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كيف وملاذا ا�س ُتهلت عملية ا�ستعرا�ض القواعد النموذجية الدنيا؟
ت�شكل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء (القواعد النموذجية الدنيا)( )1املعايري
الدنيا املعرتف بها عامل ًّيا لإدارة ال�سجون ومعاملة ال�سجناء ،وما فتئت عظيمة القيمة والت�أثري
يف �صوغ القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة بال�سجون يف الدول الأع�ضاء يف جميع
�أنحاء العامل .بيد �أنه ،اعرتاف ًا بالتطورات التي حدثت يف القانون الدويل والعلوم الإ�صالحية
منذ عام  ،١٩٥٥ق َّررت اجلمعية العامة يف عام � ٢٠١١إن�شاء فريق خرباء حكومي دويل مفتوح
الع�ضوية ال�ستعرا�ض القواعد النموذجية الدنيا ،مع �إمكانية تنقيحها .ودُعيت منظمات
املجتمع املدين وهيئات الأمم املتحدة ذات ال�صلة ،على قدم امل�ساواة� ،إىل امل�ساهمة يف
تلك العملية.


( )1ب�صيغتها التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف عام  1955ووافق عليها
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراريه  663جيم (د )24-امل�ؤ َّرخ  31متوز/يوليه  1957و( 2076د )62-امل�ؤ َّرخ
� 13أيار/مايو .1977
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كيف �سارت عملية ا�ستعرا�ض القواعد النموذجية الدنيا؟
�أحرز فريق اخلرباء احلكومي الدويل خالل ثالثة اجتماعات ( ،)٢٠١٤-٢٠١٢بالتعاون الوثيق مع
باملخدرات واجلرمية ،تقدم ًا يف حتديد املجاالت املوا�ضيعية والقواعد
مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
املحددة املتوخى تنقيحها ،مع التق ُّيد الدقيق بالبارامرتات العامة لعملية التنقيح التي حددتها اجلمعية
العامة ،وهي�( :أ) �أن �أي تغيريات على القواعد ينبغي �أال تخفِّ�ض �أ ًّيا من املعايري القائمة ،بل ينبغي �أن
حت�سنها من �أجل تعزيز ال�سالمة والأمن والأو�ضاع الإن�سانية لل�سجناء؛ و(ب) ينبغي �أن حتافظ عملية
ِّ
التنقيح على نطاق االنطباق احلايل للقواعد النموذجية الدنيا.
وتو�صل فريق اخلرباء ،يف اجتماعه الرابع املعقود يف كيب تاون ،جنوب �أفريقيا ،يف �آذار/مار�س ،٢٠١٥
َّ
�إىل توافق �آراء ب�ش�أن كل القواعد التي فُتح باب تنقيحها .ويف �أيار/مايو � ،٢٠١٥أقرت جلنة منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية ال�صيغة املنقحة للقواعد ،وقدمت املجموعة الكاملة من القواعد النموذجية الدنيا
املن َّقحة �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للموافقة عليها لكي تعتمدها اجلمعية العامة الحق ًا با�سم
"قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء".

ملاذا ينبغي �أن ُتع َرف القواعد با�سم
قواعد نيل�سون مانديال؟
�أو�صى فريق اخلرباء يف اجتماعه الرابع ب�أن ُتعرف القواعد �أي�ضا با�سم "قواعد نيل�سون مانديال"،
تكرمي ًا لإرث رئي�س جنوب �أفريقيا الراحل ،نيل�سون روليهالهال مانديال ،الذي ق�ضى � ٢٧سنة يف
ال�سجن يف �سياق كفاحه من �أجل حقوق الإن�سان وامل�ساواة والدميقراطية وتعزيز ثقافـة ال�سالم على
نطاق العـامل .و�أُو�صي كذلك ب�أن ُي�ستفاد �أي�ض ًا من اليوم الدويل لنيل�سون مانديال ( 18متوز/يوليه) يف
الت�شجيع على املعاملة الإن�سانية يف ال�سجون ،والتوعية ب�أن ال�سجناء يظلون جزء ًا من املجتمع ،وتقدير
عمل موظفي ال�سجون بو�صفه خدمة اجتماعية ذات �أهمية خا�صة.
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ما هي املجاالت التي مت تنقيحها يف القواعد النموذجية الدنيا؟
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	-1كرامة ال�سجناء وقيمتهم الأ�صيلتان كب�شر

