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الدنيا؟ النموذجية  القواعد  ا�ستعرا�ض  عملية  ا�سُتهلت  وملاذا  كيف 

املعايري   

الدنيا()1( النموذجية  )القواعد  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  ت�سكل 
الدنيا املعرتف بها عامليًّا لإدارة ال�سجون ومعاملة ال�سجناء، وما فتئت عظيمة القيمة والتاأثري 
جميع  يف  الأع�ساء  الدول  يف  بال�سجون  املتعلقة  واملمار�سات  وال�سيا�سات  القوانني  �سوغ  يف 
اأنحاء العامل. بيد اأنه، اعرتافًا بالتطورات التي حدثت يف القانون الدويل والعلوم الإ�سالحية 
رت اجلمعية العامة يف عام ٢٠11 اإن�ساء فريق خرباء حكومي دويل مفتوح  منذ عام 1٩٥٥، قرَّ
منظمات  وُدعيت  تنقيحها.  اإمكانية  مع  الدنيا،  النموذجية  القواعد  ل�ستعرا�ض  الع�سوية 
يف  امل�ساهمة  اإىل  امل�ساواة،  قدم  على  ال�سلة،  ذات  املتحدة  الأمم  وهيئات  املدين  املجتمع 

العملية. تلك 

الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف عام 1٩٥٥ ووافق عليها  التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة  )1( ب�سيغتها 

خ  املوؤرَّ و٢٠76 )د-6٢(  خ 31 متوز/يوليه 1٩٥7  املوؤرَّ بقراريه 663 جيم )د-٢4(  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض 
.1٩77 اأيار/مايو   13
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الدنيا؟ النموذجية  القواعد  ا�ستعرا�ض  عملية  �سارت  كيف 

مع  الوثيق  بالتعاون   ،)٢٠14-٢٠1٢( اجتماعات  ثالثة  خالل  الدويل  احلكومي  اخلرباء  فريق  اأحرز 
والقواعد  املوا�سيعية  املجالت  حتديد  يف  تقدمًا  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 
املحددة املتوخى تنقيحها، مع التقيُّد الدقيق بالبارامرتات العامة لعملية التنقيح التي حددتها اجلمعية 
اأيًّا من املعايري القائمة، بل ينبغي اأن  �ض  العامة، وهي: )اأ( اأن اأي تغيريات على القواعد ينبغي األ تخفِّ
اأن حتافظ عملية  لل�سجناء؛ و)ب( ينبغي  الإن�سانية  ال�سالمة والأمن والأو�ساع  اأجل تعزيز  نها من  حت�سِّ

الدنيا. النموذجية  للقواعد  احلايل  النطباق  نطاق  على  التنقيح 

ل فريق اخلرباء، يف اجتماعه الرابع املعقود يف كيب تاون، جنوب اأفريقيا، يف اآذار/مار�ض ٢٠1٥،  وتو�سَّ
اإىل توافق اآراء ب�ساأن كل القواعد التي ُفتح باب تنقيحها. ويف اأيار/مايو ٢٠1٥، اأقرت جلنة منع اجلرمية 
الدنيا  النموذجية  القواعد  من  الكاملة  املجموعة  وقدمت  للقواعد،  املنقحة  ال�سيغة  اجلنائية  والعدالة 
حة اإىل املجل�ض القت�سادي والجتماعي للموافقة عليها لكي تعتمدها اجلمعية العامة لحقًا با�سم  املنقَّ

ال�سجناء". ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  "قواعد 

با�سم القواعد  ُتعَرف  اأن  ينبغي   ملاذا 
مانديال؟ نيل�سون  قواعد 

مانديال"،  نيل�سون  "قواعد  با�سم  اأي�سا  القواعد  ُتعرف  باأن  الرابع  اجتماعه  يف  اخلرباء  فريق  اأو�سى 
يف  �سنة   ٢7 ق�سى  الذي  مانديال،  روليهالهال  نيل�سون  الراحل،  اأفريقيا  جنوب  رئي�ض  لإرث  تكرميًا 
على  ال�سالم  ثقافـة  وتعزيز  والدميقراطية  وامل�ساواة  الإن�سان  حقوق  اأجل  من  كفاحه  �سياق  يف  ال�سجن 
نطاق العـامل. واأُو�سي كذلك باأن ُي�ستفاد اأي�سًا من اليوم الدويل لنيل�سون مانديال )18 متوز/يوليه( يف 
وتقدير  املجتمع،  ال�سجناء يظلون جزءًا من  باأن  والتوعية  ال�سجون،  الإن�سانية يف  املعاملة  الت�سجيع على 

