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�سكر وتقدير
وولرت  من  كلٌّ  )املكتب(  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اأجل  من  املرجعية  القائمَة  هذه  اأََعدَّ 
جميع  يف  و�ساهم  )املكتب(.  ماي�سرن  وفيليب  اجلنائية،  والعدالة  الإن�سان  حقوق  �سوؤون  يف  ا�ست�ساري  �سنتينغر، 

مراحل اإعداد القائمة املرجعية كلٌّ من مرييام برينغماير وبيريا بارزانو )املكتب(.

التوجيهية املتعلقة بقواعد  اأثناء اجتماع فريق اخلرباء املعني با�ستعرا�ش املواد  للقائمة  اأول  وا�سُتعر�ش م�سروع 
مة  القيِّ بامل�ساهمات  ه  ينوِّ اأن  املكتب  ويودُّ   .2017 �سباط/فرباير  و10   9 يومْي  فيينا  املعقود يف  مانديل،  نيل�سون 
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)الأرجنتني(،  ماييكي�ش  اإ�ستيبان  )بولندا(،  يولنتا غروخول�سكا  ماريا  )النم�سا(،  في�ستينغر  اأنغليكا  )فرن�سا(، 
)اأوروغواي(،  بيتيت  ميغيل  )�سنغافورة(، خوان  اأونغ  اإنغ  بي  اأفريقيا(،  مومو-اإندلفيو )جنوب  كري�ستا  فيالوي 
ريك رميي�ش )الوليات املتحدة الأمريكية(، جواو فيتور رودريغي�ش لوريرو )الربازيل(، روث �سرودر )اأملانيا(، 

فيتايا �سورياوانغ )تايلند(.

مها امل�ساركون يف اجتماع فريق اخلرباء التالية اأ�سماوؤهم من  مة التي قدَّ ه بامل�ساهمات القيِّ ويودُّ املكتب اأي�سًا اأن ينوِّ
كيانات الأمم املتحدة الأخرى، واملنظمات الدولية والإقليمية وغري احلكومية، ومعاهد البحث ذات ال�سلة، وكذلك 
فرادى اخلرباء التالية اأ�سماوؤهم: فن�سنت بالون )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر(، موريت�ش بريك )معهد لودفيغ 
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لأمانة الأمم املتحدة(، �ستيفان اأونغي�ست )وزارة الداخلية الحتادية، �سوي�سرا(، اإ�سحق اإن�سرتوم )برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي(، اإميليو خيني�ش �سانتيدريان )اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 
اأغنيتا جون�سون  اأندريا هوبر )املنظمة الدولية لإ�سلح القانون اجلنائي(،  اأو املهينة(،  اأو اللاإن�سانية  القا�سية 
اأنتيغوين غري الربحية ذات النفع الجتماعي(،  )دائرة ال�سجون واملراقبة ال�سويدية(، �سوزانا مارييتي )رابطة 
اأندرا نيكولي�سكو )اجلامعة  اأوروبا(،  ماري مورفي )اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر(، مايكل نويراوتر )جمل�ش 
)خبري  بونت  يويرغ  الإن�ساين(،  والقانون  الإن�سان  حلقوق  فالينربغ  راوؤول  )معهد  اأون�ستيد  جو�ش  الأمريكية(، 
�سحي م�ستقل(، ميا �سميث )دائرة ال�سجون واملراقبة ال�سويدية(، ويليام ثوربني )مكتب الأمم املتحدة خلدمات 
امل�ساريع(، اإميانويل وي�ش )اإدارة عمليات حفظ ال�سلم(، هانز وولف )�سعبة الطب الإ�سلحي والطب النف�سي 

الإ�سلحي، م�ست�سفيات جامعة جنيف(.

اخلرباء:  فريق  اجتماعات  خلل  دارت  التي  املناق�سات  يف  اأي�سًا  املكتب  من  اأدناه  املذكوران  الزميلن  و�ساهم 
مورييل جوردان-اإثفينيوت واإيهاب �سلح.

ويودُّ املكتب اأي�سًا اأن يعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمته حكومة اأملانيا من اأجل اإعداد هذه القائمة املرجعية 
بو�سائل منها متويل اجتماع فريق اخلرباء وترجمة القائمة املرجعية اإىل الإ�سبانية والرو�سية والعربية والفرن�سية.
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"ُتَعدُّ الطريقة التي يعاِمل بها جمتمع �سجناءه اأحد اأو�سح التجليات ب�ساأن طبيعته. )...( وامل�ساهمة الكاملة التي ميكن 
اأن تقدمها �سجوننا يف حتقيق انخفا�ش دائم يف معدل اجلرمية يف البلد تكمن هي اأي�سًا يف الطريقة التي يعاَمل بها 
ال�سجناء يف تلك ال�سجون. ومهما قلنا، ل نبالغ يف اأهمية توافر الروح املهنية وكذلك احرتام حقوق الإن�سان. ونحن 
بحاجة اإىل مناخ يف�سي اإىل اأن ي�سبح ال�سجناء مواطنني �ساحلني. ولن جند حلوًل دائمة اإذا وا�سلنا معاملة ال�سجناء 

بالطريقة القدمية، وحرمانهم من كرامتهم وحقوقهم كب�سر."

نيل�سون روليهالهال مانديال
 مبنا�سبة االفتتاح الر�سمي مل�سروع "اإعادة التدريب 
 وحقوق االإن�سان"  التابع الإدارة اخلدمات االإ�سالحية يف كرون�ستاد، 
جنوب اأفريقيا، يف ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨.



v

قائمة املحتويات

1 مة   اأواًل-  مقدِّ
2 1- ال�سياق  
4 2- الغر�ش  
5 3- الفئة امل�ستهدفة  
7 4- اخل�سائ�ش  

13 ثانياً- املجاالت املوا�سيعية املعاَلة يف القائمة املرجعية  
13 1- املبادئ الأ�سا�سية للمعاملة  
14 2- ال�سمانات  
15 3- ظروف ال�سجن املادية  
15 4- الأمن والنظام والن�سباط  
16 5- نظام ال�سجن 
17 6- الرعاية ال�سحية 
18 7- موظفو ال�سجن 

21 ثالثاً- كيفية ا�ستخدام القائمة املرجعية 

25 رابعاً- القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
25 1-  املبادئ الأ�سا�سية للمعاملة 
33 2-  ال�سمانات 
42 3-   ظروف ال�سجن املادية 
47 4-  الأمن والنظام والن�سباط 
5-   نظام ال�سجن  57
66 6-  الرعاية ال�سحية  
73 7-   موظفو ال�سجن  

79 املرفق 
 



1



1

ل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء املعايري الدنيا املعرتف بها عامليًّا لإدارة ال�سجون ومعاملة  ت�سكِّ
ال�سجناء، وهي عظيمة القيمة والتاأثري يف تطوير القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة بال�سجون يف الدول 
لتج�سيد  ا�سُتهلت  مكثفة  دولية  حكومية  ا�ستعرا�ش  عملية  اأعقاب  ويف   )1(

 )(.العامل اأنحاء  جميع  يف  الأع�ساء 
 )2(

 )(،2015 عام  يف   العامة،  اجلمعية  اعتمدت  الإ�سلحية،  والعلوم  الدويل  القانون  يف  احلا�سلة  التطورات 
حة من قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(. واتُّفق  جمموعة منقَّ
ث بحق من اأجل اإدارة ال�سجون يف القرن احلادي والع�سرين، با�سم  على اأن ُتْعَرَف القواعد، وهي خمطط حمدَّ
قواعد نيل�سون مانديل تكرميًا لإرث رئي�ش جنوب اأفريقيا الراحل نيل�سون روليهلهل مانديل الذي ق�سى 27 

عامًا يف ال�سجن يف �سياق كفاحه من اأجل حقوق الإن�سان والدميقراطية وتعزيز ثقافة ال�سلم.

بدور  باملخدرات واجلرمية )املكتب(  املعني  املتحدة  الأمم  املتحدة، ي�سطلع مكتب  الأمم  اإطار منظومة  ويف 
ووفقًا  نيل�سون مانديل.  قواعد  ال�سجناء، مبا يف ذلك  املتعلقة مبعاملة  الدولية  والقواعد  املعايري  القيِّم على 
ُيِعدَّ  واأن  نيل�سون مانديل على نطاق وا�سع،  اأن يكفل تعميم قواعد  اإىل املكتب  العامة  لذلك، طلبت اجلمعية 
نظام  اإ�سلح  جمال  يف  الأع�ساء  الدول  اإىل  ا�ست�سارية  وخدمات  تقنية  م�ساعدات  م  ويقدِّ توجيهية  مواد 
 العقوبات بهدف و�سع اأو تعزيز ت�سريعات واإجراءات و�سيا�سات وممار�سات خا�سة بال�سجون تتما�سى مع تلك 
العاملي  اإطار الربنامج  ا�ستجابة مبا�سرة لهذا الطلب، وتندرج يف  القائمة املرجعية  )3( وت�سكل هذه 

 )(.القواعد
الرامية التقنية  امل�ساعدة  تقدمي  على  يقوم  والذي  ال�سجون،  اأمام  املاثلة  للتحديات  الت�سدي  ب�ساأن   للمكتب 

الإدماج  اإعادة  دعم  )ج(  اإدارتها؛  وتعزيز  ال�سجون  ظروف  حت�سني  )ب(  ال�سجن؛  نطاق  تقلي�ش  )اأ(  اإىل: 
الجتماعي لل�سجناء املطَلق �سراحهم.

كما   ،1955 عام  يف  ال�سجناء،  ملعاملة  النموذجية  الدنيا  القواعَد  املجرمني  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  الأول  املتحدة  الأمم  موؤمتُر  )1(اعَتمد 

اعتمدها املجل�ش القت�سادي والجتماعي يف قراريه 663 جيم )د-24( املوؤرخ 31 متوز/يوليه 1957، و2076 )د-62( املوؤرخ 13 اأيار/مايو 1977.
)2(قرار اجلمعية العامة 175/70 املعنون "قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(".

)3(الفقرة 15من قرار اجلمعية العامة 175/70.

مة اأوًل-   مقدِّ



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال2

١- ال�سياق

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 83
ن عن�سرين: 1- ُيو�سع نظام لعمليات التفتي�ش املنتظمة يف ال�سجون واملرافق العقابية يت�سمَّ

)اأ( عمليات تفتي�ش داخلية اأو اإدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون؛

ا قد ي�سمل  )ب(   عمليات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن اإدارة ال�سجن، ممَّ
ة. هيئات دولية اأو اإقليمية خمت�سَّ

اأ�سلوب  توافق  �سمان  هو  التفتي�ش  عمليات  من  املن�سود  الهدف  يكون  احلالتني،  كلتا  2-  يف 
بغية  القائمة  والإجراءات  وال�سيا�سات  التنظيمية  واللوائح  القوانني  مع  ال�سجون  اإدارة 

حتقيق اأهداف املرافق العقابية والإ�سلحية، و�سمان حماية حقوق ال�سجناء.

اآليات الر�سد والتفتي�ش �سوءًا جديدًا وناقدًا على املوؤ�س�سات التي هي، بحكم طبيعتها، بيئات مغلقة،  ت�سلط 
تناول  لدى  مراعاتها  يجب  التي  اخللفية  هي  وهذه  الإيذاء.  خلطر  للت�سدي  خا�سة  جهود  بذل  يتطلب  مبا 
الوظيفة الأ�سا�سية املتمثلة يف ر�سد ال�سجون وتفتي�سها، �سواء اأكانت هذه الوظيفة ت�سطلع بها جهات داخلية 
اإىل  الو�سول  واإن�سانية من خلل: )اأ(  اآمنة وماأمونة  بيئة �سجون  اإيجاد  امل�ساهمة يف  اأو خارجية. واملراد هو 
 فهم �سليم جلميع اجلوانب ذات ال�سلة بال�سجون، مبا يف ذلك الأ�سباب الهيكلية لأيِّ م�ساكل يجري حتديدها؛ 
 )ب( مقارنة الظروف الفعلية يف ال�سجون واإدارتها وممار�ساتها بالأحكام ذات ال�سلة يف القانونني الوطني 
والدويل، )ج( رفع تقرير وتو�سيات ب�ساأن الكيفية التي ميكن بها حت�سني نظام ال�سجون ومعاملة ال�سجناء. 
ومن خلل احلوار البناء مع ال�سلطات الوطنية، ميكن اأن يكون لذلك اأثر حا�سم يف اإحداث التغيري والإ�سلح 

بغية م�ساعدة ال�سجون على الوفاء باملعايري الدنيا.

ل اجلزء من قواعد نيل�سون مانديل املعني بعمليات التفتي�ش الداخلية واخلارجية )القواعد 83 اإىل 85(  وي�سكِّ
تطورًا رئي�سيًّا مقارنًة بال�سيغة الغام�سة ب�ساأن تفتي�ش ال�سجون يف الن�سخة الأ�سلية من القواعد النموذجية 
واملمار�سات  املعايري  الكبري يف  للتطور  وا�سحًا  الأحكام جت�سيدًا  ال�سادرة يف عام 1955. ومتثِّل هذه  الدنيا 
الدولية فيما يتعلق بالر�سد والتفتي�ش امل�ستقلنْي لل�سجون يف العقود الأخرية، على ال�سعيدين الدويل والوطني 
على ال�سواء. ومما يقع يف قلب هذا التطور و�سع اآليات ملنع التعذيب من خلل الزيارات اخلارجية املنتظمة 
لأماكن احلرمان من احلرية، وبخا�سة من جانب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو 
العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، والآليات الوقائية الوطنية العديدة التي اأُن�سئت مبوجب الربوتوكول 
الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو 



3الف�صل الأولالف�صل الأول

)5( وملا كانت الأحكام الواردة يف الربوتوكول الختياري، على وجه اخل�سو�ش، هي م�سدر الإلهام 
 )(،)4(

 )(.املهينة
التوجيهات  ُو�سعت  نيل�سون مانديل، فكما هو متوقع،  القاعدتني 84 و85 من قواعد  امل�ستخدمة يف  لل�سيغة 
التي تقدمها قواعد نيل�سون مانديل ب�ساأن �سلحيات اآليات التفتي�ش وتكوينها واأن�سطتها اأ�سا�سًا مع اأخذ اآليات 

)6(
 )(.التفتي�ش اخلارجية يف احل�سبان

وعلى الرغم مما ُذكر اأعله، فاإنَّ القاعدة 83 من قواعد نيل�سون مانديل تن�ش على نظام لعمليات التفتي�ش 
املنتظمة يف ال�سجون يت�سمن عن�سرْين بحيث ل يقت�سر على عمليات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة 

عن اإدارات ال�سجون، واإمنا ي�سمل اأي�سًا عمليات تفتي�ش داخلية اأو اإدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون.

عمليات التفتي�ش الداخلية يف دائرة ال�سجون يف كينيا

تتوىل دائرة ال�سجون يف كينيا حاليًّا تنفيذ برنامج �سامل لعمليات التفتي�ش الداخلية للوقوف على 
دائرة  بني  التعاون  اإطار  يف  اأُعد  الذي  الربنامج،  ويرتئي  مانديل.  نيل�سون  لقواعد  المتثال  مدى 
اأفرقة �سغرية  قيام  الإن�ساين،  والقانون  الإن�سان  فالينربغ حلقوق  راوؤول  ومعهد  كينيا  ال�سجون يف 
من املوظفني بزيارة اأحد ال�سجون يف اإطار عملية تفتي�ش مدتها اأ�سبوع، با�ستخدام اأداة تتاألف من 
دولية  معايري  القت�ساء،  ح�سب  اأي�سًا،  وُتدَرج  فردي.  عن�سر   500 من  اأكرث  اإىل  مة  املق�سَّ القواعد 
اأخرى، مثل قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد 

لة عن النتائج اإىل املوظف امل�سوؤول عن ال�سجن. بانكوك(، ويف نهاية الأ�سبوع، ُترفع تقارير مف�سَّ

د بعمليات التفتي�ش اأن تكون خطوة بناءة مل�ساعدة ال�سجون على حت�سني مدى امتثالها بدًل  وُيق�سَ
من انتقادها لعدم المتثال. ويف اأعقاب مراجعة اأوىل، يعود الفريق اإىل ال�سجن املعني ملدة اأ�سبوع 
ثان، حيث يجتمع بروؤ�ساء الأق�سام ذات ال�سلة مل�ساعدتهم على و�سع خطط عمل ملعاجلة اأي قاعدة 
غري م�ستوفاة بعد على النحو الكامل. وقد وجدت دائرة ال�سجون يف كينيا اأن بالإمكان زيادة مدى 
المتثال ملعظم القواعد بتكلفة زهيدة اأو بدون تكلفة بالرتكيز على حت�سني ال�سيا�سات والإجراءات 
ال�سجون  العديد من  باإمكان  اأن  املتكررة  التفتي�ش  واأظهرت عمليات  وامل�ساءلة.  والتوثيق  والتدريب 

اتخاذ خطوات مهمة على �سعيد الوفاء بالقواعد رغم القيود املاثلة من حيث املوارد.

)4(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلَّد 2375، الرقم 24841.

)5(على ال�سعيد الإقليمي، انظر اأي�سًا اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو املهينة، التي اأن�سئت مبوجب التفاقية 

رية حقوق الأ�سخا�ش املحرومني من حريتهم، التي اأن�ساأتها  الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو املهينة ملجل�ش اأوروبا؛ ومقرِّ
رية ال�سجون وظروف الحتجاز وحفظ الأمن يف اأفريقيا، التي اأن�ساأتها اللجنة  اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان، يف الدورة 119 )2004(؛ ومقرِّ

الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب، يف دورتها العادية الع�سرين )1996(.
لع على جميع املعلومات املتعلقة باأعداد ال�سجناء  )6(تبني القاعدة 84 )1(، على وجه اخل�سو�ش، �سلحيات املفت�سني ب�ساأن: )اأ( الطِّ

ية اختيار  واأماكن الحتجاز ومواقعها، اإىل جانب املعلومات ذات ال�سلة مبعاملة ال�سجناء، مبا يف ذلك �سجلتهم وظروف احتجازهم؛ )ب( حرِّ
ال�سجناء الذين يريدون زيارتهم، مبا يف ذلك القيام بزيارات غري معلنة، مببادرة منهم، واختيار ال�سجناء الذين يريدون اإجراء مقابلت معهم؛ 
ية تامة مع ال�سجناء وموظفي ال�سجن اأثناء الزيارات؛ )د( تقدمي تو�سيات اإىل اإدارة ال�سجن وغريها من  )ج( اإجراء مقابلت على انفراد ويف �سرِّ

ة. ال�سلطات املخت�سَّ

مة مقدِّ
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واإىل جانب ر�سد التغري يف مدى المتثال للقواعد، ت�سرت�سد دائرة ال�سجون يف كينيا بالبيانات امل�ستقاة 
من عمليات املراجعة يف ت�سميم برامج التدريب لفائدة موظفي ال�سجون وكذلك تعيني اأولويات الإ�سلح 
دائرة  ُت�سِدر   املوؤ�س�سات،  من  نطاق طائفة  على  م�سرتكة  م�سائل  وعند حتديد  الوطني.  ال�سعيد  على 
ال�سجون يف كينيا توجيهات �سيا�ساتية وطنية لرتكيز الهتمام على املجالت ذات الأولوية التي تتطلب 
اإيلء العناية وتخ�سي�ش املوارد. وجرى حتى الآن تفتي�ش ت�سعة �سجون - بع�سها جرى تفتي�سه عدة مرات 
- يف اإطار التعاون بني الدائرة ومعهد راوؤول فالينربغ حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين، يف حني قامت 
الدائرة بعمليات تفتي�ش م�ستقلة ل�سبع موؤ�س�سات اأخرى. وعلى املدى الأطول، تعتزم الدائرة تكري�ش هذا 

الربنامج بو�سفه اآلية وطنية موحدة.

مة من دائرة ال�سجون يف كينيا/معهد راوؤول فالينربغ يف �سياق اجتماع فريق اخلرباء التابع للمكتب واملعني با�ستعرا�ش  م�ساهمة مقدَّ
املواد التوجيهية املتعلقة بقواعد نيل�سون مانديل، الذي ُعقد يف فيينا، النم�سا، يومي 9 و10 �سباط/فرباير 2017.

٢- الغر�ش

يف �سوء ما �سبق، فاإنَّ الغر�ش العام من هذه القائمة املرجعية هو م�ساعدة الدول الأع�ساء يف اإجراء عمليات 
اإدارية لتقييم مدى امتثال نظم ال�سجون الوطنية لديها لقواعد نيل�سون مانديل، ومن ثمَّ  اأو  تفتي�ش داخلية 
تي�سري التطبيق العملي للقواعد على امل�ستوى الوطني. ومن زاوية اأكرث حتديدًا، فهي تهدف اإىل تعزيز فعالية 
وكفاءة نظم التفتي�ش الداخلية التي تديرها الإدارة املركزية لل�سجون - كاأدوات مهمة للتغيري ي�سار اإليها الآن 
واإدارتها مبا  ال�سجون  تهيئة ظروف  امل�ساهمة يف  املتمثلة يف  ا�سطلعها مبهمتها  - يف  القواعد  �سراحًة يف 

يتما�سى مع القانون الوطني وكذلك مع املعايري والقواعد الدولية.

لهذا  ما  )7( مبا يف ذلك 
 )(،العامل ال�سجون يف  نظم  الكبري يف  التنوع  العملي  التطبيق  يراعي منظور  اأن  ويجب 

التنوع من اآثار على مدى اتباع قواعد نيل�سون مانديل يف الوقت احلايل. ول بد من مراعاة هذا التنوع، وكذلك 
لآليات  الرئي�سي  املرجعي  امل�سدر  مبثابة  دائمًا  �ستكون  الوطنية  واللوائح  القوانني  اأنَّ  مفادها  التي  احلقيقة 
التفتي�ش الداخلية، من اأجل كفالة تلوؤم القائمة املرجعية مع اأق�سى عدد من البيئات الوطنية املختلفة. كما 
ينبغي اأن تراعي القائمة املرجعية ال�سمات الأ�سا�سية لنظم ال�سجون التي ُيق�سد اأن حتدث بها فرقًا. وال�سجن 
)8( وال�سمات 

 )("موؤمل بطبيعته، وهو ما تقر به قواعد نيل�سون مانديل �سراحًة. ذلك اأنَّ ما ُي�سمى "اآلم ال�سجن
اأي   - ال�سجون  بنظام  املعنيني  جميع  يف  هائًل  تاأثريًا  ران  يوؤثِّ وهرمية  مغلقة  كموؤ�س�سات  لل�سجون  دة  املحدَّ

ران بقوة على التفاعلت واحلياة يف ال�سجون. ال�سجناء وموظفي ال�سجون وغريهم - ويوؤثِّ

)7(انظر اأي�سًا امللحظة التمهيدية 2 من قواعد نيل�سون مانديل.

ال�سجن،  يف  اليومية  احلياة  بها  تت�سم  احلرمان  من  اأ�سا�سية  اأن��واع  خم�سة  هناك  اأنَّ  �سايك�ش  غري�سام  الإج��رام  علم  خبري  )8(ي��رى 

ال�سجن" ب�"اآلم  جمتمعًة  اإليها  وي�سار   - والأم��ن  وال�ستقللية،  اجلن�سية،  والعلقات  امل�ستحبة،  واخلدمات  وال�سلع  احلرية،  فقدان   وهي: 
 (Gresham M. Sykes,  The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison, Princeton, New Jersey, Princeton

.University Press, 2007)
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3- الفئة امل�ستهدفة

تتاألف الفئة التي ت�ستهدفها هذه القائمة املرجعية من امل�سوؤولني املكلَّفني باإجراء عمليات التفتي�ش الداخلية اأو 
الإدارية. بيد اأنه على عك�ش عمليات التفتي�ش اخلارجية لل�سجون، ل يتوافر َقْدٌر ُيذكر من املعلومات امللمو�سة 
نة  ب�ساأن عمليات التفتي�ش الداخلية ومنهجياتها. فبع�ش الدول الأع�ساء لي�ش لديها اآليات تفتي�ش داخلية مقنَّ
و�ساملة، بينما يوجد لدى البع�ش الآخر نظم تفتي�ش اإدارية متطورة اأُن�سئت كجزء من هياكل الإدارة العامة. 
وهناك جمموعة ثالثة تقف يف موقع و�سط بني املجموعتني حيث جتري مراجعات ب�ساأن جمالت موا�سيعية 
على تلخي�سها  ميكن  القائمة  الداخلية  التفتي�ش  لنظم  وا�سعة  �سمات  هناك  فاإنَّ  كذلك،  واحلال   خمتارة. 

النحو التايل:

 التكوين

يتاألف اأفراد عمليات التفتي�ش الداخلية الرا�سخة من م�سوؤولني من الإدارة املركزية لل�سجون داخل الوزارة 
ا  املخت�سة. وقد ي�سمل هوؤلء املحامني وموظفي ال�سجون ال�سابقني واملوظفني املوجودين يف اخلدمة حاليًّ
يف مقر اإدارة ال�سجون اأو غريها من مرافق ال�سجون وغريهم من املتخ�س�سني يف هذا املو�سوع. واإ�سافًة 
اإىل ذلك، �سوف يتطلب اإجراء تقييم كامل خلدمات الرعاية ال�سحية يف ال�سجون م�ساركة خرباء طبيني 
)9( كما ينبغي اإيلء العتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلن�سني �سمن 

 )(.م�ستقلني عن اإدارة ال�سجون
)10(

 )(.فريق التفتي�ش، بل يجب اأن تكون م�ساركة املفت�سات اإلزامية عند تفتي�ش �سجون الن�ساء

 الولية

للقوانني  المتثال  مدى  تقييم  يلي:  ما  كل  اأو  بع�ش  من  عادًة  الداخلية  التفتي�ش  عمليات  ولية   تتاألف 
والأنظمة الوطنية؛ تقييم فعالية وكفاءة نظام ال�سجون يف حتقيق اأغرا�سه، مبا يف ذلك ما يخ�ش معاملة 
اإدارة املوارد الب�سرية، مبا يف  ال�سجناء؛ تفتي�ش الإدارة املالية وامل�سائل التقنية والبنية التحتية؛ تقييم 

ذلك التوظيف والتدريب.

