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ثم اإجناز هذا امل�رشوع بدعم من �سفارة هولندا باملغرب

هذا الكتاب جزء من م�رشوع متت بلورته بتعاون مع املندوبية العامة لإدارة 

ويتكون  باملغرب،  هولندا  �سفارة  من  وبدعم  الإدماج  واإعادة  ال�سجون 

حت�سي�سي  ولقاء  متقدمة  تكوين  وور�سة  تكوين  ور�سات   )08( ثمان  من 

ودليل موجه مل�سووؤيل واأطر املوؤ�س�سات ال�سجنية حول الوقاية من التعذيب 

ومعاملة ال�سجناء، اإ�سافة اإىل كتاب ي�سم الت�رشيعات الوطنية وال�سكوك 

واملعايري الدولية ذات ال�سلة.
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تقدمي

يعترب التكوين والتكوين امل�ستمر من الدعامات الأ�سا�سية لإجناح اأي م�رشوع 

الب�رشي باعتباره رافعة ومدخال لرتجمة  اإ�سالحي من خالل الهتمام باملكون 

الختيارات املعتمدة من قبل الدولة اأو املوؤ�س�سات، �سواء من خالل الت�رشيع اأو 

اللتزامات الدولية اأو اخلطط الإ�سرتاتيجية اأو كتج�سيد لإدارة �سيا�سية اأو لهذه 

العتبارات جميعها.

وقد حظي هذا البعد باهتمام خا�ص من قبل املنتظم الدويل اأكدته مقت�سيات 

التفاقيات الدولية، واخلطط املعتمدة للنهو�ص به، وانخراط الآليات واملنظمات 

الدولية املخت�سة يف اإعمال مقت�سياته. كما اأن م�ساريع الإ�سالح وخطط عمل 

املوؤ�س�سات الر�سمية الوطنية قد اأولته عناية خا�سة بالن�سبة للموظفني املكلفني 

باإنفاذ القانون. 

لالأمم  املتخ�س�سة  الوكالت  من  وغريها  اليون�سكو  منظمة  اأولت  وقد 

يف  املعتمدة  والربامج  العمل  خطط  مثلته  للمو�سوع  بالغا  اهتماما  املتحدة 

اأ�سا�سي مرافق لنخراطه  التوجه كاختيار  املغرب يف هذا  انخرط  املجال. وقد 

يف دينامية حقوق الإن�سان ودولة القانون، وهو ما ترجمته عدة م�ساريع منها 

الربنامج الوطني للرتبية على حقوق الإن�سان واخلطة الوطنية حلقوق الإن�سان 

لفئات  امل�ستمر  والتكوين  التكوين  برامج  البعد يف  هذا  واإدماج  والدميقراطية 

متعددة من املكلفني ّباإنفاذ القانون )ق�ساة، اأمن، درك...(.

و�سمن هذا الإطار يندرج م�رشوع اتفاقية ال�رشاكة املوقعة بني املندوبية العامة 

لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج ومركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

كاإطار للتعاون املمكن يف هذا املجال، وهو الإطار الذي مكن من بلورة هذا 

والذي  باملغرب،  هولندا  �سفارة  قبل  من  وتعاون  بدعم  حظي  الذي  امل�رشوع 

يهدف اإىل تعزيز قدرات مدراء وم�سوؤويل املوؤ�س�سات ال�سجنية يف جمال معاملة 

ال�سجناء والوقاية من التعذيب.
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الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

من  للوقاية  الوطنية  الآلية  اإحداث  مرافقة  اإطار  يف  امل�رشوع  هذا  وياأتي 

ال�سادر   76.15 رقم  القانون  اعتماد  بعد  النور  �سرتى  التي  باملغرب  التعذيب 

باجلريدة الر�سمية عدد 6652 بتاريخ فاحت مار�ص 2018 املتعلق باإعادة تنظيم 

املجل�ص الوطني حلقوق الإن�سان الذي �سيحت�سن هذه الآلية. وقد جاء اإحداث 

مناه�سة  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  على  للم�سادقة  نتيجة  الآلية  هذه 

التعذيب، الذي يدعو اإىل ذلك ف�سال عن متكني اللجنة الفرعية لهذه التفاقية 

من زيارة اأماكن احلرمان من احلرية ومراقبة مدى احرتام مقت�سيات التفاقية.

ول�سك اأن هذا امل�رشوع ي�سكل جزءا من ا�سرتاتيجية املندوبية العامة لإدارة 

و�سمنها  ور�سالتها  بوظائفها  النهو�ص  اإىل  الهادفة  الإدماج  واإعادة  ال�سجون 

�سمن  يدخل  اأنه  كما  القطاع.  يف  العاملني  تكوين  بها  يحظى  التي  املكانة 

الهتمام البالغ الذي يوليه مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية للتكوين 

وتطوير اخلربة وتعزيز القدرات اعتبارا ملكانتها البارزة يف النهو�ص بثقافة حقوق 

الإن�سان وتقوية �سيادة القانون. ويحظى امل�رشوع اأي�سا باهتمام وا�ستغال خا�سني 

لدى اململكة الهولندية و�سفارتها باململكة املغربية.

املركزي  امل�ستوى  على  �ستنظم  تكوينية  ور�سات  اأربعة  من  امل�رشوع  يتكون 

واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  للمندوبية  التابع  بتيفلت  الأطر  تكوين  مبركز 

اإىل  اإ�سافة  واأربعة دورات تكوينية جهوية، ودورة تكوينية متقدمة  الإدماج، 

لقاء حت�سي�سي موجه لعموم القطاعات والفاعلني املعنيني باملو�سوع على امل�ستوى 

احلكومي واملدين.

كما ي�سمل اإعداد دليل موجه للمدراء وامل�سوؤولني والأطر العاملة باملوؤ�س�سات 

الوطنية وال�سكوك واملعايري  الت�رشيعات  اأهم  اإىل جانب كتاب ي�سم  ال�سجنية 

الدولية ذات ال�سلة.

من خالل هذا العمل الذي يوؤطره فريق من اخلرباء املغاربة، ي�ساهم مركز 

العمل الإ�سالحي والتحديثي  درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية يف دعم 

الذي تقوم به املندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، كما اأنه يرتجم 

توجه املركز املتوا�سل يف النهو�ص بثقافة حقوق الإن�سان وتاأ�سيلها يف املمار�سة 

كدعامة  قدراتهم  وتعزيز  القانون،  باإنفاذ  املعنية  الفئات  من  فئة  لكل  املهنية 

وترجمة لختيارات املغرب يف جمال حقوق الإن�سان.
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ولبد هنا من التعبري عن عميق �سكرنا لل�سيد املندوب العام وال�سيد الكاتب 

العام واأطر املندوبية واإدارة مركز تكوين الأطر على التعاون املثمر واملقاربة البناء 

يف بلورة واإجناز هذا الربنامج بروح ت�ساركية منفتحة واإرادة وا�سحة للنهو�ص 

بهذا القطاع واأطره.

هولندا  �سفارة  املتمثل يف  امل�رشوع  ل�رشيكنا يف  مو�سول  ال�سكر  اأن  كما 

التعاون  تعزيز  اإرادة  تردد، مبا يعك�ص  املبادرة دون  التي دعمت هذه  باملغرب 

يف هذا املجال، والهتمام بدعم املجهودات الرامية اإىل النهو�ص بثقافة حقوق 

الإن�سان. وهنا لبد من توجيه ال�سكر والتقدير لل�سيدة �سفرية هولندا باملغرب 

والطاقم العامل معها على ما اأولوه من عناية وتتبع للم�رشوع.

ويف الأخري اأود اأن اأحيي فريق اخلرباء الذي اأعد الدليل ويوؤطر هذا العمل، 

لفراخي وعمر بطا�ص، على  بلماحي وم�سطفى  اإدري�ص  الأ�ساتذة  واملتكون من 

اإىل  مو�سول  ال�سكر  اأن  كما  امل�رشوع.  دعم  يف  وانخراطهم  النوعي  عطائهم 

الدولية  وال�سكوك  الت�رشيعية  الن�سو�ص  كتاب  اإعداد  على  بلوط  حممد  ذ. 

والقيام باملراجعة الفنية للدليل، وال�سيدة نادية بلعتيق على ال�سهر املتوا�سل على 

اجلوانب التنظيمية واللوجي�ستيكية.

اإن هذه امل�ساهمة، هي الأوىل من نوعها بهذا احلجم بالن�سبة ملنظمة غري 

حكومية يف هذا املجال، خا�سة اإذا اأ�سفنا لها برناجما �سابقا موجه لالأطباء 

العاملني يف ال�سجون الذي بداأ اإجنازه يف نهاية �سنة 2017 بتعاون مع مركز 

امل�ساهمة  هذه  تكون  اأن  وناأمل  بجنيف.  امل�سلحة  للقوات  الدميقراطية  املراقبة 

حمطة ذات فائدة ووقع لتطوير اخلربة ومتلك مكون جديد يف ثقافة حقوق 

الإن�سان من طرف العاملني باملوؤ�س�سات ال�سجنية، ويكون لها اإ�سهام يف توفري 

�رشوط اأف�سل يف الأداء والتفاعل مع الآليات املخت�سة وطنيا ودوليا يف هذا 

الباب.

احلبيب بلكو�ص  

رئي�ص مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية





الق�سم الأول: يف جمال ال�سجن ومعاملة ال�سجناء





الت�سريع املغربي
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الد�ستور

الف�سل 23

ل يجوز اإلقاء القب�ص على اأي �سخ�ص اأو اعتقاله اأو متابعته اأو اإدانته، اإل 

التع�سفي  العتقال  القانون.  عليها  ين�ص  التي  لالإجراءات  وطبقا  احلالت  يف 

لأق�سى  مقرتفيها  وتعر�ص  اجلرائم،  اأخطر  من  الق�رشي،  والختفاء  ال�رشي  اأو 

العقوبات.

اإخبار كل �سخ�ص مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي  يجب 

اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه يف التزام ال�سمت. ويحق له ال�ستفادة، يف 

اأقرب وقت ممكن، من م�ساعدة قانونية، ومن اإمكانية الت�سال باأقربائه، طبقا 

للقانون. قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة م�سمونان.

اإن�سانية.  اعتقال  وبظروف  اأ�سا�سية،  بحقوق  معتقل  �سخ�ص  كل  يتمتع 

وميكنه اأن ي�ستفيد من برامج للتكوين واإعادة الإدماج. ُيحَظر كل حتري�ص على 

العن�رشية اأو الكراهية اأو العنف. ُيعاقب القانون على جرمية الإبادة وغريها من 

اجلرائم �سد الإن�سانية، وجرائم احلرب، وكافة النتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة 

حلقوق الإن�سان.
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القانون اجلنائي

الف�سل 28

اأو يف  الغر�ص  لهذا  املعدة  املوؤ�س�سات  اإحدى  احلب�ص يف  عقوبة  تنفذ 

جناح خا�ص من اأحد ال�سجون املركزية مع ال�سغل الإجباري يف الداخل اأو 

اخلارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدين.

الف�سل 29

تنفذ عقوبة العتقال يف ال�سجون املدنية اأو يف ملحقاتها مع ال�سغل 

الإجباري يف الداخل اأو اخلارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدين.

الف�سل 30

تبتدئ مدة العقوبة ال�سالبة للحرية من اليوم الذي ي�سبح فيه املحكوم 

عليه معتقال مبقت�سى حكم حاز قوة ال�سيء املحكوم به.

ويف حالة تقدم اعتقال احتياطي فاإن مدته تخ�سم بتمامها من مدة 

العقوبة وحت�سب من يوم اأن و�سع املحكوم عليه حتت احلرا�سة اأو من يوم 

اأن ودع رهن العتقال من اأجل اجلرمية التي اأدت اإىل احلكم عليه.

حت�سب مدة العقوبات ال�سالبة للحرية كما يلي:

اإذا كانت العقوبة املحكوم بها يوما واحدا فاإن املدة هي اأربع وع�رشون  −

�ساعة.

اإذا كانت العقوبة تقل عن �سهر فاإنها حت�سب بالأيام. وكل يوم اأربع  −

وع�رشون �ساعة.

ثالثون  − هي  املدة  فاإن  واحدا  �سهرا  بها  املحكوم  العقوبة  كانت  اإذا 

يوما.



17

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

اإذا كانت العقوبة تتجاوز �سهرا، فاإن املدة حت�سب بال�سهور امليالدية  −

من تاريخ اإىل تاريخ.

الف�سل 31

اإذا تعني تنفيذ عدة عقوبات �سالبة للحرية فاإن املحكوم عليه يبداأ بق�ساء 

اأ�سدها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.

الف�سل 32

املراأة املحكوم عليها بعقوبة �سالبة للحرية اإذا ثبت اأنها حامل لأكرث من 

�ستة اأ�سهر فاإنها ل تنفذ العقوبة اإل بعد و�سعها باأربعني يوما فاإن كانت 

معتقلة وقت �سدور احلكم فاإنها تنتفع بنظام العتقال الحتياطي طوال 

الفرتة الالزمة.

ويوؤخر تنفيذ العقوبات ال�سالبة للحرية اأي�سا يف حق الن�ساء الالئى و�سعن 

قبل احلكم عليهن باأقل من اأربعني يوما.

الف�سل 33

ملدة  باحلب�ص  جرائم خمتلفة،  عن  ولو  وزوجته،  رجل  على  حكم  اإذا 

ينفذان  فاإنهما ل  يوم �سدور احلكم،  �سنة، وكانا غري معتقلني  تقل عن 

اإقامة معينا واأن يف  اأثبتا اأن لهما حمل  عقوبتيهما يف اآن واحد اإن هما 

كفالتهما وحتت رعايتهما طفال دون الثامنة ع�رشة لي�ص يف الإمكان اأن 

املوؤ�س�سات  اأو  الأ�سخا�ص  من  غريهما  املر�سي  الوجه  على  بكفالته  يقوم 

العامة اأو اخلا�سة، ماعدا اإذا �سدر من طرف الزوجني طلب يخالف ذلك.

اإذا كانت عقوبة احلب�ص ال�سادرة �سد كل من الزوجني تفوق �سنة، 

وكان حتت كفالتهما ويف رعايتهما طفل تقل �سنه عن ثمان ع�رشة �سنة، اأو 

اإذا مل ميكن رعاية الطفل من طرف اأفراد عائلته اأو �سخ�ص عام اأو خا�ص 

اجلنائية  بامل�سطرة  املتعلق  القانون  مقت�سيات  تطبق  يف ظروف مالئمة، 
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 اأو املقت�سيات املتعلقة بكفالة 
1
اخلا�سة بحماية الأطفال يف و�سعية �سعبة

.
3
، اإذا توفرت �رشوطها

2
الأطفال املهملني

الف�سل 34

رهن  ما  ق�سى مدة  قد  عليه  املحكوم  وكان  بالغرامة  اإذا �سدر حكم 

العتقال الحتياطي فاإنه يجوز للمحكمة اأن تقرر اإعفاء املحكوم عليه من 

اأداء تلك الغرامة كال اأو بع�سا على اأن تعلل قرارها بذلك تعليال خا�سا.

الف�سل 35

اإلزام املحكوم عليه باأن يوؤدي لفائدة اخلزينة العامة مبلغا  الغرامة هي 

معينا من النقود، بالعملة املتداولة قانونا يف اململكة.

1 - انظر املقت�سيات املتعلقة بحماية الأطفال يف و�سعية �سعبة يف املواد من 512 اإىل 

517 من القانون رقم 22.01 املتعلقب امل�سطرة اجلنائية، �سالف الذكر.

2 - تن�ص املادة الأوىل من القانون رقم 01-15 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني،ال�سادر 

بتنفيذه ظهري �رشيف رقم 1.02.172بتاريخ فاحت ربيع الآخر 1423 )13 يونيو 2002(؛ 

اجلريدة الر�سمية عدد 5031 بتـاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 )19 اأغ�سط�ص 2002(، �ص 

2362، على اأنه » يعترب مهمال الطفل من كال اجلن�سني الذي مل يبلغ �سنه ثمان ع�رشة 

�سنة �سم�سية كاملة اإذا وجد يف اإحدى احلالت التالية:

-اإذا ولد من اأبوين جمهولني، اأو ولد من اأب جمهول واأم معلومة تخلت عنه مبح�ص اإرادتها؛

- اإذا كان يتيما اأو عجز اأبواه عن رعايته ولي�ست له و�سائل م�رشوعة للعي�ص؛

-اإذا كان اأبواه منحرفني ول يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهه من اأجل اكت�ساب 

يتوىل  الذي  اأبويه  اأحد  كان  اأو  ال�رشعية،  الولية  �سقوط  �سلوك ح�سن، كما يف حالة 

رعايته بعد فقد الآخر اأو عجزه عن رعايته منحرفا ول يقوم بواجبه املذكور اإزاءه ».

وتن�ص املادة الثانية من نف�ص القانون على اأن » كفالة طفل مهمل مبفهوم هذا القانون، 

هي اللتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده 

ول يرتتب عن الكفالة حق يف الن�سب ول يف الإرث«.

3 - مت تغيري وتتميم هذا الف�سل مبقت�سى املادة الثالثة من القانون رقم 24.03 املتعلق 

بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي، �سالف الذكر. 
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قانون امل�سطرة اجلنائية

املادة 175 

مرحلة من مراحل  يف اأي  ميكن اإ�سدار اأمر بالعتقال الحتياطي 

التحقيق، ولو �سد متهم خا�سع للو�سع حتت املراقبة الق�سائية. 

يبلغ هذا الأمر فورا و�سفهيا للمتهم وللنيابة العامة، وفقا ملا هو من�سو�ص 

عليه يف الفقرة الثانية من املادة 160 .

ي�سدر القا�سي عندئذ اأمرا بالإيداع يف ال�سجن يكون �سندا لالعتقال، 

اأو اأمراً باإلقاء القب�ص اإن كان املتهم يف حالة فرار.

الحتياطي  بالعتقال  الأمر  ن�سخة من  ت�سلم  اأو دفاعه  للمتهم  يحق 

مبجرد طلبه.

املادة 176

ل يجوز يف الق�سايا اجلنحية اأن يتجاوز العتقال الحتياطي �سهراً واحداً.

اإذا ظهرت عند ان�رشام هذا الأجل �رشورة ا�ستمرار العتقال الحتياطي، 

جاز لقا�سي التحقيق متديد فرتته مبقت�سى اأمر ق�سائي معلل تعليال خا�سًا، 

ي�سدره بناء على طلبات النيابة العامة املدعمة اأي�سا باأ�سباب.

ل ميكن متديد فرتة العتقال الحتياطي اإل ملرتني ولنف�ص املدة.

اإذا مل يتخذ قا�سي التحقيق خالل هذه املدة اأمراً طبقًا ملقت�سيات املادة 

217 الآتية بعده، يطلق �رشاح املتهم بقوة القانون وي�ستمر التحقيق.

املادة 177

ل ميكن اأن يتعدى اأمد العتقال الحتياطي �سهرين يف اجلنايات.
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 اإذا ظهرت عند ان�رشام هذا الأجل �رشورة ا�ستمرار العتقال الحتياطي، 

جاز لقا�سي التحقيق متديد فرتته مبقت�سى اأمر ق�سائي معلل تعليال خا�سا 

ي�سدره بناء على طلبات النيابة العامة املدعمة اأي�سا باأ�سباب.

ل ميكن اأن تكون التمديدات اإل يف حدود خم�ص مرات ولنف�ص املدة.

التحقيق اأثناء هذه املدة،   اإذا مل يتخذ قا�سي التحقيق اأمرا بانتهاء 

يطلق �رشاح املتهم بقوة القانون، وي�ستمر التحقيق.

املادة 178

يجوز لقا�سي التحقيق يف جميع الق�سايا، بعد ا�ست�سارة النيابة العامة، 

اأن ياأمر بالإفراج املوؤقت تلقائيًا، اإذا كان الإفراج غري مقرر مبوجب القانون، 

ب�رشط اأن يلتزم املتهم باحل�سور جلميع اإجراءات الدعوى كلما دعي لذلك، 

وباأن يخرب قا�سي التحقيق بجميع تنقالته اأو بالإقامة يف مكان معني، كما 

ميكن ربط الإفراج املوؤقت باإدلء املعني بالأمر ب�سهادة من موؤ�س�سة عمومية 

اأو خا�سة لل�سحة اأو التعليم توؤكد تكفلها باملتهم اأثناء مدة هذا الإفراج.

 ميكن كذلك اأن يتوقف هذا الإفراج على وجوب اللتزام بتقدمي �سمانة 

مالية اأو �سمانة �سخ�سية.

اأن يكون الإفراج املوؤقت مرفوقا بالو�سع حتت  ميكن عالوة على ذلك 

املراقبة الق�سائية وفقا لل�سكليات املقررة يف املواد 160 اإىل  174اأعاله. 

ميكن للنيابة العامة اأي�سا اأن تلتم�ص يف كل وقت وحني الإفراج املوؤقت، 

وعلى قا�سي التحقيق اأن يبت يف ذلك خالل اأجل خم�سة اأيام من تاريخ 

تقدمي هذه امللتم�سات.

املادة 179

ميكن يف كل وقت اأن يقدم طلب الإفراج املوؤقت اإىل قا�سى التحقيق من 

طرف املتهم اأو حماميه، مع مراعاة اللتزامات املن�سو�ص عليها يف املادة ال�سابقة. 

يجب على قا�سي التحقيق خالل اأربع وع�رشين �ساعة من وقت و�سع 

طلب الإفراج املوؤقت، اأن يوجه امللف اإىل النيابة العامة لتقدمي ملتم�ساتها، 
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واأن ي�سعر بذلك الطرف املدين خالل نف�ص الأجل بر�سالة م�سمونة ليمكنه 

الإدلء مبالحظاته.

يجب عليه يف جميع احلالت، اأن يبت يف طلب الإفراج املوؤقت باأمر 

ق�سائي معلل ي�سدره خالل خم�سة اأيام من يوم و�سع الطلب.

ميكن للمتهم اإذا مل يبت قا�سي التحقيق يف طلب الإفراج املوؤقت خالل 

اأجل خم�سة اأيام املحددة يف الفقرة ال�سابقة، اأن يرفع طلبه مبا�رشة اإىل الغرفة 

اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف التي تبت فيه داخل اأجل اأق�ساه خم�سة ع�رش 

يوما، وذلك بعد اأن تقدم لها النيابة العامة ملتم�سات كتابية معللة واإل فيقع 

مبا�رشة الإفراج املوؤقت عن املتهم، ما مل يكن هناك اإجراء  اإ�سايف للتحقيق.

الغرفة  امللف وحتيله على  التي جتهز  العامة  النيابة  الطلب لدى  يودع 

اجلنحية يف اأجل 48 �ساعة.

يحق اأي�سا للنيابة العامة طبق نف�ص ال�رشوط والآجال، اأن ترفع طلبًا 

بالإفراج املوؤقت اإىل الغرفة املذكورة.

اإذا كان يف الدعوى طرف مدين، فال ميكن لقا�سي التحقيق اإ�سدار اأمره 

اإل بعد ثمان واأربعني �ساعة من تاريخ اإ�سعاره بتقدمي طلب الإفراج املوؤقت. 

املادة 180

ميكن يف كل وقت، اأن يقدم طلب الإفراج املوؤقت و ميكن اأن يطلبه يف 

اأية مرحلة من مراحل امل�سطرة وطبق ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف الفقرات 

التالية كل من املتهم اأو حماميه اأو ممثل النيابة العامة.

تخت�ص هيئة احلكم بالبت يف طلب الإفراج املوؤقت عند اإحالة الق�سية 

اإليها، فاإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة اجلنايات اأو غرفة اجلنح ال�ستئنافية، 

فاإن القرار ال�سادر عن اإحدى الغرفتني يكون غري قابل لأي طعن.

يف حالة تقدمي طلب نق�ص مل يقع البت فيه بعد، تبت يف ملتم�ص 

الإفراج املوؤقت اآخر حمكمة نظرت يف مو�سوع الق�سية، ويكون قرارها غري 

قابل لأي طعن.
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تطبق نف�ص الإجراءات اإذا تعلق الأمر ب�سدور قرار بعدم الخت�سا�ص، 

وكان ملف الق�سية مل يحل بعد على املحكمة التي تقرر اإحالة ملف الق�سية 

عليها.

تبت الهيئات امل�سار اإليها يف هذه املادة داخل اأجل ثمانية اأيام من تقدمي 

الطلب. 

اإذا تعني على هيئة احلكم اأن تبت يف اإحدى احلالت املن�سو�ص عليها 

وحماموهم بوا�سطة ر�سالة م�سمونة  يف هذه املادة، ي�ستدعى الأطراف 

النيابة العامة  بال�ستالم، وي�سدر املقرر بعد ال�ستماع اإىل  الإ�سعار  مع 

والأطراف اأو حماميهم اإذا ح�رشوا.

وعالوة على ذلك، ميكن للمحكمة اأن متنح ال�رشاح املوؤقت مقابل واحد 

اأو اأكرث من التدابري املن�سو�ص عليها يف املادة 161.

املادة 181

الطعن  البتدائية  املحكمة  عن  ال�سادرة  املوؤقت  الإفراج  مقررات  تقبل 

بال�ستئناف لغاية نهاية اليوم املوايل ل�سدورها، ويرفع ال�ستئناف اإىل غرفة 

اجلنح ال�ستئنافية.

للنيابة  املخول  ال�ستئناف  اأجل  خالل  احتياطيًا  املتهم  اعتقال  ي�ستمر 

العامة، �سواء ا�ستعملت هذا احلق اأو مل ت�ستعمله يف ق�سايا اجلنح التي 

لها م�سا�ص مبقد�سات البالد اأو بالجتار غري امل�رشوع يف املخدرات. غري اأنه 

ميكن اأن يفرج عن املتهم حال اإذا وافق وكيل امللك على ذلك.

اإذا قدمت النيابة العامة ا�ستئنافها يف الق�سايا املذكورة، يبقى املتهم يف 

حالة العتقال الحتياطي اإىل اأن يبت يف هذا ال�ستئناف.

اإذا ا�ستاأنف املتهم اأو وكيل امللك تعني تهييئ ملف الق�سية وتوجيهه اإىل 

الوكيل العام للملك داخل اأجل الأربع وع�رشين �ساعة املوالية لإيداع طلب 

ال�ستئناف.
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يتعني على غرفة اجلنح ال�ستئنافية اأن تبت خالل ع�رشة اأيام من يوم 

طلب ال�ستئناف.

ل يكون لال�ستئناف ول للم�سطرة املوالية له اأثر موقف على �سري الدعوى، 

وتتابع املحكمة مناق�ستها يف اجلوهر.

تبت املحكمة بدون حاجة حل�سور املتهم يف احلالت امل�سار اإليها يف 

هذه املادة.

املادة 182

اإذا ظل املتهم يف حالة �رشاح اأو اإذا اأفرج عنه اإفراجًا موؤقتًا اأو غري مقرون 

بالو�سع حتت املراقبة الق�سائية، فاإن هيئة التحقيق اأو احلكم التي اتخذت 

القرار تبقى وحدها خمت�سة يف تقرير اإغالق احلدود يف حقه و�سحب جواز 

ال�سفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة احلكم اإذا راأت ذلك �رشوريًا اأن 

تعني له حمل اإقامة يحظر عليه البتعاد عنه دون رخ�سة قبل اتخاذ اأمر 

بعدم املتابعة اأو �سدور قرار اكت�سب قوة ال�سيء املق�سي به.

تعيني حمل  حالة  يف  احلدود  واإغالق  ال�سفر  جواز  حجز  لزوما  يقرر 

لالإقامة الإجبارية، اإذا تعلق الأمر باأجنبي.

اأن   – كانت  اأيا   – الذكر  ال�سالفة  بالتدابري  اأمرت  التي  لل�سلطة  ميكن 

تعدلها اأو اأن تراجعها يف كل وقت تلقائيًا اأو بطلب من النيابة العامة اأو 

من الطرف الذي يعنيه الأمر. 

الفقرات  يف  عليها  املن�سو�ص  التدابري  �ساأن  يف  ال�سادر  القرار  يكون 

ال�سابقة من هذه املادة غري قابل للطعن بالنق�ص.

تبلغ هذه القرارات اإىل امل�سالح الأمنية املعنية التي يرجع لها الخت�سا�ص 

ق�سد تنفيذها.

يعاقب كل من متل�ص من اإحدى اللتزامات املبينة اأعاله بحب�ص ترتاوح 

 1.200 بني  ما  مبلغها  يرتاوح  وبغرامة  و�سنتني  اأ�سهر  ثالثة  بني  ما  مدته 

و12.000 درهم.
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املادة 183

اإذا متع املتهم بالإفراج املوؤقت �سواء كان ذلك بكفالة اأو بدون كفالة، وجب 

عليه قبل الإفراج عنه اأن يقوم بتقدمي ت�رشيح اإىل كتابة �سبط املوؤ�س�سة 

ال�سجنية، يعني فيه حمل املخابرة معه، اإما يف املكان الذي يوا�سل فيه 

التحقيق و اإما يف املكان الذي يوجد به مقر املحكمة املحالة اإليها الق�سية.

يخرب رئي�ص املوؤ�س�سة ال�سجنية ال�سلطة املخت�سة بتقدمي هذا الت�رشيح 

ومب�سمونه.

اإذا ا�ستدعي املتهم للح�سور بعد متتيعه بالإفراج املوؤقت ومل يح�رش، 

اأو اإذا طراأت ظروف جديدة وخطرية جتعل اعتقاله �رشوريا، ميكن لقا�سي 

التحقيق اأو لهيئة احلكم املعرو�سة عليها الق�سية، اأن ت�سدر اأمرا ق�سائيا 

يف �ساأنه قبل احلكم اأو مبقت�سى احلكم ال�سادر يف اجلوهر.

اإذا منحت الغرفة اجلنحية مبحكمة ال�ستئناف الإفراج املوؤقت بناء على 

ا�ستئناف اأمر �سادر عن قا�سي التحقيق، فال ميكن لقا�سي التحقيق اإ�سدار 

اأمر جديد بالعتقال اإل اإذا �سحبت هذه الغرفة متتيع املتهم مبقررها بناء 

على ملتم�سات كتابية للنيابة العامة.

املادة 184

اإذا كان الإفراج املوؤقت متوقفًا على وجوب تقدمي كفالة، فاإن هذه الكفالة 

ت�سمن ما يلي:

اأوًل: ح�سور املتهم يف جميع اإجراءات التحقيق وتنفيذ احلكم.

ثانيا: اأداء ما �سيذكر ح�سب الرتتيب الآتي:

اأ( امل�ساريف امل�سبقة التي اأداها الطرف املدين؛

ب( املبالغ الواجب اإرجاعها ومبالغ التعوي�ص عن ال�رشر اأو اأداء نفقة اإذا 

كان املتهم متابعًا من اأجل ذلك؛

ج( امل�ساريف التي اأنفقها مقيم الدعوى العمومية؛

د( الغرامات.
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يحدد مقرر الإفراج املوؤقت القدر املخ�س�ص لكل جزء من جزئي الكفالة. 

وميكن اأن ين�ص على تخ�سي�سها كلها لأداء حقوق ال�سحايا.

املادة 185

يدفع مبلغ الكفالة نقداً اأو ب�سيك معتمد من طرف البنك اأو بوا�سطة 

�سيك �سادر عن حمامي املتهم، اأو �سندات �سادرة عن الدولة اأو م�سمونة 

من طرفها، ويدفع املبلغ اإىل �سندوق كتابة �سبط املحكمة اأو اإىل القاب�ص، 

ويخت�ص هذا القاب�ص وحده بت�سلم الكفالة اإذا كانت يف �سكل �سندات.

تاأمر النيابة العامة حاًل مبجرد اإطالعها على و�سل الدفع بتنفيذ مقرر 

الإفراج املوؤقت.

املادة 186

له  يرد  بتنفيذ احلكم،  وقام  امل�سطرة  اإجراءات  املتهم جلميع  اإذا ح�رش 

اجلزء الأول من مبلغ الكفالة املقدم ل�سمان ح�سوره لتلك الإجراءات ولتنفيذ 

ذلك احلكم.

ي�سبح هذا اجلزء ملكًا للدولة، من اليوم الذي يتخلف فيه املعني بالأمر 

يعتذر  اأن  دون  احلكم  تنفيذ  عن  اأو  امل�سطرة  اإجراءات  من  اإجراء  اأي  عن 

ب�سبب م�رشوع.

غري انه ميكن لقا�سي التحقيق يف حالة اإ�سدار اأمر بعدم املتابعة، اأن 

ياأمر برد ذلك اجلزء، كما ميكن لهيئة احلكم اأن تاأمر برده يف حالة اإعفاء 

املتهم اأو احلكم برباءته.

املادة 187

يرد دائمًا اجلزء الثاين من الكفالة املدفوع ل�سمان اأداء ال�سوائر والغرامة 

اإذا �سدر مقرر بعدم  التعوي�ص عن ال�رشر  واملبالغ الواجب ردها، ومبالغ 

املتابعة اأو بالرباءة اأو بالإعفاء.
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اإذا �سدر مقرر بالإدانة، فيخ�س�ص ذلك اجلزء لت�سديد امل�ساريف وتاأدية 

الغرامة ورد املبالغ الواجب ردها واأداء النفقة املحكوم بها واأداء تعوي�ص عن 

ال�رشر ح�سب الرتتيب املبني يف املادة 184 ويرد الباقي.

املادة 188

اأو بطلب من  تلقائيًا،  القاب�ص  اإىل  اأن تقدم  العامة  النيابة  يتعني على 

الطرف املدين، اإما �سهادة من كتابة ال�سبط تثبت امل�سوؤولية التي يتحملها 

املتهم يف احلالة املقررة يف الفقرة الثانية من املادة 186، واإما موجزاً للقرار اأو 

احلكم يف احلالة املن�سو�ص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 187.

يتعني على �سندوق الإيداع والتدبري اأن يقوم يف احلال بتوزيع املبالغ 

املودعة على م�ستحقيها.

تبت املحكمة يف غرفة امل�سورة بناء على طلب يف كل نزاع ب�ساأن هذه 

النقط باعتباره �سعوبة يف التنفيذ.

املادة 249

يقوم رئي�ص الغرفة اجلنحية اأو من ينوب عنه بزيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية 

التابعة لنفوذ حمكمة ال�ستئناف مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل، ويتحقق 

من حالة املتهمني املوجودين يف حالة اعتقال احتياطي.

ميكنه اأن يطلب من قا�سي التحقيق جميع البيانات الالزمة.

التو�سيات  اأن العتقال ل مربر له، يوجه لقا�سي التحقيق  اإذا ظهر له   

الالزمة. يف حالة ثبوت املخالفة، ميكن للقا�سي اأن يقت�رش اإما على توبيخ 

احلدث، اأو احلكم بالغرامة املن�سو�ص عليها قانونًا.

ل يتخذ يف حق احلدث الذي مل يبلغ الثانية ع�رشة من عمره، �سوى 

الت�سليم لأبويه اأوحا�سنه اأو الو�سي عليه اأو املقدم عليه اأو كافله اأو ال�سخ�ص 

اأو املوؤ�س�سة املعهود اإليها برعايته.
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املادة 608

ل ميكن حرمان �سخ�ص من حريته اإل مبقت�سى �سند �سادر عن 

ال�سلطة الق�سائية ياأمر باعتقاله احتياطيًا اأو بناء على �سند ياأمر بتنفيذ 

مقرر مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به �سادر عن هيئة ق�سائية يق�سي 

عليه بعقوبة ال�سجن اأو احلب�ص اأو العتقال اأو الإكراه البدين، مع مراعاة 

املتعلقتني بالو�سع حتت  القانون  هذا  و 80من  مقت�سيات املادتني66  

احلرا�سة النظرية.

ل ميكن العتقال اإل مبوؤ�س�سات �سجنية تابعة لوزارة العدل. 

املادة 609

يرتتب عن كل اإيداع يف ال�سجن، بناء على �سند من ال�سندات ال�سادرة 

عن ال�سلطة الق�سائية املن�سو�ص عليها يف املادة 608 اإعداد ملف خا�ص 

تقدم املعني  القوة العمومية اأو  معتقل، �سواء كان التنفيذ بوا�سطة  بكل 

بالأمر اإىل ال�سجن عن طواعية واختيار.

املادة 612

يجب اأن تتوفر كل موؤ�س�سة �سجنية على �سجل لالعتقال. 

 يقدم هذا ال�سجل من اأجل املراقبة والتاأ�سري اإىل ال�سلطات الق�سائية 

املخت�سة  وكذا اإىل ال�سلطات الإدارية  املختلفة عند كل زيارة تقوم بها، 

باإجراء  التفتي�ص العام للموؤ�س�سة، وذلك وفقا للطريقة املن�سو�ص عليها يف 

القانون املنظم للموؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 615

يودع املتهمون املعتقلون ب�سفة احتياطية ب�سجن حملي باملكان املوجودة 

فيه املحكمة املحالة اإليها الق�سية يف املرحلة البتدائية اأو ال�ستئنافية ح�سب 

الأحوال، كلما �سمحت بذلك �رشورة الأمن والقدرة الإيوائية للموؤ�س�سة 

ال�سجنية.
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ي�سمح للمعتقلني احتياطيًا بجميع الت�سالت والت�سهيالت املتالئمة 

مع م�ستلزمات النظام والأمن، لتمكينهم من ممار�سة حقهم يف الدفاع 

يف نطاق احلدود املقررة يف القانون رقم 98-23 املتعلق بتنظيم وت�سيري 

املوؤ�س�سات ال�سجنية ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.99.200 بتاريخ 

13 من جمادى الأوىل 1420 25 اأغ�سط�ص 1999(.

املادة 616

يقوم قا�سي تطبيق العقوبات ووكيل امللك اأو اأحد نوابه بتفقد ال�سجناء 

على الأقل مرة كل �سهر، وذلك من اأجل التاأكد من �سحة العتقال ومن 

ح�سن م�سك �سجالت العتقال.

يحرر القا�سي حم�رشا بكل تفتي�ص يوجهه فورا اإىل وزير العدل.

املادة 617

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل حمكمة زجرية مت تكليفه 

بتنفيذ اأحكام تق�سي بعقوبات �سالبة للحرية، اأن مي�سك �سجال يخ�س�ص 

لتنفيذ العقوبات.

ت�سمن يف ال�سجل املعلومات بالرتتيب يوما بيوم بعد كل جل�سة، وعند 

القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ.

املادة 620

على  بها  يناط  للمراقبة،  جلنة  اإقليم  اأو  عمالة  اأو  ولية  كل  يف  تكلف 

اخل�سو�ص ال�سهر على توفري و�سائل ال�سحة والأمن والوقاية من الأمرا�ص وعلى 

نظام تغذية املعتقلني وظروف حياتهم العادية وكذا امل�ساعدة على اإعادة تربيتهم 

الأخالقية واإدماجهم اجتماعيًا واإحاللهم حمال لئقا بعد الإفراج عنهم.

وي�ساعده  قبله،  اأو مفو�ص من  العامل  اأو  الوايل  اللجنة  ويرتاأ�ص هذه 

العقوبات  تطبيق  وقا�سي  بها  امللك  ووكيل  البتدائية  املحكمة  رئي�ص 

ال�سلطة العمومية املكلفة بال�سحة ورئي�ص جمل�ص اجلهة ورئي�ص  وممثل 
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جمل�ص اجلماعة اللتني توجد بهما املوؤ�س�سة وممثلو قطاعات الرتبية الوطنية 

وال�سوؤون الجتماعية وال�سبيبة والريا�سة والتكوين املهني.

ت�سم اللجنة زيادة على ذلك، اأع�ساء متطوعني يعينهم وزير العدل من بني 

اجلمعيات اأو من بني ال�سخ�سيات املعروفة باهتمامها مب�سري املحكوم عليهم.

املادة 621

توؤهل اللجنة املن�سو�ص عليها يف املادة ال�سابقة لزيارة ال�سجون املوجودة 

يف تراب الولية اأو العمالة اأو الإقليم، وترفع اإىل وزير العدل املالحظات اأو 

النتقادات التي ترى من الواجب اإبداوؤها وت�سري اإىل اأنواع ال�سطط الذي 

يجب اإنهاوؤه واإىل التح�سينات التي ينبغي حتقيقها.

املعتقلني  من  لها  يظهر  تو�سية مبن  العفو  اإىل جلنة  تقدم  اأن  ميكنها 

ا�ستحقاقه العفو.

ل ميكن للجنة اأن تقوم باأي عمل من اأعمال ال�سلطة.

توؤهل اللجنة كذلك لزيارة املوؤ�س�سات املكلفة برعاية الأحداث اجلانحني 

املن�سو�ص عليها يف املادتني 471 و481 اأعاله. ويف هذه احلالة فاإنه ي�ساف 

وممثلو  البتدائية  املحكمة  لدى  الأحداث  قا�سي  اللجنة  ت�سكيلة  اإىل 

اأع�ساء  اإليها  ي�ساف  اأن  كما ميكن  بالطفولة،  املكلفة  العمومية  القطاعات 

متطوعون يعينهم وزير العدل من بني اجلمعيات اأو ال�سخ�سيات املعروفة 

باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها.

وترفع اللجنة اإىل وزير العدل يف هذه احلالة املالحظات اأو النتقادات 

امل�سار اإليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة.

املادة 468

يخت�ص قا�سي الأحداث لدى املحكمة البتدائية بالبت، وفقًا ملقت�سيات 

املواد 375 اإىل 382 والفقرة ال�ساد�سة من املادة 384 من هذا القانون، يف 

ق�سايا املخالفات املن�سوبة اإىل احلدث البالغ من العمر ما بني اثنتي ع�رشة 

�سنة وثمان ع�رشة �سنة. 
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توبيخ  على  اإما  يقت�رش  اأن  للقا�سي  ميكن  املخالفة،  ثبوت  حالة  يف 

احلدث، اأو احلكم بالغرامة املن�سو�ص عليها قانونًا.

ل يتخذ يف حق احلدث الذي مل يبلغ الثانية ع�رشة من عمره، �سوى 

اأو  كافله  اأو  عليه  املقدم  اأو  عليه  الو�سي  اأو  حا�سنه  اأو  لأبويه  الت�سليم 

ال�سخ�ص اأو املوؤ�س�سة املعهود اإليها برعايته.

املادة 469

بالأحداث  املكلف  امل�ست�سار  اأو  يكون الخت�سا�ص لقا�سي الأحداث 

الذي ارتكبت اجلرمية يف دائرة نفوذه، اأو الذي يوجد �سمن دائرة نفوذه 

حمل اإقامة احلدث اأو اأبويه اأو و�سيه اأو املقدم عليه اأو كافله اأو حا�سنه 

اأو للقا�سي الذي عرث يف دائرته على احلدث، ويكون كذلك لقا�سي املكان 

الذي اأودع به احلدث اإما ب�سفة موؤقتة اأو ب�سفة نهائية.

املادة 471

ميكن للقا�سي يف ق�سايا اجلنح اأن ي�سدر اأمراً يخ�سع مبقت�ساه احلدث 

لواحد اأو اأكرث من تدابري نظام احلرا�سة املوؤقتة وذلك بت�سليمه:

اإىل اأبويه اأو الو�سي عليه اأو املقدم عليه اأو كافله اأو اإىل حا�سنه اأو . 1

اإىل �سخ�ص جدير بالثقة؛ 

اإىل مركز للمالحظة؛. 2

اإىل ق�سم الإيواء مبوؤ�س�سة عمومية اأو خ�سو�سية معدة لهذه الغاية؛. 3

اإىل م�سلحة عمومية اأو موؤ�س�سة عمومية مكلفة برعاية الطفولة اأو اإىل . 4

موؤ�س�سة �سحية بالأخ�ص يف حالة �رشورة معاجلة احلدث من الت�سمم؛

اإىل اإحدى املوؤ�س�سات اأو املعاهد املعدة للرتبية اأو الدرا�سة اأو التكوين . 5

للمعاجلة التابعة للدولة اأو لإدارة عمومية موؤهلة لهذه  اأو  املهني 

الغاية اأو اإىل موؤ�س�سة خ�سو�سية مقبولة للقيام بهذه املهمة؛

اإىل جمعية ذات منفعة عامة موؤهلة لهذه الغاية.. 6
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النف�سانية اأو  اإذا راأى قا�سي الأحداث اأن حالة احلدث ال�سحية اأو 

�سلوكه العام ت�ستوجب فح�سا عميقا، فيمكنه اأن ياأمر باإيداعه موؤقتا ملدة 

ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر مبركز مقبول موؤهل لذلك.

التدابري ال�سابقة حتت نظام احلرية  ميكن اإن اقت�سى احلال اأن تبا�رش 

املحرو�سة.

تنفذ هذه التدابري املوؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما لالإلغاء.
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 اخت�سا�سات وتنظيم املندوبية العامة

 لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج

مر�سوم 772/09/2 �سادر يف 21 ماي 2009

 بتحديد اخت�سا�سات وتنظيم املندوبية العامة 

لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة1

تناط باملندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج مهمة اإعداد 

وال�سهر على تنفيذ ال�سيا�سة احلكومية يف جمال اإعادة اإدماج ال�سجناء، 

واحلفاظ على �سالمتهم و�سالمة الأ�سخا�ص واملباين واملن�ساآت املخ�س�سة 

لل�سجون، وامل�ساهمة يف احلفاظ على الأمن العام.

ولهذه الغاية، تتكلف ب: 

تنفيذ املقررات الق�سائية ال�سادرة بعقوبات اأو تدابري �سالبة للحرية. −

اإعداد وتنفيذ �سيا�سة احلكومة املتعلقة بالعمل الجتماعي والثقايف  −

لفائدة ال�سجناء وباإعادة اإدماجهم.

املقيد  − الإفراج  اأو  العفو  واقرتاحات  بطلبات  املتعلقة  امللفات  تهيئ 

ب�رشوط بتن�سيق مع القطاعات احلكومية املعنية بالأمر.

اإعداد وتنفيذ �سيا�سة احلكومة املتعلقة ب�سالمة ال�سجناء والأ�سخا�ص  −

واملباين واملن�ساآت املخ�س�سة لل�سجون.

تطوير البحوث والدرا�سات املتعلقة بال�سجون واقرتاح تغيري الن�سو�ص  −

امل�ستجدة  للمتطلبات  ومالءمتها  بها  املعمول  والتنظيمية  الت�رشيعية 

واملواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإن�سان ومبجال التدبري ال�سجني.
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ال�سهر على ح�سن ت�سيري م�سالح املندوبية العامة. −

املادة 2

ت�ستمل املندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج، بالإ�سافة اإىل 

ديوان املندوب العام على اإدارة  مركزية وم�سالح ل ممركزة.

املادة 3 

ت�ستمل الإدارة  املركزية على:

الكتابة العامة. −

املفت�سية العامة. −

مديرية العمل الجتماعي والثقايف لفائدة ال�سجناء واإعادة اإدماجهم. −

املخ�س�سة  − واملن�ساآت  واملباين  والأ�سخا�ص  ال�سجناء  �سالمة  مديرية 

لل�سجون.

مديرية املوارد الب�رشية. −

مديرية امليزانية والتجهيز. −

املادة 4

ميار�ص الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج 

القعدة  ذي   7 بتاريخ   2.93.44 رقم  باملر�سوم  اإليه  امل�سندة  الخت�سا�سات 

1413 29 اأبريل 1993( امل�سار اإليه اأعاله.

املادة 5

تناط باملفت�سية العامة التابعة مبا�رش للمندوب العام لإدارة  ال�سجون 

ممركزة  والال  املركزية  امل�سالح  �سري  على  اإطالعه  مهمة  الإدماج،  واإعادة 

على  بناء  والقيام  اإليها  به  يعهد  طلب  كل  وبحث  الأطر  تكوين  ومركز 

تعليماته، بجميع اأعمال التفتي�ص والبحث والدرا�سة. 
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املادة 6

واإعادة  ال�سجناء  لفائدة  والثقايف  الجتماعي  العمل  مبديرية  تناط 

اإدماجهم املهام التالية:

مراقبة تنفيذ الأحكام واملقررات الق�سائية ال�سالبة للحرية. −

تتبع ومراقبة احلركة اجلنائية الواردة من املوؤ�س�سات ال�سجنية. −

مع  − بتن�سيق  العفو  واقرتاحات  بطلبات  املتعلقة  امللفات  تهيئ 

القطاعات احلكومية املعنية بالأمر.

اإعداد لوائح املر�سحني لال�ستفادة من الإفراج املقيد ب�رشوط. −

اإعداد لوائح املر�سحني لال�ستفادة من الرخ�ص ال�ستثنائية للخروج. −

الإ�رشاف على ت�سنيف املعتقلني ح�سب و�سعياتهم اجلنائية والجتماعية. −

مدارك  − تنمية  اإىل  الرامية  الرتبوية  الربامج  تنفيذ  وتتبع  اإعداد 

املعتقلني وتهييء �سبل اإعادة اإدماجهم.

و�سع برامج ملحو الأمية والرتبية الأ�سا�سية لفائدة املعتقلني بتن�سيق  −

مع القطاعات الو�سية.

القيام بالإجراءات ال�رشورية ل�ستفادة املعتقلني من التعليم بتن�سيق  −

مع القطاع الو�سي.

مع  − بتن�سيق  املعتقلني  لفائدة  املهني  التكوين  برامج  وتتبع  و�سع 

القطاعات املعنية.

و�سع وتتبع الأن�سطة الرتفيهية والثقافية لفائدة املعتقلني. −

ال�سهر على تنظيم املعار�ص والتظاهرات للتعريف باأعمال ومنتجات  −

املعتقلني.

ذوي  − واملعتقلني  الأحداث  املعتقلني  برعاية  خا�سة  برامج  و�سع 

الحتياجات اخلا�سة والعمل على تنفيذها.
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ال�سهر على حت�سني ظروف العتقال هو تقدمي امل�ساعدة الجتماعية  −

للمعتقلني.

مراقبة وتتبع خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة للمعتقلني. −

الإ�رشاف على تنظيم حمالت حت�سي�سية يف امليدان ال�سحي لفائدة  −

ال�سجناء.

والعامل  − ال�سجناء  الروابط بني  للحفاظ على  الكفيلة  ال�سبل  و�سع 

اخلارجي.

لأمهاتهم  − املرافقني  والأطفال  احلوامل  الن�ساء  و�سعية  تتبع 

باملوؤ�س�سات ال�سجنية.

ال�سهر على تطبيق القوانني اجلاري بها العمل فيما يخ�ص اإ�سعار  −

املعتقلني بحقوقهم وواجباتهم.

اإعداد دليل ومل�سقات خا�سة بكل املعلومات التي تفيد ال�سجني  −

املوؤ�س�سة  داخل  وحقوقه  واجباته  يخ�ص  فيما  العتقال  فرتة  اأثناء 

ال�سجنية.

اأن�سطتهم  − من ممار�سة  ال�سجناء  لتمكني  ال�رشورية  الو�سائل  توفري 

مبختلف املعامل وال�سيعات الفالحية التابعة للمندوبية العامة لإدارة  

ال�سجون واإعادة الإدماج وامل�سرية ب�سفة م�ستقلة.

اإعداد برنامج املو�سم الفالحي واإنتاج املعامل باملوؤ�س�سات ال�سجنية  −

وتتبع مراحل تنفيذه.

تتبع وتقييم الأن�سطة املكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب العام 

لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 7

تناط مبديرية �سالمة ال�سجناء والأ�سخا�ص واملباين واملن�ساآت املخ�س�سة 

لل�سجون املهام التالية:
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اأمن  − على  احلفاظ  جمال  يف  العامة  املندوبية  اإ�سرتاتيجية  و�سع 

املوؤ�س�سات ال�سجنية و�سالمة ال�سجناء والأ�سخا�ص واملباين واملن�ساآت 

املخ�س�سة لل�سجون.

والن�سباط  − الأمن  على  للحفاظ  وخمططات  برامج  و�سع 

باملوؤ�س�سات ال�سجنية وتتبع تنفيذها.

و�سع وحتيني الأنظمة الداخلية للموؤ�س�سات ال�سجنية ومراقبة تنفيذها. −

و�سع خطط للتدخل ال�رشيع بتعاون مع اجلهات املخت�سة لتدبري  −

الأزمات باملوؤ�س�سات ال�سجنية.

التفتي�ص والتنقيب ملحالت العتقال املنظم  − مراقبة وتتبع عمليات 

من طرف املوؤ�س�سات ال�سجنية.

�سبط حركية املعتقلني لأ�سباب اأمنية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية. −

تتبع و�سعية وحالة التجهيزات الأمنية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية. −

امل�ساهمة يف تطوير كفاءات املوظفني يف جمال احلفاظ على الأمن  −

وال�سالمة داخل ال�سجون والوقاية من الأخطار.

ال�سهر على التنظيم والتاأطري الأمني لعمليات ترحيل ال�سجناء من  −

املوؤ�س�سات ال�سجنية وعند اإخراجهم اإىل امل�ست�سفيات.

امل�ساركة يف اأ�سغال جلنة ت�سنيف املعتقلني. −

ال�سهر على مدى مطابقة التدابري التاأديبية املتخذة يف حق املعتقلني  −

للقوانني اجلاري بها العمل.

اإعداد برامج تروم الوقاية من الأحداث الطارئة التي من �ساأنها امل�ص  −

واملباين  والأ�سخا�ص  ال�سجناء  و�سالمة  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  باأمن 

واملن�ساآت املخ�س�سة لل�سجون.

ال�سجنية  − املوؤ�س�سات  باأمن  املتعلقة  املعلومات  وا�ستغالل  جتميع 

و�سالمة املعتقلني والأ�سخا�ص. 
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ومدى  − التحتية  وبنياتها  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  بنايات  معاينة 

ا�ستجابتها للمتطلبات الأمنية وحتديد احلاجيات يف هذا املجال 

ورفع تقارير ب�ساأن ذلك للمندوب العام.

لل�سوابط  − ال�سجنية  املوؤ�س�سات  على  امل�رشفني  تطبيق  مراقبة مدى 

القوانني  وفق  باملوؤ�س�سات  والأمن  النظام  على  باحلفاظ  املتعلقة 

اجلاري بها العمل.

تتبع وتقييم الأن�سطة املكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب  −

العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 8

تناط مبديرية املوارد الب�رشية املهام التالية:

و�سع اإ�سرتاتيجية املندوبية العامة يف جمال تدبري املوارد الب�رشية  −

والعمل على تنفيذها.

مراقبة الت�سيري الإداري للموؤ�س�سات ال�سجنية. −

تدبري �سوؤون املوظفني والأعوان التابعني للمندوبية العامة. −

القيام بتدبري التوقعي للموارد الب�رشية. −

املباريات والمتحانات  − اأداء املوظفني وتنظيم  الإ�رشاف على تقييم 

املهنية.

و�سع قاعدة معطيات من اأجل التدبري املندمج للموظفني. −

درا�سة وتتبع ال�سوؤون القانونية للمندوبية العامة. −

حتديد احلاجيات يف جمال تكوين املوظفني. −

و�سع برامج للتكوين الأ�سا�سي وال�سهر على تنفيذها. −

تنظيم دورات التكوين امل�ستمر لتطوير كفاءات املوظفني. −

حفظ الوثائق وامل�ستندات املتعلقة باحلياة الإدارية للموظفني. −



38

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

املوارد  − بتدبري  اخلا�سة  والتنظيمية  الت�رشيعية  الن�سو�ص  توثيق 

الب�رشية واإعداد درا�سات ب�ساأنها.

تدبري التوا�سل الداخلي للمندوبية العامة. −

تتبع وتقييم الأن�سطة املكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب  −

العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 9

تناط مبديرية امليزانية والتجهيز املهام التالية:

اإعداد ميزانية املندوبية العامة وال�سهر على تنفيذها. −

حتديد احلاجيات والتوقعات بتن�سيق مع خمتلف املديريات الأخرى  −

والقيام ببلورتها يف اإطار خطة عمل متعددة ال�سنوات.

و�سع موؤ�رشات كمية ونوعية متكن من تتبع مدى اإجناز الأهداف  −

امل�سطرة يف خطة العمل.

الإ�رشاف على اإعداد خمطط مديري لل�سفقات اخلا�سة باملندوبية  −

العامة.

الإ�رشاف على تلبية حاجيات الإدارة املركزية وامل�سالح الالممركزة من  −

التجهيزات والتوريدات ال�رشورية.

ال�سهر على درا�سة وتتبع عمليات بناء وتو�سيع و�سيانة املوؤ�س�سات  −

ال�سجنية يف اإطار   ال�سوابط املعمول بها.

تدبري املمتلكات العقارية واملنقولة واملحافظة عليها ومراقبتها. −

مراقبة طريقة تدبري العتمادات املفو�سة للم�سالح الالممركزة.  −

التكفل بتاأمني تغذية املعتقلني وو�سع برنامج الوجبات املقدمة لهم  −

بتن�سيق مع امل�سالح احلكومية املعنية.

والأدوية  − الطبية  باملعدات  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  م�سحات  جتهيز 

لتمكينها من تقدمي الإ�سعافات والعالجات لفائدة املعتقلني.
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اإمداد املوؤ�س�سات ال�سجنية بالتجهيزات واملعدات الأمنية ال�رشورية  −

للحفاظ على الأمن و�سالمة ال�سجناء والأ�سخا�ص. 

اإعداد برامج املن�ساآت الواجب اإجنازها و�سمان تنفيذ ومراقبتها. −

باملعتقلني  − اخلا�سة  املالية  املبالغ  تدبري  وح�سن  حفظ  على  ال�سهر 

وكذلك حفظ اأمتعتهم.

اأو  − ال�سلوك  بح�سن  املتميزين  للمعتقلني  ت�سجيعية  مكافاآت  تقدمي 

ب�سجاعتهم ق�سد حتفيزهم على الن�سباط والنخراط يف برامج 

اإعادة الإدماج.

توفري الزي الر�سمي للموظفني والبذل املخ�س�سة للمعتقلني. −

تتبع وتقييم الأن�سطة املكلفة بها ورفع تقرير دوري بذلك للمندوب  −

العام لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 10

حتدد اخت�سا�سات وتنظيم الأق�سام وامل�سالح التابعة للمديريات املركزية 

العام  للمندوب  بقرار  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  للمندوبية 

املكلفة  وال�سلطة احلكومية  باملالية  املكلفة  ال�سلطة احلكومية  توؤ�رش عليه 

بتحديث القطاعات العامة.

املادة 11

واإعادة  ال�سجون  لإدارة   العامة  للمندوبية  املمركزة  امل�سالح  حتدث 

العام  للمندوب  بقرار  ومقراتها  واخت�سا�ساتها  تنظيمها  ويحدد  الإدماج 

املكلفة  ال�سلطة احلكومية  عليه  توؤ�رش  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  

باملالية وال�سلطة احلكومية املكلفة بتحديث القطاعات العامة.

املادة 12

حتدد اخت�سا�سات وتنظيم ومقر مركز تكوين الأطر التابع للمندوبية 

العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة  ال�سجون 
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وال�سلطة  باملالية  املكلفة  احلكومية  ال�سلطة  عليه  توؤ�رش  الإدماج  واإعادة 

احلكومية املكلفة بتحديث القطاعات العامة.

املادة 13

تن�سخ جميع املقت�سيات املتعلقة مبديرية اإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج 

الواردة يف املر�سوم رقم 2.098.385 ال�سادر يف 28 من �سفر 1419 23 يونيو 

1998( بتحديد اخت�سا�سات وتنظيم وزارة العدل.

املادة 14

املندوب  اإىل  الر�سمية،  الذي ين�رش باجلريدة  املر�سوم،  ي�سند تنفيذ هذا 

والوزير  واملالية  القت�ساد  ووزير  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة   العام 

املنتدب لدى الوزير الأول املكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم 

فيما يخ�سه.
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النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي املندوبية

العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج

مر�سوم رقم 2-08-599 �سادر يف 8 ذي القعدة 1429 7 نوفمرب 2008، ب�ساأن النظام 

الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي املندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 008-58-1 ال�سادر يف 4 �سعبان 1377 

24 فرباير 1958( يف �ساأن النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية، كما وقع 

تغيريه وتتميمه ول�سيما الف�سل 4 منه؛ 

الآخر  ربيع  22 من  ال�سادر يف  رقم 1-08-49  ال�رشيف  الظهري  وعلى 

واإعادة  ال�سجون  لإدارة   العام  املندوب  بتعيني   )2008 اأبريل   29  1429

الإدماج وبتحديد اخت�سا�ساته؛

القعدة 1391 30  رقم 71-011 ال�سادر يف 12 من ذي  القانون  وعلى 

دي�سمرب 1971( باإحداث نظام املعا�سات املدنية، ح�سبما وقع تغيريه وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 98-23 ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 200-

املتعلق  اأغ�سط�ص 1999(  الأوىل 1420 25  بتاريخ 13 من جمادى   1-99

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية، كما وقع تغيريه وتتميمه؛ 

 31  1393 احلجة  ذي   6 يف  رقم 722-73-2 ال�سادر  املر�سوم  وعلى 

دي�سمرب 1973( بتحديد �سالمل وترتيب موظفي الدولة وت�سل�سل املنا�سب 

العليا بالإدارات العمومية؛ 

وعلى املر�سوم رقم 344-62-2 ال�سادر يف 15 من �سفر 1383 8 يوليو 

الرتبة  يف  الدولة  موظفي  ترقي  و�رشوط  الأجور  �سالمل  بتحديد   )1963

والدرجة، كما وقعه تغيريه وتتميمه؛ 
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 17  1388 �سفر  من   19 رقم 68-62 ال�سادر يف  امللكي  املر�سوم  وعلى 

ماي 1968( بتحديد املقت�سيات املطبقة على املوظفني املتمرنني بالإدارات 

العمومية، ح�سبما وقع تغيريه وتتميمه؛ 

وعلى املر�سوم رقم 231-92-2 ال�سادر يف 7 ذي القعدة 1413 29 اأبريل 

1993( باإعفاء املوظفني من �رشط ال�سن املطلوب نظاميا لتوظيفهم يف اإطار   

جديد من اأطر الدولة؛ 

نوفمرب   3  1421 �سعبان   6 ال�سادر يف   2-00-485 رقم  املر�سوم  وعلى 

بتنظيم  املتعلق   23-98 رقم  القانون  تطبيق  كيفية  2000( حتدد مبوجبه 

وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 

وعلى املر�سوم رقم 349-02-2 ال�سادر يف 27 من جمادى الأوىل 1423 7 

اأغ�سط�ص 2002( بتحديد ال�سن الأق�سى للتوظيف ببع�ص اأ�سالك ودرجات 

الإدارات العمومية واجلماعات املحلية؛ 

وعلى املر�سوم رقم 23-04-2 ال�سادر يف 14 من ربيع الأول 1425 4 ماي 

2004( يتعلق بكيفيات حتديد ال�سهادات املطلوبة لولوج خمتلف درجات 

واأطر الإدارات العمومية؛ 

 2  1426 �سوال  من   29 يف  ال�سادر   2-05-1368 رقم  املر�سوم  وعلى 

دي�سمرب 2005( بو�سع الأطر والدرجات املرتبة يف �سالمل الأجور من 1 اإىل 

4 يف طور النقرا�ص؛ 

وعلى املر�سوم رقم 1367-05-2 ال�سادر يف 29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 

2005( بتحديد م�سطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛ 

وعلى املر�سوم رقم 403-04-2 ال�سادر يف 29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 

2005( بتحديد �رشوط ترقي موظفي الدولة يف الدرجة اأو الإطار  ، كما 

وقع تغيريه وتتميمه؛ 

وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�ص الوزاري املنعقد يف 20 من �سوال 1429 

20 اأكتوبر2008(،

 ر�سم ما يلي :
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الباب الأول : مقت�سيات عامة

املادة 1

 يوؤلف موظفو املندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج �سنفا 

خا�سا يف حظرية الوظيفة العمومية نظرا خل�سو�سية املهام املوكولة اإليهم 

الواردة يف  املقت�سيات اخلا�سة  ا�ستغالهم، وجتري عليهم  وطبيعة جمال 

هذا النظام الأ�سا�سي.

املادة 2

يتاألف موظفو املندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج بالإ�سافة 

اإىل الأطر اخلا�سعة لالأنظمة الأ�سا�سية امل�سرتكة بني الوزارات من الهيئتني 

التاليتني :

1 - هيئة احلرا�سة والأمن؛ 

2 - هيئة اإعادة الإدماج.

الفرع الأول : هيئة احلرا�سة والأمن

املادة 3

ت�ستمل هيئة احلرا�سة والأمن على الإطار  ين التاليني :

1 - اإطار  حار�ص �سجن؛ 

2 - اإطار  قائد �سجن.

اإطار  حار�ص �سجن

املادة 4

تناط باإطار حار�ص �سجن مهام احلفاظ على اأمن املوؤ�س�سات ال�سجنية و�سالمة 

ال�سجناء طبقا للقوانني اجلاري بها العمل، ويقوم على اخل�سو�ص مبا يلي :

تفتي�ص املعتقلني عند الدخول اأو اخلروج من املوؤ�س�سة لأي �سبب  −

من الأ�سباب؛ 
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تاأمني احلرا�سة مبختلف املراكز داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية؛  −

مراقبة وتفتي�ص كل مرافق املوؤ�س�سات ال�سجنية؛  −

اأحكام اإغالق الأبواب وامل�سالك والتاأكد من اإخالء املمرات وم�سالك  −

الطواف وفعالية اإنارتها؛  

الأقفال  − �سالمة  من  يوميا  والتاأكد  دورية  ب�سفة  الإغالق  و�سائل  مراقبة 

والق�سبان؛ 

ا�ستعمال ال�سالح عند ال�رشورة للحفاظ على اأمن املوؤ�س�سة ال�سجنية؛   −

مراقبة حتركات ال�سجناء اأثناء الأ�سغال العامة والف�سحة؛  −

داخل  − والأجنحة  الأحياء  العمل يف  وت�سيري  تنظيم  امل�ساهمة يف 

املعقل؛ 

التدخل يف احلالت ال�ستعجالية والطارئة؛  −

تفتي�ص الزوار واملوؤن ومراقبة قاعة الزيارة؛  −

القيام بجولت تفقدية بعد اإغالق الزنازن واأثناء الليل؛  −

امل�ساهمة يف عملية خفر ال�سجناء اأثناء القيام برتحيلهم اإىل موؤ�س�سات  −

اأخرى اأو نقلهم اإىل امل�ست�سفى؛ 

بعد  − املجتمع  يف  اإدماجهم  لإعادة  ال�سجناء  تاأهيل  يف  امل�ساهمة 

الإفراج عنهم؛ 

حرا�سة امل�سحة وتاأمني عمل الأطر الطبية و�سبه الطبية؛  −

والرتبوية  − والثقافية  الجتماعية  الأن�سطة  خمتلف  وتاأمني  حرا�سة 

داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 5

ي�ستمل اإطار حار�ص �سجن على الدرجات التالية :

1 - درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة؛ 
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2 - درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثالثة؛ 

3 - درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثانية؛ 

4 - درجة حار�ص �سجن من الطبقة الأوىل.

املادة 6

تخ�س�ص لدرجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة الرتب والأرقام ال�ستدللية التالية:

- الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 151؛

- الرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 161؛

- الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 173؛

- الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 185؛

- الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 197؛

- الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 209؛

- الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 222؛

- الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 236؛

- الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 249؛

- الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 262.

املادة 7

والأرقام  الرتب  الثالثة  الطبقة  من  �سجن  حار�ص  لدرجة  تخ�س�ص 

ال�ستدللية التالية :

- الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 177؛

- الرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 193؛

- الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 208؛

- الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 225؛
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- الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 242؛

- الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 260؛

- الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 277؛

- الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 291؛

- الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 305؛

- الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 318.

املادة 8

والأرقام  الرتب  الثانية  الطبقة  من  �سجن  حار�ص  لدرجة  تخ�س�ص 

ال�ستدللية التالية :

- الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 207؛

- الرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 224؛

- الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 241؛

- الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 259؛

- الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 276؛

- الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 293؛

- الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 311؛

- الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 332؛

- الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 353؛

- الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 373.

املادة 9

والأرقام  الرتب  الأوىل  الطبقة  من  �سجن  حار�ص  لدرجة  تخ�س�ص 

ال�ستدللية التالية :
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- الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 235؛

- الرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 253؛

- الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 274؛

- الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 296؛

- الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 317؛

- الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 339؛

- الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 361؛

- الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 382؛

- الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 404؛

- الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 438.

املادة 10

يعني يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح يف مباراة 

ي�سارك فيها املرت�سحون احلا�سلون على :

- �سهادة الباكلوريا؛ 

- اإحدى ال�سهادات اأو الدبلومات املحددة بقرار للوزير املكلف بتحديث 

القطاعات العامة طبقا ملقت�سيات املر�سوم رقم 23-04-2 ال�سادر يف 

)14 من ربيع الأول 1425 4 ماي 2004( امل�سار اإليه اأعاله.

ميكن  ال�سابقة،  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�ص  ال�رشوط  من  وا�ستثناء 

للمندوب العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج خالل مدة اأق�ساها خم�ص 

�سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا املر�سوم، اأن يوظف مبا�رشة يف درجة 

حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة بناء على موؤهالت بدنية خا�سة تتطلبها 

طبيعة بع�ص املهام باملوؤ�س�سات ال�سجنية وذلك يف حدود 10 يف املائة من 

املنا�سب املالية ال�ساغرة.
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املادة 11

يعني يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح يف امتحان 

الكفاءة املهنية اأو بالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي ال�سنوي من بني 

رقم 04-403- املر�سوم  لأحكام  طبقا  الرابعة  الطبقة  من  ال�سجون  حرا�ص 

2 ال�سادر يف )29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.

املادة 12

يعني يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح يف امتحان 

من  ال�سنوي  الرتقي  جدول  التقييد يف  بعد  بالختيار  اأو  املهنية  الكفاءة 

بني حرا�ص ال�سجون من الطبقة الثالثة طبقا لأحكام املر�سوم رقم04-403-

2 ال�سادر يف )29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.

املادة 13

يعني يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الأوىل بعد النجاح يف امتحان 

الكفاءة املهنية اأو بالختيار بعد التقييد يف جدول الرتقي ال�سنوي من بني 

رقم 04-403- املر�سوم  لأحكام  طبقا  الثانية  الطبقة  من  ال�سجون  حرا�ص 

2 ال�سادر يف) 29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.

اإطار قائد �سجن

املادة 14

احلفاظ  �سجن يف جمال  حار�ص  لإطار  امل�سندة  املهام  اإىل  بالإ�سافة 

على اأمن املوؤ�س�سات ال�سجنية و�سالمة ال�سجناء ي�سطلع اإطار قائد �سجن 

باملهام التالية :

- اإدارة وت�سيري �سوؤون املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 

- تدبري �سوؤون املعاقل؛ 

- الإ�رشاف على تنفيذ اخلطط والربامج الأمنية؛ 
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- مراقبة فرق احلرا�سة وامل�ساهمة يف تكوينها؛ 

النظام  املتعلقة باحلافظ على  الدقيق لل�سوابط  التطبيق  التاأكد من   -

والن�سباط داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 

- م�ساعدة طاقم املوؤ�س�سة يف التدخل للحد من الإخاللت الأمنية؛ 

- امل�ساهمة يف تاأهيل ال�سجناء؛ 

- مراقبة وتقييم الربامج الجتماعية والثقافية والرتفيهية داخل املوؤ�س�سات 

ال�سجنية؛ 

- مراقبة وتقييم �سري العمل باملعقل؛ 

- مراقبة ت�سيري امل�سالح القت�سادية باملوؤ�س�سات ال�سجنية.

ال�سبط  مهام  �سجن  قائد  لإطار  ت�سند  اأن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وميكن 

الق�سائي باملوؤ�س�سات ال�سجنية املتمثلة على اخل�سو�ص يف :

مراقبة �رشعية العتقال من خالل التاأكد من اأن �سند العتقال م�ستوف 

لل�رشوط ال�سكلية املتطلبة ح�سب مقت�سيات القوانني اجلاري بها العمل؛ 

التاأ�سري على جميع �سندات العتقال، وعلى بطاقات الإفراج والإخراج 

املوؤقت ورخ�ص اخلروج ال�ستثنائية وذلك حتت مراقبة مدير املوؤ�س�سة؛ 

م�سك امللفات اجلنائية للمعتقلني؛ 

م�سك وحتيني و�سبط بطاقة العتقال اخلا�سة بكل معتقل؛ 

تبليغ املعتقلني الأحكام ال�سادرة يف حقهم؛ 

اإعداد امللفات اجلنائية للمعتقلني املقرتحني لال�ستفادة من العفو امللكي 

اأو الرخ�ص ال�ستثنائية للخروج اأو الإفراج املقيد ب�رشوط؛ 

حترير الت�رشيحات بالطعون يف اآجالها؛ 

م�سك و�سبط ال�سجالت اخلا�سة بال�سبط الق�سائي ب�سكل قانوين؛ 

ال�سهر على تنفيذ ظهري العفو.
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املادة 15

ي�ستمل اإطار قائد �سجن على الدرجات التالية:

1 - درجة قائد �سجن؛ 

2 - درجة قائد �سجن ممتاز؛ 

3 - درجة قائد �سجن اإقليمي؛ 

وعلى من�سب �سام لقائد �سجن عام.

املادة 16

تخ�س�ص لدرجة قائد �سجن الرتب والأرقام ال�ستدللية التالية :

الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 275؛  −

الرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 300؛ −

الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 326؛ −

الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 351؛ −

الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 377؛ −

الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 402؛ −

الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 428؛ −

الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 456؛ −

الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 484؛ −

الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 512؛ −

الرتبة ال�ستثنائية الرقم ال�ستدليل: 564. −

املادة 17

تخ�س�ص لدرجة قائد �سجن ممتاز الرتب والأرقام ال�ستدللية التالية :

الرتبة الأوىل الرقم ال�ستدليل: 336؛ −
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لرتبة الثانية الرقم ال�ستدليل: 369؛ −

الرتبة الثالثة الرقم ال�ستدليل: 403؛ −

الرتبة الرابعة الرقم ال�ستدليل: 436؛ −

الرتبة اخلام�سة الرقم ال�ستدليل: 472؛ −

الرتبة ال�ساد�سة الرقم ال�ستدليل: 509؛ −

الرتبة ال�سابعة الرقم ال�ستدليل: 542؛ −

الرتبة الثامنة الرقم ال�ستدليل: 574؛ −

الرتبة التا�سعة الرقم ال�ستدليل: 606؛ −

الرتبة العا�رشة الرقم ال�ستدليل: 639؛ −

الرتبة ال�ستثنائية الرقم ال�ستدليل: 704. −

املادة 18

ت�ستمل درجة قائد �سجن اإقليمي على �ست رتب تخ�س�ص لها الأرقام 

ال�ستدللية احلقيقية التالية :

الرتبة الأوىل: 704؛ −

الرتبة الثانية: 746؛ −

الرتبة الثالثة: 779؛ −

الرتبة الرابعة: 812؛ −

الرتبة اخلام�سة: 840؛ −

الرتبة ال�ساد�سة: 870. −

املادة 19

يعني يف درجة قائد �سجن بعد النجاح يف مباراة ي�سارك فيها املرت�سحون 

احلا�سلون على اإحدى ال�سهادات التالية :
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�سهادة الإجازة يف العلوم القانونية اأو القت�سادية اأو التدبريية اأو  −

الجتماعية؛ 

اإحدى ال�سهادات اأو الدبلومات املحددة بقرار للوزير املكلف بتحديث  −

القطاعات العامة طبقا ملقت�سيات املر�سوم رقم 23-04-2 ال�سادر يف 

)14 من ربيع الأول 1425 4 ماي 2004( امل�سار اإليه اأعاله.

املادة 20

يعني يف درجة قائد �سجن ممتاز :

على . 1 احلا�سلون  املرت�سحون  فيها  ي�سارك  مباراة  النجاح يف  بعد 

اإحدى ال�سهادات التالية :

التخ�س�سات  − يف  املتخ�س�سة  اأو  املعمقة  العليا  الدرا�سات  دبلوم 

القانونية اأو القت�سادية اأو التدبريية اأو الجتماعية؛

�سهادة املا�سرت يف التخ�س�سات القانونية اأو القت�سادية اأو التدبريية  −

اأو الجتماعية؛ 

اإحدى ال�سهادات اأو الدبلومات املحددة بقرار للوزير املكلف بتحديث  −

القطاعات العامة طبقا ملقت�سيات املر�سوم رقم 23-04-2 ال�سادر يف 

)14 من ربيع الأول 1425 4 ماي 2004( امل�سار اإليه اأعاله.

اأو بالختيار بعد التقييد . 2 بعد النجاح يف امتحان الكفاءة املهنية 

يف جدول الرتقي ال�سنوي من بني املوظفني املرتبني يف درجة قائد 

رقم 403-04-2 ال�سادر يف) 29 من  املر�سوم  �سجن طبقا لأحكام 

�سوال 1426 2 دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.

املادة 21

يعني يف درجة قائد �سجن اإقليمي عن طريق الختيار بعد التقييد يف 

جدول الرتقي ال�سنوي، من بني املوظفني املرتبني يف درجة قائد �سجن ممتاز 

طبقا لأحكام املر�سوم رقم 403-04-2 ال�سادر يف )29 من �سوال 1426 2 

دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.
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ويحتفظ املعنيون بالأقدمية املكت�سبة يف رتبهم ال�سابقة اإذا كان رقمها 

فيها،  عينوا  التي  اجلديدة  للرتبة  ال�ستدليل  الرقم  ي�ساوي  ال�ستدليل 

وذلك يف حدود ثالث �سنوات.

تتم الرتقية من رتبة اإىل رتبة من درجة قائد �سجن اإقليم ي مبا�رشة كل 

ثالث �سنوات.

املادة 22

ميكن اأن يعني يف من�سب قائد �سجن عام، من بني املوظفني املرتبني 

الأقل  �سنوات على   )6 �ست  ق�سوا  الذين  اإقليم ي  �سجن  قائد  يف درجة 

من اخلدمة الفعلية بهذه ال�سفة، وذلك يف حدود 10% من عدد املنا�سب 

املقيدة يف امليزانية املخ�س�سة لدرجة قائد �سجن اإقليمي.

ويتم التعيني باقرتاح من املندوب العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج 

وفقا لالإجراءات املقررة للتعيني يف املنا�سب العليا، ويكون قابال للرتاجع عنه 

ول ميكن اأن يرتتب عنه تر�سيم يف من�سب قائد �سجن عام اأو يف درجة 

اأو اإطار اآخر من اأطر الإدارة .

املادة 23

يتم ولوج درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة املر�سحون البالغون من 

العمر 21 �سنة على الأقل و35 �سنة على الأكرث يف فاحت يناير من ال�سنة 

اخلدمات  مدة  تعادل  ملدة  ال�سن  من  احلد  هذا  متديد  وميكن  اجلارية، 

املدنية اأو الع�سكرية ال�سابقة ال�سحيحة اأو املمكن ت�سحيحها لأجل التقاعد 

من غري اأن تتجاوز 40 �سنة.

وجه  يف  �سجن  قائد  اإطار  يف  بالتوظيف  اخلا�سة  املباريات  وتفتح 

املر�سحني البالغني من العمر 21 �سنة على الأقل و45 �سنة على الأكرث يف 

فاحت يناير من ال�سنة اجلارية.

املادة 24

يجب اأن تتوفر يف املر�سحني للتوظيف يف هيئة احلرا�سة والأمن ال�رشوط 

اخلا�سة التالية :
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اأن ل يكونوا م�سابني باأي مر�ص اأو عاهة يرتتب عنها �سعف يف  −

القدرة البدنية من �ساأنه اأن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل 

اأو النهار، ول�سيما الإ�سابات املزمنة يف اجلهاز الع�سبي اأو املر�ص، 

اإحدى  يف  عالجا  تتطلب  اأو  تطلبت  التي  العقلي  ال�سطراب  اأو 

تعرقل  قد  احللق  اإ�سابة يف  كل  اأو  العقلية،  الأمرا�ص  موؤ�س�سات 

ال�سوت، وتعترب التمتمة كذلك من موانع القبول يف هذه املنا�سب؛ 

اأن يتوفروا على قدرة ت�ساعد على �سماع الهم�ص عن عبد خم�سني  −

�سنتمرتا و�سوت عال عن م�سافة خم�سة اأمتار؛

دون  − الأقل  على   15/10 ن�سبتها  تبلغ  ب�رش  بحدة  يتمتعوا  اأن 

ا�ستعمالها  ومع  �سجن  حار�ص  لإطار  بالن�سبة  النظارات  ا�ستعمال 

بالن�سبة لإطار قائد �سجن؛ 

فيما  − حذاء  غري  من  مرت  عن 1.75  تقل  ل  قامة  على  يتوفروا  اأن 

للمندوب  ويجوز  الإناث،  يخ�ص  فيما  مرت  و1.65  الذكور،  يخ�ص 

العام يف حالت ا�ستثنائية خمالفة ال�رشوط املتعلقة بالطول لفائدة 

املرت�سحني واملرت�سحات ملزاولة بع�ص املهام اخلا�سة طبقا ملا تقت�سيه 

امل�سلحة الإدارية.

املادة 25

يلزم موظفو هيئة احلرا�ص والأمن بارتداء الزي النظامي، ول ت�ستثنى 

اإل احلالت التي مينح ب�ساأنها ترخي�ص مبوجب قرار للمندوب العام لإدارة  

ال�سجون واإعادة الإدماج اإذا اقت�ست طبيعة بع�ص املهام ذلك.

بقرار  ومكوناته  و�سكله  النظامي  للزي  املميزة  اخل�سائ�ص  وحتدد 

للمندوب العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 26

يلزم موظفو هيئة احلرا�سة والأمن بحمل ال�سالح اأثناء مزاولتهم ملهامهم 

املحددة يف  الع�سكري  �سبه  النظام  لقواعد  وبالمتثال  معينة،  مراكز  يف 

النظام الداخلي للموؤ�س�سات ال�سجنية.
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الفرع الثاين

هيئة اإعادة الإدماج

املادة 27

ت�ستمل هيئة اإعادة الإدماج على الأطر التالية :

1 - روؤ�ساء الأ�سغال؛ 

2 - اأ�ساتذة التكوين املهني؛ 

3 - املن�سطون يف ال�سوؤون الجتماعية؛ 

4 - املمر�سون؛ 

5 - النف�سانيون؛ 

6 - الأطباء وال�سيادلة وجراحو الأ�سنان.

اإطار روؤ�ساء الأ�سغال واإطار اأ�ساتذة التكوين املهني

املادة 28

تناط باإطار  روؤ�ساء الأ�سغال واإطار اأ�ساتذة التكوين املهني مهام التاأهيل 

والتكوين املهني للمعتقلني ويقومون على اخل�سو�ص مبا يلي:

• تنفيذ خمتلف برامج التكوين املهني لفائدة املعتقلني؛ 	

• الإ�رشاف على الأورا�ص واملعامل داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية؛ 	

• ال�سهر على تنفيذ برامج التعليم وحمو الأمية لفائدة املعتقلني.	

املادة 29

للعمل  املهني  التكوين  اأ�ساتذة  واإطار  الأ�سغال  روؤ�ساء  اإطار  يف  يعني 

باملندوبية العامة لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج طبقا لل�رشوط املن�سو�ص 

عليها يف املر�سوم رقم 565-89-2 ال�سادر يف) 30 من �سوال 1410 25 ماي 

1990( مبثابة النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بهيئة املكونني امل�سرتكة بني الوزارات 
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ملوؤ�س�سات التكوين املهني، كما وقع تغيريه وتتميمه وت�رشي عليهم الأحكام 

الواردة فيه.

اإطار   املن�سطني يف ال�سوؤون الجتماعية

املادة 30

الأن�سطة  تاأطري  ال�سوؤون الجتماعية مهام  املن�سطني يف  ت�سند لإطار 

الجتماعية لفائدة املعتقلني ويقومون على اخل�سو�ص مبا يلي :

لفائدة  − الربامج الجتماعية والثقافية والرتفيهية  ال�سهر على تنفيذ 

ال�سجناء؛ 

واحلفاظ  − اخلارجي،  بالعامل  املعتقلني  ات�سال  ت�سهيل  على  العمل 

على الروابط الأ�رشية؛ 

تتبع برامج التعليم وحمو الأمية والتكوين املهني داخل املوؤ�س�سات  −

ال�سجنية؛ 

تقدمي امل�ساعدة الجتماعية للمعتقلني، وك�سف وح�رش احتياجاتهم  −

اخلا�سة.

املادة 31

يعني املن�سطون يف ال�سوؤون الجتماعية باملندوبية العامة لإدارة  ال�سجون 

واإعادة الإدماج طبقا لأحكام املر�سوم رقم 292-88-2 ال�سادر يف)8 ذي 

اخلا�ص مبوظفي  الأ�سا�سي  النظام  مبثابة   )1989 يوليو   12  1409 احلجة 

وتتميمه  تغيريه  وقع  الجتماعية، كما  وال�سوؤون  التقليدية  ال�سناعة  وزارة 

وت�رشي عليهم مقت�سياته.

اإطار املمر�سني

املادة 32

تناط باإطار املمر�سني حتت م�سوؤوليتهم وحتت اإ�رشاف ومراقبة الأطباء 

وجراحي الأ�سنان باملوؤ�س�سات ال�سجنية على اخل�سو�ص املهام التالية :
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يف  − املعدية  الأمرا�ص  وحماربة  والعالج  الوقاية  اأعمال  يف  امل�ساهمة 

حدود اخت�سا�ساتهم؛ 

توعية وتربية املعتقلني فيما يتعلق بال�سحة وقواعد النظافة؛  −

والعالجات  − والتحليالت  للفحو�ص  الالزمة  واملنتجات  املعدات  حت�سري 

الطبية اأو اجلراحية والتعهد بتلك املعدات؛

تنفيذ وتطبيق الو�سفات الطبية املتعلقة بالوقاية والت�سخي�ص والتحليل  −

والعالج؛ 

امل�ساهمة يف تنفيذ الربامج ال�سحية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية؛  −

ال�سجنية  − باملوؤ�س�سات  الأ�سنان  وجراحي  وال�سيادلة  الأطباء  م�ساعدة 

فيما يتعلق بالعالجات والتقنيات اخلا�سة التي ت�ستلزمها حالة ال�سجناء 

املر�سى ول�سيما املتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية؛ 

القيام باحلرا�سة واملداومة الطبية خارج اأوقات العمل. −

املادة 33

يعني املمر�سون للعمل باملندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج 

طبقا لأحكام املر�سوم رقم 620-06-2 ال�سادر يف )24 من ربيع الأول 1428 

13 اأبريل 2007( يف �ساأن النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بهيئة املمر�سني بوزارة 

ال�سحة وت�رشي عليهم مقت�سياته.

اإطار   النف�سانيني

املادة 34

ت�سند لإطار النف�سانيني مهام تتبع احلالة النف�سية للمعتقلني ويقومون 

على اخل�سو�ص مبا يلي :

 العناية بال�سحة النف�سية لل�سجناء؛  −
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 تنظيم وعقد جل�سات ومقابالت لالإ�سغاء لل�سجناء املر�سى وت�سخي�ص  −

و�سعهم النف�سي؛ 

لو�سف  − واملن�صط الجتماعي  الطبي  الطاقم  والتن�سيق مع  التعاون   

العالج املنا�سب لكل حالة.

املادة 35

واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العامة  باملندوبية  للعمل  النف�سانيون  يعني 

امللكي رقم 66-1178 بتاريخ  املر�سوم  املقررة يف  الإدماج طبقا لل�رشوط 

اخلا�ص  الأ�سا�سي  النظام  ب�ساأن   )1967 فرباير   2  1386 �سوال  من   22

مبوظفي وزارة ال�سحة العمومية، كما وقع تغيريه وتتميمه وت�رشي عليهم 

مقت�سياته.

اإطار الأطباء وجراحي الأ�سنان وال�سيادلة

املادة 36

باملوؤ�س�سات  العاملني  وال�سيادلة  الأ�سنان  وجراحي  لالأطباء  ت�سند 

بها  للقوانني اجلاري  لل�سجناء طبقا  ال�سحية  احلالة  تتبع  ال�سجنية مهام 

العمل ويقومون على اخل�سو�ص مبا يلي :

 فح�ص وتتبع احلالة ال�سحية للمعتقلني؛  −

 ال�سهر على تنفيذ الربامج ال�سحية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية؛  −

 ال�سهر على �سحة املعتقلني البدنية والعقلية،  −

 ال�سهر على اتخاذ التدابري الوقائية لفائدة املعتقلني؛  −

 ال�سهر على قواعد النظافة والرعاية ال�سحية داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية؛  −

 التاأكد من احرتام �رشوط وكيفية تخزين املواد الغذائية واحلفاظ  −

عليها؛ 
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مراقبة جودة وطرق تهيئ الوجبات الغذائية؛  −

الفرا�ص  − املر�سى طريحي  املتعلقة بعزل  القواعد  ال�سهر على تطبيق 

وذوي الأمرا�ص املعدية والأمرا�ص العقلية؛ 

تاأطري الأطر ال�سبه الطبية؛  −

بالأدوية  − ال�سجنية  املوؤ�س�سات  م�سحات  تزويد  ومراقبة  تنظيم 

ال�رشورية لتقدمي الإ�سعافات والعالجات لفائدة املعتقلني؛ 

الإ�رشاف على تدبري �سوؤون امل�سحات باملوؤ�س�سات ال�سجنية. −

املادة 37

املر�سوم  لأحكام  طبقا  الأ�سنان  وجراحو  وال�سيادلة  الأطباء  يعني 

رقم 651-99-2 ال�سادر يف 25 من جمادى الآخرة 1420 6 اأكتوبر 1999( 

ب�ساأن النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بهيئة الأطباء وال�سيادلة وجراحي الأ�سنان 

امل�سرتكة بني الوزارات وت�رشي عليهم الأحكام الواردة فيه.

الباب الثاين: مقت�سيات م�سرتكة

املادة 38

حتدد �رشوط و�سكل وبرامج املباريات والمتحانات املهنية املن�سو�ص 

واإعادة  ال�سجون  لإدارة   العام  للمندوب  بقرار  ال�سابقة  املواد  يف  عليها 

الإدماج بعد موافقة ال�سلطة احلكومية املكلفة بتحديث القطاعات العامة.

املادة 39

ال�سجون  لإدارة   العامة  املندوبية  لدى  خمت�سة  طبية  جلنة  حتدث 

الإدماج،  واإعادة  ال�سجون  لإدارة  العام  للمندوب  بقرار  الإدماج  واإعادة 

يعهد اإليها باإجراء  فح�ص اأويل لأهلية املرت�سحني البدنية والنف�سية ق�سد 

ولوج اأ�سالك ودرجات املندوبية العامة مع مراقبة لحقة حلالتهم ال�سحية 

ورفع تقرير ب�ساأنها للجن الطبية املخت�سة التابعة لوزارة ال�سحة.



60

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

املادة 40

يعني املر�سحون الذين مت توظيفهم طبقا للمواد 10 و19 و20 من هذا 

املر�سوم متمرنني ول ميكن تر�سيمهم اإل بعد ق�ساء �سنة كاملة من التمرين 

الذي ي�ستمل وجوبا على تكوين �سبه ع�سكري طبقا لل�رشوط التي حتدد 

بقرار للمندوب العام لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج.

عند ان�رشام مدة التمرين يتم تر�سيم املعنيني يف الرتبة الثانية من الدرجة 

التي ينتمون اإليها اأو قبولهم لق�ساء �سنة جديدة واأخرية من التمرين، ويف 

حالة عدم تر�سميهم يتم اإما اإعفاوؤهم اأو اإرجاعهم اإىل اأ�سالكهم الأ�سلية اإن 

كانوا منتمني اإىل الإدارة �سابقا.

ل تعترب مدة التمديد يف احت�ساب الأقدمية من اأجل الرتقي.

املادة 41

هذا  لأحكام  طبقا  يلجون  الذين  والأمن  احلرا�سة  هيئة  موظفي  اإن 

يعينون  الأ�سلية،  درجتهم  واحدة  بدرجة  تفوق  درجة  الأ�سا�سي  النظام 

يف الدرجة اجلديدة بالرتبة التي تقل مبا�رشة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون 

عليها، ويحتفظون يف رتبتهم اجلديدة بالأقدمية التي ح�سلوا عليها يف 

رتبة درجتهم القدمية �سمن حدود مدة العمل املبينة يف العمود الأول من 

اأن�ساق الرتقي املن�سو�ص عليه يف املادة 42 بعده.

تطبق على املوظفني املرتبني يف �سلم من �سالمل الأجور املحدثة باملر�سوم 

رقم722-73-2 ال�سادر يف 6 ذي احلجة 1393 31 دي�سمرب 1973( امل�سار 

املماثل  ال�ستدليل  الرتتيب  ذات  الدرجات  من  درجة  يف  اأو  اأعاله  اإليه 

اخلا�سعني لهذا النظام الأ�سا�سي اأو لأنظمة اأ�سا�سية اأخرى، الذين يلجون 

اإحدى الدرجات املن�سو�ص عليها يف هذا املر�سوم، مقت�سيات الف�سلني 5 و5 

مكرر من املر�سوم344-62-2 ال�سادر يف 15 من �سفر 1383 8 يوليو 1963( 

امل�سار اإليه اأعاله.

ولتطبيق مقت�سيات الف�سلني 5 و5 مكرر املذكورين تعترب : 
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 درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة مبثابة �سلم الأجور 6. −

 درجة قائد �سجن مبثابة �سلم الأجور 10. −

 درجة قائد �سجن ممتاز مبثابة �سلم الأجور11. −

املادة 42

يتم الرتقي من رتبة اإىل اأخرى يف درجات هيئة احلرا�سة والأمن ح�سب 

اأن�ساق الرتقي الواردة يف اجلدول اأ�سفله :

الأقدميةاملتو�سطال�رشيعالرتبة

�سنة�سنة�سنةالرتبة 1 اإىل 2

�سنتني�سنة ون�سف�سنةالرتبة 2 اإىل 3

3 �سنوات�سنتان ون�سف�سنتانالرتبة 3 اإىل 4

3 �سنوات ون�سف�سنتان ون�سف�سنتانالرتبة 4 اإىل 5

3 �سنوات ون�سف�سنتان ون�سف�سنتانالرتبة 5 اإىل 6

4 �سنوات3 �سنوات�سنتانالرتبة 6 اإىل 7

4 �سنوات3 �سنوات�سنتانالرتبة 7 اإىل 8

4 �سنوات3 �سنوات�سنتانالرتبة 8 اإىل 9

4 �سنوات3 �سنوات�سنتانالرتبة 9 اإىل 10

وميكن اأن يلج الرتب ال�ستثنائية عن طريق الختيار بعد التقييد يف 

جدول الرتقية املوظفون الذين ق�سوا �سنتني على الأقل يف اخلدمة بالرتبة 10 

وذلك يف حدود 1/10 من عدد املنا�سب املقيدة يف امليزانية من كل درجة.

املادة 43

ميكن  ال�سابقة  املواد  يف  اإليها  امل�سار  بالرتقية  املتعلقة  لالأحكام  خالفا 

املت�ساوية  الإدارية  اللجنة  ا�ست�سارة  بعد  �سنة  كل  القيام  العام  للمندوب 

الأع�ساء املخت�سة برتقية مبا�رشة ملوظفي هيئة احلرا�سة والأمن الذين اأبانوا 

الذات،  بالواجب ونكران  الوفاء  املهني وحتليهم بخ�سال  ا�ستحقاقهم  عن 
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وذلك يف حدود 10 منا�سب من درجة اإىل اأخرى، اأو زيادة يف الأقدمية 

ل تتجاوز مدتها 18 �سهرا.

وميكن اأن تتم هذه الرتقيات بعد الوفاة اإن اقت�سى الأمر ذلك.

املادة 44

ت�ستمل العقوبات التاأديبية املطبقة على موظفي هيئة احلرا�سة والأمن؛ 

واملرتبة ت�ساعديا ح�سب تزايد درجة اخلطورة على ما يلي :

- الإنذار؛

- التوبيخ؛ 

- الت�سطيب من لئحة الرتقي؛ 

- النقل التاأديبي على نفقة املعني بالأمر؛

- التدحرج يف الرتبة؛ 

- التوقيف املوؤقت عن العمل ملدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر مع توقف 

الرجوع اإىل الأ�سالك على بحث حول مروءة وح�سن اأخالق املوظف؛ 

- التدحرج يف الدرجة؛ 

- الإحالة على التقاعد التلقائي؛ 

- العزل مع الحتفاظ باحلق يف التقاعد.