اأهمية خا�سة. ذات  اجتماعية  بو�سفه خدمة  ال�سجون  موظفي  عمل 
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الدنيا؟ النموذجية  القواعد  يف  تنقيحها  التي مت  املجاالت  ما هي 
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ي�ستمل الآن اجلزء الأول، الذي ينطبق على جميع فئات ال�سجناء، على جمموعة مو�سعة 
موؤلفة من خم�سة "مبادئ اأ�سا�سية"، حتدد الروح العامة التي ينبغي اأن ُتفهم القواعد على 
لة، من اجلزء الثاين-األف، املخ�س�ض  �سوئها. وقد ُنقلت بع�ض هذه املبادئ، ب�سيغة معدَّ
لل�سجناء املحكوم عليهم. واأ�سيفت مبادئ اأ�سا�سية اأخرى لتج�سيد التطورات التي حدثت 

يف القانون الدويل. وت�سمل هذه املبادئ، على وجه اخل�سو�ض، اللتزام مبا يلي:

  معاملة كل ال�سجناء مبا يلزم من الحرتام لكرامتهم وقيمتهم الأ�سيلتني كب�سر.
  حظر التعذيب وغريه من �سروب املعاملة ال�سيئة وحماية ال�سجناء منها.

ار يف جميع الأوقات. مي اخلدمات والزوَّ   �سمان �سالمة واأمن ال�سجناء واملوظفني ومقدِّ

1-   كرامة ال�سجناء وقيمتهم الأ�سيلتان كب�سر
انظر القواعد 1 اإىل ٥ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  
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مت تو�سيع مبادئ التطبيق الن زيهة وحظر التمييز القائم على اأ�سا�ض العرق، اأو اللون، اأو نوع اجلن�ض، 
اأو اللغة، اأو الدين، اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غري ال�سيا�سي، اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو 
الن�سب، املدرجة يف ال�سيغة القدمية من القواعد النموذجية الدنيا، لت�سمل "اأي" و�سع اآخر. ومن املهم 

اأنه مت تف�سري تطبيق مبداأ عدم التمييز على اأنه ي�سمل التزاما فعال مبا يلي:

الفئات ال�سعيفة من ال�سجناء  -٢
  انظر القواعد ٢ و٥)٢( و3٩)3( و٥٥)٢( و1٠٩ و11٠ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

 مراعاة الحتياجات الفردية لل�سجناء، وخ�سو�سًا اأ�سعف الفئات.

 حماية وتعزيز حقوق ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة.
اًل    �سمان متتُّع ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية اأو العقلية اأو غريها من الإعاقات متتعا كامال وفعَّ

باحلياة يف ال�سجن على اأ�سا�ض عادل، ومعاملتهم مبا يتوافق مع ظروفهم ال�سحية.
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 3- اخلدمات الطبية وال�سحية
انظر القواعد ٢4 اإىل ٢7 و٢٩ اإىل 3٥ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  

م�سوؤولية  هو  لل�سجناء  ال�سحية  الرعاية  توفري  اأن  على  للقواعد  املنقحة  ال�سيغة  د  ت�سدِّ
ال�سجون  ال�سحية يف  الرعاية  العامة خلدمات  املبادئ  اإىل  تفا�سيل مهمة  وت�سيف  الدولة، 
العاملني يف جمال  باملهنيني  واملحظورات اخلا�سة  الواجبات  ز  تعزِّ وتكوينها. وهي  ونطاقها 
الأخالقية  املعايري  نف�ض  حتكمها  بال�سجناء  عالقتهم  اأن  ملبداأ  وفقا  ال�سحية،  الرعاية 
الواجبات  اأكرث، ت�سمل هذه  التي تنطبق على املر�سى يف املجتمع املحلي. وبتحديد  واملهنية 

واملحظورات ما يلي:

  �سمان ح�سول ال�سجناء على نف�ض م�ستويات الرعاية ال�سحية املتاحة يف املجتمع املحلي، 
انًا ودون متييز. واإتاحة ح�سولهم على اخلدمات ال�سحية ال�سرورية جمَّ

ي�سمل  مبا  وحت�سينها،  وحمايتها  وتعزيزها  لل�سجناء  والعقلية  البدنية  ال�سحة    تقييم 
ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة يف جمال الرعاية ال�سحية.

