توفَّر لكل سجني إمكانية احلصول على ماء صاحل للشرب كلَّما احتاج إليه.  - ٢  
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  التمارين الرياضية

  ٢٣القاعدة 

يف عمل يف اهلواء الطلق احلق يف سـاعة علـى األقـل    لكل سجني غري مستخدم   - ١  
  بذلك.  يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس يف كلِّ يوم ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة

للســجناء  ،خــالل الفتــرة املخصصــة للتمــارين  ،تــوفَّر تربيــةٌ رياضــية وترفيهيــة   - ٢  
 ،ضــعهم الصــحي. وجيــب أن يــوفَّر هلــماألحــداث وغريهــم ممــن يســمح هلــم بــذلك عمــرهم وو

  املكان واملنشآت واملعدات الالزمة. ،حتقيقاً هلذا الغرض
  

  خدمات الرعاية الصحية

  ٢٤القاعدة 

تتــولَّى الدولــة مســؤولية تــوفري الرعايــة الصــحية للســجناء. وينبغــي أن حيصــل     - ١  
ي أن يكـون هلـم احلـق يف    وينبغـ  ،السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية املتـاح يف اتمـع  

  احلصول على اخلدمات الصحية الضرورية جماناً ودون متييز على أساس وضعهم القانوين.
ينبغــي أن تــنظَّم اخلــدمات الصــحية مــن خــالل عالقــة وثيقــة بــاإلدارة العامــة      - ٢  

ريوس مبـا يف ذلـك فيمـا خيـص فـ      ،للصحة العمومية وبطريقة تضمن استمرارية العالج والرعايـة 
  للمخدرات.  املُعدية األخرى، وكذلك االراننقص املناعة البشرية والسل واألمراض 

  
  ٢٥القاعدة 

جيب أن يكون يف كلِّ سـجن دائـرة خلـدمات الرعايـة الصـحية مكلَّفـة بتقيـيم          - ١  
ــها وحتســينها      ــا ومحايت ــة للســجناء وتعزيزه ــة والعقلي ــام خــاص    ،الصــحة البدني ــالء اهتم ــع إي م

الذين لديهم احتياجات إىل رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعـوق   للسجناء
  إعادة تأهيلهم.

  ٢ -   صــات يضــمد التخصتتــألَّف دائــرة خــدمات الرعايــة الصــحية مــن فريــق متعــد
يكفـي مـن    اللية إكلينيكية تامة، وتضم مـا عدداً كافياً من األفراد املؤهلني الذين يعملون باستق

ب أن تتــاح لكــلِّ ســجني خــدمات طبيــب ــــي. وجيــــب النفســــس والطــــي علــم النفــــرة فــــخب
  أسنان مؤهل.
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  ٢٦القاعدة 

تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهد ملفـات طبيـة فرديـة دقيقـة       - ١  
اًء علــى ويســمح جلميــع الســجناء بــاالطِّالع علــى ملفــام بنــ ،وحمدثــة وســرية جلميــع الســجناء

  طلبهم. وللسجني أن يفوض لطرف ثالث االطِّالع على ملفه الطبي.  
حتال امللفات الطبية إىل دائرة خدمات الرعايـة الصـحية يف املؤسسـة املسـتقبِلة       - ٢  

  لدى نقل السجني وحتاط بالسرية الطبية.  
  

  ٢٧القاعدة 

لرعايــة الطبيــة يف   تكفــل مجيــع الســجون إمكانيــة احلصــول الفــوري علــى ا        - ١  
احلاالت العاجلة. أما السجناء الذين تتطلَّب حـاالم عنايـةً متخصصـة أو جراحـة فينقلـون إىل      

حـني تتـوفَّر يف السـجن دائـرة      ،مؤسسات متخصصة أو إىل مستشفيات مدنيـة. ومـن الواجـب   
ــى مرافــق مستشــفى     ــه تشــتمل عل ــة خاصــة ب مــن أن تكــون مــزودةً مبــا يكفــي    ،خــدمات طبي

  املوظفني واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء املُحالني إليها.  
 ،ال جيوز إالَّ الختصاصيي الرعاية الصحية املسؤولني اختاذ قـرارات إكلينيكيـة    - ٢  

  وال جيوز ملوظفي السجون غري الطبيني إلغاء تلك القرارات وال جتاهلها.  
  

  ٢٨القاعدة 

ون النسـاء بـاملرافق اخلاصـة الضـرورية لتـوفري الرعايـة والعـالج قبـل الـوالدة          تزود سـج   
ترتيبـات لـوالدة األطفـال يف مستشـفى خـارج السـجن. ويف        ،حيثمـا أمكـن   ،وبعـدها. وتتخـذ  

  يسجل ذلك يف شهادة امليالد.    ، الحالة والدة طفلٍ داخل السجن
  

  ٢٩القاعدة 

سماح للطفل بالبقاء مـع أحـد والديـه يف السـجن     يستند يف اختاذ قرار بشأن ال  - ١  
 ،إىل مصلحة الطفل الفُضلى. ويف حال السـماح ببقـاء األطفـال يف السـجن مـع أحـد الوالـدين       

  يلي:    ما تتخذ ترتيبات لتأمني
ــون       (أ)   ــة األطفــال يقــوم عليهــا أشــخاص مؤهل ــة لرعاي ــة أو خارجي مرافــق داخلي

  حتت رعاية والديهم؛   يكونون  ال يودع األطفال فيها عندما
مبـا يف ذلـك الفحـص الصـحي عنـد       ،خدمات رعاية صحية خاصـة باألطفـال    (ب)  

  الدخول ورصد منوهم باستمرار من قبل متخصصني.  
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  ال يعامل األطفال الذين يرافقون أحد والديهم يف السجن إطالقاً كسجناء.    - ٢    
  

  ٣٠القاعدة 

بغــض النظــر عــن  ،رعايــة الصــحية املــؤهلنيأو غــريه مــن اختصاصــيي ال ،يقــوم طبيــب  
مبقابلة كل سجني والتحدث إليه وفحصه يف أقـرب وقـت    ،تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له

د ذلــك. ويــوىل اهتمــام ــــرورة بعــــت الضــــمث كلمــا اقتض ،ه الســجن أوالًــــد دخولــــن بعــــممك
  خاص ملا يلي:

ع التــدابري الالزمــة ــــة واختــاذ مجيــــلصحية اــــن الرعايــــات مــــد االحتياجــــحتدي  (أ)  
  لتقدمي العالج؛  

ــل           ب)(   ــه قب ــد تعرضــوا ل ــدون ق ــد يكــون الســجناء الواف ــة ق ــين أي ســوء معامل تب
  السجن؛    دخوهلم

 ،دوث توتر نفسي أو غريه بسـبب واقعـة السـجن   ــات على حــتبين أي عالم  (ج)  
خماطر االنتحار أو إيذاء النفس واألعراض الناجتـة عـن    ،احلصر ال على سبيل املثال ،مبا يف ذلك

يناسـب مـن التـدابري     مـا  االنقطاع عن تعاطي املخدرات أو األدوية أو الكحوليات؛ واختاذ كلِّ
  الفردية أو العالجية؛  

الترتيـب للعـزل اإلكلينيكـي     ،يف حالة االشتباه بإصابة سجناء بأمراض معديـة   (د)  
  ء السجناء خالل فترة العدوى؛  والعالج املالئم هلؤال

ــاركة يف      (ه)   ــية واملشـ ــارين الرياضـ ــة التمـ ــجناء للعمـــل وممارسـ ــة السـ حتديـــد لياقـ
  حسب االقتضاء. ،األنشطة األخرى

  
  ٣١القاعدة 

إمكانيـة   ،وعند االقتضاء لغريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني ،تتاح للطبيب  
ومجيع السجناء الـذين يشـكون مـن مشـاكل متعلقـة       ،ملرضىالوصول يوميا إىل مجيع السجناء ا

وأي سـجني يســترعى انتبـاههم إليــه علـى وجــه     ،بالصـحة البدنيـة أو العقليــة أو اإلصـابة بــأذى   
  تامة.    مجيع الفحوص الطبية يف سرية خاص. وتجرى

  
  ٣٢القاعدة 

 ،لصـــحيةأو غـــريه مـــن اختصاصـــيي الرعايـــة ا ،حتكُـــم العالقـــةَ بـــني الطبيـــب  - ١  
 وخصوصـاً  ،ة اليت تنطبـق علـى املرضـى يف اتمـع    ــة واملهنيــس املبادئ األخالقيــاء نفــوالسجن

  يلي:  ما
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واجــب محايــة الصــحة البدنيــة والعقليــة للســجناء ووقايتــهم مــن األمــراض           (أ)  
  ومعاجلتها على أسس طبية إكلينيكية فقط؛  

ما يتعلق بصحتهم واملوافقة املسـتنرية فيمـا   التقيد باستقاللية السجناء الذاتية في  (ب)  
  خيص العالقة بني الطبيب واملريض؛  

مل يـؤد ذلـك إىل خطـر حقيقـي ووشـيك       ، مـا احترام سـرية املعلومـات الطبيـة     (ج)  
  يهدد بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه؛  

يف أفعــال قــد  ،ســواء بشــكل فاعــل أو غــري فاعــل  ،احلظــر املطلــق للمشــاركة   (د)  
مبـا يف   ،املهينـة  عقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو   تشكِّل تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملـة أو ال 

مثل إزالة خاليـا أو أنسـجة مـن     ،ذلك التجارب الطبية أو العلمية اليت قد تضر بصحة السجني
  جسم السجناء أو نزع أعضائهم.

بنـاًء   ،السـماح للسـجناء   جيـوز  ،(د) مـن هـذه القاعـدة    ١دون مساس بالفقرة   - ٢  
باملشــاركة يف التجــارب اإلكلينيكيــة  ،علـى موافقتــهم احلــرة واملســتنرية ووفقــاً للقــانون املنطبــق 

إذا كان املتوقع أن تفيدهم صحيا فائـدة مباشـرة    ،والبحوث الصحية األخرى املتاحة يف اتمع
  ويهم.  لذ  أعضاء  اليا أو أنسجة من جسمهم أووبالتربع خب ،ومعتربة

  
  ٣٣القاعدة 
ة البدنيـة  ــــ أى أنَّ الصحـــ كلَّمـا ارت السجـــن  ر ــراً إىل مديــب أن يقدم تقريــى الطبيـعل  

قــد تضــررت أو ستتضــرر مــن جــراء اســتمرار ســجنه أو مــن جــراء أي   مــا أو العقليــة لســجنيٍ
  ظرف من ظروف السجن.  

