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*1501926*
 

  والعدالة اجلنائية جلنة منع اجلرمية
  الدورة الرابعة والعشرون

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

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

  النموذجية الدنيا تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بالقواعد     
   ُعقد يف كيب تاون، جنوب أفريقيا ملعاملة السجناء الذي

       ٢٠١٥آذار/مارس  ٥إىل  ٢يف الفترة من 
    مةمقدِّ  - أوالً  

اخلرباء املعين بالقواعد النموذجيـة الـدنيا    منع اجلرمية والعدالة اجلنائية فريَق أنشأت جلنةُ  -١
لتبــاُدل املعلومــات عــن أفضــل املمارســات  )١(العامــة ملعاملــة الســجناء بنــاًء علــى طلــب اجلمعيــة

املتَّبعــة، وكــذلك التشــريعات الوطنيــة والقــانون الــدويل الســاري، وعــن تنقــيح الصــيغة احلاليــة   
أحـدث التطـوُّرات يف جمـال    حىت جتسـد  لقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

  بعة.حية وأفضل املمارسات املتَّالعلوم اإلصال
 شـباط/  ٢كـانون الثاين/ينـاير إىل    ٣١وعلى مدى ثالثـة اجتماعـات، ُعقـدت يف فيينـا مـن        - ٢

 ٢٠١٢كانون األول/ديسـمرب   ١٣إىل  ١١)، وبوينس آيرس من E/CN.15/2012/18( ٢٠١٢فرباير 

                                                         
  * E/CN.15/2015/1. 

 .٦٥/٢٣٠من القرار  ١٠الفقرة  )١(  
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)E/CN.15/2013/23  ( ٢٠١٤آذار/مــارس  ٢٨إىل  ٢٥)، وفيينــا مــنE/CN.15/2014/19 وCorr.1( ،
اخلرباء تقدُّماً يف حتديد اجملـاالت املواضـيعية والقواعـد احملـدَّدة الـيت حتتـاج إىل تنقـيح، ويف         أحرز فريُق
  ترحات حمدَّدة بشأن بعض القواعد.صياغة مق

غـرض تنقيحهـا   بوقد ُحدِّدت اجملاالت املواضـيعية التسـعة التاليـة والقواعـد اخلاصـة هبـا         -٣
 ٥وأخـذهتا اجلمعيـة العامـة يف االعتبـار يف الفقـرة       اءلفريق اخلرب بعد االنتهاء من أول اجتماعني

  :٦٨/١٩٠من قرارها 
؛ ٦مـن القاعـدة    ١كبشـر (الفقـرة   املتأصِّـلة  احترام كرامـة السـجناء وقيمتـهم      (أ)  

  )؛٦٠من القاعدة  ١؛ والفقرة ٥٩-٥٧والقواعد 
؛ ٦٢و ٥٢؛ والقاعــدتان  ٢٦إىل  ٢٢اخلــدمات الطبيــة والصــحية (القواعــد      (ب)  
  )؛  ٧١من القاعدة  ٢رة والفق

اإلجــراءات التأديبيــة والعقــاب، مبــا يف ذلــك دور املــوظفني الطبــيني واحلــبس      (ج)  
  )؛  ٣٢و ٣١و ٢٩و ٢٧االنفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 

التحقيــق يف مجيــع الوفيــات أثنــاء االحتجــاز ويف أيِّ مظــاهر أو مــزاعم تشــري إىل     (د)  
ــذي ــهم  تع ــهم أو مب الســجناء أو معاملت ــة العاقبت ــة ( بطريق ــدة إنســانية أو مهين ــدتان و ٧القاع القاع

  مكرَّراً)؛   ٥٤مكرَّراً و ٤٤املقترحتان 
محاية الفئات املستضعفة احملرومة من حريتها ومراعاة احتياجاهتا اخلاصـة، مـع     (ه)  

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

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

  وقواعد أخرى خمتلفة)؛  
  ).  ٤٧قواعد النموذجية الدنيا (القاعدة تدريب املوظفني املعنيني على تطبيق ال  (ط)  

وتوصَّــل فريــق اخلــرباء يف اجتماعــه الثالــث إىل اتفــاق بشــأن الــنصِّ املعــدَّل للقواعــد:      -٤
 ٢٩و ٢٢، كما نـاقش الـنصَّ املعـدَّل للقواعـد     ٦٠إىل  ٥٧مكرَّراً و ٣٤و ٣٠و ٢٧و ٢٢و ٦
  بعد.   ، ولكنَّه مل يتوصَّل إىل اتفاق بشأهنا٤٧مكرَّراً و ٣٧و ٣٠و
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ــد رحَّ  -٥ ــرباء        وقـ ــق اخلـ ــث لفريـ ــاع الثالـ ــر االجتمـ ــا يف تقريـ ــاء نظرهـ ــةُ، أثنـ ــت اللجنـ بـ
)E/CN.15/2014/19ُّيـؤدي   ه ينبغـي أالَّ دت علـى أنَّـ  م الذي أحـرزه فريـق اخلـرباء وشـدَّ    )، بالتقد

وبنـاء علـى توصـية اللجنـة، اعتمـدت       )٢(أي تعديل علـى القواعـد إىل خفـض للمعـايري احلاليـة.     
  الذي أوردت فيه، ضمن مجلة أمور: ٦٩/١٩٢ة العامة القرار اجلمعي

تغــيريات علــى القواعــد النموذجيــة الــدنيا ملعاملــة   داً علــى أنَّ أيَّالتأكيــد جمــدَّ  (أ)  
ينبغي أالَّ تنتقص من أيٍّ من املعايري القائمة، بل ينبغي أن جتسِّد آخر مـا أُحـرز مـن     )٣(السجناء

ــم اإلصــالح واملما  ــدُّم يف عل ــهم     تق ــز ســالمة الســجناء وأمن ــؤدِّي إىل تعزي ــا ي ــدة مب رســات اجليِّ
  وأوضاعهم اإلنسانية؛

اإلقرار بضرورة استمرار فريق اخلرباء يف مراعاة خصوصيات الدول األعضـاء    (ب)  
  االجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التزاماهتا اخلاصة حبقوق اإلنسان؛  

ــة التنقــيح    (ج)   ينبغــي أن حتــافظ علــى نطــاق التطبيــق احلــايل   اإلشــارة إىل أن عملي
  للقواعد النموذجية الدنيا.  

دة ، أن متدِّد الواليـة املسـنَ  ٦٩/١٩٢من قرارها  ١١رت اجلمعية العامة، يف الفقرة وقرَّ  -٦
إىل  تقريـر وتقدمي التوصُّل إىل توافق يف اآلراء، هبدف إىل فريق اخلرباء وتأذن له مبواصلة عمله، 

حلقـة  مـن أجـل   لتـوفري معلومـات   ملتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية مؤمتر األمم ا
يف دعـم  نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة     املتعلقة مبالعمل حول دور معايري األمم املتحدة وقواعدها 

، تراعـى فيهـا االعتبـارات اإلنسـانية     الـة منصـفة خاضـعة للمسـاءلة    عدالـة جنائيـة فعَّ  نظم إرساء 
مـن   ١١اللجنة يف دورهتا الرابعة والعشرين من أجل النظر فيه. ودعت اجلمعية يف الفقـرة   وإىل

ــا  ــلة عملـــه وإىل االنتـــهاء مـــن اســـتعراض القواعـــد    ٦٩/١٧٢قرارهـ فريـــق اخلـــرباء إىل مواصـ
  النموذجية الدنيا وحتديثها.  

الـث  مكتـب االجتمـاع الث   ٦٩/١٩٢من قرارهـا   ١٢ودعت اجلمعية العامة يف الفقرة   -٧
وحَّــدة لفريــق اخلــرباء إىل مواصــلة العمــل علــى تنقــيح القواعــد مــن خــالل إعــداد ورقــة عمــل م

، تصـدر جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، وتتـألف مـن مشـروع          منقَّحة، مبساعدة األمانة
لصيغة منقَّحة للقواعد جتسِّد التقدُّم احملـرز حـىت اآلن، مبـا يشـمل التوصـيات الـيت صـدرت عـن         

                                                         
 .٦٥) الفقرة E/2014/30( ١٠، امللحق رقم ٢٠١٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٢(  

 (منشورات األمم املتحدة، صكوك عاملية اجمللد األول (اجلزء األول)،حقوق اإلنسان: جمموعة صكوك دولية،  )٣(  
 .٣٤ياء، الرقم الباب )، A.02. XIV. 4 (Vol. I, Part 1)رقم املبيع 
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، ٢٠١٤وفيينـا يف عـام    ٢٠١٢ق اخلـرباء يف اجتماعيـه املعقـودين يف بـوينس آيـرس يف عـام       فري
الـدول األعضـاء فيمـا يتعلـق     التنقيحية الـيت قدَّمتـها   على أن تؤخذ يف احلسبان أيضاً املقترحات 

، وذلـك بغيـة   ٦٧/١٨٨من قرارها  ٦باجملاالت والقواعد اليت حدَّدهتا اجلمعية العامة يف الفقرة 
  يف اجتماعه املقبل للنظر فيها.دمي هذه الورقة إىل فريق اخلرباء تق
وقد عقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف الفتـرة مـن     -٨
متــها حكومــة جنــوب أفريقيــا.  ، مبــوارد خارجــة عــن امليزانيــة قدَّ ٢٠١٥آذار/مــارس  ٥إىل  ٢

م هـذا التقريـر إىل املـؤمتر    ، سـيقدَّ ٦٩/١٩٢معية العامة من قرار اجل ١١و ١٠بالفقرتني  وعمالً
الثالث عشـر إلعـالم حلقـة العمـل حـول دور معـايري األمـم املتحـدة وقواعـدها يف منـع اجلرميـة            

  ابعة والعشرين من أجل النظر فيه.والعدالة اجلنائية، وأيضاً إىل اللجنة يف دورهتا الر
    