ية الطبية واملوافقة عن علم يف العالقة    التقيد مببادئ ا�ستقالل الطب ال�سريري وال�سرِّ
يتعلق بفريو�ض  والرعاية )مبا يف ذلك فيما  العالج  وا�ستمرارية  واملري�ض،  الطبيب  بني 

نق�ض املناعة الب�سرية وال�سل والأمرا�ض املعدية الأخرى والرتهان للمخدرات(.
  احلظر املطلق مل�ساركة املهنيني العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية يف التعذيب اأو غريه 
بها  علم  على  ي�سبحون  قد  التي  احلالت  بتوثيق  واللتزام  املعاملة،  �سوء  �سروب  من 

والإبالغ عنها.
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القيود والن�سباط واجلزاءات  -4
انظر القواعد 36 اإىل 3٩ و4٢ اإىل ٥3 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  

التاأديبية  العقوبة  اأو  القيود  ا�ستخدام  ي�سل  اأن  يجوز  ل  اأنه  مبداأ  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  ي�سار 
املعي�سية  الظروف  جميع  تظل  واأن  املعاملة،  �سوء  �سروب  من  غريه  اأو  التعذيب  حد  اإىل 
العامة تنطبق على ال�سجناء الذين يخ�سعون جلزاءات تاأديبية. وتوجد اأحكام جديدة تزيد 
احلرية،  تقييد  اأدوات  ا�ستخدام  وكذلك  النفرادي  احلب�ض  ا�ستخدام  وتقييد  حتديد  من 
ح دور املهنيني العاملني يف جمال الرعاية  م عمليات تفتي�ض ال�سجناء والزنازين، وتو�سِّ وتنظِّ

ال�سحية يف �سياق الإجراءات التاأديبية. وعلى وجه اخل�سو�ض فاإن القواعد املنقحة:

ف احلب�ض النفرادي )الطويل( باأنه حب�ض ال�سجناء ملدة ٢٢ �ساعة اأو اأكرث يف اليوم دون    تعرِّ
النفرادي  احلب�ض  ا�ستخدام  د  وتقيِّ متتالية(،  يوما   1٥ من  )لأكرث  معنى  ذي  ب�سري  ات�سال 

كتدبري ميثل مالذًا اأخريًا ل ُي�ستخدم اإل يف الظروف ال�ستثنائية.
اأو  ال�سجني يف زنزانة مظلمة  ل، وو�سع  املطوَّ اأو  الأجل  املحدود  النفرادي غري    حتظر احلب�ض 
م لل�سجني من تغذية اأو من مياه ال�سرب، ف�سال عن  م�ساءة دون انقطاع، وخف�ض كمية ما يقدَّ

ا�ستخدام اأدوات تقييد احلرية التي تكون بطبيعتها مهينة اأو موؤملة، مثل ال�سال�سل اأو الأ�سفاد.
لة ب�ساأن عمليات تفتي�ض ال�سجناء والزنازين، وكذلك ب�ساأن ال�ستخدام  م توجيهات مف�سَّ   تقدِّ
امل�سروع لأدوات تقييد احلرية وفقا للحاجة اإىل �سمان الأمن وال�سالمة يف ال�سجن، عالوة على 

احرتام الكرامة الإن�سانية الأ�سيلة لل�سجناء.
  توؤكد اأن املهنيني العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية ينبغي اأن يولوا اهتماما خا�سا لل�سجناء 
الذين ُيف�سلون دون اإرادتهم عن بقية ال�سجناء، ولكن مع ا�ستبعاد م�ساركة هوؤلء املهنيني يف 

التوقيع الفعلي للجزاءات التاأديبية.
ع اإدارات ال�سجون على ال�ستعانة، قدر الإمكان، باآليات منع ن�سوب النزاعات، اأو الو�ساطة،    ُت�سجَّ

اأو الآليات البديلة الأخرى لت�سوية النزاعات ، من اأجل منع وقوع النزاعات اأو ت�سويتها.