 الأ�ساليب املنهجية

تتيح اآليات التفتي�ش الداخلية اإجراء زيارات لل�سجون وفق خطة ت�سمل نظام ال�سجون باأكمله. وُت�ستخدم 
قوائم مرجعية، قد تكون �سديدة التف�سيل، كاأداة اأ�سا�سية ل�سمان اتباع نهج موحد. وت�سمل الأ�ساليب 
وا�ستعرا�ش  اليومي؛  عملهم  يف  ال�سجن  موظفي  ومرافقة  املوقعية؛  املراقبة  الزيارات:  اأثناء  املطبقة 
ال�سجن  اإدارة  املقابلت واحلوارات مع  واإجراء  ال�سجناء؛  ال�سلة وكذلك ملفات  الإدارية ذات  الوثائق 

واملوظفني النظاميني وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني.

 املتابعة

لع العام. م التقارير والتو�سيات اإىل الإدارة املركزية لل�سجون ول تتاح للطِّ عادًة ما ُتقدَّ

)9(انظر الق�سم 6 من الف�سل الثاين. 

)10(املادة 84 )2( من قواعد نيل�سون مانديل. انظر اأي�سًا قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات 

)قواعد بانكوك( )قرار اجلمعية العامة 229/65(، القاعدة 25 )3(.

مة مقدِّ
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وب�سفة عامة، متيل عمليات التفتي�ش الداخلية اإىل الرتكيز على اجلوانب التقنية، والأعمال الروتينية لإدارة 
اأن توؤخذ املعايري الدولية يف العتبار،   ال�سجن وموظفيه، ومدى المتثال للقوانني والأنظمة الوطنية. وميكن 
ول �سيما اإذا كانت مدجمة يف الت�سريعات الوطنية اأو كانت هذه الأخرية تت�سمن اإحالت مرجعية اإليها. ول يبدو 
اأنَّ اأحد الأ�ساليب الرئي�سية املتبعة يف عمليات التفتي�ش اخلارجية، األ وهو التما�ش اآراء ال�سجناء اأنف�سهم، ُيدرج 
بانتظام يف عمليات التفتي�ش الداخلية. ولدى حماولة الإجابة على ال�سوؤال ب�ساأن ما اإذا كان هذا هو ما ينبغي اأن 
تكون عليه احلال، ين�ساأ عدد من املع�سلت املهنية والأخلقية حيث اإنَّ املبادئ الأ�سا�سية املنطبقة على عمليات 
رة تلقائيًّا يف �سياق عمليات التفتي�ش الداخلية. فعلى �سبيل املثال، من الطبيعي  التفتي�ش اخلارجية ل تكون مربَّ
اأن تنطوي املقابلت ال�سرية مع ال�سجناء على م�ساكل تتعلق بجملة اأمور، منها الثقة وخطر النتقام، اإذا اأجرى 

املقابلة م�سوؤول من داخل اإدارة ال�سجن.

 عمليات التفتي�ش الداخلية يف املديرية العامة الإدارة ال�سجون 
واإعادة االإدماج يف الزائر

الهيكل التنظيمي واملهمة
التي  ال�سجون  مل�سالح  العامة  املفت�سية  م�سوؤولية  �سمن  لل�سجون  الداخلية  التفتي�ش  عمليات  تندرج 
اأُن�سئت �سمن وزارة العدل كوحدة فرعية من وحدات املديرية العامة لل�سجون واإعادة الإدماج. وتتمثل 
مهمتها يف تنفيذ زيارات دورية لتقييم اأداء ال�سجون وكذلك التحقيق يف احلوادث وال�سكاوى الواردة 
من ال�سجناء. ويو�سع برنامج �سنوي للتفتي�ش بالتن�سيق مع املديرية العامة لل�سجون واإعادة الإدماج، 
ه وزير العدل. كما ميكن للمفت�سية العامة اإجراء فح�ش بطلب من وزير العدل. وحتال تقاريرها  ويقرُّ
اإىل وزير العدل واملديرية العامة لل�سجون واإعادة الإدماج لكي تتوىل الدوائر املعنية حتليلها واتخاذ 

اإجراءات املتابعة حيالها.

حمور تركيز عمليات التفتي�ش الداخلية 
لل�سجناء،  الإن�سانية  والكرامة  واملعنوية  البدنية  ال�سلمة  احرتام  على  الداخليون  املفت�سون  يركز 
وت�سنيف  ال�سجن،  وظروف  الق�سائية(،  ال�سجلت  اإىل  ا�ستنادًا  )بفح�سها  �سجنهم  وم�سروعية 
كان  اإذا  املفت�سون مما  يتحقق  ذلك،  على  وعلوة  والتزاماتهم.  واملعلومات عن حقوقهم  ال�سجناء، 
ال�سجناء قد اأُخ�سعوا لفح�ش طبي منهجي عند و�سولهم، وما اإذا كان باإمكانهم ال�ستفادة من خدمات 
م وكميته، ومدى التقيد  الرعاية ال�سحية، عند القت�ساء. كما يتحقق املفت�سون من نوعية الطعام املقدَّ
الأمور  ومن  التاأديبية.  الق�سايا  يف  الطعن  واإجراءات  والرتا�سل،  الأ�سرية  الزيارات  ي  تلقِّ يف  باحلق 
امل�سمولة اأي�سًا مدى توافر فر�ش ال�ستحمام بانتظام وتوافر لوازم الأ�سّرة وظروف النظافة ال�سحية 
مة لدعم اإعادة الإدماج  العامة. وينطبق الأمر نف�سه على �سبل ال�ستفادة من خمتلف الربامج امل�سمَّ
العمل،  لل�سجون، وظروف  الداخلي  التنظيم  لل�سجناء. وعلوة على ذلك، يجري حتليل  الجتماعي 

والحتياجات التدريبية ملوظفي ال�سجون.
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نهج التفتي�ش واملتابعة
على  بناء  اأو  ال�سابقة  والتقارير  التقييمات  اأ�سا�ش  على  لل�سجون  الداخلية  التفتي�ش  عمليات  جُترى 
واإعادة  لل�سجون  العامة  املديرية  اأو  ال�سجن  مدير  يبديها  التي  اخلا�سة  الحتياجات  اأو  الطلبات 
الإدماج. وعندما تك�سف زيارة عن اأوجه ق�سور، جُترى زيارة على �سبيل املتابعة. ول يقت�سر هدف 
اأي�سًا  اإنه ي�سمل  اإذ  عمليات التفتي�ش الداخلية على ر�سد مدى المتثال للقوانني والأنظمة ال�سارية، 
تقدمي الإر�سادات اإىل اإدارة ال�سجن وموظفيه، واقرتاح احللول للتحديات والثغرات القائمة، وتوحيد 

املمار�سات الإدارية واأ�ساليب العمل، وتعميم املمار�سات اجليدة.

مة من املفت�سية العامة لل�سجون يف اجلزائر يف �سياق اجتماع فريق اخلرباء التابع للمكتب واملعني با�ستعرا�ش  م�ساهمة مقدَّ
املواد التوجيهية املتعلقة بقواعد نيل�سون مانديل، الذي ُعقد يف فيينا، النم�سا، يومي 9 و10 �سباط/فرباير 2017.

4- اخل�سائ�ش

االأهداف

املرجعية  القائمة  �ستكون هذه  الفعلية،  الداخلية وخ�سائ�سها  التفتي�ش  املتوخاة من نظم  املهام  اإىل  بالنظر 
الأ�سا�سية  الأحكام  اإدراج  اأداء مهامها من خلل  الداخلية على  التفتي�ش  لتعزيز قدرات عمليات  اأداة  مبثابة 
دة لهذه القائمة املرجعية هي: لقواعد نيل�سون مانديل هي اأي�سًا. ومن زاوية اأكرث حتديدًا، فاإنَّ الأهداف املحدَّ

الإدارية وفقًا  اأو  الداخلية  التفتي�ش  باإجراء عمليات  املكلَّفني  للم�سوؤولني  العملي  التوجيه    تقدمي 
للقاعدة 83 )1( )اأ( من قواعد نيل�سون مانديل؛ 

اآليات التفتي�ش الداخلية يف ا�ستعرا�ش منهجيتها و�سمولها للمجالت املوا�سيعية عن    م�ساعدة 
طريق حتديد جوانب حمددة من احلياة يف ال�سجن تلفت قواعد نيل�سون مانديل النتباه اإليها. 

اأنواع اال�ستخدام
اأنواع  رئي�سيني من  بنوعني  ا�سرُت�سد يف و�سعها  �ستى، فقد  املرجعية بطرق  القائمة  ا�ستخدام  يف حني ميكن 

ال�ستخدام:

 النوع الأول: كاأداة عمل اأ�سا�سية فيما يخ�ش اآليات التفتي�ش الداخلية املن�ساأة حديثًا

اأن  الأولية، ميكن  العمليات يف مرحلتها  اأو حيثما توجد تلك  اإر�ساء عمليات تفتي�ش داخلية  يلزم  حيثما 
مع  يت�سق  مبا  حديثًا  املن�ساأة  التفتي�سية  العمليات  لتلك  اأ�سا�سية  كاأداة  املرجعية  القائمة  هذه  ُت�ستخدم 
املعايري والقواعد الدولية. ويف الوقت نف�سه، فهي تت�سم بالب�ساطة وال�سمولية مبا ي�سمح باإجراء تقييمات 

اأولية منا�سبة رغم احلاجة اإىل جت�سيد اخل�سو�سيات وفقًا لل�سياق الوطني، ح�سب القت�ساء.

مة مقدِّ
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 النوع الثاين: كاأداة لتنقيح اأ�ساليب واأدوات التفتي�ش القائمة 

اأجل  من  مفيدة  املرجعية  القائمة  هذه  �ستكون  بالفعل،  را�سخة  الداخلية  التفتي�ش  نظم  تكون  حيثما 
ا�ستعرا�ش النهوج القائمة وتعميقها وتعديلها، ح�سب القت�ساء، مبا يف ذلك القوائم املرجعية والأ�ساليب 
اأنَّ جميع املجالت املوا�سيعية وامل�سائل املحددة التي تتناولها قواعد  التفتي�سية املقاِبلة، بغية التاأكد من 

نيل�سون مانديل م�سمولة على النحو الكافي.

 عمليات املراجعة الداخلية يف اإدارة االإ�سالحيات بوالية كولورادو، 
الواليات املتحدة االأمريكية

ت�سارك اإدارة الإ�سلحيات يف كولورادو يف عمليات مراجعة داخلية �سنوية للتاأكد من تطبيق جميع معايري 
الرابطة الإ�سلحية الأمريكية على ال�سيا�سات وجت�سيد تلك املعايري على ال�سعيد العملي. ويتوىل مدير 
الطعام  وتقدمي  التعليم  اأمور  يف  املتخ�س�سني  اخلرباء  من  جمموعات  تدريب  الإدارة  لدى  العتمادات 
وال�سلمة والأمن والرعاية ال�سحية والإدارة كل عام على ال�سطلع بعمليات املراجعة الداخلية يف املرافق 
ن من �سبعة اإىل ع�سرة مراجعني مدة ترتاوح ما بني ثلثة وخم�سة  على اأ�سا�ش �سنوي. ومُي�سي فريق مكوَّ
اأيام يف كل مرفق حيث ي�ستعر�سون الوثائق التي تتيح تقييم كل معيار من املعايري التي تقت�سيها الرابطة 
اإلَّ يف حال  اإلزامية. ول ميكن منح العتماد  واأخرى غري  اإلزامية  الأمريكية. وهناك ملفات  الإ�سلحية 
المتثال الكامل جلميع امللفات الإلزامية. ويتوقف مدى المتثال اأي�سًا على ر�سد املمار�سات الفعلية اإىل 
لع املراجعون على جميع املناوبات يف املرفق لكفالة اكتمال الر�سد والتحقق  جانب ا�ستعرا�ش الوثائق. ويطَّ
من �سحة ال�سيا�سات واملعايري املماَر�سة. ويف نهاية عملية التفتي�ش، مُينح املرفق علمة امتثال للمعايري 

الإلزامية وغري الإلزامية.

عملية املراجعة الوطنية
ير�سل املكتب الوطني للرابطة الإ�سلحية الأمريكية، مرة كل ثلث �سنوات، فريقًا من ثلثة مراجعني اإىل 
املرافق عبارة عن متخ�س�ش اأمني، ومتخ�س�ش يف الرعاية ال�سحية، ومتخ�س�ش يف املن�ساآت و�سلمة 
احلياة. ويتوىل الفريق مراجعة نف�ش امللفات للوقوف على مدى المتثال ملعايري الرابطة، كما يتفقد خمتلف 

اأجزاء املرفق اأثناء جميع املناوبات ل�سمان ات�ساق املمار�سات املتبعة يف املرفق مع ال�سيا�سات واملعايري.

اأدوات ر�سد الأمن الداخلي
ا  اإ�سافًة اإىل ذلك، توجد يف ولية كولورادو عمليات تفتي�ش اأمني وتقييمات ملواطن ال�سعف يقوم بها �سنويًّ
فريق من اخلرباء املتخ�س�سني الذين ي�ستخدمون اأدوات تقييم ل�سمان ات�ساق املمار�سات الأمنية يف ال�سجون 
ه اإىل كل مدير �سجن  مع ال�سلمة العامة وكذلك ال�سيا�سات واملمار�سات املتوقعة. وي�سدر تقرير لحق موجَّ

عند اكتمال املراجعة الأمنية اخلا�سة ب�سجنه يت�سمن تو�سيات وتعليقات من اأجل حت�سني الأداء.

مة من اإدارة الإ�سلحيات يف ولية كولورادو يف �سياق اجتماع فريق اخلرباء التابع للمكتب واملعني با�ستعرا�ش املواد  م�ساهمة مقدَّ
التوجيهية املتعلقة بقواعد نيل�سون مانديل، الذي ُعقد يف فيينا، النم�سا، يومي 9 و10 �سباط/فرباير 2017.
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امل�سمون والهيكل

قواعد  �سوء  يف  بال�سجون  املتعلقة  اجلوانب  اأهم  ت�سمل  ف�سول  �سبعة  �سمن  املرجعية  القائمة  تنظيم  جرى 
 )11( 

)(،نيل�سون مانديل. وُيعترب هذا الهيكل، امل�ستخَدم اأي�سًا يف ممار�سات الر�سد لأجهزة التفتي�ش اخلارجية
ر احلوار والتن�سيق، ح�سب القت�ساء، بني نظم التفتي�ش الداخلية واخلارجية يف اجلهود  مفيدًا اأي�سًا لأنه يي�سِّ

التكاملية لكل منها للإ�سهام يف اإ�سلح ال�سجون مبا يتما�سى مع القانونني الوطني والدويل.

د الأ�سا�ش املنطقي لكل جمال من املجالت املوا�سيعية  ويت�سمن اجلزء الثاين �سردًا تقدمييًّا لكل ف�سل، يحدِّ
ال�سلة  ذات  الرئي�سية  املبادئ  اأي�سًا  امللمح  هذه  وتبنيِّ  مانديل.  نيل�سون  قواعد  يف  اأحكام  من  يقابله  وما 

بالتطبيق العملي للقواعد واملوؤ�سرات امللمو�سة الواردة يف القائمة املرجعية.

ذلك  يف  مبا  املنهجية،  حيث  من  املرجعية  القائمة  ا�ستخدام  كيفية  عن  اإر�سادات  الثالث  اجلزء  م  ويقدِّ
واإدارة ال�سحية  الرعاية  يف  املتمثلني  املوا�سيعيني  املجالني  على  املنطبقة  املحددة  بالعتبارات  يتعلق  ما   يف 

املوارد الب�سرية.

ويحتوي اجلزء الرابع على القائمة املرجعية الفعلية التي تت�سمن ما يلي يف ما يتعلق بكل ف�سل:

اأن  ينبغي  التي  املتوقعة  النتائج  بيانات عمومية عن  )اأ( 
جمموعة  خلل  من  يحققها  و/اأو  ال�سجون  نظام  يكفلها 
نيل�سون  لقواعد  ممتثًل  يكون  حتى  التدابري  من  متنوعة 

مانديل؛

كل  حتقيق  مدى  لتقييم  باملوؤ�سرات  لة  مف�سَّ قائمة  )ب( 
مع  املوؤ�سرات  وتت�سق  العملي.  ال�سعيد  على  متوقعة  نتيجة 
مانديل،  نيل�سون  قواعد  يف  اإليها  حمال  حمددة  اأحكام 

)12( 
)(.وت�ستند اإىل تلك الأحكام

ويف املجمل، ت�سمل الف�سول ال�سبعة للقائمة املرجعية 36 نتيجة متوقعة و241 موؤ�سرًا. وللإقرار بتواتر اأوجه 
القت�ساء، لإحالة  (، عند  بالعلمة  اإحالت مرجعية )مميَّزة  اأُدرجت  املوا�سيعية،  املجالت  الرتابط بني 

امل�ستعمل اإىل املوؤ�سرات الأخرى ذات ال�سلة.

)11(انظر، على �سبيل املثال، قاعدة البيانات امل�سماة "Detention Focus" التي �سممتها وتديرها رابطة منع التعذيب.

)12(حيثما يلزم بوجه خا�ش، يحال باملثل اإىل الأحكام الواردة يف املعايري والقواعد الدولية الأخرى.

ف�سول القائمة املرجعية
1- معاملة ال�سجناء

2- ال�سمانات
3- الظروف املادية

4- الأمان والنظام والن�سباط
5- نظام ال�سجن

6- الرعاية ال�سحية
7- موظفو ال�سجن
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االعتبارات الرئي�سية يف ت�سكيل القائمة املرجعية

 جت�سيد القيمة امل�سافة لعمليات التفتي�ش الداخلية: 

ال�سليمة  الإدارة  تعزيز  يف  الداخلية  والتفتي�ش  الر�سد  لآليات  املحدد  الدور  املرجعية  القائمة  د  جت�سِّ
واملن�سفة وال�سفافة لل�سجون من داخل الإدارة. وبناء على ذلك، تت�سمن القائمة املرجعية اأ�سئلة مهمة 
تتعلق بتطبيق قواعد نيل�سون مانديل �ستكون عمليات التفتي�ش الداخلية موؤهلة لإثارتها ب�سبب مركزها 
لأفرقة  الذاتية  املعارف  ا�ستخدام  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  النظام.  داخل  من  نابعة  كونها  يف  املتمثل 
التفتي�ش الداخلية لتقييم ترتيبات الأمن وال�سلمة، مبا يف ذلك التوازن ال�سليم بني الأمن وال�سلمة من 

)13(
 )(.اء لل�سجون من جهة اأخرى جهة واإر�ساء نظام بنَّ

 الرتكيز على �سري العمل والإدارة اليوميني لل�سجن: 

تتناول موظفي  والتي  ال�سجن،  تت�سل مبا�سرة بحياة  التي  القواعد  القائمة املرجعية على جوانب  تركز 
ال�سجن واإدارته. فاجلوانب التي تت�سل بجهات فاعلة اأخرى، مثل الإدارة املركزية لل�سجون وغريها من 
الرئي�سية  املحاور  اأحد  ت�سكل  ل  اأخرى،  خارجية  اأطراف  اأو  اجلنائية  بالعدالة  املعنية  الفاعلة  اجلهات 

)14(
 )(.لرتكيز الأداة

 الب�ساطة واجلدوى العملية: 

م القائمة املرجعية قائمة  اإقرارًا بتباين الوليات والقدرات لدى نظم التفتي�ش الداخلية يف ال�سجون، تقدِّ
بامل�سائل الأ�سا�سية التي قد تودُّ تلك الآليات الرتكيز عليها. ويف حني ل ت�سمل تلك القائمة كلَّ واحد من 
اأحكام قواعد نيل�سون مانديل، فاإنها تتيح مع ذلك نهجًا �سليمًا لتقييم مدى المتثال للقواعد. ولأ�سباب 
املرجعية عبارة عن جمموعة خمتارة من بني  القائمة  املدرجة يف  البنود  فاإنَّ  العملية،  تتعلق باجلدوى 
الواجب  الهتمام  اإيلء  املجموعة،  هذه  اختيار  لدى  وروعي،  فح�سها.  ميكن  التي  امل�سائل  من  غريها 
للمخاطر الرئي�سية التي مت�ش الكرامة الب�سرية �سمن نظام ال�سجون بهدف امل�ساهمة يف اإيجاد "�سجون 

لئقة"، على اأقل تقدير.

قيود القائمة املرجعية

ل تعني هذه القائمة املرجعية، باأيِّ حال من الأحوال، اإمكانية حلول عمليات التفتي�ش الداخلية حمل احلاجة اإىل 
ممت بالأحرى بغية تقدمي اإر�سادات  عمليات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن اإدارة ال�سجن. فقد �سُ
التفتي�ش  عمليات  ُت�ستكمل  اأن  يف  املتمثل  و�سرطها  مانديل  نيل�سون  قواعد  من  )اأ(   )1(  83 القاعدة  ب�ساأن 
امل�ستقلة بعمليات تفتي�ش داخلية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون. وباملثل، ل ُيق�سد بالقائمة املرجعية اأن 

لة لعمليات التفتي�ش اخلارجية  )13(يتما�سى هذا النهج مع الفكرة القائمة على �سرورة النظر اإىل اآليات التفتي�ش الداخلية باعتبارها مكمِّ

فريق  اجتماع  تقرير  اأي�سًا  )انظر  داخلي  تفتي�سي  نظام  اأي  عن  النظر  بغ�ش  املتمايزتني،  واأهميتها  قيمتها  على  خلف  يوجد  ل  والتي  امل�ستقلة 
 2012 الأول/دي�����س��م��رب  كانون   13 اإىل   11 من  اآي��ر���ش  بوين�ش  يف  ُعقد  ال��ذي  ال�سجناء،  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  بالقواعد  املعني   اخل��رباء 

)UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4(، الفقرة 14 )ز((.
اأُدرجت، لأ�سباب تتعلق بالكتمال، جوانب قد تندرج �سمن �سلحيات  باإدارة املوارد الب�سرية حيث  )14(ُي�ستثنى من ذلك الف�سل املتعلق 

الإدارة املركزية لل�سجون، رهنًا بال�سياق الوطني. 
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با�ستخدام  الدولية،  والقواعد  للمعايري  امتثالها  ومدى  ال�سجون  لأنظمة  ال�ساملة  التقييمات  قيمة  حمل  حتل 
 )15(

 )(،مة خ�سي�سًا لهذا الغر�ش، مثل جمموعة اأدوات تقييم العدالة اجلنائية التي و�سعها املكتب الأدوات امل�سمَّ
)16( بيد اأنَّ 

 )(.مة خ�سي�سًا لتلئم �سياقات اأو جمالت موا�سيعية حمددة اأو غريها من الوثائق التحليلية امل�سمَّ
ل جهودًا تقييمية اأخرى اأكرث �سموًل واأن ُت�ستخدم اإىل جانبها. القائمة املرجعية ميكن اأن تكمِّ

للأحداث  �سة  املخ�سَّ املوؤ�س�سات  اإدارة  تنظيم  ت�سعى...اإىل  ل   ..." مانديل  نيل�سون  قواعد  اإنَّ  واأخريًا، حيث 
اأداة  متثل  ل  املرجعية  القائمة  فاإنَّ   )17(

 )("،الإ�سلحية املدار�ش  اأو  الأحداث  احتجاز  مرافق  مثل  اجلانحني 
نة ب�ساأن الأحداث  د الإر�سادات املت�سمَّ )18( ومع ذلك، جت�سِّ

 )(.مة خ�سي�سًا لتفتي�ش مراكز احتجاز الأحداث م�سمَّ
املحرومني من حريتهم مدى مراعاة قواعد نيل�سون مانديل لهذه الفئة اخلا�سة.

املراجعة الداخلية لل�سجون يف والية هي�ش، اأملانيا
م�سوؤولية  �سمن  هي�ش  ولية  يف   )Innenrevisionen )بالأملانية:  لل�سجون  الداخلية  املراجعة  تقع 
القانون يف وزارة  باإنفاذ  املعنية  الرابعة  الإدارة  ال�سجون، وهي حتديدًا  لدائرة  الإ�سرافية  ال�سلطة 
اأن يخ�سع كل �سجن  اأربع عمليات مراجعة داخلية �سنويًّا، مبا يكفل  العدل. وُيجرى ما ل يقل عن 
للتفتي�ش مرة واحدة على الأقل يف غ�سون اأربع �سنوات. وميكن اأي�سًا اإجراء املراجعات على فرتات 

اأق�سر اإذا كانت هناك ظروف خا�سة تقت�سي ذلك.

اأدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك جانبها املتعلق بالتدابري الحتجازية وغري الحتجازية، هي جمموعة من  )15(جمموعة 

العدالة  باإ�سلح  املعنيني  احلكوميني  وامل�سوؤولني  املتحدة  الأمم  وكالت  لتمكني  مة  م�سمَّ مرجعية  باإحالت  وامل�سفوعة  دة  املوحَّ العملية  الأدوات 
اجلنائية و�سائر املنظمات والأفراد من اإجراء تقييمات �ساملة لنظم العدالة اجلنائية، وحتديد جمالت امل�ساعدة التقنية، وم�ساعدة الوكالت يف 

ت�سميم تدخلت تدمج معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وت�ساعد يف التدريب على هذه امل�سائل. 
ال�سراع"  انتهاء  بعد  ما  بيئات  يف  ال�سجون  لتقييم  مرجعية  "قائمة  املثال،  �سبيل  على  انظر،  ال�سراع،  بعد  ما  بيئات  يخ�ش   )16(فيما 

)A prison evaluation checklist for post-conflict settings(، التي اأعدها املكتب واإدارة عمليات حفظ ال�سلم وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
"اإر�سادات تقنية  امل�ساريع،  املتحدة خلدمات  انظر مكتب الأمم  لل�سجون،  التحتية  بالبنى  املت�سلة  امل�سائل  لع على  وُن�سرت يف عام 2014. للطِّ

لتخطيط ال�سجون" )Technical Guidance for Prison Planning( )كوبنهاغن، 2016(.
)17(قواعد نيل�سون مانديل، امللحظة التمهيدية 4 )1(.