املادة 45

متار�ص ال�سلطة التاأديبية طبقا لل�رشوط الآتية : 

لإدارة   العام  للمندوب  بقرار  الأوىل  الأربع  التاأديبية  العقوبات  ت�سدر   -

ال�سجون واإعادة الإدماج دو ا�ست�سارة املجل�ص التاأديبي؛  

- ت�سدر العقوبات التاأديبية الأخرى بعد ا�ست�سارة املجل�ص التاأديبي وفقا 

للم�سطرة املحددة يف الظهري ال�رشيف رقم 008-58-1 ال�سادر يف 4 

�سعبان 1377،  24 فرباير 1958( امل�سار اإليه اأعاله.
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املادة 46

يتعني على املوظفني الإقامة باملدينة التي يعملون بها وال�ستجابة لنداء 

روؤ�سائهم كلما احتيج اإليهم ليال ونهارا، وحتدد مبر�سوم التعوي�سات املمنوحة 

لفائدة موظفي املندوبية العامة لإدارة  ال�سجون واإعادة الإدماج عن املهام 

املنجزة خارج الأوقات العادية املحددة ملدة العمل الأ�سبوعية.

املادة 47

مينع على موظفي هيئة احلرا�سة والأمن تاأ�سي�ص نقابة مهنية اأو النتماء 

اإليها.

املادة 48

بالإ�سافة اإىل املهام امل�سار اإليها يف املواد 4 و14 و28 و30 و32 و34 و36 

ميكن اإ�سناد مهام واخت�سا�سات اأخرى لكل اإطار من الهيئتني امل�سار اإليهما 

يف املادة 2 من هذا املر�سوم بقرار للمندوب العام لإدارة  ال�سجون واإعادة 

الإدماج.

املادة 49

املوظفني  جميع  يلزم  املنافية،  التنظيمية  الن�سو�ص  جميع  من  بالرغم 

باخل�سوع  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  لإدارة   العامة  باملندوبية  العاملني 

العمل  بها  اجلاري  والأنظمة  القوانني  يف  عليها  املن�سو�ص  لاللتزامات 

القانون رقم 98-23 املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية  ول�سيما 

امل�سار اإليه اأعاله واملر�سوم رقم 485-00-2 بتاريخ 3 نوفمرب 2000 ال�سادر 

بتطبيقه امل�سار اإليه اأعاله.

الباب الثالث: نظام التعوي�سات

املادة 50

غريت باملادة الأوىل من املر�سوم رقم 276-11-2 )بتاريخ 28 رجب 1432 

فاحت يوليو 2011(: ج. ر. عدد 5959 )بتاريخ 9 �سعبان 1432 11 يوليو 

2011 �ص 3347( :
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ي�ستفيد موظفو هيئة احلرا�سة والأمن التابعني للمندوبية العامة لإدارة  

الأعباء  التاأهيل وتعوي�ص عن  الإدماج من تعوي�ص عن  واإعادة  ال�سجون 

وتعوي�ص عن الأخطار حتدد مبالغها ال�سهرية على النحو التايل :

ابتداء من فاحت ماي 2011

الدرجات

املقدار ال�سهري بالدرهم

التعوي�ص

عن التاأهيل

التعوي�ص

عن الأعباء

التعوي�ص

عن الأخطار

8858071370- مراقب مربي

الطبقة  من  �سجن  حار�ص   -

الرابعة
10588641370

الطبقة  من  �سجن  حار�ص   -

الثالثة
10679231370

137312471370- حار�ص �سجن من الطبقة الثانية

143914521370- حار�ص �سجن من الطبقة الأوىل

- قائد �سجن

2255الرتبة 1 اإىل 5

22501370

2542الرتبة 6 فما فوق

- قائد �سجن ممتاز

3805الرتبة 1 اإىل 5

43171370
فما   6 الرتبة 

فوق
5547

686076501370الرتبة 1 اإىل 3- قائد �سجن اإقليمي

توؤدى التعوي�سات امل�سار اإليها اأعاله كل �سهر عند انتهائه؛ 
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مزاولة  وعن  امل�ساريف  والتعوي�سات عن  العائلية  التعوي�سات  با�ستثناء 

بع�ص املهام والتعوي�سات اخلا�سة املحددة مبقت�سى الن�سو�ص اجلاري بها 

العمل ل ميكن اجلمع بني التعوي�سات امل�سار اإليها يف اجلدول اأعاله واأي 

تعوي�ص اأو مكافاأة مهما كان نوعهما.

الباب الرابع: مقت�سيات انتقالية

املادة 51

يظل اإطار املراقبني املربني املو�سوع يف طريق النقرا�ص طبقا ملقت�سيات 

املر�سوم رقم 1368-05-2 ال�سادر يف 29 من �سوال 1426 21 دي�سمرب 2005( 

 12 بتاريخ   2-73-688 رقم  املر�سوم  ملقت�سيات  خا�سعا  اأعاله،  اإليه  امل�سار 

نوفمرب 1974 ب�ساأن النظام الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي اإدارة ال�سجون، كما 

وقع تغيريه وتتميمه.

رقم 2-10-062  املر�سوم  من  باملادة13  الثانية  الفقرة  وعو�ست  ن�سخت 

)بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 17 مار�ص 2010( : ج. ر. عدد 5826 )بتاريخ 

15 ربيع الآخر 1431 فاحت اأبريل 2010( :

خالفا ملقت�سيات املادة 10 اأعاله، يعني ابتداء من فاحت يناير 2008 يف 

درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة ال�سلم 6، املراقبون املربون ال�سلم 4( 

املتوفرون على هذه ال�سفة يف 31 دي�سمرب 2006 :

1 - ابتداء من فاحت يناير 2009 يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة 

ال�سلم 6)املراقبون املربون ال�سلم 4( الذين مت تعيينهم بر�سم �سنة 2007؛ 

2 - ابتداء من فاحت يناير 2010 يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة 

ال�سلم6)املراقبون املربون ال�سلم4( الذين مت تعيينهم بر�سم �سنتي 2008 و2009؛ 

املادة 52

العامة لإدارة   للمندوبية  التابعون  املتمرنون واملر�سمون  املوظفون  يدمج 

املر�سوم  العمل بهذا  املزاولون ملهامهم يف تاريخ  ال�سجون واإعادة الإدماج 

وفق املقت�سيات التالية :
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درجات . 1 اإحدى  يف  الروؤ�ساء  املراقبني  �سلك  عن  املنبثقون  التقنيون 

للدرجة  ال�ستدللية  الأرقام  نف�ص  لها  التي  والأمن  احلرا�سة  هيئة 

التي كانوا مرتبني فيها؛

الت�سيري . 2 الروؤ�ساء و�سلك موظفي  املراقبني  املنتمون ل�سلك  املوظفون 

واإطار املراقبني العامني على النحو التايل :

املراقبون الروؤ�ساء امل�ساعدون يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الرابعة؛  −

املراقبون الروؤ�ساء يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثالثة؛  −

املديرون من الطبقة الثالثة يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الثانية؛  −

املديرون من الطبقة الثانية يف درجة حار�ص �سجن من الطبقة الأوىل؛  −

املديرون من الطبقة الأوىل يف درجة قائد �سجن؛  −

املديرون خارج الطبقة يف درجة قائد �سجن ممتاز؛ −

املراقبون العامون لإدارة  ال�سجون يف درجة قائد �سجن اإقليمي. −

املادة 53

يحتفظ املوظفون املدجمون مبقت�سى املادة 52 من هذا املر�سوم بنف�ص 

الو�سعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم ال�ستدليل والأقدمية يف الرتبة التي 

كانوا يتمتعون بها يف تاريخ العمل بهذا املر�سوم، ويعتد باخلدمات املوؤداة 

يف الدرجات الأ�سلية كما لو كان اأداوؤها قد مت يف الدرجات املدجمني بها.

املادة 54

انتقالية، يف  ب�سفة  يعني  اأعاله،  اإليها  امل�سار   19 املادة  لأحكام  خالفا 

درجة قائد �سجن املراقبون املربون امل�سار اإليهم يف املادة 51 اأعاله، واملوظفون 

املدجمون مبوجب املادة 52 اأعاله، والذين يلجون درجة حار�ص �سجن من 

الطبقة الأوىل، وذلك بعد النجاح يف امتحان الكفاءة املهنية اأو بالختيار 

بعد التقييد يف جدول الرتقي ال�سنوي طبقا لأحكام املر�سوم رقم 04-403-

2 ال�سادر يف 29 من �سوال 1426 2 دي�سمرب 2005( امل�سار اإليه اأعاله.
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املادة 55:

يتم العمل بهذا املر�سوم، الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية ابتداء من فاحت 

امل�سار  املادة 51  التاريخ مع مراعاة  ابتداء من نف�ص  يناير 2009، وين�سخ 

اإليها اأعاله :

−  12  1394 �سوال  من   27 يف  ال�سادر   2-73-688 رقم  املر�سوم 

اإدارة  الأ�سا�سي اخلا�ص مبوظفي  النظام  نوفمرب 1974( مبثابة 

ال�سجون واإعادة الإدماج، كما وقع تغيريه وتتميمه؛ 

املر�سوم رقم 231-76-2 ال�سادر يف 28 من جمادى الأوىل 1396  −

التابعني  للموظفني  واملنافع  التعوي�سات  28 ماي 1976( مبنح 

لالأطر اخلا�سة مبديرية اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، كما وقع 

تغيريه وتتميمه.

املادة 56

املنتدب  والوزير  واملالية  القت�ساد  وزير  اإىل  املر�سوم  هذا  تنفيذ  ي�سند 

لدى الوزير الأول املكلف بتحديث القطاعات العامة واملندوب العام لإدارة  

ال�سجون واإعادة الإدماج كل واحد منهم فيما يخ�سه.

وحرر بالرباط يف 8 ذي القعدة 1429 7 نوفمرب 2008(.

الإم�ساء : عبا�ص الفا�سي.

وقعه بالعطف :

وزير القت�ساد واملالية،

الإم�ساء: �سالح الدين املزوار.

الوزير املنتدب لدى الوزير الأول املكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإم�ساء : حممد عبو
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تنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية

ظهري �رشيف رقم 1.99.200 �سادر يف 13 من جمادى الأوىل 1420 

25 اأغ�سط�ص 1999( بتنفيذ القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وت�سيري 

املوؤ�س�سات ال�سجنية

احلمد هلل وحده؛ 

الطابع ال�رشيف- بداخله : حممد بن احل�سن بن حممد يف يو�سف اهلل 

وليه( 

يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا :

بناء على الد�ستور ول�سيما الف�سلني 26 و58 منه؛ 

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي :

ينفذ وين�رش باجلريدة الر�سمية عقب ظهرينا ال�رشيف هذا، القانون رقم 

23.98 املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية، كما وافق عليه جمل�ص 

النواب وجمل�ص امل�ست�سارين.

وحرر بالرباط يف 13 من جمادى الأوىل 1420 25 اأغ�سط�ص 1999

وقعه بالعطف

الوزير الأول 

الإم�ساء : عبد الرحمن يو�سفي
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قانون رقم 23.98 

تنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية

املادة 1

تدبري  اتخذ يف حقه  القانون، كل �سخ�ص  يعترب معتقال مبفهوم هذا 

�سالب للحرية ومت اإيداعه داخل موؤ�س�سة �سجنية.

قطعي  مقرر  حقه  ي�سدر يف  معتقل مل  كل  احتياطيا،  معتقال  يعترب 

بالإدانة، �سواء كان ظنينا اأو متابعا اأو متهما. 

�سالبة  بعقوبة  مقرر قطعي  �سخ�ص معتقل �سدر يف حقه  مدانا، كل  يعترب 

للحرية.

يعترب مكرها بدنيا، كل �سخ�ص اعتقل يف نطاق م�سطرة الإكراه البدين.

 الباب الأول املوؤ�س�سات ال�سجنية

املادة 2

تدابري  حقهم  يف  ال�سادرة  الأ�سخا�ص  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  ت�ستقبل 

ق�سائية �سالبة للحرية. 

تق�سيم املوؤ�س�سات ال�سجنية اإىل جمموعتني :

املعتقلني . 1 لإيواء  عامة  ب�سفة  خم�س�سة  وهي  املحلية  ال�سجون 

واملكرهني  الأمد  ق�سرية  بعقوبات  عليهم  واملحكوم  الحتياطيني 

بدنيا؛ 

عليها . 2 واملن�سو�ص  املدانني  لإيواء  املخ�س�سة  ال�سجنية  املوؤ�س�سات 

يف املادة الثامنة بعده.
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املادة 3

تق�سم املوؤ�س�سات ال�سجنية اإىل اأ�سناف، بح�سب اأهميتها وتخ�س�سها، 

وذلك بقرار لوزير العدل، يتم ن�رشه باجلريدة الر�سمية. 

املادة 4

اإذا كانت موؤ�س�سة �سجنية خم�س�سة ملعتقلني من اجلن�سني، فاإن املحالت 

للرجال.  املخ�س�سة  املحالت  عن  كليا  منف�سلة  تكون  للن�ساء،  املخ�س�سة 

ويعهد بحرا�سة حمالت الن�ساء اإىل املوظفات. 

ل ميكن للذكور مبن فيهم العاملني باملوؤ�س�سة، الدخول اإىل حـي الإناث، 

اإل يف احلالت املحددة ب�سوابط اإدارية، ويجب عليهم يف هذه احلالة، اأن 

يكونوا م�سحوبني على الأقل باإحدى املوظفات. 

يخ�سع مدير املوؤ�س�سة لنف�ص الإجراء .

املادة 5

يجب اأن تتوفر كل موؤ�س�سة ت�ستقبل معتقلني اأحداثا باملفهوم اجلنائي، 

اأو اأ�سخا�سا ل تتعدى اأعمارهم ع�رشين �سنة، على حـي م�ستقل اأو على 

الأقل على حمل منف�سل كليا، معد لكل فئة على حدة.

املادة 6

يف�سل املعتقلون الحتياطيون عن املدانني.

املعتقلني الحتياطيني وعن  بدنيا لأ�سباب مدنية عن  املكرهون  يف�سل 

املدانني.

يجب اأن تخ�س�ص اأماكن منف�سلة للمعتقلني املر�سى.

املادة 7

تخ�س�ص للمعتقلني الحتياطيني بال�سجون املحلية، اأماكن لالعتقال النفرادي.

وعدم  املوؤ�س�سات،  هذه  داخل  للمحالت  املوؤقت  الكتظاظ  حـالة  يف 

اإمكانية تطبيق نظام العتقال النفرادي على جميع املعتقلني الحتياطيني، 
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الق�سائية  ال�سلطة  اأمرت  للذين  منفردة،  زنزانة  الو�سع يف  اأ�سبقية  تعطى 

مبنعهم من الت�سال بغريهم اأو بعزلهم.

املادة 8

املوؤ�س�سات املخ�س�سة ل�ستقبال املدانني هي :

1. ال�سجون املركزية؛ 

2. ا ل�سجون الفالحية؛ 

3. ال�سجون املحلية؛ 

4. مراكز الإ�سالح والتهذيب.

تتوفر هذه املوؤ�س�سات على تنظيم اإداري وبنظام اأمني داخلي، يهدفان 

اإىل تاأمني وتطوير �سبل اإعادة اإدماج املدانني يف املجتمع.

املادة 9

بعقوبات  عليهم  املحكوم  املدانني  لإيواء  املركزية  ال�سجون  تخ�س�ص 

طويلة ا لأمد.

املادة 10

تعترب ال�سجون الفالحية التي حتدث على م�ستوى كل جهة، موؤ�س�سات 

ذات نظام �سبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.

وبتهييئ  الفالحي،  امليدان  املهني يف  بالتكوين  ال�سجون  هذه  تخت�ص 

بع�ص املدانني الذين اقرتب الإفراج عنهم للعودة اإىل احلياة العادية. 

املادة 11

تخت�ص ال�سجون املحلية بتلقني املدانني، تبعا ملوؤهالتهم، تكوينا مهنيا، 

ق�سد تاأهيلهم لالندماج يف احلياة العملية بعد الإفراج عنهم.
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تعد مراكز الإ�سالح والتهذيب وحدات متخ�س�سة يف التكفل بالأحداث 

والأ�سخا�ص املدانني، الذين ل تتعدى اأعمارهم ع�رشين �سنة، ق�سد اإعادة 

اإدماجهـم يف الو�سط الجتماعي.

الباب الثاين: ال�سبط الق�سائي باملوؤ�س�سات ال�سجنية

الفرع الأول : العتقال وحتديد احلالة اجلنائية للمعتقلني 

املادة 13

يجب اأن تتوفر كل موؤ�س�سة �سجنية، على �سجل ي�سمى �سجل العتقال، 

وعلى �سجالت اأخرى حتدد مبقت�سى مر�سوم.

رئي�ص  ويوقع  متتابعا،  ترقيما  العتقال  �سجل  �سفحات  م�سبقا  ترقم 

املحكمة البتدائية اأو القا�سي املنتدب من طرفه لهذه الغاية على ال�سفحة 

الأوىل والأخرية منه، كما يوؤ�رش على باقي ال�سفحات.

مدير  م�سوؤولية  حتت  مي�سك  الذي  ال�سجل،  هذا  يت�سمن  اأن  يجب 

املوؤ�س�سة ومراقبة الإدارة املركزية وال�سلطة الق�سائية، تواريـخ دخول املعتقلني 

وخروجهم باليوم وال�ساعة.وي�سجل به �سند العتقال ورقم العتقال وتاريخ 

دخول املعتقل للموؤ�س�سة والتاريخ املقرر لالإفراج.

ل ميكن اإخراج �سجل العتقال من املوؤ�س�سة ال�سجنية. 

املادة 14

اأو ن�سو�ص  املقررات  بيان جميع  يحتوي �سجل العتقال كذلك، على 

القانون املغرية ملدة العتقال. 

اأن  ويتعني  ت�سطيب،  اأو  اأو حمو  بيا�ص  اأي  على  يحتوي  األ  يجب 

يو�سع خط اأحمر رقيق على كل خطاأ يف الت�سجيل، وي�سادق عليه كل 

من امل�سوؤول عن ال�سبط الق�سائـي ومدير املوؤ�س�سة.
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يتبع الإجراء  امل�سار اإليه يف الفقرة ال�سابقة، يف حالة ت�سحيح الهوية، 

على اإثر حكم اأو اإ�سعار من ال�سلطات الق�سائية.

يطبق نف�ص الإجراء  يف حالة ت�سحيح احلالة اجلنائية الذي من �ساأنه 

تغيري التاريخ املقرر لالإفراج. 

املادة 15

ملوؤ�س�سة  �سخ�ص  ت�سليم  العتقال عند  ب�سجل  العتقال  تدون عملية 

اأمر  اأو  بال�سبط،  اأمر  اأو  بالإدانة  قرار  اأو  حكم  تنفيذ  اأجل  من  �سجنية 

متبوعا  الأمر  ذلك  كان  متى  بال�ستقدام  اأمر  اأو  بالإيقاف،  اأو  بالإيداع 

بالعتقال الحتياطي اأو اأي اأمر باإلقاء القب�ص �سادر طبقا للقانون. 

يثبت امل�سوؤول على ال�سبط الق�سائي مبوجب هذه العملية وقوع ت�سليم 

التي  وال�سلطة  وتاريخه  بالعتقال  الأمر  طبيعة  وي�سجل  اإليه  ال�سخ�ص 

اأ�سدرته وي�سع اإم�ساءه على ما دونه ب�سجل العتقال وي�سلم و�سل اإبراء 

لرئي�ص اخلفر، بعد توقيع هذا الأخري على ما دون ب�سجل العتقال.

اإذا تقدم حمكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر ق�سائي بالإدانة، تعني 

على رئي�ص ال�سبط الق�سائي، اأن يثبت ب�سجل العتقال طبيعة القرار اأو 

احلكم ال�سادر بالإدانة املوجه اإليه ملخ�ص منه من النيابة العامة املخت�سة 

واأن يوجه اإ�سعارا بالعتقال اإىل هذه النيابة العامة. 

ل جمال لرفع العتقال بال�سجل، عن املعتقلني مو�سوع جمرد اإخراج 

موؤقت، اأن عن امل�ستفيدين منهم من رخ�سة خروج ا�ستثنائية. غري اأنه يجب 

اأن ي�سار اإىل هذه التدابري بال�سجالت املعدة لذلك. 

املادة 16

يجب اأن يت�سمن تدوين عملية العتقال يف �سجل العتقال املعلومات 

بال�سبط  املكلف  العون  على  ويتعني  للمعتقل،  املدنية  باحلالة  املتعلقة 

الق�سائـي اأن يتاأكد من اأن الهوية الواردة ب�سند العتقال تطابق الوثائق التي 

ي�ستدل بها املعتقل، وعند عدم وجودها، تلك التي ي�رشح بها.
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يتم الرجوع فورا اإىل اجلهة الق�سائية التي اأ�سدرت الأمر بالعتقال يف 

حالة عدم التطابق اأو ال�سك يف هوية املعتقل. 

املادة 17

يتعني على العون املكلف بال�سبط الق�سائي التاأكد من اأن �سند العتقال 

م�ستوف لل�رشوط ال�سكلية املتطلبة ح�سب مقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية. 

بعني  اآخذا  القب�ص،  لإلقاء  الفعلي  التاريخ  اإىل  ي�سري  اأن  عليه  يجب 

العتبار مدة الو�سع حتت احلرا�سة اإن متت.

املادة 18

يجب على مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية اأن ي�سهر على تنفيذ الأوامر واملقررات 

الق�سائية، وعليه اأن يراجع ال�سلطة الق�سائية عند كل �سعوبة يف التنفيذ.

املادة 19

الإفراج  بطاقات  وعلى  العتقال  �سندات  جميع  على  التاأ�سري  يجب 

عن  امل�سوؤول  طرف  من  ال�ستثنائية  اخلروج  ورخ�ص  املوؤقت  والإخراج 

ال�سبط الق�سائي وذلك حتت مراقبة مدير املوؤ�س�سة.

املادة 20 

يتعــني على الفـــور اإطالق �رشاح املعتــــقلني الحتياطية الذين اأمرت ال�سلطة 

الق�سائية املخت�سة الإفراج عنهم، وكذا املعتقلني الذين اأنهوا مدة عقوبتهم، اأو 

مدة اإكراههم البدين، والذين مل يبق هناك �سند يربر ا�ستمرار اعتقالهم. 

املادة 21

يعترب مدير املوؤ�س�سة م�سوؤول عن قانونية العتقال، ويجب عليه تبعا 

لذلك اإ�سعار ال�سلطات الق�سائية املخت�سة واإدارة ال�سجون بالو�سعية اجلنائية 

لكل معتقل تبدو له اأنها غري قانونية. 

على  متوفرا  كان  اإذا  احلالة  هذه  يف  املوؤ�س�سة  مدير  م�سوؤولية  تنتفي 

�سندات تربر العتقال اأو على اأوامر مكتوبة �سادرة عن ال�سلطة الق�سائية. 
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واملقررات  الأوامر  تنفيذ  عن  م�سوؤولة  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  مدير  يعترب 

ال�سادرة عن ال�سلطة الق�سائية وعن الأوامر التي تلقاها كتابة من ال�سلطة 

التابع لها. 

الفرع الثاين: تزويد ال�سلطات واملعتقلني واملهتمني بهم باملعلومات 

املادة 22

ال�سنف  كان  كيفما  للمعتقل،  تعطى  العتقال،  اإجراءات  اإمتام  مبجرد 

الذي ينتمي اإليه، اإمكانية اإخبار عائلته مبكان اعتقاله، اأو اإخبار ال�سخ�ص 

الذي يرى املعتقل م�سلحة له يف ذلك.

املوؤ�س�سة  فيلزم مدير  �سنة،   20 يقل عمره عن  الأمر مبعتقل  تعلق  اإذا 

تلقائيا باإخبار اأبويه اأو و�سيه اأو كافله. 

وعند عدم وجود اأي واحد منهم، فعليه اأن ي�سعر النيابة العامة.

ي�سجل اإ�سعار املعتقل بالإمكانية املن�سو�ص عليها فـي الفقرة الأوىل من 

هذه املادة مبلفه.

يطبق نف�ص الإجراء يف حالة نقل املعتقل اإىل موؤ�س�سة اأخرى.

املادة 23

الإدلء  باملوؤ�س�سة، بحقه يف  اإيداعه  ي�سعر كل معتقل عند  اأن  يجب 

يف  بهم،  الت�سال  ميكن  الذين  الأ�سخا�ص  اأو  ال�سخ�ص  وعنوان  با�سم 

احلالت الطارئة. 

ي�سجل ت�رشيحه يف جميع الأحوال مبلفه.

اإذا تعلق الأمر بحدث جـانح يجب اأن ي�سجل مدير املوؤ�س�سة يف بطاقة 

معلوماته ومبجرد اإيداعه، ا�سم وعنوان وهاتف اأبويه اأو و�سيه اأو كافله. 

املادة 24

يجب فورا اإ�سعار مدير اإدارة ال�سجون، ووكيل امللك وال�سلطة الق�سائية 

املخت�سة، وال�سخ�ص اأو الأ�سخا�ص امل�سار اإليهم يف املادة 23، 
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يف حالة وفاة معتقل، اأو عند ا�ست�سفائه ب�سبب مر�ص اأ�سبحت معه 

حياته معر�سة للخطر، اأو ب�سبب حـادثة خطرية.

املادة 25

اإ�سعار  ينبغي  عنه،  الإفراج  وجوب  عند  بامل�ست�سفي  معتقل  وجد  اإذا 

عنه،  بالإفراج  اإ�سعارهم  رغبته يف  عن  عرب  الذين  الأ�سخا�ص  اأو  عائلته 

ومبكان ا�ست�سفائه.

العقوبة  لنق�ساء  ال�سابقة  يوما   15 اأجل  داخل  املوؤ�س�سة،  مدير  يتوىل 

اأو عند وجوب الإفراج عنه، اإخبار اأبوي احلدث اأو و�سيه اأو كافله ق�سد 

احل�سور لت�سلمه وعند عدم ح�سورهم يخرب النيابة العامة التي تتوىل ال�سهر 

على اإي�ساله اإىل حمل اإقامتهم. 

املادة 26

باملقت�سيات  �سجنية،  مبوؤ�س�سة  اإيداعه  عند  معتقل  كل  اإ�سعار  يجب 

ال�سادرة  وال�سوابط  الن�سو�ص  ويف  القانون  هذا  يف  الواردة  الأ�سا�سية 

تطبيقا له. ويجب على اخل�سو�ص اإخباره بحقوقه وواجباته.

يت�سمن هذا الإ�سعار كذلك، املعلومات املتعلقة بالعفو وبالإفراج املقيد 

اأثناء ق�ساء  التي تفيده  البيانات  املعتقلني وكل  ب�رشوط ومب�سطرة ترحيل 

فرتة اعتقاله، خـا�سة طرق تقدمي التظلمات وال�سكايات. 

تبلغ هذه املعلومات عن طريق دليل ي�سلم للمعتقل بطلب منه وعن 

طريق مل�سقات داخل املوؤ�س�سة.

 واإذا كان املعتقل اأميا، وجب اإخباره �سفويا من طرف املكلف بالعمل 

الجتماعي، ويف هذه احلالة ي�سار اإىل ذلك الإخبار مبلفه. 

املادة 27

ت�سلم بطاقة خروج املعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة العتقال، 

دوق الإ�سارة اإىل �سببه، اإل اإذا طلب ذلك.
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ي�سلم للمعتقل كذلك، بطلب منه، اأثناء اأو بعد الإفراج عنه، موجز من 

�سجل العتقال، دون الإ�سارة اإىل �سببه، اإل اإذا طلب ذلك.

لل�سخ�ص  اأو  اأو ملحاميه  املعتقل  لعائلة  املذكور،  املوجز  ت�سليم   يتوقف 

الذي يهمه اأمره، على املوافقة امل�سبقة للمعتقل. 

الوثيقة، وي�سهد  الغاية هذه  اأو من يفو�سه لهذه  املوؤ�س�سة  ينجز مدير 

ب�سحتها، ويحر�ص على ت�سليمها لل�سخ�ص الذي تقدم بالطلب بعد التاأكد 

من هويته. 

ترجع اإمكانية وكيفية ت�سليم هذا املوجز عند وفاة املعتقل اإىل اإدارة ال�سجون. 

ميكن اأن ي�سلم بنف�ص ال�رشوط، تقرير م�ستخرج من امللف الطبي للمعتقل، 

ما مل يقت�ص ال�رش املهني خالف ذلك، ويف هذه احلالة ي�سلم لطبيبه اخلا�ص. 

املادة 28

معلومات  ت�سلم  الفرع،  هذا  يف  عليها  املن�سو�ص  احلالت  با�ستثناء 

املوؤهلة  والإدارية  الق�سائية  لل�سلطات  وو�سعيته،  املعتقل  بحالة  متعلقة 

لالإطالع عليها. 

عن طريق  اأو  مبا�رشة  قانونا،  املوؤهلة  لل�سلطات  املوؤ�س�سة،  مدير  ي�سلم 

ال�سلطة الق�سائية موجزا اأو ن�سخا م�سادقا على مطابقتها لالأ�سل جلميع 

ب�سجل  دون  مما  موجزات  اأو  نظائر  وكذلك  بحوزته،  املوجودة  الوثائق 

العتقال، مع مراعاة عدم انتهاك ال�رش املهني املتعلق بامللف الطبي للمعاملة، 

املو�سوع حتت م�سوؤولية الطاقم الطبي. 

ال�سحي  امللف  على  يطلع  اأن  وحده،  للموؤ�س�سة  الطبي  للطاقم  ميكن 

للمعتقل. واأن يوظف املعلومات امل�سمنة فيه، مع مراعاة املقت�سيات املتعلقة 

بال�رش املهني.

ميكن ملدير اإدارة ال�سجون، اأن ياأذن باإعطاء معلومات حول حالة وو�سعية 

املعتقل بعد موافقة هذا الأخري، لبع�ص الأ�سخا�ص اأو املوؤ�س�سات املتوفرين 

على �سمانات كافية، وذلك لأ�سباب م�رشوعة. 
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الباب الثالث: تنفيذ الأحكام 

الفرع الأول : توجيه املدانني

املادة 29

اإليها  امل�سار  العقوبات  لتنفيذ  املوؤ�س�سات املخ�س�سة  املدانون على  يوزع 

يف املادة 8 اأعاله، على اأن يراعى ب�سفة خا�سة عند التوزيع جن�ص املعتقل، 

البدنية  ال�سحية  وحالته  و�سوابقه  اجلنائية  وحالته  و�سنه  عائلته  و�سكنى 

الذي  ال�سجني  النظام  وكذا  �سخ�سيته،  اأعم  وب�سفة  وموؤهالته،  والعقلية، 

يخ�سع له، ق�سد اإعادة اإدماجه الجتماعي.

املادة 30

تتوىل اإدارة ال�سجون توجيه وتوزيع املدانني على املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

الفرع الثاين: التوزيع الداخلي للمعتقلني

املادة 31

تخ�س�ص حمبات العتقال اجلماعية للمدانني املوؤهلني للتعاي�ص فيما 

بينهم، واملنتمني اإن اأمكن، لنف�ص ال�سنف اجلنائي. 

يجب على مدير املوؤ�س�سة، اأن يراعي القواعد املن�سو�ص عليها يف املادتني 

6 و 7 من هذا القانون، فيما يخ�ص املعتقلني الحتياطيني واملكرهني بدنيا. 

فردية،  وزنازن  جماعية  غرف  على  تتوفر  ال�سجنية،  املوؤ�س�سات  كانت  واإذا 

فاإن املدير يقرر توزيع املعتقلني، مع الحتفاظ باأ�سبقية الإيداع يف الزنازن 

الفردية :

• للمدانني اخلا�سعني للعزلة ب�سبب اإجراء  اأمني اأو �سحي؛ 	

• للراغبني يف العزلة، اإذا طلبوها وقدموا ما يربرها من اأ�سباب.	

املادة 32

اأمني،  اأو  احتياطي  تدبري  العزلة، مبوجب  املعتقل يف  و�سع  يعترب  ل 

مبثابة تدبري تاأديبي.
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ي�سدر اأمر الو�سع يف العزلة عن مدير املوؤ�س�سة، ويخرب بذلك مدير اإدارة 

ال�سجون، الذي يتاأكد من مالئمة هذا الإجراء . 

يف  مرات  ثالث  العزلة،  يف  املو�سوعون  املعتقلون  يفح�ص  اأن  يجب 

الأ�سبوع على الأقل، من طرف طبيب املوؤ�س�سة، الذي يديل براأيه عند كل 

زيارة يف مدى مالءمة العزلة اأو ا�ستمرارها. وله اأن يقرر و�سع حد لها.

كما يتعني معاينتهم فيما تبقى من اأيام الأ�سبوع من طرف رئي�ص املعقل.

ل ميكن اأن تتجاوز مدة العزلة �سهرا واحدا، اإل مبقت�سى قرار يتخذه 

مدير اإدارة ال�سجون، بناء على راأي مدير وطبيب املوؤ�س�سة.

ي�ستفيد املعتقلون املو�سوعون يف العزلة، من النظام العادي لالعتقال، 

مع اتخاذ الإجراءات الحتياطية والأمنية ال�رشورية.

ميكن ملدير املوؤ�س�سة، اأن يقرر اإيقاف عزل معتقل، لأ�سباب �سحية بدنية 

اأو نف�سية، ويتخذ يف هذه احلالة الإجراءات التي يراها كفيلة بتاأمني حرا�سته.

املادة 33

ل يجوز الإخالل بقاعدة عزل املعتقلني عن بع�سهم ليال يف ال�سجون 

املركزية، التي يعتمد فيها هذا الأ�سلوب، اإل بناء على تعليمات الطبيب، اأو 

ب�سفة موؤقتة، ب�سبب اكتظاظ املوؤ�س�سة.

يجمع املدانون، اأثناء النهار، من اأجل مزاولة اأن�سطة مهنية اأو بدنية اأو 

ريا�سية. وميكن اأن يجمعوا اأي�سا للدرا�سة والتكوين، وكذا للقيام باأن�سطة 

ثقافية اأو ترفيهية.

يجب اأن يكون اجلدول الزمني للمدانني، ول�سيما احل�س�ص املخ�س�سة 

ملختلف الأن�سطة املذكورة يف الفقرة اأعاله، م�ستمال على ما ي�سمح باحلفاظ 

على موؤهالتهم الفكرية والنف�سية والبدنية وتنميتها، ق�سد ت�سهيل اإعادة 

اإدماجهم يف املجتمع.
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املادة 34

لالأمهات  حمل  بالإناث،  اخلا�سة  الأحياء  اأو  باملوؤ�س�سات  يخ�س�ص 

املرفقات باأطفال �سغار ال�سن ودور احل�سانة وذلك يف حدود الإمكانيات 

ا ملادية والب�رشية املتوفرة.

يتم اإيواء املعتقالت الالئي ل يتعدى عمرهن 20 �سنة وفقا لنف�ص ال�رشوط 

الطبية على املعتقلني الأحداث.

الفرع الثالث: عمل ال�سجناء 

املادة 35

اعتبارا  اإل  منه  يعفون  ول  موؤملة  غري  ذو طبيعة  عمل  للمدانني  يوفر 

ل�سنهم، اأو بعد ا�ست�سارة طبية توؤكد عجزهم عن العمل.

ميكن تطبيق تدابري تاأديبية، يف حق املعتقلني الذين ل ميتثلون لالأوامر 

والتعليمات ال�سادرة من اأجل تنفيذ مهمة موكولة اإليهم.

املادة 36

ميكن للمعتقلني الحتياطيني واملكرهني بدنيا، اأن يطلبوا ممار�سة عمل.

لها  يخ�سع  التي  العمل،  قواعد  نف�ص  احلالة،  هذه  يف  عليهم  جتري 

املدانون، فيما يخ�ص التنظيم والن�سباط. 

غري اأنه ل ميكن ال�سماح للمعتقلني الحتياطيني بالعمل خارج املوؤ�س�سة.

املادة37

ميكن للمدانني، اأن يوا�سلوا داخل املوؤ�س�سة ن�ساطهم املهني، الذي كانوا 

ميار�سونه قبل اعتقالهم، وذلك يف احلدود التي يكون فيها هذا الن�ساط، 

متالئما مع نظام املوؤ�س�سة واأمنها.
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املادة 38

اأي عمل.  املهني من  اأو تكوينهم  يتابعون درا�ستهم  الذين  املدانون  يعفي 

ويجب اأن تقدم لهم كل الت�سهيالت املتالئمة مع ت�سيري املوؤ�س�سة ومع الن�سباط 

داخلها.

ي�سهر مدير املوؤ�س�سة يف حدود الإمكان، على تاأمني موا�سلة الأحداث 

والأ�سخا�ص الذين ل تتجـاوز اأعمارهم 20 �سنة، درا�ستهم اأو تكوينهم املهني.

املادة 39

ميكن اأن توؤدي التدابري التاأديبية وتدابري الو�سع يف العزلة املتخذة يف 

حق املعتقلني، اإىل حرمانهم من العمل.

حالة  فـي  اآخر،  بعمل  اإحلاقهم  اأو  عملهم  عن  املعتقلني  اإبعاد  ميكن 

اإحداثهـم بلبلة يف املعمل اأو فـي الور�ص الذي يزاولون فيه عملهم، اأو اإذا 

كان لهم تاأثري �سيئ على املعتقلني معهم وذلك ب�رشف النظر عما ميكن اأن 

يتعر�سوا له من تدابري تاأديبية.

املادة 40

هيئة  حل�ساب  اأو  اخلـوا�ص،  لفائدة  ال�ستغال  معتقل  لأي  ميكن  ل 

خا�سة، اإل بناء على امتياز مبوجب اتفاقية اإدارية، حتدد على اخل�سو�ص 

�رشوط الت�سغيل، والأجر امل�ستحق.

املادة 41

العتقال  نظام  للمعتقلني،  عمل  اأي  اإ�سناد  عند  العتبار  بعني  يوؤخذ 

الذي يخ�سعون له، وكذا اإمكانيات املوؤ�س�سات.

للمناهج  اأمكن  العمل ومناهجه، م�سايرين ما  اأن يكون تنظيم  يتعني 

اإعداد املعتقلني للتكيف مع الظروف العادية للعمل  املطبقة، وذلك ق�سد 

فـي الو�سط احلر.

وموؤهالته  والفكرية  البدنية  قدراته  اإىل  بالنظر  للمعتقل،  العمل  ي�سند 

املهنية والتزاماته العائلية، وكذا اإىل اإمكانية اإعادة اإدماجـه.
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يكلف بع�ص املعتقلني بكيفية دورية باأ�سغال عامة داخل كل موؤ�س�سة، 

من اأجل احلفاظ على ا�ستمرار نظافة حمالت العتقال، والقيام مبختلف 

اخلدمات ال�رشورية ل�سري املوؤ�س�سة.

املادة 42

يجب األ تتجاوز �ساعات العمل، باأي حال من الأحوال، ما ن�ص عليه 

القانون، اأو ما جرى به العمل خـارج املوؤ�س�سة، عند ممار�سة ن�ساط معني. 

تخ�سي�ص  كذلك  ويجب  العطل،  واأيام  الأ�سبوعية  الراحة  احرتام  يجب 

الأوقات ال�رشورية للراحة، والأكل والف�سحة، وكذا لالأن�سطة الرتبوية والرتفيهية.

املادة 43

املقت�سيات  ال�سجنية،  املوؤ�س�سات  داخـل  املهنية  الأن�سطة  على  تطبق 

الت�رشيعية والتنظيمية لقانون ال�سغل، املتعلقة بحماية اأمن و�سحة العاملني.

املادة 44

ي�ستفيد املعتقل عند تعر�سه حلادثة �سغل، اأو اإ�سابته مبر�ص مهني، من 

مقت�سيات القانون املطبقة يف هذا ال�ساأن.

املادة 45

يزاولون ن�ساطا منتجا، مقابل من�سف، يحدد  الذين  للمعتقلني  مينح 

مبلغه مبقت�سى قرار م�سرتك للوزير املكلف بالعدل والوزير املكلف باملالية.

الفرع الرابع: الرخ�ص ال�ستثنائية للخروج 

املادة 46

العقوبة  ن�سف  ق�سوا  الذين  املدانني  لبع�ص  اأن مينح  العدل،  لوزير  ميكن 

اإدارة  اقرتاح من مدير  بناء على  اأو  تلقائيا،  اإما  �سلوكهم،  واملتميزين بح�سن 

ال�سجون، رخ�سا للخروج ملدة ل تتعدى ع�رشة اأيام، خـا�سة مبنا�سبة الأعياد 

الوطنية والدينية، اأو بق�سد احلفاظ على الروابط العائلية اأو لتهيئ اإدماجهم 

الجتماعي.
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املادة 47

ميكن اأن يت�سمن قرار رخ�سة اخلروج املوؤقت، �رشوطا واإجراءات للحرا�سة 

وامل�ساعدة.

يعفي الأعوان املكلفون باخلفر، عند القت�ساء، من ارتداء الزى الر�سمي. 

املادة 48

يجب على امل�ستفيدين من الرخ�سة، قبل خروجهم لق�سائها، اأن يتعهدوا 

يتعلق  فيما  وخا�سة  الرخ�سة،  منح  قرار  يف  املحددة  ال�رشوط  بتطبيق 

بالرجوع للموؤ�س�سة عن طواعية يف التاريخ املحدد لذلك. 

ت�سلم للمرخ�ص لهم، �سهادة متكنهم عند القت�ساء، من تربير قانونية 

وجودهم خـارج املوؤ�س�سة. 

ميكن اأن تتحمل الإدارة م�ساريف تنقل امل�ستفيد من الرخ�سة، اإذاً كان 

معوزا.

املادة 49

رخ�سهم،  نهاية  بعد  باملوؤ�س�سة  يلتحقوا  مل  الذين  املعتقلون  يتعر�ص 

التي  الزجرية  العقوبات  على  عالوة  اعتقالهم،  اإعادة  عند  تاأديبية،  لتدابري 

يتعر�سون لها من اأجل جنحة الهروب. 

حتت�سب مدة الرخ�سة ال�ستثنائية من مدة العتقال، اأيا كانت طبيعته، 

با�ستثناء احلالة املن�سو�ص عليها يف الفرتة ال�سابقة.

الباب الرابع: الن�سباط والأمن باملوؤ�س�سات ال�سجنية 

الفرع الأول : �سبط النظام داخل املوؤ�س�سات

املادة 50

يبني نظام داخلي بناء على مقت�سيات هذا القانون والن�سو�ص ال�سادرة 

مبراعاة  منها  يتعلق  ما  خا�سة  املعتقلني،  وواجبات  حقوق  بتطبيقه، 

الن�سباط وقواعد العتقال املطبقة داخل املوؤ�س�سة.
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املادة 51

ل يجوز اأن يكون هناك متييز يف املعاملة بني املعتقلني، ب�سبب العرق اأو 

اللون اأو اجلن�ص اأو اجلن�سية اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي اأو املركز الجتماعي. 

املادة 52

يجب اأن تتم يف اأقرب الآجال، معاينة كل معتقل عند دخوله اإىل املوؤ�س�سة 

ال�سجنية، اإما من مديرها اأو من العون املكلف بامل�سلحة الجتماعية. وعليه 

اأن يخرب النيابة العامة بكل الإ�سابات اأو الأعرا�ص البادية.

 يخ�سع املعتقل كذلك لفح�ص طبي، داخل اأجل ثالثة اأيام على الأكرث.

الذي  ال�سنف  من  املعتقلني  على  املطبقة  للقواعد  معتقل  كل  يخ�سع 

ينتمي اإليه.

الفرع الثاين: التاأديب

املادة 53

ال�سلطة  تعليمات  على  بناء  اأو  تلقائيا،  اإما  التاأديبية  التدابري  ت�سدر 

الت�سل�سلية، عن مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية، ويح�رش جل�سة التاأديب ع�سوان 

يختار اأحدهما من املمار�سني الفعليني باملعقل. 

يعني الع�سوين املدير العام لإدارة  ال�سجون ولهما دور ا�ست�ساري. 

 املادة 54

يعترب خطاأ تاأديبيا :

ممار�سة عنف اأو اإيذاء �سد اأحد العاملني باملوؤ�س�سة اأو الزائرين لها  −

اأو املعتقلني وكذا تعمد تعري�سهم للمخاطر؛

حيازة اأو ترويج الأدوات اأو املعدات التي ت�سكل خطرا على اأمن  −

املوؤ�س�سة و�سالمة الأ�سخا�ص؛ 
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 امل�ساهمة يف كل حركة جماعية من �ساأنها الإخالل باأمن املوؤ�س�سة  −

وبالنظام داخلها؛ 

حيازة اأو تناول اأو ترويج املخدرات اأو امل�سكرات اأو اأي مادة من  −

�ساأنها اأن حتدث ا�سطرابا يف �سلوك املعتقل؛

ال�رشقة اأو ال�ستحواذ على اأ�سياء مملوكة للغري اأو احل�سول على  −

تعهدات اأو تنازلت وذلك بكل الو�سائل؛ 

تعمد اإحداث خ�سائر يف بناية املوؤ�س�سة اأو جتهيزاتها؛  −

التهديد اأو القذف اأو ال�سب املوجه لل�سلطات الإدارية والق�سائية اأو  −

للموظفني اأو الزوار اأو املعتقلني؛

وكذا  − الداخلي  القانون  مبقت�سى  بها  م�سموح  غري  اأ�سياء  حيازة 

ترويجها اأو التعامل بها؛ 

القيام باأفعال من �ساأنها الإخالل باحلياء؛ −

اإحداث ال�سو�ساء؛ −

عدم املحافظة على نظافة املوؤ�س�سة؛ −

عرقلة الأن�سطة التي تزاول باملوؤ�س�سة؛ −

الهروب اأو حماولته؛ −

عدم احرتام القانون الداخلي؛  −

التحري�ص على القيام باأحد الأفعال املن�سو�ص عليها اأعاله. −

املادة 55

ميكن اأن ت�سدر يف حق املعتقلني التدابري التاأديبية التالية :

الإنذار مع الت�سجيل يف امللف ال�سخ�سي؛ . 1

املنع ملدة ل تتجاوز 45 يوما من ال�رشاءات، ما عدا مواد واأدوات . 2

النظافة، وكذا من التو�سل مبعونات من اخلارج، اأو ب�سفة عامة 
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احلرمان من املزايا التي يجيزها هذا القانون، والن�سو�ص ال�سادرة 

تطبيقا له؛ 

املنع ملدة ل تتجاوز 45 يوما من ا�ستعمال جهاز املذياع ال�سخ�سي . 3

اأو التلفاز اأو كل اآلة مت الرتخي�ص با�ستعمالها؛ 

احلرمان ملدة اأق�ساها 3 اأ�سهر من الدخول اإىل قاعة الزيارة بدون . 4

فا�سل؛ 

الإلزام بالقيام باأعمال تنظيف حمالت العتقال ملدة ل تتجـاوز7 . 5

اأيام؛  

الإلزام بالقيام باإ�سالح اخل�سائر التي اأحدثها املعتقل؛ . 6

لل�رشوط . 7 التاأديب ملدة ل تتجاوز 45 يوما، وفقا  بزنزانة  الو�سع 

املن�سو�ص عليها يف املادة 61.

ل يطبق تدبري الو�سع يف زنزانة التاأديب على الأحداث.

ل ميكن فر�ص اأية غرامة كتدبري تاأديبي. غري اأنه ميكن الأمر باقتطاع 

قيمة ما اأحدث من خ�سائر من ر�سيد املعتقل لإ�سالح ال�رشر طبقا للكيفية 

املحددة بالنظام الداخلي.

يجب اأن تكون التدابري التاأديبية من جن�ص املخالفة ومالئمة خلطورة 

الأفعال ول�سخ�سية املعتقلة.

ميكن اإن اقت�ست ذلك طبيعة الأفعال، اجلمع بني اأحد التدابري املقررة 

اأعاله، وبني تدبري الإلزام باإ�سالح اخل�سائر التي اأحدثها املعتقل. 

 تكون التدابري التاأديبية �سخ�سية ول ميكن اإ�سدار تدابري تاأديبية جماعية.

املادة 56 

ميكن اأن تكون التدابري التاأديبية موقوفة التنفيذ، اإما كليا اأو جزئيًا، 

عليها  املن�سو�ص  التنفيذ  اإيقاف  بنتائج  املعتقل  املوؤ�س�سة  مدير  وي�سعر 

اأدناه.
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اإذا ارتكب املعتقل خالل مدة �ستة اأ�سهر خمالفة اأخرى، �سقط مفعول 

اإيقاف التنفيذ وينفذ عندئذ التدبريان الأول والثاين 

األ يتجاوز  اإذا كانا من �سنف واحد، على  التاأديبيان  التدبريان  ي�سم 

تنفيذهما معا املدة الق�سوى املقررة قانونا.

ي�سبح  التنفيذ،  اإيقاف  مدة  اأثناء  اأية خمالفة،  املعتقل  يرتكب  مل  اإذا 

لهذه  املخ�س�ص  بال�سجل  اإىل ذلك  التاأديبي كاأن مل يكن. وي�سار  التدبري 

الغاية املن�سو�ص عليه يف املادة 60 بعده. 

ميكن رفع التدابري التاأديبية عن املعتقلني، اأو تاأجيل تنفيذها، مبنا�سبة 

الأعياد الدينية اأو الوطنية، اأو اعتبارا حل�سن �سلوكهم، اأو ل�رشورة تطبيبهم، 

اأو ملتابعة تكوينهم. 

املادة 57

يتعني عند ارتكاب خمالفة ت�ستوجب تدبريا تاأديبيا، حترير حم�رش يف 

اأقرب وقت، من طرف املوظف الذي عاين احلادث اأو اأخرب به. 

يقوم رئي�ص املعقل باإجناز تقرير تبعا لهذا املح�رش، ي�ستمع فيه للمخالف 

ولل�سهود ويت�سمن هذا التقرير جميع العنا�رش املتعلقة بالأفعال املن�سوبة 

اإىل العاقل مع معلومات حول �سخ�سيته.

يقوم املدير بناء على هذا التقرير، واإن اقت�سى احلال بعد القيام ببحث 

اإ�سايف، باتخاذ القرار املالئم ب�ساأن حتريك متتابعة تاأديبية.

املادة 58

اجتماع  انتظار  ودون  التاأديب  جلنة  لرئي�ص  احتياطية،  ب�سفة  ميكن 

اللجنة، اأن يقرر و�سع معتقل يف العزلة، ملدة ل تتعدى 48 �ساعة، �رشيطة 

اأو  للمخالفة،  حد  لو�سع  الوحيدة  الو�سيلة  هو   ، الإجراء  هذا  يكون  اأن 

للمحافظة على النظام داخل املوؤ�س�سة.

حتت�سب مدة الو�سع الحتياطي يف العزلة، من مدة التدبري التاأديبي 

الذي �سينفذه املعتقل، اإذا اتخذ يف حقه تدبري الو�سع يف زنزانة التاأديب.
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ل تطبق مقت�سيات هذه املادة على الأحداث.

املادة 59

ميثل املعتقل اأمام جلنة التاأديب، وله اأن يطالب مبوؤازرته من طرف من 

يختاره لذلك ويقدم تو�سيحاته �سخ�سيا �سفويا اأو كتابة. وميكن لرئي�ص 

اللجنة اأن يقرر ال�ستماع لأي �سخ�ص ب�سفته �ساهدا، اإذا كان يرى يف ذلك 

م�سلحة للتو�سل اإىل احلقيقة.

اأو كان غري قادر على التعبري،  اإذا كان املعتقل ل يفهم اللغة العربية، 

ي�ستعان قدر الإمكان برتجمان اأو باأي �سخ�ص اآخر، يعني من طرف رئي�ص 

اللجنة.

من  اأيام   5 اأجل  داخل  كتابة  املعتقل  اإىل  ويبلغ  التدبري،  قرار  ي�سدر 

�سدوره. ويجب اأن يت�سمن القرار بالإ�سافة اإىل ذكر اأ�سباب اتخاذه، التذكري 

بحق املعتقل يف املنازعة فيه. 

ميكن للمعتقل الذي �سدر يف حقه تدبري تاأديبي، اأن ينازع يف القرار 

داخل اأجل 5 اأيام من تاريخ تبليغه. 

يجب على مدير اإدارة ال�سجون، اأن يبت يف طلب املنازعة، داخل اأجل 

�سهر من تو�سله به، وعليه اأن يعلل قراره.

يعترب عدم اجلواب داخل هذا الأجل مبثابة رف�ص املنازعة.

املادة 60

التاأديبية بوا�سطة لوائح �سهرية كال من  املوؤ�س�سة بالتدابري  ي�سعر مدير 

مدير اإدارة ال�سجون وال�سلطة الق�سائية املخت�سة عند القت�ساء.

ي�سمن هذا التدبري التاأديبي مبلف املعتقل.

ت�سجل التدابري التاأديبية بال�سجل املخ�س�ص لهذه الغاية، الذي مي�سك 

حتت �سلطة مدير املوؤ�س�سة، ويقدم اإىل ال�سلطات الق�سائية والإدارية اأثناء 

زياراتها للموؤ�س�سة.
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ميكن ملدير اإدارة ال�سجون عند القت�ساء، يف غري حالت املنازعة من 

طرف املعتقل، بعد التو�سل بتقرير مف�سل عن احلادث الذي كان �سببا 

يف التاأديب، اأن يدر�ص من جديد التدبري التاأديبي املتخذ، اإما لإبطاله 

اأو تخفي�سه اأو اإقراره. 

املادة 61

يكمن الو�سع يف زنزانة التاأديب، يف و�سع املعتقل بزنزانة معدة لهذه 

الغاية، ويجب اأن ي�سغلها املعتقل وحده.  

يجب اأن يفح�ص املعتقل املو�سوع بزنزانة التاأديب من طرف الطبيب 

مبجرد و�سعه بها، اأو يف اأقرب وقت ممكن، ويفح�ص يف جميع الأحوال 

مرتني يف الأ�سبوع على الأقل، ويوقف هذا التدبري اإذا ما لحظ الطبيب 

اأن ا�ستمراره �سيعر�ص �سحة املعتقل للخطر. 

عالوة على التدابري امل�سار اإليها يف الفقرات 2 و 3 و 6 من املادة 55، 

ينتج عن الو�سع يف زنزانة التاأديب، املنع من الزيارة، كما ينتج عنه كذلك 

تقلي�ص املرا�سالت با�ستثناء املرا�سلة العائلية. 

بحرية  الت�سال  باإمكانية  احلالة  املعتقلني يحتفظون يف هذه  اأن  غري 

مبحاميهم طبقا للمقت�سيات املن�سو�ص عليها يف هذا القانون ويف قانون 

امل�سطرة اجلنائية. 

يجب اأن يتمتع املعتقلون املو�سوعون بزنازين التاأديب بف�سحة انفرادية 

مدتها �ساعة واحدة يف كل يوم. 

ل ي�سمح بتقلي�ص النظام الغذائي للمعتقلني الذين تقرر و�سعهم بزنزانة 

التاأديب.

املادة 62

والقيود  كالأ�سفاد  ال�سغط،  و�سائل  للمعاقبة  ت�ستعمل  اأن  يجوز  ل 

وقمي�ص القوة. 

ميكن ا�ستعمال هذه الو�سائل ب�سفة ا�ستثنائية باأمر من مدير املوؤ�س�سة، 

اإما تلقائيا اأو بناء على تعليمات الطبيب، اإذا مل تكن هناك و�سيلة اأخرى، 
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اأو من اإحلاق  اأو منعه من اإحداث خ�سائر  متكن من التحكم يف املعتقل 

اأ�رشار بنف�سه اأو بالغري.

يجب اأن ل تتعدى مدة ا�ستعمال هذه الو�سائل املدة ال�رشورية.

تتم ا�ست�سارة الطبيب ب�ساأن كل ما يتعلق با�ستعمال هذه الو�سائل اأو 

بو�سع حد ل�ستعمالها. 

ي�سعر مدير اإدارة ال�سجون بكل هذه الإجراءات.  

الفرع الثالث: اأمن املوؤ�س�سات 

املادة 63

يجب على مدير كل موؤ�س�سة �سجنية، اأن ي�سهر على التطبيق الدقيق 

لل�سوابط املتعلقة باحلفاظ على النظام والأمن بداخلها.

ي�ساأل تاأديبيا، على هذا الأ�سا�ص، عن كل احلوادث اأو حالت الهروب 

عن  النظر  ب�رشف  وذلك  النظم  مراعاة  عدم  عن  اأو  اإهماله،  عن  الناجتة 

املتابعات التاأديبية التي ميكن حتريكها �سد موظفني اآخرين.

املادة 64

مينع على املوظفني ا�ستعمال القوة جتاه املعتقلني، اإل يف حالة الدفاع 

امل�رشوع، اأو عند حماولة هروب، اأو القب�ص على الهاربني، اأو عند مقاومة 

با�ستعمال العنف، اأو بعدم المتثال لالأوامر. 

يف حالة اللجوء اإىل ا�ستعمال القوة، فاإن ال�ستعمال يجب اأن ينح�رش 

يف حدود ما هو �رشوري للتحكم يف املعتقل املتمرد. 

املادة 65

توجيه  بعد  ال�سالح،  با�ستعمال  ملهامهم،  املمار�سني  للموظفني  يرخ�ص 

الإنذارات املعتادة عند ا�ستعماله، وذلك يف احلالت التالية :
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عند تعر�سهم للعنف، اأو لعتداء خطري، اأو يف حالة تهديدهم من . 1

طرف اأ�سخا�ص م�سلحني، اأو عند ا�ستهدافهم باإلقاء قذائف خطرية 

عليهم؛ 

عند عدم متكنهم من الدفاع بطريقة اأخرى، عن املوؤ�س�سات واملراكز . 2

التي يحر�سونها، والأ�سخا�ص الذين هم يف عهدتهم، اأو اإذا تعر�سوا 

ملقاومة ومل يكن باإمكانهم ردها اإل با�ستعمال ال�سالح؛ 

عندما يحاول املعتقلون الإفالت من حرا�ستهم، ول يتاأتى �سبطهم . 3

اإل با�ستعمال ال�سالح؛ 

اإذا حاول اأ�سخا�ص الدخول اإىل املوؤ�س�سة اأو دخلوا اإليها، ومل ميتثلوا . 4

لالإنذارات املوجهة اإليهم، وحاولوا الإفالت من البحث عنهم اأو اإحلاق 

�رشر ب�سالمة واأمن احلرا�ص اأو املعتقلني اأو املوؤ�س�سة. 

املادة 66

ل ميكن للمعتقلني الحتفاظ باأي �سيء، اأو دواء، اأو مواد من �ساأنها اأن 

متكن من النتحار، اأو العتداء اأو الهروب اأو ت�سهل ذلك، كما ل ميكنهم 

الحتفاظ باأية اأداة خطرية، خارج اأوقات العمل. 

ميكن عالوة على ذلك، ولأ�سباب اأمنية، اأن ت�سحب من املعتقلني اأثناء 

الليل، الأدوات التي من �ساأنها اأن حتدث �رشرا.

املادة 67

ل تكون لإدخـال واإخراج املبالغ املالية، واملرا�سالت، والأ�سياء كيفما كان 

القانونية  للمقت�سيات  مطابقا  ذلك  كان  اإذا  اإل  القانونية  ال�سبغة  نوعها، 

والتنظيمية، وللنظام الداخلي للموؤ�س�سة.

يجب يف جميع الأحوال، اأن تخ�سع الأموال واملرا�سالت والأ�سياء ملراقبة 

اإدارة املوؤ�س�سة.
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اأو  مرا�سالت،  اأو  نقديـة،  مبالـغ  علـى  بالعثور  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سعر 

اأ�سياء، بحوزة املعتقلني اأو زوارهم، مت اإر�سالها اأو ت�سليمها خالفا ملقت�سيات 

الفقرتني ال�سابقتني.

املادة 68

اأن يخ�سع املعتقلون يف كل حني للتفتي�ص، وكلما ارتاأى مدير  يجب 

املوؤ�س�سة �رشورة لذلك. 

يخ�سع املعتقلون للتفتي�ص، على اخل�سو�ص عند دخولهم اإىل املوؤ�س�سة، 

وعند اإخراجهم منها، واإرجـاعهم اإليها، لأي �سبب من الأ�سباب، وكذا عند 

نهاية كل ن�ساط يومـي، وقبل اأو بعد اأية مقابلة اأو زيارة. 

ويف  جن�سهم،  من  اأ�سخا�ص  بوا�سطة  اإل  املعتقلني،  تفتي�ص  ميكن  ل 

ظروف ت�سان فيها كرامتهم مع �سمان فعالية املراقبة.

املادة 69

ميكن، لأ�سباب اأمنية، و�سـع الأ�سفاد للمعتقلني عند نقلهم اأو اإخراجهم 

من املوؤ�س�سة وكلما كانت ظروف الأحوال ل ت�سمح بتاأمني حرا�ستهم على 

نحو كاف بطريقة اأخرى.

ال�سلطات  اأمام  املعتقل  مثول  الأ�سفاد عند  اإزالة هذه  يتعني  اأنه  غري 

الق�سائية.

املادة 70

داخلي  نظام  مبقت�سى  الفالحية،  بال�سجون  والن�سباط  الأمن  يحدد 

ياأخذ بعني العتبار الظروف اخلا�سة املتعلقة بالعمل واحلرا�سة.

الباب اخلام�ص : احلوادث

املادة 71

اأمن  يهدد  خطري  حـادث  اأي  وقوع  عند  املوؤ�س�سة،  مدير  على  يجب 

املحلية  وال�سلطة  امللك  وكيل  فورا  ي�سعر  اأن  املعتقلني،  و�سالمة  املوؤ�س�سة 

ومدير اإدارة ال�سجون.
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يجب اإ�سعار مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية فورا بكل هروب اأو حماولة للهروب. 

يجب على مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية اأن ي�سعر بذلك فورا م�سالح الأمن 

اأو الدرك ح�سب احلالت، كما يقوم باإخبار ال�سلطات امل�سار اإليها يف الفقرة 

الأوىل من هذه املادة.

املادة 72

يجب على مدير املوؤ�س�سة، التي ارتكبت فيها جناية اأو جنحة، اأن يحرر تقريراً 

بذلك، واأن ي�سعر بها مبا�رشة وعلى الفور وكيل امللك ومدير اإدارة ال�سجون.

يجب عليه �سبط الفاعل فورا.

املادة 73

يجب على مدير املوؤ�س�سة عند وفاة معتقل، اأن ي�سعر بذلك فورا، مدير اإدارة 

ال�سجون، ووكيل امللك، وال�سلطة املحلية وعائلة املعتقل اأو من يهمهم اأمره.

اأ�سباب  يف  بال�سك  املتعلقة  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  مقت�سيات  تطبق 

الوفاة، يف حالة انتحار اأو موت نتيجة حادث، اأو اإذا كانت اأ�سباب الوفاة 

جمهولة اأو م�سكوكا فيها.

يقدم يف جميع الأحوال، ت�رشيح بالوفاة ل�سابط احلالة املدنية، طبقا 

ملقت�سيات القانون. 

يكتفي بالإ�سارة يف عقد احلالة املدنية، اإىل ال�سارع ورقم البناية التي 

وقعت بها الوفاة، دون اإ�سارة اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية. 

الباب ال�ساد�ص: عالقات املعتقلني مع اخلارج 

املادة 74

يجب ب�سفة خا�سة، احلر�ص على احلفاظ على عالقة املعتقل مع اأقاربه 

وحت�سينها، كلما تبني اأن يف ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لت�سهيل اإعادة 

اإدماج املعتقل داخل و�سطه العائلي عند الإفراج عنه.
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الفرع الأول : الزيارات 

املادة 75

يحق للمعتقلني ا�ستقبال اأفراد عائالتهم واأوليائهم.

ينظم الزيارة مدير املوؤ�س�سة، ما مل يكن املعتقل، مو�سوع اأمر باملنع من 

الت�سال، متخذ من طرف القا�سي املكلف بالتحقيق.

ميكن الرتخي�ص لأي �سخ�ص اآخر بزيارة معتقل، كلما كانت هذه الزيارة 

مفيدة لإ�سالحه، ب�رشط احلفاظ على الأمن وح�سن النظام داخل املوؤ�س�سة.

ميكن ملدير املوؤ�س�سة اأن يحدد وترية الزيارات وعدد الزوار بالن�سبة ملعتقل معني.

اأمنية كافية، الرتخي�ص  ال�سجنية، حتت �سمانة  املوؤ�س�سات  ميكن ملدير 

بالزيارات يف حمل خا�ص، وذلك بح�سور املدير اأو عون يعني من طرفه.

املادة 76

جترى الزيارات يف مزار دون فا�سل. ويف حالة تعذر ذلك، تتم يف مكان 

ي�سمح بالروؤية وبالف�سل بني املعتقلني وخماطبيهم. 

يحتفظ مدير املوؤ�س�سة، ب�سالحية تقرير اإجراء  الزيارات، يف مزار بفا�سل 

يف احلالت الآتية :

•  اإذا كانت هناك اأ�سباب خطرية يخ�سى معها وقوع حادث؛ 	

• يف حالة وقوع حادث اأثناء الزيارة؛ 	

• بطلب من الزائر اأو املعتقل. 	

ميكن ب�سفة ا�ستثنائية، اأن تتم الزيارة داخل امل�سحة بالن�سبة للمعتقلني 

املر�سى العاجزين عن التنقل. 

املادة 77

اإمكانية  له  تتوفر  اأن  ويجب  الزيارة.  اأو مبكان  باملزار،  موظف  يح�رش 

�سماع املحادثات.
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املادة 78

يقت�سي الدخول اإىل املزار، تفتي�ص املعتقلني قبل املقابلة وبعدها، واتخاذ 

تدابري املراقبة ال�رشورية بالن�سبة للزائرين، وذلك لأ�سباب اأمنية.

املادة 79

ميكن للموظف املكلف باملراقبة، اأن ي�سع عند القت�ساء حدا للمقابلة، 

ما عدا احلالة املن�سو�ص عليها يف املادة 80، وبجب عليه اأن مينع ت�سليم 

النقود، الر�سائل اأو اأي �سيء اآخر.

اإذا كان موقف بع�ص الزوار ملفتا لالنتباه، ي�سعر بذلك مدير املوؤ�س�سة، 

وله اأن يقرر يف �ساأن توقيف اأو اإلغاء الرتخي�ص املمنوح بالزيارة.

املادة 80

ترخي�ص  على  بناء  مبوكليهم،  الحتياطيني  املعتقلني  حمامو  يت�سل 

ت�سلمه ال�سلطة الق�سائية املكلفة بالتحقيق، اأو النيابة العامة املخت�سة.

لهم  ي�سلمه  ترخي�ص  على  بناء  باملدانني،  بالت�سال  للمحامني  ي�سمح 

وكيل امللك الذي تقع املوؤ�س�سة ال�سجنية �سمن دائرة اخت�سا�سه.  

يجري الت�سال بحرية يف قاعة معدة لهذه الغاية. 

املادة 81

ل ميكن اأن يوؤدي املنع من الت�سال ال�سادر عن قا�سي التحقيق املحال 

عليه امللف، ول التدابري التاأديبية كيفما كانت طبيعتها، اإىل التقلي�ص من 

اإمكانية ات�سال املعتقل بحرية مبحاميه، ول اإىل اإلغائها. 

املادة 82

الحتياطيني،  املعتقلني  معاملة  ت�سليمهم  انتظار  قي  الأجانب  يعامل 

ويت�سلون مبحاميهم بناء على ترخي�ص ي�سلـم لهم من وكيل امللك الذي 

تقع املوؤ�س�سة ال�سجنية �سمن دائرة اخت�سا�سه. 
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املادة 83

ي�رشي مفعول الرخ�سة امل�سلمة للمحـامي اإىل حني �سدور احلكم القطعي.

املادة 84

ميكن اأن يقوم بزيارة املعتقلني برتخي�ص من مدير اإدارة ال�سجون، اأع�ساء 

تهدف  الذين  الدينية،  الهيئات  اأع�ساء  اأو  واجلمعيات،  احلقوقية  املنظمات 

زيارتهم اإىل تقوية وتطوير امل�ساعدة الرتبوية املقدمة لفائدة املعتقلني، وتقدمي 

الدعم الروحي واملعنوي واملادي لهم ولعائالتهم عند القت�ساء، وامل�ساهمة 

يف اإعادة اإدماج من �سيفرج عنهم.

ميــكن اأن مينح لكـل �سخــ�ص اأو ع�سـو يف جمــعية مهتــمة بدرا�ســة 

خطــط ومناهج اإعادة الرتبية، رخ�ص خا�سة وا�ستثنائية لزيارة املوؤ�س�سات 

ال�سجنية.

ل ميكن لهوؤلء الزوار دخول حمالت العتقال التي يوجد بها معتقلون، 

ول الت�سال باملعتقلني ول املوظفني غري املرافقني لهم خالل زيارتهـم، اإل 

باإذن خا�ص من وزير العدل. 

املادة 85

يحق لأعوان التمثيل الدبلوما�سي اأو القن�سلي، برتخي�ص من مدير اإدارة 

ال�سجون، زيارة رعاياهم املعتقلني، بعد اإدلئهم مبا يثبت �سفتهم. 

املادة 86 

اأو  ر�سوم  اأو  م�ساهد  اأو  م�سورة  لقطات  اأو  فتوغرافية  �سور  اأخذ  مينع 

باإذن من وزير  اإل  بقربها مبا�رشة،  اأو  املوؤ�س�سات  ت�سجيالت �سوتية، داخل 

العدل.

املادة 87

ميكن ملدير اإدارة ال�سجون، ب�سفة ا�ستثنائية، اأن يوقف كل زيارة للموؤ�س�سة 

ملدة حمددة، اإذا اقت�ست ذلك اأ�سباب اأمنية.
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ميكن ملدير املوؤ�س�سة ال�سجنية �سحب اأو اإيقاف الرتخي�ص بالزيارة لأ�سباب 

خطرية، ما عدا بالن�سبة للحالت املن�سو�ص علبها يف املادة 80. 

املادة 88

تخ�سع الأ�سياء واملواد الغذائية، املقدمة مبنا�سبة الزيارات، للمراقبة القانونية. 

الفرع الثاين: املرا�سالت 

املادة 89

يحق للمعتقلني توجيه الر�سائل وتلقائيا.

املادة 90

يجب اأن تكتب بو�سوح، الر�سائل املوجهة اإىل املعتقلني، اأو املبعوثة من 

طرفهم، واأل حتمل اأية عالمة اأو اإ�سارة متفق عليها.

ميكن ترجمة الر�سائل املحررة بلغة اأجنبية وذلك من اأجل ممار�سة املراقبة 

املن�سو�ص عليها يف املادة 92 بعده.

حتجز املرا�سالت، اإذا كانت حتتوي على تهديدات حمددة �سد �سالمة 

الأ�سخا�ص،  اأو اأمن املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

ب�سفة  املرا�سالت  مينع  اأن  الأحوال،  جميع  يف  املوؤ�س�سة،  ملدير  ميكن 

اأن  تبني  كلما  العائلة،  اأفراد  اأو  الزوج  با�ستثناء  �سخ�ص،  اأي  مع  موؤقتة، 

مع  تتعار�ص  اأو  املعتقل،  اإدماج  اإعادة  عرقلة  �ساأنها  من  املرا�سلة  طبيعة 

نظام واأمن املوؤ�س�سة. 

يتعر�ص لتدبري تاأديبي، دون الإخالل بالعقوبات الزجرية، املعتقلون الذين 

ي�ستغلون حقهم يف املرا�سلة، ل�سياغة ر�سائل تت�سمن �سبا اأو قذفا اأو و�ساية 

كاذبة اأو اإهانات اأو تهديدات. 

املادة 91

ح�سب  �سخ�ص  لأي  الر�سائل  توجيه  الحتياطيني،  للمعتقلني  ميكن 

اختيارهم، وتلقيها من اأي �سخ�ص، مع مراعاة التعليمات املخالفة ال�سادرة 

عن اجلهة الق�سائية املكلفة بالتحقق. 
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املادة 92

مراعاة  املراقبة، مع  اأجل  ال�سادرة من  اأو  الواردة  املرا�سالت  تقراأ جميع 

مقت�سيات املواد 93 و 94 و 97 من هذا القانون.

عالوة على ذلك، تبلغ الر�سائل ال�سادرة عن املعتقلني الحتياطيني، اإىل 

ال�سلطة الق�سائية املخت�سة.

ميكن حجز الر�سائل املخالفة للمقت�سيات التنظيمية املعمول بها. 

املادة 93

املعتقل  ر�سائل  ال�سابقة،  املادة  يف  اإليها  امل�سار  للمراقبة  تخ�سع  ل 

الر�سائل  وكذا  مغلق،  ظرف  يف  اإىل حماميه  منه  املوجهة  الحتياطي 

املبعوثة اإليه من حماميه. 

اإذا كان هناك داع لل�سك يف اأنها موجـهة فعال للمحامي، اأو مبعوثا بها 

من قبله، ت�سلم دون فتحها اإىل النيابة العامة. 

يخرب مدير ال�سجن املحامـي بتلك الر�سالة.

ال�سفة  على  للتعرف  ال�رشورية  البيانات  كل  الظرف  يحمل  اأن  يجب 

والعنوان املهني للمر�سل اأو املر�سل اإليه.

ت�رشي نف�ص املقت�سيات على املحامي الذي �سبق له اأن اآزر املدان اأثناء 

املحاكمة، �رشيطة اإثبات ذلك ملدير املوؤ�س�سة. 

املادة 94

ميكن الرتخي�ص للمحامي، مبرا�سلة املدان الذي مل ي�سبق له اأن اآزره اأثناء 

املحاكمة وتخ�سع الر�سائل يف هذه احلالة ل�رشوط املراقبة املن�سو�ص عليهـا 

يف املادة 92 اأعاله. 

يجب يف هذه احلالة على املحامي الذي يرغب يف ا�ستفادة مرا�سلته من 

املقت�سيات املن�سو�ص عليها يف املادة 93 اأعاله، اأن يقدم طلبا بذلك ملدير 

املوؤ�س�سة، واأن يرفقه ب�سهادة م�سلمة من النيابة العامة، التي يوجد بها مقر 

عمله، تبني اأن �رشية الت�سال تربرها طبيعة املو�سوع. 
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املادة 95

وذلك  ت�سليمهم،  انتظار  فـي  والأجانب  املحامني  بني  املرا�سلة  تتبادل 

�سمن ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف املادة 93 من هذا القانون. 

املادة 96

ميكن للزوار امل�سار اإليهم يف املادة 75 مرا�سلة املعتقلني الذين يهتمون 

بهم، يف ظرف غري مغلق وبدون ترخي�ص م�سبق.

املادة 97

اأظرفة  يف  ر�سائل  املوؤ�س�سة،  ملدير  ي�سلموا  اأن  املعتقلني  جلميع  ميكن 

خمتومة، موجهة اإىل وزير العدل اأو اإىل مدير اإدارة ال�سجون اأو اإىل ال�سلطات 

الق�سائية اأو اإىل ال�سلطات الإدارية املوؤهلة ملراقبة املوؤ�س�سات ال�سجنية.  

وعلى املدير اأن يبادر اإىل اإر�سالها اإىل اجلهة املعنية بدون تاأخري ودون 

فتحها، خالفا ملقت�سيات املادة 92.

تقيد هذه الر�سائل يف �سجل معد لهذه الغاية. 

الفرع الثالث: �سكايات املعتقلني

املادة 98 

للمعتقلني اأن يتقدموا بتظلماتهم اإىل مدير املوؤ�س�سة، اأو اإىل مدير اإدارة 

ال�سجون وال�سلطات الق�سائية وجلنة املراقبة الإقليمية املن�سو�ص عليها فـي 

قانون امل�سطرة اجلنائية، اإما �سفويا اأو كتابة.

ال�سلطات  طرف  من  اإليهم  ال�ستماع  طلب  تقدمي  للمعتقلني  ميكن 

الإدارية اأو الق�سائية، مبنا�سبة الزيارات اأو التفتي�ص، وتتم هذه املقابلة حتت 

هذه  تقرر  مل  ما  احلديث،  �سماع  معه  ي�ستطيع  ل  مبكان  عون  اأنظار 

ال�سلطات ال�ستغناء عن ح�سور العون.

يجب درا�سة ال�سكايات، واتخاذ الإجراءات الالزمة.
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املادة 99

مينع على املعتقلني اأن يتفقوا على تقدمي مطالب جماعية، ويتعر�ص من 

قام منهم بذلك لتدابري تاأديبية.

الباب ال�سابع: تدبري اأموال املعتقلني والعناية بهم

الفرع الأول :  تدبري اأموال املعتقلني

املادة 100

ل ميكن اأن يحتفظ املعتقل بنقود اأو جموهرات اأو اأ�سياء قيمة. 

املادة 101

مت�سك املوؤ�س�سة ال�سجنية ح�سابا ا�سميا، ت�سجل فيه املبالغ املالية اخلا�سة 

باملعتقلني. 

التي كانت يف حوزته  املبالغ  الر�سمي للمعتقل،  ت�سجل فورا باحل�ساب 

عند دخوله اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية وي�سلم له و�سل عند ذلك.

ل ميكن لإدارة املوؤ�س�سة، اأن متتنع من الحتفاظ باملبالغ املالية ب�سبب اأهميتها.

اإذا تعلق الأمر بعملة اأجنبية، فيجب حتويلها اإىل العملة الوطنية طبقا 

للن�سو�ص اجلاري بها العمل.

تدون باحل�ساب ال�سمي للمعتقل، جميع املبالغ التي تدخل حل�سابه اأو 

تخ�سم منه، خالل فرتة اعتقاله، مبا فيها املبالغ املن�سو�ص عليها يف املادة 

105 بعده، وذلك وفقا للمقت�سيات اجلاري بها العمل.

املادة 102

يحتفظ املعتقل بحقه يف ت�سيري ممتلكاته املوجودة خارج املوؤ�س�سة، كما 

يحتفظ بحق الت�رشف يف اأمواله امل�سجلة يف ح�سابه ال�سمي، مع اإمكانية 

حتويلها خارج املوؤ�س�سة، وذلك يف حدود اأهليته املدنية، ما عدا اإذا كانت 

هذه الأموال مو�سوع م�سادرة اأو حجز ق�سائي.
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اإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي، فاإن ت�سيري اأمواله اأو حتويلها خارج 

املوؤ�س�سة، يخ�سع اإىل اإذن ال�سلطة الق�سائية املكلفة بالق�سية.

ل ميكن للمعتقل الت�رشف يف ح�سابه ال�سمي، لق�ساء اأغرا�سه ال�سخ�سية 

داخل املوؤ�س�سة، اإل يف احلدود امل�سموح بها من طرف اإدارة ال�سجون. 

غري اأنه ل يتم ت�سيري اأموال املعتقل املوجودة خارج املوؤ�س�سات ال�سجنية 

اإل بوا�سطة وكيل اأجنبي عن اإدارة ال�سجون. 

املادة 103

من  جنائية،  بعقوبة  عليه  املحكوم  املعتقل  القانوين،  احلجر  مينع  ل 

احلدود  �سمن  املذكور،  ال�سمي  بح�سابه  املودعة  اأمواله  يف  الت�رشف 

له ر�سيده مبا�رشة عند  وي�سلم  ال�سجون،  اإدارة  بها من طرف  امل�سموح 

الإفراج عنه.

املادة 104

كل عقد يتطلب اإبرامه ح�سور موثق اأو عدول اأو القيام بامل�سادقة على 

التوقيع، يجب اأن ينجز يف جميع الأحوال داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية من غري 

حاجة اإىل نقل املعتقل، وذلك بعد احل�سول على اإذن من النيابة العامة التي 

تقع يف دائرتها املوؤ�س�سة ال�سجنية.

اإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي، فاإن الخت�سا�ص يف ت�سليم الإذن 

يكون لل�سلطة الق�سائية املكلفة بالق�سية.

املادة 105

اإىل  منتجة  خدمة  ميار�سون  الذين  للمعتقلني  املمنوحة  املكافاأة  تق�سم 

ق�سمني مت�ساويني :

1. ق�سط احتياطي يحتفظ به لي�سلم اإىل املعتقل عند الإفراج عنه؛ 

2. ق�سم قابل للت�رشف.

الق�سط  من  مبلغ  بتحويل  ملعتقل  يرخ�ص  اأن  املوؤ�س�سة،  ملدير  ميكن 

الحتياطي اإىل الق�سط القابل للت�رشف، اإذا اقت�ست ذلك �رشورة ملحة. 
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املادة 106

ميكن للمعتقل اإبداء رغبته يف فتح دفرت �سخ�سي ب�سندوق التوفري، 

لتودع فيه اأمواله القابلة للت�رشف، اأو ليودع فيه الق�سط الحتياطي.

يحتفظ مقت�سد املوؤ�س�سة بهذه الدفاتر، وي�سلمها لأ�سحابها عند الإفراج 

عنهم.

يف  عليها  املن�سو�ص  ال�رشوط  لنف�ص  املودعة  املبالغ  �سحب  يخ�سع 

املادتني 102 و105 اأعاله.

املادة 107

ملدير املوؤ�س�سة �سالحية القيام تلقائيا، باقتطاع مبلغ من الق�سط القابل 

املادية  لتعوي�ص اخل�سائر  للمعتقل، وذلك  ال�سمي  للت�رشف من احل�ساب 

املحدثة من طرفه، وتودع هذه القتطاعات باخلزينة العامة.

التي يعرث عليها لدى املعتقل  العامة، املبالغ  حتجز وتودع يف اخلزينة 

اأثناء وجوده باملوؤ�س�سة، مع مراعاة مقت�سيات املادة 101.

يخبـر مدير املوؤ�س�سـة ال�سلطات الق�سـائية، باملبـالغ املالية اأو الأ�سياء التي 

ب�سبب  كانت  اإذا  اإليه،  اأر�سلت  اأو  بحوزته،  وجدت  اأو  املعتقل،  اأح�رشها 

طبيعتها اأو اأهميتها اأو م�سدرها مثرية لل�سبهات.

املادة 108

يتكفل مقت�سد املوؤ�س�سة ال�سجنية، حتت املراقبة الفعلية ملديرها، بحفظ 

وحرا�سة الأ�سياء والأموال التي كانت بحوزة املعتقل عند اعتقاله، اأو التي 

تتو�سل بها املوؤ�س�سة حل�سابه، اأو التي تنتج عن عمله.

املوؤ�س�سة  بحوزة  املوجودة  الأ�سياء  ت�سليم  يطلب  اأن  للمعتقل  يحق 

ال�سجنية اإىل عائلته اأو للغري، ما مل تكن مو�سوع حجز اأو م�سادرة.

املادة 109

�سيء،  اأي  �سياع  حالة  تعوي�ص يف  لذوي حقوقه،  اأو  للمعتقل  يوؤدى 

تكفلت املوؤ�س�سة بالحتفاظ به.
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املادة 110

والأدوات  والأ�سلحة  ال�سامة  املواد  الق�سائية،  لل�سلطة  وت�سلم  حتجز 

اخلطرية، وجميع الأ�سياء املمنوعة.

املادة 111

يت�سلم كل معتقل عند الإفراج عنه، املبالغ املرتتبة عن ت�سفية ح�سابه 

التي تثبت  الوثائق  له عند القت�ساء  اإبراء، وت�سلم  ال�سمي وذلك مقابل 

اأداء الغرامات املالية.

ت�سلم للمعتقل كذلك، املجوهرات والأ�سياء واملالب�ص والأمتعة ال�سخ�سية 

ت�سلم  فاإنها  ت�سلمها،  من  بالأمر �رشاحة  املعني  امتنع  واإذا  اإبراء.  مقابل 

لإدارة الأمالك املخزنية.

املادة 112

املالية،  باملبالغ  املعتقل،  حقوق  ذوي  طرف  من  املطالبة،  تتم  مل  اإذا 

وباملجوهرات والأ�سياء واملالب�ص والأمتعة ال�سخ�سية، بعد �سنة واحدة من 

املبالغ  املعتقل ومبا تركه من ودائع باملوؤ�س�سة، فاإن  اإخبارهم بوفاة  تاريخ 

املالية، تودع باخلزينة العامة، يف حني ت�سلم باقي الأ�سياء لإدارة الأمالك 

املخزنية. ويعترب الإيداع والت�سليم اإبراء.

تخرب النيابة العامة بهذه الإجراءات. 

تطبق نف�ص الإجراءات،  بعد م�سي �ستة اأ�سهر اإذا تعلق الأمر مبعتقل 

هرب من اإحدى املوؤ�س�سات ال�سجنية، ما مل يلق عليه القب�ص. 

الفرع الثاين: العناية باملعتقل 

املادة 113

يجب اأن يتم العتقال يف ظروف مالئمة لل�سحة وال�سالمة، �سواء فيما 

يتعلق بتهيئة البنايات و�سيانتها اأو ب�سري امل�سالح القت�سادية اأو بتنظيم 
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العمل وكذا بتطبيق قواعد النظافة ال�سخ�سية ومبمار�سة متارين الريا�سة 

البدنية مع تغذية متوازنة.

املادة 114

يجب اأن ت�ستجيب حمالت العتقال ول�سيما املخ�س�سة منها لالإقامة، 

ملتطلبات ال�سحة والنظافة، مع اأخذ املناخ بعني العتبار، وخـا�سة ما يتعلق 

والإنارة  والتدفئة  معتقل  لكل  املخ�س�سة  الدنيا  وامل�ساحة  الهوائي  باحليز 

والتهوية.

املادة 115

ا�ستعمال  من  جزء  للموؤ�س�سة  الداخلي  القانون  يخ�س�ص يف  اأن  يجب 

اإذا كـانوا ل  الريا�سية، خـا�سة  التمارين  باملعتقلني، ملمار�سة  املتعلق  الزمن 

ي�ستغلون عادة خارج املوؤ�س�سة. 

املادة 116

تخ�س�ص لكل معتقل جولة يومية يف الهواء الطلق، اأو يف ال�ساحـة اأو 

يف فناء ال�سجن، ما مل يعف من ذلك لأ�سباب �سحية، اأو كان يزاول اأ�سغال 

مهنية خارج املوؤ�س�سة.

ل تقل اجلولة اليومية عن �ساعة واحدة.

املادة 117

املوؤ�س�سات  جميع  داخل  والريا�سة  البدنية  للرتبية  ح�س�ص  تخ�س�ص 

ال�سجنية التي ميكن اأن تنظم فيها هذه الأن�سطة.

مينع من هذه احل�س�ص، املعتقلون ال�سادر يف حقهم تدبري الو�سع يف 

زنزانة التاأديب.

ميكن ملدير املوؤ�س�سة منع اأي معتقل من هذه احل�س�ص لأ�سباب تتعلق 

بالنظام والأمن.
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املادة 118

ميكن جلميع املعتقلني، �رشاء موؤن واأ�سياء �رشورية، زيادة على وجباتهم 

العادية، من الق�سط املايل القابل للت�رشف، يف حدود ما هو مرخ�ص به، ما 

مل يحرموا من ذلك مبوجب تدبري تاأديبي.

تباع الأ�سياء واملوؤن بال�سعر املتداول يف ال�سوق وي�سعر به املعتقلون م�سبقا.

املادة 119

ميكن للمعتقلني اأن يطلبوا التو�سل مبوؤن اإ�سافية ومالب�ص اأو يت�سلموها، 

�سمن ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف النظام الداخلي، ما مل يتقرر منعهم من 

ذلك مبوجب تدبري تاأديبي. 

الفرع الثالث: العناية الروحية والفكرية

املادة 120

ممار�سة ال�سعائر الدينية م�سمونة لكل معتقل، وعلى املوؤ�س�سة اأن توفر 

له الإمكانيات التاأهيلية والإطار املالئم، كما عليها اأن ت�سمح له بالت�سال 

باملمثل املوؤهل لذلك دينيا.

املادة 121

الإبداع الفني والفكري م�سمون لكل معتقل.

املادة 122

نفقته،  بال�سحف واملجالت والكتب، على  التو�سل  يحق لكل معتقل 

وذلك بعد املراقبة املعمول بها. 

الباب الثامن: اخلدمات ال�سحية 

الفرع الأول : مقت�سيات عامة

املادة 123

تتوفر كل موؤ�س�سة �سجنية، بالإ�سافة اإىل م�ساعدين طبيني، على طبيب 

واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها اإما ب�سفة دائمة اأو ب�سفة منتظمة. 
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باقرتاح من  اأو مب�ساعدين طبيني  باأطباء متخ�س�سني  ال�ستعانة  تتم 

طبيب املوؤ�س�سة، وذلك لتقدمي م�ساعدتهم لفح�ص وعالج املعتقلني.  

املادة 124

تخ�سع املوؤ�س�سات ال�سجنية للمراقبة، من طرف الطبيب الرئي�سي للعمالة 

اأو الإقليم،  وللتفتي�ص من طرف امل�سلحة ال�سحية التابعة لإدارة  ال�سجون. 

املادة 125 

 تتوفر كل موؤ�س�سة �سجنية على م�سحة.

جتهز هذه امل�سحة تبعا لأهمية املوؤ�س�سة ال�سجنية واخت�سا�سها، على 

القطاع  مب�ستو�سفات  موجود  هو  عما  من جتهيزات،  بها  ما  يقل  ل  اأن 

ومن  للمر�سي،  املنا�سبة  والإ�سعافات  العالجـات  تقدمي  من  للتمكن  العام، 

تخ�سي�ص نظام مالئم حلاجيات املعاقني، وامل�سابني باأمرا�ص مزمنة، ومن 

عزل امل�سابني باأمرا�ص معدية.

تهياأ حمالت لإجراء  الفحو�ص الطبية واأخرى لل�سيدليات. 

يجب اأن تكون الأطر ال�سحية العاملة باملوؤ�س�سات ال�سجنية اأو الأحياء 

املخ�س�سة للن�ساء من الإناث.

اإذا تعذر ذلك، فال ميكن القيام بالفحو�ص والعالجات اإل بح�سور مراقبة. 

املادة 126

ي�ستفيد املعتقلون املر�سى، بناء على التعليمات الطبية من ظروف اعتقال 

ومن نظام غذائي منا�سبني ملا ت�ستلزمه حالتهم ال�سحية.

املادة 127

مع  احلال  اقت�سى  واإذا  الطبيب،  مع  بتن�سيق  املوؤ�س�سة  مدير  يتخذ 

اأو  الأوبئة  من  للوقاية  ال�رشورية  التدابري  كل  املحلية،  الإدارية  ال�سلطات 

املر�سى  با�ست�سفاء  يتعلق  ما  وخ�سو�سا  ملحاربتها  اأو  املعدية  الأمرا�ص 

واحلجر ال�سحـي وتطهـري املحالت والأمتعة والأفر�سة.
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يجب الإ�سعار بجميع احلالت املر�سية، التي يلزم الت�رشيـح بها، تبعا 

للقانون املعمول به، وطبقا لل�رشوط التنظيمية.  

املادة 128

حتفظ نتائج الفحو�ص الطبية بامللف الطبي للمعتقل.  

الفرع الثاين: مهام اأطباء املوؤ�س�سات ال�سجنية 

املادة 129

املعتقلني  بال�سهر على �سحة  املكلف  املوؤ�س�سة،  يقوم طبيب  اأن  يجب 

البدنية والعقلية بفح�ص ي�سمل :

- املعتقلني اجلدد باملوؤ�س�سة؛ 

- املعتقلني الذين اأ�سعروا مبر�سهم اأو الذين �رشحوا بذلك؛ 

- املعتقلني املو�سوعني بزنزانة التاأديب اأو املو�سوعني يف العزلة؛ 

- املعتقلني الذين �سيتم ترحيلهم؛ 

- املعتقلني املوجودين بامل�سحة؛ 

- املعتقلني الذين طالبوا لأ�سباب �سحية، باإعفائهم من اأي ن�ساط 

مهني، اأو ريا�سي اأو بتغيري املوؤ�س�سة.

اإذا تبني للطبيب، اأن �سحة املعتقل البدنية اأو العقلية عر�سة للخطر، 

ب�سبب نظام العتقال، فاإنه ي�سعر كتابة بذلك مدير املوؤ�س�سة، الذي يجب 

عليه اتخاذ التدابري املوؤقتة الالزمة. ويخرب بدوره مدير اإدارة ال�سجون. 

ال�سلطة  اأي�سا  يخرب  اأن  فعليه  احتياطي،  مبعتقل  الأمر  تعلق  واإذا 

الق�سائية املخت�سة. 

املادة 130

يتعني على الطبيب كذلك :
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ال�سهر على مراقبة التغذية ونظافة املوؤ�س�سة؛  −

ال�سهر على تطبيق القواعد املتعلقة بعزل املر�سى طريحي الفرا�ص،  −

الأمر  العقلية، وعند القت�ساء  املعدية والأمرا�ص  الأمرا�ص  وذوي 

باإيداعهم بامل�سحة، اأو نقلهم اإىل فرع �سحي متخ�س�ص مبوؤ�س�سة 

�سجنية اأخرى اأو الأمر با�ست�سفائهم؛ 

اقرتاح ا�ست�سفاء املر�سى املفرج عنهم الذين يتعذر عليهم لأ�سباب  −

�سحية اللتحاق ب�سكناهم؛ 

الأمر باإجراء  الفحو�ص لدى اأطباء متخ�س�سني؛  −

حتديد املاآل املنا�سب بخ�سو�ص الأدوية املوجودة بحوزة املعتقلني  −

اأو املوجهة اإليهم من خارج املوؤ�س�سة،

اإجناز �سهادة الوفاة يف حالة حدوثها داخل املوؤ�س�سة؛  −

بها  − القوانني اجلاري  املن�سو�ص عليها يف  الطبية  ال�سواهد  ت�سليم 

العمل عند وقوع حادثة �سغل اأو مر�ص مهني اأو حادث جرمي؛ 

ت�سليم �سواهد طبية للمعتقلني، وعند موافقتهم ال�رشيحة، لعائالتهم  −

اأو ملحاميهم؛ 

ت�سليم �سواهد طبية تخ�ص احلالة ال�سحية للمعتقلني، كلما طلب  −

منهم ذلك لإدارة  ال�سجون اأو لل�سلطة الق�سائية املخت�سة، تت�سمن 

املعلومات ال�رشورية لتوجيههم ومعاملتهم داخل املوؤ�س�سة ورعايتهم 

بعد الإفراج عنهم.

املادة 131

يف حالة اإ�رشاب معتقل عن الطعام، يخرب بذلك مدير اإدارة ال�سجون 

وعائلة املعتقل كما تخرب ال�سلطة الق�سائية، اإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي.

للخطر  اأ�سبحت حياته معر�سة  اإذا  التغذية  املعتقل على  اإجبار  ميكن 

وذلك بناء على تعليمات الطبيب وحتت مراقبته.
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املادة 132

مينع اإخ�ساع املعتقلني لتجارب طبية اأو علمية.

املادة 133

ل ميكن التربع بالدم من طرف املعتقلني املتطوعني، اإل داخل املوؤ�س�سة 

ال�سجنية وبعد موافقة مدير اإدارة ال�سجون.

املادة 134

اأجل  من  التقني  براأيه  ويديل  للمعتقلني  الطبي  امللف  الطبيب  يكون 

ت�سنيفهم وتوزيعهم. 

املادة 135

مي�سك �سجل خا�ص بامل�سحـة ت�سجل به تعليمات الطبيب.

يجب التاأ�سري على هذا ال�سجل من طرف الأطباء املفت�سني، اأثناء قيامهم 

بتفقد املوؤ�س�سة.

العالجـات  باإعطاء  الطبيب،  مراقبة  حتت  الطبيون،  امل�ساعدون  يقوم 

املو�سوفة من طرفه. 

الفرع الثالث: ال�ست�سفاء

املادة 136

يجب اأن يودع املعتقلون باأقرب م�ست�سفي   كلما ارتاأى طبيب املوؤ�س�سة 

اأن العالجات ال�رشورية ل ميكن اإعطاوؤها بعني املكان، اأو يف حالة اإ�سابتهم 

باأمرا�ص وبائية.  

يفح�ص  اأن  م�سوؤوليته،  حتت  امل�سلحة،  رئي�ص  الطبيب  على  يتعني 

املعتقل من اأجل التاأكد من �رشورة بقائه بامل�ست�سفى. وي�سدر اأمرا باإرجاعه 

اإىل ال�سجن يف اأي وقت تبني فيه اأن املعتقل ميكن معاجلته داخل ال�سجن. 
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اإل  املعتقلني مب�سحات خ�سو�سية، ولو على نفقتهم،  اإيداع  ل ميكن 

مبوافقة وزير العدل.

ت�رشي نف�ص املقت�سيات املن�سو�ص عليها فـي الفقرة الثانية اأعاله على 

الطبيب مدير امل�سحة اخل�سو�سية. 

املادة 137

اإدارة  بذلك  وت�سعر  تعليمات طبية،  بناء على  اإل  ال�ست�سفاء،  يتم  ل 

ال�سجون، قبل نقل املعتقل املري�ص. واإذا تعلق الأمر مبعتقل احتياطي، تعني 

كذلك اإ�سعار ال�سلطة الق�سائية املخت�سة.

يف حالة ال�ستعجال، يتم الإ�سعار بعد اإجناز ال�ست�سفاء. 

يجب على مدير املوؤ�س�سة، اإعطاء املعلومات الكافية لل�سلطة املعنية، 

ق�سد متكينها من اتخاذ الإجراءات الالزمة خلفر وحرا�سة املعتقل نزيل 

من  عامة،  وب�سفة  الدرك،  اأو  ال�رشطة  م�سالح  بوا�سطة  امل�ست�سفى، 

املعتقل  �سخ�سية  اأخذ  مع  حـادث،  اأي  مبنع  الكفيلة  التدابري  حتديد 

بعني العتبار.

