قواعد نيل�سون مانديال
على اإلنرتنت

كيف ت�صبح ن�صرياً

لقواعد نيل�سون
مانديال!

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا
ملعاملة ال�سجناء

قواعد نيل�سون مانديال
ملحة عامة

انقر على العناوين لالطالع على املزيد.
مقدمة
املبادئ الرئي�سية

"يقال �أن املرء ال يعرف �أمة ما من الأمم املتحدة �إال �إذا دخل �سجونها .فاحلكم
على الأمم ال ينبغي �أن يرتكز على معاملتها ملواطينيها ،ولكن على معاملتها ملن
يف امل�ستويات الدنيا".
ني�سلون روليهالهال مانديال ()2013-1918

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية

دورة التعلُّم الإلكرتوين التفاعلي
ب�ش�أن معايري الأمم املتحدة

تهدف دورة املكتب املعني باملخدِّرات واجلرمية
للتع ُّلم الإلكرتوين التفاعلي ب�ش�أن قواعد الأمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
�إىل م�ساعدتكم على فهم وتطبيق قواعد
نيل�سون مانديال بو�صفها القواعد النموذجية الدنيا
املعرتف بها عاملي ًا لإدارة ال�سجون ومعاملة ال�سجناء.

قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -املبادئ الرئي�سية

املبادئ الأ�سا�سية لقواعد نيل�سون مانديال

تكمن يف �صميم هذه القواعد خم�سة مبادئ �أ�سا�سية تبني املتطلبات الرئي�سية لإدارة ال�سجون على نحو �سليم .فلنلقي نظرة على
ما ت�شمله تلك املبادئ.
انقر على ال�صورة لالطالع على املزيد ،ثم على ال�سهم للموا�صلة.

املعاملة الإن�سانية

عدم التمييز

ا�ستعادة احلياة
الطبيعية

ال�سالمة والأمن

�إعادة الت�أهيل
امل�صممة خ�صي�صاً

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،قواعد نيل�سون مانديال ،ت�سوية املنازعات

قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -مقدمة

�أثناء القيام بجولة� ،شاهد ال�سيد رامي وزميله نقا�ش ًا حمتدم ًا بني �سجينني .فماذا �سيحدث؟
يرجى عر�ض الفيديو للتعرف على املزيد.

حتدثنا �إىل املمار�سني العاملني يف ال�سجون عما تعنيه لهم قواعد نيل�سون مانديال فيما يتعلق بالأو�ضاع يف ال�سجون
واخلدمات الأ�سا�سية.
انقر على ال�سهم لالطالع على املزيد ثم على ال�سهم الآخر للموا�صلة.

ت�سوية املنازعات

ملاذا ينبغي االهتمام ب�أن تكون الأو�ضاع يف ال�سجون الئقة؟

"ان ت�أثريي على الطريقة التي تزود بها
اخلدمة باملوارد حمدود للغاية ،ولكن ما
ميكنني القيام به هو معاملة ال�سجناء
باعتبارهم �أخوة يف الإن�سانية ،فهذا،
بالن�سبة يل ،عمن�صر �أ�سا�سي لعملي
كموظف يف ال�سجن".
ال�سيد بينغا زومغو
نائب مدير مركز االحتجاز والإ�صالح
يف واغادوغو
�إدارة ال�سجون ،وزارة النقل
بوركينا فا�سو

قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -مقدمة

ملاذا ينبغي االهتمام بوجود نظم �سجون منا�سبة؟

حتدثنا �إىل املمار�سني العاملني يف ال�سجون عما تعنيه لهم قواعد نيل�سون مانديال فيما يتعلق ب�إن�شاء نظم �سجون بناءة.
انقر على ال�سهم لالطالع على املزيد ثم على ال�سهم الآخر للموا�صلة.
"العديد من ال�سجناء يواجهون م�سائل
جوهرية وعملية عندما يقرتب موعد الإفراج
عنهم�" .أين �س�أعي�ش؟” “كيف �س�أك�سب
رزقي؟" :هل �سيتقبلني النا�س رغم �أنني
كنت �سجين ًا �سابق ًا؟” علينا �أن ن�ساعدهم يف
رحلتهم لإعادة االندماج يف املجتمع� ،إذ �أن
عدد ًا كبري ًا جد ًا منهم يعود �إىل ال�سجن".
ال�سيد �أرنولد �أهلف
كبري موظفي �ش�ؤون الإ�صالحيات ،برمين
املجل�س املعني بالعدل والد�ستور ،والية
برمين االحتادية� ،أملانيا

وتت�ألف الدورة التدريبية من مقدمة وخم�س منائط مو�ضوعية ،بالإ�ضافة
�إىل تقييم نهائي ،حت�صلون بعد �إنهائه بنجاح على �شهادة ب�إمتام الدورة
التدريبية.