    التوصيات  - ثانياً  
اخلــرباء إىل توافــق يف اآلراء بشــأن تنقــيح القواعــد النموذجيــة الــدنيا  ل فريــقتوصُّــبعــد   -٩

الـيت  لمجـاالت املواضـيعية التسـعة والقواعـد اخلاصـة هبـا       ل ةالواجبـ املراعـاة  ملعاملة السجناء، مع 
م اللجنة اجملموعـة املنقحـة   يف اجتماعاته السابقة، فإنه يوصي بأن تقدِّحدَّدها من أجل تنقيحها 

اجمللـــس االقتصـــادي حـــىت يقرهــا  لنموذجيــة الـــدنيا ملعاملـــة الســجناء بأكملـــها   مــن القواعـــد ا 
ــدنيا    تعتمــدها مث واالجتمــاعي  ــة ال ــة العامــة باعتبارهــا "قواعــد األمــم املتحــدة النموذجي اجلمعي

رئــيس جنــوب لتــراث ملعاملــة الســجناء"، علــى أن يطلــق عليهــا اســم "قواعــد مانــديال" تكرميــاً 
 سـنوات طـواالً مـن حياتـه يف السـجن     مانـديال، الـذي قضـى     الاللـي الراحـل نيلسـون رو   أفريقيا

ــاً مــن التمييــز العرقــي       ــا بلــداً دميقراطيــا خالي ــه مــن جهــود جلعــل جنــوب أفريقي بســبب مــا بذل
م مسامهة فريدة من نوعهـا يف الكفـاح إلحـالل الدميقراطيـة علـى الصـعيد       واجلنساين والذي قدَّ

  .يع أحناء العاملالدويل والنهوض بثقافة السالم يف مج
كمـا يوصـي فريـق اخلــرباء بـأن تنظـر اللجنـة يف توصــية اجلمعيـة العامـة بتوسـيع نطــاق            -١٠

ــديال (    ــدويل لنيلســون مان ــوم ال ــه) ١٨الي ــرف   )٤(متوز/يولي ــديال   ب أيضــاًلكــي ُيع ــوم مان اســم ي
  السجناء.  حلقوق
ن االتسـاق بـني   وقد عهد فريق اخلرباء إىل األمانة، حتت إشراف املكتـب، مبهمـة ضـما     -١١

حة واجملموعة الكاملة من القواعد النموذجية الدنيا، عالوةً على مهمة التحقق مـن  القواعد املنقَّ

                                                         
 .٦٤/١٣انظر قرار اجلمعية العامة  )٤(  
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مـدى مالءمـة مـا جــرى مـن تغـيري يف مواضـع القواعــد. وألغـراض حتقيـق االتسـاق، ينبغــي أن          
حات املصــطليف التغــيريات يف املصــطلحات ضــمن القواعــد املنقحــة، حســب االقتضــاء، سَّــد جت

  .يتقرر تنقيحهااملستخدمة يف القواعد اليت مل 
وأوصت الوفود الناطقة باإلسبانية بالتشـاور مـع املكتـب قبـل وضـع الترمجـة اإلسـبانية          -١٢

  حة يف صيغتها النهائية لضمان دقة الترمجة إىل اللغة اإلسبانية.  للقواعد املنقَّ
    

    تنظيم االجتماع  - ثالثاً  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

إدارة اخلـــدمات فـــوض مل ةنائبـــة الرئيســـيالاء افتتحـــت االجتمـــاع الرابـــع لفريـــق اخلـــرب  -١٣
  .اإلصالحية يف جنوب أفريقيا

    
    *احلضور  - باء  

األرجنـتني،   االحتـاد الروسـي،  : ، هـي اًعضـو  دولـةً  ٤١مـن  ممـثالً   ٩٠حضر االجتماع   -١٤
اإلســـالمية)، إيطاليـــا، -وريـــةاألردن، إســـرائيل، أملانيـــا، إندونيســـيا، أوروغـــواي، إيـــران (مجه

باراغواي، البحرين، الربازيل، بوتسوانا، بولندا، بـيالروس، تايلنـد، تركيـا، اجلمهوريـة العربيـة      
ــا، ســري النكــا، الســنغال، ســوازيلند، الســودان،      الســورية، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، زامبي

ــان،       ــدا، لبن ــر، كن ــدا، قط ــراق، فرنســا، فنلن ــة املتحــدة   الســويد، سويســرا، الصــني، الع اململك
ــا   ــا العظمــى آيرلنــدا الشــمالية، موزامبيــق، النــرويج، نيجريي اهلنــد، الواليــات املتحــدة  ، لربيطاني

  .األمريكية، اليابان
  .يف االجتماع نسانية األمم املتحدة حلقوق اإلمفوض وُمثِّلت  -١٥
ملنـع اجلرميـة   وُمثِّل يف االجتمـاع أيضـاً اثنـان مـن معاهـد شـبكة برنـامج األمـم املتحـدة            -١٦

والعدالة اجلنائيـة، ومهـا: اجمللـس االستشـاري الـدويل للشـؤون العلميـة والفنيـة، ومعهـد راؤول          
  قوق اإلنسان والقانون اإلنساين.فالينربغ حل

وكانت منظمة الصحة العاملية (املكتب اإلقليمي ألوروبا)، وهي وكالة متخصصـة يف    -١٧
  اع.يف االجتممنظومة األمم املتحدة، ممثلةً 

                                                         
 .UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/INF.1 الوثيقة لالطالع على قائمة املشاركني الكاملة، انظر *  
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وُمثِّلـــت يف االجتمـــاع أيضـــاً اللجنـــة األوروبيـــة ملنـــع التعـــذيب واملعاملـــة أو العقوبـــة    -١٨
  واللجنة الدولية للصليب األمحر. الالإنسانية أو املهينة التابعة جمللس أوروبا،

تسع منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لـدى  لكما حضر االجتماع ممثِّلون   -١٩
  جتماعي.االقتصادي واالاجمللس 
  خرباء فرادى بصفة مراقبني.  عدة وشارك   -٢٠
    

    انتخاب أعضاء املكتب  - جيم  
  :  ة أمساؤهمانتخب الفريق العامل أعضاء املكتب التالي  -٢١

  القاضي دنستان مالمبو (جنوب أفريقيا)      الرئيس:  
  ماريوال غروتشولسكا (بولندا)    اب الرئيس:نوَّ  
  واي)ناتايل بيتر إيريغوين (أوروغ      
  كريستني كالين (الواليات املتحدة األمريكية)      
  فوجنثيب أرثاكايفلفايت (تايلند)      املقرِّر:  

    
    رار جدول األعمال وتنظيم األعمالإق  - دال  

، جـدول  ٢٠١٥مـارس  آذار/ ٢يف  ت ُعقديتال ةاالفتتاحياجللسة أقرَّ فريق اخلرباء، يف   -٢٢
  األعمال التايل:

  افتتاح االجتماع.  -١  
  انتخاب أعضاء املكتب.    -٢  
  ار جدول األعمال وتنظيم األعمال.إقر  -٣  
  مالحظات متهيدية.  -٤  
فريــق اخلــرباء يف النظــر يف ورقــة العمــل املوحَّــدة املنقَّحــة الــيت أعــدَّها مكتــب     -٥  

  اجتماعه الثالث.
  مسائل أخرى.  -٦  
  .التوصيات واالستنتاجات  -٧  
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    ملخَّص املداوالت  - هاء  
مـن مـداوالت خـالل اجتماعـه الرابـع بورقـة العمـل         اهشد فريق اخلرباء فيمـا أجـر  استر  -٢٣

ــدَّ  املوحــدة املنقَّ ــيت أع ــه ها حــة ال ــب اجتماع ــث ( مكت  )٥()UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2الثال
ــالفقرة  ــالً بـ ــة   ١٢عمـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــن قـ ــل بلغـــ ٦٩/١٩٢مـ ــة العمـ ات . وأُتيحـــت ورقـ

  املتحدة الرمسية كافة.  األمم
قد ُبنيت ورقةُ العمل علـى أسـاس اجملـاالت املواضـيعية التسـعة والقواعـد اخلاصـة هبـا         و  -٢٤

 فيهـا إىل مـا يلـي بالنسـبة إىل     . وأشـري هـا لتنقيحخالل اجتماعات فريـق اخلـرباء السـابقة    احملدَّدة 
ن االجتماعـات  الصـادرة عـ  من القواعد اليت ُنظـر يف تنقيحهـا: (أ) التوصـيات ذات الصـلة      لٍّك

لفريق اخلرباء، حسب االقتضاء؛ (ب) الـنص األصـلي للقاعـدة والتنقـيح الـذي اقترحـه        السابقة
  طقي للتنقيح الذي اقترحه املكتب.األساس املنموجز املكتب؛ (ج) 

املفوض الوطين للخدمات اإلصالحية يف جنوب أفريقيا بكلمـة  القائم بأعمال وأدىل   - ٢٥
يـة عمليـة تنقـيح القواعـد النموذجيـة الـدنيا وعلـى        أثناء االجتماع، وأكَّد فيها جمدَّداً على أمه

  التزام جنوب أفريقيا هبذه العملية.
حـة الـيت   ورقة العمل املوحدة املنقَّلوأعرب مجيع املشاركني عن تقدير وتأييد ساحق   - ٢٦
مـة مـن األمانـة. وبعـد مناقشـات      ها مكتب االجتماع الثالث لفريق اخلـرباء، مبسـاعدة قيِّ  أعدَّ

قـة بشـأن الـنص الـذي اقترحـه املكتـب لكـل مـن القواعـد احملـددة للتنقـيح،            عمِّمستفيضـة ومت 
اجلمعيــة  يف االعتبــار أنَّآخــذاً راء بشــأن مجيــع القواعــد، اآلتوافــق توصَّــل فريــق اخلــرباء إىل 