  
  ٣٤القاعدة 
الصــحية أثنــاء فحــص ســجني لــدى دخولــه الســجن أو  إذا تبــين الختصاصــيي الرعايــة  

أثناء تقدمي الرعاية الطبية له الحقاً وجود أي عالمـات تعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو       
وجـب علـيهم توثيـق هـذه احلـاالت وإبـالغ السـلطة         ،العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة  

ية أو اإلدارية أو القضائية املختصـق الضـمانات اإلجرائيـة الصـحيحة مـن أجـل        الطبطبـا. وت ة
  عدم تعريض السجني أو األشخاص املرتبطني به ملخاطر منظورة تسبب األذى.

  
  ٣٥القاعدة 

ــيش         - ١   ــى إجــراء التفت ــة عل ــة املختص ــة الصــحة العمومي ــب أو هيئ يواظــب الطبي
  فيما يتعلق مبا يلي:  السجن وتقدمي املشورة إىل مدير 
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  كم الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛  (أ)  
  مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛  (ب)  
  حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛    (ج)  
  مدى مالءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛    (د)  
البدنيـــة والرياضـــة إذا مل يكـــن مثَّـــة مـــدى التقيـــد بالقواعـــد املتعلقـــة بالتربيـــة   (ه)  

  متخصصون قائمون على هذه األنشطة.  
ه مــن مشــورة وتقــارير وفقــاً    يــرد إليــ  مــا يأخــذ مــدير الســجن يف االعتبــار     - ٢  

ويتخـذ خطـوات فوريـة إلعمـال اآلراء والتوصـيات       ،٣٣من هذه القاعدة والقاعـدة   ١ للفقرة
كــن تلــك اآلراء أو التوصــيات واقعــةً يف نطــاق اختصــاص  املشــار ــا يف التقــارير. أمــا إذا مل ت 

مشــفوعاً بــآراء أو  ،فعليــه أن يرفــع فــوراً تقريــراً برأيــه الشخصــي   ،يتفــق معهــا املــدير أو إذا مل
  إىل سلطة أعلى. ،توصيات الطبيب املسؤول أو هيئة الصحة العمومية املختصة

  
  القيود واالنضباط واجلزاءات

  ٣٦القاعدة 

اظ على االنضباط والنظام دون جتاوز احلد الالزم من القيود لضمان سـالمة  جيب احلف  
  التنظيم.  أمان وحتقيق حياة جمتمعية جيدةاالحتجاز وتسيري شؤون السجن ب

  
  ٣٧القاعدة 

تكـون األمـور التاليـة مرهونـةً دومـاً مبـا تـأذن بـه أحكـام القـانون أو اللـوائح التنظيميــة              
ة:  للسلطة اإلدارية املختص  

  السلوك الذي يشكِّل خمالفةً تأديبية؛    (أ)  
  أنواع اجلزاءات التأديبية اليت جيوز فرضها ومدا؛    (ب)  
  السلطة املختصة بتوقيع هذه العقوبات؛    (ج)  
مثـل   ،أي شكل مـن أشـكال الفصـل غـري الطـوعي عـن عمـوم نـزالء السـجن           (د)  

سـواء كـان    ،ايـة اخلاصـة أو اإلقامـة املقيـدة    احلبس االنفرادي والعـزل والتفريـق ووحـدات الرع   
ذلـك مـن بــاب العقوبـة التأديبيــة أو احملافظـة علــى النظـام واألمــن، مبـا يف ذلــك إصـدار سياســات        

  رفعه.  وإجراءات حتكم استخدام ومراجعة تطبيق أي شكل من أشكال الفصل غري الطوعي أو
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  ٣٨القاعدة 

بآليـات منـع نشـوب     ،قدر املستطاع ،نةتشجع إدارات السجون على االستعا  - ١  
زاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن  أو أي آليــات بديلــة أخــرى لتســوية الــن ،أو الوســاطة ،زاعــات الــن

  زاعات.   وقوع املخالفات التأديبية أو من أجل تسوية الن
يلـزم مـن    مـا  تتخذ إدارة السجن حيال كـل سـجني خيضـع أو خضـع للفصـل       - ٢  

ثار الضارة احملتملة هلذا النوع من احلبس عليه وعلى جمتمعـه إثـر إطـالق    تدابري للتخفيف من اآل
  سراحه من السجن.

  
  ٣٩القاعدة 

ال يعاقَــب أي ســجني إالَّ وفقــاً ألحكــام القــانون أو اللــوائح التنظيميــة املشــار    - ١  
ــدة   ــا يف القاع ــة. وال    ٣٧إليه ــراءات القانوني ــادئ اإلنصــاف وســالمة اإلج ــداً أ  ومب ــوز أب ن جي

  يعاقَب سجني مرتني على نفس الفعل أو املخالفة.
على إدارات السجون أن تراعي التناسب بـني اجلـزاء التأديبــي واملخالفـة الـيت        - ٢  

وعليهـا أن حتـتفظ بسـجالت سـليمة جلميـع اجلـزاءات التأديبيـة         ،تستوجب فرض ذلـك اجلـزاء  
  املفروضة.  

ت تأديبيـة يف مـدى وكيفيـة    على إدارات السجون أن تنظر قبـل فـرض جـزاءا     - ٣  
إسهام مـرض السـجني العقلـي أو إعاقـة منـوه يف سـلوكه ويف ارتكابـه املخالفـة أو الفعـل الـذي           
يستوجب اجلزاء التأديبــي. وال جيـوز إلدارات السـجون معاقبـة سـجني علـى أي سـلوك يعتـرب         

  نتيجة مباشرة ملرض السجني العقلي أو إعاقته الذهنية.
  

  ٤٠القاعدة 

يف عمــل ينطــوي علــى  ،يف خدمــة الســجن ،ال جيــوز أن يســتخدم أي ســجني  - ١  
  صفة تأديبية.

جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنـو يعيـق حسـن أداء نظـم قائمـة       ، المع ذلك  - ٢  
رياضــية  مســؤوليات اجتماعيــة أو تثقيفيــة أوتنــاط يف إطارهــا أنشــطة أو  ،علــى احلكــم الــذايت

  العالج.  جناء منظَّمني يف جمموعات ألغراضبس ،حتت إشراف اإلدارة ،حمددة
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  ٤١القاعدة 

تبلَّغ السـلطة املختصـة فـوراً بـأي ادعـاء بارتكـاب سـجني ملخالفـة تسـتوجب            - ١  
  مربر له.    ال وعلى تلك السلطة أنْ حتقِّق يف األمر دون إبطاء ،التأديب
ة االامــات املوجهــة إلــيهم يبلَّــغ الســجناء دون إبطــاء وبلغــة يفهموــا بطبيعــ   - ٢  

  يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم.    ما ويمنحون
يســمح للســجناء بالــدفاع عــن أنفســهم شخصــيا أو عــن طريــق املســاعدة            - ٣  

وخصوصـاً يف احلـاالت الـيت تتعلـق بتـهم تأديبيـة        ،القانونية عندما تتطلَّب مصلحة العدالة ذلك
 ،التحــدث ــا غــة املســتخدمة يف جملــس التأديــب أولســجناء فهــم اللتعــذَّر علــى ا خطــرية. وإذا

  وجب أن يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل.  
ــا    - ٤   ــة قضــ ــاس مراجعــ ــة اللتمــ ــجناء فرصــ ــة تتــــاح للســ ــات التأديبيــ ئية للعقوبــ
  عليهم.    املفروضة
حيـق لـه احلصـول     ،يف حال حماكمـة سـجني علـى جرميـة متثِّـل إخـالالً بالنظـام         - ٥  

ــدعاوى         ــى ال ــق عل ــة التطبي ــة الواجب ــة القانوني ــاة األصــول اإلجرائي ــع ضــمانات مراع ــى مجي عل
  مبا يف ذلك إمكانية االستعانة مبحامٍ دون قيود.   ،اجلنائية

  
  ٤٢القاعدة 

تطبــق علــى مجيــع الســجناء دون اســتثناء الظــروف املعيشــية العامــة الــيت تتناوهلــا هــذه      
تعلقــة بالضــوء والتهويــة ودرجــة احلــرارة والصــرف الصــحي  مبــا يف ذلــك الشــروط امل ،القواعــد

والتغذية ومياه الشـرب وإمكانيـة اخلـروج إىل اهلـواء الطلـق وممارسـة الرياضـة البدنيـة والنظافـة          
  الشخصي.  القدر الكايف من احليز املكاينالشخصية والرعاية الصحية و

  
  ٤٣القاعدة   

لقيود أو اجلزاءات التأديبيـة إىل حـد   ال جيوز بأي حال من األحوال أن تصل ا  - ١  
التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة. وتحظَــر   

  املمارسات التالية على وجه اخلصوص:
  احلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمى؛ (أ)  
  احلبس االنفرادي املطول؛ (ب) 
  مظلمة أو مضاءة دون انقطاع؛حبس السجني يف زنزانة  (ج)  
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  الشرب؛  مياه  يقدم للسجني من الطعام أو  ما العقاب البدين أو خفض كمية (د)  
  العقاب اجلماعي. (ه)  
  ال جيوز أبداً أن تستخدم أدوات تقييد احلرية كعقوبة تأديبية. - ٢  
ــع الســجناء مــن     ال جيــوز أن   - ٣   ــد من ــدابري التقيي ــة أو ت تتضــمن اجلــزاءات التأديبي

االتصال بأسرهم. وال جيوز تقييد سـبل االتصـال األسـري إالَّ لفتـرة زمنيـة حمـدودة ويف أضـيق        
  حدود الزمة حلفظ األمن والنظام.