وتت�ألف كل منيطة مو�ضوعية من جزء نظري و�آخر عملي ،ويقدم
الأخري �سيناريوهات حمددة تتعلق ب�إدارة ال�سجون يف �شكل مقاطع
فيديو تفاعلية.
وتوفر الأق�سام اخلا�صة باملوارد يف خمتلف �أجزاء الدورة التدريبية �إ�شارات
مرجعية �إىل مواد �إر�شادية تقنية مع َّمقة.

قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -زيارات ال�سجن

زيارات ال�سجن

والدورة التدريبية م�صممة ب�صورة رئي�سية ك�أداة للتدريب
العملي ملوظفي ال�سجون وغريهم من املوظفني العاملني
يف ال�سجون.

�أثناء حتقق ال�ضابطة هوبر وزميلها من هوية الزوار عند البوابة الرئي�سية .الحظا �أن �إحدى الزائرات تت�صرف بطريقة
مرتبكة عندما حان دورها.
انقر على الزر لعر�ض املقطع.

وللدورة التدريبية �أهمية �أي�ض ًا بالن�سبة للهيئات املعنية بر�صد
وتفتي�ش ال�سجون وغريها من الكيانات احلكومية (وغري
احلكومية) التي ت�شجع على �إ�صالح ال�سجون مبا يتوافق مع
املعايري والقواعد الدولية.
قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -عمليات التفتي�ش اخلارجية

قواعد نيل�سون مانديال التي �صاغها املكتب  -مقدمة

ال�سيد كوينكا هو ال�ضابط امل�س�ؤول يف �أحد ال�سجون التي �شهدت م�ؤخر ًا احتجاجات عنيفة من ال�سجناء .وكان الو�ضع مازال
غري م�ستقر عندما �أُعلن عن زيارة من جهة تفتي�ش خارجية.
انقر على الزر ملعرفة املزيد.

�إن ف�صل ال�سجناء ح�سب اجلن�س والعمر والأ�سباب القانونية الحتجازهم ي�سري ن�سبي ًا .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتعني �أي�ض ًا النظر
يف املخاطر التي قد ي�شكلها ال�سجناء لأنف�سهم وللآخرين وكذلك يف احتياجاتهم .وفيما يلي كيفية جمع تلك املعلومات.

عمليات التفتي�ش اخلارجية

التقييمات والت�صنيف والتوزيع

انقر على كل �صورة لالطالع على املزيد ،ثم على ال�سهم للموا�صلة.

التقييمات الفردية

الت�صنيف

توزيع
ال�سجناء

كيفية الو�صول �إىل دورة التعلم الإلكرتوين ب�ش�أن
قواعد نيل�سون مانديال
دورة املكتب املعني باملخدرات واجلرمية للتعلُّم الإلكرتوين
متاحة جمانا ،وميكن الو�صول �إليها بوا�سطة احلا�سوب
�أو الألواح احلا�سوبية عرب الرابط التايل:
https://golearn.unodc.org/lms/course/view.php?id=448

�أو مب�سح رمز اال�ستجابة ال�سريعة يف الركن الأي�سر.
وللو�صول �إىل ال�صفحة املخ�ص�صة للدورة التدريبية� ،سوف يطلب
منكم �أوال الت�سجيل على من�صة التعلم الإلكرتوين التابعة للمكتب
املعني باملخدرات واجلرمية.
و�إذا واجهتكم �أي �صعوبة يف الت�سجيل �أو الو�صول �إىل الدورة
التدريبية ،يرجى االت�صال مبكتب امل�ساعدة املعني بالتعلم الإلكرتوين
التابع للمكتب املعني باملخدرات واجلرمية على العنوان التايل:
.unodc-elearning@un.org

وللح�صول على معلومات �إ�ضافية عن املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية وعن �أعماله يف جمال �إ�صالح ال�سجون ،يرجى �إر�سال
اال�ستف�سارات على العنوان التايل:
.mandelarules@unodc.org

تكرمت حكومتا �أملانيا وجنوب �أفريقيا
بتمويل دورة املكتب املعني باملخدرات
واجلرمية للتعلُّم الإلكرتوين.
حقوق ال�صورة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
V.19-09316