اأو  عقوبتهم  لتنفيذ  موا�سلة  بامل�ست�سفي  املودعون  املعتقلون  يعترب 

العتقال  نظام  احلالة  هذه  حقهم يف  ويطبق يف  الحتياطي،  اعتقالهم 

باملوؤ�س�سات ال�سجنية. 

ترفع حالة العتقال، اإذا انتهت مدة العقوبة اأثناء ا�ست�سفاء املعتقل.

الفرع الرابع: الولدة اأثناء فرتة العتقال والحتفاظ بالأبناء �سغار ال�سن

 املادة 138

اإذا متت الولدة داخل املوؤ�س�سة، ي�رشح بذلك اإىل امل�سلحة املكلفة باحلالة 

املدنية من طرف مدير املوؤ�س�سة اأو العون املكلف بامل�سلحة الجتماعية.

ي�سار بعقد الولدة اإىل عنوان املوؤ�س�سة دون ذكر ا�سمها اأو الإ�سارة اإىل 

اعتقال الأم. 



111

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

ا�ستثنائية  رخ�سة  منحها  الو�سع، ميكن  اأهبة  على  املعتقلة  كانت  اإذا 

طبقا للمادة 46 اأعاله. 

املادة 139 

املوؤ�س�سة  داخل  اأمهاتهـم  ي�ساحبون  الذين  الأطفال  قبول  ميكن  ل 

ال�سجنية، اإل باملوافقة الكتابية لل�سلطة الق�سائية املخت�سة. 

ميكن اإبقاء الأطفال �سحبة اأمهاتهم، حتى بلوغهم �سن الثالثة، اإل اأنه 

ميكن بناء على طلب الأم، متديد هذا احلد مبوافقة وزير العدل، اإىل �سن 

اخلام�سة.

تتكفل امل�سلحة الجتماعية، قبل ف�سل الطفل عن اأمه، بدرا�سة اإمكانية 

و�سعه بجهة تعتني برتبيته، �رشيطة موافقة من له حق احل�سانة.

الباب التا�سع: مقت�سيات ختامية 

املادة 140

والتعليمات  الأنظمة  ومراعاة  تطبيق  يف  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  ت�ستمر 

ال�سادرة اإليها �سابقا، ما مل تتعار�ص ومقت�سيات هذا القانون، يف انتظار 

�سدور الن�سو�ص التطبيقية املتعلقة به. 

املادة 141

تن�سخ جميع املقت�سيات املخالفة لهذا القانون وخ�سو�سا :

- الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 25 من جمادى الأوىل 1333 11 

اأبريل 1915( املتعلق بتنظيم ال�سجون والن�سو�ص املغرية له؛ 

- الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 28 من حمرم 1349 26 يونيو 1930( 

احلامل لتنظيم م�سلحة ال�سجون املعدة لالعتقال اجلماعي؛ 

- الظهري ال�رشيف ال�سادر بتاريخ 33 من �سعبان 1361 10 �سبتمرب 

�سابقا  ال�سمالية  باملنطقة  ال�سجنية  امل�سالح  نظام  على  امل�سادق   )1942

والن�سو�ص املغرية له وجعله �ساري املفعول.
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تنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية

مر�سوم رقم 2.00.485 �سادر يف 6 �سعبان 1421 3 نوفمرب 2000، 

 حتدد مبوجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 

املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية 

الوزير الأول؛ 

املوؤ�س�سات  وت�سيري  بتنظيم  املتعلق   23.98 رقم  القانون  على  بناء 

ال�سجنية ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.99.200بتاريخ 13 من 

جمادى الأوىل 1420 25 اأغ�سط�ص 1999(.

وباقرتاح من وزير العدل؛ 

وبعد درا�سة امل�رشوع يف املجل�ص الوزاري املجتمع يف 21 من رجب 

1421 19 اأكتوبر 2000 (، ر�سم ما يلي: 

الباب الأول : واجبات املوظفني ومهام املراقبة والإطالع على الأحوال 

الفرع الأول : اإدارة املوؤ�س�سات ال�سجنية 

املادة 1

ت�سند اإدارة كل موؤ�س�سة �سجنية اإىل مدير ي�سهـر على ت�سيري وتن�سيق 

جميع اأن�سطتها. ويكون املدير م�سوؤول ب�سفة خـا�سة عن قانونية العتقال، 

وعن الأمن والنظام والن�سباط داخل املوؤ�س�سة وعن املحافظة على الذخرية 

اخلا�سة  القيمة  والأ�سياء  الأموال  تدبري  وعن  وا�ستعمالهما،  وال�سالح 

باملعتقلني وعن تطبيق املناهـج الإ�سالحية داخل املوؤ�س�سة.
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الفرع الثاين: ان�سباط املوظفني

املادة 2

يتحلوا بخ�سال حميدة  اأن  ملهامهم  اأدائهم  اأثناء  املوظفني  يجب على 

بال�سكل الذي يفر�ص احرتامهم على املعتقلني، ويجعلهم يوؤثرون فيهم تاأثريا 

ح�سنا.

املوؤ�س�سات  داخـل  املوظفني  لكافة  بالن�سبة  الر�سمي  الزي  ارتداء  يجب 

ال�سجنية ما مل تكن هناك مقت�سيات خمالفة. وحتدد مكوناته و�سكله 

بقرار �سادر عن وزير العدل. 

اأو كتابة من  اأو قول  اأو ت�رشف  املوظفني جتنب كل فعل  يجب على 

�ساأنها امل�ص باأمن ونظام املوؤ�س�سات وبالتقدير الواجب لهم ب�سفتهم ممثلني 

لل�سلطة العمومية. ويتعني عليهم يف جميع الأحوال التعاون فيما بينهم 

كيفما كانت طبيعة املهام املوكولة اإليهـم. 

املادة 3

ب�رشف النظر عن اللتزامات املفرو�سة مبقت�سى القوانني اجلنائية وقانون 

الوظيفة العمومية والن�سو�ص اخلا�سة ملوظفي اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، 

حمالت  بولوج  لهم  املرخ�ص  الأ�سخا�ص  كل  وعلى  املوظفني  على  مينع 

العتقال، حتت طائلة عقوبات تاأديبية ح�سب نوعية وخطورة كل خمالفة، 

القيام مبا يلي :

- ا�ستعمال العنف �سد املعتقلني؛ 

- خماطبة املعتقلني باألفاظ مهنية اأو بذيئة؛ 

- مزاولة العمل يف حالة �سكر اأو حتت تاأثري مواد خمدرة؛ 

- النوم اأثناء العمل اأو مغادرة مركز العمل؛ 

- التخلي عن ال�سالح اأو تركه دون حرا�سة؛ 

- تكليف املعتقلني مبهام خارجة عن الأ�سغال العامة؛ 
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- قبول اأي هدية اأو امتياز اأو وعد ب�سفة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة من 

املعتقلني اأو ذويهم؛ 

- القيام باأي خدمة حل�ساب املعتقلني اأو باأي بيع اأو �رشاء اأو مقاي�سة 

كيفما كانت؛ 

- ت�سهيل كل و�سائل ات�سال النزلء مع بع�سهم اأو مع غريهم ب�سفة غري 

قانونية اأو التغا�سي عن ذلك؛ 

- اإدخال اأو اإخراج اأو اإي�سال اأ�سياء اأو مواد كيفما كانت دون خ�سوعها 

لل�رشوط املن�سو�ص عليها قانونا اأو ت�سهيل ذلك اأو التغا�سي عنه؛ 

و�سائل  ب�ساأن  املعتقلني  على  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  ب�سفة  التاأثري   -

دفاعهم اأو يف اختيار حماميهم، وب�سفة 

- عامة التدخل يف �سوؤونهم الق�سائية؛ 

- اإي�سال معلومات لأ�سخا�ص غري موؤهلني قانونيا لهذه الغاية حول امل�ساطر 

و�سري  وتنظيم  املوؤ�س�سة  اأمن  وجهاز  املعتقلني،  وهويات  وملفات  اجلارية 

م�ساحلها.

املادة 4

يجب على املوظفني معاملة ال�سجناء معاملة ح�سنة تقوم على امل�ساواة 

وبدون متييز.

الفرع الثالث: دخول املوؤ�س�سات ال�سجنية 

املادة 5

بولوج حمالت العتقال  امل�سلحة  اأجنبي عن  ل ي�سمح لأي �سخ�ص 

القانون ويف هذا  قي  املن�سو�ص عليها  وال�سكليات  ال�رشوط  مراعاة  دون 

املر�سوم اأو يف الن�سو�ص املطبقة له.
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املادة 6

عالوة على الأ�سخا�ص امل�سموح لهم بولوج املوؤ�س�سات من طرف مدير 

اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، يحق للمكلفني مبهام املراقبة الآتي ذكرهم 

دخول املوؤ�س�سات ال�سجنية :

الوكيل العام للملك اأو نوابه ووكيل امللك اأو نوابه وق�ساة التحقق . 1

طبقا  تكميلي  ببحث  للقيام  املنتدبون  والق�ساة  الأحداث  وق�ساة 

للمقت�سيات املن�سو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية؛ 

مفت�سو املالية املكلفون مبراقبة ت�سيري احل�سابات؛ . 2

جلنة املراقبة اأو الأ�سخا�ص املنتدبون من طرفها. . 3

املادة 7

مع  التحدث  ال�سابقة  املادة  اإليهم يف  امل�سار  واملوظفني  للق�ساة  ميكن 

عن  عربوا  واإذا  العتقال،  لفتح حمالت  العادية  الأوقات  خالل  ال�سجناء 

رغبتهم يف التحدث مع املعتقل على انفراد تعني على املوظفني البتعاد 

اإىل م�سافة ل يتاأتى لهم معها ال�سماع. 

حالة  ويف  ا�ستثنائية  ب�سفة  اأعاله  املذكورين  واملوظفني  للق�ساة  ميكن 

ال�ستعجال، زيارة املعتقلني خارج الأوقات العادية لفتح حمالت العتقال 

بعد موافقة مدير املوؤ�س�سة.

املادة 8

يحق ل�سباط ال�رشطة الق�سائية العاملني مبوجب اإنابة ق�سائية اأو بناء 

املن�سو�ص  ال�رشوط  باملعتقلني وفق  العامة الت�سال  النيابة  على تعليمات 

عليها يف املادة ال�سابقة، وذلك بعد موافقة مدير املوؤ�س�سة.

املادة 9

يحق لالأعوان املكلفني بتبليغ وثيقة اأو مقرر ق�سائي الت�سال باملعتقلني 

مدير  بح�سور  الق�سائي  ال�سبط  مبكتب  التبليغ  ويتم  بالأمر.  املعنيني 

املوؤ�س�سة اأو من ينتدبه لهذه الغاية. 



116

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

الفرع الرابع: ال�سروط اخلا�سة لولوج املوؤ�س�سات والت�سال باملعتقلني 

املادة 10

ي�سمح لأع�ساء اجلمعيات ذات ال�سلة بالعمل الرتبوي، اأو الجتماعي، 

اأو احلقوقي والهيئات الدينية، باإقامة حفل اأو تخليد حدث وطني داخل 

املوؤ�س�سات ال�سجنية، بعد موافقة مدير اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج وفق 

ال�رشوط املحددة من طرفه. 

املادة 11

بدرا�سة  اأو ع�سو جمعية مهتمة  لكل �سخ�ص  اأن مينح  العدل  لوزير  ميكن 

خطط ومناهج اإعادة الرتبية رخ�سا خا�سة وا�ستثنائية لزيارة املوؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 12

يحدد مدير اإدارة ال�سجون كيفية الزيارات امل�سار اإليها يف املادة ال�سابقة 

اأعاله وذلك بالنظر اإىل طبيعتها ومدتها واملتطلبات الأمنية.

الباب الثاين: ال�سبط الق�سائي باملوؤ�س�سات ال�سجنية 

املادة 13

مت�سك كل موؤ�س�سة �سجنية بالإ�سافة اإىل �سجل العتقال وال�سجالت 

املن�سو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية، �سجالت من �ساأنها ت�سهيل 

�سري العمل مبكتب ال�سبط الق�سائي وهي على اخل�سو�ص :

1. �سجل املكرهني بدنيا؛ 

2. �سجل املعتقلني املارين؛ 

3. �سجل املعتقلني املفرج عنهم.  

املادة 14

يف  عليها  املن�سو�ص  والبطاقات  ال�سجالت  مناذج  العدل  وزير  يحدد 

القانون رقم 23.98 امل�سار اإليه اأعاله يف هذا املر�سوم.
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املادة 15

ال�رشوع يف  املوؤ�س�سة مبجرد  يجب الحتفاظ ب�سجل العتقال داخل 

العمل به ول ميكن اإخراجه.

اإما ق�سد �سبط  املوؤ�س�سة  العتقال خـارج  نقل بطاقة  اأنه ميكن  غري 

اعتقال �سخ�ص اأودع بامل�ست�سفي فور اإلقاء القب�ص عليه ول ميكن حينئذ 

نقله اعتبارا حلالته ال�سحية، واإما لالإفراج عن معتقل مودع بامل�ست�سفى. 

املادة 16

بالتعر�ص  املعتقلني  ت�رشيحات  بها  تدون  خا�سة  �سجالت  مت�سك 

وال�ستئناف والنق�ص.

تر�سل الت�رشيحات بالطعون حتت طي م�سمون اأو ت�سلم مبا�رشة مقابل 

اإبراء بكتابة ال�سبط باملحكمة التي اأ�سدرت احلكم املطعون فيه.

املادة 17

الق�سائي ملف �سخ�سي ي�ساحبه  يكون لكل معتقل مبكتب ال�سبط 

اإىل خمتلف املوؤ�س�سات التي قد ينقل اإليها.

ي�ستمل امللف ال�سخ�سي اإ�سافة اإىل اجلزء الق�سائي على اأجزاء اأخرى كالتايل:

- جزء يتعلق ب�سلوك املعتقل؛

- جزء يتعلق بحـالته ال�سحية؛

- جزء يتعلق بحالته الجتماعية؛

- جزء يتعلق براأي الإدارة ومالحظاتها.

املادة 18

لبع�ص  بالن�سبة  ت�ساعد على عملية اجلرد  اإحداث بطاقات خا�سة  ميكن 

املعتقلني وخـا�سة املقرتحة منهـم للعفو امللكي اأو لالإفراج املقيد اأو املمنوعني 

اإبعاد اأو ت�سليم، اأو الذين ميكن ترحيلهم  من الإقامة، اأو الأجانب مو�سوع 

اإىل بلدانهم الأ�سلية لق�ساء ما تبقى من عقوباتهم طبقا لالتفاقيات املربمة 

يف هذا ال�ساأن. 
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املادة 19

عند اإطالق �رشاح معتقل اأو وفاته جتمع خمتلف اأجزاء امللف ال�سخ�سي 

وترتب �سمن حمفوظات املوؤ�س�سة.

يحدد وزير العدل �رشوط الإطالع على املحفوظات وب�سفة عامة الإطالع 

على الوثائق املوجودة بحوزة مديرية اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج، وذلك 

مل�سلحة البحث العلمي.

املادة 20

اإذا اأ�سعر مدير املوؤ�س�سة بخرب موؤمل يتعلق باأحد املعتقلني، تعني عليه 

تبليغه اإياه باأ�سلوب يتحرى فيه اللباقة وح�سن التدبري مع اتخاذ الحتياطات 

الالزمة التي يفر�سها هذا الظرف. 

الباب الثالث: تنفيذ الأحكام 

الفرع الأول : ت�سنيف املدانني وتوزيعهم وتوجيههم

املادة 21

يعني مدير اإدارة ال�سجـون واإعادة الإدماج اأع�ساء جلنة الت�سنيف التي 

والتي  ال�سجنية،  املوؤ�س�سات  على  املدانني  وتوزيع  وتوجيه  بت�سنيف  تقوم 

عليها اأن تراعي املقت�سيات املن�سو�ص عليها يف املادة 29 من القانون املتعلق 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 22

على  اعتمادا  املوؤ�س�سات  على  املدانني  بتوزيع  الت�سنيف  جلنة  تقوم 

املعلومات املتوفرة لديها وامل�سمنة يف امللف اجلنائي للمعتقل.

اأو  املوؤ�س�سة  ميكن عند القت�ساء طلب معلومات خـا�سة من طبيب 

من ال�سلطات املحلية اأو م�سالح الأمن والدرك، اأو من امل�سالح الجتماعية. 

يقوم مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية كلما تعلق الأمر مبدان كان مو�سوع اإحدى 

التدابري التي تتخذ يف حق الأحداث، بطلب معلومات حول املالحظات املثارة 
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ب�ساأنه واملعاملة التي خ�ص بها، وذلك من لدن املوؤ�س�سة التي خ�سع فيها للتدبري 

املذكور. 

يجب اإر�سال هذه املعلومات اإىل مديرية اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج 

التي تقرر على �سوئها توجيههم. 

 ميكن اإعادة النظر يف توزيع املدانني خـالل تنفيذ العقوبة اإما تلقائيا اأو 

بطلب منهم اأو من عائالتهم اأو من الأ�سخا�ص الذين يهمهم اأمرهم، وذلك 

وكذا  املجتمع  يف  اإدماجهم  لإعادة  قابليتهم  مدى  اأو  ل�سلوكهم  اعتبارا 

ل�سنهم وحلالتهم ال�سحية، مبا يف ذلك حالة الإعاقة. 

الفرع الثاين: اأن�سطة املعتقلني

املادة 23

يجمع املدانون اأتناء النهار من اأجل مزاولة اأن�سطة مهنية، اأو بدنية، اأو 

ريا�سية وكذا للدرا�سة والتكوين والأن�سطة الثقافية اأو الرتفيهية.

املخ�س�سة  للح�سة  بالن�سبة  الزمني وخا�سة  التوزيع  يت�سمن  اأن  يجب 

الفكرية  موؤهالتهم  على  باحلفاظ  للمدانني  ي�سمح  ما  الأن�سطة  لهذه 

والنف�سية والبدنية وتنميتها وذلك بهدف اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

املادة 24

ل ميكن اإحداث اأي نوع من الأن�سطة والأعمال اإل برتخي�ص م�سبق 

من طرف مدير اإدارة ال�سجون بوزارة العدل.

املادة 25

العامة ومكتب  بالعمل يف احل�سابات  ال�سماح لأي معتقل  ل ميكن 

ال�سبط الق�سائـي اأو امل�سالح الطبية، كما ل ميكنه القيام باأي عمل يخوله 

�سلطة اأو ممار�سة التاأديب.

غري اأنه ميكن اإ�سناد بع�ص املهام للمعتقلني يف اإطار الأن�سطة املوجهة 

واملنظمة باملوؤ�س�سة حتت املراقبة الفعلية للموظفني. 
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املادة 26

م�سلحة  ذات  اأعمال  يف  املوؤ�س�سة  خارج  املعتقلون  ي�ستغل  اأن  ميكن 

عامة، ويخـتار هوؤلء املعتقلون بدقة من بني الذين يتوفرون على �سمانات 

كافية من اأجل احلفاظ على الأمن والنظام العام وذلك بالنظر ل�سخ�سيتهم 

ول�سوابقهم وارتباطاتهم العائلية و�سلوكهم داخل املوؤ�س�سة. 

الباب الرابع: الن�سباط والأمن باملوؤ�س�سات ال�سجنية

الفرع الأول : النظام الداخلي باملوؤ�س�سات

املادة 27

ل ميكن اإيداع املعتقلني مبحل العتقال املخ�س�ص لل�سنف الذي ينتمون 

اإليه اإل بعد اإمتام اإجراءات العتقال والتفتي�ص وتدابري النظافة و الوقاية.

املادة 28

يجب احلفاظ بحزم على النظام والن�سباط داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية 

دون جتاوز ما تتطلبه املحافظة على الأمن وح�سن التنظيم الذي يفر�سه 

العي�ص داخـل اجلماعة. 

املادة 29

�سلطة  لهم  الذين  املوظفني  لتوجيهات  المتثال  املعتقلني  على  يجب 

داخل املوؤ�س�سة، وذلك يف كل ما يتعلق بتنفيذ املقت�سيات املنظمة لل�سجون.

املادة 30

مينع على املعتقلني اإحداث ال�سو�ساء، وكل جتمع اأو جتمهر وكل ت�رشف 

فردي اأو جماعي من طبيعته اإحداث خلل يف ح�سن �سري النظام باملوؤ�س�سة.

املادة 31

مينع على املعتقلني كل تعامل مريب وكل مراهنة، وجميع الت�سالت 

ال�رشية اأو ا�ستعمال م�سطلحات متفق عليها.
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املادة 32

تعترب مكافاأة ت�سجيعية كل تدبري ميكن ملدير املوؤ�س�سة، اأن يجازي به 

كل معتقل متيز بح�سن �سلوكه اأو ب�سجاعته. 

الإدماج  اإعادة  عملية  نطاق  يف  الت�سجيعية  املكافاأة  هذه  تندرج 

املتعلقة  القواعد  تفر�سه  عما  تخرج  اأن  يجوز  ول  للمعتقل.  الجتماعي 

بالن�سباط وحفظ اأمن املوؤ�س�سة. 

املادة 33

ميكن اأن يرتتب عن ح�سن �سرية املعتقلني اقرتاحهم لتغيري نظام اعتقالهم 

اأو ترحيلهم اأو تر�سيحـهم لال�ستفادة من العفو اأو الإفراج ب�رشوط اأو ملنحهم 

رخ�ص اخلروج ال�ستثنائية.

امتيازات  املقبولة  احلدود  نطاق  يف  منحـهم  ذلك  جانب  اإىل  ميكن 

اإ�سافية تتعلق خا�سة بالزيارة واملرا�سلة والتو�سل مبوؤن اإ�سافية كمـا ميكن 

املبا�رشة  املراقبة  املهام حتت  بع�ص  املوظفني يف  مب�ساعدة  لهم  الرتخي�ص 

با�ستثناء تلك املهام املن�سو�ص عليها يف املادة 25 اأعاله.

املادة 34

ميكن الرتاجع اإما تلقائيا اأو باأمر من املدير العام لإدارة ال�سجون عن كل 

مقرر مينح المتيازات امل�سار اإليها يف الفقرة الثانية من املادة 33 اأعاله، كلما 

حدث ما ي�ستوجب ذلك. 

الفرع الثالث: اأمن املوؤ�س�سة ال�سجنية 

املادة 35

على  باحلفاظ  املتعلقة  الإجراءات  تطبيق  على  املوؤ�س�سة  مدير  يحر�ص 

النظام والأمن. 

املادة 36

يعترب احلفاظ على الأمن الداخلي للموؤ�س�سات ال�سجنية من اخت�سا�ص 

املوظفني التابعني ملديرية اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج.
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ين�سق اأعمال احلرا�سة داخل املعقل موظف ي�سمى- رئي�ص املعتقل- يعهد 

النظام  على  للحفاظ  املوؤ�س�سة  مدير  ي�سدرها  التي  التعليمات  بتنفيذ  اإليه 

والأمن بها. 

غري اأنه يف حـالة ا�ستهداف املوؤ�س�سة ال�سجنية لهجوم اأو تهديد من اخلارج 

داخل  خطري  حادث  وقوع  احتمال  من  التخوف  اأو  وقوع  حـالة  يف  وكذا 

املوؤ�س�سة يتعذر معه على طاقم احلرا�سة التحكم يف املوقف واإرجاع الأمور 

اإىل ن�سابها واحلفاظ على النظام بالو�سائل املتوفرة لدى املوؤ�س�سة، فاإنه يجب 

على مدير املوؤ�س�سة اأن يطلب التدخـل وامل�ساعدة من رئي�ص م�سلحة ال�رشطة 

اأو الدرك مع اإ�سعار ال�سلطة املحلية ووكيل امللك والإدارة املركزية فورا. 

املادة 37

ال�سلطات  مع  بتعاون  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  اإدارة  مديرية  تنجز 

املخت�سة باحلفاظ على الأمن خطة لوقاية كل موؤ�س�سة �سجنية وللتدخل 

ال�رشيع عند القت�ساء.

املادة 38

اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج املوظفني بال�سالح �سمن  تزود مديرية 

ال�رشوط التي تراها منا�سبة. 

مينع على املوظفني العاملني مبحالت العتقال حمل ال�سالح ما عدا اإذا 

كانت هناك اأوامر �رشيحة من طرف مدير املوؤ�س�سة يف ظروف ا�ستثنائية 

ومن اأجل مهمة حمددة. 

يف جميع الأحوال ل ميكن ا�ستعمال ال�سالح اإل يف احلالت املحددة 

يف املادة 65 من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 39

 يجب اتخاذ كل التدابري الوقائية لتفادي وقوع الهروب، وذلك بتفتي�ص 

ومراقبة وحرا�سة كل مرافق املوؤ�س�سة واأحكام اإغالق الأبواب وامل�سالك والتاأكد 

من اإخالء املمرات وم�سالك الطواف ومن فعالية اإنارتها. 
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الدور الأمني  اأن يقل�ص من  اأو بناء من �ساأنه  القيام باأي تغيري  ميكن 

للجدار اخلارجـي للموؤ�س�سة.

املادة 40

يقوم املوظفون يف غياب املعتقلني اأو بح�سورهم باإجراء تفتي�ص ب�سكل 

منتظم ودقيق بالزنازن وخمتلف املحالت التي يقيم اأو يعمل بها املعتقلون 

اأو يدخلون اإليها. ويراقب املوظفون و�سائل الإغالق ب�سفة دورية ويتاأكدون 

يوميا من �سالمة الأقفال والق�سبان.

املادة 41

يجب اأن يكون املعتقلون مو�سع حرا�سة م�ستمرة مع مراعاة املقت�سيات 

املن�سو�ص عليها فـي املادتني 46 و47 من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري 

املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

املادة 42

تظل العنابر م�ساءة خالل الليل ب�سكل ل يحول دون النوم. 

مينع على اأي �سخ�ص دخول العنابر اأو الزنازن ليال اإل ل�سبب جدي اأو 

خلطر حـال، ويف هذه احلالة يتعني األ يقل عدد املوظفني عن اثنني.

املادة 43

ليال  املبيت  اإغالق حمالت  عند  معتقل  كل  وجود  من  التاأكد  يجب 

وفتحها �سباحا ويف اأوقات خمتلفة وب�سفة مباغتة.  

املادة 44

تبعا  الليل  واأثناء  والعنابر  الزنازن  اإغالق  بعد  تفقدية  جولت  جتري 

لتوقيت حمدد يغري يوميا من طرف اإدارة املوؤ�س�سة. 

املادة 45

يدون رئي�ص املعقل يوميا، حتت اإ�رشاف مدير املوؤ�س�سة، وب�سجـل خا�ص، املهام 

التي �سيعهد بها يف اليوم التايل اإىل كل موظف يعمل �سمن طاقم احلرا�سة، 

ومنها الأماكن التي �سيقوم بحرا�ستها واملعتقلون الذين �سيعهد بهم اإليه.
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يجب اأن يت�سمن هذا ال�سجل كذلك التعليمات التي قد يعهد بها رئي�ص 

املعقل اإىل اأحد املوظفني، خا�سة اإذا تعلق الأمر مبعتقل خطري اأو مبعتقل 

يتعني مراقبته عن قرب.

يجب اإطالع كل موظف على املهام التي �ستناط به. 

الباب اخلام�ص: احلوادث

املادة 46

واإعادة  ال�سجون  اإدارة  فورا مدير  ي�سعر  اأن  املوؤ�س�سة  يجب على مدير 

الإدماج ووكيل امللك وال�سلطة املحلية بوقوع اأي حادت خطري.

املادة 47

اإ�سعار اجلهة  اأي�سا  اإذا كان احلادث يتعلق مبعتقل احتياطـي فيجب 

الق�سائية املكلفة بالق�سية.

الباب ال�ساد�ص: حركة املعتقلني

مقت�سيات عامة

املادة 48

يتم قبول املعتقلني باملوؤ�س�سة وفقا ملقت�سيات املادة 52 من القانون املتعلق 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية واملادة 27 من هذا املر�سوم.

والتقارير والبطاقات وخمتلف  القوائم  اإعداد  العدل كيفية  يحدد وزير 

الوثائق التي تثبت دخول وخروج املعتقلني وكذا التغيريات التي تطراأ على 

و�سعيتهم اجلنائية وكيفية اإر�سالها اإىل اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج.

املادة 49

يق�سد بالرتحيل نقل معتقل حتت احلرا�سة من موؤ�س�سة اإىل اأخرى.

العتقال  �سجل  من  املعتقل  اعتقال  حذف  العملية  هذه  ت�ستوجب 

باملوؤ�س�سة التي مت ترحيله منها، وتدوين اعتقاله من جديد باملوؤ�س�سة التي 

وجه اإليها دون اأن يعترب ذلك انقطاعا ل�ستمرار اعتقاله. 
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املادة 50

يق�سد باإخراج معتقل من املوؤ�س�سة، اأخذه حتت احلرا�سة خـارج املوؤ�س�سة 

ق�سد املثول اأمام العدالة اأو بهدف تلقي عالجات مل يكن بالإمكان تقدميها 

له داخل املوؤ�س�سة اأو ب�سفة عامة من اأجل القيام بكل عمل يتعذر اإجنازه 

داخل املوؤ�س�سة، وكان من ال�رشوري اأو من م�سلحة املعتقل القيام به.

يتم الإخراج دون رفع حالة العتقال عن ال�سجني وي�ستلزم بال�رشورة 

اإرجاعه اإىل املوؤ�س�سة ال�سجنية.

املادة 51

 يتعني على مدير املوؤ�س�سة اأن ينفذ دون تاأخري كل طلب اأو اأمر بالرتحيل 

اأو الإخراج مت تبليغه له ب�سفة قانونية. 

اإذا تعذر ذلك ب�سبب ا�ستحالة مادية اأو ظروف خا�سة وجب عليه اأن 

يخرب فورا اجلهة التي طلبت ذلك اأو اأمرت به. 

املادة 52

ل ميكن اأن يتم ترحيل معتقل اأو اإخراجه دون طلب اأو اأمر كتابي من 

اجلـهة املخت�سة.

يقدم هذا الطلب اأو الأمر للموؤ�س�سة ال�سجنية ويحفظ بها.

يتعني على مدير املوؤ�س�سة عند ال�رشورة اأن يتاأكد من �سحة هذه الوثيقة 

واإن اقت�سى احلال اأن يراجـع اجلهة امل�سدرة لها.

لدى  معروف  غري  العملية  هذه  باإجناز  املكلفون  الأ�سخا�ص  كان  اإذا 

م�سالح املوؤ�س�سة فاإنه يجب عليهم الإدلء مبا يثبت هويتهم و�سفتهم.

املادة 53

يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة حتت م�سوؤولية رئي�ص اخلفر، لتفادي 

وقوع اأي هروب اأو اأي حادث عند ترحيل اأو اإخراج معتقل. 

يفت�ص املعتقلون بدقة قبل اإخراجـهم، وميكن اأن يحملوا الأ�سفاد.
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لرئي�ص  ال�رشورية  والتعليمات  املعلومات  جميع  املوؤ�س�سة  مدير  يعطي 

اخلفر كلما تعلق الأمر مبعتقل خطري اأو يقت�سي خروجه حرا�سة اأو عناية 

خا�سة.

املادة 54

اإخراجهم  اأو  ترحيلهم  اأثناء  للمعتقلني  ال�سماح  املوظفني  على  مينع 

بالت�سال بالغري ول�سيما الأ�سخا�ص امل�سار اإليهم يف املادة 75 من القانون 

املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة حتى ل يتعر�ص املعتقلون لأية اإهانة 

من طرف العموم اأو لأي ت�سهري اأو اإ�سهار.

املادة 55

تامة  �رشية  فـي  والإخراج  الرتحيل  عملية  تنفيذ  وتتبع  يجب حت�سري 

ولو�سيلة  بها  املعنيني  املعتقلني  ولهوية  تنفيذها  لتاريخ  بالن�سبة  ول�سيما 

النقل وملكان التوجه وخلط ال�سري.

الفرع الأول : الرتحيل 

الفقرة الأوىل: الرتحيل الق�سائي

املادة 56

الرتحيل الق�سائي هو الرتحيل من موؤ�س�سة اإىل اأخرى بق�سد املثول اأمام 

جهة ق�سائية لأي �سبب كان.

املادة 57

يرحل املعتقل الحتياطي باأمر من النيابة العامة لدى اجلـهة الق�سائية 

امل�سطرة  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  للقواعد  وفقا  مثوله،  طلبت  التي 

امللكي ح�سب  الدرك  اأو  الوطني  الأمن  رجال  الأمر  هذا  وينفذ  اجلنائية 

اخت�سا�ساتهم.
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ت�رشف نفقات هذه العملية من العتمادات املالية املخ�س�سة للم�ساريف 

الق�سائية فـي املادة اجلنائية. 

املادة 58

ولأي  العتقال  تبعد عن مكان  اأمام حمكمة  معتقل  مثول  تقرر  اإذا 

�سبب كان، من اأجل ق�سية غري التي اعتقل ب�سببها، فاإن ترحيله ينفذ طبقا 

ملقت�سيات املادة 57 اأعاله،

املادة 59

ل ميكن ترحيل معتقل احتياطـي اإل مبوافقة اجلهة الق�سائية املكلفة 

بق�سيته يف مكان اعتقاله.

املادة 60

اإذا كان  املعتقل  باإرجاع  القت�ساء  ال�سجون عند  اإدارة  تتكفل مديرية 

مدانا.

غري اأنه اإذا كان الأمر يتعلق مبعتقل احتياطي، فاإن النيابة العامة التي 

طلبت ترحيله هي التي تتكفل باإرجاعه.  

الفقرة الثانية : الرتحيل الإداري 

املاد ة 61

للمادتني 29 و 30  يتم طبقا  الذي  املعتقلني  اإداريا نقل  ترحيال  يعترب 

من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية من اأجل توزيعهم 

ح�سب منط العتقال الذي يجب اأن يخ�سعوا له تي�سريا لإعادة اإدماجهم 

اأو لإجراءات اأمنية اأو �سحية اأو للتخفيف من حدة اكتظاظ بع�ص املوؤ�س�سات 

اأو لتقريبهم من و�سطهم العائلي. 

واإعادة  ال�سجون  اإدارة  مديرية  من  اأمر  على  بناء  الإداري  الرتحيل  يتم 

الإدماج. 
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املادة 62

بالن�سبة  النقل  و�سيلة  الرتحيل  عملية  بتنظيم  املكلفة  ال�سلطة  حتدد 

املرحلني وجن�سهـم  املعتقلني  اإىل عدد  بالنظر  لكل حالة على حدة وذلك 

قد  التي  ال�ستعجالية  وللحالة  قطعها  �سيقع  التي  وللم�سافة  وطبائعهم 

ت�ستدعي عملية النقل.

يخ�سع املعتقلون الذين تقرر ترحيلهم لفح�ص طبي م�سبق مع اتخاذ 

جميع الحتياطات من اأجل �سمان �سالمة ترحيلهم. 

مينع ترحيل اأي معتقل على نفقته اأو بو�سائله اخلا�سة. 

املادة 63

يكلف موظفو اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج باخلفر، ويحدد عددهم 

بالنظر اإىل عدد املعتقلني املرحلني واإىل و�سيلة النقل امل�ستعملة واإىل امل�سافة.

يتعني كلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك طلب تعزيز اخلفر بالقوة العمومية. 

املادة 64

اأو  الأحكام  من  م�ستخرجات  اخلفر  رئي�ص  اإىل  املوؤ�س�سة  مدير  ي�سلم 

املرحلني  للمعتقلني  ال�سخ�سي  بامللف  املوجودة  الأخرى  والوثائق  القرارات 

وكذا ما لهم من الأ�سياء والأمتعة با�ستثناء املبالغ املالية التي حتول اإىل 

املوؤ�س�سة املرحل اإليها. 

املادة 65

ميكن لأ�سباب اأمنية وكلما دعت ال�رشورة اإىل ذلك اأن تنقل على انفراد 

الأ�سياء والأمتعة اخلا�سة باملعتقلني املرحلني.

املادة 66

اإذا �سدر تدبري من التدابري املن�سو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية 

فورا  يتوىل  املوؤ�س�سة  مدير  فاإن  �سجنية،  مبوؤ�س�سة  مودع  حدث  حق  يف 

ت�سليمه اإىل املوؤ�س�سة املكلفة با�ستقباله اأو تقدميه اإىل ال�سخ�ص املعهود اإليه 

برعاية احلدث. 
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لتحقيق هذه الغاية فاإن مدير املوؤ�س�سة ال�سجنية ي�سعر وكيل امللك بذلك 

وتتكلف امل�سلحة املكلفة بالرتبية املحرو�سة بنقل احلدث.

الفقرة الثالثة: ت�سليم الأجانب ونقلهم

املادة 67

على  املخت�سة  املغربية  ال�سلطات  وافقت  الذين  الأجـانب  اإي�سال  يوم 

ت�سليمهم اأو نقلهم لق�ساء ما تبقى من العقوبة بوطنهـم اإىل احلدود الوطنية 

بوا�سطة الأمن الوطني اأو الدرك امللكي ح�سب اخت�سا�سات كل منهما. 

الفرع الثاين: الإخراج

املادة 68

يتعني على ال�سلطة املخت�سة بالأمر اأو بالرتخي�ص بالإخراج اإعطاء كل 

التعليمات التي تراها كفيلة باإرجاع املعتقل.

يجب اأن يتم يف جميع الأحوال اإرجاع املعتقل اإىل املوؤ�س�سة الأ�سلية يف 

اأ�رشع وقت داخل نف�ص اليوم ماعدا يف حالة اإيداعه بامل�ست�سفى.

اإذا تبني اأن الإجراء الذي ا�ستوجب اإخراج املعتقل �سي�ستمر لعدة اأيام، تعني 

يف جميع الأحوال اإرجاعه كل م�ساء اإىل املوؤ�س�سة الأ�سلية اأو اإيداعه باأقرب 

موؤ�س�سة �سجنية ويف هذه احلالة الأخرية تطبق اإجراءات الرتحيل يف حقه.

املادة 69

ت�سدر الأوامر لإح�سار معتقل اأمام ال�سلطة الق�سائية فـي جمع الأحوال 

اأو لأي �سبب كان وباأية �سفة، عن وكيل امللك ما مل تكن من اخت�سا�ص 

امل�سطرة  قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  للقواعد  طبقا  اأخرى  ق�سائية  جهة 

اجلنائية. 

تتكفل �سلطات الأمن الوطني اأو الدرك امللكي كل ح�سب اخت�سا�ساته 

بتنفيذ اأوامر الإح�سار للمثول اأمام ال�سلطة الق�سائية اأو لتنفيذ قراراتها. 
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املادة 70

الق�سائية  ال�رشطة  طرف  من  املعتقلني  اإىل  ال�ستماع  اأن  ات�سح  اإذا 

داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية غري كاف، واقت�ست م�سلحـة البحث اإخراجـهم، 

الق�سائية وب�سفة ا�ستثنائية وذلك حتت م�سوؤوليتها  فاإن باإمكان ال�رشطة 

القيام بذلك بعد تقدمي طلب كتابي من امل�سلحة التي تنتمي اإليها، وبعد 

الرتخي�ص لها من اجلهـة الق�سائية املخت�سة اأو النيابة العامة. 

تطبق يف هذه احلالة مقت�سيات الفقرة الثالثة من املادة 68 اأعاله.

الباب ال�سابع: تدبري اأموال املعتقلني والعناية بهم

الفرع الأول : تدبري الأموال وحفظ الأمتعة 

املادة 71

ولوجهم  عند  املعتقلني  بحوزة  كانت  التي  والأ�سياء  الأموال  حت�سى 

القانون  من   101 للمادة  طبقا  بذلك  خا�سة  ب�سجالت  وتدون  املوؤ�س�سة 

املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية وي�سلم لهم و�سل بذلك، وتعاد 

للمعتقل مقابل اإبراء عند الإفراج عنه. 

اإذا كانت بحوزة املعتقل اأدوية فاإن ا�ستعمالها يتوقف على ترخي�ص من 

طبيب املوؤ�س�سة.

املادة 72

حت�سى املجوهرات وحتفظ طبقا للمادة 108 من القانون املتعلق بتنظيم 

وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية وت�سجل ب�سجل خا�ص لهذا الغر�ص على اأن 

يتم تقييمها يف اأقرب الآجال. وميكن اأن ت�سلم اإىل عائلة املعتقل اأو للغري 

بطلب منه ما مل تكن هناك مقررات خمالفة من طرف ال�سلطة الق�سائية 

املخت�سة. 

املادة 73

ميكن رف�ص الحتفاظ باملجوهرات اأو الأ�سياء التي بحوزة املعتقلني نظرا 

لقيمتها اأو حجمها.
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وفـي جميع الأحوال فاإنها ت�سجل موؤقتا بال�سجل املعد لهذا الغر�ص يف 

انتظار قيام املعتقل بت�سليمها للغري اأو لأحد اأفراد عائلته اأو اإىل موؤ�س�سة 

معرتف بها. 

املتعلق  القانون  للمادة 107 من  الق�سائية بذلك طبقا  ال�سلطات  تخرب 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

املادة 74

ال�سخ�سية  والأمتعة  املالب�ص  القت�ساء  عند  وتعقم  وتنظف  حت�سى 

اإعادتها  اأجـل  من  املوؤ�س�سة  مب�ستودع  وتو�سع  املعتقلني،  من  امل�سحوبة 

ل�ساحبها عند الإفراج عنه.

ذلك  اإىل  دعت  كلما  وتتلف  املر�سى  املعتقلني  مالب�ص  كذلك  تعقم 

امل�سلحة ال�سحية. 

املادة 75

حتفظ الوثائق ال�سخ�سية اخلا�سة باملعتقلني املتوفني اأو الهاربني طبقا 

ملقت�سيات املادة 112 من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

الفرع الثاين: العناية باملعتقلني 

الفقرة الأوىل: التغذية 

املادة 76

متوازن،  غذائي  نظام  وفق  املعتقلني  بتغذية  املوؤ�س�سة  اإدارة  تتكفل 

ي�ستجيب ل�رشورة احلفاظ على �سحتهم. 

ي�ستمل نظام التغذية على ثالث وجبات يومية حتدد كميتها ونوعيتها 

امل�سالح  ا�ست�سارة  الإدماج بعد  واإعادة  ال�سجون  اإدارة  من طرف مديرية 

املخت�سة بوزارة ال�سحة. 

واملر�سعات  احلوامل  والن�ساء  املر�سى  باملعتقلني  خـا�سة  اأنظمة  حتدد 

والر�سع والأطفال �سغار ال�سن وذلك با�ست�سارة طبيب املوؤ�س�سة.
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املادة 77

ميكن لإدارة املوؤ�س�سة ال�سجنية اأن ت�ستعن باملعتقلني يف تهيئ الوجبات 

للفحو�ص  م�سبقا  اإخ�ساعهم  احلـالة  هذه  يف  عليها  ويجب  الغذائية، 

الإجراءات  بهذه  القيام  عليها  يتعني  كما  ال�رشورية،  الطبية  والك�سوفات 

ب�سكل منتظم. 

املادة 78

ميكن للمعتقلني التو�سل باملوؤونة من طرف ذويهم. 

حتدد اإدارة املوؤ�س�سة ال�سجنية مواعد تقدميها.  

ي�سطر مدير املوؤ�س�سة لئحة املواد الغذائية غري املرخ�ص باإدخـالها، اعتبارا 

ملا يقت�سيه الأمن الغذائي للنزلء.

الغذائية  املواد  للنزلء من طرف ذويهم  املقدمة  املوؤونة  ل تقبل �سمن 

التي حتتاج اإىل الطهي، ما مل يكن باملوؤ�س�سة مطبخ خـا�ص لهذه الغاية. 

تخ�سع هذه املعونة للتفتي�ص اجلاري به العمل. 

املادة 79

تخول لكل نزيل بوا�سطة اإدارة املوؤ�س�سة ال�سجنية اإمكانية اقتناء ما قد 

تاأديبية  لعقوبة  يكن خـا�سعا  ما مل  بها،  مواد م�سموح  اإليه من  يحتاج 

متنعه من ذلك، ويقتطع ثمن هذه املواد من ح�سابه اخلـا�ص.

املادة 80

يجب اأن يتوفر كل �سجني على املاء ال�سالح لل�رشب ب�سفة دائمة.

الفقرة الثانية: املالب�ص 

املادة 81

تتالءم  منا�سبة  خا�سة  بدل  للمعتقلني  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  اإدارة  توفر 

وف�سول ال�سنة.
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ميكن للمعتقلني الحتفاظ مبالب�سهم ال�سخ�سية اإذا كانت نظيفة ما مل 

تاأمر الإدارة بغري ذلك لأ�سباب اأمنية اأو �سحية. 

اأو  املوؤ�س�سة  خارج  من  واأغطية  مبالب�ص  بالتو�سل  للمعتقلني  ي�سمح 

�رشائها على نفقتهم كلما رغبوا يف ذلك. 

اإلزام املعتقلني بارتداء البذلة املخ�س�سة لهم يف  اأمنية  ميكن ولأ�سباب 

حالة اإخراجهم من املوؤ�س�سة اأو ترحيلهم، غري اأنه يجب اأن ميثل املعتقلون 

اأمام ال�سلطات الق�سائية بلبا�ص مدين، ويتعني على اإدارة املوؤ�س�سة ال�سجنية 

يف هذه احلالة اإمدادهم بلبا�ص منا�سب عند عدم توفرهم عليه اأو اإذا كانت 

األب�ستهم غري مالئمة.

املادة 82

الفرا�ص  ولوازم  املعتقلني  األب�سة  وموا�سفات  مكونات  العدل  وزير  يحدد 

اخلا�ص بهم و�رشوط احلفاظ على نظافتها وجودتها وعلى جتديدها الدوري. 

قبل  تعقيمها  القت�ساء  وعند  غ�سلها  ا�ستعمالها  حـالة  يف  يجب 

ا�ستعمالها من جديد من طرف معتقل اآخر.

ت�سلم للمعتقلني املزاولني لبع�ص الأ�سغال مالب�ص خا�سة تتنا�سب واملهام 

املكلفني بها. 

املادة 83

يفوق  املعتقلني  واإذا كان عدد  وفرا�ص مالئم،  يوفر لكل معتقل �رشير 

لالأ�سخا�ص  ثم  للمر�سى  الرتتيب  ح�سب  الأ�سبقية  فتعطى  الأ�رشة،  عدد 

امل�سنني فالن�ساء فالأحداث ومن هم دون الع�رشين �سنة. 

الفقرة الثالثة: النظافة واملحافظة على ال�سحة

املادة 84

يجب اأن ت�ستجيب حمالت الإقامة للمتطلبات ال�سحية ويتعني لذلك 

اأن تكون النوافذ كبرية مبا فيه الكفاية ليتمكن املعتقلون من القراءة والعمل 

يف اإنارة طبيعية.



134

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

بجب اأن تكون الإنارة ال�سطناعية كافية لتمكني املعتقلني من القراءة 

والعمل دون اأن يوؤثر ذلك على ب�رشهم. كما ينبغي اأن تكون النوافذ معدة 

ب�سكل ي�سمح بالتهوية.

موزعة  تكون  اأن  يجب  كما  نظيفة  ال�سحية  املرافق  تكون  اأن  يجب 

ب�سكل مالئم واأن يتنا�سب عددها وعدد املعتقلني. 

املادة 85

يهيئ كل معتقل فرا�سه ويعتني بزنزانته اأو املكان املخ�س�ص له ليكون 

نظيفا با�ستمرار 

ينظف املعتقلون املكلفون بالأ�سغال يوميا املعامل والعنابر وقاعات الطعام 

واملخ�س�سة  امل�سرتك  ال�ستعمال  الأخرى ذات  واملحالت  والأفنية  واملمرات 

للعمل العام. 

يجب اأن تعقم دوريا املحالت واملرافق ال�سحية.

املادة 86

يفر�ص على جميع املعتقلني القيام بنظافتهم ال�سخ�سية التي يجب اأن 

باملطابخ  العاملني  للمعتقلني  بالن�سبة  الرقابة  هذه  وتعزز  با�ستمرار  تراقب 

وبالأفرنة وبقاعات الطعام وبامل�سحة. 

بالإ�سافة  املعتادة  النظافة  اأدوات  املعقل  للمعتقلني فور دخولهم  ت�سلم 

التو�سل به من  اأو  ال�سجنية  املوؤ�س�سة  اإدارة  بوا�سطة  اقتناوؤه  اإىل ما ميكن 

طرف العائلة. 

يجب اأن يتوفروا على املاء والوقت ال�رشوريني للعناية بنظافتهم.

املادة 87

اأو  اإخراج  املعتقلون من احلالقة كلما رغبوا يف ذلك وقبل كل  ميكن 

ترحيل. 
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املادة 88

ال�سجنية  للموؤ�س�سة  دخوله  عند  ال�ستحمام  اإمكانية  للمعتقل  تخول 

ويتعني على اإدارة املوؤ�س�سة ال�سجنية عند القت�ساء اإجباره على ذلك.  

يجب على كل معتقل اأن ي�ستحم مرة يف الأ�سبوع على الأقل وتكون 

درجـة حرارة ماء ال�ستحمام مالئمة وتراعى فيها اأحوال الطق�ص واملتطلبات 

ال�سحية للمعتقل. 

ميكن رفع وثرية ال�ستحمام بالن�سبة للمعتقلني الذين يقومون بالأ�سغال 

العامة، وكذا بالن�سبة ملن يوجد منهم داخل موؤ�س�سات تقع يف مناطق ذات 

مناخ حار.

الباب الثامن: اخلدمات ال�سحية

الفرع الأول : مقت�سيات عامة 

املادة 89

يعني بكل موؤ�س�سة ح�سب اأهميتها اإىل جانب الطبيب م�ساعد اأو اأكرث 

من م�ساعدي ال�سحة، ويعمل بجانبهم عند القت�ساء اأعوان تابعون لالإدارة 

ممن تلقوا تكـوينا يوؤهلهم لذلك.

املادة 90

بتنظيم وت�سيري  املتعلق  للقانون  حتدث م�سحة بكل موؤ�س�سة تطبيقا 

عيادة  لتكون  اأخرى  حمالت  جانبها  اإىل  وتهياأ  ال�سجنية،  املوؤ�س�سات 

لال�ست�سارة الطبية ومقرا مل�ستودع املواد ال�سيدلية.

الفرع الثـاين: مهام اأطباء املوؤ�س�سات ال�سجنية

املادة 91

يجب على طبيب املوؤ�س�سة ال�سهر على قواعد النظافة والرعاية ال�سحية 

ولهذه الغاية يزور با�ستمرار وعلى الأقل مرة كل �سهر كل امل�سالح واملحـالت 
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ويثري النتباه لكل خلل ويقرتح على مدير املوؤ�س�سة الإجراءات ال�رشورية 

لتداركه.

ميكنه اإبداء راأيه فـي كمية املواد الغذائية املخ�س�سة للوجبات كما له اأن 

يراقب جودتها وطريقة تهييئها. 

يحرر الطبيب تقريرا ي�سمنه مالحظاته ويوجهه اإىل مدير املوؤ�س�سة الذي 

يقوم بدوره فورا باإ�سعار مدير اإدارة ال�سجون واإعادة ا لإدماج بذلك.

املادة 92

ينجز الطبيب بالإ�سافة اإىل التقرير امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة تقريرا 

اإدارة  املوؤ�س�سة وير�سله ملدير  �سنويا عن احلالة ال�سحية للمعتقلني ونظافة 

ال�سجون واإعادة الإدماج حتت اإ�رشاف مدير املوؤ�س�سة. 

ميكن للموؤ�س�سة عند القت�ساء ال�ستعانة بخدمات امل�سالح البلدية لل�سحة.

الفرع الثالث: ال�ست�سفاء

املادة 93

يجب و�سع املعتقل نزيل م�ست�سفي عمومي يف غرفة اأو حمل معزول 

لتتاأتى حرا�سته من طرف اأعوان القوة العمومية.

املادة 94

يبقى املعتقلون بامل�ست�سفي  مدة ل تتجاوز احلد ال�رشوري لعالجهم، 

وتتم اإعادتهم للموؤ�س�سة ال�سجنية مبجرد ما ت�سمح حالتهم ال�سحية بذلك. 

اأن  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  اإدارة  املفو�ص من طرف  للطبيب  ميكن 

يقوم مبراقبة اإيداع املعتقلني بامل�ست�سفي والحتفاظ بهم داخله.

النزيل  بقاء  اأن  ال�سجون  اإدارة  طرف  من  املنتدب  الطبيب  ارتاأى  اإذا 

الأمر  رفع  ذلك  يف  منازعته  عند  ميكنه  بال�رشوري،  لي�ص  بامل�ست�سفي 

للطبيب الرئي�سي للعمالة اأو الإقليم. 
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املادة 95

يجب على املعتقل الذي قبل ا�ست�سفاوؤه لإجراء عملية جراحية الإدلء 

كتابة مبوافقته ما مل يتعذر ذلك ل�ستحالة مادية.

اإذا تعلق الأمر مبعتقل قا�رش فيجب احل�سول على املوافقة امل�سبقة من 

وليه اأو من يتوىل رعايته، عدا اإذا كانت العملية ل تت�سم بنوع من اخلطورة 

اأو عند حـالة ال�ستعجال.

الف�سل الرابع: عالجات متنوعة 

املادة 96

ي�ستفيد جميع املعتقلني املر�سى من جمانية الفحو�ص الطبية وخمتلف 

الإ�سعافات والأدوية ال�رشورية وكذا ال�ست�سفاء. 

ميكن طلب تدخل امل�سالح الجتماعية ل�سالح هوؤلء املعتقلني يف حالة 

وجوب عر�سهم على موؤ�س�سة خـا�سة اأو يف حالة اإجراء  عملية جراحية اأو 

تركيب اآلة ل حتتمهما �رشورة طبية. 

املادة 97

يخ�سع املعتقلون تلقائيا للفحو�ص والتلقيحات والإ�سعافات والعالجات 

ال�رشورية للوقاية من الأمرا�ص املعدية. 

ينقل عند القت�ساء املعتقلون امل�سابون باأمرا�ص خطرية اأو مزمنة اإىل 

وحدات �سحية خمت�سة.  

املادة 98

ميكن للمعتقلني بناء على طب كتابي وبعد موافقة الطبيب اخل�سوع، 

قبل الإفراج عنهم، للعالج من اأجل اإزالة ت�سمم كحويل اأو ت�سمم ناجت عن 

الإدمان على املخدرات. 
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املادة 99

بعني  تقدميه  وتعذر  لالأ�سنان  عالجا  تتطلب  املعتقل  حـالة  كانت  اإذا 

املكان فاإنه يرحل موؤقتا اإىل موؤ�س�سة تتوفر على طبيب جراح لالأ�سنان اأو 

يعالج من طرف طبيب خا�ص على نفقته.

ميكن لإدارة املوؤ�س�سة اأن تتدخل لفائدة املعتقلني املعوزين لدى اجلهات 

التي ميكنها تقدمي امل�ساعدة يف حالة طلب اإجراء  عملية جراحية اأو تركيب 

اآلة ل حتتمهما �رشورة طبية.

املادة 100

ميكن تطبيقا للفقرة الثالثة من املادة 136 من القانون املتعلق بتنظيم 

مب�سحات  املعتقلني  باإيداع  الرتخي�ص  ال�سجنية،  املوؤ�س�سات  وت�سيري 

خ�سو�سية تتوفر فيها ال�رشوط الأمنية الكفيلة بحرا�سة املعتقلني.

املادة 101

اأنه م�ساب بخلل عقلي اأو انهيار  ميكن اقرتاح ترحيل املدان اإذا تبني 

ع�سبي اإىل موؤ�س�سة تتوفر على طبيب لالأمرا�ص العقلية والنف�سية.

باأقرب م�ست�سفي    للفح�ص  يقدم  فاإنه  احتياطي  الأمر مبعتقل  تعلق  اإذا 

لالأمرا�ص العقلية بعد اإ�سعار ال�سلطة الق�سائية املخت�سة وموافقتها، ويف حالة 

ال�ستعجال يتم اإ�سعار ال�سلطة الق�سائية بعد اإخراج املعتقل اإىل امل�ست�سفى.

يوجه للطبيب النف�سي تقرير خا�ص، وميكنه طلب الإطالع على امللف 

الطبي للمعتقل املقدم اإليه.

املادة 102

ل ميكن ملدير اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج الرتخي�ص لأي معتقل عرب 

عن رغبته يف التربع بدمه اإل برتخي�ص من وزير ال�سحة. 

توجه بطاقة الف�سيلة الدموية وكذا عند القت�ساء نتائج التحليالت اإىل 

طبيب املوؤ�س�سة الذي ي�سري اإليها بامللف الطبي للمعتقل وي�سلمها اإليه بعد 

الإفراج عنه. 
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الفرع اخلام�ص: الولدة

املادة 103

اأطفالهن من نظام مالئم  الن�ساء احلوامل وكذا الالئي يرافقن  ت�ستفيد 

لو�سعيتهن.

اإذا تعلق الأمر مبعتقلة مدانة، فاإنه ميكن ترحيلها اإىل موؤ�س�سة تتوفر 

على حمل خا�ص معد لهذه الغاية، غري اأن ترحيل املعتقالت الحتياطيات 

يتوقف على موافقة اجلهة الق�سائية املخت�سة. 

تنقل املعتقالت احلوامل، عند حلول اأجل الو�سع اإىل م�ست�سفي الولدة، 

واإذا تعذر ذلك اإىل اأقرب م�ست�سفي وذلك �سمن ال�رشوط املن�سو�ص عليها 

يف املادة 94 من هذا املر�سوم.  

تتم اإعادتهن اإىل املوؤ�س�سة اإذا �سمحت حـالتهن ال�سحية بذلك، وميكن 

لالأم املعتقلة الحتفاظ بر�سيعها داخل املوؤ�س�سة اإذا رغبت فـي ذلك.

اإذا متت الولدة داخل املوؤ�س�سة تطبق مقت�سيات املادة 138 من القانون 

املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

اإذا متت الولدة بامل�ست�سفي يتاأكد امل�رشف الجتماعي من وقوع الت�رشيح 

بالولدة واإل قامت املوؤ�س�سة بهذا الإجراء.

املادة 104

تعود للم�سلحة الجتماعية لإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج �سالحية 

اختيار املكان الذي �سيودع به الطفل رعيا مل�سلحته، وذلك قبل ف�سله عن 

اأمه و احل�سول على موافقة من له احلق فـي ح�سانته.

تخرب النيابة العامة لدى املحكمة التي توجد املوؤ�س�سة ال�سجنية بدائرتها 

بكل املحاولت التي جترى يف هذا ال�ساأن وذلك ق�سد التدخل من اأجل 

التعجيل باإيداع الطفل لدى املوؤ�س�سة املخت�سة برعاية الطفولة.
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الباب التا�سع: تاأهيل املعتقلني ق�سد ت�سهيل اإدماجهم

الفرع الأول : الربامج الرتبوية 

املادة 105

املهني  والتكوين  بالتعليم  خا�ص  برنامج  �سجنية  موؤ�س�سة  بكل  يعد 

والن�ساط الثقايف والريا�سي والتاأهيل وامل�ساعدة الروحية. 

متنح للمعتقلني وخا�سة من هم دون الع�رشين �سنة كامل الت�سهيالت 

من هذه  ال�ستفادة  ق�سد  والأمن  الن�سباط  ومتطلبات  تتنايف  ل  التي 

الربامج. 

الفقرة الأوىل

الإر�ساد والتاأهيل الديني وامل�ساعدة الروحية

املادة 106

يجب اإعطاء املعتقلني كل الت�سهيالت للقيام بواجباتهم الدينية. ويتعني 

والقواعد  املوؤ�س�سة  و�سعية  مراعاة  مع  الدينية  ال�سعائر  لأداء  اإعداد حمل 

الأمنية بها.

املادة 107

يربمج  الذي  الديني  التعليم  من  امل�سلمني  املعتقلني  جميع  ي�ستفيد 

بتن�سيق مع اجلهة احلكومية املكلفة بال�سوؤون الإ�سالمية.

قراآنية  م�ساحف  على  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  خزانات  حتتوي  اأن  يجب 

وموؤلفات يف الرتبية الإ�سالمية. 

املادة 108

ي�ستفيد املعتقلون املنتمون لديانات اأخرى من زيارة ممثلني عن ديانتهم 

اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج بطلب من الهيئة  مرخ�ص لهم من طرف 

الدينية املخت�سة، وميكنهم التو�سل بالكتب الدينية والحتفاظ بها. 
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املادة 109

معهم  الحتفاظ  اأو  بالتو�سل  اأمنية  �سمانات  حتت  للمعتقلني  يرخ�ص 

حياتهم  مللء  ال�رشورية  وبالكتب  الدينية  �سعائرهم  باأداء  املتعلقة  بالأ�سياء 

الروحية والفكرية. 

الفقرة الثانية: الرتبية

املادة 110

مداركهم  وتنمية  اإبراز  اإىل  للمعتقلني  املوجه  الرتبوي  العمل  يهدف 

وكفاءتهم لتمكينهم بعد الإفراج عنهم من العي�ص الكرمي وتوفري حـاجياتهم 

بطرق �رشيفة يف نطاق احرتام القانون. 

املادة 111

يتم العمل الرتبوي عن طريق املقابالت الفردية وباملحـا�رشات والدرو�ص 

وباملناق�سات اجلماعية حتت اإ�رشاف مربني اأو بالتعليق على اأفالم واأحداث 

املوؤ�س�سة  خـارج  الجتماعية  باحلياة  عالقة  له  مما  بعناية  اختيارها  يتم 

ال�سجنية. 

املادة 112

الب�رشية  ال�سمعية  والو�سائل  البيداغوجية  الطرق  كل  ا�ستعمال  ميكن 

ال�سلة  ذات  القطاعات احلكومية وغري احلكومية  كـل  اإ�رشاك  كما ميكن 

باملو�سوع فـي العمل الرتبوي. 

املادة 113

يخ�س�ص جزء من الربامج املوجهة للن�ساء لتح�سي�سهن بر�سالتهن داخل 

الأ�رشة وبدورهن فـي التنمية الجتماعية.
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الفقرة الثالثة: التعليم

املادة 114

القطاعات  مع  بتعاون  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  مديرية  على  يجب 

املعتقلني  لفائدة  الأ�سا�سية  والرتبية  الأمية  ملحو  دورات  تنظيم  الو�سية 

الأميني وذلك بجميع املوؤ�س�سات. 

املادة 115

ي�ستفيد من التعليم البتدائي والثانوي واجلامعي املعتقلون الذين قدموا 

طلبا يف هذا ال�ساأن والذين يتوفرون على ال�رشوط املتطلبة. 

املادة 116

التعليم  التعليم وطرقه مطابقة ملا هو معمول به يف  اأن تكون برامـج  يجب 

الر�سمي.

املادة 117

ميكن ال�سماح للمعتقلني مبتابعة التعليم الثانوي اأو العايل اأو التقني عن 

طريق املرا�سلة. 

ي�سمح لهم باحل�سول على الربامج واملواد والأدوات والكتب الدرا�سية 

الالزمة مع مراعاة ما يتطلبه احلفاظ على اأمن املوؤ�س�سة.

املادة 118

ميكن لوزير العدل بناء على اقرتاح مدير اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج 

اأن ياأذن للمعتقلني بح�سور بع�ص احل�س�ص الدرا�سية خارج املوؤ�س�سة اإذا 

تعذر تلقي هذه الدرو�ص داخل املوؤ�س�سة اأو عن طريق املرا�سلة. 

والب�رشية  املالية  الإمكانيات  كانت  اإذا  اإل  احل�سور  بهذا  يوؤذن  ل 

دون  املعتقلني  حرا�سة  تاأمني  من  متكن  والتعليمية  ال�سجنية  للموؤ�س�ستني 

اإثارة النتباه لو�سعيتهم.
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املادة 119

ال�سجنية  باملوؤ�س�سة  درا�ستهم  يتابعون  كانوا  الذين  للمعتقلني  ميكن 

واأفرج عنهم قبل انتهاء ال�سنة الدرا�سية اأن يتابعوا درا�ستهم واأن يجتازوا 

المتحانات مبركز ر�سمي.

داخل  المتحانات  باجتياز  لهم  اأذنت  واإل  بت�سجيلهم،  الإدارة  تقوم 

املوؤ�س�سة التي كانوا معتقلني بها.

املادة 120

يقوم بالتعليم داخل املوؤ�س�سات ال�سجنية اأطر موؤهلة تابعة ملديرية اإدارة 

الوزارات  لدن  من  الغر�ص  لهذا  معينة  اأطر  اأو  الإدماج  واإعادة  ال�سجون 

املعنية.

غري اأنه ميكن اأن يقوم مبهمة التعليم املعتقلون املتطوعون الذين تلقوا 

تكوينا بيداغوجيا منا�سبا وذلك �سمن ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف الفقرة 

الثانية من املادة 25 من هذا املر�سوم.

باأ�سخا�ص  ال�ستعانة  الإدماج  واإعادة  ال�سجون  اإدارة  ملدير  ميكن 

متطوعني موؤهلني للم�ساهمة جمانا يف هذا املجـال.

تقدم ت�سهيالت مع مراعاة ما يفر�سه احلفاظ على الأمن داخل املوؤ�س�سة 

لكل الفعاليات العاملة فـي املجالت ذات ال�سلة بالتعليم.

املادة 121

طبيعة  كانت  اإذا  عدا  ما  ال�سجنية  باملوؤ�س�سة  المتحانات  جترى 

الختبارات ت�ستوجب اإجراء ها خارج املوؤ�س�سة.

يجـب اأن ل ي�سار حلالة اعتقال املعنيني بالأمر يف ال�سواهد والديبلومات 

املح�سل عليها.
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الفقرة الرابعة: التكوين املهني

املادة 122

الرت�سيح  اأو  به  املتعلقة  املهني والختبارات  التكوين  برامج  يتم تنظيم 

على  تتوفر  التي  ال�سجنية  باملوؤ�س�سات  التكوين  لهذا  املنا�سبة  لالختبارات 

الأطر املوؤهلة والتجهيزات ال�رشورية لذلك.

املكلفة  الأخرى  لالإدارات  التابعة  بامل�سالح  الغاية  لهذه  املوؤ�س�سة  ت�ستعني 

بالتكوين املهني ق�سد اإن�ساء ملحقات ملراكز التكوين املهني داخل املوؤ�س�سات 

ال�سجنية.

ين�سب هذا التكوين على خمتلف احلرف، وتراعى يف ذلك متطلبات 

�سوق الت�سغيل لت�سهيل اإعادة اإدماج املعتقلني املفرج عنهم.  

املادة 123

اأن  على  منه  لال�ستفادة  القابلون  املدانون  املهني  التكوين  لتلقي  يختار 

يوؤخذ بعني العتبار �سنهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ويتعني اأي�سا اأن تكون 

املدة املتبقية لهم من العقوبة كافية لتمكينهم من متابعة دورة كـاملة. 

ميكنهم امل�ساركة يف الختبارات عند نهاية الدورة الدرا�سية وذلك وفقا 

لل�رشوط املن�سو�ص عليها يف املادتني 119 و 121 من هذا املر�سوم. 

املادة 124

يلحق كل معتقل اأفرج عنه قبل انتهاء مدة تكوينه باأقرب مركز ر�سمي 

اأجل متابعة هذا التكوين  للتكوين املهني تابع للوزارة الو�سية وذلك من 

واإل �سمح له باإمتامه يف حالة �رشاح داخل املوؤ�س�سة ال�سجنية. 

الفرع الثاين: الن�ساط الرتفيهي والثقايف 

املادة 125

تتوفر كل موؤ�س�سة قدر الإمكان على خزانة حتتوي على موؤلفات تو�سع 

جمانا رهن اإ�سارة املعتقلني لتمكينها من تنمية معرفتهم وقدراتهم الفكرية. 
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تبني كيفية ا�ستعمالها مبقت�سى النظام الداخلي. 

املادة 126

كيفية  وحتدد  والتلفزة،  الراديو  جهازي  ا�ستعمال  للمعتقلني  ميكن 

ا�ستعمالهما مبقت�سى النظام الداخلي، اعتبارا ملا تقت�سيه راحة النزلء واأمن 

املوؤ�س�سة. 

املادة 127

وترفيهية خمتارة ومراقبة  تربوية  اأفالم  ال�سجنية دوريا  باملوؤ�س�سة  تعر�ص 

م�سبقا. 

املادة 128

ميكن تنظيم عرو�ص ترفيهية وتربوية وفنية داخل املوؤ�س�سات مب�ساهمة 

اإدارة  مدير  من  برتخي�ص  وذلك  املوؤ�س�سات  خارج  من  فرق  اأو  اأ�سخا�ص 

ال�سجون واإعادة الإدماج، وبعد اتخاذ الرتتيبات الالزمة للحفاظ على اأمن 

ونظام املوؤ�س�سة.

املادة 129

اإليها يف املادة ال�سابقة اأعاله  ميكن بعد توفري نف�ص ال�سمانات امل�سار 

فرق  اأو  ريا�سية  فرق  بتكوين  احل�سنة  ال�سرية  للمعتقلني ذوي  الرتخي�ص 

األعاب ي�ستبعد فيها الربح املادي. 

ميكن الرتخي�ص باإجراء مناف�سات ريا�سية بني فرق خمتلف املوؤ�س�سات 

ال�سجنية اأو مع فرق ريا�سية اأخرى ما دامت هذه التظاهرات ل يرتتب عنها 

ات�سال غري قانوين مع  اأو  ان�سباط  اأو عدم  اإخالل بالأمن  اأو  اأية جتاوزات 

اخلارج.

املادة 130

ميكن الرتخي�ص من طرف مدير املوؤ�س�سة للمعتقلني مبمار�سة اأن�سطة من 

اختيارهم وب�سفة فردية وذلك خالل اأوقات الفراغ، ما دامت هذه الأن�سطة 
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العادي  ال�سري  تعرقل  ول  بالأمن،  اأو  بالنظام  اأو  املعتقلني  بباقي  ت�رش  ل 

للموؤ�س�سة. 

املادة 131

ميكن ملدير املوؤ�س�سة وب�سفة موؤقتة اإبعاد كل معتقل عن امل�ساركة يف 

الإخالل  م�ساركته  �ساأن  من  كان  كلما  الفرع  هذا  املذكورة يف  الأن�سطة 

ب�سريها العادي.  

الفرع الثالث: امل�ساعدة الجتماعية 

املادة 132

امل�ساكل  حل  على  اإعانتهم  اإىل  للمعتقلني  الجتماعية  امل�ساعدة  تهدف 

ال�سخ�سية والعائلية واملهنية واملادية التي تنتج اأو تتفاهم ب�سبب حرمانهـم من 

احلرية وترمي باخل�سو�ص اإىل م�ساعدة عائالتهـم اإذا كانت يف حاجة لذلك.

تهدف كذلك اإىل امل�ساهمة يف الرفع من معنوية املعتقلني من اأجل تهيئ 

اإعادة اإدماجهم قبل الإفراج عنهم.

ت�سند مهمة ت�سيري امل�سلحة الجتماعية حتت اإ�رشاف مدير املوؤ�س�سة اإىل 

اإدارة  الغاية من طرف مدير  اأو م�رشفني اجتماعيني يعينون لهذه  م�رشف 

ال�سجون واإعادة الإدماج. 

املادة 133

املر�سوم  هذا  ملقت�سيات  وفقا  مهامهم  الجتماعيون  امل�رشفون  ميار�ص 

وينفذون اخلطط املر�سومة يف هذا املجال من طرف مديرية اإدارة ال�سجون 

واإعادة الإدماج حتت اأ�رشاف مدير املوؤ�س�سة العاملني بها.

يقومون مبهامهم بتن�سيق مع امل�سالح الجتماعية املحلية وميكنهم عند 

القت�ساء ربط كل الت�سالت التي يرونها �رشورية لأداء مهمتهم. 
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املادة 134

يتعني على امل�رشف الجتماعي فتح ملف لكل معتقل ي�سمن فيه و�سعيته 

الغاية،  ال�سخ�سية مع مقرتحات عملية، ولهذه  العائلية والجتماعية وظروفه 

اعتقال  امل�رشف الجتماعي بكل  اإ�سعار  الق�سائي  ال�سبط  يجب على مكتب 

جديد.

وبالبحوث  باملعلومات  املوؤ�س�سة  اإدارة  الجتماعيون  امل�رشفون  يزود 

الجتماعية التي تعتربها الإدارة �رشورية. 

املادة 135

تطبق مقت�سيات املادة 3 من هذا املر�سوم على امل�رشفني الجتماعيني.

بالأمن  امل�ص  دون  مبهامهم  القيام  الجتماعيني  امل�رشفني  على  يجب 

ول يف  الق�سائية  الإجراءات  �سري  التدخل يف  ليمكنهـم  ول  والن�سباط 

عمل باقي م�سالح املوؤ�س�سة ال�سجنية.

املادة 136

اأوقات  خالل  العتقال  حمالت  دخول  الجتماعيني  للم�رشفني  يحق 

العمل، اإل اأنه ل ميكنهم زيارة اأو مرا�سلة املعتقلني الحتياطيني املمنوعني 

من الت�سال ما مل تكن بحوزتهم رخ�سة من اجلهة الق�سائية املخت�سة.

املادة 137

يتم اإخبار امل�سلحة الجتماعية باقرتاب موعد الإفراج ليتاأتى لها قدر 

الإمكان تزويد املعتقلني املعوزين بلبا�ص منا�سب عند الإفراج عنهم وتقدمي 

امل�ساعدة اإليهم ل�سمان و�سولهم اإىل مقر �سكناهم.

يزود املعتقلون كذلك عند الإفراج عنهم بالأكل الكايف لثالثة اأيام على 

الأقل واإذا اقت�سى احلال ب�سند للتنقل املجاين. 

يحدد وزير العدل كيفية تطبيق هذه املقت�سيات. 
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املادة 138

ميكن للمعتقل املعوز الذي انتهت عقوبته يف �ساعة متاأخرة من الليل 

اأن يتقدم بطلب �رشيح وموقع من طرفه لتاأجيل الإفراج عنه اإىل ال�سباح 

املوايل اإذا مل يكن متيقنا من وجود و�سيلة نقل فورية. 

ل ميكن يف هذه احلالة املبيت داخل املعقل. 

املادة 139

اإذا كان من الالزم اإخ�ساع معتقل عند الإفراج عنه ملراقبة طبية وقائية 

اأو لإمتام عالج �رشع فيه اأثناء العتقال فيجب على امل�سلحة الجتماعية 

بتن�سيق مع طبيب املوؤ�س�سة ربط الت�سالت الالزمة مع الوحدة ال�سحية 

القريبة من هذه املوؤ�س�سة ال�سجنية.

املادة 140

يجب على امل�رشف الجتماعي عند علمه بخرب موؤمل كوفاة اأو اإ�سابة 

اأحد اأقارب املعتقل مبر�ص خطري، ا�ست�سارة مدير املوؤ�س�سة من اأجل اإ�سعار 

املعتقل مع مراعاة ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف املادة 20 من هذا املر�سوم.

املادة 141

ميكن بعد اإذن املدير العام لإدارة  ال�سجون مرافقة معتقل لزيارة اأحد 

اأ�سوله اأو فروعه اأو زوجته اأو اإخوته املوجودين يف حالة مر�ص خطري اأو 

حل�سور مرا�سيهم جنازتهم.

يحـدد وزير العدل كيفية تطبيق هذه املقت�سيات.

الباب العا�سر: النظام املطبق على اأ�سناف خا�سة من املعتقلني

الفرع الأول : املحكوم عليهم بالإعدام

املادة 142

ميكن ترحيل املحكوم عليهم بالإعدام اإىل موؤ�س�سة تتوفر على حـي معد 

لهذه الفئة من املعتقلني مبجرد النطق باحلكم. 
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املادة 143

ح�سب  النفرادي  العتقال  لنظام  بالإعدام  عليهم  املحكـوم  يخ�سع 

الإمكان. 

درا�سة  من  خا�سة متكن  عناية  بالإعدام  عليهم  املحكوم  اإيالء  يجـب 

�سخ�سيتهم وتتبع حـالتهم النف�سية واحلفاظ على توازنهم ب�سكل ي�ستبعد 

معه احتمال كـل حماولة هروب اأو انتحار اأو اإ�رشار بالغري. 

جترى الف�سخ قدر الإمكان باأفنية خا�سة باحلي، ويلزم املعتقلون عند 

القت�ساء بارتداء الزي اجلنائي.

الطبيب  ا�ست�سارة  بعد  الأ�سغال  بع�ص  مبزاولة  لهم  ال�سماح  ميكن 

وامل�رشف الجتماعي وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية ال�رشورية.

املادة 144

واأوليائهم  عائالتهم  اأفراد  زيارة  من  بالإعدام  عليهم  املحكوم  ي�ستفيد 

واأ�سهارهم، وميكنهم التو�سل مبا�رشة من هوؤلء حتت م�سوؤوليتهم باملوؤن 

التي يتعني تفتي�سها بكل دقة من طرف اإدارة املوؤ�س�سة.

ل ميكن للمحكوم عليهم بالإعدام التو�سل باملوؤن الغذائية املوجهة اإليهم 

بوا�سطة طرود اأو خـارج الإطار امل�سموح به يف الفقرة الأوىل اأعاله. 

الت�سال  من  الو�سعية  هذه  خالل  بالإعدام  عليهم  املحكوم  ي�ستفيد 

بدفاعهم �سمن ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف املادة 80 من القانون املتعلق 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية. 

تتخذ اإدارة املوؤ�س�سة جميع الحتياطات الأمنية لتمر الزيارة يف ظروف �سليمة. 

املادة 145

مينع يف اأي حال من الأحوال تبليغ املحكوم عليه بالإعدام بقرار رف�ص 

طلب العفو.
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الفرع الثاين: الأحداث

املادة 146

تطبق مقت�سيات هذا الفرع على جميع املعتقلني الأحداث والأ�سخا�ص 

 5 املادة  يف  عليهم  واملن�سو�ص  �سنة  ع�رشين  اأعمارهم  تتعدى  ل  الذين 

اأية كانت اجلهة  من القانون املتعلق بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية، 

الق�سائية املحالة عليها ق�ساياهم اأو التي اأ�سدرت اأحكام ا باإدانتهم. 

املادة 147

يخ�سع املعتقلون امل�سار اإليهم يف املادة ال�سابقة اإىل نظام خا�ص يويل 

اهتماما مكثفا للرتبية وملء اأوقات الفراغ.

يطبق هذا النظام على املعتقلني املدانني والحتياطيني. 

املادة 148

يوزع الأحداث ح�سب الإمكان على جمموعات ح�سب �سنهم مبراكز 

الإ�سالح اأو داخل املوؤ�س�سات بالأحياء املخ�س�سة لهم. 

املادة 149

خالفا للمقت�سيات املن�سو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ميكن لالأحداث 

القا�رشين باملفهوم اجلنائي ومن هم دون الع�رشين �سنة امل�ساركة يف نف�ص 

الدينية  التوجيهية  احل�س�ص  وبع�ص  الدرا�سة  ملتابعة  الرا�سدين  مع  الوقت 

والرتبوية والرتفيهية ما دامت ال�رشوط الكافية للحرا�سة م�سمونة.

املادة 150

ع�رشين  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  والأ�سخا�ص  الأحداث  �سغل  يجب 

�سنة طيلة النهار وفق برنامج يحدده مدير املوؤ�س�سة يف خمتلف الأن�سطة 

وتكوين  و�سغل  درا�سة  من  املوؤ�س�سة  داخل  تنظيمها  ميكن  التي  الهادفة 

هواياتهم  وممار�سة  وريا�سية،  وبدنية  دينية  وتربية  تربوي  ون�ساط  مهني 

ب�سكل منظم. 
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ال�ساعات  خارج  كافية  مدة  الطلق  بالهواء  بالبقاء  لهم  ال�سماح  يجب 

�رشيطة  يجتمعوا  اأن  حينئذ  لهم  ميكن  كما  الأن�سطة  لهذه  املخ�س�سة 

خ�سوعهم حلرا�سة م�ستمرة.

املادة 151

يختلف اللبا�ص اجلنائي املخ�س�ص لالأحداث والأ�سخا�ص دون الع�رشين 

�سنة عن اللبا�ص اجلنائي اخلا�ص للرا�سدين. 

املادة 152

تقت�رش حتركات املعتقلني املنتمني لهذا ال�سنف خارج املحل املخ�س�ص 

لهم على ما تقت�سيه �رشورة امل�سلحة ويحر�سون بدقة من طرف املوظف 

امل�سوؤول.  

املادة 153

ميكن لالأ�سخا�ص الذين تكلفهم اجلهات الق�سائية املخت�سة اأو الإدارة 

دون  والأ�سخا�ص  لالأحداث  بزيارات  يقوموا  اأن  املحرو�سة  بالرتبية  املكلفة 

الع�رشين �سنة، وذلك �سمن ال�رشوط املقررة يف املادة 77 من القانون املتعلق 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية.

الباب احلادي ع�سر: تهيئ ملفات القرتاحات لالإفراج املقيد ب�سروط 

املادة 154

يجب درا�سة الو�سعية اجلنائية لكل معتقل ميكن اأن يقرتح لال�ستفادة 

من  اجلنائية  امل�سطرة  قانون  ملقت�سيات  طبقا  ب�رشوط  املقيد  الإفراج  من 

املعقل  رئي�ص  من  كل  ا�ست�سارة  عليه  يجب  الذي  املوؤ�س�سة  مدير  طرف 

والطبيب وامل�رشف الجتماعي، واملوظفني املكلفني باإعادة تاأهيله.

املعقل  داخل  املعتقل  �سلوك  على  ال�ست�سارة  هذه  تن�سب  اأن  ينبغي 

وحظوظ واإمكانيات اإعادة اإدماجه يف املجتمع.
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املادة 155

املوؤ�س�سة  مدير  طرف  من  ب�رشوط  املقيد  الإفراج  اقرتاح  ملف  يعد 

ال�سجنية طبقا ملقت�سيات قانون امل�سطرة اجلنائية، وينبغي اأن يت�سمن :

- بطاقة �سخ�سية للمعتقل بخ�سو�ص و�سعيته اجلنائية؛ 

- �سهادة طبية عند القت�ساء تتعلق بحالته ال�سحية؛ 

التي  املبالغ  اإىل كل  الإ�سارة  باملوؤ�س�سة مع  ال�سمي  بيانا بح�سابه   -

بذمته مبقت�سى املقرر الزجري الذي هو 

- ب�سدد تنفيذه؛ 

- ملخ�سا حول �سلوكه داخل املعقل؛ 

- مالحظات حول طبيعة عالقته مع عائلته؛ 

- راأي مدير املوؤ�س�سة يف القرتاح.

املادة 156

تر�سل هذه امللفات اإىل مدير اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج لتتميمها :

اأو  − باأن املعني بالأمر ميلك و�سائل �سخ�سية للعي�ص  ب�سهادة تثبت 

اأو �سهادة من  اإيواء  مهنة ذات دخل قار، واإذا تعذر ذلك ب�سهادة 

م�سغل يلتزم فيها بت�سغيل املعتقل مبجرد الإفراج عنه واإل �سريف�ص 

الطلب؛

بنظرية رئي�ص النيابة العامة لدى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم مع  −

ملخ�ص لوقائع اجلرمية؛ 

بنظرية عامل الإقليم اأو العمالة التي �سيقطن بها املعتقل.  −

يرفع مدير اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج هذه امللفات اإىل وزير العدل 

مرفقة بنظريته.
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املادة 157

ب�رشوط  املقيد  الإفراج  اأجل  من  املنجزة  امللفات  حمتوى  يكون 

اأمره  يهمهم  الذين  الأ�سخا�ص  اأو  عائلته  اأو  املعتقل  اإ�سعار  �رشيا مبنع 

باقرتاحـات الإفراج املقدمة، اأو بتاأجيلها.

يجب اإخبار املعتقل بقرار رف�ص الإفراج املقيد ب�رشوط.

املادة 158

ي�سعر املعتقل فورا بقرار الإفراج املقيد ب�رشوط من طرف مدير املوؤ�س�سة 

املعتقل بها وينجر هذ ا الأخري حم�رشا ي�سري فيه اإىل القيام بهـذا الإجراء . 

اأو  العامة  للخزينة  دين  مبلغ  بت�سديد  رهينا  الإفراج  هذا  كان  اإذا 

ل�سحايا فال ميكنه اأن يقع اإل باإثبات هذا الأداء. 

املادة 159

ت�سلم للمعتقل عند خروجه من املوؤ�س�سة التي كان يق�سي فيها عقوبته 

رخ�سة تت�سمن القرار املتخذ فـي �ساأنه وحتتوي هذه الرخ�سة على :

املعلومات ال�رشورية عن هويته، وو�سعيته اجلنائية، مع الإ�سارة . 1

اإىل التاريخ الذي كانت �ستنتهي فيه عقوبته؛ 

املقيد . 2 الإفراج  من  املعتقل  با�ستفادة  القا�سي  القرار  اإىل  الإ�سارة 

ب�رشوط؛ 

تعيني املكان اأو الأماكن التي �سبق للمفرج اأن اأبان عن رغبته يف . 3

التوجه اإليهـا وكذا الأجـل املحدد للو�سول اإليها وال�سلطات التي 

يجب عليه املثول اأمامها.

توقع هذه الرخ�سة من طرف مدير املوؤ�س�سة مع ختمها بطابعه. 

مقت�سيات ختامية 
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املادة 160

تن�سخ جميع املقت�سيات املخالفة لهذا املر�سوم.

املادة 161

ي�سند لوزير العدل تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية. 

 

وحرر بالرباط يف 6 �سعبان 1421 3 نوفمرب 2000(

الإم�ساء : عبد الرحمن يو�سفي

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإم�ساء : عمر عزميان



ال�سكوك الدولية والإقليمية
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قواعد الأمم  املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

)قواعد نيل�سون مانديال(

قرار اتخذته اجلمعية العامة يف 17 كانون الأول / دي�سمرب 2015

) 490/70 /A بناء على تقرير اللجنة الثالثة

اإنَّ اجلمعية العامة، اإذ ت�سرت�سد باملقا�سد الرئي�سية الأمم  املتحدة املبيَّنة 

، واإذ يحدوها 
4 
يف ديباجة ميثاقها، ويف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

الأ�سا�سية  الإن�سان  بحقوق  الإميان  جديد  من  د  توؤكِّ اأن  على  الت�سميم 

والن�ساء  للرجال  ومبا  نوعه،  كان  اأيًّا  متييز  دومنا  وقْدره،  الفرد  وبكرامة 

والأمم ، كبريها و�سغريها، من حقوق مت�ساوية، وعلى اأن تهيِّئ الظروف 

التي ميكن يف ظلِّها احلفاظ على العدالة واحرتام اللتزامات النا�سئة عن 

املعاهدات وغريها من م�سادر القانون الدويل، وعلى اأن تعمل على حتقيق 

ية اأف�سح،  م الجتماعي وحت�سني م�ستويات احلياة يف جوٍّ من احلرِّ التقدُّ

واإذ ت�سري اإىل جميع املعايري والقواعد يف جمال منع اجلرمية والعدالة 

اجلنائية التي ُو�سعت بناًء على طلب جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

الأمم   اعتمدتها موؤمترات  اأو  بها،  اأو�ست  اأو  العامة  واعتمدتها اجلمعية 

العاملي  الإعالن  باأنَّ  واإذ ت�سلِّم  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  املتحدة 

املتحدة  ُت�سَتلهم منه معايري الأمم   الذي  امل�سدر  الإن�سان هو  حلقوق 

وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،

واإذ ت�سع ن�سب عينيها الهتماَم الذي توليه الأمم املتحدة منذ اأمد 

حقوق  وحماية  اجلنائية  العدالة  على  الإن�ساين  الطابع  لإ�سفاء  طويل 

الإدارة  الإن�سان يف  الأ�سا�سية حلقوق  الأهمية  د على  وت�سدِّ الإن�سان، 

اليومية ل�سوؤون العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية، 

4 - القرار 217 األف )د - 3(.
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 كانت دائمًا 
)5 
واإذ ُتدرك اأنَّ القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

هي املعايري الدنيا املعرتف بها عامليًّا لحتجاز ال�سجناء، واأنَّ لهذه القواعد 

وال�سيا�سات  القوانني  تطوير  يف  بها  ُي�سرت�َسد  اإذ  كبريين  وتاأثرياً  قيمًة 

واملمار�سات اخلا�سة باملوؤ�س�سات الإ�سالحية منذ اأن اعتمدها موؤمتر الأمم  

املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف عام 1955،

اإعالن  يف  �سلَّمت،  قد  الأع�ساء  الدول  اأنَّ  اعتبارها  يف  ت�سع  واإذ 

يات العاملية: نظم  �سلفادور ب�ساأن ال�سرتاتيجيات ال�ساملة ملواجهة التحدِّ

اإر�ساء  باأنَّ   ،
6  
متغري عامل  يف  رها  وتطوُّ اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع 

ال ومن�سف يخ�سع للم�ساءلة ويراعي العتبارات  نظام عدالة جنائية فعَّ

الإن�سان  حقوق  حماية  بتعزيز  اللتزام  اإىل  ي�ستند  اأن  ينبغي  الإن�سانية 

العدل ومنع اجلرمية ومكافحتها، واأقرَّت بقيمة وتاأثري  اإقامة  يف �سياق 

معايري الأمم املتحدة وقواعدها املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف 

و�سع وتنفيذ �سيا�سات واإجراءات وبرامج وطنية يف جمال منع اجلرمية 

طراأ  الذي  التدريجي  ر  التطوُّ احل�سبان  تاأخذ يف  واإذ  اجلنائية،  والعدالة 

منذ عام 1955 على القانون الدويل املتعلق مبعاملة ال�سجناء، مبا يف ذلك 

 ،
7 
ال�سكوك الدولية كالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد 

واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

.
9 
، والربوتوكول الختياري امللحق بها

8 
اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

الأول(، �سكوك  الأول )اجلزء  املجلَّد  الإن�سان: جمموعة �سكوك دولية،  5 - حقوق 

عاملية )من�سورات الأمم املتحدة، رقم املبيع Vol. I، Part( 4.XIV.02.A 1((، الباب 

ياء، الرقم 34.

6- القرار 230/65، املرفق.

7 - انظر القرار 2200 األف )د - 21(، املرفق.

8- United Nations، Treaty Series، vol. 1465، No. 24841.

9 - املرجع نف�سه، املجلَّد 2375، الرقم 24841.
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واإذ ت�سري اإىل معايري الأمم  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية املت�سلة مبعاملة ال�سجناء وبدائل ال�سجن التي اعُتمدت 

ال للقواعد النموذجية الدنيا  منذ عام 1955، ول�سيما اإجراءات التنفيذ الفعَّ

، وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ص 
10 

ملعاملة ال�سجناء

، واملبادئ 
11 

الذين يتعرَّ�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن

النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم   ، وقواعد 
12 

ال�سجناء ملعاملة  الأ�سا�سية 

، واملبادئ الأ�سا�سية ل�ستخدام 
13 

للتدابري غري الحتجازية قواعد طوكيو(

،واإذ ت�سع ن�سب عينيها 
14 

برامج العدالة الت�ساحلية يف امل�سائل اجلنائية

احلاجة اإىل التحلِّي باليقظة لدى اإقامة العدل فيما يتعلق بحالة الأطفال 

والأحداث والن�ساء على وجه التحديد، وبخا�سة عندما يكونون جمرَّدين 

الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  اإليه  تدعو  الذي  النحو  على  حرِّيتهم،  من 

، ومبادئ الأمم  
15 

النموذجية لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث قواعد بيجني(

، وقواعد 
16 
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث مبادئ الريا�ص التوجيهية(

، وقواعد 
17 

الأمم  املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجرَّدين من حرِّيتهم

للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  

،واإذ ت�سري اإىل معايري الأمم  املتحدة وقواعدها يف جمال 
18 

قواعد بانكوك(

10 - قرار املجل�ص القت�سادي والجتماعي 47/1984، املرفق.

11 - القرار 173/43، املرفق.

12 - القرار 111/45، املرفق.

13 - القرار 110/45، املرفق.

14 - قرار املجل�ص القت�سادي والجتماعي 12/2002، املرفق.

15 - القرار 33/40، املرفق.

16 - القرار 112/45، املرفق.

17 - القرار 113/45، املرفق.

18 - القرار 229/65، املرفق.
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املزيد  م  املعتمدة منذ عام 1955 والتي تقدِّ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

من التوجيهات ب�ساأن معاملة ال�سجناء، مبا يف ذلك مدونة قواعد ال�سلوك 

اآداب مهنة الطب املتعلقة  ، ومبادئ 
19 

القوانني باإنفاذ  للموظفني املكلَّفني 

بدور املوظفني ال�سحيني ول�سيما الأطباء يف حماية ال�سجناء واملحتجزين 

من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

النارية  والأ�سلحة  القوة  ا�ستخدام  ب�ساأن  الأ�سا�سية  واملبادئ   ،
20  

املهينة اأو 

ي  ، واملبادئ املتعلقة بالتق�سِّ
21 

من جانب املوظفني املكلَّفني باإنفاذ القوانني

النَْي ب�ساأن التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة  والتوثيق الفعَّ

، ومبادئ الأمم  املتحدة وتوجيهاتها 
22 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

.
 23 

ب�ساأن �سبل احل�سول على امل�ساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية

واإذ تدرك املبادئ واملعايري الإقليم ية ذات ال�سلة مبعاملة ال�سجناء، مبا 

فيها املبادئ واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ص املحرومني من 

حرِّيتهم يف الأمريكتني، والقواعد الأوروبية املنقَّحة ب�ساأن ال�سجون، واإعالن 

، واإعالن اأرو�سا ب�ساأن املمار�سات 
24 

كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون يف اأفريقيا

باحلق يف حماكمة  املتعلقة  التوجيهية  واملبادئ   ،
25  

ال�سجون احل�سنة يف 

عادلة واحل�سول على امل�ساعدة القانونية يف اأفريقيا.

19 - القرار 169/34، املرفق.

20 - القرار 194/37، املرفق.

 / اآب   27 هافانا،  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  21 - موؤمتر 

اأغ�سط�ص - 7 اأيلول / �سبتمرب 1990: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�سورات الأمم 

املتحدة، رقم املبيع IV.91.A.2(، الف�سل الأول، الباب باء -2، املرفق.

22 -القرار 89/55، املرفق.

23 - القرار 187/67، املرفق.

24 - قرار املجل�ص القت�سادي والجتماعي 36/1997، املرفق.

25 - قرار املجل�ص القت�سادي والجتماعي 27/1999، املرفق.
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واإذ ت�سري اإىل قرارها 230/65 املوؤرَّخ 21 كانون الأول /دي�سمرب 2010 

واملعنون: »موؤمتر الأمم  املتحدة الثاين ع�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية«، 

الذي طلبت فيه اإىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اأن تن�سئ فريَق 

خرباء حكوميًّا دوليًّا مفتوح الع�سوية لتبادل املعلومات عن اأف�سل املمار�سات 

والت�رشيعات الوطنية والقانون الدويل ال�ساري وعن تنقيح ال�سيغة احلالية 

اآخر  لت�سمينها  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم   لقواعد 

ل اإليه يف جمال علم الإ�سالح واأف�سل املمار�سات فيه. ما متَّ التو�سُّ

واإذ ت�سري اأي�سا اإىل قراراتها 188/67 املوؤرَّخ 20 كانون الأول / دي�سمرب 

2012 و 190/68 املوؤرَّخ 18 كانون الأول /دي�سمرب 2013 و 192/69 املوؤرَّخ 

18 كانون الأول /دي�سمرب 2014، املعنونة »القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 

التقدير  مع  علمًا  فيه  اأحاطت  الذي   190/68 القرار  ول�سيما  ال�سجناء«، 

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  ب�ساأن  فريق اخلرباء  اأجنزه  الذي  بالعمل 

لإجناز  اجلهود  بذل  �رشورة  فيه  دت  اأكَّ الذي  والقرار 192/69  ال�سجناء، 

التي  الثالثة  مة يف الجتماعات  املقدَّ التو�سيات  بناًء على  التنقيح،  عملية 

واإذ  من مقرتحات  الأع�ساء  الدول  مته  ما قدَّ وعلى  اخلرباء  فريق  عقدها 

اأنها، يف قرارها 190/68، قد و�سعت يف اعتبارها تو�سيات فريق  تدرك 

من  الدنيا  النموذجية  بالقواعد  يتعلق  فيما  بيانه  ما جرى  ب�ساأن  اخلرباء 

م�سائل وقواعد يراد تنقيحها يف املجالت التالية:

لة كب�رش الفقرة 1 من القاعدة  اأ( احرتام كرامة ال�سجناء وقيمتهم املتاأ�سِّ

6؛ والقواعد 57 اإىل 59؛ والفقرة 1 من القاعدة 60(

ب( اخلدمات الطبية وال�سحية القواعد 22 اإىل 26؛ والقاعدتان 52؛ 

و 62؛ والفقرة 2 من القاعدة 71(.