  
  ٤٤القاعدة   

اعة أو سـ  ٢٢القواعـد إىل حـبس السـجناء ملـدة     يشري احلبس االنفرادي يف سياق هذه   
احلـبس االنفـرادي املطـول     ء اتصال ذي معىن مع الغـري. ويشـري  أكثر يف اليوم دون سبيل إلجرا

  متتالية.  يوماً  عشر  دي ملدة تزيد على مخسةإىل احلبس االنفرا
  

  ٤٥القاعدة 

ال يستخدم احلبس االنفرادي إالَّ يف حـاالت اسـتثنائية كمـالذ أخـري وألقصـر        - ١  
ومبقتضــى تصـريح مــن سـلطة خمتصــة. وال    ،هنــاً مبراجعـة مســتقلة للحالـة  فتـرة ممكنــة ويكـون ر  

  يفرض استناداً إىل احلكم الصادر يف حق السجني.
يحظَر فرض احلبس االنفرادي علـى السـجناء ذوي اإلعاقـة العقليـة أو البدنيـة        - ٢  

حلـبس  إذا كان من شـأن هـذه التـدابري أن تـؤدي إىل تفـاقم حالتـهم. وينطبـق حظـر اسـتخدام ا         
علــى النحــو املشــار إليــه يف  ،االنفــرادي والتــدابري املماثلــة عنــدما يتعلــق األمــر بنســاء أو أطفــال

  .)٢٨(اجلنائية  ها يف جمال منع اجلرمية والعدالةاملتحدة وقواعد  معايري األمم
  

  ٤٦القاعدة 

ور يف فــرض التــدابري التأديبيــة جيــب أالَّ يكــون ملــوظفي الرعايــة الصــحية أي د - ١  
غريها مـن التـدابري املقيـدة. غـري أنـه جيـب علـيهم أن يولـوا اهتمامـاً خاصـا لصـحة السـجناء              أو

وذلك من خالل عدة سبل منـها زيـارة    ،اخلاضعني ألي شكل من أشكال الفصل غري الطوعي

_______________ 

  مــــن قواعــــد األمــــم املتحــــدة بشــــأن محايــــة األحــــداث اــــردين مــــن حريتــــهم  ٦٧انظــــر القاعــــدة  )٢٨(
االحتجازيـة   من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غـري  ٢٢، املرفق)؛ والقاعدة ٤٥/١١٣(القرار 

 املرفق).  ،٦٥/٢٢٩للمجرمات (قواعد بانكوك) (القرار 
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هؤالء السجناء يوميا وتقدمي املساعدة الطبية والعالج على حنـو فـوري بنـاًء علـى طلـب هـؤالء       
  لسجناء أو طلب موظفي السجن.ا

عـن أي آثـار   السـجن  على موظفي الرعاية الصحية املسارعة إىل إبـالغ مـدير     - ٢  
سلبية جلزاءات تأديبية أو غريها من التدابري املقيدة على الصـحة البدنيـة أو العقليـة ألي سـجني     

ا ضـــرورة إلائهـــا وإعـــالم املـــدير إذا وجـــدو ،خيضـــع هلـــذا النـــوع مـــن اجلـــزاءات أو التـــدابري
  تعديلها ألسباب تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.  أو

خيول موظفو الرعاية الصحية صالحية مراجعة حـاالت الفصـل غـري الطـوعي       - ٣  
للسجناء والتوصية بإدخال تغيريات لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إىل تفـاقم احلالـة الصـحية    

  .أو اإلعاقة العقلية أو البدنية للسجني
  

  أدوات التقييد

  ٤٧القاعدة 

يحظــر اســتخدام السالســل واألصــفاد وأدوات التقييــد األخــرى الــيت تكــون      - ١  
  بطبيعتها مهينة أو مؤملة.  

أما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فـال تسـتخدم إالَّ عنـدما جييزهـا القـانون        - ٢  
  التالية:    ويف الظروف

شريطة أن تفَـك حـني مثـول     ،سجني خالل نقلهكتدبري لالحتراز من هرب ال  (أ)  
  السجني أمام سلطة قضائية أو إدارية؛  

إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجـاح السـجني    ،بأمر من مدير السجن  (ب)  
ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغريه أو مـن التسـبب يف خسـائر ماديـة؛ وعلـى املـدير يف مثـل        

طبيـب أو غـريه مـن اختصاصـيي الرعايـة الصـحية املـؤهلني إىل ذلـك فـوراً          هذه احلالة أن ينبه ال
  وأن يبلِّغ به السلطة اإلدارية األعلى.  

  
  ٤٨القاعدة 

مـن   ٢تنطبق املبادئ التالية إذا أجيز فـرض أدوات تقييـد احلريـة وفقـاً للفقـرة        - ١  
  :٤٧  القاعدة

ر اسـتخدام شـكل أخـف وطـأة مـن      ال تفرض أدوات تقييد احلرية إالَّ إذا تعـذَّ   (أ)  
  أشكال السيطرة للتصدي بفعالية للمخاطر الناشئة عن احلركة غري املقيدة؛  
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هـو ضـروري ومتـاح علـى حنـو       مـا  ال يستخدم من أساليب التقييـد إالَّ أخـف    (ب)  
  وطبيعتها؛    ني يف ضوء مستوى املخاطر القائمةمعقول للسيطرة على حركة السج

وجيـب رفعهـا عـن السـجني      ،أدوات تقييد احلرية إالَّ للفترة الالزمـة ال تفرض   (ج)  
  ميكن بعد زوال اخلطر املتوقَّع من احلركة غري املقيدة.    ما بأسرع

ال تستخدم أدوات تقييد احلرية البتة مـع النسـاء أثنـاء املخـاض وأثنـاء الـوالدة         - ٢  
  وبعد الوضع مباشرة.

  
  ٤٩القاعدة 

الســجن التمــاس احلصــول علــى أســاليب للســيطرة تغــين عــن احلاجــة إىل  ينبغــي إلدارة  
  وتوفري التدريب على استخدام تلك األساليب. ،فرض أدوات تقييد احلرية أو حتد من شدا

  
  تفتيش السجناء والزنازين

  ٥٠القاعدة 

ــيش الســجناء         ــيت حتكــم إجــراءات تفت ــة ال ــوائح التنظيمي جيــب أن تكــون القــوانني والل
لزنازين متوافقةً مع االلتزامـات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل وأن تأخـذ يف احلسـبان املعـايري         وا

مع مراعاة ضرورة ضمان األمن يف السجن. ويجرى التفتيش بطريقـة حتتـرم    ،والقواعد الدولية
فضالً عـن مبـادئ التناسـب     ،الكرامة اإلنسانية املتأصلة للشخص اخلاضع للتفتيش وخصوصيته

  شروعية والضرورة.وامل
  

    ٥١القاعدة 

ــى         ــل دون داع علــ ــه أو التطفُّــ ــجني أو ختويفــ ــرش بســ ــيش للتحــ ــتخدم التفتــ ال يســ
بسـجالت مناسـبة تقيـد فيهـا إجـراءات       ،ألغراض املسـاءلة  ،خصوصيته. وحتتفظ إدارة السجن

وخصوصــاً إجــراءات تفتــيش اجلســد العــاري وتفتــيش جتــاويف اجلســم وتفتــيش          ،التفتــيش
وأي نتــائج يســفر  ،وهويــات القــائمني عليهــا ،اب هــذه اإلجــراءاتــــوكــذلك أسب ،نــــازيالزن

  عنها التفتيش.
  

  ٥٢القاعدة 

مبا يف ذلـك تفتـيش اجلسـد العـاري      ،ال يلجأ إىل إجراءات التفتيش االقتحامي  - ١  
لـى  إالَّ يف حـاالت الضـرورة القصـوى. وتشـجع إدارات السـجون ع      ،وتفتيش جتاويف اجلسـم 

وضــع بــدائل مناســبة للتفتــيش االقتحــامي وعلــى اســتخدام تلــك البــدائل. وجيــب أن تنفَّــذ           
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وأن يتـوىل القيـام ـا موظفـون      ،إجراءات التفتـيش االقتحـامي يف مكـان تتـوفَّر فيـه اخلصوصـية      
  مدربون من نفس جنس السجني.  

ــيش جتــاويف اجلســم إالَّ اختصاصــي      - ٢   ــإجراءات تفت ــام ب ــولَّى القي ــة ال يت و الرعاي
كحــد  ،أو ،الصــحية املؤهلــون خــالف أولئــك املســؤولني يف املقــام األول عــن رعايــة الســجني 

موظفون مدربون تدريباً مناسباً على يد اختصاصيني طبيني طبقاً ملعـايري النظافـة الصـحية     ،أدىن
  والصحة والسالمة.

  
  ٥٣القاعدة 

 ،الصلة باإلجراءات القانونية اخلاصـة ـم   يسمح للسجناء باالطِّالع على الوثائق ذات  
ن احلـــق يف ــــــون إلدارة السجـــــم دون أن يكـــــي حيازـــــا فـــــاظ ـــــأو يســمح هلـــم باالحتف 

  االطالع عليها.
  

  تزويد السجناء باملعلومات وتقدميهم للشكاوى

  ٥٤القاعدة 

  يزود كل سجني فور دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عما يلي:    
  قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية يف السجن؛    أ)(  
ومنها الطرائق املأذون ا لطلـب املعلومـات واحلصـول علـى مشـورة       ،حقوقه  (ب)  

م الطلبـات  ـــ راءات تقديـــ وإج ،ةـــ دة القانونيـــ ج املساعــالل برامــي ذلك من خــمبا ف ،ةـــقانوني
  أو الشكاوى؛  

  اجلزاءات التأديبية السارية؛  مبا يف ذلك  ،واجباته  (ج)  
مجيع املسائل األخرى الالزمة لتمكني السـجني مـن تكييـف نفسـه مـع احليـاة         (د)  

  يف السجن.
  

  ٥٥القاعدة 

بأشــيعِ اللغــات اســتعماالً وفقــاً  ٥٤تتــاح املعلومــات املشــار إليهــا يف القاعــدة    - ١  
فينبغـي مسـاعدته    ،هـذه اللغـات  يفهم أيا مـن   ال الحتياجات نزالء السجن. وإذا كان السجني

  بترمجة املعلومات شفويا.
إذا كان السجني أُميا وجب أن تتلى عليه هذه املعلومات شـفويا. وينبغـي أن     - ٢  

  تقدم املعلومات إىل السجناء ذوي اإلعاقات احلسية بطريقة مالئمة تلبي احتياجام.
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ــارز ملخصــ    - ٣   ات هلــذه املعلومــات يف األمــاكن  تعــرض إدارة الســجن بشــكل ب
  السجن.  املشتركة يف

  
    ٥٦القاعدة 

تتــاح لكــلِّ ســجني فرصــة التقــدم يف أي يــوم بطلبــات أو شــكاوى إىل مــدير     - ١  
  السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله.  

