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  والعدالة اجلنائية جلنة منع اجلرمية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢- ١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

 وقواعدها  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة
 يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

   
 وب أفريقيا والواليات املتحدة األمريكية:والربازيل وبولندا وتايلند وجن إيطالياو أوروغواي

  مشروع قرار
 

االقتصادي واالجتماعي بأن يوافق  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اجمللَس توصي جلنةُ 
  على مشروع القرار التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:

  
  (قواعد مانديال) النموذجية الدنيا ملعاملة السجناءاألمم املتحدة قواعد 

  
  ،اجلمعية العامة إنَّ  

باملقاصـد الرئيسـية لألمـم املتحـدة املبيَّنـة يف ديباجـة ميثاقهـا، ويف اإلعـالن          إذ تسترشد    
التصــميم علــى أن تؤكِّــد مــن جديــد اإلميــان حبقــوق    حيــدوهاوإذ  )١(،العــاملي حلقــوق اإلنســان

مبــا للرجــال والنســاء كــان نوعــه، و اأيــاإلنســان األساســية وبكرامــة الفــرد وقــْدره، دومنــا متييــز 
ئ الظـروف الـيت ميكـن يف ظلِّهـا     واألمم، كبريها وصغريها، من حقوق متساوية، وعلـى أن هتيِّـ  

احلفاظ على العدالـة واحتـرام االلتزامـات الناشـئة عـن املعاهـدات وغريهـا مـن مصـادر القـانون           
───────────────── 

  * E/CN.15/2015/1. 

  ).٣-دألف ( ٢١٧قرار ال )١(  
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مـن   جـوٍّ يف  الدويل، وعلى أن تعمل على حتقيـق التقـدُّم االجتمـاعي وحتسـني مسـتويات احليـاة      
 ،ة أفسحرِّياحل

ضـعت  املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة الـيت وُ   مجيَعتستذكر وإذ   
 )٢(على طلب جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة أو أوصـت هبـا،         بناًء

ســاس الــذي تســتند إليــه معــايري األمــم اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان هــو األ م بــأنَّوإذ تســلِّ
  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

االهتمـاَم الـذي توليـه األمـم املتحـدة منـذ أمـد طويـل إلضـفاء           عينيهـا  نصب وإذ تضع  
  الطابع اإلنساين على العدالة اجلنائية ومحاية حقوق اإلنسان،

هـي املعـايري    كانـت دائمـاً   )٣(الـدنيا ملعاملـة السـجناء   أنَّ القواعـد النموذجيـة    دركُت وإذ  
يف تطـوير  كـبريين  وتـأثرياً   الدنيا املعترف هبا عامليا الحتجاز السـجناء، وأنَّ هلـذه القواعـد قيمـةً    

ــذ أن اعتمــدها مــؤمتر      القــوانني والسياســات واملمارســات اخلاصــة باملؤسســات اإلصــالحية من
  ،١٩٥٥ومعاملة اجملرمني يف عام األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية 

ــا    ــد ســلَّمت، يف إعــالن ســلفادور بشــأن      وإذ تضــع يف اعتباره ــدول األعضــاء ق أنَّ ال
رهـا  االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحدِّيات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتطوُّ 

 ويراعــيمنصــف خيضــع للمســاءلة  بــأنَّ إرســاء نظــام عدالــة جنائيــة فعَّــال و   )٤(،يف عــامل متغيِّــر
───────────────── 

)، ومبادئ آداب ٣٤/١٦٩وك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني (مرفق القرار قواعد السل مدونةَتشمل  )٢(  
مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب 

، وقواعد )٣٧/١٩٤وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (مرفق القرار 
)، ٤٠/٣٣األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث (قواعد بكني) (مرفق القرار 

شكل من أشكال االحتجاز أو  ضون أليِّوجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرَّ
)، وقواعد ٤٥/١١١فق القرار )، واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء (مر٤٣/١٧٣السجن (مرفق القرار 

) وقواعد األمم املتحدة ٤٥/١١٣تهم (مرفق القرار حرِّيين من رَّداألمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجمل
)، ومبادئ األمم املتحدة ٤٥/١١٠الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو) (مرفق القرار 

)، واملبادئ املتعلقة ٤٥/١١٢الرياض التوجيهية) (مرفق القرار  التوجيهية ملنع جنوح األحداث (مبادئ
بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

)، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية ٥٥/٨٩املهينة (مرفق القرار 
) ومبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل ٦٥/٢٢٩ات (قواعد بانكوك) (مرفق القرار للمجرم

 ).٦٧/١٨٧احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية (مرفق القرار 

(منشورات األمم  صكوك عاملية، اجمللَّد األول (اجلزء األول)، حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية )٣(  
  .٣٤ياء، الرقم  الباب )،A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1) دة، رقم املبيعاملتح

 .٦٥/٢٣٠قرار المرفق  )٤(  
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االعتبارات اإلنسانية ينبغي أن يستند إىل االلتزام بتعزيز محاية حقـوق اإلنسـان يف سـياق إقامـة     
العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتـأثري معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها املتعلقـة       

وقــوانني وإجــراءات وبــرامج وطنيــة   مبنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف وضــع وتنفيــذ سياســات 
  جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  يف

القــانون علــى  ١٩٥٥منــذ عــام  طــرأر التــدرجيي الــذي التطــوُّ وإذ تأخــذ يف احلســبان  
العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     كالصكوك الدولية الدويل املتعلق مبعاملة السجناء، مبا يف ذلك 

 )٥(،د الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــ )٥(،املدنيــة والسياســية
واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو    

  )٧(والربوتوكول االختياري امللحق هبا، )٦(،املهينة
والعدالة اجلنائية املتصلة يف جمال منع اجلرمية وقواعدها األمم املتحدة  معايَريتستذكر وإذ   

ال إجراءات التنفيذ الفعَّوالسيما ، ١٩٥٥وبدائل السجن اليت اعتمدت منذ عام  مبعاملة السجناء
وجمموعـة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع األشـخاص        )٨(،للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

واملبــادئ األساســية ملعاملــة  )٩(،الــذين يتعرَّضــون أليِّ شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن  
ــجناء ــد     )١٠(،السـ ــة (قواعـ ــدابري غـــري االحتجازيـ ــة للتـ ــدنيا النموذجيـ ــدة الـ ــد األمـــم املتحـ وقواعـ
  )١٢(واملبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة اإلصالحية يف املسائل اجلنائية، )١١(،طوكيو)
 فيمـا يتعلـق حبالـة   العـدل  لدى إقامة  ي باليقظةالتحلِّاحلاجة إىل  وإذ تضع نصب عينيها  

، تـهم حرِّييكونون جمرَّدين مـن  األطفال واألحداث والنساء على وجه التحديد، وخباصة عندما 
ــة إلدارة شــؤون قضــاء        ــدنيا النموذجي ــه قواعــد األمــم املتحــدة ال ــدعو إلي ــذي ت علــى النحــو ال

داث (مبـادئ  ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح األحـ     )١٣(،ني)ك(قواعد باألحداث 

───────────────── 
  ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠قرار انظر مرفق ال )٥(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(  

 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥املرجع نفسه، اجمللد  )٧(  

 .١٩٨٤/٤٧لس االقتصادي واالجتماعي قرار اجملمرفق  )٨(  

 .٤٣/١٧٣قرار المرفق  )٩(  

 .٤٥/١١١قرار المرفق   )١٠(

 .٤٥/١١٠قرار المرفق   )١١(

 .٢٠٠٢/١٢اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرار مرفق   )١٢(

 .٤٠/٣٣قرار المرفق   )١٣(
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ــة)  ــاض التوجيهيـ ــن        )١٤(،الريـ ــرَّدين مـ ــداث اجملـ ــة األحـ ــأن محايـ ــدة بشـ ــم املتحـ ــد األمـ وقواعـ
وقواعد األمم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابري غـري االحتجازيـة للمجرمـات         )١٥(،حرِّيتهم

  )١٦(،(قواعد بانكوك)
لعدالــة اجلنائيــة معــايري األمــم املتحــدة وقواعــدها يف جمــال منــع اجلرميــة وا  تســتذكروإذ     

املزيد من التوجيهات بشأن معاملة السجناء، مبـا يف ذلـك   واليت تقدم  ١٩٥٥املعتمدة منذ عام 
ــة قواعــد الســلوك للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني،    ــة الطــب   )١٧(مدون ــادئ آداب مهن ومب

مـن التعـذيب   املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال سيما األطباء يف محايـة السـجناء واحملتجـزين    
واملبــادئ املتعلقــة  )١٨(وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة،

بالتقصي والتوثيق الفعـالني بشـأن التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          
صـــول علـــى ومبـــادئ األمـــم املتحـــدة وتوجيهاهتـــا بشـــأن ســـبل احل )١٩(الالإنســـانية أو املهينـــة،

  )٢٠(املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية،
ذات الصــلة مبعاملــة الســجناء، مبــا فيهــا املبــادئ  اإلقليميــة املبــادئ واملعــايري  تــدركوإذ   

تـــهم يف األمـــريكتني، حرِّيواملمارســـات الفضـــلى املتعلقـــة حبمايـــة األشـــخاص احملـــرومني مـــن  
ــد ــة والقواع ــاال بشــأن أحــوال الســجون يف     حــة بشــأن الســجون  املنقَّ األوروبي ــالن كمب ، وإع
واملبــادئ التوجيهيــة  )٢٢(وإعــالن أروشــا بشــأن املمارســات احلســنة يف الســجون،   )٢١(أفريقيــا،

  املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واحلصول على املساعدة القانونية يف أفريقيا،
عنـون:  وامل ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢١خ املـؤرَّ  ٦٥/٢٣٠قرارها  تستذكروإذ   

"مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، الـذي طلبـت فيـه إىل جلنـة منـع      
العضوية لتبـادل املعلومـات    ا مفتوحا دوليخرباء حكومي اجلرمية والعدالة اجلنائية أن تنشئ فريَق

───────────────── 
 .٤٥/١١٢قرار المرفق  )١٤(

 .٤٥/١١٣قرار المرفق  )١٥(

 .٦٥/٢٢٩قرار المرفق  )١٦(

 .٣٤/١٦٩قرار المرفق   )١٧(

 .٣٧/١٩٤قرار المرفق   )١٨(

 .٥٥/٨٩قرار المرفق   )١٩(

 .٦٧/١٨٧قرار المرفق   )٢٠(

 .١٩٩٧/٣٦قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرفق  )٢١(

 .١٩٩٩/٢٧قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرفق  )٢٢(
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تنقــيح الصــيغة  عــن أفضــل املمارســات والتشــريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الســاري وعــن   
ل التوصُّـ  احلالية لقواعد األمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء لتضـمينها آخـر مـا متَّ        

  إليه يف جمال علم اإلصالح وأفضل املمارسات فيه،
 ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٠خ املـــؤرَّ ٦٧/١٨٨قراراهتـــا  أيضـــا تســـتذكروإذ   

كــــانون  ١٨خ املــــؤرَّ ٦٩/١٩٢و ٢٠١٣مرب كــــانون األول/ديســــ ١٨خ املــــؤرَّ ٦٨/١٩٠و
، املعنونة "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السـجناء"، وال سـيما القـرار    ٢٠١٤األول/ديسمرب 

الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بالعمل الذي أجنزه فريـق اخلـرباء بشـأن القواعـد      ٦٨/١٩٠
ذي أكـدت فيـه ضـرورة بـذل اجلهـود      الـ  ٦٩/١٩٢النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، والقـرار  

مـة يف االجتماعـات الثالثـة الـيت عقـدها فريـق       علـى التوصـيات املقدَّ   إلجناز عملية التنقيح، بنـاءً 
  ،مته الدول األعضاء من مقترحاتاخلرباء وعلى ما قدَّ

، قد وضعت يف اعتبارهـا توصـيات فريـق اخلـرباء     ٦٨/١٩٠، يف قرارها وإذ تدرك أهنا  
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء مـن مسـائل وقواعـد     انه فيما يتعلق بالقواعدبشأن ما جرى بي

  يراد تنقيحها يف اجملاالت التالية:
؛ ٦مـن القاعـدة    ١احترام كرامـة السـجناء وقيمتـهم املتأصِّـلة كبشـر (الفقـرة         (أ)  

  )؛٦٠من القاعدة  ١؛ والفقرة ٥٩-٥٧والقواعد 
؛ ٦٢و ٥٢؛ والقاعــدتان  ٢٦إىل  ٢٢اعــد اخلــدمات الطبيــة والصــحية (القو    (ب)  
  )؛  ٧١من القاعدة  ٢والفقرة 
اإلجــراءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس      (ج)  

  )؛  ٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٧االنفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 
تشــري إىل التحقيــق يف مجيــع الوفيــات أثنــاء االحتجــاز ويف أيِّ مظــاهر أو مــزاعم     (د)  

ــهم    ــذيب الســجناء أو معاملت ــهم تع ــة (  أو معاقبت ــة الإنســانية أو مهين ــدة بطريق ــدتان و ٧القاع القاع
  مكرَّراً)؛   ٥٤مكرَّراً و ٤٤املقترحتان 
تها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع   حرِّيمحاية الفئات املستضعفة احملرومة من   (ه)  

  )؛  ٧و ٦بار (القاعدتان أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعت
 ؛٣٥مـن القاعـدة    ١؛ والفقرة ٣٠احلق يف احلصول على متثيل قانوين (القاعدة   (و)  

  )؛  ٩٣؛ و٣٧والقاعدتان 
  )؛  ٥٥و ٣٦الشكاوى والتفتيش املستقل (القاعدتان   (ز)  
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؛ ٨٣؛ و٨٢؛ و٦٢؛ و٢٦-٢٢(القواعـــد املهجـــورة اســـتبدال املصـــطلحات   (ح)  
  وقواعد أخرى خمتلفة)؛  

  ).  ٤٧تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة   (ط)  
تغــيريات علــى  أيَّأنَّ  هاتأكيــد، ٦٩/١٩٢أهنــا كــررت، يف قرارهــا  وإذ تــدرك أيضــاً    

مـن املعـايري القائمـة، بـل      تنـتقص مـن أيٍّ   ينبغـي أالَّ ملعاملـة السـجناء   القواعد النموذجيـة الـدنيا   
مبـا   يف هـذا اجملـال   د آخر ما أُحرز من تقدُّم يف علم اإلصالح واملمارسات اجليدةسِّينبغي أن جت

  ،ي إىل تعزيز سالمة السجناء وأمنهم وأوضاعهم اإلنسانيةيؤدِّ
العمليـة التشـاورية املستفيضـة الـيت أسـفرت عـن توصـيات فريـق          وإذ تضع يف اعتبارها    

ــدَّ  ــة امتـ ــي عمليـ ــرباء، وهـ ــدى مخـــس ت اخلـ ــنو علـــى مـ ــمَّسـ ــة  ات، وتضـ ــاورات أوليـ نت مشـ
نت أفريقيـا، كمـا تضـمَّ    جنـوب  واجتماعات تقنية خلرباء يف فيينا وبوينس آيرس وكيب تـاون، 

لـي شـبكة   مشاركة نشطة وإسهامات من جانب الدول األعضاء من مجيع املناطق، مبساعدة ممثِّ
ت األمـم املتحـدة، مبـا يف    برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وغريهـا مـن كيانـا     

ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضـروب  ذلك مفوَّ
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة، ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات        

لصـليب األمحـر الدوليـة، والوكـاالت     واجلرمية، واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك جلنة ا
املتخصصــة يف منظومــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك منظمــة الصــحة العامليــة، واملنظمــات غــري    

  احلكومية وفرادى اخلرباء يف جمال العلوم اإلصالحية وحقوق اإلنسان،
واملعنـون:   ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٨خ املـؤرَّ  ٦٩/١٧٢قرارها وإذ تستذكر     

الــذي مفــاده أنَّ مــن ت فيــه بأمهيــة املبــدأ الــذي أقــرَّ"، اإلنســان يف جمــال إقامــة العــدلحقــوق "
ــوق اإلنســان األخــرى        أن تظــلَّ الضــروري ــع حق ــد ومجي ــة للتقيي ــوق اإلنســان غــري القابل حق

يف احلــاالت الــيت يقتضــي  يتــهم إالَّلألشــخاص احملــرومني مــن حرِّ مكفولــةيــات األساســية واحلرِّ
التأهيـل االجتمـاعي   أنَّ إىل وأشـارت فيـه    ،فرض قيود مسموح هبـا قانونـاً   بوضوحفيها احلبس 

ــن    ــيت       حرِّيلألشــخاص احملــرومني م ــداف األساســية ال ــن األه ــاجهم هــدف م ــادة إدم ــهم وإع ت
ن اجملـرمني، لـدى عـودهتم إىل    ممكـن متكُّـ   اها نظام العدالة اجلنائية، مبا يضمن إىل أبعد حـدٍّ يتوخَّ

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

  )٢٣(،حرِّيتهم الذي اعتمدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
───────────────── 

 باء.- )، املرفق السادسA/47/40( ٤٠ة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابع  )٢٣(
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ــا الستضــ   تعــرب  -١    افة اجتمــاع عــن شــكرها وتقــديرها حلكومــة جنــوب أفريقي
النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، املعقـود يف كيـب تـاون، جنـوب      املعين بالقواعدفريق اخلرباء 

القيـادة  تـويل زمـام   ، ولتقدميها الدعم املايل و٢٠١٥آذار/مارس  ٥إىل  ٢يف الفترة من  ،أفريقيا
املواضــيعية التســعة ق يف اجملــاالت ب بتوافــق اآلراء الــذي حتقَّــطــوال عمليــة االســتعراض، وترحِّــ

  )٢٤(دها فريق اخلرباء يف اجتماعاته السابقة من أجل تنقيحها،والقواعد اليت حدَّ
عــن تقــديرها حلكومــة األرجنــتني الستضــافتها اجتمــاع فريــق اخلــرباء    تعــرب  -٢  

، وحلكومـة  ٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٣إىل  ١١املعقود يف بيونس آيرس يف الفتـرة مـن   
متها من أجل اجتماع فريق اخلرباء الـذي انعقـد يف فيينـا يف    امهة املالية اليت قدَّالربازيل على املس

  ؛٢٠١٤آذار/مارس  ٢٨إىل  ٢٥الفترة من 
يف  ُعقـد الـذي   ،م الـذي أجنـزه مكتـب اجتمـاع فريـق اخلـرباء      بالعمل القـيِّ  تقرُّ -٣   

مـن أجـل اجتمـاع فريـق     الوثائق الالزمة، مبساعدة األمانة العامة،  إلعداد ،٢٠١٤فيينا يف عام 
، وال ســيما إعــداد ورقــة ٢٠١٥يف عــام  ،قــد يف كيــب تــاون، جنــوب أفريقيــااخلــرباء الــذي ُع

  )٢٥(العمل املوحدة املنقحة؛
يف إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع  املــؤمتر الثالــث عشــر رحَّــب، إىل أنَّتشــري  - ٤   

يات ي للتحــدِّوســع مــن أجــل التصــدِّاجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم املتحــدة األ
االجتماعيـــة واالقتصـــادية وتعزيـــز ســـيادة القـــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل ومشـــاركة  

األمم املتحدة الثالث عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، املعقـود        الذي اعتمده مؤمتر )٢٦(اجلمهور،
بالعمــل الــذي قــام بــه فريــق اخلــرباء،  ،٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحــة يف الفتــرة مــن 

فريـق   الـذي أجنـزه  النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء      الصيغة احملدَّثة للقواعـد وأحاط علما مبشروع 
  ؛٢٠١٥يف آذار/مارس  ،يف كيب تاون، جنوب أفريقيا املعقوداخلرباء يف اجتماعه 

نيا ملعاملــة الســجناء، لقواعــد النموذجيــة الــدل ةاملقترحــ الصــيغة املنقَّحــة تعتمــد -٥  
  قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ باعتبارهاهبذا القرار،  ةاملرفق

على توصية فريق اخلرباء بتسمية تلك القواعد " قواعد مانـديال"، تكرميـاً   توافق  - ٦  
يف  ةًســن ٢٧ال مانــديال، الــذي قضــى هإلرث رئــيس جنــوب أفريقيــا الراحــل، نيلســون رولــيهال 

───────────────── 
 .E/CN.15/2015/17 انظر الوثيقة  )٢٤(

 .UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2الوثيقة   )٢٥(

 .١ ، الفصل األول، القرارA/CONF.222/17الوثيقة   )٢٦(
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ــز         ــة وتعزي ــة واملســاواة والدميقراطي ــوق اإلنســان العاملي ــن أجــل حق الســجن يف ســياق كفاحــه م
  السالم؛  ثقافة

توسيع نطاق اليوم الدويل لنيلسون مانديال، الذي حيتفل به كـل عـام يف    رتقرِّ -٧   
 لكي ُيعرف أيضا باسم يوم مانديال حلقوق السجناء، وذلـك هبـدف تعزيـز    )٢٧(متوز/يوليه، ١٨

اجملتمـع، وتقـدير   مـن   جـزءاً السـجناء   باستمرار كون، وإذكاء الوعي اإلنسانية ظروف السجن
وحتقيقاً هلذا الغرض، تـدعو   ،عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أمهية خاصة

الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية واهليئات يف منظومة األمم املتحدة لالحتفال هبـذه املناسـبة   
  لنحو املالئم؛على ا

سـق مـع القواعـد    يتَّ مبـا األعضاء على حتسني ظروف االحتجـاز   الدولَ عتشجِّ -٨  
وقواعـدها  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال) ومـع مجيـع معـايري األمـم املتحـدة      

سـات  علـى مواصـلة تبـادل املمار   وذات الصلة املنطبقـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،       
تبـادل اخلـربات فيمـا بينـها يف     واجليدة بغية استبانة التحديات اليت تواجهها يف تطبيق القواعـد،  

  جمال التصدي لتلك التحديات؛
بشـأن  األعضاء على الترويج لتنفيذ قواعـد األمـم املتحـدة     الدولَ أيضاً عتشجِّ -٩  

ملعاملـة السـجينات والتـدابري    دة وقواعـد األمـم املتحـ    )١٥(يتـهم، دين من حرِّمحاية األحداث اجملرَّ
  )١٦(؛غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)

بـأن تواصـل السـعي إىل احلـدِّ مـن اكتظـاظ السـجون         الـدولَ األعضـاء   توصي -١٠  
اللجوء، حسب االقتضاء، إىل التـدابري غـري االحتجازيـة كبـدائل عـن احلـبس االحتيـاطي قبـل         و

الدفاع القـانوين، وتعزيـز   آليات ُسبل اللجوء إىل العدالة و رتيسُّ احملاكمة، والتشجيع على زيادة
بــدائل الســجن، ودعــم بــرامج التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج، وفقــاً لقواعــد األمــم املتحــدة الــدنيا     

  )١١(؛النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد طوكيو)
رية الــدول األعضــاء إىل النظــر يف ختصــيص مــا يكفــي مــن مــوارد بشــ     تــدعو -١١  

ــة          ــدنيا ملعامل ــة ال ــم املتحــدة النموذجي ــد األم ــذ قواع ــة لتحســني ظــروف الســجون وتنفي ومالي
  السجناء؛
 نشــرمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة أن يكفــل  إىلتطلــب  -١٢  

مــواد  دَِّعــ، وأن ُيعلــى نطــاق واســع  واعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة الســجناء  ق
───────────────── 

 .٦٤/١٣ القرار  )٢٧(
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م مســاعدات تقنيــة وخــدمات استشــارية إىل الــدول األعضــاء يف جمــال إصــالح  يقــدِّتوجيهيــة و
تشــريعات وإجــراءات وسياســات وممارســات خاصــة   أو تعزيــز نظــام العقوبــات هبــدف وضــع 

  بالسجون تتماشى مع تلك القواعد؛
على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملسامهاهتا املستمرة يف حتسني إقامـة  تثين  -١٣  

 ،وقواعـد دوليـة يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة        وضع وحتسـني معـايري  لعدل من خالل ا
جهودها يف هذا الصـدد بوسـائل منـها ضـمان بقـاء احتـرام       أن تواصل األعضاء وهتيب بالدول 

حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية األساس الذي تقـوم عليـه املعـايري والقواعـد يف هـذا اجملـال       
  ؛أدلة علمية القواعد أحدث النهج املستندة إىلد تلك املعايري ووأن جتسِّ
أن يواصـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين باملخـــدرات واجلرميـــة  إىل  تطلـــب -١٤  

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

على طلبها، مبا يف ذلك املساعدة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وإصـالح القـوانني، ويف    
تنظيم الدورات التدريبية ملوظفي إنفاذ القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وتقـدمي الـدعم يف    

  ة والسجون وتسيري شؤوهنا، مبا يسهم يف حتسني كفاءهتا وقدراهتا؛جمال إدارة النظم العقابي
 مــن خــارجاجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد   الــدول األعضــاء وســائر  تــدعو -١٥  

  ؛اءاهتاامليزانية هلذه األغراض، وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجر
لعدالــة اجلنائيــة د أمهيــة دور شــبكة برنــامج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة واكِّــؤت -١٦  

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى اجمللـس       
ملعاملـة  النموذجيـة الـدنيا   األمـم املتحـدة   تعمـيم قواعـد    اإلسـهام يف االقتصادي واالجتماعي يف 

  .والترويج هلا وتطبيقها عملياالسجناء 
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    املرفق
     وذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال)قواعد األمم املتحدة النم    
    مالحظات متهيدية    
    ١مالحظة متهيدية   

ــل       ــة تقــدمي وصــف تفصــيلي لنظــام منــوذجي للســجون، ب ــيس الغــرض مــن القواعــد التالي إنَّ  ل
تتوخَّاه هـو أن تبـيِّن، علـى أسـاس مـا توافقـت عليـه اآلراء عمومـاً يف أيامنـا هـذه والعناصـر             ما

يف أصــلح األنظمــة املعاصــرة، املبــادئ واملمارســات املقبولــة عمومــاً يف جمــال معاملــة   األساســية
  املسجونني وإدارة السجون.

    
    ٢مالحظة متهيدية     

، نظـراً ملـا تتَّصـف بـه الظـروف القانونيـة واالجتماعيـة واجلغرافيـة يف خمتلـف          من اجلليِّ  -١
تطبيـق مجيـع القواعـد يف كـل زمـان ومكـان.       مـن غـري املمكـن    أنَّ أحناء العامل مـن تنـوُّع بـالغ،    

ب علـى املصـاعب   ذلـك، يرجـى أن يكـون فيهـا مـا حيفِّـز علـى بـذل اجلهـد احلثيـث للتغلُّـ            ومع
العملية اليت تعترض تطبيقها، انطالقاً من كوهنـا متثِّـل، يف مجلتـها، الشـروط الـدنيا الـيت تعتـرف        

  بصالحها األمم املتحدة.
ن جهة أخرى، تتناول ميداناً يظلُّ الـرأي فيـه يف تطـوُّر مسـتمر.     مثَّ إنَّ هذه القواعد، م  -٢

وهي من مثَّ ال تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة شريطة أن تتَّفقا مع املبادئ واملقاصـد النابعـة   
مــن هــذه القواعــد. وهبــذه الــروح يظــلُّ دائمــاً مــن حــق اإلدارة املركزيــة للســجون أن تســمح    

  باخلروج عن هذه القواعد.
    

    ٣مالحظة متهيدية     
اجلزء األول من هذه القواعد اإلدارة العامة للسـجون، وهـو ينطبـق علـى مجيـع      يتناول   -١

أو  غـري ُمحـاكمني  فئات السجناء، سواء كـان سـبب حبسـهم جنائيـا أو مـدنيا، وسـواء كـانوا        
 إصـالحية أََمـَر هبـا    مدانني، ومبا يف ذلك السجناء الذين ُتطبَّق يف حقهم "تدابري أمنية" أو تـدابري 

  القاضي.
أمَّا اجلزء الثاين، فيتضمَّن قواعد ال تنطبق إالَّ على فئات السـجناء الـذين يتنـاوهلم كـل       -٢

باب من أبوابه. ومع ذلـك، فـإنَّ القواعـد الـواردة يف البـاب ألـف منـه بشـأن السـجناء املـدانني           
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تتعـارض   دامـت ال  ء وجـيم ودال مـا  تنطبق أيضاً على فئات السجناء الذين تتناوهلم األبواب با
  مع القواعد اخلاصة هبذه الفئات وختدم مصلحة هؤالء السجناء.

    
    ٤مالحظة متهيدية     

ال تسعى هذه القواعد إىل تنظيم إدارة املؤسسات املخصَّصـة لألحـداث اجلـاحنني مثـل       -١
ل منــها يصــلح مرافــق احتجــاز األحــداث أو املــدارس اإلصــالحية، ومــع ذلــك فــإنَّ اجلــزء األوَّ  

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

اختصــاص حمــاكم األحــداث. وجيــب أن تكــون القاعــدة العامــة هــي أالَّ ُيحكَــم علــى هــؤالء      
  اجلاحنني الصغار بعقوبة السجن.

    
    قواعد عامة التطبيق  - أوالً  

    املبادئ األساسية    
    ١القاعدة     

جيـوز إخضـاع    ل كلُّ السجناِء باالحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتأصِّـلة كبشـر. وال  ُيعاَم
ــع       ــوفَّر جلمي ــة، وُت ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ــة أو العقوب أيِّ ســجني للتعــذيب أو املعامل

، وال جيـوز التـذرُّع بـأيِّ ظـروف باعتبارهـا مسـوِّغاً لـه. وجيـب         السجناء محايـة مـن ذلـك كلـه    
  األوقات.  ضمان سالمة وأمن السجناء واملوظفني ومقدِّمي اخلدمات والزوَّار يف مجيع

    
    ٢القاعدة     

القواعد بصورة حيادية. وال جيوز أن يكون هنالك متييز يف املعاملـة بسـبب   هذه طبَّق ُت  -١
نس أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو املنشأ القـومي أو  العنصر أو اللون أو اجل

ــادئ     ــة واملبـ ــَرم املعتقـــدات الدينيـ ــعٍ آخـــر. وُتحتـ ــروة أو املولـــد أو أيِّ وضـ االجتمـــاعي أو الثـ
  األخالقية للسجناء.  

بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز يف املمارسة العمليـة، تأخـذ إدارات السـجون يف االعتبـار       -٢
حتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئـات األضـعف يف بيئـات السـجون. ومـن الـالزم       اال

اتِّخاذ تدابري حلمايـة وتعزيـز حقـوق السـجناء ذوي االحتياجـات اخلاصـة، وجيـب أالَّ ُينظـر إىل         
  تلك التدابري على أهنا تدابري تنطوي على متييز.
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     ٣القاعدة     

تفضي إىل عزل األشـخاص عـن العـامل اخلـارجي تـدابري مؤملـة        إنَّ احلبس وغريه من التدابري اليت
من حيث إهنا تسلب الفرد حقَّه يف تقرير مصـريه حبرمانـه مـن حرِّيتـه. ولـذلك ال ينبغـي لنظـام        
السجون، إالَّ يف حدود مربِّرات العزل أو احلفاظ على االنضباط، أن يفاقم مـن اآلالم املالزمـة   

  ملثل هذه احلال.
    

    ٤القاعدة     
الغرضان اللذان ترمي إليهما عقوبة احلبس وغريها مـن تـدابري حرمـان األشـخاص مـن        -١

حرِّيتــهم، مهــا بصــفة أساســية محايــة اجملتمــع مــن اجلرميــة واحلــدُّ مــن حــاالت معــاودة اإلجــرام.  
ســبيل إىل حتقيــق هــذين الغرضــني إالَّ إذا اســُتخدمت فتــرة احلــبس للوصــول، حــىت أقصــى    وال

ضمان إعادة إدماج أولئـك األشـخاص يف اجملتمـع بعـد إطـالق سـراحهم،        مدى مستطاع، إىل
  احترام القانون.   ظلِّحبيث يتمكَّنون من العيش معتمدين على أنفسهم يف 

سعياً إىل حتقيق ذلك الغرض، ينبغـي إلدارات السـجون والسـلطات املختصَّـة أن تـوفِّر        -٢
ل األخرى مـن املسـاعدة املناسـبة واملتاحـة،     التعليم والتدريب املهين والعمل، فضالً عن األشكا

ــي والروحــي واالجتمــاعي       ــك أشــكال املســاعدة ذات الطــابع اإلصــالحي واألخالق ــا يف ذل مب
والصحي والرياضي. وينبغي تقـدمي مجيـع هـذه الـربامج واألنشـطة واخلـدمات مبـا يتماشـى مـع          

  مقتضيات املعاملة الفردية للسجناء.
    

    ٥القاعدة     
ــاة      ينبغــي لنظــا   -١ ــني حي ــوارق ب م الســجون الســعي إىل أن يقلِّــص إىل أدىن حــدٍّ مــن الف

، وهــي فــوارق مــن شــأهنا أن هتــبط حبــس املســؤولية لــدى الســجناء أو    رَّةالســجن واحليــاة احلــ 
  باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية.  

شـة  هتيِّئ إدارات السجون مجيـع الترتيبـات التيسـريية والتعـديالت املعقولـة لضـمان معي        -٢
السجناء ذوي اإلعاقـات البدنيـة أو العقليـة أو غريهـا مـن اإلعاقـات يف السـجن بشـكل كامـل          

  وفعَّال على أساس من املساواة.
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    إدارة ملفات السجناء    
    ٦القاعدة     

يوضــع يف أيِّ مكــان ُيحــَبس فيــه أشــخاص نظــام موحَّــد إلدارة ملفــات الســجناء. وجيــوز أن     
ت إلكترونيــة للســجالت أو ســجالًّ صــفحاته مرقمــة وموقَّعــة. يكــون ذلــك النظــام قاعــدة بيانــا

الع علــى وُتطبَّــق إجــراءات لضــمان وجــود مســار تتبُّــع مــأمون ملراجعــة البيانــات وملنــع االطِّــ    
  املعلومات املتضمَّنة يف النظام أو تعديلها دون إذن.

    
    ٧القاعدة     

ل املعلومـات التاليـة يف   دَختُـ ال ُيقَبل إدخال أيِّ شخص يف السجن دون أمر حبس مشـروع. و 
  سجنيٍ السجَن:   نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ

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

  عليه؛   تاريخ ووقت ومكان القبضو املسؤولة،أسباب سجنه والسلطة   (ب)  
  عة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛  يوم وسا  (ج)  
  أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛    (د)  
  قائمة مبمتلكاته الشخصية؛    (ه)  
أمساء أعضاء أسرته، مبا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، أمسـاء أوالده وأعمـارهم        (و)  

  ومكاهنم ووضعهم من حيث احلضانة أو الوصاية؛
  بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجني.  (ز)  

    
    ٨القاعدة     

ل املعلومــات التاليــة يف نظــام إدارة ملفــات الســجناء أثنــاء وجــودهم يف الســجن، حســب  ُتــدَخ
  االقتضاء:
املعلومات املتعلقة بالـدعوى القضـائية، مبـا يف ذلـك تـواريخ جلسـات احملـاكم          (أ)  

  نوين؛والتمثيل القا
  التقييم األوَّيل وتقارير التصنيف؛    (ب)  
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  املعلومات املتَّصلة بالسلوك واالنضباط؛    (ج)  
عــاءات املتعلقــة بالتعــذيب وغــريه مــن الطلبــات والشــكاوى، مبــا يف ذلــك االدِّ  (د)  

  ي؛  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة، ما مل تكن ذات طابع سرِّ
  لومات بشأن فرض اجلزاءات التأديبية؛  مع  (ه)  
معلومات بشأن املالبسات واألسباب اخلاصة بأيِّ إصابات أو حـاالت وفـاة،     (و)  

  واجلهة اليت نقل إليها الرُّفات يف حالة الوفاة.
    

    ٩القاعدة     
هـا  وال ُيتـاح االطِّـالع علي   ٨و ٧ت املشار إليهـا يف القاعـدتني   ظ على سرِّية مجيع السجالُيحافَ

ت ســجني بــاالطِّالع علــى الســجال إالَّ ملــن تســتدعي مســؤولياهتم املهنيــة ذلــك. ويســمح لكــلِّ
املتعلقة به، رهناً بأيِّ تعديالت حتريرية مصرَّح هبـا مبقتضـى التشـريعات الداخليـة، ويكـون مـن       

  ت عند إطالق سراحه.  ل على نسخة رمسية من هذه السجاله احلصوحقِّ
    

    ١٠القاعدة     
م ُنظــم إدارة ملفــات الســجناء أيضــاً الســتخالص بيانــات موثــوق هبــا عــن االجتاهــات   ُتســتخَد

املتعلقــة بالســجناء وخصــائص احليــاة يف الســجون، مبــا يف ذلــك معــدَّالت اإلشــغال، مــن أجــل  
  وضع أساس الختاذ القرارات باالستناد إىل أدلة.  

    
    الفصل بني الفئات    
    ١١القاعدة     

تلفة يف مؤسسات خمتلفـة أو أجـزاء خمتلفـة مـن املؤسسـات مـع مراعـاة        ع فئات السجناء املختوَض
  جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن أجل ذلك:

سجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، يف مؤسسـات خمتلفـة. وحـني تكـون     ُي  (أ)  
جممــوع األمــاكن املخصَّصــة  هنــاك مؤسســة تســتقبل اجلنســني علــى الســواء، يتحــتَّم أن يكــون 

  للنساء منفصالً كليا؛
  فصل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء احملكوم عليهم؛ُي  (ب)  
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فصل احملبوسون بسبب الديون وغريهـم مـن احملبوسـني ألسـباب مدنيـة، عـن       ُي  (ج)  
  ؛املسجونني بسبب جرمية جنائية

  فصل األحداث عن البالغني.ُي  (د)  
    

    زأماكن االحتجا    
    ١٢القاعدة     

حيثمــا وجــدت زنزانــات أو غــرف فرديــة للنــوم ال جيــوز أن يوضــع يف الواحــدة منــها    -١
. فـإذا حـدث ألسـباب اسـتثنائية، كاالكتظـاظ      أكثر من سـجني واحـد أو سـجينة واحـدة لـيالً     

تفـادى وضـع   ت اإلدارة املركزية للسجون إىل اخلـروج عـن هـذه القاعـدة، يُ    رَّاملؤقَّت، أن اضطُ
  ني اثنني يف زنزانة أو غرفة فردية.سجين
حيثما تستخدم املهاجع، جيب أن يشـغلها سـجناء جـرى اختيـارهم بعنايـة مـن حيـث          -٢

قــدرهتم علــى التعاشــر يف هــذه الظــروف. وجيــب أن يظــلَّ هــؤالء لــيالً حتــت رقابــة مســتمرة،     
  مالئمة لطبيعة املؤسسة.

    
    ١٣القاعدة     

خدام السجناء، وال سيما حجرات النـوم لـيالً، مجيـع املتطلَّبـات     ر جلميع الغرف املعدَّة الستوفَُّت
ــة، وخصوصــاً مــن حيــث حجــم اهلــواء        الصــحية، مــع احلــرص علــى مراعــاة الظــروف املناخي

  سجني واإلضاءة والتدفئة والتهوية. واملساحة الدنيا املخصَّصة لكلِّ
    

    ١٤القاعدة     
  و يعملوا:مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أ يف أيِّ

جيب أن تكون النوافذ من االتِّساع حبيث متكِّن السجناء من استخدام الضـوء    (أ)  
ــيح دخــول اهلــواء النقــي ســواء        ــةً علــى حنــو يت الطبيعــي يف القــراءة والعمــل، وأن تكــون مركَّب

  ُوجدت هتوية صناعية أَْم ال؛
راءة والعمـل  جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافيةً لتمكني السجناء مـن القـ    (ب)  

  دون إرهاق نظرهم.
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    ١٥القاعدة     
سجني من قضاء حاجاتـه الطبيعيـة عنـد الضـرورة      جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كلِّ

  وبصورة نظيفة والئقة.
    

    ١٦القاعدة     
ــوفَّر مرافــق االســتحمام واالغتســال بالــدش حبيــث يكــون يف مقــدور كــلِّ     ســجني  جيــب أن تت

ستحمَّ أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس، بالقـدر الـذي تتطلَّبـه    ومفروضاً عليه أن ي
يف  واحـدة  الصحة العامة تبعاً للفصل واملوقـع اجلغـرايف للمنطقـة، علـى أالَّ يقـلَّ ذلـك عـن مـرة        

  األسبوع يف مناخ معتدل.
    

    ١٧القاعدة     
يت يتـردَّد عليهـا السـجناء    حني على صيانة ونظافة مجيـع أجـزاء السـجن الـ     جيب احملافظة يف كلِّ

  بانتظام.
    

    النظافة الشخصية    
    ١٨القاعدة     

ض على السجناء العنايـة بنظافتـهم الشخصـية، ومـن أجـل ذلـك جيـب أن        فَرجيب أن ُت  -١
  ُيوفَّر هلم املاء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.

ى احترام ذواهتم، يزوَّد بغية متكني السجناء من احلفاظ على مظهر مناسب يساعدهم عل  -٢
  احلالقة بانتظام.إمكانية لذكور ل تاحتو ،السجن بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن

    
    الثياب ولوازم السرير    
    ١٩القاعدة     

سجني ال ُيسمح له بارتـداء ثيابـه اخلاصـة جيـب أن ُيـزوَّد مبجموعـة ثيـاب مناسـبة          كلُّ  -١
حـال أن تكـون هـذه الثيـاب مهينـةً أو       عافيتـه. وال جيـوز يف أيِّ  اظ علـى  للمناخ وكافيـة للحفـ  

  حاطَّةً بالكرامة.
جيب أن تكـون مجيـع الثيـاب نظيفـةً وأن حيـافظ عليهـا يف حالـة جيِّـدة. وجيـب تبـديل             -٢

  الثياب الداخلية وغسلها بالوترية الضرورية للحفاظ على الصحة.
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روج مـن السـجن لغـرض مـرخَّص بـه،      يف حاالت استثنائية، حني ُيسَمح للسجني باخل  -٣
  يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى ال تسترعى األنظار.

    
    ٢٠القاعدة     

ح للســجناء بارتـداء ثيـاهبم اخلاصــة، ُتتَّخـذ لـدى دخــوهلم السـجن ترتيبـات لضــمان       سـمَ حـني يُ 
  نظافتها وصالحيتها لالرتداء.

    
    ٢١القاعدة     

للعادات احمللية أو الوطنية، بسـرير فـردي ولـوازم هلـذا السـرير خمصَّصـة        ُيزوَّد كلُّ سجني، وفقاً
لــه وكافيــة، تكــون نظيفــةً لــدى تســليمه إيَّاهــا، وُيحــافَظ علــى لياقتــها، وُتســتبَدل يف مواعيــد    

  متقاربة بالقدر الذي حيفظ نظافتها.
    

    الطعام    
    ٢٢القاعدة     

املعتادة، وجبة طعام ذات قيمـة غذائيـة    توفِّر إدارة السجون لكل سجني، يف الساعات  -١
  كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي.

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

    التمارين الرياضية    
    ٢٣القاعدة     

 يف سـاعة علـى األقـل يف كـلِّ     احلقُّالطلق م يف عمل يف اهلواء لكل سجني غري مستخَد  -١
  يوم ميارس فيها التمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق، إذا مسح الطقس بذلك.

صـة للتمـارين، للسـجناء األحـداث     رياضـية وترفيهيـة، خـالل الفتـرة املخصَّ     ر تربيـةٌ فََّوُت  -٢
ُتـوفَّر هلـم، حتقيقـاً هلـذا      وغريهم ممَّن يسمح هلـم بـذلك عمـرهم ووضـعهم الصـحي. وجيـب أن      

  الغرض، األرض واملنشآت واملعدَّات الالزمة.
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    خدمات الرعاية الصحية    
    ٢٤القاعدة     

تتـولَّى الدولـة مســؤولية تـوفري الرعايــة الصـحية للسـجناء. وينبغــي أن حيصـل الســجناء         -١
حلـقُّ يف احلصـول   على نفس مستوى الرعاية الصحية املتاح يف اجملتمـع، وينبغـي أن يكـون هلـم ا    

  ودون متييز على أساس وضعهم القانوين. على اخلدمات الصحية الضرورية جمَّاناً
اإلدارة العامــة للصــحة بــينبغــي أن ُتــنظَّم اخلــدمات الصــحية مــن خــالل عالقــة وثيقــة     -٢

فـريوس نقـص    ن اسـتمرارية العـالج والرعايـة، مبـا يف ذلـك فيمـا خيـصُّ       العمومية وبطريقة تضـمَ 
  عدية األخرى، وكذلك االرهتان للمخدِّرات.البشرية والسُّل واألمراض املُاملناعة 

    
    ٢٥القاعدة     

ســجن دائــرة خلــدمات الرعايــة الصــحية مكلَّفــة بتقيــيم الصــحة  جيــب أن يكــون يف كــلِّ  -١
البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها ومحايتها وحتسـينها، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للسـجناء الـذين        

  تياجات إىل رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.لديهم اح
عـدداً كافيـاً    صـات يضـمُّ  د التخصُّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّتتألَّ  -٢

مـا يكفـي مـن خـربة يف      لني الذين يعملـون باسـتقاللية إكلينيكيـة تامـة، وتضـمُّ     من األفراد املؤهَّ
  ل.  سجني خدمات طبيب أسنان مؤهَّ طب النفسي. وجيب أن ُتتاح لكلِّعلم النفس وال

    
    ٢٦القاعدة     

يـة فرديـة دقيقـة وحمدَّثـة     تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّـد ملفـات طبِّ    -١
ية جلميـع السـجناء، وُيسـمح جلميـع السـجناء بـاالطِّالع علـى ملفـاهتم بنـاًء علـى طلبـهم.            وسرِّ

  ي.  الع على ملفه الطبِّيفوِّض لطرف ثالث االطِّ وللسجني أن
ية إىل دائرة خدمات الرعاية الصحية يف املؤسسة املستقبِلة لدى نقـل  حتال امللفات الطبِّ  -٢

  ية.  السجني وحتاط بالسرِّية الطبِّ
    

    ٢٧القاعدة     
ا اجلـة. أمَّـ  كفل مجيع السجون إمكانية احلصـول الفـوري علـى الرعايـة الطبيـة يف احلـاالت الع      َت

ب حاالهتم عنايةً متخصِّصـة أو جراحـة فينقلـون إىل مؤسسـات متخصِّصـة      السجناء الذين تتطلَّ
ر يف السجن دائرة خدمات طبِّية خاصـة بـه   أو إىل مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حني تتوفَّ
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ــوفري       تشــتمل علــى مرافــق مستشــفى، أن تكــون مــزوَّدةً مبــا يكفــي مــن املــوظفني واملعــدات لت
  خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء املُحالني إليها.  