ــة شــدَّ  ــرة العام ــا   ١٠دت يف الفق ــى أنَّ ٦٩/١٩٢مــن قراره ــهاء مــن    عل ــى االنت احلــرص عل
جبودة النتائج. كما ُوضعت نصـب األعـني    يتسبَّب يف إخالل ينبغي أالَّالعملية بشكل سريع 

ــة األخــرى بشــأن مضــمون        ــة واحمللي ــة التشــاور مــع مســؤويل إدارات الســجون اإلقليمي أمهي
   ملي.القواعد املنقحة وتطبيقها الع

الــيت اخــتريت فريــق اخلــرباء بشــأن القواعــد عليــه اتفــق مــا رفــق هــذا التقريــر يف ُم ويــرد  -٢٧
  اجملاالت املواضيعية ذات الصلة. لتنقيح ضمنحتديداً ل

    

                                                         
ذلك اخلاص بالثالث لفريق اخلرباء، انظر التقرير  الجتماعاأعضاء مكتب أمساء لالطالع على قائمة  )٥(  

 ).١٨، الفقرة E/CN.15/2014/19االجتماع (
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    مشروع التقرير واختتام االجتماع اعتماد  - رابعاً  
  يتضمن توصياته.  الذي اختتم فريق اخلرباء اجتماعه باعتماد مشروع تقريره،   -٢٨
الرابـع  اجتماعـه  ستضـافتها  الوأعرب فريق اخلرباء عن امتنانه حلكومـة جنـوب أفريقيـا      -٢٩

  مويل له من خارج امليزانية.  وتوفري الت
 إدارة اخلدمات اإلصالحية يف جنـوب أفريقيـا  ات باإلصالحيشؤون مدير إدارة وأعلن   -٣٠

  .انتهاء االجتماع
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      املرفق
    حة، حسب اجملاالت املواضيعيةالقواعد املنقَّ    
املتأصِّلة احترام كرامة السجناء وقيمتهم  - (ه)) واجملاالن املواضيعيان (أ    

شر؛ ومحاية الفئات املستضعفة احملرومة من حرِّيتها ومراعاة احتياجاهتا كب
      اخلاصة، مع أخذ البلدان اليت لديها ظروف صعبة بعني االعتبار 

    ٦القاعدة     
    املبادئ األساسية      

كبشـر.  املتأصِّـلة  لكرامتـهم وقيمتـهم    باالحترام الواجب) ُيعامل كلُّ السجناِء ١( -٦  
ع أيِّ سجني للتعذيب أو املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة،     جيوز إخضا وال

وُتوفَّر جلميع السجناء محاية من ذلك كلـه، وال جيـوز التـذرُّع بـأيِّ ظـروف باعتبارهـا مسـوِّغاً        
ــه. وجيـــب ضـــمان ســـالمة وأمـــن الســـجناء واملـــوظفني ومقـــدِّمي اخلـــدمات والـــزوَّار يف          لـ

  األوقات.    مجيع
ــ  )٢(   ــة بصــورة حياديــة.  تطبَّ متييــز يف ال جيــوز أن يكــون هنالــك  وق القواعــد التالي

سياسـي، أو  الأو غـري  السياسـي  املعاملة بسبب العنصر أو اللون أو اجلـنس أو الـدين، أو الـرأي    
املنشأ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أيِّ وضـعٍ آخـر. وُتحَتـرم املعتقـدات الدينيـة      

  دئ األخالقية للسجناء.  واملبا
تطبيق مبدأ عدم التمييز يف املمارسة العمليـة، تأخـذ إدارات السـجون يف    بغية   )٣(  

ضعف يف بيئـات السـجون. ومـن    األاالعتبار االحتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئات 
 ُينظـر  الالزم اختاذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي االحتياجـات اخلاصـة، وجيـب أالَّ   

  إىل تلك التدابري على أهنا تدابري تنطوي على متييز.  
ــدابري     )٤(   عــن العــامل  األشــخاص إىل عــزل الــيت تفضــي  إنَّ احلــبس وغــريه مــن الت

حبرمانـه مـن حريتـه.    حقـه يف تقريـر مصـريه    تسـلب الفـرد   هنـا  إمن حيـث  اخلارجي تدابري مؤملة 
ربِّرات العـزل أو احلفـاظ علـى االنضـباط، أن     ولذلك ال ينبغي لنظام السجون، إالَّ يف حدود مـ 

  ]  ٥٧منقولة؛ كانت يف األصل القاعدة يفاقم من اآلالم املالزمة ملثل هذه احلال. [
ــا مــن       )٥(   ــة احلــبس، وغريه ــا عقوب ــذان ترمــي إليهم ــان   الغرضــان الل ــدابري حرم ت

حـاالت معـاودة    محاية اجملتمع من اجلرمية واحلدُّ مـن بصفة أساسية ، مها األشخاص من حريتهم
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اإلجرام. وال سبيل إىل حتقيق هـذين الغرضـني إالَّ إذا اسـُتخدمت فتـرة احلـبس للوصـول، حـىت        
أقصــى مــدى مســتطاع، إىل ضــمان إعــادة إدمــاج أولئــك األشــخاص يف اجملتمــع بعــد إطــالق    
ــانون.          ــرام الق ــار احت ــى أنفســهم يف إط ــدين عل ــيش معتم ــن الع ــون م ــث يتمكن ســراحهم، حبي

  ]  ٥٨يف األصل القاعدة  منقولة؛ كانت[
سعياً إىل حتقيق ذلك الغـرض، ينبغـي إلدارات السـجون والسـلطات املختصَّـة        )٦(  

أن توفر التعليم والتدريب املهين والعمل، فضـالً عـن األشـكال األخـرى مـن املسـاعدة املناسـبة        
ــابع اإلصـــالحي واألخالقـــي والروحـــي     ــاعدة ذات الطـ ــكال املسـ ــا يف ذلـــك أشـ ــة، مبـ واملتاحـ

الجتماعي والصحي والرياضي. وينبغي تقـدمي مجيـع هـذه الـربامج واألنشـطة واخلـدمات مبـا        وا
  ]  ٥٩منقولة؛ كانت يف األصل القاعدة يتماشى مع مقتضيات املعاملة الفردية للسجناء. [

الفــوارق بــني الســعي إىل أن يقلــص إىل أدىن حــد مــن ينبغــي لنظــام الســجون   )٧(  
 من شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى السـجناء أو بـاالحترام   حياة السجن واحلياة احلرة، اليت

  ]  ٦٠) من القاعدة ١منقولة؛ كانت يف األصل الفقرة (الواجب لكرامتهم البشرية. [
هتيئ إدارات السجون مجيع الترتيبات التيسـريية والتعـديالت املعقولـة لضـمان       )٨(  
السـجن بشـكل   يف غريهـا مـن اإلعاقـات     السجناء ذوي اإلعاقـات البدنيـة أو العقليـة أو   معيشة 

  ل على أساس من املساواة.  كامل وفعا
    

      اخلدمات الطبية والصحية  -اجملال املواضيعي (ب)    
     ٢٢القاعدة     
    خدمات الرعاية الصحية        

تتولَّى الدولة مسؤولية توفري الرعاية الصـحية للسـجناء. وينبغـي أن حيصـل       )١( -٢٢  
وى الرعاية الصحية املتـاح يف اجملتمـع، وينبغـي أن يكـون هلـم احلـقُّ يف       مستنفس السجناء على 

احلصـول علــى اخلـدمات الصــحية الضـرورية جمَّانــا ودون متييـز علــى أسـاس وضــعهم القــانوين.      
العامـة للصـحة العموميـة    وينبغي أن ُتنظَّم اخلدمات الصحية من خالل عالقة وثيقة مـع اإلدارة  

عــالج والرعايــة، مبــا يف ذلــك فيمــا خيــص فــريوس نقــص املناعــة   وبطريقــة تضــمن اســتمرارية ال
  البشرية والسُّل واألمراض املعدية األخرى، وكذلك االرهتان للمخدِّرات.  

جيــب أن يكــون يف كــل ســجن دائــرة خــدمات رعايــة صــحية مكلَّفــة بتقيــيم     )٢(  
ــالء ا       ــع إي ــها وحتســينها، م ــا ومحايت ــة للســجناء وتعزيزه ــة والعقلي ــام خــاص  الصــحة البدني هتم
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للسجناء الذين لديهم احتياجات إىل رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صـحية تعـوق   
يضـم عـدداً كافيـاً مـن     متعـددة  إعادة تأهيلهم. وتتألف دائرة اخلدمة مـن فريـق ذي ختصصـات    

األفراد املؤهلني الذين يعملون باستقاللية إكلينيكية تامـة، وتضـم مـا يكفـي مـن خـربة يف علـم        
  فس والطب النفسي. وجيب أن ُتتاح لكل سجني خدمات طبيب أسنان مؤهل.  الن

تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفـات طبيـة فرديـة دقيقـة       )٣(  
وحمدَّثــة وســرية جلميــع الســجناء، وُيســمح جلميــع الســجناء بــاالطِّالع علــى ملفــاهتم بنــاًء علــى  

  لثاً يف االطالع على ملفه الطيب.  ض طرفاً ثاطلبهم. وللسجني أن يفوِّ
حتال امللفات الطبية إىل دائرة خدمات الرعايـة الصـحية يف املؤسسـة املسـتقبِلة       )٤(  

  لدى نقل السجني وحتاط بالسرية الطبية.  
تكفــل مجيــع الســجون إمكانيــة احلصــول الفــوري علــى الرعايــة الطبيــة يف           )٥(  

و جراحـة فينقلـون إىل   حـاالهتم عنايـةً متخصِّصـة أ   احلاالت العاجلة. أما السجناء الذين تتطلب 
صة أو إىل مستشفيات مدنيـة. ومـن الواجـب، حـني تتـوفر يف السـجن دائـرة        مؤسسات متخصِّ

خدمات طبية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدة مبا يكفي من املـوظفني  
  املُحالني إليها.  واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء 