ج( الإجراءات التاأديبية والعقاب، مبا يف ذلك دور املوظفني الطبيني 

واحلب�ص النفرادي وخف�ص كمية الطعام القواعد 27 و 29 و 31 و 32(،

د( التحقيق يف جميع الوفيات اأثناء الحتجاز ويف اأيِّ مظاهر اأو مزاعم 

ت�سري اإىل تعذيب ال�سجناء اأو معاملتهم اأو معاقبتهم بطريقة لاإن�سانية اأو 

مهينة القاعدة 7 والقاعدتان املقرتحتان 44 مكرَّراً و 54 مكرَّراً(،
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احتياجاتها  ومراعاة  حرِّيتها  من  املحرومة  امل�ست�سعفة  الفئات  حماية  ه( 

اخلا�سة، مع اأخذ البلدان التي لديها ظروف �سعبة بعني العتبار القاعدتان 

6و7(،

و( احلق يف احل�سول على متثيل قانوين القاعدة 30؛ والفقرة 1 من 

القاعدة 35؛ والقاعدتان 37؛ و 93(،

ز( ال�سكاوى والتفتي�ص امل�ستقل القاعدتان 36 و 55(،

ح( ا�ستبدال امل�سطلحات املهجورة القواعد 22 اإىل 26؛ و 62؛ و 82؛ 

و 83؛ وقواعد اأخرى خمتلفة(،

الدنيا  النموذجية  القواعد  تطبيق  على  املعنيني  املوظفني  تدريب  ط( 

القاعدة 47(،

واإذ تدرك اأي�سا اأنها كرَّرت، يف قرارها 192/69، تاأكيدها اأنَّ اأيَّ تغيريات 

على القواعد النموذجية الدنيا ينبغي األَّ تنتق�ص من اأيٍّ من املعايري القائمة، 

م يف علم الإ�سالح واملمار�سات  د اآخر ما اأُحِرز من تقدُّ بل ينبغي اأن جت�سِّ

واأمنهم  ال�سجناء  �سالمة  تعزيز  اإىل  ي  يوؤدِّ مبا  املجال  هذا  يف  اجليدة 

واأو�ساعهم الإن�سانية،

عن  اأ�سفرت  التي  امل�ستفي�سة  الت�ساورية  العملية  كذلك  تدرك  واإذ   

�سنوات،  خم�ص  مدى  على  ت  امتدَّ عملية  وهي  اخلرباء،  فريق  تو�سيات 

اأولية تقنية وم�ساورات خرباء، واجتماعات يف فيينا،  نت م�ساورات  وت�سمَّ

نت م�ساركة ن�سيطة  وبوين�ص اآير�ص، وكيب تاون بجنوب اأفريقيا، كما ت�سمَّ

لي  واإ�سهامات من جانب الدول الأع�ساء من جميع املناطق، مب�ساعدة ممثِّ

من  وغريها  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  ملنع  املتحدة  الأمم  برنامج  �سبكة 

�سية الأمم  املتحدة ال�سامية حلقوق  كيانات الأمم املتحدة، مبا يف ذلك مفوَّ

الإن�سان، واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

رات  القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، ومكتب الأمم  املتحدة املعني باملخدِّ

واجلرمية، واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك جلنة ال�سليب الأحمــر 
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�سة فــي منظومــة الأمم  املتحدة، مبا يف ذلك  الدوليــة، والوكالت املتخ�سِّ

يف  اخلرباء  وفرادى  احلكومية  غري  واملنظمات  العامليــة،  ال�سحــة  منظمة 

جمال العلوم الإ�سالحية وحقوق الإن�سان،

الأول /دي�سمرب 2014  املوؤرَّخ 18 كانون  قرارها 172/69  اإىل  واإذ ت�سري 

واملعنون ”حقوق الإن�سان يف جمال اإقامة العدل“، الذي اأقرَّت فيه باأهمية 

املبداأ الذي مفاده اأنَّ من ال�رشوري اأن تظلَّ حقوق الإن�سان غري القابلة للتقييد 

لالأ�سخا�ص  مكفولة  الأ�سا�سية  واحلرِّيات  الأخرى  الإن�سان  حقوق  وجميع 

املحرومني من حرِّيتهم اإلَّ يف احلالت التي يقت�سي فيها احلب�ص بو�سوح 

الجتماعي  التاأهيل  اأنَّ  اإىل  فيه  واأ�سارت  قانونًا،  بها  م�سموح  قيود  فر�ص 

الأهداف  من  هدف  اإدماجهم  واإعادة  حرِّيتهم  من  املحرومني  لالأ�سخا�ص 

حدٍّ  اأبعد  اإىل  ي�سمن  مبا  اجلنائية،  العدالة  نظام  اها  يتوخَّ التي  الأ�سا�سية 

ن املجرمني، لدى عودتهم اإىل املجتمع، من العي�ص معتمدين على  ممكن متكُّ

اأنف�سهم يف ظلِّ احرتام القانون، واأحاطت فيه علمًا، يف جملة اأمور، بالتعليق 

من  املحرومني  لالأ�سخا�ص  الإن�سانية  املعاملة  بكفالة  املتعلق   21 رقم  العام 

،
26 

حرِّيتهم الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان

تعرب عن �سكرها وتقديرها حلكومة جنوب اأفريقيا ل�ست�سافة اجتماع . 1

فريق اخلرباء املعني بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، املعقود 

يف كيب تاون، جنوب اأفريقيا، يف الفرتة من 2 اإىل 5 اآذار/مار�ص 2015، 

ولتقدميها الدعم املايل وتويل زمام القيادة طوال عملية ال�ستعرا�ص، 

ه مع التقدير بتوافق الآراء الذي حتقَّق يف املجالت املوا�سيعية  وتنوِّ

دها فريق اخلرباء يف اجتماعاته ال�سابقة من  الت�سعة والقواعد التي حدَّ

؛
27 

اأجل تنقيحها

 تعرب عن تقديرها حلكومة الأرجنتني ل�ست�سافتها ومتويلها اجتماع 2. 

فريق اخلرباء املعقود يف بوين�ص اآير�ص يف الفرتة من 11 اإىل 13 كانون 

26 - الوثائق الر�سمية للجمعية العامة، الدورة ال�سابعة والأربعون، امللحق رقم 40 

)A/40/47(، املرفق ال�ساد�ص - باء.

.17/2015/15.E/CN 27 - انظر
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التي  املالية  امل�ساهمة  على  الربازيل  2012، وحلكومة  دي�سمرب  الأول/ 

متها من اأجل اجتماع فريق اخلرباء الذي انعقد يف فيينا يف الفرتة  قدَّ

من 25 اإىل 28 اآذار/مار�ص 2014؛

م الذي اأجنزه مكتب اجتماع فريق اخلرباء، الذي ُعقد . 3  تقرُّ بالعمل القيِّ

يف فيينا يف عام 2014، لإعداد الوثائق الالزمة مب�ساعدة الأمانة العامة 

من اأجل اجتماع فريق اخلبــراء الذي ُعقد فــي كيب تــاون، فــي عــام 

؛
28 

دة املنقَّحة 2015، ول�سيما اإعــداد ورقة العمل املوحَّ

ت�سري اإىل اأنَّ موؤمتر الأمم املتحدة الثالث ع�رش ملنع اجلرمية والعدالة . 4

 / ني�سان   19 اإىل   12 من  الفرتة  يف  الدوحة  يف  املعقود  اجلنائية، 

اجلرمية  منع  اإدماج  ب�ساأن  الدوحة  اإعالن  يف  ب،  رحَّ  2015 اأبريل 

اأجل  اأعمال الأمم املتحدة الأو�سع من  والعدالة اجلنائية يف جدول 

يات الجتماعية والقت�سادية وتعزيز �سيادة القانون  ي للتحدِّ الت�سدِّ

، الذي اعتمده، 
)29 

على ال�سعيدين الوطني والدويل وم�ساركة اجلمهور

ال�سيغة  مب�رشوع  علمًا  واأحاط  اخلرباء،  فريق  به  قام  الذي  بالعمل 

ثة للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء، الذي اأجنزه فريق  املحدَّ

اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف كيب تاون، يف اآذار/مار�ص 2015؛

ملعاملة . 5 الدنيا  النموذجية  للقواعد  املقرتحة  املنقَّحة  ال�سيغة  تعتمد 

ال�سجناء، املرفقة بهذا القرار، باعتبارها قواعد الأمم  املتحدة النموذجية 

الدنيا ملعاملة ال�سجناء؛

”قواعد . 6 القواعد  تلك  بت�سمية  اخلرباء  فريق  تو�سية  على  توافق 

نيل�سون مانديال“، تكرميًا لإرث رئي�ص جنوب اأفريقيا الراحل، نيل�سون 

�سياق  يف  ال�سجن  يف  �سنًة   27 ق�سى  الذي  مانديال،  روليهالهال 

كفاحه من اأجل حقوق الإن�سان العاملية وامل�ساواة والدميقراطية وتعزيز 

ثقافة ال�سالم؛

28 - UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.

29 -القرار 174/70، املرفق.
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تقرِّر تو�سيع نطاق اليوم الدويل لنيل�سون مانديال، الذي ُيحتفل به . 7

تعزيز  يف  اأي�سا  منه  ُي�ستفاد  لكي   ،
)30  

متوز/يوليه  18 يف  عام  كل 

ظروف ال�سجن الإن�سانية، واإذكاء الوعي با�ستمرار كون ال�سجناء جزءاً 

من املجتمع، وتقدير عمل موظفي ال�سجون بو�سفه خدمة اجتماعية 

الأع�ساء  الدول  تدعو  الغر�ص،  لهذا  وحتقيقًا  خا�سة،  اأهمية  ذات 

واملنظمات الإقليم ية والهيئات يف منظومة الأمم  املتحدة لالحتفال 

بهذه املنا�سبة على النحو املالئم؛

داً يف �سياق الفقرة 5 اأعاله املالحظات التمهيدية لقواعد . 8 د جمدَّ توؤكِّ

د على الطابع غري امللِزم لهذه القواعد، وتقرُّ  نيل�سون مانديال، وت�سدِّ

طر القانونية للدول الأع�ساء، وت�سلِّم يف هذا ال�سدد باأنه 
ُ
ع الأ بتنوُّ

يجوز للدول الأع�ساء اأن تكيِّف تطبيق القواعد وفقًا لأطرها القانونية 

املحلية، ح�سب القت�ساء، على اأن ت�سع ن�سب عينيها فحوى هذه 

القواعد والغر�ص منها؛

اإىل حت�سني ظروف الحتجاز . 9 ال�سعي  الدوَل الأع�ساء على  ع  ت�سجِّ

الأمم   معايري  جميع  ومع  مانديال  نيل�سون  قواعد  مع  مبا يتَّ�سق 

اجلرمية  منع  جمال  يف  املنطبقة  ال�سلة  ذات  وقواعدها  املتحدة 

بغية  اجليدة  املمار�سات  تبادل  موا�سلة  وعلى  اجلنائية،  والعدالة 

وتبادل  القواعد،  تطبيــق  فــي  تواجهها  التي  التحديـات  ا�ستبانة 

ي لتلك التحديات؛ اخلربات فيما بينها يف جمال الت�سدِّ

تدعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية اإىل اأن تنظر يف دوراتها . 10

املفتوح  الدويل  احلكومي  اخلرباء  لفريق  اجتماع  عقد  يف  املقبلة 

بغية  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  بالقواعد  املعني  الع�سوية 

يف  لال�ستمرار  و�سائل  وا�ستك�ساف  امل�ستخل�سة،  الدرو�ص  ا�ستبانة 

ُتواَجه يف  التي  التحديات  تبادل املمار�سات اجليدة واملعلومات عن 

تنفيذ قواعد نيل�سون مانديال؛

30 - انظر القرار 13/64.
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ع الدوَل الأع�ساء على الرتويج لتنفيذ قواعد الأمم  املتحدة . 11 ت�سجِّ

، وقواعد الأمم  املتحدة 
14 

ب�ساأن حماية الأحداث املجرَّدين من حرِّيتهم

قواعد  للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة 

؛
15 

بانكوك(

تو�سي الدوَل الأع�ساء باأن توا�سل ال�سعي اإىل احلدِّ من اكتظاظ . 12

الحتجازية  غري  التدابري  اإىل  القت�ساء،  ح�سب  واللجوء،  ال�سجون 

كبدائل عن احلب�ص الحتياطي قبل املحاكمة، والت�سجيع على زيادة 

تي�رشُّ �ُسبل اللجوء اإىل العدالة واآليات الدفاع القانوين، وتعزيز بدائل 

وفقًا  الجتماعي،  الإدماج  واإعادة  التاأهيل  برامج  ودعم  ال�سجن، 

الحتجازية  غري  للتدابري  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم   لقواعد 

؛
10 

قواعد طوكيو(

بني . 13 اجليدة  واملمار�سات  للخربات  الطوعي  التبادل  اأهمية  تالحظ 

القت�ساء،  ح�سب  املعنية،  الدولية  الكيانات  ومع  الأع�ساء  الدول 

بناء على طلبها من  الأع�ساء  الدول  اإىل  التقنية  امل�ساعدة  وتقدمي 

اأجل النهو�ص بتطبيق قواعد نيل�سون مانديال؛

ع الدول الأع�ساء على النظر يف تخ�سي�ص ما يكفي من موارد . 14 ت�سجِّ

ب�رشية ومالية للم�ساعدة يف حت�سني اأحوال ال�سجون وتطبيق قواعد 

نيل�سون مانديال؛

اأن . 15 واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم   مكتب  اإىل  تطلب 

ُيِعدَّ  واأن  وا�سع،  نطاق  على  مانديال  نيل�سون  قواعد  تعميم  يكفل 

اإىل  ا�ست�سارية  تقنية وخدمات  م�ساعدات  م  ويقدِّ توجيهية  مواد 

الدول الأع�ساء يف جمال اإ�سالح نظام العقوبات بهدف و�سع اأو 

بال�سجون  خا�سة  وممار�سات  و�سيا�سات  واإجراءات  ت�رشيعات  تعزيز 

تتما�سى مع تلك القواعد؛

تثني على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مل�ساهماتها امل�ستمرة . 16

اإقامة العدل من خالل و�سع وحت�سني معايري وقواعد  يف حت�سني 
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بالدول  وتهيب  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  دولية 

الأع�ساء اأن توا�سل جهودها يف هذا ال�سدد؛

اأن . 17 واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم   مكتب  اإىل  تطلب 

املتحدة  الأمم   معايري  وتطبيق  ا�ستخدام  على  الت�سجيع  يوا�سل 

وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بو�سائل منها 

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية وامل�ساعدة التقنية اإىل الدول الأع�ساء، 

اجلرمية  منع  امل�ساعدة يف جمال  ذلك  يف  مبا  طلبها،  على  بناًء 

التدريبية  الدورات  القوانني، ويف تنظيم  والعدالة اجلنائية واإ�سالح 

اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية  ومنع  القانون  باإنفاذ  املعنيني  للموظفني 

وت�سيري  وال�سجون  العقابية  ُظم  النُّ اإدارة  جمال  يف  الدعم  وتقدمي 

�سوؤونها، مبا ي�سهم يف حت�سني كفاءتها وقدراتها؛

تدعو الدول الأع�ساء و�سائر اجلهات املانحة اإىل توفري موارد خارجة . 18

املتحدة  الأمم   لقواعد  وفقًا  اأعاله،  املبينة  لالأغرا�ص  امليزانية  عن 

واإجراءاتها؛

د اأهمية دور �سبكة برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة . 19 توؤكِّ

اجلنائية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات 

املركز ال�ست�ساري لدى املجل�ص القت�سادي والجتماعي يف عملية 

التنقيح، ويف الإ�سهام يف تعميم قواعد نيل�سون مانديال والرتويج 

ال. لها وتطبيقها عمليًّا وفقًا لالإجراءات الكفيلة بتطبيقها الفعَّ

 اجلل�سة العامة 80

17 كانون الأول /دي�سمرب 2015
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املرفق

 قواعد الأمم املتحدة النموذجية 

الدنيا ملعاملة ال�سجناء

)قواعد نيل�سون مانديال(

مالحظة متهيدية 1

منوذجي  لنظام  تف�سيلي  و�سف  تقدمي  القواعد  هذه  من  د  ُيق�سَ ل 

العام املعا�رش يف  التوافق  اأ�سا�ص  ، على  اأن تبنيِّ اه هو  لل�سجون. فما تتوخَّ

الآراء والعنا�رش الأ�سا�سية يف اأ�سلح النظم املعا�رشة، املبادئ واملمار�سات 

معاملة  جمال  يف  جيدة  وممار�سات  مبادئ  باعتبارها  عمومًا  املقبولة 

ال�سجناء واإدارة  ال�سجون.

مالحظة متهيدية 2

والجتماعية . 1 القانونية  الظروف  به  تتَّ�سف  ملا  نظراً   ، اجلليِّ من 

ع بالغ،  اأنحاء العامل من تنوُّ والقت�سادية واجلغرافية يف خمتلف 

ومكان.  زمان  كل  القواعد يف  جميع  تطبيق  املمكن  غري  من  اأنَّ 

حثيث  بذل جهد  على  القواعد  هذه  ز  اأن حتفِّ ُيتوخى  ومع ذلك، 

للتغلُّب على امل�ساعب العملية التي تعرت�ص تطبيقها، انطالقًا من 

ب�سالحها  تعرتف  التي  الدنيا  ال�رشوط  جملتها،  يف  متثِّل،  كونها 

الأمم  املتحدة.

وتتناول هذه القواعد، من جهة اأخرى، ميدانًا يظلُّ الراأي فيه يف . 2

ر م�ستمر. وهي من ثمَّ ل ت�ستبعد اإمكانية التجربة واملمار�سة  تطوُّ
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هذه  جميع  من  النابعة  واملقا�سد  املبادئ  مع  تتَّفقا  اأن  �رشيطة 

القواعد. وبهذه الروح يظلُّ دائمًا من حق الإدارة  املركزية لل�سجون 

اأن ت�سمح باخلروج عن هذه القواعد.

مالحظة متهيدية 3

العامة لل�سجون، . 1 القواعد الإدارة   يتناول اجلزء الأول من هذه 

وهو ينطبق على جميع فئات ال�سجناء، �سواء كان �سبب حب�سهم 

جنائيًّا اأو مدنيًّا، و�سواء كانوا غري حُماكمني اأو مدانني، ومبا يف 

تدابري  اأو  اأمنية“  حقهم”تدابري  يف  ُتطبَّق  الذين  ال�سجناء  ذلك 

اإ�سالحية اأََمَر بها القا�سي.

ن قواعد ل تنطبق اإلَّ على فئات ال�سجناء . 2 ا اجلزء الثاين، فيت�سمَّ اأمَّ

الذين يتناولهم كل باب من اأبوابه. ومع ذلك، فاإنَّ القواعد الواردة 

على  اأي�سا  تنطبق  املدانني  ال�سجناء  ب�ساأن  منه  األف  الباب  يف 

فئات ال�سجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال، ما دامت 

الفئات وتخدم م�سلحة  بهذه  اخلا�سة  القواعد  ل تتعار�ص مع 

هوؤلء ال�سجناء.

مالحظة متهيدية 4

�سة . 1 املخ�سَّ املوؤ�س�سات  اإدارة   تنظيم  اإىل  القواعد  هذه  ت�سعى  ل 

املدار�ص  اأو  الأحداث  احتجاز  مرافق  مثل  اجلانحني  لالأحداث 

اأي�سا،  على  الإ�سالحية، ومع ذلك فاإنَّ اجلزء الأول منها ي�سلح 

وجه العموم، للتطبيق يف هذه املوؤ�س�سات.

الأقل جلميع . 2 على  �ساملًة  الأحداث  ال�سجناء  فئة  اعتبار  ينبغي 

القا�رشين الذين ي�سملهم اخت�سا�ص حماكم الأحداث. وينبغي اأن 

تكون القاعدة العامة هي األَّ ُيحَكم على هوؤلء اجلانحني ال�سغار 

بعقوبة ال�سجن.
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اأوًل - قواعد عامة التطبيق

املبادئ الأ�سا�سية

القاعدة 1

لة  املتاأ�سِّ وقيمتهم  لكرامتهم  الواجب  بالحرتام  ال�سجناِء  كلُّ  ُيعاَمل 

العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب  �سجني  اأيِّ  اإخ�ساع  ول يجوز  كب�رش. 

من  حماية  ال�سجناء  جلميع  وُتوفَّر  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

له. ويجب  غًا  باأيِّ ظروف باعتبارها م�سوِّ ع  التذرُّ ذلك كله، ول يجوز 

ار يف  والزوَّ مي اخلدمات  واملوظفني ومقدِّ ال�سجناء  واأمن  �سمان �سالمة 

جميع الأوقات.

القاعدة 2

1ُتطبَّق هذه القواعد ب�سورة حيادية. ول يجوز اأن يكون هنالك . 1

اأو  اللغة  اأو  اأو اجلن�ص  اللون  اأو  العرق  املعاملة ب�سبب  متييز يف 

اأو  القومي  املن�ساأ  اأو  ال�سيا�سي،  اأو غري  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  الدين، 

الجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد اأو اأيِّ و�سٍع اآخر. وحُترَتم املعتقدات 

الدينية واملبادئ الأخالقية لل�سجناء. 

بغية تطبيق مبداأ عدم التمييز يف املمار�سة العملية، تاأخذ اإدارات . 2

الفردية لل�سجناء، وخ�سو�سًا  ال�سجون يف العتبار الحتياجات 

تدابري  اتِّخاذ  الالزم  ومن  ال�سجون.  بيئات  الأ�سعف يف  الفئات 

حلماية وتعزيز حقوق ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة، ويجب 

األَّ ُينظر اإىل تلك التدابري على اأنها تدابري تنطوي على متييز.

القاعدة 3

عن  الأ�سخا�ص  عزل  اإىل  تف�سي  التي  التدابري  من  وغريه  احلب�ص  اإنَّ 

تقرير  الفرد حقَّه يف  ت�سلب  اإنها  موؤملة من حيث  تدابري  اخلارجي  العامل 

يته. ولذلك ل ينبغي لنظام ال�سجون، اإلَّ يف حدود  م�سريه بحرمانه من حرِّ
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رات العزل اأو احلفاظ على الن�سباط، اأن يفاقم من املعاناة املالزمة ملثل  مربِّ

هذه احلال.

القاعدة 4

من . 1 الأ�سخا�ص  تدابري حرمان  من  وغريها  احلب�ص  عقوبة  ترمي 

حرِّيتهم ب�سفة اأ�سا�سية اإىل حماية املجتمع من اجلرمية واحلدِّ من 

الغر�سني  اإىل حتقيق هذين  الإجرام. ول �سبيل  حالت معاودة 

مدى  اأق�سى  حتى  للو�سول،  احلب�ص  فرتة  ا�سُتخدمت  اإذا  اإلَّ 

م�ستطاع، اإىل �سمان اإعادة اإدماج اأولئك الأ�سخا�ص يف املجتمع 

نون من العي�ص معتمدين على  بعد اإطالق �رشاحهم، بحيث يتمكَّ

اأنف�سهم يف ظلِّ احرتام القانون. 

�سعيًا اإىل حتقيق ذلك الغر�ص، ينبغي لإدارات ال�سجون وال�سلطات . 2

عن  ف�ساًل  والعمل،  املهني  والتدريب  التعليم  ر  توفِّ اأن  ة  املخت�سَّ

ذلك  يف  مبا  واملتاحة،  املنا�سبة  امل�ساعدة  من  الأخرى  الأ�سكال 

والروحي  والأخالقي  الإ�سالحي  الطابع  ذات  امل�ساعدة  اأ�سكال 

هذه  جميع  تقدمي  وينبغي  والريا�سي.  وال�سحي  والجتماعي 

الربامج والأن�سطة واخلدمات مبا يتما�سى مع مقت�سيات املعاملة 

الفردية لل�سجناء.

القاعدة 5

اأدنى حدٍّ من . 1 اإىل  يقلِّ�ص  اأن  اإىل  ال�سعي  ال�سجون  لنظام  ينبغي 

الفوارق بني حياة ال�سجن واحلياة احلرَّة، وهي فوارق من �ساأنها 

الواجب  بالحرتام  اأو  ال�سجناء  لدى  امل�سوؤولية  بح�ص  تهبط  اأن 

لكرامتهم الب�رشية. 

والتعديالت . 2 التي�سريية  الرتتيبات  جميع  ال�سجون  اإدارات  تهيِّئ 

املعقولة ل�سمان معي�سة ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية اأو العقلية 

على  ال  وفعَّ كامل  ب�سكل  ال�سجن  يف  الإعاقات  من  غريها  اأو 

اأ�سا�ص من امل�ساواة.
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اإدارة  ملفات ال�سجناء

القاعدة 6

د لإدارة ملفات  يو�سع يف اأيِّ مكان ُيحَب�ص فيه اأ�سخا�ص نظام موحَّ

ال�سجناء. ويجوز اأن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات اإلكرتونية لل�سجالت 

اأو �سجالًّ �سفحاته مرقمة وموقَّعة. وُتطبَّق اإجراءات ل�سمان وجود م�سار 

نة يف  الع على املعلومات املت�سمَّ تتبُّع ماأمون ملراجعة البيانات وملنع الطِّ

النظام اأو تعديلها دون اإذن.

القاعدة 7

م�رشوع.  حب�ص  اأمر  دون  ال�سجن  يف  �سخ�ص  اأيِّ  اإدخال  ُيقَبل  ل 

وُتدَخل املعلومات التالية يف نظام اإدارة ملفات ال�سجناء عند دخول كلِّ 

�سجنٍي ال�سجَن: 

الهوية  يراعي  مبا  املميزة،  هويَّته  على  الوقوف  تتيح  دقيقة  اأ(معلومات 

اجلن�سانية التي يراها لنف�سه؛

ب( اأ�سباب �سجنه وال�سلطة امل�سوؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القب�ص عليه؛ 

ج( يوم و�ساعة اإدخاله واإطالق �رشاحه، وكذلك يوم و�ساعة اأيِّ نقل؛ 

د( اأيُّ اإ�سابات ظاهرة اأو �سكاوى ب�ساأن �سوء معاملة �سابق؛ 

ه( قائمة مبمتلكاته ال�سخ�سية؛ 

اأ�سماء اأولده  اأ�سماء اأع�ساء اأ�رشته، مبا يف ذلك، ح�سب القت�ساء،  و( 

واأعمارهم ومكانهم وو�سعهم من حيث احل�سانة اأو الو�ساية؛

ز( بيانات الت�سال يف حالت الطوارئ ومعلومات عن اأقرب اأقرباء ال�سجني.

القاعدة 8

ُتدَخل املعلومات التالية يف نظام اإدارة ملفات ال�سجناء اأثناء وجودهم 

يف ال�سجن، ح�سب القت�ساء:
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تواريخ جل�سات  ذلك  الق�سائية، مبا يف  بالدعوى  املتعلقة  املعلومات  اأ( 

املحاكم والتمثيل القانوين؛

ب( التقييم الأول ي وتقارير الت�سنيف؛ 

ج( املعلومات املتَّ�سلة بال�سلوك والن�سباط؛ 

عاءات املتعلقة بالتعذيب وغريه  د( الطلبات وال�سكاوى، مبا يف ذلك الدِّ

من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، ما مل 

تكن ذات طابع �رشِّي؛ 

ه( معلومات ب�ساأن فر�ص اجلزاءات التاأديبية؛ 

و( معلومات ب�ساأن املالب�سات والأ�سباب اخلا�سة باأيِّ اإ�سابات اأو حالت 

وفاة، واجلهة التي نقل اإليها الرُّفات يف حالة الوفاة.

القاعدة 9

ية جميع ال�سجالت امل�سار اإليها يف القاعدتني 7 و 8  ُيحاَفظ على �رشِّ

ذلك.  املهنية  م�سوؤولياتهم  ت�ستدعي  ملن  اإلَّ  عليها  الع  الطِّ ول ُيتاح 

باأيِّ  رهنًا  به،  املتعلقة  ال�سجالت  على  الع  بالطِّ �سجني  لكلِّ  وُي�سمح 

ويكون  الداخلية،  الت�رشيعات  مبقت�سى  بها  م�رشَّح  حتريرية  تعديالت 

ه احل�سول على ن�سخة ر�سمية من هذه ال�سجالت عند اإطالق  من حقِّ

�رشاحه. 

القاعدة 10

ُت�ستخَدم ُنظم اإدارة ملفات ال�سجناء اأي�سا ل�ستخال�ص بيانات موثوق 

ال�سجون،  يف  احلياة  وخ�سائ�ص  بال�سجناء  املتعلقة  الجتاهات  عن  بها 

لت الإ�سغال، من اأجل و�سع اأ�سا�ص لتخاذ القرارات  مبا يف ذلك معدَّ

بال�ستناد اإىل اأدلة. 
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الف�سل بني الفئات

القاعدة 11

ع فئات ال�سجناء املختلفة يف موؤ�س�سات خمتلفة اأو اأجزاء خمتلفة  تو�سَ

والأ�سباب  �سوابقهم  و�سجل  وعمرهم  جن�سهم  مراعاة  مع  املوؤ�س�سات  من 

القانونية لحتجازهم ومتطلبات معاملتهم. ومن اأجل ذلك:

 اأ( ُي�سجن الرجال والن�ساء، بقدر الإمكان، يف موؤ�س�سات خمتلفة؛ وحني 

تكون هناك موؤ�س�سة ت�ستقبل اجلن�سني على ال�سواء، يتحتَّم اأن يكون 

�سة للن�ساء منف�ساًل كليًّا؛ جمموع الأماكن املخ�سَّ

 ب( ُيف�سل ال�سجناء غري املحاَكمني عن ال�سجناء املدانني؛

لأ�سباب  امل�سجونني  من  وغريهم  الديون  ب�سبب  امل�سجونون  ُيف�سل  ج(   

مدنية عن امل�سجونني ب�سبب جرمية جنائية؛

 د( ُيف�سل الأحداث عن البالغني.

اأماكن الحتجاز

القاعدة 12

1 - حيثما وجدت زنزانات اأو غرف فردية للنوم، ل يجوز اأن يو�سع يف 

ا�ستثنائية،  فاإذا حدث لأ�سباب  لياًل.  اأكرث من �سجني واحد  الواحدة منها 

كالكتظاظ املوؤقَّت، اأن ا�سُطرَّت الإدارة املركزية لل�سجون اإىل اخلروج عن 

هذه القاعدة، ُيتفادى و�سع �سجينني اثنني يف زنزانة اأو غرفة فردية.

2 - حيثما ُت�ستخَدم املهاجع، يجب اأن ي�سغلها �سجناء ُيختارون بعناية 

من حيث قدرتهم على التعا�رش يف هذه الظروف. ويجب اأن يظلَّ هوؤلء 

لياًل حتت رقابة م�ستمرة مالئمة لطبيعة املوؤ�س�سة.

القاعدة 13

ة ل�ستخدام ال�سجناء، ول�سيما حجرات النوم  ُتوفَّر جلميع الغرف املعدَّ

لياًل، جميع املتطلَّبات ال�سحية، مع احلر�ص على مراعاة الظروف املناخية، 
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�سة لكلِّ �سجني  وخ�سو�سًا من حيث حجم الهواء وامل�ساحة الدنيا املخ�سَّ

والإ�ساءة والتدفئة والتهوية.

القاعدة 14

 يف اأيِّ مكان يكون على ال�سجناء فيه اأن يعي�سوا اأو يعملوا:

ن ال�سجناء من ا�ستخدام  اأ( يجب اأن تكون النوافذ من التِّ�ساع بحيث متكِّ

بًة على نحو يتيح  ال�سوء الطبيعي يف القراءة والعمل، واأن تكون مركَّ

دخول الهواء النقي �سواء ُوجدت تهوية �سناعية اأَْم ل؛

ب( يجب اأن تكون الإ�ساءة ال�سناعية كافيًة لتمكني ال�سجناء من القراءة 

والعمل دون اإرهاق نظرهم.

القاعدة 15

يجب اأن تكون املراحي�ص كافية لتمكني كلِّ �سجني من ق�ساء حاجاته 

الطبيعية عند ال�رشورة وب�سورة نظيفة ولئقة.

القاعدة 16

يجب اأن تتوفَّر مرافق ال�ستحمام والغت�سال بالد�ص بحيث يكون يف 

مقدور كلِّ �سجني ومفرو�سًا عليه اأن ي�ستحمَّ اأو يغت�سل، بدرجة حرارة 

للف�سل  تبعًا  العامة  ال�سحة  تتطلَّبه  الذي  بالقدر  الطق�ص،  فة مع  متكيِّ

واملوقع اجلغرايف للمنطقة، على األَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة يف الأ�سبوع 

يف مناخ معتدل.

القاعدة 17

د عليها ال�سجناء بانتظام،  يجب �سيانة جميع اأجزاء ال�سجن التي يرتدَّ

واملحافظة على نظافتها التامة يف كلِّ حني.
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النظافة ال�سخ�سية

القاعدة 18

يجب اأن ُتفَر�ص على ال�سجناء العناية بنظافتهم ال�سخ�سية، ومن اأجل . 1

ذلك يجب اأن ُيوفَّر لهم املاء وما تتطلَّبه ال�سحة والنظافة من اأدوات.

بغية متكني ال�سجناء من احلفاظ على مظهر منا�سب ي�ساعدهم . 2

للعناية  الالزمة  بالت�سهيالت  ال�سجن  د  يزوَّ ذواتهم،  احرتام  على 

بال�سعر والذقن، وتتاح للذكور اإمكانية احلالقة بانتظام.

الثياب ولوازم ال�سرير

القاعدة 19

د . 1 ُيزوَّ اأن  يجب  اخلا�سة  ثيابه  بارتداء  له  ل ُي�سمح  �سجني  كلُّ 

مبجموعة ثياب منا�سبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ول 

ًة بالكرامة. يجوز يف اأيِّ حال اأن تكون هذه الثياب مهينًة اأو حاطَّ

يجب اأن تكون جميع الثياب نظيفًة واأن يحافظ عليها يف حالة . 2

جيِّدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغ�سلها بالوترية ال�رشورية 

للحفاظ على ال�سحة.

يف حالت ا�ستثنائية، حني ُي�سَمح لل�سجني باخلروج من ال�سجن . 3

�ص به، ي�سمح له بارتداء ثيابه اأو بارتداء ثياب اأخرى  لغر�ص مرخَّ

ل ت�ستلفت الأنظار.

القاعدة 20

لدى دخولهم  ُتتَّخذ  اخلا�سة،  ثيابهم  بارتداء  لل�سجناء  ُي�سَمح  حني 

ال�سجن ترتيبات ل�سمان نظافتها و�سالحيتها لالرتداء.

القاعدة 21

د كلُّ �سجني، وفقًا للمعايري املحلية اأو الوطنية، ب�رشير فردي ولوازم  ُيزوَّ

اإيَّاها،  ت�سليمه  لدى  نظيفًة  تكون  وكافية،  له  �سة  خم�سَّ ال�رشير  لهذا 
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وُيحاَفظ على لياقتها، وُت�ستبَدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ 

نظافتها.

الطعام

القاعدة 22

وجبة . 1 املعتادة،  ال�ساعات  يف  �سجني،  لكل  ال�سجون  اإدارة  ر  توفِّ

طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على �سحته وقواه، جيِّدة 

النوعية وح�سنة الإعداد والتقدمي.

اإمكانية احل�سول على ماء �سالح لل�رشب كلَّما . 2 ُتوفَّر لكل �سجني 

احتاج اإليه.

التمارين الريا�سية

القاعدة 23

1 -لكل �سجني غري م�ستخَدم يف عمل يف الهواء الطلق احلقُّ يف 

�ساعة على الأقل يف كلِّ يوم ميار�ص فيها التمارين الريا�سية املنا�سبة يف 

الهواء الطلق، اإذا �سمح الطق�ص بذلك.

للتمارين،  �سة  املخ�سَّ الفرتة  خالل  وترفيهية،  ريا�سية  تربيٌة  -ُتَوفَّر   2

وو�سعهم  عمرهم  بذلك  لهم  ي�سمح  ن  ممَّ وغريهم  الأحداث  لل�سجناء 

واملن�ساآت  املكان  الغر�ص،  لهذا  حتقيقًا  لهم،  ُيوفَّر  اأن  ويجب  ال�سحي. 

ات الالزمة. واملعدَّ

خدمات الرعاية ال�سحية

القاعدة 24

تتوىلَّ الدولة م�سوؤولية توفري الرعاية ال�سحية لل�سجناء. وينبغي اأن . 1

يح�سل ال�سجناء على نف�ص م�ستوى الرعاية ال�سحية املتاح يف 

املجتمع، وينبغي اأن يكون لهم احلقُّ يف احل�سول على اخلدمات 
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و�سعهم  اأ�سا�ص  على  متييز  ودون  انًا  جمَّ ال�رشورية  ال�سحية 

القانوين.

م اخلدمات ال�سحية من خالل عالقة وثيقة بالإدارة . 2 ينبغي اأن ُتنظَّ

العالج  ا�ستمرارية  ت�سَمن  وبطريقة  العمومية  لل�سحة  العامة 

والرعاية، مبا يف ذلك فيما يخ�صُّ فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية 

رات. ل والأمرا�ص املُعدية الأخرى، وكذلك الرتهان للمخدِّ وال�سُّ

القاعدة 25

ال�سحية . 1 الرعاية  خلدمات  دائرة  �سجن  كلِّ  يف  يكون  اأن  يجب 

مكلَّفة بتقييم ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء وتعزيزها وحمايتها 

وحت�سينها، مع اإيالء اهتمام خا�ص لل�سجناء الذين لديهم احتياجات 

اإىل رعاية �سحية خا�سة اأو يعانون من م�ساكل �سحية تعوق اإعادة 

تاأهيلهم.

�سات . 2 د التخ�سُّ تتاألَّف دائرة خدمات الرعاية ال�سحية من فريق متعدِّ

الذين يعملون با�ستقاللية  لني  املوؤهَّ كافيًا من الأفراد  ي�سمُّ عدداً 

النفــ�ص  علم  فــي  خبــرة  من  ما يكفي  وت�سمُّ  تامة،  اإكلينيكية 

والطــب النف�ســي. ويجــب اأن ُتتاح لكلِّ �سجني خدمات طبيب 

ل. اأ�سنان موؤهَّ

القاعدة 26

ية . 1 د ملفات طبِّ تقوم دائرة خدمات الرعاية ال�سحية باإعداد وتعهُّ

وُي�سمح جلميع  ال�سجناء،  ية جلميع  و�رشِّ ثة  دقيقة وحمدَّ فردية 

الع على ملفاتهم بناًء على طلبهم. ولل�سجني اأن  ال�سجناء بالطِّ

الع على ملفه الطبِّي.  �ص لطرف ثالث الطِّ يفوِّ

ية اإىل دائرة خدمات الرعاية ال�سحية يف املوؤ�س�سة . 2 حتال امللفات الطبِّ

ية.  ية الطبِّ امل�ستقِبلة لدى نقل ال�سجني وحتاط بال�رشِّ
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القاعدة 27

الرعاية . 1 على  الفوري  احل�سول  اإمكانية  ال�سجون  جميع  َتكفل 

ا ال�سجناء الذين تتطلَّب حالتهم  الطبية يف احلالت العاجلة. اأمَّ

�سة  موؤ�س�سات متخ�سِّ اإىل  فينقلون  اأو جراحة  �سة  عنايًة متخ�سِّ

اأو اإىل م�ست�سفيات مدنية. ومن الواجب، حني تتوفَّر يف ال�سجن 

م�ست�سفى،  مرافق  على  ت�ستمل  به  خا�سة  ية  طبِّ خدمات  دائرة 

دًة مبا يكفي من املوظفني واملعدات لتوفري خدمات  اأن تكون مزوَّ

العالج والرعاية املنا�سبة لل�سجناء املُحالني اإليها. 

اتخاذ . 2 امل�سوؤولني  ال�سحية  الرعاية  لخت�سا�سيي  اإلَّ  يجوز  ل 

قرارات اإكلينيكية، ول يجوز ملوظفي ال�سجون غري الطبِّيني اإلغاء 

تلك القرارات ول جتاهلها. 

القاعدة 28

د �سجون الن�ساء باملرافق اخلا�سة ال�رشورية لتوفري الرعاية والعالج  ُتزوَّ

الأطفال  لولدة  ترتيبات  اأمكن،  حيثما  وُتتَّخذ،  وبعدها.  الولدة  قبل 

ال�سجن،  داخل  طفٍل  ولدة  حالة  ويف  ال�سجن.  خارج  م�ست�سفي  يف 

ل ذلك يف �سهادة امليالد.  ل ُي�سجَّ

القاعدة 29

ُي�ستند يف اتخاذ قرار ب�ساأن ال�سماح للطفل بالبقاء مع اأحد والديه . 1

يف ال�سجن اإىل م�سلحة الطفل الُف�سلى. ويف حال ال�سماح ببقاء 

الأطفال يف ال�سجن مع اأحد الوالدين، ُتتَّخذ ترتيبات لتاأمني ما يلي: 

اأ( مرافق داخلية اأو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها اأ�سخا�ص 

لون يودع الأطفال فيها عندما ل يكونون حتت رعاية  موؤهَّ

والديهم؛ 

ب( خدمات رعاية �سحية خا�سة بالأطفال، مبا يف ذلك الفح�ص 

ِقَبل  من  با�ستمرار  منوهم  ور�سد  الدخول  عند  ال�سحي 

�سني.  متخ�سِّ
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اإطالقًا . 2 ال�سجن  يف  والديهم  اأحد  يرافقون  الذين  الأطفال  ُيعاَمل  ل 

ك�سجناء. 

القاعدة 30

يقوم طبيب، اأو غريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهلني، بغ�ص 

�سجني  كل  مبقابلة  له،  تبعيتهم  عدم  اأو  للطبيب  تبعيتهم  عن  النظر 

والتحدث اإليه وفح�سه يف اأقرب وقت ممكــن بعــد دخولــه ال�سجن اأوًل، 

ثم كلما اقت�ســت ال�ســرورة بعــد ذلك. ويوىل اهتمام خا�ص ملا يلي:

اأ( حتديــد الحتياجــات مــن الرعايــة ال�سحيــة واتخاذ جميــع التدابري 

الالزمة لتقدمي العالج؛ 

ب( تبنيُّ اأيِّ �سوء معاملة قد يكون ال�سجناء الوافدون قد تعرَّ�سوا له قبل 

دخولهم ال�سجن؛ 

واقعة  ب�سبب  غريه  اأو  نف�سي  توتُّر  حدوث  على  عالمــات  اأيِّ  تبنيُّ  ج( 

جن، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�رش، خماطر النتحار  ال�سَّ

رات  اأو اإيذاء النف�ص والأعرا�ص الناجتة عن النقطاع عن تعاطي املخدِّ

اأو الأدوية اأو الكحوليات؛ واتخاذ كلِّ ما ينا�سب من التدابري الفردية 

اأو العالجية؛ 

للعزل  الرتتيب  ُمعدية،  باأمرا�ص  �سجناء  باإ�سابة  ال�ستباه   د( يف حالة 

الإكلينيكي والعالج املالئم لهوؤلء ال�سجناء خالل فرتة العدوى؛ 

 ه( حتديد لياقة ال�سجناء للعمل وممار�سة التمارين الريا�سية وامل�ساركة يف 

الأن�سطة الأخرى، ح�سب القت�ساء.

القاعدة 31

ُتتاح للطبيب، وعند القت�ساء لغريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية 

وجميع  املر�سى،  ال�سجناء  جميع  اإىل  يوميًّا  الو�سول  اإمكانية  لني،  املوؤهَّ

ال�سجناء الذين ي�سكون من م�ساكل متعلقة بال�سحة البدنية اأو العقلية 
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اأو الإ�سابة باأذى، واأيِّ �سجني ُي�سرتعى انتباههم اإليه على وجه خا�ص. 

ية تامة.  ية يف �رشِّ وجُترى جميع الفحو�ص الطبِّ

القاعدة 32

الرعاية . 1 اخت�سا�سيي  من  غريه  اأو  الطبيب،  بني  العالقَة  حتُكم 

التي  واملهنيــة  الأخالقيــة  املبادئ  نفــ�ص  وال�سجنــاء  ال�سحية، 

تنطبق على املر�سى يف املجتمع، وخ�سو�سًا ما يلي:

 اأ(  واجب حماية ال�سحة البدنية والعقلية لل�سجناء ووقايتهم 

اإكلينيكية  ية  طبِّ اأ�س�ص  على  ومعاجلتها  الأمرا�ص  من 

فقط؛ 

د با�ستقاللية ال�سجناء الذاتية فيما يتعلق ب�سحتهم   ب( التقيُّ

الطبيب  بني  العالقة  يخ�ص  فيما  امل�ستنرية  واملوافقة 

واملري�ص؛ 

اإىل خطر  ية، ما مل يوؤدِّ ذلك  الطبِّ املعلومات  ية   ج( احرتام �رشِّ

د باإحلاق ال�رشر باملري�ص اأو بغريه؛  حقيقي وو�سيك يهدِّ

 د( احلظر املطلق للم�ساركة، �سواء ب�سكل فاعل اأو غري فاعل، 

ل تعذيبًا اأو غريه من �رشوب املعاملة  يف اأفعال قد ت�سكِّ

املهينة، مبا يف ذلك  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

ية اأو العلمية التي قد ت�رشُّ ب�سحة ال�سجني،  التجارب الطبِّ

نزع  اأو  ال�سجناء  ج�سم  من  اأن�سجة  اأو  خاليا  اإزالة  مثل 

اأع�سائهم.

ال�سماح . 2 يجوز  القاعدة،  هذه  من  د(   1 بالفقرة  م�سا�ص  دون 

للقانون  ووفقًا  وامل�ستنرية  احلرَّة  موافقتهم  على  بناًء  لل�سجناء، 

ال�سحية  والبحوث  الإكلينيكية  التجارب  بامل�ساركة يف  املنطبق، 

تفيدهم �سحيًّا  اأن  املتوقع  اإذا كان  املجتمع،  املتاحة يف  الأخرى 

فائدة مبا�رشة ومعتربة، وبالتربُّع بخاليا اأو اأن�سجة من ج�سمهم 

اأو اأع�ساء لذويهم. 
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القاعدة 33

اأنَّ  ارتــاأى  كلَّما  ال�سجــن  مديــر  اإىل  تقريــراً  م  يقدِّ اأن  الطبيــب  علـى 

اأو العقلية ل�سجنٍي ما قد ت�رشَّرت اأو �ستت�رشَّر من جرَّاء  ال�سحـــة البدنية 

ا�ستمرار �سجنه اأو من جرَّاء اأيِّ ظرف من ظروف ال�سجن. 

القاعدة 34

اإذا تبنيَّ لخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية اأثناء فح�ص �سجني لدى دخوله 

ية له لحقًا وجود اأيِّ عالمات تعذيب  ال�سجن اأو اأثناء تقدمي الرعاية الطبِّ

املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه 

اأو  الإدارية  اأو  ية  الطبِّ ال�سلطة  واإبالغ  وجب عليهم توثيق هذه احلالت 

اأجل  ال�سحيحة من  ال�سمانات الإجرائية  ة بها. وُتطبَّق  املخت�سَّ الق�سائية 

عدم تعري�ص ال�سجني اأو الأ�سخا�ص املرتبطني به ملخاطر منظورة ت�سبِّب 

الأذى.

القاعدة 35

اإجراء  . 1 ة على  املخت�سَّ العمومية  ال�سحة  اأو هيئة  الطبيب  يواظب 

التفتي�ص وتقدمي امل�سورة اإىل مدير ال�سجن فيما يتعلق مبا يلي: 

 اأ( كمُّ الغذاء ونوعيته واإعداده وتقدميه؛

ولدى  ال�سجن  يف  والنظافة  ال�سحية  القواعد  اتِّباع  مدى  ب( 

ال�سجناء؛

ج( حالة املرافق ال�سحية والتدفئة والإ�ساءة والتهوية يف ال�سجن؛ 

د( مدى مالءمة ثياب ال�سجناء وفر�سهم ونظافتها؛ 

ه( مدى التقيُّد بالقواعد املتعلقة بالرتبية البدنية والريا�سة اإذا مل 

�سون قائمون على هذه الأن�سطة.  ة متخ�سِّ يكن ثمَّ

ياأخذ مدير ال�سجن يف العتبار ما يرد اإليه من م�سورة وتقارير . 2

خطوات  ويتَّخذ   ،33 والقاعدة  القاعدة  هذه  من  للفقرة 1  وفقًا 
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ا اإذا مل  فورية لإعمال الآراء والتو�سيات امل�سار بها يف التقارير. اأمَّ

تكن تلك الآراء اأو التو�سيات واقعًة يف نطاق اخت�سا�ص املدير 

اأو اإذا مل يتَّفق معها، فعليه اأن يرفع فوراً تقريراً براأيه ال�سخ�سي، 

ال�سحة  هيئة  اأو  امل�سوؤول  الطبيب  تو�سيات  اأو  باآراء  م�سفوعًا 

ة، اإىل �سلطة اأعلى. العمومية املخت�سَّ

القيود والن�سباط واجلزاءات

القاعدة 36

يجب احلفاظ على الن�سباط والنظام دون جتاوز احلدِّ الالزم من 

باأمان وحتقيق  ال�سجن  القيود ل�سمان �سالمة الحتجاز وت�سيري �سوؤون 

حياة جمتمعية جيِّدة التنظيم.

القاعدة 37

تكون الأمور التالية مرهونًة دومًا مبا تاأذن به اأحكام القانون اأو اللوائح 

ة:  التنظيمية لل�سلطة الإدارية املخت�سَّ

ل خمالفًة تاأديبية؛   اأ( ال�سلوك الذي ي�سكِّ

تها؛   ب( اأنواع اجلزاءات التاأديبية التي يجوز فر�سها ومدَّ

ة بتوقيع هذه العقوبات؛   ج( ال�سلطة املخت�سَّ

نزلء  عموم  عن  الطوعي  غري  الف�سل  اأ�سكال  من  �سكل  اأيُّ  د(   

ووحدات  والتفريق  والعزل  النفرادي  احلب�ص  مثل  ال�سجن، 

باب  من  ذلك  كان  �سواء  املقيَّدة،  الإقامة  اأو  اخلا�سة  الرعاية 

العقوبة التاأديبية اأو املحافظة على النظام والأمن، مبا يف ذلك 

اإ�سدار �سيا�سات واإجراءات حتكم ا�ستخدام ومراجعة تطبيق اأيِّ 

�سكل من اأ�سكال الف�سل غري الطوعي اأو رفعه.

القاعدة 38

ع اإدارات ال�سجون على ال�ستعانة، قدر امل�ستطاع، باآليات 1.   ُت�سجَّ

منع ن�سوب الن زاعات، اأو الو�ساطة، اأو اأيِّ اآليات بديلة اأخرى لت�سوية 
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الن زاعات من اأجل الوقاية من وقوع املخالفات التاأديبية اأو من اأجل 

ت�سوية الن زاعات. 

 تتَّخذ اإدارة ال�سجن حيال كل �سجني يخ�سع اأو خ�سع للف�سل 2. 

ما يلزم من تدابري للتخفيف من الآثار ال�سارة املحتملة لهذا النوع 

من احلب�ص عليه وعلى جمتمعه اإثر اإطالق �رشاحه من ال�سجن.

القاعدة 39

 ل ُيعاَقب اأيُّ �سجني اإلَّ وفقًا لأحكام القانون اأو اللوائح التنظيمية 1. 

القاعدة 37 ومبادئ الإن�ساف و�سالمة الإجراءات  اإليها يف  امل�سار 

القانونية. ول يجوز اأبداً اأن ُيعاَقب �سجني مرتني على نف�ص الفعل 

اأو املخالفة.

التاأديبـي . 2 اجلزاء  بني  التنا�سب  تراعي  اأن  ال�سجون  اإدارات  على 

اأن حتتفظ  ت�ستوجب فر�ص ذلك اجلزاء، وعليها  التي  واملخالفة 

ب�سجالت �سليمة جلميع اجلزاءات التاأديبية املفرو�سة. 

على اإدارات ال�سجون اأن تنظر قبل فر�ص جزاءات تاأديبية يف مدى . 3

�سلوكه  ه يف  اإعاقة منوِّ اأو  العقلي  ال�سجني  اإ�سهام مر�ص  وكيفية 

ويف ارتكابه املخالفة اأو الفعل الذي ي�ستوجب اجلزاء التاأديبـي. 

ول يجوز لإدارات ال�سجون معاقبة �سجني على اأيِّ �سلوك يعترب 

نتيجة مبا�رشة ملر�ص ال�سجني العقلي اأو اإعاقته الذهنية.

القاعدة 40

ال�سجن، يف عمل . 1 اأيُّ �سجني، يف خدمة  ُي�ستخَدم  اأن  ل يجوز 

ينطوي على �سفة تاأديبية.

القاعدة على نحو يعيق ح�سن . 2 مع ذلك، ل يجوز تطبيق هذه 

اأداء نظم قائمة على احلكم الذاتي، ُتناط يف اإطار  ها اأن�سطة اأو 

دة، حتت اإ�رشاف  م�سوؤوليات اجتماعية اأو تثقيفية اأو ريا�سية حمدَّ

مني يف جمموعات لأغرا�ص العالج. الإدارة، ب�سجناء منظَّ
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القاعدة 41

ملخالفة . 1 �سجني  بارتكاب  عاء  ادِّ باأيِّ  فوراً  ة  املخت�سَّ ال�سلطة  ُتبلَّغ 

ق يف الأمر دون  ت�ستوجب التاأديب، وعلى تلك ال�سلطة اأْن حتقِّ

ر له.  اإبطاء ل مربِّ

التهامات . 2 بطبيعة  يفهمونها  وبلغة  اإبطاء  دون  ال�سجناء  ُيبلَّغ 

هة اإليهم ومُينحون ما يكفي من الوقت والت�سهيالت لإعداد  املوجَّ

دفاعهم. 

طريق . 3 عن  اأو  �سخ�سيًّا  اأنف�سهم  عن  بالدفاع  لل�سجناء  ُي�سمح 

امل�ساعدة القانونية عندما تتطلَّب م�سلحة العدالة ذلك، وخ�سو�سًا 

على  ر  واإذا تعذَّ تاأديبية خطرية.  بتهم  تتعلق  التي  احلالت  يف 

ال�سجناء فهم اللغة امل�ستخدمة يف جمل�ص التاأديب اأو التحدث 

بها، وجب اأن ي�ساعدهم مرتجم �سفوي كفء دون مقابل. 

ُتتاح لل�سجناء فر�سة للتما�ص مراجعة ق�سائية للعقوبات التاأديبية . 4

املفرو�سة عليهم. 

يف حال حماكمة �سجني على جرمية متثِّل اإخالًل بالنظام، يحقُّ له . 5

احل�سول على جميع �سمانات مراعاة الأ�سول الإجرائية القانونية 

اإمكانية  ذلك  يف  مبا  اجلنائية،  الدعاوى  على  التطبيق  الواجبة 

ال�ستعانة مبحاٍم دون قيود. 

القاعدة 42

ُتطبَّق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف املعي�سية العامة التي 

والتهوية  بال�سوء  املتعلقة  ال�رشوط  ذلك  القواعد، مبا يف  هذه  تتناولها 

ودرجة احلرارة وال�رشف ال�سحي والتغذية ومياه ال�رشب واإمكانية اخلروج 

اإىل الهواء الطلق وممار�سة الريا�سة البدنية والنظافة ال�سخ�سية والرعاية 

ز املكاين ال�سخ�سي. ال�سحية والقدر الكايف من احليِّ
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القاعدة 43

اجلزاءات . 1 اأو  القيود  ت�سل  اأن  الأحوال  من  حال  باأيِّ  يجوز  ل 

التاأديبية اإىل حدِّ التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

على  التالية  املمار�سات  وحُتَظر  املهينة.  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

وجه اخل�سو�ص:

ى؛  اأ( احلب�ص النفرادي اإىل اأجل غري م�سمَّ

ل؛  ب( احلب�ص النفرادي املطوَّ

 ج( حب�ص ال�سجني يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة دون انقطاع؛

م لل�سجني من  الطعام   د( العقاب البدين اأو خف�ص كمية ما يقدَّ

اأو مياه ال�رشب؛

 ه( العقاب اجلماعي.

ل يجوز اأبداً اأن ُت�ستخَدم اأدوات تقييد احلرِّية كعقوبة تاأديبية.. 2

منَع . 3 التقييد  تدابري  اأو  التاأديبية  اجلزاءات  ن  تت�سمَّ اأن  يجوز  ل 

ال�سجناء من الت�سال باأ�رشهم. ول يجوز تقييد �سبل الت�سال 

الأ�رشي اإلَّ لفرتة زمنية حمدودة ويف اأ�سيق حدود لزمة حلفظ 

الأمن والنظام.

القاعدة 44

ي�سري احلب�ص النفرادي يف �سياق هذه القواعد اإىل حب�ص ال�سجناء 

ملدة 22 �ساعة اأو اأكرث يف اليوم دون �سبيل لإجراء  ات�سال ذي معنى مع 

ل اإىل احلب�ص النفرادي ملدة تزيد  الغري. وي�سري احلب�ص النفرادي املطوَّ

على خم�سة ع�رش يومًا متتالية.

القاعدة 45

ا�ستثنائية كمالذ . 1 اإلَّ يف حالت  النفرادي  ُي�ستخَدم احلب�ص  ل 

اأخري ولأق�رش فرتة ممكنة ويكون رهنًا مبراجعة م�ستقلة للحالة، 
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اإىل  ومبقت�سى ت�رشيح من �سلطة خمت�سة. ول ُيفر�ص ا�ستناداً 

احلكم ال�سادر يف حق ال�سجني.

ُيحَظر فر�ص احلب�ص النفرادي على ال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية . 2

تفاقم  اإىل  توؤدي  اأن  التدابري  هذه  �ساأن  من  كان  اإذا  البدنية  اأو 

والتدابري  النفرادي  احلب�ص  ا�ستخدام  حظر  وينطبق  حالتهم. 

امل�سار  النحو  اأطفال، على  اأو  املماثلة عندما يتعلق الأمر بن�ساء 

اإليه يف معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية 31(.

القاعدة 46

يجب األَّ يكون ملوظفي الرعاية ال�سحية اأيُّ دور يف فر�ص التدابري . 1

اأن  اأنه يجب عليهم  اأو غريها من التدابري املقيِّدة. غري  التاأديبية 

ا ل�سحة ال�سجناء اخلا�سعني لأيِّ �سكل من  يولوا اهتمامًا خا�سًّ

ة �ُسبل منها زيارة  اأ�سكال الف�سل غري الطوعي، وذلك من خالل عدَّ

ية والعالج على نحو  هوؤلء ال�سجناء يوميًّا وتقدمي امل�ساعدة الطبِّ

فوري بناًء على طلب هوؤلء ال�سجناء اأو طلب موظفي ال�سجن.

ال�سجن . 2 مدير  اإبالغ  اإىل  امل�سارعة  ال�سحية  الرعاية  موظفي  على 

عن اأيِّ اآثار �سلبية جلزاءات تاأديبية اأو غريها من التدابري املقيِّدة 

على ال�سحة البدنية اأو العقلية لأيِّ �سجني يخ�سع لهذا النوع من 

اجلزاءات اأو التدابري، واإعالم املدير اإذا وجدوا �رشورة لإنهائها اأو 

تعديلها لأ�سباب تتعلق بال�سحة البدنية اأو العقلية.

ل موظفو الرعاية ال�سحية �سالحية مراجعة حالت الف�سل غري . 3 يخوَّ

اإف�ساء  الطوعي لل�سجناء والتو�سية باإدخال تغيريات ل�سمان عدم 

ذلك الف�سل اإىل تفاقم احلالة ال�سحية اأو الإعاقة العقلية اأو البدنية 

لل�سجني.

 31  - انظر القاعدة 67 من قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجرَّدين من حرِّيتهم

)القرار 113/45، املرفق(؛ والقاعدة 22 من قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات 

والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك( )القرار 229/65، املرفق(.
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اأدوات التقييد

القاعدة 47

ُيحظر ا�ستخدام ال�سال�سل والأ�سفاد واأدوات التقييد الأخرى التي . 1

تكون بطبيعتها مهينة اأو موؤملة. 

عندما . 2 اإلَّ  ُت�ستخَدم  فال  ية  احلرِّ تقييد  اأدوات  من  ذلك  ا غري  اأمَّ

يجيزها القانون ويف الظروف التالية: 

ُتَفكَّ  اأن  ال�سجني خالل نقله، �رشيطة  اأ( كتدبري لالحرتاز من هرب 

حني مثول ال�سجني اأمام �سلطة ق�سائية اأو اإدارية؛ 

الأخرى يف كبح  الو�سائل  اأخفقت  اإذا  ال�سجن،  باأمر من مدير  ب( 

جماح ال�سجني ملنعه من اإحلاق الأذى بنف�سه اأو بغريه اأو من 

الت�سبُّب يف خ�سائر مادية؛ وعلى املدير يف مثل هذه احلالة اأن 

لني  ه الطبيب اأو غريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهَّ ينبِّ

اإىل ذلك فوراً واأن يبلِّغ به ال�سلطة الإدارية الأعلى. 

القاعدة 48

وفقًا . 1 احلرِّية  تقييد  اأدوات  فر�ص  اأجيز  اإذا  التالية  املبادئ  تنطبق 

للفقرة 2 من القاعدة 47:

ر ا�ستخدام �سكل اأخف  ية اإلَّ اإذا تعذَّ اأ( ل ُتفر�ص اأدوات تقييد احلرِّ

ي بفعالية للمخاطر النا�سئة  وطاأة من اأ�سكال ال�سيطرة للت�سدِّ

عن احلركة غري املقيَّدة؛ 

ب( ل ُي�ستخَدم من اأ�ساليب التقييد اإلَّ اأخف ما هو �رشوري ومتاح 

على نحو معقول لل�سيطرة على حركة ال�سجني يف �سوء م�ستوى 

املخاطر القائمة وطبيعتها؛ 

ية اإلَّ للفرتة الالزمة، ويجب رفعها  ج( ل ُتفَر�ص اأدوات تقييد احلرِّ

عن ال�سجني باأ�رشع ما ميكن بعد زوال اخلطر املتوقَّع من احلركة 

غري املقيَّدة. 
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اأثناء املخا�ص . 2 الن�ساء  البتَّة مع  ية  اأدوات تقييد احلرِّ ل ُت�ستخدم 

واأثناء الولدة وبعد الو�سع مبا�رشة.

القاعدة 49

ينبغي لإدارة ال�سجن التما�ص احل�سول على اأ�ساليب لل�سيطرة ُتغني 

اأو حتدُّ من �سدتها، وتوفري  ية  اأدوات تقييد احلرِّ عن احلاجة اإىل فر�ص 

التدريب على ا�ستخدام تلك الأ�ساليب.

تفتي�ص ال�سجناء والزنازين

القاعدة 50

يجب اأن تكون القوانني واللوائح التنظيمية التي حتكم اإجراءات تفتي�ص 

ال�سجناء والزنازين متوافقًة مع اللتزامات التي يفر�سها القانون الدويل واأن 

تاأخذ يف احل�سبان املعايري والقواعد الدولية، مع مراعاة �رشورة �سمان 

الإن�سانية  الكرامة  حترتم  بطريقة  التفتي�ص  وُيجرى  ال�سجن.  يف  الأمن 

ف�ساًل عن مبادئ  للتفتي�ص وخ�سو�سيته،  لل�سخ�ص اخلا�سع  لة  املتاأ�سِّ

التنا�سب وامل�رشوعية وال�رشورة.

القاعدة 51 

ل دون داع  ل ُي�ستخَدم التفتي�ص للتحرُّ�ص ب�سجني اأو تخويفه اأو التطفُّ

ب�سجالت  امل�ساءلة،  ال�سجن، لأغرا�ص  اإدارة  على خ�سو�سيته. وحتتفظ 

منا�سبة تقيَّد فيها اإجراءات التفتي�ص، وخ�سو�سًا اإجراءات تفتي�ص اجل�سد 

العاري وتفتي�ص جتاويف اجل�سم وتفتي�ص الزنازيــن، وكذلك اأ�سبــاب هذه 

الإجراءات، وهويات القائمني عليها، واأيُّ نتائج ُي�سِفر عنها التفتي�ص.

القاعدة 52

 ل ُيلجاأ اإىل اإجراءات التفتي�ص القتحامي، مبا يف ذلك تفتي�ص 1. 

اجل�سد العاري وتفتي�ص جتاويف اجل�سم، اإلَّ يف حالت ال�رشورة 

منا�سبة  بدائل  و�سع  على  ال�سجون  اإدارات  ع  وُت�سجَّ الق�سوى. 
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للتفتي�ص القتحامي وعلى ا�ستخدام تلك البدائل. ويجب اأن تنفَّذ 

فيه اخل�سو�سية،  تتوفَّر  القتحامي يف مكان  التفتي�ص  اإجراءات 

واأن يتوىل القيام بها موظفون مدرَّبون من نف�ص جن�ص ال�سجني. 

 ل يتوىلَّ القيام باإجراءات تفتي�ص جتاويف اجل�سم اإلَّ اخت�سا�سيو 2. 

لون خالف اأولئك امل�سوؤولني يف املقام الأول  الرعاية ال�سحية املوؤهَّ

تدريبًا  مدرَّبون  موظفون  اأدنى،  كحدٍّ  اأو،  ال�سجني،  رعاية  عن 

منا�سبًا على يد اخت�سا�سيني طبِّيني طبقًا ملعايري النظافة ال�سحية 

وال�سحة وال�سالمة.

القاعدة 53

الع على الوثائق ذات ال�سلة بالإجراءات القانونية  ُي�سمح لل�سجناء بالطِّ

اخلا�سة بهم، اأو ي�سمح لهم بالحتفــاظ بهــا فــي حيازتهــم دون اأن يكــون 

لإدارة ال�سجـــن احلقُّ يف الطالع عليها.

تزويد ال�سجناء باملعلومات وتقدميهم لل�سكاوى

القاعدة 54

ا يلي:  د كل �سجني فور دخوله ال�سجن مبعلومات مكتوبة عمَّ يزوَّ

قانون ال�سجن واللوائح التنظيمية ال�سارية يف ال�سجن؛  اأ( 

واحل�سول  املعلومات  لطلب  بها  املاأذون  الطرائق  ومنها  حقوقه،  ب( 

على م�سورة قانونيـــة، مبا فــي ذلك من خــالل برامــج امل�ساعــدة 

القانونيــة، واإجراءات تقديــم الطلبات اأو ال�سكاوى؛ 

ج( واجباته، مبا يف ذلك اجلزاءات التاأديبية ال�سارية؛ 

د( جميع امل�سائل الأخرى الالزمة لتمكني ال�سجني من تكييف نف�سه 

مع احلياة يف ال�سجن.
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القاعدة 55

ُتتاح املعلومات امل�سار اإليها يف القاعدة 54 باأ�سيِع اللغات ا�ستعماًل . 1

وفقًا لحتياجات نزلء ال�سجن. واإذا كان ال�سجني ل يفهم اأيًّا من 

هذه اللغات، فينبغي م�ساعدته برتجمة املعلومات �سفويًّا.

ميًّا وجب اأن ُتتلى عليه هذه املعلومات �سفويًّا. . 2
ُ
اإذا كان ال�سجني اأ

م املعلومات اإىل ال�سجناء ذوي الإعاقات احل�سيَّة  وينبغي اأن ُتقدَّ

بطريقة مالئمة تلبِّي احتياجاتهم.

�سات لهذه املعلومات يف . 3 َتعر�ص اإدارة ال�سجن ب�سكل بارز ملخَّ

الأماكن امل�سرتكة يف ال�سجن.

القاعدة 56 

م يف اأيِّ يوم بطلبات اأو �سكاوى اإىل . 1 ُتتاح لكلِّ �سجني فر�سة التقدُّ

مدير ال�سجن اأو اإىل املوظف املفوَّ�ص بتمثيله. 

مفتِّ�ص . 2 اإىل  �سكاوى  اأو  طلبات  تقدمي  اإمكانية  لل�سجناء  ُتتاح 

ال�سجون خالل جولته التفتي�سية يف ال�سجن. وُتتاح لل�سجني فر�سة 

ية  التحدث مع املفتِّ�ص اأو مع اأيِّ موظف اآخر مكلَّف بالتفتي�ص بحرِّ

ية تامة دون ح�سور مدير ال�سجن اأو غريه من موظفيه.  وب�رشِّ

ُي�سمح لكلِّ �سجني بتقدمي طلب اأو �سكوى فيما يتعلق مبعاملته، . 3

اأو  لل�سجون  املركزية  الإدارة  اإىل  ذلك،  فحوى  على  رقابة  دون 

ة، مبا يف ذلك  ال�سلطة الق�سائية اأو اإىل ال�سلطات الأخرى املخت�سَّ

لة �سالحية املراجعة اأو الت�سحيح.  اجلهات املخوَّ

 تن�سحب احلقوق الواردة يف الفقرات 1 اإىل 3 من هذه القاعدة 4. 

ر فيها على ال�سجني  على حمامي ال�سجني. ويف احلالت التي يتعذَّ

اأو حماميه ممار�سة هذه احلقوق، يجوز لأحد اأفراد اأ�رشة ال�سجني 

اأو لأيِّ �سخ�ص اآخر ُمِلم بالق�سية القيام بذلك.
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القاعدة 57

ُيعالَج كلُّ طلب اأو �سكوى على الفور، وُيجاب عنه دون اإبطاء. ويف . 1

له، يحق  ر ل داعي  تاأخُّ اأو وقوع  ال�سكوى  اأو  الطلب  حالة رف�ص 

لل�ساكي عر�ص ذلك على �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى. 

ع �سمانات تكفل لل�سجناء تقدمي الطلبات اأو ال�سكاوى باأمان، . 2 ُتو�سَ

ية اإذا طلب ال�ساكي ذلك. ول يجوز اأن يتعرَّ�ص اأيُّ  وبطريقة �رشِّ

�سجني اأو اأيُّ �سخ�ص اآخر م�سار اإليه يف الفقرة 4 من القاعدة 56 

العواقب  اأو غري ذلك من  التخويف  اأو  النتقام  لأيٍّ من خماطر 

ال�سلبية نتيجة لتقدميه لطلب اأو �سكوى. 

العقوبة . 3 اأو  املعاملة  من �رشوب  اأو غريه  التعذيب  ادعاءات  ُتعالَج 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة على الفور وتف�سي اإىل حتقيق فوري 

حيادي جتريه �سلطة وطنية م�ستقلة مبقت�سى الفقرتني 1 و 2 من 

القاعدة 71. 

الت�سال بالعامل اخلارجي 

القاعدة 58

باأ�رشتهم . 1 الرقابة ال�رشورية، بالت�سال  ُي�سَمح لل�سجناء، يف ظل 

واأ�سدقائهم على فرتات منتظمة على النحو التايل:

و�سائل  با�ستخدام  متاحًا،  يكون  وحيثما  كتابًة،  باملرا�سلة   اأ( 

الت�سال والو�سائل الإلكرتونية والرقمية وغريها؛ 

با�ستقبال الزيارات. ب( 

متييز، . 2 دون  احلق  هذا  ُيطبَّق  الزوجية،  بالزيارات  ُي�سَمح  حيثما 

وُتتاح لل�سجينات اإمكانية ممار�سة هذا احلق على قدم امل�ساواة 

فر�سة  اإتاحة  ل�سمان  اأماكن  وُتوفَّر  اإجراءات  وُتو�سع  الرجال.  مع 

عادلة ومت�ساوية لالنتفاع من هذا احلق، مع اإيالء العناية الواجبة 

للحفاظ على ال�سالمة و�سون الكرامة.
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القاعدة 59 

اأو  منازلهم  من  قريبة  �سجون  على  امل�ستطاع،  قدر  ال�سجناء،  يوزَّع 

اأماكن اإعادة تاأهيلهم اجتماعيًّا.

القاعدة 60

يكون قبول دخول الزائرين اإىل مرفق ال�سجن رهنًا مبوافقتهم على . 1

اخل�سوع للتفتي�ص. وللزائر اأن ي�سحب موافقته يف اأيِّ وقت، ويف 

هذه احلالة يحقُّ لإدارة ال�سجن منعه من الدخول. 

ل يجوز اأن تكون اإجراءات تفتي�ص الزائرين ودخولهم ُمهينًة ويجب . 2

ر على اأ�سعف تقدير �رشوب احلماية املبيَّنة  اأن تخ�سع ملبادئ توفِّ

يف القواعد 50 اإىل 52. وينبغي جتنُّب تفتي�ص جتاويف اجل�سم 

وعدم اإخ�ساع الأطفال له. 

القاعدة 61

ُتتاح لل�سجناء الفر�سة والوقت والت�سهيالت املالئمة لكي يزورهم . 1

م للم�ساعدة القانونية يتكلَّمون معه  حمام من اختيارهم اأو مقدِّ

تامة،  ية  وب�رشِّ ول رقابة  ت  ول تن�سُّ اإبطاء  دومنا  وي�ست�سريونه، 

ال�ساري. ويجوز  الداخلي  للقانون  قانونية وفقًا  اأيِّ م�ساألة  ب�ساأن 

اأن جتري هذه ال�ست�سارات حتت اأب�سار موظفي ال�سجن، ولكن 

لي�ص على م�سمٍع منهم. 

ث فيها ال�سجناء اللغة املحلية، تي�رشِّ اإدارة . 2 يف احلالت التي ل يتحدَّ

ال�سجن �ُسبل احل�سول على خدمات مرتجم �سفوي كفء م�ستقل. 

الة. . 3 ينبغي اأن تتاح لل�سجناء �ُسبل احل�سول على م�ساعدة قانونية فعَّ

القاعدة 62

الت�سهيالت . 1 من  معقوًل  قدراً  الأجانب  الرعايا  من  ال�سجناء  مُينح 

لني الدبلوما�سيني والقن�سليني للدولة التي ينتمون اإليها. لالت�سال باملمثِّ
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لون . 2 ممثِّ لها  لي�ص  دول  رعايا  من  هم  الذين  ال�سجناء  مُينح 

دبلوما�سيون اأو قن�سليون يف البلد، والالجئون وعدميو اجلن�سية، 

املكلَّفة  للدولة  الدبلوما�سي  باملمثِّل  لالت�سال  مماثلة  ت�سهيالت 

برعاية م�ساحلهم اأو باأيَّة �سلطة وطنية اأو دولية تكون مهمتها 

حماية مثل هوؤلء الأ�سخا�ص. 

القاعدة 63

الأحداث  جمرى  على  بانتظام  الع  الطِّ موا�سلة  لل�سجناء  تتاح 

ذات الأهمية عن طريق قراءة ال�سحف اليومية اأو الدورية اأو املن�سورات 

�سة ال�سجون اأو بال�ستماع اإىل برامج اإذاعية  اخلا�سة التي ت�سدرها موؤ�سَّ

اأو حما�رشات، اأو باأيِّ و�سيلة مماثلة ت�سمح بها اإدارة ال�سجن اأو تكون 

خا�سعًة لإ�رشافها.

الكتب

القاعدة 64

�سة ملختلف فئات ال�سجناء ت�سمُّ قدراً  د كل �سجن مبكتبة خم�سَّ ُيزوَّ

ع ال�سجناء على  وافيًا من الكتب الرتفيهية والتثقيفية على ال�سواء. وُي�سجَّ

الإفادة منها اإىل اأبعد حدٍّ ممكن.

الدين

القاعدة 65

يعتنقون . 1 الذين  ال�سجناء  كافيًا من  ي�سمُّ عدداً  ال�سجن  كان  اإذا 

ة.  ل لهذه املهمَّ نف�ص الدين، يعنيَّ اأو ُيعتَمد ممثِّل لهذا الدين موؤهَّ

وينبغي اأن يكون هذا التعيني للعمل بدوام كامل اإذا كان عدد 

ر ذلك وكانت الظروف ت�سمح به. ال�سجناء يربِّ

للفقرة 1 من هذه . 2 املُعتَمد وفقًا  اأو  املعنيَّ  ل  املوؤهَّ للممثِّل  ُي�سمح 

القاعدة اأن ُيقيم ال�سعائر الدينية بانتظام واأن يقوم، كلَّما كان ذلك 

ٍة لل�سجناء من اأهل دينه رعايًة لهم. منا�سبًا، بزيارات خا�سَّ
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ل لأيِّ دين. ويف . 3 ل ُيحرم اأيُّ �سجني من الت�سال باملمثِّل املوؤهَّ

مقابل ذلك، ُيحرتم راأي ال�سجني كليًّا اإذا اعرت�ص على قيام اأيِّ 

ممثِّل ديني بزيارة له.

القاعدة 66

ُي�سمح لكل �سجني، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا عمليًّا، باأداء فرو�ص 

حياته الدينية بح�ســور ال�سلــوات املقامــة فــي ال�سجــن، وبحيــازة كتــب 

ال�سعائــر والرتبيــة الدينية التي تاأخذ بها طائفته.

حفظ متاع ال�سجناء

القاعدة 67

حني ل ت�سمح اللوائح التنظيمية يف ال�سجن لل�سجني بالحتفاظ . 1

مبا يحمل من نقود اأو اأ�سياء ثمينة اأو ثياب اأو غري ذلك من متاعه، 

يو�سع ذلك كله يف حرز اأمني لدى دخوله ال�سجن. ويو�سع ك�سف 

عه ال�سجني، وُتتَّخذ التدابري الالزمة للمحافظة على  بهذا املتاع يوقِّ

هذه الأ�سياء يف حالة جيِّدة.

واحلوائج، . 2 النقود  هذه  اإليه  ُتعاد  ال�سجني،  �رشاح  اإطالق  لدى 

خارج  اإىل  ما اأر�سله  اأو  مال  من  باإنفاقه  له  ما �ُسِمح  با�ستثناء 

ال�سجن من متاع اأو ما دعت املقت�سيات ال�سحية اإىل اإتالفه من 

ع ال�سجني على اإي�سال بالنقود واحلوائج التي اأعيدت  ثياب. ويوقِّ

اإليه.

اإىل . 3 تر�سل  اأو حوائج  نقود  اأيَّة  على  نف�سها  املعاملة  ُتطبَّق هذه 

ال�سجني من خارج ال�سجن.

اإذا كان ال�سجني، لدى دخوله ال�سجن، يحمل اأيَّة عقاقري اأو اأدوية، . 4

لني  يبتُّ الطبيب اأو غريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهَّ

يف وجه ا�ستعمالها.
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الإخطارات

القاعدة 68

لكلِّ �سجني احلق يف اإبالغ اأ�رشته، اأو اأيِّ �سخ�ص اآخر يعتربه وا�سطة 

ات�سال، على الفور ب�سجنه اأو نقله اإىل موؤ�س�سة اأخرى ومبا قد يلحق به 

اأو الإ�سابات اخلطرية، ويجب متكينه من ذلك وتزويده  من الأمرا�ص 

مبا يحتاجه من و�سائل لهذا الغر�ص. ويخ�سع الإف�ساح عن معلومات 

ال�سجناء ال�سخ�سية للت�رشيعات املحلية. 

القاعدة 69

يف حالة وفاة ال�سجني، يبادر مدير ال�سجن فوراً اإىل اإبالغ اأقرب اأقرباء 

ال�سجني اأو ال�سخ�ص الذي طلب الت�سال به يف حالت الطوارئ. واإذا 

حلق بال�سجني مر�ص خطري اأو تعرَّ�ص لإ�سابة اأو ُنقل اإىل موؤ�س�سة �سحية، 

ال�سحية.  بياناته  ي  لتلقِّ ال�سجني  دهم  حدَّ الذين  الأ�سخا�ص  املدير  يبلِّغ 

وُيحرَتم اأيُّ طلب �رشيح من ال�سجني بعدم اإبالغ زوجه اأو اأقرب اأقربائه 

مبر�سه اأو اإ�سابته.

القاعدة 70

ُتخِطر اإدارة ال�سجن ال�سجنَي فوراً اإذا اأ�سيب اأحد اأقاربه املقرَّبني اأو اأيُّ 

. وينبغي ال�سماح لل�سجني،  �سخ�ص اآخر يهمه �ساأنه مبر�ص خطري اأو تويفِّ

كلَّما �سمحت الظروف بذلك، بالذهاب حتت احلرا�سة اأو وحده لعيادة ذلك 

القريب اأو ال�سخ�ص اإذا كانت حالته ال�سحية حرجًة اأو حل�سور جنازته يف 

حالة الوفاة.

التحقيقات

القاعدة 71

يبلِّغ مدير ال�سجن دون اإبطاء عن اأيِّ حالت وفاة اأو اختفاء اأو اإ�سابة . 1

خطرية اأثناء الحتجاز، بغ�صِّ النظر عن بدء حتقيق داخلي ب�ساأنها، 

ة تكون م�ستقلًَّة عن اإدارة  اإىل �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى خمت�سَّ
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ال يف مالب�سات  ال�سجن ومكلَّفًة باإجراء  حتقيق �رشيع وحيادي وفعَّ

نحو  على  تتعاون  اأن  ال�سجن  اإدارة  وعلى  واأ�سبابها.  احلالت  هذه 

كامل مع هذه ال�سلطة، واأن ت�سمن احلفاظ على جميع الأدلة. 

بنف�ص . 2 القاعدة  هذه  من   1 الفقرة  يف  الواردة  اللتزامات  تنطبق 

الكيفية كلَّما توافرت اأ�سباب معقولة لالعتقاد باأنَّ عماًل من اأعمال 

التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

ي  ي اأو عدم تلقِّ اأو املهينة ارُتكب يف ال�سجن، ب�رشف النظر عن تلقِّ

�سكوى ر�سمية ب�ساأنه.

حيثما توفَّرت اأ�سباب معقولة تدعو اإىل العتقاد باأنَّ اأحد الأفعال . 3

امل�سار اإليها يف الفقرة 2 من هذه القاعدة قد ارُتكب، ُتتَّخذ خطوات 

فورية ل�سمان عدم م�ساركة الأ�سخا�ص الذين ُيحتمل تورُّطهم يف 

اأو  ال�سحية  اأو  بال�سهود  ات�سالهم  وعدم  التحقيق  الفعل يف  ذلك 

اأ�رشة ال�سحية. 

القاعدة 72

ي�سون  ومبا  باحرتام  املتويف  ال�سجني  جثمان  ال�سجن  اإدارة  ُتعاِمل 

الكرامة. وينبغي ت�سليم جثمانه اإىل اأقرب اأقربائه يف اأقرب وقت معقول، 

ر ذلك عن وقت النتهاء من التحقيق على اأق�سى تقدير.  على األَّ يتاأخَّ

وتي�رشِّ اإدارة ال�سجن اإجراء  مرا�سم دفن وفق ال�سعائر املنا�سبة املتَّبعة يف 

ثقافة املتويف اإذا مل يوجد اأيُّ طرف م�سوؤول اآخر يرغب يف تويلِّ ذلك 

اأو ي�ستطيع القيام به، كما يجب عليها الحتفاظ ب�سجل كامل للواقعة.

نقل ال�سجناء

القاعدة 73

حني ُينقل ال�سجني اإىل ال�سجن اأو منه، ل ُيعرَّ�ص لأنظار اجلمهور . 1

اإلَّ باأدنى قــدر ممكن، وُتتَّخذ تدابيــر حلمايته من �ستائم اجلمهور 

وف�سوله ومن العلنية باأيِّ �سكل من اأ�سكالها.
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ُيحَظر نقل ال�سجناء يف ظروف �سيئة من حيث التهوية والإ�ساءة، . 2

اأو باأيَّة و�سيلة تفر�ص عليهم عناًء بدنيًّا ل داعي له.

قدم . 3 على  جميعًا  ويعاَملون  ال�سجن،  اإدارة  نفقة  على  ال�سجناء  ُينَقل 

امل�ساواة.

موظفو ال�سجن

القاعدة 74

انتقاء موظفيها على اختالف درجاتهم  ال�سجون على  اإدارة  حتر�ص 

واإن�سانيتهم  نزاهتهم  على  ال�سجن  اإدارة  ح�سن  يتوقَّف  اإذ  عناية،  بكل 

وكفاءتهم املهنية واأهليَّتهم ال�سخ�سية للعمل.

لدى . 4 القناعة،  وتر�سيخ  بثِّ  على  با�ستمرار  ال�سجون  اإدارة  ت�سهر 

هي  َة  املهمَّ هذه  باأنَّ  ال�سواء،  على  العام  الراأي  ولدى  موظفيها 

خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، حتقيقًا لهذا الغر�ص، اأن 

ت�ستخدم جميع الو�سائل املنا�سبة لتنوير اجلمهور.

ال�سجون على . 5 ُيعنيَّ موظفو  الذكر،  ال�سالفة  الأهداف  بلوغ  بغية 

موظفي  بو�سفهم  املعتادة،  العمل  �ساعات  طوال  العمل  اأ�سا�ص 

�سجن حمرتفني، ويعتربون موظفني مدنيني ُي�سَمن لهم من َثمَّ 

ال�سلوك والكفاءة  اإلَّ بح�سن  اأن يكون مرهونًا  العمل دون  اأمن 

بحيث  الكفاية  من  الأجور  تكون  اأن  ويجب  البدنية.  واللياقة 

د مزايــا  جتتذب الأكفاء من الرجال والن�ســاء؛ كما يجــب اأن حتدَّ

عملهم وظــروف خدمتهم علــى نحو يراعي طبيعة عملهم املرهقة.

القاعدة 75

منا�سب 1.  ق�سط  على  ال�سجون  ُي�سرتط ح�سول جميع موظفي   

التعليم ومتكينهم من ال�سطالع بواجباتهم بطريقة مهنية  من 

وتزويدهم بالو�سائل الالزمة لذلك.
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د جميع موظفي ال�سجون قبل الدخول يف اخلدمة بتدريب 2.   ُيزوَّ

دة، وميثِّل  ي�سًا بحيث ينا�سب واجباتهم العامة واملحدَّ م خ�سِّ م�سمَّ

اجلنائية.  العلوم  يف  الفعالية  املثبتة  املعا�رشة  املمار�سات  اأف�سل 

حني الذين  ول ُي�سمح باللتحاق بالعمل يف ال�سجون اإلَّ للمر�سَّ

ينجحون يف الختبارات النظرية والعملية يف نهاية هذا التدريب. 

تكفل اإدارة ال�سجن للموظفني بعد الدخول يف اخلدمة وطوال . 3

مزاولتهم ملهنتهم احل�سول ب�سفة م�ستمرَّة على دورات تدريبية 

اأثناء اخلدمة، بغية تر�سيخ وحت�سني معارفهم وقدراتهم املهنية.

القاعدة 76

ن التدريب امل�سار اإليه يف الفقرة 2 من القاعدة 75، كحدٍّ . 1 يت�سمَّ

اأدنى، التدريب على ما يلي:

اأ( الت�رشيعات واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات الوطنية ذات ال�سلة، 

عالوًة على ال�سكوك الدولية والإقليم ية الواجبة التطبيق، التي 

عملهم  ها يف  باأحكام  ال�سجون  موظفو  ي�سرت�سد  اأن  يجب 

وتعامالتهم مع ال�سجناء؛ 

اأثناء ممار�ستهم وظائفهم،  ب( حقوق موظفي ال�سجون وواجباتهم 

وحظر  ال�سجناء  الإن�سانية جلميع  الكرامة  احرتام  ذلك  مبا يف 

ًة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو  ت�رشفات معيَّنة، خا�سَّ

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ 

ج( الأمن وال�سالمة، مبا يف ذلك مفهوم الأمن الدينامي، وا�ستخدام 

ية، واإدارة التعامل مع املجرمني العنيفني،  القوة واأدوات تقييد احلرِّ

التوتُّر،  فتيل  ونزع  الوقاية  لأ�ساليب  الواجب  العتبار  اإيالء  مع 

مثل التفاو�ص والو�ساطة؛ 

لل�سجناء  النف�سية الجتماعية  الأولية، والحتياجات  الإ�سعافات  د( 

والديناميات املنا�سبة لذلك يف بيئة ال�سجن، ف�ساًل عن جوانب 
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ر  املبكِّ الكت�ساف  ذلك  يف  مبا  الجتماعية،  وامل�ساعدة  الرعاية 

مل�ساكل ال�سحة العقلية. 

ال�سجناء، . 2 من  معيَّنة  فئات  مع  بالعمل  املكلَّفون  املوظفون  يتلقَّى 

على  ز  يركِّ تدريبًا  اأخرى،  �سة  متخ�سِّ مبهام  اإليهم  ُيعَهد  الذين  اأو 

املوا�سيع املنا�سبة يف هذا ال�ساأن.

القاعدة 77

وا  يتعنيَّ على كل موظفي ال�سجون يف جميع الأوقات اأن يت�رشَّفوا واأن يوؤدُّ

مهامهم على نحو يجعل منهم قدوًة طيبًة لل�سجناء ومو�سَع احرتامهم.

القاعدة 78

يجب اأن ي�سمَّ ِمالك موظفي ال�سجون، بقدر الإمكان، عدداً كافيًا . 1

�سني كاأطباء الأمرا�ص العقلية واخت�سا�سيي علم النف�ص  من املتخ�سِّ

وامل�ساعدين الجتماعيني واملعلمني واملدرَّبني على املهارات املهنية.

يجب �سمان خدمات امل�ساعدين الجتماعيني واملعلمني واملدرَّبني . 2

على املهارات املهنية على اأ�سا�ص دائم، ولكن دون ا�ستبعاد العاملني 

عني. لبع�ص الوقت اأو العاملني املتطوِّ

القاعدة 79

 ينبغي اأن يكون مدير ال�سجن على حظ واف من الأهلية ملهمته، 1. 

من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه املنا�سب وخربته.

يكرِّ�ص مدير ال�سجن وقَت عمله كلَّه ملهامه الر�سمية، فال ُيعنيَّ على . 2

اإقامته داخل مبنى  اأ�سا�ص العمل بدوام جزئي. وعليه اأن يجعل 

ال�سجن اأو على مقربة مبا�رشة منه.

حني يو�سع �سجنان اأو اأكرث حتت �سلطة مدير واحد، يتعنيَّ عليه . 3

اأن يزور كالًّ منها يف مواعيد متقاربة، كما يجب اأن يتوىلَّ موظف 

مقيم م�سوؤولية الإ�رشاف على كل �سجن من هذه ال�سجون.
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القاعدة 80

يجب اأن يكون مدير ال�سجن ونائبه واأكرثية موظفي ال�سجن الآخرين . 1

قادرين على تكلُّم لغة معظم ال�سجناء، اأو لغة يفهمها معظم هوؤلء.

ال�رشورة . 2 اقت�ست  كلَّما  �سفوي كفء،  بخدمات مرتجم  ُي�ستعان 

ذلك.

القاعدة 81

الق�سم . 1 يو�سع  معًا،  والإنــاث  الذكور  ــوؤوي  ُت التي  ال�سجون  يف 

�ص للن�ساء من مبنى ال�سجــن حتت رئا�سة موظفة م�سوؤولة  املخ�سَّ

ُتوؤمَتن على مفاتيح جميع اأبواب هذا الق�سم من ال�سجن.

ل يجوز لأيٍّ من موظفي ال�سجن الذكور اأن يدخل ق�سم الن�ساء . 2

ما مل ت�سحبه يف ذلك موظفة اأنثى.

تكون مهمة حرا�سة ال�سجينات والإ�رشاف عليهن من اخت�سا�ص . 3

موظفات ال�سجن من الن�ساء ح�رشاً. على اأنَّ هذا ل مينع املوظفني 

الذكور، ول�سيما الأطباء واملعلِّمني، من ممار�سة مهامهم املهنية 

�سة للن�ساء. يف ال�سجون اأو اأق�سام ال�سجون املخ�سَّ

القاعدة 82

عالقاتهم . 1 يف  القوة  اإىل  يلجوؤوا  اأن  ال�سجون  ملوظفي  يجوز  ل 

الفرار  حالت حماولة  اأو يف  اأنف�سهم،  عن  اإلَّ دفاعًا  بال�سجناء 

اإىل  ال�سلبي لأمر ي�ستند  اأو بالمتناع  البدنية بالقوة  املقاومة  اأو 

القانون اأو اللوائح التنظيمية. وعلى املوظفني الذين يلجوؤون اإىل 

موا  القوة األَّ ي�ستخدموها اإلَّ يف اأدنى احلدود ال�رشورية واأن يقدِّ

فوراً تقريراً عن احلادث اإىل مدير ال�سجن.

لتمكينهم من كبح . 2 ال�سجون تدريب بدين خا�ص  ُيوفَّر ملوظفي 

جماح ال�سجناء ذوي الت�رشف العدواين.
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احتكاك . 3 على  مهامَّ جتعلهم  ون  يوؤدُّ الذين  للموظفني  ينبغي  ل 

مبا�رش بال�سجناء اأن يكونوا م�سلَّحني، اإلَّ يف ظروف ا�ستثنائية. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل يجوز باأيِّ حال من الأحوال ت�سليم �سالح 

لأيِّ موظف ما مل يكن قد متَّ تدريبه على ا�ستعماله.

عمليات التفتي�ص الداخلية اأو اخلارجية

القاعدة 83

واملرافق . 1 ال�سجون  يف  املنتظمة  التفتي�ص  لعمليات  نظام  ُيو�سع 

ن عن�رشين: العقابية يت�سمَّ

املركزية  الإدارة  بها  تقوم  اإدارية  اأو  داخلية  تفتي�ص  عمليات  اأ( 

لل�سجون؛ 

ب( عمليات تفتي�ص خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن اإدارة 

ة.  ا قد ي�سمل هيئات دولية اأو اإقليم ية خمت�سَّ ال�سجن، ممَّ

التفتي�ص . 2 عمليات  من  املن�سود  الهدف  يكون  احلالتني،  كلتا  يف 

واللوائح  القوانني  مع  ال�سجون  اإدارة  اأ�سلوب  توافق  �سمان  هو 

اأهداف  حتقيق  بغية  القائمة  والإجراءات  وال�سيا�سات  التنظيمية 

املرافق العقابية والإ�سالحية، و�سمان حماية حقوق ال�سجناء. 

القاعدة 84

�سون بال�سالحيات التالية: . 1 يتمتَّع املفتِّ

ال�سجناء  باأعداد  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  الع  الطِّ اأ( 

املعلومات  جميع  جانب  اإىل  ومواقعها،  الحتجاز  واأماكن 

�سجالتهم  ذلك  يف  مبا  ال�سجناء،  مبعاملة  ال�سلة  ذات 

وظروف احتجازهم؛

ية اختيار ال�سجناء الذين يريدون زيارتهم، مبا يف ذلك  ب( حرِّ

القيام بزيارات غري معلنة، مببادرة منهم، واختيار ال�سجناء 

الذين يريدون اإجراء  مقابالت معهم؛ 
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ال�سجناء  مع  تامة  ية  �رشِّ ويف  انفراد  على  مقابالت  اإجراء  ج( 

وموظفي ال�سجن اأثناء الزيارات؛

ة.  د( تقدمي تو�سيات اإىل اإدارة ال�سجن وغريها من ال�سلطات املخت�سَّ

وذوي . 2 لني  موؤهَّ مفتِّ�سني  من  اخلارجي  التفتي�ص  اأفرقة  تتاألَّف 

ة، وت�سمل اخت�سا�سيني يف الرعاية  نهم �سلطة خمت�سَّ خربة تعيِّ

ال�سحية. وُيوىل العتبار الواجب للتمثيل املتوازن بني اجلن�سني.

القاعدة 85

ة. وُيوىل . 1 م عقَب كلِّ تفتي�ص تقريٌر كتابي اإىل ال�سلطة املخت�سَّ ُيقدَّ

عمليات  تقارير  على  العام  الطالع  لإتاحة  الواجب  العتبار 

تتعلق  �سخ�سية  بيانات  اأيِّ  ا�ستبعاد  بعد  اخلارجي  التفتي�ص 

بال�سجناء ما مل ُيبدوا موافقتهم ال�رشيحة على ذلك. 

ح�سب . 2 ة،  املخت�سَّ ال�سلطات  من  غريها  اأو  ال�سجن  اإدارة  تبنيِّ 

ذ  �ستنفِّ كانت  ما اإذا  معقولة،  زمنية  فرتة  القت�ساء، يف غ�سون 

التو�سيات املنبثقة عن التفتي�ص اخلارجي.

ثانيًا - قواعد تنطبق على فئات خا�سة

األف - ال�سجناء املحكوم عليهم

مبادئ توجيهية

القاعدة 86

تهدف املبادئ التوجيهية التالية اإىل اإظهار الروح التي ينبغي اأن يوؤخذ 

بها يف اإدارة ال�سجون والأهداف التي يجب اأن ت�سعى اإليها، طبقًا للبيان 

الوارد يف املالحظة التمهيدية 1 من هذه القواعد.

