






ربع من احلكومة الأملانية.
ت�سنَّى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل ت ُّ

قواعد الأمم املتحدة
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
1
(قواعد نيل�سون مانديال)

مالحظة متهيدية 1
ق�ص ��د من هذه القواعد تقدمي و�صف تف�صيلي لنظام منوذجي لل�سجون .فما تتوخَّ اه هو
ال ُي َ
�أن تب� نِِّّينِ ،على �أ�سا�س التوافق العام املعا�صر يف الآراء والعنا�صر الأ�سا�سية يف �أ�صلح النظم
املعا�صرة ،املبادئ واملمار�سات املقبولة عموم ًا باعتبارها مبادئ وممار�سات جيدة يف جمال
معاملة ال�سجناء و�إدارة ال�سجون.

مالحظة متهيدية 2
 - 1م ��ن اجلل � ِّ�ي ،نظر ًا مل ��ا ت َّت�صف به الظ ��روف القانوني ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادية
واجلغرافية يف خمتلف �أنحاء العامل من تن ُّوع بالغَّ � ،أن من غري املمكن تطبيق جميع القواعد
يف كل زم ��ان ومكان .ومع ذلكُ ،يتوخ ��ى �أن حتفِّز هذه القواعد على بذل جهد حثيث للتغلُّب
على امل�صاعب العملية التي تعرت�ض تطبيقها ،انطالق ًا من كونها مت ِّثل ،يف جملتها ،ال�شروط
الدنيا التي تعرتف ب�صالحها الأمم املتحدة.
 - 2وتتن ��اول ه ��ذه القواعد ،من جهة �أخ ��رى ،ميدان ًا يظ ُّل الر�أي في ��ه يف تط ُّور م�ستمر.
وه ��ي من َّثم ال ت�ستبع ��د �إمكانية التجربة واملمار�سة �شريط ��ة �أن ت َّتفقا مع املبادئ واملقا�صد
النابع ��ة من جميع هذه القواعد .وبه ��ذه الروح يظ ُّل دائم ًا من حق الإدارة املركزية لل�سجون
�أن ت�سمح باخلروج عن هذه القواعد.
(ُ )1مرفق قرار اجلمعية العامة  ،175/70الذي اعتُمد يف  17كانون الأول/دي�سمرب .2015
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مالحظة متهيدية 3
 - 1يتن ��اول اجل ��زء الأول من ه ��ذه القواعد الإدارة العامة لل�س ��جون ،وه ��و ينطبق على جميع
فئات ال�س ��جناء� ،سواء كان �سبب حب�سهم جنائ ًّيا �أو مدن ًّيا ،و�سواء كانوا غري حُماكمني �أو مدانني،
ومب ��ا يف ذل ��ك ال�س ��جناء الذين تُط َّب ��ق يف حقه ��م "تدابري �أمني ��ة" �أو تداب�ي�ر �إ�ص�ل�احية �أَ َم َر بها
القا�ضي.
�  - 2أ َّما اجلزء الثاين ،فيت�ض� � َّمن قواعد ال تنطبق �إ َّال على فئات ال�س ��جناء الذين يتناولهم كل
باب من �أبوابه .ومع ذلك ،ف� َّإن القواعد الواردة يف الباب �ألف منه ب�ش�أن ال�سجناء املدانني تنطبق
�أي�ض ًا على فئات ال�سجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال ،ما دامت ال تتعار�ض مع القواعد
اخلا�صة بهذه الفئات وتخدم م�صلحة ه�ؤالء ال�سجناء.

مالحظة متهيدية 4
املخ�ص�ص ��ة للأحداث اجلانحني مثل
  - 1ال ت�س ��عى هذه القواعد �إىل تنظيم �إدارة امل�ؤ�س�س ��ات َّ
مرافق احتجاز الأحداث �أو املدار�س الإ�ص�ل�احية ،ومع ذلك ف� َّإن اجلزء الأ َّول منها ي�ص ��لح �أي�ض ًا،
على وجه العموم ،للتطبيق يف هذه امل�ؤ�س�سات.
 - 2ينبغي اعتبار فئة ال�س ��جناء الأحداث �ش ��امل ًة على الأقل جلميع القا�صرين الذين ي�شملهم
اخت�ص ��ا�ص حماكم الأحداث .وينبغي �أن تكون القاعدة العامة هي �أ َّال ُيح َكم على ه�ؤالء اجلانحني
ال�صغار بعقوبة ال�سجن.

�أو ًال  -قواعد عامة التطبيق
املبادئ الأ�سا�سية
القاعدة 1
عامل ك ُّل ال�س ��جنا ِء باالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املت� ِّأ�ص ��لة كب�ش ��ر .وال يجوز �إخ�ضاع � ِّأي
ُي َ
�س ��جني للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�س ��ية �أو الال�إن�س ��انية �أو املهينة ،وتُوفَّر جلميع ال�سجناء
حماية من ذلك كله ،وال يجوز التذ ُّرع ب� ِّأي ظروف باعتبارها م�س ِّوغ ًا له .ويجب �ضمان �سالمة و�أمن
ومقدمي اخلدمات والز َّوار يف جميع الأوقات.
ال�سجناء واملوظفني ِّ
القاعدة 2
 - 1تُط َّب ��ق هذه القواعد ب�ص ��ورة حيادي ��ة .وال يجوز �أن يكون هنالك متييز يف املعاملة ب�س ��بب
العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي� ،أو املن�ش�أ القومي
و�ضع �آخر .حُوترتَم املعتقدات الدينية واملبادئ الأخالقية
�أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو املولد �أو � ِّأي ٍ
لل�سجناء.
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 - 2بغي ��ة تطبيق مب ��د�أ عدم التمييز يف املمار�س ��ة العملية ،ت�أخ ��ذ �إدارات ال�سجون يف االعتبار
االحتياجات الفردية لل�سجناء ،وخ�صو�ص ًا الفئات الأ�ضعف يف بيئات ال�سجون .ومن الالزم اتِّخاذ
تداب�ي�ر حلماي ��ة وتعزيز حق ��وق ال�سجن ��اء ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ،ويجب �أ َّال ُينظ ��ر �إىل تلك
التدابري على �أنها تدابري تنطوي على متييز.

القاعدة 3
� َّإن احلب� ��س وغريه من التدابري التي تف�ضي �إىل عزل الأ�شخا�ص عن العامل اخلارجي تدابري م�ؤملة
م ��ن حي ��ث �إنها ت�سلب الفرد ح َّق ��ه يف تقرير م�صريه بحرمانه من ح ِّريت ��ه .ولذلك ال ينبغي لنظام
ال�سج ��ون� ،إ َّال يف حدود م ِّربرات العزل �أو احلفاظ عل ��ى االن�ضباط� ،أن يفاقم من املعاناة املالزمة
ملثل هذه احلال.
القاعدة 4
 - 1ترم ��ي عقوبة احلب�س وغريها من تدابري حرم ��ان الأ�شخا�ص من ح ِّريتهم ب�صفة �أ�سا�سية
واحلد من حاالت مع ��اودة الإجرام .وال �سبيل �إىل حتقيق هذين
�إىل حماي ��ة املجتمع من اجلرمية
ِّ
الغر�ض�ي�ن �إ َّال �إذا ا�ستُخدمت فرتة احلب�س للو�صول ،حتى �أق�صى مدى م�ستطاع� ،إىل �ضمان �إعادة
�إدم ��اج �أولئك الأ�شخا� ��ص يف املجتمع بعد �إطالق �سراحهم ،بحيث يتم َّكن ��ون من العي�ش معتمدين
على �أنف�سهم يف ِّ
ظل احرتام القانون.
املخت�صة �أن توفِّر
� - 2سعي� � ًا �إىل حتقي ��ق ذل ��ك الغر�ض ،ينبغ ��ي لإدارات ال�سجون وال�سلط ��ات
َّ
التعلي ��م والتدريب املهن ��ي والعمل ،ف�ض ًال عن الأ�ش ��كال الأخرى من امل�ساع ��دة املنا�سبة واملتاحة،
مب ��ا يف ذلك �أ�شكال امل�ساعدة ذات الطابع الإ�صالحي والأخالقي والروحي واالجتماعي وال�صحي
والريا�ض ��ي .وينبغي تقدمي جميع ه ��ذه الربامج والأن�شطة واخلدمات مب ��ا يتما�شى مع مقت�ضيات
املعاملة الفردية لل�سجناء.
القاعدة 5
حد من الفوارق بني حياة ال�سجن
 - 1ينبغ ��ي لنظام ال�سجون ال�سعي �إىل �أن يق ِّل� ��ص �إىل �أدنى ٍّ
واحلي ��اة احل� � َّرة ،وهي ف ��وارق من �ش�أنه ��ا �أن تهبط بح� ��س امل�س�ؤولية لدى ال�سجن ��اء �أو باالحرتام
الواجب لكرامتهم الب�شرية.
 - 2ته ِّي ��ئ �إدارات ال�سج ��ون جميع الرتتيب ��ات التي�سريية والتعديالت املعقول ��ة ل�ضمان معي�شة
ال�سجن ��اء ذوي الإعاقات البدنية �أو العقلي ��ة �أو غريها من الإعاقات يف ال�سجن ب�شكل كامل وف َّعال
على �أ�سا�س من امل�ساواة.

�إدارة ملفات ال�سجناء
القاعدة 6
موحد لإدارة ملفات ال�سجناء .ويجوز �أن يكون ذلك
يو�ضع يف � ِّأي مكان ُيح َب�س فيه �أ�شخا�ص نظام َّ
النظ ��ام قاعدة بيان ��ات �إلكرتونية لل�سجالت �أو �سج ًّال �صفحاته مرقم ��ة وموقَّعة .وتُط َّبق �إجراءات
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ل�ضمان وجود م�سار تت ُّبع م�أمون ملراجعة البيانات وملنع ِّ
االطالع على املعلومات املت�ض َّمنة يف النظام
�أو تعديلها دون �إذن.

القاعدة 7
ال ُيق َب ��ل �إدخ ��ال � ِّأي �شخ�ص يف ال�سجن دون �أمر حب�س م�ش ��روع .وتُدخَ ل املعلومات التالية يف نظام
�إدارة ملفات ال�سجناء عند دخول ِّ
ال�سجن:
كل �سج ٍني
َ
(�أ)	 معلوم ��ات دقيق ��ة تتيح الوقوف عل ��ى هو َّيته املميزة ،مبا يراع ��ي الهوية اجلن�سانية
التي يراها لنف�سه؛
(ب) �أ�سباب �سجنه وال�سلطة امل�س�ؤولة ،وتاريخ ووقت ومكان القب�ض عليه؛
(ج) يوم و�ساعة �إدخاله و�إطالق �سراحه ،وكذلك يوم و�ساعة � ِّأي نقل؛
(د) � ُّأي �إ�صابات ظاهرة �أو �شكاوى ب�ش�أن �سوء معاملة �سابق؛
(ﻫ) قائمة مبمتلكاته ال�شخ�صية؛
(و) �أ�سم ��اء �أع�ض ��اء �أ�سرته ،مبا يف ذلك ،ح�س ��ب االقت�ضاء� ،أ�سم ��اء �أوالده و�أعمارهم
ومكانهم وو�ضعهم من حيث احل�ضانة �أو الو�صاية؛
(ز) بيانات االت�صال يف حاالت الطوارئ ومعلومات عن �أقرب �أقرباء ال�سجني.
القاعدة 8
تُدخَ ل املعلومات التالية يف نظام �إدارة ملفات ال�سجناء �أثناء وجودهم يف ال�سجن ،ح�سب االقت�ضاء:
(�أ)	 املعلوم ��ات املتعلق ��ة بالدع ��وى الق�ضائي ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك تواريخ جل�س ��ات املحاكم
والتمثيل القانوين؛
(ب) التقييم الأ َّويل وتقارير الت�صنيف؛
(ج) املعلومات املتَّ�صلة بال�سلوك واالن�ضباط؛
(د) الطلب ��ات وال�شكاوى ،مبا يف ذلك اال ِّدع ��اءات املتعلقة بالتعذيب وغريه من �ضروب
املعامل ��ة �أو العقوب ��ة القا�سي ��ة �أو الال�إن�ساني ��ة �أو املهين ��ة ،م ��ا مل تك ��ن ذات طابع
�س ِّري؛
(ﻫ) معلومات ب�ش�أن فر�ض اجلزاءات الت�أديبية؛
(و) معلومات ب�ش�أن املالب�سات والأ�سباب اخلا�صة ب� ِّأي �إ�صابات �أو حاالت وفاة ،واجلهة
التي نقل �إليها ال ُّرفات يف حالة الوفاة.
القاعدة 9
ُيحافَظ على �س ِّرية جميع ال�سجالت امل�شار �إليها يف القاعدتني  7و  8وال ُيتاح ِّ
االطالع عليها �إ َّال ملن
لكل �سجني ِّ
ت�ستدع ��ي م�س�ؤولياتهم املهنية ذلك .و ُي�سمح ِّ
باالطالع على ال�سجالت املتعلقة به ،رهن ًا
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ب� �� ِّأي تعديالت حتريرية م�ص َّرح بها مبقت�ضى الت�شريعات الداخلية ،ويكون من حقِّه احل�صول على
ن�سخة ر�سمية من هذه ال�سجالت عند �إطالق �سراحه.

القاعدة 10
تُ�ستخ � َ�دم ُنظم �إدارة ملفات ال�سجناء �أي�ض ًا ال�ستخال�ص بيانات موثوق بها عن االجتاهات املتعلقة
بال�سجن ��اء وخ�صائ�ص احلي ��اة يف ال�سجون ،مبا يف ذلك مع َّدالت الإ�شغ ��ال ،من �أجل و�ضع �أ�سا�س
التخاذ القرارات باال�ستناد �إىل �أدلة.

الف�صل بني الفئات
القاعدة 11
تو�ض ��ع فئات ال�سجناء املختلفة يف م�ؤ�س�سات خمتلفة �أو �أج ��زاء خمتلفة من امل�ؤ�س�سات مع مراعاة
َ
جن�سه ��م وعمرهم و�سجل �سوابقه ��م والأ�سباب القانونية الحتجازه ��م ومتطلبات معاملتهم .ومن
�أجل ذلك:
(�أ)	  ُي�سج ��ن الرجال والن�ساء ،بقدر الإم ��كان ،يف م�ؤ�س�سات خمتلفة؛ وحني تكون هناك
املخ�ص�صة
م�ؤ�س�سة ت�ستقبل اجلن�سني على ال�سواء ،يتحتَّم �أن يكون جمموع الأماكن َّ
للن�ساء منف�ص ًال كل ًّيا؛
(ب) ُيف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني عن ال�سجناء املدانني؛
(ج)  ُيف�ص ��ل امل�سجون ��ون ب�سبب الدي ��ون وغريهم م ��ن امل�سجونني لأ�سب ��اب مدنية عن
امل�سجونني ب�سبب جرمية جنائية؛
(د) ُيف�صل الأحداث عن البالغني.