الرعاية الصحية املسؤولني اختاذ قـرارات إكلينيكيـة،    يالختصاصيال جيوز إال   )٦(  
  تلك القرارات وال جتاهلها.  إبطال وال جيوز ملوظفي السجون غري الطبيني 

    
    ٢٣القاعدة     

املنشـآت اخلاصـة الضـرورية لتـوفري الرعايـة والعـالج       بالنسـاء  سجون تزود   )١( -٢٣  
ترتيبــات لــوالدة األطفــال يف مستشــفى خــارج   ،أمكــن، حيثمــا وتتخــذالــوالدة وبعــدها. قبــل 

  ]  ال تغيرييسجل ذلك يف شهادة امليالد. [  السجن. ويف حالة والدة طفلٍ داخل السجن، ال
لطفلٍ بالبقاء مع أحـد والديـه يف السـجن    لُيستند يف اختاذ قرار بشأن السماح   )٢(  

 حالة السـماح ببقـاء األطفـال يف السـجن مـع أحـد الوالـدين،        . ويفالفضلى الطفلمصلحة إىل 
  تتخذ ترتيبات لتأمني ما يلي:  

ــة أو خارج  (أ)   ــمرافــق داخلي ــة األطفــال يقــوم عليهــا أشــخاص مؤهلــ  ي  ونة لرعاي
  يودع األطفال فيها عندما ال يكونون حتت رعاية والديهم؛  
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الصـحي عنـد    خدمات رعايـة صـحية خاصـة لألطفـال، مبـا يف ذلـك الفحـص         (ب)  
  .  متخصصنيالدخول ورصد منوهم باستمرار من قبل 

  ال يعامل األطفال الذين يرافقون أحد والديهم يف السجن إطالقاً كسجناء.    )٣(  
    

     ٢٤القاعدة     
، بغـض النظـر   املـؤهلني  ةالرعايـة الصـحي   ياختصاصـي يقوم طبيب أو غريه مـن    -٢٤  

ابلة كـل سـجني والتحـدث إليـه وفحصـه يف أقـرب       ، مبقأو عدم تبعيتهم لهعن تبعيتهم للطبيب 
  وقت ممكن بعد دخوله السجن أوالً، مث كلما اقتضت الضرورة. ويوىل اهتمام خاص ملا يلي:  

حتديد االحتياجات مـن الرعايـة الصـحية واختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتقـدمي           (أ)  
  العالج؛  
ــد يكــو     (ب)   ــة ق ــيُّن أي ســوء معامل ــدو تب ــه  ن الســجناء الواف ــد تعرضــوا ل ــل  ن ق قب
  السجن؛    دخوهلم

ــيُّ  (ج)   ــة      تب ــأتى نتيجــة لواقع ــوتر نفســي أو غــريه ت ــى حــدوث ت ن أي عالمــات عل
خمـاطر االنتحـار أو إيـذاء الـنفس واألعـراض       رالَسجن، مبا يف ذلـك علـى سـبيل املثـال ال احلصـ     

كـل مـا يناسـب    واختـاذ  الناجتة عن االنقطاع عن تعاطي املخدِّرات أو األدوية أو الكحوليـات؛  
  ؛  يةمن التدابري الفردية أو العالج

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

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

    
    ٢٥القاعدة     

الرعايــة الصــحية  ياختصاصــي، وعنــد االقتضــاء، لغــريه مــن  يتــاح للطبيــب  )١( -٢٥  
مجيع السجناء املرضى، ومجيع السجناء الـذين يشـكون مـن مشـاكل     على يوميا املرور املؤهلني 

تبـاههم إليـه علـى    سـترعى ان متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو اإلصـابة بـأذى، وأيَّ سـجني يُ   
  جرى مجيع الفحوص الطبية يف سرية تامة.  وجه خاص. وُت
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الرعاية الصـحية، والسـجناء    ياختصاصيحتكُم العالقةَ بني الطبيب، أو غريه من   )٢(  
  خصوصاً ما يلي:  ونفس املبادئ األخالقية واملهنية اليت تنطبق على املرضى يف اجملتمع، 

العقليــة للســجناء ووقايتــهم مــن األمــراض     والبدنيــة واجــب محايــة الصــحة     (أ)  
  ومعاجلتها على أسس طبية إكلينيكية فقط؛  

التقيُّد باستقاللية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم واملوافقة املسـتنرية فيمـا     (ب)  
  خيص العالقة بني الطبيب واملريض؛  

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

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

 ةسـج سـجني، مثـل إزالـة خاليـا أو أن    ذلك التجارب الطبيـة أو العلميـة الـيت قـد تضـرُّ بصـحة ال      
  من السجناء أو نزع أعضائهم.جسمانية 
(د) من هـذه القاعـدة، جيـوز السـماح للسـجناء، بنـاًء        ٢دون مساس بالفقرة   )٣(  

للقــانون املنطبــق، باملشــاركة يف التجــارب اإلكلينيكيــة  علــى موافقتــهم احلــرة واملســتنرية ووفقــاً
فائدة مباشـرة   ااجملتمع، إذا كان املتوقع أن تفيدهم صحي والبحوث الصحية األخرى املتاحة يف
  .  لذويهمأو أعضاء جسمانية ومعتربة، وبالتربع خباليا أو أنسجة 

أو البدنيــة الصــحة  علــى الطبيــب أن يقــدِّم تقريــراً إىل املــدير كلمــا ارتــأى أنَّ    )٤(  
ن جـراء أيِّ ظـرف   العقلية لسجنيٍ ما قد تضررت أو ستتضرر من جـراء اسـتمرار سـجنه أو مـ    

  من ظروف السجن.  
ــإذا ت  )٥(   ــه       يالختصاصــين يَّب ــدى دخول ــاء فحــص ســجني ل ــة الصــحية أثن الرعاي

الحقاً وجود أي عالمـات تعـذيب وغـريه مـن ضـروب       لهطبية الرعاية الالسجن أو أثناء تقدمي 
االت وإبـالغ  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجب عليهم توثيـق هـذه احلـ   

السلطة الطبية أو اإلدارية أو القضائية املختصة هبا. وُتطبَّق الضمانات اإلجرائيـة الصـحيحة مـن    
  ب األذى.  أجل عدم تعريض السجني أو األشخاص املرتبطني به ملخاطر منظورة تسبِّ
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     ٢٦القاعدة     
التفتــيش  املختصــة علــى إجــراءالعموميــة يواظــب الطبيــب أو هيئــة الصــحة   )١( -٢٦  

  وإعالم املدير فيما يتعلق بالتايل:  
  كم الغذاء ونوعيته وإعداده وتقدميه؛    (أ)  
  مدى اتِّباع القواعد الصحية والنظافة يف السجن ولدى السجناء؛    (ب)  
  حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوية يف السجن؛    (ج)  
  ها؛  مدى مالءمة مالبس السجناء وفرشهم ونظافت  (د)  
مـــدى التقيُّـــد بالقواعـــد املتعلقـــة بالتربيـــة البدنيـــة والرياضـــة إذا مل يكـــن مثـــة    (ه)  

  متخصصون قائمون على هذه األنشطة.  
مـن هـذه    ١ينظر مدير السجن فيما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقـرة    )٢(  

املشـار هبـا   وصـيات  والتاآلراء ويتخذ خطوات فورية إلعمال  ٢٥من املادة  ٤القاعدة والفقرة 
واقعــة يف نطــاق اختصــاص املــدير أو إذا اآلراء والتوصــيات يف التقــارير. أمــا إذا مل تكــن تلــك 

أو توصـيات الطبيـب   آراء ، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصـي، مرفقـاً بـه    يتفق معها مل
  املختصة، إىل سلطة أعلى.  العمومية أو هيئة الصحة املسؤول 

    
     ٣٣ القاعدة    

األخـرى الـيت تكـون    التقييـد  ر استخدام السالسل واألصـفاد وأدوات  ظُيح  )١( -٣٣  
ــتخَدم إالَّ يف       ــة فـــال ُتسـ ــد احلريـ ــن أدوات تقييـ ــا غـــري ذلـــك مـ ــة. أمـ ــة أو مؤملـ ــها مهينـ بطبيعتـ

  التالية:    الظروف
كتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله، شريطة أن ُتفَـكَّ حـني مثـول      (أ)  
  مام سلطة قضائية أو إدارية؛  السجني أ
، إذا أخفقت الوسائل األخرى يف كبح مجـاح السـجني   السجن بأمر من مدير  (ب)  

ملنعه من إحلاق األذى بنفسه أو بغـريه أو مـن التسـبب يف خسـائر ماديـة؛ وعلـى املـدير يف مثـل         
لك فـوراً وأن  ه الطبيب أو غريه من متخصصي الرعاية الصحية املؤهلني إىل ذهذه احلالة أن ينبِّ

  يبلِّغ السلطة اإلدارية األعلى به.  
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مـن   ١تنطبق املبادئ التالية إذا أجيز فـرض أدوات تقييـد احلريـة وفقـاً للفقـرة        )٢(  
  هذه القاعدة:  

ال ُتفرض أدوات تقييد احلرية إال إذا تعـذر اسـتخدام شـكل أخـف وطـأة مـن         (أ)  
  ن السماح باحلركة غري املقيدة؛  أشكال السيطرة للتصدي بفعالية للمخاطر املتوخاة م

ال يستخدم من أساليب التقييد إال أخف ما تستوىف به ضرورة السيطرة علـى    (ب)  
  ؛  املخاطر القائمة وطبيعتهاحركة السجني واملتاح بشكل معقول منها يف ضوء مستوى 

عهـا عـن السـجني    رفال تفرض أدوات تقييد احلرية إال للفترة الالزمـة، وجيـب     (ج)  
  دة.  ع ما ميكن بعد زوال اخلطر املتوخى من احلركة غري املقيَّبأسر

ال تستخدم أدوات تقييد احلرية البتة مـع النسـاء أثنـاء املخـاض وأثنـاء الـوالدة         )٣(  
  وبعد الوضع مباشرة.  