لع على اأداة ذات �سلة، انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، التخطيط لتنفيذ ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة  )18(للطِّ

 ،)2015 )فيينا،  مرجعية  قائمة  اجلنائية:  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �سد  العنف  على  للق�ساء  العملية  وتدابريها  النموذجية 
وخ�سو�سًا ال�سرتاتيجيتني الثالثة ع�سرة واخلام�سة ع�سرة.
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املراجعة الداخلية لل�سجون يف والية هي�ش، اأملانيا )تابع(
وتهدف املراجعات الداخلية اإىل �سمان ات�ساق ممار�سات اإدارة ال�سجن مع الإطار القانوين املنطبق ومعايري 
ويخ�سع  لل�سجون.  العامة  الكفاءة  حت�سني  جانب  اإىل  املعايري،  وتلك  الإطار  لذلك  وامتثالها  املالية  الإدارة 
ال�سجن عمومًا  واأجواء  املواد  و/اأو  املعدات  وا�ستخدام  املوظفني  ون�سر  لل�سجون وعملياتها  التنظيمي  الهيكل 
للفح�ش ب�سورة مت�ساوية يف �سياق عمليات املراجعة الداخلية. واإىل جانب حت�سني �سري العمل، ت�سعى عمليات 
ة لفائدتهم،  التفتي�ش اأي�سًا اإىل حت�سني ظروف عمل موظفي ال�سجون، وتدابري معاملة ال�سجناء والربامج املعدَّ

واأمن ال�سجون.

ويف اإطار الإدارة الرابعة، يتوىل الق�سم األف )املوارد الب�سرية وامليزانية واملراقبة وتنظيم ال�سجون( عمليات 
املراجعة الداخلية، مب�ساركة ممثلني عن الق�سم باء )اإعادة التاأهيل(، والق�سم جيم )الأمن(، والق�سم دال 
)ال�سوؤون القانونية والربملانية(. ورهنًا بحجم ال�سجن وفئته، ي�سارك موظفان اإىل ثلثة موظفني من كل ق�سم 

يف عملية املراجعة. وب�سفة عامة، ت�ستغرق املراجعة يومًا واحدًا.

با�ستمرار.  تنقيحها  ويجري  املوا�سيعية،  املجالت  خمتلف  تت�سمن  مرجعية  قائمة  اإىل  املراجعون  وي�ستند 
وت�سمل القائمة املرجعية املجالت التالية:

 املوارد الب�سرية )مبا يف ذلك تطوير املوظفني(؛

 الإدارة والتنظيم )مبا يف ذلك اإدارة ملفات ال�سجناء والإمدادات الغذائية(؛

  نظام ال�سجن، مبا يف ذلك املعاملة والإ�سراف، وتخطيط نظام ال�سجن، والرعاية ال�سحية، والتعليم، 
والعمل، والتمارين البدنية، والرتفيه؛

  الأمن والنظام، مبا يف ذلك مفهوم الأمن العام، والنظم الأمنية، والأ�سلحة )مبا فيها الأ�سلحة النارية(، 
وال�سلمة من احلرائق؛

 ال�سيا�سة العامة والبتكار واخل�سخ�سة.

�سياق  يف  ا�ستعرا�سها  يتم  التي  الداخلية  الوثائق  وت�سمل  م�سبقًا.  للمراجعة  �ستخ�سع  التي  ال�سجون  وُتبلَّغ 
املراجعة تلك املتعلقَة مبا يلي: )اأ( الت�سميم املفاهيمي )مثل الت�سور الإجمايل لل�سجن، مبا يف ذلك نظام 
عدد  اإجمايل  ذلك  يف  مبا  ال�سواء،  على  واخلارجية  الداخلية  التثقيفية،  والربامج  العمل  )ب(  ال�سجن(؛ 
عليها؛  الإ�سراف  اأو  اإدارتها  به يف  العاملون  و/اأو  ال�سجن  موظفو  ي�سارك  التي  الربامج  تلك  تقدمي   �ساعات 
الق�سائية  الإجراءات  �سجلت  )د(  واملعاملة؛  العمل  برامج  خمتلف  وقدرات  امل�سجلني  ال�سجناء  عدد  )ج( 

لع فريق املراجعة. الثمانية الأخرية املختَتمة. وينبغي اإتاحة فرادى ملفات ال�سجناء لطِّ

اأو  باأي خمالفات  م�سبقًا  اإخطارًا  املعنيون  ال�سجن  وموظفو  ال�سجن  اإدارة  تتلقى  املراجعة،  عملية  نهاية  ويف 
اأوجه ق�سور م�ستبانة، مبا يف ذلك امل�سورة ب�ساأن كيفية ت�سحيحها. ويف وقت لحق، ُي�ستكمل التقييم النهائي 
ال�سجن. ورهنًا  اإدارة  اإىل  ا  القائمة املرجعية، ثم يحال ر�سميًّ املراجعة يف  نتائج  باإدماج  النظر  لل�سجن قيد 
بالنتائج، �سي�سري التقييم اإىل اجلوانب الإيجابية و/اأو اأوجه الق�سور، و�سي�سمل تو�سيات من اأجل التح�سني. 
وُيعقد اجتماع ختامي مع اإدارة ال�سجن ح�سب القت�ساء ملناق�سة ا�سرتاتيجيات حت�سني اأوجه الق�سور امل�ستبانة 
ال�سرورية  التح�سينات  تنفيذ  على  املتخ�س�سة  الأق�سام  وت�سرف  ودعمه.  تنفيذها  ب�ساأن  امل�سورة  وتقدمي 

والمتثال للتعليمات الواردة يف التقييم النهائي.
املواد  با�ستعرا�ش  واملعني  للمكتب  التابع  اخلرباء  فريق  اجتماع  �سياق  يف  باأملانيا  هي�ش  ولية  يف  ال�سجون  دائرة  من  مة  مقدَّ م�ساهمة 

التوجيهية املتعلقة بقواعد نيل�سون مانديل، الذي ُعقد يف فيينا، النم�سا، يومي 9 و10 �سباط/فرباير 2017.
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١- املبادئ االأ�سا�سية للمعاملة

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 1
لة كب�سر. ول يجوز اإخ�ساع اأيِّ �سجني  ُيعاَمل كلُّ ال�سجناِء بالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتاأ�سِّ
ر جلميع ال�سجناء حماية من  اأو املهينة، وُتوفَّ اأو اللاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  اأو املعاملة  للتعذيب 
ال�سجناء  واأمن  له. ويجب �سمان �سلمة  غًا  باعتبارها م�سوِّ باأيِّ ظروف  ع  التذرُّ ذلك كله، ول يجوز 

ار يف جميع الأوقات. مي اخلدمات والزوَّ واملوظفني ومقدِّ

ال�سجون  اإدارة  جتاه  نهج  لعتماد  الأ�سا�سية  الأهمية  ب�ساأن  وا�سحة  مانديل  نيل�سون  قواعد  من   1 القاعدة 
يتما�سى مع الكرامة الإن�سانية لل�سجناء. وهذا هو املبداأ اجلوهري الذي يكمن يف �سميم قواعد نيل�سون مانديل 
والتوا�سل  املعاملة  املادية، وكذلك يف  الظروف  ُي�سرت�سد به يف جميع  اأن  وينبغي   )



امللِزم،)19 الدويل  والقانون 
اأنَّ تنفيذه هو ال�سمان الأف�سل لكي تفي ال�سجون بغر�سها املجتمعي، اأي حماية املجتمع  داخل ال�سجن. كما 
اأي�سًا بتقدمي الدعم، قدر  من اجلرمية، ل من خلل �سمان الحتجاز الآمن واملاأمون لل�سجناء فح�سب، بل 
( وينطبق هذا املبداأ على جميع جمالت 



امل�ستطاع، لآفاق اإعادة دجمهم بنجاح يف املجتمع بعد الإفراج عنهم.)20
ال�سجون التي �ستخ�سع للفح�ش، ولذلك ف�سوف يكون ظاهرًا يف جميع ف�سول القائمة املرجعية.

ويعني مبداأ الكرامة الإن�سانية اأي�سًا اأنَّ على اإدارة ال�سجن واجبًا خا�سًا يتمثل يف رعاية ال�سجناء، على النحو 
( ويف �سوء العتماد القوي لل�سجناء على ال�سلطات لتلبية حاجاتهم والتمتع 



امل�سلَّم به يف القانون الدويل.)21
بحقوقهم، فاإنَّ ال�سلطات ملَزمة باأن تتخذ تدابري اإيجابية ملمو�سة حلماية وتعزيز كرامة الإن�سان. ومن منظور 

)19(انظر املادة 10 )1( من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21( املوؤرخ 16 كانون 

الأول/ دي�سمرب 1966، املرفق.
)20(املرجع نف�سه، املادة 10 )3(.

الإعدام  اأو  باإجراءات موجزة  اأو  الق�ساء  الإعدام خارج نطاق  املعني بحالت  ر اخلا�ش  للمقرِّ املوؤقت  التقرير  املثال  �سبيل  )21(انظر على 

التع�سفي )A/61/311(، الفقرات 51 اإىل 54. 

 ثانيًا-  املجالت املوا�سيعية املعاجَلة 
يف القائمة املرجعية
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ر ذلك اأي�سًا على اأنه ي�سمل واجب الرعاية جتاه موظفي ال�سجن، اأي فيما يتعلق بتهيئة  اأو�سع، ميكن اأن ُيف�سَّ
نهم من ال�سطلع بواجباتهم بطريقة مهنية.  ظروف خدمتهم بطريقة متكِّ

  6 نتائج متوقعة و38 موؤ�سرًا مقاِبًل

٢- ال�سمانات

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 3
اإنَّ احلب�ش وغريه من التدابري التي تف�سي اإىل عزل الأ�سخا�ش عن العامل اخلارجي تدابري موؤملة من 
يته. ولذلك ل ينبغي لنظام ال�سجون،  ه يف تقرير م�سريه بحرمانه من حرِّ حيث اإنها ت�سلب الفرد حقَّ
رات العزل اأو احلفاظ على الن�سباط، اأن يفاقم من املعاناة امللزمة ملثل هذه احلال. اإلَّ يف حدود مربِّ

ُتف�سي بيئة ال�سجن املغلقة، مبا يف ذلك عدم تكافوؤ علقات القوة بني موظفي ال�سجن وال�سجناء، اإىل حالت 
�سعف وخماطر التعر�ش للإيذاء مبختلف اأ�سكاله. وت�سكل املرحلة الأوىل من بقاء ال�سجني يف ال�سجن حالة 
بالغة ال�سعوبة حيث يتعني على ال�سجناء احلديثي الو�سول اأن يتكيفوا مع بيئة خمتلفة اختلفًا جذريًّا، وهي 
عملية عادة ما ت�سبب الرتباك وانعدام الأمن مبا ي�ستدعي اأن تتوخى اإدارة ال�سجن الدقة يف معاجلتها. ومع 
ذلك، فاإنَّ النعزال عن العامل اخلارجي ي�ستمر تاأثريه على الأفراد طوال مدة �سجنهم، ويتطلب اتخاذ خطوات 

لتخفيف املخاطر واأوجه ال�سعف املقاِبلة.

وتلك هي الأ�سباب لت�سمني قواعد نيل�سون مانديل طائفًة وا�سعة من ال�سمانات اأو التدابري الوقائية الرامية 
اإىل دعم املبداأ الأ�سا�سي املتمثل يف املعاملة الإن�سانية: ال�سجناء حمرومون من حريتهم على �سبيل العقاب، 
ولي�ش من اأجل عقاب )اإ�سافي(. وُتعترب اإتاحة املعلومات الكافية ب�ساأن حقوق ال�سجناء وواجباتهم، مثل احلق 
يف الت�سال باأفراد الأ�سرة اأو غريهم من الأ�سخا�ش ذوي ال�سلة واإجراءات احل�سول على امل�سورة القانونية 
وقواعد احلياة يف ال�سجن، من الأمور الأ�سا�سية مل�ساعدة ال�سجناء على التكيف واحلد من خطر التجاوزات. 
ال�سجناء،  مللفات  ال�سليمة  الإدارة  مثل  ال�سجون،  نظم  يف  املتاأ�سلة  املخاطر  لتقلي�ش  اأخرى  تدابري  وهناك 
ر وفعال لتقدمي ال�سكاوى، وكذلك اإجراء عمليات التفتي�ش اخلارجية. واأخريًا، هناك حاجة  واإر�ساء نظام مي�سَّ
�سهم  اإىل �سمانات خا�سة لفائدة فئات معينة من ال�سجناء امل�ست�سعفني اإىل حد بعيد ب�سبب خ�سائ�ش ُتعرِّ

للمخاطر والتمييز الذي ُيحتمل اأن ميار�سه عليهم موظفو ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرون.

  5 نتائج متوقعة و45 موؤ�سرًا مقاِبًل
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3- ظروف ال�سجن املادية

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 13
املتطلَّبات  جميع  ليًل،  النوم  حجرات  �سيما  ول  ال�سجناء،  ل�ستخدام  ة  املعدَّ الغرف  جلميع  ر  ُتوفَّ
وامل�ساحة  الهواء  املناخية، وخ�سو�سًا من حيث حجم  الظروف  ال�سحية، مع احلر�ش على مراعاة 

�سة لكلِّ �سجني والإ�ساءة والتدفئة والتهوية. الدنيا املخ�سَّ

الإن�سانية  الكرامة  بني  ال�سلة  وتفر�ش  واأو�سحها.  �سجن  باأيِّ  املتعلقة  اجلوانب  اأول  املادية  الظروف  ت�سكل 
البنى  فيها  تكون  التي  احلالت  يف  وخ�سو�سًا  �سديد،  بو�سوح  نف�سها  ال�سجون  يف  اللئق  العي�ش  وم�ستويات 
ر على العديد من اإدارات ال�سجون يف جميع  التحتية ال�ساملة لل�سجون وظروفها املادية مرتدية، وهو حتدٍّ يوؤثِّ

اأنحاء العامل.

لل�سجناء وحتقيق  تلبية الحتياجات الأ�سا�سية  اأعله، فاإنَّ الدول تتحمل م�سوؤولية خا�سة عن  اأنه كما ُذكر  بيد 
رفاههم حيث اإنَّ احلرمان من احلرية يعني التقوي�ش ب�سدة من قدرة ال�سجناء على القيام بذلك باأنف�سهم. ولهذا 
ال�سبب، بينت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان بكل و�سوح اأنَّ معاملة ال�سجناء معاملة اإن�سانية حترتم كرامتهم ل 
22( ولذا �سيتعني اأن يفح�ش اأيُّ تفتي�ش بعناية الظروف 



ميكن اأن تتوقف على املوارد املادية املتوافرة يف دولة ما.)
املادية يف ال�سجون كاأحد الأبعاد الأ�سا�سية للنوعية ال�ساملة حلياة ال�سجن. وينبغي األَّ توؤدي الظروف املادية اإىل 
تفاقم املعاناة املتاأ�سلة يف ال�سجن، واإمنا ينبغي ت�سكيلها على نحو يقلِّل اإىل اأدنى حد من الفوارق بني حياة ال�سجن 

واحلياة احلرة، مما ي�سهم يف اآفاق اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء عند الإفراج عنهم.

واإ�سافة اإىل اأحكام قواعد نيل�سون مانديل ب�ساأن اأماكن الحتجاز وال�سرف ال�سحي والنظافة ال�سحية وتوفري 
الطعام ومياه ال�سرب يف ال�سجون، فاإنَّ املبادئ الأ�سا�سية حتظى بالأهمية نف�سها فيما يخ�ش الظروف املادية. 
اتخاذ  اإىل  اأيِّ متييز. ويعني هذا احلاجة  املعي�سة اللئق دون  اأكرث حتديدًا، يجب كفالة م�ستوى  ومن زاوية 
تدابري منا�سبة لرعاية ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة بو�سائل منها، على �سبيل املثال، اإجراء تعديلت 

معقولة فيما يتعلق بال�سجناء ذوي الإعاقات. 
  3 نتائج متوقعة و20 موؤ�سرًا مقاِبًل

4- االأمن والنظام واالن�سباط

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 36
يجب احلفاظ على الن�سباط والنظام دون جتاوز احلد اللزم من القيود ل�سمان �سلمة الحتجاز 

دة التنظيم. وت�سيري �سوؤون ال�سجن باأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيِّ

)22(اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، الفقرة 4 من التعليق العام رقم 21 ب�ساأن املادة 10 املتعلقة باملعاملة الإن�سانية للأ�سخا�ش املحرومني من 

 .)HRI/GEN/1/Rev.6( حريتهم

15الف�سل الثاين املجاالت املوا�سيعية املعاَلة يف القائمة املرجعية  
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ي�سكل �سمان الحتجاز الآمن لل�سجناء اأحد العنا�سر الأ�سا�سية لأيِّ نظام لل�سجون. ويف اأيِّ �سجن يدار على نحو 
�سًا للنتهاكات.  م، تويل الإدارة اهتمامًا كبريًا اإىل الأمن والن�سباط. ويف الوقت نف�سه، ُيَعدُّ ذلك جماًل معرَّ منظَّ
ولذا، فاإنَّ من الأمور الأ�سا�سية ت�سكيل النظام الأمني على نحو ي�ساعد على خف�ش التوترات املتاأ�سلة يف بيئة اأيِّ 
�سجن واحلد من احتمال وقوع احلوادث العنيفة. وت�سري الأدلة اإىل اأنَّ اإحدى ال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لتحقيق 
هذا الهدف تكمن يف ال�ستثمار يف مفهوم الأمن الدينامي من خلل تعزيز العلقات الإيجابية بني ال�سجني 
واملوظف، و�سمان وجود ن�سبة كافية من املوظفني اإىل ال�سجناء، وحتويل طاقة ال�سجناء نحو الأن�سطة البّناءة، 

)


واإر�ساء نظام �سجون لئق ومتوازن.)23

م، فاإنَّ احتمال وقوع حالت �سراع وغريها من احلوادث الأمنية يظل قائمًا يف  وعلى الرغم من فوائد ما تقدَّ
ال�سجن، حيث ُيحتجز الأفراد �سد اإرادتهم، ب�سكل اأو باآخر. ويكت�سي توافر الكفاءة املهنية واملهارات اخلا�سة 
اإدارة ال�سجن وموظفيه  اإىل  التوجيه  اأهمية حا�سمة يف مثل تلك احلالت. وبغية تقدمي  لدى م�سوؤويل ال�سجن 
ب�ساأن كيفية الت�سرف اأو ال�ستجابة على النحو امللئم يف تلك الظروف، تت�سمن قواعد نيل�سون مانديل اأحكامًا 
وقيودًا حمددة تتعلق باأمور منها فر�ش اجلزاءات التاأديبية، مبا فيها احلب�ش النفرادي، وتفتي�ش الزنزانات 
والتفتي�ش اجل�سدي، وكذلك ا�ستخدام القوة واأدوات تقييد احلرية. ومما له اأهميته اأي�سًا اأنَّ القواعد ت�سع معايري 
عامة وا�سحة تنطبق على القيود والتدابري التاأديبية واجلزاءات، مثل مبادئ الإن�ساف والتنا�سب وامل�سروعية 
وال�سرورة. والأهمية الكبرية لهذه املبادئ توؤيدها بقوة النتائج التي تو�سلت اإليها البحوث التجريبية التي ت�سري 

م مرتبة ال�سعور بالإن�ساف وال�سرعية يف تقييم ال�سجناء لنوعية احلياة يف ال�سجن. اإىل تقدُّ

  6 نتائج متوقعة و42 موؤ�سرًا مقاِبًل
٥- نظام ال�سجن

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 4
اإىل  اأ�سا�سية  ب�سفة  يتهم  حرِّ من  الأ�سخا�ش  حرمان  تدابري  من  وغريها  احلب�ش  عقوبة  ترمي   -1
حماية املجتمع من اجلرمية واحلدِّ من حالت معاودة الإجرام. ول �سبيل اإىل حتقيق هذين الغر�سني 
اإلَّ اإذا ا�سُتخدمت فرتة احلب�ش للو�سول،  قدر امل�ستطاع، اإىل �سمان اإعادة اإدماج اأولئك الأ�سخا�ش يف 
نون من العي�ش معتمدين على اأنف�سهم يف ظلِّ احرتام القانون. املجتمع بعد اإطلق �سراحهم، بحيث يتمكَّ

التعليم  ر  توفِّ اأن  ة  املخت�سَّ وال�سلطات  ال�سجون  لإدارات  ينبغي  الغر�ش،  ذلك  حتقيق  اإىل  �سعيًا   -2
والتدريب املهني والعمل، ف�سًل عن الأ�سكال الأخرى من امل�ساعدة املنا�سبة واملتاحة، مبا يف ذلك اأ�سكال 
امل�ساعدة ذات الطابع الإ�سلحي والأخلقي والروحي والجتماعي وال�سحي والريا�سي. وينبغي تقدمي 

جميع هذه الربامج والأن�سطة واخلدمات مبا يتما�سى مع مقت�سيات املعاملة الفردية لل�سجناء.

كما تبنيِّ القاعدة 4 من قواعد نيل�سون مانديل بو�سوح، من الأهمية مبكان ح�سر ال�سجن يف احلرمان من 
احلرية اإذا اأريد لل�سجون اأن ت�ساهم باإيجابية يف حماية املجتمع من اجلرمية. ذلك اأنَّ الغالبية العظمى من 
امل�سائل  لي�ش كافيًا ملعاجلة خمتلف  وال�سجن يف حد ذاته  نهاية املطاف،  اإىل املجتمع يف  ال�سجناء �سيعودون 

لع على املزيد من املعلومات والإر�سادات ب�ساأن مفهوم الأمن الدينامي، انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،  )23(للطِّ

كتيب ب�ساأن الأمن الدينامي واملعلومات ال�ستخبارية يف ال�سجون، �سل�سلة كتيبات العدالة اجلنائية )فيينا، 2015(.



الف�صل الأولالف�صل الأول

املتعلقة باإعادة الإدماج الجتماعي التي عادًة ما يواجهها ال�سجناء. ولتلفي عودة هوؤلء ال�سجناء اإىل الإجرام، 
ر لهم فر�ش احل�سول على املعارف واملهارات التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف الندماج جمددًا بنجاح  ينبغي اأن توفَّ
بعد الإفراج عنهم. وهذا املبداأ را�سخ اأي�سًا يف العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية مبا يجعله 
( ويف حني ينبغي اأن ُتكفل هذه املعاملة جلميع ال�سجناء املحكوم عليهم، ينبغي اأن 



ملِزمًا للدول الأطراف فيه.)24
تتاح فر�ش مت�ساوية للمحبو�سني احتياطيًّا ومن هم قيد املحاكمة لل�سطلع بن�ساط هادف.

اأن توفر ال�سجون جمموعة من الربامج  اأوًل، ينبغي  ُبعدْين رئي�سيني لنظام ال�سجون التاأهيلي.  وميكن متييز 
لل�سجناء،  الفعلية  بالحتياجات  رهنًا  والأن�سطة،  الربامج  هذه  ت�سمل  اأن  ويجوز  ال�سجناء.  لفائدة  والأن�سطة 
الربامج التثقيفية اأو التدريب املهني اأو برامج العمل؛ وتدخلت الرعاية ال�سحية العقلية و/اأو البدنية؛ والعلج 
من تعاطي مواد الإدمان؛ ودورات معاجلة ال�سلوك الإجرامي؛ والأن�سطة الثقافية والدينية والرتفيهية. وت�ساعد 
برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون ال�سجناء على )اأ( تعزيز �سعورهم بقيمتهم وكفاءتهم الذاتيتني، وهو ما متيل 
املوؤ�س�سات املغلقة اإىل تقوي�سه؛ )ب( معاجلة الأ�سباب اجلذرية التي رمبا تكون قد اأ�سهمت يف اجتاههم نحو 
الإجرام؛ )ج( تطوير املعارف واملهارات وال�سلوكيات ال�سرورية لإعادة توطينهم بنجاح بعد الإفراج عنهم. 
عوا على ذلك. وينطوي  ثانيًا، ينبغي اأن يكون ال�سجناء قادرين على �سون الت�سال بالعامل اخلارجي، واأن ُي�سجَّ
اأن  اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء وكذلك الأ�سخا�ش واملوؤ�س�سات التي ميكن  هذا على احلفاظ على العلقات مع 

ت�ساعدهم يف م�سعاهم للعودة اإىل املجتمع.

اء، مبا يف ذلك الت�سال بالعامل اخلارجي، اأمر اأ�سا�سي اأي�سًا من اأجل احلد  واأخريًا، فاإنَّ اإر�ساء نظام �سجون بنَّ
 )

من الفوارق بني حياة ال�سجن واحلياة احلرة قدر الإمكان. وهذا مبداأ اأ�سا�سي يف قواعد نيل�سون مانديل،)25
اإىل جانب حرمانهم من حريتهم، يحتفظون بن�سيبهم من  ال�سجناء،  اأنَّ  التي مفادها  د احلقيقة  وهو يج�سِّ

حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

  7 نتائج متوقعة و40 موؤ�سرًا مقاِبًل

6- الرعاية ال�سحية

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 24 )1(
تتوىلَّ الدولة م�سوؤولية توفري الرعاية ال�سحية لل�سجناء. وينبغي اأن يح�سل ال�سجناء على نف�ش م�ستوى 
الرعاية ال�سحية املتاح يف املجتمع، وينبغي اأن يكون لهم احلقُّ يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية 

انًا ودون متييز على اأ�سا�ش و�سعهم القانوين. ال�سرورية جمَّ

ُيَعدُّ توفري الرعاية ال�سحية يف ال�سجون عن�سرًا حا�سمًا يف اإدارة ال�سجون لأ�سباب خمتلفة. فمن ناحية اأوىل، 
ينطبق احلق يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سحة البدنية والعقلية، على النحو الوارد يف العهد اخلا�ش 

)24(انظر املادة 10 )3( من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(: "يجب اأن يراعي 

نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معاملة يكون هدفها الأ�سا�سي اإ�سلحهم واإعادة تاأهيلهم الجتماعي".
)25(القاعدة 5 )1(.