�أماكن االحتجاز
القاعدة 12
 - 1حيثم ��ا وج ��دت زنزانات �أو غرف فردية للن ��وم ،ال يجوز �أن يو�ض ��ع يف الواحدة منها �أكرث
م ��ن �سج�ي�ن واحد لي ًال .ف�إذا حدث لأ�سب ��اب ا�ستثنائية ،كاالكتظاظ امل�ؤ َّق ��ت� ،أن ُ
ا�ضط َّرت الإدارة
املركزي ��ة لل�سجون �إىل اخل ��روج عن هذه القاعدةُ ،يتفادى و�ضع �سجينني اثنني يف زنزانة �أو غرفة
فردية.
ُ�ستخدم املهاجع ،يجب �أن ي�شغله ��ا �سجناء ُيختارون بعناية من حيث قدرتهم على
 - 2حيثم ��ا ت َ
التعا�شر يف هذه الظروف .ويجب �أن يظ َّل ه�ؤالء لي ًال حتت رقابة م�ستمرة مالئمة لطبيعة امل�ؤ�س�سة.
القاعدة 13
تُو َّف ��ر جلمي ��ع الغرف املع َّدة ال�ستخ ��دام ال�سجناء ،وال �سيما حجرات النوم لي�ل ً�ا ،جميع املتط َّلبات
ال�صحية ،مع احلر�ص على مراعاة الظروف املناخية ،وخ�صو�ص ًا من حيث حجم الهواء وامل�ساحة
املخ�ص�صة ِّ
لكل �سجني والإ�ضاءة والتدفئة والتهوية.
الدنيا
َّ
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القاعدة 14
يف � ِّأي مكان يكون على ال�سجناء فيه �أن يعي�شوا �أو يعملوا:
(�أ)	 يج ��ب �أن تك ��ون النوافذ من االتِّ�ساع بحي ��ث مت ِّكن ال�سجناء م ��ن ا�ستخدام ال�ضوء
الطبيع ��ي يف الق ��راءة والعمل ،و�أن تكون مركَّب ًة على نح ��و يتيح دخول الهواء النقي
�سواء ُوجدت تهوية �صناعية �أَ ْم ال؛
(ب) يج ��ب �أن تكون الإ�ضاءة ال�صناعية كافي ًة لتمكني ال�سجناء من القراءة والعمل دون
�إرهاق نظرهم.
القاعدة 15
يج ��ب �أن تك ��ون املراحي� ��ض كافية لتمكني ِّ
كل �سجني م ��ن ق�ضاء حاجاته الطبيعي ��ة عند ال�ضرورة
وب�صورة نظيفة والئقة.
القاعدة 16
يج ��ب �أن تتوفَّر مرافق اال�ستحمام واالغت�س ��ال بالد�ش بحيث يكون يف مقدور ِّ
كل �سجني ومفرو�ض ًا
ي�ستحم �أو يغت�سل ،بدرجة حرارة متك ِّيفة مع الطق�س ،بالقدر الذي تتط َّلبه ال�صحة العامة
عليه �أن
َّ
َّ
تبع� � ًا للف�ص ��ل واملوقع الجغراف ��ي للمنطقة ،على �أال يق َّل ذلك عن مرة واح ��دة يف الأ�سبوع يف مناخ
معتدل.
القاعدة 17
يج ��ب �صيان ��ة جميع �أجزاء ال�سجن التي يرت َّدد عليها ال�سجن ��اء بانتظام ،واملحافظة على نظافتها
التامة يف ِّ
كل حني.

النظافة ال�شخ�صية
القاعدة 18
 - 1يجب �أن تُف َر�ض على ال�سجناء العناية بنظافتهم ال�شخ�صية ،ومن �أجل ذلك يجب �أن ُيوفَّر
لهم املاء وما تتط َّلبه ال�صحة والنظافة من �أدوات.
 - 2بغي ��ة متكني ال�سجناء من احلف ��اظ على مظهر منا�سب ي�ساعده ��م على احرتام ذواتهم،
يز َّود ال�سجن بالت�سهيالت الالزمة للعناية بال�شعر والذقن ،وتتاح للذكور �إمكانية احلالقة بانتظام.
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الثياب ولوازم ال�سرير
القاعدة 19
 - 1ك ُّل �سج�ي�ن ال ُي�سم ��ح ل ��ه بارتداء ثياب ��ه اخلا�صة يجب �أن ُي ��ز َّود مبجموعة ثي ��اب منا�سبة
للمن ��اخ وكافية للحف ��اظ على عافيته .وال يج ��وز يف � ِّأي حال �أن تكون هذه الثي ��اب مهين ًة �أو َّ
حاط ًة
بالكرامة.
 - 2يجب �أن تكون جميع الثياب نظيف ًة و�أن يحافظ عليها يف حالة ج ِّيدة .ويجب تبديل الثياب
الداخلية وغ�سلها بالوترية ال�ضرورية للحفاظ على ال�صحة.
 - 3يف حاالت ا�ستثنائية ،حني ُي�س َمح لل�سجني باخلروج من ال�سجن لغر�ض مرخَّ �ص به ،ي�سمح
له بارتداء ثيابه �أو بارتداء ثياب �أخرى ال ت�ستلفت الأنظار.
القاعدة 20
ح�ي�ن ُي�س َم ��ح لل�سجناء بارت ��داء ثيابهم اخلا�ص ��ةُ ،تتَّخذ ل ��دى دخولهم ال�سجن ترتيب ��ات ل�ضمان
نظافتها و�صالحيتها لالرتداء.
القاعدة 21
خم�ص�صة
ُي ��ز َّود ك ُّل �سجني ،وفق ًا للمعايري املحلي ��ة �أو الوطنية ،ب�سرير فردي ولوازم لهذا ال�سرير َّ
ُ�ستبدل يف مواعيد متقاربة
ل ��ه وكافية ،تكون نظيف� � ًة لدى ت�سليمه �إ َّياها ،و ُيحافَظ على لياقته ��ا ،وت َ
بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

الطعام
القاعدة 22
 - 1تو ِّف ��ر �إدارة ال�سج ��ون ل ��كل �سجني ،يف ال�ساع ��ات املعتادة ،وجبة طع ��ام ذات قيمة غذائية
كافية للحفاظ على �صحته وقواه ،ج ِّيدة النوعية وح�سنة الإعداد والتقدمي.
 - 2تُوفَّر لكل �سجني �إمكانية احل�صول على ماء �صالح لل�شرب ك َّلما احتاج �إليه.

التمارين الريا�ضية
القاعدة 23
م�ستخدم يف عمل يف الهواء الطلق احل� � ُّق يف �ساعة على الأقل يف ِّ
كل يوم
 - 1ل ��كل �سج�ي�ن غري
َ
ميار�س فيها التمارين الريا�ضية املنا�سبة يف الهواء الطلق� ،إذا �سمح الطق�س بذلك.
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املخ�ص�صة للتماري ��ن ،لل�سجناء الأحداث
ُ - 2ت َو َّف ��ر تربي ٌة ريا�ضي ��ة وترفيهية ،خالل الف�ت�رة َّ
مم ��ن ي�سمح لهم بذلك عمرهم وو�ضعه ��م ال�صحي .ويجب �أن ُيو َّف ��ر لهم ،حتقيق ًا لهذا
وغريه ��م َّ
الغر�ض ،املكان واملن�ش�آت واملع َّدات الالزمة.

خدمات الرعاية ال�صحية
القاعدة 24
 - 1تت� �ولىَّ الدول ��ة م�س�ؤولي ��ة توف�ي�ر الرعاي ��ة ال�صحي ��ة لل�سجن ��اء .وينبغ ��ي �أن يح�ص ��ل
ال�سجن ��اء عل ��ى نف� ��س م�ستوى الرعاي ��ة ال�صحية املت ��اح يف املجتم ��ع ،وينبغي �أن يك ��ون لهم احل ُّق
جمان� � ًا ودون متيي ��ز عل ��ى �أ�سا� ��س و�ضعهم
يف احل�ص ��ول عل ��ى اخلدم ��ات ال�صحي ��ة ال�ضروري ��ة َّ
القانوين.
 - 2ينبغ ��ي �أن ت َّ
ُنظ ��م اخلدم ��ات ال�صحية من خ�ل�ال عالقة وثيق ��ة بالإدارة العام ��ة لل�صحة
يخ�ص فريو�س نق�ص
العمومي ��ة وبطريقة ت�ض َم ��ن ا�ستمرارية العالج والرعاية ،مبا يف ذل ��ك فيما ُّ
للمخدرات.
وال�سل والأمرا�ض املُعدية الأخرى ،وكذلك االرتهان
ِّ
املناعة الب�شرية ُّ
القاعدة 25
 - 1يجب �أن يكون يف ِّ
كل �سجن دائرة خلدمات الرعاية ال�صحية مك َّلفة بتقييم ال�صحة البدنية
والعقلي ��ة لل�سجناء وتعزيزها وحمايتها وحت�سينها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص لل�سجناء الذين لديهم
احتياجات �إىل رعاية �صحية خا�صة �أو يعانون من م�شاكل �صحية تعوق �إعادة ت�أهيلهم.
التخ�ص�صات ي�ض ُّم عدد ًا كافي ًا
 - 2تت�أ َّل ��ف دائرة خدمات الرعاية ال�صحية من فريق متع � ِّ�دد
ُّ
م ��ن الأفراد امل� َّؤهلني الذين يعملون با�ستقاللي ��ة �إكلينيكية تامة ،وت�ض ُّم ما يكفي من خربة يف علم
النف�س والطب النف�سي .ويجب �أن تُتاح ِّ
لكل �سجني خدمات طبيب �أ�سنان م� َّؤهل.
القاعدة 26
 - 1تق ��وم دائرة خدمات الرعاية ال�صحية ب�إعداد وتع ُّهد ملف ��ات ط ِّبية فردية دقيقة وحم َّدثة
و�س ِّري ��ة جلمي ��ع ال�سجن ��اء ،و ُي�سم ��ح جلميع ال�سجن ��اء ِّ
باالطالع عل ��ى ملفاتهم بنا ًء عل ��ى طلبهم.
ولل�سجني �أن يف ِّو�ض لطرف ثالث ِّ
االطالع على ملفه الط ِّبي.
 - 2حت ��ال امللفات الط ِّبية �إىل دائرة خدمات الرعاية ال�صحية يف امل�ؤ�س�سة امل�ستقبِلة لدى نقل
ال�سجني وحتاط بال�س ِّرية الط ِّبية.
القاعدة 27
 - 1تَكف ��ل جميع ال�سجون �إمكانية احل�صول الفوري على الرعاية الطبية يف احلاالت العاجلة.
�أ َّم ��ا ال�سجن ��اء الذي ��ن تتط َّل ��ب حاالته ��م عناي� � ًة متخ�صِّ �ص ��ة �أو جراح ��ة فينقل ��ون �إىل م�ؤ�س�سات
متخ�صِّ �ص ��ة �أو �إىل م�ست�شفيات مدنية .ومن الواجب ،ح�ي�ن تتوفَّر يف ال�سجن دائرة خدمات ط ِّبية
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خا�ص ��ة به ت�شتمل على مرافق م�ست�شفى� ،أن تكون م ��ز َّود ًة مبا يكفي من املوظفني واملعدات لتوفري
خدمات العالج والرعاية املنا�سبة لل�سجناء املُحالني �إليها.
 - 2ال يج ��وز �إ َّال الخت�صا�صيي الرعاي ��ة ال�صحية امل�س�ؤولني اتخاذ قرارات �إكلينيكية ،وال يجوز
ملوظفي ال�سجون غري الط ِّبيني �إلغاء تلك القرارات وال جتاهلها.

القاعدة 28
ُت ��ز َّود �سجون الن�س ��اء باملرافق اخلا�صة ال�ضروري ��ة لتوفري الرعاية والعالج قب ��ل الوالدة وبعدها.
و ُت َّتخ ��ذ ،حيثم ��ا �أمكن ،ترتيبات لوالدة الأطفال يف م�ست�شفى خ ��ارج ال�سجن .ويف حالة والدة طفلٍ
�سجل ذلك يف �شهادة امليالد.
داخل ال�سجن ،ال ُي َّ
القاعدة 29
ُ - 1ي�ستند يف اتخاذ قرار ب�ش�أن ال�سماح للطفل بالبقاء مع �أحد والديه يف ال�سجن �إىل م�صلحة
الطف ��ل الفُ�ضلى .ويف ح ��ال ال�سماح ببقاء الأطف ��ال يف ال�سجن مع �أحد الوالدي ��نُ ،تتَّخذ ترتيبات
لت�أمني ما يلي:
(�أ)  مراف ��ق داخلي ��ة �أو خارجية لرعاي ��ة الأطفال يق ��وم عليها �أ�شخا� ��ص م� َّؤهلون يودع
الأطفال فيها عندما ال يكونون حتت رعاية والديهم؛
(ب) خدمات رعاية �صحية خا�صة بالأطفال ،مبا يف ذلك الفح�ص ال�صحي عند الدخول
ور�صد منوهم با�ستمرار من ِق َبل متخ�صِّ �صني.
عامل الأطفال الذين يرافقون �أحد والديهم يف ال�سجن �إطالق ًا ك�سجناء.
 - 2ال ُي َ
القاعدة 30
يق ��وم طبي ��ب� ،أو غريه م ��ن اخت�صا�صيي الرعاي ��ة ال�صحي ��ة امل�ؤهلني ،بغ�ض النظر ع ��ن تبعيتهم
للطبي ��ب �أو عدم تبعيتهم له ،مبقابل ��ة كل �سجني والتحدث �إليه وفح�صه يف �أقرب وقت ممكن بعد
دخوله ال�سجن �أو ًال ،ثم كلما اقت�ضت ال�ضرورة بعد ذلك .ويوىل اهتمام خا�ص ملا يلي:
(�أ)	 حتدي ��د االحتياجات من الرعاية ال�صحية واتخ ��اذ جميع التدابري الالزمة لتقدمي
العالج؛
(ب) تبينُّ � ِّأي �سوء معاملة قد يكون ال�سجناء الوافدون قد تع َّر�ضوا له قبل دخولهم ال�سجن؛
ال�سجن ،مبا يف
(ج) تب�ُّي�نُّ � ِّأي عالمات عل ��ى حدوث توتُّر نف�س ��ي �أو غريه ب�سبب واقع ��ة َّ
ذل ��ك ،على �سبي ��ل املثال ال احل�صر ،خماطر االنتحار �أو �إي ��ذاء النف�س والأعرا�ض
املخدرات �أو الأدوية �أو الكحوليات؛ واتخاذ ِّ
كل ما
الناجتة عن االنقطاع عن تعاطي ِّ
ينا�سب من التدابري الفردية �أو العالجية؛
(د) يف حال ��ة اال�شتب ��اه ب�إ�صابة �سجن ��اء ب�أمرا�ض ُمعدي ��ة ،الرتتيب للع ��زل الإكلينيكي
والعالج املالئم له�ؤالء ال�سجناء خالل فرتة العدوى؛
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(ﻫ) حتدي ��د لياقة ال�سجناء للعمل وممار�سة التمارين الريا�ضية وامل�شاركة يف الأن�شطة
الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء.