تتاح للسجناء إمكانية تقدمي طلبـات أو شـكاوى إىل مفـتش السـجون خـالل        - ٢  
شــية يف السـجن. وتتــاح للسـجني فرصــة التحـدث مــع املفـتش أو مــع أي موظــف     جولتـه التفتي 

  آخر مكلَّف بالتفتيش حبرية وبسرية تامة دون حضور مدير السجن أو غريه من موظفيه.  
دون رقابـة   ،يسمح لكلِّ سجني بتقدمي طلب أو شـكوى فيمـا يتعلـق مبعاملتـه      - ٣  

ــة ،علـــى فحـــوى ذلـــك  ــائية أو إىل الســـلطات   إىل اإلدارة املركزيـ للســـجون أو الســـلطة القضـ
  التصحيح.    ات املخولة صالحية املراجعة أومبا يف ذلك اجله ،األخرى املختصة

مـن هـذه القاعـدة علـى حمـامي       ٣إىل  ١تنسحب احلقوق الواردة يف الفقرات   - ٤  
جيــوز  ،احلقـوق  السـجني. ويف احلـاالت الـيت يتعـذَّر فيهـا علـى السـجني أو حماميـه ممارسـة هـذه          

  ألحد أفراد أسرة السجني أو ألي شخص آخر ملم بالقضية القيام بذلك.
  

  ٥٧القاعدة 

ويجـاب عنـه دون إبطـاء. ويف حالـة      ،يعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور  - ١  
حيق للشـاكي عـرض ذلـك علـى سـلطة       ،داعي له ال رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخر

  خرى.  قضائية أو سلطة أ
وبطريقـة   ،توضع ضمانات تكفل للسجناء تقدمي الطلبات أو الشكاوى بأمان  - ٢  

سرية إذا طلب الشاكي ذلك. وال جيوز أن يتعرض أي سجني أو أي شخص آخـر مشـار إليـه    
التخويـف أو غـري ذلـك مـن العواقـب       ألي من خمـاطر االنتقـام أو   ٥٦ة من القاعد ٤ يف الفقرة

  ة لتقدميه لطلب أو شكوى.  السلبية نتيج
املعاملــة أو العقوبــة القاســية   تعــالَج ادعــاءات التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب    - ٣  

ــة       أو ــادي جتريــه ســلطة وطني ــة علــى الفــور وتفضــي إىل حتقيــق فــوري حي الالإنســانية أو املهين
  .  ٧١من القاعدة  ٢ و ١مستقلة مبقتضى الفقرتني 
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  االتصال بالعامل اخلارجي  

  ٥٨ القاعدة

باالتصــال بأسـرم وأصــدقائهم   ،يف ظــل الرقابـة الضـرورية   ،يسـمح للسـجناء    - ١  
  على فترات منتظمة على النحو التايل:

باسـتخدام وسـائل االتصـال والوسـائل      ،وحيثما يكون متاحاً ،باملراسلة كتابةً  (أ)  
  اإللكترونية والرقمية وغريها؛  

  باستقبال الزيارات.  (ب)    
  ٢ -  ســـمـــق هـــذا احلـــق دون متييـــز  ،ح بالزيـــارات الزوجيـــةحيثمـــا يطبتـــاح  ،يوت

للسجينات إمكانية ممارسة هذا احلق على قدم املساواة مـع الرجـال. وتوضـع إجـراءات وتـوفَّر      
مـع إيـالء العنايـة الواجبـة      ،أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية لالنتفاع من هذا احلـق 

  مة.للحفاظ على السالمة وصون الكرا
  

    ٥٩القاعدة 
ــة مــن منــازهلم أو أمــاكن إعــادة    ،قــدر املســتطاع ،يــوزع الســجناء   علــى ســجون قريب

  تأهيلهم اجتماعيا.
  

  ٦٠القاعدة 
يكون قبول دخول الزائرين إىل مرفق السـجن رهنـاً مبوافقتـهم علـى اخلضـوع        - ١  

إلدارة السـجن منعـه    ويف هـذه احلالـة حيـق    ،للتفتيش. وللزائر أن يسحب موافقتـه يف أي وقـت  
  من الدخول.  

ال جيوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخوهلم مهينـةً وجيـب أن ختضـع      - ٢  
. وينبغـي جتنـب   ٥٢إىل  ٥٠ملبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب احلماية املبينـة يف القواعـد   

  تفتيش جتاويف اجلسم وعدم إخضاع األطفال له.  
  

  ٦١القاعدة 
  ١ -  تاح للسجناء الفرصة والوقت والتسـهيالت املالئمـة لكـي يـزورهم حمـام مـن       ت

تنصــت  دومنـا إبطـاء وال   ،اختيـارهم أو مقـدم للمسـاعدة القانونيـة يتكلَّمـون معـه ويستشـريونه       
بشـأن أي مسـألة قانونيـة وفقـاً للقـانون الـداخلي السـاري. وجيـوز أن          ،رقابة وبسرية تامـة  وال

  ولكن ليس على مسمعٍ منهم.   ،رات حتت أبصار موظفي السجنجتري هذه االستشا
تيسـر إدارة الســجن   ،يتحــدث فيهـا الســجناء اللغـة احملليــة   ال يف احلـاالت الـيت    - ٢  

  سبل احلصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل.  
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  ينبغي أن تتاح للسجناء سبل احلصول على مساعدة قانونية فعالة.    - ٣  
  

  ٦٢القاعدة 

يمنح السجناء مـن الرعايـا األجانـب قـدراً معقـوالً مـن التسـهيالت لالتصـال           - ١  
  باملمثِّلني الدبلوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمون إليها.

لــيس هلــا ممثِّلــون دبلوماســيون     يمــنح الســجناء الــذين هــم مــن رعايــا دول       - ٢  
ــد  أو ــليون يف البلـ ــية  ،قنصـ ــدميو اجلنسـ ــون وعـ ــهي ،والالجئـ ــل  تسـ ــال باملمثِّـ ــة لالتصـ الت مماثلـ

الدبلوماســي للدولــة املكلَّفــة برعايــة مصــاحلهم أو بأيــة ســلطة وطنيــة أو دوليــة تكــون مهمتــها   
  محاية مثل هؤالء األشخاص.

  
  ٦٣القاعدة 

تتاح للسجناء مواصلة االطِّالع بانتظام على جمرى األحـداث ذات األمهيـة عـن طريـق       
ــة أو الدوريــ   ــراءة الصــحف اليومي ــيت تصــدرها مؤسســة الســجون   ة أو املنشــورات اخلاصــ ق ة ال

مماثلـة تسـمح ـا إدارة السـجن      أو بـأي وسـيلة   ،باالستماع إىل بـرامج إذاعيـة أو حماضـرات    أو
  تكون خاضعةً إلشرافها.  أو
  

  الكتب

  ٦٤القاعدة 

يزود كل سجن مبكتبة خمصصة ملختلف فئات السـجناء تضـم قـدراً وافيـاً مـن الكتـب         
  الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حد ممكن.

  
  الدين

  ٦٥القاعدة 

 ،إذا كان السجن يضم عدداً كافياً مـن السـجناء الـذين يعتنقـون نفـس الـدين        - ١  
التعـيني للعمـل بـدوام    يعين أو يعتمد ممثِّل هلذا الدين مؤهل هلذه املهمة. وينبغي أن يكـون هـذا   

  كامل إذا كان عدد السجناء يربر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
مـن هـذه القاعـدة أن     ١يسمح للممثِّل املؤهل املعـين أو املُعتمـد وفقـاً للفقـرة       - ٢  

بزيارات خاصـة للسـجناء مـن     ،كلَّما كان ذلك مناسباً ،يقيم الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم
  دينه رعايةً هلم. أهل



A/RES/70/175 (قواعد نيلسون مانديال) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  
 

31/47 

 ،ال يحرم أي سجني من االتصال باملمثِّل املؤهل ألي ديـن. ويف مقابـل ذلـك     - ٣  
  يحترم رأي السجني كليا إذا اعترض على قيام أي ممثِّل ديين بزيارة له.

  
  ٦٦القاعدة 
 بـأداء فـروض حياتـه الدينيـة     ،يكـون ذلـك ممكنـاً عمليـا     مـا  بقـدر  ،يسمح لكل سجني  

ة الدينيــة الــيت ــــر والتربيــــب الشعائــــازة كتــــوحبي ،نــــي السجــــة فــــوات املقامــــور الصلــــحبض
  تأخذ ا طائفته.

  
  حفظ متاع السجناء

  ٦٧القاعدة 
تسمح اللوائح التنظيمية يف السجن للسجني باالحتفاظ مبا حيمـل مـن    ال حني  - ١  

يوضـع ذلـك كلـه يف حـرز أمـني لـدى        ،اعـه نقود أو أشـياء مثينـة أو ثيـاب أو غـري ذلـك مـن مت      
وتتخـذ التـدابري الالزمـة للمحافظـة      ،دخوله السجن. ويوضع كشف ذا املتاع يوقِّعه السـجني 

  على هذه األشياء يف حالة جيدة.
ــدى إطــالق ســراح الســجني     - ٢   ــود واحلــوائج    ،ل ــذه النق ــه ه ــاد إلي ــتثناء ،تع  باس

دعـت املقتضـيات    مـا  سله إىل خارج السجن مـن متـاع أو  أر ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما
  الصحية إىل إتالفه من ثياب. ويوقِّع السجني على إيصال بالنقود واحلوائج اليت أعيدت إليه.

تطبق هذه املعاملـة نفسـها علـى أيـة نقـود أو حـوائج ترسـل إىل السـجني مـن            - ٣  
  خارج السجن.

يبــت  ،حيمــل أيــة عقــاقري أو أدويــة ،لــدى دخولــه الســجن ،إذا كــان الســجني  - ٤  
  الطبيب أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني يف وجه استعماهلا.

  
  اإلخطارات

  ٦٨القاعدة 

علـى   ،أو أي شـخص آخـر يعتـربه واسـطة اتصـال      ،لكلِّ سجني احلق يف إبالغ أسـرته   
 ،األمراض أو اإلصـابات اخلطـرية  الفور بسجنه أو نقله إىل مؤسسة أخرى ومبا قد يلحق به من 

وجيب متكينه مـن ذلـك وتزويـده مبـا حيتاجـه مـن وسـائل هلـذا الغـرض. وخيضـع اإلفصـاح عـن             
  معلومات السجناء الشخصية للتشريعات احمللية.  
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  ٦٩القاعدة 

يبــادر مــدير الســجن فــوراً إىل إبــالغ أقــرب أقربــاء الســجني    ،يف حالــة وفــاة الســجني  
صـال بـه يف حـاالت الطـوارئ. وإذا حلـق بالسـجني مـرض خطـري         الشخص الذي طلب االت أو
يبلِّـغ املـدير األشـخاص الـذين حـددهم السـجني        ،تعرض إلصابة أو نقل إىل مؤسسة صحية أو

لتلقِّــي بياناتــه الصــحية. ويحتــرم أي طلــب صــريح مــن الســجني بعــدم إبــالغ زوجــه أو أقــرب  
  أقربائه مبرضه أو إصابته.