انظر القواعد � ١إىل  ٥من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
ي�شتمل الآن اجلزء الأول ،الذي ينطبق على جميع فئات ال�سجناء ،على جمموعة مو�سعة
م�ؤلفة من خم�سة "مبادئ �أ�سا�سية" ،حتدد الروح العامة التي ينبغي �أن ُتفهم القواعد على
�ضوئها .وقد نُقلت بع�ض هذه املبادئ ،ب�صيغة مع َّدلة ،من اجلزء الثاين�-ألف ،املخ�ص�ص
لل�سجناء املحكوم عليهم .و�أ�ضيفت مبادئ �أ�سا�سية �أخرى لتج�سيد التطورات التي حدثت
يف القانون الدويل .وت�شمل هذه املبادئ ،على وجه اخل�صو�ص ،االلتزام مبا يلي:
 معاملة كل ال�سجناء مبا يلزم من االحرتام لكرامتهم وقيمتهم الأ�صيلتني كب�شر.
 حظر التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة ال�سيئة وحماية ال�سجناء منها.
ومقدمي اخلدمات والز َّوار يف جميع الأوقات.
 �ضمان �سالمة و�أمن ال�سجناء واملوظفني ِّ
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 -2الفئات ال�ضعيفة من ال�سجناء

	 انظر القواعد  ٢و )٢(5و )٣(٣٩و )٢(٥٥و ١٠٩و 110من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
مت تو�سيع مبادئ التطبيق النزيهة وحظر التمييز القائم على �أ�سا�س العرق� ،أو اللون� ،أو نوع اجلن�س،
�أو اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو
الن�سب ،املدرجة يف ال�صيغة القدمية من القواعد النموذجية الدنيا ،لت�شمل "�أي" و�ضع �آخر .ومن املهم
�أنه مت تف�سري تطبيق مبد�أ عدم التمييز على �أنه ي�شمل التزاما فعاال مبا يلي:

مراعاة االحتياجات الفردية لل�سجناء ،وخ�صو�ص ًا �أ�ضعف الفئات.
حماية وتعزيز حقوق ال�سجناء ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 �ضمان مت ُّتع ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية �أو العقلية �أو غريها من الإعاقات متتعا كامال وف َّعا ًال
باحلياة يف ال�سجن على �أ�سا�س عادل ،ومعاملتهم مبا يتوافق مع ظروفهم ال�صحية.
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 -3اخلدمات الطبية وال�صحية

انظر القواعد � ٢٤إىل  27و� ٢٩إىل  35من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

ت�شدد ال�صيغة املنقحة للقواعد على �أن توفري الرعاية ال�صحية لل�سجناء هو م�س�ؤولية
ِّ
الدولة ،وت�ضيف تفا�صيل مهمة �إىل املبادئ العامة خلدمات الرعاية ال�صحية يف ال�سجون
تعزز الواجبات واملحظورات اخلا�صة باملهنيني العاملني يف جمال
ونطاقها وتكوينها .وهي ِّ
الرعاية ال�صحية ،وفقا ملبد�أ �أن عالقتهم بال�سجناء حتكمها نف�س املعايري الأخالقية
واملهنية التي تنطبق على املر�ضى يف املجتمع املحلي .وبتحديد �أكرث ،ت�شمل هذه الواجبات
واملحظورات ما يلي:
 �ضمان ح�صول ال�سجناء على نف�س م�ستويات الرعاية ال�صحية املتاحة يف املجتمع املحلي،
جمان ًا ودون متييز.
و�إتاحة ح�صولهم على اخلدمات ال�صحية ال�ضرورية َّ
 تقييم ال�صحة البدنية والعقلية لل�سجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�سينها ،مبا ي�شمل
ال�سجناء ذوي االحتياجات اخلا�صة يف جمال الرعاية ال�صحية.
 التقيد مببادئ ا�ستقالل الطب ال�سريري وال�س ِّرية الطبية واملوافقة عن علم يف العالقة
بني الطبيب واملري�ض ،وا�ستمرارية العالج والرعاية (مبا يف ذلك فيما يتعلق بفريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية وال�سل والأمرا�ض املعدية الأخرى واالرتهان للمخدرات).
 احلظر املطلق مل�شاركة املهنيني العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية يف التعذيب �أو غريه
من �ضروب �سوء املعاملة ،وااللتزام بتوثيق احلاالت التي قد ي�صبحون على علم بها
والإبالغ عنها.
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 -4القيود واالن�ضباط واجلزاءات