القاعدة 31
تُتاح للطبيب ،وعند االقت�ضاء لغريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني� ،إمكانية الو�صول
يوم ًّي ��ا �إىل جميع ال�سجن ��اء املر�ضى ،وجميع ال�سجناء الذين ي�شكون م ��ن م�شاكل متعلقة بال�صحة
البدني ��ة �أو العقلي ��ة �أو الإ�صابة ب�أذى ،و� ِّأي �سجني ُي�سرتعى انتباههم �إليه على وجه خا�ص .وتجُ رى
جميع الفحو�ص الط ِّبية يف �س ِّرية تامة.
القاعدة 32
 - 1حت ُك ��م العالق َة بني الطبيب� ،أو غريه م ��ن اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية ،وال�سجناء نف�س
املبادئ الأخالقية واملهنية التي تنطبق على املر�ضى يف املجتمع ،وخ�صو�ص ًا ما يلي:
(�أ)	 واجب حماية ال�صحة البدنية والعقلية لل�سجناء ووقايتهم من الأمرا�ض ومعاجلتها
على �أ�س�س ط ِّبية �إكلينيكية فقط؛
(ب) التق ُّي ��د با�ستقاللية ال�سجناء الذاتية فيما يتعلق ب�صحتهم واملوافقة امل�ستنرية فيما
يخ�ص العالقة بني الطبيب واملري�ض؛
يهدد
(ج) اح�ت�رام �س ِّري ��ة املعلومات الط ِّبية ،ما مل ي�ؤ ِّد ذلك �إىل خط ��ر حقيقي وو�شيك ِّ
ب�إحلاق ال�ضرر باملري�ض �أو بغريه؛
(د) احلظ ��ر املطل ��ق للم�شاركة� ،س ��واء ب�شكل فاعل �أو غ�ي�ر فاعل ،يف �أفع ��ال قد ت�ش ِّكل
تعذيب� � ًا �أو غريه م ��ن �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
مب ��ا يف ذلك التجارب الط ِّبية �أو العلمية التي ق ��د ت�ض ُّر ب�صحة ال�سجني ،مثل �إزالة
خاليا �أو �أن�سجة من ج�سم ال�سجناء �أو نزع �أع�ضائهم.
 - 2دون م�سا�س بالفقرة ( 1د) من هذه القاعدة ،يجوز ال�سماح لل�سجناء ،بنا ًء على موافقتهم
احل� � َّرة وامل�ستن�ي�رة ووفق ًا للقانون املنطبق ،بامل�شاركة يف التج ��ارب الإكلينيكية والبحوث ال�صحية
ربع
الأخ ��رى املتاحة يف املجتمع� ،إذا كان املتوقع �أن تفيده ��م �صح ًّيا فائدة مبا�شرة ومعتربة ،وبالت ُّ
بخاليا �أو �أن�سجة من ج�سمهم �أو� أع�ضاء لذويهم.
القاعدة 33
عل ��ى الطبي ��ب �أن يق � ِّ�دم تقري ��ر ًا �إىل مدير ال�سج ��ن ك َّلما ارت� ��أى � َّأن ال�صح ��ة البدني ��ة �أو العقلية
ل�سج�ي ٍ�ن م ��ا قد ت�ض َّررت �أو �ستت�ض َّرر من ج َّراء ا�ستم ��رار �سجنه �أو من ج َّراء � ِّأي ظرف من ظروف
ال�سجن.
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القاعدة 34
�إذا تب�َّينَنَّ الخت�صا�صي ��ي الرعاي ��ة ال�صحي ��ة �أثن ��اء فح� ��ص �سجني لدى دخول ��ه ال�سج ��ن �أو �أثناء
تق ��دمي الرعاي ��ة الط ِّبي ��ة ل ��ه الحق� � ًا وج ��ود � ِّأي عالم ��ات تعذيب وغ�ي�ره م ��ن �ض ��روب املعاملة �أو
العقوب ��ة القا�سي ��ة �أو الال�إن�ساني ��ة �أو املهين ��ة ،وج ��ب عليهم توثيق ه ��ذه احلاالت و�إب�ل�اغ ال�سلطة
املخت�ص ��ة به ��ا .وتُط َّب ��ق ال�ضمان ��ات الإجرائي ��ة ال�صحيح ��ة
الط ِّبي ��ة �أو الإداري ��ة �أو الق�ضائي ��ة
َّ
م ��ن �أج ��ل ع ��دم تعري� ��ض ال�سج�ي�ن �أو الأ�شخا� ��ص املرتبط�ي�ن ب ��ه ملخاط ��ر منظ ��ورة ت�س ِّب ��ب
الأذى.
القاعدة 35
املخت�صة على �إجراء التفتي�ش وتقدمي امل�شورة
 - 1يواظ ��ب الطبيب �أو هيئة ال�صحة العمومي ��ة
َّ
�إىل مدير ال�سجن فيما يتعلق مبا يلي:
(�أ)	 ك ُّم الغذاء ونوعيته و�إعداده وتقدميه؛
(ب) مدى اتِّباع القواعد ال�صحية والنظافة يف ال�سجن ولدى ال�سجناء؛
(ج) حالة املرافق ال�صحية والتدفئة والإ�ضاءة والتهوية يف ال�سجن؛
(د) مدى مالءمة ثياب ال�سجناء وفر�شهم ونظافتها؛
(ﻫ) م ��دى التق ُّي ��د بالقواع ��د املتعلق ��ة بالرتبي ��ة البدني ��ة والريا�ض ��ة �إذا مل يك ��ن ث َّمة
متخ�صِّ �صون قائمون على هذه الأن�شطة.
 - 2ي�أخ ��ذ مدير ال�سجن يف االعتب ��ار ما يرد �إليه من م�شورة وتقاري ��ر وفق ًا للفقرة  1من هذه
القاعدة والقاعدة  ،33ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتو�صيات امل�شار بها يف التقارير� .أ َّما
�إذا مل تك ��ن تلك الآراء �أو التو�صيات واقع ًة يف نط ��اق اخت�صا�ص املدير �أو �إذا مل يتَّفق معها ،فعليه
�أن يرفع فور ًا تقرير ًا بر�أيه ال�شخ�صي ،م�شفوع ًا ب�آراء �أو تو�صيات الطبيب امل�س�ؤول �أو هيئة ال�صحة
املخت�صة� ،إىل �سلطة �أعلى.
العمومية
َّ

القيود واالن�ضباط واجلزاءات
القاعدة 36
يج ��ب احلف ��اظ عل ��ى االن�ضباط والنظ ��ام دون جتاوز احل � ِّ�د الالزم م ��ن القيود ل�ضم ��ان �سالمة
االحتجاز وت�سيري �ش�ؤون ال�سجن ب�أمان وحتقيق حياة جمتمعية ج ِّيدة التنظيم.
القاعدة 37
تكون الأمور التالية مرهون ًة دوم ًا مبا ت�أذن به �أحكام القانون �أو اللوائح التنظيمية لل�سلطة الإدارية
املخت�صة:
َّ
(�أ) ال�سلوك الذي ي�ش ِّكل خمالف ًة ت�أديبية؛
(ب) �أنواع اجلزاءات الت�أديبية التي يجوز فر�ضها وم َّدتها؛
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املخت�صة بتوقيع هذه العقوبات؛
(ج) ال�سلطة
َّ
(د) �أ ُّي �ش ��كل من �أ�ش ��كال الف�صل غري الطوعي عن عموم ن ��زالء ال�سجن ،مثل احلب�س
االنف ��رادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية اخلا�ص ��ة �أو الإقامة املق َّيدة� ،سواء
كان ذلك من باب العقوبة الت�أديبية �أو املحافظة على النظام والأمن ،مبا يف ذلك
�إ�صدار �سيا�سات و�إجراءات حتكم ا�ستخدام ومراجعة تطبيق � ِّأي �شكل من �أ�شكال
الف�صل غري الطوعي �أو رفعه.

القاعدة 38
ُ�شج ��ع �إدارات ال�سج ��ون عل ��ى اال�ستعانة ،قدر امل�ستط ��اع ،ب�آليات منع ن�ش ��وب النزاعات،
 - 1ت َّ
�أو الو�ساط ��ة� ،أو � ِّأي �آلي ��ات بديل ��ة �أخرى لت�سوية النزاع ��ات من �أجل الوقاية م ��ن وقوع املخالفات
الت�أديبية �أو من �أجل ت�سوية النزاعات.
 - 2تتَّخذ �إدارة ال�سجن حيال كل �سجني يخ�ضع �أو خ�ضع للف�صل ما يلزم من تدابري للتخفيف
م ��ن الآث ��ار ال�ضارة املحتمل ��ة لهذا النوع من احلب� ��س عليه وعلى جمتمعه �إثر �إط�ل�اق �سراحه من
ال�سجن.
القاعدة 39
 - 1ال ُيعا َق ��ب � ُّأي �سجني �إ َّال وفق ًا لأحكام القانون �أو اللوائح التنظيمية امل�شار �إليها يف القاعدة
 37ومب ��ادئ الإن�صاف و�سالمة الإجراءات القانوني ��ة .وال يجوز �أبد ًا �أن ُيعاقَب �سجني مرتني على
نف�س الفعل �أو املخالفة.
 - 2عل ��ى �إدارات ال�سج ��ون �أن تراع ��ي التنا�س ��ب ب�ي�ن اجل ��زاء الت�أديبـ ��ي واملخالف ��ة الت ��ي
ت�ستوج ��ب فر�ض ذلك اجل ��زاء ،وعليها �أن حتتفظ ب�سج�ل�ات �سليمة جلميع اجل ��زاءات الت�أديبية
املفرو�ضة.
 - 3عل ��ى �إدارات ال�سج ��ون �أن تنظر قبل فر�ض جزاءات ت�أديبية يف مدى وكيفية �إ�سهام مر�ض
ال�سج�ي�ن العقل ��ي �أو �إعاق ��ة من ِّوه يف �سلوكه ويف ارتكاب ��ه املخالفة �أو الفعل ال ��ذي ي�ستوجب اجلزاء
الت�أديبـ ��ي .وال يج ��وز لإدارات ال�سجون معاقبة �سجني على � ِّأي �سلوك يعت�ب�ر نتيجة مبا�شرة ملر�ض
ال�سجني العقلي �أو �إعاقته الذهنية.
القاعدة 40
�ستخدم � ُّأي �سجني ،يف خدمة ال�سجن ،يف عمل ينطوي على �صفة ت�أديبية.
 - 1ال يجوز �أن ُي َ
 - 2م ��ع ذلك ،ال يجوز تطبيق هذه القاع ��دة على نحو يعيق ح�سن �أداء نظم قائمة على احلكم
الذات ��ي ،تُناط يف �إطاره ��ا �أن�شطة �أو م�س�ؤولي ��ات اجتماعية �أو تثقيفي ��ة �أو ريا�ضية حم َّددة ،حتت
�إ�شراف الإدارة ،ب�سجناء َّ
منظمني يف جمموعات لأغرا�ض العالج.
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القاعدة 41
املخت�صة فور ًا ب� ِّأي ا ِّدعاء بارتكاب �سج�ي�ن ملخالفة ت�ستوجب الت�أديب ،وعلى
 - 1تُب َّل ��غ ال�سلط ��ة
َّ
تلك ال�سلطة � ْأن حتقِّق يف الأمر دون �إبطاء ال م ِّربر له.
املوجهة �إليهم ويمُ نحون ما
ُ - 2يب َّل ��غ ال�سجناء دون �إبط ��اء وبلغة يفهمونها بطبيعة االتهام ��ات َّ
يكفي من الوقت والت�سهيالت لإعداد دفاعهم.
ُ - 3ي�سم ��ح لل�سجن ��اء بالدفاع عن �أنف�سه ��م �شخ�ص ًّيا �أو عن طريق امل�ساع ��دة القانونية عندما
تتط َّل ��ب م�صلحة العدالة ذلك ،وخ�صو�ص ًا يف احلاالت التي تتعلق بتهم ت�أديبية خطرية .و�إذا تعذَّ ر
عل ��ى ال�سجن ��اء فهم اللغ ��ة امل�ستخدمة يف جمل� ��س الت�أديب �أو التح ��دث بها ،وج ��ب �أن ي�ساعدهم
مرتجم �شفوي كفء دون مقابل.
 - 4تُتاح لل�سجناء فر�صة اللتما�س مراجعة ق�ضائية للعقوبات الت�أديبية املفرو�ضة عليهم.
 - 5يف ح ��ال حماكم ��ة �سجني على جرمية مت ِّثل �إخال ًال بالنظ ��ام ،يح ُّق له احل�صول على جميع
�ضمان ��ات مراعاة الأ�صول الإجرائي ��ة القانونية الواجبة التطبيق عل ��ى الدعاوى اجلنائية ،مبا يف
مبحام دون قيود.
ذلك �إمكانية اال�ستعانة
ٍ
القاعدة 42
تُط َّب ��ق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف املعي�شية العامة التي تتناولها هذه القواعد ،مبا
يف ذل ��ك ال�شروط املتعلق ��ة بال�ضوء والتهوية ودرج ��ة احلرارة وال�صرف ال�صح ��ي والتغذية ومياه
ال�ش ��رب و�إمكاني ��ة اخلروج �إىل اله ��واء الطلق وممار�س ��ة الريا�ضة البدنية والنظاف ��ة ال�شخ�صية
والرعاية ال�صحية والقدر الكايف من احل ِّيز املكاين ال�شخ�صي.
القاعدة 43
حد التعذيب �أو
 - 1ال يج ��وز ب� ِّأي ح ��ال من الأحوال �أن ت�صل القيود �أو اجلزاءات الت�أديبية �إىل ِّ
غ�ي�ره من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وتحُ َظر املمار�سات التالية
على وجه اخل�صو�ص:
(�أ)	 احلب�س االنفرادي �إىل �أجل غري م�س َّمى؛
(ب) احلب�س االنفرادي املط َّول؛
(ج) حب�س ال�سجني يف زنزانة مظلمة �أو ُم�ضاءة دون انقطاع؛
(د) العقاب البدين �أو خف�ض كمية ما يق َّدم لل�سجني من الطعام �أو مياه ال�شرب؛
(ﻫ) العقاب اجلماعي.
ُ�ستخدم �أدوات تقييد احل ِّرية كعقوبة ت�أديبية.
 - 2ال يجوز �أبد ًا �أن ت َ
 - 3ال يج ��وز �أن تت�ض َّم ��ن اجل ��زاءات الت�أديبية �أو تداب�ي�ر التقييد من َع ال�سجن ��اء من االت�صال
ب�أ�سره ��م .وال يجوز تقييد �سبل االت�صال الأ�سري �إ َّال لفرتة زمنية حمدودة ويف �أ�ضيق حدود الزمة
حلفظ الأمن والنظام.
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القاعدة 44
ي�ش�ي�ر احلب� ��س االنفرادي يف �سياق ه ��ذه القواعد �إىل حب� ��س ال�سجناء ملدة � 22ساع ��ة �أو �أكرث يف
اليوم دون �سبيل لإجراء ات�صال ذي معنى مع الغري .وي�شري احلب�س االنفرادي املط َّول �إىل احلب�س
االنفرادي ملدة تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا متتالية.
القاعدة 45
 - 1ال ُي�ستخ � َ�دم احلب� ��س االنفرادي �إ َّال يف حاالت ا�ستثنائية كمالذ �أخري ولأق�صر فرتة ممكنة
ويك ��ون رهن ًا مبراجعة م�ستقلة للحالة ،ومبقت�ضى ت�صريح من �سلطة خمت�صة .وال ُيفر�ض ا�ستناد ًا
�إىل احلكم ال�صادر يف حق ال�سجني.
ُ - 2ي َ
حظ ��ر فر� ��ض احلب� ��س االنف ��رادي عل ��ى ال�سجن ��اء ذوي الإعاق ��ة العقلي ��ة �أو البدني ��ة
�إذا كان م ��ن �ش� ��أن ه ��ذه التداب�ي�ر �أن ت� ��ؤدي �إىل تفاق ��م حالته ��م .وينطب ��ق حظ ��ر ا�ستخ ��دام
احلب� ��س االنف ��رادي والتداب�ي�ر املماثل ��ة عندم ��ا يتعل ��ق الأم ��ر بن�س ��اء �أو �أطف ��ال ،عل ��ى النح ��و
امل�ش ��ار �إلي ��ه يف معاي�ي�ر الأمم املتح ��دة وقواعده ��ا يف جم ��ال من ��ع اجلرمي ��ة والعدال ��ة
()2
اجلنائية
القاعدة 46
 - 1يج ��ب �أ َّال يكون ملوظفي الرعاية ال�صحية � ُّأي دور يف فر�ض التدابري الت�أديبية �أو غريها من
خا�صا ل�صح ��ة ال�سجناء اخلا�ضعني ل ِّأي
التداب�ي�ر املق ِّيدة .غري �أن ��ه يجب عليهم �أن يولوا اهتمام ًا ًّ
�شكل من �أ�شكال الف�صل غري الطوعي ،وذلك من خالل ع َّدة ُ�سبل منها زيارة ه�ؤالء ال�سجناء يوم ًّيا
وتق ��دمي امل�ساعدة الط ِّبية والعالج على نحو فوري بن ��ا ًء على طلب ه�ؤالء ال�سجناء �أو طلب موظفي
ال�سجن.
 - 2عل ��ى موظف ��ي الرعاي ��ة ال�صحي ��ة امل�سارع ��ة �إىل �إب�ل�اغ مدي ��ر ال�سج ��ن ع ��ن � ِّأي
�آث ��ار �سلبي ��ة جل ��زاءات ت�أديبي ��ة �أو غريه ��ا م ��ن التداب�ي�ر املق ِّي ��دة عل ��ى ال�صح ��ة البدني ��ة
�أو العقلي ��ة ل ِّأي �سج�ي�ن يخ�ض ��ع له ��ذا الن ��وع م ��ن اجل ��زاءات �أو التداب�ي�ر ،و�إع�ل�ام
املدي ��ر �إذا وج ��دوا �ض ��رورة لإنهائه ��ا �أو تعديله ��ا لأ�سب ��اب تتعل ��ق بال�صح ��ة البدني ��ة
�أو العقلية.
 - 3يخ� � َّول موظفو الرعاية ال�صحية �صالحية مراجعة ح ��االت الف�صل غري الطوعي لل�سجناء
والتو�صي ��ة ب�إدخ ��ال تغي�ي�رات ل�ضمان عدم �إف�ض ��اء ذلك الف�ص ��ل �إىل تفاقم احلال ��ة ال�صحية �أو
الإعاقة العقلية �أو البدنية لل�سجني.

