
لقواعد نيل�سون 
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيامانديال!

 ملعاملة ال�سجناء

كيف ت�سبح ن�سرياً

قواعد نيل�سون مانديال 
على اإلنرتنت 



ا�ستعادة احلياة عدم التمييزاملعاملة الإن�سانية
الطبيعية

اإعادة التاأهيل ال�سالمة والأمن
امل�سممة خ�سي�ساً

قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - �ملبادئ �لرئي�صية
املبادئ الأ�سا�سية لقواعد نيل�سون مانديال

تكمن يف �صميم هذه �لقو�عد خم�صة مبادئ �أ�صا�صية تبني �ملتطلبات �لرئي�صية لإد�رة �ل�صجون على نحو �صليم. فلنلقي نظرة على 
ما ت�صمله تلك �ملبادئ.

انقر على ال�سورة لالطالع على املزيد، ثم على ال�سهم للموا�سلة.

ر�ت و�جلرمية  مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
 دورة �لتعلُّم �لإلكرتوين �لتفاعلي

ب�صاأن معايري �لأمم �ملتحدة

رات واجلرمية  تهدف دورة املكتب املعني باملخدِّ
للتعلُّم الإلكرتوين التفاعلي ب�ساأن قواعد الأمم 

املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
 �إىل م�صاعدتكم على فهم وتطبيق قو�عد 

نيل�صون مانديال بو�صفها �لقو�عد �لنموذجية �لدنيا 
�ملعرتف بها عامليًا لإد�رة �ل�صجون ومعاملة �ل�صجناء.

"يقال �أن �ملرء ل يعرف �أمة ما من �لأمم �ملتحدة �إل �إذ� دخل �صجونها. فاحلكم 
على �لأمم ل ينبغي �أن يرتكز على معاملتها ملو�طينيها، ولكن على معاملتها ملن 

يف �مل�صتويات �لدنيا."
ني�سلون روليهالهال مانديال )2013-1918(

قواعد نيل�سون مانديال
ملحة عامة

انقر على العناوين لالطالع على املزيد.

مقدمة
املبادئ الرئي�سية



قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - مقدمة
ملاذا ينبغي الهتمام بوجود نظم �سجون منا�سبة؟

حتدثنا �إىل �ملمار�صني �لعاملني يف �ل�صجون عما تعنيه لهم قو�عد نيل�صون مانديال فيما يتعلق باإن�صاء نظم �صجون بناءة.
انقر على ال�سهم لالطالع على املزيد ثم على ال�سهم الآخر للموا�سلة.

ر�ت و�جلرمية، قو�عد نيل�صون مانديال، ت�صوية �ملنازعات مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدِّ
ت�سوية املنازعات

�أثناء �لقيام بجولة، �صاهد �ل�صيد ر�مي وزميله نقا�صًا حمتدمًا بني �صجينني. فماذ� �صيحدث؟ 
يرجى عر�ض الفيديو للتعرف على املزيد.

"�لعديد من �ل�صجناء يو�جهون م�صائل 
جوهرية وعملية عندما يقرتب موعد �لإفر�ج 

عنهم. "�أين �صاأعي�س؟” “كيف �صاأك�صب 
رزقي؟" :هل �صيتقبلني �لنا�س رغم �أنني 

كنت �صجينًا �صابقًا؟” علينا �أن ن�صاعدهم يف 
رحلتهم لإعادة �لندماج يف �ملجتمع، �إذ �أن 
عددً� كبريً� جدً� منهم يعود �إىل �ل�صجن."

�ل�صيد �أرنولد �أهلف
كبري موظفي �صوؤون �لإ�صالحيات، برمين 

�ملجل�س �ملعني بالعدل و�لد�صتور، ولية 
برمين �لحتادية، �أملانيا

"�ن تاأثريي على �لطريقة �لتي تزود بها 
�خلدمة باملو�رد حمدود للغاية، ولكن ما 

ميكنني �لقيام به هو معاملة �ل�صجناء 
باعتبارهم �أخوة يف �لإن�صانية، فهذ�، 
بالن�صبة يل، عمن�صر �أ�صا�صي لعملي 

كموظف يف �ل�صجن."

�ل�صيد بينغا زومغو
نائب مدير مركز �لحتجاز و�لإ�صالح 

يف و�غادوغو
�إد�رة �ل�صجون، وز�رة �لنقل

بوركينا فا�صو

قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - مقدمة
ملاذا ينبغي الهتمام باأن تكون الأو�ساع يف ال�سجون لئقة؟

حتدثنا �إىل �ملمار�صني �لعاملني يف �ل�صجون عما تعنيه لهم قو�عد نيل�صون مانديال فيما يتعلق بالأو�صاع يف �ل�صجون 
و�خلدمات �لأ�صا�صية.