ينبغــي إلدارة الســجن التمــاس أســاليب للســيطرة تغــين عــن احلاجــة إىل فــرض   )٤(  
  دهتا وتوفري التدريب على استخدامها.  أدوات تقييد احلرية أو حتد من ش

    
     ٥٢القاعدة     

  [حتذف]  
  

     ٦٢القاعدة     
  [حتذف]  

  
    ٧١) من القاعدة ٢الفقرة (    

جيب إتاحة الفرصة للسجناء احملكوم عليهم للعمـل و/أو املشـاركة بنشـاط      )٢( -٧١  
ــاً بإثبــات طبيــب أو غــريه مــن     ــة الصــح اختصاصــيييف إعــادة تأهيلــهم، رهن ية املــؤهلني الرعاي

  لياقتهم البدنية والعقلية.  ل
  ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.    )٣(  
ال جيوز مطالبـة أي سـجني بالعمـل مـن أجـل منفعـة شخصـية أو خاصـة أليٍ           )٤(  

  من موظفي السجن.  
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اإلجراءات التأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني  - )املواضيعي (جاجملال     
    حلبس االنفرادي وخفض كمية الطعام الطبيني وا

     ٣٠) من القاعدة ١والفقرة ( ٢٩و ٢٧القاعدتان     
    القيود واالنضباط واجلزاءات    

جيب احلفـاظ علـى االنضـباط والنظـام دون جتـاوز احلـد الـالزم مـن القيـود            )١( -٢٧  
  لضمان سالمة االحتجاز وتسيري شؤون السجن بأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيدة التنظيم.  

النقــاط التاليــة مرهونــةً دومــاً مبــا تــأذن بــه أحكــام القــانون أو اللــوائح    كــون ت  )٢(  
  اإلدارية املختصة:   التنظيمية للسلطة

  السلوك الذي يشكِّل خمالفةً تأديبية؛    (أ)  
  أنواع العقوبات التأديبية اليت جيوز فرضها ومدهتا؛    (ب)  
  هذه العقوبات؛  بتوقيع السلطة املختصَّة   (ج)  
أي شــكل مــن أشــكال الفصــل غــري الطــوعي عــن عمــوم نــزالء الســجن، مثــل     (د)  

دة، سـواء كـان ذلـك    ة أو اإلقامة املقيَّاحلبس االنفرادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية اخلاص
من باب العقوبة التأديبية أو احملافظة على النظام واألمن، مبا يف ذلك إصدار سياسـات وإجـراءات   

  تطبيق أي شكل من أشكال الفصل غري الطوعي أو رفعه.   جعةحتكم استخدام ومرا
ات منـع نشـوب   ُتشجَّع إدارات السجون على االستعانة، قدر املستطاع، بآليـ   )٣(  

النـــزاعات، أو الوســاطة، أو أيِّ آليــات بديلــة أخــرى لتســوية النـــزاعات مــن أجــل الوقايــة مــن  
  أو من أجل حل النـزاعات.   يةوقوع املخالفات التأديب

تتخذ إدارة السجن حيال كـل سـجني خيضـع أو خضـع للفصـل مـا يلـزم مـن           )٤(  
لنوع من احلبس عليه وعلى جمتمعـه إثـر إطـالق    تدابري للتخفيف من اآلثار الضارة احملتملة هلذا ا

  سراحه من السجن.  
التنظيميـة   اللـوائح ) ال ُيعاقَب أيُّ سجني إالَّ وفقاً ألحكام القانون أو ١( -راًمكرَّ ٢٧  

ومبــادئ اإلنصــاف وســالمة اإلجــراءات القانونيــة.  ٢٧مــن القاعــدة  ٢الفقــرة املشــار إليهــا يف 
   مرتني على نفس الفعل أو املخالفة.  جيوز أبداً أن ُيعاقَب سجني  وال

علــى إدارات الســجون أن تراعــي التناســب بــني العقوبــة التأديبيــة واملخالفــة الــيت     )٢(  
  تفرض تلك العقوبة بشأهنا، وعليها أن حتتفظ بسجالت سليمة جلميع التدابري التأديبية املفروضة.  
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يف مـدى وكيفيـة    على إدارات السجون أن تنظر قبـل فـرض جـزاءات تأديبيـة      )٣(  
الـذي  املخالفـة أو الفعـل   ارتكابـه  إسهام مرض السـجني العقلـي أو إعاقـة منـوه يف سـلوكه ويف      

التـأدييب. وال جيـوز إلدارات السـجون معاقبـة سـجني علـى أي سـلوك يعتـرب         يستوجب التـدبري  
  الذهنية.   عاقتهنتيجة مباشرة ملرض السجني العقلي أو إ

    
     ٣٢و ٣١القاعدتان     

اولـة يف  الظروف املعيشية العامـة املتن على مجيع السجناء دون استثناء تطبق   )١( -٣١  
املتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة احلرارة والصـرف الصـحي   الشروط  هذه القواعد، مبا يف ذلك

اهلـواء الطلـق وممارسـة الرياضـة البدنيـة والنظافـة       الوصـول إىل  والتغذية ومياه الشرب وإمكانيـة  
  .  احليز املكاين الشخصي نعاية الصحية والقدر الكايف مالشخصية والر

ال جيوز يف أيِّ حـال مـن األحـوال أن تصـل القيـود أو اجلـزاءات التأديبيـة إىل          )٢(  
 وحتظـر حد التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة.     

  املمارسات التالية، على وجه اخلصوص:  
  احلبس االنفرادي إىل أجل غري مسمى؛    (أ)  
  ل؛  احلبس االنفرادي املطوَّ  (ب)  
  حبس السجني يف زنزانة مظلمة أو مضاءة دون انقطاع؛    (ج)  
ــدي   (د)   ــاب اجلسـ ــام أو      أو  العقـ ــن الطعـ ــجني مـ ــدم للسـ ــا يقـ ــة مـ ــض كميـ خفـ

  الشرب؛    مياه
  العقاب اجلماعي.    (ه)  
ــَتخَدم أدوات تق   )٣(   ــداً أن ُتسـ ــوز أبـ ــات    ال جيـ ــى خمالفـ ــة علـ ــة كعقوبـ ــد احلريـ ييـ

  تأديبية.  تستوجب تدابري 
ــع الســجناء مــن       )٤(   ــد من ــدابري التقيي ــة أو ت ال جيــوز أن تتضــمَّن اجلــزاءات التأديبي

االتصال بأسرهم. وال جيوز تقييد سـبل االتصـال األسـري إال لفتـرة زمنيـة حمـدودة مـن الـزمن         
  ويف أضيق حدود الزمة حلفظ األمن والنظام.  

 ٢٢يشري احلبس االنفرادي يف سياق هذه القواعد إىل حبس السجناء ملـدة    )١( -٣٢  
ساعة أو أكثر يف اليوم دون سبيل إلجراء اتصال ذي معىن مع الغري. ويشري احلـبس االنفـرادي   

  ل اإلشارة إىل احلبس االنفرادي ملدة تزيد على مخسة عشر يوماً متتالية.  املطوَّ
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نفرادي إالَّ يف حـاالت اسـتثنائية كمـالذ أخـري وألقصـر      ال ُيستخدم احلبس اال  )٢(  
ومبقتضــى تصــريح مــن ســلطة خمتصــة. وال للحالــة، مبراجعــة مســتقلة ويكــون رهنــاً فتــرة ممكنــة 

  ُيفرض استناداً إىل احلكم الصادر حبق السجني.  
فرض احلـبس االنفـرادي علـى السـجناء ذوي اإلعاقـة العقليـة أو البدنيـة        حيظر   )٣(  
اسـتخدام احلـبس    وينطبـق حظـر  ن شـأن هـذه التـدابري أن تـؤدي إىل تفـاقم حالتـهم.       إذا كان م

يف  يــهتعلــق األمــر بنســاء أو أطفــال، علــى النحــو املشــار إلعنــدما ياالنفــرادي والتــدابري املماثلــة 
  )٦(معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

ديبيـة أو  أيُّ دور يف فرض التـدابري التأ الرعاية الصحية  ملوظفيجيب أالَّ يكون   )٤(  
دة. غــري أنــه جيــب علــيهم أن يولــوا اهتمامــا خاصــا لصــحة الســجناء    يِّــغريهــا مــن التــدابري املق 

منـها زيـارة    اخلاضعني ألي شكل من أشكال الفصل غري الطوعي، وذلك من خالل عدة ُسبل
بية والعالج على حنو فـوري بنـاء علـى طلـب هـؤالء      املساعدة الط دميوتق اهؤالء السجناء يومي

  السجناء أو طلب موظفي السجن.  
إىل إبـالغ املـدير عـن أيِّ آثـار سـلبية      املسـارعة  على موظفي الرعايـة الصـحية     )٥(  

أو العقليـة ألي سـجني خيضـع     البدنيةدة على الصحة جلزاءات تأديبية أو غريها من التدابري املقيِّ
اءات أو التــدابري وإعــالم املــدير إذا وجــدوا ضــرورة إلهنائهــا أو تعديلــها    هلــذا النــوع مــن اجلــز 

  أو العقلية.   البدنيةبالصحة  لقألسباب تتع
الفصـل غـري الطـوعي    مراجعة حـاالت  خيول موظفو الرعاية الصحية صالحية   )٦(  
ة لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إىل تفـاقم احلالـة الصـحي   بإدخال تغيريات والتوصية للسجناء 

  أو اإلعاقة العقلية أو البدنية للسجني.  
    