( )2انظر القاعدة  67من قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املج َّردين من ح ِّريتهم(قرار اجلمعية
العام ��ة  ،113/45املرف ��ق)؛ والقاعدة  22من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجين ��ات والتدابري غري االحتجازية
للمجرمات (قواعد بانكوك) (قراراجلمعية العامة  ،229/65املرفق).
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�أدوات التقييد
القاعدة 47
ُ - 1يحظ ��ر ا�ستخدام ال�سال�سل والأ�صف ��اد و�أدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة
�أو م�ؤملة.
�  - 2أ َّم ��ا غ�ي�ر ذلك م ��ن �أدوات تقييد احل ِّرية ف�ل�ا تُ�ستخ � َ�دم �إ َّال عندما يجيزه ��ا القانون ويف
الظروف التالية:
(�أ)	 كتدب�ي�ر لالح�ت�راز من ه ��رب ال�سجني خ�ل�ال نقله� ،شريط ��ة �أن ُت َف � َّ�ك حني مثول
ال�سجني �أمام �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية؛
(ب) ب�أم ��ر من مدير ال�سجن� ،إذا �أخفقت الو�سائل الأخرى يف كبح جماح ال�سجني ملنعه
م ��ن �إحل ��اق الأذى بنف�سه �أو بغ�ي�ره �أو من الت�س ُّبب يف خ�سائ ��ر مادية؛ وعلى املدير
يف مث ��ل هذه احلال ��ة �أن ين ِّبه الطبيب �أو غريه م ��ن اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية
امل� َّؤهلني �إىل ذلك فور ًا و�أن يب ِّلغ به ال�سلطة الإدارية الأعلى.
القاعدة 48
 - 1تنطبق املبادئ التالية �إذا �أجيز فر�ض �أدوات تقييد احل ِّرية وفق ًا للفقرة  2من القاعدة :47
(�أ)	 ال تُفر� ��ض �أدوات تقيي ��د احل ِّري ��ة �إ َّال �إذا تع ��ذَّ ر ا�ستخ ��دام �ش ��كل �أخ ��ف وط� ��أة
م ��ن �أ�ش ��كال ال�سيط ��رة للت�ص � ِّ�دي بفعالي ��ة للمخاط ��ر النا�شئ ��ة ع ��ن احلركة غري
املق َّيدة؛
(ب) ال ُي�ستخ � َ�دم من �أ�سالي ��ب التقييد �إ َّال �أخف ما هو �ض ��روري ومتاح على نحو معقول
لل�سيطرة على حركة ال�سجني يف �ضوء م�ستوى املخاطر القائمة وطبيعتها؛
(ج)  ال تُف َر�ض �أدوات تقييد احل ِّرية �إ َّال للفرتة الالزمة ،ويجب رفعها عن ال�سجني ب�أ�سرع
ما ميكن بعد زوال اخلطر املتوقَّع من احلركة غري املق َّيدة.
 - 2ال تُ�ستخدم �أدوات تقييد احل ِّرية البتَّة مع الن�ساء �أثناء املخا�ض و�أثناء الوالدة وبعد الو�ضع
مبا�شرة.
القاعدة 49
ينبغي لإدارة ال�سجن التما�س احل�صول على �أ�ساليب لل�سيطرة تُغني عن احلاجة �إىل فر�ض �أدوات
تقييد احل ِّرية �أو حت ُّد من �شدتها ،وتوفري التدريب على ا�ستخدام تلك الأ�ساليب.
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تفتي�ش ال�سجناء والزنازين
القاعدة 50
يج ��ب �أن تك ��ون القوان�ي�ن واللوائح التنظيمي ��ة التي حتكم �إج ��راءات تفتي�ش ال�سجن ��اء والزنازين
متوافق� � ًة م ��ع االلتزامات التي يفر�ضه ��ا القانون الدويل و�أن ت�أخذ يف احل�سب ��ان املعايري والقواعد
الدولي ��ة ،م ��ع مراعاة �ضرورة �ضمان الأمن يف ال�سجن .و ُيج ��رى التفتي�ش بطريقة حترتم الكرامة
الإن�ساني ��ة املت�أ�صِّ ل ��ة لل�شخ� ��ص اخلا�ض ��ع للتفتي� ��ش وخ�صو�صيت ��ه ،ف�ض�ل ً�ا عن مب ��ادئ التنا�سب
وامل�شروعية وال�ضرورة.
القاعدة 51
ال ُي�ستخ � َ�دم التفتي�ش للتح ُّر� ��ش ب�سجني �أو تخويفه �أو التط ُّف ��ل دون داع على خ�صو�صيته .وحتتفظ
�إدارة ال�سج ��ن ،لأغرا� ��ض امل�ساءلة ،ب�سج�ل�ات منا�سبة تق َّيد فيها �إج ��راءات التفتي�ش ،وخ�صو�ص ًا
�إج ��راءات تفتي�ش اجل�سد العاري وتفتي�ش جتاويف اجل�سم وتفتي�ش الزنازين ،وكذلك �أ�سباب هذه
الإجراءات ،وهويات القائمني عليها ،و� ُّأي نتائج ُي�س ِفر عنها التفتي�ش.
القاعدة 52
 - 1ال ُيلج� ��أ �إىل �إج ��راءات التفتي� ��ش االقتحامي ،مبا يف ذلك تفتي�ش اجل�س ��د العاري وتفتي�ش
ُ�شجع �إدارات ال�سجون عل ��ى و�ضع بدائل
جتاوي ��ف اجل�س ��م� ،إ َّال يف ح ��االت ال�ضرورة الق�ص ��وى .وت َّ
منا�سب ��ة للتفتي� ��ش االقتحامي وعل ��ى ا�ستخدام تلك البدائ ��ل .ويجب �أن تنفَّذ �إج ��راءات التفتي�ش
االقتحام ��ي يف م ��كان تتوفَّر في ��ه اخل�صو�صية ،و�أن يت ��وىل القيام بها موظف ��ون مد َّربون من نف�س
جن�س ال�سجني.
 - 2ال يت� �ولىَّ القي ��ام ب�إجراءات تفتي� ��ش جتاويف اجل�س ��م �إ َّال اخت�صا�صي ��و الرعاية ال�صحية
امل� َّؤهل ��ون خ�ل�اف �أولئ ��ك امل�س�ؤولني يف املقام الأ َّول ع ��ن رعاية ال�سجني� ،أو ،كح � ٍّ�د �أدنى ،موظفون
مد َّرب ��ون تدريب ًا منا�سب� � ًا على يد اخت�صا�صيني ط ِّبي�ي�ن طبق ًا ملعايري النظاف ��ة ال�صحية وال�صحة
وال�سالمة.
القاعدة 53
ُي�سم ��ح لل�سجناء ِّ
باالطالع على الوثائ ��ق ذات ال�صلة بالإجراءات القانونية اخلا�صة بهم� ،أو ي�سمح
لهم باالحتفاظ بها يف حيازتهم دون �أن يكون لإدارة ال�سجن احل ُّق يف االطالع عليها.

تزويد ال�سجناء باملعلومات وتقدميهم لل�شكاوى
القاعدة 54
يز َّود كل �سجني فور دخوله ال�سجن مبعلومات مكتوبة ع َّما يلي:
(�أ)	 قانون ال�سجن واللوائح التنظيمية ال�سارية يف ال�سجن؛
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(ب) حقوق ��ه ،ومنه ��ا الطرائق امل� ��أذون بها لطل ��ب املعلوم ��ات واحل�صول عل ��ى م�شورة
قانوني ��ة ،مب ��ا يف ذلك م ��ن خالل برام ��ج امل�ساع ��دة القانونية ،و�إج ��راءات تقدمي
الطلبات �أو ال�شكاوى؛
(ج) واجباته ،مبا يف ذلك اجلزاءات الت�أديبية ال�سارية؛
(د) جمي ��ع امل�سائ ��ل الأخرى الالزمة لتمك�ي�ن ال�سجني من تكييف نف�س ��ه مع احلياة يف
ال�سجن.

القاعدة 55
ُ - 1تت ��اح املعلومات امل�شار �إليها يف القاعدة  54ب�أ�شي ِع اللغات ا�ستعما ًال وفق ًا الحتياجات نزالء
ال�سج ��ن .و�إذا كان ال�سج�ي�ن ال يفه ��م �أ ًّيا من هذه اللغ ��ات ،فينبغي م�ساعدت ��ه برتجمة املعلومات
�شفو ًّيا.
�  - 2إذا كان ال�سجني �أُم ًّيا وجب �أن تُتلى عليه هذه املعلومات �شفو ًّيا .وينبغي �أن تُق َّدم املعلومات
�إىل ال�سجناء ذوي الإعاقات احل�س َّية بطريقة مالئمة تل ِّبي احتياجاتهم.
 - 3تَعر�ض �إدارة ال�سجن ب�شكل بارز ملخَّ �صات لهذه املعلومات يف الأماكن امل�شرتكة يف ال�سجن.
القاع ��دة 56
ُ - 1تت ��اح ل � ِّ
�كل �سجني فر�ص ��ة التق ُّدم يف � ِّأي يوم بطلب ��ات �أو �شكاوى �إىل مدي ��ر ال�سجن �أو �إىل
املوظف املف َّو�ض بتمثيله.
ُ - 2تت ��اح لل�سجن ��اء �إمكاني ��ة تق ��دمي طلب ��ات �أو �ش ��كاوى �إىل مف ِّت� ��ش ال�سج ��ون خ�ل�ال
جولت ��ه التفتي�شي ��ة يف ال�سج ��ن .و ُتت ��اح لل�سج�ي�ن فر�ص ��ة التحدث م ��ع املف ِّت� ��ش �أو م ��ع � ِّأي موظف
�آخ ��ر مك َّل ��ف بالتفتي� ��ش بح ِّري ��ة وب�س ِّري ��ة تام ��ة دون ح�ض ��ور مدي ��ر ال�سج ��ن �أو غ�ي�ره م ��ن
موظفيه.
ُ - 3ي�سمح ِّ
لكل �سجني بتقدمي طلب �أو �شكوى فيما يتعلق مبعاملته ،دون رقابة على فحوى ذلك،
املخت�صة ،مبا يف ذلك
�إىل الإدارة املركزية لل�سجون �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو �إىل ال�سلطات الأخرى
َّ
اجلهات املخ َّولة �صالحية املراجعة �أو الت�صحيح.
 - 4تن�سحب احلقوق الواردة يف الفقرات � 1إىل  3من هذه القاعدة على حمامي ال�سجني .ويف
احل ��االت التي يتعذَّ ر فيها على ال�سجني �أو حماميه ممار�سة هذه احلقوق ،يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة
ال�سجني �أو ل ِّأي �شخ�ص �آخر ُم ِلم بالق�ضية القيام بذلك.
القاعدة 57
ُ - 1يعا َل ��ج ك ُّل طل ��ب �أو �شك ��وى على الف ��ور ،و ُيجاب عن ��ه دون �إبطاء .ويف حال ��ة رف�ض الطلب
�أو ال�شك ��وى �أو وق ��وع ت�أخُّ ��ر ال داعي ل ��ه ،يحق لل�شاكي عر�ض ذل ��ك على �سلطة ق�ضائي ��ة �أو �سلطة
�أخرى.
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ُو�ض ��ع �ضمان ��ات تكفل لل�سجناء تق ��دمي الطلبات �أو ال�شكاوى ب�أم ��ان ،وبطريقة �س ِّرية �إذا
 -2ت َ
طلب ال�شاكي ذلك .وال يجوز �أن يتع َّر�ض � ُّأي �سجني �أو � ُّأي �شخ�ص �آخر م�شار �إليه يف الفقرة  4من
القاعدة  56ل ٍّأي من خماطر االنتقام �أو التخويف �أو غري ذلك من العواقب ال�سلبية نتيجة لتقدميه
لطلب �أو �شكوى.
 - 3تُعا َل ��ج ادع ��اءات التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوب ��ة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهين ��ة عل ��ى الفور وتف�ض ��ي �إىل حتقيق فوري حيادي جتري ��ه �سلطة وطني ��ة م�ستقلة مبقت�ضى
الفقرتني  1و  2من القاعدة .71

