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 التأهب ملواجهة مرض فريوس الكورونا لعام 2019
)كوفيد-19( وتدابري التصدي له ™ السجون

31 آذار/مارس 2020

هنالــك مــا يقــرب مــن 11 مليــون ســجني ™ خمتلــف أرجــاء العــامل يضــاف إليهــم املوظفــون 
املكلفــون بضمــان احتجازهــم ™ ظــل أوضــاع آمنــة ومأمونــة وإنســانية، وال جيــب نســيان هــؤالء 
النــاس ™ خضــم جائحــة مــرض فــروس الكورونــا لعــام 2019 )“ كوفيــد-19”(. وينبغــي للبلــدان 
أن تــدرك خماطــر تلــك اجلائحــة والفــروس املســبب هلــا علــى األشــخاص املقيــدي احلريــة، الذيــن 
ال ميلكــون خيــار التباعــد اجلســدي. وهــذا هــو حــال نــزالء الســجون ™ ضــوء مــا تتســم بــه 
ــر قائمــة  ــم، تغــدو احلاجــة ماســة إىل اختــاذ تداب ــد. ومــن ث ــة مــن ضعــف زائ أوضاعهــم الصحي
علــى األدلــة للوقايــة مــن كوفيــد-19 ومكافحتــه ™ الســجون وتنفيذهــا مــع التقيــد التــام مبعايــر 
األمم املتحــدة الدنيــا ملعاملــة الســجناء، وذلــك مــن أجــل محايــة النــاس داخــل الســجون وخارجهــا.

ومــع ذلــك فــإن تدابــر الوقايــة مــن كوفيــد-19 ومكافحتــه قــد ال تكــون وحدهــا كافيــة ™ العديــد 
مــن نظــم الســجون الــي تعانــي مــن االكتظــاظ وحتديــات بنيويــة أخــرى. ومــن ثــم، ينبغــي أن 
تشــمل االســتعدادات ملواجهتــه ™ الســجون أيضــا جهــودا لتقليــل عــدد حــاالت احلبــس اجلديــدة 

واإلســراع ™ اإلفــراج عــن فئــات خمتــارة مــن الســجناء، مــع عــدم املســاس بالســامة العامــة.
ــرة  ــد إىل دائ ــد-19 ™ الســجون، يعي ــه كوفي ــذي ميثل وجتــدر اإلشــارة إىل أن اخلطــر املدهلــم، ال
الضــوء الدعــوات املتكــررة ملكتــب األمــم املتحــدة املعــي باملخــدرات واجلرميــة واألمــم املتحــدة 
بأســرها ملعاجلــة اكتظــاظ الســجون، واللجــوء إىل عقوبــة الســجن كمــاذ أخــر والوفــاء التــام مبــا 
قــد يلــزم مــن واجبــات الرعايــة الــي تقــع علــى عاتــق الدولــة جتــاه الفــرد عندمــا جتــرده من حريته.
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خلفية عامة

ــد-19،  ــل جائحــة كوفي ــة متاث ــا اخلمــس والســبعني أزم ــم املتحــدة عــر ســنوات تارخيه مل تشــهد األم
فالفــروس املســبب للمــرض شــديد العــدوى، بــل إن األشــخاص الذيــن ال تظهــر عليهــم أي أعــراض قــد 
ينقلــون العــدوى لآلخريــن. و™ انتظــار اســتحداث لقــاح لذلــك الفــروس و/أو أدويــة خمصصــة للعــاج 
منــه، حيشــد العــامل قــواه مــن أجــل “تســطيح منحنــى” زيــادة اإلصابــات، مبــا يشــمل اختــاذ تدابــر غــر 
مســبوقة للمحافظــة علــى الصحــة العموميــة هتــدف إىل حتقيق التباعد اجلســدي على مســتوى اجملتمع. 
ــا الــي  ــادة االهتمــام بالشــرائح املهمشــة ™ جمتمعاتن وعلينــا، وحنــن نقــوم بذلــك، أن حنــرص علــى زي
تكــون عرضــة بشــكل خــاص خلطــر اإلصابــة بالعــدوى، وال ســيما إذا كانــت تعيــش ™ بيئــات مزدمحــة 
تشــتد فيهــا احتمــاالت تفشــي العــدوى. وممــا ال شــك فيــه أن أماكــن احلبــس وســلب احلرية تشــكل بيئات 

شــديدة اخلطــورة علــى مــن يعيــش ويعمــل فيهــا.

