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نيلسون مانديال
 »يقال إنك لن تعرف أمة حق املعرفة 

حتى تدخل سجونها. فال ينبغي الحكم عىل أمة بناء

عىل معاملتها لعلية قومها، وإمنا من خالل معاملتها 

للمستضعفني منهم.«

نيلسون روليهالهال مانديال

2015

19552011

 مؤمتر األمم املتحدة 

 األول ملنع الجرمية 

 ومعاملة املجرمني 
 جنيف، ١٩٥٥ ‐ اعتامد القواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

اعتامد القواعد

من قبل 

الجمعية العامة

 اعتامد القواعد وإقرارها 

من قبل لجنة منع الجرمية

والعدالة الجنائية واملجلس 

االقتصادي واالجتامعي

تكليف بتنقيح القواعد
الجمعية العامة، ٢٠١١

توافق اآلراء بشأن 

جميع التنقيحات
كيب تاون، ٢٠١٥

قواعد نيلسون مانديال
 قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا 

ملعاملة السجناء

عملية املراجعة

٢٠١4‐٢٠١١

 قواعد األمم املتحدة النموذجية 
الدنيا ملعاملة السجناء

متوز/يوليه
18

اليوم الدويل لنيلسون مانديال

العمل عىل توفري ظروف سجن إنسانية

التوعية بأنَّ السجناء يظلون جزءا من املجتمع

تقدير عمل موظفي السجون بصفته خدمة 
اجتامعية مهمة

 تكرميا إلرث نيلسون مانديال، 

 الذي قىض ٢٧ سنة يف السجن، 

تسمى القواعد “قواعد نيلسون 

مانديال”.

تدريب 
املوظفني 

املصطلحات

الشكاوى 
والتفتيش

الحصول  الحق يف 
قانوين  عىل متثيل 

والتعذيب  الوفيات  التحقيق يف 
أثناء االحتجاز

القيود واالنضباط 
والجزاءات

الخدمات الطبية 
والصحية

 الفئات املستضعفة 
السجناء من 

للسجناء ما   احرتام 
كبرش متأصلة  كرامة  من   

قاعدة  122  
نُقِّحت منها   ٪ 35  

مجاالت يف 9   
مواضيعية  



نطاق  من  الحد 
بالسجن  املعاقبة 

الجرمية ومنع 

السجون  إدارة  تعزيز 
األوضاع   وتحسني 

السجون يف 

إدماج  إعادة  دعم 
املجتمع  يف  الجناة 

دون  والحيلولة 
اإلجرام معاودة 
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أزمة السجون يف 

السجون يف مختلف  نظم  العديد من  مير 
آثار خطرية  عنها  تنجرُّ  بأزمة  العامل  أنحاء 

بأرسه.  واملجتمع  السجناء وأرسهم  عىل 
جن  السَّ النهائية من  الغاية  بلوغ  ر  ويتعذَّ

 - الجرمية  من  املجتمع  - وهي حامية 
إدارتها. السجون وسوء  اكتظاظ  بسبب 

اكتظاظ السجون
االستيعاب قدرة  من   ٪100 > بلدا:ً   115

 اكتظاظ
شديد  

 اكتظاظ
مفرط  

ً بلدا  79   

 ٪120> 
االستيعاب قدرة  من 

بلداً  51  

٪150> 
االستيعاب قدرة  من  بلداً  198 اإلجاميل: 

التحديات األساسية

.)٢٠1٦  ،E/CN.15/2016/10( الجنائية  والعدالة  الجرمية  منع  لجنة  املصدر: 

تزايد   استمرار 

السجناء   أعداد 

السجون واكتظاظ 

)املالية  التكاليف 

واالجتامعية-االقتصادية( 

للسجن الباهظة 

توفري   عدم 

ومأمون  آمن   سجن 

للسجناء وإنساين 

بالسجون الخاصة  بالتحديات  املعني  العاملي  الربنامج 

الرتكيز مجاالت 
يركز مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

 والجرمية املساعدة التقنية عىل ثالثة 

مجاالت اسرتاتيجية:

رات  باملخدِّ املعني  املكتب  إىل  ُعهد 

قواعد  عىل  القّيم  باعتباره  والجرمية، 

املساعدة  بتقديم  مانديال،  نيلسون 

مجال  يف  األعضاء  الدول  إىل  التقنية 

زيادة  وبغية  العقوبات.  نظام  إصالح 

مساعدة  من  املكتب  يقدمه  ما  تعزيز 

نيلسون  قواعد  اعتامد  إثر  تقنية 

هو  جديد  برنامج  أُطلق  مانديال، 

بالتصدي  املعني  العاملي  الربنامج 

بالسجون الخاصة  للتحديات 

املجتمعات  جعل  إىل  الرامية  جهودنا  إطار  “يف 

التامسك  وتعزيز  الجرائم  مواجهة  عىل  أقدر 

نتجاهل  أن  ميكننا  ال   ،... االجتامعي 

نتذكر  أن  يجب  بل  السجن.  يف   املوجودين 

من  جزءا  يشكلون  زالوا  ما  السجناء  أنَّ 

الواجب  باالحرتام  معاملتهم  ويجب  املجتمع، 

كبرش.” املتأصلة  لكرامتهم 

يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي، مكتب املخدرات والجرمية

إعادة اإلدماج يف 
املجتمع والحيلولة 

دون معادوة اإلجرام

منع الجرمية وخاصة 
جرائم الشباب

املجاالت الرئيسية 
للتصدي ألزمة السجون

 السياسات 
 املتعلقة بإصدار 
األحكام وبدائل 
السجن

 إمكانية 
 اللجوء إىل 

 العدالة والحصول 
عىل معونة قانونية

إدارة السجون
 األطفال 
 املخالفون 
للقانون

 املجرمات 
والسجينات

السجناء ذوو 
االحتياجات الخاصة

 مثل السجناء 
األجانب

 ومتعاطي 
املخدرات