17الف�سل الثاين املجاالت املوا�سيعية املعاَلة يف القائمة املرجعية  
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( وثانيًا، مييل الو�سع ال�سحي 


باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، على اجلميع، مبن فيهم ال�سجناء.)26
العام لل�سجناء اإىل اأن يكون اأ�سواأ ن�سبيًّا من مثيله لدى املجتمع املحلي، ويزداد انت�سار الأمرا�ش العقلية وتعاطي 
مواد الإدمان والأمرا�ش املعدية، مثل فريو�ش نق�ش املناعة الب�سرية وال�سل والتهاب الكبد، بني ال�سجناء. وثالثًا، 
اإىل  ال�سجون  يف  املوجودة  ال�سحية  امل�ساكل  نقل  اإىل  ال�سجون  يف  ال�سحية  امل�سائل  معاجلة  اإهمال  يوؤدي  قد 
باأنَّ  اأُِقرَّ  ال�سياق،  هذا  ويف  ال�سجون.  اإىل  املجتمعية  ال�سحية  امل�ساكل  دخول  باإمكانية  اأ�سوًة  الأو�سع،  املجتمع 
ا اإىل حد كبري فح�سب،  نق�ش اخلدمات ال�سحية امللئمة يف ال�سجون ل يعيق اإعادة اإدماج ال�سجناء اجتماعيًّ

دة للحياة يف ال�سجون واملجتمع املحلي. اإذ ينطوي اأي�سًا على خماطر انت�سار الأمرا�ش املعدية والأمرا�ش املهدِّ

وملا كان الواجب الرئي�سي لدوائر خدمات الرعاية ال�سحية يتمثل يف علج ال�سجناء بو�سفهم مر�سى، فاإنَّ لهذه 
الدوائر دورًا مميزًا يف ال�سجون ل يكون الوفاء به وا�سحًا دائمًا. فاإىل جانب التحديات املتعلقة بالبنية التحتية 
لعيادات ال�سجون وما يتاح لها من معدات ولوازم طبية، فاإنَّ الطبيعة املعقدة ملهمتها قد ترتبط اأي�سًا باحلاجة 
اإىل التم�سك مببادئ اآداب مهنة الطب. وي�سمل ذلك، على �سبيل املثال، ال�ستقللية الإكلينيكية لخت�سا�سيي 
الرعاية ال�سحية ب�ساأن القرارات املتعلقة بال�سحة و�سرية املعلومات الطبية، ولكنه ي�ستثني م�ساركتهم يف امل�سائل 
اأحكامًا  مانديل  نيل�سون  قواعد  وتت�سمن  لل�سجناء.  ال�سحية  بالحتياجات  ذلك  يرتبط  ما  بقدر  اإلَّ  الأمنية، 
لة ب�ساأن الأمور الواردة اأعله، وذلك ل�سمان قيام اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية مبا يلي )اأ( اإحداث اأثر  مف�سَّ
اإيجابي على نوعية احلياة يف ال�سجون؛ )ب( حماية اأو حت�سني ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء، مع اإيلء عناية 
اإعادة  جناح  اآفاق  يف  امل�ساهمة  )ج(  ال�سحية؛  الرعاية  جمال  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  لل�سجناء  خا�سة 

الندماج الجتماعي لل�سجناء؛ )د( التوثيق املتفطن حلالت التعذيب اأو �سوء املعاملة و/اأو الإبلغ عنها.

  5 نتائج متوقعة و34 موؤ�سرًا مقاِبًل

7- موظفو ال�سجن

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 74 )1(
ف ح�سن اإدارة  حتر�ش اإدارة ال�سجون على انتقاء موظفيها على اختلف درجاتهم بكل عناية، اإذ يتوقَّ

ال�سجن على نزاهتهم واإن�سانيتهم وكفاءتهم املهنية واأهليَّتهم ال�سخ�سية للعمل.

 قواعد االأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديال(

القاعدة 77
وا مهامهم على نحو يجعل منهم  فوا واأن يوؤدُّ يتعنيَّ على كل موظفي ال�سجون يف جميع الأوقات اأن يت�سرَّ

قدوًة طيبًة لل�سجناء ومو�سَع احرتامهم.

األف )د-21(.  العامة 2200  والثقافية، قرار اجلمعية  والجتماعية  القت�سادية  الدويل اخلا�ش باحلقوق  العهد  املادة 12 من  )26(انظر 

وانظر اأي�سًا جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14 ب�ساأن ق�سايا جوهرية نا�سئة عن تنفيذ العهد الدويل اخلا�ش 
باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية )E/C.12/2000/4(، الذي يو�سح اأنَّ احلق يف ال�سحة ينطوي على التزام الدول الأطراف ب�"عدم منع 
اإتاحة فر�ش متكافئة جلميع الأ�سخا�ش، مبن فيهم ال�سجناء واملحتجزون )...( للح�سول على اخلدمات ال�سحية الوقائية والعلجية  اأو تقييد 

نة". وامل�سكِّ



19الف�صل الأولالف�صل الأول الف�صل الأول

بال�سجناء، بحيث  ات�سال م�ستمر  لل�سجون. فهم على  اأيِّ نظام  اأهم عن�سر من عنا�سر  ال�سجن  اإنَّ موظفي 
اإنَّ تفاعلهم مع ال�سجناء هو املجال الذي ُيفرت�ش اأن تتجلى فيه املبادئ الأ�سا�سية لقواعد نيل�سون مانديل، 
وعلوة  ال�سجناء.  باحتياجات  والهتمام  التمييز  وعدم  والت�ساق  والإن�ساف  الإن�سان  كرامة  احرتام  اأي: 
ال�سلمة والأمن  اأ�سا�سي يف كفالة  له دور  ال�سجناء  اإيجابية جتاه العلقات مع  التحلي بروح  فاإنَّ  على ذلك، 
الأمر  يتعلق  اأهمية حا�سمة عندما  ال�سجن  ملوظفي  فاإنَّ  ولذلك،  املعنيني.  فيه م�سلحة جميع  ملا  ال�سجون  يف 
لوا اأحد املجالت الرئي�سية التي تهم اأيَّ نظام   بفهم نوعية احلياة يف ال�سجن وحت�سينها، ويجب من ثمَّ اأن ي�سكِّ

للر�سد والتفتي�ش. 

ولكي ي�سطلع موظفو ال�سجون بعملهم امل�سني بطريقة مهنية ومبا يتما�سى مع املعايري الدولية الدنيا، هناك 
�سرطان رئي�سيان يجب الوفاء بهما. اأوًل، يجب اأن يحظى موظفو ال�سجون ببيئة تدعم املهنية واحرتام الكرامة 
الإن�سانية. وي�سمل ذلك الهتمام بتوفري املوارد الكافية اإىل جانب تلبية احتياجات موظفي ال�سجون وحقوقهم. 
دين باملعارف واملهارات، واأن يتحلوا بالروح املنا�سبة من اأجل تلبية  وثانيًا، ينبغي اأن يكون موظفو ال�سجون مزوَّ
�ش عمليات التفتي�ش  التوقعات واملعايري ال�سلوكية التي ترتئيها قواعد نيل�سون مانديل. ولذلك، ُيفرت�ش اأن تكرِّ

الداخلية الوقت الكافي لفح�ش �سروط اخلدمة وكذلك توظيف موظفي ال�سجون واختيارهم وتدريبهم.

  4 نتائج متوقعة و22 موؤ�سرًا مقاِبًل

19الف�سل الثاين املجاالت املوا�سيعية املعاَلة يف القائمة املرجعية  
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كما ُذكر اأعله، تتاألف القائمة املرجعية من �سبعة ف�سول ت�سم ما جمموعه )اأ( 36 بيانًا اإيجابيًّا )ي�سار اإليها 
بالنتائج املتوقعة( يجب اأن ت�سعى ال�سجون اإىل حتقيقها؛ و)ب( قائمة من 241 موؤ�سرًا �ست�ساعد يف حتديد 
ل املوؤ�سراُت  ما اإذا كانت النتائج املتوقعة قد حتققت، اأو ما اإذا كان يجري اإحراز تقدم نحو حتقيقها. وُت�سكِّ

الأ�سا�َش املنهجي للقائمة املرجعية. 
27( ويف �سياق القائمة املرجعية، ترتبط 



واملوؤ�سر هو "معلومات تبني حالة اأو م�ستوى �سيء اأو حدث اأو ن�ساط".)
املوؤ�سرات ارتباطًا منهجيًّا باأحكام حمددة يف قواعد نيل�سون مانديل و/اأو املعايري والقواعد الدولية الأخرى 
ت�سنيفية(  و�سفية،  )�سردية،  نوعية  املرجعية  القائمة  هذه  يف  امل�ستخدمة  املوؤ�سرات  ومعظم  ال�سلة.  ذات 
الوقائع(،  اإىل  )ي�ستند  مو�سوعي  وبع�سها  املئوية(.  والن�سب  بالأرقام  عنها  )املعربَّ  الكمية  املوؤ�سرات  بعك�ش 
( وقد ت�سمل اأ�ساليب جمع املعلومات اأو البيانات 



بينما البع�ش الآخر ذاتي )ي�ستند اإىل الأحكام التقديرية(.)28
يف �سياق عمليات التفتي�ش الداخلية ما يلي: 

 املقابلت مع املوظفني
اختيار  ويتوقف  التفتي�سية.  الزيارات  اأثناء  امل�ستخدمة  املعلومات  جمع  اأ�ساليب  اأهم  املقابلت   متثِّل 
ال�سجن وموظفوه  اإدارة  التي يحتاجها املفت�سون. ومتثِّل  من جُترى معهم املقابلت على نوع املعلومات 
املتحاورين الرئي�سيني يف عمليات التفتي�ش الداخلية. وهناك جهات فاعلة اأخرى ُتَعدُّ من ال�سركاء املهمني 
الجتماعيني  والأخ�سائيني  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  ال�سجون، مثل  التي جُترى يف  املقابلت  يف 

مي اخلدمات. وعلماء النف�ش واملمثلني الدينيني ومقدِّ
 املقابلت مع ال�سجناء

 نظرًا للأ�سباب املذكورة اأعله، ل جُترى املقابلت مع ال�سجناء، وهم ال�سركاء الرئي�سيون فيما يخ�ش 
اآليات التفتي�ش اخلارجية، بطريقة منهجية يف �سياق عمليات التفتي�ش الداخلية. ومن الوا�سح اأنَّ هذا 
يوؤثر على نوعية التقييم لأنَّ العديد من امل�سائل التي تتناولها القائمة املرجعية تتطلب الوقوف على منظور 
ال�سجناء بالدرجة نف�سها. ولذلك ُيقرتح فيما يتعلق بعمليات التفتي�ش الداخلية اأن تو�سع ا�ستبيانات غري 
املعلومات  ُت�ستخدم  بحيث  التفتي�سية،  الزيارة  قبل  ال�سجناء طواعية  ئها  يعبِّ اأ�سحابها،  لهوية  نة  مت�سمِّ
لع على مثال ل�ستق�ساءات ال�سجناء امل�ستخدمة يف اإنكلرتا  الناجتة خلل الزيارة )انظر املرفق للطِّ
لل�سجناء  ميكن  ذلك،  على  وعلوة  ال�سمالية(.  واأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  باململكة  وويلز، 

)27(مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، موؤ�سرات حقوق الإن�سان: دليل للقيا�ش والتنفيذ )HR/PUB/12/5(، ال�سفحة 171.

لع على املزيد ب�ساأن هذه الفئات، انظر ال�سفحتني 14 و15 من املرجع نف�سه. )28(للطِّ

 ثالثًا-   كيفية ا�ستخدام القائمة 
املرجعية



الف�صل الأولالف�صل الأول تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال22

التوا�سل مع املفت�سني الداخليني اأثناء التفتي�ش طلبًا لإجراء مقابلة. ويف تلك احلالت، ومع اإيلء العتبار 
الواجب ملبداأ "عدم الإ�سرار"، ينبغي للمفت�سني الداخليني التحدث اإىل هوؤلء ال�سجناء.

 ا�ستعرا�ش الوثائق الداخلية
 )



ًل مللفات ال�سجناء،)29  لهذا امل�سدر من م�سادر املعلومات اأهمية كبرية، وهو ي�سمل ا�ستعرا�سًا مف�سَّ
التفتي�ش  وعمليات  التقييدية  والتدابري  التاأديبية  بالإجراءات  املتعلقة  ال�سجلت  اأو  القيود  مبا يف ذلك 
بالإطار  املت�سلة  الوثائق  ي�سمل  النارية. كما  والأ�سلحة  القوة  وا�ستخدام  الزنزانات،  وتفتي�ش  اجل�سدي 
القانوين والإجرائي والتنظيمي املنطبق على موؤ�س�سة ال�سجن، مثل اإجراءات الت�سغيل املوحدة وخطط 

التوظيف والتقارير اليومية وخطط التدريب.

 املعاينة
 يوفر وجود املفت�سني الداخليني يف ال�سجون فر�سة ملراقبة وفح�ش اجلوانب والأجزاء ذات ال�سلة من 
)عيادات(  وعيادة  امل�سرتكة،  والأماكن  الزنزانات  يف  املادية  والظروف  التحتية  البنى  مثل  ال�سجن، 
اخلا�سعني  بال�سجناء  يتعلق  فيما  امل�ستخدمة  واملباين  الور�ش،  ومرافق  املق�سف،  اأو  واملطبخ  ال�سجن، 
يف  الرئي�سية  العمليات  م�ساهدة  اأي�سًا  املعاينة  ت�سمل  اأن  �سرورة  اأهميته  له  ومما  تاأديبية.  جلزاءات 
الهواء  يف  املماَر�سة  اأو التمارين  ال�سجناء،  ا�ستقبال  اأو  والأمن،  بال�سلمة  املتعلقة  تلك  مثل  ال�سجن، 

الطلق، اأو التدريب و/اأو العمل املهني.

 القيا�سات املادية
 قد يتطلب تقييم بع�ش ال�سروط اإجراء قيا�سات مادية. وي�سمل ذلك، على �سبيل املثال، حجم الزنزانات 

والنوافذ يف الزنزانات واحلرارة والتهوية.

 ا�ستعرا�ش التقارير اخلارجية

اإعداد تقارير قد تكون حا�سمة  التي قد تتوىل  الفاعلة اخلارجية  هناك جمموعة متنوعة من اجلهات 
الأهمية من اأجل الو�سول اإىل فهم كامل للحالة يف ال�سجون، مبا يف ذلك اآليات التفتي�ش اخلارجية مثل 
الآليات الوقائية الوطنية مبوجب اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، وكذلك منظمات املجتمع املدين اأو املوؤ�س�سات الأكادميية اأو و�سائط الإعلم.

الفح�ش  بتقنيات  م�سحوبًا  اأعله،  املذكورة  املعلومات  جمع  لأ�ساليب  ال�سامل  التطبيق  يتيح  اأن  وُيفرت�ش 
وت�ستخدم  املوؤ�سرات.  ل�ستيفاء  احلايل  املدى  حتديد  الداخليني  للمفت�سني  املتعاك�ش،  والتدقيق  النتقادي 
القائمة املرجعية مزيجًا من النقاط والو�سف ال�سردي لتحقيق هذا الغر�ش. ويف حني ت�سري النقاط اإىل نتيجة 
م التعليقات موجزًا  عامة تقريبية، يتيح ق�سم منف�سل للتعليقات موا�سلة �سقل تلك النتيجة. وُيفرت�ش اأن تقدِّ

مقت�سبًا حلالة الإجناز الرئي�سية، وبخا�سة فيما يتعلق مب�ساكل التطبيق. 

ومن خلل دمج النقاط والتعليقات فيما يخ�ش جميع املوؤ�سرات املتعلقة بنتيجة متوقعة، لن يتمكن املفت�سون 
ا�ستبانة  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  النظر  قيد  بالنتيجة  املتعلق  الإجناز  ب�ساأن  اأويل  بيان  اإعداد  من  الداخليون 
الأ�سا�ش  وال�ستنتاجات  البيانات  هذه  �ست�سكل  ثمَّ  ومن  الرئي�سية.  التغيري  �سبل  وكذلك  الرئي�سية  التحديات 

لتقريرهم وتو�سياتهم.

لع على امللفات الطبية لل�سجناء، انظر التعليمات املنهجية يف الق�سم 6 من الف�سل الثاين ب�ساأن  لع على القيود املنطبقة على الطِّ )29(للطِّ

الرعاية ال�سحية.
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منهجية عمليات تفتي�ش الرعاية ال�سحية يف ال�سجون
يختلف تفتي�ش الرعاية ال�سحية يف ال�سجون عن تفتي�ش املجالت الأخرى، لأنه )اأ( يتطلب مفت�سني من اأ�سحاب 
املعارف الطبية والكفاءات املتخ�س�سة؛ )ب( يثري حتديات اأخلقية فيما يتعلق بالدور املميز لخت�سا�سيي 
لعهم على بيانات طبية �سرية. وبوجه عام، تكون اآليات التفتي�ش اخلارجية  الرعاية ال�سحية يف ال�سجون واطِّ
نها من الت�سدي لتلك التحديات ب�سبب تكوينها )ت�سمل عادًة خبريًا طبيًّا( وكذلك، ب�سفة  يف و�سع اأف�سل ميكِّ
خا�سة، ا�ستقللها عن نظام ال�سجون. ومن ناحية اأخرى، ل ت�سمل عمليات التفتي�ش الداخلية بال�سرورة اخلربة 
خطرية  عقبة  ا�ستقلليتهم  عدم  وي�سكل  ال�سجن.  اإدارة  داخل  من  مب�سوؤولني  اأ�سا�سًا  فيها  وي�ستعان  الطبية، 
ال�سخ�سية  الطبية  امللفات  لع على  الطِّ الطبية، ومينعهم من  املعلومات  ب�سرية  املتعلقة  ال�سمانات  يف �سوء 
ا يف عمليات تفتي�ش ال�سجون،  لل�سجناء. ويف الوقت نف�سه، ت�سكل الرعاية ال�سحية يف ال�سجون عن�سرًا مهمًّ
مة اإذا ا�سُتبعد املو�سوع بالكامل. مبا فيها عمليات التفتي�ش الداخلية التي �ستفقد قدرًا كبريًا من املعلومات القيِّ

ويف �سوء ما �سبق، يجوز النظر يف النهجني التاليني اإزاء اإدراج الرعاية ال�سحية يف ال�سجون، بدرجات متفاوتة، 
يف عمليات التفتي�ش الداخلية:

  النوع الأول: اإجراء التفتي�ش الداخلي على يد م�سوؤولني من داخل اإدارة ال�سجن دون م�ساركة عاملني يف 
املجال الطبي م�ستقلني عن اإدارة ال�سجن. 

ما،  اإىل حد  التي ميكن،  ال�سجن على اجلوانب  ال�سحية يف  الرعاية  تفتي�ش  يقت�سر  ويف هذه احلالة، 
لع على امللفات الطبية ال�سخ�سية. بيد اأنه بالنظر اإىل  تقييمها دون احلاجة اإىل اخلربة الطبية اأو الطِّ
ز كثريًا التقييمات التي �سُتجرى حتى  اأنَّ امتلك فريق التفتي�ش خلربة طبية متخ�س�سة من �ساأنه اأن يعزِّ

ل بقوة.  لتلك اجلوانب املحدودة، فاإنَّ اخليار الثاين هو املف�سَّ

يف  عاملني  مب�ساركة  ال�سجن  اإدارة  داخل  من  م�سوؤولني  يد  على  الداخلي  التفتي�ش  اإجراء  الثاين:    النوع 
املجال الطبي م�ستقلني عن اإدارة ال�سجن )منتدبني من وزارة ال�سحة مثًل(. 

يقيِّم اخلبري  بينما  العامة،  تقييم اجلوانب  نه من  و�سع ميكِّ التفتي�ش يف  فريق  يكون  ويف هذه احلالة، 
)30( ومن �ساأن 

 )(.لع على امللفات الطبية الطبي على نحو م�ستقل اجلوانب التي تتطلب خربة طبية والطِّ
مثل ذلك النهج اأن يتيح لفريق التفتي�ش اأن يغطي جمال الرعاية ال�سحية يف ال�سجون تغطية �ساملة.

منهجية تفتي�ش اإدارة املوارد الب�سرية يف ال�سجون

هة اأكرث اإىل الإدارة املركزية  هناك العديد من اأحكام قواعد نيل�سون مانديل املتعلقة مبوظفي ال�سجون املوجَّ
لل�سجون بحيث اإنها قد ل تقع �سمن نطاق �سيطرة اإدارات فرادى ال�سجون. وعليه، رهنًا بال�سياق الوطني، قد 
ل يلزم فح�ش جميع املوؤ�سرات الواردة اأدناه اأثناء عمليات التفتي�ش الداخلية لفرادى ال�سجون. ومع ذلك، فقد 
التي قد تقع حتت م�سوؤولية الإدارة املركزية لل�سجون نظرًا  الب�سرية  باإدارة املوارد  اأُدرجت اجلوانب املتعلقة 
لأهميتها بالن�سبة اإىل اإجراء تقييم �سامل ملدى المتثال لقواعد نيل�سون مانديل، وذلك من اأجل اإجراء املزيد 

من عمليات التفتي�ش وامل�ساورات على م�ستوى املقر، ح�سب القت�ساء.

لع عليها خبري الرعاية ال�سحية، �سواء امل�ستمدة من ملفات طبية فردية اأو عن طريق  )30(تتطلب ال�سرية الطبية األَّ ُتدرج اأيُّ معلومات يطَّ

املقابلت مع ال�سجناء اأو اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية يف ال�سجن، يف تقرير التفتي�ش الداخلي بقدر ما يكون من �ساأن تلك املعلومات اإتاحة حتديد 
هوية فرادى ال�سجناء.

23الف�سل الثالث القائمة املرجعية ا�ستخدام  كيفية 
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 رابعًا-   القائمة املرجعية لتقييم 
 مدى المتثال لقواعد

 نيل�سون مانديل

١- املبادئ االأ�سا�سية للمعاملة

النتيجة املتوقعة ١-١:
لة كب�سر. ُيعاَمل ال�سجناء باالحرتام الواجب لكرامتهم املتاأ�سِّ

     
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

1-1-1 يوجد وعي لدى اإدارة/موظفي ال�سجن باأهمية اإقامة علقات اإيجابية بني ال�سجناء 
1واملوظفني على اأ�سا�ش من الحرتام والإن�ساف.

ا   نعم    لجزئيًّ
التعليقات:

1-1-2 يخ�سع جميع موظفي ال�سجن للتدريب على مهارات التوا�سل وال�سلوكيات الداعمة 
76 )1(لحرتام كرامة الإن�سان.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-1-3 تطبق اإدارة ال�سجن �سيا�سة تقوم على عدم الت�سامح مطلقًا مع �سوء  �سلوك املوظفني 
1وما يبدونه من �سوء معاملة.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:
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)31(                    .11-1-4 تتابع اإدارة ال�سجن ال�سكاوى املتعلقة ب�سوء  ال�سلوك و�سوء املعاملة
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-1-5 ت�سري املعلومات الواردة من ال�سجناء اإىل وجود �سعور لدى نزلء ال�سجن مبعاملتهم 
1معاملة عادلة ومت�ساوية . 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-1-6 التقارير واملعلومات امل�ستقاة من م�سادر خارجية )مثل عمليات التفتي�ش اخلارجية 
1ومنظمات املجتمع املدين وو�سائط الإعلم( توؤكد ما ُذكر اأعله.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ١-٢: 
يعاَمل ال�سجناء من دون متييز، وُتلبَّى احتياجات الفئات اخلا�سة من ال�سجناء.

     
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

1-2-1 تتوخى اإدارة ال�سجن اليقظة جتاه اأيِّ اأمناط متييزية �سد ال�سجناء و/اأو  فئات من 
2 )1(ال�سجناء اأو موظفي ال�سجن.)32(

ا   نعم    لجزئيًّ
التعليقات:

لعون على ال�سيا�سات ذات ال�سلة وُيبدون وعيًا مببداأ امل�ساواة يف  1-2-2 موظفو ال�سجن مطَّ
املعاملة وعدم التمييز. 

 2 
)1 و2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لع على �سوء ال�سلوك فيما يتعلق بال�سجناء، مبا يف ذلك فر�ش اجلزاءات التاأديبية، انظر النتيجة املتوقعة 2-4.  )31(للطِّ

)32(من زاوية اأكرث حتديدًا، حتظر القاعدة 2 )1( من قواعد نيل�سون مانديل التمييز ا�ستنادًا اإىل الأ�س�ش التالية: العرق اأو اللون اأو اجلن�ش اأو اللغة اأو الدين، اأو الراأي ال�سيا�سي اأو 

غري ال�سيا�سي، اأو املن�ساأ القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد اأو اأيِّ و�سٍع اآخر.
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ا. 2 )2(1-2-3 املبادرة اإىل ا�ستبانة وم�ساعدة ال�سجناء الذين قد يتطلبون اهتمامًا اأو دعمًا خا�سًّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-2-4 ي�ستفيد ال�سجناء غري ال�ُمحاَكمني من نظام خا�ش متا�سيًا مع افرتا�ش براءتهم.                                                                                                  
)33(                                                                                                                                         

 111
)3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-2-5 ُتراعى الحتياجات اخلا�سة للمراأة وكون درجة خطورتها اأقل عمومًا �سمن نظام 
خمتلف لفائدة ال�سجينات.