السجناء وموظفو السجون من الفئات املعرضة خلطر كوفيد-19

إن الســجناء، حبكــم تعريفهــم، يعيشــون ويعملــون ويأكلــون )وكثــرا مــا ينامــون( متجاوريــن بشــدة ™ أماكــن 
حمصــورة. ومــن املثــر للقلــق أن نتذكــر أن ™ مــكان آخــر احتشــدت بــه جمموعــة مــن البشــر، أي علــى مــن 
الباخــرة الســياحية “ديامونــد برنســيس”، تبــني مــن الفحــوص الــي أجريــت علــى ركاهبــا وطاقمهــا، البالــغ 
عددهم 700 3، إصابة 700 منهم بـــكوفيد-19 ™ شــباط/فراير 2020 بعد أن أمضوا قرابة شــهر واحد 
قيــد احلجــر الصحــي قبالــة ســواحل اليابــان. وممــا يزيــد مــن خماطــر تســرب فــروس كورونــا إىل الســجون 
ومــا قــد يرتتــب عليــه مــن عواقــب أكــر تــردي األوضــاع الصحيــة لنــزالء الســجون الي كثرا ما تكــون متدنية 
بشــدة عندمــا تقــارن باألوضــاع الصحيــة ™ اجملتمــع عامة. ويشــمل ذلــك ارتفاع معدالت انتشــار األمراض 
املعديــة، مثــل الســل والتهــاب الكبــد مــن النــوع C وفــروس نقــص املناعــة البشــرية، فضا عن األمــراض غر 
املعديــة، مثــل األمــراض العقليــة واالضطرابــات النامجــة عــن تعاطــي املخــدرات. وبســبب التفاعل اليومــي 
الوثيق بني الســجناء وموظفي الســجون واختصاصيي الرعاية الصحية العاملني ™ الســجون، فإن هؤالء 

املوظفــني واالختصاصيــني معرضــون باملثــل بشــدة خلطــر العدوى.

السجون وأماكن االحتجاز األخرى بيئات معرضة ملخاطر كوفيد-19

أدى اإلمهــال العــام للســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى ™ العديــد مــن البلــدان إىل قصــور ™ املــوارد 
واإلدارة والرقابــة وآليــات املســاءلة هبــا، مبــا ™ ذلــك ســوء جتهيــز املوظفــني وحمدوديــة الروابــط بنظــم 
الصحة العمومية. واكتظاظ الســجون مازال مشــكلة مســتعصية لدى أكثرية من البلدان ™ مجيع أحناء 
العــامل وعقبــة أساســية تعرقــل توفــر بيئــات احتجــاز آمنــة وصحيــة تتماشــى مــع معايــر حقــوق اإلنســان 
األساســية. كمــا أن ضيــق املرافــق املعيشــية وتــردي حالــة النظافــة العامــة وســوء التهويــة والتغذيــة وكذلك 
قصــور خدمــات الرعايــة الصحيــة ™ العديــد مــن الســجون إمنــا هــي عوامــل ســوف تقــوض باملثــل تدابــر 

مكافحــة العــدوى، ممــا ســيزيد مــن خطــر اإلصابــة بفــروس كوفيــد-19 وانتشــار العدوى وتفشــيها.

الصحة في السجون جزء ال يتجزأ من الصحة العمومية

إن الغالبيــة العظمــى مــن الســجناء ســينتهي هبــم األمــر إىل العــودة لاخنــراط ™ جمتمعاهتــم. وال ريــب، 
مــن ثــم، أن ســيناريو انتشــار العــدوى الســريع بفــروس كوفيــد-19 داخــل نظــم الســجون ســيكون لــه تأثــر 
هائــل علــى انتشــار الوبــاء بــني النــاس عامــة. وعلــى ذلــك، فــإن ارتفــاع معــدالت تدفــق الســجناء علــى 
الســجون واإلفــراج عنهــم والتفاعــات اليوميــة بينهــم وبــني املوظفــني واختصاصيــي الرعايــة الصحيــة 
والــزوار ومقدمــي اخلدمــات كلهــا عوامــل توثــق الرتابــط اجلوهــري بــني الســجون والصحــة العموميــة. 
وعلــى هــذا األســاس، فــإن أي اســرتاتيجية ملكافحــة كوفيــد-19 ™ اجملتمــع ال تشــمل مكافحتــه ™ 