الختصاصيي الرعاية الصحية املسؤولني اختاذ قـرارات إكلينيكيـة،    ال جيوز إالَّ  )٦(  
  وال جيوز ملوظفي السجون غري الطبِّيني إبطال تلك القرارات وال جتاهلها.  

    
    ٢٨القاعدة     

الضـرورية لتـوفري الرعايـة والعـالج قبـل الـوالدة وبعـدها.         ُتزوَّد سجون النساء بـاملرافق اخلاصـة  
وُتتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لوالدة األطفال يف مستشـفى خـارج السـجن. ويف حالـة والدة     

  ُيسجَّل ذلك يف شهادة امليالد.    طفلٍ داخل السجن، ال
    

    ٢٩القاعدة     
حــد والديــه يف الســجن إىل ُيســتند يف اختــاذ قــرار بشــأن الســماح للطفــل بالبقــاء مــع أ   -١

ضلى. ويف حال السماح ببقاء األطفال يف السجن مع أحد الوالـدين، ُتتَّخـذ   مصلحة الطفل الفُ
  ترتيبات لتأمني ما يلي:  

ــة األطفــال يقــوم عليهــا أشــخاص مؤهَّ     (أ)   ــة لرعاي ــة أو خارجي لــون مرافــق داخلي
  يودع األطفال فيها عندما ال يكونون حتت رعاية والديهم؛  

خدمات رعايـة صـحية خاصـة لألطفـال، مبـا يف ذلـك الفحـص الصـحي عنـد            ب)(  
  الدخول ورصد منوهم باستمرار من ِقَبل متخصِّصني.  

  ل األطفال الذين يرافقون أحد والديهم يف السجن إطالقاً كسجناء.  عاَمال ُي  -٢
    

    ٣٠القاعدة     
ــة الصــحية املــؤهلني، بغــ    ض النظــر عــن تبعيتــهم  يقــوم طبيــب أو غــريه مــن اختصاصــيي الرعاي

للطبيب أو عدم تبعيتهم له، مبقابلة كل سجني والتحـدث إليـه وفحصـه يف أقـرب وقـت ممكـن       
  . ويوىل اهتمام خاص ملا يلي:  بعد ذلك بعد دخوله السجن أوالً، مث كلما اقتضت الضرورة

حتديد االحتياجات مـن الرعايـة الصـحية واختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتقـدمي           (أ)  
  عالج؛  ال
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ــيُّن   (ب)   ــد تعرَّ     أيِّ تب ــدون ق ــد يكــون الســجناء الواف ــة ق ــل   ســوء معامل ــه قب ضــوا ل
  السجن؛    دخوهلم

السَّجن، مبـا   بسبب واقعةر نفسي أو غريه عالمات على حدوث توتُّ تبيُّن أيِّ  (ج)  
يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصـر، خمـاطر االنتحـار أو إيـذاء الـنفس واألعـراض الناجتـة عـن         

مـا يناسـب مـن التـدابري      النقطاع عن تعاطي املخدِّرات أو األدوية أو الكحوليات؛ واختاذ كلِّا
  الفردية أو العالجية؛  

عديـة، الترتيـب للعـزل اإلكلينيكـي     يف حالة االشتباه بإصابة سجناء بـأمراض مُ   (د)  
  والعالج املالئم هلؤالء السجناء خالل فترة العدوى؛  

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

    
    ٣١القاعدة     

ــؤهَّ       ُت ــة الصــحية امل ــن اختصاصــيي الرعاي ــريه م ــد االقتضــاء، لغ ــب، وعن ــاح للطبي ــة ت لني إمكاني
الوصول يوميا إىل مجيع السجناء املرضى، ومجيع السجناء الـذين يشـكون مـن مشـاكل متعلقـة      
بالصـحة البدنيــة أو العقليــة أو اإلصــابة بــأذى، وأيِّ ســجني ُيســترعى انتبــاههم إليــه علــى وجــه  

  خاص. وُتجرى مجيع الفحوص الطبِّية يف سرِّية تامة.  
    

    ٣٢القاعدة     
حتكُم العالقةَ بني الطبيب، أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصـحية، والسـجناء نفـس      -١

  اليت تنطبق على املرضى يف اجملتمع، وخصوصاً ما يلي:  املبادئ األخالقية واملهنية 
واجــب محايــة الصــحة البدنيــة والعقليــة للســجناء ووقايتــهم مــن األمــراض           (أ)  

  ومعاجلتها على أسس طبِّية إكلينيكية فقط؛  
التقيُّد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم واملوافقة املسـتنرية فيمـا     (ب)  

  ني الطبيب واملريض؛  خيص العالقة ب
ذلـك إىل خطـر حقيقـي ووشـيك      ية املعلومـات الطبِّيـة، مـا مل يـؤدِّ    احترام سـرِّ   (ج)  

  يهدِّد بإحلاق الضرر باملريض أو بغريه؛  
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احلظــر املطلــق للمشــاركة، ســواء بشــكل فاعــل أو غــري فاعــل، يف أفعــال قــد      (د)  
اسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، مبـا يف     تشكِّل تعذيباً أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة الق  

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

(د) مــن هــذه القاعــدة، جيــوز الســماح للســجناء، بنــاًء علــى     ١دون مســاس بــالفقرة   -٢
ــتنرية وموافقتـــهم احلـــرَّ ــانون املنطبـــق، باملشـــاركة يف التجـــارب اإلكلينيكيـــة   ة واملسـ ــاً للقـ وفقـ

والبحوث الصحية األخرى املتاحة يف اجملتمع، إذا كان املتوقع أن تفيدهم صحيا فائدة مباشـرة  
  ع خباليا أو أنسجة من جسمهم أو أعضاء لذويهم.  ومعتربة، وبالتربُّ

    
    ٣٣القاعدة     

املدير كلَّما ارتأى أنَّ الصحة البدنية أو العقلية لسجنيٍ مـا قـد   على الطبيب أن يقدِّم تقريراً إىل 
  تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن.  

    
    ٣٤القاعدة     

إذا تبيَّن الختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجني لـدى دخولـه السـجن أو أثنـاء تقـدمي      
عالمــات تعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة أيِّ يــة لــه الحقــاً وجــود الرعايــة الطبِّ

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجب عليهم توثيـق هـذه احلـاالت وإبـالغ السـلطة الطبِّيـة أو       
ــة أو القضــائية املختصَّــ  ــة الصــحيحة مــن أجــل عــدم     اإلداري ــق الضــمانات اإلجرائي ة هبــا. وُتطبَّ

  و األشخاص املرتبطني به ملخاطر منظورة تسبِّب األذى.  تعريض السجني أ
    

     ٣٥القاعدة     
يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية املختصَّة على إجـراء التفتـيش وتقـدمي املشـورة       - ١

  إىل املدير فيما يتعلق مبا يلي:  
  كّم الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛    (أ)  
  والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛   مدى اتِّباع القواعد الصحية  (ب)  
  حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛    (ج)  
  مدى مالءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛    (د)  
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مـــدى التقيُّـــد بالقواعـــد املتعلقـــة بالتربيـــة البدنيـــة والرياضـــة إذا مل يكـــن مثَّـــة    (ه)  
  متخصصون قائمون على هذه األنشطة.  

مـن   ١يأخذ مدير السجن يف االعتبـار مـا يـرد إليـه مـن مشـورة وتقـارير وفقـاً للفقـرة            -٢
ويتَّخـذ خطـوات فوريـة إلعمـال اآلراء والتوصـيات املشـار هبـا يف         ٣٣هذه القاعـدة والقاعـدة   

التقــارير. أمَّــا إذا مل تكــن تلــك اآلراء والتوصــيات واقعــةً يف نطــاق اختصــاص املــدير أو إذا         
ها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بـآراء أو توصـيات الطبيـب    يتَّفق مع مل

  املسؤول أو هيئة الصحة العمومية املختصَّة، إىل سلطة أعلى.
    

    القيود واالنضباط واجلزاءات    
    ٣٦القاعدة     

ــود لضــمان ســالم   جيــب احلفــاظ علــى االنضــباط والنظــام دون جتــاوز احلــدِّ     ــالزم مــن القي ة ال
  االحتجاز وتسيري شؤون السجن بأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيِّدة التنظيم.

    
    ٣٧القاعدة     

تكـون األمـور التاليـة مرهونـةً دومـاً مبـا تــأذن بـه أحكـام القـانون أو اللـوائح التنظيميـة للســلطة            
  اإلدارية املختصَّة:  

  السلوك الذي يشكِّل خمالفةً تأديبية؛    (أ)  
  ت التأديبية اليت جيوز فرضها ومدَّهتا؛  أنواع اجلزاءا  (ب)  
  السلطة املختصَّة بتوقيع هذه العقوبات؛    (ج)  
شكل من أشكال الفصـل غـري الطـوعي عـن عمـوم نـزالء السـجن، مثـل          أيُّ  (د)  

احلبس االنفرادي والعزل والتفريق ووحـدات الرعايـة اخلاصـة أو اإلقامـة املقيَّـدة، سـواء كـان        
ديبية أو احملافظة على النظـام واألمـن، مبـا يف ذلـك إصـدار سياسـات       ذلك من باب العقوبة التأ

ــق أيِّ     شــكل مــن أشــكال الفصــل غــري الطــوعي     وإجــراءات حتكــم اســتخدام ومراجعــة تطبي
  أو رفعه.
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    ٣٨القاعدة     
ُتشـــجَّع إدارات الســـجون علـــى االســـتعانة، قـــدر املســـتطاع، بآليـــات منـــع نشـــوب     -١
زاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن  آليــات بديلــة أخــرى لتســوية الــن زاعــات، أو الوســاطة، أو أيِّ الــن

  زاعات.   الن تسويةوقوع املخالفات التأديبية أو من أجل 
خــذ إدارة الســجن حيــال كــل ســجني خيضــع أو خضــع للفصــل مــا يلــزم مــن تــدابري تتَّ  -٢

الق للتخفيــف مــن اآلثــار الضــارة احملتملــة هلــذا النــوع مــن احلــبس عليــه وعلــى جمتمعــه إثــر إطــ  
  سراحه من السجن.

    
     ٣٩القاعدة     

ال ُيعاقَــب أيُّ ســجني إالَّ وفقــاً ألحكــام القــانون أو اللــوائح التنظيميــة املشــار إليهــا يف   -١
جيوز أبـداً أن ُيعاقَـب سـجني     ومبادئ اإلنصاف وسالمة اإلجراءات القانونية. وال ٣٧القاعدة 

  مرتني على نفس الفعل أو املخالفة.  
ت السجون أن تراعي التناسب بني اجلزاء التأديبــي واملخالفـة الـيت تسـتوجب     على إدارا  - ٢

  فرض ذلك اجلزاء، وعليها أن حتتفظ بسجالت سليمة جلميع اجلزاءات التأديبية املفروضة.  
علــى إدارات الســجون أن تنظــر قبــل فــرض جــزاءات تأديبيــة يف مــدى وكيفيــة إســهام      -٣

يف سـلوكه ويف ارتكابـه املخالفـة أو الفعـل الـذي يسـتوجب       ه مرض السجني العقلي أو إعاقة منوِّ
سلوك يعترب نتيجـة مباشـرة    وال جيوز إلدارات السجون معاقبة سجني على أيِّ اجلزاء التأديبـي.

  ملرض السجني العقلي أو إعاقته الذهنية.  
    

    ٤٠القاعدة     
  لى صفة تأديبية.سجني، يف خدمة السجن، يف عمل ينطوي ع م أيُّستخَدال جيوز أن ُي  - ١
ال جيوز تطبيق هـذه القاعـدة علـى حنـو يعيـق حسـن أداء أنظمـة قائمـة علـى           مع ذلك،  -٢

دة، ل يف أن ُتناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفيـة أو رياضـية حمـدَّ   احلكم الذايت، تتمثَّ
  مني يف جمموعات ألغراض العالج.حتت إشراف اإلدارة، بسجناء منظَّ

    
    ٤١القاعدة     

ُتبلَّغ السلطة املختصَّة فوراً بـأيِّ ادِّعـاء بارتكـاب سـجني ملخالفـة تسـتوجب التأديـب،          -١
  وعلى تلك السلطة أنْ حتقِّق يف األمر دون إبطاء ال مربِّر له.  
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هة إليهم وُيمنحون مـا  ُيبلَّغ السجناء دون إبطاء وبلغة يفهموهنا بطبيعة االهتامات املوجَّ  -٢
  سهيالت إلعداد دفاعهم.  يكفي من الوقت والت

ُيسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيا أو عن طريق املسـاعدة القانونيـة عنـدما      -٣
تتطلَّــب مصــلحة العدالــة ذلــك، وخصوصــاً يف احلــاالت الــيت تتعلــق بتــهم تأديبيــة خطــرية.           

ب أن تعذَّر على السجناء فهـم اللغـة املسـتخدمة يف جملـس التأديـب أو التحـدث هبـا، وجـ         وإذا
  يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل.  

  ُتتاح للسجناء فرصة اللتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية املفروضة عليهم.    -٤
يف حال حماكمة سجني على جرمية متثِّل إخالالً بالنظـام، حيـقُّ لـه احلصـول علـى مجيـع         -٥

ق علـى الـدعاوى اجلنائيـة، مبـا يف     ضمانات مراعـاة األصـول اإلجرائيـة القانونيـة الواجبـة التطبيـ      
  ذلك إمكانية االستعانة مبحامٍ دون قيود.  

    
    ٤٢القاعدة     

هـذه القواعـد، مبـا     الـيت تتناوهلـا  ُتطبَّق على مجيع السجناء دون استثناء الظروف املعيشية العامـة  
اه يف ذلك الشروط املتعلقة بالضوء والتهويـة ودرجـة احلـرارة والصـرف الصـحي والتغذيـة وميـ       

الشــرب وإمكانيــة اخلــروج إىل اهلــواء الطلــق وممارســة الرياضــة البدنيــة والنظافــة الشخصــية         
  والرعاية الصحية والقدر الكايف من احليِّز املكاين الشخصي.