القاعدة 87

التدابري  اتِّخاذ  اإىل  ة العقوبة،  اأن ُيعمد، قبل انتهاء مدَّ من امل�ستح�سن 

املجتمع.  احلياة يف  اإىل  تدريجيٌة  عودٌة  لل�سجني  ُت�سَمن  لكي  ال�رشورية 
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د لإطالق �رشاح  وهذا هدف ميكن بلوغه، تبعًا للحالة، من خالل نظام ميهِّ

ال�سجني ُينفَّذ يف ال�سجن نف�سه اأو يف موؤ�س�سة اأخرى مالئمة، اأو من خالل 

والرقابة  الإ�رشاف  اإخ�ساعه ل�رشب من  اإطالق �رشاحه حتت الختبار مع 

الة. ل تتوله ال�رشطة، وي�ستمل على م�ساعدة اجتماعية فعَّ

القاعدة 88

ل ينبغي، يف معاملة ال�سجناء، اأن يكون الرتكيز على اإق�سائهم من . 1

املجتمع، بل على ا�ستمرار كونهم جزءاً منه. ولهذا ينبغي ال�ستعانة، 

بقدر امل�ستطاع، بهيئات املجتمع املحلي مل�ساعدة موظفي ال�سجن 

على اأداء مهمة اإعادة التاأهيل الجتماعي لل�سجناء. 

كل . 2 مع  يتعاونون  اجتماعيون  م�ساعدون  هناك  يكون  اأن  ينبغي 

�سجن وتناط بهم مهمة احلفاظ على ا�ستمرار كل عالقات ال�سجني 

امل�ستح�سنة باأ�رشته وباملنظمات الجتماعية التي تعود عليه بالفائدة، 

وحت�سني تلك العالقات. كما ينبغي اتِّخاذ تدابري تكفل، اإىل اأق�سى 

احلدود املتَّفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، حماية ما لل�سجني 

من حقوق تتَّ�سل مب�ساحله املدنية وبتمتُّعه بال�سمان الجتماعي 

وغري ذلك من املزايا الجتماعية.

القاعدة 89

الأخذ . 1 يقت�سي  ا  ممَّ املعاملة،  اإفرادية  املبادئ  هذه  اإعماُل  يتطلَّب 

بنظام مرن لت�سنيف ال�سجناء يف فئات. ولذا ُي�ست�سَوب اأن ُتوزَّع 

هذه الفئات على �سجون منف�سلة منا�سبة ملعاملة كل فئة.

لي�ص من ال�رشوري اأن يتوفَّر يف كلِّ �سجن نف�ص القدر من متطلَّبات . 2

الأمن لكل فئة، بل ُي�ستح�سُن اأن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعًا 

بحكم  الأبواب،  املفتوحة  وال�سجون  الفئات.  خمتلف  لحتياجات 

تعتمد  بل  الهرب،  دون  حتول  مادية  اأمن  حواجز  ل تقيم  كونها 

ر اأف�سل الظروف موؤاتاة  يف ذلك على ان�سباط ال�سجني نف�سه، توفِّ

لإعادة تاأهيل ال�سجناء الذين متَّ اختيارهم بعناية.
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األَّ يكون عدد املحتجزين يف ال�سجون املغلقة الأبواب . 3 ُي�ست�سوب 

من الكرثة بحيث يعرقل اإفرادية املعاملة. ويعترب بع�ص البلدان اأنَّه 

ا يف  ل ينبغي لهذا العدد يف ال�سجون املذكورة اأن يتجاوز 500. اأمَّ

ال�سجون املفتوحة الأبواب فيجب اأن يكون عدد ال�سجناء �سغرياً 

قدر الإمكان.

بحيث . 4 غر  ال�سِّ من  �سجون  اإقامة  اأخرى،  جهة  من  ُي�ست�سوب،  ل 

ر فيها توفري الت�سهيالت املنا�سبة. يتعذَّ

القاعدة 90

اأن  ينبغي  ولذلك  ال�سجني.  �رشاح  باإطالق  املجتمع  واجب  ينتهي  ل 

تكون هناك هيئات حكومية اأو خا�سة قادرة على اأن ُتعري ال�سجني الذي 

ة  اإىل تخفيف حدَّ اإطالق �رشاحه، تهدف  ا�سرتدَّ حرِّيته رعايًة ناجعًة بعد 

ه وت�سمح باإعادة تاأهيله للعودة اإىل املجتمع. مواقف العداء العفوية �سدَّ

معاملة ال�سجناء

القاعدة 91

الغر�ص من معاملة املحكوم عليهم بال�سجن اأو بتدبري مماثل يحرمهم 

ة العقوبة، اإك�سابهم  من احلرِّية يجب اأن يكون، بقدر ما ت�سمح بذلك مدَّ

على  معتمدين  القانون  ظلِّ  يف  �رشاحهم  بعد اإطالق  العي�ص  يف  الرغبة 

اأنف�سهم، وتاأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. ويجب اأن تهدف هذه املعاملة اإىل 

ت�سجيع احرتامهم لذواتهم وتنمية روح امل�سوؤولية لديهم.

القاعدة 92

1 -حتقيقًا لهذه املقا�سد، ُت�ستخَدم جميع الو�سائل املنا�سبة، ول�سيماالرعاية 

الدينية يف البلدان التي يت�سنى فيها ذلك، والتعليم، والإر�ساد والتدريب 

املهنيني، واأ�ساليب امل�ساعدة الجتماعية الإفرادية، والتوجيه املهني، والريا�سة 

البدنية وتنمية ال�سخ�سية، تبعًا لالحتياجات الفردية لكلِّ �سجني، مع مراعاة 
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تاريخه الجتماعي واجلنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه 

ة عقوبته، وم�ستقبله بعد اإطالق �رشاحه. ال�سخ�سي، ومدَّ

ة  ملدَّ عليه  �سجني حمكوم  كلِّ  عن  ال�سجن  مدير  يتلقَّى  اأن  -يجب   2

كاملة حول  تقارير  ال�سجن،  دخوله  بعد  موعد ممكن  اأقرب  معيَّنة، ويف 

جميع الأمور امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه القاعدة. وينبغي اأن ت�سمل 

الرعاية  اخت�سا�سيي  من  اأو غريه  ه طبيب  يعدُّ تقريراً  دائمًا  التقارير  هذه 

لني حول اأحوال ال�سجني البدنية والذهنية. ال�سحية املوؤهَّ

بال�سجني يف  املتعلقة  املنا�سبة  الوثائق  من  وغريها  التقارير  -تو�سع   3

ملف فردي. ويجب املواظبة على حتديث هذا امللف وت�سنيفه على نحو 

الع عليه كلَّما دعت احلاجة اإىل ذلك. ن املوظفني امل�سوؤولني من الطِّ ميكِّ

الت�سنيف واإفرادية املعاملة

القاعدة 93

الغر�ص من الت�سنيف هو:. 1

ح، ب�سبب �سجلهم  ل عن الآخرين ال�سجناُء الذين يرجَّ اأ( اأن ُيف�سَ

اجلنائي اأو طباعهم، اأن يكونوا ذوي تاأثري �سيِّئ عليهم؛

معاملتهم  تي�سري  بغيــة  فئـــات،  فــي  ال�سجناء  ُي�سنَّف  اأن  ب( 

يًا لإعادة تاأهيلهم الجتماعي. توخِّ

ُت�ستخَدم ملعاملة خمتلف فئات ال�سجناء، بقدر الإمكان، �سجون . 2

خمتلفة اأو اأق�سام خمتلفة يف ال�سجن الواحد.

القاعدة 94

يو�سع من اأجل كلِّ �سجني حمكوم عليه بعقوبة ملدة منا�سبة، يف اأقرب 

معاملة  برنامج  �سخ�سيته،  درا�سة  وبعد  ال�سجن  دخوله  بعد  ممكن  وقت 

وقدراته  الفردية  احتياجاته  حول  املكت�سبة  املعلومات  �سوء  يف  اإعداده  يتمُّ 

وا�ستعداده ال�سخ�سي.
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المتيازات

القاعدة 95

ُتن�َساأ يف كلِّ �سجن نظم امتيازات توائم خمتلف فئات ال�سجناء وخمتلف 

ال�سلوك وتنمية روح  اأ�ساليب املعاملة بغية ت�سجيع ال�سجناء على ح�سن 

امل�سوؤولية لديهم وحفزهم على الهتمام مبعاملتهم وجعلهم متعاونني فيها.

العمل

القاعدة 96

يجب اإتاحة الفر�سة لل�سجناء املحكوم عليهم للعمل و/اأو امل�ساركة . 1

من  غريه  اأو  طبيب  يقرِّر  اأن  على  تاأهيلهم،  اإعادة  يف  بن�ساط 

لني لياقتهم البدنية والعقلية.  اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهَّ

ُيوفَّر لل�سجناء عمل منتج يكفي لت�سغليهم طوال يوم العمل العادي.. 2

القاعدة 97

1 - ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة موؤملة.

2 - ل يجوز ا�سرتقاق ال�سجناء اأو ا�ستعبادهم. 

اأو  اأجل منفعة �سخ�سية  اأيِّ �سجني بالعمل من  3 - ل جتوز مطالبة 

خا�سة لأيِّ موظف من موظفي ال�سجن.

القاعدة 98

يكون العمل الذي ُيوفَّر لل�سجني، اإىل اأق�سى احلدود امل�ستطاعة، من . 1

النوع الذي ي�سون اأو يزيد قدرته على تاأمني عي�سه بك�سب �رشيف 

بعد اإطالق �رشاحه.

به، 2.  النتفاع  على  القادرين  لل�سجناء  نافع  مهني  تدريب  ُيوفَّر   

ول�سيما ال�سجناء ال�سباب.
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ى مع الختيار املهني ال�سليم 3.   تتاح لل�سجناء، يف حدود ما يتم�سَّ

نوع  اختيار  اإمكانية  فيه،  والن�سباط  ال�سجن  اإدارة  ومتطلَّبات 

العمل الذي يرغبون يف القيام به.

القاعدة 99

بقدر . 1 به  يقرتب  نحو  على  ال�سجن  يف  وطرائقه  العمل  م  ُينظَّ

الإمكان من الأعمال املماثلة خارج ال�سجن، بغية اإعداد ال�سجناء 

للظروف املهنية الطبيعية.

ل يجوز اأن ت�سبح م�سلحة ال�سجناء وتدريبهم املهني خا�سعني . 2

ملق�سد حتقيق ربح مايل من وراء العمل يف ال�سجن.

القاعدة 100

اخلا�سون، . 1 ل املقاولون  مبا�رشًة،  ال�سجن  اإدارة  تقوم  اأن  ل  يف�سَّ

بت�سغيل م�سانعه ومزارعه.

اإدارة . 2 ل�سلطان  ل تخ�سع  اأعمال  يف  ال�سجناء  ُي�ستخَدم  حني 

ال�سجن.  موظفي  اإ�رشاف  دائمًا حتت  يكونوا  اأن  يجب  ال�سجن، 

اإدارات حكومية اأخرى، يجب على  وما مل يكن العمل حل�ساب 

م لهم هذا العمل اأن يدفعوا لإدارة ال�سجن  الأ�سخا�ص الذين ُيقدَّ

كامل الأجر الذي ُيتقا�سى عادًة عنه، مع مراعاة اإنتاجية ال�سجناء.

القاعدة 101

العمال . 1 �سالمة  املتَّخذة حلماية  الحتياطات  ال�سجون  ُتراعى يف 

الأحرار و�سحتهم.

ُتتَّخذ تدابري لتعوي�ص ال�سجناء عن اإ�سابات العمل، مبا يف ذلك . 2

التي  تلك  من  موؤاتاًة  اأقل  ل تكون  ب�رشوط  املهنية،  الأمرا�ص 

مينحها القانون للعمال الأحرار.
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القاعدة 102

د العدد الأق�سى ل�ساعات العمل اليومي والأ�سبوعي لل�سجناء . 1 يحدَّ

بالقانون اأو بلوائح تنظيمية اإدارية، مع مراعاة القواعد اأو العادات 

املحلية املتَّبعة يف جمال ا�ستخدام العمال الأحرار.

للراحة يف . 2 يوم  ُيرتك  اأن  املذكورة  ال�ساعات  ُي�سرَتط يف حتديد 

الأ�سبوع ووقت كاٍف للتعليم وغريه من الأن�سطة املقرَّرة كجزء من 

معاملة ال�سجناء واإعادة تاأهيلهم.

القاعدة 103

ُيكاَفاأ ال�سجناء على عملهم وفقًا لنظام اأجور من�سف.. 1

 يجب اأن ي�سمح النظام لل�سجناء باأن ي�ستخدموا جزءاً على الأقل 2. 

�ص بها ل�ستعمالهم ال�سخ�سي واأن  من اأجرهم يف �رشاء اأ�سياء مرخَّ

ير�سلوا جزءاً اآخر منه اإىل اأ�رشتهم.

الأجر . 3 من  الإدارة جلزء  احتجاز  على  اأي�سا  النظام  ين�صَّ  اأن  يجب 

خراً يتمُّ ت�سليمه لل�سجني لدى اإطالق �رشاحه. ل ك�سبًا مدَّ بحيث ي�سكِّ

التعليم والرتفيه

القاعدة 104

على . 1 القادرين  ال�سجناء  جميع  تعليم  ملوا�سلة  ترتيبات  ُتتَّخذ 

ال�ستفادة منه، مبا يف ذلك التعليم الديني يف البلدان التي ميكن 

يني والأحداث  فيها ذلك. ويجب اأن يكون تعليم ال�سجناء من الأمِّ

اإلزاميًّا، واأن يحظى بعناية خا�سة من اإدارة ال�سجن.

ُيجعل تعليم ال�سجناء، يف حدود امل�ستطاع عمليًّا، متنا�سقًا مع . 2

نظام التعليم العــام فــي البلد، بحيث يكون فــي مقدورهم، بعد 

اإطالق �رشاحهم، اأن يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء.
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القاعدة 105

البدنية  ال�سجناء  �سحة  على  حر�سًا  ال�سجون،  جميــع  فــي  م  ُتنظَّ

والعقلية، اأن�سطة ترفيهية وثقافية.

العالقات الجتماعية والرعاية الالحقة

القاعدة 106

باأ�رشته  ال�سجني  عالقات  ا�ستمرار  على  للحفاظ  خا�سة  عناية  ُتبذل 

وحت�سينها، بقدر ما يكون ذلك يف �سالح كال الطرفني.

القاعدة 107

م�ستقبل  ال�سجن،  عقوبة  تنفيذ  بداية  منذ  العتبار،  يف  يو�سع 

ع وُي�ساَعد على اأن ي�سون اأو ُيقيم  ال�سجني بعد اإطالق �رشاحه، وُي�سجَّ

من العالقات بالأ�سخا�ص اأو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ساأنه اأن 

ي�ساعده على اإعادة تاأهيله ويخدم م�سالح اأ�رشته على اأف�سل وجه.

القاعدة 108

على الأجهزة والهيئات احلكومية اأو اخلا�سة، التي ت�ساعد اخلارجني . 1

ت�سَمن  اأن  املجتمع،  يف  اأقدامهم  تثبيت  اإعادة  على  ال�سجن  من 

بالقدر املمكن والالزم ح�سول ال�سجناء املطَلق �رشاحهم على الوثائق 

وعلى  املنا�سبني،  والعمل  امل�سكن  وعلى  ال�رشورية،  الهوية  واأوراق 

الو�سائل  من  لهم  ر  توفِّ واأن  والف�سل،  املناخ  تنا�سب  لئقة  ثياب 

لهم  العيــ�ص  اأ�سبــاب  ولتاأميــن  وجهتهم  اإىل  لو�سولهــم  ما يكفي 

خــالل الفرتة التـي تلــي مبا�رشة اإطالق �رشاحهم.

يجب اأن تتاح للممثِّلني الذين تعتمدهم الأجهزة املذكورة اإمكانية . 2

ُي�ست�ساروا  اأن  ويجب  ال�سجناء،  اإىل  والو�ســول  ال�سجــن  دخول 

ب�ساأن م�ستقبل ال�سجني منذ بداية تنفيذ عقوبته.

قًة بقدر . 3 ُي�ست�سوب اأن تكون اأن�سطة الهيئات املذكورة ممركزًة اأو من�سَّ

الإمكان كيما ُينتفع بجهودها على اأف�سل وجه.
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باء - ال�سجناء ذوو الإعاقة الذهنية و/اأو امل�ساكل ال�سحية العقلية 

القاعدة 109

ل يجوز اأن يو�سع يف ال�سجون الأ�سخا�ص الذين يتبنيَّ اأنَّهم غري . 1

اإعاقاٍت  لديهم  اأنَّ  الت�سخي�ص لحقًا  يك�سف  اأو  جنائيًّا  م�سوؤولني 

ي بقاوؤهم يف  ن يوؤدِّ ذهنيًة و/اأو م�ساكَل �سحيًة عقليًة �سديدًة ممَّ

ال�سجن اإىل تفاقم حالتهم، وُتتَّخذ ترتيبات لنقلهم اإىل مرافق لل�سحة 

العقلية يف اأقرب وقت ممكن. 

م�ساكل . 2 و/اأو  ذهنية  باإعاقات  امل�سابون  الآخرون  ال�سجناء  ع  ُيو�سَ

�سحية عقلية، اإذا اقت�ست ال�رشورة، حتت املراقبة والعالج يف مرافق 

لني.  �سة حتت اإ�رشاف اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهَّ متخ�سِّ

ر دوائر الرعاية ال�سحية العالَج جلميع ال�سجناء الآخرين الذين . 3 توفِّ

يحتاجون اإىل العالج من اأمرا�ص عقلية.

القاعدة 110

ة، تدابري ملوا�سلة  من امل�ستح�سن اأن ُتتَّخذ، بالتِّفاق مع الأجهزة املخت�سَّ

بعد  له  نف�سانية  اجتماعية  م�ساعدة  ولتقدمي  لل�سجني  النف�ساين  العالج 

اإطالق �رشاحه عند ال�رشورة.

جيم - ال�سجناء املوقوفون اأو املحتجزون رهن املحاكمة

القاعدة 111

غري  ’’ال�سجني  عبارة  ت�سري  القواعد  هذه  من  التالية  الفقرات  يف 

ب�سبب خمالفة جنائية  اأو حب�سه  توقيفه  اأيِّ �سخ�ص متَّ  اإىل  املحاكم‘‘ 

وو�سعه يف عهدة ال�رشطة اأو ال�سجن ولكنَّه مل ُيحاَكم ومل ي�سدر يف 

حقه حكم بعُد.

ُيفرَت�ص يف ال�سجني غري املحاكم اأنَّه بريء ويعاَمل على هذا الأ�سا�ص.

ية الفردية اأو التي  دون امل�سا�ص بالقواعد القانونية املتعلقة بحماية احلرِّ

تن�صُّ على الإجراءات الواجبة التِّباع اإزاء ال�سجناء غري املحاَكمني، يجب 
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د القواعد الواردة اأدناه اإلَّ  اأن يتمتَّع هوؤلء بنظام معاملة خا�ص ل حتدِّ

عنا�رشه الأ�سا�سية.

القاعدة 112

ل ال�سجناء غري املحاَكمني عن ال�سجناء املدانني.. 1 ُيف�سَ

ل ال�سجناء غري املحاَكمني الأحداث عن البالغني ويجب من . 2 ُيف�سَ

حيث املبداأ اأن ُيحتجزوا يف موؤ�س�سات منف�سلة.

القاعدة 113

ينام كلُّ �سجني غري حماَكم يف غرفة فردية، ولكن مع مراعاة العادات 

املحلية املختلفة فيما يتعلق باملناخ.

القاعدة 114

املتَّفقة مع  اإذا رغبوا يف ذلك، يف احلدود  املحاَكمني  لل�سجناء غري 

حفظ النظام يف املوؤ�س�سة، اأن ي�سرتوا ما يريدون من الطعام من اخلارج 

ا بوا�سطة الإدارة اأو بوا�سطة اأ�رشهم اأو اأ�سدقائهم. وفيما  على نفقتهم، اإمَّ

عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة باإطعامهم.

القاعدة 115

ُي�سَمح لل�سجني غري املحاَكم بارتداء ثيابه اخلا�سة اإذا كانت نظيفًة 

ا اإذا ارتدى ثياب ال�سجن، فيجب اأن تكون هذه خمتلفة عن  ولئقًة. اأمَّ

الثياب التي ُتعطى للمحكوم عليهم.

القاعدة 116

ُيعَطى ال�سجني غري املحاَكم دائمًا فر�سًة للعمل، ولكن ل يجوز اإجباره 

عليه. فاإذا اختار العمل، وجب اأن يتقا�سى عليه اأجراً.

القاعدة 117

نفقة  اأو  نفقته  على  يح�سل،  باأن  غري حماَكم  �سجني  لكلِّ  �ص  ُيرخَّ

ال�سجن  اأمن  العدل ومع  اإقامة  املتَِّفقة مع م�سلحة  الغري، ويف احلدود 
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واملحافظة على النظام فيه، على ما ي�ساء من الكتب وال�سحف واأدوات 

الكتابة وغريها من و�سائل ق�ساء الوقت.

القاعدة 118

�ص لل�سجني غري املحاَكم باأن يزوره ويعاجله طبيبه اأو طبيب اأ�سنانه  ُيرخَّ

ر معقول وكان قادراً على دفع النفقات الالزمة. اخلا�ص، اإذا كان لطلبه مربِّ

القاعدة 119

لكلِّ �سجني غري حماَكم احلق يف اأن ُيبلَّغ فوراً باأ�سباب احتجازه . 1

هة اإليه.  واأيِّ تهم موجَّ

ه . 2 اإذا مل يكن لل�سجني غري املحاَكم حمام اختاره بنف�سه، فمن حقِّ

نه له �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى يف جميع  توكيل حمام تعيِّ

احلالت التي تقت�سي فيها م�سلحة العدالة ذلك دون مقابل اإذا 

كان ل ميلك موارد كافية لدفع التكاليف. ويخ�سع احلرمان من 

ال�ستعانة مبحام ملراجعة م�ستقلة دون تاأخري.

القاعدة 120

اأو . 1 ال�ستعانة مبحاميه  املحاَكم يف  ال�سجني غري  تخ�سع حقوق 

مــة  م امل�ساعدة القانونيــة للدفــاع عن نف�ســه والطرائــق املنظِّ مقدِّ

لال�ستعانة بهما لنف�ص املبادئ املبيَّنة يف القاعدة 61. 

ُتوفَّر لل�سجني غري املحاَكم، بناًء على طلبه، اأدوات الكتابة الالزمة . 2

ية  ال�رشِّ التعليمات  ذلك  مبا يف  بدفاعه،  املتعلقة  الوثائق  لإعداد 

م اإليه امل�ساعدة القانونية. هة اإىل حماميه اأو ال�سخ�ص الذي يقدِّ املوجَّ

دال - ال�سجناء املدنيون

القاعدة 121

يف البلدان التي يجيز فيها القانون ال�سجن من اأجل الديون اأو باأمر 

من املحكمة يف اأيِّ دعوى اأخرى غري جنائية، ل يجوز اإخ�ساع ال�سجناء 
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على هذا النحو لأيِّ قيود اأو لأيِّ �رشامة تتجاوز ما هو �رشوري ل�سمان 

�سالمة الحتجاز وللحفاظ على النظام. ويجب األَّ تكــون معاملتهم اأقل 

موؤاتاًة من معاملة ال�سجناء غري املحاَكمني با�ستثناء اأنَّه ميكن اإجبارهم 

على العمل.

هاء - الأ�سخا�ص املوقوفون اأو املحتجزون بغري تهمة

القاعدة 122

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   9 املادة  باأحكام  الإخالل  دون 

، يتمتَّع الأ�سخا�ص املوقوفون اأو املحتجزون دون اأن 
32 

املدنية وال�سيا�سية

ه اإليهم تهمة بنف�ص احلماية املكفولة مبوجب اجلزء الأول والفرع جيم  توجَّ

من اجلزء الثاين من هذه القواعد. كما تنطبق عليهم الأحكام ذات ال�سلة 

من الفرع األف من اجلزء الثاين من هذه القواعد، حيثما ميكن اأن يعود 

األَّ  �رشيطة  املحتجزين،  من  اخلا�سة  الفئة  هذه  على  بالفائدة  تطبيقها 

ُيتَّخذ اأيُّ تدبري يفرت�ص �سمنًا اأنَّ اإعادة التعليم اأو اإعادة التاأهيل ميكن 

على اأيِّ نحو اأن يكونا منا�سبني لأ�سخا�ص مل يدانوا باأيِّ جرمية جنائية

32 - انظر القرار 2200 األف )د - 21(، املرفق.
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املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء

 اعتمدت ون�رشت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة الأمم املتحدة 

45/ 111املوؤرخ يف 14 كانون الأول /دي�سمرب 1990

يعامل كل ال�سجناء مبا يلزم من الحرتام لكرامتهم املتاأ�سلة وقيمتهم . 1

كب�رش.

اأو . 2 اللون،  اأو  العن�رش  اأ�سا�ص  على  ال�سجناء  بني  التمييز  يجوز  ل 

اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين، اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غري ال�سيا�سي، اأو 

الأ�سل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة، اأو املولد اأو اأي و�سع اآخر.

من امل�ستحب، مع هذا، احرتام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية . 3

للفئة التي ينتمي اإليها ال�سجناء، متى اقت�ست الظروف املحلية ذلك.

ت�سطلع ال�سجون مب�سوؤوليتها عن حب�ص ال�سجناء وحماية املجتمع . 4

من اجلرمية ب�سكل يتوافق مع الأهداف الجتماعية الأخرى للدولة 

وم�سوؤولياتها الأ�سا�سية عن تعزيز رفاه ومناء كل اأفراد املجتمع.

تقت�سيها، . 5 ال�سجن  عملية  اأن  الوا�سح  من  التي  القيود  با�ستثناء 

يحتفظ كل ال�سجناء بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املبينة 

املعنية  الدولة  تكون  وحيث  الإن�سان،  العاملي حلقوق  الإعالن  يف 

طرفا، يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  والثقافية، 

عهود  املبينة يف  احلقوق  من  ذلك  وغري  الختياري،  وبروتوكوله 

اأخرى الأمم  املتحدة.
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والرتبوية . 6 الثقافية  الأن�سطة  يف  ي�ساركوا  اأن  ال�سجناء  لكل  يحق 

الرامية اإىل النمو الكامل لل�سخ�سية الب�رشية.

من . 7 للحد  اأو  النفرادي  احلب�ص  عقوبة  لإلغاء  بجهود  ي�سطلع 

ا�ستخدامها وت�سجع تلك اجلهود.

بعمل . 8 ال�سطالع  من  ال�سجناء  متكن  التي  الظروف  تهيئة  ينبغي 

بلدهم  العمل يف  �سوق  انخراطهم يف  اإعادة  يي�رش  ماأجور  مفيد 

ويتيح لهم اأن ي�ساهموا يف التكفل باأ�رشهم وباأنف�سهم ماليا.

ال�سحية . 9 اخلدمات  على  احل�سول  �سبل  لل�سجناء  توفر  اأن  ينبغي 

املتوفرة يف البلد دون متييز على اأ�سا�ص و�سعهم القانوين.

واملوؤ�س�سات . 10 املحلي  املجتمع  ومعاونة  مب�ساركة  العمل،   ينبغي 

الجتماعية ومع اإيالء العتبار الواجب مل�سالح ال�سحايا، على تهيئة 

الظروف املواتية لإعادة اإدماج ال�سجناء املطلق �رشاحهم يف املجتمع 

يف ظل اأح�سن الظروف املمكنة.

تطبق املبادئ املذكورة اأعاله بكل جترد.. 11
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جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ص

الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن

 اعتمدت ون�سرت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة الأمم  املتحدة 

كانون الأول /دي�سمرب 1988  9 يف  املوؤرخ   43/173

نطاق جمموعة املبادئ تطبق هذه املبادئ حلماية جميع الأ�سخا�ص 

الذين يتعر�سون لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن.

امل�سطلحات امل�ستخدمة يف جمموعة املبادئ

 اأ( يعنى »القب�ص« اعتقال �سخ�ص بدعوى ارتكابه جلرمية اأو باإجراء  

من �سلطة ما،

ب( يعنى »ال�سخ�ص املحتجز« اأي �سخ�ص حمروم من احلرية ال�سخ�سية 

ما مل يكن ذلك لإدانته يف جرمية،

احلرية  من  حمروم  �سخ�ص  اأي  امل�سجون«  »ال�سخ�ص  يعنى  ج(   

ال�سخ�سية لإدانته يف جرمية،

د( يعنى »الحتجاز« حالة الأ�سخا�ص املحتجزين ح�سب تعريفهم الوارد 

اأعاله،

هـ( يعنى »ال�سجن« حالة الأ�سخا�ص امل�سجونني ح�سب تعريفهم الوارد 

اأعاله،

و( يق�سد بعبارة »�سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى« اأي �سلطة ق�سائية 

اأو �سلطة اأخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفرتة وليتها اأقوى 

ال�سمانات املمكنة للكفاءة والنزاهة وال�ستقالل.
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املبداأ 1

اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ص  جميع  يعامل 

الحتجاز اأو ال�سجن معاملة اإن�سانية وباحرتام لكرامة ال�سخ�ص الإن�ساين 

الأ�سيلة.

املبداأ 2

ال�سارم  التقيد  مع  اإل  ال�سجن  اأو  الحتجاز  اأو  القب�ص  اإلقاء  يجوز  ل 

لهم  مرخ�ص  اأ�سخا�ص  اأو  موظفني خمت�سني  يد  وعلى  القانون  باأحكام 

بذلك.

املبداأ 3

يتمتع  التي  الإن�سان  حقوق  من  حق  اأي  انتقا�ص  اأو  تقييد  يجوز  ل 

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتعر�سون  الذين  الأ�سخا�ص  بها 

ال�سجن، والتي تكون معرتفا بها اأو موجودة يف اأية دولة مبوجب القانون اأو 

التفاقيات اأو اللوائح اأو الأعراف، بحجة اأن جمموعة املبادئ هذه ل تعرتف 

بهذه احلقوق اأو تعرتف بها بدرجة اأقل.

املبداأ 4

ل يتم اأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن ول يتخذ اأي تدبري 

مي�ص حقوق الإن�سان التي يتمتع بها اأي �سخ�ص يتعر�ص لأي �سكل من 

اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن اإل اإذا كان ذلك باأمر من �سلطة ق�سائية اأو 

�سلطة اأخرى اأو كان خا�سعا لرقابتها الفعلية.

املبداأ 5

دولة . 1 اأية  اأر�ص  داخل  الأ�سخا�ص  جميع  على  املبادئ  هذه  تطبق 

معينة، دون متييز من اأي نوع، كالتمييز على اأ�سا�ص العن�رش، اأو اللون، 

اأو اجلن�ص، اأو اللغة، اأو الدين اأو املعتقد الديني، اأو الراأي ال�سيا�سي اأو 

غري ال�سيا�سي، اأو الأ�سل الوطني اأو العرقي اأو الجتماعي، اأو امللكية، 

اأو املولد، اأو اأي مركز اآخر.
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ل تعترب من قبيل التمييز التدابري التي تطبق بحكم القانون والتي ل . 2

ت�ستهدف �سوى حماية احلقوق والأو�ساع اخلا�سة للن�ساء، ول�سيما 

احلوامل والأمهات واملر�سعات، اأو الأطفال والأحداث، اأو امل�سنني اأو 

املر�سى اأو املعوقني. وتكون �رشورة هذه التدابري وتطبيقها خا�سعني 

دائمـا للمراجعة من جانب �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى.

املبداأ 6

ل يجوز اإخ�ساع اأي �سخ�ص يتعر�ص لأي �سكل من اأ�سكال الحتجاز 

اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  من �رشوب  غريه  اأو  للتعذيب  ال�سجن  اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة. ول يجوز الحتجاج باأي ظرف كان كمربر للتعذيب 

اأو غريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

املبداأ 7

ينبغي للدول اأن حتظر قانونا اأي فعل يتنايف مع احلقوق والواجبات . 1

هذه  من  فعل  اأي  ارتكاب  تخ�سع  واأن  املبادئ،  هذه  الواردة يف 

الأفعال جلزاءات منا�سبة، واأن جترى حتقيقات حمايدة عند ورود 

اأية �سكاوى.

على املوظفني، الذين يكون لديهم �سبب لالعتقاد باأن انتهاكا لهذه . 2

اإبالغ  يحدث،  اأن  و�سك  على  اأو  حدث  قد  املبادئ  من  املجموعة 

القت�ساء،  واإبالغه، عند  يتبعونها  التي  العليا  ال�سلطات  اإىل  الأمر 

اإىل ال�سلطات اأو الأجهزة املنا�سبة الأخرى املخولة �سلطة املراجعة اأو 

الإن�ساف.

لأي �سخ�ص اآخر لديه �سبب لالعتقاد باأن انتهاكا ملجموعة املبادئ . 3

قد حدث اأو على و�سك اأن يحدث احلق يف اأن يبلغ الأمر اإىل روؤ�ساء 

املوظفني املعنيني واإىل ال�سلطات اأو الأجهزة املنا�سبة الأخرى املخولة 

�سلطة املراجعة اأو الإن�ساف.
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املبداأ 8

يعامل الأ�سخا�ص املحتجزون معاملة تتنا�سب مع و�سعهم كاأ�سخا�ص 

اأمكن  ال�سجناء، كلما  بينهم وبني  الف�سل  يتعني  غري مدانني. وعلى هذا، 

ذلك.

املبداأ 9

ل يجوز لل�سلطات التي تلقى القب�ص على �سخ�ص اأو حتتجزه اأو حتقق 

مبوجب  لها  املمنوحة  ال�سالحيات  غري  �سالحيات  متار�ص  اأن  الق�سية  يف 

القانون، ويجوز التظلم من ممار�سة تلك ال�سالحيات اأمام �سلطة ق�سائية اأو 

�سلطة اأخرى.

املبداأ 10

يبلغ اأي �سخ�ص يقب�ص عليه، وقت اإلقاء القب�ص، ب�سبب ذلك، ويبلغ 

على وجه ال�رشعة باأية تهم تكون موجهة اإليه.

املبداأ 11

ل يجوز ا�ستبقاء �سخ�ص حمتجزا دون اأن تتاح له فر�سة حقيقة . 1

لالإدلء باأقواله يف اأقرب وقت اأمام �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى. 

اأن  اأو  نف�سه  عن  يدافع  اأن  يف  احلق  املحتجز  لل�سخ�ص  ويكون 

يح�سل على م�ساعدة حمام بالطريقة التي يحددها القانون.

تعطى على وجه ال�رشعة لل�سخ�ص املحتجز وحماميه، اإن كان له . 2

حمام، معلومات كاملة عن اأي اأمر بالحتجاز وعن اأ�سبابه.

تكون ل�سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى �سالحية اإعادة النظر ح�سب . 3

القت�ساء يف ا�ستمرار الحتجاز.

املبداأ 12

ت�سجل ح�سب الأ�سول:. 1

اأ( اأ�سباب القب�ص،
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مكان  اإىل  عليه  املقبو�ص  ال�سخ�ص  اقتياد  ووقت  القب�ص  وقت  ب( 

احلجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة اأمام �سلطة ق�سائية اأو �سلطة 

اأخرى،

ج( هوية موظفي اإنفاذ القوانني املعنيني،

د( املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز.

اإن وجد، . 2 اأو حمامية،  ال�سخ�ص املحتجز  اإىل  املعلومات  تبلغ هذه 

بال�سكل الذي يقرره القانون.

املبداأ 13

على  ال�سجن  اأو  الحتجاز  اأو  القب�ص  اإلقاء  امل�سوؤولة عن  ال�سلطة  تقوم 

التوايل، بتزويد ال�سخ�ص حلظة القب�ص عليه وعند بدء الحتجاز اأو ال�سجن 

اأو بعدهما مبا�رشة، مبعلومات عن حقوقه وبتف�سري لهذه احلقوق وكيفية 

ا�ستعمالها.

املبداأ 14

لكل �سخ�ص ل يفهم اأو يتكلم على نحو كاف اللغة التي ت�ستخدمها 

ال�سلطات امل�سوؤولة عن القب�ص عليه اأو احتجازه اأو �سجنه احلق يف اأن يبلغ، 

على وجه ال�رشعة وبلغة يفهمها، املعلومات امل�سار اإليها يف املبداأ 10 والفقرة 

2 من املبداأ 11 والفقرة 1 من املبداأ 12 واملبداأ 13 ويف   اأن يح�سل دون 

مقابل عند ال�رشورة على م�ساعدة مرتجم �سفوي فيما يت�سل بالإجراءات 

القانونية التي تلي القب�ص عليه.

املبداأ 15

ب�رشف النظر عن ال�ستثناءات الواردة يف الفقرة 4 من املبداأ 16 والفقرة 

3 من املبداأ 18 ل يجوز حرمان ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون من الت�سال 

بالعامل اخلارجي، وخا�سة باأ�رشته اأو حمامية، لفرتة تزيد عن اأيام.
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املبداأ 16

يكون لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون، بعد اإلقاء القب�ص عليه مبا�رشة . 1

وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز اأو من �سجن اإىل اآخر، 

احلق يف اأن يخطر، اأو يطلب من ال�سلطة املخت�سة اأن تخطر اأفرادا 

من اأ�رشته اأو اأ�سخا�سا منا�سبني اآخرين يختارهم، بالقب�ص عليه اأو 

احتجازه اأو �سجنه اأو بنقله وباملكان الذي هو حمتجز فيه.

تعريفه . 2 اأي�سا  يتم  اأجنبيـا،  امل�سجون  اأو  املحتجز  ال�سخ�ص  كان  اإذا 

فورا بحقه يف اأن يت�سل بالو�سائل املالئمة باأحد املراكز القن�سلية اأو 

التي يحق  اأو  رعاياها  التي يكون من  للدولة  الدبلوما�سية  بالبعثة 

لها بوجه اآخر تلقى هذا الت�سال طبقـا للقانون الدويل، اأو مبمثل 

املنظمة الدولية املخت�سة، اإذا كان لجئا اأو كان على اأي وجه اآخر 

م�سمول بحماية منظمة حكومية دولية.

على . 3 قادر  غري  اأو  حدثـا  امل�سجون  اأو  املحتجز  ال�سخ�ص  كان  اإذا 

فهم حقه، تتوىل ال�سلطة املخت�سة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار 

امل�سار اإليه يف هذا املبداأ. ويوىل اهتمام خا�ص لإخطار الوالدين اأو 

الأو�سياء.

دون . 4 باإمتامه  ي�سمح  اأو  املبداأ  هذا  اإليه يف  م�سار  اإخطار  اأي  يتم 

لفرتة  الإخطار  ترجئ  اأن  املخت�سة  لل�سلطة  يجوز  اأنه  غري  تاأخري، 

معقولة عندما تقت�سي ذلك �رشورات ا�ستثنائية يف التحقيق.

املبداأ 17

وتقوم . 1 م�ساعدة حمام.  على  يح�سل  اأن  املحتجز  لل�سخ�ص  يحق 

ال�سلطة املخت�سة باإبالغه بحقه هذا فور اإلقاء القب�ص عليه وتوفر له 

الت�سهيالت املعقولة ملمار�سته.

اإذا مل يكن لل�سخ�ص املحتجز حمام اختاره بنف�سه، يكون له احلق . 2

يف حمام تعينه له �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى يف جميع احلالت 
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التي تقت�سي فيها م�سلحة العدالة ذلك ودون اأن يدفع �سيئا اإذا كان 

ل ميلك موارد كافية للدفع.

املبداأ 18

يحق لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون اأن يت�سل مبحاميه واأن يت�ساور . 1

معه.

والت�سهيالت . 2 الكايف  الوقت  امل�سجون  اأو  املحتجز  لل�سخ�ص  يتاح 

الكافية للت�ساور مع حماميه.

ل يجوز وقف اأو تقييد حق ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون يف اأن . 3

يزوره حماميه ويف اأن ي�ست�سري حماميه ويت�سل به، دون تاأخري اأو 

مراقبة وب�رشية كاملة، اإل يف ظروف ا�ستثنائية يحددها القانون اأو 

اللوائح القانونية، عندما تعترب �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى ذلك 

اأمرا ل مفر منه للمحافظة على الأمن وح�سن النظام.

يجوز اأن تكون املقابالت بني ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون وحمامية . 4

على مراأى من اأحد موظفي اإنفاذ القوانني، ولكن ل يجوز اأن تكون 

على م�سمع منه.

ل تكون الت�سالت بني ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون وحماميه . 5

امل�سار اإليها يف هذا املبداأ مقبولة كدليل �سد ال�سخ�ص املحتجز اأو 

امل�سجون ما مل تكن ذات �سلة بجرمية م�ستمرة اأو بجرمية تدبر.

املبداأ 19

يكون لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون احلق يف اأن يزوره اأفراد اأ�رشته 

ب�سورة خا�سة ويف  اأن يرتا�سل معهم. وتتاح له فر�سة كافية لالت�سال 

يحددها  التي  املعقولة  والقيود  ال�رشوط  مبراعاة  رهنا  اخلارجي،  بالعامل 

القانون اأو اللوائح القانونية.
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املبداأ 20

يو�سع ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون، اإذا طلب وكان مطلبه ممكنا، يف 

مكان احتجاز اأو �سجن قريب على نحو معقول من حمل اإقامته املعتاد.

املبداأ 21

اأو امل�سجون ا�ستغالل غري . 1 يحظر ا�ستغالل حالة ال�سخ�ص املحتجز 

باأية  اإرغامه على جترمي نف�سه  اأو  انتزاع اعرتاف منه  لئق بغر�ص 

طريقة اأخرى اأو ال�سهادة �سد اأي �سخ�ص اآخر.

ل يعر�ص اأي �سخ�ص اأثناء ا�ستجوابه للعنف اأو التهديد اأو لأ�ساليب . 2

ا�ستجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات اأو من حكمه على 

الأمور.

املبداأ 22 

لأن  عر�سة  بر�ساه،  م�سجون، حتى  اأو  �سخ�ص حمتجز  اأي  يكون  ل 

جترى عليه اأية جتارب طبية اأو علمية قد تكون �سارة ب�سحته.

املبداأ 23

ت�سجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اأي ا�ستجواب . 1

ل�سخ�ص حمتجز اأو م�سجون والفرتات الفا�سلة بني ال�ستجوابات 

من  وغريهم  ال�ستجوابات  يجرون  الذين  املوظفني  هوية  وكذلك 

احلا�رشين.

يتاح لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون، اأو ملحاميه اإذا ما ن�ص القانون . 2

على ذلك، الإطالع على املعلومات املذكورة يف الفقرة 1 من هذا 

املبداأ.

املبداأ 24

طبي  فح�ص  اإجراء   فر�سة  م�سجون  اأو  حمتجز  �سخ�ص  لكل  تتاح 

منا�سب يف اأق�رش مدة ممكنة عقب اإدخاله مكان الحتجاز اأو ال�سجن، 
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وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت احلاجة. وتوفر هذه 

الرعاية وهذا العالج باملجان.

املبداأ 25

يكون لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون اأو ملحاميه احلق يف اأن يطلب اأو 

يلتم�ص من �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى اأن يوقع الفح�ص الطبي عليه 

مرة ثانية اأو اأن يح�سل على راأى طبي ثان، ول يخ�سع ذلك اإل ل�رشوط 

معقولة تتعلق بكفالة الأمن وح�سن النظام يف مكان الحتجاز اأو ال�سجن.

املبداأ 26

لل�سخ�ص  الطبي  الفح�ص  اإجراء  واقعة  الواجب  النحو  على  ت�سجل 

املحتجز اأو امل�سجون، وا�سم الطبيب ونتائج هذا الفح�ص. ويكفل الإطالع 

قواعد  مع  متفقة  ذلك  املتبعة يف  الو�سائل  وتكون  ال�سجالت.  هذه  على 

القانون املحلى ذات ال�سلة.

املبداأ 27

يوؤخذ يف العتبار عدم التقيد بهذه املبادئ يف احل�سول على الدليل 

لدى البت يف جواز قبول ذلك الدليل �سد �سخ�ص حمتجز اأو م�سجون.

املبداأ 28

حدود  احل�سول يف  يف  احلق  امل�سجون  اأو  املحتجز  لل�سخ�ص  يكون 

املوارد املتاحة، اإذا كانت من م�سادر عامة، على كميات معقولة من املوارد 

التعليمية والثقافية والإعالمية، مع مراعاة ال�رشوط املعقولة املتعلقة بكفالة 

الأمن وح�سن النظام يف مكان الحتجاز اأو ال�سجن.

املبداأ 29

ملراقبة مدى دقة التقيد بالقوانني والأنظمة ذات ال�سلة، يقوم بتفقد . 1

ومتمر�سون  موؤهلون  اأ�سخا�ص  منتظمة  ب�سفة  الحتجاز  اأماكن 

تعينهم وت�ساألهم �سلطة خمت�سة م�ستقلة متاما عن ال�سلطة التي 

تتوىل مبا�رشة اإدارة مكان الحتجاز اأو ال�سجن.
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يحق لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون الت�سال بحرية ويف   �رشية . 2

تامة بالأ�سخا�ص الذين يتفقدون اأماكن الحتجاز اأو ال�سجن وفقا 

للفقرة 1، مع مراعاة ال�رشوط املعقولة املتعلقة بكفالة الأمن وح�سن 

النظام يف تلك الأماكن.

املبداأ 30

اأنواع �سلوك ال�سخ�ص املحتجز . 1 اأو اللوائح القانونية  يحدد القانون 

اأو امل�سجون التي ت�سكل جرائم ت�ستوجب التاأديب اأثناء الحتجاز 

التي يجوز توقيعها ومدتها  التاأديبية  العقوبة  ال�سجن، وو�سف  اأو 

وال�سلطات املخت�سة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم ن�رش ذلك على النحو 

الواجب.

يكون لل�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون احلق يف اأن ت�سمع اأقواله قبل . 2

اإىل �سلطات  التاأديبي. ويحق له رفع هذا الإجراء   اتخاذ الإجراء 

اأعلى ملراجعته.

املبداأ 31

تقدمي  املحلى،  للقانون  وفقا  تكفل،  اأن  اإىل  املخت�سة  ال�سلطات  ت�سعى 

امل�ساعدة عند احلاجة اإىل املعالني، وخا�سة الق�رش، من اأفراد اأ�رش الأ�سخا�ص 

العناية  من  خا�سا  قدرا  ال�سلطات  تلك  وتوىل  امل�سجونني،  اأو  املحتجزين 

لتوفري الرعاية املنا�سبة لالأطفال الذين تركوا دون اإ�رشاف.

املبداأ 32

وفقا . 1 يقيم  اأن  وقت  اأي  يف  حماميه  اأو  املحتجز  لل�سخ�ص  يحق 

للقانون املحلى دعوى اأمام �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى للطعن 

يف قانونية احتجازه بغية احل�سول على اأمر باإطالق �رشاحه دون 

تاأخري، اإذا كان احتجازه غري قانوين.

ودون . 2 وعاجلة  ب�سيطة   1 الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الدعوى  تكون 

تكاليف بالن�سبة لالأ�سخا�ص املحتجزين الذين ل ميلكون اإمكانيات 
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كافية. وعلى ال�سلطة التي حتتجز ال�سخ�ص اإح�ساره دون تاأخري ل 

مربر له اأمام ال�سلطة التي تتوىل املراجعة.

املبداأ 33

اأو . 1 طلب  تقدمي  ملحاميه  اأو  امل�سجون  اأو  املحتجز  لل�سخ�ص  يحق 

�سكوى ب�ساأن معاملته، ول�سيمايف حالة التعذيب اأو غريه من �رشوب 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. اإىل ال�سلطات امل�سوؤولة عن 

اإىل  الأعلى، وعند القت�ساء  ال�سلطات  واإىل  اإدارة مكان الحتجاز 

ال�سلطات املنا�سبة املنوطة بها �سالحيات املراجعة اأو الإن�ساف.

يف احلالت التي ل يكون فيها ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون اأو . 2

حماميه قادرا على ممار�سة حقوقه املقررة يف الفقرة 1، يجوز لأحد 

اأفراد اأ�رشة ال�سخ�ص املحتجز اأو امل�سجون اأو لأي �سخ�ص اآخر على 

معرفة بالق�سية اأن ميار�ص هذه احلقوق.

يحتفظ ب�رشية الطلب اأو ال�سكوى اإذا طلب ال�ساكي ذلك.. 3

يبت على وجه ال�رشعة يف كل طلب اأو �سكوى ويرد عليه اأو عليها . 4

دون تاأخري ل مربر له. ويف   حالة رف�ص الطلب اأو ال�سكوى اأو 

وقوع تاأخري مفرط، يحق لل�ساكي عر�ص ذلك على �سلطة ق�سائية 

�ساك  اأي  اأو  امل�سجون  اأو  املحتجز  يتعر�ص  ول  اأخرى.  �سلطة  اأو 

مبوجب الفقرة 1 لل�رشر نتيجة لتقدميه طلبا اأو �سكوى.

املبداأ 34

اإذا تويف �سخ�ص حمتجز اأو م�سجون اأو اختفي اأثناء احتجازه اأو �سجنه، 

تقوم �سلطة ق�سائية اأو �سلطة اأخرى بالتحقيق يف �سبب الوفاة اأو الختفاء، 

�سواء من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب من اأحد اأفراد اأ�رشة ذلك ال�سخ�ص 

اأو من اأي �سخ�ص علي معرفة بالق�سية. ويجرى هذا التحقيق، اإذا اقت�ست 

الظروف، على نف�ص الأ�سا�ص الإجرائي اإذا حدثت الوفاة اأو وحدث الختفاء 

عقب انتهاء الحتجاز اأو ال�سجن بفرتة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج 
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هذا التحقيق اأو تقرير عنه ما مل يعر�ص ذلك للخطر حتقيقا جنائيا جاريا.

املبداأ 35

يعو�ص، وفقا للقواعد املطبقة ب�ساأن امل�سوؤولية واملن�سو�ص عليها يف . 1

القانون املحلى، عن ال�رشر الناجت عن اأفعال ملوظف عام تتنايف مع 

احلقوق الواردة يف هذه املبادئ اأو عن امتناعه عن اأفعال يتنايف   

امتناعه عنها مع هذه احلقوق.

تتاح البيانات املطلوب ت�سجيلها مبوجب هذه املبادئ وفقا لالإجراءات . 2

بالتعوي�ص  املطالبة  عند  اإتباعها  على  املحلى  القانون  ين�ص  التي 

مبوجب هذا املبداأ.

املبداأ 36

يعترب ال�سخ�ص املحتجز امل�ستبه يف ارتكابه جرمية جنائية اأو املتهم . 1

وفقا  اإدانته  تثبت  اأن  اإىل  الأ�سا�ص  هذا  على  ويعامل  بريئا  بذلك 

للقانون يف حماكمة علنية تتوافر فيها جميع ال�سمانات ال�رشورية 

للدفاع عنه.

ل يجوز القب�ص على هذا ال�سخ�ص اأو احتجازه على ذمة التحقيق . 2

وال�رشوط  لالأ�س�ص  وفقا  العدل  اإقامة  لأغرا�ص  اإل  واملحاكمة 

على  قيود  فر�ص  ويحظر  القانون.  عليها  ين�ص  التي  والإجراءات 

هذا ال�سخ�ص ل تقت�سيها مطلقا اأغرا�ص الحتجاز اأو دواعي منع 

عرقله عملية التحقيق اأو اإقامة العدل اأو حفظ الأمن وح�سن النظام 

يف مكان الحتجاز.

املبداأ 37

اأو  �سلطة ق�سائية  اأمام  بتهمة جنائية  املتهم  املحتجز  ال�سخ�ص  يح�رش 

�سلطة اأخرى، ين�ص عليها القانون، وذلك على وجه ال�رشعة عقب القب�ص 

عليه. وتبت هذه ال�سلطة دون تاأخري يف قانونية و�رشورة الحتجاز، ول 

بناء  اإل  املحاكمة  اأو  التحقيق  اأي �سخ�ص حمتجزا على ذمة  اإبقاء  يجوز 



229

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

على اأمر مكتوب من هذه ال�سلطة. ويكون لل�سخ�ص املحتجز احلق، عند 

مثوله اأمام هذه ال�سلطة، يف الإدلء باأقوال ب�ساأن املعاملة التي لقيها اأثناء 

احتجازه.

املبداأ 38

يكون لل�سخ�ص املحتجز بتهمة جنائية احلق يف اأن يحاكم خالل مدة 

معقولة اأو اأن يفرج عنه رهن حماكمته.

املبداأ 39

لل�سخ�ص  القانون، يحق  ين�ص عليها  التي  اخلا�سة  با�ستثناء احلالت 

�سلطة  اأو  ق�سائية  �سلطة  تقرر خالف ذلك  بتهمة جنائية، ما مل  املحتجز 

رهنا  حماكمته  حني  اإىل  �رشاحه  يطلق  اأن  العدل،  اإقامة  ل�سالح  اأخرى 

التي يجوز فر�سها وفقا للقانون. وتظل �رشورة هذا الحتجاز  بال�رشوط 

حمل مراجعة من جانب هذه ال�سلطة.

حكم عام

اأو حد من  تقييد  اأنه  يف�رش على  ما  املبادئ هذه  لي�ص يف جمموعة 

اأي حق من احلقوق التي حددها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية.



230

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

مبادئ الأمم  املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث

) مبادئ الريا�ص التوجيهية(

) يف 14 كانون الأول / دي�سمرب 1990(

اأول: املبادئ الأ�سا�سية

اإن منع جنوح الأحداث جزء جوهري من �سنع اجلرمية يف املجتمع، . 1

والأخذ  اجتماعيًا،  مفيدة  م�رشوعة،  اأن�سطة  ممار�سة  خالل  ومن 

بنهج اأن�ساين اإزاء املجتمع والنظر اإىل احلياة نظرة اإن�سانية، ميكن 

لالأحداث اأن يتجهوا اجتاهات �سلوكية بعيدة عن الإجرام.

اإن النجاح يف منع جنوح الأحداث يقت�سي من املجتمع باأ�رشه بذل . 2

�سخ�سياتهم  احرتام  مع  مت�سقًا،  تطوراً  للمراهقني  ت�سمن  جهود 

وتعزيزها منذ نعومة اأظافرهم.

لأغرا�ص تف�سري هذه املبادئ التوجيهية، ينبغي الأخذ بنهج يركز . 3

على الطفل، وينبغي اأن يعهد اإىل الأحداث بدور ن�سط وم�ساركة 

كائنات  اأنهم جمرد  على  اإليهم  ينظر  األ  وينبغي  املجتمع،  داخل 

يجب اأن تخ�سع للتن�سئة الجتماعية اأو لل�سيطرة.

عند تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، ووفقًا للنظم القانونية الوطنية، . 4

اأي برنامج وقائي على خري الأحداث  اأن يكون الرتكيز يف  ينبغي 

منذ نعومة اأظافرهم.

التدرجية ملنع اجلنوح . 5 ال�سيا�سات  الت�سليم ب�رشورة واأهمية  ينبغي 

وكذلك الدرا�سة املنهجية لأ�سبابه وو�سع التدابري الكفيلة باتقائه، 

ويجب اأن تتفادى هذه ال�سيا�سات والتدابري جترمي الطفل ومعاقبته 
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على ال�سلوك الذي ل ي�سبب �رشراً ج�سيمًا لنموه اأو اأذى الآخرين، 

وينبغي اأن تت�سمن هذه ال�سيا�سات والتدابري ما يلي :

اأ(  توفري الفر�ص، ول�سيما الفر�ص الرتبوية، لتلبية حاجات الأحداث 

ال�سخ�سي  النمو  ل�سمان  م�ساند  اإطار  مبثابة  ولتكون  املختلفة، 

جلميع الأحداث، خ�سو�سًا من تدل ال�سواهد على اأنهم مهددون 

اأو معر�سون للمخاطر الجتماعية ويحتاجون اإىل رعاية وحماية 

خا�ستني؛

ب( فل�سفات ونهج متخ�س�سة ملنع اجلنوح، ت�ستند اإىل قوانني وعمليات 

وموؤ�س�سات وت�سهيالت و�سبكة لتقدمي اخلدمات ت�ستهدف تقليل 

التي  الظروف  اأو  املخالفات،  لرتكاب  والفر�سة  واحلاجة  الدوافع 

توؤدي اإىل ارتكابها؛

الر�سمي الذي ي�ستهدف يف املقام الأول امل�سلحة العامة  ج( التدخل 

للحدث وي�سرت�سد مببداأي العدل و الإن�ساف؛

د( �سمان خري جميع الأحداث ومنوهم وحقوقهم وم�ساحلهم؛

ه( النظر اإىل ت�رشف الأحداث اأو �سلوكهم غري املتفق مع القواعد والقيم 

الجتماعية العامة على اأنه يف كثري من الأحيان جزء من عملية 

الأفراد  معظم  لدى  التلقائي  الزوال  اإىل  ومييل  والنمو،  الن�سج 

بالنتقال اإىل مرحلة البلوغ؛

و( الوعي باأن و�سم احلدث باأنه »منحرف« اأو »جانح« اأو« يف مرحلة 

ما قبل اجلنوح« كثرياً ما ي�ساهم يف راأي اأكرثية اخلرباء يف ن�سوء 

منط ثابت من ال�سلوك امل�ستهجن عند احلدث.

الأحداث . 6 جنوح  منع  ت�ستهدف  وبرامج  خدمات  اإن�ساء  ينبغي 

هيئات  بعد  تن�ساأ  مل  حيث  ول�سيما  املحلية،  املجتمعات  وترعاها 

ر�سمية لهذا الغر�ص، ول يجوز اللجوء اإىل الأجهزة الر�سمية امل�سوؤولة 

عن الرقابة الجتماعية اإل كمالذ اأخري.
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ثانيًا: نطاق املبادئ التوجيهية

ينبغي تف�سري هذه املبادئ التوجيهية وتطبيقها �سمن الإطار   العري�ص . 7

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  الإن�سان  حلقوق  العاملي  لالإعالن 

القت�سادية والجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية واإعالن حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، ويف 

�سياق قواعد الأمم  املتحدة الدنيا النموذجية لإدارة �سوؤون ق�ساء 

الأحداث قواعد بكني( وكذلك جميع ال�سكوك واملعايري الأخرى ذات 

ال�سلة بحقوق الأطفال والأحداث وم�ساحلهم وخريهم.

الأو�ساع . 8 �سياق  يف  التوجيهية  املبادئ  هذه  تطبيق  ينبغي 

القت�سادية والجتماعية والثقافية ال�سائدة يف كل دولة من الدول 

الأع�ساء.

ثالثًا: الوقاية العامة

ينبغي اأن تو�سع خطط وقائية �ساملة، على كل امل�ستويات احلكومية . 9

وتت�سمن :

 ا( حتليالت متعمقة للم�سكلة وبيانات مف�سلة بالربامج واخلدمات 

واملرافق واملوارد املتاحة؛ 

 ب( حتديد وا�سح مل�سوؤوليات ذوي الأهلية من اأجهزة وموؤ�س�سات 

وموظفني م�سرتكني يف اجلهود الوقائية؛ 

الهيئات  بني  الوقائية  للجهود  املالئم  للتن�سيق  اآليات  اإن�ساء  ج(   

احلكومية وغري احلكومية؛ 

 د( �سيا�سات وبرامج وا�سرتاتيجيات تقوم على حتليالت ت�سخي�سية 

تر�سد با�ستمرار ويجري تقييمها بعناية اأثناء تنفيذها؛ 

 ه( طرق كفيلة باحلد على نحو فعال من فر�ص ارتكاب اأعمال 

اجلنوح؛ 
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 و( اإ�رشاك املجتمع املحلي يف اجلهود من خالل جمموعة وا�سعة 

من اخلدمات والربامج؛ 

البلدان  حكومات  بني  التخ�س�سات  متعدد  وثيق  تعاون  ز(   

مع  املحلية،  واحلكومات  واملقاطعات  الوليات  وحكومات 

اإ�رشاك القطاع اخلا�ص، وممثلي املجتمع املحلي املراد خدمته، 

والهيئات العمالية والهيئات املعنية برعاية الأطفال، والتثقيف 

ال�سحي، والهيئات الجتماعية واأجهزة اإنفاذ القوانني، والأجهزة 

الأحداث  جنوح  لدرء  من�سقة  اإجراءات  اتخاذ  يف  الق�سائية، 

واإجرام ال�سباب؛ 

 ح( اإ�رشاك ال�سباب يف �سيا�سات وعمليات منع اجلنوح، مبا يف 

ذلك اللجوء اإىل املوارد املجتمعية وامل�ساعدة الذاتية بني ال�سباب 

وبرامج تعوي�ص ال�سحايا وم�ساعدتهم؛

 ط( توظيف ذوي التخ�س�ص على جميع الأ�سعدة.

رابعًا: عمليات التن�سئة الجتماعية

ينبغي تركيز الهتمام على ال�سيا�سات الوقائية التي تي�رش التن�سئة . 10

والأحداث،  الأطفال  جلميع  الناجحني  الجتماعيني  والإدماج 

الأقران  املحلي وجمموعات  واملجتمع  الأ�رشة  من خالل  خ�سو�سًا 

واملدار�ص والتدريب املهني وعامل العمل، وكذلك عن طريق املنظمات 

ال�سليم  ال�سخ�سي  للنمو  الواجب  العتبار  اإيالء  وينبغي  الطوعية، 

لالأطفال والأحداث وتقبلهم ك�رشكاء كاملني مت�ساوين يف عمليتي 

التن�سئة والإدماج الجتماعيني.

األف: الأ�سرة

ينبغي لكل جمتمع اأن يعطي اأولوية عالية لحتياجات وخري الأ�رشة . 11

وجميع اأفرادها.
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التن�سئة . 12 عن  امل�سوؤولة  املركزية  الوحدة  هي  الأ�رشة  لأن  ونظراً 

الجتماعية الأول ية لالأطفال، ينبغي موا�سلة اجلهود احلكومية 

الأ�رشة  ذلك  يف  مبا  الأ�رشة،  وحدة  على  للمحافظة  واملجتمعية 

تقدمي  على  الأ�رشة  م�ساعدة  م�سوؤولية  املجتمع  ويتحمل  املو�سعة، 

الرعاية واحلماية و�سمان رفاه الأطفال بدنيًا وعقليًا، وينبغي توفري 

ترتيبات كافية مبا يف ذلك الرعاية النهارية.

وينبغي للحكومات اأن ت�سع �سيا�سات من �ساأنها اأن تكفل تن�سئة . 13

الأطفال يف بيئة اأ�رشية متزنة وم�ستقرة، وينبغي لذلك تزويد الأ�رش 

اأو�ساعها  لت�سوية  الالزمة  وباخلدمات  امل�ساعدة  اإىل  حتتاج  التي 

الداخلية غري امل�ستقرة اأو حلل نزاعاتها.

وحيثما تفتقر البيئة الأ�رشية اإىل ال�ستقرار وتبوء بالف�سل اجلهود . 14

ال�سدد،  هذا  يف  الأبوين  مل�ساعدة  املحلي  املجتمع  يبذلها  التي 

وحيثما يتعذر اأن تقوم الأ�رشة املو�سعة بهذا الدور، ينبغي النظر يف 

بدائل مبا يف ذلك احل�سانة والتبني، وينبغي اأن متاثل هذه البدائل 

اأ�رشية م�ستقرة ومتزنة، واأن توفر لالأطفال يف  بقدر الإمكان بيئة 

الوقت ذاته، اإح�سا�سًا بال�ستقرار الدائم، وبهذا ميكن جتنب امل�ساكل 

املقرتنة بتعدد احل�سانات.

من . 15 تعاين  التي  الأ�رش  لأطفال  خا�ص  اهتمام  اإيالء  وينبغي 

امل�ساكل الناجمة عن التغريات ال�رشيعة وغري املتوازنة يف الأو�ساع 

ال�سكان  اأ�رش  اأطفال  وخا�سة  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية 

قد  التغريات  هذه  اأن  ومبا  والالجئة،  املهاجرة  وال�رش  الأ�سليني 

الأطفال  تن�سئة  تاأمني  على  لالأ�رشة  الجتماعية  القدرة  من  تنال 

ت�سارب  عن  ينجم  ما  كثرياً  الذي  الأمر  للتقاليد  وفقًا  وتربيتهم 

اجتماعيًا  وبَناءة  مبتكرة  طرائق  ت�سميم  يجب  الثقافات،  الأدوار 

تكفل التن�سئة الجتماعية لالأطفال.
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وينبغي اتخاذ تدابري وا�ستحداث برامج تتيح لالأ�رشة فر�ص الإملام . 16

باأدوار الأبوين وواجباتهما فيما يتعلق بتن�سئة الأطفال ورعايتهم، 

بحيث تتعزز العالقات الإيجابية بني الأبوين والأطفال، ويعي الأبوان 

امل�ساكل التي يواجهها الأطفال والأحداث، وي�سجع ا�سرتاكهم يف 

الأن�سطة التي ترعاها الأ�رشة واملجتمع املحلي.

وينبغي للحكومات اأن تتخذ التدابري الكفيلة بتعزيز متا�سك الأ�رشة . 17

والن�سجام بني اأفرادها، وعدم ت�سجيع ف�سل الأطفال عن الأبوين، 

ما مل تكن هناك ظروف �سارة ب�سالح الطفل وم�ستقبله ول تتيح 

اأي خيار مي�سور اآخر.

التي ت�سطلع . 18 التن�سئة الجتماعية  التاأكيد على وظيفة  املهم  ومن 

بها الأ�رشة و الأ�رشة املو�سعة، ومن املهم اأي�سا بنف�ص القدر، اإدراك 

بها  �سي�سطلع  التي  وامل�ساركة  وامل�ساهمة  وامل�سوؤوليات  الأدوار 

الأحداث يف املجتمع م�ستقباًل.

وينبغي للحكومات وغريها من الهيئات، لكي ت�سمن حق الطفل يف . 19

التن�سئة الجتماعية ال�سليمة، اأن تعتمد على الأجهزة الجتماعية 

اأن توفر تدابري ابتكاريه  اأي�سا  القائمة، ولكن ينبغي لها  والقانونية 

التقليدية والأعراف مل تعد جمدية، واأن  املوؤ�س�سات  اأن  كلما تبني 

ت�سمح باتخاذ هذه التدابري

باء: التعليم

يقع على احلكومات التزام بتوفري التعليم العامل جلميع الأحداث.. 20

وينبغي للنظم التعليمية بالإ�سافة اإىل ال�سطالع باأن�سطة التدريب . 21

الأكادميي واملهني، اأن تويل اهتمامًا خا�سًا ملا يلي :

واأمناطه  الطفل  لهوية  الأ�سا�سية وتنمية الحرتام  القيم  تعليم  اأ( 

الذي يعي�ص  البلد  ال�سائدة يف  الثقافية، وللقيم الجتماعية 

الإن�سان  املختلفة عن ح�سارته، وحلقوق  وللح�سارات  فيه، 

واحلريات الأ�سا�سية.
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ب( تعزيز وتنمية �سخ�سيات الأحداث ومواهبهم وقدراتهم العقلية 

والبدنية اإىل اأق�سى طاقاتها. 

ج( ا�سرتاك الأحداث بن�ساط وفعالية يف العملية الرتبوية، بدًل 

من كونهم جمرد مو�سوع لها. 

د( ال�سطالع بالأن�سطة التي تنمي الإح�سا�ص بوحدة الهوية مع 

املدر�سة واملجتمع املحلي وبالنتماء اإليهما.

النظر  وجهات  خمتلف  واحرتام  تفهم  على  الن�صء  ت�سجيع  ه( 

والآراء ف�ساًل عن الختالفات الثقافية وغريها من الفوارق.

و( توفري املعلومات والتوجيه فيما يتعلق بالتدريب املهني وفر�ص 

العمالة والتطور الوظيفي. 

التي  املعاملة  وجتنب  لالأحداث  ايجابي  عاطفي  دعم  توفري  ز( 

ت�سيئ اإىل نف�سيتهم. 

ح( جتنيب اللجوء اإىل التدابري التاأديبية القا�سية ول�سيما القوية 

البدنية.

الآباء . 22 بالتعاون مع  العمل  اإىل  اأن ت�سعى  التعليمية  للنظم  وينبغي 

واملنظمات املجتمعية والأجهزة املعنية باأن�سطة الأحداث.

حقوقهم . 23 وعلى  القانون  على  واأ�رشهم  الأحداث  اطالع  وينبغي 

وم�سوؤولياتهم مبوجب القانون، وعلى نظام القيم املرعية يف العامل 

مبا يف ذلك �سكوك الأمم  املتحدة. 

وينبغي للنظم التعليمية اأن توجه العناية والهتمام ب�سفة خا�سة . 24

لالأحداث املعر�سني للمخاطر الجتماعية، وينبغي ا�ستحداث برامج 

للتعلم  واأدوات  ونهج  درا�سية  ومناهج  ومواد  متخ�س�سة  وقائية 

ت�ستغل ا�ستغالًل كاماًل.
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اإيالء اهتمام خا�ص لتباع �سيا�سات وا�رشاتيجيات �ساملة . 25 وينبغي 

وغريها  واملخدرات  الكحول  ا�ستعمال  اإ�ساءة  من  الأحداث  لوقاية 

من املواد، وينبغي اأن يكون املدر�سون وغريهم من الفنيني جمهزين 

ملجموع  تتاح  اأن  وينبغي  ومعاجلتها  امل�ساكل  هذه  ملنع  ومدربني 

املخدرات،  ا�ستعمال  واإ�ساءة  با�ستعمال  املت�سلة  املعلومات  الطالب 

مبا فيها الكحول.

وينبغي اأن تكون املدار�ص مبثابة مراكز لالإر�ساد ولالإحالة اإىل اجلهات . 26

وال�ست�سارية  الطبية  اخلدمات  على  احل�سول  اأجل  من  املخت�سة 

واللذين  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  ول�سيما  لالأحداث  وغريها 

يعانون من اإ�ساءة املعاملة والإهمال والإيذاء وال�ستغالل.

الطالب . 27 وكذلك  البالغني  من  وغريهم  املعلمني  توعية  وينبغي 

مبجموعهم عن طريق جمموعة متنوعة من الربامج الرتبوية مب�ساكل 

الأحداث واحتياجاتهم واأفكارهم ول�سيما من ينتمون اإىل الفئات 

وكذلك  الأقليات  العرقية وغريها من  والأقليات  واملحرومة  الفقرية 

املجموعات املنخف�سة الدخل.

وينبغي اأن حتاول النظم املدر�سية بلوغ اأعلى امل�ستويات التخ�س�سية . 28

الدرا�سية وطرق ونهج  باملناهج  والتعليمية وتعزيزها، فيما يتعلق 

التعليم والتعلم وتعيني املدر�سني املوؤهلني وتدريبهم وينبغي كفالة 

وتقييمه  الأداء  بر�سد  املخت�سة  الفنية  وال�سلطات  املنظمات  قيامة 

ب�سورة منتظمة.

اأن�سطة حتظى . 29 وتنفذ  وتطور  تخطط  اأن  املدر�سية  للنظم  وينبغي 

باهتمام الأحداث خارج نطاق املنهج الدرا�سي وذلك بالتعاون مع 

املجموعات املحلية.

ينبغي اأن تقدم م�ساعدة خا�سة اإىل الأطفال والأحداث اللذين يواجهون . 30

عن  ينقطعون  من  اإىل  وكذلك  احل�سور،  بقوانني  التقيد  �سعوبة يف 

الدرا�سة.
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وينبغي للمدار�ص اأن ت�سع �سيا�سات وقواعد تت�سم بالعدل والإن�ساف . 31

وينبغي متثيل التالميذ يف اأجهزة و�سع ال�سيا�سة املدر�سية مبا يف 

ذلك �سيا�سة الن�سباط املدر�سي و�سنع القرارات.

جيم : املجتمع املحلي

ينبغي ا�ستحداث خدمات وبرامج يرعاها املجتمع املحلي وتلبي ما . 32

عند الأحداث من احتياجات وم�ساكل وم�سالح واهتمامات خا�سة 

وتقدم اإليهم واإىل اأ�رشهم امل�سورة والن�سح املنا�سبني اأو تعزيز هذه 

اخلدمات والربامج يف حالة وجودها.

الأحداث جمموعة . 33 ل�سالح  تتخذ  اأن  املحلية  للمجتمعات  وينبغي 

وا�سعة من تدابري الدعم املجتمعي، اأو تعززها حيثما توجد بالفعل 

الرتويحية،  واملرافق  املجتمعية  التنمية  مراكز  اإقامة  ذلك  يف  مبا 

وتوفري اخلدمات بغية الت�سدي للم�ساكل اخلا�سة بالأطفال اللذين 

يتعر�سون للمخاطر الجتماعية، وينبغي عند اتخاذ هذه التدابري 

امل�ساعدة �سمان احرتام للحقوق الفردية. 

اإن�ساء مرافق خا�سة توفر املاأوى الالئق لل�سباب اللذين مل . 34 وينبغي 

بيوت  لهم  لي�ست  اأوالذين  بيوتهم  يف  العي�ص  با�ستطاعتهم  يعد 

ياأوون اإليها.

وينبغي اأن توفر جمموعة من اخلدمات والتدابري امل�ساعدة ملعاجلة . 35

مرحلة  اإىل  النتقال  فرتة  يف  الأحداث  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

ال�سباب  لعالج  خا�سة  برامج  اخلدمات  هذه  ت�سمل  اأن  البلوغ، 

الذين ي�سيئون ا�ستعمال املخدرات تركز على الرعاية واإ�سداء الن�سح 

وامل�ساعدة وتدابري التدخل العالجي. 

املايل . 36 الدعم  تقدم  اأن  املوؤ�س�سات  من  وغريها  للحكومات  وينبغي 

وغري املايل اإىل املنظمات الطوعية التي توفر اخلدمات لالأحداث. 
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املحلي، . 37 امل�ستوى  على  ال�سباب  منظمات  تعزيز  اأو  اإقامة  وينبغي 

املحلي  املجتمع  �سوؤون  اإدارة  يف  الكامل  امل�سارك  مركز  ومنحها 

كما ينبغي لهذه املنظمات اأن ت�سجع ال�سباب على تنظيم م�ساريع 

جمعية وطوعية، خ�سو�سًا امل�ساريع التي ت�ستهدف تقدمي امل�ساعدة 

اإىل الأحداث. 

وينبغي لالأجهزة احلكموية اأن تاأخذ على عاتقها م�سوؤولية خا�سة . 38

باخلدمات  ال�سوارع  واأطفال  امل�رشدين  الأطفال  اإمداد  يف جمال 

الالزمة وينبغي اأي�سا اأن تتاح لالأحداث املعلومات املت�سلة مبا يوجد 

على ال�سعيد املحلي من املرافق ودور الإيواء،  والعمالة وغريها من 

م�سادر امل�ساعدة.

وينبغي اإن�ساء طائفة عري�سة من املرافق واخلدمات الرتويحية التي . 39

لها اأهمية خا�سة لالأحداث وتي�سري و�سولها اليها.

دال: و�سائط الإعالم

املعلومات . 40 اأن تتيح لالأحداث  ينبغي ت�سجيع و�سائط الإعالم على 

واملواد وم�سادر وطنية ودولية متنوعة. 

للم�ساهمة . 41 �سورة  تقدمي  على  الإعالم  و�سائط  ت�سجيع  وينبغي 

اليجابية التي يقدمها الأحداث للمجتمع. 

وينبغي ت�سجيع و�سائط الإعالم على ن�رش املعلومات عن اخلدمات . 42

والت�سهيالت والفر�ص املتوفرة لالأحداث يف املجتمع.

الإعالم . 43 وو�سائط  عام  بوجه  الإعالم  و�سائط  ت�سجيع  وينبغي 

التلفزيونية وال�سينمائية بوجه خا�ص على التقليل اإىل احلد الأدنى 

من عر�ص �سور الإباحة واملخدرات والعنف على ال�سا�سة وت�سوير 

العنف وال�ستغالل ب�سكل بغي�ص وكذلك على جتنب الت�سوير املهني 

اأو احلاط من ال�ساأن خا�سة ت�سوير الأطفال والن�ساء والعالقات بني 



240

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

الأ�سخا�ص، على هذا النحو وعلى ترويج مبادئ امل�ساواة وت�ساوي 

الأدوار يف املجتمع.

وم�سوؤوليتها . 44 لدورها  مدركة  الإعالم  و�سائط  تكون  اأن  وينبغي 

الجتماعيني الوا�سعني وكذلك لتاأثريها يف الربامج املت�سلة باإ�ساءة 

ا�ستعمال ال�سباب للعقاقري املخدرة والكحول وينبغي اأن ت�ستخدم 

�سلطتها يف الوقاية واإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات، ببث ر�سائل متواترة 

يف اإطار   نهج متوازن وينبغي ت�سجيع �سن حمالت توعية فعالة 

ملكافحة املخدرات على جميع امل�ستويات.

خام�سا : ال�سيا�سة الجتماعية

ينبغي اأن تعطي الأجهزة احلكومية اأولوية عالية للخطط والربامج . 45

اخلا�سة بالأحداث واأن تقدم ما يكفي من الأموال واملوارد الأخرى 

ليجري على نحو فعال توفري اخلدمات واملرافق واملوظفني الالزمني 

للرعاية الوافية بالغر�ص يف جمال الطب وال�سحة العقلية والتغذية 

منع  ذلك  يف  مبا  ال�سلة،  ذات  اخلدمات  من  وغريها  والإ�سكان 

ومعاجلة اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات والكحول والتحقق من اأن تلك 

املوارد ت�سل اإىل الأحداث وتعود عليهم بالنفع احلقيقي.

وينبغي اأن ل يعهد بالأحداث اإىل املوؤ�س�سات الإ�سالحية اإل كمالذ . 46

اأخري ولأق�رش مدة لزمة واأن يوىل اأق�سى اهتمام لتحقيق م�ساحلهم 

العليا. وان تكون املعايري التي جتيز التدخل الر�سمي من هذا القبيل 

حمددة بدقة ومق�سورة على احلالت الآتية :

1. اإذا كان الطفل اأو احلدث قد تعر�ص لالإيذاء من قبل الوالدين 

اأو من اأولياء الأمر.

2. اإذا كان الطفل اأو احلدث قد تعر�ص لالعتداء اجلن�سي اأو لالإيذاء 

اجل�سدي اأو العاطفي من قبل الوالدين اأو اأولياء الأمر.
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اأو تخلوا  اأهملوه  اأمره قد  اأولياء  اأو  اأو احلدث  3. اذا كان الطفل 

عنه اأو ا�ستغلوه.

4. اإذا كان الطفل اأو احلدث يتعر�ص خلطر بدين اأو اأخالقي ب�سبب 

�سلوك الوالدين اأو اأولياء الأمر.

5. اإذا تبدى خطر ج�سدي ونف�سي ج�سيم على الطفل اأو احلدث 

يف �سلوكه ومل يكن يف و�سع الوالدين اأو اأولياء الأمر اأو احلدث 

ذلك  مواجهة  املنزلية  غري  املحلي  املجتمع  خدمات  ول  نف�سه 

اخلطر بو�سائل اأخرى غري الإيداع يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية.

وينبغي لالأجهزة احلكومية اأن تتيح لالأحداث فر�سة متابعة حت�سيلهم . 47

الدرا�سي الكامل، بتمويل من الدولة اذا مل يكن با�ستطاعة الوالدين 

اأو اأولياء الأمر توفري املال وكذلك فر�سة حت�سيل اخلربة من خالل 

العمل. 

اجلنوح . 48 منع  اإىل  الرامية  الربامج  وا�ستحداث  تخطيط  وينبغي 

هذه  ور�سد  بها  املوثوق  العلمية  البحوث  نتائج  اإىل  بال�ستناد 

الربامج وتقييمها وتكيفها ب�سورة دورية وفقًا لتلك النتائج.

وينبغي ن�رش املعلومات العملية يف اأو�ساط الخت�سا�سيني واجلمهور . 49

بوجه عام على اأنواع ال�سلوك اأو الأو�ساع التي تدل على حدوث 

اإيذاء اأو �رشر اأو اإ�ساءة معاملة اأو ا�ستغالل الأحداث ج�سديًا ونف�سيًا 

اأو ميكن اأن توؤدي اإىل ذلك.

وينبغي ب�سفة عامة اأن يكون ال�سرتاك باخلطط والربامج طوعيًا . 50

واأن ي�سرتك ال�سباب اأنف�سهم يف و�سعها وتطويرها وتنفيذها.

وينبغي على احلكومات اأن تبداأ اأو اأن توا�سل ا�ستك�ساف و�سع وتنفيذ . 51

اجلنائية  العدالة  نظام  اإطار  �سمن  وا�سرتتيجيات  تدابري  و  �سيا�سات 

يوؤثر  اأو  الأحداث  يقع على  الذي  العائلي  العنف  بغية منع  وخارجه، 

عليهم وبغية �سمانة املعاملة احل�سنة ل�سحايا العنف العائلي هوؤلء.
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�ساد�سًا : الت�سريع واإدارة ق�ساء الأحداث

واإجراءات حمددة . 52 قوانني  تنفذ  واأن  احلكومات  ت�سدر  اأن  ينبغي 

لتعزيز وحماية حقوق وخري الأحداث بوجه عام.

وينبغي �سن واإنفاذ ت�رشيعات متنع اإيذاء الأطفال والأحداث واإ�ساءة . 53

معاملتهم وا�ستغاللهم وا�ستخدامهم يف الأن�سطة الإجرامية. 

وينبغي عدم اإخ�ساع اأي طفل اأو حدث، �سواء يف البيت اأو املدر�سة . 54

اأو اي موؤ�س�سة، لتدابري ت�سحيحية اأو عقابية قا�سية اأو مهنية. 

وينبغي متابعة �سن واإنقاذ قوانني ت�ستهدف تقييد ومراقبة ح�سول . 55

الأطفال والأحداث على ال�سالح اأيُا كان نوعه.

 وينبغي للحيلولة دون ا�ستمرار و�سم الأحداث وايذائهم وجترميهم. . 56

�سن ت�رشيعات تق�سي بعدم جترمي اأو معاقبة الأحداث على الت�رشف 

الذي ل يعترب جرمُا ول يعاقب عليه اإذا ارتكبه الكبار.

اأو جهاز م�ستقل مماثل . 57 للمظامل  اإن�ساء مكتب  النظر يف  وينبغي 

خا�ص بالأحداث ي�سمن احلفاظ على و�سعهم وحقوقهم وم�ساحلهم 

وكذلك اإحالتهم ب�سورة �سحيحة اإىل اخلدمات املتاحة، كما يقوم 

مكتب املظامل اأو اأي جهاز اخر معني بالإ�رشاف على تنفيذ مبادئ 

الريا�ص التوجيهية وقواعد بكني، وقواعد حماية الأحداث املجردين 

ي�سدر يف  اأن  الآخر  جهاز  اأو  املظامل  مكتب  وعلى  حريتهم،  من 

فرتات منتظمة تقريراً عن التقدم املحرز وعن ال�سعوبات التي تواجه 

للدعوة  اإن�ساء خدمات  اأي�سا  وينبغي  ال�سكوك،  تنفيذ  يف عملية 

حلقوق الأطفال وم�ساحلهم.

ال�سلة . 58 ذوي  من  وغريهم  القوانني  اإنفاذ  موظفي  تدريب  وينبغي 

الأحداث  ال�ستجابة لحتياجات  على  اجلن�سني  من  املهمة،  بهذه 

الربامج  على  املوظفني مطلعني  هوؤلء  يكون  ان  وينبغي  اخلا�سة 

واإمكانات الإحالة اإىل املوؤ�س�سات بغية حتويل الأحداث عن النظام 

الق�سائي وان ي�ستخدمونها اإىل اأق�سى حد ممكن. 
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وينبغي من ت�رشيعات حلماية الأحداث والأطفال من اإ�ساءة ا�ستعمال . 59

املخدرات ومن املتجرين بها وتنفيذ تلك الت�رشيعات تنفيذاً دقيقًا.

�سابعًا: البحوث واإعداد ال�سيا�سات وتن�سيقها

ينبغي بذل اجلهود واإن�ساء الآليات الالزمة لت�سجيع التفاعل والتن�سيق . 60

على  الواحد  التخ�س�ص  و�سمن  التخ�س�سات  تعدد  اأ�سا�ص  على 

ال�سواء، وذلك فيما بني الأجهزة والدوائر القت�سادية والجتماعية 

والتعليمية وال�سحة نظام الق�ساء والأجهزة املعنية بال�سباب والأجهزة 

املجتمعية والإمنائية و�سائر املوؤ�س�سات ذات ال�سلة.

وينبغي على كل من ال�سعيد الوطني والإقليم ي والدويل تكثيف . 61

من  املكت�سبة  الفنية  والدراية  واخلربات  املعلومات  تبادل  عمليات 

بجرائم  املت�سلة  واملبادرات  واملمار�سات  والربامج  امل�ساريع  خالل 

ال�سباب ومنع اجلنوح وق�ساء الأحداث.

وينبغي زيادة وتنمية وتعزيز التعاون الإقليم ي والدويل يف امل�سائل . 62

فيما بني  الأحداث  ال�سباب ومنع اجلنوح، وق�ساء  بجرائم  املتعلقة 

ممار�سي املهن واخلرباء و�سناعي القرار.

من . 63 وغريها  املتحدة  الأمم   وملنظومة  احلكومات  جلميع  وينبغي 

املنظمات املعنية ان تدعم بقوة التعاون التقني والعلمي يف الأمور 

العملية واملت�سلة بال�سيا�سة العامة ول�سيما يف التدريب وامل�ساريع 

اإجرام  مبنع  املتعلقة  املحددة  امل�سائل  ويف  والتو�سيحية،  التجريبية 

ال�سباب وجنوح الأحداث.

وينبغي ت�سجيع التعاون يف اإجراء  البحوث العلمية ملعرفة الطرائق . 64

الفعالة ملنع جرائم ال�سباب وجنوح الأحداث ون�رش وتقييم نتائج هذه 

البحوث على نطاق وا�سع.

ووكالتها . 65 ومعاهدها  املتحدة  الأمم   هيئات  ت�سعى  اأن  وينبغي 

يف  بينها  فيما  والتن�سيق  الوثيق  التعاون  اإىل  املخت�سة  ومكاتبها 
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جرائم  ومنع  الأحداث  وق�ساء  بالأطفال  املتعلقة  امل�سائل  �ستى 

ال�سباب وجنوح الأحداث.

وينبغي اأن توؤدي الأمانة العامة الأمم  املتحدة بال�ستناد اإىل هذه . 66

املبادئ التوجيهية وبالتعاون مع املوؤ�س�سات التي يهمها الأمر دوراً 

اخليارات  و�سياغة  العلمي  والتعاون  البحوث  اإجراء   يف  ن�سيطًا 

اخلا�سة بال�سيا�سة العامة وا�ستعرا�ص تنفيذها ور�سدها واأن تعمل 

كم�سدر للمعلومات املوثقة عن الطرائق الفعالة ملنع اجلنوح. 
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 قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا

 لإدارة �سوؤون الأحداث

)قواعد بكني(

ومعاملة  اجلرمية  ملنع  ال�سابع  املتحدة  الأمم  موؤمتر  باعتمادها  اأو�سى 

املجرمني املعقود يف ميالنو من 26 اآب/ اأغ�سط�ص اإىل 6 اأيلول / �سبتمرب 

1985 واعتمدتها اجلمعية العامة بقرارها 22/40 املوؤرخ يف 29 ت�رشين الثاين 

/ نوفمرب 1985

املبادئ الأ�سا�سية

اجلزء الأول : مبادئ عامة

اأ�سا�سية منظورات   -  1

1-1 ت�سعى الدول الأع�ساء، وفقًا للم�سالح العامة لكل منها، اإىل تعزيز 

رفاه احلدث واأ�رشته.

حياة  للحدث  ت�سمن  ظروف  تهيئة  على  الأع�ساء  الدول  تعمل   2-1

هادفة يف املجتمع، من �ساأنها اأن تي�رش له يف هذه احلقبة من عمره التي 

يكون اأ�سد عر�سة لالن�سياق يف النحراف، عملية تنمية ل�سخ�سيته وتربية 

له تكون اإىل اأبعد مدى م�ستطاع بريئة من اجلرمية واجلناح.

التعبئة  على  تنطوي  ايجابية  تدابري  لتخاذ  كاف  اهتمام  يوىل   3-1

الأ�رشة واملتطوعني وغريهم من  التي ت�سمل  املمكنة،  املوارد  الكاملة لكل 

وذلك  الأخرى،  املجتمعية  واملوؤ�س�سات  املدار�ص  وكذلك  املجتمعية  الفئات 

مبوجب  التدخل  اإىل  احلاجة  تقلي�ص  بغية  الأحداث  رفاه  تعزيز  بق�سد 
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فعاًل  تعاماًل  القانون  نزاع مع  املوجود يف  والتعامل مع احلدث  القانون، 

ومن�سفًا واإن�سانيا.

التنمية  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزء  اأنه  على  الأحداث  ق�ساء  يفهم   4-1

الوطنية لكل بلد �سمن اإطار �سامل من العدالة الجتماعية جلميع الأحداث، 

بحيث يكون يف الوقت نف�سه عونًا على حماية �سغار ال�سن واحلفاظ على 

نظام �سلمي يف املجتمع.

1-5 يكون تنفيذ هذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف القت�سادية 

والجتماعية والثقافية ال�سائدة يف كل دولة ع�سو.

1-6 يجري تطوير وتن�سيق خدمات ق�ساء الأحداث ب�سورة منهجية بغية 

حت�سني وتدعيم كفاءة املوظفني العاملني يف هذه اخلدمات، مبا يف ذلك 

الأ�ساليب التي يطبقونها واملناهج التي يتبعونها واملواقف التي يتخذونها.

التعليق

تت�سل هذه املنظورات الأ�سا�سية العري�سة بال�سيا�سة الجتماعية ال�ساملة 

بوجه عام وت�ستهدف تعزيز رعاية الأحداث اإىل اأبعد مدى ممكن للتقليل 

من احلاجة اإىل تدخل نظام ق�ساء الأحداث وبالتايل التخفيف من ال�رشر 

الذي قد ي�سببه اأي تدخل. وهذه التدابري الرامية اإىل رعاية �سغار ال�سن قبل 

انتقاء  بال�سيا�سة ت�ستهدف  اأ�سا�سية متعلقة  بداية اجلناح هي م�ستلزمات 

احلاجة اإىل تطبيق القواعد.

وتو�سح القواعد 1-1 اإىل 1-3 اأهمية الدور ميكن اأن تقوم به �سيا�سة 

الأحداث  اإجرام  منع  منها  ميادين  يف  الأحداث  ب�ساأن  بناءة  اجتماعية 

وجناحهم. اأما القاعدة 1-4 فتعرف ق�ساء الأحداث باأنه جزء ل يتجزاأ من 

حتقيق العدالة الجتماعية لالأحداث، بينما تثري القاعدة 1-6 اإىل �رشورة 

التح�سني امل�ستمر لق�ساء الأحداث دون التق�سري يف و�سع �سيا�سة اجتماعية 

تقدمية لالأحداث عمومًا، دون اأن تغرب عن البال �رشورة التح�سني امل�ستمر 

خلدمات املوظفني.
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ويف القاعدة 1-5 �سعي اإىل مراعاة ما يوجد يف بع�ص الدول الأع�ساء 

من ظروف ميكن اأن جتعل طريقة تطبيق بع�ص القواعد اخلا�سة خمتلفة 

بال�رشورة عن الطريقة املعتمدة يف دول اأخرى.

القواعد، والتعاريف امل�ستخدمة نطاق   -  2

الأحداث  املجرمني  على  التالية  الدنيا  النموذجية  القواعد  تطبق   1-2

اأو  التمييز ب�سبب العن�رش  اأي نوع، مثل  ب�سورة حيادية ودون متييز من 

اأو  ال�سيا�سي،  ال�سيا�سي وغري  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اأو اجلن�ص  اللون 

املن�ساأ القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة اأو املولد اأو اأي و�سع اآخر.

2-2 لأغرا�ص هذه القواعد، تطبق كل دولة من الدول الأع�ساء التعاريف 

التالية على نحو يتم�سى مع نظمها ومفاهيمها القانونية:

 اأ( احلدث هو طفل اأو �سخ�ص �سغري ال�سن يجوز مبوجب النظم القانونية 

ذات العالقة، م�ساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة م�ساءلة البالغ.

 ب( املجرم هو اأي �سلوك فعل اأو اإهمال( يخ�سع للعقوبة بحكم القانون 

مبوجب النظم القانونية ذات العالقة.

 ج( املجرم احلدث هو طفل اأو �سخ�ص �سغري ال�سن تن�سب اإليه تهمة 

ارتكاب جرم اأو ثبت ارتكابه له.

بو�سع  ق�سائية وطنية،  اإطار كل ولية  للقيام، يف  تبذل جهود   3-2

املجرمني  على  تطبق حتديداً  والأحكام،  والقواعد  القاونني  من  جمموعة 

الأحداث واملوؤ�س�سات والهيئات التي يعهد اإليها مبهمة اإدارة �سوؤون ق�ساء 

الأحداث، وت�ستهدف:

 اأ ( تلبية الحتياجات املتنوعة للمجرمني الأحداث، مع حماية حقوقهم 

الأ�سا�سية يف الوقت نف�سه.

 ب ( تلبية احتياجات املجتمع. 

 ج ( تنفيذ القواعد التالية تنفيذاً تامًا ومن�سفًا.
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التعليق

املمكن  من  جتعل  بطريقة  عمدا  الدنيا  النموذجية  القواعد  و�سعت 

تطبيقها يف خمتلف النظم القانونية وحتدد يف الوقت ذاته بع�ص املعايري 

نظام  اأي  اأو  للحدث  تعريف  لأي  وفقا  الأحداث  املجرمني  ملعاملة  الدنيا 

ملعاجلة اأمر املجرمني الأحداث. ويتعني دوما تطبيق القواعد ب�سورة حيادية 

ودون متييز من اأي نوع.

ولذلك ت�سدد القاعدة 2-1 على اأهمية اأن تطبق القواعد دائمًا ب�سورة حيادية 

ودون متييز من اأي نوع. وتتبع القاعدة �سياغة املبداأ من اإعالن حقوق الطفل.

املفهوم  عن�رشين  بو�سفهما  و«اجلرم«  »احلدث«   2-2 القاعدة  وتعرف 

الدنيا  النموذجية  القواعد  لهذه  الرئي�سي  املو�سوع  وهو  احلدث«  »املجرم 

اأن احلدود  بالإ�سارة  اجلدير  4،3( ومن  القاعدتني  اأي�سا  اأنظر  ذلك،  ومع 

العمرية �ستتوقف على النظام القانوين يف البلد املعني، والقواعد تن�ص على 

القت�سادية  النظم  تامة  ب�سورة  بهذا حترتم  وهي  �رشيحة،  بعبارة  ذلك 

والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والقانونية للدول الأع�ساء. وهذا يف�سخ 

املجال لإدراج جمموعة وا�سعة من الفئات العمرية حتت تعريف »احلدث« 

ترتاوح من 7 �سنوات اإىل 18 �سنة اأو اأكرث. ويبدو هذا التنوع اأمراً ل مفر 

اأثر هذه  منه نظراً لختالف النظم القانونية الوطنية، وهو ل ينق�ص من 

القواعد النموذجية الدنيا.

وطنية حمددة  ت�رشيعات  اإىل  احلاجة  م�ساألة   2-2 القاعدة  وتتناول 

بغية التنفيذ الأمثل لهذه القواعد النموذجية الدنيا، قانونيًا وعمليًا على 

ال�سواء.

القواعد ق  نطا  تو�سيع   -  3

القواعد على  الواردة يف  ال�سلة  الأحكام ذات  يقت�رش تطبيق  3-1 ل 

املجرمني الأحداث وحدهم بل تطبق على الأحداث الذين قد تقام عليهم 

الدعوى ل�سلوك حمدد ل عقاب عليه اإذا ارتكبه �سخ�ص بالغ. 
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القواعد لت�سمل  الواردة يف  املبادئ  لتو�سيع نطاق  3-2 تبذل اجلهود 

جميع الأحداث الذين تتناولهم اإجراءات الرفاه والعناية.

القواعد  يف  الواردة  املبادئ  نطاق  لتو�سيع  اأي�سا  اجلهود  تبذل   3-3

لت�سمل املجرمني البالغني �سغار ال�سن.

التعليق

تو�سع القاعدة 3 نطاق احلماية التي تكلفها القواعد النموذجية الدنيا 

لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث لت�سمل ما يلي:

النظم  خمتلف  يف  عليها  املن�سو�ص  املكانة«  »جرائم  ي�سمى  ما  اأ ( 

القانونية الوطنية التي تكون فيها اأنواع ال�سلوك املعتربة جرمية اأو�سع نطاقًا 

دون  املدر�سة  عن  التغيب  مثل  للبالغني  بالن�سبة  عنها  لالأحداث  بالن�سبة 

اإذن، وع�سيان املدر�سة و الأ�رشة، وال�سكر يف الأماكن العامة وما اإىل ذلك 

) القاعدة 1-3(

ب( الإجراءات املتعلقة برفاه الأحداث والعناية بهم )القاعدة 3-3(

ج( الإجراءات اخلا�سة مبعاملة املجرمني البالغني �سغار ال�سن، ويتوقف 

ذلك بالطبع على احلدود املعينة لكل فئة عمرية القاعدة 3-3(. ويبدو اأن 

هناك ما يربر تو�سيع نطاق القواعد لت�سمل هذه املجالت الثالثة:

فالقاعدة 1-3 تن�ص على احلد الأدنى من ال�سمانات يف تلك امليادين، 

والقاعدة 3-2 تعد خطوة مت�سوبة يف اجتاه توفري ق�ساء اأكرث عدالة واإن�سافا 

واإن�سانية جلميع الأحداث الذين لهم م�ساكل مع القانون.