 1(  2
و2()34(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5 )2(1-2-6 توجد ترتيبات وتعديلت معقولة لفائدة ال�سجناء ذوي الإعاقات. 
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-2-7 مُتنح المتيازات لل�سجناء على اأ�سا�ش معايري وا�سحة من�سو�ش عليها يف �سيا�سات 
ال�سجن.

 )1( 2
و95


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لإعداد  لل�سجناء  الكتابة  اأدوات  )توفري  و4-3-2  القانونية(،  امل�سورة  على  )احل�سول  و3-3-2  والتهم(،  الحتجاز  اأ�سباب  ب�ساأن  )املعلومات   2-1-2 املوؤ�سرات  اأي�سًا  )33(انظر 

دفاعهم(، و5-3-1 )فر�ش امل�ساركة يف نظام ال�سجن(، و5-3-2 )اللتحاق الطوعي بربامج العمل(.
لة ب�ساأن اإدارة ال�سجن املراعية للعتبارات اجلن�سانية فيما يتعلق بجملة اأمور، منها الت�سنيف، والأمن والأمان،  م قواعد بانكوك اإر�سادات مف�سَّ )34(انظر اأي�سًا قواعد بانكوك. تقدِّ

وخدمات الرعاية ال�سحية العقلية والبدنية، وال�سجينات ذوات الحتياجات اخلا�سة )مثل احلوامل والأمهات املر�سعات والأمهات اللواتي يرافقهن اأطفالهن(. 

27الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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النتيجة املتوقعة ١-3:
َمُن �سالمة كل �سخ�ش يف ال�سجن، مبن يف ذلك  ال�سجناء واملوظفون ومقدمو اخلدمات والزوار.        ُت�سْ

    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

دة بعدد كاف من املوظفني نهارًا وليًل لإتاحة الرقابة الكافية وفقًا لفئة  1-3-1 ال�سجون مزوَّ
)35(                                                                                                           .ال�سجن الأمنية

 1 
و12 )2(

ا   نعم    لجزئيًّ
تعليقات ) نهارًا(:                                  تعليقات )ليًل(:

11-3-2 يرتدي موظفو ال�سجن ملب�ش اأو يحملون رموزًا متيزهم بو�سوح عن ال�سجناء.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

مع  بالتعامل  املتعلقة  والإجراءات  ال�سيا�سات  ب�ساأن  تدريبًا  ال�سجن  موظفو  يتلقى   3-3-1
العنف بني ال�سجناء، مبا يف ذلك ب�ساأن الأ�سباب اجلذرية. 

1 و76 
)1()ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

يتخذها  التي  اللحقة  والإجراءات  ال�سجناء  بني  فيما  العنف  حالت  جميع  ُتوثَّق   4-3-1
موظفو ال�سجن. 

1 
و8 )و(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

مو اخلدمات اخلارجيون باأنَّ باإمكانهم اأداء واجباتهم يف ال�سجن على نحو  1-3-5 يفيد مقدِّ
1اآمن وفعال. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)35(انظر اأي�سا املوؤ�سر 4-1-4 )ممار�سة موظفي ال�سجن لل�سيطرة الفعالة(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

املحاولت،  ذلك  يف  مبا  ال�سجن،  يف  النتحار  اأو  النف�ش  اإيذاء  حالت  جميع  ُتوثَّق   6-3-1
والإجراءات اللحقة التي يتخذها موظفو ال�سجن اأو الرعاية ال�سحية. 

 1 
و8 )و(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ا�ست�سواب  ملدى   متاأنية  درا�سة  بعد  مهاجع  اأو  م�سرتكة  زنزانات  ال�سجناء  ُيوَدع   7-3-1
اختلط بع�سهم ببع�ش. 

 1 
و12 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

تدابري  ذلك  بال�سلمة، مبا يف  تتعلق  وبروتوكولت  وتدابري  للإخلء  توجد خطط   8-3-1
1وبروتوكولت ال�سلمة من احلرائق،  وتكون اإدارة ال�سجن واملوظفون املعنيون مطلعني عليها.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ١-4:
اإذا تعذر ذلك،  اأو،  ُيف�سل ال�سجناء من فئات معينة بع�سهم عن بع�ش باإيداعهم �سجوناً منف�سلة 

اأجزاء منف�سلة كليًّا من ال�سجن.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

11 )اأ(1-4-1 ُتف�سل ال�سجينات عن ال�سجناء. 
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ل ال�سجناء غري املحاَكمني عن ال�سجناء املدانني.  11 )ب(1-4-2 ُيف�سَ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

29الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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11 )د(1-4-3 ُيف�سل ال�سجناء الأحداث )اأقل من 18 �سنة( عن ال�سجناء البالغني.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ١-٥:
ي�ستند التوزيع واملعاملة اإىل تقييم فردي لدرجة خطورة كل �سجني واحتياجاته )الت�سنيف(

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

ي�سكلها  التي قد  لتقييم املخاطر  باأ�سرع ما ميكن  ُي�سنَّف كل �سجني حمكوم عليه   1-5-1
93 )1(ذلك ال�سجني وت�سميم برنامج املعاملة املنا�سب. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-5-2 تراعي فرادى التقييمات امل�سطَلع بها لت�سنيف ال�سجناء العوامل املت�سلة بجرائمهم 
وخلفياتهم ال�سخ�سية. 

 )1( 93
و94


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اأقل  �سجن معني يف ظل  لنظام  ال�سجني  اإخ�ساع  اأ�سا�ش  الفردية  التقييمات  ل  ُت�سكِّ  3-5-1
الظروف ال�سرورية تقييدًا. 

3 و36 
و89 

)1 و2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ب�سورة  املقاِبلة  التوزيع  وقرارات  والحتياجات  املخاطر  تقييمات  نتائج  ُت�ستعر�ش   4-5-1
منتظمة.

3 
و92 )3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

التاأهيل  باإعادة  املت�سلة  العوامل  التوزيع  قرارات  د  جت�سِّ الأمن،  اإىل  اإ�سافة   5-5-1 
)36(                                                                                                                                     .وال�سعف )مثل احتياجات املعاملة(

 )2( 2
و89 

)1 و2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2)37(1-5-6 ُتدمج اجلوانب اجلن�سانية باإحكام يف ت�سنيف ال�سجينات. 
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ١-6:
اأثناء االحتجاز وحاالت  الوفاة  ال�سجناء وكذلك حاالت  باإ�ساءة معاملة  املتعلقة  تخ�سع االدعاءات 

االختفاء واالإ�سابات اخلطرية لعملية متحي�ش موحدة وحتقيقات خارجية.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

1-6-1 تخ�سع اأيُّ حالت �سوء معاملة اأو وفاة اأثناء الحتجاز اأو اختفاء اأو اإ�سابة خطرية 
فيما يخ�ش اأحد ال�سجناء، اأو اأيُّ ادعاء بذلك، لفح�ش دقيق.

 71
)1 و2(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-6-2 ُيبلَّغ فورًا عن اأيِّ ادعاء باإ�ساءة معاملة اأو ا�ستباه يف ذلك اإىل �سلطة خمت�سة م�ستقلة 
عن �سلطة ال�سجن.

 )3( 57
و71 )2( 


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-6-3 ُيتَّبع اإجراء مماثل فيما يخ�ش اأيَّ وفاة اأثناء الحتجاز اأو اختفاء اأو اإ�سابة خطرية 
71 )1(ل�سجني. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)36(انظر اأي�سا املوؤ�سر 5-5-2 )توزيع ال�سجناء بالقرب من منازلهم(. 

)37(انظر اأي�سًا القاعدتني 40 و41 من قواعد بانكوك.

31الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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1-6-4 تتعاون اإدارة ال�سجن مع ال�سلطات التي جتري التحقيقات يف اأيٍّ من تلك احلالت 
71 )1(والظروف املحيطة بها.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-6-5 ُيحاَفظ على الأدلة وُي�سَمل ال�سحايا وال�سهود باحلماية، وُي�ستبعد املوظف املحتمل 
تورطه من التحقيق.)38(

 )2( 57
و71 

)1 و3(


لجزئيًّانعم   

التعليقات:

ل اأيُّ حالت �سوء معاملة اأو وفاة اأثناء الحتجاز اأو اختفاء اأو اإ�سابة خطرية  1-6-6 ُت�سجَّ
لأحد ال�سجناء، اأو اأيُّ ادعاء بذلك. 

8 )د( 
و)و(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

1-6-7 ُيخَطر اأفراد اأ�سرة ال�سجني اأو الأ�سخا�ش املعنيون بوفاته اأو، رهنًا مبوافقة ال�سجني، 
�سه ملر�ش خطري. 69باإ�سابته اإ�سابة خطرية اأو تعرُّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

الآخرين يف  املعنيني  اأو  اأ�سرته  اإىل  وُي�سلَّم  بكرامة،  املتوفى  ال�سجني  ُيعاَمل جثمان   8-6-1
72اأقرب وقت ممكن.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)38(ينبغي اأن ي�سمل هذا ال�ستبعاد حظر الت�سال بال�سهود اأو ال�سحية اأو اأ�سرة ال�سحية. 
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ال�سمانات  -٢

النتيجة املتوقعة ٢-١: 
       تراعى يف عملية ا�ستقبال ال�سجناء  �سعوبة و�سعهم خالل تلك املرحلة من مراحل ال�سجن.

    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

27-1-1 ل ُيحتجز اأيُّ �سخ�ش يف ال�سجن دون اأمر حب�ش م�سروع.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

هة اإليهم. 119 2-1-2 ُيبلَّغ ال�سجناء غري املحاَكمني فورًا باأ�سباب احتجازهم والتهم املوجَّ
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-1-3 يكفل موظفو ال�سجن اأن يتاح لل�سجناء اإبلغ اأ�سرهم اأو الأ�سخا�ش الذين ُيعتربون 
)39(                                                                          .وا�سطة ات�سال على الفور ب�سجنهم

)40(68
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-1-4 ُيبلَّغ ال�سجناء خطيًّا على الفور بحقوقهم والتزاماتهم والإطار القانوين املنطبق واأيِّ 
54م�سائل اأخرى ذات �سلة. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ل  ُتو�سَّ القت�ساء،  عند  اأو،  يفهمونها  بلغة  الكتابية  املعلومات  تلك  ال�سجناء  يتلقى   5-1-2
55اإليهم تلك املعلومات مب�ساعدة مرتجم �سفوي بلغة يفهمونها. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)39(انظر اأي�سًا املوؤ�سرْين 2-3-9 )ال�سجناء الأجانب( و2-5-4 )عمليات النقل(. 

)40(يف حالة ا�ستقبال اأحد الأحداث، يلزم اإبلغ والديه اأو اأولياء اأمره وقت احلب�ش )انظر القاعدة 21 )د( من قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، 

قرار اجلمعية العامة 113/45، املرفق(.

33الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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ا اأو باأيِّ  2-1-6 يتلقى ال�سجناء الأميون اأو ال�سجناء ذوي الإعاقات احل�ّسية املعلومات �سفويًّ
55 )2(طريقة اأخرى ملئمة يف �سوء احتياجاتهم.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بالرتتيبات  ويبلغونه  لل�سجني  خا�سة  احتياجات  اأيِّ  عن  ال�سجن  موظفو  ي�ستف�سر   7-1-2
املوجودة لتلبيتها.

 )2( 2
و5 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-1-8 يتوخى موظفو ال�سجن الدقة ال�سديدة اإزاء حالة ال�سجناء اأثناء ا�ستقبالهم، مبا يف 
)41(                                                                            .ذلك خطر اإيذاء النف�ش اأو النتحار

1 و2 
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ٢-٢:
توحيد اإدارة  ملفات ال�سجناء والقيام بها بطريقة مهنية.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

م جميع ملفات ال�سجناء تنظيمًا جيدًا وتت�سمن البنود املحددة املدرجة يف  2-2-1 ُتنظَّ
)43(                                        )42( .7القاعدة 7، وتُدَخل يف امللفات عند ا�ستقبال كل �سجني

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)41(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-5-4 )الفحو�سات الطبية عند ال�ستقبال(.

)42(تتطلب القاعدة 7 اإدخال املعلومات التالية يف نظام اإدارة ملفات ال�سجناء عند دخول كل �سجني ال�سجن: )اأ( معلومات دقيقة عن الهوية مبا يراعي الهوية اجلن�سانية التي يراها 

ال�سجني لنف�سه؛ )ب( اأ�سباب �سجن ال�سجني وال�سلطة امل�سوؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القب�ش عليه؛ )ج( يوم و�ساعة اإدخال ال�سجني واإطلق �سراحه، وكذلك يوم و�ساعة اأيِّ نقل؛ )د( اأيِّ 
اإ�سابات ظاهرة اأو �سكاوى ب�ساأن �سوء معاملة �سابق؛ )ه ( قائمة مبمتلكات ال�سجني ال�سخ�سية؛ )و( اأ�سماء اأع�ساء اأ�سرة ال�سجني، مبا يف ذلك، ح�سب القت�ساء، اأ�سماء اأولده واأعمارهم 

ومكانهم وو�سعهم من حيث احل�سانة اأو الو�ساية؛ )ز( بيانات الت�سال يف حالت الطوارئ ومعلومات عن اأقرب اأقرباء ال�سجني. 
)43(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-3-5 )امللفات الطبية(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

2-2-2 تت�سمن جميع ملفات ال�سجناء اأي�سًا البنود املحددة املدرجة يف القاعدة 8، حيث 
)45(                                                           )44(.8ُتدَخل يف امللفات اأثناء وجودهم يف ال�سجن

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

د نظام اإدارة ملفات ال�سجناء.  26-2-3 هناك ت�سل�سل وا�سح للم�سوؤولية عن اإدارة وتعهُّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ملفات  لع على  الطِّ ملنع  اإجراءات  وتوجد  اإدخال،  كل  2-2-4 ميكن حتديد هوية مديري 
6ال�سجناء اأو تعديلها على نحو غري ماأذون به. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ملوظفي  �سوى  منها  ال�سلة  ذات  الأجزاء  اأو  ال�سجناء  ملفات  على  لع  الطِّ يتاح  ل   5-2-2
)46(                                                         .9ال�سجن الذين تقت�سي م�سوؤولياتهم املهنية ذلك

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بالتعديلت  رهنًا  امللفات،  يف  الواردة  املعلومات  على  لع  بالطِّ لل�سجناء  ُي�سمح   6-2-2
)47(                                                                                               .ح بها 9التحريرية امل�سرَّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)44(تتطلب القاعدة 8 اإدخال املعلومات التالية يف نظام اإدارة ملفات ال�سجناء اأثناء وجودهم يف ال�سجن: )اأ( املعلومات املتعلقة بالدعوى الق�سائية، مبا يف ذلك تواريخ جل�سات 

عاءات املتعلقة بالتعذيب و�سوء  املحاكم والتمثيل القانوين؛ )ب( التقييم الأوَّيل وتقارير الت�سنيف؛ )ج( املعلومات املت�سلة بال�سلوك والن�سباط؛ )د( الطلبات وال�سكاوى، مبا يف ذلك الدِّ
ي؛ )ه ( معلومات ب�ساأن فر�ش اجلزاءات التاأديبية؛ )و( معلومات ب�ساأن امللب�سات والأ�سباب اخلا�سة باأيِّ اإ�سابات اأو حالت وفاة، واجلهة التي ُنقل اإليها  املعاملة، ما مل تكن ذات طابع �سرِّ

فات يف حالة الوفاة. الرُّ
)45(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-3-5 )امللفات الطبية(. 

)46(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-3-2 )�سرية املعلومات الطبية(.

لع ال�سجناء على ملفاتهم الطبية(. )47(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-3-7 )اطِّ

35الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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ى ن�سخة ر�سمية من امللفات لدى الإفراج عنهم، رهنًا بالتعديلت  2-2-7 ميكن لل�سجناء تلقِّ
ح بها.  9التحريرية امل�سرَّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-2-8 ُي�ستخدم نظام اإدارة ملفات ال�سجناء ل�ستخل�ش بيانات موثوق بها عن الجتاهات 
10املتعلقة بال�سجناء وخ�سائ�ش احلياة يف ال�سجون. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ٢-3:
ق  ُتكفل �سبل احل�سول على امل�سورة القانونية واالت�سال، عند االقت�ساء، مبمثلي القن�سليات، وُيحقَّ

ذلك عمليًّا.

         
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

2-3-1 ُيبلِّغ موظفو ال�سجن ال�سجناء بحقهم يف احل�سول على امل�سورة القانونية ب�ساأن اأيِّ 
م�ساألة قانونية دون تاأخري.

 54
)ب(، 
)1( 61


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-3-2 ُيْطَلُع ال�سجناء على كيفية ال�ستعانة مب�ست�سار قانوين من اختيارهم واحل�سول على 
ل تكاليفها.  امل�ساعدة القانونية اإذا كانوا ل ي�ستطيعون حتمُّ

 54
)ب(، 
)3( 61


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بدون  ُيعنيَّ  قانوين  مب�ست�سار  ال�ستعانة  يف  بحقهم  ال�ُمحاَكمني  غري  ال�سجناء  ُيبلَّغ   3-3-2
ل تكلفة ذلك.  مقابل اإذا مل تكن لديهم القدرة على حتمُّ

 119
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

م موظفو ال�سجن لل�سجناء غري ال�ُمحاَكمني، عند الطلب، اأدوات الكتابة اللزمة  2-3-4 يقدِّ
لإعداد الوثائق املتعلقة بدفاعهم. 

 120
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجناء  للتقاء  وال�سرية  والوقت  املادي  احليز  حيث  من  كافية  ترتيبات  توجد   5-3-2
61 )1(مب�ست�ساريهم القانونيني. )48(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ر موظفو ال�سجن �سبل احل�سول على خدمات مرتجم �سفوي م�ستقل وكفء يف  2-3-6 ُيي�سِّ
61 )2(احلالت التي ل يتحدث فيها ال�سجناء اللغة املحلية. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-3-7 ل تخ�سع املرا�سلت بني ال�سجناء وم�ست�ساريهم القانونيني للرقابة اأو التن�ست.                                                                                                                       
)49(                                                                                                                                     )1( 61

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لع املادي و/اأو الإلكرتوين على الوثائق املت�سلة بالإجراءات  2-3-8 ُي�سمح لل�سجناء بالطِّ
53القانونية اخلا�سة بهم اأو بالحتفاظ بتلك الوثائق يف حيازتهم. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بهم،  والت�سال  القن�سليني  ممثليهم  اإخطار  يف  باحلق  الأجانب  الرعايا  ُيبلَّغ   9-3-2
62ومُينحون هذا احلق. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)48(يجوز اأن جتري تلك ال�ست�سارات على مراأى من موظفي ال�سجن، ولكن لي�ش على م�سمٍع منهم.

)49(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 5-6-2 )القيود على الأنواع الأخرى من املرا�سلت(. 

37الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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النتيجة املتوقعة ٢-4:
اآليات الطلبات وال�سكاوى اخلا�سة بال�سجناء ماأمونة ومي�سورة وفعالة.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

2-4-1 ُيْطَلُع ال�سجناء عند دخولهم على اآليات ال�سكاوى الداخلية واخلارجية املتاحة وكيفية 
54 )ب(ا�ستخدامها. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-4-2 ميكن توجيه الطلبات اأو ال�سكاوى يف اأيِّ يوم اإىل مدير ال�سجن اأو اإىل موظف ال�سجن 
56 )1(الذي ميثله. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-4-3 ميكن اأي�سًا توجيه الطلبات اأو ال�سكاوى اإىل الإدارة املركزية لل�سجون اأو ال�سلطات 
56 )3(الق�سائية اأو غريها من ال�سلطات املخت�سة دون رقابة على فحواها. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-4-4 ميكن اأي�سًا توجيه الطلبات اأو ال�سكاوى، يف �سرية تامة، اإىل اآليات م�ستقلة للر�سد 
56 )2(والتفتي�ش. 


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ومنع  و�سرية  باأمان  ال�سكاوى  تقدمي  اأجل  من  كافية  وت�سهيلت  �سمانات  توجد   5-4-2
57 )2(النتقام اأو التخويف.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-4-6 اإذا مل يكن ال�سجني قادرًا على تقدمي �سكوى، يجوز مل�ست�ساره القانوين اأو لأحد اأفراد 
56 )4(اأ�سرته اأو لأيِّ �سخ�ش اآخر ُمِلم بالق�سية القيام بذلك.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

ل جميع الطلبات وال�سكاوى يف ملف امل�سجون ما مل تكن ذات طابع  �سري.  2-4-7 ُت�سجَّ
)50(                                                                                                                                     )8  )د

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لة من اأجل حتديد ومعاجلة امل�ساكل الهيكلية  2-4-8 يجري حتليل الطلبات وال�سكاوى امل�سجَّ
يف ال�سجن اأو تلك املتعلقة بنظامه. 

8 )د( 
و10


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)51(                .2-4-9 ُتعاَلج جميع الطلبات اأو ال�سكاوى على الفور، وُيجاب عنها دون اإبطاء)57 )1
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ٢-٥:
ُينقل ال�سجناء مع اإبداء االحرتام ل�سالمتهم وكرامتهم كب�سر.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

2-5-1 تتحمل اإدارة ال�سجن اأو غريها من ال�سلطات العامة جميع التكاليف املت�سلة بنقل 
73 )3(اأيِّ �سجني.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

املكاين  واحليز  بال�سلمة  املتعلقة  املتطلبات  من  الأدنى  احلد  النقل  �سروط  تلبي   2-5-2
والتهوية والإ�ساءة والنظافة ال�سحية والتغذية. 

1 و73 
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)50(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(. 

)51(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 1-6-2 )الإجراءات املنطبقة على ادعاءات التعذيب و�سوء املعاملة(. 

39الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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54 )د(2-5-3 ُيبلَّغ ال�سجناء باأ�سباب نقلهم.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ُيعتربون  الذين  الأ�سخا�ش  من  غريهم  اأو  اأُ�سرهم  اأفراد  اإبلغ  لل�سجناء  ميكن   4-5-2 
)52(                                                 .وا�سطة ات�سال على الفور بنقلهم اإىل موؤ�س�سة اأخرى

) 53(68
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-5-5 ُتنقل ملفات ال�سجناء، مبا يف ذلك امللفات الطبية واملمتلكات ال�سخ�سية لل�سجناء، 
ح�سب القت�ساء، اإىل ال�سجن امل�ستقِبل. 

 )2( 26
و67


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجناء لأنظار اجلمهور والإهانة  �ش  اأدنى حد من تعرُّ اإىل  للتقليل  2-5-6 توجد تدابري 
73 )1(والف�سول والعلنية اأثناء عمليات النقل.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

2-5-7 ُتزال اأدوات تقييد احلرية امل�ستخدمة اأثناء نقل ال�سجناء عند مثولهم  اأمام �سلطة 
)54(                                                                                                        .ق�سائية اأو اإدارية

 )2( 47
)اأ(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اأو ثياب اأخرى ل  اأي�سًا بارتداء ثيابهم اخلا�سة  2-5-8 يف تلك احلالت، ُي�سمح لل�سجناء 
19 )3(ت�ستلفت الأنظار.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)52(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-1-3 )الإخطارات عند الدخول لأول مرة(. 

)53(يف حالة نقل اأحد الأحداث، يلزم اإبلغ والديه اأو اأولياء اأمره وقت النقل )انظر املادة 21 )د( من قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم(. 

)54(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-5-1 )الأدوات املحظورة لتقييد احلرية(.



الف�صل الأولالف�صل الأول

�سبل  وُتكَفل  ال�سحية،  الرعاية  اخت�سا�سيي  من  طبيًّا  النقل  عمليات  جميع  جتاز   9-5-2
احل�سول على اخلدمات ال�سحية اللزمة اأثناء عمليات النقل.

 )2( 27
و33


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

81 )3(2-5-10 تتوىل موظفاٌت حرا�سة ال�سجينات املراد نقلهن اإىل موؤ�س�سة اأخرى.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ا�ستخدام ذلك  يف  مبا  ال�سلة،  ذات  وامللب�سات  النقل  عمليات  جميع  ُتوثَّق   11-5-2 
)55(                                                                                                   .اأدوات تقييد احلرية)7 )ج

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)55(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(.

41الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال42

ظروف ال�سجن املادية  -3

النتيجة املتوقعة 3-١:
جميع اأماكن االإيواء التي ي�ستخدمها ال�سجناء يف حالة الئقة وتلبي املتطلبات ال�سحية الدنيا.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

لكل  �ش  خم�سَّ اأدنى  اأر�سي  حيز  اإىل  الإيواء  اأماكن  يف  الإ�سغال  م�ستويات  ت�ستند   1-1-3
13�سجني.)56(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

�سة لهذا ال�سرير تكون كافية ونظيفة. د كل �سجني ب�سرير منف�سل ولوازم خم�سَّ 321-1-2 ُيزوَّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-1-3 يلبي حجم الهواء والإ�ساءة والتدفئة والتهوية يف جميع اأماكن الإيواء التي ي�ستخدمها 
ال�سجناء املتطلبات ال�سحية.

 ميكن للهواء النقي الدخول عرب نوافذ كبرية مبا يكفي؛
  الإ�ساءتان الطبيعية وال�سناعية كافيتان لتمكني ال�سجناء من القراءة 

)57(                                                                                 .والعمل دون اإرهاق نظرهم
13 و14


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-1-4 تخ�سع جميع اأجزاء ال�سجن التي يرتدد عليها ال�سجناء لل�سيانة الواجبة ويحاَفظ 
17على نظافتها.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)56(اأو�ست اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر مبوا�سفات فيما يتعلق بهذه الأبعاد، كاأن ل يقل احليز الأدنى لكل �سجني عن 5.4 اأمتار مربعة يف الزنزانات الفردية، وما ل يقل عن 

3.4 اأمتار مربعة يف الأماكن امل�سرتكة اأو املهاجع، مبا يف ذلك عند ا�ستخدام الأ�سرة ذات الطابقني. ويف اأوروبا، اأر�ست اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو 
املهينة معيارًا اأدنى حليز العي�ش ال�سخ�سي كما يلي: 6 اأمتار مربعة للزنزانة الفردية )اإ�سافة اإىل مرفق �سحي(، و4 اأمتار مربعة يف الزنزانة اجلماعية )اإ�سافة اإىل مرفق �سحي منف�سل 
 Pier Giorgio Nembrini, Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons (Geneva, International Committee of the Red Cross, 2005), p. 25; Council بالكامل( )انظر

.of Europe, “Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards” (CPT/Inf (2015)44))

)57(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-2-5 )حظر تقييد الظروف املعي�سية الدنيا(.