االت�صال بالعامل اخلارجي
القاعدة 58
ُ - 1ي�س َم ��ح لل�سجناء ،يف ظل الرقابة ال�ضرورية ،باالت�صال ب�أ�سرتهم و�أ�صدقائهم على فرتات
منتظمة على النحو التايل:
(�أ)	 باملرا�سل ��ة كتاب� � ًة ،وحيثما يك ��ون متاح� � ًا ،با�ستخ ��دام و�سائل االت�ص ��ال والو�سائل
الإلكرتونية والرقمية وغريها؛
(ب) با�ستقبال الزيارات.
 - 2حيثم ��ا ُي�س َمح بالزيارات الزوجي ��ةُ ،يط َّبق هذا احلق دون متييز ،وتُتاح لل�سجينات �إمكانية
ممار�س ��ة هذا احلق على قدم امل�ساواة مع الرجال .وتُو�ض ��ع �إجراءات وتُوفَّر �أماكن ل�ضمان �إتاحة
فر�ص ��ة عادلة ومت�ساوية لالنتفاع من ه ��ذا احلق ،مع �إيالء العناية الواجبة للحفاظ على ال�سالمة
و�صون الكرامة.
القاعدة 59
يوزَّع ال�سجناء ،قدر امل�ستطاع ،على �سجون قريبة من منازلهم �أو �أماكن �إعادة ت�أهيلهم اجتماع ًّيا.
القاعدة 60
 - 1يك ��ون قبول دخول الزائري ��ن �إىل مرفق ال�سجن رهن ًا مبوافقته ��م على اخل�ضوع للتفتي�ش.
وللزائ ��ر �أن ي�سح ��ب موافقت ��ه يف � ِّأي وق ��ت ،ويف ه ��ذه احلال ��ة يح� � ُّق لإدارة ال�سج ��ن منع ��ه م ��ن
الدخول.
 - 2ال يجوز �أن تكون �إجراءات تفتي�ش الزائرين ودخولهم ُمهين ًة ويجب �أن تخ�ضع ملبادئ توفِّر
عل ��ى �أ�ضعف تقدير �ضروب احلماية املب َّينة يف القواعد � 50إىل  .52وينبغي جتنُّب تفتي�ش جتاويف
اجل�سم وعدم �إخ�ضاع الأطفال له.
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القاعدة 61
ُ - 1تت ��اح لل�سجناء الفر�صة والوقت والت�سهيالت املالئمة لكي يزورهم حمام من اختيارهم �أو
تن�صت وال رقابة وب�س ِّرية
مق � ِّ�دم للم�ساعدة القانونية يتك َّلمون معه وي�ست�شريونه ،دومن ��ا �إبطاء وال ُّ
تام ��ة ،ب�ش� ��أن � ِّأي م�س�ألة قانونية وفق ًا للقانون الداخلي ال�ساري .ويجوز �أن جتري هذه اال�ست�شارات
م�سمع منهم.
حتت �أب�صار موظفي ال�سجن ،ولكن لي�س على ٍ
تي�سر �إدارة ال�سجن ُ�سبل احل�صول
 - 2يف احلاالت التي ال يتح َّدث فيها ال�سجناء اللغة املحليةِّ ،
على خدمات مرتجم �شفوي كفء م�ستقل.
 - 3ينبغي �أن تتاح لل�سجناء ُ�سبل احل�صول على م�ساعدة قانونية ف َّعالة.
القاعدة 62
 - 1يمُ ن ��ح ال�سجناء م ��ن الرعايا الأجان ��ب قدر ًا معقو ًال م ��ن الت�سهيالت لالت�ص ��ال باملم ِّثلني
الدبلوما�سيني والقن�صليني للدولة التي ينتمون �إليها.
 - 2يمُ ن ��ح ال�سجن ��اء الذين ه ��م من رعاي ��ا دول لي�س لها مم ِّثل ��ون دبلوما�سي ��ون �أو قن�صليون
يف البل ��د ،والالجئ ��ون وعدمي ��و اجلن�سي ��ة ،ت�سهي�ل�ات مماثل ��ة لالت�ص ��ال باملم ِّث ��ل الدبلوما�س ��ي
للدول ��ة املك َّلف ��ة برعاية م�صاحلهم �أو ب�أ َّي ��ة �سلطة وطنية �أو دولية تك ��ون مهمتها حماية مثل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص.
القاع ��دة 63
تت ��اح لل�سجن ��اء موا�صلة ِّ
االط�ل�اع بانتظام على جمرى الأح ��داث ذات الأهمية ع ��ن طريق قراءة
ال�صح ��ف اليومية �أو الدورية �أو املن�ش ��ورات اخلا�صة التي ت�صدرها م� َّؤ�س�سة ال�سجون �أو باال�ستماع
�إىل برام ��ج �إذاعية �أو حما�ض ��رات� ،أو ب� ِّأي و�سيلة مماثلة ت�سمح بها �إدارة ال�سجن �أو تكون خا�ضع ًة
لإ�شرافها.

الكتب
القاعدة 64
خم�ص�صة ملختلف فئات ال�سجناء ت�ض ُّم ق ��در ًا وافي ًا من الكتب الرتفيهية
ُي ��ز َّود كل �سجن مبكتب ��ة َّ
حد ممكن.
�شجع ال�سجناء على الإفادة منها �إىل �أبعد ٍّ
والتثقيفية على ال�سواء .و ُي َّ

الدين
القاعدة 65
� - 1إذا كان ال�سجن ي�ض ُّم عدد ًا كافي ًا من ال�سجناء الذين يعتنقون نف�س الدين ،يعينَّ �أو ُيعت َمد
مم ِّثل لهذا الدين م� َّؤهل لهذه امله َّمة .وينبغي �أن يكون هذا التعيني للعمل بدوام كامل �إذا كان عدد
ال�سجناء ي ِّربر ذلك وكانت الظروف ت�سمح به.

20

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

ُ - 2ي�سم ��ح للمم ِّثل امل� َّؤه ��ل املعينَّ �أو املُعت َمد وفق ًا للفقرة  1من ه ��ذه القاعدة �أن ُيقيم ال�شعائر
خا�ص ٍة لل�سجناء من �أهل دينه رعاي ًة
الديني ��ة بانتظام و�أن يقوم ،ك َّلما كان ذلك منا�سب ًا ،بزيارات َّ
لهم.
 - 3ال ُيح ��رم � ُّأي �سج�ي�ن من االت�صال باملم ِّث ��ل امل� َّؤهل ل ِّأي دين .ويف مقاب ��ل ذلكُ ،يحرتم ر�أي
ال�سجني كل ًّيا �إذا اعرت�ض على قيام � ِّأي مم ِّثل ديني بزيارة له.

القاعدة 66
ُي�سم ��ح ل ��كل �سج�ي�ن ،بقدر م ��ا يكون ذلك ممكن� � ًا عمل ًّيا ،ب� ��أداء فرو� ��ض حياته الديني ��ة بح�ضور
ال�صل ��وات املقام ��ة يف ال�سج ��ن ،وبحي ��ازة كت ��ب ال�شعائ ��ر والرتبي ��ة الديني ��ة الت ��ي ت�أخ ��ذ به ��ا
طائفته.

حفظ متاع ال�سجناء
القاعدة 67
 - 1ح�ي�ن ال ت�سمح اللوائ ��ح التنظيمية يف ال�سج ��ن لل�سجني باالحتفاظ مبا يحم ��ل من نقود �أو
�أ�شي ��اء ثمين ��ة �أو ثياب �أو غري ذلك من متاعه ،يو�ضع ذلك كل ��ه يف حرز �أمني لدى دخوله ال�سجن.
ويو�ض ��ع ك�شف بهذا املتاع يو ِّقعه ال�سجني ،و ُتتَّخذ التدابري الالزمة للمحافظة على هذه الأ�شياء يف
حالة ج ِّيدة.
 - 2ل ��دى �إط�ل�اق �س ��راح ال�سج�ي�نُ ،تع ��اد �إلي ��ه ه ��ذه النق ��ود واحلوائ ��ج ،با�ستثناء م ��ا ُ�س ِمح
ل ��ه ب�إنفاق ��ه م ��ن م ��ال �أو م ��ا �أر�سل ��ه �إىل خ ��ارج ال�سج ��ن م ��ن مت ��اع �أو م ��ا دع ��ت املقت�ضي ��ات
ال�صحي ��ة �إىل �إتالف ��ه م ��ن ثي ��اب .ويو ِّق ��ع ال�سج�ي�ن عل ��ى �إي�ص ��ال بالنق ��ود واحلوائ ��ج الت ��ي
�أعيدت �إليه.
 - 3تُط َّبق هذه املعاملة نف�سها على �أ َّية نقود �أو حوائج تر�سل �إىل ال�سجني من خارج ال�سجن.
يبت الطبيب �أو غريه
� - 4إذا كان ال�سج�ي�ن ،لدى دخوله ال�سجن ،يحمل �أ َّي ��ة عقاقري �أو �أدويةُّ ،
من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني يف وجه ا�ستعمالها.

الإخطارات
القاعدة 68
ل � ِّ
�كل �سج�ي�ن احلق يف �إبالغ �أ�سرته� ،أو � ِّأي �شخ�ص �آخر يعت�ب�ره وا�سطة ات�صال ،على الفور ب�سجنه
�أو نقل ��ه �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى ومبا قد يلحق به م ��ن الأمرا�ض �أو الإ�صابات اخلطرية ،ويجب متكينه
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م ��ن ذلك وتزويده مبا يحتاجه من و�سائل لهذا الغر�ض .ويخ�ضع الإف�صاح عن معلومات ال�سجناء
ال�شخ�صية للت�شريعات املحلية.

القاعدة 69
يف حال ��ة وف ��اة ال�سجني ،يبادر مدي ��ر ال�سجن فور ًا �إىل �إب�ل�اغ �أقرب �أقرباء ال�سج�ي�ن �أو ال�شخ�ص
ال ��ذي طل ��ب االت�ص ��ال ب ��ه يف ح ��االت الط ��وارئ .و�إذا حل ��ق بال�سجني مر� ��ض خط�ي�ر �أو تع َّر�ض
لإ�صاب ��ة �أو ُنق ��ل �إىل م�ؤ�س�سة �صحية ،يب ِّلغ املدير الأ�شخا�ص الذي ��ن ح َّددهم ال�سجني لتلقِّي بياناته
ال�صحي ��ة .و ُيح�ت َ�رم � ُّأي طل ��ب �صري ��ح من ال�سجني بع ��دم �إبالغ زوج ��ه �أو �أق ��رب �أقربائه مبر�ضه
�أو �إ�صابته.
القاعدة 70
ت ِ
ُخط ��ر �إدار ُة ال�سجن ال�سج َني ف ��ور ًا �إذا �أ�صيب �أحد �أقاربه املق َّربني �أو � ُّأي �شخ�ص �آخر يهمه �ش�أنه
مبر� ��ض خطري �أو توفِّي .وينبغي ال�سم ��اح لل�سجني ،ك َّلما �سمحت الظ ��روف بذلك ،بالذهاب حتت
احلرا�س ��ة �أو وحده لعي ��ادة ذلك القريب �أو ال�شخ�ص �إذا كانت حالت ��ه ال�صحية حرج ًة �أو حل�ضور
جنازته يف حالة الوفاة.

التحقيقات
القاعدة 71
 - 1يب ِّل ��غ مدي ��ر ال�سج ��ن دون �إبط ��اء عن � ِّأي ح ��االت وفاة �أو اختف ��اء �أو �إ�صابة خط�ي�رة �أثناء
االحتج ��از ،بغ�� �ضِّ النظ ��ر عن بدء حتقي ��ق داخلي ب�ش�أنه ��ا� ،إىل �سلط ��ة ق�ضائي ��ة �أو �سلطة �أخرى
خمت�صة تكون م�ستق َّل ًة عن �إدارة ال�سجن ومك َّلف ًة ب�إجراء حتقيق �سريع وحيادي وف َّعال يف مالب�سات
َّ
هذه احلاالت و�أ�سبابها .وعلى �إدارة ال�سجن �أن تتعاون على نحو كامل مع هذه ال�سلطة ،و�أن ت�ضمن
احلفاظ على جميع الأدلة.
 - 2تنطب ��ق االلتزام ��ات ال ��واردة يف الفقرة  1من ه ��ذه القاعدة بنف�س الكيفي ��ة ك َّلما توافرت
�أ�سب ��اب معقول ��ة لالعتقاد ب� َّأن عم ًال من �أعم ��ال التعذيب �أو غريه من �ض ��روب املعاملة �أو العقوبة
القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ارتُكب يف ال�سجن ،ب�صرف النظر عن تلقِّي �أو عدم تلقِّي �شكوى
ر�سمية ب�ش�أنه.
 - 3حيثم ��ا تو َّف ��رت �أ�سب ��اب معقول ��ة تدع ��و �إىل االعتقاد ب� �� َّأن �أحد الأفع ��ال امل�ش ��ار �إليها يف
الفق ��رة  2م ��ن هذه القاعدة ق ��د ارتُكبُ ،تتَّخذ خط ��وات فورية ل�ضمان عدم م�شارك ��ة الأ�شخا�ص
الذي ��ن ُيحتم ��ل تو ُّرطهم يف ذلك الفعل يف التحقيق وعدم ات�صالهم بال�شه ��ود �أو ال�ضحية �أو �أ�سرة
ال�ضحية.
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القاعدة 72
ت ِ
ُعامل �إدارة ال�سجن جثمان ال�سجني املتوفى باحرتام ومبا ي�صون الكرامة .وينبغي ت�سليم جثمانه
�إىل �أق ��رب �أقربائ ��ه يف �أقرب وقت معقول ،على �أ َّال يت�أخَّ ر ذلك عن وقت االنتهاء من التحقيق على
وتي�س ��ر �إدارة ال�سجن �إجراء مرا�سم دفن وفق ال�شعائ ��ر املنا�سبة املتَّبعة يف ثقافة
�أق�ص ��ى تقديرِّ .
املتوف ��ى �إذا مل يوج ��د � ُّأي طرف م�س�ؤول �آخر يرغب يف توليِّ ذل ��ك �أو ي�ستطيع القيام به ،كما يجب
عليها االحتفاظ ب�سجل كامل للواقعة.