الســجون لــن يتحقــق هلــا الــدوام.
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احلاجة إلى تدابير سريعة للتصدي لكوفيد-19 في السجون

لقــد أُفيــد بوقــوع حــاالت إصابــة مؤكــدة بـــكوفيد-19 بــني الســجناء و/أو موظفــي الســجون ™ العديــد 
مــن البلــدان، منهــا إســبانيا وأملانيــا وإيــران )مجهورية-اإلســامية( وإيطاليــا وباكســتان وبلجيــكا وتركيــا 
ومجهورية كوريا ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا وسويســرا والصني وفرنســا وكندا واململكة املتحدة 
لريطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية والنمســا وهولنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. ويــكاد يكــون مــن 
املؤكــد مــع هــذا أن هــذا العــدد ســيزداد بشــكل كبــر ™ املســتقبل، وبالتــايل فــا جمــال إلضاعــة الوقــت 
دون اختــاذ التدابــر الازمــة. وهنــاك توتــرات حــادة بالفعــل ™ الســجون حــول العــامل بســبب فــرض قيــود 
إضافيــة، مثــل تعليــق زيــارة الســجناء واإلجــازات الــي متنــح هلــم أو بســبب تــردي األوضــاع واخلدمــات 
الصحيــة الســيئة. ونتيجــة لذلــك شــهدت األردن وإيطاليــا والرازيــل وتايلنــد ورومانيــا ســري النكا 
وفنزويــا )مجهورية-البوليفاريــة( وكولومبيــا ولبنــان واململكــة املتحــدة ونيجريــا واهلنــد احتجاجــات 
عنيفــة ™ الســجون أفضــت إىل وفــاة وإصابــة بعــض الســجناء وموظفــي الســجون أو هــروب الســجناء.

تدابير صارمة ومتوافقة مع حقوق اإلنسان للوقاية من العدوى ومكافحتها

“تتـــوىل الدولـــة مســـؤولية توفـــر الرعايـــة الصحيـــة للســـجناء. وينبغـــي أن حيصـــل الســـجناء علـــى نفـــس 
ـــات  ـــى اخلدم ـــون هلـــم احلـــق ™ احلصـــول عل ـــي أن يك ـــع، وينبغ ـــاح ™ اجملتم ـــة املت ـــة الصحي مســـتوى الرعاي

الصحيـــة الضروريـــة جمانـــا ودون متييـــز علـــى أســـاس وضعهـــم القانونـــي.”
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
)قواعد نيلسون مانديا(

™ ضــوء مــا تقــدم، ينبغــي أن يكــون االهتمــام بالســجون وغرهــا مــن أماكــن االحتجــاز جــزءا أساســيا مــن 
خطــط الصحــة والطــوارئ الوطنيــة املوضوعــة مــن أجــل مكافحــة جائحــة كوفيــد-19. وينبغــي تصميــم 
وتنفيــذ تدابــر التأهــب والوقايــة والتصــدي ™ أماكــن االحتجــاز علــى حنــو يتماشــى مــع اإلرشــادات الــي 
كرســتها منظمــة الصحــة العامليــة هلــذا الشــأن. وينبغــي أن تشــمل هــذه التدابــر أيضــا وضــع تقييمــات 
حمــددة للمخاطــر وخطــط معينــة للطــوارئ؛ واختــاذ إجــراءات مشــددة للمحافظــة علــى النظافــة العامــة 
ومكافحــة العــدوى؛ وتوفــر اللــوازم ذات الصلــة دون انقطــاع، مبــا ™ ذلــك معــدات الوقايــة الشــخصية؛ 
وإقامــة روابــط وثيقــة مــع ســلطات الصحــة العموميــة احملليــة والوطنيــة؛ وتقديم الدعم ملوظفي الســجون 
واختصاصيــي الرعايــة الصحيــة وبنــاء قدراهتــم. وينبغــي كذلــك إدمــاج تدابــر للتصــدي جلائحــة 
كوفيــد-19 ™ االســرتاتيجيات الصحيــة العامــة للســجون لضمــان إيــاء اهتمــام دائــم لتلبيــة احتياجــات 