الف�صل الأولالف�صل الأول

املر�سعات  والأمهات  للحوامل  �سحية  بيئة  لتهيئة  خا�سة  تعديلت  جُترى   5-1-3 
)58(                                                                           .والأمهات اللواتي يرافقهن اأطفالهن

 )2( 2
و28) 59(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ذوي  الأ�سخا�ش  لتمكني  ال�سجن  يف  املعقولة  والتعديلت  الرتتيبات  جُترى   6-1-3 
الإعاقات من امل�ساركة يف حياة ال�سجن قدر الإمكان.

 )2( 2
و5 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-1-7 يواظب الطبيب اأو هيئة ال�سحة العمومية على تفتي�ش العوامل ال�سحية يف اأماكن 
)60(                                                        .اإيواء ال�سجناء وتقدمي امل�سورة اإىل مدير ال�سجن)35 )1

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-1-8 ي�سع مدير ال�سجن امل�سورة مو�سع التنفيذ. واإذا كان له راأي خمالف  اأو كانت امل�ساألة 
)61(                                   .تقع خارج نطاق اخت�سا�سه، فاإنه يرفع الأمر اإىل �سلطة  اأعلى)35 )2

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)58(انظر اأي�سًا املوؤ�سرْين 3-3-3 )الحتياجات ال�سحية والتغذوية اخلا�سة( و6-2-7 )املرافق اخلا�سة للرعاية قبل الولدة وبعدها(. 

)59(انظر اأي�سًا القواعد 48 اإىل 52 من قواعد بانكوك.

)60(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-3-6 )عمليات تفتي�ش الطعام(. 

)61(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-3-7 )عمليات تفتي�ش الطعام(. 
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النتيجة املتوقعة 3-٢: 
مرافق ال�سرف ال�سحي وظروف النظافة ال�سحية  الئقة مبا يكفي لكي يحافظ ال�سجناء  على 

مظهر الئق ي�ساعدهم على احرتام ذواتهم.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

3-2-1 مرافق ال�سرف ال�سحي  )املراحي�ش( يف ال�سجن نظيفة وكافية ومتاحة كلما دعت 
15احلاجة.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-2-2 توجد مرافق لل�ستحمام والغت�سال منف�سلة للن�ساء والرجال،  وتكون متاحة بقدر 
ما يلزم.)62(

11 )اأ( 
و16


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-2-3 يتم توفري املياه واأدوات  النظافة ال�سخ�سية، مبا يف ذلك للعناية بال�سعر والذقن، 
جمانًا، وينطبق الأمر نف�سه على احلفا�سات ال�سحية للمراأة.

 2 
 )63()2(

و18


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-2-4 امللب�ش التي يقدمها ال�سجن كافية  ليبقى ال�سجني ب�سحة جيدة ولي�ش من �ساأنها 
19 )1(اإهانته اأو احلط من كرامته.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

وحالتها  ال�سجناء   ثياب  نظافة  على  للحفاظ  جيد  ب�سكل  ت�ستغل  مغا�سل   توجد   5-2-3
اجليدة.

 )2( 19
و20


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)62(مرة واحدة على الأقل يف الأ�سبوع يف املناخ املعتدل.

)63(انظر اأي�سًا القاعدة 5 من قواعد بانكوك.



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 3-3:
ر الطعام واملاء ال�سالح لل�سرب لل�سجناء بكمية كافية ونوعية جيدة. ُيوفَّ

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

دعت  كلما  جمانًا  واملاأمونة  النظيفة  ال�سرب  مياه  على  احل�سول  لل�سجناء   يتاح    1-3-3 
)64(                                                                                                                       .احلاجة)22 )2

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-3-2 توجد معايري ب�ساأن نوعية الطعام وكميته وطريقة اإعداده، وهي ُت�ستوفى يف املمار�سة 
22 )1(العملية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجينات  فيهم  مبن  لل�سجناء،  اخلا�سة  والتغذوية  ال�سحية  الحتياجات  ُتلبَّى   3-3-3
)65(                                                                                                   .احلوامل اأو املر�سعات

 )2( 2
 و22 

)66()1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)67(      .وباملجان )م الوجبات يف ال�ساعات املعتادة )ح�سب املعايري املجتمعية 22 )1(3-3-4 ُتقدَّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-3-5 النظافة ال�سحية والتهوية يف مناطق الطهي كافيتان، وتتم حماية خمازن الأغذية 
17من الرطوبة وغريها من التاأثريات ال�سارة.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)64(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-2-4 )حظر تقلي�ش كمية الطعام اأو مياه ال�سرب(. 

)65(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 5-4-6 )املتطلبات الغذائية الدينية(. 

)66(انظر اأي�سًا القاعدة 48 من قواعد بانكوك.

)67(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-2-4 )حظر تقلي�ش كمية الطعام اأو مياه ال�سرب(. 
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3-3-6 يواظب طبيب اأو هيئة ال�سحة العمومية على تفتي�ش  كمية الطعام ونوعيته واإعداده 
)68(                                                                            .وتقدميه وكذلك املاء ال�سالح لل�سرب)35 )1

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

3-3-7 ي�سع مدير ال�سجن امل�سورة مو�سع التنفيذ. واإذا كان له راأي خمالف اأو كانت امل�ساألة 
)69(                                  .تقع خارج نطاق اخت�سا�سه، فاإنه يرفع الأمر اإىل �سلطة اأعلى)35 )2

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)68(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-1-7 )عمليات التفتي�ش ال�سحي يف مناطق الإيواء(. 

)69(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-1-8 )عمليات التفتي�ش ال�سحي يف مناطق الإيواء(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

االأمن والنظام واالن�سباط  -4

النتيجة املتوقعة 4-١:
واالأمن  االإجرائي  واالأمن  املادي  االأمن  بني  املنا�سب  التوازن  اإقامة  ال�سجن من خالل  اأمن  ُيكفل 

الدينامي.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

املادية كافية ل�سمان احلب�ش  الأمنية  ال�سمات  لل�سجن وغريها من  التحتية  البنية   1-1-4
الآمن لل�سجناء. 

 1 
و89 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجناء  املت�سلة مبراقبة حركة  املوحدة  الأمنية  الإجراءات  ال�سجن  يتبع موظفو   2-1-4
وعاقبتهم. 

1 و76 
)1()ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

خ�سائ�ش  جيدًا  ويدركون  ال�سجناء،  مع  اإيجابية  علقات  ال�سجن  موظفو  يقيم   3-1-4
وديناميات احلياة داخل ال�سجن.

1 و76 
)1()ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

منها  بو�سائل  ال�سجن  داخل  احلياة  على  الفعلية  ال�سيطرة  ال�سجن  اإدارة  متار�ش   4-1-4
)70(                                                                                .1توفري العدد الكافي من املوظفني

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-1-5 ل تعتمد اإدارة ال�سجن على ال�سجناء لل�سطلع باأيِّ مهام تاأديبية، �سواء بطريقة 
ر�سمية اأو غري ر�سمية.

 1 
و40 )1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)70(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 7-2-1 )ن�سبة ال�سجناء اإىل املوظفني(. 

47الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  
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4-1-6 يتوىل خرباء اأو وكالت متخ�س�سة اإجراء املراجعات الأمنية يف ال�سجن على اأ�سا�ش 
)71(                                                                                                                          .منتظم

1 و40 
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة 4-٢:
والتنا�سب، وال ت�سل  باالإن�ساف  تت�سم   ال�سجناء   تاأديبية على  املخت�سة  جزاءات  ال�سلطة  تفر�ش 

مطلقاً اإىل م�ستوى التعذيب اأو �سوء املعاملة.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

التي  التالية،  للمبادئ  وفقًا  التاأديبية  تنظم فر�ش اجلزاءات  وا�سحة  لوائح  توجد   1-2-4
يعيها موظفو ال�سجن:

 التنا�سب بني ال�سلوك واجلزاءات؛
 الإن�ساف ومراعاة الأ�سول القانونية وعدم التمييز.

37 و39


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-2-2 يخ�سع موظفو ال�سجن للتدريب على الآليات البديلة لت�سوية املنازعات ملنع املنازعات 
اأو ت�سويتها، ويلجاأون، بقدر الإمكان، اإىل تلك الآليات. 

 )1( 38
و76 )1( 

)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-2-3 توجد ال�سمانات الإجرائية التالية التي تنظم اجلزاءات التاأديبية، ويطبقها موظفو 
ال�سجن يف املمار�سة العملية.

ال�سجناء:
هة اإليهم بلغة يفهمونها؛  ُيبَلّغون بالتهامات املوجَّ

 يتاح لهم ما يكفي من الوقت والت�سهيلت لإعداد دفاعهم؛
ا اأو عن طريق امل�ساعدة القانونية عندما تتطلَّب    ُي�سمح لهم بالدفاع عن اأنف�سهم �سخ�سيًّ

م�سلحة العدالة ذلك )التهم التاأديبية اخلطرية مثًل(؛
 ي�ساعدهم مرتجم �سفوي كفء دون مقابل، عند القت�ساء؛

)72(                                      .ميكنهم التما�ش املراجعة الق�سائية للعقوبات التاأديبية 

 41
)2 اإىل 
4( و76 

)1( )اأ( 
و)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)71(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 1-3-8 )خطط الإخلء وتدابري ال�سلمة(. 

)72(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 6-4 )دور اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

4-2-4 ل ت�سمل القيود اأو اجلزاءات مطلقًا اأيًّا من املمار�سات التالية:
ل؛ ى اأو املطوَّ  احلب�ش النفرادي اإىل اأجل غري م�سمَّ

 حب�ش ال�سجني يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة دون انقطاع؛
 العقاب البدين؛

 خف�ش كمية الطعام اأو مياه ال�سرب؛
 العقاب اجلماعي؛

)73(                                                                                       .حظر الت�سال بالأ�سرة 

 )1( 43
و)3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

على  �سلبًا  النفرادي،  احلب�ش  ذلك  يف  مبا  تاأديبية،  جزاءات  اأو  قيود  اأيُّ  توؤثر  ل   5-2-4
42الظروف املعي�سية الدنيا.)74(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اإعاقتهم  اأو  العقلي  ملر�سهم  مبا�سرة  نتيجة  ُيعترب  �سلوك  على  ال�سجناء  يعاَقب  ل   6-2-4
39 )3(الذهنية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ومدتها  العقوبة  ونوع  اجلرمية  ذلك  يف  مبا  التاأديبية،  اجلزاءات  جميع  ل  ُت�سجَّ  7-2-4
)75(                                                                               .وال�سخ�ش اأو ال�سلطة التي فر�ستها) 8 )ه

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)73(انظر اأي�سًا املوؤ�سرْين 4-3-3 )اأ�سكال احلب�ش النفرادي املحظورة( و5-5-5 )تقييد �سبل الت�سال الأُ�سري(. 

)74(ي�سمل ذلك، على وجه اخل�سو�ش، الأحكام الواردة يف هذه القائمة املرجعية فيما يتعلق بال�سوء والتهوية ودرجة احلرارة وال�سرف ال�سحي والتغذية ومياه ال�سرب واإمكانية 

ز املكاين ال�سخ�سي.  اخلروج اإىل الهواء الطلق وممار�سة الريا�سة البدنية والنظافة ال�سخ�سية والرعاية ال�سحية والقدر الكافي من احليِّ
)75(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(. 
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النتيجة املتوقعة 3-4:
ل�سمانات  والأق�سر وقت ممكن، ويخ�سع  ا�ستثنائية،  اإالَّ يف حاالت  االنفرادي  ُي�ستخدم احلب�ش  ال 

اإجرائية �سارمة.)76 (
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

4-3-1 توجد �سمانات اإجرائية، وُتطبَّق ل�سمان اأن يكون احلب�ش النفرادي:
 م�ستخَدمًا كملذ اأخري، بعد النظر باإمعان يف البدائل؛

 ماأذونًا به من ال�سلطة املخت�سة؛
 مفرو�سًا لأق�سر فرتة ممكنة؛

)77(                                                                           .خا�سعًا ملراجعة م�ستقلة للحالة 

37 و43 
 )1(
)ب( 

و45 )1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-3-2 يعي موظفو ال�سجن الآثار ال�سارة للحب�ش النفرادي على ال�سحة البدنية والعقلية 
لل�سجناء.

 )1( 76
)اأ( 
و)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-3-3 هناك بع�ش اأ�سكال احلب�ش النفرادي املحظورة، مبا يف ذلك:
على  تزيد  )ملدة  ل  املطوَّ النفرادي  واحلب�ش  م�سمى  غري  اأجل  اإىل  النفرادي    احلب�ش 

خم�سة ع�سر يومًا متتالية(؛
 احلب�ش  النفرادي ا�ستنادًا اإىل حكم �سادر يف حق ال�سجني.

 )1( 43
و45 )1( 

و42


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-3-4 هناك فئات معينة من ال�سجناء الذين ل يخ�سعون مطلقًا للحب�ش النفرادي، مبن 
فيهم:

 ال�سجناء ذوو الإعاقة العقلية اأو البدنية اإذا كان هناك احتمال باأن تتفاقم حالتهم؛ 
 الأحداث املحرومون من حريتهم )اأي من هم دون �سن 18 �سنة(؛

 احلوامل والن�ساء اللواتي برفقتهن اأطفال ر�سع والأمهات املر�سعات.

 45 
)78()2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)76(مبوجب القاعدة 44 من قواعد نيل�سون مانديل، ي�سري احلب�ش النفرادي اإىل حب�ش ال�سجناء ملدة 22 �ساعة اأو اأكرث يف اليوم دون �سبيل لإجراء ات�سال ذي معنى مع الغري.

)77(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 6-4 )دور اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية(. 

)78(انظر اأي�سًا القاعدة 67 من قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم، والقاعدة 22 من قواعد بانكوك. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

فر�سه  النفرادي عند  للحب�ش  املحتملة  ال�سارة  الآثار  للتخفيف من  تدابري  ُتتخذ   5-3-4
)79(                                                                                                                .وبعد انتهائه)38 )2

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ملف  يف  �سلة  ذات  اأخرى  معلومات  واأيُّ  ومدته  النفرادي  احلب�ش  فر�ش  ُي�سجل   6-3-4
)80(                                                                                                  .ال�سجني ح�سب الأ�سول

8 )ج( 
و39 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اأ�سكال الف�سل غري الطوعي الأخرى، مثل الف�سل من  4-3-7 يراعى يف القرارات ب�ساأن 
اأجل احلماية، راأي ال�سجني، ويجري ا�ستعرا�سها بانتظام.

1 و36 
 و37 

)د() 81(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة 4-4:
ا ومتنا�سباً، مع  ذ اإجراءات تفتي�ش الزنزانات والتفتي�ش ال�سدي اإالَّ عندما يكون ذلك �سروريًّ ال ُتنفَّ

اإيالء االحرتام الواجب حلرمة ال�سخ�ش الذي َيجري تفتي�سه وكرامته كاإن�سان.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

ذ اإجراءات تفتي�ش الزنزانات والتفتي�ش  اجل�سدي اإلَّ عند ال�سرورة، وتكون  4-4-1 ل ُتنفَّ
50متنا�سبة مع العتبارات الأمنية امل�سروعة.)82(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)79(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 6-4 )دور اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية(. 

)80(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(. 

)81(انظر اأي�سًا جمل�ش اأوروبا، التقرير العام احلادي والع�سرون للجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانية اأو املهينة: 1 اآب/اأغ�سط�ش 2010-31 متوز/يوليه 

CPT/Inf(2011)28( 2011(، الفقرة 57 )د(.
اأنَّ اإجراءات تفتي�ش الزنزانات والتفتي�ش اجل�سدي ل ُت�ستخدم دون داع لنتهاك حرمة ال�سجناء، واأنها تتخذ دائمًا اأقل الأ�سكال املطلوبة  )82(من زاوية اأكرث حتديدًا، يعني هذا 

اقتحامية.
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يخ�ش  وفيما  اجل�سدي.  والتفتي�ش  الزنزانات  تفتي�ش  واإجراءات  ظروف  م  ُتنظَّ  2-4-4
اإجراءات التفتي�ش اجل�سدي، ينطبق هذا خ�سو�سًا على ما يلي:

  ظروف التفتي�ش )بعيدًا عن مراأى ال�سجناء الآخرين، وعلى يد موظفني من نف�ش جن�ش 
ال�سجني(؛)83(

 البدائل املنا�سبة، وبخا�سة لعمليات التفتي�ش القتحامية؛
 اإجراءات التفتي�ش القتحامي، مبا يف ذلك تفتي�ش اجل�سد العاري وجتاويف اجل�سم.

50 و52


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

املذكورة  واللوائح  املبادئ  التفتي�ش  اإجراءات  على  القائمون  ال�سجن  موظفو  يعي   3-4-4
اأعله ويكونون قد تلّقوا التدريب املنا�سب. 

52 و76 
 )1(
)ب(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-4-4 تتوافر بدائل التفتي�ش اجل�سدي القتحامي )مثل امل�سح(،  وحتد فعليًّا من اللجوء 
52 )1(اإىل اإجراءات تفتي�ش اجل�سد العاري اأو تفتي�ش جتاويف اجل�سم. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سحية  الرعاية  موظفو  اإلَّ  اجل�سم  جتاويف  تفتي�ش  باإجراءات  القيام  يتوىل  ل   5-4-4
بون على اأمور النظافة وال�سحة وال�سلمة(. 52 )2(املوؤهلون) 84( )على الأقل موظفو ال�سجن املدرَّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-4-6 ُيحتَفظ ب�سجلت بجميع اإجراءات التفتي�ش، مبا يف ذلك اأ�سبابها وهويات الأ�سخا�ش 
)85(                                                                                                     .51املعنيني بها ونتائجها

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)83(اإذا كان ال�سجني من املتحولني جن�سيًّا، يجب اأن يتوىل اإجراء التفتي�ش موظف من اختيار ال�سجني.

)84(يجب اأن يكون هذا ال�سخ�ش خمتلفًا عن اخت�سا�سي الرعاية ال�سحية امل�سوؤول يف املقام الأول عن رعاية ال�سجناء. 

)85(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 4-٥:
 ال ُت�ستخدم اأدوات تقييد احلركة اإالَّ يف ظروف حمددة بو�سوح، يف حال عدم جدوى 

 اأ�سكال اأقل �سرامة لل�سيطرة على احلركة، وللمدة التي تقت�سيها ال�سرورة
الق�سوى فقط.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

4-5-1 ُيحظر ا�ستخدام ال�سل�سل والأ�سفاد واأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها 
47 )1(مهينة اأو موؤملة، مثل الأجهزة التي ُتثبَّت باجل�سم وتولِّد �سدمات كهربائية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-5-2 حت�سر لوائح ال�سجن ا�ستخدام اأدوات تقييد احلرية الأخرى يف الظروف التالية:
 كتدبري للحرتاز من هرب ال�سجني خلل نقله؛

  اإذا اأمر املدير بذلك ملنع ال�سجناء من اإحلاق الأذى باأنف�سهم/بالآخرين اأو الت�سبُّب يف 
)86(                                                                                                       .خ�سائر مادية

)2( 47


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ر ا�ستخدام �سكل اأخف وطاأة من اأ�سكال  4-5-3 ل ُيلجاأ اإىل اأدوات تقييد احلرية اإلَّ اإذا تعذَّ
48 )1(ال�سيطرة بفعالية، على األَّ ُي�ستخدم �سوى اأقل الأ�ساليب اقتحامية ولأق�سر مدة لزمة.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-5-4 ل ُت�ستخدم اأدوات تقييد احلرية مطلقًا كعقوبة تاأديبية اأو ملعاقبة ال�سجناء على نحو 
اآخر. 

 )2( 43
و47 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)86(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 6-4 )دور اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية(. 
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4-5-5 ل ُت�ستخدم اأدوات تقييد احلرية البتَّة مع الن�ساء اأثناء املخا�ش اأو اأثناء الولدة اأو 
بعد الو�سع مبا�سرة.

 48 
)87()2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ه مدير ال�سجن اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية على الفور عندما ياأذن با�ستخدام  4-5-6 ُينبِّ
)88(                                                                                                     .اأدوات تقييد احلرية

 )2( 47
)ب(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-5-7 تلّقى موظفو ال�سجن تدريبًا على ا�ستخدام اأدوات تقييد احلرية وغريها من اأ�ساليب 
ال�سيطرة التي ميكن اأن ت�ساعد يف احلد من اللجوء اإىل اأدوات تقييد احلرية. 

49 و76 
 )1(
)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

8 )ج(4-5-8 ُيحتفظ ب�سجلت ل�ستخدام اأدوات تقييد احلرية، مبا يف ذلك الأ�سباب والظروف.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)87(انظر اأي�سًا القاعدة 24 من قواعد بانكوك. 

)88(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 6-4 )دور اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 6-4: 
ال ُت�ستخدم القوة واالأ�سلحة اإالَّ كمالذ اأخري، وعلى نحو يتنا�سب مع التهديد املاثل.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

4-6-1 ل يكون موظفو ال�سجن الذين يكونون على احتكاك مبا�سر بال�سجناء م�سلحني، اإلَّ 
82 )3(يف ظروف ا�ستثنائية من�سو�ش عليها يف لوائح ال�سجن. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-6-2 ل ُت�ستخدم القوة اإلَّ عند ال�سرورة احلتمية)89( يف احلالت التالية:
 الدفاع عن النف�ش؛
 حماولت الهروب؛

 املقاومة البدنية لأمر م�سروع.

 82 
)90()1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-6-3 ل ُت�ستخدم الأ�سلحة النارية اإلَّ عند ال�سرورة احلتمية يف احلالت التالية:
 الدفاع عن النف�ش �سد التهديد املبا�سر باملوت اأو باإحداث اإ�سابة خطرية؛

 دفع خطر مبا�سر عن الآخرين يهدد باملوت اأو باإحداث اإ�سابة خطرية؛
 حماولت الهروب، عند ال�سرورة الق�سوى.

)91(82


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بون تدريبًا كافيًا على ا�ستخدام القوة، ول �سيما على اأ�ساليب  4-6-4 موظفو ال�سجن مدرَّ
كبح جماح ال�سجناء ذوي  ال�سلوك العدواين. 

 )2( 82
و76 )1( 

)ج()92(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)89(يعني ذلك اأنَّ و�سائل غري عنيفة اأو اأقل اقتحامية قد جرى النظر فيها و/اأو ا�سُتخدمت، ومور�ش �سبط النف�ش، وُيحَر�ش على تقليل ال�سرر والإ�سابة اإىل احلد الأدنى بغية 

احرتام حياة الإن�سان و�سونها.
)90(انظر اأي�سًا املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني، التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية 

ومعاملة املجرمني، املعقود يف هافانا يف الفرتة من 27 اآب/اأغ�سط�ش اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990 )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�سل الأول، اجلزء باء-2، املرفق، 
املبادئ 4 و5 و15.

)91(انظر اأي�سًا املبداأ 16 من املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني.

)92(املرجع نف�سه، املبداأ 19.
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على  كافيًا  تدريبًا  النارية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  لهم  املتاح  ال�سجن  موظفو  ى  تلقَّ  5-6-4
ا�ستخدامها. 

 )3( 82
و76 )1( 

)ج()93(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

4-6-6 ُيبلَّغ مدير ال�سجن باأيِّ ا�ستخدام للقوة اأو الأ�سلحة النارية �سد اأحد ال�سجناء على 
82 )1(الفور. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

م امل�ساعدة/الإ�سعافات الطبية اإىل ال�سجناء امل�سابني اأو املت�سررين يف اأقرب  4-6-7 ُتقدَّ
)94(                                                       .وقت ممكن بعد ا�ستخدام القوة/الأ�سلحة النارية

 27 
)95()1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

 4-6-8 توجد وثائق منا�سبة فيما يتعلق بجميع احلوادث التي تنطوي على ا�ستخدام القوة
)96(                                                                                                            .اأو الأ�سلحة النارية 

8 )ج( 
و)و( 


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)93(املرجع نف�سه.

)94(انظر اأي�سًا املوؤ�سرْين 6-2-2 )الرعاية الطبية يف احلالت الطارئة( و6-2-3 )النقل اإىل امل�ست�سفى لغر�ش اإجراء جراحة(.

)95(املبداأ 5 من املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني.

)96(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-2-2 )اإدارة ملفات ال�سجناء(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

نظام ال�سجن  -٥

النتيجة املتوقعة ٥-١: 
يق�سي ال�سجناء اأوقاتاً خارج الزنزانة وتتاح لهم ممار�سة التمارين البدنية واالأن�سطة الرتفيهية.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

5-1-1 يق�سي جميع ال�سجناء، مبن فيهم اخلا�سعون جلزاءات تاأديبية اأو تدابري تقييدية، 
23 )1(�ساعة على الأقل يوميًّا يف الهواء الطلق.) 97( 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ن�ساط  يف  منخرطني  زنزاناتهم  خارج  معقولة  زمنية  فرتة  ال�سجناء  يق�سي   2-1-5 
)98(                                                                                                                           .هادف

 )2( 4
و5 )1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�ستفادة  منهم،  ال�سباب  وخ�سو�سًا  البدنية،  القدرات  ذوي  من  لل�سجناء  تتاح   3-1-5 
املخ�س�سة  الفرتة  خلل  الرتفيهية  والأن�سطة  البدنية  اللياقة  معدات/تدريبات   من 
)99(                                                                                                                      .للتمارين

)2( 23


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-1-4 يوجد جدول زمني بالأن�سطة الرتفيهية/الثقافية ويجري تنفيذه حر�سًا على �سحة 
105ال�سجناء العقلية والبدنية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)97(رهنًا بالأحوال اجلوية املنا�سبة.