  
  ٧٠القاعدة 

  شـخص آخـر   ت بني أو أيفوراً إذا أصيب أحد أقاربه املقر ر إدارةُ السجن السجنيخط
 ،كلَّمـا مسحـت الظـروف بـذلك     ،يهمه شأنه مبرض خطري أو توفِّي. وينبغـي السـماح للسـجني   

الشـخص إذا كانـت حالتـه الصـحية      سة أو وحده لعيـادة ذلـك القريـب أو   بالذهاب حتت احلرا
  يف حالة الوفاة.حرجةً أو حلضور جنازته 

  
  التحقيقات

  ٧١القاعدة 

ــدير    - ١   ــغ م ــاء أو إصــابة    الســجن يبلِّ ــاة أو اختف دون إبطــاء عــن أي حــاالت وف
إىل سـلطة قضـائية أو سـلطة     ،بغض النظر عن بدء حتقيق داخلي بشأا ،خطرية أثناء االحتجاز

قيـق سـريع وحيـادي وفعـال     أخرى خمتصة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفـةً بـإجراء حت  
يف مالبسات هذه احلاالت وأسباا. وعلى إدارة السجن أن تتعاون علـى حنـو كامـل مـع هـذه      

  وأن تضمن احلفاظ على مجيع األدلة.   ،السلطة
من هـذه القاعـدة بـنفس الكيفيـة كلَّمـا       ١تنطبق االلتزامات الواردة يف الفقرة   - ٢  

عمالً مـن أعمـال التعـذيب أو غـريه مـن ضـروب املعاملـة         توافرت أسباب معقولة لالعتقاد بأنَّ
ــة ارتكــب يف الســجن     ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــي    ،أو العقوب ــن تلقِّ بصــرف النظــر ع

  شكوى رمسية بشأنه.تلقِّي عدم   أو
حيثمــا تــوفَّرت أســباب معقولــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأنَّ أحــد األفعــال املشــار    - ٣  

تتخـذ خطـوات فوريـة لضـمان عـدم مشـاركة        ،من هذه القاعدة قد ارتكـب  ٢إليها يف الفقرة 
األشــخاص الـــذين يحتمـــل تـــورطهم يف ذلـــك الفعـــل يف التحقيـــق وعـــدم اتصـــاهلم بالشـــهود  

  الضحية أو أسرة الضحية.    أو
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  ٧٢القاعدة 

تعامــل إدارة الســجن جثمــان الســجني املتــوىف بــاحترام ومبــا يصــون الكرامــة. وينبغــي     
ــه إىل أقــرب أقربائــه يف أقــرب وقــت معقــول  ت علــى أالَّ يتــأخر ذلــك عــن وقــت    ،ســليم جثمان

االنتهاء من التحقيق على أقصى تقدير. وتيسر إدارة السجن إجراء مراسـم دفـن وفـق الشـعائر     
املناســبة املتبعــة يف ثقافــة املتــوىف إذا مل يوجــد أي طــرف مســؤول آخــر يرغــب يف تــولِّي ذلــك    

  للواقعة.  ما جيب عليها االحتفاظ بسجل كاملك ،القيام به يستطيع  أو
  

  نقل السجناء

  ٧٣القاعدة 

يعـرض ألنظـار اجلمهـور إالَّ بـأدىن      ، الحني ينقل السجني إىل السجن أو منـه   - ١  
ه من شتائم اجلمهـور وفضـوله ومـن العلنيـة بـأي شـكل       ـــر حلمايتــذ تدابيـــوتتخ ،نـــدر ممكــق

  هلا.من أشكا
أو بأيـة   ،يحظَر نقـل السـجناء يف ظـروف سـيئة مـن حيـث التهويـة واإلضـاءة          - ٢  

  داعي له.  ال وسيلة تفرض عليهم عناًء بدنيا
  ويعاملون مجيعاً على قدم املساواة. ،ينقَل السجناء على نفقة إدارة السجن  - ٣  

  
  موظفو السجن

  ٧٤القاعدة 

وظفيهــا علــى اخــتالف درجــام بكــل   حتــرص إدارة الســجون علــى انتقــاء م   - ١  
إذ يتوقَّــف حســن إدارة الســجن علــى نزاهتــهم وإنســانيتهم وكفــاءم املهنيــة وأهليتــهم  ،عنايــة

  الشخصية للعمل.
لــدى موظفيهــا  ،تســهر إدارة الســجون باســتمرار علــى بــثِّ وترســيخ القناعــة  - ٢  

 ،وعليهـا  ،اجتماعيـة بالغـة األمهيـة   بأنَّ هـذه املهمـةَ هـي خدمـة      ،ولدى الرأي العام على السواء
  أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة لتنوير اجلمهور. ،حتقيقاً هلذا الغرض

يعين موظفو السجون على أساس العمـل   ،بغية بلوغ األهداف السالفة الذكر  - ٣  
ويعتـربون مـوظفني مـدنيني     ،بوصـفهم مـوظفي سـجن حمتـرفني     ،طوال سـاعات العمـل املعتـادة   

هلــم مــن ثَــم أمــن العمــل دون أن يكــون مرهونــاً إالَّ حبســن الســلوك والكفــاءة واللياقــة    يضــمن
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كمـا   ؛اءــالبدنية. وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من الرجال والنس
  ى حنو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.ــروف خدمتهم علــا عملهم وظــب أن حتدد مزايــجي
  

  ٧٥القاعدة 

ــيم        - ١   ــى قســط مناســب مــن التعل ــع مــوظفي الســجون عل يشــترط حصــول مجي
  ومتكينهم من االضطالع بواجبام بطريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل الالزمة لذلك.

يـــزود مجيـــع مـــوظفي الســـجون قبـــل الـــدخول يف اخلدمـــة بتـــدريب مصـــمم   - ٢  
ل أفضــل املمارســات املعاصــرة املثبتــة  وميثِّــ ،خصيصــاً حبيــث يناســب واجبــام العامــة واحملــددة 

للمرشــحني الــذين  االلتحــاق بالعمــل يف الســجون إالَّالفعاليــة يف العلــوم اجلنائيــة. وال يســمح ب
  ينجحون يف االختبارات النظرية والعملية يف اية هذا التدريب.  

ــهم       - ٣   ــدخول يف اخلدمــة وطــوال مزاولت تكفــل إدارة الســجن للمــوظفني بعــد ال
ــاء اخلدمــة   مله ــة أثن ــة ترســيخ وحتســني   ،نتــهم احلصــول بصــفة مســتمرة علــى دورات تدريبي بغي

  معارفهم وقدرام املهنية.
  

  ٧٦القاعدة 

ــرة       - ١   ــه يف الفق ــار إلي ــدريب املش ــدة   ٢يتضــمن الت ــن القاع  ،كحــد أدىن ،٧٥م
  يلي:  ما التدريب على

عـالوةً علـى    ،ة ذات الصـلة التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنيـ   (أ)  
الـــيت جيـــب أن يسترشـــد موظفـــو الســـجون   ،الصـــكوك الدوليـــة واإلقليميـــة الواجبـــة التطبيـــق 
  بأحكامها يف عملهم وتعامالم مع السجناء؛  

مبــا يف ذلــك  ،حقــوق مــوظفي الســجون وواجبــام أثنــاء ممارســتهم وظــائفهم  (ب)  
خاصـةً التعـذيب وغـريه مـن      ،فات معينـة احترام الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظـر تصـر  

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛  
واســتخدام القــوة   ،مبــا يف ذلــك مفهــوم األمــن الــدينامي     ،األمــن والســالمة   (ج)  

مــع إيــالء االعتبــار الواجــب     ،وإدارة التعامــل مــع اــرمني العنــيفني    ،وأدوات تقييــد احلريــة 
  مثل التفاوض والوساطة؛   ،اليب الوقاية ونزع فتيل التوترألس

واالحتياجات النفسية االجتماعيـة للسـجناء والـديناميات     ،اإلسعافات األولية  (د)  
مبـا يف ذلـك    ،فضالً عن جوانب الرعايـة واملسـاعدة االجتماعيـة    ،املناسبة لذلك يف بيئة السجن

  .  االكتشاف املبكِّر ملشاكل الصحة العقلية
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أو الــذين  ،يتلقَّــى املوظفــون املكلَّفــون بالعمــل مــع فئــات معينــة مــن الســجناء    - ٢  
  الشأن.  سبة يف هذاتدريباً يركِّز على املواضيع املنا ،يعهد إليهم مبهام متخصصة أخرى

  
  ٧٧القاعدة 

يتعين على كل مـوظفي السـجون يف مجيـع األوقـات أن يتصـرفوا وأن يـؤدوا مهـامهم          
  ى حنو جيعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضع احترامهم.عل
  

  ٧٨القاعدة 

ــاً مــن   ،بقــدر اإلمكــان  ،جيــب أن يضــم مــالك مــوظفي الســجون    - ١   عــدداً كافي
ــنفس واملســاعدين االجتمــاعيني       ــم ال ــة واختصاصــيي عل ــراض العقلي ــاء األم املتخصصــني كأطب

  واملعلمني واملدربني على املهارات املهنية.
جيــب ضــمان خــدمات املســاعدين االجتمــاعيني واملعلمــني واملــدربني علــى          - ٢  

ــم    ــاس دائــ ــى أســ ــة علــ ــارات املهنيــ ــن دون ،املهــ ــت     ولكــ ــبعض الوقــ ــاملني لــ ــتبعاد العــ اســ
  املتطوعني.  العاملني  أو
  

  ٧٩القاعدة   

مـن حيـث    ،ينبغي أن يكون مدير السجن على حظ واف مـن األهليـة ملهمتـه     - ١  
  إلدارية وتدريبه املناسب وخربته.طباعه وكفاءته ا

فـال يعـين علـى أسـاس      ،يكرس مدير السجن وقـت عملـه كلَّـه ملهامـه الرمسيـة       - ٢  
  منه.  مبىن السجن أو على مقربة مباشرة العمل بدوام جزئي. وعليه أن جيعل إقامته داخل

 يتعـين عليـه أن يـزور    ،حني يوضع سجنان أو أكثـر حتـت سـلطة مـدير واحـد       - ٣  
كما جيب أن يتولَّى موظف مقيم مسـؤولية اإلشـراف علـى كـل      ،كال منها يف مواعيد متقاربة

  سجن من هذه السجون.
  