الرعايــة الصحيــة األوســع نطاقــا لــدى نزالئهــا، مبــا يشــمل األمــراض الشــائعة األخــرى.
وجيــب أن يكــون ضمــان صحــة ورفاهــة الســجناء وضبــاط الســجون وســائر موظفيهــا والــزوار مــن صميم 
ــواردة ™ قواعــد األمــم  ــات األساســية ال ــع احــرتام الضمان ــا، م ــدوى ومكافحته ــة مــن الع ــر الوقاي تداب
ــم أن تشــمل هــذه  ــا(. ومــن امله ــة الســجناء )قواعــد نيلســون ماندي ــا ملعامل ــة الدني املتحــدة النموذجي
التدابــر شــروطا جتعــل مــن حبــس الســجناء ملــدة 22 ســاعة أو أكثــر ™ اليــوم دون ســبيل إلجــراء 
تواصــل ذي معنــى مــع الغــر إجــراء اســتثنائيا فحســب ال يتجــاوز تطبيقــه قــط 15 يومــا متتاليــا )احلبــس 
ــني إىل الســجناء؛  ــة واحملام ــش اخلارجي ــات التفتي ــان اســتمرار وصــول هيئ ــرادي املطــول(؛ وضم االنف
وقصــر اختــاذ القــرارات الطبيــة اإلكلينيكيــة علــى اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة؛ واالمتنــاع التــام عــن 
تعليــق االتصــاالت األســرية. وال جيــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن تــؤدي التدابر اخلاصة بـــكوفيد-19 إىل 

ضــروب مــن املعامــات الاإنســانية أو املهينــة ™ الســجون.
وينبغــي اإلقــرار بــأن موظفــي الســجون واختصاصيــي الرعايــة الصحيــة العاملــني ™ الســجون هــم قــوة 
عاملــة تنهــض مبهــام ضروريــة للتصــدي جلائحــة كوفيــد-19، وجيــب أن حيظــوا مبــا يلــزم مــن تعليــم 
ــى حنــو مناســب للســجناء وإنشــاء  ــة معــدة عل ــل توفــر برامــج للتوعي ومعــدات ودعــم. ومــن املهــم باملث

http://www.unodc.org
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
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قنــوات اتصــال متتــاز بالشــفافية مــن أجــل إعــداد تلــك الفئــة مــن الســكان، الــي تواجــه بالفعــل العيــش 
™ بيئــات مقيــدة للحريــة، لتحمــل مــا قــد يلــزم مــن إجــراءات إضافيــة حلمايــة صحتهــم وكذلــك صحــة 

أســرهم وجمتمعاهتم.
وســوف يتطلــب التصــدي جلائحــة كوفيــد-19 مــن البلــدان أيضــا إجيــاد ســبل إضافيــة لتخفيــف الضغط 
املتوقــع علــى الســجون، الــي يعانــي العديــد منهــا مــن االكتظــاظ واإلمهــال منــذ وقــت طويــل، ولذلــك فهــي 
غــر مهيــأة حتــى للشــروع ™ اختــاذ تدابــر الوقايــة واملكافحــة األساســية للتصــدي جلائحــة جديــدة هتدد 

الصحــة، وذلــك مــن حيــث البنيــة التحتيــة واملعــدات واملوارد البشــرية.