انظر القواعد � ٣٦إىل  39و� ٤٢إىل  5٣من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

!

ي�شار �إ�شارة وا�ضحة �إىل مبد�أ �أنه ال يجوز �أن ي�صل ا�ستخدام القيود �أو العقوبة الت�أديبية
�إىل حد التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء املعاملة ،و�أن تظل جميع الظروف املعي�شية
العامة تنطبق على ال�سجناء الذين يخ�ضعون جلزاءات ت�أديبية .وتوجد �أحكام جديدة تزيد
من حتديد وتقييد ا�ستخدام احلب�س االنفرادي وكذلك ا�ستخدام �أدوات تقييد احلرية،
ِّ
وتو�ضح دور املهنيني العاملني يف جمال الرعاية
وتنظم عمليات تفتي�ش ال�سجناء والزنازينِّ ،
ال�صحية يف �سياق الإجراءات الت�أديبية .وعلى وجه اخل�صو�ص ف�إن القواعد املنقحة:
 تع ِّرف احلب�س االنفرادي (الطويل) ب�أنه حب�س ال�سجناء ملدة � ٢٢ساعة �أو �أكرث يف اليوم دون
ات�صال ب�شري ذي معنى (لأكرث من  ١٥يوما متتالية) ،وتق ِّيد ا�ستخدام احلب�س االنفرادي
كتدبري ميثل مالذ ًا �أخري ًا ال ُي�ستخدم �إال يف الظروف اال�ستثنائية.
حتظر احلب�س االنفرادي غري املحدود الأجل �أو املط َّول ،وو�ضع ال�سجني يف زنزانة مظلمة �أو
م�ضاءة دون انقطاع ،وخف�ض كمية ما يق َّدم لل�سجني من تغذية �أو من مياه ال�شرب ،ف�ضال عن
ا�ستخدام �أدوات تقييد احلرية التي تكون بطبيعتها مهينة �أو م�ؤملة ،مثل ال�سال�سل �أو الأ�صفاد.
مف�صلة ب�ش�أن عمليات تفتي�ش ال�سجناء والزنازين ،وكذلك ب�ش�أن اال�ستخدام
ِّ
 تقدم توجيهات َّ
امل�شروع لأدوات تقييد احلرية وفقا للحاجة �إىل �ضمان الأمن وال�سالمة يف ال�سجن ،عالوة على
احرتام الكرامة الإن�سانية الأ�صيلة لل�سجناء.
 ت�ؤكد �أن املهنيني العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية ينبغي �أن يولوا اهتماما خا�صا لل�سجناء
الذين ُيف�صلون دون �إرادتهم عن بقية ال�سجناء ،ولكن مع ا�ستبعاد م�شاركة ه�ؤالء املهنيني يف
التوقيع الفعلي للجزاءات الت�أديبية.
�شجع �إدارات ال�سجون على اال�ستعانة ،قدر الإمكان ،ب�آليات منع ن�شوب النزاعات� ،أو الو�ساطة،
 ُت َّ
�أو الآليات البديلة الأخرى لت�سوية النزاعات  ،من �أجل منع وقوع النزاعات �أو ت�سويتها.
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 -5التحقيق يف الوفيات والتعذيب �أثناء االحتجاز