)98(انظر اأي�سًا النتيجتنْي املتوقعتني 5-2 )احل�سول على التعليم والتدريب املهني( و5-3 )فر�ش العمل(.

)99(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-5-6 )حتديد لياقة ال�سجني البدنية للم�ساركة يف الأن�سطة(. 

57الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال58

النتيجة املتوقعة ٥-٢: 
م برامج تعليمية ودورات للتدريب املهني متا�سياً مع االحتياجات الفعلية  ُتقدَّ

لنزالء ال�سجن.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

د  وُيحدَّ ال�سجن.  دخولهم  عند  التعليمية/التدريبية  ال�سجناء  احتياجات  ُتقيَّم   1-2-5
)100(                                                  .94اللتحاق باعتباره جزءًا من برامج املعاملة الفردية

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

للتدريب  ودورات  امل�ستويات  خمتلف  من  تعليمية  �سفوفًا  بون  ومدرِّ معلمون  يدير   2-2-5
املهني يف خمتلف التخ�س�سات.

 )2( 98
و104 
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجناء الأميني وال�سباب،  5-2-3 يتم الرتكيز ب�سفة خا�سة يف هذا ال�سدد على و�سع 
وتكون الربامج التعليمية متاحة لهم جميعًا.

 104
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-2-4 توجد مكتبة ت�سم قدرًا وافيًا من الكتب لفائدة ال�سجناء من جميع الفئات، وتوؤكد  
)101(                                                     .64املعاينة اأنَّ ال�سجناء ي�ستخدمونها على نطاق وا�سع

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-2-5 مُتاِثل املناهج امل�ستخدمة يف ف�سول التعليم والتدريب املهني، مبا يف ذلك التعلم عن 
بعد، تلك امل�ستخدمة خارج ال�سجن. 

 )2( 98
و104 
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)100(املرجع نف�سه.

لع على الأخبار املهمة(.  )101(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 5-6-3 )الطِّ



الف�صل الأولالف�صل الأول

5-2-6 يف�سي التعليم والتدريب املهني اإىل �سهادة ر�سمية، بقدر ما هو ممكن عمليًّا، من 
دون الإ�سارة اإىل اأنه مت احل�سول عليها يف ال�سجن.

 )1( 5
و104 
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-2-7 يت�سق اختيار برامج التدريب املهني مع احتياجات ال�سوق الفعلية يف املجتمع. 
 98

)1 و2(
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ٥-3:
لدى ال�سجناء فر�سة لال�سطالع بعمل مفيد يف ظروف عمل حترتم ال�سالمة وال�سحة وغريهما 

من املعايري الدنيا.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

للعمل  املحاَكمني،  غري  ال�سجناء  فيهم  مبن  ال�سجناء،  جلميع  فر�سًا  ال�سجن  يتيح   1-3-5 
)102(                                                                             .و/اأو امل�ساركة يف اأن�سطة بّناءة اأخرى)96 )1

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-3-2 يف حني قد يكون ال�سجناء املحكوم عليهم ملَزمني بالعمل، فاإنَّ م�ساركة ال�سجناء 
116غري املحاَكمني يف برامج العمل طوعية. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-3-3 �سمن حدود الختيار املهني ال�سليم والأمن/ال�سلمة، ي�ستطيع ال�سجناء اختيار نوع 
98 )3(العمل الذي يرغبون يف القيام به. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)102(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-5-6 )حتديد لياقة ال�سجني البدنية للم�ساركة يف الأن�سطة(. 

59الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال60

5-3-4 تن�ش الإجراءات املت�سلة بربامج العمل يف ال�سجن على ما يلي:
 مَتاُثل معايري ال�سحة وال�سلمة مع تلك املنطبقة على العمل خارج ال�سجن؛

  حتديد العدد الأق�سى ل�ساعات العمل اليومية/الأ�سبوعية، مبا يف ذلك يوم راحة واحد 
على الأقل.

 101
و102


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

من  الإمكان  بقدر  به  يقرتب  نحو  على  ال�سجن  يف  وطرائقه  ونوعه  العمل  م  ُينَظَّ  5-3-5
الأعمال املماثلة خارج ال�سجن. ول ينطوي اأيُّ برنامج عمل على:

 عمل ذي طبيعة موؤملة )اأي �سارة(؛
 ال�سرتقاق اأو ال�ستعباد؛

 عمل ال�سجناء من اأجل منفعة �سخ�سية اأو خا�سة للموظفني. 

97 و99 
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اإعادة الإدماج الجتماعي ولي�ش حتقيق ربح  اأ�سا�سًا نحو دعم  العمل  ه برامج  ُتوجَّ  6-3-5
99 )2(مايل لل�سجن.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

103 )1(5-3-7 يتلقى ال�سجناء لقاء العمل الذي يوؤدونه اأجرًا من�سفًا يحدده القانون. 
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

�ش بها يف  5-3-8 ُي�سمح لل�سجناء باأن ي�ستخدموا جزءًا من اأجرهم يف �سراء اأ�سياء مرخَّ
103 )2(ال�سجون واأن ير�سلوا جزءًا اآخر منه اإىل اأُ�سرهم. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة ٥-4: 
حُترتم وُتكفل حرية الدين اخلا�سة بال�سجناء.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

565-4-1 حترتم اإدارة ال�سجن قرار ال�سجني يف اختيار اأو تغيري دينه.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

م ممثل ديني  5-4-2 فيما يخ�ش جميع الأديان التي حتظى بتمثيل كاف يف ال�سجن، يقدِّ
موؤهل اخلدمات الرعوية ويقيم ال�سعائر بانتظام.

 65
)1 و2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

65 )3(5-4-3 ل ترف�ش اإدارة ال�سجن ات�سال ال�سجني مبمثل موؤهل لدينه )املعرتف به ر�سميًّا( .
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اأو  الدينية،  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  عدم  ال�سجناء  قرار  مت�ساوية  بدرجة  ُيحرتم   4-4-5
65 )3(العرتا�ش على زيارات املمثلني الدينيني. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لع على كتب ال�سعائر والرتبية الدينية ما مل تكن حتر�ش على  5-4-5 يتاح لل�سجناء الطِّ
66الكراهية.)103(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)103(انظر املادة 20 )2( من العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. انظر اأي�سًا خطة عمل الرباط ب�ساأن حظر الدعوة اإىل الكراهية القومية اأو العن�سرية اأو الدينية، 

التي ت�سكل حتري�سًا على التمييز اأو العداوة اأو العنف )A/HCR/22/17/Add.4، التذييل(. 

61الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال62

الغذائية  املتطلبات  حترتم  طعام  وجبات  الطلب،  على  بناء  ال�سجن،  اإدارة  ر  توفِّ  6-4-5
الدينية لل�سجناء. 

 )1( 2
و22


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة ٥-٥:       
ُين�سط يف ت�سهيل الزيارات لل�سجن ل�سمان ا�ستمرار االت�ساالت االجتماعية لل�سجناء.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

5-5-1 ميكن لزيارات اأ�سرة ال�سجني واأ�سدقائه اأن تتم على فرتات منتظمة، كلما اأمكن، 
)104(                                                                                                        .ودون دفع ر�سوم

 )1( 58
)ب( 
و106


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اأو  منازلهم  من  قريبة  �سجون  على  الإمكان،  قدر  ال�سجناء،  ع  ُيوزَّ عامة،  كقاعدة   2-5-5
)105(                                                                                 .59اأماكن اإعادة تاأهيلهم اجتماعيًّا

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

مواقع  يف  املحتجزون  ال�سجناء  يواجهها  التي  ال�سلبيات  لتعوي�ش  ترتيبات  تو�سع   3-5-5
بعيدة عن منازلهم. 

 )2( 2
و58 )1( 
)ب()106(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ل اأن  5-5-4 ت�سمح الت�سهيلت اخلا�سة بالزيارات بتحوُّل الزيارة اإىل جتربة اإيجابية، وُيف�سَّ
تت�سمن الت�سال املبا�سر، وخ�سو�سًا يف حالة الزوار من الأطفال.

 )1( 58
)ب()107(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)104(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 5-5-5 )تقييد الت�سالت الأ�سرية(.

)105(انظر اأي�سًا املوؤ�سرْين 1-5-3 و1-5-5 )معايري اأخرى لتوزيع ال�سجناء(. 

)106(انظر اأي�سًا القاعدة 26 من قواعد بانكوك.

)107(املرجع نف�سه، القاعدة 28.



الف�صل الأولالف�صل الأول

5-5-5 ل ُي�سمح بتقييد �سبل الت�سال الأُ�سري �سوى لفرتة زمنية حمدودة، ويف اأ�سيق حدود 
)108(                                                                                       .لزمة حلفظ الأمن/النظام)43 )3

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ر حماية ل تقل عن تلك  5-5-6 ل تكون اإجراءات تفتي�ش/دخول الزوار مهينة، بحيث توفِّ
)109(                                          .رة لل�سجناء، مع ا�ستبعاد تفتي�ش التجاويف اجل�سدية 60 )2(املوفَّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-5-7 ُيبلَّغ الزوار باإجراءات التفتي�ش، مبا يف ذلك اإمكانية اأن يوؤدي �سحب موافقتهم على 
60 )1(التفتي�ش اإىل منعهم من الدخول. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

�سة على نحو غري  اأماكن خم�سَّ لل�سجناء  ر  ُتوفَّ الزوجية،  بالزيارات  ُي�سمح  5-5-8 حيثما 
متييزي واآمن وحافظ للكرامة. 

 58 
)110()2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)108(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-2-4 )اجلزاءات املحظورة والتدابري التقييدية(. 

)109(انظر اأي�سًا النتيجة املتوقعة 4-4 )فيما يت�سل بتفتي�ش التجاويف اجل�سدية لل�سجناء(. 

)110(انظر اأي�سًا القاعدة 27 من قواعد بانكوك، التي تن�ش على اأنه حيثما ُي�سمح بزيارة الأزواج، تتاح لل�سجينات اإمكانية ممار�سة هذا احلق على قدم امل�ساواة مع الرجال. 

63الف�سل الرابع القائمة املرجعية لتقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال  



الف�صل الأول الف�صل الأولتقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال تقييم مدى االمتثال لقواعد نيل�سون مانديال64

النتيجة املتوقعة ٥-6:
االت�ساالت  على  احلفاظ  يف  ال�سجناء  مل�ساعدة  اخلارجي  العامل  مع  املرا�سالت  ت�سهيل  يف  ُين�سط 

االجتماعية ومواكبة التطورات اخلارجية.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

اأخرى  اأ�سرهم  واأ�سدقائهم كتابًة وهاتفيًّا وبو�سائل  ُي�سمح لل�سجناء بالتوا�سل مع   1-6-5
)الرقمية مثًل(.

 )1( 58
)اأ(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

من  غريها  اأو  املكتوبة  املرا�سلت  على  ُيفر�ش  ما  بو�سوح  ال�سجن  لوائح  تبنيِّ   2-6-5
)111(                                                            .املرا�سلت من قيود، مثل العرتا�ش اأو الرقابة

 )1( 58
)اأ(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لع على اأهم الأخبار عن طريق و�سائل مثل ال�سحف والإذاعة  5-6-3 يتاح لل�سجناء الطِّ
)112(                                                                                    .63والتلفاز وغريها من الو�سائل

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)111(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-3-7 )املرا�سلت بني ال�سجني وم�ست�ساره القانوين(. 

)112(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 5-2-4 )مكتبات ال�سجون(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة ٥-7:
الرعاية  خدمات  على  ح�سولهم  بتي�سري  عنهم  لالإفراج  ال�سجناء  اإعداد  يف  ال�سجن  اإدارة  تن�سط 

الالحقة.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

5-7-1 ي�ساعد موظفو ال�سجن ال�سجناء، طوال مدة �سجنهم، على اإن�ساء اأو �سون العلقات 
مي اخلدمات يف فرتة ما بعد الإفراج. مع مقدِّ

 )2( 88
و107


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ال�سجناء،  مع  التوا�سل  الإفراج  بعد  ما  فرتة  يف  اخلدمات  مي  مقدِّ ملمثلي  يتاح   2-7-5
وي�ست�سريهم موظفو ال�سجن يف الوقت املنا�سب. 

 )1( 88
و108 
)2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-7-3 فيما يخ�ش ال�سجناء الذين يقرتبون من نهاية عقوبتهم، يو�سع نظام �سابق على 
78الإفراج لتي�سري عودتهم التدريجية اإىل املجتمع.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

5-7-4 تتاح لل�سجناء وثائق الهوية واملعلومات والو�سائل املنا�سبة لبلوغ وجهتهم بعد الإفراج 
عنهم ولل�سروع يف الندماج جمددًا يف املجتمع املحلي.

 108
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:
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الرعاية ال�سحية  -6

ملحظة: املوؤ�سرات املميَّزة باللون الأحمر ل ميكن �سوى للموظفني الطبيني امل�ستقلني عن اإدارة ال�سجن )مثل املنتدبني من وزارة 
ال�سحة( اأن يقيِّموها.

النتيجة املتوقعة 6-١: 
توجد دائرة  للرعاية ال�سحية تقدم رعاية  تخ�س�سية لل�سجناء يف جمال ال�سحة البدنية والعقلية.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

6-1-1 تتكون دائرة خدمات الرعاية ال�سحية من فريق متعدد التخ�س�سات ي�سارك فيه 
موظفون موؤهلون، مبن فيهم اأ�سحاب اخلربة يف علم النف�ش والطب النف�سي.

25 و109 
)3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ل. 25 )2(6-1-2 ُتتاح لكلِّ �سجني خدمات طبيب اأ�سنان موؤهَّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

العامة  بالإدارة  وثيقة  علقة  خلل  من  ال�سحية  الرعاية  خدمات  دائرة  م  ُتنظَّ  3-1-6
24 )2(لل�سحة العمومية اأو بالندماج �سمنها.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-1-4 تكفل هذه العلقة ا�ستمرارية العلج والرعاية بعد الإفراج )فيما يتعلق مثًل بفريو�ش 
24 )2(نق�ش املناعة الب�سرية اأو ال�سل اأو الأمرا�ش املعدية الأخرى اأو الرتهان للمخدرات(.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لتلبية الحتياجات  اللوازم الطبية، كافية  6-1-5 املرافق واملعدات ال�سحية، مبا يف ذلك 
ال�سحية الفعلية لنزلء ال�سجن.

 )1( 24
و25 )1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 6-٢: 
تتاح لل�سجناء اإمكانية احل�سول على خدمات الرعاية ال�سحية وفق احتياجاتهم ال�سحية.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

ر �سبل احل�سول على خدمات الرعاية ال�سحية ال�سرورية باملجان ودون متييز  6-2-1 ُتوفَّ
24 )1(على اأ�سا�ش الو�سع القانوين لل�سجناء.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-2-2 توجد اإجراءات ل�سمان اإمكانية احل�سول الفوري على الرعاية الطبية يف احلالت 
27 )1(العاجلة )مثل ترتيبات اإمكانية ال�ستدعاء على مدار ال�ساعة(. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

�سة و/اأو جراحة تتجاوز قدرات  6-2-3 ُينقل ال�سجناء الذين تتطلَّب حالتهم عنايًة متخ�سِّ
27 )1(املرافق ال�سحية املوجودة يف ال�سجن اإىل م�ست�سفيات خارجية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-2-4 تتاح للأطباء اأو غريهم من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهلني اإمكانية زيارة 
31جميع ال�سجناء الذين يحتاجون لعنايتهم ب�سكل يومي. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

م هوؤلء الأطباء اأو الخت�سا�سيون تقريرًا اإىل مدير ال�سجن ب�ساأن جميع احلالت  6-2-5 يقدِّ
33التي يكون فيها من �ساأن )�سروط( احلب�ش الإ�سرار ب�سحة ال�سجني البدنية/العقلية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:
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ال�سرية،  من  اإطار  يف  ال�سحية  الرعاية  خدمات  بدائرة  الت�سال  لل�سجناء  ميكن   6-2-6
بدون اأن يفح�ش موظفو ال�سجن الطلبات ذات ال�سلة. 

 )1( 32
)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

وبعدها يف  الولدة  قبل  والعلج  الرعاية  لتوفري  ال�سرورية  املرافق اخلا�سة  توجد   7-2-6
)113(                                                             .ال�سجون اأو اأجنحة ال�سجون اخلا�سة بالن�ساء

)114(28
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

خارج  م�ست�سفى  يف  اأطفالهن  احلوامل  ال�سجينات  ت�سع  اأن  ال�سجن  اإدارة  تكفل   8-2-6
28ال�سجن.)115( 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-2-9 يتوىل اخت�سا�سيون يف �سوؤون الطفل تقدمي الرعاية املهنية، مبا يف ذلك الرعاية 
)116(                .ال�سحية املحددة، اإىل الأطفال الذين يبقون يف ال�سجن مع اأحد والديهم

 29 
)117()1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ذوي  ال�سجناء  احتياجات  تلبية  املوؤهلون  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيو  يتوىل   10-2-6
الإعاقات العقلية، مبا يف ذلك العلج النف�سي.

 109
)2 و3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-2-11 ُينقل من يجب عدم احتجازهم يف ال�سجن ب�سبب اإعاقات ذهنية اأو ظروف �سحية 
عقلية �سديدة اإىل مرافق لل�سحة العقلية. 

 109
)1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)113(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-3-3 )الحتياجات ال�سحية/التغذوية اخلا�سة لل�سجينات املر�سعات اأو احلوامل(.

)114(انظر اأي�سًا القاعدة 48 من قواعد بانكوك.

ل يف �سهادة امليلد اأنَّ الطفل ُولد يف ال�سجن.  ر ذلك عمليًّا، يف ظروف ا�ستثنائية، ل ُي�سجَّ )115(اإذا تعذَّ

)116(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 3-1-5 )اإدخال تعديلت على اأماكن الإيواء فيما يتعلق بالن�ساء اللواتي يرافقهن اأطفالهن(.

)117(انظر اأي�سًا القاعدة 51 من قواعد بانكوك.



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 3-6: 
م خدمات الرعاية ال�سحية وفقاً  ملبادئ اأخالقيات املهنة. ُتقدَّ

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

اإكلينيكي يتخذه اخت�سا�سيو  اأيَّ قرار  ال�سجن وموظفوه  اإدارة  ُتبِطل  اأو  6-3-1 ل تتجاهل 
)118(                                                                                                        .الرعاية ال�سحية)27 )2

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-3-2 جميع املعلومات الطبية لل�سجناء �سرية ما مل توؤد هذه ال�سرية اإىل خطر و�سيك يهدد 
باإحلاق ال�سرر باملري�ش/بالآخرين.

 )1( 26
و32 )1( 

)ج(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

يطلب  مل  ما  ال�سجن  موظفي  ومراأى  م�سمع  عن  بعيدًا  الطبية  الفحو�ش  جُترى   3-3-6
31اخت�سا�سيو الرعاية ال�سحية خلف ذلك.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

جميع  اأنَّ  اأي  تامة،  اإكلينيكية  با�ستقللية  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيو  يعمل   4-3-6
قراراتهم املت�سلة بال�سحة ت�ستند اإىل اأ�س�ش اإكلينيكية بحتة. 

 )2( 25
و32 )1( 

)اأ(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بجميع  ثة  وحمدَّ دقيقة  طبية  مبلفات  ال�سحية  الرعاية  خدمات  دائرة  حتتفظ   5-3-6
26 )1(ال�سجناء.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)118(انظر اأي�سًا املوؤ�سرات 3-1-7 و3-1-8 )اإجراءات التفتي�ش ال�سحي يف اأماكن الإيواء(، و3-3-6 و3-3-7 )اإجراءات تفتي�ش الطعام(، و6-4-2 )الإبلغ عن الآثار ال�سحية 

ال�سارة للجزاءات التاأديبية اأو التدابري التقييدية(. 
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اأو �سوء معاملة لدى  اأيِّ علمة تعذيب  6-3-6 يقوم اخت�سا�سيو الرعاية ال�سحية بتوثيق 
)120(                                                                                                                      )119(.34ال�سجناء واإبلغ ال�سلطة املخت�سة بها

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

لع،  6-3-7 ُيْطَلع ال�سجناء على اأو�ساعهم ال�سحية وطرق العلج املمكنة، مبا يف ذلك الطِّ
عند الطلب، على ملفاتهم الطبية.

 )1( 32
)ب(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

موافقتهم  ب�سحتهم، مبا يف ذلك  يتعلق  فيما  الذاتية  ال�سجناء  ا�ستقللية  6-3-8 حُترتم 
احلرة وامل�ستنرية على التدخلت الطبية.

 )1( 26
و32 )1( 

)ب(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة 4-6:
يكون رد فعل موظفي الرعاية ال�سحية على احتمال م�ساركتهم يف النظم التاأديبية وكذلك على 

ادعاءات اأو عالمات �سوء املعاملة بطريقة مهنية.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

تدابري  اأو  تاأديبية  جزاءات  فر�ش  يف  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيو  ي�سارك  ل   1-4-6
)121(                                                                        .تقييدية، ولكنهم ُيبلَّغون بها دون تاأخري)46 )1

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-4-2 يبلِّغ اخت�سا�سيو الرعاية ال�سحية املدير باأيِّ اآثار �سحية �سارة ملا تقدم، ويقدمون 
)122(                       .امل�سورة ب�ساأن الإجراءات الت�سحيحية، مبا يف ذلك اإنهاء الإجراءات

33 و46 
)2 و3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

ب الأذى. )119(بيد اأنه يف تلك احلالت، ينبغي اتخاذ ال�سمانات الإجرائية لتجنب تعري�ش ال�سجني اأو الأ�سخا�ش املرتبطني به لأي خماطر منظورة ت�سبِّ

)120(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-5-3 )الهتمام اخلا�ش بعلمات �سوء املعاملة اأثناء الفحو�ش الطبية عند الدخول(. 

)121(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-5-6 )اإبلغ اخت�سا�سي الرعاية ال�سحية با�ستخدام اأدوات تقييد احلرية(. 

)122(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-2-5 )الظروف املعي�سية الدنيا يف اإطار التدابري التاأديبية اأو التقييدية(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

مبوجب  املحتجزين  لل�سجناء  ا  خا�سًّ اهتمامًا  ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيو  يويل   3-4-6
46 )1(الف�سل غري الطوعي عن طريق الزيارات اليومية. 

ا   نعم لجزئيًّ

التعليقات:

م اخت�سا�سيو الرعاية ال�سحية امل�ساعدة الطبية والعلج على نحو فوري اإىل  6-4-4 يقدِّ
46 )1(هوؤلء ال�سجناء بناء على طلبهم اأو طلب موظفي ال�سجن.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة 6-٥: 
تخ�سع ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء للفح�ش على يد اخت�سا�سيني عند دخولهم ال�سجن، 

وُتتخذ التدابري املنا�سبة بناء على ذلك.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

ال�سحية  الرعاية  يف  موؤهل  اخت�سا�سي  اأو  طبيب  قيام  الدخول  اإجراءات  ت�سمل   1-5-6
30باإجراء الفح�ش الطبي لل�سجني، يف اأقرب وقت ممكن. 

ا   نعم لجزئيًّ

التعليقات:

د اخت�سا�سيو الرعاية ال�سحية الحتياجات ال�سحية ال�ساملة لل�سجناء، ومن  6-5-2 يحدِّ
30 )اأ(ثمَّ يتخذون جميع التدابري ال�سرورية للعلج.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

6-5-3 يوىل اهتمام خا�ش لأيِّ علمات �سوء معاملة قد يكون ال�سجناء الوافدون قد تعر�سوا 
)123(                                                                                              .لها قبل دخولهم ال�سجن

30 )ب( 
و34


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)123(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 6-3-6 )توثيق حالت �سوء املعاملة والإبلغ عنها(. 
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خماطر  ذلك  يف  مبا  غريه،  اأو  نف�سي  توتر  حدوث  لعلمات  خا�ش  اهتمام  يوىل   4-5-6
)124(       .النتحار/اإيذاء النف�ش والأعرا�ش الناجتة عن النقطاع عن تعاطي مواد الإدمان)30 )ج

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

د حالت الأمرا�ش املعدية وُتتخذ التدابري امللئمة، مثل العزل الإكلينيكي خلل  6-5-5 حُتدَّ
30 )د(فرتة العدوى.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

د مدى لياقة ال�سجني للعمل وممار�سة التمارين الريا�سية وامل�ساركة يف الأن�سطة  6-5-6 ُيحدَّ
30 )ه (الأخرى اأثناء الفح�ش الطبي.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)124(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-1-8 )توخي موظفي ال�سجن الدقة اإزاء حالة ال�سجناء لدى دخولهم ال�سجن(.