    مكرَّراً  ٣٤القاعدة     
    والزنازينتفتيش السجناء   
جيــب أن تكــون القــوانني واللــوائح التنظيميــة الــيت حتكــم إجــراءات   )١( -اًمكــرَّر ٣٤  

تفتيش السجناء والزنازين متوافقـةً مـع االلتزامـات الـيت يفرضـها القـانون الـدويل وأن تأخـذ يف         
ــة، مــع مراعــاة ضــرورة ضــمان األمــن يف الســجن. وجيــرى      ا حلســبان املعــايري والقواعــد الدولي

                                                         
من قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملرَّدين من حريتهم (مرفق قرار اجلمعية  ٦٧انظر القاعدة   )٦(  

والتدابري غري االحتجازية  من قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات ٢٢)؛ والقاعدة ٤٥/١١٣العامة 
 ).٦٥/٢٢٩للمجرمات (قواعد بانكوك) (مرفق قرار اجلمعية العامة 
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بطريقــة حتتــرم الكرامــة اإلنســانية املتأصِّــلة للشــخص اخلاضــع للتفتــيش وخصوصــيته،    فتــيشالت
  فضالً عن مبادئ التناسب واملشروعية والضرورة.  

ــه أو      )٢(   ــيش للتحــرُّش بســجني أو ختويف ــى  ال ُيســتخَدم التفت ــل دون داع عل التطفُّ
د فيهــا إجــراءات خصوصــيته. وحتــتفظ إدارة الســجن، ألغــراض املســاءلة، بســجالت مناســبة تقيَّــ

التفتيش، وخصوصاً إجراءات تفتيش اجلسد العاري وتفتيش جتـاويف اجلسـم وتفتـيش الزنـازين،     
  تفتيش.  وكذلك أسباب هذه اإلجراءات، وهويات القائمني عليها، وأي نتائج ُيسِفر عنها ال

ال ُيضطَلع بإجراءات التفتيش االقتحامي، مبا يف ذلـك تفتـيش اجلسـد العـاري       )٣(  
وتفتيش جتاويف اجلسـم، إالَّ يف حـاالت الضـرورة القصـوى. وُتشـجَّع إدارات السـجون علـى        
وضع بدائل مناسبة للتفتيش االقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل. وجيب أن تنفَّذ إجـراءات  

تتوفر فيه اخلصوصية، وأن يتوىل القيام هبـا موظفـون مـدرَّبون مـن      مكانقتحامي يف التفتيش اال
اختصاصـيو رعايـة   نفس جنس السجني. وال يتوىل القيام بإجراءات تفتيش جتاويف اجلسـم إالَّ  

خالف أولئك املسؤولني يف املقام األول عن رعاية السـجني، أو، كحـدٍّ أدىن،   صحية مؤهلون 
طبــيني طبقــاً ملعــايري النظافــة الصــحية  اختصاصــيني علــى يــد  مناســباًيبا موظفــون مــدربون تــدر

  والصحة والسالمة.  
ــة  بــاالطالع علــى ُيســمح للســجناء   )٤(   الوثــائق ذات الصــلة بــاإلجراءات القانوني

احلـق يف  اخلاصة هبم، أو يسمح هلم باالحتفـاظ هبـا يف حيـازهتم دون أن يكـون إلدارة السـجن      
  .االطالع عليها

    
التحقيق يف مجيع الوفيات أثناء االحتجاز  -ال املواضيعي (د)اجمل    

أيِّ مظاهر أو مزاعم تشري إىل تعذيب السجناء أو معاملتهم  ويف
      معاقبتهم بطريقة ال إنسانية أو مهينة  أو

      ٧القاعدة     
    إدارة ملفات السجناء  
ــام موحــد إلدارة        )١( -٧   ــه أشــخاص نظ ــات يوضــع يف أيِّ مكــان ُيحــَبس في ملف

السجناء. وجيوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجالت أو سـجالً صـفحاته   
وملنــع مــأمون ملراجعــة البيانــات مرقمــة وموقعــة. وُتطبَّــق إجــراءات لضــمان وجــود مســار تتبــع 

  االطالع على املعلومات املتضمنة يف النظام أو تعديلها دون إذن.  
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دون أمــر حــبس مشــروع. وتــدخل  الســجن شــخص يف ال ُيقَبــل إدخــال أيِّ   )٢(  
  املعلومات التالية يف نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كل سجنيٍ السجن:  

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

ــك         (ب)   ــيت قرَّرتــه، مبــا يف ذل ــباب ســجنه والســلطة ال تــاريخ ووقــت ومكــان   أس
  عليه؛    القبض

  يوم وساعة إدخاله وإطالق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ ترحيل؛    (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)  

  اهنم ووضعهم من حيث احلضانة أو الوصاية؛ومك
  بيانات االتصال يف حاالت الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجني.    (ز)  
ُتــدخل املعلومــات التاليــة يف نظــام إدارة ملفــات الســجناء أثنــاء وجــودهم يف      )٣(  

  السجن، حسب االقتضاء:
تـواريخ جلسـات احملـاكم    املعلومات املتعلقة بالـدعوى القضـائية، مبـا يف ذلـك       (أ)  

  والتمثيل القانوين؛
  وتقارير التصنيف؛   يلالتقييم األو  (ب)  
  املعلومات املتصلة بالسلوك واالنضباط؛    (ج)  
الطلبــات والشــكاوى، مبــا يف ذلــك االدعــاءات املتعلقــة بالتعــذيب وغــريه مــن    (د)  

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

  واجلهة اليت نقلت إليها الرُّفات يف حالة الوفاة.
ُيحافظ علـى سـرية مجيـع السـجالت املشـار إليهـا يف هـذه القاعـدة وال ُيتـاح            )٤(  

طالع عليها إال ملن تستدعي مسؤولياهتم املهنية ذلك. ويسمح لكل سـجني بـاالطالع علـى    اال
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السجالت املتعلقة به، رهناً بأيِّ تعـديالت حتريريـة مصـرح هبـا مبقتضـى التشـريعات الداخليـة،        
  ويكون من حقه احلصول على نسخة رمسية من هذه السجالت عند إطالق سراحه.  

ملفات السجناء أيضاً الستخالص بيانات موثوق هبا عـن   ُتستخَدم ُنظم إدارة  )٥(  
االجتاهات املتعلقـة بالسـجناء وخصـائص احليـاة يف السـجون، مبـا يف ذلـك معـدَّالت اإلشـغال،          

  من أجل وضع أساس لصنع القرارات باالستناد إىل األدلة.  
    

      ٤٤القاعدة     
    اإلخطارات  
يعتــربه واســطة و أيِّ شــخص آخــر ســجني احلــق يف إبــالغ أســرته، أ  لِّلكــ  )١( -٤٤  
، على الفور بسجنه أو ترحيلـه إىل مؤسسـة أخـرى ومبـا قـد يلحـق بـه مـن األمـراض أو          اتصال

. يف هـذا الشـأن   اإلصابات اخلطرية، وجيب متكينـه مـن ذلـك وتزويـده مبـا يلـزم لـه مـن وسـائل         
  وخيضع اإلفصاح عن معلومات السجناء الشخصية للتشريعات احمللية.  

ــة وفــاة الســجني، يبــادر مــدير الســجن فــوراً إىل   يف ح  )٢(   ــاء  إال بــالغ أقــرب أقرب
حلـق بالسـجني مـرض     اإذواالتصال به يف حاالت الطـوارئ.   طلبالسجني أو الشخص الذي 

 حــدَّدهمصــابة أو ُنقـل إىل مؤسسـة صــحية، يبلـغ املـدير األشــخاص الـذين      تعـرض إل خطـري أو  
مـن السـجني بعـدم إبـالغ زوجـه أو       لـب صـريح  وُيحتـرم أي ط السجني لتلقي بياناته الصحية. 

  .مبرضه أو إصابتهأقرب أقربائه 
ــوراً إذا أصــيب     )٣(   ــر إدارةُ الســجن الســجَني ف ــه املقــرَّبني أو أي  ُتخِط أحــد أقارب

ينبغــي الســماح للســجني، مــىت مــا مسحــت ومبــرض خطــري أو تــويف.  شــخص آخــر يهمــه شــأنه
إذا كانـت   ذلك القريب أو الشـخص عيادة الظروف بذلك، بالذهاب حتت احلراسة أو وحده ل

  ضور جنازته يف حالة الوفاة.حلحرجة أو حالته الصحية 
    

      مكرَّراً ٤٤القاعدة     
    التحقيقات  
) بغض النظر عن بدء حتقيق داخلي، على املـدير أن يبلِّـغ، دون إبطـاء،    ١راً (رَّمك ٤٤  

سـلطة قضـائية أو سـلطة    حتجـاز إىل  عن أيِّ حاالت وفاة أو اختفاء أو إصـابة خطـرية أثنـاء اال   
تكون مستقلة عن إدارة السـجن ومكلَّفـة بـإجراء حتقيـق سـريع وحيـادي وفعـال         أخرى خمتصَّة
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يف مالبسات هذه احلاالت وأسباهبا. وعلى إدارة السجن أن تتعاون على حنـو كامـل مـع هـذه     
  السلطة، وأن تضمن احلفاظ على مجيع األدلة.  

) مــن هــذه القاعــدة بــنفس الكيفيــة   ١واردة يف الفقــرة (تنطبــق االلتزامــات الــ   )٢(  
غـريه مـن ضـروب     وأعمـالً مـن أعمـال التعـذيب      نَّكلما توافرت أسباب معقولـة لالعتقـاد بـأ   

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ارتكب يف السجن، بصرف النظر عن تلقـي  
  شكوى رمسية بشأنه من عدمه.  

أحــد األفعــال املشــار  نَّأســباب معقولــة تــدعو إىل االعتقــاد بــأ فرتحيثمــا تــو  )٣(  
خطـوات فوريـة لضـمان عـدم مشـاركة       تتخـذ من هذه القاعدة قد ارتكب،  ٢إليها يف الفقرة 

ــق وعــدم       ــك الفعــل يف التحقي ــورطهم يف ذل ــذين حيتمــل ت الشــهود أو ب اتصــاهلماألشــخاص ال
  الضحية أو أسرة الضحية.  