اجلنائية امل�سوؤولية  من   -  4

يف النظم القانونية التي ت�سلم مبفهوم حتديد من للم�سوؤولية اجلنائية 

وتوؤخذ يف  النخفا�ص،  مفرط  نحو  على  ال�سن  هذا  يحدد  ل  لالأحداث 

العتبار حقائق الن�سوج العاطفي والعقلي والفكري.
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التعليق

لعوامل  نظراً  كبرياً  تفاوتًا  اجلنائية  للم�سوؤولية  الأدنى  ال�سن  يتفاوت 

الطفل  كان  اذا  فيما  النظر  يف  يتمثل  احلديث  والنهج  والثقافة.  التاريخ 

ي�ستطيع اأن يتحمل التبعات املعنوية والنف�سية للم�سوؤولية اجلنائية، اأي هل 

التمييز والفهم، عن  الفردية على  الطفل، مع مراعاة قدرته  ميكن م�ساءلة 

�سلوك بال�رشورة مناوئًا للمجتمع.

فاإذا حدد من امل�سوؤولية اجلنائية عند م�ستوى منخف�ص جداً اأو اإذا مل 

يو�سع له حد اأدنى على الإطالق، فان فكرة امل�سوؤولية ت�سبح بال معنى. 

وهناك بوجه عام عالقة وثيقة بني فكرة امل�سوؤولية عن ال�سلوك اجلانح اأو 

مثل  الأخرى  الجتماعية  وامل�سوؤوليات  احلقوق  من  ذلك  وغري  الإجرامي 

احلالة الزوجية وبلوغ �سن الر�سد املدين، وما اإىل ذلك(.

ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد اأدنى معقول لل�سن ميكن 

تطبيقه دوليًا.

الأحداث ق�ساء  اأهداف   -  5

يويل نظام ق�ساء الأحداث الهتمام لرفاه احلدث ويكفل اأن تكون اأية 

ردود فعل جتاه املجرمني الأحداث متنا�سبة دائمًا مع ظروف املجرم واجلرم 

معًا.

التعليق

ت�سري القاعدة 5 اإىل اثنني من اأهم اأهداف ق�ساء الأحداث. واأول هدف 

هو ال�سعي اإىل حتقيق رفاه احلدث. وهذا هو املحور الرئي�سي الذي تركز عليه 

النظم القانونية التي تقوم فيها حماكم الأ�رشة اأو ال�سلطات الدارية بالنظر 

الهتماما  اإيالء  اأي�سا  ال�رشوري  من  ولكن  الأحداث  املجرمني  ق�سايا  يف 

مل�سالة رفاه احلدث يف النظام القانونية التي تتبع منوذج املحاكم اجلنائية، 

الأمر الذي ي�ساعد على جتنب القت�سار على فر�ص جزاءات عقابية انظر 

اأي�سا القاعدة 14(.
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والهدف الثاين هو »مبداأ التنا�سب« وهذا املبداأ معروف بو�سفه اأداة للحد 

من اجلزاءات العقابية، ويعرب عنه غالبًا باملناداة بالعقاب العادل املتنا�سب مع 

خطورة اجلرم. وينبغي لرد الفعل اإزاء املجرمني �سغار ال�سن األ يبنى على 

اأ�سا�ص خطورة اجلرم فح�سب بل اأي�سا على الظروف ال�سخ�سية. وينبغي 

اأو  الأ�رشة،  حالة  اأو  الجتماعي  الو�سع  مثل  للمجرم  ال�سخ�سية  للظروف 

ال�رشر الذي ي�سببه اجلرم اأو العوامل الأخرى املوؤثرة يف الظروف ال�سخ�سية 

)اأن توؤثر على تنا�سب رد الفعل مثاًل مبراعاة حماولة املجرم تعو�ص ال�سحية 

اأو ا�ستعداده للتحول اإىل حياة �سوية ونافعة(.

وعلى نف�ص املنوال، فاإن ردود الفعل التي ت�ستهدف كفالة رعاية املجرم 

ال�سغري ال�سن قد تتخطى حدود ال�رشورة فتنتهك احلقوق الأ�سا�سية للفرد 

ال�سغري ال�سن نف�سه، كما لوحظ يف بع�ص نظم ق�ساء الأحداث، وهنا اأي�سا 

ينبغي احلر�ص على تنا�سب رد الفعل مع ظروف كل من املجرم واجلرم مبا 

يف ذلك ال�سحية.

من�سف  فعل  رد  هو   5 القاعدة  اإليه  تدعو  ما  كل  اإن  القول  وجملة 

ت�ساعد  الأحداث وجرائمهم. وقد  اأية ق�سية معينة من ق�سايا جناح  يف 

الناحيتني:  التطوير يف كال  القاعدة على حفز  بينها  التي جمعت  امل�سائل 

ذلك  مثلها يف  الفعل م�ست�سوبة  ردود  واملبتكرة من  اجلديدة  فالأمناط 

مثل الحتياطات التي تتخذ للحيلولة دون اأي تو�سيع ل مربر له يف �سبكة 

الرقابة الجتماعية الر�سمية على الأحداث.

التقديرية ال�سلطات  نطاق   -  6

التدابري  لتنوع  لالأحداث، كذلك  اخلا�سة  الحتياجات  لتنوع  نظًر   1-6

مراحل  جميع  يف  التقديرية  ال�سلطات  من  منا�سب  قدر  مينح  املتاحة، 

الإجراءات وعلى خمتلف م�ستويات اإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث مبا فيها 

التحقيق واملحاكمة واإ�سدار احلكم ومتابعة تنفيذ الأحكام. 

6-2 ومع ذلك، يجب اأن تبذل اجلهود ل�سمان ممار�سة هذه ال�سلطات 

التقديرية بقدر كاف من امل�سوؤولية يف جميع املراحل وامل�ستويات.
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تاأهيال  لذلك  موؤهلني  التقديرية  ال�سلطات  ميار�سون  الذين  يكون   3-6

خا�سًا اأو مدربني على ممار�ستها بحكمة ووفقًا ملهام وولياتهم.

التعليق

جتمع القواعد 6-1 و6-2 و6-3 بني عدة �سمات رئي�سية لإدارة �سوؤون 

ال�سمات هي: �رشورة  واإن�سانية. وهذه  واإن�ساف  بفعالية  الأحداث  ق�ساء 

من  الهامة  امل�ستويات  جميع  يف  التقديرية  ال�سلطات  مبمار�سة  ال�سماح 

التدابري  يتخذوا  اأن  القرارات  ي�سدرون  للذين  يت�سنى  بحيث  الإجراءات، 

التي يرونها اأن�سب يف كل حالة بعينها، و�رشورة توفري �سوابط ت�ستهدف 

التقديرية  ال�سلطة  ل�ستعمال  اإ�ساءة  اأي  من  احلد  بغية  واملوازنة  املراجعة 

و�سون حقوق املجرمني �سغار ال�سن. والإح�سا�ص بامل�سوؤولية واحرتام املهنة 

هما اأف�سل اأداتني للحد من ات�ساع ال�سلطة التقديرية. ولذلك، ي�سدد هنا 

على �رشورة توفر الوؤهالت املهنية والتدريب املتخ�س�ص كو�سيلة قيمة ل�سمان 

التزام جانب احلكمة لدى ممار�سة ال�سلطات التقديرية يف امل�سائل املتعلقة 

باملجرمني الأحداث اأنظر اأي�سا القاعدتني 1-6 و 2-2 ( وت�سدد القاعدة يف 

هذا ال�سدد على �سياغة مبادئ توجيهية حمددة ب�ساأن ممار�سة ال�سلطة 

التقديرية وتوفري نظام لإعادة النظر وال�ستئناف وما �سابه ذلك لل�سماح 

بتمحي�ص القرارات وحما�سبة امل�سوؤولني عنها. ومل حتدد هنا هذه الآليات 

املذكورة نظراً لعدم �سهولة اإدراجها يف القواعد النموذجية الدنيا الدولية، 

التي ل ميكن اأن ت�سمل جميع الختالفات يف النظم الق�سائية.

الأحداث حقوق   -  7

مثل  اأ�سا�سية  اإجرائية  �سمانات  الإجراءات  مراحل  جميع  يف  تكفل 

افرتا�ص الرباءة واحلق يف الإبالغ بالتهم املوجهة، واحلق يف التزام ال�سمت، 

واحلق يف احل�سول على خدمات حمام، واحلق يف ح�سور اأحد الوالدين 

اأو الو�سي، واحلق يف مواجهة ال�سهود وا�ستجوابهم، واحلق يف ال�ستئناف 

اأمام �سلطة اأعلى.
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التعليق

الأ�سا�سية  العنا�رش  متثل  التي  الهامة  النقاط  بع�ص   7 القاعدة  توؤكد 

للمحاكمة املن�سفة والعدالة، وهي العنا�رش املعرتف بها دوليًا يف ال�سكوك 

احلالية حلقوق الإن�سان اأنظر اأي�سا القاعدة 14( فافرتا�ص الرباءة، مثاًل يرد 

اأي�سا يف املادة 11 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويف الفقرة 3 من 

املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

وحتدد القاعدة 14 وما يليها من القواعد النموذجية الدنيا م�سائل ذات 

اأهمية على �سعيد �سري الإجراءات يف ق�سايا الأحداث على وجه اخل�سو�ص، 

بينما توؤكد القاعدة 7 على اأهم ال�سمانات الإجرائية الأ�سا�سية ب�سورة عامة.

اخل�سو�سيات حماية   -  8

8-1 يحرتم حق احلدث يف حماية خ�سو�سياته يف جميع املراحل تفاديًا 

لأي �رشر قد يناله من جراء دعاية ل لزوم لها اأو ب�سبب الأو�ساف اجلنائية.

8-2 ل يجوز من حيث املبداأ، ن�رش اأية معلومات ميكن اأن توؤدي ايل 

التعرف على هوية املجرم احلدث.

التعليق

ت�سدد القاعدة 8 على اأهمية حماية حق احلد ث يف احرتام خ�سو�سياته. 

ف�سغار ال�سن ي�سعرون بح�سا�سية مفرطة اإزاء الأو�ساف التي يو�سون بها. 

الأو�ساف  اإطالق  عمليات  تناولت  التي  الجرام  علم  بحوث  وفرت  وقد 

اجلنائية براهني على الآثار ال�سارة واملختلفة الأنواع( التي تنجم عن و�سف 

�سغار ال�سن دائما بانهم »جانحون« اأو »جمرمون«.

ال�سارة  الآثار  اأهمية حماية احلدث من  اأي�سا على  القاعدة 8  وت�سدد 

التي قد تنتج عن ن�رش معلومات ب�ساأن الق�سية يف و�سائط الإعالم مثل 

اأ�سماء املجرمني �سغار ال�سن، �سواء كانوا ل يزالون متهمني ام �سدر  ذكر 

احلكم عليهم.
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فمن ال�رشوري حماية م�سلحة الفرد والدفاع عنها، من حيث املبداأ على 

الأقل ترد يف القاعدة 21 تفا�سيل تزيد من حتديد العموميات التي تت�سمنها 

القاعة 8(.

الوقائي ال�سرط   -  9
لي�ص يف هذه القواعد ما يجوز تف�سريه على انه مينع تطبيق القواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدتها الأمم  املتحدة وغريها من 

ال�سكوك املتعلقة بحقوق الإن�سان واملعايري التي يعرتف بها املجتمع الدويل 

وتت�سل برعاية �سغار ال�سن وحمايتهم.

التعليق

القواعد  اأي �سوء فهم يف تف�سري هذه  القاعدة 9 جتنب  املق�سود من 

وتنفيذها طبقًا للمبادئ الواردة يف ال�سكوك واملعايري الدولية احلالية اأو 

العاملي حلقوق  الإعالن  الإن�سان، مثل  يتعلق بحقوق  فيما  ت�ستجد  التي 

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  الإن�سان، 

واإعالن  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  والثقافية، 

حقوق الطفل، وم�رشوع التفاقية ب�ساأن حقوق الطفل. ينبغي اأن يفهم اأن 

تطبيق هذه القواعد ل يخل باأية �سكوك دولية من هذا القبيل قد ت�ستمل 

على اأحكام ذات نطاق تطبيق اأو�سع اأنظر اأي�سا القاعدة 27(.

اجلزء الثاين : التحقيق واملقا�ساة

الأويل الت�سال   -  10

اإلقاء القب�ص على حدث يخطر بذلك والداه اأو الو�سي  10-1 على اثر 

عليه على الفور فاإذا كان هذا الإخطار الفوري غري ممكن وجب الوالدين اأو 

الو�سي يف غ�سون اأكرث فرتة زمنية ممكنة بعد اإلقاء القب�ص عليه.

اأو  املتخ�س�سني  الر�سميني  امل�سوؤولني  من  غريه  اأو  قا�ص  ينظر   2-10

الهيئات املتخ�س�سة دون تاأخري يف اأمر الإفراج.
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10-3 جتري الت�سالت بني اجلهات املنوط بها اإنفاذ القوانني واملجرم 

احلدث على نحو يكفل احرتام املركز القانوين للحدث ويي�رش رفاهة ويتفادى 

اإيذاء مع اإيالء العتبار الواجب ملالب�سات الق�سية.

التعليق

القواعد  من   93 القاعدة  يف  املبداأ  حيث  من  م�سمولة   1-10 القاعدة 

النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.

ويجب ان ينظر قا�ص اأو غريه من امل�سوؤولني الر�سميني املخت�سني دون 

الر�سمي  امل�سوؤول  بتعبري  ويق�سد   .)2-10 القاعدة  الإفراج  اأمر  يف  تاأخري 

املخت�ص اأي �سخ�ص اأو موؤ�س�سة باأو�سع معاين الكلمة، مبا يف ذلك املجال�ص 

املحلية اأو �سلطات ال�رشطة التي متلك �سلطة الإفراج عن املعتقلني. انظر اأي�سا 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدين وال�سيا�سية الفقرة 3 من املادة 9 (.

وتناول القاعدة 10-3 بع�ص اجلوانب الأ�سا�سية من الإجراءات والت�رشفات 

اإنقاذ القوانني يف  التي ميار�سها رجال ال�رشطة وغريهم من امل�سوؤولني عن 

ق�سايا جرائم الأحداث. ومن امل�سلم به اأن عبارة »يتفادى اإيذاء« �سيغة مرنة 

ت�سمل اأوجها عديدة من ردود الفعل املمكنة مثل ا�ستعمال التعابري الفظة 

ـ للوقوف  اأو العنف البدين اأو التعري�ص ملخاطر البيئة(. بل اإن جمرد التعر�صـ 

ولذا  للحدث  »موؤذيًا«  ذاته  يكون يف حد  اأن  الأحداث ميكن  ق�ساء  اأمام 

ينبغي اأن تف�رش عبارة »يتفادى اإيذاء« باأنها تعني اإجمال يف املقام الأول،  

اإحلاق ادين درجة ممكنة من الإيذاء باحلدث، ف�ساًل عن اأي اأذى اإ�سايف 

اأول مربر له. وهذا اأمر ذو اأهمية �سديدة يف الت�سال الأول ي بالهيئات 

املنوط بها اإنقاذ القوانني، التي ميكن اأن يكون لها تاأثري عميق على م�سلك 

اأي �سكل من  الدولة واملجتمع. وعالوة على ذلك، فان جناح  اإزاء  احلدث 

الأولية،  الت�سالت  هذه  على  كبري  بقدر  يتوقف  الالحق  التدخل  اأ�سكال 

فالراأفة واحلزم احلليم هامان يف هذه احلالت.
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الق�سائي النظام  خارج  اإىل  التحويل   -  11

املجرمني  ق�سايا  اإمكانية معاجلة  ينظر يف  منا�سبًا،  كان  11-1 حيثما 

الأحداث دون اللجوء اإىل حماكمة ر�سمية من قبل ال�سلطة املخت�سة، امل�سار 

اإليها يف القاعدة 14-1 الواردة اأدناه.

التي تعالج  الهيئات الأخرى  اأو  العامة  النيابة  اأو  ال�رشطة  11-2 تخول 

ق�سايا الأحداث، �سلطة الف�سل يف هذه الق�سايا، ح�سب تقديرها دون عقد 

جل�سات ر�سمية وفقًا للمعايري املو�سوعة لهذا الغر�ص يف خمتلف الأنظمة 

القانونية، وكذلك وفقًا للمبادئ الواردة يف هذه القواعد.

11-3 اأي حتويل ينطوي على الإحالة اإىل هيئة جمتمعية اأو موؤ�س�سة 

عليه،  الو�سي  اأو  والديه  قبول  اأو  احلدث،  قبول  يتطلب  منا�سبة  اأخرى 

الق�سية ملراجعة �سلطة خمت�سة بناء على  اأن يخ�سع قرار حتويل  �رشيطة 

تقدمي طلب.

جهود  تبذل  الأحداث،  ق�سايا  تقديريًا يف  الف�سل  تي�سري  بغية   4-11

حقوق  ورد  املوؤقتني  والإر�ساد  الإ�رشاف  مثل  جمتمعية  برامج  لتنظيم 

ال�سحايا وتعوي�سهم.

التعليق

ان التحويل اإىل خارج النظام الق�سائي الذي يت�سمن نقل الدعوى من 

الق�ساء اجلنائي واحالتها يف اأحوال كثرية اإىل خدمات الدعم املجتمعي، هو 

ممار�سة ماألوفة يوؤخذ بها، على اأ�سا�ص ر�سمي وغري ر�سمي يف نظم قانونية 

عديدة. وميزة هذه املمار�سة لها انها حتول دون الآثار ال�سلبية التي تنجم 

عن الإجراءات الالحقة يف جمال اإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث مثل و�سمة 

اأف�سل  الإدانة واحلكم بالعقوبة( ويف حالت عديدة يكون عدم التدخل 

اإىل  الحالة  ودون  البداية،  منذ  التحويل  يكون  قد  ذلك  وعلى  احللول. 

خدمات اجتماعية( بديلة، هو احلل الأمثل. وي�سدق هذا ب�سفة خا�سة 

مهما كانت اجلرمية ذات طابع غري خطري وحيثما تكون الأ�رشة اأو املدر�سة 
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الأمر  عاجلت  قد  الأخرى  الر�سمية  غري  الجتماعية  الرقابة  موؤ�س�سات  اأو 

بالفعل، اأو يكون من املرجع ان تعاجله، على نحو منا�سب وبناء.

وح�سبما ذكر يف القاعدة 11-2 يجوز اجلوء اإىل التحويل يف اأية مرحلة 

اإذ ميكن اأن ي�سدر قرار التحويل عن ال�رشطة اأو  من مراحل اتخاذ القرار – 

النيابة العامة اأو هيئات اأخرى مثل املحاكم باأنواعها اأو الهيئات اأو املجال�ص، 

وميكن اأن متار�سه �سلطة واحدة اأوعدة �سلطات اأو جميع ال�سلطات، وفقًا 

لقواعد و�سيا�سات خمتلف النظم وعلى نحو ين�سجم مع هذه القواعد. ول 

ي�سرتط فيه ان يكون بال�رشورة مق�سوراً غلى الق�سايا الب�سيطة، وهذا ما 

يجعل التحويل اأداة هامة.

وتربز القاعدة 11-3 ال�رشط الهام املتمثل يف احل�سول على قبول املجرم 

احلدث اأو قبول والديه اأو الو�سي عليه( بتدبري اأو تدابري( التحويل املو�سي 

هذه  على  احل�سول  دون  موؤ�س�سات جمتمعية  اإىل  التحويل  مت  ولو  بها. 

املوافقة جلعله ذلك يتناق�ص مع التفاقية املتعلقة باإلغاء ال�سخرة(.  بيد اأنه 

ينبغي األ يكون هذا القبول مبناأى عن الطعن، اإذ اأن القبول فد مت اأحيانًا 

بدافع من الياأ�ص من جانب احلدث. وت�سدد القاعدة على �رشورة مراعاة 

الق�رش  احتمال ممار�سة  من  اأق�سى حد ممكن  اإىل  القالل  بغية  احلر�ص 

يح�ص  األ  وينبغي  التحويل.  امل�ستويات يف عملية  والتخويف على جميع 

اأو  املحكمة(  اأمام  املثول  لتجنب  مثاًل،  ال�سغط  حتت  واقع  باأنه  احلدث 

متار�ص عليه ال�سغوط كي يوافق على برامج التحويل. ولذلك، يو�سي باأن 

ين�ص على �رشورة اإجراء  تقييم مو�سوعي ملدى مالءمة اإجراءات الت�رشف 

يف �ساأن املجرمني �سغار ال�سن من جانب �سلطة خمت�سة بناء على تقدمي 

طلب. ميكن اأن تكون »ال�سلطة املخت�سة« خمتلفة عن ال�سلطة امل�سار اليها 

يف القاعدة 14(.

وتو�سي القاعدة 11-4 بتوفري بدائل منا�سبة لإجراءات ق�ساء الأحداث 

تتخذ �سورة حتويل قائم على حلول جمتمعية. وقد زكيت ب�سفة خا�سة 

الربامج التي تت�سمن الت�سوية عن طريق رد احلق لل�سحية وكذلك الربامج 
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التي ت�سعى اإىل جتنب النزاع مع القانون يف امل�ستقبل عن طريق الإ�رشاف 

و التوجيه املوؤقتني. ومن مزايا احلالت الفردية اأنها جتعل التحويل منا�سبًا 

حتى حني تكون قد ارتكب جرائم ا�سد خطورة مثل وجود جرمية اأوىل اأو 

كون اجلرمية ارتكبت حتت �سغط الأنداد، وما اإىل ذلك.

ال�سرطة داخل  التخ�س�ص   -  12

الذين يخ�سون  اأو  مع الأحداث  يتعاملون كثرياً  الذين  ال�رشطة  ان �سباط 

اأو الذين يتناولون بالدرجة الأوىل مهمة منع جرائم الأحداث،  للتعامل معهم 

يجب اأن يتلقوا تعليمًا وتدريبًا خا�سني لكي يت�سنى لهم اأداء مهاهمهم على 

اأف�سل وجه. وينبغي ان�ساء وحدات �رشطة خا�سة لذلك الغر�ص يف املدن الكبرية.

التعليق

توجه القاعدة 12 النتباه اإىل �رشورة توفري تدريب متخ�س�ص جلميع 

مبهمة  ي�سطلعون  والذين  القوانني  اإنفاذ  بهم  املنوط  الر�سميني  املوظفني 

اإدارة �سوؤون الأحداث. وملا كانت ال�رشطة متثل نقطة الت�سال الأول ي 

بنظام ق�ساء الأحداث، فمن املهم جداًً ان يت�رشف رجال ال�رشطة بطريقة 

م�ستنرية ولئقة.

املحاكمة رهن  الحتجاز   -  13

اأخري  كمالذ  ال  املحاكمة  رهن  الحتجاز  اإجراء   ي�ستخدم  ل   1-13

ولأق�رش فرتة زمنية ممكنة.

ذلك،  اأمكن  حيثما  املحاكمة،  رهن  الحتجاز  عن  ي�ستعا�ص   2-13

باإجراءات بديلة مثل املراقبة عن كثب، اأو الرعاية املركزة اأو الإحلاق باآ�رشة 

اأو باإحدى املوؤ�س�سات اأو دور الرتبية.

احلقوق  بجميع  املحاكمة  رهن  املحتجزون  الأحداث  يتمتع   3-13

التي  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  تكلفها  التي  وال�سمانات 

اعتمدتها الأمم  املتحدة.
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13-4 يف�سل الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة عن البالغني، ويحتجزون 

يف موؤ�س�سة منف�سلة اأو يف ق�سم منف�سل من موؤ�س�سة ت�سم اأي�سا بالغني.

اأنواع  وجميع  واحلماية  الحتجاز  فرتة  خالل  الأحداث  يتلقى   5-13

والطبية  والنف�سية  واملهنية  والتعليمية  الجتماعية   - الفردية  امل�ساعدة 

واجل�سدية - التي قد تلزمهم بالنظر اإىل �سنهم وجن�سيتهم و�سخ�سيتهم.

التعليق

يجب األ ي�ستهان بخطر »العدوى الإجرامية« التي يتعر�ص لها الأحداث 

اأثناء احتجازهم رهن املحاكمة ولذلك فمن املهم الت�سديد على احلاجة اإىل 

تدابري بديلة.

جديدة  تدابري  ا�ستنباط  على  ت�سجع  ذلك،  تفعل  اذ   1-13 والقاعدة 

مبتكرة لتجنب هذا الحتجاز خدمة مل�سلحة احلدث.

ويتمتع الأحداث املحتجزون رهن املحاكمة بجميع احلقوق وال�سمانات 

العهد  وكذلك  ال�سجناء،  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  تكلفها  التي 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وخا�سة املادة 9 والفقرتان 2 

ب( و3 من املادة 10

ول متنع القاعدة 13- 4 الدول من اتخاذ تدابري اأخرى �سد التاأثريات 

ال�سلبية للمجرمني البالغني، ل تقل يف فعاليتها عن التدابري املذكورة يف 

القاعدة. وقد ذكرت اأ�سكال خمتلفة من امل�ساعدة التي قد ت�سبح لزمة، 

وذلك بغية لفت النتباه اإىل نوع الحتياجات اخلا�سة للمحتجزين �سغار 

العقاقري املخدرة، ومدمني  الذكور ومدمني  اأو  ال�سن املعنيني مثل الإناث 

الكحول، والأحداث املر�ص عقليًا، و�سغار ال�سن امل�سابني ب�سدمة نف�سية 

نتيجة القب�ص عليهم مثاًل، اأو غري ذلك.

وقد يكون يف تباين اخل�سائ�ص اجل�سدية والنف�سية للمحتجزين اأ�سباب 

ما يربر اتخاذ اإجراءات ت�سنيفية تق�سي بف�سل بع�سهم اأثناء احتجازهم رهن 

املحاكمة، مما ي�ساعد على جتنب الإيذاء، وعلى تقدمي م�ساعدة اأكرث مالءمة.
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وقد ن�ص القرار 4 ب�ساأن قواعد ق�ساء الأحداث الذي اتخذه موؤمتر الأمم  

املتحدة ال�ساد�ص ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على اأن القواعد ينبغي يف 

جملة اأمور، اأن تعرب عن املبداأ الأ�سا�سي القائل باأل ي�ستخدم الحتجاز قبل 

املحاكمة ال كمالذ اأخري، واأل يودع الق�رش يف من�ساأة يكونون فيه عر�سه 

للتاأثريات ال�سلبية من جانب املحتجزين البالغني، وباأنه ينبغي دائمًا مراعاة 

احلاجات اخلا�سة مبرحلة منوهم.

اجلزء الثالث: املقا�ساة والف�سل يف الق�سايا

ال�سلطة املخت�سة باإ�سدار الأحكام   -  14

14-1 حني ل تكون ق�سية املجرم احلدث قد حولت اإىل خارج النظام 

الق�سائي مبوجب القاعدة  11)يتوجب اأن تنظر يف اأمره ال�سلطة املخت�سة 

املحاكمة  اأو غري ذلك( وفقًا ملبادئ  اإدارية،  حمكمة، هيئة ق�سائية، هيئة 

املن�سفة والعادلة.

الق�سوى  امل�سلحة  حتقيق  على  الإجراءات  ت�ساعد  اأن  يتوجب   2-14

للحدث، واأن تتم يف جو من التفهم يتيح للحدث اأن ي�سارك فيها واأن يعرب 

عن نف�سه بحرية.

التعليق

ي�سف  اأن  املخت�ص ميكن  ال�سخ�ص  اأو  للجهاز  تعريف  و�سع  ي�سعب 

على نحو �سامل �سلطة املقا�ساة. ويق�سد من تعبري ال�سلطة املخت�سة اأن 

ي�سمل اأولئك الذين يراأ�سون املحاكم اأو الهيئات الق�سائية احلكومة من قا�ص 

وحيد اأو عدة اأع�ساء )وي�سمل ذلك الق�ساة املحرتفني والق�ساة املختارين 

النا�ص وكذلك الهيئات الدارية كما يف النظامني ال�سكتلندي  من عامة 

وال�سكندينايف( اأو غريها من الهيئات الأقل ر�سمية كالهيئات املجتمعية 

وهيئات حل املنازعات ذات الطابع الق�سائي.

واأيا كانت احلال، يتوجب يف اإجراءات النظر يف ق�سايا املجرمني الأحداث 

اتباع املعايري الدنيا املطبقة يف العامل اأجمع تقريبًا ب�ساأن اأي �سخ�ص توجه 
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وفق  املحاكمة  بـ»  املعروفة  الإجرائية  القاعدة  مبقت�سى  الإجرام  تهمة  اليه 

عادلة  عبارة »حماكمة  ت�سمل  الأ�سول،  لهذه  ووفقًا  القانونية«.  الأ�سول 

ونزيهة« �سمانات اأ�سا�سية مثل افرتا�ص الرباءة، تقدمي ال�سهود وا�ستجوابهم، 

الكلمة  قول  وحق  ال�سمت،  التزام  وحق  املاألوفة،  القانوين  الدفاع  واأوجه 

اأي�سا  اأنظر  ذلك  اإىل  وما  ال�ستئناف،  وحق  املحاكمة  جل�سة  الأخرية يف 

القاعدة 1-7(

امل�ست�سار القانوين والوالدان والأو�سياء  -  15

الق�سائية  الإجراءات  �سرية  طوال  ميثله  اأن  يف  احلق  للحدث   1-15

م�ست�ساره القانوين اأو اأن يطلب اأن تنتدب له املحكمة حماميًا جمانًا حني 

ين�ص قانون البلد على جواز ذلك. 

15-2 للوالدين اأو الو�سي حق ال�سرتاك يف الإجراءات، ويجوز لل�سلطة 

لل�سلطة  يجوز  اأنه  على  احلدث،  ل�سالح  ح�سورهم  تطلب  اأن  املخت�سة 

املخت�سة اأن ترف�ص ا�رشاكهم يف الإجراءات اذا كانت هناك اأ�سباب تدعو اإىل 

اعتبار هذا ال�ستبعاد �رشوريًا ل�سلح احلدث.

التعليق

ت�ستخدم القاعدة 15-1 م�سطلحات مماثلة لتلك الواردة يف القاعدة 93 

من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء. ويف حني توجد حاجة اإىل 

م�ست�سار قانوين واإىل حمام تنتدبه املحكمة جمانًا ل�سمان توفر امل�ساعدة 

القانونية للحدث، ينبغي النظر اإىل حق الوالدين اأو الو�سي يف ال�سرتاك يف 

الإجراءات، ح�سبما تن�ص القاعدة 15-2 بو�سفه م�ساندة نف�سية اأو عاطفية 

عامة للحدث - وهي مهمة ت�ستمر طوال �سري الإجراءات. 

وال�سلطة املخت�سة قد ت�ستفيد يف �سعيها اإىل الت�رشف يف الق�سية على 

نحو منا�سب ا�ستفادة عامة من تعاون املمثلني القانونيني للحدث، اأو على 

هذا ال�سعيد، تعاون غريهم من امل�ساعدين ال�سخ�سيني الذين ميكن للحدث 

الثقة بهم اأو يثق بهم فعاًل(. على اأن هذا ال�سعي قد يحبط اذا كان لوجود 
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الوالدين اأو الأو�سياء يف جل�سة املحاكمة دور �سلبي، اأي اذا ما �سلكوا مثاًل 

�سلوكًا معاديًا جتاه احلدث، ولذا يتحتم الن�ص على امكانية ا�ستبعادهم. 

الجتماعي التق�سي  تقارير   -  16

يتعني يف جميع احلالت، با�ستثناء احلالت التي ل تنطوي على جرائم 

ثانوية، وقبل اأن تتخذ ال�سلطة املخت�سة قراراً نهائيًا ي�سبق اإ�سدار احلكم، 

الظروف  اأو  احلدث  فيها  يعي�ص  التي  والظروف  للبيئة  �سليم  تق�ص  اإجراء  

التي ارتكبت فيها اجلرمية، كما يت�سنى لل�سلطة املخت�سة اإ�سدار حكم يف 

الق�سية عن تب�رش.

التعليق

تقارير التق�سي الجتماعي التقارير الجتماعية اأو التقارير ال�سابقة للنطق 

باحلكم( هي اأداة عون ل غنى عنها يف معظم الدعاوى القانونية والأ�رشية، 

الغر�ص  ولهذا  ذلك.  اإىل  وما  التعليمية،  وجتاربه  املدر�سية  حياته  و�سرية 

اأو موظفني  الق�سائية هيئات اجتماعية خا�سة  ال�سلطات  ت�ستخدم بع�ص 

ملحقني باملحكمة اأو الهيئة الدارية لتك الغاية. وقد يطلع يف هذه املهمة 

توفر  القاعدة  تقت�سي  ولذلك  ال�سلوك،  مراقبو  ول�سيما  اآخرون،  موظفون 

ميكن  الجتماعي  للتق�سي  التقارير  بو�سع  منا�سبة  اجتماعية  خدمات 

التعويل عليها.

يف اإ�سدار الأحكام والت�سرف يف الق�سايا توجيهية  مبادئ   -  17

17-1 لدى الت�رشف يف الق�سايا، ت�سرت�سد ال�سلطة املخت�سة باملبادئ التالية:

يتحتم دائمًا اأن يكون رد الفعل متنا�سبًا لي�ص فقط مع ظروف . 1

اجلرم وخطورته بل كذلك مع ظروف احلدث وحاجاته وكذلك 

احتياجات املجتمع.

بعد درا�سة . 2 اإل  للحدث  ال�سخ�سية  قيود على احلرية  تفر�ص  ل 

دقيقة وتكون مق�سورة يف اأدنى حد ممكن.
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احلدث . 3 اأدين  اإذا  اإل  ال�سخ�سية  احلرية  من  احلرمان  يفر�ص  ل 

بارتكاب فعل خطري يت�سمن ا�ستخدام العنف �سد �سخ�ص اآخر 

اأو بالعودة اإىل ارتكاب اأعمال جرمية خطرية اأخرى وما مل يكن 

هناك اأي اإجراء  منا�سبة اآخر.

يكون خري احلدث هو العامل الذي ي�ست�رشد به لدى النظر يف . 4

ق�سيته.

17-2 ل يحكم بعقوبة الإعدام على اأّية جرمية يرتكبها الأحداث.

17-3 ل توقع على الأحداث عقوبات ج�سدية.

17-4 لل�سلطة املخت�سة حق وقف اإجراءات الدعوى يف اأي وقت.

التعليق

ان ال�سعوبة الرئي�سية يف �سياغة مبادئ توجيهية لإ�سدار اأحكام على 

فل�سفية،  تعار�ص ذات طبيعة  قيام وجوه  ا�ستمرار  تنبع من  ال�سن  �سغار 

مثل ما يلي :

التعار�ص بني اإعادة التاأهيل وبني عدالة العقاب.. 1

التعار�ص بني امل�ساعدة وبني القمع والعقاب.. 2

اخلا�سة . 3 اجلوانب  مع  متنا�سبًا  الفعل  رد  جعل  بني  التعار�ص 

بكل حالة على حدة مع رد الفعل الذي ي�ستهدف حماية املجتمع 

عامة.

الردع العام مقابل انعدام اأهلية الفرد.. 4

ويكون التعار�ص بني هذه النهج اأجلى على نحو اكرب يف ق�سايا الأحداث 

منه يف ق�سايا البالغني. ذلك اأن التنوع الكبري يف الأ�سباب وردود الفعل 

الذي تت�سم بها ق�سايا الأحداث يجعل جميع هذه البدائل تبدو مت�سابكة 

على نحو ل فكاك منه.
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ولي�ص من وظيفة القواعد النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث 

اأن تقرر النهج الذي يجب اإتباعه، بل اأن حتدد نهجًا يكون الأكرث توافقًا مع 

املبادئ املقبولة دوليًا ولذلك ينبغي ان تفهم العنا�رش الأ�سا�سية الواردة يف 

القاعدة17-1. وخا�سة يف فقرتيها الفرعيتني )اأ و ج ( على انها يف املقام 

الأول مبادئ توجيهية عملية يفرت�ص ان توفر نقطة انطالق م�سرتكة، واذا 

اأخذت بها ال�سلطات املعنية اأنظر القاعدة 5(، فمن املمكن اأن ت�سهم اإىل حد 

بعيد يف كفالة حماية احلقوق الأ�سا�سية لالأحداث املجرمني ول�سيما حقي 

الفرد الأ�سا�سيني يف الرقي والتعليم

لي�ست  البحتة  العقابية  النهج  باأن  �سمنًا  توحي  )ب(   1-17 والقاعدة 

الق�سا�سية يف  والعقوبات  العادل  للعقاب  باأن  القول  اأمكن  ولئن  مالءمة. 

الأحداث،  يرتكبها  التي  اخلطرية  اجلرائم  اأي�سا يف  ورمبا  البالغني  ق�سايا 

بع�ص املزايا فاته ينبغي دومًا يف ق�سايا الأحداث اأن تتغلب غلى هذه املزايا 

اعتبارات �سون م�سلحة احلدث ورفاهة وم�ستقبله.

ملنع  ال�ساد�ص  املتحدة  الأمم   موؤمتر  اتخذه  الذي   8 القرار  مع  و�سرياً 

اجلرمية ومعاملة املجرمني، ت�سجع القاعدة للذهاب اإىل ابعد مدى ممكن 

يف ا�ستخدام اجلزاءات البديلة عو�سًا عن الإيداع يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية، 

مع مراعاة �رشورة تلبية الحتياجات التي ينفرد بها �سغار ال�سن لذا ينبغي 

ال�ستخدام الكامل ملجموعة اجلزاءات البديلة القائمة، كما ينبغي ا�ستحداث 

جزاءات بديلة جديدة، مع و�سع ال�سالمة العامة يف العتبار. وينبغي اأن 

متنح فرتة املراقبة اإىل اأق�سى قدر ممكن عن طريق اإ�سدار اأحكام مع وقف 

التنفيذ واأحكام اإطالق �رشاح م�رشوطة، وما �سابه ذلك من اأوامر املجال�ص 

والتدابري الأخرى.

وتناظر القاعدة 17-1 )ج( واحداً من املبادئ التوجيهية الواردة يف القرار 

4 للموؤمتر ال�ساد�ص يرمي اإىل جتنب احلب�ص يف حالة الأحداث اإل اإذا مل 

تكن هناك اأية و�سيلة منا�سبة اأخرى حتمي ال�سالمة العامة.
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والن�ص على حظر توقيع عقوبة الإعدام، الوارد يف القاعدة 17-2 يتفق 

املدنية وال�سيا�سية.  الدويل اخلا�ص باحلقوق  العهد  املادة 6 - 5 من  مع 

كذلك يتما�سى الن�ص على حظر توقيع عقوبات ج�سدية غلى الأحداث مع 

املادة 7 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ومع اإعالن 

حماية جميع الأ�سخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

ب�ساأن  التفاقية  املهنية ومع م�رشوع  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

حقوق الطفل.

اأما �سلطة وقف اإجراءات الدعاوى يف اأي وقت القاعدة17-4 فهي �سمة 

اأ�سيلة يف معاجلة حالت الأحداث ل يوؤخذ بها يف حالت البالغني، ذلك 

اأنه قد ي�سل اإىل علم ال�سلطة املخت�سة يف اأي وقت اأمر مالب�سات معينة 

من �ساأنها اأن جتعل الوقف التام لالإجراءات يبدو اأف�سل ت�رشف بالق�سية.

الق�سايا يف  الت�سرف  تدابري  خمتلف   -  18

تدابري  من  وا�سعة  متنوعة  املخت�سة جمموعة  لل�سلطة  تتاح   -  1-18

بتفادي  قدر ممكن  اأق�سى  اإىل  ي�سمح  ما  املرونة  من  لها  توفر  الت�رشف، 

اللجوء اإىل الإيداع يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية. مثل هذه التدابري التي ميكن 

اجلمع بني البع�ص منها، ت�سمل ما يلي :

الأمر بالرعاية والتوجيه والإ�رشاف.. 1

الو�سع حتت املراقبة.. 2

الأمر باخلدمة يف املجتمع املحلي.. 3

فر�ص العقوبات املالية والتعوي�ص، ورد احلقوق.. 4

معاجلة . 5 اأ�ساليب  اإىل  واللجوء  للمعاجلة  و�سيطة  باأ�ساليب  الأمر 

اخرى.

الأمر بال�سرتاك يف اأن�سطة الن�سح اجلماعي والأن�سطة امل�سابهة.. 6

للعي�ص . 7 مراكز  اأو يف  احلا�سنة  الأ�رش  اإحدى  لدى  بالرعاية  الأمر 

اجلماعي اأو غري ذلك من املوؤ�س�سات الرتبوية.
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غري ذلك من الأوامر املنا�سبة.. 8

18-2 ل يجوز عزل اأي حدث عن الإ�رشاف الأبوي، �سواء جزئيًا اأو كليًا 

ما مل تكن ظروفه اخلا�سة تتطلب ذلك.

التعليق

التي  الهامة  واجلزاءات  الفعل  ردود  بع�ص  القاعدة 18-1 �رشد  حتاول 

طبقت وثبت جناحها حتى الآن يف اأنظمة قانونية خمتلفة وهي يف جمملها 

متثل خيارات تب�رش بالأمل وت�ستحق اأن حتاكي واأن يتو�سع يف تطويرها. 

ونظراً لمكان وجود نق�ص يف املوظفني املنا�سبني يف بع�ص املناطق، ل 

حتدد القاعدة املالك الذي تتطلبه هذه اخليارات، ويف هذه املناطق ميكن 

اأن جترب اأو ت�ستحدث تدابري تتطلب عدداً اأقل من املوظفني.

القاعدة 18-1 ت�سرتك قبل كل �سيء، يف كونها  الواردة يف  والأمثلة 

تعتمد على املجتمع املحلي وتلجاأ اليه بغية تنفيذ الأحكام البديلة تنفيذاً 

تقليدي  املحلي هو تدبري  املجتمع  املعتمد غلى  الإ�سالح  اأن  فعاًل، ذلك 

اكت�سب �سمات كثرية. على ذلك الأ�سا�ص ينبغي ت�سجيع ال�سلطات املعينة 

على تقدمي خدمات ت�ستند اإىل املجتمع املحلي.

وت�سري القاعدة 18-2 اإىل اأهمية الأ�رشة، التي ت�سكل وفقًا للفقرة 1 من 

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   10 املادة 

والآباء  املجتمع«  يف  والأ�سا�سية  الطبيعية  اجلماعية  »الوحدة  والثقافية 

والإ�رشاف  اأطفالهم  رعاية  حق  ميلكون  ل  الأ�رشة،  اإطار  يف  والأمهات 

القاعدة  اأي�سا عن ذلك. ولذا تقت�سي  عليهم فح�سب، بل هم م�سوؤولون 

18-2 ال يف�سل الأطفال عن اآبائهم اإل كمالذ اأخري. ول يجوز اللجوء اإىل 

هذا الإجراء  اإل حني يكون من اجللي اأن مالب�سات الق�سية تقت�سي اتخاذ 

هذه اخلطوة اخلطرية مثل اإ�ساءة معاملة الطفل.

الإ�سالحية للموؤ�س�سات  ممكن  ا�ستخدام  اأدنى   -  19
يجب دائمًا اأن يكون اإيداع احلدث يف موؤ�س�سة اإ�سالحية ت�رشفًا يلجاأ 

اإليه كمالذ اأخري ول ق�رش فرتة تق�سى بها ال�رشورة.
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التعليق

ينادي علم اجلرمية التقدمي بتف�سيل العالج غري املوؤ�س�سي على الإيداع 

بل ل  الذكر  ي�ستحق  فارق  انه ل  تبني  وقد  الإ�سالحية.  املوؤ�س�سات  يف 

فارق على الإطالق، من حيث جناح الو�سيلة بني الإيداع يف املوؤ�س�سات 

والعالج خارج املوؤ�س�سات. ومن اجللي اأن اجلهود العالجية التي تبذل يف 

ال�سارة  املوؤثرات  من  وزنًا  اأرجح  تكون  اأن  اأبدا  ي�ستطيع  ل  املوؤ�س�سة  جو 

الكثرية التي يخ�سع لها الفرد والتي يبدو اأن من امل�ستحيل تفاديها داخل 

اأية موؤ�س�سة. وي�سدق هذا القول ب�سفة خا�سة على الأحداث لكونهم اأقل 

ح�سانة ازاء املوؤثرات ال�سلبية. وف�ساًل عن ذلك فاإن الآثار ال�سلبية التي ل 

تقت�رش على فقدان احلرية بل ت�ستمل اأي�سا النف�سال عن البيئة الجتماعية 

املاألوفة، تكون حتمًا اأ�سد حدة لدى الأحداث، بحكم مرحلة منوهم املبكرة 

منها لدى البالغني.

من  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  يف  الإيداع  تقييد   19 القاعة  وت�ستهدف 

جانبني: من حيث احلكم كمالذ اأخري( ومن حيث املدة ول ق�رش فرتة(. 

الواردة يف  الأ�سا�سية  التوجيهية  املبادئ  والقاعدة 19 متثل �سدى لأحد 

القرار 4 ملوؤمتر الأمم  املتحدة ال�ساد�ص : فال يجوز اأن يحب�ص املجرم احلدث 

اإل اإذا مل يكن هناك اأي عالج منا�سب اآخر. ولذلك فاإن القاعدة تنادي 

اإ�سالحية،  اإيداع احلدث يف موؤ�س�سة  باأنه اذا مل يكن هناك منا�ص من 

ينبغي اأن يقت�رش احلرمان من احلرية على اأدنى درجة ممكنة، مع اتخاذ 

ترتيبات موؤ�س�سية خا�سة للحب�ص ومع مراعاة الفوارق يف اأ�سناف املجرمني 

اأنه ينبغي اإيالء املوؤ�س�سات »املفتوحة«  واجلرائم واملوؤ�س�سات. بل الواقع هو 

اأولوية على املوؤ�س�سة »املغلقة« وعالوة على ذلك ينبغي اأن يكون اأي مرفق 

من هذا القبيل ذا طابع اإ�سالحي اأو تهذيبي، ل اأن يكون له طابع ال�سجن.

ال�سروري غري  التاأخري  جتنب   -  20

ينظر يف كل ق�سية منذ البداية على نحو عاجل، دون اأي تاأخري غري 

�رشوري.



268

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

التعليق

اإن الإ�رشاع يف ت�سيري الإجراءات الر�سمية يف ق�سايا الأحداث من الأمور 

اجلوهرية، واإل تعر�ص للخطر كل خري ميكن ك�سبه من اإجراء املحاكمة ومن 

يكن  اإن مل  على احلدث،  الوقت مي�سي ع�سرياً  مرور  فمع  فيها.  الت�رشف 

م�ستحياًل، اأن يربط من الناحية الذهنية والنف�سية على ال�سواء بني الإجراء  

والقرار الذي ينتهي اإليه وبني اجلرمية.

ال�سجالت  -  21

تامة ويحظر على  الأحداث يف �رشية  املجرمني  �سجالت  21-1 حتفظ 

على  ال�سجالت مق�سوراً  اإىل هذه  الو�سول  الغري الطالع عليها. ويكون 

الأ�سخا�ص املعنيني ب�سفة مبا�رشة بالت�رشف يف الق�سية حمل البحث اأو 

غريهم من الأ�سخا�ص املخولني ح�سب الأ�سول.

املتعلقة  الإجراءات  الأحداث يف  املجرمني  �سجالت  ت�ستخدم  ل   2-21

بالبالغني يف الق�سايا الالحقة التي يكون نف�ص اجلاين مورطًا فيها.

التعليق

تت�سل  متعار�سة  م�سالح  بني  التوازن  حتقيق  القاعدة  هذه  حتاول 

العامة  والنيابة  ال�رشطة  م�سالح  ناحية،  من  : هي  امللفات  اأو  بال�سجالت 

اأخرى  ناحية  ومن  املراقبة  حت�سني  على  حتر�ص  التي  الأخرى  وال�سلطات 

من  »غريهم  عبارة  اأما   .)8 القاعدة  اأي�سا  انظر  احلدث  املجرم  م�سلحة 

الأ�سخا�ص املخولني ح�سب الأ�سول« فهي عمومًا ت�سمل الباحثني مثاًل.

- احلاجة اإىل التخ�س�ص املهني والتدريب  22

22-1 ي�ستخدم التعليم املهني والتدريب اأثناء اخلدمة ودورات جتديد 

املعلومات وغريها من اأ�ساليب التعليم املنا�سبة من اجل حتقيق وا�ستمرار 

الكفاءة املهنية الالزمة جلميع املوظفني الذي يت�ساءلون ق�سايا الأحداث.
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22-2 يكون موظفو ق�ساء الأحداث انعكا�سًا لتنوع الأحداث املحتكني 

للن�ساء  العادل  التمثيل  ل�سمان  جهودا  وتبذل  الأحداث.  ق�ساء  بنظام 

والأقليات يف الهيئات املعنية بق�ساء الأحداث.

التعليق

اأ�سخا�ص  من  بالق�سايا  بالت�رشف  املخت�سة  ال�سلطات  تتاألف  اأن  يجوز 

ذوي خلفيات متباينة للغاية، فهم موظفون ق�سائيون يف اململكة املتحدة 

»القانون  بنظام  املتاأثرة  املناطق  ويف  ال�سمالية  وايرلندا  العظمى  لربيطانيا 

القانون  ت�ستخدم  التي  البلدان  يف  قانونيًا  تدريبًا  مدربون  وق�ساة  العام« 

اأو  عاديون  اأفراد  الأخرى  املناطق  ويف  بها  املتاأثرة  املناطق  ويف  الروماين 

رجال قانون، منتخبون اأو معنيون، واأع�ساء يف املجال�ص املحلية، وما اإىل 

ذلك. وهوؤلء جميعًا يلزمهم احل�سول على حد اأدنى من الدربة يف فروع 

القانون والعلوم الجتماعية والنف�سية وعلم اجلرمية والعلوم ال�سلوكية. وهذا 

اأمر له نف�ص اأهمية التخ�س�ص التنظيمي لل�سلطة املخت�سة وا�ستقاللها.

اأما موظفو اخلدمات الجتماعية و�سباط مراقبة ال�سلوك فقد يتعذر 

من الناحية العملية اقت�ساء ح�سولهم على تخ�س�ص مهني ك�رشط م�سبق 

لتوليهم اأي وظيفة يتعاملون فيها مع املجرمني الأحداث. ولذا يعترب تلقيهم 

لتعليم مهني اأثناء اخلدمة امل�ستوى الأدنى للموؤهالت املطلوبة.

الأحداث  ق�ساء  �سوؤون  اإدارة  ل�سمان  اأ�سا�سي  املهنية عن�رش  واملوؤهالت 

م�ستوى  رفع  ال�رشوري  من  فاإن  لذلك،  وتبعًا  وفعالة.  حمايدة  ب�سورة 

مهنيًا،  وتدريبهم  مب�ستواهم  والتقاء  املوظفني  لتعيني  املطلوبة  املوؤهالت 

وتوفري الو�سائل الالزمة لتمكينهم من ال�سطالع بوظائفهم على خري وجه. 

جميع  تفادي  ينبغي  الأحداث  ق�ساء  �سوؤون  اإدارة  يف  احلياد  ولتحقيق 

�رشوب التمييز، �سيا�سية كانت اأو اجتماعية اأو جن�سية اأو عرقية اأو دينية 

ق�ساء  موظفي  وترقية  وتعيني  اختيار  اآخر، يف  نوع  اأي  من  اأو  ثقافية  اأو 

الأحداث، وهذا ما اأو�سى به موؤمتر الأمم  املتحدة ال�ساد�ص. وف�ساًل عن 

املعاملة  حتقيق  �سمان  اإىل  الأع�ساء  الدول  ال�ساد�ص  املوؤمتر  دعا  ذلك، 
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واأو�سى  اجلنائي،  الق�ساء  كموظفات يف جمال  للن�ساء  واملن�سفة  العادلة 

باتخاذ تدابري خا�سة من اأجل تعيني املوظفات يف جمال اإدارة �سوؤون ق�ساء 

الأحداث، وتدريبهن، وتي�سري ترقيتهن.

اجلزء الرابع: العالج خارج املوؤ�س�سات الإ�سالحية

املقرر للت�سرف  الفعال  -التنفيذ   23

ال�سلطة  ت�سدرها  التي  الأوامر  لتنفيذ  املنا�سبة  التدابري  تتخذ   1-23

املخت�سة، وامل�سار اليها يف القاعدة 14-1 اأعاله، اأما من جانب تلك ال�سلطة 

نف�سها اأو من قبل اأي �سلطة اأخرى وفقًا ملقت�سى الظروف.

ال�سلطة  التدابري �سلطة تعديل الأوامر ح�سبما تراه  23-2 ت�سمل هذه 

وفقًا  التعديل  هذا  يقرر  اأن  �رشيطة  اآخر،  اإىل  وقت  من  منا�سبًا  املخت�سة 

للمبادئ الواردة يف هذه القواعد.

التعليق

يغلب على الت�رشف الذي يقرر يف ق�سايا الأحداث اأن يوؤثر، بدرجة اأكرب 

منها يف ق�سايا البالغني، على حياة املجرم لردح طويل من الزمن. ومن املهم 

اأو هيئة  اأن تتوىل الإ�رشاف على تنفيذ هذا احلكم ال�سلطة املخت�سة،  اإذن 

م�ستقلة مثل الهيئة التي تاأمر بالإفراج املوؤقت اأو مكتب ملراقبة ال�سلوك اأو 

موؤ�س�سة لرعاية ال�سباب، اأو غريها( تتمتع مبوؤهالت تعادل موؤهالت ال�سلطة 

لهذا  اأن�ساأت  البلدان  بع�ص  الق�سية. ويف  اأ�سال يف  التي حكمت  املخت�سة 

ال�سلطة  تكوين  يت�سم  اأن  ويجب  العقوبات.  تنفيذ  قا�سي  وظيفة  الغر�ص 

عام  ب�سكل   23 القاعدة  و�سفها يف  ويرد  باملرونة،  ووظائفها  و�سالحياتها 

كيما تلقى قبوًل وا�سع النطاق.

- تقدمي امل�ساعدة الالزمة  24

بذل جهود لتزويد الأحداث يف جميع مراحل الإجراءات،  مبا يحتاجون 

اإليه من م�ساعدة مثل امل�سكن اأو التعليم اأو التدريب املهني اأو العمل اأو اأية 

م�ساعدة اأخرى، مفيدة اأو عملية، بغية تي�سري عملية اإعادة تاأهيلهم.
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التعليق

القاعدة  توؤكد  ولذلك  فائقة.  اأهمية  الأحداث  خري  على  العمل  مل�ساألة 

24 على اأهمية توفري الت�سهيالت واخلدمات وغريها من �رشوب امل�ساعدة 

ال�رشورية التي من �ساأنها اأن تكفل خري الأحداث على اأح�سن وجه طوال 

عملية اإعادة التاأهيل. 

الأخرى املجتمعية  واخلدمات  املتطوعني  تعبئة   -  25
من  وغريها  املحلية  واملوؤ�س�سات  التطوعية  واملنظمات  املتطوعون  يدعى 

موؤ�س�سات املجتمع املحلي اإىل امل�ساهمة ب�سورة فعالة يف اعادة تاأهيل احلدث 

يف اإطار جمتمعي يكون اإىل اأبعد مدى م�ستطاع يف اإطار الوحدة الأ�رشية. 

التعليق

تعرب هذه القاعدة عن �رشورة الأخذ مبنحى تاأهيلي يف جميع الأعمال 

املجتمع  مع  التعاون  عن  ذلك  يف  غنى  ول  الأحداث  باملجرمني  املتعلقة 

املحلي اذا اأريد لتوجيهات ال�سلطة املخت�سة اأن تنفذ على نحو فعال. وقد 

ت�سكل  خا�سة،  ب�سورة  الطوعية،  اخلدمات  و  املتطوعني  جهود  اأن  ثبت 

موارد ثمينة ولكنها ل ت�ستغل حاليًا بالقدر الكايف. ويف بع�ص احلالت، 

ذلك  مبا يف  ال�سابقني  املجرمني  جانب  من  التعاون  يف  يكون  اأن  ميكن 

املدمنون ال�سابقون( م�ساعدة بالغة الفائدة.

اإىل 1-6 وهي  القواعد 1-1  الواردة يف  القاعدة 25 من املبادئ  وتنبثق 

حتذي الأحكام الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

اجلزء اخلام�ص : العالج يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية

الإ�سالحية املوؤ�س�سات  يف  العالج  اأهداف   -  26

موؤ�س�سات  يف  املو�سوعني  الأحدث  وعالج  تدريب  من  الهدف   1-26

بغية  املهنية  واملهارات  والتعليم  واحلماية  بالرعاية  تزويدهم  هو  اإ�سالحية 

م�ساعدتهم على القيام باأدوار اجتماعية بناءة ومنتجة يف املجتمع.
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26-2 توفر لالأحداث املو�سوعني يف موؤ�س�سات، الرعاية واحلماية وجميع 

�رشوب امل�ساعدة ال�رشورية -الجتماعية منها والتعليمية واملهنية والنف�سية 

والطبية واجل�سدية - التي قد يحتاجون اإليها بحكم �سنهم اأو جن�سهم اأو 

�سخ�سيتهم وبهدف امل�ساعدة على منوهم منواً �سليمًا. 

26-3 يف�سل الأحداث املو�سعون يف املوؤ�س�سات عن البالغني ويحتجزون 

يف موؤ�س�سة منف�سلة اأو يف جزء منف�سل من موؤ�س�سة حتتجز بالغني اأي�سا.

اهتمامًا  موؤ�س�سة  يف  املو�سوعات  ال�سابات  املجرمات  ت�ستحق   4-26

خا�سًا باحتياجاتهن وم�ساكلهن ال�سخ�سية. ول يجوز باأية حال اأن يتلقني 

يتلقاه  اأدنى مما  قدًرا  والتدريب  والعالج  وامل�ساعدة  الرعاية واحلماية  من 

املجرمون ال�سبان. ويكفل لهن معاملة عادلة.

26-5 عماًل على خري الأحداث املو�سوعني يف موؤ�س�سات وعلى رفاههم، 

يكون لوالديهم اأو الأو�سياء عليهم احلق يف دخول هذه املوؤ�س�سات.

26-6 يعزز التعاون بني الوزارات وبني الإدارات بغر�ص تزويد الأحداث 

املو�سوعني يف موؤ�س�سات باملنا�سب من التعليم املدر�سي اأو التدريب املهني، 

ح�سب مقت�سى احلال، �سمانًا جلعلهم ل يغادرون املوؤ�س�سة وهو يف و�سع 

غري موات من التعليم.

التعليق

اإن اأهداف العالج يف املوؤ�س�سات املحددة يف القاعدتني 26-1 و2-26، 

ميكن اأن حتظى بقبول اأي نظام واأي ثقافة. على اأنها مل تتحقق بعد يف 

كل مكان، ول يزال هذا الهدف يتطلب بذل قدر كبري جداً من اجلهود.

وتقدمي امل�ساعدة الطبية والنف�سية على وجه اخل�سو�ص، اأمر ذو اأهمية 

ق�سوى للمودعني يف املوؤ�س�سات من �سغار ال�سن املدمنني للعقاقري املخدرة 

وذوي الطبيعة ال�رش�سة واملر�سى عقليًا. 

وما ن�ست عليه القاعدة 26-3 من العمل على جتنيب الأحداث الوقوع 

حتت موؤثرات �سلبية من خالل املجرمني البالغني و�سمان رفاهم يف حميط 
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للقواعد كما  الأ�سا�سية  التوجيهية  املبادئ  يتما�سى مع واحد من  املوؤ�س�سة، 

ن�ص عليه املوؤمتر ال�ساد�ص يف القرار4. والقاعدة ل حتول دون اتخاذ الدول 

تدابري اأخرى �سد التاأثريات ال�سلبية التي يحدثها املجرمون البالغون، تكون 

اأي�سا  اأنظر  القاعدة  يف  املذكورة  للتدابري  الفعالية  يف  م�ساوية  الأقل  على 

القاعدة 14(.

اأقل  اأن املجرمات هن يف العادة  اأما القاعدة 26-4 فت�سالح واقعًا هو 

ال�ساد�ص،  املوؤمتر  اإليه  اأثار  ما  وهذا  الذكور.  نظرائهن  من  بالرعاية  حظوة 

وب�سفة خا�سة، فالقرار 9 الذي اتخذه املوؤمتر ال�ساد�ص يدعو اإىل الإن�ساف 

يف معاملة املجرمات يف كل مراحل اإجراءات الق�ساء اجلنائي، واإىل توجيه 

اإىل امل�ساكل والحتياجات اخلا�سة بهن خالل احتجازهن.  اهتمام خا�ص 

وعالوة على ذلك، ينبغي اأن ينظر اإىل هذه القاعدة يف �سوء اإعالن كاراكا�ص 

كفالة  اإىل  اإليه،  يدعو  فيما  يدعو  والذي  ال�ساد�ص،  املوؤمتر  اعتمده  الذي 

�سوء  اجلنائي، ويف  الق�ساء  �سوؤون  اإدارة  املعاملة يف جمال  امل�ساواة يف 

خلفية اإعالن الق�ساء على التمييز �سد املراأة، واتفاتقية الق�ساء على جميع 

املوؤ�س�سة )القاعدة 5-26(  اإىل  اأما حق الدخول  املراأة.  التمييز �سد  اأ�سكال 

فهو ينبع من اأحكام القواعد 7-1 و 10-1 و15-2 و 18-2 والتعاون فيما 

بني الوزارات وفيما بني الإدارات القاعدة )26-6 ( ذو اأهمية خا�سة من اأجل 

حت�سني نوعية املعاملة والتدريب يف املوؤ�س�سات بوجه عام.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء التي اعتمدتها الأمم  املتحدة - تطبيق   27

والتو�سيات  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  تكون   1-27

املت�سلة بها واجبة التطبيق اإىل املدى الذي تكون فيه ذات �سلة مبعاملة 

ذلك  وي�سمل  اإ�سالحية،  موؤ�س�سات  يف  املو�سوعني  الأحداث  املجرمني 

املحتجزين رهن الف�سل يف اأمرهم. 

27-2 تبذل اجلهود لتنفيذ املبادئ املنا�سبة الواردة يف القواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة ال�سجناء اإىل اأق�سى حد ميكن عنده تلبية خمتلف احتياجات 

الأحداث تبعًا لعمر كل منهم وجن�سه و�سخ�سيته.
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التعليق

كانت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء من بني ال�سكوك الأوىل 

من نوعها والتي اأعلنتها الأمم  املتحدة، ومن املتفق عليه عامة اأن اآثارها 

عمت العامل اأجمع. ورغم اأن تنفيذ هذه القواعد ل يزال يف بع�ص البلدان 

اأمنية اأكرث منه حقيقة واقعة، فال يزال للقواعد النموذجية الدنيا تاأثري هام 

على اإدارة الإ�سالحيات ب�سورة اإن�سانية ومن�سفة.

يف  املودعني  الأحداث  املجرمني  حلماية  الأ�سا�سية  اجلوانب  وبع�ص 

موؤ�س�سات اإ�سالحية قد ت�سمنتها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 

والطلبات والت�سال  وال�سكاوي  وامللب�ص  والفرا�ص  البناء  كالإيواء، وطبيعة 

والف�سل  الدينية  ال�سعائر  واإقامة  الطبية  والرعاية  والطعام  اخلارجي  بالعامل 

بني ال�سجناء خمتلفي الأعمار وتوفري املوظفني والعمل، وما اإىل ذلك( كما 

ت�سمنت اأحكام اً تتعلق بالعقاب والن�سباط، وكبح جناح املجرمني اخلطرين، 

ولن يكون من املنا�سب تعديل هذه القواعد النموذجية الدنيا جلعلها تتفق 

داخل  الأحداث  للمجرمني  الإ�سالحية  للموؤ�س�سات  املميزة  اخل�سائ�ص  مع 

نطاق القواعد النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث.

يف  املودعني  لالأحداث  ال�رشورية  املتطلبات  على  تركز   27 والقاعدة 

املوؤ�س�سات القاعدة 27-1( كما تركز على احلاجات املتنوعة التي يتفردون بها 

بحكم اأعمارهم وجن�سيتهم و�سخ�سيتهم القاعدة 27-2(. وهكذا ترتابط 

اأهداف القاعدة وم�سمونها بالأحكام ذات ال�سلة للقواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة ال�سجناء.

اإىل الإفراج امل�سروط والتبكري فيه اللجوء  من  الإكثار   -  28

28-1 تلجاأ ال�سلطة املخت�سة اإىل اأق�سى مدى ممكن اإىل الإفراج امل�رشوط 

عن الأحداث املودعني يف موؤ�س�سة اإ�سالحية ومتنحه يف اأبكر وقت م�ستطاع. 

من  عنهم  اأفرج  الذين  الأحداث  مب�ساعدة  منا�سبة  �سلطة  تقوم   2-28

اإحدى املوؤ�س�سات الإ�سالحية افرجًا م�رشوطًا وتقوم بالإ�رشاف عليهم. ويوفر 

لهم املجتمع املحلي الدعم الكامل.
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التعليق

اأن ت�سند �سلطة الأمر بالإفراج امل�رشوط اإىل ال�سلطة املخت�سة،  ميكن 

كما ذكر يف القاعدة 14-1 اأو اإىل �سلطة اأخرى. وعلى ذلك، فمن املنا�سب 

اأن ي�سار هنا اإىل ال�سلطة »املنا�سبة« عو�سًا عن ال�سلطة »املخت�سة«.

واذا �سمحت الظروف، يف�سل الإفراج امل�رشوط عن احلدث على ق�سائه 

كامل مدة احلكم، بل ميكن الإفراج امل�رشوط، حيثما كان ذلك عمليًا، عند 

توفر دليل على اإحراز تقدم مر�ص يف جمال اإعادة التاأهيل، عن املجرمني 

الذين اعتربوا خطرين يوم اأودعوا املوؤ�س�سة. وهذا الفراج، �ساأنه �ساأن الو�سع 

اأن يكون م�رشوطًا بال�ستيفاء املر�سي لل�رشوط التي  حتت املراقبة، ميكن 

ال�سلطات املخت�سة لفرتة زمنية وتعني يف قرار الفراج، وتتعلق  حتددها 

املجتمع  برامج  ح�سور  على  املواظبة  اأو  املجرم،  �سلوك«  »ح�سن  ب  مثاًل 

املحلي، اأو القامة يف دور يتمتعون فيها بحرية جزئية، اأو غري ذلك.

افراجًا  املوؤ�س�سات  احدى  من  عنهم  املفرج  املجرمني  حالة  يف  وينبغي 

م�رشوطًا، اأن يكون مراقب �سلوك اأو غريه من امل�سوؤلني خا�سة يف البلدان 

لهم  امل�ساعدة  يتقدمي  املراقبة(  حتت  الو�سع  نظام  بعد  تعتمد  مل  التي 

وال�رشاف عليهم، كما ينبغي ت�سجيع الدعم املجتمعي يف هذا املجال.

املوؤ�س�سية �سبه  الرتتيبات   -  29
احلرية  ذات  الدور  مثل  موؤ�س�سية  �سبه  ترتيبات  لتوفري  اجلهود  تبذل 

النهاري وغريها من الرتتيبات  التدريب  التعليمية و مراكز  اجلزئية والدور 

املنا�سبة التي ميكن اأن ت�ساعد الأحداث على العودة اإىل الندماج ب�سكل 

�سليم يف املجتمع. 

التعليق

ل ينبغي الف�ص من اأهمية الرعاية الالحقة لفرتة الحتجاز يف موؤ�س�سة 

اإ�سالحية ولذلك ت�سدد هذه القاعدة على �رشورة ان�ساء �سبكة من الرتتيبات 

�سبه املوؤ�س�سية.
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وكذلك ت�سدد هذه القاعدة على احلاجة اإىل جمموعة متنوعة من املرافق 

�سغار  للمجرمني  املختلفة  الحتياجات  تلبية  ت�ستهدف  التي  واخلدمات 

الهيكلي،  الدعم  التوجيه و  اإىل املجتمع، واإىل توفري  الذين يعودون  ال�سن 

باعتبار ذلك خطوة هامة نحو جناح العودة اإىل الندماج يف املجتمع.

اجلزء ال�ساد�ص : البحوث و التخطيط وو�سع ال�سيا�سات و تقييمها

والتقييم ال�سيا�سات  وو�سع  للتخطيط  اأ�سا�سا  بو�سفها  البحوث   -  30

30-1 تبذل اجلهود لتنظيم وت�سجيع البحوث ال�رشورية بو�سفها اأ�سا�سا 

للتخطيط وو�سع ال�سيا�سات ب�سكل فعال. 

با�ستعرا�ص وتقييم اجتاهات  للقيام ب�سفة دورية  تبذل اجلهود   2-30

الحتياجات  عن  ف�ساًل  وجرائمهم،  الأحداث  جناح  واأ�سباب  وم�ساكل 

اخلا�سة املتنوعة لالأحداث امل�سجونني.

30-3 تبذل جهود لإن�ساء اآلية بحوث تقييمية كجزء داخل يف تكوين 

واملعلومات  البيانات  وحتليل  وجلمع  الأحداث،  ق�ساء  �سوؤون  اإدارة  نظام 

ذات ال�سلة للقيام بتقييم منا�سب لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث وحت�سينها 

وا�سالحها يف امل�ستقبل.

30-4 يخطط تقدمي اخلدمات يف جمال اإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث 

وينفذ ب�سورة منهجية كجزء ل يتجزاأ من اجلهود الإمنائية الوطنية.

التعليق

من املعرتف به على نطاق وا�سع اأن ا�ستخدام البحوث كاأ�سا�ص لنتهاج 

�سيا�سة متنورة لق�ساء الأحداث هو اآلية هامة ل�سمان جعل املمار�سات املتبعة 

يف هذا املجال مواكبة خلطوات تقدم املعارف، وموا�سلة تطوير وحت�سني 

نظام ق�ساء الأحداث. وللتغذية العك�سية املتبادلة بني البحوث وال�سيا�سة 

اأهمية خا�سة لق�ساء الأحداث. ففي ظل التغريات ال�رشيعة والتي غالبًا ما 
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تكون ذات اأثر قوي التي حتدث يف اأمناط حياة ال�سغار ويف اأ�سكال واأبعاد 

جلرائم  والق�ساء  املجتمع  ا�ستجابات  ت�سبح  ما  �رشعان  الأحداث،  جرائم 

وجناح الأحداث عتيقة وغري كافية.

و�سع  عملية  يف  البحوث  لإدماج  معايري   30 القاعدة  ت�سع  وهكذا 

القاعدة  وتلفت  الأحداث.  ق�ساء  �سوؤون  اإدارة  يف  وتطبيقها  ال�سيا�سات 

النتباه بوجه خا�ص اإىل �رشورة القيام بانتظام با�ستعرا�ص وتقييم الربامج 

لالأهداف  الأو�سع  لالإطار  وفقًا  التخطيط  �رشورة  واإىل  الراهنة،  والتدابري 

الإمنائية ال�ساملة.

و  لجتاهات  كذلك  الأحداث،  لحتياجات  املتوا�سل  التقييم  وبعد 

م�ساكل اجلناح، �رشطًا اأ�سا�سيا لتح�سني طرائق �سياغة ال�سيا�سات املالئمة 

الر�سمي. ويف  الر�سمي وغري  ال�سعيدين  واإقرار تدخالت منا�سبة، على كال 

هذا ال�سياق، ينبغي اأن تعمل الوكالت امل�سوؤولة على تي�سري البحوث التي 

يجريها اأ�سخا�ص م�ستقلون و هيئات م�ستقلة، كما اأنه قد يكون من املفيد 

التعرف على وجهات نظر الأحداث اأنف�سهم واأخذها يف العتبار، دون اأن 

يكون ذلك مق�سوراً على اأولئك الذين يحتكون بالنظام. 

نظام  اإقامة  على  خا�ص  بوجه  الرتكيز  التخطيط  عملية  يف  ويجب 

اأكرث فعالية واإن�سافا لتقدمي اخلدمات ال�رشورية. وعماًل على حتقيق هذه 

الغاية، ينبغي اإجراء تقييم �سامل ومنتظم لحتياجات الأحداث وم�ساكلهم 

ال�سدد،  هذا  ويف  قاطعة.  اأولويات  حتديد  و  التنوع،  ال�سديدة  اخلا�سة 

اأي�سا تن�سيق يف ا�ستخدام املوارد املتاحة، مبا يف  اأن يكون هناك  ينبغي 

ذلك ا�ستخدام ما ي�سلح من بدائل ودعم جمتمعي لو�سع اإجراءات حمددة 

ت�ستهدف تنفيذ الربامج املقررة. 
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قواعد الأمم  املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث 

املجردين من حريتهم

 اأو�سى باعتمادها موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية

 ومعاملة املجرمني 

 املعقود يف هافانا من 27 اآب/اأغ�سط�ص اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990

 كما اعتمدت ون�رشت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة الأمم  املتحدة 

113/45 املوؤرخ يف 14 كانون الأول /دي�سمرب 1990

اأول: منظورات اأ�سا�سية 

اأن ي�ساند نظام ق�ساء الأحداث حقوق الأحداث و�سالمتهم،  1. ينبغي 

اإىل  اللجوء  عدم  وينبغي  العقلي.  وا�ستقرارهم  املادي  ويعزز خريهم 

ال�سجن اإل كمالذ اأخري.

2. وينبغي عدم جتريد الأحداث من حريتهم اإل وفقا للمبادئ والإجراءات 

الواردة يف هذه القواعد ويف   قواعد الأمم  املتحدة الدنيا النموذجية 

لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث قواعد بكني(. وينبغي األ يجرد احلدث 

من حريته اإل كمالذ اأخري ولأق�رش فرتة لزمة، ويجب اأن يقت�رش ذلك 

على احلالت ال�ستثنائية. وينبغي لل�سلطة الق�سائية اأن تقرر طول 

فرتة العقوبة دون ا�ستبعاد اإمكانية التبكري باإطالق �رشاح احلدث.

3. والهدف من القواعد هو اإر�ساء معايري دنيا مقبولة من الأمم  املتحدة 

الأ�سكال،   من  �سكل  باأي  حريتهم،  من  املجردين  الأحداث  حلماية 

الآثار  ملجابهة  توخيا  الأ�سا�سية،  واحلريات  الإن�سان  حلقوق  وفقا 

ال�سارة لكل اأنواع الحتجاز ولتعزيز الندماج يف املجتمع.



279

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

اأي متييز  دون  الأحداث  على جميع  بنزاهة  القواعد  تطبيق  ويتعني   .4

الدين  اأو  اللغة  اأو  العمر،  اأو  اجلن�ص  اأو  اللون  اأو  العن�رش  من حيث 

اأو  املعتقدات  اأو  ال�سيا�سي،  غري  اأو  ال�سيا�سي  الراأي  اأو  اجلن�سية،  اأو 

اأو  العائلي،  الو�سع  اأو  املولد  اأو  املمتلكات،  اأو  الثقافية،  املمار�سات 

املعتقدات  احرتام  ويتعني  العجز.  اأو  الجتماعي،  اأو  العرقي  الأ�سل 

واملمار�سات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخالقية.

5. وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايري مرجعية �سهلة التناول وتقدم 

الت�سجيع والإر�ساد للمهنيني العاملني يف جمال تدبري �سوؤون نظام 

ق�ساء الأحداث.

6. ويتعني جعل هذه القواعد مي�سورة املنال للعاملني يف جمال ق�ساء 

الأحداث بلغاتهم الوطنية. ويحق لالأحداث غري املتمكنني من اللغة 

اأن يح�سلوا على خدمات  بها موظفو مرفق الحتجاز  يتكلم  التي 

اأثناء  وخ�سو�سا  مقابل،  دون  ذلك،  يلزم  حيثما  �سفوي،  مرتجم 

الفحو�ص الطبية والإجراءات التاأديبية.

7. وعلى الدول، عند القت�ساء، اأن تدرج هذه القواعد يف ت�رشيعاتها اأو 

اأن تعدل ت�رشيعاتها وفقا لها، واأن تهيئ �سبل انت�ساف فعالة يف حالة 

خرقها، مبا يف ذلك دفع التعوي�سات عندما يلحق الأذى بالأحداث. 

وعلى الدول اأي�سا اأن تراقب تطبيق هذه القواعد.

8. وعلى ال�سلطات املخت�سة اأن ت�سعى دائما اإىل زيادة وعى اجلمهور باأن 

ي�سكالن  املجتمع  اإىل  للعودة  وتهيئتهم  املحتجزين  الأحداث  رعاية 

خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وحتقيقا لهذا الغر�ص ينبغي اتخاذ 

واملجتمع  الأحداث  بني  مفتوحة  ات�سالت  لإيجاد  فعالة  خطوات 

املحلى.

9. ول يجوز تاأويل اأي من هذه القواعد على اأنه ي�ستبعد تطبيق �سكوك 

ومعايري الأمم  املتحدة وال�سكوك واملعايري اخلا�سة بحقوق الإن�سان 

التي يعرتف بها املجتمع الدويل، والتي تكون اأكرث اإف�ساء اإىل كفالة 
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رعايتهم  كفالة  واإىل  ال�سباب  وجميع  والأطفال  الأحداث  حقوق 

وحمايتهم.

10. ويف حالة تعار�ص التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة 

يف الفروع الثاين اإىل اخلام�ص مع القواعد الواردة يف هذا الفرع يعترب 

المتثال للقواعد الأخرية هو ال�رشط الغالب.

ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها

11. لأغرا�ص هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية:

 اأ( احلدث هو كل �سخ�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر. ويحدد القانون 

اأو  ال�سن التي ينبغي دونها عدم ال�سماح بتجريد الطفل من حريته 

الطفلة من حريتهما،

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  اأي  احلرية  التجريد من  يعنى   ب( 

ال�سجن، اأو و�سع ال�سخ�ص يف اإطار   احتجازي عام اأو خا�ص ل 

ي�سمح له مبغادرته وفق اإرادته، وذلك بناء على اأمر ت�سدره اأي 

�سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو �سلطة عامة اأخرى.

ما  احرتام  تكفل  وظروف  اأو�ساع  يف  احلرية  من  التجريد  يجرى   .12

املحتجزين النتفاع  لالأحداث  الإن�سان. ويوؤمن  لالأحداث من حقوق 

و�سون  تعزيز  غايتها  مفيدة  وبرامج  باأن�سطة  الحتجاز  مرافق  يف 

وت�سجيع  بامل�سوؤولية،  ح�سهم  وتقوية  لذاتهم،  واحرتامهم  �سحتهم 

املواقف واملهارات التي ت�ساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بو�سفهم 

اأع�ساء يف املجتمع.

13. ل يحرم الأحداث املجردين من حريتهم، لأي �سبب يتعلق بو�سعهم 

هذا، من احلقوق املدنية والقت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية 

مع  تتعار�ص  والتي ل  الدويل  اأو  الوطني  القانون  اإياها  يخولهم  التي 

التجريد من احلرية.
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اإيالء  الفردية لالأحداث، مع  ال�سلطة املخت�سة حماية احلقوق  توؤمن   .14

اعتبار خا�ص لقانونية تنفيذ تدابري الحتجاز، على اأن توؤمن اأهداف 

الإدماج الجتماعي بعمليات تفتي�ص منتظمة وو�سائل مراقبة اأخرى 

ت�سطلع بها، وفقا للمعايري الدولية والقوانني والأنظمة الوطنية، هيئة 

م�سكلة وفقا لالأ�سول وماأذون لها بزيادة الأحداث وغري تابعة ملرفق 

الحتجاز.

15. تنطبق هذه القواعد على كل اأنواع واأ�سكال مرافق الحتجاز التي 

يجرد فيها الأحداث من حريتهم، وتنطبق الفروع الأول والثاين والرابع 

املوؤ�س�سية  والأطر  الحتجاز  مرافق  القواعد على كل  واخلام�ص من 

وجه  على  الثالث  الفرع  يطبق  بينما  فيها،  الأحداث  يحتجز  التي 

التحديد علي الأحداث املقبو�ص عليهم اأو الذين ينتظرون املحاكمة.

والجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  �سياق  يف  القواعد  هذه  تنفذ   .16

والثقافية ال�سائدة يف كل من الدول الأع�ساء.

ثالثا: الأحداث املقبو�ص عليهم اأو الذين ينتظرون املحاكمة

املحاكمة  ينتظرون  الذين  اأو  عليهم  املقبو�ص  الأحداث  اأن  يفرت�ص   .17

الأ�سا�ص،  هذا  على  ويحاكمون  اأبرياء  بعد(  يحاكموا  مل  الذين 

على  ذلك  ويق�رش  املحاكمة،  قبل  احتجازهم  اأمكن،  ما  ويجتنب، 

تدابري  لتطبيق  اجلهد  ق�سارى  يبذل  ولذلك  ال�ستثنائية.  الظروف 

بديلة. ولكن اإذا ا�ستخدم الحتجاز الوقائي، تعطى حماكم الأحداث 

وهيئات التحقيق اأولوية عليا للتعجيل اإىل اأق�سى حد بالبت يف هذه 

الق�سايا ل�سمان اأق�رش فرتة ممكنة لالحتجاز. ويف�سل بني الأحداث 

املحتجزين الذين مل يحاكموا، والذين اأدينوا.

الذي مل  يحتجز مبوجبها احلدث  التي  ال�رشوط  تكون  اأن  وينبغي   .18

وينا�سب  يلزم  ما  مع  اأدناه،  املبينة  القواعد  مع  متفقة  بعد  يحاكم 

الرباءة،  افرتا�ص  متطلبات  فيها  تراعى  اإ�سافية حمددة  اأحكام  من 
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ومدة الحتجاز، والأو�ساع والظروف القانونية للحدث. وميكن لهذه 

الأحكام اأن ت�سمل ما يلي، ولكن لي�ص على �سبيل احل�رش:

القانونية ويف    امل�سورة  لالأحداث احلق يف احل�سول على  اأ( يكون   

العون،  هذا  يتوفر  حيثما  جماين،  قانوين  عون  بطلب  التقدم 

الت�سال  لهذا  وي�سمن  القانوين.  بامل�ست�سار  بانتظام  والت�سال 

اخل�سو�سية وال�رشية،

اأجر،  لقاء  العمل  التما�ص  فر�ص  اأمكن،  حيثما  لالأحداث  تتاح  ب( 

بذلك.  اإلزامهم  يجوز  ل  ولكن  التدريب،  اأو  التعليم  ومتابعة 

وينبغي األ يت�سبب العمل اأو التعليم اأو التدريب، باأي حال يف 

ا�ستمرار الحتجاز،

الرتفيه  اأو  الفراغ  وقت  لق�ساء  الالزمة  املواد  الأحداث  يتلقى  ج( 

ويحتفظون بها، ح�سبما يتفق و�سالح اإقامة العدل.

رابعا: اإدارة  مرافق الأحداث

 األف( ال�سجالت

19. تو�سع كل التقارير مبا يف ذلك ال�سجالت القانونية وال�سجالت الطبية 

ب�سكل  املت�سلة  الأخرى  الوثائق  التاأديبية وكل  الإجراءات  و�سجالت 

العالج وحمتواه وتفا�سيله، يف ملف اإفرادي �رشى يجرى ا�سيتفاوؤه 

مبا ي�ستجد، ول يتاح الطالع عليه اإل لالأ�سخا�ص املاأذونني، وي�سنف 

بطريقة جتعله �سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق العرتا�ص، حيثما 

اأمكن، على اأي واقعة اأو راأى وارد يف ملفه، بحيث يتاح ت�سويب 

ومن  بحقه.  املجحفة  اأو  لها  �سند  ل  التي  اأو  الدقيقة  غري  البيانات 

اأجل ممار�سته لهذا احلق، يتعني وجود اإجراءات ت�سمح لطرف ثالث 

منا�سب بالطالع على امللف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث 

عندما يطلق �رشاحهم ثم تعدم يف الوقت املنا�سب.
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20. ل ي�ستقبل اأي حدث يف موؤ�س�سة احتجازيه دون اأمر احتجاز �سحيح 

�سادر من �سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو اأي �سلطة عامة اأخرى. وتدون 

اأي  يف  حدث  يحتجز  ول  فورا.  ال�سجل  يف  الأمر  هذا  تفا�سيل 

موؤ�س�سة اأو مرفق لي�ص فيه مثل هذا ال�سجل.

 باء( الإدخال اإىل املوؤ�س�سة والت�سجيل واحلركة والنقل 

21. يحتفظ يف كل مكان يحتجز فيه الأحداث ب�سجل كامل وماأمون 

يت�سمن املعلومات التالية عن كل حدث ي�ستقبل فيه:

اأ( املعلومات املتعلقة بهوية احلدث،

ب( واقعة الحتجاز و�سببه وال�سند الذي يخوله،

ج( يوم و�ساعة الإدخال، والنقل والإفراج،

ب�ساأن  الأمر  اأولياء  اأو  الوالدين  اإىل  املر�سلة  الإ�سعارات  تفا�سيل  د( 

كل حالة اإدخال اأو نقل اأو اإفراج يت�سل باحلدث الذي كان يف 

رعايتهم وقت الحتجاز،

هـ( تفا�سيل امل�ساكل املعروفة املت�سلة بال�سحة البدنية والعقلية، مبا 

يف ذلك اإ�ساءة ا�ستعمال املخدرات والكحول.

دون  والإفراج،  والنقل  واملكان  بالإدخال  املت�سلة  املعلومات  تقدم   .22

اإبطاء اإيل والدي احلدث املعني اأو اأولياء اأمره اأو اأقرب قريب له.

ومعلومات  كاملة  تقارير  ال�ستقبال  تلي  فر�سة  اأقرب  يف  تو�سع   .23

وتقدم  ال�سخ�سية،  باأحوال كل حدث وظروفه  يت�سل  فيما  مالئمة 

اإىل الإدارة.

يفهمونها،  وبلغة  املوؤ�س�سة،  اإىل  اإدخالهم  عند  الأحداث  يعطى كل   .24

اإىل  وواجباتهم،  بحقوقهم  خطيا  وبيانا  املوؤ�س�سة  نظام  من  ن�سخا 

جانب عناوين ال�سلطات املخت�سة بتلقي �سكاويهم وعناوين الهيئات 

العامة اأو اخلا�سة اأو الأفراد الذين يقدمون امل�ساعدة القانونية. واإذ 
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كان الأحداث اأميني اأو يتعذر عليهم فهم اللغة املكتوبة، ينبغي اأن 

تقدم لهم املعلومات بطريقة متكنهم من فهمها متاما.

25. تقدم امل�ساعدة اإىل كل الأحداث لفهم اللوائح التي ت�رشى على التنظيم 

الداخلي للموؤ�س�سة، واأهدف الرعاية املقدمة ومنهجيتها، واملقت�سيات 

التما�ص  به من طرائق  و�سائر ما هو مرخ�ص  التاأديبية،  والإجراءات 

الأخرى  امل�سائل  من  هنالك  ما  وكل  ال�سكاوى،  وتقدمي  املعلومات 

الالزمة لتمكينهم من الفهم التام حلقوقهم وواجباتهم اأثناء الحتجاز.

تهوية  ذات  نقل  و�سائط  الإدارة، يف  ح�ساب  علي  الأحداث  ينقل   .26

واإ�ساءة مالئمتني، ويف اأو�ساع ل يتعر�سون فيها، باأي حال، للعناء 

اأو املهانة. ول يجوز نقل الأحداث من موؤ�س�سة اإيل اأخري تع�سفا.

 جيم( الت�سنيف والإحلاق

27. جترى مقابلة مع احلدث يف اأقرب فر�سة تلي اإدخاله اإىل املوؤ�س�سة، 

ويعد تقرير نف�سي واجتماعي حتدد فيه اأي عوامل ذات �سلة بنوع 

هذا  وير�سل  اإليها.  احلدث  يحتاج  التي  والربامج  الرعاية  وم�ستوى 

الذي  الطبي  املوظف  الذي يعده  بالتقرير  املدير م�سفوعا  اإىل  التقرير 

للحدث  الأن�سب  املكان  حتديد  بغية  اإدخاله،  عند  احلدث  فح�ص 

اتباعها.  الالزم  والربامج  الرعاية  وم�ستوى  ونوع  املوؤ�س�سة،  داخل 

بذلك  وي�سمح  التاأهيل،  باإعادة  معاجلة  اإىل  احلاجة  تدعو  وعندما 

طول فرتة البقاء يف املوؤ�س�سة، ينبغي ملوظفي املوؤ�س�سة املدربني اإعداد 

خطة مكتوبة للمعاجلة تت�سم بطابع فردي وحتدد اأهداف املعاجلة 

ينبغي  التي  التاأخري  وفرتات  واملراحل  والو�سائل  الزمني  ها  واإطار  

ال�سعي بها اإىل حتقيق هذه الأهداف.

احتياجاتهم  متاما  تراعى  ظروف  يف  اإل  الأحداث  يحتجز  ل   .28

اخل�سو�سية واأو�ساعهم واملتطلبات اخلا�سة املت�سلة بهم وفقا للعمر 

العقلية والبدنية،  ال�سحة  وال�سخ�سية واجلن�ص ونوع اجلرم وكذلك 
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وتكفل لهم احلماية، ما اأمكن، من التاأثريات ال�سارة وحالت اخلطر. 

وينبغي اأن يكون املعيار الأ�سا�سي للف�سل بني خمتلف فئات الأحداث 

لحتياجات  الأن�سب  الرعاية  نوع  تقدمي  هو  حريتهم  من  املجردين 

الأفراد املعنيني وحماية �سالمتهم البدنية والعقلية واملعنوية وخريهم.

29. يف�سل، يف كل املرافق، بني النزلء الأحداث والنزلء البالغني ما مل 

يكونوا اأفراد من ذات الأ�رشة. ويجوز، يف ظروف خا�سعة للمراقبة، 

خا�ص  برنامج  �سمن  بعناية،  وبالغني خمتارين  اأحداث  بني  اجلمع 

تبني اأنه مفيد لالأحداث املعنيني.

تنعدم  مرافق  وهى  مفتوحة،  احتجاز  موؤ�س�سات  لالأحداث  تن�ساأ   .30

يف  النزلء  عدد  يكون  اأن  وينبغي  تقل.  اأو  فيها،  الأمنية  التدابري 

هذه املوؤ�س�سات اأدنى ما ميكن. وينبغي اأن يكون عدد الأحداث يف 

املوؤ�س�سات املغلقة �سغريا اإىل حد ميكن من ال�سطالع بالعالج على 

اأ�سا�ص فردى. وينبغي اأن تكون موؤ�س�سات الأحداث ذات طابع غري 

وينبغي  اأ�رشهم.  وبني  بينهم  الت�سال  ي�سهل  حجم  وذات  مركزي 

اإن�ساء موؤ�س�سات �سغرية تندمج يف البيئة الجتماعية والقت�سادية 

والثقافية للمجتمع املحلى.

 دال( البيئة املادية والإيواء 

31. لالأحداث املجردين من احلرية احلق يف مرافق وخدمات ت�ستويف كل 

متطلبات ال�سحة والكرامة الإن�سانية.

32. يتعني اأن يكون ت�سميم موؤ�س�سات الأحداث وبيئتها املادية متوافقا 

اإقامتهم  اأثناء  اإعادة تاأهيل الأحداث عن طريق عالجهم  مع غر�ص 

يف املوؤ�س�سات، مع اإيالء العتبار الواجب حلاجة احلدث للخ�سو�سية 

وتنمية مداركه احل�سية، واإتاحة فر�ص التوا�سل مع الأقران، وا�سرتاكه 

يف الألعاب الريا�سية والتمارين البدنية واأن�سطة اأوقات الفراغ. ويتعني 

احلد  اإىل  تقلل  بطريقة  ومبنية  م�سممة  الأحداث  مرافق  تكون  اأن 
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اأن  ويجب  باأمان.  املباين  اإخالء  وت�سمن  احلريق  خطر  من  الأدنى 

تكون مزودة بنظام فعال لالإنذار يف حالة ن�سوب حريق، مع اتخاذ 

اإجراءات نظامية وجمربة عمليا ل�سمان �سالمة الأحداث. وينبغي عدم 

املرافق يف مناطق معروفة بتعر�سها لأخطار �سحية  اختيار مواقع 

اأو غري �سحية.

اأو  النوم عادة من مهاجع جماعية �سغرية  اأماكن  اأن تتاألف  33. ينبغي 

غرف نوم فردية تراعى فيها املعايري املحلية. ويتعني خالل �ساعات النوم 

فر�ص رقابة منتظمة دون تطفل على كل اأماكن النوم، مبا يف ذلك 

الغرف الفردية واملهاجع اجلماعية، �سمانا حلماية كل حدث. ويزود 

اأ�رشة منف�سلة  اأو الوطنية، باأغطية  كل حدث وفقا للمعايري املحلية 

اإليه نظيفة وحتفظ يف حالة جيدة، ويعاد تغيريها  وكافية، وت�سلم 

مبا يكفي   ل�سمان نظافتها.

34. حتدد مواقع دورات املياه وت�ستويف   فيها املعايري مبا يكفي لتمكني 

كل حدث من ق�ساء حاجته الطبيعية، كلما احتاج اإىل ذلك، يف خلوة 

ونظافة واحت�سام.

35. ت�سكل حيازة املتعلقات ال�سخ�سية عن�رشا اأ�سا�سيا من عنا�رش احلق 

النف�سية.  احلدث  �سحة  ل�سمان  جوهريا  وعامال  اخل�سو�سية،  يف 

�سخ�سية  متعلقات  حيازة  يف  حدث  كل  حق  يحظى  اأن  وينبغي 

بالعرتاف والحرتام.  املتعلقات  والتمتع مبرافق مالئمة حلفظ هذه 

وتودع متعلقات احلدث ال�سخ�سية التي يرغب يف عدم الحتفاظ، 

يوقع  قائمة  بها  وتعد  ماأمونة،  ت�سادر منه، يف حيازة  التي  اأو  بها 

جيدة.  حالة  الالزمة حلفظها يف  الإجراءات  وتتخذ  احلدث،  عليها 

وتعاد كل هذه املواد والنقود اإىل احلدث عند الإفراج عنه، ناق�سا 

التي يكون  اأذن له ب�رشفها واملمتلكات  التي يكون قد  النقود  منها 

قد اأذن له باإر�سالها خارج املوؤ�س�سة. واإذا تلقى احلدث اأو وجدت يف 

حيازته اأي اأدوية، يرتك للموظف الطبي اأن يقرر وجه ا�ستخدامها.
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اخلا�سة.  مالب�سهم  ا�ستخدام  حق  الإمكان  قدر  لالأحداث  يكون   .36

وعلى املوؤ�س�سات الحتجازية اأن ت�سمن اأن يكون لكل حدث مالب�ص 

�سخ�سية مالئمة للمناخ وكافية لإبقائه يف �سحة جيدة ول يكون 

فيها اإطالقا حط من �ساأنه اأو اإذلل له. ويوؤذن لالأحداث الذين ينقلون 

من املوؤ�س�سة اأو يغادرونها لأي غر�ص بارتداء مالب�سهم اخلا�سة.

على  ويقدم  يعد  غذاء،  حدث  لكل  احتجازية  موؤ�س�سة  كل  توؤمن   .37

ت�ستوفيان  ونوعية  بكمية  العادية  الوجبات  اأوقات  يف  املالئم  النحو 

معايري التغذية ال�سليمة والنظافة والعتبارات ال�سحية، وتراعى فيه، 

اإىل احلد املمكن، املتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي اأن يتاح لكل 

حدث، يف اأي وقت، مياه �رشب نظيفة.

 هاء( التعليم والتدريب املهني والعمل

38. لكل حدث يف �سن التعليم الإلزامي احلق يف تلقى التعليم املالئم 

لحتياجاته وقدراته وامل�سمم لتهيئته للعودة اإىل املجتمع. ويقدم هذا 

التعليم خارج املوؤ�س�سة الحتجازية يف مدا�ص املجتمع املحلى كلما 

اأمكن ذلك، ويف كل الأحوال، بوا�سطة معلمني اأكفاء يتبعون برامج 

البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد  التعليم يف  متكاملة مع نظام 

الإفراج عنهم، من موا�سلة تعلمهم دون �سعوبة. وينبغي اأن توىل 

اإدارات تلك املوؤ�س�سات اهتماما خا�سا لتعليم الأحداث الذين يكونون 

من من�ساأ اأجنبي اأو تكون لديهم احتياجات ثقافية اأو عرفية خا�سة. 

اأو  الإدراك  يف  �سعوبات  من  يعانون  الذين  اأو  الأميني  ولالأحداث 

التعلم احلق يف تلقى تعليم خا�ص.

39. ينبغي اأن يوؤذن لالأحداث الذين جتاوزوا �سن التعليم الإلزامي ويودون 

متابعة درا�ستهم باأن يفعلوا ذلك واأن ي�سجعوا عليه، وينبغي بذل 

ق�سارى اجلهد لتمكينهم من اللتحاق بالربامج التعليمية املالئمة.