الف�صل الأولالف�صل الأول

موظفو ال�سجن  -7

النتيجة املتوقعة 7-١: 
ُيعنيَّ موظفو ال�سجن بطريقة ت�سمن نزاهتهم واإن�سانيتهم وكفاءتهم املهنية واأهليَّتهم ال�سخ�سية.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

معايري  ت�سمل  و�سفافة  فعالة  توظيف  �سيا�سة  اإىل  ال�سجن  موظفي  تعيني  ي�ستند   1-1-7
74 )1(واإجراءات اختيار وا�سحة.)125(

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

الختيار،  معايري  ال�سجن  مبوظفي  اخلا�سة  لل�سواغر  الوظيفية  التو�سيفات  د  حُتدِّ  2-1-7
ح ومهاراته وم�ستواه التعليمي.  مبا يف ذلك ال�سفات ال�سخ�سية املطلوب توافرها يف املر�سَّ

 )1( 74
و75 )1(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

فح�ش  ذلك  وي�سمل  املر�سحني،  انتقاء  التعيني  جمال  يف  موؤهلون  موظفون  يتوىل   3-1-7
74 )1(�سفاتهم ال�سخ�سية ونزاهتهم ومدى حما�سهم للعمل.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-1-4 تراعي �سيا�سة التعيني التكوين الإجمايل للموظفني الذين تت�سكل منهم قوة العمل يف 
2ال�سجن مبا ميثل جُممل ال�سكان على امل�ستوى الوطني.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)125(قد يلزم اأن تت�سمن هذه املعايري والإجراءات اإجراءات لفرز املر�سحني، وخ�سو�سًا، على �سبيل املثال ل احل�سر، يف بيئات ما بعد انتهاء ال�سراع.
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النتيجة املتوقعة 7-٢:
على  قائمة  ال�سجن  بيئة  لعل  املواتية  الظروف  بتهيئة  ونوعيتهم  ال�سجن  موظفي  عدد  ي�سمح 

احرتام كرامة االإن�سان.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

7-2-1 ن�سبة املوظفني اإىل ال�سجناء كافية ل�سمان احتجاز ال�سجناء على نحو اآمن وماأمون 
)126(                                                                                                                     .1واإن�ساين 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اإيجابي لعمله  اإىل فهم ذاتي  ال�سجن  ال�سجن يف دعم و�سول موظف  اإدارة  7-2-2 تن�سط 
74 )2(باعتباره "خدمة اجتماعية بالغة الأهمية".

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-2-3 ي�سمل موظفو ال�سجن عددًا كافيًا من املتخ�س�سني، مثل الأخ�سائيني الجتماعيني 
بني احِلرفيني والأطباء النف�سانيني واخت�سا�سيي علم النف�ش. 78 )1(واملعلمني واملدرِّ

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بون احِلرفيون على اأ�سا�ش دائم. 78 )2(7-2-4 ُيعنيَّ الأخ�سائيون الجتماعيون واملعلمون واملدرِّ
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-2-5 يكون الإ�سراف على ال�سجينات من اخت�سا�ش موظفات ال�سجن ح�سرًا، وتخ�سع 
)127(                                                              .ال�سجون/الأجنحة الن�سائية ل�سلطة موظفات

 81
)1 و3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)126(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 4-1-4 )ال�سيطرة الفعالة على نزلء ال�سجن(. 

)127(انظر اأي�سًا املوؤ�سر 2-5-10 )اإ�سراف املوظفات على عمليات النقل(. 



الف�صل الأولالف�صل الأول

النتيجة املتوقعة 3-7:
تكون ظروف العمل  الئقة، وتكفل  عالقة اإيجابية للموظفني بعملهم.

       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

74 )3(7-3-1 ُيعنيَّ موظفو ال�سجن بدوام كامل، وُيعتربون موظفني مدنيني. 
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-3-2 ُي�سَمن ملوظفي ال�سجن اأمن العمل دون اأن يكون مرهونًا اإلَّ بح�سن ال�سلوك والكفاءة 
74 )3(واللياقة البدنية.


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

74 )3(7-3-3 رواتب املوظفني كافية لجتذاب الرجال والن�ساء، وهي ُتدفع يف الوقت املحدد.
ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-3-4 �سروط اخلدمة، مبا يف ذلك ظروف العمل املادية، موؤاتية لطبيعة العمل املرهقة 
74 )3(واملخاطر التي ينطوي عليها. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

م ملوظفي ال�سجن ا�ستحقاقات عمل وخدمات دعم، مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة  7-3-5 ُتقدَّ
74 )3(للتعامل مع التحديات اأثناء العمل.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:
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املهني  النهج  تتما�سى مع  التي ل  لل�سلوكيات  الفعالة  املعاجلة  اأجل  7-3-6 توجد نظم من 
77ملوظفي ال�سجن، مبا يف ذلك الف�ساد.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

النتيجة املتوقعة 4-7:
يكون لدى موظفي ال�سجن ما يلزم من معارف ومهارات وا�ستعداد الأداء عملهم مبا يتما�سى مع 

املعايري املهنية ومبادئ حقوق االإن�سان.
       
    

االإجنازالقاعدةاملوؤ�سرات

7-4-1 ي�سمل تدريب موظفي ال�سجن قبل اللتحاق باخلدمة عنا�سر يف الفئات التالية، على 
اأقل تقدير:

  الت�سريعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�سلة، علوًة على ال�سكوك 
الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق؛

حظر  ذلك  يف  مبا  وظائفهم،  ممار�ستهم  اأثناء  وواجباتهم  ال�سجون  موظفي    حقوق 
التعذيب و�سوء املعاملة؛

  الأمن وال�سلمة، مبا يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي، وا�ستخدام القوة واأدوات تقييد 
ية، واإدارة التعامل مع املجرمني العنيفني، مبا يف ذلك التفاو�ش والو�ساطة؛ احلرِّ

امل�ساعدة  والرعاية/  لل�سجناء  الجتماعية  النف�سية  والحتياجات  الأولية،    الإ�سعافات 
الجتماعية.

 )1( 76
و82 )2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

7-4-2 ُيثِبت موظفو ال�سجن اأنَّ هذا التدريب زودهم باملعارف واملهارات واأك�سبهم الروح 
75 )2(اللزمة من اأجل اأداء عملهم مبهنية.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

اللزمة  الإدارية  املهارات  ب�ساأن  مًا خ�سي�سًا  تدريبًا م�سمَّ ال�سجون  مديرو  يتلقى   3-4-7
79 )1(ل�سطلعهم بوظيفتهم حتديدًا.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:



الف�صل الأولالف�صل الأول

7-4-4 يتلقى موظفو ال�سجن الذين ي�سطلعون مبهام متخ�س�سة واأولئك املكلَّفون بالعمل 
مع فئات معينة من ال�سجناء تدريبًا حمددًا لهذا الغر�ش.

 )2( 2
 و76 

)128()2(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

على  وت�سجع  ال�سجن  ملوظفي  امل�ستمر  التدريب  دورات  توافر  ال�سجن  اإدارة  تكفل   5-4-7
75 )3(امل�ساركة يف تلك الدورات. 

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

بال�سفافية،  الوظيفية  والفر�ش  اخلدمة  اأثناء  التدريب  على  احل�سول  �سبل  تت�سم   6-4-7
وتوفر فر�سًا مت�ساوية ملوظفي ال�سجن من الذكور والإناث.

 75 
)129()3(


ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

عنا�سر  وت�سمل  ت�ساركية  بكونها  اأعله  اإليها  امل�سار  التدريب  برامج  جميع  تت�سم   7-4-7
75 )1(نظرية وعملية )قائمة على �سيناريوهات( على حد �سواء.

ا   نعم    لجزئيًّ

التعليقات:

)128(انظر اأي�سًا القواعد 29 و33 اإىل 35 من قواعد بانكوك. 

)129(املرجع نف�سه، القاعدتان 29 و30.
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املرفق

توزيع ا�ستبيانات على ال�سجناء مع عدم الك�سف عن هويتهم فيها اأثناء 
عمليات التفتي�ش يف اإنكلرتا وويلز

مفت�سية �ساحبة اجلللة لل�سجون يف اإنكلرتا وويلز هي هيئة م�ستقلة تتوىل اإعداد التقارير عن اأحوال 
نزلء ال�سجون وغريها من اأماكن احلرمان من احلرية وعن كيفية معاملتهم. وتكفل املفت�سية اأي�ساً، 
نة  ا�ستبيانات غري مت�سمِّ توزيع  ال�سجناء عن طريق  الواجب ملنظور  العتبار  اإيلء  �سياق عملها،  يف 
اإىل  بالن�سبة  ذاتها  الأهمية  تكت�سي  منهجية  وهي  ا،  ع�سوائيًّ �سجناء خمتارين  على  اأ�سحابها  لهوية 
اأدناه  للمفت�سية  احلايل  ال�ستبيان  من  مب�سطة  مقتطفات  وُت�ستن�سخ  الداخلية.  التفتي�ش  عمليات 
�سياق  يف  مماثلة  منهجية  ا�ستخدام  تعتزم  التي  الداخلية  التفتي�ش  لآليات  اإلهام  م�سدر  لت�سكل 
الواردة  الأ�سئلة  قائمة  ت�سكل  ول  القريب(.  امل�ستقبل  يف  بالكامل  منقحة  �سيغة  )�ست�سدر  عملها 
مة خ�سي�سًا لتلئم هيكل القائمة املرجعية. فالن�سخة  اأدناه ال�ستبيان الكامل، كما اأنها غري م�سمَّ
عليه  ر  يوؤ�سِّ �سوؤال  كل  يخ�ش  فيما  للإجابة  لة  مف�سَّ خيارات  املثال،  �سبيل  على  ت�سمل،  الكاملة 
املعرو�ش  املقتطف  وفق معايري م�سرتكة. ويف  لل�ستبيانات  مت�سق  تقييم  اإجراء  ر  يي�سِّ ال�سجناء، مبا 
اأدناه مل ُتدرج خيارات الإجابة تلك �سوى فيما يتعلق بالأ�سئلة ذات القيمة التو�سيحية ب�سفة خا�سة. 
�سياقها  لتلئم  مة  امل�سمَّ اخلا�سة  ا�ستبياناتها  و�سع  على  الداخلية  التفتي�ش  اآليات  ع  ُت�سجَّ ولذلك، 

الوطني حتديداً، وعلى العتماد اأ�سا�سًا على الأ�سئلة الواردة اأدناه للأغرا�ش التو�سيحية.

التابع  اخلرباء  فريق  اجتماع  اأعقاب  يف  لل�سجون  اجلللة  �ساحبة  مفت�سية  من  كرمي  باإذن  م�ستن�سخة  املقتطفات 
للمكتب واملعني با�ستعرا�ش املواد التوجيهية املتعلقة بقواعد نيل�سون مانديل، الذي ُعقد يف فيينا، النم�سا، يومي 9 

و10 �سباط/فرباير 2017.
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معلومات �سخ�سية
كم عمرك؟  -1

هل �سدر حكم بحقك؟  -2

ما مدة عقوبتك؟  -3

هل اأنت اأجنبي؟  -4

هل تفهم املحادثة بالإنكليزية؟  -5

هل تفهم الكتابة بالإنكليزية؟  -6

ما هو اأ�سلك الإثني؟  -7

ما هو دينك؟  -8

 9-  هل تعتقد اأنَّ لديك اإعاقة )اأي هل حتتاج اإىل م�ساعدة لتلبية احتياجات بدنية اأو عقلية اأو تعلُّمية 
على املدى الطويل(؟

هل هذه اأول مرة تدخل فيها ال�سجن؟  -10

هل لديك اأطفال دون �سن 18 �سنة؟  -11



الف�صل الأولالف�صل الأول

املحاكم والنقل واحلرا�سة

يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، كم لبثت يف العربة؟  -12

م لك  طعام اأو �سراب؟ يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، هل ُقدِّ  -13

يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، هل ُمنحت لك ا�سرتاحة لق�ساء احلاجة؟  -14

يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، هل كانت  العربة نظيفة؟  -15

يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، هل �سعرت بالأمان؟  -16

يف رحلتك الأخرية اإىل هنا، كيف عاملك اأفراد احلرا�سة؟  -17

اال�ستقبال والليلة االأوىل والتوجيه
كم  ا�ستغرقت اإجراءات ال�ستقبال؟  -18

عندما ُفت�ست، هل جرى ذلك باحرتام؟  -19

بوجه عام، كيف عوملت يف مرحلة ال�ستقبال؟  -20

81 املرفق
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هل �سادفت اأيًّا من امل�ساكل التالية عند و�سولك اإىل هنا لأول مرة؟  -21
ال�سحة البدنية فقدان املمتلكات
ال�سحة العقلية  م�ساكل الإ�سكان 

 احلاجة اإىل احلماية من الت�سال باأرباب العمل
ال�سجناء الآخرين

احل�سول على اأرقام  الهاتفالت�سال بالأ�سرة
غري ذلك  رعاية  الأطفال 

مل اأواجه اأيَّ م�ساكلهواج�ش ب�ساأن املال
ال�سعور  بالكاآبة اأو الرغبة يف النتحار

22-  هل تلقيت اأيَّ م�ساعدة/دعم من املوظفني يف التعامل مع هذه امل�ساكل عند و�سولك اإىل هنا لأول 
مرة؟

مت لك معلومات ب�ساأن ما يلي؟ عندما و�سلت اإىل هنا لأول مرة، هل ُقدِّ  -23

ما �سيحدث لك 
الدعم املتاح ملن لديهم �سعور  بالكاآبة اأو الرغبة يف النتحار 

كيفية تقدمي الطلبات الروتينية )العرائ�ش(
حقك يف الزيارات 

اخلدمات ال�سحية 
اخلدمات الدينية 

م اأيُّ معلومات مل ُتقدَّ
هل �سعرت بالأمان يف الليلة الأوىل التي اأم�سيتها هنا؟  -24

كم م�سى على و�سولك اإىل هنا عندما خ�سعت لتقييم تعليمي؟  -25

احلقوق القانونية واالحتجاز القائم على االحرتام
ما مدى �سهولة:  -26

ا  ل هذا �سهل�سهل جدًّ
 �سعب �سعبول ذاك

ا جدًّ
 غري

منطبق
 التوا�سل مع 

م�ست�سارك القانوين
ح�سور الزيارات 

القانونية



الف�صل الأولالف�صل الأول

هل �سبق للموظفني هنا اأن فتحوا ر�سائل واردة من م�ست�سارك القانوين يف غيابك؟  -27

هل ميكنك احل�سول على كتب قانونية يف املكتبة؟  -28

ُيرجى الرد على الأ�سئلة التالية ب�ساأن اجلناح/الوحدة التي تقيم فيها حاليًّا:  -29
ل اأعرفلنعم

هل لديك عادًة ما يكفي من امللب�ش امللئمة والنظيفة 
لرتدائها خلل الأ�سبوع؟

هل ت�ستطيع عادًة ال�ستحمام كل يوم؟
هل تتلقى عادًة ملءات نظيفة كل اأ�سبوع؟

هل تتلقى عادًة مواد لتنظيف الزنزانة كل اأ�سبوع؟

هل ي�ستجاب عادًة جلر�ش النداء املوجود يف زنزانتك يف 
غ�سون خم�ش دقائق؟

هل ي�سود الهدوء عادًة مبا يكفي لل�سرتخاء اأو النوم يف
زنزانتك ليًل؟ 

نة اإذا لزم  هل باإمكانك عادًة ا�سرتجاع ممتلكاتك املخزَّ
الأمر؟

ما مدى جودة الطعام هنا؟  -30

هل تباع يف املتجر/املق�سف طائفة وا�سعة من ال�سلع مبا يكفي لتلبية احتياجاتك؟  -31

هل حُترتم معتقداتك الدينية؟  -32

هل باإمكانك التحدث على انفراد اإىل ممثل لدينك اإذا اأردت؟  -33

ما مدى �سهولة اأو �سعوبة ح�سورك ال�سعائر الدينية؟  -34
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الطلبات وال�سكاوى
هل من ال�سهل تقدمي طلب اأو �سكوى؟  -35

يرجى الرد على الأ�سئلة التالية عن الطلبات وال�سكاوى:  -36
مل ي�سبق يل 
تقدمي طلب 

اأو �سكوى
لنعم

هل تعاَلج الطلبات/ال�سكاوى ب�سورة من�سفة؟ 
هل تعاَلج الطلبات/ال�سكاوى ب�سرعة )يف غ�سون �سبعة اأيام(؟ 

هل �سبق اأن ُمنعت من تقدمي طلب/�سكوى عندما اأردت ذلك؟  -37

ما مدى �سهولة اأو �سعوبة لقائك باأع�ساء اآليات التفتي�ش امل�ستقلة؟  -38

العالقات باملوظفني
هل يعاملك معظم املوظفني باحرتام؟  -39

هل هناك موظف ميكنك اأن تلجاأ اإليه طلبًا للم�ساعدة اإذا كان لديك م�سكلة؟  -40

د اأحد املوظفني اأحوالك �سخ�سيًّا خلل الأ�سبوع املا�سي؟  هل تفقَّ  -41

ما هو عدد املرات التي يتحدث فيها املوظفون اإليك عادًة اأثناء اختلطك بال�سجناء الآخرين ؟  -42

االأمان
هل �سبق اأن انتابك �سعور بعدم الأمان هنا؟  -43

هل ت�سعر بعدم الأمان الآن؟  -44



الف�صل الأولالف�صل الأول

ما هي الأماكن التي انتابك فيها �سعور بعدم الأمان؟  -45
يف اأوقات الوجبات مل اأ�سعر بعدم الأمان مطلقاً 

يف ق�سم اخلدمات ال�سحية يف كل مكان 
مكان الزيارات احلب�ش النفرادي 

حمامات اجلناح اأماكن الختلط بال�سجناء الآخرين
حمامات �سالة الألعاب الريا�سيةمنطقة ال�ستقبال 

يف املمرات/اآبار ال�سلمل�سالة الألعاب الريا�سية 
املمرات املعلقة/اجلناح الذي تقيم فيه�ساحة التمارين الريا�سية 

يف زنزانتكيف العمل
اأثناء ال�سعائر الدينيةاأثناء التنقل 

يف ال�سفوف الدرا�سية

هل تعر�ست للأذى من �سجناء اآخرين هنا؟  -46

اإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا كانت ملب�سات احلادث )احلوادث(؟  -47
ملحظات مهينة )عنك اأو عن اأ�سرتك اأو اأ�سدقائك(

اإيذاء بدين )�سرب اأو ركل اأو اعتداء(
انتهاك جن�سي 

ال�سعور بالتهديد اأو التخويف
اأخذ م�سرتياتك من املق�سف/ممتلكاتك

الأدوية 
الديون

املخدرات
اأ�سلك العرقي اأو الإثني

دينك/معتقداتك الدينية 
جن�سيتك

انتماوؤك اإىل جزء اآخر من البلد بخلف الآخرين
َحل   انتماوؤك اإىل طائفة الرُّ

ميولك اجلن�سية  
عمرك

بك اإعاقة
اأنت م�ستجد هنا

جرميتك
امل�سائل املت�سلة بالع�سابات

هل تعر�ست للأذى من موظفني هنا؟  -48
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اإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا كانت ملب�سات احلادث )احلوادث(؟  -49
ملحظات مهينة )عنك اأو عن اأ�سرتك اأو اأ�سدقائك( 

اإيذاء بدين )�سرب اأو ركل اأو اعتداء(
انتهاك جن�سي

ال�سعور بالتهديد اأو التخويف
اأخذ م�سرتياتك من املق�سف/ممتلكاتك

الأدوية
الديون 

املخدرات
اأ�سلك العرقي اأو الإثني

دينك/معتقداتك الدينية 
جن�سيتك

انتماوؤك اإىل جزء اآخر من البلد بخلف الآخرين 
َحل  انتماوؤك اإىل طائفة الرُّ

بك اإعاقة 
اأنت م�ستجد هنا 

جرميتك
امل�سائل املت�سلة بالع�سابات 

اإذا كنت قد تعر�ست للأذى على يد �سجناء اأو موظفني، هل اأبلغت عن ذلك؟  -50

اخلدمات ال�سحية
ما مدى �سهولة اأو �سعوبة زيارة املذكورين اأدناه؟  -51

ال اأعرف  ل هذا �سهل�سهل جدًّ
 �سعب �سعبول ذاك

ا جدًّ
الطبيب
املمر�ش

طبيب الأ�سنان

ما راأيك يف نوعية اخلدمات ال�سحية التي يقدمها املذكورون اأدناه؟  -52
 مل 

ااأتلقاها  ل هذا جيدةجيدة جدًّ
 �سيئة�سيئةول ذاك

ا  جدًّ
الطبيب
املمر�ش

طبيب الأ�سنان

ما راأيك يف نوعية اخلدمات ال�سحية عمومًا هنا؟  -53



الف�صل الأولالف�صل الأول

هل تتعاطى اأدوية حاليًّا؟  -54

هل تعاين من اأيِّ م�ساكل عاطفية اأو عقلية؟  -55

56-  هل تتلقى امل�ساعدة/الدعم من اأيِّ �سخ�ش يف هذا ال�سجن )مثل اأخ�سائي علم نف�ش اأو طبيب 
نف�ساين اأو ممر�ش اأو عامل يف جمال ال�سحة العقلية اأو م�ست�سار اأو اأيِّ موظف اآخر(؟

املخدرات والكحول
57- هل كنت تعاين من م�سكلة تتعلق باملخدرات عندما جئت اإىل هذا ال�سجن؟

 

هل كنت تعاين من م�سكلة تتعلق بالكحول عندما جئت اإىل هذا ال�سجن؟  -58

هل من ال�سهل اأم من ال�سعب احل�سول على املخدرات غري امل�سروعة يف هذا ال�سجن؟  -59

هل من ال�سهل اأم من ال�سعب احل�سول على امل�سروبات الكحولية يف هذا ال�سجن؟  -60

هل عانيت من م�سكلة تتعلق باملخدرات غري امل�سروعة منذ اأن اأتيت اإىل هذا ال�سجن؟  -61

بة منذ اأن اأتيت اإىل هذا ال�سجن؟  هل عانيت من م�سكلة تتعلق بالأدوية امل�سرَّ  -62

63-  هل ح�سلت على اأيِّ دعم اأو م�ساعدة )من اأفرقة علج تعاطي املواد مثًل( فيما يتعلق مب�سكلة 
املخدرات التي تعاين منها اأثناء وجودك يف هذا ال�سجن؟

64-  هل ح�سلت على اأيِّ دعم اأو م�ساعدة )من اأفرقة علج تعاطي املواد مثًل( فيما يتعلق مب�سكلة 
الكحول التي تعاين منها اأثناء وجودك يف هذا ال�سجن؟
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65-  هل كانت اأ�سكال الدعم اأو امل�ساعدة التي تلقيتها اأثناء وجودك يف هذا ال�سجن مفيدة؟

االأن�سطة

ما مدى �سهولة اأو �سعوبة النخراط يف الأن�سطة التالية يف هذا ال�سجن؟  -66

ال اأعرف  ل هذا �سهل�سهل جدًّ
 �سعب �سعبول ذاك

ا جدًّ
العمل يف ال�سجن
 التدريب املهني 

 اأو التدريب 
على املهارات

 التعليم )مبا يف
 ذلك املهارات 

الأ�سا�سية(
 برامج معاجلة

ال�سلوك الإجرامي

هل ت�سارك حاليًّا يف ما يلي؟  -67
ل اأعرفلنعممل اأ�سارك

العمل يف ال�سجن
 التدريب املهني اأو التدريب 

على املهارات
 التعليم )مبا يف ذلك 
املهارات الأ�سا�سية(

 برامج معاجلة 
ال�سلوك الإجرامي

ما مدى تواتر زيارتك للمكتبة عادًة؟  -68

هل توجد يف املكتبة طائفة وا�سعة من املواد مبا يكفي لتلبية احتياجاتك؟  -69

كم مرة تتوجه عادًة اإىل �سالة الألعاب الريا�سية كل اأ�سبوع؟  -70



الف�صل الأولالف�صل الأول

كم مرة تتوجه عادًة ملمار�سة التمارين يف الهواء الطلق كل اأ�سبوع؟  -71

كم مرة يف العادة تختلط كل اأ�سبوع بال�سجناء الآخرين؟  -72

73-  كم عدد ال�ساعات التي تق�سيها خارج زنزانتك عادًة يف اأيام الأ�سبوع؟ )يرجى اإدراج �ساعات التعليم 
والعمل وما اإىل ذلك(

االت�سال باالأ�سرة واالأ�سدقاء
74-  هل دعمك املوظفون و�ساعدوك على موا�سلة الت�سال باأ�سرتك/اأ�سدقائك اأثناء وجودك يف هذا 

ال�سجن؟

ي الربيد )الر�سائل اأو الطرود(؟ 75-  هل تواجه اأيَّ م�ساكل تتعلق باإر�سال اأو تلقِّ

هل واجهت اأيَّ م�ساكل يف الو�سول اإىل الهواتف؟  -76

ما مدى �سهولة اأو �سعوبة جميء اأ�سرتك واأ�سدقائك اإىل هنا؟  -77

اال�ستعداد لالإفراج
ى )موظف مراقبة حملي( يف دائرة مراقبة ال�سلوك؟ هل لديك مدير �سوؤون جناة م�سمَّ  -78

ما نوع الت�سال الذي اأجريته مع مدير �سوؤون اجلناة اخلا�ش بك منذ دخولك ال�سجن؟  -79

هل لديك خطة تتعلق بتنفيذ احلكم؟  -80
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كم كان مدى م�ساركتك يف و�سع خطة تنفيذ احلكم اخلا�سة بك؟  -81

من يعمل معك لتحقيق اأهداف خطة تنفيذ احلكم اخلا�سة بك؟  -82
لي�ش لديَّ خطة لتنفيذ احلكم/مل ي�سدر حكم بحّقي

ل اأحد 
م�سرف �سوؤون اجلناة

مدير �سوؤون اجلناة 
ى/ال�سخ�سي املوظف امل�سمَّ
موظفون من اإدارات اأخرى

هل باإمكانك حتقيق اأيٍّ من اأهداف خطة تنفيذ احلكم اخلا�سة بك يف هذا ال�سجن؟  -83

هل ت�سعر باأنَّ اأيَّ موظف �ساعدك يف الإعداد للإفراج عنك؟  -84

هل تعرف اأيَّ �سخ�ش يف هذا ال�سجن ميكن اأن ي�ساعدك ب�ساأن ما يلي، بعد الإفراج عنك؟  -85
 ل اأحتاج 

لنعماإىل امل�ساعدة
العمل

الإقامة
املزايا

امل�سائل املالية
التعليم

املخدرات والكحول
 86-  هل قمت باأيِّ �سيء، اأو هل �سادفك اأيُّ �سيء هنا، تعتقد اأنه �سيقلل من احتمال معاودتك الإجرام 

يف امل�ستقبل؟
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