بدائل احلبس

“بغيـــة توفـــر مزيـــد مـــن املرونـــة مبـــا يتســـق مـــع طبيعـــة اجلـــرم ومـــدى خطورتـــه، وشـــخصية اجلانـــي وخلفيتـــه، 
ومقتضيـــات محايـــة اجملتمـــع، والجتنـــاب اســـتخدام عقوبـــة الســـجن بـــا داع، ينبغـــي أن يوفـــر نظـــام العدالـــة 
اجلنائيـــة طائفـــة عريضـــة مـــن التدابـــر غـــر االحتجازيـــة، بـــدءا مـــن التدابـــر الســـابقة للمحاكمـــة حتـــى 
التدابـــر الاحقـــة إلصـــدار احلكـــم. وأمـــا عـــدد وأنـــواع التدابـــر غـــر االحتجازيـــة املتاحـــة فينبغـــي أن حيـــددا 

ـــى إمكانيـــة االتســـاق ™ األحـــكام.” علـــى حنـــو يبقـــي عل
قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابر
غر االحتجازية )قواعد طوكيو(

ســيكون مــن الضــروري إعــادة تقييــم مــدى ضــرورة اللجــوء إىل توقيــع عقوبــة الســجن بوجــه عــام، 
ــك للحــد  ــد-19، وذل ــة مبــرض كوفي ــات الســجناء املعرضــة بشــكل خــاص خلطــر اإلصاب ــد فئ وحتدي
مــن اســتمرار تدفــق الســجناء والتعجيــل باإلفــراج عــن الفئــات املناســبة مــن الســجناء. كمــا أن ختفيــض 
عــدد نــزالء الســجون قــد يشــكل هــو نفســه، بالنســبة للعديــد مــن البلــدان، شــرطا مســبقا الختــاذ تدابــر 
جمديــة للوقايــة واملكافحــة. ويــؤدي القضــاة دورا رئيســيا ™ هــذا الصــدد وســيكون عليهــم أن يتخــذوا 
قرارهــم حببــس أي شــخص احتياطيــا أو معاقبتــه بالســجن بعــد التعمــق ™ متحيصــه ™ ضــوء خماطــر 

هذا الفــروس.
وستشــكل بدائــل االحتجــاز الســابق للمحاكمــة وختفيــف بعــض األحــكام أو تعليقهــا املؤقــت أدوات قيمــة 
للحــد مــن اســتقبال الســجون لســجناء جــدد، وهــي تدابــر مهمــة خباصــة ™ حالــة اجلرائــم البســيطة، 
مبــا ™ ذلــك اجلرائــم الــي ليــس هلــا طابــع عنيــف أو جنســي. وقــد اختــذت فنلنــدا، مثــا، تدابــر لتأجيــل 
ــك الصــادرة بســبب التقصــر عــن دفــع  ــي ال تتجــاوز مدهتــا ســتة أشــهر وتل ــذ أحــكام احلبــس ال تنفي

الغرامــات، ملنــع انتشــار كوفيــد-19 ™ الســجون.
وســيكون مــن املفيــد للغايــة اســتخدام آليــات لإلفــراج عــن الســجناء املعرضــني خصوصــا ملخاطــر 
كوفيــد-19، مثــل املســنني، ومــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة أو مــن حــاالت صحيــة أخرى، وفئــات خمتارة 
أخــرى مــن الســجناء، منهــا احلوامــل والنســاء الاتــي يعلــن أطفــاال والســجناء الذيــن أوشــكت عقوباهتــم 
علــى هنايتهــا أو املدانــون بتهــم بســيطة. وينبغــي ™ هــذا الســياق النظــر ™ تطبيــق برامــج لإلفــراج عــن 
ــة مــن  ــارة بعناي ــات خمت الســجناء بداعــي الرأفــة أو لإلفــراج املشــروط أو املبكــر عنهــم والعفــو عــن فئ

الســجناء، لنيــؤدي اإلفــراج عنهــم إىل املســاس بالســامة العامــة.
ففــي إثيوبيــا مثــا، منــح رئيــس اجلمهوريــة العفــو ألكثــر مــن 000 4 ســجني ™ حماولــة الحتــواء انتشــار 
كوفيــد-19، مــع الرتكيــز علــى مــن ال تزيــد عقوبتهــم علــى ثــاث ســنوات كحــد أقصــى ومــن اقــرتب موعــد 
إطــاق ســراحهم. ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، قــررت أربــع واليــات علــى األقــل اإلفــراج عــن مئــات 
مــن األشــخاص قيــد االحتجــاز الســابق للمحاكمــة وســجناء آخريــن أدينــوا بتهــم بســيطة. وتطبــق واليــة 
ويســتفاليا مشــال الرايــن ™ أملانيــا مبــادرة مماثلــة ســوف يســتفيد منهــا مــا يقــدر بنحــو 000 1 ســجني. 