متنح  التي  الدرا�سية  ال�سهادات  اأو  الدبلومات  تت�سمن  اأن  يجوز  ل   .40

كان مودعا يف  اأن احلدث  اإىل  اإ�سارة  اأية  احتجازهم  اأثناء  لالأحداث 

موؤ�س�سة احتجازية.
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41. توفر يف كل موؤ�س�سة احتجازية مكتبة مزودة مبا يكفي من الكتب 

وينبغي  لالأحداث،  املالئمة  والرتفيهية  التعليمية  الدورية  والن�رشات 

ت�سجعيهم ومتكينهم من ا�ستخدام هذه املكتبة ا�ستخداما كامال.

42. لكل حدث احلق يف تلقى تدريب مهني على احلرف التي يحتمل اأن 

توؤهله للعمل يف امل�ستقبل.

املالئم  املهني  لالختيار  الواجب  العتبار  اإيالء  مع  لالأحداث،  تتاح   .43

وملتطلبات اإدارة  املوؤ�س�سات، اإمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون يف 

اأدائه.

احلماية  معايري  كل  حريتهم  من  املحرومني  الأحداث  على  تطبق   .44

الوطنية والدولية املطبقة على ت�سغيل الأطفال والن�صء.

45. تتاح لالأحداث، كلما اأمكن، فر�سة مزاولة عمل ماأجور يف املجتمع 

املحلى اإن اأمكن، كتكملة للتدريب املهني الذي يتلقونه، لتعزيز فر�ص 

اأعمال مالئمة عند عودتهم اإىل جمتمعاتهم. ويتعني  عثورهم على 

اأن يكون هذا العمل من نوع ي�سكل تدريبا منا�سبا يعود بالفائدة 

على احلدث بعد الإفراج عنه. ويتعني اأن يكون تنظيم العمل املتاح 

يف املوؤ�س�سة الحتجازية واأ�سلوبه �سبيهني ما اأمكن بتنظيم واأ�سلوب 

احلياة  لظروف  الأحداث  يهيئ  بحيث  املجتمع،  يف  املماثل  العمل 

املهنية الطبيعية.

اإخ�ساع  يجوز  ول  عادل.  اأجر  يف  احلق  عمال  يوؤدى  حدث  لكل   .46

ربح  حتقيق  لغر�ص  املهني  تدريبهم  وم�سالح  الأحداث  م�سالح 

اأن يقتطع جزء من  اأو للغري. وينبغي، عادة،  للموؤ�س�سة الحتجازية 

وللحدث  اإطالق �رشاحة  اإليه عند  ت�سلم  اإيرادات احلدث كمدخرات 

احلق يف ا�ستعمال باقي الأجر يف �رشاء اأ�سياء ل�ستعماله اخلا�ص اأو 

اأو لإر�ساله اإىل  يف تعوي�ص ال�سحية التي نالها الأذى من جرميته، 

اأ�رشته اأو اإىل اأ�سخا�ص اآخرين خارج املوؤ�س�سة الحتجازية.
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 واو( الرتويج

التمارين  فيها  ميار�ص  منا�سبة  زمنية  فرتة  يف  احلق  حدث  لكل   .47

بذلك،  الطق�ص  �سمح  اإذا  الطلق  الهواء  يف  يوميا،  احلرة  الريا�سية 

وتوفر  املنا�سب.  والبدين  الرتويحي  التدريب  له خاللها عادة  ويقدم 

الكافية. ولكل حدث  لهذه الأن�سطة الأماكن والتجهيزات واملعدات 

الفراغ  وقت  اأن�سطة  ملمار�سة  يومية  اإ�سافية  زمنية  فرتة  يف  احلق 

يوميا، يخ�س�ص جزء منها، اإذا طلب احلدث ذلك، مل�ساعدته على 

تنمية مهاراته الفنية واحلرفية. وتتاأكد املوؤ�س�سة الحتجازية من متتع 

البدنية  الرتبية  البدنية على ال�سرتاك يف برامج  كل حدث بالقدرة 

املتاحة له. وتقدم الرتبية البدنية العالجية واملداواة، حتت اإ�رشاف طبي، 

لالأحداث الذين يحتاجون اإليهما.

 زاى( الدين

وب�سفة  والروحية،  الدينية  احتياجاته  با�ستيفاء  حدث  لكل  ي�سمح   .48

خا�سة بح�سور ال�سعائر اأو املنا�سبات الدينية التي تنظم يف املوؤ�س�سة 

باأداء �سعائره بنف�سه. وي�سمح له بحيازة ما يلزم من  اأو  الحتجازية 

واإذا  تتبعها طائفته.  التي  الدينية  والتعاليم  ال�سعائر  مواد  اأو  الكتب 

دينا  يعتنقون  الذين  الأحداث  من  كافيا  عددا  ت�سم  املوؤ�س�سة  كانت 

ما، يعني لهم واحد اأو اأكرث من ممثلي هذا الدين املوؤهلني، اأو يوافق 

على من ي�سمى لهذا الغر�ص، وي�سمح له باإقامة مرا�سم دينية منتظمة 

وبالقيام بزيارات رعوية خا�سة لالأحداث بناء على طلبهم. ولكل حدث 

احلق يف اأن يزوره ممثل موؤهل للديانة التي يحددها، كما اأن له حق 

المتناع عن ال�سرتاك يف املرا�سم الدينية وحرية رف�ص الرتبية الدينية 

اأو الإر�ساد اأو التعليم يف هذا اخل�سو�ص.

 حاء( الرعاية الطبية

49. لكل حدث احلق يف احل�سول على رعاية طبية وقائية وعالجية كافية، 

النف�سي،  والطب  العيون  وطب  الأ�سنان  رعاية يف طب  ذلك  مبا يف 
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ويف احل�سول على امل�ستح�رشات ال�سيدلية والوجبات الغذائية اخلا�سة 

التي ي�سري بها الطبيب. وينبغي، حيثما اأمكن، اأن تقدم كل هذه الرعاية 

املرافق واخلدمات  باملوؤ�س�سة عن طريق  اإىل الأحداث املحتجزين  الطبية 

ال�سحية املخت�سة يف املجتمع املحلى الذي تقع فيه املوؤ�س�سة الحتجازية، 

منعا لو�سم الأحداث وتعزيزا لحرتام الذات ولالندماج يف املجتمع.

اإيداعه يف موؤ�س�سة  فور  اأن يفح�سه طبيب  50. لكل حدث احلق يف 

�سابقة،  معاملة  �سوء  على  اأدلة  اأية  ت�سجيل  اأجل  من  احتجازية، 

والوقوف على اأي حالة بدنية اأو عقلية تتطلب عناية طبية.

الأحداث  اإىل  تقدم  التي  الطبية  اخلدمات  هدف  يكون  اأن  ينبغي   .51

اكت�ساف ومعاجلة اأي مر�ص ج�سدي اأو عقلي واأي حالة لتعاطى مواد 

الإدمان اأو غري ذلك من احلالت التي قد تعوق اندماج احلدث يف 

اإمكانية النتفاع  املجتمع. وتتاح لكل موؤ�س�سة احتجازية لالأحداث 

املبا�رش مبرافق ومعدات طبية كافية تنا�سب عدد نزلئها ومتطلباتهم، 

وموظفني مدربني على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معاجلة احلالت 

الطبية الطارئة ولكل حدث مير�ص اأو ي�سكو من املر�ص اأو تظهر عليه 

اأعرا�ص متاعب بدنية اأو عقلية اأن يعر�ص على طبيب ليتوىل فح�سه 

على الفور.

52. يقوم اأي موظف طبي يتوفر لديه �سبب لالعتقاد باأن ال�سحة البدنية 

الحتجاز  جراء  من  �ستت�رشر  اأو  ت�رشرت  قد  ما  العقلية حلدث  اأو 

امل�ستمر اأو من الإ�رشاب عن الطعام اأو اأي ظرف من ظروف الحتجاز 

باإبالغ ذلك فورا اإىل مدير املوؤ�س�سة الحتجازية املعنية واإىل ال�سلطة 

امل�ستقلة امل�سوؤولة عن حماية �سالمة احلدث.

53. ينبغي اأن يعالج احلدث الذي يعانى من مر�ص عقلي يف موؤ�س�سة 

متخ�س�سة حتت اإدارة  طبية م�ستقلة. وينبغي اأن تتخذ، بالتفاق 

مع الأجهزة املخت�سة، اإجراءات تكفل ا�ستمرار اأي عالج نف�سي يلزم 

بعد اإخالء ال�سبيل.
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املوؤ�س�سات الحتجازية لالأحداث برامج متخ�س�سة ي�سطلع  54. تعتمد 

ولإعادة  املخدرات  ا�ستعمال  اإ�ساءة  من  للوقاية  اأكفاء  موظفون  بها 

التاأهيل. وينبغي تكييف هذه الربامج ح�سب اأعمار الأحداث املعنيني 

يتعاطون  الذين  لالأحداث  توفر  واأن  متطلباتهم،  و�سائر  وجن�سهم 

تكون  ال�سموم،  من  للتطهري  مرافق وخدمات  الكحول  اأو  املخدرات 

جمهزة مبوظفني مدربني.

55. ل ت�رشف الأدوية اإل من اأجل العالج الالزم من الوجهة الطبية وبعد 

اإطالعه  بعد  املعنى  احلدث  موافقة  على  الإمكان،  عند  احل�سول، 

علي حالته. ويجب، ب�سفة خا�سة، األ يكون اإعطاء الأدوية بهدف 

ا�ستخال�ص معلومات اأو اعرتافات، اأو اأن يكون على �سبيل العقاب، اأو 

كو�سيلة لكبح جماح احلدث. ول يجوز مطلقا ا�ستخدام الأحداث يف 

التجارب التي جترى على العقاقري اأو العالج. وينبغي على الدوام اأن 

يكون �رشف اأي عقار خمدر باإذن واإ�رشاف موظفني طبيني موؤهلني.

 طاء( الإخطار باملر�ص والإ�سابة والوفاة

احلدث،  يحدده  اآخر  �سخ�ص  اأي  اأو  اأمره،  وىل  اأو  احلدث  لأ�رشة   .56

احلق يف الإطالع على حالة احلدث الطبية، عند الطلب ويف   حال 

حدوث اأي تغيريات هامة يف �سحة احلدث. ويخطر مدير املوؤ�س�سة 

الحتجازية على الفور اأ�رشة احلدث املعنى اأو وىل اأمره، اأو اأي �سخ�ص 

معني، يف حالة الوفاة، اأو حالة املر�ص التي تتطلب نقل احلدث اإىل 

مرفق طبي خارج املوؤ�س�سة، اأو التي تتطلب عالجا طبيا يف املوؤ�س�سة 

لأكرث من 48 �ساعة. كذلك ينبغي اإخطار ال�سلطات القن�سلية للدولة 

التي يكون احلدث الأجنبي من مواطنيها.

57. عند وفاة احلدث خالل فرتة حرمانه من احلرية، يكون لأقرب اأقربائه 

احلق يف الطالع على �سهادة الوفاة، وروؤية اجلثة وحتديد طريقة 

الت�رشف فيها. ويف   حالة وفاة احلدث اأثناء الحتجاز، ينبغي اإجراء  

حتقيق م�ستقل يف اأ�سباب الوفاة، ويتاح لأقرب الأقرباء اأن يطلع على 
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التقرير املعد بهذا ال�ساأن. ويجرى هذا التحقيق اأي�سا اإذا حدثت الوفاة 

يف غ�سون �ستة اأ�سهر من تاريخ الإفراج عنه من املوؤ�س�سة واإذا كان 

هناك �سبب يدعو لالعتقاد باأن الوفاة مرتبطة بفرتة الحتجاز.

اأ�رشته  اأفراد  فرد من  اأي  بوفاة  اأقرب وقت ممكن  58. يخطر احلدث يف 

املبا�رشة اأو باإ�سابته مبر�ص اأو �رشر خطري. وينبغي اأن تتاح له فر�سة 

ال�سرتاك يف ت�سييع جنازة املتويف اأو زيارة قريبه املري�ص مر�سا خطريا.

 ياء( الت�سال باملحيط الجتماعي الأو�سع

59. ينبغي توفري كل ال�سبل التي تكفل لالأحداث اأن يكونوا على ات�سال 

كاف بالعامل اخلارجي، لأن ذلك ي�سكل جزءا ل يتجزاأ من حق الأحداث 

يف اأن يلقوا معاملة عادلة واإن�سانية، وهو جوهري لتهيئتهم للعودة 

اإىل املجتمع. وينبغي ال�سماح لالأحداث بالت�سال باأ�رشهم واأ�سدقائهم 

ح�سنة  خارجية  منظمات  اإىل  ينتمون  الذين  الآخرين  وبالأ�سخا�ص 

الحتجاز  موؤ�س�سات  ومبغادرة  املنظمات،  هذه  مبمثلي  اأو  ال�سمعة، 

من  باخلروج  خا�ص  اإذن  على  وباحل�سول  واأ�رشهم،  بيوتهم  لزيارة 

موؤ�س�سات الحتجاز لأ�سباب تتعلق بتلقي التعليم اأو التدريب املهني 

اأو لأ�سباب هامة اأخرى. واإذا كان احلدث يق�سى مدة حمكوما بها 

عليه، يح�سب الوقت الذي يق�سيه خارج موؤ�س�سة الحتجاز �سمن 

الفرتة املحكوم بها.

60. لكل حدث احلق يف تلقى زيارات منتظمة ومتكررة، مبعدل زيادة 

اأو زيارة واحدة كل �سهر على الأقل، من حيث  اأ�سبوع  واحدة كل 

املبداأ، على اأن تتم الزيارة يف ظروف تراعى فيها حاجة احلدث اإىل اأن 

تكون له خ�سو�سياته و�سالته وتكفل له الت�سال بال قيود، باأ�رشته 

ومبحاميه.

61. لكل حدث احلق يف الت�سال، كتابة اأو بالهاتف، مرتني يف الأ�سبوع 

على الأقل، باأي �سخ�ص يختاره، ما مل تكن ات�سالته مقيدة مبوجب 
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التمتع  من  لتمكينه  الالزمة  امل�ساعدة  له  تقدم  اأن  وينبغي  القانون. 

الفعلي بهذا احلق. ولكل حدث احلق يف تلقى الر�سائل.

62. تتاح لالأحداث فر�سة الإطالع على الأخبار بانتظام بقراءة ال�سحف 

�سماع  من  متكينه  طريق  وعن  املن�سورات،  من  وغريها  والدوريات 

طريق  وعن  والأفالم،  التلفزيون  برامج  وم�ساهدة  الإذاعية  الربامج 

زيارات ممثلي اأي ناد اأو تنظيم قانوين يهتم به احلدث.

 كاف( حدود القيود اجل�سدية وا�ستعمال القوة

63. ينبغي اأن يحظر اللجوء اإىل اأدوات التقييد اأو اإىل ا�ستعمال القوة، لأي 

غر�ص اإل على النحو املن�سو�ص عليه يف املادة 64 اأدناه.

64. يحظر ا�ستخدام اأدوات التقييد اأو اللجوء اإىل القوة اإل يف احلالت 

ال�ستثنائية، بعد اأن تكون كل طرائق ال�سيطرة الأخرى قد ا�ستنفذت 

والأنظمة  القوانني  وحتدده  به  ت�سمح  الذي  النحو  وعلى  وف�سلت، 

اأو مهانة،  اإذلل  اأن ت�سبب تلك الأدوات  �رشاحة فقط. ول يجوز 

فرتة  ولأق�رش  احلدود،  اأ�سيق  يف  ا�ستخدامها  يكون  اأن  وينبغي 

ممكنة. وميكن اللجوء اإىل هذه الأدوات باأمر من مدير املوؤ�س�سة ملنع 

اأو من اإحلاق اأ�رشار  اأو بالآخرين  احلدث من اإحلاق الأذى بنف�سه 

كبرية باملمتلكات. ويف هذه احلالت، يت�ساور املدير فورا مع املوظف 

الطبي وغريه من املوظفني املخت�سني ويقدم تقريرا اإىل ال�سلطة الإدارية 

الأعلى.

موؤ�س�سة  اأية  يف  وا�ستعمالها  الأ�سلحة  حمل  املوظفني  على  يحظر   .65

لحتجاز الأحداث.

 لم( الإجراءات التاأديبية

66. ينبغي اأن تخدم جميع التدابري والإجراءات التاأديبية اأغرا�ص ال�سالمة 

واحلياة الجتماعية املنظمة واأن ت�سون كرامة احلدث املتاأ�سلة والهدف 
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اإ�ساعة الإح�سا�ص بالعدل واحرتام  املوؤ�س�سية، وهو  للرعاية  الأ�سا�سي 

الذات واحرتام احلقوق الأ�سا�سية لكل �سخ�ص.

اأو  قا�سية  معاملة  تنطوي على  التي  التاأديبية  التدابري  67. حتظر جميع 

لاإن�سانية اأو مهينة، مبا يف ذلك العقاب البدين والإيداع يف زنزانة 

مظلمة، واحلب�ص يف زنزانة �سيقة اأو انفراديا، واأي عقوبة اأخرى ميكن 

املعنى. ويحظر  للحدث  العقلية  اأو  البدنية  بال�سحة  تكون �سارة  اأن 

تخفي�ص كمية الطعام وتقييد الت�سال باأفراد الأ�رشة اأو احلرمان منه، 

لأي �سبب من الأ�سباب. وينظر اإىل ت�سغيل احلدث دائما على اأنه اأداة 

تربوية وو�سيلة للتعزيز احرتامه لذاته لتاأهيله للعودة اإىل املجتمع، ول 

يفر�ص كجزاء تاأديبي. ول يعاقب احلدث اأكرث من مرة واحدة على 

نف�ص املخالفة التي ت�ستوجب التاأديب. وحتظر اجلزاءات اجلماعية.

68. حتدد الت�رشيعات اأو اللوائح التي تعتمدها ال�سلطة الإدارية املخت�سة 

القواعد املتعلقة مبا يلي، مع املراعاة الكاملة للخ�سائ�ص والحتياجات 

واحلقوق الأ�سا�سية للحدث:

 اأ( ال�سلوك الذي ي�سكل خمالفة ت�ستوجب التاأديب،

ب( اأنواع ومدة اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها،

ج( ال�سلطة املخت�سة بفر�ص هذه اجلزاءات،

د( ال�سلطة املخت�سة بالنظر يف التما�سات التظلم من اجلزاءات.

69. يقدم تقرير عن �سوء ال�سلوك فورا اإىل ال�سلطة املخت�سة، التي ينبغي 

عليها اأن تبت فيه دون اأي تاأخري ل لزوم له. وعلى ال�سلطة املخت�سة 

اأن تدر�ص احلالة درا�سة دقيقة.

70. ل يفر�ص جزاء تاأديبي على اأي حدث اإل مبا يتفق بدقة مع اأحكام 

القانون واللوائح ال�سارية. ول يفر�ص جزاء على اأي حدث ما مل يكن 

فر�سة  ومنح  يفهمها متاما،  بطريقة  بها  املدعى  باملخالفة  اأخطر  قد 

اأمام  مالئمة لتقدمي دفاعه، مبا يف ذلك كفالة حقه يف ال�ستئناف 
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�سلطة حمايدة خمت�سة. وحتفظ �سجالت كاملة بجميع الإجراءات 

التاأديبية.

71. ل ت�سند لأي حدث مهام تنظيمية اإل يف اإطار الإ�رشاف على اأن�سطة 

اجتماعية اأو تربوية اأو ريا�سية حمددة، اأو يف اإطار برامج الإدارة  الذاتية.

 ميم( التفتي�ص وال�سكاوى

من�ساأة ح�سب  مكافئة  هيئة  اأو  موؤهلني،  مفت�سني  تفوي�ص  ينبغي   .72

اأ�سا�ص  على  بالتفتي�ص  للقيام  املوؤ�س�سة،  لإدارة  تابعة  غري  الأ�سول 

يتمتع  اأن  على  مفاجئة،  تفتي�ص  عمليات  باإجراء  واملبادرة  منتظم، 

هوؤلء املفت�سون ب�سمانات كاملة ل�ستقاللهم يف ممار�سة هذه املهمة. 

جميع  اإىل  قيود،  اأي  دون  الو�سول،  اإمكانيات  للمفت�سني  وتتاح 

املوظفني اأو العاملني يف اأية موؤ�س�سة يجرد فيها الأحداث من حريتهم 

اأو يجوز اأن يجردوا فيها من حريتهم، واإىل جميع الأحداث، وكذلك 

اإىل جميع �سجالت هذه املوؤ�س�سات.

التفتي�ص م�سوؤولون طبيون موؤهلون ملحقون  ي�سرتك يف عمليات   .73

العامة، ويقيمون مدى اللتزام  ال�سحة  اأو من دائرة  التفتي�ص  بهيئة 

والأغذية،  وال�سكن،  وال�سحة،  املادية،  بالبيئة  املتعلقة  بالقواعد 

من  اآخر  جانب  اأي  وكذلك  الطبية،  واخلدمات  الريا�سية  والتمارين 

البدنية  ال�سحة  على  يوؤثر  املوؤ�س�سة  يف  ظروفها  اأو  احلياة  جوانب 

والعقلية لالأحداث. وينبغي اأن يكفل لكل حدث احلق يف اأن ي�رش اإىل 

اأي مفت�ص مبا يف دخيلته.

74. بعد اإكمال التفتي�ص، يطلب من املفت�ص اأن يقدم تقريرا عن النتائج 

التزام  ملدى  تقييما  التقرير  يت�سمن  اأن  وينبغي  اإليها.  خل�ص  التي 

موؤ�س�سة الحتجاز بهذه القواعد وباأحكام القانون الوطني ذات ال�سلة، 

وبالتو�سيات املتعلقة باأي خطوات تعترب �رشورية ل�سمان اللتزام بها. 

وتبلغ ال�سلطات املخت�سة باأية وقائع يكت�سفها اأي مفت�ص ويعتقد اأنها 
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ت�سري اإىل وقوع انتهاك لالأحكام القانونية املتعلقة بحقوق الأحداث اأو 

بعمل موؤ�س�سة الحتجاز للقيام بالتحقيق واملقا�ساة.

75. تتاح الفر�سة لكل حدث لتقدمي طلبات اأو �سكاوى اإىل مدير موؤ�س�سة 

الحتجاز اأو اإىل ممثله املفو�ص.

76. ينبغي اأن يكون لكل حدث احلق يف تقدمي طلب اأو �سكوى، دون 

رقابة على امل�سمون، اإىل الإدارة املركزية اأو ال�سلطة الق�سائية اأو غريها 

من ال�سلطات املخت�سة عن طريق القنوات املعتمدة، واأن يخطر مبا مت 

ب�ساأنها دون اإبطاء.

لتلقى وبحث  77. تبذل اجلهود لإن�ساء مكتب م�ستقل ديوان مظامل 

ال�سكاوى التي يقدمها الأحداث املجردون من حريتهم واملعاونة يف 

التو�سل اإىل ت�سويات عادلة لها.

اأفراد  من  امل�ساعدة،  احلق يف طلب  لكل حدث  يكون  اأن  ينبغي   .78

اأ�رشته اأو امل�ست�سارين القانونيني اأو جماعات العمل اخلريي اأو جماعات 

اإىل  امل�ساعدة  وتقدم  تقدمي �سكوى.  اأجل  اأمكن، من  اأخرى، حيثما 

الأحداث الأميني اإذا احتاجوا اإىل خدمات الهيئات واملنظمات العامة 

اأو اخلا�سة التي تقدم امل�سورة القانونية اأو املخت�سة بتلقي ال�سكاوى.

 نون( العودة اإىل املجتمع

ت�ستهدف  التي  الرتتيبات  من  الأحداث  جميع  ي�ستفيد  اأن  ينبغي   .79

م�ساعدتهم على العودة اإىل املجتمع اأو احلياة الأ�رشية اأو التعليم اأو 

الوظيفة بعد اإخالء �سبيلهم وينبغي و�سع اإجراء ات،  ت�سمل الإفراج 

املبكر، وتنظيم دورات درا�سية خا�سة، حتقيقا لهذه الغاية.

مل�ساعدة  خدمات  تقدمي  ت�سمن  اأو  تقدم  اأن  املخت�سة  ال�سلطات  على   .80

الأحداث على الندماج من جديد يف املجتمع، وللحد من التحيز �سدهم. 

وينبغي اأن تكفل هذه اخلدمات بالقدر املمكن، تزويد احلدث مبا يالئمه 

اأ�سباب العي�ص بعد اإخالء  من م�سكن وعمل، وملب�ص، ومبا يكفي من 
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�سبيله من اأجل ت�سهيل اندماجه من جديد يف املجتمع بنجاح. وينبغي 

ا�ست�سارة ممثلي الهيئات التي تقدم هذه اخلدمات واإتاحة و�سولهم اإىل 

الأحداث املحتجزين مل�ساعدتهم يف العودة اإىل املجتمع.

خام�سا: املوظفون 

كاف  عدد  بينهم  يكون  واأن  موؤهلني،  موظفني  ا�ستخدام  ينبغي   .81

وامل�ست�سارين،  املهنيني،  واملوجهني  املربني،  مثل  املتخ�س�سني  من 

النف�سي.  العالج  واأخ�سائي  واأطباء  الجتماعيني،  والأخ�سائيني 

وينبغي اأن يعني هوؤلء وغريهم من املتخ�س�سني، عادة، على اأ�سا�ص 

دائم. ول مينع هذا من ال�ستعانة بعاملني غري متفرغني اأو عاملني 

ميكنهم  اللذين  والتدريب  امل�ساندة  م�ستوى  كان  اإذا  متطوعني 

الحتجاز  موؤ�س�سات  ت�ستفيد  اأن  وينبغي  ومفيدا.  مالئما  توفريهما 

من جميع الإمكانيات العالجية والتعليمية واملعنوية والروحية وغريها 

من املوارد واأ�سكال امل�ساعدة املالئمة واملتاحة يف املجتمع، مبا يتفق 

مع الحتياجات الفردية لالأحداث املحتجزين وم�سكالتهم.

82. ينبغي اأن تكفل الإدارة  �سالمة اختيار وتعيني املوظفني على اختالف 

تتوقف  الحتجاز  موؤ�س�سات  اإدارة   �سالمة  لأن  ووظائفهم،  رتبهم 

مع  للتعامل  املهنية  واأهليتهم  ومقدرتهم  واإن�سانيتهم  نزاهتهم  على 

الأحداث و�سالحيتهم ال�سخ�سية للعمل.

83. ومن اأجل حتقيق الأهداف ال�سالفة الذكر، ينبغي اأن يعني املوظفون 

ب�سفتهم م�سوؤولني مهنيني وتكون اأجورهم كافية لجتذاب الرجال 

والن�ساء املنا�سبني والحتفاظ بهم. وينبغي ت�سجيع موظفي احتجاز 

الأحداث، ب�سفة م�ستمرة، على اأن ي�سطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم 

بطريقة اإن�سانية وملتزمة وفنية ومن�سفة وفعالة، وعلى اأن يت�رشفوا 

يف جميع الأوقات بطريقة جتعلهم جديرين باحرتام الأحداث وقادرين 

والنظرة  الإيجابي  لالأداء  منوذجا  لهم  يقدموا  واأن  اكت�سابه،  على 

الإيجابية.
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84. وعلى اجلهات امل�سوؤولة الأخذ باأ�سكال التنظيم والإدارة  التي ت�سهل 

الت�سال بني خمتلف فئات املوظفني يف كل موؤ�س�سة احتجاز من 

رعاية  يف جمال  العاملة  الدوائر  بني خمتلف  التعاون  تعزيز  اأجل 

املوظفني  متكن  ل�سمان  والإدارة  املوظفني  بني  وكذلك  الأحداث، 

مواتية  ظروف  العمل يف  من  بالأحداث  مبا�رش  ات�سال  لهم  الذين 

لأداء واجباتهم على نحو فعال.

على  ال�سطالع  من  ميكنهم  ما  التدريب  من  املوظفون  ويتلقى   .85

نحو فعال مب�سوؤولياتهم، وخا�سة التدريب يف علم نف�ص الأطفال، 

ورعاية الأطفال واملعايري والقواعد الدولية حلقوق الإن�سان وحقوق 

الطفل، مبا فيها هذه القواعد. ويعمل املوظفون على تر�سيخ وحت�سني 

اأثناء  معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق ح�سور دورات للتدريب 

اخلدمة تنظم على فرتات منا�سبة طوال حياتهم الوظيفية.

86. ينبغي اأن يكون مدير املوؤ�س�سة موؤهال بالقدر الكايف ملهمته من حيث 

املنا�سبني، واأن ي�سطلع بواجباته  القدرة الإدارية والتدريب واخلربة 

على اأ�سا�ص التفرغ.

اأدائهم لواجباتهم، احرتام  87.  يراعي موظفو موؤ�س�سات الحتجاز، يف 

جلميع  الأ�سا�سية  الإن�سان  وحقوق  الإن�سانية  الكرامة  وحماية 

الأحداث، خا�سة على النحو التايل:

الإ�سالحيات  اأو  الحتجاز  موؤ�س�سات  يجوز لأي من موظفي  اأ( ل 

القيام باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �رشوب املعاملة 

اأو العقوبة اأو الإ�سالح اأو التاأديب، املوؤملة اأو القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهنية، اأو اأن يحر�ص على القيام به اأو اأن يت�سامح ب�ساأنه، اأيا 

كانت الذريعة اأو الظروف،

ب( على جميع موظفي املوؤ�س�سات الت�سدد يف مقاومة ومكافحة اأي 

ال�سلطات  اإىل  اإبطاء  الذمة، وتبليغه دون  اأفعال ف�ساد  فعل من 

املخت�سة،
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ج( على جميع املوظفني احرتام هذه القواعد. وعلى املوظفني الذين 

لديهم �سبب لالعتقاد باأن انتهاكا خطريا لهذه القواعد قد وقع اأو 

ب�سبيله اإىل الوقوع اأن يبلغوا الأمر اإىل �سلطاتهم العليا اأو لالأجهزة 

املخولة �سالحية اإعادة النظر والت�سحيح،

د( يكفل جميع املوظفني حماية كاملة لل�سحة البدنية والعقلية لالأحداث، 

واجلن�سي  البدين  وال�ستغالل  العتداء  من  احلماية  ذلك  مبا يف 

والعاطفي، ويتخذون التدابري الفورية لتاأمني الرعاية الطبية لهم كلما 

لزمت،

هـ( يحرتم جميع املوظفني حق احلدث يف اأن تكون له خ�سو�سياته، 

املتعلقة  ال�رشية  امل�سائل  جميع  اخل�سو�ص،  وجه  على  ويحمون، 

بالأحداث اأو اأ�رشهم والتي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

و( ي�سعى جميع املوظفني اإىل التقليل قدر الإمكان من اأوجه الختالف 

بني احلياة داخل املوؤ�س�سة وخارجها، التي من �ساأنها اأن تنتق�ص 

من الحرتام الواجب لكرامة احلدث باعتباره اإن�سانا.
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قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات

والتدابري غـري الحتجازيـة للمجرمات )قواعد بانكوك(

 قرار اتخذته اجلمعية العامة بناء على تقرير 

229/65  [ A/65/457 اللجنة الثالثة

اإن اجلمعية العامة، اإذ تـ�سري اإىل معـايري الأمم  املتحـدة وقواعـدها يف 

جمـال منـع اجلرميـة وا لعدالـة اجلنائيـة املتعلقة يف املقام الأول مبعاملة 

ال�سجناء، ول�سيما القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الـ�سجناء 1 واإجراءات 

وجمموعة  ال�سجناء2  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  للقواعد  الفعال  التنفيذ 

املبادئ املتعلقـة بحمايـة جميــع الأ�سخا�ص الــذين يتعر�سـون لأي �سـكل 

مـن اأ�سكال الحتجـاز اأو الـ�سجن3 واملبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء4،  

منـع  وقواعـدها يف جمـال  املتحـدة  الأمم   معـايري  اإىل  اأي�سا  تـ�سري  واإذ 

الـ�سجن،  ببـدائل  الأول  املقـام  يف  املتعلقـة  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة 

ول�سيما قواعـد الأمم املتحـدة النموذجيـة الدنيا للتدابري غري الحتجازية 

قواعد طوكيو5 واملبادئ الأ�سا�سية ل�سـتخدام بـرامج العدالـة الإ�سالحية 

يف امل�سائل اجلنائية 6.  

واإذ تـ�سري كـذلك اإىل قرارهـا 183/58 املـوؤرخ 22 كـانون الأول /ديـ�سمرب 

املعنيـة  الدوليـة والإقليميـة  الـذي دعـت فيـه احلكومـات والهيئـات   2003

واملوؤ�سـ�سات الوطنيـة حلقـوق الإن�سان واملنظمـات غـري احلكوميـة اإىل اإيـالء 

مزيـد مـن الهتمـام ملـ�ساألة النـ�ساء يف الـ�سجون، مبا يف ذلك م�ساألة اأطفال 

الـتي ميكـنها  والـ�سبل  الرئيـ�سية  امل�ساكل  ال�سجون، ل�ستجالء  الن�ساء يف 

معاجلتها، واإذ تويل العتبـار لبـدائل الـ�سجن املنـ�سو�ص عليهـا يف قواعـد 

طوكيـو، واإذ تاأخـذ يف العتبـار اخلـ�سائ�ص املميـزة للنـ�ساء اللـواتي يقعـن 

لتطبيق  الأولوية  اإعطاء  و�سـرورة  اجلنائيـة  العدالـة  نظـام  طائلـة  حتـت 
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التدابري غري الحتجازية عليهن ب�سبب تلك اخل�سائ�ص املميزة، واإذ تـ�سع 

 2006 /ديـ�سمرب  الأول  كـانون   19 املـوؤرخ   143/61 قرارهـا  اعتبارهـا  يف 

الذي حثت فيه الدول على القيام بجملة اأمور من ها اتخاذ تدابري اإيجابية 

ملعاجلة الأ�سباب الهيكلية للعنف �سـد املـراأة وتعزيـز اجلهـود الـتي تبـذل 

للتـ�سدي للممار�سـات واملعـايري الجتماعية الـتي تنطوي على التمييز،  مبا 

لـدى  اهتمامـا خا�سـا  اإيالوؤهن  يلزم  اللواتي  بالن�ساء  املتعلقة  فيها اجلهود 

واإذ  املحتجزات،  اأو  ال�سجون  كنـزيالت  للعنف،  الت�سدي  �سيا�سات  و�سع 

تـــــــ�سع يف اعتبارهـــــــا اأي�سا قرارهـــــــا 241/63 املـــــــوؤرخ 24 كـــــــانون 

الأول /ديـ�سمرب 2008 الـذي اأهابـت فيـه بجميـع الـدول اأن تـويل الهتمـام 

ملـا يرتكـه احتجـاز الوالـدين و�سـجنهما مـن اأثـر يف الأطفـال، واأن تعمـل،  

بوجـه خـا�ص،  علـى حتديـد املمار�سـات اجليدة فيما يتعلـق باحتياجـات 

وبنموهم  و�سـجنهما  الوالـدين  احتجـاز  مـن  املتـ�رشرين  والأطفـال  الر�سـع 

البدين والعاطفي والجتماعي والنف�سي والنهو�ص بتلك املمار�سات.

واإذ تاأخـذ يف العتبـار اإعـالن فيينـا بـ�ساأن اجلرميـة والعدالـة: مواجهـة 

الأعـ�ساء  الـدول  فيـه  التزمـت  الذي  والع�رشين7  احلادي  القـرن  حتـديات 

اأمـور منـها اأن تـ�سع، يف �سـوء الحتياجات اخلا�سة لل�سجينات  بجملـة 

وخطط  العامـة،   الـ�سيا�سات  بـ�ساأن  املنحـى  عملية  تو�سيات  واملجرمات، 

العمل لتنفيذ الإعالن 8.  

واإذ تلفت النتباه اإىل اإعالن بانكوك ب�ساأن اأوجـه التـاآزر وال�سـتجابات: 

التحالفـات فيما يت�سل حتديدا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

والعدالة  اجلرمية  منع  جلنة  اأو�ست  الأع�ساء  الدول  اأن  اإىل  ت�سري  واإذ 

اجلنائية، يف اإعـالن بـانكوك، بـاأن تـويل العتبــار ل�سـتعرا�ص مــدى كفايـة 

وقـد  ال�سجناء،  ومبعاملة  ال�سجون  بــاإدارة  يتعلـق  فيمـا  والقواعـد  املعــايري 

الإن�سان  الـ�سامية حلقـوق  املتحـدة  الأمم  مفو�سـة  علمـا مببـادرة  اأحاطـت 

 2008 /اأكتــوبر  الأول  تـــ�رشين   12 اإىل   6 مـــن  املمتــد  الأ�ســبوع  بـاإعالن 

اأ�ســـبوع الكرامــة والعدالـــة للمحتجــزين وهــي املبــادرة الــتي جــرى التــ�سديد 
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فيهــا بــ�سفة خا�ســة علــى حقــوق الإن�سان للن�ساء والفتيات، واإذ تاأخـــذ 

يف العتبــار اأن الـــ�سجينات هــن اإحـــدى الفئــات امل�ستـــ�سعفة الــتي لهـــا 

الـ�سجون  مرافق  من  العديد  اأن  تدرك  واإذ  خا�سة،  ومتطلبات  احتياجات 

يف جميـع اأرجـاء العـامل معـد يف املقـام الأول لل�سجناء، يف حني اأن عدد 

ال�سجينات قد ازداد على نحو ملحوظ مبرور ال�سنني، واإذ ت�سلم بـاأن عـددا 

مـن املجرمـات ل يـ�سكل خطـرا يهـدد املجتمـع واأن �سـجن هن قـد يجعل 

املجرمني  �ساأن  ذلك  �ساأنها يف  �سعوبة،  اأكرث  املجتمع  اإدماجهن يف  اإعادة 

عموما، واإذ ترحب باإعداد مكتب الأمم  املتحـدة املعـني باملخـدرات واجلرميـة 

الكتيـب اخلـا�ص 10 مبديري ال�سجون ومقرري ال�سيا�سات فيما يتعلق باملراأة 

وال�سجن،  واإذ ترحب اأي�سا بالدعوة املوجهة يف قرار جمل�ص حقـوق الإن�سان 

الدولية  والهيئات  احلكومات  اإىل   2009 اآذار/مار�ص   11  25 املـوؤرخ   2/10

غري  واملنظمات  الإن�سان  حلقوق  الوطنيـة  واملوؤ�سـ�سات  املعنيـة  والإقليمية 

احلكومية لإيالء مزيد من الهتمام ملـ�ساألة النـ�ساء والفتيـات يف ال�سجون، 

مبا يف ذلك امل�سائل املتعلقـة باأطفـال النـ�ساء يف الـ�سجون، للوقـوف علـى مـا 

تنطـوي عليه هذه امل�سكلة من جوانب وحتديات خا�سة بالن�ساء والت�سدي 

العامليـة  الــ�سحة  منظمـة  مكتـب  بـني  بالتعـاون  كـذلك  ترحـب  واإذ  لها، 

الإقليمـي لأوروبـا ومكتب الأمم  املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، واإذ 

حتيط علما باإعالن كييـف بـ�ساأن �سـحة 12 الن�ساء يف ال�سجون 

واإذ حتيط علما باملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال 13.

املـوؤرخ   1/18 اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  قرار جلنة  اإىل  ت�سري  واإذ 

24 نيـ�سان / اأبريـل 2009 14 الذي طلبت فيه اللجنة اإىل املدير التنفيذي 

ملكتب الأمم  املتحدة املعـني باملخـدرات واجلرمية اأن يعقد يف عام 2009 

اجتماعا لفريـق خـرباء حكـومي دويل مفتـوح بـاب العـ�سوية لكي ي�سع قو 

اعد تكميليـة خا�سـة مبعاملـة املوقوفـات واملعـتقالت يف املرافـق الحتجازيـة 

الـ�سجناء  ملعاملـة  الـدنيا  النموذجيـة  للقواعـد  وفقـا  الحتجازية،  وغـري 

تايالند  حكومة  قدمته  الذي  بالعر�ص  فيـه  ورحبـت  طوكيـو،  وقواعـد 

ل�ست�سافة اجتماع فريق اخلرباء، وطلبـت فيـه اإىل اجتمـاع فريق اخلـرباء 
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اأن يقـدم نتـائج عملـه اإىل مـوؤمتر الأمم  املتحـدة الثـاين عـ�رش ملنـع اجلرميـة 

والعدالـة اجلنائيـة الـذي عقـد بعـد ذلـك يف �سـلفادور، الربازيـل يف الفرتة 

مـن 12 اإىل 19 ني�سان/اأبريل 2010،  

واإذ ت�سري اأي�سا اإىل اأن الجتماعات الإقليمية التح�سريية الأربعـة للمـوؤمتر 

الثـاين عـ�رش رحبــت بو�ســع جمموعــة ق واعــد تكميليــة خا�ســة مبعاملــة 

املوقوفــات واملعــتقالت يف املرافــق 15 الحتجازية وغري الحتجازية،  واإذ 

الــ�ساملة  ال�ســرتاتيجيات  بــ�ساأن  �ســلفادور  اإعـــالن  اإىل  كــذلك  تــ�سري 

اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  نظم   : العاملية  التحديات   16 ملواجهـــة 

وتطورها يف عامل مـتغري الـذي اأو�سـت فيـه الـدول الأعـ�ساء بـاأن تنظـر 

جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف مـ�رشوع قواعـد الأمم  املتحدة 

ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمـات باعتبارهـا مـ�ساألة 

ذات اأولويـة لتخاذ اإجراءات منا�سبة ب�ساأنها:

يف . 1 اخلـرباء  فريق  به  قام  الذي  بالعمل  التقدير  مع  علما  حتيط 

 26 اإىل   23 مــن  الفتــرة  بــانكوك يف  عقــده يف  الذي  الجتماع 

تــ�رشين الثاين /نوفمرب 2009 لو�سع قواعد تكميلية خا�ســة مبعاملـة 

املرافــق الحتجازيــة وغــري الحتجازيــة  املوقوفات واملعــتقالت يف 

17 وبالنتائج التي مت التو�سل اإليها يف الجتماع؛  

تعـرب عـن امتنانهـا حلكومـة تايالنـد على ا�ستـ�سافتها اجتمـاع فريـق . 2

اخلـرباء وعلى الدعم املايل الذي قدمته من اأجل تنظيم الجتماع؛ 

غـري . 3 والتــدابري  الـ�سجينات  ملعاملـة  املتحـدة  الأمم  قواعـد  تعتمــد 

الحتجازيــ ة للمجرمـات، املرفقـة لهـذا القـرار، وتوافـق علـى تو�سـية 

مـوؤمتر الأمم  املتحـدة الثـاين عـ�رش ملنـع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

باأن تعرف القواعد با�سم “قواعد بانكوك”؛

والجتماعية . 4 القانونيــة  الظــروف  لخــتالف  نظــرا  اأنــه،  تــدرك 

ميكــن  ل  كــبري،  بــ�سكل  العــامل  يف  واجلغرافيــة  والقت�سادية 

القواعــد بطريقــة متماثلــة يف جميــع الأماكن ويف  تطبيــق كــل 
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كل الأوقات، مع ذلك، ل بد اأن ت�سكل هذه القواعد حـافزا علـى 

دون  حتـول  الـتي  العمليـة  الـ�سعوبات  تـذليل  اإىل  دومـا  الـ�سعي 

تطبيقهـا، انطالقـا مـن كونهـا جتـ�سد يف جمملـها تطلعـات عامليــة 

مــن �ســاأنها اأن تفــ�سي اإىل حتقيـق الهــدف املــ�سرتك املتمثــل يف 

حتــ�سني اأحــوال ال�سجينات واأطفالهن وجمتمعاتهن املحلية؛

بـدائل . 5 لإقامـة  تـ�رشيعات  اعتمـاد  علـى  الأع�ساء  الدول  ت�سجع 

ولو�سع  القبيل  نظم من هذا  لتمويل  اأولوية  اإيالء  وعلـى  للـ�سجن 

الآليات الالزمة لتنفيذها؛

اأو . 6 اإجراءات  اأو  تـ�رشيعات  و�سـعت  التي  الأع�ساء  الدول  ت�سجع 

�سيا�سـات اأو ممار�سات ب�ساأن الن�ساء يف ال�سجون اأو بـ�ساأن بـدائل 

�سـجن املجرمـات علـى اأن تتـيح املعلومـات لغريها من الدول واملنظمات 

الدولية والإقليمية واحلكومية الدولية املعنية الأخرى وللمنظمـات 

غري احلكومية واأن ت�ساعدها على اإعداد اأنـ�سطة تدريبيـة اأو غريهـا 

مـن الأنـ�سطة املتعلقـة بتلـك الت�رشيعات اأو الإجراءات اأو ال�سيا�سات 

اأو املمار�سات وتنفيذها؛

للـ�سجينات . 7 اخلا�سـة  الحتياجات  اأخذ  اإىل  الأع�ساء  الدول  تدعو 

والإجراءات  التـ�رشيعات  و�سـع  عنـد  العتبار  يف  وواقعهـن 

يف  ال�ستناد  واإىل  املجـال  هـذا  يف  العمـل  وخطـط  والـ�سيا�سات 

ذلك، ح�سب القت�ساء، اإىل قواعد بانكوك؛

تدعو اأي�سا الدول الأع�ساء اإىل جمع بيانات حمددة بـ�ساأن النـ�ساء يف . 8

الـ�سجون واملجرمات وتعهدها وحتليلها ون�رشها، ح�سب القت�ساء؛

تـ�سدد على �رشورة اإعطاء الأولويـة للتـدابري غـري الحتجازيـة،  حيثمـا . 9

اأمكـن ذلك و ح�سب القت�ساء، لدى اإ�سـدار حكـم علـى امـراأة حامـل 

اأو امـراأة مـ�سوؤولة لوحـدها اأو ب�سفة رئي�سية عن رعاية طفل اأو البت 

يف التدابري الواجب تطبيقهـا عليهـا قبـل املحاكمـة،  علـى اأن ينظر يف 

اإ�سدار اأحكام بال�سجن عندما يكون اجلرم خطريا اأو عنيفا؛
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اأن . 10  تطلب اإىل مكتب الأمم  املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 

الأعـ�ساء،  الـدول  اإىل  ا�ستـ�سارية  وخدمات  تقنية  مـ�ساعدة  يقـدم 

بنـاء علـى طلبـ ها، مـن اأجـل و�سـع تـ�رشيعات واإجراءات و �سيا�سات 

�سـجن  بـدائل  وبـ�ساأن  الـ�سجون  يف  الن�ساء  ب�ساأن  ممار�سات  و 

املجرمـات اأو تعزيز القائم منها، ح�سب القت�ساء؛

 تطلب اأي�سا اإىل مكتب الأمم  املتحـدة املعـني باملخـدرات واجلرميـة . 11

اأن يتخـذ،  ح�سب القت�ساء،  خطـوات تكفـل نـ�رش قواعـد بـانكوك 

علـى نطـاق وا�سـع، باعتبارهـا قواعـد تكميلية للقواعد النموذجية 

الدنيا ملعاملة الـ�سجناء 1 وقواعـد الأمم  املتحـدة النموذجيـة الـدنيا 

للتدابري غري الحتجازية قواعد طوكيو5، وتكفل تكثيف الأن�سطة 

الإعالمية يف هذا املجال؛ 

باملخـدرات . 12 املعـني  املتحـدة  الأمم   مكتب  اإىل  كذلك  تطلب   

واجلرميـة اأن يزيـد تعاونـه مـع كيانـات الأمم  املتحـدة واملنظمـات 

املعنية  احلكومية  غـري  واملنظمـات  والإقليميـة  الدوليـة  احلكوميـة 

واأن  الـ�سدد،   هـذا  البلـدان يف  اإىل  امل�ساعدة  تقدمي  الأخرى يف 

يحـدد احتياجـات البلدان وقدراتها من اأجل زيادة التعاون بني بلد 

واآخر وفيما بني بلدان اجلنوب؛ 

املتحــدة . 13 الأمم  ملنظومة  التابعــة  املتخ�س�سة  الوكالت  تـدعو   

واملنظمــات احلكومية الدولية وغـري احلكومية الإقليميـة والدولية 

املعنيـــة اإىل املـ�ساركة يف تطبيق قواعد بانكوك؛

تقـدمي . 14 اإىل  الأخـرى  املانحـة  واجلهـات  الأع�ساء  الدول  تدعو   

للقواعد  وفقا  الأغرا�ص،  لهذه  امليزانية  اإطار  خـارج  مـ�ساهمات 

والإجراءات املعمول بها يف الأمم  املتحدة
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املرفق

 قواعد الأمم املتحدة ملعاملـة ال�سجينات 

والتدابري غـري الحتجازيـة للمجرمات

 )قواعد بانكوك(

متهيدية مالحظات   -  1

تـ�رشي القواعـد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـ�سجناء 1 علـى كـل الـ�سجناء . 1

دون متييـز،  لذلك يجب اأن توؤخذ يف العتبار الحتياجات اخلا�سة 

جلميع ال�سجناء، مبـن فـيهم الـ�سجينات، والواقع الـذي يعيـ�سونه عنـد 

عامـا   50 مـن  اأكثـر  منـذ  املعتمـدة  القواعـد  هـذه  ولكـن  هـا.  تطبيق 

مل تول القدر الكايف من الهتمام لالحتياجات اخلا�سة للن�ساء. ومـع 

ازديـاد اأعـداد الـ�سجينات على نطاق العامل، بات من ال�رشوري وامللح 

زيادة تو�سيح العتبارات الـتي ينبغـي مراعاتهـا يف معاملة ال�سجينات.

يتعلـق بالعتبـارات . 2 فيمـا  اإعداد معايري عاملية  الت�سليم ب�رشورة  ومع 

ومـع  واملجرمـات،  الـ�سجينات  علـى  تطبـق  اأن  ينبغـي  الـتي  املتميـزة 

الـ�سدد خمتلـف  اتخـذتها يف هـذا  الـتي  القـرارات  مراعـاة عـدد مـن 

اأجهـزة الأمم  املتحـدة والـتي طلـب فيهـا اإىل الـدول الأعـ�ساء تلبيـة 

احتياجـات املجرمـات والـ�سجينات علـى نحـو مالئـم، جـرى و�سـع هـذه 

الـدنيا  النموذجية  القواعد  لتكمـل وتعـزز، حـ�سب القت�ساء،  القواعـد 

ملعاملـة الـ�سجناء وقواعـد الأمم  املتحـدة النموذجيـة الـدنيا للتـــدابري 

غري الحتجازيـة قواعد طوكيو 5 فيمـــا يتعلـــق مبعاملـــة الـ�سجينات 

و ببـــدائل �سجن املجرمات.
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ول حتل هذه القواعد بـاأي حـال مـن الأحـوال حمـل القواعـد النموذجيـة . 3

جميــع  تظــل  لــذلك  طوكيــو،   قواعــد  اأو  الــ�سجناء  ملعاملـة  الـدنيا 

القواعـد هـاتني �سـارية  الــواردة يف جممــوعتي  الــ�سلة  الأحكام ذات 

بعـ�ص  تو�سـح  وبينما  متييـز.  دون  واملجـرمني  الـ�سجناء  جميـع  علـى 

هـذه القواعد بقدر اأكرب الأحكام احلالية الـواردة يف القواعـد النموذجيـة 

الـدنيا ملعاملـة الـ�سجناء ويف قواعـد طوكيــو مـن حيـث انطباقهـا علـى 

الـ�سجينات واملجرمـات، تتطـرق قواعـد اأخـرى اإىل جمالت جديدة.

وتـ�ستوحى هـذه القواعـد مـن املبـادئ الـواردة يف خمتلـف اتفاقيـات . 4

واإعالنـات الأمم املتحدة، ومن ثم فهي تت�سق مع اأحكام القانون الدويل 

العدالـة  واأجهـزة  ال�سجون  لـ�سلطات  معـدة  القواعـد  وهـذه  احلايل. 

اجلنائيـة مبـا يـ�سمل مقـرري الـ�سيا�سات واملـ�رشعني و دوائـر الدعـاء 

وال�سلطة الق�سائية و دوائـر مراقبـة الـ�سلوك الـتي تـ�سارك يف تطبيـق 

العقوبـات غـري الحتجازيـة والتدابري املجتمعية.

اتخاذهـا . 5 الـالزم  التـدابري  علـى  املتحـدة  الأمم   الت�سديد يف  وجرى   

بالتحديـد للتعامـل مـع حالة املجرمات يف �سياقات خمتلفة.  فعلـى 

اجلرميــة  ملنـع  الـ�ساد�ص  املتحـدة  الأمم   مـوؤمتر  اتخـذ  املثـال  �سـبيل 

بــ�ساأن  قــرارا   1980 عــام  يف  عقــد  الــذي  املجــرمني  ومعاملــة 

تنفيـذ  عند  باأنه،  فيه  اأو�سى  لل�سجينات   18 اخلا�سة  الحتياجــات 

القـرارات الـتي اتخـذها املـوؤمتر الـ�ساد�ص والـتي تتعلـق ب�سورة مبا�رشة 

اأو غري مبا�سـرة مبعاملـة املجـرمني، ينبغـي الإقـرار باملـ�ساكل اخلا�سـة 

بالـ�سجينات وب�رشورة توفري الو�سائل حللها،  وباأنه، يف البلدان التي 

مل يطبق فيها ذلك بعـد، ينبغـي اأن تتـاح للمجرمات على قدم امل�ساواة 

مع املجرمني الربامج واخلدمات امل�ستخدمة كبدائل عـن الـ�سجن، وباأنه 

الـتي  احلكوميـة  وغـري  احلكوميـة  واملنظمـات  املتحدة  الأمم   ينبغي 

تتمتـع مبركـز ا�ستـ�ساري لديها وكل املنظمات الدولية الأخرى اأن تبـذل 

جهـودا دوؤوبـة لكفالـة الإنـ�ساف واملـ�ساواة يف معاملة املجرمات يف 

الهتمـام  اإيـالء  مـع  والـ�سجن،  واحلكـم  واملحاكمـة  العتقال  مراحل 
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كاحلمل  املجرمات،  تواجهها  التي  اخلا�سة  للم�ساكل  خا�ص  بـ�سكل 

ورعاية الأطفال.

تو�ســيات . 6 التا�سع  واملوؤمتر  الثامن  واملوؤمتر  الـ�سابع  املوؤمتر  اأي�سا  وقــدم 

حمــددة بــ�ساأن ال�سجينات( 21( 20( 19

القـرن . 7 مواجهـة حتـديات   : والعدالـة  اجلرميـة  بـ�ساأن  فيينـا  اإعـالن  ويف 

احلـادي والعـ�رشين7 الذي اعتمده املـوؤمتر العا�سـر التزمـت الـدول الأعـ�ساء 

بـاأن تراعـي وتعـالج، يف اإطار برنـامج الأمم  املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة 

اجلنائية ويف اإطار ال�سرتاتيجيات الوطنيـة بـ�ساأن منـع اجلرميـة والعدالـة 

اجلنائيـة، اأي تبـاين يف تـاأثري الـربامج والـ�سيا�سات يف النـ�ساء والرجـال 

الفقـرة11، وبـاأن تـ�سع تو�سـيات عمليـة املنحـى بـ�ساأن الـ�سيا�سات العامـة، 

 .12 الفقرة  واملجرمات  لل�سجينات  اخلا�سـة  الحتياجـات  �سـوء  يف 

وتت�سمن خطط العمل لتنفيذ اإعالن فيينا 8 )فرعا مـ�ستقال الفـرع الثالـث 

عـ�رش( خم�سـ�سا للتـدابري املحـددة الـتي يو�سـى هـا ملتابعـة اللتزامـات 

الـتي جـرى التعهــد بهــا يف الفقــرتني 11 و 12 مــن الإعالن، مبــا يف 

ذلــك التزامــات الــدول با�ســتعرا�ص تـ�رشيعاتها و�سيا�سـاتها واإجراءات هـا 

وممار�سـاتها املتعلقـة باملـ�سائل اجلنائيـة وتقييمهـا وتعديلـها، اإذا دعت 

اأن  �سـمان  اأجـل  مـن  القانونيـة،  نظمهـا  مـع  تتـ�سق  بطريقـة  ال�رشورة، 

تنـال املـراأة معاملـة من�سفة من نظام العدالة اجلنائية.

ودعــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا 183/58 املــوؤرخ 22 كــانون الأول /. 8

ديــ�سمرب 2003 املعنون “حقوق الإن�سان واإقامة العدل ”، اإىل اإيـالء مزيـد 

مـن الهتمـام ملـ�ساألة النـ�ساء يف الـ�سجون، مبـا يف ذلـك مـ�ساألة اأطفـال 

النـ�ساء يف الــ�سجون، ل�سـتجالء املـ�ساكل الرئيـ�سية وال�سبل التي ميكنها 

معاجلتها. 

واأكدت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا 143/61 املــوؤرخ 19 كانون الأول /. 9

ديــ�سمرب 2006 املعنــون “تكثيــف اجلهود للقــ�ساء على جميع اأ�سكال 

هو اأي فعل ينطوي على  العنف �سد املراأة”، اأن “العنف �سد املراأة ” 
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اأن  يـرجح  اأو  عليه،  ويرتتب  اجلـن�ص  نـوع  اأ�سا�ص  على  قائم  عنف 

للمـراأة،   معانـاة  اأو  نفـ�سي  اأو  جنـ�سي  اأو  بـدين  اأذى  عليـه،  يرتتـب 

وي�سمل احلرمان التعـ�سفي مـن احلريـة، �سـواء وقـع ذلـك يف احليـاة 

القـوانني  ا�سـتعرا�ص جميـع  الدول على  اأو اخلا�سـة،  وحثـت  العامـة 

اأو  املراأة  الـتي متيـز �سد  واللـوائح والـ�سيا�سات واملمار�سـات والأعـراف 

التي يرتتب عليها اأثر ينطـوي علـى متييـز �سـد املـراأة، والقيـام، حـ�سب 

القتـ�ساء، بتنقيحها اأو تعديلها اأو اإلغائها، و�سمان تقيد اأحكام النظم 

واملبـادئ  والتعهـدات  باللتزامـات  وجـدت،  حيثما  املتعددة،  القانونية 

الدوليـة يف جمـال حقـوق الإن�سان، مبـا يف ذلـك مبـداأ عـدم التمييـز، 

اإيجابيــة ملعاجلــة الأ�ســباب الهيكليــة للعنــف �سـد  تــدابري  واتخــاذ 

الجتماعية  واملعايري  للممار�سات  للت�سدي  اجلهــود  وتعزيــز  املــراأة 

التي تنطوي علـى التمييـز، مبـا يف ذلـك التمييـز �سـد الن�ساء اللواتي 

يحـتجن اإىل عنايـة خا�سـة، كنــزيالت الـ�سجون اأو املحتجـزات، وتـوفري 

اإنفـاذ القـانون وجهـاز القـ�ساء يف جمـال املـ�ساواة  التـدريب ملـوظفي 

بــني اجلنـ�سني وحقـوق املـراأة وبنـاء قدراتهم يف هذا املجال.  وي�سكـل 

القرار اعرتافا باأن العنـف �سـد املـراأة لـه تـداعيات حمـددة فيمـا يتعلـق 

التعــر�ص  عــدم  يف  وبحقهـا  اجلنائيـة  العدالــة  لنظـام  بخــ�سوعها 

لالإيذاء اأثنـاء وجودهــا يف ال�سجن. وتعترب ال�سالمة البدنية والنف�سية 

بالغة الأهمية لكفالة حقوق الإن�سان وحتـ�سني اأحـوال املجرمات، وهو 

ما ت�سعه هذه القواعد يف العتبار.

واأخريا، اأعلنت الدول الأع�ساء يف اإعالن بانكوك ب�ساأن اأوجـه التـاآزر . 10

اجلرميـة  منــع  جمـال  يف  ال�سـرتاتيجية  التحالفـات  وال�سـتجابات: 

والعدالــة اجلنائيـة الــذي اعتمـده مـوؤمتر الأمم 9 املتحدة احلادي ع�رش 

ملنـع اجلرميـة والعدالـة واجلنائيـة يف 25 نيـ�سان /اأبريـل 2005 التزامهـا 

اجلنائية و�سـونها، مبـا يف  للعدالة  وفعالة  موؤ�س�سات من�سفة  باإن�ساء 

ذلـك معاملـة جميـع املحتجـزين يف مرافق الحتجاز قبل املحاكمة ويف 

ال�سجون معاملة اإنـ�سانية، وفقـا للمعـايري الدوليـة الـ�سارية )الفقرة 8(، 
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واأو�ست باأن تنظر جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف ا�سـتعرا�ص 

ومعاملة  ال�سجون  باإدارة   يتعلق  فيما  والقواعد  املعايري  كفايـة  مـدى 

ال�سجناء )الفقرة 30.(

وكما هو احلال بالن�سبة للقواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة الـ�سجناء، و . 11

نظـرا لخـتالف الظروف القانونية والجتماعية والقت�سادية واجلغرافية 

يف العامل ب�سكل كبري، بات وا�سحا اأنـه ل ميكن تطبيق كل القواعد 

الأوقـات،   الأماكن ويف كـل  اأدناه بطريقة متماثلة يف جميع  الواردة 

دوما  ال�سعي  على  حافزا  القواعد  هذه  ت�سكل  اأن  بد  ل  ذلك،  مع 

اإىل تذليل ال�سعوبات العمليـة التي حتول دون تطبيقها، انطالقا من 

كونها جت�سد يف جمملها التطلعـات العامليـة الـتي تـرى الأمم  املتحدة 

اأنها تف�سي اإىل حتقيـق الهـدف املـ�سرتك املتمثـل يف حتـ�سني اأحـوال 

الـ�سجينات واأطفـالهن وجمتمعاتهن املحلية.

وتتناول بع�ص هذه القواعد م�سائل تنطبـق علـى ال�سجناء وال�سجينات . 12

علـى الـ�سواء، مبا فيهـا املـ�سائل املتعلقة مب�سوؤوليات الوالـدين، وبعـ�ص 

اخلـدمات الطبيـة واإجراءات التفتـي�ص وما �سابهها، على الــرغم مــن اأن 

هذه القواعد تعـنى ب�سورة رئي�سية باحتياجات النـ�ساء واأطفالهن. ولكن 

مبا اأن الرتكيز يف هذه القواعد ي�سمل اأطفال الأمهات ال�سجينات، ل 

بد مـن الإقرار بالدور الرئي�سي الذي ي�سطلع به كال الأبوين يف حياة 

اأطفالهما. وبناء علـى ذلـك، قـد تنطبق بع�ص هذه القواعد على الآباء 

من ال�سجناء واملجرمني ب�سورة مت�ساوية. 

مقدمة 

القواعـد . 13 حمـل  الأحـوال  مـن  حـال  بـاأي  التالية  القواعد  حتل  ل 

النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة ال�سجناء وقواعد طوكيو.  لذلك تظل جميع 

جميع  على  �سـارية  هاتني  القواعد  جمموعتي  يف  الواردة  الأحكام 

ال�سجناء واملجرمني دون متييز.
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ويـ�رشي البـاب الأول مـن هـذه القواعـد الـذي يتنـاول الإدارة  العامـة . 14

للـ�سجون علـى جميع فئات الن�ساء املحرومات من حريتهن، مبن فيهن 

ال�سجينات يف قـ�سايا جنائيـة اأو مدنيـة اأو الن�ساء اللواتي مل يحاكمن 

بعد اأو الن�ساء املدانات والن�ساء اللواتي يخـ�سعن لــ “تـدابري اأمنيـة ” اأو 

تدابري اإ�سالحية بناء على اأمر من القا�سي.

ويت�سمن الباب الثاين القواعد التي ل ت�رشي اإل على الفئات اخلا�سة التي . 15

يتناولهـا كل باب فرعي. مع ذلـك تنطبق القواعد الواردة يف الباب الفرعي 

األف التي ت�رشي على ال�سجينات اللواتي �سدرت �سدهن اأحكام بالت�ساوي 

تتعـار�ص  األ  باء، على  الفرعي  الباب  يـ�سملهن  اللواتي  الـ�سجينات  على 

مـــع القواعد الـتي حتكم تلك الفئة من الن�ساء واأن تكون ل�ساحلهن.

وي�سع كال البابني الفرعيني األـف وبـاء قواعـد اإ�سـافية ملعاملـة الـ�سجينات . 16

القا�سـرات. بيد اأن من املهم الإ�سارة اإىل وجوب اإعداد ا�سرتاتيجيات 

و�سيا�سات م�ستقلة تتوافق مع املعـايري الدولية، وخ�سو�سا مع قواعد 

الأمم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا لإدارة  �سـوؤون قـ�ساء الأحـداث قواعد 

بيجني )22( ومبـادئ الأمم  املتحـدة التوجيهيـة ملنـع جنـوح الأحـداث 

مبـادئ الريـا�ص 23 التوجيهية( 24 وقواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية 

التوجيهية اخلا�سة بالعمل  الأحداث املجردين مـن حريتـهم واملبـادئ 

املتعلق بالأطفال يف نظام العدالـة اجلنائيـة،  ملعاملـة هـذه الفئـة مـن 

ال�سجينات وتاأهيلهن، على اأن يجتنب اإىل اأق�سى حد ممكن اإيداعهن 

ال�سجون.

ويت�سمن الباب الثالث القواعد التي تتناول تطبيق العقوبات والتدابري . 17

غـري الحتجازيـة علـى النـ�ساء والقا�سـرات املجرمـات، مبـا فيهـا القواعـد 

املتعلقـة بالعتقـال و بـاإجراءات العدالـة اجلنائية يف مراحل الحتجاز 

رهن املحاكمة واإ�سدار احلكم وما بعد اإ�سدار احلكم.

واإعــداد . 18 البحــوث  بـاإجراء  املتعلقــة  القواعــد  الرابــع  البـاب  ويتـ�سمن 

على  وي�رشي  املعلومات  وتبادل  العامة  والتوعية  والتقيــيم  اخلطط 

جميع فئات املجرمات امل�سمولة بهذه القواعد.
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اأول - قواعد عامة التطبيق

املبداأ الأ�سا�سي   -  1

) تكملة للقاعدة 6 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

 القاعدة 1 من اأجل تطبيق مبداأ عدم التمييز الذي جت�سده القاعدة 6 

املميزة  الحتياجات  توؤخذ  ال�سجناء  ملعاملـة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من 

لل�سجينات يف العتبار عند تطبيق هذه القواعد. ول ينظـر اإىل التدابري 

املتخذة لتلبية هذه الحتياجات من اأجل حتقيق م�ساواة فعلية بني اجلن�سني 

على اأنهـا تدابري تنطوي على متييز. 2 - دخول ال�سجن

 القاعدة 2 

يجب اإيالء اهتمام كاف لالإجراءات املتعلقـة بـدخول النـ�ساء والأطفـال . 1

ويجـب  الوقـت.  ذلـك  يف  خـا�ص  بوجـه  لـ�سعفهم  نظـرا  الـ�سجن 

تـوفري تـ�سهيالت للـ�سجينات اللـواتي دخلـن ال�سجن حديثا متكنهن 

املـ�سورة  على  احل�سول  اإمكانية  واإتاحة  باأقاربهن،  الت�سال  من 

ولوائحه،  ال�سجن  قواعد  ب�ساأن  علومات  مب  وتزويدهن  القانونيـة، 

والنظام املتبع فيه والأمـاكن الـتي يـ�ستطعن فيها التما�ص امل�ساعدة 

اإذا ما احـتجن اإليهـا بلغـة يفهمنـها،  واإتاحـة اإمكانيـة التـ�سال، يف 

حالـة الن�ساء الأجنبيات، مبمثلي قن�سلياتهن. 

اأو . 2 قبـل  اأطفـالهن،  رعاية  م�سوؤولية  يتولني  اللواتي  للن�ساء  ي�سمح   

عنـد دخـولهن الـ�سجن، بو�سع ترتيبـات فيمـا يتعلـق باأطفـالهن، مبـا 

يف ذلـك اإمكانيـة تعليـق احتجـازهن لفتـرة معقولـة، مراعاة مل�سلحة 

الطفل يف املقام الأول 

ال�سجل   -  3
)تكملة للقاعدة 7 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(
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القاعدة 3

بيانـاتهم . 1 و  الـ�سجن  يـدخلن  اللـواتي  النـ�ساء  اأطفـال  عـدد  ي�سجل   

ال�سخـ�سية عنـد دخـول ال�سجن. وتت�سمن ال�سجالت على الأقل ودون 

اإقامتهم  ومكان  واأعمـارهم  الأطفـال  اأ�سمـاء  الأم  بحقـوق  مـ�سا�ص 

وو�سعهم من ناحية احل�سانة اأو الو�ساية اإن مل يكونوا برفقة اأمهاتهم.

 تظل جميع املعلومات املتعلقة بهوية الأطفال �رشية، ول ت�ستخدم . 2

هذه املعلومات اإل مبـا يخدم م�سلحة الطفل.

الحتجاز اأماكن   -  4
 القاعدة 4 

تودع ال�سجينات، حيثما كان ذلك ممكنا، يف �سجون قريبة من ديارهن 

املـ�سوؤولية عـن رعايـة  التاأهيـل الجتماعي، اأخذا يف العتبار  اأو من مراكـز 

اأطفـالهن و خيـاراتهن ال�سخـ�سية ومـا يتـوفر من برامج وخدمات مالئمة لهن

ال�سخ�سية  النظافة   -  5

)تكملة للقاعدتني 15 و 16 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

 القاعدة 5

اإيوائهن املرافق واملواد ال�رشورية  اأماكن   يجب اأن توفر لل�سجينات يف 

لتلبية احتياجـاتهن اخلا�سـة من حيـث النظافـة ال�سخـ�سية، مبـا يف ذلـك 

لأغرا�ص  منتظمة  بـ�سورة  بامليـاه  والإمـداد  الـ�سحية جمانـا  احلفا�سـات 

العناية ال�سخ�سية لالأطفـال والنـ�ساء، ول�سيما النـ�ساء اللـواتي يقمـن باأعمـال 

الطهي واحلوامل اأو املر�سعات اأو اللواتي يجيئهن احلي�ص.

 6 - خدمات الرعاية ال�سحية

)تكملة للقواعد 22 اإىل 26 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

اأ( الفح�ص الطبي عند دخول ال�سجن تكملة للقاعدة 24 من القواعد 

النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(.
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القاعدة 6

لتحديـد  �سـامل  ال�سحية يجرى فح�ص  ال�سجينات  للتعرف على حالة 

الحتياجـات مـن الرعايـة ال�سحية الأولية وللوقوف على ما يلي: 

اأ( الإ�سابة بالأمرا�ص التي تنتقل عن طريق الت�سال اجلن�سي اأو الأمرا�ص 

املنقولـة بالدم، ويجوز اأي�سا اأن يتاح لل�سجينات اإجراء الفح�ص اخلا�ص 

بفريو�ص نقـ�ص املناعـة البـ�رشية، بناء على عوامل اخلطورة التي ينطوي 

عليها ذلك، مع تـوفري ال�ستـ�سارات الطبيـة الالزمـة قبـل اإجراء هذا 

الفح�ص وبعده؛ 

ب( الحتياجات من الرعاية الـ�سحية العقليـة، مبـا يف ذلـك ال�سـطرابات 

النفـ�سية الالحقة لل�سدمة وخماطر الإقدام على النتحار واإيذاء النف�ص؛ 

للـ�سجينة، مبـا يف ذلـك حـالت احلمـل  الـ�سحة الإجنابيـة  ج( �سـجل 

الآونة الأخرية والولدات  التي ح�سلت يف  اأو  ال�سجن  لـدى دخـول 

واأي م�سائل تتعلق بال�سحة الإجنابية؛

 د( وجود حالة اإدمان للمخدرات؛ 

تكـون  رمبـا  الـتي  العنـف  اأ�سكال  مـن  وغـريه  اجلنـ�سي  النتهاك  ه( 

الـ�سجينات قـد عانني منها قبل دخولهن ال�سجن

القاعدة 7

اأو غــريه مــن . 1 انتــهاك جنـ�سي  التــ�سخي�ص عـن وجــود  اأ�سـفر  اإذا 

اأ�سكال العنــف الــتي تعر�سـت لهـا الـ�سجينة قبـل الحتجـاز اأو خاللـه، 

تبلـغ الـ�سجينة بحقهـا يف التمـا�ص اللجـوء اإىل ال�سلطات الق�سائية. 

وحتاط ال�سجينة علما ب�سورة وافية بالإجراءات واخلطـوات املتبعـة 

يف هـذا الـ�ساأن. فـاإذا وافقـت الـ�سجينة علـى الـ�سري يف الإجراءات 

القـ�سية  املـوظفني املعنـيني بـذلك واإحالـة  اإخطـار  القانونيـة، وجـب 

�سـلطات  وتـ�ساعد  فيهـا.  للتحقيـق  املختـ�سة  الـ�سلطة  اإىل  فـورا 

ال�سجن هوؤلء الن�ساء يف احل�سول على امل�ساعدة القانونية. 
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�سواء اختارت املراأة الـ�سري يف الإجراءات القانونيـة اأم مل تختـر ذلـك، . 2

تـ�سعى �سـلطات ال�سجن اإىل �سمان حـ�سولها بـ�سورة مبا�سـرة علـى 

الـدعم النفـ�سي املتخـ�س�ص اأو ال�ستـ�سارات النف�سية املتخ�س�سة.

تتخـذ تـدابري حمددة لتفادي اأي �سكل من اأ�سكال النتقام �سد . 3

يف  ي�رشن  اأو  القبيل  هذا  من  بالغات  يقدمن  اللواتي  املحتجـزات 

الإجراءات القانونية.

القاعدة 8 

يحرتم يف جميع الأوقات حق ال�سجينات يف املحافظة على �سـرية املعلومـات 

الإدلء  عـدم  يف  احلـق  التحديد  وجه  على  ذلك  يف  مبا  اخلا�سـة،  الطبيـة 

مبعلومـات تتعلـق بـ�سحتهن الإجنابيـة ويف عدم اخل�سوع لفح�ص يتعلق بذلك.

 القاعدة 9 

للفحـ�ص  اأي�سا  الطفل  هذا  يخ�سع  طفل،  ال�سجينة  برفقة  كان  اإذا 

الـ�سحي ويفـ�سل اأن يقـوم بـه طبيب اأطفال لتحديد طرق العالج والعناية 

الرعاية  الأقل  على  تعـادل  منا�سبة  �سحية  رعاية  وتوفر  املطلوبة.  الطبية 

ال�سحية املتوفرة يف املجتمع املحلي. 

ب( الرعاية ال�سحية اخلا�سة بالن�ساء

القاعدة 10

تعـادل . 1 بالنـ�ساء  خا�سـة  �سـحية  رعايـة  خدمات  لل�سجينات  توفر 

علـى الأقـل اخلـدمات املتوفرة يف املجتمع املحلي.

اإذا طلبــت ال�سجينة اأن تفحــ�سها اأو تعاجلها طبيبــة اأو ممر�ســة . 2

با�ستثناء  امل�ستطاع،  قدر  لها،  ممر�سة  اأو  طبيبــة  تــاأمني  وجــب 

ممار�ص  اأجـرى  واإذا  عـاجال.  طبيا  تدخال  ت�ستدعي  التي  احلالت 

اإحدى  حت�رش  اأن  وجب  ال�سجينة  لرغبة  خالفا  الفح�ص  للطب 

املوظفات الفح�ص.
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القاعدة 11

الطب ما مل . 1 العاملون يف جمال  اإل  الطبية  الفحو�ص  ل يح�رش 

ير الطبيب وجـود ظـروف ا�ستثنائية تقت�سي ح�سور اأحد موظفي 

ما مل  اأو  ذلـك  الطبيـب  يطلـب  ما مل  اأو  اأمنية  لأ�سباب  ال�سجن 

تطلب ال�سجينة على وجه التحديد ح�سور اأحد املوظفني ح�سبما 

هو مـبني يف الفقرة 2 من القاعدة 10 اأعاله.

اإذا كان مـن ال�رشوري ح�سور موظفني من الـ�سجن ل يعملون يف . 2

جمال الطب الفحو�ص الطبية، ينبغي اأن يكون هوؤلء املوظفون من 

الن�ساء واأن جترى الفحو�ص علـى نحو يكفل اخل�سو�سية والكرامة 

وا�رشية.

 ج( ال�سحة العقلية والرعاية ال�سحية الالزمة لها

القاعدة 12

داخـل  عقليـة،  �سـحية  رعايـة  اإىل  يحـتجن  اللـواتي  للـ�سجينات  تـوفر 

الـ�سحية  للرعايـة  بـرامج �سـاملة  املرافـق غـري الحتجازيـة،  اأو يف  الـ�سجن 

العقليـة والتاأهيـل مالئمـة لكـل حالـة علـى حـدة تراعى فيها الفوارق بني 

اجلن�سني وال�سدمات التي تعر�سن لها. 

القاعدة 13 

الن�ساء  فيها  ت�سعر  قد  التي  بالأوقات  ال�سجن  موظفي  تعريف  يجب 

املالئم  الدعم  ملراعاة حالتهن و�سمان توفري  النف�سي  الـ�سيق  بحـالت مـن 

لهن.

د( الوقاية من فريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية وتوفري العالج والرعاية والدعم 

/ البـ�رشية  املناعـة  نقـ�ص  فـريو�ص  حلالت  للت�سدي  به  للم�سابني 

متالزمـة نقـ�ص املناعـة املكتـ�سب )الإيـدز ( يف ال�سجون، تعد الربامج 

واخلدمات الالزمة لتلبية الحتياجات اخلا�سة للنـ�ساء، مبـا يف ذلـك 

الـ�سياق،  الأطفـال. ويف هـذا  اإىل  الأمهـات  املر�ص من  انتقال  منـع 
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تـ�سجع �سـلطات الـ�سجن وتـدعم اتخـاذ مبــادرات يف جمـال الوقايـة 

مـن فـريو�ص نقـ�ص املناعـة البـ�رشية وتـوفري العـالج والرعايــة للم�سابني 

به، مثل التثقيف عن طريق الأقران. 

 هـ( برامج العالج من تعاطي املواد املوؤثرة يف احلالة النف�سية 

القاعدة 15 

يجـب اأن توفر اأو تيـ�رش الـدوائر الـ�سحية يف الـ�سجن بـرامج متخ�سـ�سة 

النفـ�سية،  املوؤثرة يف احلالـة  املواد  اللواتي يتعاطني  للنـ�ساء  للعـالج معـدة 

والحتياجـات  الـ�سابق  لـه يف  تعر�سـن  الـذي  الإيذاء  العتبـار  اأخـذا يف 

واخــتالف  اأطفـالهن  يـرافقهن  اللـواتي  والن�ساء  احلوامل  للنـ�ساء  اخلا�سـة 

خلفياتهن الثقافية. 

و( منع النتحار واإيذاء النف�ص.

 القاعدة 16 

مـع  بالتـ�ساور  ال�سـرتاتيجيات،  وتنفيـذ  اإعـداد  يـ�سكل  اأن  يجب 

الـدوائر املعنيـة بتقـدمي خـدمات الرعاية ال�سحية العقلية وخدمات الرعاية 

الجتماعية،  من اأجل احليلولة دون اإقدام الـ�سجينات على النتحار و اإيذاء 

النـ�ساء  املنا�سـب واملتخـ�س�ص واملراعـي لحتياجـات  الـدعم  النف�ص وتوفري 

اللواتي يحتمل اأن يقمـن بـذلك، جـزءا مـن �سيا�سـة �سـاملة يف جمـال الرعايـة 

الـ�سحية العقليـة يف �سجون الن�ساء.

 ز( خدمات الرعاية ال�سحية الوقائية

 القاعدة 17 

بالرعاية  املتعلقة  التدابري  ب�ساأن  املعلومات  لهن  ال�سجينات وتوفر  تثقف 

ال�سحية الوقائية، مبا فيهـا فريو�ص نق�ص املناعـة البـ�رشية والأمـرا�ص الـتي 

التي تنتقل  تنتقـل عـن طريـق التـ�سال اجلنـ�سي وغريهـا مـن الأمرا�ص 

بالدم، وب�ساأن الظروف ال�سحية اخلا�سة بالن�ساء. 
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القاعدة 18

بالنـ�ساء  اخلا�سـة  الوقائيـة  الـ�سحية  الرعايـة  تـدابري  لل�سجينات  توفر 

حتديـدا، مـن قبيـل الفحـو�ص الالزمة للك�سف عن اللتهابات املهبلية وعن 

�رشطان الثـدي وعـن اأمـرا�ص النـ�ساء الـ�رشطانية، على قدم امل�ساواة مع الن�ساء 

اللواتي من اأعمارهن يف املجتمع املحلي. 

والأمن  ال�سالمة   -  7

)تكملة للقواعد 27 اإىل 36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء( 

عمليات التفتي�ص

 القاعدة 19 

واحرتامهن  الـ�سجينات  كرامة  حمايـة  لكفالــة  الفعالـة  التــدابري  تتخـذ 

اأثنـاء عمليات التفتــي�ص اجلـ�سدي الـتي ل جتريها �سوى موظفـات تلقـني 

التدريب املنا�سـب على ا�ســتخدام اأ�ساليب التفتي�ص املالئمة ووفقا لإجراءات 

التفتي�ص املقررة.

القاعدة 20 

اأجهزة مـ�سح حتـل  ا�ستخدام  اأ�ساليب فح�ص بديلة، من قبيل  ت�ستحدث 

حمـل عمليـات التفتـي�ص التي تنـزع فيها املالب�ص وعمليات التفتي�ص اجل�سدي 

الـ�سارة  النفـ�سية  الآثـار  تفـادي  اأجـل  مـن  احلرمـات،  حـدود  يتخطى  الذي 

والآثـار البدنيـة الـتي يحتمـل اأن ترتتـب علـى عمليـات التفتـي�ص اجل�سدي الذي 

يتخطى حدود احلرمات.

القاعدة 21

يجب اأن يظهر موظفو ال�سجون الكفاءة والقدرة املهنية والكيا�سة لـدى 

الذين  والأطفال  ال�سجن  يف  اأمهاتهم  يرافقون  الـذين  الأطفـال  تفتـي�ص 

يزورون ال�سجينات واأن يكفلوا لهـم الحتـرام واأن ي�سونوا كرامتهم. 
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8-التاأديب والعقاب

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من   32 اإىل   27 للقواعد  )تكملة 

ال�سجناء(

القاعدة 22 

ل تطبـق عقوبـة احلـب�ص النفـرادي اأو العـزل التاأديبـ ـي علـى احلوامـل 

والنـ�ساء اللـواتي برفقتـهن اأطفال ر�سع والأمهات املر�سعات يف ال�سجن. 

القاعدة 23 

ل تــ�سمل العقوبــات التاأديبيــة الـتي تفـر�ص علــى الــ�سجينات مــنعهن 

مــن التـ�سال باأ�ســرهن، وبخا�سة اأطفالهن. 

9-اأدوات تقييد احلرية 

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من   34 و   33 للقاعدتني  )تكملة 

ال�سجناء(

القاعدة 24 

املخــا�ص  اأثنــاء  الن�ساء  مع  احلرية  تقييد  اأدوات  اإطالقا  ت�ستخدم  ل 

واأثنــاء الــولدة وبعــد الو�سع مبا�رشة. 

10- تزويد ال�سجينات باملعلومات وحقهن يف ال�سكوى؛ وزيارات التفتي�ص 

ملعاملـة  الـدنيا  النموذجية  القواعد  من   36 و   35 لقاعدتني  ل  )تكملة 

الـ�سجناء وتكملـة للقاعـدة 55 من تلك القواعد فيما يتعلق بالتفتي�ص( 

القاعدة 25

اللـواتي . 1 للـ�سجينات  فوريـة  ب�سورة  وامل�سورة  والدعم  احلماية  توفر 

يـبلغن عـن تعر�سـهن ل�سوء معاملـة، ويجـب اأن حتقـق يف ادعـاءاتهن 

�سـلطات خمتـ�سة مـ�ستقلة، يف ظـل الحتـرام التـام ملبداأ ال�رشية. 

ول بد من اإيالء العتبـار يف التـدابري املتعلقـة باحلمايـة لحتمـالت 

النتقـام علـى وجه التحديد.
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ول�سيما . 2 جن�سي،  لنتهاك  يتعر�سن  اللواتي  ال�سجينات  2تتلقى 

والإر�سـادات  التوجيهـات  لـذلك،  نتيجـة  يحملن  اللواتي  ال�سجينات 

الطبيـة املالئمـة، وتـوفر لهـن الرعايـة الـ�سحية البدنيـة والعقلية والدعم 

وامل�ساعدة القانونية ال�رشورية لهن.

الـ�سجينات، . 3 ومعاملة  باحتجاز  املتعلقة  الظروف  ر�سد  اأجل  من 

اأو  الر�سد  اأو  بالزيارات  املعنية  الهيئات  اأو  التفتـي�ص  هيئـات  تـ�سم 

هيئات الإ�رشاف اأع�ساء من الن�ساء.

اخلارجي  بالعامل  الت�سال   -  11

)تكملة للقواعد 37 اإىل 39 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

القاعدة 26 

تـ�سجع الـ�سجينات علـى التــ�سال بـاأفراد اأ�سـرهن، مبـن فـيهم اأطفـالهن 

اأطفـالهن وممثليهن القانونيني، ويي�رش هذا التـ�سال بكـل  اأمــور  واأوليـاء 

الو�سـائل املعقولـة. وتتخـذ حيثمـا تـ�سنى تـدابري تكفل التعوي�ص عن امل�سار 

التي تعاين منها الن�ساء املحتجزات يف �سجون بعيدة عن ديارهن. 

القاعدة 27 

حيثما ي�سمح بزيارة الأزواج، تتاح لل�سجينات اإمكانيـة ممار�سـة هـذا 

احلـق علـى قـدم املـ�ساواة مع الرجال.

 القاعدة 28 

يجب اأن تتم الزيارات التي ي�سارك فيها اأطفال يف جو يجعل من جتربة 

الزيارة جتربـة اإيجابيـة مـن نواح عدة، مـن بينـها �سلوك املـوظفني، واأن يـ�سمح 

يف هـذه الزيـارات بلقـاء مفتـوح بـني الأم والطفل. وينبغي تـ�سجيع الزيـارات 

الـتي يكون فيهـا التالقـي مـع الأطفال ممتـدا لفتـرة طويلـة، حيثما اأمكن.

 12 - موظفو ال�سجن والتدريب 

)تكملة للقواعد 46 اإىل 55 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(
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القاعدة 29 

يجب اأن تتاح للموظفني يف �سجون الن�ساء، عن طريق بناء قدراتهم، 

اإمكانية الوفـاء باملتطلبـات اخلا�سة باإعادة اإدماج ال�سجينات يف املجتمع 

واإدارة مرافق اآمنة تكفل تاأهيلهن. ويجب اأن تتـاح اأي�سا التدابري املتخذة 

لبناء قدرات موظفات ال�سجون وال�سبل التي تكفل و�سـولهن اإىل منا�سـب 

عليــا وتــوليهن مــ�سوؤولية رئيــ�سية عــن و�ســع الــ�سيا�سات وال�ســرتاتيجيات 

املتعلقــة مبعاملــة ال�سجينات ورعايتهن.

القاعدة 30 

يجب اأن يلتزم مديرو اإدارات ال�سجون بو�سوح وبا�ستمرار مبنع التمييز 

القائم على اأ�سا�ص نـوع اجلن�ص �سد املوظفات والت�سدي له. القاعدة 31 

الـ�سجن  مـوظفي  �سـلوك  بـ�ساأن  وا�سـحة  ولـوائح  �سيا�سـات  وتنفذ  تعد 

تهدف اإىل تـوفري اأقـ�سى درجة من احلماية لل�سجينات من العنف البدين 

اأو اللفظي القائم على اأ�سا�ص نوع اجلن�ص ومـن العتداء عليهن والتحر�ص 

اجلن�سي بهن.

القاعدة 32 

للمـوظفني،  املتاحـة  التـدريب  فـر�ص  نفـ�ص  الـ�سجون  ملوظفـات  تتـاح 

ويتلقـى جميـع املـوظفني امل�ساركني يف اإدارة �سجون الن�ساء التدريب على 

مراعـاة الفـروق بـني اجلنـ�سني وحظـر التمييـز والتحر�ص اجلن�سي. 

القاعدة 33

يجب اأن يتلقى جميع املوظفني املكلفني بالتعامل مــع الــ�سجينات تدريبا . 1

يتعلــق بالحتياجات اخلا�سة للن�ساء وحقوق الإن�سان لل�سجينات.

يوفر للمـوظفني العـاملني يف �سـجون النـ�ساء تـدريب اأ�سا�سـي بـ�ساأن . 2

التدريب  اإىل  بالإ�سافة  الن�ساء،  ب�سحة  املت�سلة  الرئيـ�سية  املـ�سائل 

على الإ�سعافات الأول ية والتطبيب الأويل.

تــتم . 3 الــ�سجن،  اأمهـاتهم يف  بالبقـاء مـع  لالأطفـال  يــ�سمح  حيثمـا 

لهـم  ويـوفر  الطفـل  منـو  بـ�ساأن  الـ�سجن  مــوظفي  توعيـة  اأي�سا 
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تـدريب اأ�سا�سـي علـى الرعايـة الـ�سحية لالأطفـال لكـي يتمكنوا من 

ال�ستجابة على النحو املالئم عند ال�رشورة ويف حالت الطوارئ.

 القاعدة 34 

تـدرج بـرامج بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق بفـريو�ص نقـ�ص املناعـة البـ�رشية 

يف منـاهج التـدريب النظامي ملـوظفي الـ�سجون. وبالإ�سـافة اإىل الوقايـة مـن 

فـريو�ص نقـ�ص املناعـة البـ�رشية /متالزمـة نق�ص املناعة املكت�سب الإيدز( و توفري 

العالج والرعاية والدعم للم�سابني بـه،  تـدرج اأي�سا يف تلـك املنـاهج مـ�سائل 

الرتكيـز  مـع  الإن�سان،  بحقـوق  املتعلقـة  واملـ�سائل  اجلنـ�سانية  املـ�سائل  مثـل 

ب�سكل خا�ص على �سلتها بفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية والو�سم والتمييز.

 القاعدة 35 

يتلقـى موظفـو الـ�سجون التـدريب يف جمـال الكـ�سف عـن احتياجـات 

لأنف�سهن  اإيذائهن  احتمال  و  العقلية  ال�سحية  الرعايـة  مـن  الـ�سجينات 

طريق  عن  اإليهن  املـ�ساعدة  تقـدمي  ويف جمـال  النتحار  على  واإقدامهن 

توفري الدعم لهن واإحالة مثل هذه احلالت اإىل الأخ�سائيني.

 13 - ال�سجينات القا�سرات

 القاعدة 36 

القا�رشات  ال�سجينات  احتياجات  لتلبية  تدابري  ال�سجن  �سلطات  تتخذ 

من احلماية.

القاعدة 37

تهياأ لل�سجينات القا�رشات نف�ص فر�ص التعليم والتدريب املهني املتاحة 

لل�سجناء الق�رش. القاعدة 38 تتاح للـ�سجينات القا�رشات الربامج واخلدمات 

الـتي تراعـي الـ�سن ونـوع اجلـن�ص، مـن قبيـل املـ�سورة بـ�ساأن النتـهاك اأو 

العنـف اجلنـ�سي. ويجـب اأن يـتم تثقـيفهن بـ�ساأن الرعايـة الـ�سحية اخلا�سـة 

بالنــ�ساء،  وتتــاح لهــن اإمكانيــة زيــارة اأطبـاء اأمــرا�ص النــ�ساء على نحــو 

منــتظم اأ�ســوة بال�سجينات البالغات.
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القاعدة 39 

ورعايــة  دعمــا  احلوامــل  القا�ســرات  الـــ�سجينات  تتلقــى  اأن  يجــب 

اأخ�سائي طبي  ويقوم  البالغات.  ال�سجينات  تتلقــاه  ملــا  مكــافئتني  طبيــة 

مبراقبة حالتهن ال�سحية، مع الأخذ يف العتبار اأنهـن قد يتعر�سن اأكرث من 

غريهن مل�ساعفات �سحية خالل فرتة احلمل نظرا حلداثة اأعمارهن.

 ثانيا - القواعد التي ت�سري على فئات خا�سة

 األف - ال�سجينات اللواتي �سدرت �سدهن اأحكام 

 1 - الت�سنيف ح�سب الفئات والعالج على اأ�سا�ص كل حالة على حدة 

)تكملة للقواعد 67 اإىل 69 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء( 

القاعدة 40 

تراعى فيها الحتياجات  اأ�ساليب ت�سنيف  ال�سجون  يعد وينفذ مديرو 

خطــط  وتنفيــذ  اإعــداد  لــ�سمان  الــ�سجينات  وظـروف  للنـ�ساء  اخلا�سة 

واإعادة  وعالجهن  تاأهيلــهن  يف  التــبكري  اإىل  تهــدف  وفرديــة  مالئمــة 

اإدماجهن يف املجتمع.

 القاعدة 41 

يجب اأن ي�سمل تقييم املخاطر املراعي لنوع اجلن�ص وت�سنيف ال�سجناء 

ح�سب الفئات ما يلي: 

البالغـة  والآثـار  الآخرين  على  اأقل  ي�سكلن خطرا  ال�سجينات  اأن  مراعاة  اأ(   

التدابري الأمنية  ال�سجينات من جراء  اأن تتعر�ص لها  التي ميكن  الـ�رشر 

وم�ستويات العزل امل�سددة؛ 

ب( تــوفري معلومــات اأ�سا�ســية بــ�ساأن خلفيــات النــ�ساء، مــن قبيــل العنــف 

الــذي رمبا �سبق اأن تعر�سن له، واإعاقتـهن العقليـة وتعـاطيهن املخـدرات، 

وغريهـم،   اأطفـالهن  رعايـة  عن  م�سوؤولية  مـن  يتحملنـه  مـا  جانـب  اإىل 
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وهـي كلـها اأمـور ل بـد مـن اأخـذها يف العتبـار لـدى احتجازهن واإعداد 

اخلطط املالئمة لفرتة الأحكام ال�سادرة �سدهن؛ 

بـرامج  الـ�سجينات  علـى  بـاحلكم  املتعلقـة  اخلطط  تت�سمن  اأن  كفالة  ج( 

وخـدمات تكفل تاأهيلهن مبا يتواءم مع احتياجاتهن اخلا�سة؛ 

 د( كفالة اإيداع النـ�ساء اللـواتي يحـتجن اإىل رعايـة �سـحية عقليـة يف اأمـاكن 

اإيـواء ل تقيد فيها حركتهن يكون فيها م�ستوى الإجراءات الأمنية يف 

اأدنى حـد ممكـن ويـتلقني فيهـا العالج املنا�سب ولي�ص يف مرافق يفر�ص 

اأنهـن يعـانني من م�ساكل  اأمنيـة مـ�سددة ملجـرد  اإجراءات  عليهن فيها 

�سحية عقلية.

نظام ال�سجن  -  2

 )تكملة للقاعدتني 65 و 66 والقواعد 70 اإىل 81 مـن القواعـد النموذجيـة 

الـدنيا ملعاملة ال�سجناء(،

القاعدة 42

 متكـن الـ�سجينات مـن اللتحـاق بربنــامج اأنـ�سطة متـوازن و�سـامل . 1

ياأخـذ يف العتبــار الحتياجات املالئمة لنوع اجلن�ص.

يجب اأن يت�سم نظام ال�سجن بقـدر كـاف مـن املرونـة بحيـث يلـبي . 2

يرافقهن  اللواتي  املر�سعات والن�ساء  احتياجـات احلوامـل والأمهات 

لرعاية  الالزمة  الرتتيبـات  اأو  املرافـق  وتـوفر  الـ�سجن.  يف  اأطفـالهن 

الأطفال يف ال�سجون من اأجل متكني ال�سجينات مـن املـ�ساركة يف 

الأنـ�سطة الـتي تنظم يف ال�سجن.

تبذل جهود خا�سة لتوفري برامج تالئم احلوامل والأمهـات املر�سـعات . 3

والنـ�ساء اللـواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�سجن.

تبذل جهود خا�سة لتوفري خدمات تالئم ال�سجينات اللـواتي يحـتجن . 4

اللواتي تعر�سن لعتداءات  ال�سجينات  اإىل دعـم نفـ�سي، ول�سيما 

ج�سدية اأو نف�سية اأو جن�سية.
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3- العالقات الجتماعية والرعاية بعد ال�سجن 

)تكملة للقواعد 79 اإىل 81 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

القاعدة 43 

تـ�سجع �سـلطات الـ�سجن، وتيـ�رش اأي�سا حيثما اأمكنها ذلـك، زيارات الـ�سجينات 

باعتبارهـا �رشطا اأ�سا�سيا مهما ل�سمان عافيتهن العقلية واإعادة اإدماجهن يف املجتمع.

 القاعدة 44 

بالنظر اإىل تعر�ص ال�سجينات اأكرث مـن غريهـن للعنـف العـائلي،  يجـب 

ا�ستـ�سار تهن علـى النحـو املالئم ب�ساأن الأ�سخا�ص،  مبن فيهم اأفراد اأ�رشهن، 

الذين ي�سمح لهم بزيارتهن.