نقل ال�سجناء
القاعدة 73
 - 1ح�ي�ن ُينق ��ل ال�سج�ي�ن �إىل ال�سج ��ن �أو من ��ه ،ال ُيع َّر� ��ض لأنظ ��ار اجلمه ��ور �إ َّال ب�أدن ��ى قدر
ممك ��ن ،و ُت َّتخ ��ذ تداب�ي�ر حلمايت ��ه م ��ن �شتائ ��م اجلمه ��ور وف�ضوله وم ��ن العلني ��ة ب� �� ِّأي �شكل من
�أ�شكالها.
ُ - 2ي َ
حظ ��ر نقل ال�سجن ��اء يف ظروف �سيئة من حيث التهوية والإ�ض ��اءة� ،أو ب�أ َّية و�سيلة تفر�ض
عليهم عنا ًء بدن ًّيا ال داعي له.
ويعاملون جميع ًا على قدم امل�ساواة.
ُ - 3ينقَل ال�سجناء على نفقة �إدارة ال�سجنَ ،

موظفو ال�سجن
القاعدة 74
 - 1حتر� ��ص �إدارة ال�سج ��ون عل ��ى انتق ��اء موظفيه ��ا على اخت�ل�اف درجاتهم ب ��كل عناية� ،إذ
يتو َّق ��ف ح�س ��ن �إدارة ال�سجن عل ��ى نزاهتهم و�إن�سانيته ��م وكفاءتهم املهني ��ة و�أهل َّيتهم ال�شخ�صية
للعمل.
 - 2ت�سهر �إدارة ال�سجون با�ستمرار على بثِّ وتر�سيخ القناعة ،لدى موظفيها ولدى الر�أي العام
على ال�سواء ،ب� َّأن هذه امله َّم َة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية ،وعليها ،حتقيق ًا لهذا الغر�ض� ،أن
ت�ستخدم جميع الو�سائل املنا�سبة لتنوير اجلمهور.
 - 3بغية بلوغ الأهداف ال�سالفة الذكرُ ،يعينَّ موظفو ال�سجون على �أ�سا�س العمل طوال �ساعات
العم ��ل املعتادة ،بو�صفهم موظفي �سج ��ن حمرتفني ،ويعتربون موظفني مدنيني ُي�ض َمن لهم من َث َّم
�أم ��ن العم ��ل دون �أن يكون مرهون ًا �إ َّال بح�س ��ن ال�سلوك والكفاءة واللياقة البدني ��ة .ويجب �أن تكون
الأج ��ور من الكفاية بحيث جتتذب الأكفاء م ��ن الرجال والن�ساء؛ كما يجب �أن حت َّدد مزايا عملهم
وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.
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القاعدة 75
ُ - 1ي�ش�ت�رط ح�ص ��ول جمي ��ع موظفي ال�سجون على ق�س ��ط منا�سب من التعلي ��م ومتكينهم من
اال�ضطالع بواجباتهم بطريقة مهنية وتزويدهم بالو�سائل الالزمة لذلك.
ُ - 2ي ��ز َّود جميع موظفي ال�سجون قب ��ل الدخول يف اخلدمة بتدريب م�ص َّم ��م خ�صِّ ي�ص ًا بحيث
ينا�س ��ب واجباته ��م العامة واملح َّددة ،ومي ِّثل �أف�ضل املمار�سات املعا�ص ��رة املثبتة الفعالية يف العلوم
اجلنائي ��ة .وال ُي�سمح بااللتحاق بالعمل يف ال�سج ��ون �إ َّال للمر�شَّ حني الذين ينجحون يف االختبارات
النظرية والعملية يف نهاية هذا التدريب.
 - 3تكفل �إدارة ال�سجن للموظفني بعد الدخول يف اخلدمة وطوال مزاولتهم ملهنتهم احل�صول
ب�صف ��ة م�ستم� � َّرة عل ��ى دورات تدريبية �أثناء اخلدم ��ة ،بغية تر�سيخ وحت�س�ي�ن معارفهم وقدراتهم
املهنية.
القاعدة 76
 - 1يت�ض َّم ��ن التدري ��ب امل�شار �إليه يف الفقرة  2من القاعدة  ،75كح � ٍّ�د �أدنى ،التدريب على ما
يلي:
(�أ)	 الت�شريع ��ات واللوائ ��ح التنظيمي ��ة وال�سيا�س ��ات الوطنية ذات ال�صل ��ة ،عالو ًة على
ال�صك ��وك الدولي ��ة والإقليمية الواجبة التطبي ��ق ،التي يج ��ب �أن ي�سرت�شد موظفو
ال�سجون ب�أحكامها يف عملهم وتعامالتهم مع ال�سجناء؛
(ب) حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم �أثناء ممار�ستهم وظائفهم ،مبا يف ذلك احرتام
خا�ص ًة التعذيب وغريه
الكرامة الإن�سانية جلميع ال�سجناء وحظر ت�صرفات مع َّينةَّ ،
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛
(ج) الأم ��ن وال�سالمة ،مب ��ا يف ذلك مفهوم الأمن الدينام ��ي ،وا�ستخدام القوة و�أدوات
تقيي ��د احل ِّرية ،و�إدارة التعامل مع املجرم�ي�ن العنيفني ،مع �إيالء االعتبار الواجب
لأ�ساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر ،مثل التفاو�ض والو�ساطة؛
(د) الإ�سعاف ��ات الأ َّولي ��ة ،واالحتياج ��ات النف�سي ��ة االجتماعية لل�سجن ��اء والديناميات
املنا�سبة لذلك يف بيئة ال�سجن ،ف�ض ًال عن جوانب الرعاية وامل�ساعدة االجتماعية،
مبا يف ذلك االكت�شاف املب ِّكر مل�شاكل ال�صحة العقلية.
 - 2يتلقَّى املوظفون املك َّلفون بالعمل مع فئات مع َّينة من ال�سجناء� ،أو الذين ُيع َهد �إليهم مبهام
متخ�صِّ �صة �أخرى ،تدريب ًا ير ِّكز على املوا�ضيع املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.
القاعدة 77
يتع�َّي�نَّ عل ��ى كل موظفي ال�سجون يف جميع الأوقات �أن يت�ص َّرفوا و�أن ي�ؤ ُّدوا مهامهم على نحو يجعل
منهم قدو ًة طيب ًة لل�سجناء ومو�ض َع احرتامهم.
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القاعدة 78
 - 1يج ��ب �أن ي�ض � َّ�م ِمالك موظفي ال�سج ��ون ،بقدر الإم ��كان ،عدد ًا كافي ًا م ��ن املتخ�صِّ �صني
ك�أطب ��اء الأمرا�ض العقلية واخت�صا�صيي علم النف�س وامل�ساعدين االجتماعيني واملعلمني واملد َّربني
على املهارات املهنية.
 - 2يج ��ب �ضمان خدمات امل�ساعدي ��ن االجتماعيني واملعلمني واملد َّربني عل ��ى املهارات املهنية
على �أ�سا�س دائم ،ولكن دون ا�ستبعاد العاملني لبع�ض الوقت �أو العاملني املتط ِّوعني.
القاعدة 79
 - 1ينبغ ��ي �أن يكون مدير ال�سجن على حظ واف من الأهلية ملهمته ،من حيث طباعه وكفاءته
الإدارية وتدريبه املنا�سب وخربته.
وقت عمله ك َّله ملهامه الر�سمية ،فال ُيع�َّيع نَّ على �أ�سا�س العمل بدوام
 - 2يك ِّر� ��س مدي ��ر ال�سجن َ
جزئي .وعليه �أن يجعل �إقامته داخل مبنى ال�سجن �أو على مقربة مبا�شرة منه.
 - 3ح�ي�ن يو�ض ��ع �سجنان �أو �أك�ث�ر حتت �سلطة مدير واح ��د ،يتعينَّ عليه �أن ي ��زور ك ًّال منها يف
مواعي ��د متقارب ��ة ،كما يج ��ب �أن يتولىَّ موظف مقي ��م م�س�ؤولية الإ�شراف عل ��ى كل �سجن من هذه
ال�سجون.
القاعدة 80
 - 1يجب �أن يكون مدير ال�سجن ونائبه و�أكرثية موظفي ال�سجن الآخرين قادرين على تكلُّم لغة
معظم ال�سجناء� ،أو لغة يفهمها معظم ه�ؤالء.
ُ - 2ي�ستعان بخدمات مرتجم �شفوي كفء ،ك َّلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
القاعدة 81
املخ�ص� ��ص للن�ساء من
 - 1يف ال�سج ��ون الت ��ي ُت� ��ؤوي الذك ��ور والإن ��اث مع� � ًا ،يو�ض ��ع الق�س ��م َّ
مبن ��ى ال�سج ��ن حت ��ت رئا�سة موظف ��ة م�س�ؤولة ُت�ؤتمَ ��ن على مفاتي ��ح جميع �أبواب ه ��ذا الق�سم من
ال�سجن.
 - 2ال يج ��وز ل ٍّأي م ��ن موظفي ال�سجن الذك ��ور �أن يدخل ق�سم الن�س ��اء ما مل ت�صحبه يف ذلك
موظفة �أنثى.
 - 3تك ��ون مهم ��ة حرا�سة ال�سجينات والإ�ش ��راف عليهن من اخت�صا� ��ص موظفات ال�سجن من
الن�س ��اء ح�ص ��ر ًا .على � َّأن هذا ال مينع املوظفني الذكور ،وال �سيم ��ا الأطباء واملع ِّلمني ،من ممار�سة
املخ�ص�صة للن�ساء.
مهامهم املهنية يف ال�سجون �أو �أق�سام ال�سجون
َّ
القاعدة 82
 - 1ال يج ��وز ملوظف ��ي ال�سج ��ون �أن يلج� ��ؤوا �إىل القوة يف عالقاته ��م بال�سجن ��اء �إ َّال دفاع ًا عن
�أنف�سه ��م� ،أو يف حاالت حماولة الفرار �أو املقاومة البدنية بالق ��وة �أو باالمتناع ال�سلبي لأمر ي�ستند
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�إىل القان ��ون �أو اللوائ ��ح التنظيمية .وعلى املوظفني الذين يلج�ؤون �إىل القوة �أ َّال ي�ستخدموها �إ َّال يف
يقدموا فور ًا تقرير ًا عن احلادث �إىل مدير ال�سجن.
�أدنى احلدود ال�ضرورية و�أن ِّ
ُ - 2يو َّف ��ر ملوظف ��ي ال�سج ��ون تدريب ب ��دين خا� ��ص لتمكينهم من كب ��ح جم ��اح ال�سجناء ذوي
الت�صرف العدواين.
مهام جتعله ��م على احتكاك مبا�شر بال�سجناء �أن يكونوا
 - 3ال ينبغ ��ي للموظفني الذين ي�ؤ ُّدون َّ
م�س َّلح�ي�ن� ،إ َّال يف ظ ��روف ا�ستثنائية .وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،ال يجوز ب� ِّأي حال م ��ن الأحوال ت�سليم
�سالح ل ِّأي موظف ما مل يكن قد َّمت تدريبه على ا�ستعماله.

عمليات التفتي�ش الداخلية �أو اخلارجية
القاعدة 83
ُ - 1يو�ضع نظام لعمليات التفتي�ش املنتظمة يف ال�سجون واملرافق العقابية يت�ض َّمن عن�صرين:
(�أ)	 عمليات تفتي�ش داخلية �أو �إدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون؛
مما قد ي�شمل
(ب) عملي ��ات تفتي�ش خارجية تقوم بها هيئة م�ستقل ��ة عن �إدارة ال�سجنَّ ،
خمت�صة.
هيئات دولية �أو �إقليمية
َّ
 - 2يف كلتا احلالتني ،يكون الهدف املن�شود من عمليات التفتي�ش هو �ضمان توافق �أ�سلوب �إدارة
ال�سج ��ون مع القوانني واللوائح التنظيمي ��ة وال�سيا�سات والإجراءات القائم ��ة بغية حتقيق �أهداف
املرافق العقابية والإ�صالحية ،و�ضمان حماية حقوق ال�سجناء.
القاعدة 84
 - 1يتمتَّع املفتِّ�شون بال�صالحيات التالية:
ِّ
	 االطالع على جميع املعلومات املتعلقة ب�أعداد ال�سجناء و�أماكن االحتجاز ومواقعها،
(�أ)
�إىل جان ��ب جميع املعلوم ��ات ذات ال�صلة مبعاملة ال�سجناء ،مبا يف ذلك �سجالتهم
وظروف احتجازهم؛
(ب) ح ِّري ��ة اختي ��ار ال�سجناء الذي ��ن يري ��دون زيارتهم ،مب ��ا يف ذلك القي ��ام بزيارات
غ�ي�ر معلنة ،مبب ��ادرة منهم ،واختي ��ار ال�سجن ��اء الذين يريدون �إج ��راء مقابالت
معهم؛
(ج) �إج ��راء مقابالت على انفراد ويف �س ِّرية تامة مع ال�سجن ��اء وموظفي ال�سجن �أثناء
الزيارات؛
املخت�صة.
(د) تقدمي تو�صيات �إىل �إدارة ال�سجن وغريها من ال�سلطات
َّ
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خمت�صة،
 - 2تت�ألَّف �أفرقة التفتي�ش اخلارجي من مفتِّ�شني م� َّؤهلني وذوي خربة تع ِّينهم �سلطة
َّ
وت�شمل اخت�صا�صيني يف الرعاية ال�صحية .و ُيوىل االعتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلن�سني.