    
    ٤٣القاعدة     

ال جيوز بأيِّ حال من األحوال أن تصل القيود أو اجلزاءات التأديبية إىل حد التعـذيب    -١
ملعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة. وحتظـر املمارسـات        أو غريه مـن ضـروب ا  

  التالية، على وجه اخلصوص:
  احلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمَّى؛ (أ)  
  احلبس االنفرادي املطوَّل؛ (ب) 
  حبس السجني يف زنزانة مظلمة أو ُمضاءة دون انقطاع؛ (ج)  
  قدَّم للسجني من الطعام أو مياه الشرب؛العقاب اجلسدي أو خفض كمية ما ي (د) 
  العقاب اجلماعي. (ه) 

  ال جيوز أبداً أن ُتستخَدم أدوات تقييد احلرِّية كعقوبة تأديبية. -٢
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ال جيــوز أن تتضــمَّن اجلــزاءات التأديبيــة أو تــدابري التقييــد منــَع الســجناء مــن االتصــال     -٣
لفتــرة زمنيــة حمــدودة ويف أضــيق حــدود  بأســرهم. وال جيــوز تقييــد ســبل االتصــال األســري إالَّ

  الزمة حلفظ األمن والنظام.
    

    ٤٤القاعدة     
سـاعة أو أكثـر يف    ٢٢يشري احلبس االنفرادي يف سياق هذه القواعد إىل حـبس السـجناء ملـدة    

اليــوم دون ســبيل إلجــراء اتصــال ذي معــىن مــع الغــري. ويشــري احلــبس االنفــرادي املطــوَّل إىل     
  ة تزيد على مخسة عشر يوماً متتالية.احلبس االنفرادي ملد

    
    ٤٥القاعدة     

ــرة       -١ ال ُيســتخدم احلــبس االنفــرادي إالَّ يف حــاالت اســتثنائية كمــالذ أخــري وألقصــر فت
ممكنة ويكون رهناً مبراجعة مستقلة للحالـة، ومبقتضـى تصـريح مـن سـلطة خمتصـة. وال ُيفـرض        

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

من شأن هذه التدابري أن تؤدي إىل تفاقم حالتـهم. وينطبـق حظـر اسـتخدام احلـبس االنفـرادي       
ــايري           ــه يف مع ــى النحــو املشــار إلي ــال، عل ــر بنســاء أو أطف ــق األم ــدما يتعل ــة عن ــدابري املماثل والت

  )٢٨(دة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.املتح  األمم
    

    ٤٦القاعدة     
جيب أالَّ يكون ملوظفي الرعايـة الصـحية أيُّ دور يف فـرض التـدابري التأديبيـة أو غريهـا        -١

من التدابري املقيِّدة. غـري أنـه جيـب علـيهم أن يولـوا اهتمامـاً خاصـا لصـحة السـجناء اخلاضـعني           
شكال الفصل غري الطـوعي، وذلـك مـن خـالل عـدَّة ُسـبل منـها زيـارة هـؤالء          أليِّ شكل من أ

ــاًء علــى طلــب هــؤالء        ــة والعــالج علــى حنــو فــوري بن ــا وتقــدمي املســاعدة الطبِّي الســجناء يومي
  السجناء أو طلب موظفي السجن.

───────────────── 
تهم (مرفق القرار حرِّيمن قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من  ٦٧القاعدة انظر   )٢٨(

من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات  ٢٢)؛ والقاعدة ٤٥/١١٣
 ).٦٥/٢٢٩(قواعد بانكوك) (مرفق القرار 
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على موظفي الرعاية الصحية املسـارعة إىل إبـالغ املـدير عـن أيِّ آثـار سـلبية جلـزاءات          -٢
ســجني خيضــع هلــذا يِّ أديبيــة أو غريهــا مــن التــدابري املقيِّــدة علــى الصــحة البدنيــة أو العقليــة ألت

النوع من اجلزاءات أو التدابري وإعالم املـدير إذا وجـدوا ضـرورة إلهنائهـا أو تعديلـها ألسـباب       
  تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.

ت الفصل غـري الطـوعي للسـجناء    ل موظفو الرعاية الصحية صالحية مراجعة حاالخيوَّ  -٣
ــة الصــحية أو       والتوصــية بإدخــال تغــيريات لضــمان عــدم إفضــاء ذلــك الفصــل إىل تفــاقم احلال

  اإلعاقة العقلية أو البدنية للسجني.
    

    أدوات التقييد    
    ٤٧القاعدة     

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

ا غــري ذلــك مــن أدوات تقييــد احلرِّيــة فــال ُتســتخَدم إالَّ عنــدما جييزهــا القــانون ويف   أمَّــ  -٢
  التالية:    الظروف
كتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن ُتفَـكَّ حـني مثـول      (أ)  

  السجني أمام سلطة قضائية أو إدارية؛  
وسائل األخرى يف كبح مجـاح السـجني   بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت ال  (ب)  

ب يف خسـائر ماديـة؛ وعلـى املـدير يف مثـل      ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغـريه أو مـن التسـبُّ   
لني إىل ذلـك فـوراً   هذه احلالة أن ينبِّه الطبيـب أو غـريه مـن اختصاصـيي الرعايـة الصـحية املـؤهَّ       

  السلطة اإلدارية األعلى.   به وأن يبلِّغ
    

    ٤٨ القاعدة    
ــرة      -١ ــاً للفقـ ــة وفقـ ــد احلرِّيـ ــز فـــرض أدوات تقييـ ــة إذا أجيـ ــادئ التاليـ مـــن  ٢تنطبـــق املبـ

  :٤٧  القاعدة
إذا تعـذَّر اسـتخدام شـكل أخـف وطـأة مـن        ال ُتفرض أدوات تقييد احلرِّية إالَّ  (أ)  

  دة؛  ي بفعالية للمخاطر الناشئة عن احلركة غري املقيَّأشكال السيطرة للتصدِّ
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أخـف مـا هـو ضـروري ومتـاح علـى حنـو         دم من أساليب التقييـد إالَّ ستخال ُي  (ب)  
  معقول للسيطرة على حركة السجني يف ضوء مستوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛  

للفترة الالزمـة، وجيـب رفعهـا عـن السـجني       ض أدوات تقييد احلرِّية إالَّفَرال ُت  (ج)  
  ري املقيَّدة.  ع من احلركة غبأسرع ما ميكن بعد زوال اخلطر املتوقَّ

ســتخدم أدوات تقييــد احلرِّيــة البتَّــة مــع النســاء أثنــاء املخــاض وأثنــاء الــوالدة وبعــد ال ُت  -٢
  الوضع مباشرة.

    
    ٤٩القاعدة     

غــين عــن احلاجــة إىل فــرض  ينبغــي إلدارة الســجن التمــاس احلصــول علــى أســاليب للســيطرة تُ  
  دريب على استخدام تلك األساليب.  أدوات تقييد احلرِّية أو حتدُّ من شدهتا وتوفري الت

    
    تفتيش السجناء والزنازين    
    ٥٠القاعدة     

جيــب أن تكــون القــوانني واللــوائح التنظيميــة الــيت حتكــم إجــراءات تفتــيش الســجناء والزنــازين  
متوافقةً مع االلتزامـات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل وأن تأخـذ يف احلسـبان املعـايري والقواعـد          

مراعاة ضرورة ضمان األمـن يف السـجن. وجيـرى التفتـيش بطريقـة حتتـرم الكرامـة         الدولية، مع
اإلنســانية املتأصِّـــلة للشــخص اخلاضـــع للتفتـــيش وخصوصــيته، فضـــالً عــن مبـــادئ التناســـب     

  واملشروعية والضرورة.
    

    ٥١القاعدة     
يته. وحتـتفظ  ال ُيستخَدم التفتيش للتحرُّش بسجني أو ختويفـه أو التطفُّـل دون داع علـى خصوصـ    

إدارة الســجن، ألغــراض املســاءلة، بســجالت مناســبة تقيَّــد فيهــا إجــراءات التفتــيش، وخصوصــاً 
إجـراءات تفتــيش اجلســد العــاري وتفتــيش جتــاويف اجلســم وتفتــيش الزنــازين، وكــذلك أســباب  

  نتائج ُيسِفر عنها التفتيش. هذه اإلجراءات، وهويات القائمني عليها، وأيُّ
    

    ٥٢القاعدة     
، مبا يف ذلك تفتـيش اجلسـد العـاري وتفتـيش     يالتفتيش االقتحام لجأ إىل إجراءاتال ُي  -١

جتــاويف اجلســم، إالَّ يف حــاالت الضــرورة القصــوى. وُتشــجَّع إدارات الســجون علــى وضــع    
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بــدائل مناســبة للتفتــيش االقتحــامي وعلــى اســتخدام تلــك البــدائل. وجيــب أن تنفَّــذ إجــراءات   
مكان تتوفر فيه اخلصوصية، وأن يتوىل القيام هبـا موظفـون مـدرَّبون مـن      التفتيش االقتحامي يف
  نفس جنس السجني.  

ــة الصــحية       -٢ ــإجراءات تفتــيش جتــاويف اجلســم إالَّ اختصاصــيو الرعاي ــام ب ــولَّى القي ال يت
ــة الســجني، أو، كحــدٍّ أدىن،         ــن رعاي ــام األوَّل ع ــك املســؤولني يف املق ــون خــالف أولئ املؤهَّل

بون تــدريباً مناســباً علــى يــد اختصاصــيني طبِّــيني طبقــاً ملعــايري النظافــة الصــحية    موظفــون مــدرَّ
  والصحة والسالمة.

    
    ٥٣القاعدة     

ُيســمح للســجناء بــاالطِّالع علــى الوثــائق ذات الصــلة بــاإلجراءات القانونيــة اخلاصــة هبــم، أو    
  يف االطالع عليها. يسمح هلم باالحتفاظ هبا يف حيازهتم دون أن يكون إلدارة السجن احلقُّ

    
    تزويد السجناء باملعلومات وتقدميهم للشكاوى    

  يزوَّد كل سجني فور دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عمَّا يلي:    -١
  قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية يف السجن؛    (أ)  
حقوقــه، ومنــها الطرائــق املــأذون هبــا لطلــب املعلومــات واحلصــول علــى مشــورة     (ب)  

  نونية، مبا يف ذلك من خالل برامج املساعدة القانونية، وإجراءات تقدمي الطلبات أو الشكاوى؛  قا
  واجباته، مبا يف ذلك اجلزاءات التأديبية السارية؛    (ج)  
مجيع املسائل األخرى الالزمة لتمكني السـجني مـن تكييـف نفسـه مـع احليـاة         (د)  

  يف السجن.  
    

    ٥٥القاعدة     
بأشيعِ اللغات استعماال وفقـاً الحتياجـات    ٥٤ات املشار إليها يف القاعدة ُتتاح املعلوم  -١

نــزالء الســجن. وإذا كــان الســجني ال يفهــم أيــا مــن هــذه اللغــات، فينبغــي مســاعدته بترمجــة    
  املعلومات شفويا.

إذا كان السجني أُميا وجـب أن ُتتلـى عليـه هـذه املعلومـات شـفويا. وينبغـي أن ُتقـدَّم           -٢
  علومات إىل السجناء ذوي اإلعاقات احلسيَّة بطريقة مالئمة تلبِّي احتياجاهتم.امل
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هلــذه املعلومــات يف األمــاكن املشــتركة  ملخصــاتعــرض إدارة الســجن بشــكل بــارز َت  -٣
  السجن.  يف
    

     ٥٦القاعدة     
ُتتاح لكلِّ سجني فرصة التقـدُّم يف أيِّ يـوم بطلبـات أو شـكاوى إىل مـدير السـجن أو         -١
   املوظف املفوَّض بتمثيله.  إىل
تاح للسـجناء إمكانيـة تقـدمي طلبـات أو شـكاوى إىل مفـتِّش السـجون خـالل جولتـه          ُت  -٢

التفتيشــية يف الســجن. وُتتــاح للســجني فرصــة التحــدث مــع املفــتِّش أو مــع أيِّ موظــف آخــر    
  .  مكلَّف بالتفتيش حبرِّية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غريه من موظفيه

ســمح لكــلِّ ســجني بتقــدمي طلــب أو شــكوى فيمــا يتعلــق مبعاملتــه، دون رقابــة علــى  ُي  -٣
فحــوى ذلــك، إىل اإلدارة املركزيــة للســجون أو الســلطة القضــائية أو إىل الســلطات األخــرى    

  املختصَّة، مبا يف ذلك اجلهات املخوَّلة صالحية املراجعة أو التصحيح.  
من هذه القاعدة على حمـامي السـجني.    ٣إىل  ١ات تنسحب احلقوق الواردة يف الفقر  -٤

ويف احلاالت اليت يتعذَّر فيها على السجني أو حماميـه ممارسـة هـذه احلقـوق، جيـوز ألحـد أفـراد        
  م بالقضية القيام بذلك.ِلأسرة السجني أو أليِّ شخص آخر ُم

    
    ٥٧القاعدة     

إبطـاء. وىف حالـة رفـض    ُيعالَج كلُّ طلب أو شـكوى علـى الفـور، وُيجـاب عنـه دون        -١
الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر ال داعي له، حيق للشاكي عرض ذلك علـى سـلطة قضـائية    

  أو سلطة أخرى.  
ية ُتوَضع ضمانات تكفل للسجناء تقـدمي الطلبـات أو الشـكاوى بأمـان، وبطريقـة سـرِّ        -٢

مشـار إليـه يف   شـخص آخـر    سـجني أو أيُّ  ض أيُّإذا طلب الشاكي ذلـك. وال جيـوز أن يتعـرَّ   
أليٍّ مــن خمــاطر االنتقــام أو التخويــف أو غــري ذلــك مــن العواقــب   ٥٦مــن القاعــدة  ٤ الفقــرة

  السلبية نتيجة لتقدميه لطلب أو شكوى.  
ُتعالَج ادعاءات التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية    -٣

ي حيـادي جتريـه سـلطة وطنيـة مسـتقلة مبقتضـى       أو املهينة علـى الفـور وتفضـي إىل حتقيـق فـور     
  .  ٧١من القاعدة  ٢و ١الفقرتني 
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    االتصال بالعامل اخلارجي     
    ٥٨القاعدة     

ــى        -١ ــة الضــرورية، باالتصــال بأســرهتم وأصــدقائهم عل ُيســَمح للســجناء، يف ظــل الرقاب
  فترات منتظمة على النحو التايل:

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

  باستقبال الزيارات.  (ب)  
ــز، وُتتــاح للســجينات       -٢ ــة، ُيطبَّــق هــذا احلــق دون متيي حيثمــا ُيســَمح بالزيــارات الزوجي

إمكانيــة ممارســة هــذا احلــق علــى قــدم املســاواة مــع الرجــال. وُتوضــع إجــراءات وُتــوفَّر أمــاكن  
ن إتاحة فرصة عادلة متساوية لالنتفاع من هذا احلق، مـع إيـالء العنايـة الواجبـة للحفـاظ      لضما

  على السالمة وصون الكرامة.
    