	 انظر القواعد � ٦إىل  10و� ٦٨إىل  72من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
ُين�ص حاليا على �إجراء حتقيقات م�ستقلة يف جميع حاالت الوفاة �أثناء االحتجاز ،وكذلك
يف احلاالت الأخرى املثرية للقلق ال�شديد .ولأغرا�ض ال�شفافية وامل�ساءلة ،مت تو�سيع نطاق
املعلومات التي يتعني ت�سجيلها عن جميع ال�سجناء ،وكذلك الإخطارات التي يجب على �إدارة
ال�سجن �أن تقدمها �إىل ال�سجناء �أو �إىل الأطراف اخلارجية يف الأحوال ذات الآثار البعيدة
املدى .وبتحديد �أكرث ف�إن القواعد املنقحة:
 حتدد املعلومات التي يتعني �إدراجها يف نظام �إدارة ملفات ال�سجناء عند دخول كل �سجني
ِّ
وتو�ضح �أنه يتعني احلفاظ على �سرية هذه املعلومات.
و�أثناء فرتة ال�سجنِّ ،
 تبي تفا�صيل حق ال�سجناء �أو الأطراف اخلارجية (الأ�سرة �أو الأ�شخا�ص املع َّينني
ِّ
لالت�صال) يف �إبالغهم ب�ش�أن الإيداع يف ال�سجن� ،أو النقل �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى� ،أو املر�ض
اخلطري �أو الإ�صابة اخلطرية �أو الوفاة.
 ت�شرتط الإبالغ عن �أي وفاة �أو اختفاء �أو �إ�صابة خطرية ل�سجني �أثناء االحتجاز �إىل �سلطة
خمت�صة م�ستقلة عن �إدارة ال�سجون ومكلفة ب�إجراء حتقيقات فورية وحيادية وفعالة
ب�ش�أن مالب�سات هذه احلاالت و�أ�سبابها.
 ت�شرتط اتخاذ �إجراءات مماثلة كلما كان هناك احتمال ب�أن يكون عمل من �أعمال
التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء املعاملة قد ارتكب يف ال�سجن ،ب�صرف النظر عن تلقي
�شكوى ر�سمية ب�ش�أنه �أو عدم تلقيها.
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 -6احل�صول على التمثيل القانوين

انظر القواعد  ٤١و ٥٤و 55و� ٥٨إىل  61و 119و 120من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

§

مت الآن تو�سيع نطاق احلق يف �أن يتلقى ال�سجني زيارة من م�ست�شار قانوين و�أن يت�شاور
معه ،الذي كان يقت�صر يف القواعد النموذجية الدنيا الأ�صلية على ال�سجناء غري املحاكَمني
وللغر�ض الوحيد املتمثل يف الدفاع عنهم ،لي�شمل يف القواعد املنقحة جميع ال�سجناء و�أي
م�سائل القانونية .و�أُن�شئ كذلك حق م�شروط لل�سجناء يف احل�صول على امل�شورة القانونية
تقدم قاعدة جديدة �إر�شادات ب�ش�أن �إجراءات
يف حالة الإجراءات الت�أديبية .و�أخرياِّ ،
الدخول والتفتي�ش املنطبقة على الزوار .وبناء على ذلك ف�إنه ُي�شرتط على �إدارات ال�سجون
القيام مبا يلي:
 �إبالغ ال�سجناء ،عند الدخول ،ب�ش�أن الطرائق امل�أذون بها لطلب احل�صول على م�شورة
قانونية ،مبا يف ذلك من خالل برامج امل�ساعدة القانونية.
 �إتاحة ما يكفي من فر�صة ووقت وت�سهيالت جلميع ال�سجناء ليزورهم م�ست�شار قانوين
مقدم م�ساعدة قانونية ،والتوا�صل معه ،ب�ش�أن �أي م�س�ألة قانونية ،دون
من اختيارهم� ،أو ِّ
�إبطاء �أو ت�صنت �أو حذف وب�سرية تامة.
 �إتاحة احلق لل�سجناء للدفاع عن �أنف�سهم �شخ�ص ًّيا �أو عن طريق امل�ساعدة القانونية عندما
تتطلَّب م�صلحة العدالة ذلك ،وخ�صو�ص ًا يف احلاالت التي تتعلق بتهم ت�أديبية خطرية.
 ال�سهر على �أال تكون الإجراءات املتعلقة بتفتي�ش الزوار ودخولهم مهينة ،وعلى �أن يوفر
على الأقل نف�س القدر من احلماية الذي توفره �إجراءات تفتي�ش ال�سجناء والزنانني.
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 -7ال�شكاوى وعمليات التفتي�ش