  ٨٠القاعدة 

جيب أن يكون مدير السجن ونائبه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قـادرين    - ١  
  أو لغة يفهمها معظم هؤالء. ،على تكلُّم لغة معظم السجناء

  كلَّما اقتضت الضرورة ذلك. ،كفءمترجم شفوي ات يستعان خبدم  - ٢  
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  ٨١القاعدة 

يوضع القسم املخصص للنسـاء   ،يف السجون اليت تؤوي الذكور واإلناث معاً  - ١  
ت رئاسة موظفة مسؤولة تؤتمن على مفـاتيح مجيـع أبـواب هـذا القسـم      ــن حتــن مبىن السجــم

  من السجن.
ــج    - ٢   ــوظفي الســ ــن مــ ــوز ألي مــ ــاء   ن ال جيــ ــم النســ ــدخل قســ ــذكور أن يــ الــ

  تصحبه يف ذلك موظفة أنثى. مل  ما
تكون مهمة حراسة السـجينات واإلشـراف علـيهن مـن اختصـاص موظفـات         - ٣  

األطبـــاء  ال ســـيماو ،مينـــع املـــوظفني الـــذكور ال الســـجن مـــن النســـاء حصـــراً. علـــى أنَّ هـــذا
  للنساء.  السجون املخصصةلسجون أو أقسام من ممارسة مهامهم املهنية يف ا ،واملعلِّمني

  
  ٨٢القاعدة 

ــؤوا إىل ا     - ١   ــجون أن يلجـ ــوظفي السـ ــوز ملـ ــجناء   ال جيـ ــام بالسـ ــوة يف عالقـ لقـ
باالمتنــاع  املقاومــة البدنيــة بــالقوة أوأو يف حــاالت حماولــة الفــرار أو  ،دفاعــاً عــن أنفســهم إالَّ

ــو      ــى امل ــة. وعل ــوائح التنظيمي ــانون أو الل ــر يســتند إىل الق ــذين يلجــؤون إىل  الســليب ألم ظفني ال
أالَّ يستخدموها إالَّ يف أدىن احلدود الضـرورية وأن يقـدموا فـوراً تقريـراً عـن احلـادث إىل        القوة

  مدير السجن.
يــوفَّر ملــوظفي الســجون تــدريب بــدين خــاص لتمكينــهم مــن كــبح مجــاح           - ٢  

  السجناء ذوي التصرف العدواين.
مهام جتعلهم على احتكاك مباشـر بالسـجناء   ال ينبغي للموظفني الذين يؤدون   - ٣  

جيــوز بــأي حــال مــن  ، الإالَّ يف ظــروف اســتثنائية. وباإلضــافة إىل ذلــك ،أن يكونــوا مســلَّحني
  مل يكن قد متَّ تدريبه على استعماله.  ما األحوال تسليم سالح ألي موظف

  
  عمليات التفتيش الداخلية أو اخلارجية

  ٨٣القاعدة 

ــا   - ١   ــع نظـ ــة يف ا  يوضـ ــيش املنتظمـ ــات التفتـ ــة   م لعمليـ ــق العقابيـ ــجون واملرافـ لسـ
  عنصرين:  يتضمن

  عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم ا اإلدارة املركزية للسجون؛    (أ)  
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قــد  ئــة مســتقلة عــن إدارة الســجن، ممــاعمليــات تفتــيش خارجيــة تقــوم ــا هي  (ب)  
  يشمل هيئات دولية أو إقليمية خمتصة.  

يكــون اهلــدف املنشــود مــن عمليــات التفتــيش هــو ضــمان    ، كلتــا احلــالتنييف  - ٢  
توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانني واللوائح التنظيمية والسياسـات واإلجـراءات القائمـة    

  وضمان محاية حقوق السجناء.   ،بغية حتقيق أهداف املرافق العقابية واإلصالحية
  

  ٨٤القاعدة 

  بالصالحيات التالية:  يتمتع املفتشون   - ١  
االطِّــالع علــى مجيــع املعلومــات املتعلقــة بأعــداد الســجناء وأمــاكن االحتجــاز   (أ)  
مبــا يف ذلــك ســجالم  ،إىل جانــب مجيــع املعلومــات ذات الصــلة مبعاملــة الســجناء  ،ومواقعهــا

  وظروف احتجازهم؛
م بزيـارات غـري   مبا يف ذلك القيا ،حرية اختيار السجناء الذين يريدون زيارم  (ب)  

  معهم؛    جناء الذين يريدون إجراء مقابالتواختيار الس ،مببادرة منهم ،معلنة
إجراء مقـابالت علـى انفـراد ويف سـرية تامـة مـع السـجناء ومـوظفي السـجن            (ج)  

  أثناء الزيارات؛
  تقدمي توصيات إىل إدارة السجن وغريها من السلطات املختصة.    (د)  
ــة ال   - ٢   ــألَّف أفرق ــهم    تت ــيش اخلــارجي مــن مفتشــني مــؤهلني وذوي خــربة تعين تفت

ــة ــل     ،ســلطة خمتص ــار الواجــب للتمثي ــة الصــحية. ويــوىل االعتب وتشــمل اختصاصــيني يف الرعاي
  املتوازن بني اجلنسني.

  
  ٨٥القاعدة 

يقــدم عقــب كــلِّ تفتــيش تقريــر كتــايب إىل الســلطة املختصــة. ويــوىل االعتبــار   - ١  
تاحة االطالع العام على تقارير عمليات التفتيش اخلارجي بعد اسـتبعاد أي بيانـات   الواجب إل

  مل يبدوا موافقتهم الصرحية على ذلك.    ما شخصية تتعلق بالسجناء
طات املختصــة، حســب االقتضــاء،   تبــين إدارة الســجن أو غريهــا مــن الســل      - ٢  

  اخلارجي.  لتوصيات املنبثقة عن التفتيشذ اإذا كانت ستنفِّ  ، ماغضون فترة زمنية معقولة  يف
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  قواعد تنطبق على فئات خاصة  -ثانياً 

  السجناء احملكوم عليهم  -ألف 

  مبادئ توجيهية

  ٨٦القاعدة 

ــدف املبــادئ التوجيهيــة التاليــة إىل إظهــار الــروح الــيت ينبغــي أن يؤخــذ ــا يف إدارة    
 ١يـان الـوارد يف املالحظـة التمهيديـة     طبقـاً للب  ،واألهداف الـيت جيـب أن تسـعى إليهـا     السجون

  من هذه القواعد.
  

  ٨٧القاعدة 

إىل اتخـاذ التـدابري الضـرورية لكـي      ،قبل انتـهاء مـدة العقوبـة    ،من املستحسن أن يعمد  
 ،تبعـاً للحالـة   ،تضمن للسجني عودةٌ تدرجييـةٌ إىل احليـاة يف اتمـع. وهـذا هـدف ميكـن بلوغـه       

الق ســراح السـجني ينفَّـذ يف السـجن نفسـه أو يف مؤسسـة أخــرى      مـن خـالل نظـام ميهـد إلطـ     
ــار مــع إخضــاعه لضــرب مــن اإلشــراف       ،مالئمــة أو مــن خــالل إطــالق ســراحه حتــت االختب
  ويشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة. ،تتواله الشرطة  ال والرقابة

  
  ٨٨القاعدة 

 ،صـائهم مـن اتمـع   أن يكـون التركيـز علـى إق    ،يف معاملة السجناء ،ال ينبغي  - ١  
يئـات اتمـع    ،بقـدر املسـتطاع   ،بل على اسـتمرار كـوم جـزءاً منـه. وهلـذا ينبغـي االسـتعانة       

  للسجناء.    تأهيل االجتماعياحمللي ملساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة ال
ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كـل سـجن وتنـاط      - ٢  

ــم مهمــة احل          ــنة بأســرته وباملنظمــات ــات الســجني املستحس ــتمرار كــل عالق ــاظ علــى اس ف
 ،وحتسني تلك العالقات. كمـا ينبغـي اتخـاذ تـدابري تكفـل      ،االجتماعية اليت تعود عليه بالفائدة

للسـجني مـن حقـوق تتصـل      ما محاية ،إىل أقصى احلدود املتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة
  االجتماعية.  ن االجتماعي وغري ذلك من املزايامتعه بالضمامبصاحله املدنية وبت

  
  ٨٩القاعدة 

ممـا يقتضـي األخـذ بنظـام مـرن       ،يتطلَّـب إعمـالُ هـذه املبـادئ إفراديـة املعاملـة        - ١  
لتصــنيف الســجناء يف فئــات. ولــذا يستصــوب أن تــوزع هــذه الفئــات علــى ســجون منفصــلة    

  مناسبة ملعاملة كل فئة.



A/RES/70/175 (قواعد نيلسون مانديال) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  
 

39/47 

ن الضروري أن يتوفَّر يف كلِّ سجن نفـس القـدر مـن متطلَّبـات األمـن      ليس م  - ٢  
بــل يستحســن أن تتفــاوت درجــات هــذا األمــن تبعــاً الحتياجــات خمتلــف الفئــات.   ،لكــل فئــة

بـل   ،تقـيم حـواجز أمـن ماديـة حتـول دون اهلـرب       ال حبكم كوا ،والسجون املفتوحة األبواب
ــل     ،تعتمــد يف ذلــك علــى انضــباط الســجني نفســه   ــاة إلعــادة تأهي ــوفِّر أفضــل الظــروف مؤات ت

  السجناء الذين متَّ اختيارهم بعناية.
يستصوب أالَّ يكون عدد احملتجزين يف السـجون املغلقـة األبـواب مـن الكثـرة        - ٣  

ــه      ــدان أن ــرب بعــض البل ــة. ويعت ــة املعامل ــل إفرادي ــث يعرق ــدد يف الســجون    ال حبي ــذا الع ــي هل ينبغ
أما يف السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عـدد السـجناء    .٥٠٠املذكورة أن يتجاوز 
  صغرياً قدر اإلمكان.