انقر على ال�سهم لالطالع على املزيد ثم على ال�سهم الآخر للموا�سلة.

وتتاألف �لدورة �لتدريبية من مقدمة وخم�س منائط مو�صوعية، بالإ�صافة 
�إىل تقييم نهائي، حت�صلون بعد �إنهائه بنجاح على �صهادة باإمتام �لدورة 

�لتدريبية. 
وتتاألف كل منيطة مو�سوعية من جزء نظري واآخر عملي، ويقدم 
الأخري �سيناريوهات حمددة تتعلق باإدارة ال�سجون يف �سكل مقاطع 

فيديو تفاعلية.
 وتوفر �لأق�صام �خلا�صة باملو�رد يف خمتلف �أجز�ء �لدورة �لتدريبية �إ�صار�ت 

قة. مرجعية �إىل مو�د �إر�صادية تقنية معمَّ



 توزيعالت�سنيفالتقييمات الفردية
ال�سجناء

قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - مقدمة
التقييمات والت�سنيف والتوزيع

�إن ف�صل �ل�صجناء ح�صب �جلن�س و�لعمر و�لأ�صباب �لقانونية لحتجازهم ي�صري ن�صبيًا. وبالإ�صافة �إىل ذلك، يتعني �أي�صًا �لنظر 
يف �ملخاطر �لتي قد ي�صكلها �ل�صجناء لأنف�صهم ولالآخرين وكذلك يف �حتياجاتهم. وفيما يلي كيفية جمع تلك �ملعلومات.

انقر على كل �سورة لالطالع على املزيد، ثم على ال�سهم للموا�سلة.

قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - زيار�ت �ل�صجن
زيارات ال�سجن

�أثناء حتقق �ل�صابطة هوبر وزميلها من هوية �لزو�ر عند �لبو�بة �لرئي�صية. لحظا �أن �إحدى �لز�ئر�ت تت�صرف بطريقة 
مرتبكة عندما حان دورها.

انقر على الزر لعر�ض املقطع.

قو�عد نيل�صون مانديال �لتي �صاغها �ملكتب - عمليات �لتفتي�س �خلارجية
عمليات التفتي�ض اخلارجية

�ل�صيد كوينكا هو �ل�صابط �مل�صوؤول يف �أحد �ل�صجون �لتي �صهدت موؤخرً� �حتجاجات عنيفة من �ل�صجناء. وكان �لو�صع ماز�ل 
غري م�صتقر عندما �أُعلن عن زيارة من جهة تفتي�س خارجية.

انقر على الزر ملعرفة املزيد.

والدورة التدريبية م�سممة ب�سورة رئي�سية كاأداة للتدريب 
العملي ملوظفي ال�سجون وغريهم من املوظفني العاملني 

يف ال�سجون. 
وللدورة �لتدريبية �أهمية �أي�صًا بالن�صبة للهيئات �ملعنية بر�صد 

وتفتي�س �ل�صجون وغريها من �لكيانات �حلكومية )وغري 
�حلكومية( �لتي ت�صجع على �إ�صالح �ل�صجون مبا يتو�فق مع 

�ملعايري و�لقو�عد �لدولية.



 كيفية الو�شول اإىل دورة التعلم الإلكرتوين ب�ش�أن
قواعد نيل�شون م�نديال

 دورة املكتب املعني باملخدرات واجلرمية للتعلُّم الإلكرتوين
 متاحة جمانا، وميكن الو�سول اإليها بوا�سطة احلا�سوب

اأو الألواح احلا�سوبية عرب الرابط التايل: 

اأو مب�سح رمز ال�ستجابة ال�سريعة يف الركن الأي�سر.

وللو�سول اإىل ال�سفحة املخ�س�سة للدورة التدريبية، �سوف يطلب 
منكم اأول الت�سجيل على من�سة التعلم الإلكرتوين التابعة للمكتب 

املعني باملخدرات واجلرمية.

واإذا واجهتكم اأي �سعوبة يف الت�سجيل اأو الو�سول اإىل الدورة 
التدريبية، يرجى الت�سال مبكتب امل�ساعدة املعني بالتعلم الإلكرتوين 

 التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية على العنوان التايل: 
 .unodc-elearning@un.org

وللح�سول على معلومات اإ�سافية عن املكتب املعني باملخدرات 
واجلرمية وعن اأعماله يف جمال اإ�سالح ال�سجون، يرجى اإر�سال 

 ال�ستف�سارات على العنوان التايل:
.mandelarules@unodc.org

https://golearn.unodc.org/lms/course/view.php?id=448



 تكرمت حكومتا �أملانيا وجنوب �أفريقيا 
 بتمويل دورة �ملكتب �ملعني باملخدر�ت 

و�جلرمية للتعلُّم �لإلكرتوين.
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