انظر القواعد � ٥٤إىل  57و� 83إىل  85من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

تعزز القواعد املنقحة حق ال�سجناء �أو م�ست�شاريهم القانونيني يف �أن يقدموا ب� ٍ
أمان الطلبات �أو
ِّ
ال�شكاوى املتعلقة مبعاملتهم ،ويتعني �أن تعالج �إدارة ال�سجن كل هذه الطلبات وال�شكاوى على
الفور و�أن ترد عليها دون �إبطاء .وقد �أُحرز تقدم هام يف جمال الر�صد وعمليات التفتي�ش،
وذلك يف �شكل نظام مزدوج لعمليات التفتي�ش الداخلية واخلارجية املنتظمة لل�سجون واملرافق
العقابية .وبتحديد �أكرث ف�إن الأحكام اجلديدة:

 تو�سع نطاق حق تقدمي ال�شكاوى لي�شمل �أقارب ال�سجني �أو �أي �شخ�ص �آخر على معرفة
ِّ
باحلالة عند عجز ال�سجني �أو م�ست�شاره القانوين عن القيام بذلك.
 ت�شرتط تنفيذ �ضمانات لكفالة �أن يت�سنى تقدمي الطلبات وال�شكاوى بطريقة م�أمونة،
وبطريقة �سرية �إذا ُطلب ذلك ،دون �أي خماطر من االنتقام �أو التخويف �أو غري ذلك من
العواقب ال�سلبية.
 تن�شئ نظاما مزدوجا لعمليات تفتي�ش منتظمة ،يت�ألف من عمليات تفتي�ش داخلية �أو �إدارية
تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون وعمليات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن
�إدارة ال�سجون.
 متنح مفت�شي ال�سجون حقوق ًا �أ�سا�سية من �أجل اال�ضطالع مبهامهم على نحو فعال ،مبا
يف ذلك االطالع على �سجالت ال�سجون (و�سجالت ال�سجناء) ،والقيام بزيارات مفاجئة
مببادرة منهم ،ف�ضال عن �إجراء مقابالت مع ال�سجناء وموظفي ال�سجن على انفراد ويف
�سرية تامة.
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 -8امل�صطلحات

امل�صطلحات حم َّدثة يف كل �أجزاء قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
تطلَّب تنقيح حمتوى القواعد النموذجية الدنيا �أي�ضا اال�ستعا�ضة عن امل�صطلحات
املتقادمة ،التي مل تعد مقبولة يف �ضوء التطورات الأخرية يف القانون الدويل ،وكفالة
االت�ساق يف ا�ستخدام امل�صطلحات يف كل �أجزاء الوثيقة .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ركزت
التنقيحات يف هذا املجال املوا�ضيعي على ما يلي:
حتديث امل�صطلحات املت�صلة بال�صحة.
جعل القواعد املنقحة وثيقة تراعي االعتبارات اجلن�سانية.