إقامـة سـجون مـن الصـغر حبيـث يتعـذَّر فيهـا         ،من جهة أخرى ،ال يستصوب  - ٤  
  توفري التسهيالت املناسبة.

  
  ٩٠القاعدة 

ــاك         ــذلك ينبغــي أن تكــون هن ــإطالق ســراح الســجني. ول ــهي واجــب اتمــع ب ال ينت
يئات حكومية أو خاصة قادرة على أن تعري السـجني الـذي اسـترد حريتـه رعايـةً ناجعـةً بعـد        ه

ـدف إىل ختفيـف حـدة مواقـف العـداء العفويـة ضـده وتسـمح بإعـادة تأهيلـه            ،إطالق سراحه
  للعودة إىل اتمع.

  
  معاملة السجناء

  ٩١القاعدة 

دبري مماثل حيرمهم من احلريـة جيـب أن   الغرض من معاملة احملكوم عليهم بالسجن أو بت  
إطـالق سـراحهم    إكسـام الرغبـة يف العـيش بعـد     ،تسمح بذلك مـدة العقوبـة   ما بقدر ،يكون

وتأهيلهم لتحقيق هـذه الرغبـة. وجيـب أن ـدف هـذه       ،يف ظلِّ القانون معتمدين على أنفسهم
  ديهم.املعاملة إىل تشجيع احترامهم لذوام وتنمية روح املسؤولية ل

  
  ٩٢القاعدة 

الرعايــة الدينيــة يف  ال ســيماو ،تســتخدم مجيــع الوســائل املناســبة ،حتقيقــاً هلــذه املقاصــد  - ١
وأســاليب املســاعدة  ،واإلرشــاد والتــدريب املهنــيني ،والتعلــيم ،البلــدان الــيت يتســىن فيهــا ذلــك 

تبعـاً لالحتياجـات    ،يةوالرياضـة البدنيـة وتنميـة الشخصـ     ،والتوجيه املهين ،االجتماعية اإلفرادية
ــة لكــلِّ ســجني   ــائي     ،الفردي ــاعي واجلن ــه االجتم ــاة تارخي ــع مراع ــه البدنيــة    ،م ــه وملكات وقدرات

  ومستقبله بعد إطالق سراحه. ،ومدة عقوبته ،ومزاجه الشخصي ،والذهنية
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ويف  ،جيب أن يتلقَّى مـدير السـجن عـن كـلِّ سـجني حمكـوم عليـه ملـدة معينـة           - ٢  
تقارير كاملة حول مجيع األمور املشار إليهـا يف الفقـرة    ،ن بعد دخوله السجنأقرب موعد ممك

من هـذه القاعـدة. وينبغـي أن تشـمل هـذه التقـارير دائمـاً تقريـراً يعـده طبيـب أو غـريه مـن              ١
  والذهنية.  هلني حول أحوال السجني البدنيةاختصاصيي الرعاية الصحية املؤ

وثائق املناسبة املتعلقة بالسـجني يف ملـف فـردي.    توضع التقارير وغريها من ال  - ٣  
وجيــب املواظبــة علــى حتــديث هــذا امللــف وتصــنيفه علــى حنــو ميكِّــن املــوظفني املســؤولني مــن     

  االطِّالع عليه كلَّما دعت احلاجة إىل ذلك.
  

  التصنيف وإفرادية املعاملة

  ٩٣القاعدة 

  الغرض من التصنيف هو:  - ١  
ــن اآلخــرين     (أ)   ــل ع فصح  أن يــرج ــذين ي ــائي    ،الســجناُء ال بســبب ســجلهم اجلن

  أن يكونوا ذوي تأثري سيئ عليهم؛ ،طباعهم  أو
ة تيسري معاملتهم توخياً إلعادة تأهيلـهم  ــبغي ،اتـــي فئــأن يصنف السجناء ف  (ب)  

  االجتماعي.
ــات الســجنا      - ٢   ــة خمتلــف فئ ــان، ســجون خمتلفــة    تســتخدم ملعامل ء، بقــدر اإلمك

  م خمتلفة يف السجن الواحد.أقسا  أو
  

  ٩٤القاعدة 

يف أقـرب وقـت ممكـن     ،يوضع من أجل كلِّ سـجني حمكـوم عليـه بعقوبـة ملـدة مناسـبة        
برنـامج معاملـة يـتم إعـداده يف ضـوء املعلومــات       ،بعـد دخولـه السـجن وبعـد دراسـة شخصــيته     

  املكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي.
  

  االمتيازات

  ٩٥القاعدة 

تنشــأ يف كــلِّ ســجن نظــم امتيــازات تــوائم خمتلــف فئــات الســجناء وخمتلــف أســاليب      
املعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح املسؤولية لديهم وحفـزهم علـى   

  االهتمام مبعاملتهم وجعلهم متعاونني فيها.
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  العمل

  ٩٦القاعدة 

كوم عليهم للعمـل و/أو املشـاركة بنشـاط يف    جيب إتاحة الفرصة للسجناء احمل  - ١  
على أن يقرر طبيب أو غريه من اختصاصيي الرعايـة الصـحية املـؤهلني لياقتـهم      ،إعادة تأهيلهم

  البدنية والعقلية.  
  يوفَّر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.  - ٢  

  
  ٩٧القاعدة 

  السجن ذا طبيعة مؤملة. ال جيوز أن يكون العمل يف  - ١  
  ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.    - ٢  
  ٣ -          سـجني بالعمـل مـن أجـل منفعـة شخصـية أو خاصـة ألي ال جتوز مطالبة أي

  موظف من موظفي السجن.
  

  ٩٨القاعدة 

مـن النـوع    ،إىل أقصـى احلـدود املسـتطاعة    ،يكون العمل الذي يـوفَّر للسـجني    - ١  
  يزيد قدرته على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه.الذي يصون أو 

ــه       - ٢   ــاع ب ــى االنتف ــادرين عل ــافع للســجناء الق ــدريب مهــين ن ــوفَّر ت ال ســيماو ،ي 
  السجناء الشباب.

يتمشـى مـع االختيـار املهـين السـليم ومتطلَّبـات        مـا  يف حـدود  ،تتاح للسـجناء   - ٣  
  ر نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.إمكانية اختيا ،إدارة السجن واالنضباط فيه

  
  ٩٩القاعدة 

ــه بقــدر اإلمكــان مــن       - ١   يــنظَّم العمــل وطرائقــه يف الســجن علــى حنــو يقتــرب ب
  بغية إعداد السجناء للظروف املهنية الطبيعية. ،األعمال املماثلة خارج السجن

حتقيـق  ال جيوز أن تصبح مصلحة السجناء وتدريبـهم املهـين خاضـعني ملقصـد       - ٢  
  ربح مايل من وراء العمل يف السجن.
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  ١٠٠القاعدة 

ــرةً   - ١   ــاولون اخلاصـــون ، اليفضـــل أن تقـــوم إدارة الســـجن مباشـ ــغيل  ،املقـ بتشـ
  مصانعه ومزارعه.

جيـب أن   ،ختضـع لسـلطان إدارة السـجن    ال حني يستخدم السجناء يف أعمال  - ٢  
العمــل حلسـاب إدارات حكوميــة   يكونـوا دائمـاً حتــت إشـراف مــوظفي السـجن. ومــا مل يكـن     

جيــب علــى األشـخاص الــذين يقــدم هلـم هــذا العمــل أن يـدفعوا إلدارة الســجن كامــل     ،أخـرى 
  مع مراعاة إنتاجية السجناء. ،األجر الذي يتقاضى عادةً عنه

  
  ١٠١القاعدة 

  ١ -    ــات املت ــجون االحتياطـــ ــى يف الســـ ــال   تراعـــ ــالمة العمـــ ــة ســـ ــذة حلمايـــ خـــ
  وصحتهم.  األحرار

مبــا يف ذلــك األمــراض  ،تتخــذ تــدابري لتعــويض الســجناء عــن إصــابات العمــل   - ٢  
  تكون أقل مؤاتاةً من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرار.  ال بشروط ،املهنية

  
  ١٠٢القاعدة 

ي واألسـبوعي للسـجناء بالقـانون    حيدد العـدد األقصـى لسـاعات العمـل اليـوم       - ١  
ــة  أو ــة إداري مــع مراعــاة القواعــد أو العــادات احملليــة املتبعــة يف جمــال اســتخدام     ،بلــوائح تنظيمي

  العمال األحرار.
يشترط يف حتديد الساعات املذكورة أن يترك يوم للراحة يف األسبوع ووقـت    - ٢  

  كاف للتعليم وغريه من األنشطة املقررة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.
  

  ١٠٣القاعدة 

  افَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.يك  - ١  
جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً علـى األقـل مـن أجـرهم       - ٢  

  أسرم.  صي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إىليف شراء أشياء مرخص ا الستعماهلم الشخ
جر حبيث يشـكِّل  جيب أن ينص النظام أيضاً على احتجاز اإلدارة جلزء من األ  - ٣  

  كسباً مدخراً يتم تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه.
  



A/RES/70/175 (قواعد نيلسون مانديال) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  
 

43/47 

  التعليم والترفيه

  ١٠٤القاعدة 

لـى االســتفادة منــه،  تتخـذ ترتيبــات ملواصـلة تعلــيم مجيــع السـجناء القــادرين ع     - ١  
ء مـن  يف ذلك التعليم الديين يف البلدان اليت ميكن فيها ذلك. وجيب أن يكـون تعلـيم السـجنا    مبا

  وأن حيظى بعناية خاصة من إدارة السجن. ،األميني واألحداث إلزاميا
متناسـقاً مـع نظـام التعلـيم      ،يف حدود املسـتطاع عمليـا   ،يجعل تعليم السجناء  - ٢  

أن يواصـلوا الدراسـة    ،بعـد إطـالق سـراحهم    ،ي مقـدورهم ـــ حبيـث يكـون ف   ،ي البلـد ـــ ام فــالع
  دون عناء.

  
  ١٠٥القاعدة 

ـــنظَّم فتــ   أنشــطة  ،حرصــاً علــى صــحة الســجناء البدنيــة والعقليــة   ،ع الســجونــــي مجيـ
  ترفيهية وثقافية.