9



التحقيق يف الوفيات والتعذيب اأثناء الحتجاز  -٥
  انظر القواعد 6 اإىل 1٠ و68 اإىل 7٢ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

اأثناء الحتجاز، وكذلك  الوفاة  اإجراء حتقيقات م�ستقلة يف جميع حالت  ُين�ض حاليا على 
تو�سيع نطاق  وامل�ساءلة، مت  ال�سفافية  ال�سديد. ولأغرا�ض  للقلق  املثرية  الأخرى  يف احلالت 
املعلومات التي يتعني ت�سجيلها عن جميع ال�سجناء، وكذلك الإخطارات التي يجب على اإدارة 
ال�سجن اأن تقدمها اإىل ال�سجناء اأو اإىل الأطراف اخلارجية يف الأحوال ذات الآثار البعيدة 

املدى. وبتحديد اأكرث فاإن القواعد املنقحة:

د املعلومات التي يتعني اإدراجها يف نظام اإدارة ملفات ال�سجناء عند دخول كل �سجني    حتدِّ
ح اأنه يتعني احلفاظ على �سرية هذه املعلومات. واأثناء فرتة ال�سجن، وتو�سِّ

املعيَّنني  الأ�سخا�ض  اأو  )الأ�سرة  اخلارجية  الأطراف  اأو  ال�سجناء  حق  تفا�سيل    تبنيِّ 
لالت�سال( يف اإبالغهم ب�ساأن الإيداع يف ال�سجن، اأو النقل اإىل موؤ�س�سة اأخرى، اأو املر�ض 

اخلطري اأو الإ�سابة اخلطرية اأو الوفاة.
  ت�سرتط الإبالغ عن اأي وفاة اأو اختفاء اأو اإ�سابة خطرية ل�سجني اأثناء الحتجاز اإىل �سلطة 
وفعالة  وحيادية  فورية  حتقيقات  باإجراء  ومكلفة  ال�سجون  اإدارة  عن  م�ستقلة  خمت�سة 

ب�ساأن مالب�سات هذه احلالت واأ�سبابها.
اأعمال  من  عمل  يكون  باأن  احتمال  هناك  كان  كلما  مماثلة  اإجراءات  اتخاذ    ت�سرتط 
التعذيب اأو غريه من �سروب �سوء املعاملة قد ارتكب يف ال�سجن، ب�سرف النظر عن تلقي 

�سكوى ر�سمية ب�ساأنه اأو عدم تلقيها. 
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احل�سول على التمثيل القانوين  -6
انظر القواعد 41 و٥4 و٥٥ و٥8 اإىل 61 و11٩ و1٢٠ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  

يت�ساور  واأن  قانوين  م�ست�سار  من  زيارة  ال�سجني  يتلقى  اأن  يف  احلق  نطاق  تو�سيع  الآن  مت 
معه، الذي كان يقت�سر يف القواعد النموذجية الدنيا الأ�سلية على ال�سجناء غري املحاَكمني 
واأي  ال�سجناء  املنقحة جميع  القواعد  لي�سمل يف  عنهم،  الدفاع  املتمثل يف  الوحيد  وللغر�ض 
القانونية  امل�سورة  لل�سجناء يف احل�سول على  واأُن�سئ كذلك حق م�سروط  القانونية.  م�سائل 
اإجراءات  ب�ساأن  اإر�سادات  جديدة  قاعدة  م  تقدِّ واأخريا،  التاأديبية.  الإجراءات  حالة  يف 
الدخول والتفتي�ض املنطبقة على الزوار. وبناء على ذلك فاإنه ُي�سرتط على اإدارات ال�سجون 

القيام مبا يلي:

بها لطلب احل�سول على م�سورة  املاأذون  الطرائق  ب�ساأن  الدخول،  ال�سجناء، عند    اإبالغ 
قانونية، مبا يف ذلك من خالل برامج امل�ساعدة القانونية.

  اإتاحة ما يكفي من فر�سة ووقت وت�سهيالت جلميع ال�سجناء ليزورهم م�ست�سار قانوين 
م م�ساعدة قانونية، والتوا�سل معه، ب�ساأن اأي م�ساألة قانونية، دون  من اختيارهم، اأو مقدِّ

اإبطاء اأو ت�سنت اأو حذف وب�سرية تامة.
ا اأو عن طريق امل�ساعدة القانونية عندما    اإتاحة احلق لل�سجناء للدفاع عن اأنف�سهم �سخ�سيًّ

تتطلَّب م�سلحة العدالة ذلك، وخ�سو�سًا يف احلالت التي تتعلق بتهم تاأديبية خطرية.
  ال�سهر على األ تكون الإجراءات املتعلقة بتفتي�ض الزوار ودخولهم مهينة، وعلى اأن يوفر 

على الأقل نف�ض القدر من احلماية الذي توفره اإجراءات تفتي�ض ال�سجناء والزنانني.

11



!