13

 -9تدريب املوظفني

انظر القاعدتني  75و 76من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

تقدم القواعد املن َّقحة �إر�شادات مف�صلة ب�ش�أن توفري تدريب م�صمم خ�صي�صا
ِّ
للموظفني عند قبولهم وكذلك �أثناء اخلدمة ،بغية �إعطاء جميع موظفي ال�سجون
القدرة على اال�ضطالع بواجباتهم املعقدة بطريقة احرتافية والو�سائل الالزمة للقيام
بذلك .وينبغي �أن يتلقى موظفو ال�سجون الذين ُيعهد �إليهم مبهام متخ�ص�صة تدريبا
يركز على املجاالت املناظرة .وينبغي �أن ي�شمل التدريب التوجيهي اختبارات نظرية
وعملية من �أجل االن�ضمام �إىل دائرة ال�سجون ،وينبغي �أن يتناول املوا�ضيع التالية
كحد �أدنى:
 الت�شريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�صلة ،عالو ًة على
ال�صكوك الدولية والإقليمية ،التي ينبغي �أن ي�سرت�شد 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 �ضروب �سوء املعاملة.
 الأمن وال�سالمة ،مبا يف ذلك الأمن الدينامي ،ف�ضال عن ا�ستخدام القوة و�أدوات تقييد
احلرية ،مع �إيالء االعتبار الواجب للأ�ساليب الوقائية و�أ�ساليب تخفيف حدة التوتر.
 الإ�سعافات الأولية واحتياجات ال�سجناء النف�سية وكذلك الرعاية وامل�ساعدة
االجتماعيتان.
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ما هو دور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّرات واجلرمية يف ترويج تطبيق
قواعد نيل�سون مانديال؟

يف �إطار منظومة الأمم املتحدة ،يتوىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية مهمة الق ِّيم على املعايري والقواعد الدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،مبا يف ذلك قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ،ولذلك ما فتئ ي�ضطلع
بدور الأمانة يف هذا ال�صدد طوال عملية ا�ستعرا�ض القواعد النموذجية الدنيا.
وا�ستناد ًا �إىل والية املكتب املتمثلة يف م�ساعدة الدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها ،على
تطبيق هذه املعايري والقواعد يف املمار�سة العملية ،اكت�سب املكتب خربة وا�سعة يف
توفري الإر�شاد التقني وتنفيذ برامج امل�ساعدة يف جمال �إ�صالح ال�سجون .ويف وقت
�أقرب ،و�ضع املكتب نهجا ا�سرتاتيجيا للت�صدي للتحديات العاملية يف جمال
ال�سجون ،يتوخى تعزيز م�شاركته فيما يلي�( :أ) احلد من نطاق الإيداع يف
احلد من نطاق
ال�سجون؛ (ب) حت�سني الظروف يف ال�سجون وحت�سني �إدارتها؛ (ج) دعم
الإيداع يف
()2
�إعادة الإدماج االجتماعي ملرتكبي اجلرائم املطلق �سراحهم.
ال�سجون


وبالنظر �إىل ما تقدم ف�إن املكتب يف و�ضع مثايل مل�ساعدة الدول الأع�ضاء
على تطبيق قواعد مانديال يف املمار�سة العملية .ووفقا لذلك فقد ُطلب �إليه
�أن يكفل تعميم قواعد نيل�سون مانديال على نطاق وا�سع و�أن يعد مواد �إر�شادية و�أن
يقدم م�ساعدة تقنية وخدمات ا�ست�شارية �إىل الدول الأع�ضاء يف جمال �إ�صالح نظام
العقوبات ،بهدف و�ضع �أو تعزيز ت�شريعات و�إجراءات و�سيا�سات وممار�سات خا�صة
بال�سجون متوافقة مع تلك القواعد.

).http://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside (2
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حت�سني
الظروف يف
ال�سجون
دعم الإدماج
االجتماعي ملرتكبي
اجلرائم عند
�إطالق �سراحهم

"يف جهودنا الرامية �إىل جعل املجتمعات �أكرث قدرة على ال�صمود �أمام
اجلرمية و�إىل تعزيز التما�سك االجتماعي و�سيادة القانون ،ال ميكننا جتاهل
املودعني يف ال�سجون .ويجب �أن نتذكر �أن ال�سجناء يظلون جزءا من املجتمع،
ويجب التعامل معهم باالحرتام الواجب لكرامتهم الأ�صيلة كب�شر� .إنني �أدعو
البلدان واملنظمات الدولية واملجتمع املدين �إىل جعل قواعد نيل�سون مانديال
واقعا لل�سجناء يف كل مكان".
يوري فيدوتوف ،املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
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