تــوىف بــاحترام ومبــا يصــون الكرامــة.  املســجني الجثمــان جن إدارة الســ تعامــل  )٤(  
إىل أقــرب أقربائــه يف أقــرب وقــت معقــول، علــى أال يتــأخر ذلــك عــن   هجثمانــ تســليموينبغــي 

وقت االنتهاء من التحقيق علـى أقصـى تقـدير. وتيسِّـر إدارة السـجن إجـراء مراسـم دفـن وفـق          
يوجـد أي طـرف مسـؤول آخـر يرغـب يف تـويل        الشعائر املناسبة املتبعـة يف ثقافـة املتـوىف إذا مل   

  ذلك أو يستطيعه، كما جيب عليها االحتفاظ بسجل كامل للواقعة.
    

      احلق يف احلصول على متثيل قانوين -اجملال املواضيعي (و)    
    ٣٥القاعدة     

  يزوَّد كل سجني فور دخوله السجن مبعلومات مكتوبة عما يلي:    )١( -٣٥  
  وائح التنظيمية السارية يف السجن؛  قانون السجون والل  (أ)  
هبا لطلـب املعلومـات واحلصـول علـى مشـورة       املأذونحقوقه، ومنها الطرائق   (ب)  

ــات أو         ــدمي الطلب ــة، وإجــراءات تق ــرامج املســاعدة القانوني ــن خــالل ب ــك م ــا يف ذل ــة، مب قانوني
  الشكاوى؛  

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

  .  اليت يودع فيها يف املؤسسة
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مـن هـذه القاعـدة باللغـات األكثـر       )١(ُتتاح املعلومات املشار إليها يف الفقرة   )٢(  
شــيوعاً وفقــاً الحتياجــات نــزالء الســجن. وإذا كــان الســجني ال يفهــم أيــا مــن هــذه اللغــات،   

  .مساعدته بترمجة املعلومات شفوياي ينبغف
. وينبغـي أن  اهذه املعلومات شـفوي  عليه ُتتلىإذا كان السجني أُميا وجب أن   )٣(  

  م املعلومات إىل السجناء ذوي اإلعاقات احلسيَّة بطريقة مالئمة تليب احتياجاهتم.دَّقُت
ات يف مــوجزات هلــذه املعلومــ   بــارزعلــى إدارة الســجن أن تعــرض بشــكل      )٤(  

  األماكن املشتركة يف السجن.  
  

    ٣٠القاعدة     
تسـتوجب  ادِّعاء بارتكاب سـجني ملخالفـة   بأيِّ  فوراًُتبلَّغ السلطة املختصَّة   )١( -٣٠  

  التأديب، وعلى تلك السلطة أنْ حتقِّق يف األمر دون إبطاء ال مربِّر له.  
هتامــات املوجهــة إلــيهم ُيبلَّــغ الســجناء دون إبطــاء وبلغــة يفهموهنــا بطبيعــة اال   )٢(  

  وُيمنحون ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعهم.  
ُيســمح للســجناء بالــدفاع عــن أنفســهم شخصــيا أو عــن طريــق املســاعدة           )٣(  

القانونية عندما تتطلب مصلحة العدالة ذلـك، وخصوصـاً يف احلـاالت الـيت تتعلـق بتـهم تأديبيـة        
التأديــب أو التحــدث هبــا،  جملــسللغــة املســتخدمة يف خطــرية. وإذا تعــذر علــى الســجناء فهــم ا

  دون مقابل.  كفء مترجم شفوي  وجب أن يساعدهم
ــة      )٤(   ــائية للعقوبــــات التأديبيــ ــة قضــ ــة اللتمــــاس مراجعــ ــجناء فرصــ ــاح للســ ُتتــ
  عليهم.   املفروضة
احلصـول  لـه  ، حيـق  سـجني علـى جرميـة متثـل إخـالال بالنظـام      يف حال حماكمـة    )٥(  

ــع ضــمانات م   ــى مجي ــدعاوى      عل ــى ال ــق عل ــة التطبي ــة الواجب ــة القانوني ــاة األصــول اإلجرائي راع
  .  دون قيود اجلنائية، مبا يف ذلك احلصول على املشورة القانونية

    
    راً ثانياًرَّمك ٣٧راً ورَّمك ٣٧و ٣٧القواعد     

يف ظل الرقابة الضرورية، باالتصال بأسـرهتم وأصـدقائهم    ،ُيسَمح للسجناء  )١( -٣٧  
  :على النحو التايل منتظمة على فترات
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، وحيثما يكون متاحاً، باسـتخدام وسـائل االتصـال والوسـائل     كتابةً باملراسلة  (أ)  
  اإللكترونية والرقمية وغريها؛  

  بتلقي الزيارات.    (ب)  
حيثمـــا ُيســـَمح بالزيـــارات الزوجيـــة، ُيطبَّـــق هـــذا احلـــق دون متييـــز، وُتتـــاح     )٢(  

ق على قدم املساواة مـع الرجـال. وُتوضـع إجـراءات وُتـوفَّر      للسجينات إمكانية ممارسة هذا احل
، مـع إيـالء العنايـة الواجبـة     فرصة عادلة متساوية لالنتفـاع مـن هـذا احلـق    أماكن لضمان إتاحة 

  للحفاظ على السالمة وصون الكرامة.  
أو أمــاكن يــوزَّع الســجناء، قــدر املســتطاع، علــى ســجون قريبــة مــن منــازهلم   )٣(  

  .  ااجتماعي إعادة تأهيلهم
) يـــرهتن إدخـــال الزائـــرين إىل مرفـــق الســـجن مبوافقـــة الزائـــرين علـــى ١مكـــرَّراً ( ٣٧  

ــة حيــق إلدارة        ــت، ويف هــذه احلال ــه يف أي وق ــر أن يســحب موافقت ــيش. وللزائ اخلضــوع للتفت
  السجن منعه من الدخول.  

ضـع  ال جيوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخوهلم مهينـة وجيـب أن خت    )٢(  
 ٣٤ القاعـدة مـن   ٣إىل  ١املبينـة يف الفقـرات    على أضعف تقدير ضـروب احلمايـة  ملبادئ توفر 

  .  له األطفال وعدم إخضاعينبغي جتنب تفتيش جتاويف اجلسم ومكرَّراً. 
) توفر للسجناء فرص وأوقات وتسـهيالت مالئمـة لكـي يـزورهم     ١مكرَّراً ثانياً ( ٣٧  

ــارهم حمــام  ــةأو مقــدِّم للمســامــن اختي معــه ويستشــريونه، دومنــا إبطــاء  يتكلمــون  عدة القانوني
السـاري.   الـداخلي وال رقابة وبسرية تامة، بشأن أي مسـألة قانونيـة وفقـاً للقـانون      تنصُّت وال

مــوظفي الســجن، ولكــن لــيس علــى مســمعٍ  حتــت أبصــاروجيــوز أن جتــري هــذه االستشــارات 
ــة احملليــة، تيمنــهم. ويف احلــاالت الــيت ال يتحــدث فيهــا الســجناء اللغــ    ر إدارة الســجن ُســبل سِّ

  احلصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل.  
  ة.  فعَّال ينبغي أن تتوفر للسجناء ُسبل احلصول على مساعدة قانونية  )٢(  

    
    ٩٣القاعدة     

ــ  )١( -٩٣   متــهم حمتجــز احلــق يف أن ُيبلَّــغ فــوراً بأســباب احتجــازه وأي هتــم         لِّلك
  هة إليه.  جَّمو
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حمـام تعينـه    فمـن حقـه توكيـل   ا مل يكن للمتهم احملتجز حمام اختـاره بنفسـه،   إذ  )٢(  
لـه سلطة قضـائية أو سـلطة أخـرى يف مجيـع احلـاالت الـيت تقتضـي فيهـا مصـلحة العدالـة ذلـك            

إذا كان ال ميلك موارد كافية لدفع التكاليف. وخيضع احلرمان مـن ُسـبل الوصـول     مقابلدون 
  إىل مراجعة مستقلة دون تأخري.  عدة القانونية أو مقدِّم املساإىل احملامي 

م املســاعدة القانونيــة دِّأو مقــ يف االســتعانة مبحاميــهاملتــهم احملَتجــز  حقــوقختضــع   )٣(  
  مكرَّراً ثانياً.   ٣٧املبادئ املبينة يف املادة  للدفاع عن نفسه والطرائق احلاكمة لالستعانة هبما لذات

ء على طلبه، أدوات الكتابة الالزمة إلعـداد الوثـائق ذات   ر للمتهم احملتجز، بنافَّوُت  )٤(  
  م املساعدة القانونية.  دِّإىل حماميه أو مقاملوجَّهة سرية التعليمات الالصلة بدفاعه، مبا يف ذلك 

    
      الشكاوى والتفتيش املستقل -اجملال املواضيعي (ز)    
     ٣٦القاعدة     

يف أي يوم بطلبات أو شكاوى إىل مـدير   الفرصة للتقدُّمسجني  لُِّتتاح لك  )١( -٣٦  
  السجن أو إىل املوظف املفوَّض بتمثيله.  

م بطلبـات أو شـكاوى إىل مفـتش السـجون خـالل      دُّالتقـ مـن  السـجناء   ُيمكَّن  )٢(  
ُتتـاح للسـجني فرصـة للتحـدث مـع املفـتش أو مـع أيِّ موظـف         . وجولته التفتيشـية يف السـجن  
  مدير السجن أو غريه من موظفيه.   مة دون حضوروبسرية تاآخر مكلف بالتفتيش حبرية 

سجني بتقدمي طلب أو شـكوى فيمـا يتعلـق مبعاملتـه، دون رقابـة       لِّيسمح لك  )٣(  
الســـلطات إىل علـــى فحـــوى ذلـــك، إىل اإلدارة املركزيـــة للســـجون أو الســـلطة القضـــائية أو   

  صحيح.  ، مبا يف ذلك اجلهات املخولة صالحية املراجعة أو التاألخرى املختصَّة
) من هذه القاعدة علـى  ٣) إىل (١تنسحب احلقوق الواردة يف الفقرات من (  )٤(  

حمامي السجني. ويف احلاالت الـيت يتعـذر فيهـا علـى السـجني أو حماميـه ممارسـة هـذه احلقـوق،          
  جيوز ألحد أفراد أسرة السجني أو أليِّ شخص آخر ملم بالقضية القيام بذلك.  