القاعدة 85
عقب ِّ
املخت�صة .و ُيوىل االعتبار الواجب لإتاحة
كل تفتي�ش تقري ٌر كتابي �إىل ال�سلطة
ُ - 1يق� � َّدم َ
َّ
االط�ل�اع العام على تقاري ��ر عمليات التفتي�ش اخلارج ��ي بعد ا�ستبعاد � ِّأي بيان ��ات �شخ�صية تتعلق
بال�سجناء ما مل ُيبدوا موافقتهم ال�صريحة على ذلك.
املخت�صة ،ح�س ��ب االقت�ضاء ،يف غ�ضون فرتة
�ِّي� �إدارة ال�سج ��ن �أو غريها من ال�سلطات
 - 2تب نِّ
َّ
زمنية معقولة ،ما �إذا كانت �ستنفِّذ التو�صيات املنبثقة عن التفتي�ش اخلارجي.

ثانياً  -قواعد تنطبق على فئات خا�صة
�ألف  -ال�سجناء املحكوم عليهم
مبادئ توجيهية
القاعدة 86
ته ��دف املب ��ادئ التوجيهي ��ة التالي ��ة �إىل �إظه ��ار ال ��روح الت ��ي ينبغ ��ي �أن ي�ؤخ ��ذ به ��ا يف �إدارة
ال�سجون والأه ��داف الت ��ي يجب �أن ت�سعى �إليها ،طبق ًا للبيان ال ��وارد يف املالحظة التمهيدية  1من
هذه القواعد.
القاعدة 87
م ��ن امل�ستح�س ��ن �أن ُيعمد ،قبل انتهاء م� � َّدة العقوبة� ،إىل ا ِّتخ ��اذ التدابري ال�ضروري ��ة لكي تُ�ض َمن
لل�سج�ي�ن عود ٌة تدريجي ٌة �إىل احلياة يف املجتمع .وه ��ذا هدف ميكن بلوغه ،تبع ًا للحالة ،من خالل
نظ ��ام مي ِّهد لإط�ل�اق �سراح ال�سجني ُين َّف ��ذ يف ال�سجن نف�سه �أو يف م�ؤ�س�سة �أخ ��رى مالئمة� ،أو من
خالل �إطالق �سراحه حتت االختبار مع �إخ�ضاعه ل�ضرب من الإ�شراف والرقابة ال تتواله ال�شرطة،
وي�شتمل على م�ساعدة اجتماعية ف َّعالة.
القاعدة 88
 - 1ال ينبغ ��ي ،يف معامل ��ة ال�سجن ��اء� ،أن يكون الرتكيز عل ��ى �إق�صائهم م ��ن املجتمع ،بل على
ا�ستم ��رار كونه ��م جزء ًا منه .وله ��ذا ينبغ ��ي اال�ستعانة ،بق ��در امل�ستطاع ،بهيئ ��ات املجتمع املحلي
مل�ساعدة موظفي ال�سجن على �أداء مهمة �إعادة الت�أهيل االجتماعي لل�سجناء.
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 - 2ينبغ ��ي �أن يك ��ون هناك م�ساع ��دون اجتماعي ��ون يتعاونون مع كل �سجن وتن ��اط بهم مهمة
احلفاظ على ا�ستمرار كل عالقات ال�سجني امل�ستح�سنة ب�أ�سرته وباملنظمات االجتماعية التي تعود
عليه بالفائدة ،وحت�سني تلك العالقات .كما ينبغي اتِّخاذ تدابري تكفل� ،إىل �أق�صى احلدود املتَّفقة
م ��ع القان ��ون ومع طبيعة العقوبة ،حماي ��ة ما لل�سجني من حقوق تتَّ�صل مب�صاحل ��ه املدنية وبتمتُّعه
بال�ضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية.

القاعدة 89
مما يقت�ضي الأخذ بنظ ��ام مرن لت�صنيف
 - 1يتط َّل ��ب �إعم ��الُ هذه املبادئ �إفرادي ��ة املعاملةَّ ،
ال�سجن ��اء يف فئات .ولذا ُي�ست�ص َوب �أن تُوزَّع ه ��ذه الفئات على �سجون منف�صلة منا�سبة ملعاملة كل
فئة.
 - 2لي� ��س م ��ن ال�ضروري �أن يتو َّف ��ر يف ِّ
كل �سجن نف�س القدر من متط َّلب ��ات الأمن لكل فئة ،بل
ً
ُي�ستح�س � ُ�ن �أن تتف ��اوت درجات ه ��ذا الأمن تبعا الحتياج ��ات خمتلف الفئ ��ات .وال�سجون املفتوحة
الأب ��واب ،بحك ��م كونه ��ا ال تقي ��م حواجز �أمن مادي ��ة حتول دون اله ��رب ،بل تعتم ��د يف ذلك على
ان�ضب ��اط ال�سجني نف�سه ،توفِّر �أف�ضل الظروف م�ؤاتاة لإعادة ت�أهيل ال�سجناء الذين َّمت اختيارهم
بعناية.
ُ - 3ي�ست�ص ��وب �أ َّال يكون عدد املحتجزين يف ال�سج ��ون املغلقة الأبواب من الكرثة بحيث يعرقل
�إفرادي ��ة املعامل ��ة .ويعترب بع�ض البل ��دان �أنَّه ال ينبغي لهذا العدد يف ال�سج ��ون املذكورة �أن يتجاوز
� .500أ َّما يف ال�سجون املفتوحة الأبواب فيجب �أن يكون عدد ال�سجناء �صغري ًا قدر الإمكان.
 - 4ال ُي�ست�صوب ،من جهة �أخرى� ،إقامة �سجون من ال�صِّ غر بحيث يتعذَّ ر فيها توفري الت�سهيالت
املنا�سبة.
القاعدة 90
ال ينته ��ي واجب املجتمع ب�إطالق �سراح ال�سجني .ولذلك ينبغ ��ي �أن تكون هناك هيئات حكومية �أو
خا�ص ��ة قادرة على �أن تُعري ال�سجني الذي ا�س�ت�ر َّد ح ِّريته رعاي ًة ناجع ًة بعد �إطالق �سراحه ،تهدف
�إىل تخفيف ح َّدة مواقف العداء العفوية �ض َّده وت�سمح ب�إعادة ت�أهيله للعودة �إىل املجتمع.

معاملة ال�سجناء
القاعدة 91
الغر� ��ض م ��ن معاملة املحك ��وم عليهم بال�سج ��ن �أو بتدبري مماث ��ل يحرمهم من احل ِّري ��ة يجب �أن
يكون ،بقدر ما ت�سمح بذلك م َّدة العقوبة� ،إك�سابهم الرغبة يف العي�ش بعد� إطالق �سراحهم يف ِّ
ظل
القانون معتمدين على �أنف�سهم ،وت�أهيلهم لتحقيق هذه الرغبة .ويجب �أن تهدف هذه املعاملة �إىل
ت�شجيع احرتامهم لذواتهم وتنمية روح امل�س�ؤولية لديهم.
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القاعدة 92
ُ�ستخدم جمي ��ع الو�سائل املنا�سب ��ة ،وال �سيما الرعاي ��ة الدينية
 - 1حتقيق� � ًا له ��ذه املقا�ص ��د ،ت َ
يف البل ��دان الت ��ي يت�سنى فيها ذل ��ك ،والتعليم ،والإر�ش ��اد والتدريب املهني�ي�ن ،و�أ�ساليب امل�ساعدة
االجتماعية الإفرادية ،والتوجيه املهن ��ي ،والريا�ضة البدنية وتنمية ال�شخ�صية ،تبع ًا لالحتياجات
الفردية ِّ
لكل �سجني ،مع مراعاة تاريخه االجتماعي واجلنائي ،وقدراته وملكاته البدنية والذهنية،
ومزاجه ال�شخ�صي ،وم َّدة عقوبته ،وم�ستقبله بعد �إطالق �سراحه.
 - 2يج ��ب �أن يتل َّق ��ى مدير ال�سجن عن ِّ
كل �سج�ي�ن حمكوم عليه مل َّدة مع َّين ��ة ،ويف �أقرب موعد
ممك ��ن بع ��د دخوله ال�سجن ،تقاري ��ر كاملة حول جميع الأم ��ور امل�شار �إليه ��ا يف الفقرة  1من هذه
القاع ��دة .وينبغ ��ي �أن ت�شم ��ل هذه التقاري ��ر دائم ًا تقرير ًا يع� � ُّده طبيب �أو غريه م ��ن اخت�صا�صيي
الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني حول �أحوال ال�سجني البدنية والذهنية.
 - 3تو�ض ��ع التقاري ��ر وغريها م ��ن الوثائق املنا�سب ��ة املتعلقة بال�سجني يف مل ��ف فردي .ويجب
املواظب ��ة على حتدي ��ث هذا امللف وت�صنيفه على نحو مي ِّكن املوظف�ي�ن امل�س�ؤولني من ِّ
االطالع عليه
ك َّلما دعت احلاجة �إىل ذلك.

الت�صنيف و�إفرادية املعاملة
القاعدة 93
 - 1الغر�ض من الت�صنيف هو:
يرجح ،ب�سبب �سجلهم اجلنائي �أو طباعهم،
(�أ)	 �أن ُي َ
ف�صل عن الآخرين ال�سجنا ُء الذين َّ
�أن يكونوا ذوي ت�أثري �س ِّيئ عليهم؛
(ب)  �أن ُي�ص َّن ��ف ال�سجن ��اء يف فئ ��ات ،بغي ��ة تي�س�ي�ر معاملته ��م توخِّ ي ًا لإع ��ادة ت�أهيلهم
االجتماعي.
ُ�ستخدم ملعاملة خمتلف فئات ال�سجناء ،بقدر الإمكان� ،سجون خمتلفة �أو� أق�سام خمتلفة
 -2ت َ
يف ال�سجن الواحد.
القاعدة 94
يو�ض ��ع م ��ن �أجل ِّ
كل �سج�ي�ن حمكوم عليه بعقوبة مل ��دة منا�سبة ،يف �أقرب وق ��ت ممكن بعد دخوله
ال�سج ��ن وبع ��د درا�سة �شخ�صيت ��ه ،برنامج معاملة يت ُّم �إع ��داده يف �ضوء املعلوم ��ات املكت�سبة حول
احتياجاته الفردية وقدراته وا�ستعداده ال�شخ�صي.

االمتيازات
القاعدة 95
ُتن�شَ � ��أ يف ِّ
كل �سج ��ن نظم امتيازات توائم خمتل ��ف فئات ال�سجناء وخمتل ��ف �أ�ساليب املعاملة بغية
ت�شجي ��ع ال�سجن ��اء عل ��ى ح�س ��ن ال�سل ��وك وتنمي ��ة روح امل�س�ؤولية لديه ��م وحفزهم عل ��ى االهتمام
مبعاملتهم وجعلهم متعاونني فيها.
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العمل
القاعدة 96
 - 1يج ��ب �إتاح ��ة الفر�ص ��ة لل�سجناء املحك ��وم عليهم للعم ��ل و�/أو امل�شاركة بن�ش ��اط يف �إعادة
ت�أهيلهم ،على �أن يق ِّرر طبيب �أو غريه من اخت�صا�صيي الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني لياقتهم البدنية
والعقلية.
ُ - 2يوفَّر لل�سجناء عمل منتج يكفي لت�شغليهم طوال يوم العمل العادي.
القاعدة 97
 - 1ال يجوز �أن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة م�ؤملة.
 - 2ال يجوز ا�سرتقاق ال�سجناء �أو ا�ستعبادهم.
 - 3ال جت ��وز مطالب ��ة � ِّأي �سج�ي�ن بالعمل من �أجل منفع ��ة �شخ�صية �أو خا�ص ��ة ل ِّأي موظف من
موظفي ال�سجن.
القاعدة 98
 - 1يكون العمل الذي ُيوفَّر لل�سجني� ،إىل �أق�صى احلدود امل�ستطاعة ،من النوع الذي ي�صون �أو
يزيد قدرته على ت�أمني عي�شه بك�سب �شريف بعد �إطالق �سراحه.
ُ - 2يو َّف ��ر تدري ��ب مهن ��ي ناف ��ع لل�سجن ��اء القادري ��ن عل ��ى االنتف ��اع ب ��ه ،وال �سيم ��ا ال�سجناء
ال�شباب.
 - 3تت ��اح لل�سجناء ،يف حدود م ��ا يتم�شَّ ى مع االختيار املهني ال�سلي ��م ومتط َّلبات �إدارة ال�سجن
واالن�ضباط فيه� ،إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.
القاعدة 99
ُ - 1ي َّ
نظ ��م العم ��ل وطرائقه يف ال�سجن على نحو يقرتب به بق ��در الإمكان من الأعمال املماثلة
خارج ال�سجن ،بغية �إعداد ال�سجناء للظروف املهنية الطبيعية.
 - 2ال يج ��وز �أن ت�صب ��ح م�صلحة ال�سجناء وتدريبهم املهني خا�ضعني ملق�صد حتقيق ربح مايل
من وراء العمل يف ال�سجن.
القاعدة 100
يف�ض ��ل �أن تق ��وم �إدارة ال�سج ��ن مبا�ش ��رةً ،ال املقاول ��ون اخلا�ص ��ون ،بت�شغي ��ل م�صانع ��ه
-1
َّ
ومزارعه.
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�ستخدم ال�سجناء يف �أعمال ال تخ�ضع ل�سلطان �إدارة ال�سجن ،يجب �أن يكونوا دائم ًا
 - 2ح�ي�ن ُي َ
حت ��ت �إ�ش ��راف موظفي ال�سجن .وم ��ا مل يكن العمل حل�س ��اب �إدارات حكومية �أخ ��رى ،يجب على
الأ�شخا� ��ص الذين ُيق َّدم لهم هذا العمل �أن يدفعوا لإدارة ال�سجن كامل الأجر الذي ُيتقا�ضى عاد ًة
عنه ،مع مراعاة �إنتاجية ال�سجناء.