     ٥٩القاعدة     
يــوزَّع الســجناء، قــدر املســتطاع، علــى ســجون قريبــة مــن منــازهلم أو أمــاكن إعــادة تأهيلــهم    

  اجتماعيا.
    

     ٦٠القاعدة     
ين إىل مرفـــق الســـجن رهينـــاً مبوافقتـــهم علـــى اخلضـــوع يكـــون قبـــول دخـــول الزائـــر  -١

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

ال جيوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائـرين ودخـوهلم ُمهينـةً وجيـب أن ختضـع ملبـادئ         -٢
. وينبغـي جتنُّـب تفتـيش    ٥٢إىل  ٥٠املبيَّنة يف القواعد توفِّر على أضعف تقدير ضروب احلماية 

  جتاويف اجلسم وعدم إخضاع األطفال له.  
    

    ٦١القاعدة     
تتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيالت املالئمة لكي يزورهم حمـام مـن اختيـارهم      -١

صُّــت وال رقابــة تن مــون معــه ويستشـريونه، دومنــا إبطــاء وال أو مقـدِّم للمســاعدة القانونيــة يتكلَّ 
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مسألة قانونية وفقاً للقـانون الـداخلي السـاري. وجيـوز أن جتـري هـذه        وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ
  االستشارات حتت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم.  

ــبل        -٢ ــر إدارة الســجن ُس ــة، تيسِّ ــة احمللي ــيت ال يتحــدَّث فيهــا الســجناء اللغ يف احلــاالت ال
  دمات مترجم شفوي كفء مستقل.  احلصول على خ

  ينبغي أن تتاح للسجناء ُسبل احلصول على مساعدة قانونية فعَّالة.    -٣
    

    ٦٢القاعدة     
مينح السـجناء مـن الرعايـا األجانـب قـدراً معقـوالً مـن التسـهيالت لالتصـال بـاملمثِّلني             -١

  الدبلوماسيني والقنصليني للدولة اليت ينتمون إليها.
ء الـذين هـم مـن رعايـا دول لـيس هلـا ممثِّلـون دبلوماسـيون أو قنصـليون يف          مينح السـجنا   -٢

البلد، والالجئون وعدميو اجلنسية، تسهيالت مماثلة لالتصال باملمثِّل الدبلوماسـي للدولـة املكلَّفـة    
  برعاية مصاحلهم أو بأيَّة سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها محاية مثل هؤالء األشخاص.

    
    ٦٣القاعدة     

تتاح للسجناء مواصـلة االطِّـالع بانتظـام علـى جمـرى األحـداث ذات األمهيـة عـن طريـق قـراءة           
الصـــحف اليوميـــة أو الدوريـــة أو املنشـــورات اخلاصـــة الـــيت تصـــدرها مؤسَّســـة الســـجون أو    
باالستماع إىل بـرامج إذاعيـة أو حماضـرات، أو بـأيِّ وسـيلة مماثلـة تسـمح هبـا إدارة السـجن أو          

  شرافها.تكون خاضعةً إل
    

    الكتب    
    ٦٤القاعدة     

ُيزوَّد كل سجن مبكتبة خمصَّصة ملختلف فئات السجناء تضمُّ قـدراً وافيـاً مـن الكتـب الترفيهيـة      
  والتثقيفية على السواء. وُيشجَّع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حدٍّ ممكن.
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    الدين    
    ٦٥القاعدة     

ياً من السـجناء الـذين يعتنقـون نفـس الـدين، يعـيَّن أو       إذا كان السجن يضمُّ عدداً كاف  -١
ُيعتَمد ممثِّل هلذا الدين مؤهَّل هلذه املهمَّة. وينبغي أن يكون هذا التعـيني للعمـل كـل الوقـت إذا     

  كان عدد السجناء يربِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
قاعــدة أن ُيقــيم الشــعائر مــن هــذه ال ١يســمح للممثِّــل املعــيَّن أو املُعتَمــد وفقــاً للفقــرة   -٢

الدينية بانتظام وأن يقـوم، كلَّمـا كـان ذلـك مناسـباً، بزيـارات خاصَّـٍة للسـجناء مـن أهـل دينـه            
  رعايةً هلم.

ال حيــرم أيُّ ســجني مــن االتصــال باملمثِّــل املؤهَّــل أليِّ ديــن. وىف مقابــل ذلــك، حيتــرم   -٣
  ديين بزيارة له.رأى السجني كليا إذا هو اعترض على قيام أيِّ ممثِّل 

    
    ٦٦القاعدة     

يسمح لكل سـجني، بقـدر مـا يكـون ذلـك ممكنـاً عمليـا، بـأداء فـروض حياتـه الدينيـة حبضـور             
  الصلوات املقامة يف السجن، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت تأخذ هبا طائفته.

    
    حفظ متاع السجناء    
    ٦٧القاعدة     

ن للسجني باالحتفاظ مبا حيمل مـن نقـود أو أشـياء مثينـة أو     حني ال يسمح نظام السج  -١
ثياب أو غري ذلك من متاعه، يوضع ذلـك كلـه يف حـرز أمـني لـدى دخولـه السـجن. ويوضـع         
كشــف هبــذا املتــاع يوقِّعــه الســجني، وتتخــذ التــدابري الالزمــة للمحافظــة علــى هــذه األشــياء يف 

  حالة جيِّدة.
يـه هـذه النقـود واحلـوائج، باسـتثناء مـا ُسـمح لـه         لدى إطـالق سـراح السـجني تعـاد إل      -٢

بإنفاقه من مال أو ما أرسله إىل خارج السجن من متـاع أو مـا دعـت املقتضـيات الصـحية إىل      
  إتالفه من ثياب. ويوقِّع السجني على إيصال بالنقود واحلوائج اليت أعيدت إليه.

ســل إىل الســجني مــن خــارج علــى أيَّــة نقــود أو حــوائج تر نفســهاُتطبَّــق هــذه املعاملــة   -٣
  السجن.
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إذا كان السجني، لدى دخوله السجن، حيمل أيَّـة عقـاقري أو أدويـة، يبـتُّ الطبيـب أو        -٤
  غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني يف وجه استعماهلا.

    
    اإلخطارات    
    ٦٨القاعدة     

ســطة اتصــال، علــى الفــور لكــلِّ ســجني احلــق يف إبــالغ أســرته، أو أيِّ شــخص آخــر يعتــربه وا
بســجنه أو نقلــه إىل مؤسســة أخــرى ومبــا قــد يلحــق بــه مــن األمــراض أو اإلصــابات اخلطــرية،   
وجيب متكينه مـن ذلـك وتزويـده مبـا حيتاجـه مـن وسـائل هلـذا الغـرض. وخيضـع اإلفصـاح عـن             

  معلومات السجناء الشخصية للتشريعات احمللية.  
    

    ٦٩القاعدة     
بادر مدير السجن فوراً إىل إبـالغ أقـرب أقربـاء السـجني أو الشـخص      يف حالة وفاة السجني، ي

الــذي طلــب االتصــال بــه يف حــاالت الطــوارئ. وإذا حلــق بالســجني مــرض خطــري أو تعــرَّض   
إلصــابة أو ُنقــل إىل مؤسســة صــحية، يبلِّــغ املــدير األشــخاص الــذين حــدَّدهم الســجني لتلقِّــي    

ن السـجني بعـدم إبـالغ زوجـه أو أقـرب أقربائـه       م أيُّ طلـب صـريح مـ   بياناته الصـحية. وُيحتـرَ  
  مبرضه أو إصابته.

    
    ٧٠القاعدة     

ُتخِطر إدارةُ السجن السجَني فـوراً إذا أصـيب أحـد أقاربـه املقـرَّبني أو أيُّ شـخص آخـر يهمـه         
ــذلك،         ــا مسحــت الظــروف ب ــي الســماح للســجني، كلَّم ــوفِّي. وينبغ شــأنه مبــرض خطــري أو ت

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

    
    التحقيقات    
    ٧١القاعدة     

النظر عن بدء حتقيـق داخلـي، يف حـال حـدوث أيِّ حـاالت وفـاة أو اختفـاء أو         بغضِّ  -١
لطةً قضــائية أو ســلطة أخــرى إصــابة خطــرية أثنــاء االحتجــاز، يبلِّــغ املــدير هبــا، دون إبطــاء، ســ 

خمتصَّــة تكــون مســتقلَّةً عــن إدارة الســجن ومكلَّفــةً بــإجراء حتقيــق ســريع وحيــادي وفعَّــال يف     
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مالبسات هـذه احلـاالت وأسـباهبا. وعلـى إدارة السـجن أن تتعـاون علـى حنـو كامـل مـع هـذه            
  السلطة، وأن تضمن احلفاظ على مجيع األدلة.  

من هذه القاعـدة بـنفس الكيفيـة كلَّمـا تـوافرت       ١يف الفقرة تنطبق االلتزامات الواردة   -٢
ــة أو        ــأنَّ عمــالً مــن أعمــال التعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعامل ــة لالعتقــاد ب أســباب معقول

لقِّـي شـكوى   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ارُتكب يف السـجن، بصـرف النظـر عـن ت    
  رمسية بشأنه من عدمه.

أســباب معقولــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأنَّ أحــد األفعــال املشــار إليهــا يف حيثمــا تــوفَّرت   -٣
مــن هــذه القاعــدة قــد ارُتكــب، ُتتَّخــذ خطــوات فوريــة لضــمان عــدم مشــاركة            ٢الفقــرة 

ــق وعــدم اتصــاهلم بالشــهود أو        ــك الفعــل يف التحقي ــورطهم يف ذل ــذين حيتمــل ت األشــخاص ال
  الضحية أو أسرة الضحية.  

    
    ٧٢القاعدة     

ــعاُت ــاحترام ومبــا يصــون الكرامــة. وينبغــي تســليم     ِم ل إدارة الســجن جثمــان الســجني املتــوىف ب
جثمانه إىل أقرب أقربائه يف أقرب وقت معقول، على أالَّ يتـأخَّر ذلـك عـن وقـت االنتـهاء مـن       
التحقيــق علــى أقصــى تقــدير. وتيسِّــر إدارة الســجن إجــراء مراســم دفــن وفــق الشــعائر املناســبة  

قافة املتوىف إذا مل يوجد أيُّ طرف مسؤول آخر يرغب يف تولِّي ذلـك أو يسـتطيعه،   املتَّبعة يف ث
  كما جيب عليها االحتفاظ بسجل كامل للواقعة.

    
    نقل السجناء    
    ٧٣القاعدة     

حني ينقل السجني إىل السجن أو منه، جيب عدم تعريضـه ألنظـار اجلمهـور إالَّ بـأدىن       -١
حلمايته مـن شـتائم اجلمهـور وفضـوله ومـن العلنيـة بـأيِّ شـكل          قدر ممكن، وجيب اتِّخاذ تدابري

  من أشكاهلا.
جيـب أن حيظـر نقـل الســجناء يف ظـروف سـيئة مـن حيــث التهويـة واإلضـاءة، أو بأيَّــة           -٢

  وسيلة تفرض عليهم عناًء جسديا ال داعي له.
لــى قــدم جيــب أن يــتمَّ نقــل الســجناء علــى نفقــة إدارة الســجن، وأن ُيعــاملوا مجيعــاً ع    -٣

  املساواة.
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    موظفو السجن    
    ٧٤القاعدة     

حترص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختالف درجاهتم بكـل عنايـة، إذ يتوقَّـف      - ١
  حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءهتم املهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل.

القناعــة، لــدى موظفيهــا ولــدى   تســهر إدارة الســجون باســتمرار علــى بــثِّ وترســيخ    -٢
 الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه املهمَّـةَ هـي خدمـة اجتماعيـة بالغـة األمهيـة، وعليهـا، حتقيقـاً        

  هلذا الغرض، أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة لتنوير اجلمهور.
الذكر، ُيعيَّن موظفو السـجون علـى أسـاس العمـل طـوال       السالفةبغية بلوغ األهداف   -٣

ن ساعات العمل املعتادة، بوصـفهم مـوظفي سـجن حمتـرفني، ويعتـربون مـوظفني مـدنيني يضـمَ        
هلـم مــن ثَــمَّ أمـن العمــل دون أن يكــون مرهونـاً إالَّ حبســن الســلوك والكفـاءة واللياقــة البدنيــة.     
وجيب أن تكون األجور من الكفاية حبيث جتتذب األكفاء من الرجال والنساء، كمـا جيـب أن   

  ا عملهم وظروف خدمتهم على حنو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.حتدَّد مزاي
    

    ٧٥القاعدة     
ُيشترط حصول مجيع موظفي السجون على قسط مناسـب مـن التعلـيم ومتكينـهم مـن        -١

  االضطالع بواجباهتم بطريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل الالزمة لذلك.
يصـاً حبيـث   بتـدريب مصـمَّم خصِّ  ُيزوَّد مجيع موظفي السجون قبل الدخول يف اخلدمة   -٢

ل أفضـل املمارسـات املعاصـرة املثبتـة الفعاليـة يف العلـوم       يناسب واجباهتم العامـة واحملـدَّدة، وميثِّـ   
ــون يف      ــذين ينجحـ ــحني الـ ــجون إالَّ للمرشَّـ ــل يف السـ ــاق بالعمـ ــمح بااللتحـ ــة. وال ُيسـ اجلنائيـ

  االختبارات النظرية والعملية يف هناية هذا التدريب.  
كفــل إدارة الســجن للمــوظفني بعــد الــدخول يف اخلدمــة وطــوال مزاولتــهم ملهنتــهم         ت  -٣

ــة ترســيخ وحتســني معــارفهم       ــاء اخلدمــة، بغي ــة أثن احلصــول بصــفة مســتمرَّة علــى دورات تدريبي
  وقدراهتم املهنية.

    
    ٧٦القاعدة     

ريب ، كحــدٍّ أدىن، التــد٧٥مــن القاعــدة  ٢يتضــمَّن التــدريب املشــار إليــه يف الفقــرة    -١
  ما يلي:  على
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التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسـات الوطنيـة ذات الصـلة، عـالوةً علـى        (أ)  
الصـــكوك الدوليـــة واإلقليميـــة الواجبـــة التطبيـــق، الـــيت جيـــب أن يسترشـــد موظفـــو الســـجون  

  زالء؛   بأحكامها يف عملهم وتعامالهتم مع الن
وظــائفهم، مبــا يف ذلــك حقــوق مــوظفي الســجون وواجبــاهتم أثنــاء ممارســتهم   (ب)  

احترام الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظـر تصـرفات معيَّنـة، خاصَّـةً التعـذيب وغـريه مـن        
  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛  

األمــن والســالمة، مبــا يف ذلــك مفهــوم األمــن الــدينامي، واســتخدام القــوة           (ج)  
، وإدارة التعامــل مــع اجملــرمني العنــيفني، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب        وأدوات تقييــد احلرِّيــة 

  ألساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاوض والوساطة؛  
اإلسعافات األوَّلية، واالحتياجات النفسـية االجتماعيـة للسـجناء والـديناميات       (د)  

سـاعدة االجتماعيــة، مبــا يف  املناسـبة لــذلك يف حمـيط الســجون، فضـالً عــن جوانـب الرعايــة وامل    
  ذلك االكتشاف املبكِّر ملشاكل الصحة العقلية.  