  
  العالقات االجتماعية والرعاية الالحقة

  ١٠٦القاعدة 

 بقـدر  ،تبذل عناية خاصة للحفاظ علـى اسـتمرار عالقـات السـجني بأسـرته وحتسـينها        
  يكون ذلك يف صاحل كال الطرفني.  ما

  
  ١٠٧القاعدة 

مســتقبل الســجني بعــد إطــالق  ،منــذ بدايــة تنفيــذ عقوبــة الســجن ،يوضــع يف االعتبــار  
ويشجع ويساعد على أن يصون أو يقيم من العالقات باألشخاص أو اهليئـات خـارج    ،سراحه

  من شأنه أن يساعده على إعادة تأهيله وخيدم مصاحل أسرته على أفضل وجه.  ما السجن كل
  

  ١٠٨القاعدة 

ــ  - ١   ــة أو اخلاصــة  عل ــات احلكومي ــن    ،ى األجهــزة واهليئ ــيت تســاعد اخلــارجني م ال
أن تضــمن بالقــدر املمكــن والــالزم حصــول   ،الســجن علــى إعــادة تثبيــت أقــدامهم يف اتمــع 

ــة الضــرورية     ــائق وأوراق اهلوي ــى الوث ــق ســراحهم عل ــى املســكن والعمــل    ،الســجناء املطلَ وعل
يكفــي  مــا وأن تــوفِّر هلـم مــن الوسـائل   ،خ والفصـل وعلــى ثيـاب الئقــة تناسـب املنــا   ،املناسـبني 
ي مباشــرة ــــي تلـالل الفتــرة التــــــش هلــم خــــاب العيــــن أسبــــى وجهتــهم ولتأميــــم إلــــلوصوهل

  إطالق سراحهم.
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جيـب أن تتــاح للممــثِّلني الــذين تعتمــدهم األجهــزة املــذكورة إمكانيــة دخــول    - ٢  
ستشــاروا بشــأن مســتقبل الســجني منــذ بدايــة  وجيــب أن ي ،ول إىل الســجناءــــن والوصــــالسج

  تنفيذ عقوبته.
يستصـــوب أن تكـــون أنشـــطة اهليئـــات املـــذكورة ممركـــزةً أو منســـقةً بقـــدر     - ٣  

  اإلمكان كيما ينتفع جبهودها على أفضل وجه.
  

  السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية    -باء 

  ١٠٩القاعدة 

وضـع يف السـجون األشـخاص الــذين يتبـين أنهـم غـري مســؤولني       ال جيـوز أن ي   - ١  
ــةً      جنائيــا أو يكشــف التشــخيص الحقــاً أنَّ لــديهم إعاقــات ذهنيــةً و/أو مشــاكلَ صــحيةً عقلي

وتتخـذ ترتيبـات لنقلـهم إىل مرافـق      ،شديدةً ممـن يـؤدي بقـاؤهم يف السـجن إىل تفـاقم حالتـهم      
  .  للصحة العقلية يف أقرب وقت ممكن

ــة و/أو مشــاكل صــحية        - ٢   ــات ذهني ــع الســجناء اآلخــرون املصــابون بإعاق وضي
حتــت املراقبــة والعــالج يف مرافــق متخصصــة حتــت إشــراف        ،إذا اقتضــت الضــرورة  ،عقليــة

  اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني.  
ون توفِّر دوائر الرعاية الصحية العالج جلميـع السـجناء اآلخـرين الـذين حيتـاج       - ٣  

  إىل العالج من أمراض عقلية.
  

  ١١٠القاعدة 

ــة   ،مــن املستحســن أن تتخــذ    فــاق مــع األجهــزة املختصــدابري ملواصــلة العــالج   ،باالت ت
  النفساين للسجني ولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطالق سراحه عند الضرورة.

  
  السجناء املوقوفون أو احملتجزون رهن احملاكمة  -جيم 

  ١١١قاعدة ال

إىل  ‘‘السـجني غـري احملـاكم   ’’لية من هذه القواعد تشري عبـارة  يف الفقرات التا  - ١  
الســجن  جنائيــة ووضــعه يف عهــدة الشــرطة أو أي شــخص متَّ توقيفــه أو حبســه بســبب خمالفــة
.حاكَم ومل يصدر يف حقه حكم بعده مل يولكن  

  ويعامل على هذا األساس.يفترض يف السجني غري احملاكم أنه بريء   - ٢  
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  ٣ -   يــة الفرديــة أو الــيت تــنصدون املســاس بالقواعــد القانونيــة املتعلقــة حبمايــة احلر
جيــب أن يتمتــع هــؤالء بنظــام  ،علــى اإلجــراءات الواجبــة االتبــاع إزاء الســجناء غــري احملــاكَمني

  ية.حتدد القواعد الواردة أدناه إالَّ عناصره األساس  ال معاملة خاص
  

  ١١٢القاعدة 

  يفصل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء املدانني.  - ١  
يفصل السجناء غري احملاكَمني األحداث عن البـالغني وجيـب مـن حيـث املبـدأ        - ٢  

  أن يحتجزوا يف مؤسسات منفصلة.
  

  ١١٣القاعدة 

حملليـة املختلفـة   ولكن مع مراعـاة العـادات ا   ،ينام كلُّ سجني غري حماكَم يف غرفة فردية  
  فيما يتعلق باملناخ.

  
  ١١٤القاعدة 

يف احلــدود املتفقــة مــع حفــظ النظــام يف   ،للســجناء غــري احملــاكَمني إذا رغبــوا يف ذلــك   
إمــا بواســطة اإلدارة  ،يريــدون مــن الطعــام مــن اخلــارج علــى نفقتــهم  مــا أن يشــتروا ،املؤسســة

  كفَّل اإلدارة بإطعامهم.تت ،بواسطة أسرهم أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك  أو
  

  ١١٥القاعدة 

إذا  إذا كانــت نظيفــةً والئقــةً. أمــا يسـمح للســجني غــري احملــاكَم بارتــداء ثيابــه اخلاصــة   
  فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن الثياب اليت تعطى للمحكوم عليهم. ،ارتدى ثياب السجن

  
  ١١٦القاعدة 

جيــوز إجبــاره عليــه.     ال ولكــن  ،مــل فرصــةً للع دائمــاً  يعطَــى الســجني غــري احملــاكَم       
  وجب أن يتقاضى عليه أجراً. ،اختار العمل  فإذا
  

  ١١٧القاعدة 

ويف احلـدود   ،علـى نفقتـه أو نفقـة الغـري     ،يرخص لكلِّ سجني غـري حمـاكَم بـأن حيصـل      
يشـاء مـن    مـا  علـى  ،املتفقة مع مصلحة إقامة العدل ومع أمن السجن واحملافظة على النظام فيـه 

  الوقت.  ات الكتابة وغريها من وسائل قضاءوالصحف وأدو الكتب
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  ١١٨القاعدة 

إذا  ،يرخص للسجني غري احملاكَم بـأن يـزوره ويعاجلـه طبيبـه أو طبيـب أسـنانه اخلـاص         
  كان لطلبه مربر معقول وكان قادراً على دفع النفقات الالزمة.

  
  ١١٩القاعدة 

  ١ -  ــم لكــلِّ ســجني غــري حمــاكَم احلــق يف أن ي بلَّــغ فــوراً بأســباب احتجــازه وأي
  إليه.    موجهة

فمـن حقِّـه توكيـل حمـام      ،إذا مل يكن للسجني غري احملاكَم حمام اختـاره بنفسـه    - ٢  
تعينه لـه سـلطة قضـائية أو سـلطة أخـرى يف مجيـع احلـاالت الـيت تقتضـي فيهـا مصـلحة العدالـة             

التكاليف. وخيضع احلرمان من االسـتعانة   ميلك موارد كافية لدفع ال ذلك دون مقابل إذا كان
  مبحام ملراجعة مستقلة دون تأخري.

  
  ١٢٠القاعدة 

ختضع حقـوق السـجني غـري احملـاكَم يف االسـتعانة مبحاميـه أو مقـدم املسـاعدة           - ١  
مـــا لـــنفس املبـــادئ املبينـــة  ة لالســـتعانةـــــق املنظِّمـــــه والطرائـــــاع عـــن نفســـــة للدفـــــالقانوني

  .  ٦١اعدة الق  يف
أدوات الكتابـة الالزمـة إلعـداد     ،بنـاًء علـى طلبـه    ،توفَّر للسـجني غـري احملـاكَم     - ٢  

مبـا يف ذلـك التعليمـات السـرية املوجهـة إىل حماميـه أو الشـخص الـذي          ،الوثائق املتعلقة بدفاعـه 
  يقدم إليه املساعدة القانونية.

  
  السجناء املدنيون  -دال 

  ١٢١القاعدة 

ان اليت جييز فيها القانون السجن من أجـل الـديون أو بـأمر مـن احملكمـة يف أي      يف البلد  
ــة  ــود أو ألي     ، الدعــوى أخــرى غــري جنائي جيــوز إخضــاع الســجناء علــى هــذا النحــو ألي قي

وللحفــاظ علــى النظــام. وجيــب   هــو ضــروري لضــمان ســالمة االحتجــاز   مــا صــرامة تتجــاوز
من معاملة السجناء غري احملاكَمني باسـتثناء أنـه ميكـن إجبـارهم     ون معاملتهم أقل مؤاتاةً ــتك أالَّ

  على العمل.
 



A/RES/70/175 (قواعد نيلسون مانديال) قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء  
 

47/47 

  األشخاص املوقوفون أو احملتجزون بغري مة  -هاء 

  ١٢٢القاعدة 

مــــن العهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلقوق املدنيــــة   ٩دون اإلخــــالل بأحكــــام املــــادة   
ــيهم مــة بــنفس   يتمتــع األشــخاص املوقوفــون أو احملتجــزون دون  ،)٢٩(والسياســية أن توجــه إل

احلماية املكفولة مبوجـب اجلـزء األول والفـرع جـيم مـن اجلـزء الثـاين مـن هـذه القواعـد. كمـا            
حيثمـا   ،تنطبق عليهم األحكام ذات الصلة من الفرع ألـف مـن اجلـزء الثـاين مـن هـذه القواعـد       

ريطة أالَّ يتخـذ أي  شـ  ،ميكن أن يعود تطبيقها بالفائـدة علـى هـذه الفئـة اخلاصـة مـن احملتجـزين       
تدبري يفترض ضمناً أنَّ إعادة التعلـيم أو إعـادة التأهيـل ميكـن علـى أي حنـو أن يكونـا مناسـبني         

  .يدانوا بأي جرمية جنائية ألشخاص مل
 

_______________ 

 )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )٢٩(