شكوى على الفور، وُيجاب عنـه دون إبطـاء. وىف حالــة    عالَج كلُّ طلب أو ُي  )٥(  
رفض الطلب أو الشكوى أو وقـوع تأخُّر ال داعي له، حيق للشاكي عـرض ذلـك علـى سـلطة     

  قضائية أو سلطة أخرى.  
تقدمي الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقـة   تكفل للسجناءُتوَضع ضمانات   )٦(  

تعرض أي سجني أو أي شخص آخر مشـار إليـه   سرية إذا طلب الشاكي ذلك. وال جيوز أن ي
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من خماطر االنتقام أو التخويف أو غري ذلك مـن العواقـب    يٍّ) من هذه القاعدة أل٤يف الفقرة (
  السلبية نتيجة لتقدميه طلب أو شكوى.  

تعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  ال مــزاعمُتعــالَج   )٧(  
على الفور وتفضي إىل حتقيق فـوري حيـادي جتريـه سـلطة وطنيـة مسـتقلة       الالإنسانية أو املهينة 

  مكرَّراً.   ٤٤) من القاعدة ٢) و(١مبقتضى الفقرتني (
    

       ٥٥القاعدة     
    عمليات التفتيش الداخلية أو اخلارجية    

واملرافـق  نظام ثنـائي لعمليـات تفتـيش منتظمـة جتـرى علـى السـجون         ُيطبَّق  )١( -٥٥  
  :لنحو التايلعلى ا العقابية

  عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم هبا اإلدارة املركزية للسجون؛    (أ)  
عمليــات تفتــيش خارجيــة تقــوم هبــا هيئــة مســتقلة عــن إدارة الســجن، ممــا قــد   (ب)  

  ة.  صَّيشمل هيئات دولية أو إقليمية خمت
وافـق  ت ضـمان يف كلتا احلالتني، يكون اهلـدف املنشـود مـن عمليـات التفتـيش        )٢(  

 بغيـة والسياسـات واإلجـراءات القائمـة     واللـوائح التنظيميـة  أسلوب إدارة السجون مع القوانني 
  حتقيق أهداف اخلدمات اجلزائية واإلصالحية، وضمان محاية حقوق السجناء.  

  يتمتع املفتشون بالصالحيات التالية:    )٣(  
ــى   (أ)   ــع املعلومــات بشــأن أعــداد    االطــالع عل ــاكن  الســجناءمجي االحتجــاز وأم

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

الذين يريدون زيارهتم، مبا يف ذلك القيام بزيـارات غـري    السجناءحرية اختيار   (ب)  
  الذين ُتجرى مقابالت معهم؛   السجناءمعلنة، مببادرة منهم، واختيار 

ومـوظفي السـجن    السـجناء مقـابالت علـى انفـراد ويف سـرّية تامـة مـع        إجراء  (ج)  
  أثناء الزيارات؛

  تقدمي توصيات إىل إدارة السجن وغريها من السلطات املختصَّة.    (د)  
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ــألف   )٤(   ــةتت ــهم     أفرق التفتــيش اخلــارجي مــن مفتشــني مــؤهلني وذوي خــربة تعين
ُيـوىل االعتبـار الواجـب إىل التمثيـل     صـحية. و الرعايـة  يف ال اختصاصـيني سلطة خمتصَّة، وتشمل 
  املتوازن بني اجلنسني.  

يعقُب كلَّ تفتـيش تقـدمي تقريـرٍ كتـايب إىل السـلطة املختصَّـة. وُيـوىل االعتبـار           )٥(  
أي  بعــد اســتبعادتقــارير عمليــات التفتــيش اخلــارجي االطــالع العــام علــى الواجــب إىل إتاحــة 

  موافقتهم الصرحية على ذلك.  بيانات شخصية تتعلق بالسجناء ما مل يعطوا 
ة، حســب االقتضــاء، يف صَّــتبــيِّن إدارة الســجن أو غريهــا مــن الســلطات املخت  )٦(  

  ستنفذ التوصيات الناجتة عن التفتيش اخلارجي. تإذا كان ، ماغضون فترة زمنية معقولة
    

       املهجورةاستبدال املصطلحات  -اجملال املواضيعي (ح)    
     ٥املالحظة التمهيدية     

ال ترمــي القواعــُد إىل تنظــيم إدارة املؤسســات املخصصــة لألحــداث، مثــل    )١( -٥  
، ومــع ذلــك فــإنَّ اجلــزء األول منــها يصــلح  اإلصــالحيةأو املــدارس  مرافــق احتجــاز األحــداث

  أيضاً، على وجه العموم، للتطبيق يف هذه املؤسسات.
    

    ٨٢القاعدة     
  املشاكل الصحية العقلية و/أو الذهنية السجناء ذوو اإلعاقة   -باء  
ن يتـبني أهنـم غـري مسـؤولني     األشخاص الذي أن يوضع يف السجونال جيوز   )١( -٨٢  
و/أو مشـاكل صـحية عقليـة شـديدة يف وقـت الحـق       ذهنيـة  أو تشخَّص لديهم إعاقـات   اجنائي

ترتيبـات لنقلـهم إىل مرافـق للصـحة      وتتخـذ ممن يؤدي بقـاؤهم يف السـجن إىل تفـاقم حالتـهم،     
  عقلية يف أقرب وقت ممكن.  ال

ــات      )٢(   ــة يوضــع الســجناء اآلخــرون املصــابون بإعاق و/أو مشــاكل صــحية  ذهني
صــة حتــت إشــراف   صِّمتخ مرافــقعقليــة، إذا اقتضــت الضــرورة، حتــت املراقبــة والعــالج يف      

  صحية.  الرعاية يف ال اختصاصيني مؤهلني
اآلخـــرين الـــذين جلميـــع الســـجناء  العـــالجالصـــحية  تـــوفِّر دوائـــر اخلـــدمات  )٣(  

  .  العالج من أمراض عقليةحيتاجون إىل 
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    قواعد أخرى خمتلفة
املسـتخدمة يف  االستعاضـة عـن صـيغة التـذكري     تعديل غـري منطبـق علـى الـنص العـريب ومفـاده       [

تكـن  بصيغة تراعي التذكري والتأنيث يف مجيع القواعد النموذجية الـدنيا إذا مل  النص اإلنكليزي 
  التنقيحات املقترحة يف إطار اجملاالت املواضيعية األخرى.] من قبلُ يف قد عدلت

    
القواعد  تطبيقعلى  املعيننيتدريب املوظفني  -اجملال املواضيعي (ط)    

      النموذجية الدنيا
    ٤٧القاعدة     

 مـن التعلــيم  قسـط مناسـب  علـى  مـوظفي السـجون   مجيـع   ُيشـترط حصـول    )١( -٤٧  
  .  وتزويدهم بالوسائل الالزمة لذلك يقة مهنيةبطر بواجباهتممتكينهم من االضطالع و

مصـــمَّم بتـــدريب الســـجون قبـــل الـــدخول يف اخلدمـــة ُيـــزوَّد مجيـــع مـــوظفي   )٢(  
، وميثـل أفضــل املمارسـات املعاصـرة املثبتــة    تناســب مـع واجبـاهتم العامــة واحملـدَّدة   يخصيصـاً مبـا   

لســجون إالَّ للمرشــحني الــذين ابالعمــل يف الفعاليــة يف العلــوم اجلزائيــة. وال ُيســمح بااللتحــاق 
  جيتازون االختبارات النظرية والعملية بنجاح يف هناية هذا التدريب.  

ــهم طــوال وبعــد الــدخول يف اخلدمــة  للمــوظفني تكفــل إدارة الســجن    )٣(   مزاولت
ــة ترســيخ وحتســني    احلصــول بصــفة مســتمرة علــى  ملهنتــهم ــاء اخلدمــة، بغي ــة أثن دورات تدريبي
  هنية.امل وقدراهتم هممعارف

  )، كحد أدىن، التدريب على ما يلي:٢يتضمن التدريب املشار إليه يف الفقرة (  )٤(  
التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسـات الوطنيـة ذات الصـلة، عـالوةً علـى        (أ)  

الصــكوك الدوليــة واإلقليميــة الواجبــة التطبيــق، الــيت جيــب أن يسترشــد بأحكامهــا موظفــو          
  هتم مع النـزالء؛  ن يف عملهم وتعامالوالسج

ممارســتهم وظــائفهم، مبــا يف ذلــك  وواجبــاهتم أثنــاءحقــوق مــوظفي الســجون   (ب)  
احترام الكرامة اإلنسانية جلميع السجناء وحظـر تصـرفات معينـة، خاصـةً التعـذيب وغـريه مـن        

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛  
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ذلــك مفهــوم األمــن الــدينامي، واســتخدام القــوة      األمــن والســالمة، مبــا يف     (ج)  
اجملرمني العنيفني، مع إيالء االعتبار الواجـب لتقنيـات    وإدارة التعامل معوأدوات تقييد احلرية، 

  ، مثل التفاوض والوساطة؛  األزمات ونزع فتيلالوقاية 
 اإلسعافات األولية، واالحتياجات النفسـية االجتماعيـة للسـجناء والـديناميات      (د)  
الرعايــة واملسـاعدة االجتماعيــة، مبــا يف  جوانـب  الســجون، فضـالً عــن   حمـيط لــذلك يف  املناسـبة 

  الصحة العقلية.   ملشاكلذلك االكتشاف املبكِّر 
يتلقــى املوظفــون املكلَّفــون بالعمــل مــع فئــات معينــة مــن الســجناء، أو الــذين     )٥(  

 .املناسبة يف هذا الشأنضيع صة أخرى، تدريباً يركز على املواصُِّيعهد إليهم مبهام متخ

 