يتلقَّى املوظفون املكلَّفون بالعمل مع فئات معيَّنة مـن السـجناء، أو الـذين ُيعهـد إلـيهم        -٢
  مبهام متخصِّصة أخرى، تدريباً يركِّز على املواضيع املناسبة يف هذا الشأن.

    
    ٧٧القاعدة     

وا مهـامهم علـى حنـو    ى كل موظفي السجون يف مجيع األوقـات أن يتصـرَّفوا وأن يـؤدُّ   يتعيَّن عل
  جيعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضَع احترامهم.

    
    ٧٨القاعدة     

جيب أن يضمَّ ِمالك موظفي السجون، بقـدر اإلمكـان، عـدداً كافيـاً مـن املتخصِّصـني         -١
س واملســـاعدين االجتمـــاعيني واملعلمـــني كأطبـــاء األمـــراض العقليـــة واختصاصـــيي علـــم الـــنف 

  واملدرَّبني على املهارات املهنية.
جيــب ضــمان خــدمات املســاعدين االجتمــاعيني واملعلمــني واملــدرَّبني علــى املهــارات       -٢

  عني.املهنية على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملني لبعض الوقت أو العاملني املتطوِّ
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    ٧٩القاعدة     
يكون مدير السجن علـى حـظ واف مـن األهليـة ملهمتـه، مـن حيـث طباعـه          ينبغي أن  -١

  وكفاءته اإلدارية وتدريبه املناسب وخربته.
س مـدير السـجن وقـَت عملـه كلَّـه ملهامـه الرمسيـة، فـال ُيعـيَّن علـى أسـاس العمـل             يكرِّ  -٢

  .بعض الوقت فقط. وعليه أن جيعل إقامته داخل مبىن السجن أو على مقربة مباشرة منه
حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه أن يزور كـالًّ منـهما     -٣

أو منها يف مواعيد متقاربة، كما جيـب أن يتـولَّى موظـف مقـيم مسـؤولية اإلشـراف علـى كـل         
  من هذه السجون.

    
    ٨٠القاعدة     

ين علـى  جيب أن يكون مدير السـجن ونائبـه وأكثريـة مـوظفي السـجن اآلخـرين قـادر         -١
  م لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤالء.تكلُّ
  ستعان خبدمات ترمجان كفء، كلَّما اقتضت الضرورة ذلك.ُي  -٢
    

    ٨١القاعدة     
ص للنسـاء مــن  يف السـجون الـيت ُتـؤوي الـذكور واإلنـاث معـاً، يوضـع القسـم املخصَّـ           -١

ح مجيـع أبـواب هـذا القسـم مـن      مبىن السجن حتت رئاسـة موظفـة مسـؤولة ُتـؤَتمن علـى مفـاتي      
  السجن.

مــن مــوظفي الســجن الــذكور أن يــدخل قســم النســاء مــا مل تصــحبه يف   ال جيــوز أليٍّ  -٢
  ذلك موظفة أنثى.

تكون مهمة حراسة السـجينات واإلشـراف علـيهن مـن اختصـاص موظفـات السـجن          -٣
مـني، مـن   بـاء واملعلِّ هـذا ال مينـع املـوظفني الـذكور، وال سـيما األط     أنَّ من النساء حصراً. علـى  

  صة للنساء.ممارسة مهامهم املهنية يف السجون أو أقسام السجون املخصَّ
    

    ٨٢القاعدة     
ال جيوز ملوظفي السجون أن يلجؤوا إىل القوة، يف عالقاهتم بالسـجناء، إالَّ دفاعـاً عـن      -١

ــالقوة أو باالمتنــ    ــة الفــرار أو املقاومــة اجلســدية ب اع الســليب ألمــر أنفســهم أو يف حــاالت حماول
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يستند إىل القانون أو األنظمة. وعلى املوظفني الذين يلجـؤوا إىل القـوة أالَّ يسـتخدموها إالَّ يف    
  أدىن احلدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن احلادث إىل مدير السجن.

ُيـوفَّر ملـوظفي السـجون تـدريب جسـدي خـاص لتمكينـهم مـن كـبح مجـاح السـجناء              -٢
  تصرف العدواين.ذوى ال

ون مهــامَّ جتعلــهم علــى احتكــاك مباشــر بالســجناء أن  ال ينبغــي للمــوظفني الــذين يــؤدُّ   -٣
ــك     ــتثنائية. وباإلضــافة إىل ذل ــوا مســلَّحني، إالَّ يف ظــروف اس ــن    ،يكون ــأيِّ حــال م ال جيــوز ب

  األحوال تسليم سالح أليِّ موظف ما مل يكن قد متَّ تدريبه على استعماله.
    

    لتفتيش الداخلية أو اخلارجيةعمليات ا    
    ٨٣القاعدة     

  ُيوضع نظام لعمليات التفتيش املنتظمة يف السجون واملرافق العقابية يتضمَّن عنصرين:  -١
  عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم هبا اإلدارة املركزية للسجون؛    (أ)  
، ممَّــا قــد عمليــات تفتــيش خارجيــة تقــوم هبــا هيئــة مســتقلة عــن إدارة الســجن  (ب)  

  يشمل هيئات دولية أو إقليمية خمتصَّة.  
ــق         -٢ ــيش هــو ضــمان تواف ــات التفت ــا احلــالتني، يكــون اهلــدف املنشــود مــن عملي يف كلت

أسلوب إدارة السجون مع القوانني واللـوائح التنظيميـة والسياسـات واإلجـراءات القائمـة بغيـة       
  ة حقوق السجناء.  حتقيق أهداف املرافق العقابية واإلصالحية، وضمان محاي

    
    ٨٤القاعدة     

  يتمتَّع املفتِّشون بالصالحيات التالية:    -١
االطِّــالع علــى مجيــع املعلومــات املتعلقــة بأعــداد الســجناء وأمــاكن االحتجــاز   (أ)  

ومواقعهــا، إىل جانــب مجيــع املعلومــات ذات الصــلة مبعاملــة الســجناء، مبــا يف ذلــك ســجالهتم   
  وظروف احتجازهم؛

ة اختيار السجناء الذين يريدون زيارهتم، مبا يف ذلك القيام بزيـارات غـري   حرِّي  (ب)  
  معلنة، مببادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابالت معهم؛  

إجراء مقـابالت علـى انفـراد ويف سـرِّية تامـة مـع السـجناء ومـوظفي السـجن            (ج)  
  أثناء الزيارات؛
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  سجن وغريها من السلطات املختصَّة.  تقدمي توصيات إىل إدارة ال  (د)  
تتألَّف أفرقة التفتيش اخلارجي من مفتِّشني مؤهَّلني وذوي خـربة تعينـهم سـلطة خمتصَّـة،       - ٢

  وتشمل اختصاصيني يف الرعاية الصحية. وُيوىل االعتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلنسني.
    

    ٨٥القاعدة     
كتـايب إىل السـلطة املختصَّـة. وُيـوىل االعتبـار الواجـب        ُيقدَّم عقـَب كـلِّ تفتـيش تقريـرٌ      -١

إلتاحة االطالع العام على تقارير عمليات التفتيش اخلارجي بعد استبعاد أيِّ بيانـات شخصـية   
  تتعلق بالسجناء ما مل ُيبدوا موافقتهم الصرحية على ذلك.  

ء، يف غضــون تبــيِّن إدارة الســجن أو غريهــا مــن الســلطات املختصَّــة، حســب االقتضــا   -٢
  فترة زمنية معقولة، ما إذا كانت ستنفِّذ التوصيات املنبثقة عن التفتيش اخلارجي.

    
    قواعد تنطبق على فئات خاصة  - ثانياً  
    السجناء احملكوم عليهم  - ألف  

    مبادئ توجيهية    
    ٨٦القاعدة     

يف إدارة هتـــدف املبـــادئ التوجيهيـــة التاليـــة إىل إظهـــار الـــروح الـــيت ينبغـــي أن يؤخـــذ هبـــا         
 ١واألهداف الـيت جيـب أن تسـعى إليهـا، طبقـاً للبيـان الـوارد يف املالحظـة التمهيديـة           السجون

  من هذه القواعد.
    

    ٨٧القاعدة     
 الضـرورية لكـي تضـمن    من املستحسن أن ُيعمد، قبـل انتـهاء مـدَّة العقوبـة، إىل اتِّخـاذ التـدابري      

وهذا هدف ميكن بلوغه، تبعاً للحالة، مـن خـالل    إىل احلياة يف اجملتمع. تدرجييةٌ للسجني عودةٌ
نظام ميهِّد إلطالق سراح السجني ُينفَّذ يف السجن نفسه أو يف مؤسسة أخرى مالئمـة، أو مـن   
خالل إطالق سراحه حتت االختبار مع إخضاعه لضـرب مـن اإلشـراف والرقابـة وال جيـوز أن      

  تماعية فعَّالة.ُيعهد به إىل الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اج
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    ٨٨القاعدة     
ال ينبغي، يف معاملة السجناء، أن يكون التركيز علـى إقصـائهم مـن اجملتمـع، بـل علـى         -١

استمرار كوهنم جزءاً منـه. وهلـذا ينبغـي االسـتعانة، بقـدر املسـتطاع، هبيئـات اجملتمـع احمللـى يف          
  للسجناء.  مساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة التأهيل االجتماعي 

ينبغــي أن يكــون هنــاك مســاعدون اجتمــاعيون يتعــاونون مــع كــل ســجن وتنــاط هبــم     -٢
مهمة احلفاظ على استمرار كل عالقات السجني املستحسـنة بأسـرته وباملنظمـات االجتماعيـة     
اجلزيلة الفائـدة وحتسـني تلـك العالقـات. كمـا ينبغـي اتِّخـاذ تـدابري تكفـل، إىل أقصـى احلـدود            

القانون ومـع طبيعـة العقوبـة، محايـة مـا للسـجني مـن حقـوق تتَّصـل مبصـاحله املدنيـة            املتَّفقة مع 
  وبتمتُّعه بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية.

    
    ٨٩القاعدة     

يتطلَّب إعمالُ هـذه املبـادئ إفراديـة املعاملـة، ممَّـا يقتضـي األخـذ بنظـام مـرن لتصـنيف             -١
وزَّع هــذه الفئــات علــى مؤسســات منفصــلة مناســبة ب أن ُتــستصــَوالســجناء يف فئــات. ولــذا ُي

  ملعاملة كل فئة.
مؤسسـة نفـس القـدر مـن متطلَّبـات األمـن لكـل         ليس من الضروري أن يتوفَّر يف كـلِّ   -٢

ستحسُن أن تتفاوت درجات هذا األمن تبعاً الحتياجات خمتلف الفئـات. والسـجون   فئة، بل ُي
ال تقـيم حـواجز أمـن ماديـة حتـول دون اهلـرب، بـل تعتمـد يف          املفتوحة األبواب، حبكم كوهنـا 

ذلك علي انضباط السجني نفسه، توفِّر أفضل الظـروف مواتـاة إلعـادة تأهيـل السـجناء الـذين       
  متَّ اختيارهم بعناية.

ُيستصــوب أالَّ يكــون عــدد احملتجــزين يف الســجون املغلقــة األبــواب مــن الكثــرة حبيــث   -٣
والرأي يف بعض البلدان أنَّه ال ينبغـي هلـذا العـدد يف السـجون املـذكورة       يعرقل إفرادية املعاملة.

أن يتجــاوز اخلمســمائة. أمَّــا يف الســجون املفتوحــة األبــواب فيجــب أن يكــون عــدد الســجناء   
  صغرياً قدر اإلمكان.

ــوفري         -٤ ــه لــيس مــن املستصــوب إقامــة ســجون مــن الصِّــغر حبيــث يتعــذَّر فيهــا ت علــى أنَّ
  اسبة.التسهيالت املن
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    ٩٠القاعدة     
ــات         ــاك هيئ ــذلك ينبغــي أن تكــون هن ــإطالق ســراح الســجني. ول ــهي واجــب اجملتمــع ب ال ينت

ته رعايـةً ناجعـةً بعـد سـراحه،     حرِّيحكومية أو خاصة قادرة على أن ُتعري السجني الذي استردَّ 
  إىل اجملتمع. هتدف إىل ختفيف حدَّة مواقف العداء العفوية ضدَّه وتسمح بإعادة تأهيله للعودة

    
    معاملة السجناء    
    ٩١القاعدة     

الغرض من معاملة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرمهم مـن احلرِّيـة جيـب أن يكـون،     
القـانون معتمـدين علـى     بقدر ما تسمح بذلك مدَّة العقوبة، إكساهبم الرغبـة يف العـيش يف ظـلِّ   

ع احتـرامهم  ب أن تكون هذه املعاملة حبيـث تشـجِّ  أنفسهم، وتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. وجي
  لذواهتم وتنمِّي فيهم روح املسؤولية.

    
    ٩٢القاعدة     

حتقيقــاً هلــذه املقاصــد، جيــب أن تســتخدم مجيــع الوســائل املناســبة، وال ســيما الرعايــة      -١
أسـاليب  الدينية يف البلدان اليت يستطاع فيهـا ذلـك، والتعلـيم، واإلرشـاد والتـدريب املهنـيني، و      

ــة الشخصــية، تبعــاً      ــة وتنمي ــه املهــين، والرياضــة البدني ــة، والتوجي ــة اإلفرادي املســاعدة االجتماعي
سجني، مـع مراعـاة تارخيـه االجتمـاعي واجلنـائي، وقدراتـه وملكاتـه         لالحتياجات الفردية لكلِّ

  اجلسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطالق سراحه.
ســجني حمكــوم عليــه ملــدَّة معيَّنــة، وىف أقــرب   ب أن يتلقَّــى مــدير الســجن عــن كــلِّجيــ  -٢

مـن هـذه    ١موعد ممكن بعد دخوله، تقارير كاملة حول مجيـع األمـور املشـار إليهـا يف الفقـرة      
القاعدة. وينبغي أن تشمل هـذه التقـارير دائمـاً تقريـراً يضـعه طبيـب أو غـريه مـن اختصاصـيي          

  ؤهَّلني حول أحوال السجني اجلسدية والذهنية.الرعاية الصحية امل
توضع التقارير وغريها من الوثـائق املناسـبة املتعلقـة بالسـجني يف ملـف فـردى. وجيـب          -٣

املواظبة على حتديث هذا امللف وتصنيفه على حنو ميكِّن املوظفني املسؤولني من االطِّـالع عليـه   
  كلَّما دعت حاجة إىل ذلك.
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    املعاملة التصنيف وإفرادية    
    ٩٣القاعدة     

  الغرض من التصنيف هو:  -١
الــذين يــرجَّح، بســبب ســجلهم اجلنــائي أو  ل عــن اآلخــرين الســجناُءفَصــأن ُي  (أ)  

  ئ عليهم؛طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثري سيِّ
أن ُيصــنَّف الســجناء يف فئــات، بغيــة تيســري معاملتــهم توخِّيــاً إلعــادة تأهيلــهم   (ب)  

  االجتماعي.
خدم ملعاملــة خمتلــف فئــات الســجناء، بقــدر اإلمكــان، ســجون خمتلفــة أو أقســام    ســتُت  -٢

  خمتلفة يف السجن الواحد.
    