http://www.unodc.org
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وقــد أفرجــت مجهوريــة إيــران اإلســامية مؤقتــا عــن 000 85 ســجني ™ حماولــة ملكافحة الفــروس. و™ 
ذات الســياق، أمــرت أفغانســتان باإلفــراج عــن 000 10 ســجني، معظمهــم من النســاء واألحــداث واملرضى 

والســجناء البالغــة أعمارهــم 55 عامــا أو أكثــر.
ــة خطــر  ــزالء الســجون ملواجه ــل عــدد ن ــا هتــدف إىل تقلي ــذ حالي ــد التنفي ــاك إجــراءات أخــرى قي وهن
كوفيــد-19 ™ أكثــر مــن 15 بلــدا آخــر علــى مســتوى العــامل، منهــا أذربيجــان واألردن وأســرتاليا وإســرائيل 
وألبانيــا وإندونيســيا وأيرلنــدا والبحريــن وبولنــدا وتركيــا والســودان وفرنســا واململكــة املتحــدة ونيبــال 
واهلنــد واليونــان. وعــادة مــا تســتبعد فئــات معينــة مــن الســجناء مــن هــذه املبــادرات، مثل املدانــني جبرائم 

جنســية أو جرائــم العنــف املنــزيل وغرهــا مــن جرائــم العنــف.
ولكــي يكتــب الــدوام ألي مســعى لتقليــل عــدد الســجناء، ينبغــي اســتكماله بدعــم مــن خدمــات املراقبــة 
ــف أيضــا طريقــة تقديــم خدماهتــا  واخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة ™ اجملتمعــات احملليــة الــي تكيِّ

للتصــدي جلائحــة كوفيــد-19.

نداء للصحوة 

إن الســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى مــن املواضــع القابلــة ألن تشــهد موجــة عاتيــة مــن حــاالت اإلصابة 
بفــروس كوفيــد-19، وهــو احتمــال البــد وأنــه يثــر قلقــا شــديدا لــدى مجيــع البلــدان. فباإلضافــة إىل 
ما ســترتكه هــذه املوجــة مــن آثــار مدمــرة علــى الســجناء واملوظفــني املعهــود هلــم باحتجازهــم، فســوف 
تقــوض مــن جهــود املكافحــة اجلاريــة ™ اجملتمــع كمــا ســتزيد مــن الطلــب ™ الوقــت ذاتــه علــى خدمــات 

الصحــة العموميــة املســتغلة بالفعــل إىل أقصــى احلــدود.
لذلــك جيــب أن يصبــح االهتمــام بالســجون وأماكــن االحتجــاز األخــرى جــزءا ال يتجــزأ مــن التدابــر 
الوطنيــة ملكافحــة كوفيــد-19. وجيــب قصــر اســتخدام املرافق املغلقة املتمثلة ™ نظم الســجن واالحتجاز 
علــى األفــراد الذيــن ال يوجــد بديــل الحتجازهــم، وجيــب تقديــم دعــم ملمــوس للمحتكــني بنظــم العدالــة 

اجلنائيــة خــال هــذه األزمــة غــر املســبوقة.
إن األمــر يتطلــب بــذل جهــود متضافــرة عاجلــة تشــارك فيهــا إدارات الســجون ومجيــع اجلهــات األخــرى 
املعنيــة ™ احلكومــة واجملتمــع، وهــو مطلــب أساســي، علمــا بــأن منــع تفشــي كوفيــد-19 ™ الســجون، 
مبا يشــمل اختــاذ خطــوات إجيابيــة للحــد مــن نــزالء الســجون، ســيكون أســهل بكثــر مــن مكافحتــه 

بعد تفشــيه.

للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال على العنوان التايل:

mandelarules@unodc.org

http://www.unodc.org
mailto:mandelarules%40unodc.org%20?subject=