ال�سكاوى وعمليات التفتي�ض  -7
انظر القواعد ٥4 اإىل ٥7 و83 اإىل 8٥ من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  

ز القواعد املنقحة حق ال�سجناء اأو م�ست�ساريهم القانونيني يف اأن يقدموا باأماٍن الطلبات اأو  تعزِّ
وال�سكاوى على  الطلبات  ال�سجن كل هذه  اإدارة  تعالج  اأن  ويتعني  املتعلقة مبعاملتهم،  ال�سكاوى 
التفتي�ض،  وعمليات  الر�سد  جمال  يف  هام  تقدم  اأُحرز  وقد  اإبطاء.  دون  عليها  ترد  واأن  الفور 
وذلك يف �سكل نظام مزدوج لعمليات التفتي�ض الداخلية واخلارجية املنتظمة لل�سجون واملرافق 

العقابية. وبتحديد اأكرث فاإن الأحكام اجلديدة:

معرفة  على  اآخر  �سخ�ض  اأي  اأو  ال�سجني  اأقارب  لي�سمل  ال�سكاوى  تقدمي  حق  نطاق  ع    تو�سِّ
باحلالة عند عجز ال�سجني اأو م�ست�ساره القانوين عن القيام بذلك.

ماأمونة،  بطريقة  وال�سكاوى  الطلبات  تقدمي  يت�سنى  اأن  لكفالة  �سمانات  تنفيذ    ت�سرتط 
اأو غري ذلك من  اأو التخويف  اإذا ُطلب ذلك، دون اأي خماطر من النتقام  وبطريقة �سرية 

العواقب ال�سلبية.
  تن�سئ نظاما مزدوجا لعمليات تفتي�ض منتظمة، يتاألف من عمليات تفتي�ض داخلية اأو اإدارية 
عن م�ستقلة  هيئة  بها  تقوم  خارجية  تفتي�ض  وعمليات  لل�سجون  املركزية  الإدارة  بها   تقوم 

اإدارة ال�سجون.
مبا  فعال،  نحو  على  مبهامهم  ال�سطالع  اأجل  من  اأ�سا�سية  حقوقًا  ال�سجون  مفت�سي    متنح 
مفاجئة  بزيارات  والقيام  ال�سجناء(،  )و�سجالت  ال�سجون  �سجالت  على  الطالع  ذلك  يف 
انفراد ويف  ال�سجن على  ال�سجناء وموظفي  اإجراء مقابالت مع  مببادرة منهم، ف�سال عن 

�سرية تامة.
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امل�سطلحات  -8
ثة يف كل اأجزاء قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا امل�سطلحات حمدَّ  

امل�سطلحات  عن  ال�ستعا�سة  اأي�سا  الدنيا  النموذجية  القواعد  حمتوى  تنقيح  تطلَّب 
وكفالة  الدويل،  القانون  يف  الأخرية  التطورات  �سوء  يف  مقبولة  تعد  مل  التي  املتقادمة، 
ركزت  اخل�سو�ض،  وجه  وعلى  الوثيقة.  اأجزاء  كل  يف  امل�سطلحات  ا�ستخدام  يف  الت�ساق 

التنقيحات يف هذا املجال املوا�سيعي على ما يلي:

 حتديث امل�سطلحات املت�سلة بال�سحة.
 جعل القواعد املنقحة وثيقة تراعي العتبارات اجلن�سانية.
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تدريب املوظفني  -٩
انظر القاعدتني 7٥ و76 من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا  

خ�سي�سا  م�سمم  تدريب  توفري  ب�ساأن  مف�سلة  اإر�سادات  حة  املنقَّ القواعد  م  تقدِّ
ال�سجون  موظفي  جميع  اإعطاء  بغية  اخلدمة،  اأثناء  وكذلك  قبولهم  عند  للموظفني 
القدرة على ال�سطالع بواجباتهم املعقدة بطريقة احرتافية والو�سائل الالزمة للقيام 
اإليهم مبهام متخ�س�سة تدريبا  ُيعهد  الذين  ال�سجون  يتلقى موظفو  اأن  وينبغي  بذلك. 
نظرية  اختبارات  التوجيهي  التدريب  ي�سمل  اأن  وينبغي  املناظرة.  املجالت  على  يركز 
التالية  املوا�سيع  يتناول  اأن  وينبغي  ال�سجون،  دائرة  اإىل  الن�سمام  اأجل  من  وعملية 

كحد اأدنى:

على  عالوًة  ال�سلة،  ذات  الوطنية  وال�سيا�سات  التنظيمية  واللوائح    الت�سريعات 
ال�سكوك الدولية والإقليمية، التي ينبغي اأن ي�سرت�سد بها موظفو ال�سجون يف عملهم 

ويف تعاملهم مع ال�سجناء.
  حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم عموما يف ممار�سة وظائفهم، مبا يف ذلك احرتام 

الكرامة الإن�سانية لل�سجناء وحظر التعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة.
  الأمن وال�سالمة، مبا يف ذلك الأمن الدينامي، ف�سال عن ا�ستخدام القوة واأدوات تقييد 

احلرية، مع اإيالء العتبار الواجب لالأ�ساليب الوقائية واأ�ساليب تخفيف حدة التوتر.
وامل�ساعدة  الرعاية  وكذلك  النف�سية  ال�سجناء  واحتياجات  الأولية    الإ�سعافات 

الجتماعيتان.

14



تطبيق ترويج  واجلرمية يف  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  دور  هو   ما 
مانديال؟ نيل�سون  قواعد   



باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  يتوىل  املتحدة،  الأمم  منظومة  اإطار  يف 
واجلرمية مهمة القيِّم على املعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة 
اجلنائية، مبا يف ذلك قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا، ولذلك ما فتئ ي�ضطلع 
الدنيا.  النموذجية  القواعد  ا�ضتعرا�ض  عملية  طوال  ال�ضدد  هذا  يف  الأمانة  بدور 
وا�ضتنادًا اإىل ولية املكتب املتمثلة يف م�ضاعدة الدول الأع�ضاء، بناء على طلبها، على 
وا�ضعة يف  املكتب خربة  اكت�ضب  العملية،  املمار�ضة  والقواعد يف  املعايري  تطبيق هذه 

توفري الإر�ضاد التقني وتنفيذ برامج امل�ضاعدة يف جمال اإ�ضالح ال�ضجون. ويف وقت 
جمال  يف  العاملية  للتحديات  للت�ضدي  ا�ضرتاتيجيا  نهجا  املكتب  و�ضع  اأقرب، 

ال�ضجون، يتوخى تعزيز م�ضاركته فيما يلي: )اأ( احلد من نطاق الإيداع يف 
ال�ضجون؛ )ب( حت�ضني الظروف يف ال�ضجون وحت�ضني اإدارتها؛ )ج( دعم 



اإعادة الإدماج الجتماعي ملرتكبي اجلرائم املطلق �ضراحهم.)2(

وبالنظر اإىل ما تقدم فاإن املكتب يف و�ضع مثايل مل�ضاعدة الدول الأع�ضاء 
اإليه  على تطبيق قواعد مانديال يف املمار�ضة العملية. ووفقا لذلك فقد ُطلب 

اأن يكفل تعميم قواعد نيل�ضون مانديال على نطاق وا�ضع واأن يعد مواد اإر�ضادية واأن 
يقدم م�ضاعدة تقنية وخدمات ا�ضت�ضارية اإىل الدول الأع�ضاء يف جمال اإ�ضالح نظام 

العقوبات، بهدف و�ضع اأو تعزيز ت�ضريعات واإجراءات و�ضيا�ضات وممار�ضات خا�ضة 
بال�ضجون متوافقة مع تلك القواعد.

.http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside )2(

حت�ضني 
الظروف يف 

ال�ضجون

دعم الإدماج 
الجتماعي ملرتكبي 

اجلرائم عند 
اإطالق �ضراحهم

احلد من نطاق 
الإيداع يف 

ال�ضجون
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"يف جهودنا �لر�مية �إىل جعل �ملجتمعات �أكرث قدرة على �ل�صمود �أمام 
�جلرمية و�إىل تعزيز �لتما�صك �الجتماعي و�صيادة �لقانون، ال ميكننا جتاهل 

�ملودعني يف �ل�صجون. ويجب �أن نتذكر �أن �ل�صجناء يظلون جزء� من �ملجتمع، 
ويجب �لتعامل معهم باالحرت�م �لو�جب لكر�متهم �الأ�صيلة كب�صر. �إنني �أدعو 
�لبلد�ن و�ملنظمات �لدولية و�ملجتمع �ملدين �إىل جعل قو�عد نيل�صون مانديال 

و�قعا لل�صجناء يف كل مكان."
و�جلرمية ر�ت  باملخدِّ �ملعني  �ملتحدة  �الأمم  ملكتب  �لتنفيذي  �ملدير  فيدوتوف،  يوري 
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