    ٩٤القاعدة     
سـجني حمكـوم عليـه بعقوبـة طويلـة بعـض الطـول، يف أقـرب وقـت ممكـن            يوضع من أجل كلِّ

كتسـبة  بعد وصوله وبعد دراسـة شخصـيته، برنـامج معاملـة يـتمُّ إعـداده يف ضـوء املعلومـات امل        
  حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي.

    
    االمتيازات    

سجن نظم امتيازات توائم خمتلف فئـات السـجناء وخمتلـف أسـاليب املعاملـة بغيـة        أ يف كلِّنَشُت
تشجيع السجناء على حسـن السـلوك وتنميـة روح املسـؤولية لـديهم وحفـزهم علـى االهتمـام         

  يها.مبعاملتهم وجعلهم متعاونني ف
    

    العمل    
    ٩٦القاعدة     

جيب إتاحة الفرصـة للسـجناء احملكـوم علـيهم للعمـل و/أو املشـاركة بنشـاط يف إعـادة           -١
تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهَّلني لياقتـهم البدنيـة   

  والعقلية.  
  وم العمل العادي.ُيوفَّر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال ي  -٢
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    ٩٧القاعدة     
  ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة.  -١
  ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.    -٢
 موظـف  ال جتوز مطالبة أيِّ سـجني بالعمـل مـن أجـل منفعـة شخصـية أو خاصـة أليِّ         -٣

  من موظفي السجن.
    

    ٩٨القاعدة     
للســجني، إىل أقصــى احلــدود املســتطاعة، مــن النــوع الــذي  يكــون العمــل الــذي ُيــوفَّر  -١

  يصون أو يزيد قدرته على تأمني عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه.
ــوفَّر تــدريب مهــين نــافع للســجناء القــادرين علــى االنتفــاع بــه، وال     -٢ ســيما الســجناء  ُي

  الشباب.
ــار املهــين الســل      -٣ يم ومتطلَّبــات إدارة تتــاح للســجناء، يف حــدود مــا يتمشَّــى مــع االختي

  السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.
    

    ٩٩القاعدة     
يتمُّ تنظيم العمل وطرائقه يف السجن على حنو يقترب بـه بقـدر اإلمكـان مـن األعمـال        -١

  املماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف املهنية الطبيعية.
الَّ أنَّ مصــلحة الســجناء وتدريبــهم املهــين ال جيــوز أن يصــريا خاضــعني ملقصــد حتقيــق  إ  -٢

  ربح مايل من وراء العمل يف السجن.
    

    ١٠٠القاعدة     
يفضَّـــل أن تقـــوم إدارة الســـجن مباشـــرةً، ال املقـــاولون اخلاصـــون، بتشـــغيل مصـــانعه    -١

  ومزارعه.
إدارة السـجن، جيـب أن يكونـوا    حني يستخدم السجناء يف أعمـال ال ختضـع لسـلطان      -٢

دائماً حتـت إشـراف مـوظفي السـجن. ومـا مل يكـن العمـل حلسـاب إدارات حكوميـة أخـرى،           
جيب علـى األشـخاص الـذين ُيقـدَّم هلـم أن يـدفعوا لـإلدارة كامـل األجـر الـذي ُيتقاضـى عـادةً             

  عنه، مع مراعاة إنتاجية السجناء.
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    ١٠١القاعدة     
  اطات املتَّخذة حلماية سالمة العمال األحرار وصحتهم.ُتراعى يف السجون االحتي  -١
ُتتَّخــذ تــدابري لتعــويض الســجناء عــن إصــابات العمــل، مبــا يف ذلــك األمــراض املهنيــة،     -٢

  بشروط ال تكون أقل مؤاتاةً من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرار.
    

    ١٠٢القاعدة     
ي واألسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مـع  حيدَّد العدد األقصى لساعات العمل اليوم  -١

  مراعاة القواعد أو العادات احمللية املتَّبعة يف جمال استخدام العمال األحرار.
يشترط يف حتديد الساعات املـذكورة أن يتـرك يومـاً للراحـة يف األسـبوع ووقتـاً كافيـاً          -٢

  إعادة تأهيلهم.للتعليم وغريه من األنشطة املقرَّرة كجزء من معاملة السجناء و
    

    ١٠٣القاعدة     
  أ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.ُيكافَ  -١
جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً على األقل مـن أجـرهم يف شـراء      -٢

  أشياء مرخَّص هبا الستعماهلم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إىل أسرهتم.
ل كسـباً  يضاً على احتجاز اإلدارة جلـزء مـن األجـر حبيـث يشـكِّ     جيب أن ينصَّ النظام أ  -٣

  مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه.
    

    التعليم والترفيه    
    ١٠٤القاعدة     

ُتتَّخذ ترتيبات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االسـتفادة منـه، مبـا يف ذلـك       -١
يني كـن فيهـا ذلـك. وجيـب أن يكـون تعلـيم السـجناء مـن األمِّـ         التعليم الديين يف البلـدان الـيت مي  

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

  راسة دون عناء.البلد، حبيث يكون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الد
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    ١٠٥القاعدة     
  ُتنظَّم يف مجيع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية.

    
    العالقات االجتماعية والرعاية بعد اإلفراج    
    ١٠٦القاعدة     

كـون  ُتبذل عناية خاصة للحفاظ على استمرار عالقات السجني بأسـرته وحتسـينها، بقـدر مـا ي    
  ذلك يف صاحل كال الطرفني.

    
    ١٠٧القاعدة     

يوضـع يف االعتبـار، منـذ بدايـة تنفيـذ عقوبـة السـجن، مسـتقبل السـجني بعـد إطـالق ســراحه،            
األشــخاص أو اهليئــات خــارج    بوُيشــجَّع وُيســاعد علــى أن يصــون أو ُيقــيم مــن العالقــات       

م مصـاحل أسـرته علـى    السجن، كل ما مـن شـأنه أن يسـاعد علـى إعـادة تأهيـل السـجني وخيـد        
  أفضل وجه.

    
    ١٠٨القاعدة     

على األجهزة واهليئات احلكومية أو اخلاصـة الـيت تسـاعد اخلـارجني مـن السـجن علـى          -١
ن بقــدر اإلمكــان حصــول الســجناء علــى الوثــائق  إعــادة تثبيــت أقــدامهم يف اجملتمــع، أن تضــمَ 

لـى ثيـاب الئقـة تناسـب املنـاخ      وأوراق اهلوية الضرورية، وعلى املسكن والعمـل املناسـبني، وع  
ر هلم من الوسائل مـا يكفـي لوصـوهلم إىل وجهتـهم ولتـأمني أسـباب العـيش        والفصل، وأن توفِّ

  هلم خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق سراحهم.
جيـب أن تتــاح للممــثِّلني الــذين تعتمــدهم األجهــزة املــذكورة إمكانيــة دخــول الســجن    -٢

  أن يستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية تنفيذ عقوبته.والوصول إىل السجناء، وجيب 
ُيستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركـزةً أو منسَّـقةً بقـدر اإلمكـان كيمـا        -٣

  ُينتفع جبهودها على أفضل وجه.
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    السجناء ذوو اإلعاقة الذهنية و/أو املشاكل الصحية العقلية   - باء  
    ١٠٩القاعدة     

أن يوضع يف السجون األشخاص الـذين يتبـيَّن أنَّهـم غـري مسـؤولني جنائيـا أو       ال جيوز   -١
لـديهم إعاقـاٍت ذهنيـةً و/أو مشـاكلَ صـحيةً عقليـةً شـديدةً ممَّـن         أنَّ يكشف التشـخيص الحقـاً   

يؤدِّي بقاؤهم يف السجن إىل تفاقم حالتهم، وُتتَّخذ ترتيبات لنقلهم إىل مرافـق للصـحة العقليـة    
  ممكن.  يف أقرب وقت 

ُيوَضع السـجناء اآلخـرون املصـابون بإعاقـات ذهنيـة و/أو مشـاكل صـحية عقليـة، إذا           -٢
ــق متخصِّصــة حتــت إشــراف اختصاصــيي        ــة والعــالج يف مراف اقتضــت الضــرورة، حتــت املراقب

  الرعاية الصحية املؤهَّلني.  
ــاجو       -٣ ــذين حيت ــع الســجناء اآلخــرين ال ــة الصــحية العــالج جلمي ــر الرعاي ــوفِّر دوائ ن إىل ت

  العالج من أمراض عقلية.
    

    ١١٠القاعدة     
مــن املستحســن أن ُتتَّخــذ، باالتِّفــاق مــع األجهــزة املختصَّــة، تــدابري ملواصــلة العــالج النفســاين   

  للسجني ولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطالق سراحه عند الضرورة.
    

    السجناء املوقوفون أو احملتجزون رهن احملاكمة  - جيم  
    ١١١القاعدة     

ــري احملــاكم" إىل أيِّ          -١ ــارة "الســجني غ ــد تشــري عب ــذه القواع ــن ه ــة م ــرات التالي يف الفق
شــخص متَّ توقيفــه أو حبســه بســبب خمالفــة لقــانون العقوبــات ووضــعه يف عهــدة الشــرطة أو     

  السجن ولكنَّه مل ُيحاكَم ومل يصدر يف حقه حكم بعُد.
  نَّه برئ ويعامل على هذا األساس.ض يف السجني غري احملاكم أفتَرُي  -٢
ــى         -٣ ــنصُّ عل ــيت ت ــة أو ال ــة الفردي ــة احلرِّي ــة حبماي ــة املتعلق دون املســاس بالقواعــد القانوني

اإلجراءات الواجبة االتِّباع إزاء السجناء غـري احملـاكَمني، جيـب أن يتمتَّـع هـؤالء بنظـام معاملـة        
  خاص حتدِّد القواعد الواردة أدناه عناصره األساسية.
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    ١١٢القاعدة     
  ُيفصل السجناء غري احملاكَمني عن السجناء املدانني.  -١
ــدأ أن      ُي  -٢ ــالغني وجيــب مــن حيــث املب فصــل الســجناء غــري احملــاكَمني األحــداث عــن الب

  ُيحتجزوا يف مؤسسات منفصلة.
    

    ١١٣القاعدة     
مراعـاة العـادات    ينام السجناء غري احملاكَمني كلٌّ منهم على حـدة يف غـرف فرديـة، ولكـن مـع     

  احمللية املختلفة فيما يتعلق باملناخ.
    

    ١١٤القاعدة     
للسجناء غري احملاكَمني إذا رغبوا يف ذلك، يف احلدود املتَّفقة مع حفظ النظـام يف املؤسسـة، أن   
يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن حيصلوا على طعـامهم مـن اخلـارج، إمَّـا بواسـطة اإلدارة أو      

  م أو أصدقائهم. وفيما عدا ذلك، تتكفَّل اإلدارة بإطعامهم.بواسطة أسرهت
   

    ١١٥القاعدة     
ح للسجني غري احملاكَم بارتداء ثيابه اخلاصة إذا كانت نظيفةً والئقةً. أمَّا إذا ارتـدى ثيـاب   سَمُي

  السجن، فيجب أن تكون هذه خمتلفة عن اللباس الذي ُيعطى للمحكوم عليهم.
    

    ١١٦القاعدة     
ــاً أن ُيجيــب  ــدائم ــه.       عطَ ــاره علي ــل، ولكــن ال جيــوز إجب ى الســجني غــري احملــاكَم فرصــةً للعم
  اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً.  فإذا
    

    ١١٧القاعدة     
سجني غري حماكَم بأن حيصل، على نفقته أو نفقـة الغـري، وىف احلـدود املتَِّفقـة مـع       ُيرخَّص لكلِّ

جن وانتظـام إدارتـه، علـى مـا يشـاء مـن الكتـب والصـحف         مصلحة إقامة العدل ومع أمن السـ 
  وأدوات الكتابة وغريها من وسائل قضاء الوقت.
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    ١١٨القاعدة     
بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص، إذا كـان لطلبـه    احملاكَمُيرخَّص للسجني غري 

  مربِّر معقول وكان قادراً على دفع النفقات الالزمة.
    

    ١١٩ القاعدة    
ــم           -١ ــازه وأيِّ هتـ ــباب احتجـ ــوراً بأسـ ــغ فـ ــق يف أن ُيبلَّـ ــاكَم احلـ ــري حمـ ــجني غـ ــلِّ سـ لكـ

  إليه.    موجَّهة
ه توكيـل حمـام تعيِّنـه لـه     اكَم حمام اختاره بنفسـه، فمـن حقِّـ   احملإذا مل يكن للسجني غري   -٢

دون سلطة قضائية أو سلطة أخرى يف مجيع احلاالت الـيت تقتضـي فيهـا مصـلحة العدالـة ذلـك       
مقابل إذا كان ال ميلك موارد كافية لدفع التكاليف. وخيضع احلرمان مـن االسـتعانة مبحـام إىل    

  مراجعة مستقلة دون تأخري.  
    

    ١٢٠القاعدة     
اكَم يف االسـتعانة مبحاميـه أو مقـدِّم املسـاعدة القانونيـة      احملـ ختضع حقوق السجني غـري    -١

  .  ٦١ة هبما لنفس املبادئ املبيَّنة يف القاعدة للدفاع عن نفسه والطرائق املنظمة لالستعان
اكَم، بنــاًء علــى طلبــه، أدوات الكتابــة الالزمــة إلعــداد الوثــائق احملــُتــوفَّر للســجني غــري   -٢

  املتعلقة بدفاعه، مبا يف ذلك التعليمات السرِّية املوجَّهة إىل حماميه أو مقدِّم املساعدة القانونية.
    

    السجناء املدنيون  - دال  
    ١٢١القاعدة     

يف البلدان اليت جييـز فيهـا القـانون السـجن مـن أجـل الـديون أو بـأمر مـن احملكمـة يف أيِّ دعـوى            
أخرى غري جنائية، ال جيوز إخضاع السجناء على هذا النحو أليِّ قيـود أو أليِّ صـرامة تتجـاوز    

عاملتـهم أقـل   ما هو ضروري لضمان سالمة االحتجاز وللحفاظ على النظام. وجيب أالَّ تكـون م 
 مواتاةً من معاملة السجناء غري احملاكَمني باستثناء أنَّه ميكن إجبارهم على العمل.
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    األشخاص املوقوفون أو احملتجزون بغري هتمة  - هاء  
    ١٢٢القاعدة     

يتمتَّـع   )٢٩(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسـية،   ٩دون اإلخالل بأحكام املادة 
ــة هلــم     األشــخاص امل ــة املكفول ــنفس احلماي ــيهم هتمــة ب ــه إل وقوفــون أو احملتجــزون دون أن توجَّ

مبوجــب اجلــزء األول والفــرع جــيم مــن اجلــزء الثــاين مــن هــذه القواعــد. كمــا تنطبــق علــيهم     
األحكام ذات الصلة من الفرع ألف من اجلزء الثاين مـن هـذه القواعـد، حيثمـا ميكـن أن يعـود       

لفئـة اخلاصـة مـن احملتجـزين، شـريطة أالَّ ُيتَّخـذ أيُّ تـدبري يفتـرض         تطبيقها بالفائـدة علـى هـذه ا   
ضــمناً أنَّ إعــادة التعلــيم أو إعــادة التأهيــل ميكــن علــى أيِّ حنــو أن يكونــا مناســبني ألشــخاص    

  يدانوا بأيِّ جرمية جنائية.    مل
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