القاعدة 101
 - 1تُراعى يف ال�سجون االحتياطات املتَّخذة حلماية �سالمة العمال الأحرار و�صحتهم.
ُ - 2تتَّخذ تدابري لتعوي�ض ال�سجناء عن �إ�صابات العمل ،مبا يف ذلك الأمرا�ض املهنية ،ب�شروط
ال تكون �أقل م�ؤاتا ًة من تلك التي مينحها القانون للعمال الأحرار.
القاعدة 102
 - 1يح� � َّدد الع ��دد الأق�صى ل�ساع ��ات العمل اليوم ��ي والأ�سبوعي لل�سجناء بالقان ��ون �أو بلوائح
تنظيمي ��ة �إداري ��ة ،مع مراع ��اة القواع ��د �أو الع ��ادات املحلية املتَّبع ��ة يف جمال ا�ستخ ��دام العمال
الأحرار.
ُ - 2ي�ش�ت َ�رط يف حتدي ��د ال�ساع ��ات املذك ��ورة �أن ُي�ت�رك ي ��وم للراح ��ة يف الأ�سب ��وع
ووق ��ت ٍ
كاف للتعلي ��م وغ�ي�ره م ��ن الأن�شط ��ة املق� � َّررة كج ��زء م ��ن معامل ��ة ال�سجن ��اء و�إع ��ادة
ت�أهيلهم.
القاعدة 103
ُ - 1يكا َف�أ ال�سجناء على عملهم وفق ًا لنظام �أجور من�صف.
 - 2يج ��ب �أن ي�سم ��ح النظ ��ام لل�سجن ��اء ب� ��أن ي�ستخدم ��وا ج ��زء ًا عل ��ى الأق ��ل م ��ن �أجره ��م
يف �ش ��راء �أ�شي ��اء مرخَّ � ��ص به ��ا ال�ستعماله ��م ال�شخ�ص ��ي و�أن ير�سل ��وا ج ��زء ًا �آخ ��ر من ��ه �إىل
�أ�سرتهم.
 - 3يج ��ب �أن ين� َّ��ص النظ ��ام �أي�ض ًا على احتج ��از الإدارة جلزء من الأجر بحي ��ث ي�ش ِّكل ك�سب ًا
م َّدخر ًا يت ُّم ت�سليمه لل�سجني لدى �إطالق �سراحه.

التعليم والرتفيه
القاعدة 104
ُ - 1ت َّتخ ��ذ ترتيبات ملوا�صلة تعليم جميع ال�سجناء القادري ��ن على اال�ستفادة منه ،مبا يف ذلك
التعلي ��م الدين ��ي يف البل ��دان التي ميكن فيه ��ا ذلك .ويجب �أن يك ��ون تعليم ال�سجن ��اء من ال ِّأميني
والأحداث �إلزام ًّيا ،و�أن يحظى بعناية خا�صة من �إدارة ال�سجن.
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ُ - 2يجعل تعليم ال�سجناء ،يف حدود امل�ستطاع عمل ًّيا ،متنا�سق ًا مع نظام التعليم العام يف البلد،
بحيث يكون يف مقدورهم ،بعد �إطالق �سراحهم� ،أن يوا�صلوا الدرا�سة دون عناء.

القاعدة 105
ت َّ
ُنظم يف جميع ال�سجون ،حر�ص ًا على �صحة ال�سجناء البدنية والعقلية� ،أن�شطة ترفيهية وثقافية.

العالقات االجتماعية والرعاية الالحقة
القاعدة 106
تُبذل عناية خا�صة للحفاظ على ا�ستمرار عالقات ال�سجني ب�أ�سرته وحت�سينها ،بقدر ما يكون ذلك
يف �صالح كال الطرفني.
القاعدة 107
يو�ض ��ع يف االعتب ��ار ،من ��ذ بداية تنفي ��ذ عقوبة ال�سج ��ن ،م�ستقب ��ل ال�سجني بعد �إط�ل�اق �سراحه،
�ساع ��د عل ��ى �أن ي�ص ��ون �أو ُيقي ��م م ��ن العالق ��ات بالأ�شخا� ��ص �أو الهيئ ��ات خ ��ارج
�شج ��ع و ُي َ
و ُي َّ
ال�سج ��ن كل م ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ساعده على �إع ��ادة ت�أهيل ��ه ويخدم م�صال ��ح �أ�سرته عل ��ى �أف�ضل
وجه.
القاعدة 108
 - 1عل ��ى الأجه ��زة والهيئ ��ات احلكومي ��ة �أو اخلا�ص ��ة ،الت ��ي ت�ساع ��د اخلارج�ي�ن م ��ن
ال�سج ��ن عل ��ى �إع ��ادة تثبي ��ت �أقدامه ��م يف املجتم ��ع� ،أن ت�ض َمن بالق ��در املمكن وال�ل�ازم ح�صول
ال�سجن ��اء املط َل ��ق �سراحه ��م عل ��ى الوثائ ��ق و�أوراق الهوي ��ة ال�ضروري ��ة ،وعل ��ى امل�سك ��ن والعم ��ل
املنا�سب�ي�ن ،وعل ��ى ثي ��اب الئق ��ة تنا�س ��ب املن ��اخ والف�ص ��ل ،و�أن توفِّر لهم م ��ن الو�سائ ��ل ما يكفي
لو�صوله ��م �إىل وجهته ��م ولت�أم�ي�ن �أ�سب ��اب العي� ��ش لهم خ�ل�ال الفرتة الت ��ي تلي مبا�ش ��رة �إطالق
�سراحهم.
 - 2يج ��ب �أن تت ��اح للمم ِّثل�ي�ن الذي ��ن تعتمده ��م الأجه ��زة املذك ��ورة �إمكاني ��ة دخ ��ول ال�سجن
والو�ص ��ول �إىل ال�سجن ��اء ،ويج ��ب �أن ُي�ست�ش ��اروا ب�ش� ��أن م�ستقب ��ل ال�سج�ي�ن من ��ذ بداي ��ة تنفي ��ذ
عقوبته.
من�سق ًة بقدر الإمكان كيما ُينتفع
ُ - 3ي�ست�ص ��وب �أن تكون �أن�شطة الهيئات املذكورة ممركز ًة �أو َّ
بجهودها على �أف�ضل وجه.
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باء  -ال�سجناء ذوو الإعاقة الذهنية
و�/أو امل�شاكل ال�صحية العقلية
القاعدة 109
 - 1ال يجوز �أن يو�ضع يف ال�سجون الأ�شخا�ص الذين يتبينَّ �أنَّهم غري م�س�ؤولني جنائ ًّيا �أو يك�شف
الت�شخي�ص الحق ًا � َّأن لديهم � ٍ
َ
ممن ي�ؤ ِّدي بقا�ؤهم
إعاقات ذهني ًة و�/أو
م�شاكل �صحي ًة عقلي ًة �شديد ًة َّ
يف ال�سج ��ن �إىل تفاقم حالتهم ،و ُت َّتخ ��ذ ترتيبات لنقلهم �إىل مرافق لل�صحة العقلية يف �أقرب وقت
ممكن.
و�ض ��ع ال�سجن ��اء الآخ ��رون امل�صاب ��ون ب�إعاقات ذهني ��ة و�/أو م�شاكل �صحي ��ة عقلية� ،إذا
ُ - 2ي َ
اقت�ض ��ت ال�ض ��رورة ،حت ��ت املراقبة والع�ل�اج يف مرافق متخ�صِّ �ص ��ة حتت �إ�ش ��راف اخت�صا�صيي
الرعاية ال�صحية امل� َّؤهلني.
العالج جلميع ال�سجناء الآخرين الذين يحتاجون �إىل العالج
 - 3توفِّر دوائر الرعاية ال�صحية
َ
من �أمرا�ض عقلية.
القاعدة 110
املخت�صة ،تدابري ملوا�صلة العالج النف�ساين لل�سجني
من امل�ستح�سن �أن ُتتَّخذ ،باالتِّفاق مع الأجهزة
َّ
ولتقدمي م�ساعدة اجتماعية نف�سانية له بعد �إطالق �سراحه عند ال�ضرورة.

جيم -ال�سجناء املوقوفون �أو املحتجزون رهن املحاكمة
القاعدة 111
 - 1يف الفق ��رات التالي ��ة من هذه القواعد ت�شري عبارة "ال�سجني غري املحاكم" �إىل � ِّأي �شخ�ص
َّمت توقيف ��ه �أو حب�س ��ه ب�سبب خمالفة جنائية وو�ضعه يف عه ��دة ال�شرطة �أو ال�سجن ولكنَّه مل ُيحا َكم
ومل ي�صدر يف حقه حكم بع ُد.
ويعامل على هذا الأ�سا�س.
ُ - 2يفرتَ�ض يف ال�سجني غري املحاكم �أنَّه بريء َ
تن�ص على
 - 3دون امل�سا� ��س بالقواع ��د القانوني ��ة املتعلق ��ة بحماية احل ِّري ��ة الفردية �أو الت ��ي ُّ
الإج ��راءات الواجبة اال ِّتب ��اع �إزاء ال�سجناء غ�ي�ر املحا َكمني ،يجب �أن يتمتَّع ه� ��ؤالء بنظام معاملة
حتدد القواعد الواردة �أدناه �إ َّال عنا�صره الأ�سا�سية.
خا�ص ال ِّ
القاعدة 112
ف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني عن ال�سجناء املدانني.
ُ - 1ي َ
ف�صل ال�سجناء غري املحا َكمني الأحداث عن البالغني ويجب من حيث املبد�أ �أن ُيحتجزوا
ُ - 2ي َ
يف م�ؤ�س�سات منف�صلة.
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القاعدة 113
ينام ك ُّل �سجني غري حما َكم يف غرفة فردية ،ولكن مع مراعاة العادات املحلية املختلفة فيما يتعلق
باملناخ.
القاعدة 114
لل�سجن ��اء غري املحا َكمني �إذا رغبوا يف ذل ��ك ،يف احلدود املتَّفقة مع حفظ النظام يف امل�ؤ�س�سة� ،أن
ي�ش�ت�روا ما يريدون من الطعام من اخلارج عل ��ى نفقتهم� ،إ َّما بوا�سطة الإدارة �أو بوا�سطة �أ�سرهم
�أو �أ�صدقائهم .وفيما عدا ذلك ،تتكفَّل الإدارة ب�إطعامهم.
القاعدة 115
ُي�س َم ��ح لل�سجني غري املحا َكم بارتداء ثيابه اخلا�صة �إذا كان ��ت نظيف ًة والئق ًة� .أ َّما� إذا ارتدى ثياب
ال�سجن ،فيجب �أن تكون هذه خمتلفة عن الثياب التي تُعطى للمحكوم عليهم.
القاعدة 116
ُي َ
عط ��ى ال�سجني غ�ي�ر املحا َكم دائم ًا فر�ص ًة للعمل ،ولكن ال يجوز �إجب ��اره عليه .ف�إذا اختار العمل،
وجب �أن يتقا�ضى عليه �أجر ًا.
القاعدة 117
ُيرخَّ � ��ص ل � ِّ
�كل �سجني غري حما َكم ب� ��أن يح�صل ،على نفقته �أو نفقة الغ�ي�ر ،ويف احلدود امل َّت ِفقة مع
م�صلح ��ة �إقام ��ة الع ��دل ومع �أمن ال�سج ��ن واملحافظة على النظ ��ام فيه ،على ما ي�ش ��اء من الكتب
وال�صحف و�أدوات الكتابة وغريها من و�سائل ق�ضاء الوقت.
القاعدة 118
ُيرخَّ �ص لل�سجني غري املحا َكم ب�أن يزوره ويعاجله طبيبه �أو طبيب �أ�سنانه اخلا�ص� ،إذا كان لطلبه
م ِّربر معقول وكان قادر ًا على دفع النفقات الالزمة.
القاعدة 119
ِّ
موجهة� إليه.
-1
لكل �سجني غري حما َكم احلق يف �أن ُيب َّلغ فور ًا ب�أ�سباب احتجازه و� ِّأي تهم َّ
� - 2إذا مل يك ��ن لل�سج�ي�ن غ�ي�ر املحا َكم حم ��ام اختاره بنف�س ��ه ،فمن حقِّه توكي ��ل حمام تع ِّينه
ل ��ه �سلطة ق�ضائي ��ة �أو �سلطة �أخ ��رى يف جميع احلاالت الت ��ي تقت�ضي فيها م�صلح ��ة العدالة ذلك
دون مقاب ��ل �إذا كان ال ميل ��ك موارد كافية لدفع التكاليف .ويخ�ضع احلرمان من اال�ستعانة مبحام
ملراجعة م�ستقلة دون ت�أخري.
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القاعدة 120
 - 1تخ�ض ��ع حقوق ال�سجني غ�ي�ر املحا َكم يف اال�ستعانة مبحاميه �أو مق � ِّ�دم امل�ساعدة القانونية
للدفاع عن نف�سه والطرائق ِّ
املنظمة لال�ستعانة بهما لنف�س املبادئ املب َّينة يف القاعدة .61
 - 2تُوفَّر لل�سجني غري املحا َكم ،بنا ًء على طلبه� ،أدوات الكتابة الالزمة لإعداد الوثائق املتعلقة
يقدم �إليه امل�ساعدة
املوجهة �إىل حماميه �أو ال�شخ�ص الذي ِّ
بدفاعه ،مبا يف ذلك التعليمات ال�س ِّرية َّ
القانونية.

دال  -ال�سجناء املدنيون
القاعدة 121
يف البل ��دان الت ��ي يجي ��ز فيه ��ا القان ��ون ال�سجن م ��ن �أج ��ل الدي ��ون �أو ب�أمر م ��ن املحكم ��ة يف � ِّأي
دع ��وى �أخ ��رى غ�ي�ر جنائية ،ال يجوز �إخ�ض ��اع ال�سجناء على ه ��ذا النحو ل ِّأي قي ��ود �أو ل ِّأي �صرامة
تتج ��اوز م ��ا هو �ض ��روري ل�ضم ��ان �سالم ��ة االحتج ��از وللحفاظ عل ��ى النظ ��ام .ويج ��ب �أ َّال تكون
معاملته ��م �أق ��ل م�ؤاتا ًة م ��ن معاملة ال�سجن ��اء غري املحا َكم�ي�ن با�ستثناء �أنَّه ميك ��ن �إجبارهم على
العمل.

هاء -

الأ�شخا�ص املوقوفون �أو املحتجزون بغري تهمة

القاعدة 122
دون الإخ�ل�ال ب�أح ��كام املادة  9من العهد ال ��دويل اخلا�ص باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية ،يتمتَّع
توج ��ه �إليهم تهمة بنف�س احلماي ��ة املكفولة مبوجب
الأ�شخا� ��ص املوقوف ��ون �أو املحتج ��زون دون �أن َّ
اجل ��زء الأول والف ��رع جيم من اجلزء الثاين م ��ن هذه القواعد .كما تنطب ��ق عليهم الأحكام ذات
ال�صلة من الفرع �ألف من اجلزء الثاين من هذه القواعد ،حيثما ميكن �أن يعود تطبيقها بالفائدة
عل ��ى هذه الفئ ��ة اخلا�صة من املحتجزي ��ن� ،شريطة �أ َّال ُي َّتخ ��ذ � ُّأي تدبري يفرت�ض �ضمن� � ًا � َّأن �إعادة
التعلي ��م �أو �إع ��ادة الت�أهيل ميكن عل ��ى � ِّأي نحو �أن يكونا منا�سبني لأ�شخا� ��ص مل يدانوا ب� ِّأي جرمية
جنائية.
()3

()3انظر قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-املرفق.
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