 القاعدة 45

الإجـازات  قبيـل  مـن  خيـارات،  للـ�سجينات  ال�سجن  �سلطات  تتيح   

املنــزلية والـ�سجون املفتوحـة ودور التاأهيل والربامج واخلدمات املجتمعية،  

اإىل اأق�سى حد ممكـن لتيـ�سري انتقـالهن مـن الـ�سجن اإىل احلرية وتقلي�ص 

اإمكانية و�سمهن واإعادة توا�سلهن مع اأ�رشهن يف اأقرب مرحلة ممكنة.

 القاعدة 46 

مبراقبة  املعنية  الدوائر  مع  بالتعاون  تعمل،  اأن  ال�سجن  �سلطات  على 

ال�سلوك و/اأو الـدوائر املعنيـة بتقدمي خدمات الرعاية الجتماعية وجماعـات 

�ساملة  برامج  اإعداد  علـى  احلكوميـة،  غـري  واملنظمـات  املحلـي  املجتمـع 

لإعادة اإدماج ال�سجينات قبل اإطالق �رشاحهن وبعده وتنفيذها، مبا يكفـل 

اأخذ الحتياجات اخلا�سة للن�ساء يف العتبار.

 القاعدة 47 

اإىل  ويحـتجن  �ســراحهن  يطلـق  اللـواتي  للــ�سجينات  اإ�سـايف  دعـم  يقـدم 

مـ�ساعدة نفـ�سية وطبيـة وقانونية وعمليـة لـ�سمان النجـاح يف اإعـادة اإدمـاجهن 

يف املجتمـع، بالتعـاون مـع الـدوائر املعنيـة بتقدمي اخلدمات يف املجتمع املحلي.
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والأمهات اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�سجن املر�سعات  والأمهات  احلوامل   -  4

 )تكملة للقاعدة 23 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

 القاعدة 48

تتلقى الـ�سجينات احلوامـل اأو املر�سـعات توجيهـات بـ�ساأن �سـحتهن . 1

ويراقبه  يعده  برنامج  اإطار  يف  بهن  اخلا�ص  الغـذائي  والنظـام 

اأخ�سائي �سـحي موؤهـل. وتـوؤمن اأغذيـة كافيـة ووفـق جدول زمـني 

بانتظـام  التمـارين  ممار�سـة  وفـر�ص  �سـحية  بيئـة  وتـوفر  منا�سـب 

للحوامـل والر�سـع والأطفال والأمهات املر�سعات جمانا.

ل يجوز ثـني الـ�سجينات عـن اإر�سـاع اأطفـالهن مـا مل تكـن ثمـة . 2

اأ�سـباب �سـحية خا�سـة تقت�سي ذلك.

تـدرج يف بـرامج العـالج الحتياجـات الطبيـة والتغذويـة للـ�سجينات . 3

اأطفالهن يف  يرافقهن  اأن  دون  حديثا،  مواليدهن  و�سـعن  اللـواتي 

ال�سجن. القاعدة 49 تتخذ القرارات فيما يتعلق ب ال�سماح لالأطفال 

بالبقاء مع اأمهاتهم يف ال�سجن مبا يراعي يف املقـام الأول م�سلحة 

ال�سجن  يف  اأمهاتهم  يرافقون  الذين  الأطفال  يعامل  ول  الطفل. 

اإطالقا ك�سجناء.

 القاعدة 50 

يتاح لل�سجينات اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�سجن اأق�سى ما ميكن 

من الفر�ص لقـ�ساء الوقـت مع اأطفالهن. 

القاعدة 51 

الذين . 1 لالأطفال  متوا�سل  ب�سكل  ال�سحية  الرعاية  خدمات  توفر 

ر�ســد  اأخــ�سائيون  ويتــوىل  الــ�سجن  يف  اأمهـاتهم  مع  يعي�سون 

منــوهم، بالتعــاون مــع الــدوائر املعنيــة بتقــدمي اخلــدمات ال�سحية 

املجتمعية.

الــتي . 2 للبيئــة  تكــون  مــا  اأقــرب  بيئــة  الأطفــال يف  تربيــة  يجــب 

ينــ�ساأ فيهــا الأطفــال خارج ال�سجن.



327

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

القاعدة 52 

اإىل . 1 ا�ستنادا  اأمه  عن  الطفل  بف�سل  يتعلق  فيما  القرارات  تتخذ 

تقييمات خا�سـة بكـل حالـة علـى حدة وتراعى فيها يف املقام الأول 

م�سلحة الطفل، يف اإطار   القوانني الوطنية ذات ال�سلة باملو�سوع.

نحــو . 2 علــى  للــ�سجن  الطفــل  مــ�ساألة مغــادرة  تعامــل  اأن  يجــب 

يراعــي مــ�ساعر الطفــل ول يـ�سمح بهـا اإل عنــدما حتـدد ترتيبـات 

تكفــل لــه رعايـة بديلــة، وبعـد التـ�ساور، يف حالــة ال�سجينات من 

الرعايا الأجانب، مع امل�سوؤولني القن�سليني.

بعـد فـ�سل الأطفـال عـن اأمهـاتهم واإحلـاقهم باأ�سـر هم اأو باأقـارب . 3

لهـم اأو تـاأمني رعايـة اأخرى بديلة لهم، يتاح لل�سجينات اأقـ�سى مـا 

ميكـن مـن الفـر�ص والتـ�سهيالت للقـاء اأطفـاله ن، عندما يكون ذلك 

حتقيقا مل�سلحة الطفل ول مي�ص ال�سالمة العامة.

الأجنبيات ال�سجينات   -  4

 )تكملة للقاعدة 38 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

 القاعدة 53

عند وجود اتفاقات ثنائية اأو اتفاقـات متعـددة الأطراف ذات �سـلة . 1

باملو�سـوع، ينظـر يف نقل ال�سجينات الأجنبيات غري املقيمات يف 

الدولـة الـتي �سـجن فيهـا اإىل اأوطـانهن، وبخا�سـة اإذا كان لهن يف 

اأوطانهن اأطفال، يف اأقرب وقت ممكن خـالل فتـرة �سـجنهن، بعـد 

علم  عن  ذلك  على  موافقتها  اأو  بنقلها  طلبا  املعنية  املـراأة  تقـدمي 

وبينة.

عندما يتعني اأن يخرج من ال�سجن طفل يعي�ص مع �سجينة اأجنبية . 2

غري مقيمـة يف الدولـة التي �سجنت فيها، ينظر يف اإعادة الطفل اإىل 

وطنه، مراعاة مل�سلحة الطفل وبالت�ساور مع اأمه.
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الأ�سلية  ال�سعوب  ون�ساء  الأقليات  ن�ساء   -  5

القاعدة 54 

يجب على �سلطات ال�سجن اأن تدرك اأن لل�سجينات اللواتي لهن خلفيـات 

اأ�سكال  يـواجهن  قـد  نهـن  واأ  احتياجات متباينة  دينيـة وثقافيـة خمتلفـة 

متعـددة مـن التمييـز اإذا مـا اأردن ال�سـتفادة مـن الـربامج واخلـدمات الـتي 

اأن  الـ�سجن  �سـلطات  علـى  لـذا  الثقافيـة.  والأبعـاد  اجلـن�ص  نـوع  تراعـي 

بالتـ�ساور مـع  لتلبيـة هــذه الحتياجـات،  �سـاملة  بـرامج وخـدمات  تقـدم 

الـ�سجينات اأنفـ�سهن واجلماعات املعنية. القاعدة 55 تـ�ستعر�ص اخلــدمات 

الـتي تقــدم للــ�سجينات قبـل اإطــالق �ســراحهن وبعـده لكفالــة مالءمتــها 

اإىل  ينـتمني  اللـواتي  ال�سعوب الأ�سلية وللـ�سجينات  لل�سجينات من ن�ساء 

مع  بالت�ساور  منها،  ا�ستفادتهن  و�سمان  معينة  وعرقيـة  اإثنيـة  جماعـات 

اجلماعات املعنية.

 باء - املوقوفات اأو املحتجزات رهن املحاكمة 

)تكملة للقواعد 84 اإىل 93 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء(

 القاعدة 56 

على ال�سلطات املعنية اأن ت�سلم باأن النـ�ساء يتعر�سـن بـ�سكل خـا�ص لـ�سوء 

املعاملـة خـالل فتـرة احتجازهن رهن املحاكمة وتتخذ تدابري مالئمـة يف اإطار   

النـ�ساء خـالل هـذه  العمليـة لـ�سمان �سـالمة هـوؤلء  �سيا�سـاتها وممار�سـاتها 

الفتـرة.  )انظـر اأي�سا القاعـدة 58 اأدنـاه فيمـا يتعلـق ببـدائل الحتجاز رهن 

املحاكمة (.

ثالثا - التدابري غري الحتجازية 

القاعدة 57 

للت�سدي  مالئمــة  اأ�ساليب  و�سـع  طوكيو يف  قواعد  باأحكام  يــ�سرت�سد 

حلـالت املجرمات وتطبيقها. وتو�سع يف اإطار النظم القانونية للدول الأع�ساء 
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خيارات تراعي نـوع اجلـن�ص بـ�ساأن تدابري اإحالة املجرمات اإىل برامج اإ�سالح 

خارج نطاق نظـام العدالـة اجلنائيـة وبـدائل الحتجـاز رهن املحاكمة واإ�سدار 

اإيذاء يف  مـن  املجرمـات  مـن  العديـد  لـه  تعـر�ص  مـا  مراعـاة  مع  الأحكام، 

ال�سابق وم�سوؤوليتهن عن توفري الرعاية.

القاعدة 58

تفــ�سل  قواعــد طوكيــو، ل  مــن  القاعــدة 3-2  اأحكام  مراعــاة  مــع   

املجرمــات عــن اأ�ســرهن وجمتمعاتهن املحلية دون اإيالء العتبار الواجـب 

مـع  للتعامل  بديلة  اأ�سـاليب  وتطبـق  الأ�سـرية.  وروابطهـن  خللفيـاتهن 

النـ�ساء اللـواتي يـرتكنب جـرائم، مـن قبيـل تـدابري اإحالـة املجرمـات اإىل بـرامج 

اإ�سالح خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية وبدائل الحتجاز رهن املحاكمـة 

واإ�سـدار الأحكام، حيثما كان ذلك مالئما وممكنا.

 القاعدة 59 

ت�ستخدم بوجه عام و�سائل احلماية غري الحتجازيـة، علـى �سـبيل املثـال 

يف مراكـز الإيـواء الـتي تديرها هيئات م�ستقلة اأو منظمات غـري حكوميـة اأو 

دوائـر اأخـرى تعـنى باخلـدمات املجتمعيـة،  حلمايـة النـ�ساء اللـواتي يحـتجن 

اإىل هـذه احلمايـة. ول تطبـق التـدابري املوؤقتـة الـتي تـ�ستمل علـى احتجاز 

امراأة لغر�ص حمايتها اإل عند ال�رشورة وبناء على طلب �رشيح من املـراأة 

املعنيـة، ويـتم ذلك يف جميع احلالت حتت اإ�رشاف ال�سلطات الق�سائية اأو 

غريها من ال�سلطات املختـ�سة. ول يتوا�سل تطبيق هذه التدابري الوقائية 

�سد اإرادة املراأة املعنية.

القاعدة 60 

اأجل  من  املجرمات  حالة  تنا�سب  بدائل  لإيجاد  مالئمة  موارد  تتاح 

لأكثـر  للتـ�سدي  املتخـذة  الإجراءات  مع  الحتجازيـة  غـري  التدابري  دمج 

املـ�ساكل �سـيوعا الـتي جتعـل النـ�ساء حتـت طائلـة نظـام العدالة اجلنائيـة.  

اإىل  املـ�سورة  وتقـدمي  عالجيـة  دورات  تنظـيم  البـدائل  تلـك  تـ�سمل  وقـد 

النـ�ساء �سحايا العنف العائلي والعتداء اجلن�سي وتقدمي العالج املنا�سب 
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اإىل النـ�ساء اللـواتي يعـانني مـن اإعاقة عقلية وتوفري برامج تعليمية وتدريبية 

لتح�سني فـر�ص تـوظيفهن. وتاأخذ هذه الـربامج يف العتبار �رشورة توفري 

الرعاية لالأطفال واخلدمات املخ�س�سة للن�ساء دون غريهن.

القاعدة 61 

املجرمـات،  �سد  اأحكاما  اإ�سدارها  عند  املحاكم،  تتمتع  اأن  يجب 

من  للحكم  املخففة  العوامل  يف  النظر  مـن  متكنـها  الـتي  بالـ�سالحيات 

قبيل عـدم وجـود �سـجل جنـائي وعـدم خطـورة الـ�سلوك الإجرامي ن�سبيا 

امللقـاة علـى عـاتق  الرعايـة  الـ�سلوك، يف �سـوء مـ�سوؤوليات  وطبيعة هـذا 

النـ�ساء املعنيات واخللفيات املعتادة.

القاعدة 62 

يجـب حتـ�سني اإمكانيـة تـوفري بـرامج خم�سـ�سة للنـ�ساء يف املجتمـع 

وتاأثري  اجلن�ص  نوع  فيها  يراعى  املخدرات  تعـاطي  مـن  لعالجهـن  املحلـي 

اأجل  العالج، من  النـ�ساء مـن هـذا  ا�ستفادة  واإمكانية  النف�سية  ال�سدمات 

منعهن مـن ارتكـاب اجلـرائم ولأغـرا�ص اإحالتـهن اإىل بـرامج اإ�سـالح خـارج 

نطاق نظام العدالة اجلنائية واإ�سدار اأحكام بديلة �سدهن.

لإ�سدار الأحكام  الالحقة  التدابري   -  1

القاعدة 63 

واحتياجاتهن  الرعاية  توفري  عن  ال�سجينات  م�سوؤولية  توؤخذ  اأن  يجب 

يف  العتبار  بعني  املجتمع  يف  الإدماج  باإعـادة  يتعلـق  فيمـا  اخلا�سـة 

القرارات املتعلقة بالإفراج امل�رشوط املبكر.

 2 - احلوامل والن�ساء اللواتي يعلن اأطفال

 القاعدة 64 

يف�سل، حيثما يكون ممكنا ومالئما، اإ�سدار اأحكام غـري احتجازية بحق 

احلوامل والن�ساء اللواتي يعلن اأطفال، وينظر يف اإ�سـدار اأحكام احتجازيـة يف 
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احلالت الـتي تعتـرب فيهـا اجلرمية املرتكبة خطرية اأو عنيفة اأو يف احلـالت 

اأو  الطفل  مـ�سلحة  مراعــاة  وبعـد  مـ�ستمرا،  املـراأة خطـرا  فيهـا  تـ�سكل  الـتي 

الأطفال مع كفالة و�سع ترتيبات مالئمــة لتوفري الرعايـة لهوؤلء الأطفال.

القا�سرات. املجرمات   -  3

 القاعدة 65 

يجب قدر الإمكان جتنب اإيداع الأطفال الذين يخالفون القانون ال�سجن. 

ويجب مراعـاة �سـعف املجرمات القا�رشات ب�سبب نوع اجلن�ص عند اتخاذ 

قرارات ب�ساأنهن.

 4 - الن�ساء الأجنبيات 

القاعدة 66 

املتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  علــى  للتــ�سديق  اجلهــود  قــ�سارى  تبــذل 

ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب 26 الوطنية وبروتوكـول منـع وقمـع الجتـار 

املكمل  عليه   27 واملعاقبـة  والأطفـال،  النـ�ساء  وبخا�سـة  بالأ�سخا�ص، 

اأجـل  لتفاقيـة الأمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة مـن 

لـ�سحايا  القـ�سوى  احلمايـة  يـوفر  مبـا  تـام  نحـو  علـى  همـا  اأحكام  تنفيـذ 

الجتـار بغيـة جتنـب الإيذاء غـري املبا�رش للعديد من الن�ساء الأجنبيات.

 رابعا - اإجراء البحوث واإعداد اخلطط والتقييم والتوعية

 1 - اإجراء  البحوث واإعداد اخلطط والتقييم

 القاعدة 67 

تبـذل اجلهـود لتنظـيم وتـ�سجيع اإجراء  بحـوث �سـاملة تركـز علـى النتـائج 

الوقـوع  اإىل  الـتي تـدفعهن  الن�ساء والأ�سـباب  الـتي ترتكبها  بـ�ساأن اجلـرائم 

حتـت طائلـة العدالـة اجلنائيـة والأثـر الـذي يرتتب على الوجود يف و�سـط 

اإجرامـي والـ�سجن يف النـ�ساء و بـ�ساأن اخلـ�سائ�ص الـتي تتـ�سم بهـا املجرمـات 



332

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

والـربامج الـتي تـ�سمم للحـد مـن اإمكانيـة معـاودة النـ�ساء ارتكـاب اجلـرم،  

كاأ�سـا�ص لإعداد اخلطط وو�سع الربامج وال�سيا�سات علـى نحـو فعـال لتلبيـة 

الحتياجـات املتعلقـة باإعـادة اإدماج املجرمات يف املجتمع.

القاعدة 68 تبذل اجلهود لتنظيم وت�سجيع البحوث ب�ساأن عـدد الأطفـال 

الـذين يتـ�رشرون بـ�سبب خـ�سوع اأمهاتهم لنظام العدالة اجلنائية وحب�سهن 

بوجه خا�ص وما يرتتب على ذلك من اأثر يف الأطفال، من اأجل امل�ساهمة 

يف و�سع ال�سيا�سات والربامج مع مراعاة م�سلحة الطفل يف املقام الأول. 

 القاعدة 69 

وامل�ساكل  با�ستعرا�ص الجتاهات  للقيام على نحو دوري  تبذل اجلهود 

والعوامل املرتبطة بـ�سلوك املراأة الإجرامي ومدى فعالية تلبيـة الحتياجـات 

اإدمـاج املجرمـات واأطفـالهن يف املجتمـع وتقييمهـا ونـ�رش  باإعـادة  املتعلقـة 

املعلومـات عـن ذلـك، مـن اأجـل احلـد مـن و�سـمهن وو�سـم اأطفـالهن والأثر 

ال�سلبي الذي يلحق بهم من جراء خ�سوع هوؤلء الن�ساء لنظام العدالة اجلنائية.

التدريب وتوفري  املعلومات  وتبادل  التوعية   -  2

 القاعدة 70

جتعـل . 1 الـتي  بالأ�سـباب  واجلمهـور  الإعالم  و�سائل  توعية  يجب   

النـ�ساء حتـت طائلـة نظـام العدالة اجلنائية و باأجنع ال�سبل الكفيلة 

بالت�سدي لذلك، مـن اأجـل اإتاحـة اإمكانيـة اإعـادة اإدمـاج الن�ساء يف 

املجتمع، مع مراعاة م�سلحة الطفل يف املقام الأول. 

يجب اأن ت�سمل ال�سيا�سات التي ترمي اإىل حتـ�سني النتـائج املتوخـاة . 2

وزيـادة  للمجرمات  للت�سدي  اجلنائية  العدالة  نظـام  اإجراءات  مـن 

البحـوث والأمثلة ب�ساأن  النـ�ساء واأطفـالهن نـ�رش وتعمـيم  اإنـ�ساف 

املمار�سات اجليدة يف هذا املجال.

تـزود و�سـائل الإعالم واجلمهـور واجلهـات الـتي تتحمـل مـ�سوؤولية . 3

نحو  على  واملجرمات  بال�سجينات  املتعلقة  املـ�سائل  يف  مهنيـة 
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القواعد  بهذه  املـ�سمولة  املـ�سائل  عـن  وقائعيـة  مبعلومـات  منـتظم 

وعن تنفيذها. 4 - تعـد وتنفـذ بـرامج تدريبيـة للمـ�سوؤولني املعنـيني 

نتـائج  بـ�ساأن  و  القواعـد  هـذه  بـ�ساأن  اجلنائيـة  العدالـة  نظـام  يف 

البحـوث مـن اأجـل توعيتـهم بالأحكام الـواردة فيهـا وتـ�سجيع هم 

علـى العمل بها.
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امليثاق العربي حلقوق الإن�سان

)مقتطفات(

مادة 8

يحظر تعذيب اأي �سخ�ص بدنيًا اأو نف�سيًا اأو معاملته معاملة قا�سية . 1

اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة اأو غري اإن�سانية.

هذه . 2 من  لوليتها  خا�سع  �سخ�ص  كل  طرف  دولة  كل  حتمي 

هذه  ممار�سة  وتعد  ذلك  ملنع  الفعالة  التدابري  وتتخذ  املمار�سات، 

الت�رشفات اأو الإ�سهام فيها جرمية يعاقب عليها ل ت�سقط بالتقادم. 

كما ت�سمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين اإن�ساف من يتعر�ص 

للتعذيب ومتتعه بحق رد العتبار والتعوي�ص.

مادة 9

ل يجوز اإجراء جتارب طبية اأو علمية على اأي �سخ�ص اأو ا�ستغالل اأع�سائه 

من دون ر�سائه احلر واإدراكه الكامل للم�ساعفات التي قد تنجم عنها، مع 

مراعاة ال�سوابط والقواعد الأخالقية والإن�سانية واملهنية والتقيد بالإجراءات 

الطبية الكفيلة ب�سمان �سالمته ال�سخ�سية وفقا للت�رشيعات النافذة يف كل 

دولة طرف. ول يجوز باأي حال من الأحوال الجتار بالأع�ساء الب�رشية.

مادة 10

يحظر الرق والجتار بالأفراد يف جميع �سورهما ويعاقب على ذلك، 

ول يجوز باأي حال من الأحوال ال�سرتقاق وال�ستعباد.

 حتظر ال�سخرة والجتار بالأفراد من اجل الدعارة اأو ال�ستغالل اجلن�سي 

اأو ا�ستغالل دعارة الغري اأو اأي �سكل اآخر اأو ا�ستغالل الأطفال يف النزاعات 

امل�سلحة.
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مادة 11

جميع الأ�سخا�ص مت�ساوون اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحمايته 

من دون متييز.

مادة 12

الأطراف  الدول  وت�سمن  الق�ساء.  اأمام  مت�ساوون  الأ�سخا�ص  جميع 

ا�ستقالل الق�ساء وحماية الق�ساة من اأي تدخل اأو �سغوط اأو تهديدات، كما 

ت�سمن حق التقا�سي بدرجاته لكل �سخ�ص خا�سع لوليتها.

مادة 13

كافية  �سمانات  فيها  تتوافر  عادلة  حماكمة  يف  احلق  �سخ�ص  لكل 

وجتريها حمكمة خمت�سة وم�ستقلة ونزيهة ومن�ساأة �سابقا بحكم القانون. 

اأو  حقوقه  يف  للبت  اأو  اإليه  توجه  جزائية  تهمة  اأية  مواجهة  يف  وذلك 

التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغري القادرين ماليًا الإعانة العدلية للدفاع 

عن حقوقهم.

تكون املحاكمة علنية اإل يف حالت ا�ستثنائية تقت�سيها م�سلحة العدالة 

يف جمتمع يحرتم احلريات وحقوق الإن�سان.

مادة 14

يجوز  ول  �سخ�سه،  على  الأمان  ويف  احلرية  احلق يف  �سخ�ص  لكل 

توقيفه اأو تفتي�سه اأو اعتقاله تع�سفا وبغري �سند قانوين.

ل يجوز حرمان اأي �سخ�ص من حريته اإل لالأ�سباب والأحوال التي ين�ص 

عليها القانون �سلفًا وطبقًا لالإجراء املقرر فيه.

 يجب اإبالغ كل �سخ�ص يتم توقيفه بلغة يفهمها باأ�سباب ذلك التوقيف 

لدى وقوعه كما يجب اإخطاره فوراً بالتهمة اأو التهم املوجهة اإليه وله احلق 

يف الت�سال بذويه.

الطلب يف  حق  العتقال  اأو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  �سخ�ص  لكل 

العر�ص على الفح�ص الطبي ويجب اإبالغه بذلك.
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املوظفني  احد  اأو  الق�ساة  احد  اأمام  بتهمة جزائية  املعتقل  اأو  املوقوف  يقدم 

املخولني قانونا مبا�رشة وظائف ق�سائية، ويجب اأن يحاكم خالل مهلة معقولة اأو 

يفرج عنه. وميكن اأن يكون الإفراج عنه اإذا كان توقيفه اأو اعتقاله غري قانوين.

اإىل  الرجوع  حق  العتقال  اأو  بالتوقيف  حريته  من  حرم  �سخ�ص  لكل 

اإبطاء يف قانونية ذلك وتاأمر بالإفراج  حمكمة خمت�سة تف�سل من دون 

عنه اإذا كان توقيفه اأو اعتقاله غري قانوين.

لكل �سخ�ص كان �سحية توقيف اأو اعتقال تع�سفي اأو غري قانوين احلق 

يف احل�سول على التعوي�ص.

مادة 15

ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص ت�رشيعي �سابق، ويطبق يف جميع الأحوال 

القانون الأ�سلح للمتهم.

مادة 16

اأن  للقانون، على  وفقا  بات  اإدانته بحكم  تثبت  بريء حتى  كل متهم 

يتمتع خالل اإجراءات التحقيق واملحاكمة بال�سمانات الآتية:

• اإخطاره فورا وبالتف�سيل وبلغة يفهمها بالتهم املوجهة اإليه.	

• له 	 وال�سماح  دفاعه  لإعداد  الكافية  والت�سهيالت  الوقت  اإعطاوؤه 

بالت�سال بذويه.

• حقه يف اأن يحاكم ح�سوريا اأمام قا�سيه الطبيعي وحقه يف الدفاع 	

به  ويت�سل  بنف�سه  يختاره  حمام  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا  نف�سه  عن 

بحرية ويف �رشية.

• القيام 	 عليه  تعذر  اإذا  عنه  يدافع  ال�ستعانة جمانًا مبحام  حقه يف 

بذلك بنف�سه اأو اإذا اقت�ست م�سلحة العدالة ذلك، وحقه اإذا كان ل 

يفهم اأو ل يتكلم لغة املحكمة يف ال�ستعانة مبرتجم من دون مقابل.

• حقه يف اأن يناق�ص �سهود التهام بنف�سه اأو بوا�سطة دفاعه، وحقه يف 	

ا�ستح�سار �سهود النفي بال�رشوط املطبقة يف ا�ستح�سار �سهود التهام.
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• حقه يف األ يجرب على ال�سهادة �سد نف�سه اأو اأن يعرتف بالذنب.	

• حقه اإذا اأدين بارتكاب جرمية يف الطعن وفقًا للقانون اأمام درجة ق�سائية 	

اأعلى.

• ويف جميع الأحوال للمتهم احلق يف اأن حترتم �سالمته ال�سخ�سية 	

وحياته اخلا�سة.

مادة 17

تكفل كل دولة طرف بوجه خا�ص للطفل املعر�ص لالأخطار اأو اجلانح 

الذي تعلقت به تهمة، احلق يف نظام ق�سائي خا�ص بالأحداث يف جميع 

اأطوار التتبع واملحاكمة وتنفيذ الأحكام، ويف معاملة خا�سة تتفق مع �سنه 

وت�سون كرامته وتي�رش تاأهيله واإعادة اإدماجه وقيامه بدور بناء يف املجتمع.

مادة 18

ل يجوز حب�ص �سخ�ص ثبت ق�سائيًا اإع�ساره عن الوفاء بدين ناجت عن 

التزام تعاقدي.

مادة 19

ل يجوز حماكمة �سخ�ص عن اجلرم نف�سه مرتني. وملن تتخذ �سده هذه 

الإجراءات اأن يطعن يف �رشعيتها ويطلب الإفراج عنه.

عن  التعوي�ص  يف  احلق  بات  حكم  مبوجب  براءته  ثبتت  متهم  لكل 

الأ�رشار التي حلقت به.

مادة 20

 يعامل جميع الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية حترتم 

الكرامة املتاأ�سلة يف الإن�سان.

• كونهم 	 مع  تتفق  معاملة  ويعاملون  املدانني  املتهمون عن  يف�سل   

غري مدانني.

• يراعى يف نظام ال�سجون اأن يهدف اإىل اإ�سالح امل�سجونني واإعادة 	

تاأهيلهم اجتماعيا.
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امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب 

)مقتطفات(

اجلزء الثاين: تدابري احلماية

الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب

املادة 30

تن�ساأ يف اإطار منظمة الوحدة الأفريقية جلنة اأفريقية حلقوق الإن�سان 

النهو�ص  اأجل  من  وذلك  »اللجنة«  با�سم  يلي  فيما  اإليها  ي�سار  وال�سعوب 

بحقوق الإن�سان وال�سعوب يف اأفريقيا وحمايتها.

املادة 31

1. تتكون اللجنة من اأحد ع�رش ع�سوا يتم اختيارهم من بني ال�سخ�سيات 

الإفريقية التي تتحلى باأعلى قدر من الحرتام وم�سهود لها ب�سمو الأخالق 

وال�سعوب  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  بالكفاأة  وتتمتع  واحليدة  والنزاهة 

مع �رشورة الهتمام بخا�سة با�سرتاك الأ�سخا�ص ذوي اخلربة يف جمال 

القانون.

2. ي�سرتك اأع�ساء اللجنة فيها ب�سفتهم ال�سخ�سية.

املادة 32

ل يجوز اأن ت�سم اللجنة اأكرث من ع�سو من نف�ص الدولة.

املادة 33

ينتخب موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات اأع�ساء اللجنة عن طريق القرتاع 

ال�رشي من بني قائمة مر�سحني من قبل الدول الأطراف يف هذا امليثاق.

املادة 34
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اأكرث من �سخ�سني،  تر�سح  اأن  امليثاق  ل يجوز لأي دولة طرف يف هذا 

وينبغي اأن يكون املر�سحون من رعايا الدول الأطراف يف هذا امليثاق. وحينما 

تتقدم اإحدى الدول مبر�سحني اثنني يجب اأن يكون اأحدهما من غري مواطنيها.

املادة 35

1. يدعو الأمني العام ملنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف يف هذا 

امليثاق قبل اأربعة اأ�سهر علي الأقل من تاريخ اإجراء النتخابات اإيل التقدم 

مبر�سحيها لع�سوية اللجنة.

2. يعد الأمني العام ملنظمة الوحدة الأفريقية قائمة املر�سحني علي اأ�سا�ص 

الدول واحلكومات قبل �سهر علي  اإيل روؤ�ساء  الرتتيب الأبجدي ويرفعها 

الأقل من تاريخ اإجراء النتخابات.

املادة 36

اأن  علي  للتجديد  قابلة  �سنوات  �ست  ملدة  اللجنة  اأع�ساء  انتخاب  يتم 

تنتهي فرتة عمل اأربعة من الأع�ساء املنتخبني يف النتخابات الأويل بعد 

عامني وتنتهي فرتة عمل ثالثة اآخرين يف نهاية اأربع �سنوات.

املادة 37

الأفريقية  الوحدة  منظمة  وحكومات  دول  روؤ�ساء  موؤمتر  رئي�ص  يجري 

اإليهم يف  امل�سار  الأع�ساء  اأ�سماء  القرعة لتحديد  عقب النتخابات مبا�رشة 

املادة 36.

املادة 38

يتعهد اأع�ساء اللجنة ر�سميا بعد انتخابهم باأداء واجباتهم علي الوجه 

الأكمل باإخال�ص وحيدة.

املادة 39

يف حالة وفاة اأو ا�ستقالة اأحد اأع�ساء اللجنة يقوم رئي�ص اللجنة علي . 1

الفور باإبالغ الأمني العام ملنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن املن�سب 

ال�ساغر اعتبارا من تاريخ الوفاة اأو تاريخ �رشيان مفعول ال�ستقالة.
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اأحد . 2 توقف  علي  باللجنة  الآخرين  الأع�ساء  راأي  اإجماع  حالة  يف 

الأع�ساء عن اأداء واجباته لأي �سبب غري الغياب املوؤقت، يتعني علي 

رئي�ص اللجنة اأن يبلغ ذلك اإيل الأمني العام ملنظمة الوحدة الإفريقية 

الذي يعلن اأن املقعد �ساغر.

الدول . 3 روؤ�ساء  موؤمتر  ي�ستبدل  الذكر  �سالفتي  احلالتني  كلتا  يف 

واحلكومات الع�سو الذي �سار مقعده �ساغرا للفرتة الباقية من مدة 

عمله ما مل تكن هذه الفرتة اأقل من �ستة �سهور.

املادة 40

يبقي كل ع�سو باللجنة يف من�سبه اإيل تاريخ تويل خلفه ملهامه.

املادة 41

يتوىل الأمني العام ملنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعني اأمني اللجنة، ويوفر 

كذلك العاملني واخلدمات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام مبهامها بفاعلية. 

وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملني والو�سائل واخلدمات.

املادة 42

1. تنتخب اللجنة ورئي�سها ونائبه ملدة عامني قابلة للتجديد.

2. ت�سع اللجنة نظامها الداخلي.

3. يتكون الن�ساب القانوين من �سبعة اأع�ساء.

4. عند تعادل الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�ص.

اجتماعات  ح�سور  الأفريقية  الوحدة  ملنظمة  العام  لالأمني  يجوز  ل   .5

اللجنة، ول ي�سرتك يف مداولتها ول يف الت�سويت. علي اأنه يجوز لرئي�ص 

اللجنة دعوته اإيل اأخذ الكلمة اأمامها.

املادة 43

يتمتع اأع�ساء اللجنة خالل مبا�رشتهم مهامهم بالمتيازات واحل�سانات 

اخلا�سة  الإفريقية  الوحدة  منظمة  اتفاقية  مبوجب  املمنوحة  الدبلوما�سية 

بالمتيازات واحل�سانات الدبلوما�سية.
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املادة 44

تدرج مكافاآت وا�ستحقاقات اأع�ساء اللجنة يف امليزانية العادية ملنظمة 

الوحدة الإفريقية.

الباب الثاين: اخت�سا�سات اللجنة

املادة 45

تقوم اللجنة مبا يلي:

1. النهو�ص بحقوق الإن�سان وال�سعوب، وبخا�سة:

اأ- جتميع الوثائق واإجراء الدرا�سات والبحوث حول امل�ساكل الإفريقية يف 

جمال حقوق الإن�سان وال�سعوب وتنظيم الندوات واحللقات الدرا�سية 

وال�سعوب  الوطنية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع  املعلومات  ون�رش  واملوؤمترات 

وتقدمي امل�سورة ورفع التو�سيات اإيل احلكومات عند ال�رشورة.

ب- �سياغة وو�سع املبادئ والقـواعد التي تهـدف اإيل حل امل�سـاكل القانونية 

الأ�سا�سية  واحلريات  وال�سعوب  الإن�سان  بحقوق  بالتمتع  املتعلقة 

احلكومات قبل  من  الت�رشيعية  الن�سو�ص  ل�سن  اأ�سا�سا  تكون   لكي 

 الأفـريقية.

بالنهو�ص  املعنية  الدولية  اأو  الإفريقية  املوؤ�س�سات  �سائر  التعاون مع  ج- 

بحقوق الإن�سان وال�سعوب وحمايتها.

2. �سمان حماية حقوق الإن�سان وال�سعوب طبقا لل�رشوط الواردة يف 

هذا امليثاق.

3. تف�سري كافة الأحكام الواردة يف هذا امليثاق بناء علي طلب دولة 

طرف اأو اإحدى موؤ�س�سات منظمة الوحدة الأفريقية اأو منظمة تعرتف بها 

منظمة الوحدة الأفريقية.

4. القيام باأي مهام اأخري قد يوكلها اإليها موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات.
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الباب الثالث: اإجراء اللجنة

املادة 46

اأن  لها  اأن  كما  للتحقيق  مالئمة  و�سيلة  اأية  اإيل  تلجاأ  اأن  للجنة  يجوز 

ت�ستمع خا�سة اإيل الأمني العام اأو اإيل اأي �سخ�ص اآخر قادر علي تزويدها 

باملعلومات.

مرا�سالت الدول الأطراف يف هذا ال�ساأن

املادة 47

اإذا كانت لدي دولة طرف يف هذا امليثاق اأ�سباب معقولة لالعتقاد باأن 

دولة اأخري طرفا فيه قد انتهكت اأحكامه فاإن لها اأن تلفت نظرها كتابة 

لهذا النتهاك، وتوجه هذه الر�سالة اأي�سا اإيل الأمني العام ملنظمة الوحدة 

الأفريقية واإيل رئي�ص اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت اإليها الر�سالة اأن تقدم 

تو�سيحات اأو بيانات مكتوبة حول هذه امل�ساألة خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ ا�ستالمها للر�سالة علي اأن تت�سمن هذه التو�سيات والبيانات 

بقدر الإمكان بيانات عن القوانني واللوائح الإجرائية املطبقة اأو التي ميكن 

تطبيقها وكذلك عن و�سائل الإن�ساف التي مت ا�ستنفاذها بالفعل اأو التي 

ل تزال متاحة.

املادة 48

اإذا مل تتم خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ تلقي الر�سالة الأ�سلية من جانب 

الدولة املوجهة اإليها ت�سوية الق�سية علي نحو مر�ص لكال الطرفني املعنيني 

الدولتني  من  لكل  يحق  اآخر،  اإجراء  اأي  اأو  الثنائية  املفاو�سات  عن طريق 

الأخرى  الدولة  واإخطار  رئي�سها  باإبالغ  اللجنة  علي  الق�سية  هذه  عر�ص 

املعنية والأمني العام ملنظمة الوحدة الأفريقية.

املادة 49

مع مراعاة اأحكام املادة 47 يجوز لأي دولة طرف يف هذا امليثاق اإذا 

راأت اأن دولة اأخري طرفا فيه قد انتهكت اأحكامه اأن تخطر اللجنة مبا�رشة 
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بتوجيه ر�سالة اإيل رئي�سها والأمني العام ملنظمة الوحدة الأفريقية والدولة 

املعنية.

املادة 50

ل يجوز للجنة النظر يف اأي مو�سوع يعر�ص عليها اإل بعد التاأكد من 

ا�ستنفاذ كل و�سائل الإن�ساف الداخلية اإن وجدت ما مل يت�سح اأن اإجراءات 

النظر فيها قد طالت ملدة غري معقولة.

املادة 51

يجوز للجنة اأن تطلب من الدول الأطراف املعنية تزويدها باأية معلومة 

ذات �سلة باملو�سوع. يجوز للدول الأطراف اأن تكون ممثلة اأمام اللجنة عند 

بحثها للمو�سوع واأن تقدم مالحظات مكتوبة اأو �سفوية.

املادة 52

تتوىل اللجنة بعد ح�سولها علي املعلومات التي تراها �رشورية من الدول 

الأطراف املعنية اأو اأي م�سادر اأخري وبعد ا�ستنفاذ كافة الو�سائل املالئمة 

للتو�سل اإيل حل ودي قائم علي احرتام حقوق الإن�سان وال�سعوب، اإعداد 

تقرير ت�رشد فيه الوقائع والنتائج التي ا�ستخل�ستها، ويتم اإعداد هذا التقرير 

يف مدة معقولة من تاريخ الإخطار امل�سار اإليه يف املادة 48 ثم يحال اإيل 

الدول املعنية ويرفع اإيل موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات.

املادة 53

يجوز للجنة عند تقدمي تقريرها اإيل موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات اأن 

تطرح اأي تو�سيات تراها مفيدة.

املادة 54

تقدم اللجنة اإيل كل دورة عادية ملوؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات تقريرا 

حول اأن�سطتها.
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املرا�سالت الأخرى

املادة 55

يقوم اأمني اللجنة قبل انعقاد كل دورة بو�سع قائمة املرا�سالت الواردة 

من غري الدول الأطراف يف امليثاق ويقدمها اإيل اأع�ساء اللجنة الذين يجوز 

لهم طلب الطالع عليها والنظر فيها. وتنظر اللجنة يف هذه املرا�سالت بناء 

علي طلب الأغلبية املطلقة لأع�سائها.

املادة 56

تنظر اللجنة يف املرا�سالت الواردة املن�سو�ص عليها يف املادة 55 واملتعلقة 

بحقوق الإن�سان وال�سعوب اإذا ا�ستوفت وبال�رشورة ال�رشوط التالية:

اأن حتمل ا�سم مر�سلها حتى ولو طلب اإيل اللجنة عدم ذكر ا�سمه.. 1

اأن تكون متم�سية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية اأو مع هذا . 2

امليثاق.

اأن ل تت�سمن األفاظا نابية اأو م�سيئة اإيل الدولة املعنية اأو موؤ�س�ساتها . 3

اأو منظمة الوحدة الإفريقية.

الإعالم . 4 و�سائل  تبثها  التي  الأنباء  جتميع  علي  فقط  تقت�رش  األ 

اجلماهريية.

اأن تاأتي بعد ا�ستنفاد و�سائل الإن�ساف الداخلية اإن وجدت ما مل . 5

يت�سح للجنة اأن اإجراءات و�سائل الإن�ساف هذه قد طالت ب�سورة 

غري عادية.

اأن تقدم للجنة خالل فرتة زمنية معقولة من تاريخ ا�ستنفاد و�سائل . 6

الإن�ساف الداخلية اأو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر 

يف املو�سوع.

األ تتعلق بحالت متت ت�سويتها طبقا ملبادئ ميثاق الأمم املتحدة . 7

وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية واأحكام هذا امليثاق.
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املادة 57

يتعني علي رئي�ص اللجنة وقبل النظر يف جوهر املو�سوع اإخطار الدولة 

املعنية باأية مرا�سلة متعلقة بها.

املادة 58

اإذا ات�سح للجنة بعد مداولتها حول ر�سالة اأو اأكرث تتناول حالت . 1

بعينها يبدو اأنها تك�سف عن انتهاكات خطرية اأو جماعية حلقوق 

الدول  روؤ�ساء  موؤمتر  نظر  توجه  اأن  فعليها  وال�سعوب  الإن�سان 

واحلكومات اإيل هذه الأو�ساع.

ويف هذه احلالة ميكن ملوؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات اأن يطلب . 2

اإعداد درا�سة م�ستفي�سة عن هذه الأو�ساع واأن ترفع  من اللجنة 

تقريرا مف�سال يت�سمن النتائج والتو�سيات التي تو�سلت اإليها.

باحلالت . 3 واحلكومات  الدول  روؤ�ساء  موؤمتر  رئي�ص  اللجنة  تبلغ 

العاجلة التي تراها وميكنه اأن يطلب اإليها اإعداد درا�سة م�ستفي�سة.

املادة 59

يقرر . 1 الباب �رشية حتى  املتخذة يف نطاق هذا  التدابري  تظل كافة 

موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات خالف ذلك.

علي اأنه ميكن لرئي�ص اللجنة ن�رش هذا التقرير بناء علي قرار �سادر . 2

من موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات.

يقوم رئي�ص اللجنة بن�رش التقرير اخلا�ص باأن�سطتها بعد اأن ينظر فيه . 3

موؤمتر روؤ�ساء الدول واحلكومات.

الباب الرابع: املبادئ التي ميكن تطبيقها

املادة 60

وال�سعوب  الإن�سان  بحقوق  اخلا�ص  الدويل  بالقانون  اللجنة  ت�سرت�سد 

وبخا�سة بالأحكام الواردة يف خمتلف الوثائق الإفريقية املتعلقة بحقوق 
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الوحدة  الإن�سان وال�سعوب واأحكام ميثاق الأمم املتحدة وميثاق منظمة 

الأفريقية والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واأحكام �سائر الوثائق التي اأقرتها 

وال�سعوب،  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الإفريقية  والدول  املتحدة  الأمم 

التابعة  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  اأقرتها  التي  الوثائق  اأحكام خمتلف  وكذلك 

لالأمم املتحدة التي تتمتع الدول الأطراف يف هذا امليثاق بع�سويتها.

املادة 61

وتاأخذ اللجنة يف اعتبارها التفاقيات الدولية الأخرى �سواء العامة اأو 

اخلا�سة التي تر�سي قواعد اعرتفت بها �رشاحة الدول الأع�ساء يف منظمة 

الوحدة الإفريقية، واملمار�سات الإفريقية املطابقة للنوامي�ص الدولية املتعلقة 

بحقوق الإن�سان وال�سعوب، والعرف املقبول كقانون ب�سفة عامة، واملبادئ 

واأحكام  الفقه  وكذلك  الإفريقية،  الدول  بها  تعرتف  التي  للقانون  العامة 

الق�ساء باعتبارها و�سائل م�ساعدة لتحديد قواعد القانون.

املادة 62

تتعهد كل دولة طرف باأن تقدم كل �سنتني اعتبارا من تاريخ �رشيان 

مفعول هذا امليثاق تقريرا حول التدابري الت�رشيعية اأو التدابري الأخرى التي 

مت اتخاذها بهدف حتقيق احلقوق واحلريات التي يعرتف بها هذا امليثاق 

ويكفلها.

املادة 63

الوحدة . 1 منظمة  يف  الأع�ساء  للدول  مفتوحا  امليثاق  هذا  يكون 

الإفريقية للتوقيع والت�سديق اأو الن�سمام اإليه.

الأمني . 2 لدي  امليثاق  اإيل هذا  الن�سمام  اأو  الت�سديق  وثائق  تودع 

العام ملنظمة الوحدة الإفريقية.

ا�ستالم . 3 تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة  مرور  بعد  امليثاق  هذا  �رشيان  يبداأ 

ان�سمام  اأو  ت�سديق  وثائق  الإفريقية  الوحدة  ملنظمة  العام  الأمني 

الأغلبية املطلقة للدول الأع�ساء يف منظمة الوحدة الإفريقية.



 الق�سم الثاين : مناه�سة التعذيب يف الت�سريعات الوطنية

وال�سكوك الإقليمية الدولية





الت�سريع املغربي
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الد�ستور

الف�سل 22

ل يجوز امل�ص بال�سالمة اجل�سدية اأو املعنوية لأي �سخ�ص، يف اأي ظرف، 

ومن قبل اأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة.

ل يجوز لأحد اأن يعامل الغري، حتت اأي ذريعة، معاملة قا�سية اأو ل 

اإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية.

اأحد، جرمية يعاقب عليها  اأي  اأ�سكاله، ومن قبل  التعذيب بكافة  ممار�سة 

القانون.
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القانون اجلنائي 

الأفراد  اإزاء  �سلطتهم  ا�ستعمال  يف  املوظفني  �سطط  الثالث:  الفرع 

.
وممار�سة التعذيب

الف�سل 224

�سخ�ص  كل  اجلنائي،  الت�رشيع  اأحكام  تطبيق  عموميا، يف  موظفا  يعد 

كيفما كانت �سفته، يعهد اإليه، يف حدود معينة مببا�رشة وظيفة اأو مهمة ولو 

موؤقتة باأجر اأو بدون اأجر وي�ساهم بذلك يف خدمة الدولة، اأو امل�سالح العمومية 

اأو الهيئات البلدية، اأو املوؤ�س�سات العمومية اأو م�سلحة ذات نفع عام.

هذه  فاإن  ذلك  ومع  اجلرمية  ارتكاب  وقت  املوظف يف  �سفة  وتراعى 

له  �سهلت  التي  كانت هي  اإذا  انتهاء خدمته،  بعد  له  باقية  تعترب  ال�سفة 

ارتكاب اجلرمية اأو مكنته من تنفيذها.

الف�سل 225

كل قا�ص، اأو موظف عمومي، اأو اأحد رجال اأو مفو�سي ال�سلطة اأو القوة 

اأو يبا�رش بنف�سه عمال حتكميا، ما�سا باحلريات ال�سخ�سية  العمومية ياأمر 

اأو احلقوق الوطنية ملواطن اأو اأكرث يعاقب بالتجريد من احلقوق الوطنية. 

مادة  روؤ�سائه يف  اأمر �سادر من  على  بناء  ت�رشف  اأنه  اأثبت  اإذا  لكن 

بعذر  يتمتع  فاإنه  اخت�سا�سهم ويوجب عليه طاعتهم،  تدخل يف نطاق 

معف من العقاب، ويف هذه احلالة تطبق العقوبة على الرئي�ص الذي اأ�سدر 

الأمر وحده.

واإذا كان العمل التحكمي اأو امل�سا�ص باحلرية الفردية قد ارتكب اأو اأمر 

به لغر�ص ذاتي اأو بق�سد اإر�ساء اأهواء �سخ�سية، طبقت العقوبة املقررة يف 

الف�سول 436 اإىل 440.



353

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

الف�سل 226

تنتج عنها م�سوؤولية مدنية  الف�سل 225  املعاقب عليها يف  اجلنايات 

�سخ�سية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها م�سوؤولية الدولة مع احتفاظها 

باحلق يف الرجوع على اجلاين.

الف�سل 227

كل موظف عمومي، اأو اأحد رجال القوة العمومية، اأو مفو�سي ال�سلطة 

العامة املكلفني بال�رشطة الق�سائية اأو الإدارية، يرف�ص اأو يهمل ال�ستجابة 

لطلب وجه اإليه يرمي اإىل اإثبات حالة اعتقال حتكمي غري م�رشوع، �سواء 

يف الأمكنة اأو املحالت املخ�س�سة لالعتقال، اأو يف اأي مكان اآخر ومل يقدم 

دليال على اأنه قد اأبلغه اإىل ال�سلطة الرئا�سية، يعاقب بالتجريد من احلقوق 

الوطنية. 

الف�سل 228

كل م�رشف اأو حار�ص يف �سجن اأو يف مكان خم�س�ص لإقامة املعتقلني، 

من   653 للف�سل  طبقا  لذلك،  املربرة  القانونية  الوثائق  بدون  معتقال  ت�سلم 

اأو الأ�سخا�ص الذين  امل�سطرة اجلنائية، اأو رف�ص تقدمي املعتقل اإىل ال�سلطات 

لهم احلق يف روؤيته، طبقا لأحكام الف�سول 660 اإىل 662 من امل�سطرة اجلنائية، 

وذلك دون وجود اأمر من قا�سي التحقيق مبنع الت�سال باملعتقل، اأو رف�ص 

جلرمية  مرتكبا  يعد  عليها،  الطالع  يف  احلق  لهم  من  اإىل  �سجالته  تقدمي 

من  وغرامة  �سنتني  اإىل  اأ�سهر  �ستة  من  باحلب�ص  ويعاقب  التحكمي  العتقال 

مائتني اإىل خم�سمائة درهم.

الف�سل 229

كل ع�سو يف الهيئة الق�سائية، اأو اأحد �سباط ال�رشطة الق�سائية، يف 

غري حالت التلب�ص، يثري متابعة اأو ي�سدر اأو يوقع اأمرا من اأوامر التحقيق 

بح�سانة  يتمتع  �سخ�ص  �سد  احتياطي  باإجراء  اأمرا  يعطي  اأو  حكما،  اأو 

ق�سائية، وذلك قبل اأن يح�سل على رفع تلك احل�سانة بالطرق القانونية، 

يعاقب بالتجريد من احلقوق الوطنية.



354

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

الف�سل 230

كل قا�ص اأو موظف عمومي، اأو اأحد رجال اأو مفو�سي ال�سلطة العامة اأو 

القوة العمومية يدخل، بهذه ال�سفة، م�سكن اأحد الأفراد، رغم عدم ر�سائه، 

�سنة  اإىل  �سهر  يعاقب باحلب�ص من  القانون،  قررها  التي  الأحوال  يف غري 

وغرامة من مائتني اإىل خم�سمائة درهم.

املن�سو�ص  الف�سل 225 على اجلرمية  الثانية من  الفقرة  اأحكام  وتطبق 

عليها يف هذا الف�سل.

الف�سل 231

كل قا�ص اأو موظف عمومي، اأو اأحد رجال اأو مفو�سي ال�سلطة اأو القوة 

العمومية ي�ستعمل اأثناء قيامه بوظيفته اأو ب�سبب قيامه بها، العنف �سد 

الأ�سخا�ص اأو ياأمر با�ستعماله بدون مربر �رشعي، يعاقب على هذا العنف، 

ت�سديد  اإىل 403 مع  الف�سول 401  على ح�سب خطورته، طبقا لأحكام 

العقوبات على النحو الآتي: 

اإذا كانت اجلرمية جنحة �سبطية اأو تاأديبية، فاإن العقوبة تكون �سعف 

العقوبة املقررة لتلك اجلنحة؛

اإذا كانت جناية معاقبا عليها بال�سجن من خم�ص اإىل ع�رش �سنوات فاإن 

العقوبة تكون ال�سجن من ع�رش اإىل خم�ص ع�رشة �سنة؛

اإذا كانت جناية معاقبا عليها بال�سجن من ع�رش اإىل ع�رشين �سنة فاإن 

العقوبة تكون من ع�رشين اإىل ثالثني �سنة.

الف�سل 231-1 7

اأو عذاب  اأمل   يق�سد بالتعذيب مبفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه 

اأو  اأو يحر�ص عليه  اأو نف�سي يرتكبه عمدا موظف عمومي  �سديد ج�سدي 

اإرغام  اأو  اإرغامه  اأو  لتخويفه  �سخ�ص  ي�سكت عنه، يف حق  اأو  عليه  يوافق 

�سخ�ص اآخر على الإدلء مبعلومات اأو بيانات اأو اعرتاف بهدف معاقبته على 

عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه هو اأو �سخ�ص اآخر، اأو عندما يلحق مثل 

هذا الأمل اأو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه.
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ول يعترب تعذيبا الأمل اأو العذاب الناجت عن عقوبات قانونية اأو املرتتب 

عنها اأو املالزم لها.

الف�سل 231-2

 دون الإخالل بالعقوبات الأ�سد، يعاقب بال�سجن من خم�ص اإىل خم�ص 

عمومي  موظف  كل  درهم   30.000 اإىل   10.000 من  وغرامة  �سنة  ع�رشة 

مار�ص على �سخ�ص التعذيب امل�سار اإليه يف الف�سل 1-231 اأعاله.

الف�سل 231-3

 دون الإخالل بالعقوبات الأ�سد، يعاقب بال�سجن من ع�رش اإىل ع�رشين 

�سنة وغرامة من 20.000 اإىل 50.000 درهم اإذا ارتكب التعذيب:

 �سد قا�ص اأو عون من اأعوان القوة العمومية اأو موظف عمومي  −

اأثناء ممار�سته ملهامه اأو مبنا�سبة ممار�سته لها؛

�سد �ساهد اأو �سحية اأو طرف مدين ب�سبب اإدلئه بت�رشيح اأو  −

لتقدميه �سكاية اأو لإقامته دعوى اأو للحيلولة دون القيام بذلك؛

من طرف جمموعة من الأ�سخا�ص ب�سفتهم فاعلني اأو م�ساركني؛ −

مع �سبق الإ�رشار اأو با�ستعمال ال�سالح اأو التهديد به. −

الف�سل 231-4

 يعاقب بال�سجن املوؤبد:

اإذا ارتكب التعذيب �سد قا�رش دون �سن 18 �سنة؛ −

اإذا ارتكب �سد �سخ�ص يعاين من و�سعية �سعبة ب�سبب كرب �سنه اأو  −

ب�سبب مر�ص اأو اإعاقة اأو ب�سبب نق�ص بدين اأو نف�سي على اأن تكون 

هذه الو�سعية ظاهرة اأو معروفة لدى الفاعل؛

اإذا ارتكب �سد امراأة حامل اإذا كان حملها بينا اأو كان معروفا لدى  −

الفاعل؛
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اإذا كان م�سبوقا باعتداء جن�سي اأو م�سحوبا به اأو تاله هذا العتداء. −

وتطبق نف�ص العقوبة يف حالة العتياد على ارتكاب التعذيب. 

الف�سل 231-5

دون الإخالل بالعقوبات الأ�سد، اإذا نتج عن التعذيب فقد ع�سو اأو برته 

اأو احلرمان من منفعته اأو عمى اأو عور اأو اأي عاهة دائمة اأخرى فاإن العقوبة 

تكون ال�سجن من ع�رش اإىل ع�رشين �سنة.

ويف حالة توفر �سبق الإ�رشار اأو ا�ستعمال ال�سالح تكون العقوبة ال�سجن 

من ع�رشين اإىل ثالثني �سنة. 

الف�سل 231-6

 دون الإخالل بالعقوبات الأ�سد، كل تعذيب نتج عنه موت دون نية 

اإحداثه يعاقب عليه بال�سجن من ع�رشين �سنة اإىل ثالثني �سنة.

ويف حالة توفر �سبق الإ�رشار اأو ا�ستعمال ال�سالح تكون العقوبة ال�سجن 

املوؤبد.

الف�سل 231-7

يف جميع احلالت املن�سو�ص عليها يف الف�سول من 2-231 اإىل 231-6 

يجب على املحكمة اأن تاأمر، اإذا حكمت بعقوبة جنحية بحرمان املحكوم 

عليه ملدة ترتاوح بني �سنتني وع�رش �سنوات من ممار�سة حق اأو عدة حقوق 

من احلقوق الوطنية اأو املدنية اأو العائلية املن�سو�ص عليها يف الف�سل 26 

من هذا القانون. 

الف�سل 231-8

يجب على املحكمة يف جميع احلالت املن�سو�ص عليها يف الف�سول 

من 2-231 اإىل 6-231 اإذا حكمت باملوؤاخذة اأن تاأمر:

- مب�سادرة الأ�سياء والأدوات امل�ستعملة يف ارتكاب التعذيب؛

- بن�رش احلكم وبتعليقه طبقا ملقت�سيات الف�سل 48 من هذا القانون. 
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الف�سل 232

كل موظف عمومي، اأو اأحد اأعوان احلكومة اأو امل�ستخدمني يف اإدارة  

الربيد اأو وكالئها يفتح اأو يختل�ص اأو يبدد ر�سائل عهد بها اإىل م�سلحة 

الربيد، اأو ي�سهل فتحها اأو اختال�سها اأو تبديدها، يعاقب باحلب�ص من ثالثة 

اأ�سهر اإىل خم�ص �سنوات وغرامة من مائتني اإىل األف درهم.

ويعاقب بنف�ص العقوبة كل م�ستخدم اأو وكيل لإدارة  الربق اإذا اختل�ص 

اأو بدد برقية اأو اأذاع حمتوياتها.

ويحرم مرتكب اجلرمية، عالوة على ذلك، من مبا�رشة جميع الوظائف 

العامة اأو اخلدمات العمومية ملدة ل تقل عن خم�ص �سنوات ول تزيد على 

ع�رش.
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الظهائر التي �سدرت يف جمال مناه�سة التعذيب

ظهري �رشيف رقم 1.93.362 �سادر يف 9 رجب 1417 )21 نوفمرب 

1996( ن�رش اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت اأو 

العقوبات القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة املعتمدة من طرف اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة يف 10 دي�سمرب 1984

احلمد هلل وحده

بداخله الطابع ال�رشيف – 

)احل�سن بن حممد بن يو�سف بن احل�سن اهلل وليه(

 يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا:

بعد الطالع على اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت 

اأو العقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمدة من طرف اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة يف 10 دي�سمرب 1984؛

التفاقية  على  املغربية  اململكة  م�سادقة  وثائق  اإيداع  وعلى حم�رش 

املذكورة املوقع بنيويورك يف 21 يونيو 1993 مع التحفظات التالية:

»وفقا للفقرة الأوىل من املادة 28 تعلن حكومة اململكة املغربية . 1

املادة  عليها يف  املن�سو�ص  اللجنة  باخت�سا�ص  تعرتف  ل  اأنها 

20«؛

»وفقا للفقرة الثانية من املادة 30 تعلن حكومة اململكة املغربية . 2

نف�ص  من  الأوىل  بالفقرة  ملزمة  نف�سها  تعترب  ل  اأنها  كذلك 

املادة«،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

مادة فريدة
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مناه�سة  اتفاقية  هذا  عقب ظهرينا ال�رشيف  الر�سمية  باجلريدة  تن�رش 

التعذيب وغريه من �رشوب املعامالت اأو العقوبات القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو 

املتحدة يف 10 دي�سمرب  لالأمم  العامة  املعتمدة من طرف اجلمعية  املهينة 

.1984

وحرر بالرباط يف 9 رجب 1417 )21 نوفمرب 1996(

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

 الإم�ساء: عبد اللطيف الفياليل.

ظهري �رشيف رقم 1.13.63 �سادر يف 8 �سعبان 1434 )17 يونيو 

2013( بتنفيذ القانون رقم 124.12 املوافق مبوجبه على الربوتوكول 

الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمد بنيويورك يف 18 دي�سنرب 

2002 من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

احلمد هلل وحده،

 الطابع ال�رشيف - بداخله :

) حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه (

 يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا، اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا :

بناء على الد�ستور ول �سيما الف�سول 42 و 50 و 55 ) الفقرة الثانية( 

منه،

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي :

القانون  هذا،  ال�رشيف  ظهرينا  عقب  الر�سمية،  باجلريدة  وين�رش  ينفذ 

رقم 124.12 املوافق مبوجبه على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �رشوب 
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املهينة، املعتمد بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 من طرف اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، كما وافق عليه جمل�ص النواب وجمل�ص امل�ست�سارين.

وحرر بالرباط يف 8 �سعبان 1434 )17 يونيو 2013(. 

وقعه بالعطف :

رئي�ص احلكومة،

الإم�ساء: عبدالإله ابن كريان.

قانون رقم 124.12

التعذيب  الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة  يوافق مبوجبه على 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمد 

بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

مادة فريدة

وغريه  التعذيب  مناه�سة  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  على  يوافق 

املعتمد  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  من �رشوب 

بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

ظهري �رشيف رقم 1.14.59 �سادر يف فاحت �سفر 1436 24 نوفمرب 

2014،  بن�رش الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه 

من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمد 

بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 ( من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

احلمد هلل وحده،

الطابع ال�رشيف - بداخله :

)حممد بن احل�سن بن حممد بن يو�سف اهلل وليه(



361

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا، اأ�سماه اهلل واأعز اأمره اأننا :

التعذيب وغريه  الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة  بناء على 

من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمد 

بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

وبناء على القانون رقم 124.12 املوافق مبوجبه على الربوتوكول املذكور، 

وال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.13.63 �سادر يف 8 �سعبان 1434 

) 17 يونيو 2013(

الربتوكول  على  املغربية  اململكة  م�سادقة  وثائق  اإيداع  وعلى حم�رش 

املذكور املوقع بنيويورك يف 24 نوفمرب 2014

اأ�سدرنا اأمرنا ال�رشيف مبا يلي:

الربوتوكول  هذا،  ال�رشيف  ظهرينا  عقب  الر�سمية،  باجلريدة  ين�رش 

الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، املعتمد بنيويورك يف 18 دي�سمرب 2002 

من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

وحرر بفا�ص يف فاحت �سفر 1436 )234 نوفمرب 2014(

وقعه بالعطف :

رئي�ص احلكومة،

الإم�ساء: عبدالإله ابن كريان.
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 اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

عليها  والت�سديق  التوقيع  باب  وفتحت  العامة  اجلمعية  اعتمدتها 

والن�سمام اإليها يف القرار 46/39 املوؤرخ يف 10 كانون الأول / دي�سمرب 

1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، وفقا للمادة 27 1(

اإن الدول الأطراف يف هذه التفاقية 

للت�رشف،  القابلة  وغري  املت�ساوية  باحلقوق  العرتاف  اأن  ترى  اإذ 

املعلنة يف ميثاق الأمم   للمبادئ  الب�رشية هو،وفقا  الأ�رشة  اأع�ساء  جلميع 

املتحدة،اأ�سا�ص احلرية والعدل وال�سلم يف العامل، واإذ تدرك اأن هذه احلقوق 

ت�ستمد من الكرامة املتاأ�سلة لالإن�سان،

الواجب الذي يقع على عاتق الدول مبقت�سى  واإذ ت�سع يف اعتبارها 

الإن�سان  حقوق  احرتام  بتعزيز  منه،   55 املادة  مبوجب  امليثاق،وبخا�سة 

وحرياته الأ�سا�سية، ومراعاتها على م�ستوى العامل، ومراعاة منها املادة 5 

الدويل اخلا�ص  العهد  واملادة 7 من  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  من 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، وكلتاهما تن�ص على عدم جواز تعر�ص اأحد 

املهينة، ومراعاة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو  للتعذيب 

منها اأي�سا لإعالن حماية جميع الأ�سخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه 

الذي  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من 

اعتمدته اجلمعية العامة يف 9 كانون الأول / دي�سمرب 1975،

�رشوب  من  وغريه  التعذيب  �سد  الن�سال  فعالية  زيادة  يف  منها  ورغبة 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية يف العامل قاطبة،  اتفقت على ما يلي:
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اجلزء الأول

املادة 1

اأي عمل ينتج عنه اأمل  1- لأغرا�ص هذه التفاقية،يق�سد ‘بالتعذيب’ 

بق�سد  ما  ب�سخ�ص  عمدا  عقليا،يلحق  اأم  كان  ج�سديا  �سديد،  عذاب  اأو 

اأو على  احل�سول من هذا ال�سخ�ص، اأو من �سخ�ص ثالث،على معلومات 

اأو  هو  ارتكبه،  انه  ي�ستبه يف  اأو  ارتكبه  عمل  على  معاقبته  اأو  اعرتاف، 

اأو عندما  اأي �سخ�ص ثالث -  اأو  اإرغامه هو  اأو  اأو تخويفه  �سخ�ص ثالث 

كان  اأيا  التمييز  على  يقوم  �سبب  لأي  العذاب  اأو  الأمل  هذا  مثل  يلحق 

نوعه،اأو يحر�ص عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي 

�سخ�ص يت�رشف ب�سفته الر�سمية ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ 

اأو الذي يكون نتيجة  اأو املالزم لهذه العقوبات  فقط عن عقوبات قانونية 

عر�سية لها.

2- ل تخل هذه املادة باأي �سك دويل اأو ت�رشيع وطني يت�سمن اأو 

ميكن اأن يت�سمن اأحكام ا ذات تطبيق اأ�سمل.

املادة 2

تتخذ كل دولة طرف اإجراءات ت�رشيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة . 1

اإقليم يخ�سع  اأي  اأعمال التعذيب يف  اأخرى ملنع  اإجراءات  اأية  اأو 

لخت�سا�سها الق�سائي.

اأكانت . 2 �سواء  اأيا كانت،  ا�ستثنائية  باأية ظروف  التذرع  2ل يجوز 

ا�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب  تهديدا  اأو  حرب  حالة  الظروف  هذه 

العامة الأخرى  الطوارئ  اأية حالة من حالت  اأو  �سيا�سي داخلي 

كمربر للتعذيب.

3ل يجوز التذرع بالأوامر ال�سادرة عن موظفني اأعلى مرتبة اأو . 3

عن �سلطة عامة كمربر للتعذيب 
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املادة 3

ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأي �سخ�ص اأو تعيده »اأو ترده«( . 1

اأو اأن ت�سلمه اإىل دولة اأخرى، اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقة تدعو 

اإىل العتقاد باأنه �سيكون يف خطر التعر�ص للتعذيب

الأ�سباب . 2 هذه  كانت  اذا  ما  لتحديد  املخت�سة  ال�سلطات  تراعى 

حالة  يف  ذلك،  يف  مبا  ال�سلة،  ذات  العتبارات  جميع  متوافرة، 

النطباق، وجود منط ثابت من النتهاكات الفادحة اأو ال�سارخة اأو 

اجلماعية حلقوق الإن�سان يف الدولة املعنية

املادة 4 

جرائم . 1 التعذيب  اأعمال  جميع  تكون  اأن  طرف  دولة  كل  ت�سمن 

مبوجب قانونها اجلنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام اأي �سخ�ص 

باأيه حماولة ملمار�سة التعذيب وعلى قيامه باأي عمل اآخر ي�سكل 

تواطوؤا وم�ساركة يف التعذيب.

بعقوبات . 2 للعقاب  م�ستوجبة  اجلرائم  هذه  طرف  دولة  كل  جتعل 

منا�سبة تاأخذ يف العتبار طبيعتها اخلطرية.

املادة 5

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة وليتها الق�سائية 

على اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4 يف احلالت التالية:

اأ ( عند ارتكاب هذه اجلرائم يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية اأو 

على ظهر �سفينة اأو على منت طائرة م�سجلة يف تلك الدول.

ب ( عندما يكون مرتكب اجلرمية من مواطني تلك الدولة.

ج( عندما يكون املجني عليه من مواطني تلك الدولة، اإذا اعتربت تلك 

الدولة ذلك منا�سبا.

وليتها  لإقامة  الإجراءات  من  يلزم  ما  باملثل  طرف  دولة  كل  تتخذ   -2

الق�سائية على هذه اجلرائم يف احلالت التي يكون فيها مرتكب اجلرمية املزعوم 
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موجودا يف اأي اإقليم يخ�سع لولياتها الق�سائية ول تقوم بت�سليمه عمال باملادة 

8 اإىل اأية دولة من الدول التي ورد ذكرها يف الفقرة اأمن هذه املادة.

وفقا  جنائية متار�ص  ق�سائية  ولية  اأي  التفاقية  ت�ستثنى هذه  3- ل 

للقانون الداخلي.1

اأية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد درا�سة املعلومات املتوفرة  4- تقوم 

لها، باأن الظروف تربر احتجاز �سخ�ص موجود يف اأرا�سيها يدعى اأنه اقرتف 

اأخرى  اإجراءات قانونية  اأية  اأو تتخذ  اإليه يف املادة باحتجازه  جرما م�سارا 

ل�سمان وجود فيها. ويكون الحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة 

اإل  ال�سخ�ص  احتجاز  ي�ستمر  األ  على  الدولة  تلك  قانون  عليه  ين�ص  ملا 

للمدة الالزمة للتمكن من اإقامة اأي دعوى جنائية اأو من اتخاذ اأي اإجراءات 

لت�سليمه.

5- تقوم هذه الدولة فورا باإجراء  التحقيق الأوىل فيما يتعلق بالوقائع. 

على  املادة  من  للفقرة1  وفقا  حمتجز  �سخ�ص  اأي  م�ساعدة  تتم   -6

الت�سال فورا باأقرب خمت�ص للدولة التي هو من مواطنيها، اأو مبمثل الدولة 

التي يقيم فيها عادة اأن كان بال جن�سية.

7- لدى قيام دولة ما، عمال بهذه املادة،باحتجاز �سخ�ص ما،تخطر على 

ال�سخ�ص  هذا  باحتجاز  املادة5،  اأمن  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الدول  الفور 

وبالظروف التي تربر اعتقاله، وعلى الدولة التي جترى التحقيق الأوىل الذي 

تتوخاه الفقرة2 من هذه املادة ان ترفع فورا ما تو�سلت اإليه من النتائج اإىل 

الدول املذكورة مع الإف�ساح عما اإذا كان يف نيتها ممار�سة وليتها الق�سائية. 

املادة 7

 تقوم الدولة الطرف التي يوجد يف الإقليم اخلا�سع لوليتها الق�سائية . 1

�سخ�ص يدعى ارتكابه لأي من اجلرائم املن�سو�ص عليها يف املادة 

4 يف احلالت التي تتوخاها املادة 5، بعر�ص الق�سية على �سلطاتها 

املخت�سة بق�سد تقدمي ال�سخ�ص للمحاكمة، اإذا مل تقم بت�سليمه. 
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تتخذ هذه ال�سلطات قرارها بنف�ص الأ�سلوب الذي تتبعه يف حالة . 2

ارتكاب اأية جرمية عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون تلك 

ينبغي  املادة 5  الفقرة 2 من  اإليها يف  امل�سار  الدولة، ويف حالت 

األ تكون معايري الأدلة املطلوبة للمقا�ساة والإدانة باأي حال من 

الأحوال اأقل �رشامة من تلك التي تنطبق يف احلالت امل�سار اإليها 

يف الفقرة 1 من املادة 5.

تكفل املعاملة العادلة يف جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي . 3

�سخ�ص تتخذ �سده تلك الإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم 

امل�سار اإليها يف املادة 4.

املادة 8

تعترب اجلرائم امل�سار اإليها يف املادة 4 جرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها . 1

يف اأية معاهدة لت�سليم املجرمني تكون قائمة بني الدول الإطراف. 

وتتعهد الدول الأطراف باإدراج هذه اجلرائم كجرائم قابلة لت�سليم 

مرتكبيها يف كل معاهدة ت�سليم تربم بينها.

بها . 2 تربطها  ل  دولة  من  للت�سليم  طلبا  طرف  دولة  ت�سلمت  اإذا 

الت�سليم  جتعل  الأوىل  الدولة  وكانت  املجرمني،  لت�سليم  معاهدة 

الدولة  لهذه  يجوز  املجرمني،  لت�سليم  معاهدة  بوجود  م�رشوطا 

مبثل  يخت�ص  فيما  للت�سليم  قانونيا  اأ�سا�سا  التفاقية  هذه  اعتبار 

هذه اجلرائم. ويخ�سع الت�سليم لل�رشوط الأخرى املن�سو�ص عليها 

يف قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم.

تعرتف الدول الأطراف التي ل جتعل الت�سليم مرهونا بوجود معاهدة . 3

بان هذه اجلرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها فيما بينها طبقا لل�رشوط 

املن�سو�ص عليها يف قانون الدولة التي يقدم اإليها طلب الت�سليم.

وتتم معاملة هذه اجلرائم،  لأغرا�ص الت�سليم بني الدول الأطراف، كما لو . 4

اأنها اقرتفت ل يف املكان الذي حدثت فيه فح�سب، بل اأي�سا يف اأرا�سى 

الدول املطالبة باإقامة وليتها الق�سائية طبقا للفقرة 1 من املادة 5.
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املادة 9

على كل دولة طرف اأن تقدم الدول الأطراف الأخرى اأكرب قدر من . 1

من  اأي  ب�سان  املتخذة  اجلنائية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  امل�ساعدة 

املادة 4، مبا يف ذلك توفري جميع الأدلة  اإليها يف  امل�سار  اجلرائم 

املوجودة يف حوزتها والالزمة لالإجراء ات. 

تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها مبقت�سى الفقرة 1 من هذه املادة . 2

وفقا ملا قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل امل�ساعدة الق�سائية.

املادة 10

ت�سمن كل دولة اإدراج التعليم والإعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب . 1

باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  تدريب  برامج  يف  الكامل  الوجه  على 

يف  والعاملني  الع�سكريني،   اأو  املدنيني  من  اأكانوا  �سواء  القوانني 

ميدان الطب،  واملوظفني العموميني اأو غريهم ممن تكون لهم عالقة 

باحتجاز اأي فرد معر�ص لأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو اعتقال 

اأو �سجن اأو با�ستجواب هذا الفرد اأو معاملته.

ت�سمن كل دولة طرف اإدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات التي . 2

يتم اإ�سدارها فيما يخت�ص بواجبات ووظائف مثل هوؤلء الأ�سخا�ص. 

املادة 1 

وتعليماته  ال�ستجواب،  قواعد  املنظم  ال�ستعرا�ص  قيد  دولة  كل  تبقى 

الأ�سخا�ص  ومعاملة  بحجز  املتعلقة  الرتتيبات  وكذلك  وممار�ساته،  واأ�ساليبه 

الذين تعر�سوا لأي �سكل من اأ�سكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�سجن يف اأي 

اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية، وذلك بق�سد منع حدوث اأي حالت تعذيب.

املادة 1 

باإجراء  حتقيق �رشيع  املخت�سة  �سلطاتها  قيام  ت�سمن كل دولة طرف 

ونزيه كلما وجدت اأ�سباب معقولة تدعو اإىل العتقاد بان عمال من اأعمال 

التعذيب قد ارتكب يف اأي من الأقاليم اخلا�سعة لوليتها الق�سائية.
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املادة 13

ت�سمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى باأنه قد تعر�ص للتعذيب يف اأي 

اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية، احلق يف اأن يرفع �سكوى اإىل �سلطاتها 

املخت�سة ويف تنظر هذه ال�سلطات يف حالته على وجه ال�رشعة وبنزاهة. 

وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�سمان حماية مقدم ال�سكوى وال�سهود من 

كافة اأنواع املعاملة ال�سيئة اأو التخويف نتيجة ل�سكواه اأو لأي اأدلة تقدم.

املادة 1 

القانوين،اإن�ساف من يتعر�ص . 1 ت�سمن كل دولة طرف، يف نظامها 

لعمل من اأعمال التعذيب ومتتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعوي�ص 

عادل ومنا�سب مبا يف ذلك و�سائل اإعادة تاأهيله على اأكمل وجه 

ممكن،ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمل من اأعمال التعذيب، 

يكون لالأ�سخا�ص الذين يعولهم احلق يف التعوي�ص.

لي�ص يف هذه املادة ما مي�ص اأي حق للمعتدى عليه اأو لغريه من . 2

الأ�سخا�ص فيما قد يوجد من تعوي�ص مبقت�سى القانون الوطني.

املادة 15

ت�سمن كل دولة طرف عدم ال�ست�سهاد باأية اأقوال يثبت اأنه مت الإدلء 

بها نتيجة للتعذيب كدليل يف اأية اإجراء ات،  اإل اإذا كان ذلك �سد �سخ�ص 

متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلء بهذه الأقوال. 

املادة 16

لوليتها . 1 يخ�سع  اإقليم  اأي  متنع،يف  بان  طرف  دولة  كل  تتعهد 

العقوبة  اأو  املعاملة  اأعمال  من  اأخرى  اأعمال  اأي  حدوث  الق�سائية 

التعذيب  اإىل حد  ت�سل  التي ل  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

�سخ�ص  اأو  عمومي  موظف  يرتكب  عندما   ،1 املادة  حددته  كما 

اآخر يت�رشف ب�سفة ر�سمية هذه الأعمال اأو يحر�ص على ارتكابها، 

خا�ص  بوجه  تنطبق  عليها.  ب�سكوته  اأو  مبوافقة  تتم  عندما  اأو 



372

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

اللتزامات الواردة يف املواد 10،11،12،13 وذلك بال�ستعا�سة عن 

اأو  املعاملة  �رشوب  من  غريه  اإىل  بالإ�سارة  التعذيب  اإىل  الإ�سارة 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. 

ل تخل اأحكام هذه التفاقية باأحكام اأي �سك دويل اآخر اأو قانون . 2

وطني يحظر املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو 

يت�سل بت�سليم املجرمني اأو طردهم. 

اجلزء الثاين

املادة 17 

اللجنة،  . 1 اإليها فيما بعد با�سم  التعذيب ي�سار  تن�ساأ جلنة ملناه�سة 

من  اللجنة  وتتاألف  بعد.  فيما  عليها  املن�سو�ص  باملهام  وت�سطلع 

ع�رشة خرباء على م�ستوى اأخالقي عال وم�سهود لهم بالكفاءة يف 

ال�سخ�سية.  ب�سفتهم  اللجنة  يعملون يف  الإن�سان،  حقوق  ميدان 

اجلغرايف  التوزيع  مراعاة  مع  بانتخابهم  الأطراف  الدول  وتقوم 

العادل وفائدة ا�سرتاك بع�ص الأ�سخا�ص من ذوى اخلربة القانونية.

 ينتخب اأع�ساء اللجنة بطريق القرتاع ال�رشي من قائمة باأ�سخا�ص . 2

تر�سحهم الدول الأطراف،ولكل دولة طرف اأن تر�سح �سخ�سا واحد 

تر�سيح  فائدة  اعتبارها  يف  الأطراف  الدول  وت�سع  مواطنيها.  من 

الإن�سان  املعنية بحقوق  اللجنة  اأع�ساء يف  اأي�سا  اأ�سخا�ص يكونون 

املن�ساأة مبقت�سى العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

ولديهم ال�ستعداد للعمل يف جلنة مناه�سة التعذيب.

التي . 3 الأطراف  الدول  اجتماعات  يف  اللجنة  اأع�ساء  انتخاب  يجرى 

يدعو اإىل عقدها مرة كل �سنتني الأمني العام الأمم املتحدة. ويف تلك 

الجتماعات التي ينبغي اأن يتكون ن�سابها القانوين من ثلثي الدول 

الأطراف ويكون الأ�سخا�ص املنتخبون لع�سوية اللجنة هم احلائزون 

على اأكرب عدد من الأ�سوات وعلى الأغلبية املطلقة لأ�سوات ممثلي 

الدول الأطراف احلا�رشين امل�سوتني.
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تاريخ . 4 اأ�سهر من  �ستة  الأول يف موعد ل يتجاوز  يجرى النتخاب 

نفاذ هذه التفاقية. ويقوم الأمني العام الأمم املتحدة، قبل موعد كل 

انتخاب باأربعة اأ�سهر على الأقل، بتوجيه ر�سالة اإىل الدول الأطراف 

ويقوم  اأ�سهر.  ثالثة  غ�سون  يف  تر�سيحها  تقدمي  اإىل  فيها  يدعوها 

النحو  باأ�سماء جميع املر�سحني على هذا  العام باإعداد قائمة  الأمني 

اأبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي ر�سحتهم، ويقدم  مرتبة ترتيبا 

هذه القائمة اإىل الدول الأطراف.

اأربع �سنوات، ويكونون موؤهلني . 5 اللجنة لفرتة مدتها  اأع�ساء  ينتخب 

لإعادة انتخابهم يف حالة تر�سيحهم مرة اأخرى،غري اأن مدة ع�سوية 

خم�سة من الأع�ساء الذين يتم انتخابهم يف املرة الأوىل تنتهي بعد 

�سنتني،ويقوم رئي�ص الجتماع امل�سار اإليه يف الفقرة 3 من هذه املادة 

بعد النتخاب الأول مبا�رشة،باختبار اأ�سماء هوؤلء الأع�ساء اخلم�سة 

بطريق القرعة.

يف حالة وفاة اأحد اأع�ساء اللجنة اأو ا�ستقالته اأو عجزه لأي �سبب . 6

اآخر عن اأداء مهامه املتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي ر�سحته بتعيني 

املتبقية من مدة  للفرتة  اللجنة  للعمل يف  مواطنيها  اأخر من  خبري 

ع�سوية �رشيطة احل�سول على موافقة اأغلبية الدول الأطراف وتعترب 

املوافقة قد متت ما مل تكن اإجابة ن�سف عدد الدول الأطراف اأو اأكرث 

على ذلك بالنفي وذلك يف غ�سون �ستة اأ�سابيع بعد قيام الأمني العام 

الأمم  املتحدة باإبالغها بالتعني املقرتح.

تتحمل الدول الأطراف نفقات اأع�ساء اللجنة اأثناء اأدائهم ملهام املتعلقة . 7

باللجنة.

املادة 18 

تنتخب اللجنة اأع�ساء مكتبها ملدة �سنتني. ويجوز اإعادة انتخابهم.. 1

ت�سع اللجنة نظامها الداخلي على اأن ين�ص، يف جملة اأمور على . 2

ما يلى:
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اأ( يكتمل الن�ساب القانوين بح�سور �ستة اأع�ساء.

ب( تتخذ مقررات اللجنة باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�رشين.

املوظفني . 3 من  يلزم  ما  بتوفري  املتحدة  الأمم   العام  الأمني  يقوم 

والت�سهيالت لأداء اللجنة مهامها مبقت�سى هذه التفاقية على نحو 

فعال

يقوم الأمني العام الأمم  املتحدة بالدعوة اإىل عقد الجتماع الأول . 4

للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول،  جتتمع اللجنة يف املواعيد التي 

ين�ص عليها نظامها الداخلى

فيما . 5 نفقات  من  حتمله  يتم  عما  م�سوؤولة  الأطراف  الدول  تكون 

يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة مبا يف ذلك رد اأي 

التي  اإىل الأمم  املتحدة مثل تكلفة املوظفني والت�سهيالت  نفقات 

تكون الأمم  املتحدة قد حتملتها وفقا للفقرة3 من هذه املادة. 

املادة 19

الأمم  . 1 العام  الأمني  طريق  اللجنة،عن  اإىل  الأطراف  الدول  تقدم 

املتحدة،تقارير عن التدابري التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها مبقت�سى 

هذه التفاقية، وذلك يف غ�سون �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه 

التفاقية بالن�سبة للدولة الطرف املعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد 

ذلك تقارير تكميلية مرة كل اأربع �سنوات عن اأية تدابري جديدة مت 

اتخاذها، وغري ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

يحيل الأمني العام الأمم  املتحدة التقارير اإىل جميع الدول الأطراف. 2

تنظر اللجنة يف كل تقرير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي . 3

وللدولة  املعنية.   الطرف  الدولة  اإىل  تر�سلها  وان  تراها منا�سبة  قد 

الطرف ان ترد على اللجنة مبا ترتئيه من مالحظات.

وللجنة ان تقرر،كما يرتاءى لها، اأن تدرج يف تقريرها ال�سنوي الذي . 4

تعده وفقا للمادة 24 اأية مالحظات تكون اأبدتها وفقا للفقرة 3 من 
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الطرف  الدولة  من  اإليها  الواردة  املالحظات  جانب  املادة،اإىل  هذه 

املعنية ب�سان هذه املالحظات وللجنة اأي�سا اأيا اأن ترفق �سورة من 

التقرير املقدم مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة، اإذا طلبت ذلك الدولة 

الطرف املعنية.

املادة 20 

اإذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها اأنها تت�سمن دلئل . 1

لها اأ�سا�ص قوى ت�سري اإىل اأن تعذيبها ميار�ص على نحو منظم يف 

اأرا�سى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل التعاون 

يف درا�سة هذه املعلومات،وحتقيقا لهذه الغاية اإىل تقدمي مالحظات 

ب�سدد تلك املعلومات.

وللجنة بعد اأن تاأخذ يف اعتبارها اأية مالحظات تكون قد قدمتها . 2

الدولة الطرف املعنية واأية معلومات ذات �سلة متاحة لها،اأن تعني،اإذا 

اأع�سائها لإجراء   اأكرث من  اأو  اأن هنالك ما يربر ذلك،ع�سوا  قررت 

حتقيق �رشى وتقدمي تقرير بهذا ال�ساأن اإىل اللجنة ب�سورة م�ستعجلة.

املادة،تلتم�ص . 3 الفقرة 2 من هذه  اإجراء حتقيق مبقت�سى  ويف حالة 

اللجنة تعاون الدول الطرف املعنية. وقد ي�سمل التحقيق،بالتفاق 

مع الدولة الطرف،القيام بزيارة اأرا�سى الدولة املعنية.

اأو . 4 اإليها ع�سوها  يتو�سل  التي  النتائج  بعد فح�ص  اللجنة،  وعلى 

اأع�ساوؤها وفقا للفقرة 2 من هذه املادة ان حتيل اإىل الدولة الطرف 

مالئمة  تبدو  قد  واقرتاحات  تعليقات  اأي  مع  النتائج  هذه  املعنية 

ب�سبب الو�سع القائم.

1اإىل 4 من . 5 الفقرات  اإليها يف  امل�سار  اللجنة  اإجراءات  تكون جميع 

هذه املادة �رشية،ويف جميع مراحل الإجراءات يلتم�ص تعاون الدولة 

املتعلقة  الإجراءات  هذه  ا�ستكمال  وبعد  للجنة  ويجوز  الطرف… 

باأي حتقيق يتم وفقا للفقرة 2، اأن تقرر بعد اإجراء  م�ساورات مع 
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الدولة الطرف املعنية اإدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات يف تقريرها 

ال�سنوي املعد وفقا للمادة24.

 املادة 21

لأية دولة طرف يف هذه التفاقية ان تعلن، يف اأي وقت،مبوجب . 1

بالغات  تت�سلم  اأن  اللجنة يف  باأخت�سا�ص  تعرتف  املادة،اأنها  هذه 

تفيد اأن دولة طرفا تدعى باأن دولة طرفا اأخرى ل تفي بالتزاماتها 

مبوجب هذه التفاقية يف اأن تنظر يف تلك البالغات. و يجوز اأن 

ت�سلم البالغات والنظر فيها وفقا لالإجراءات املبينة يف هذه املادة،اإل 

يف حالة تقدميها من دولة طرف اأعلنت اعرتافها باخت�سا�ص اللجنة 

فيما يتعلق بها نف�سها، ول يجوز للجنة اأن تتناول، مبوجب هذه 

باإ�سدار مثل  يتعلق بدولة طرف مل يقم  اذا كان  اأي بالغ  املادة، 

هذا الإعالن، ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة،وفقا 

لالإجراءات التالية.

اأ( يجوز لأي دولة طرف، اإذا راأت اأن دولة طرفا اأخرى ل تقوم 

بتنفيذ اأحكام التفاقية احلالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف 

لهذا الأمر بر�سالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تت�سلم الر�سالة 

اأن تقدم اإىل الدولة الطرف التي بعثت اإليها بها يف غ�سون ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ ت�سلمها الر�سالة،  وتف�سريا اأو اأي بيان خطي 

ما هو ممكن ومالئم،اإ�سارة  ويت�سمن،بقدر  الأمر  فيه  يو�سح 

اإىل الإجراءات وو�سائل النت�ساف املحلية التي اتخذت اأو ينتظر 

اتخاذها اأو التي بالن�سبة لهذا الأمر.

الدولتني  من  كال  ير�سى  مبا  الأمر  ت�سوية  عدم  حالة  يف  ب( 

ورود  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  غ�سون  يف  املعنيتني  الطرفني 

الدولتني  من  لأي  يحق  املت�سلمة  الدولة  اإىل  الأوىل  الر�سالة 

اأن حتيل الأمر اإىل اللجنة بوا�سطة اإخطار توجهه اإىل اللجنة 

واإىل الدولة الأخرى. 
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ج( ل تتناول اللجنة اأي م�ساألة حتال اإليها مبقت�سى هذه املادة اإل 

بعد اأن تتاأكد من اأنه مت اللتجاء اإىل جميع و�سائل النت�ساف 

ملبادئ  وفقا  وا�ستنفادها،  الأمر  لهذا  بالن�سبة  املتوفرة  املحلية 

القانون الدويل املعرتف بها عموما، ول ت�رشى هذه القاعدة يف 

حالة اإطالة مدة تطبيق و�سائل النت�ساف ب�سورة غري معقولة 

اأو يف حالة عدم احتمال اإن�ساف ال�سخ�ص الذي وقع �سحية 

لنتهاك هذه التفاقية على نحو فعال.

البالغات  بدرا�سة  قيامها  عند  مغلقة  اجتماعا  اللجنة  تعقد  د( 

املقدمة لها مبوجب هذه املادة.

هـ( مع مراعاة اأحكام الفقرة الفرعية

ج( تتيح اللجنة م�ساعيها احلميدة للدول الأطراف املعنية بهدف 

التو�سل اإىل حل ودي للم�ساألة على اأ�سا�ص احرتام اللتزامات 

املن�سو�ص عليها يف هذه التفاقية.وحتقيقا لهذا الغر�ص، ويجوز 

للجنة اأن تن�سئ، عند القت�ساء،جلنة خم�س�سة للتوفيق.

و( يجوز للجنة اأن تطلب اإىل الدول الأطراف املعنية، امل�سار اإليها 

يف الفقرة الفرعية )ب( اأن تزودها باأية معلومات ذات �سلة يف 

اأية م�ساألة حمالة اإليها مبقت�سى هذه املادة.

 ز( يحق للدول الأطراف املعنية، امل�سار اإليها يف الفقرة الفرعية

 ب( ان تكون ممثلة اأثناء نظر اللجنة يف امل�ساألة واأن تقدم مذكرات 

�سفوية اأو كتابية اأو كليهما.

ح( تقدم اللجنة تقريرا، خالل اثني ع�رش �سهرا من تاريخ ا�ستالم 

الأخطار املن�سو�ص عليه يف الفقرة الفرعية

ب( »1«يف حالة التو�سل اإىل حل يف اإطار واردة يف الفقرة الفرعية

 هـ(، تقت�رش اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع واحلل الذي 

مت التو�سيل اإليه.»2« يف حالة عدم التو�سل اإىل حل يف اإطار 

اأحكام واردة يف الفقرة الفرعي.
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ج(، تق�رش اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق 

اأعدتها  به املذكرات اخلطية وحم�رشا باملذكرات ال�سفوية التي 

الدول الأطراف املعنية.

ويبلغ التقرير يف كل م�ساألة الدول الأطراف املعنية.

ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ص من الدول . 2

الأطراف يف هذا التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة 

وتودع الدول الأطراف هذه الإعالنات لدى الأمني العام الأمم  املتحدة، 

الذي �سري�سل ن�سخا منها اإىل الدول الأطراف الأخرى. ويجوز �سحب 

اأي اإعالن يف اأي وقت باإخطار يوجه اإىل الأمني العام،ول يخل هذا 

ال�سحب بنظر اأية م�ساألة ت�سكل مو�سوع بالغ �سبقت اإحالته مبقت�سى 

اأية دولة طرف مبقت�سى  اأي بالغ من  ت�سلم  املادة، ول يجوز  هذه 

هذه املادة بعد يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب الإعالن ما مل تكن 

الدولة الطرف املعنية قد اأ�سدرت اإعالنا جديدا.

املادة 22

يجوز لأية طرف يف هذه التفاقية ان تعلن يف اأي وقت اأنها تعرتف . 1

مبقت�سى هذه املادة باخت�سا�ص اللجنة يف ت�سلم ودرا�سة بالغات 

القانونية  لوليتها  يخ�سعون  اأفراد  عن  نيابة  اأو  اأفراد  من  واردة 

ول  التفاقية  اأحكام  طرف  دولة  لنتهاك  �سحايا  اأنهم  ويدعون 

بدولة طرف يف  يت�سل  كان  اذا  بالغ  اأي  تت�سلم  اأن  للجنة  يجوز 

التفاقية مل ت�سدر مثل هذا الإعالن.

تعترب اللجنة اأي يالغ مقدم مبوجب هذه املادة غري مقبول اذا كان . 2

غفال من التوقيع اأو اذا راأت اأنه ي�سكل اإ�ساءة ل�ستعمال حق تقدمي 

مثل هذه البالغات اأو انه ل يتفق مع اأحكام هذه التفاقية.

مع مراعاة ن�سو�ص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف يف هذه . 3

الفقرة 1 ويدعى  اإعالنا مبوجب  اأ�سدرت  التي تكون قد  التفاقية 
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باأنها تنتهك اأيا من اأحكام التفاقية اإىل اأية بالغات معرو�سة عليها 

مبقت�سى هذه املادة. وتقدم الدولة التي تت�سلم لفت النظر امل�سار اإليه 

اإىل اللجنة يف غ�سون �ستة اأ�سهر تف�سريات اأو بيانات كتابية تو�سح 

الأمر وو�سائل النت�ساف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت.

املادة يف . 4 التي تت�سلمها مبوجب هذه  البالغات  اللجنة يف   تنظر 

�سوء جميع املعلومات املتوفرة لديها من مقدم البالغ اأو من ينوب 

عنه ومن الدولة الطرف املعنية.

ل تنظر اللجنة يف اأية بالغات يتقدم بها اأي فرد مبوجب هذه املادة . 5

ما مل تتحقق من:

اأ( اأن امل�ساألة نف�سها مل يجر بحثها،ول يجرى بحثها مبوجب 

اأي اإجراء من اإجراءات التحقيق اأو الت�سوية الدولية

املحلية  النت�ساف  و�سائل  جميع  ا�ستنفد  قد  الفرد  اأن  ب( 

املتاحة،ول ت�رشى هذه القاعدة يف حالة اإطالة مدة تطبيق 

عدم  حالة  يف  اأو  معقولة  غري  ب�سورة  النت�ساف  و�سائل 

احتمال اإن�ساف ال�سخ�ص الذي وقع �سحية لنتهاك هذه 

التفاقية على نحو فعال.

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدرا�سة البالغات املقدمة . 6

لها مبوجب هذه املادة

تبعث اللجنة بوجهات نظرها اإىل الدولة الطرف املعنية واإىل مقدم . 7

البالغ

ت�سبح اأحكام هذه املادة نافذة املفعول اإذا اأ�سدرت خم�ص من الدول . 8

الأطراف يف هذه التفاقية اإعالنات مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة.

وتودع الدول الأطراف هذه الإعالنات لدى الأمني العام الأمم  املتحدة، 

الذي �سري�سل ن�سخا منها اإىل الدول الأطراف الأخرى. ويجوز �سحب 

اأي اإعالن يف اأي وقت باإخطار يوجه اإىل الأمني العام. ول يخل هذا 
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ال�سحب بنظر اأية م�ساألة ت�سكل مو�سوع بالغ �سبقت اإحالتة مبقت�سى 

هذه املادة، ول يجوز ت�سلم اأي بالغ من اأية دولة طرف مبقت�سى هذه 

املادة بعد اأن يت�سلم الأمني العام اإخطار �سحب الإعالن ما مل تكن 

الدولة الطرف املعنية قد اأ�سدرت اإعالنا جديدا.

املادة 23

يحق لأع�ساء اللجنة ولأع�ساء جلان التوفيق املخ�س�سة، والذين يعنون 

مبقت�سى الفقرة الفرعية1 )هـ( من املادة 21 التمتع بالت�سهيالت والمتيازات 

بالأمم   متعلقة  مهام  يف  املوفدون  اخلرباء  بها  يتمتع  التي  واحل�سانات 

املتحدة كما هو من�سو�ص عليه يف الفروع ذات ال�سلة من اتفاقية امتيازات 

الأمم  املتحدة وح�ساناتها.

املادة 2

املتحدة  الأمم  العامة  اجلمعية  واإىل  الأطراف  الدول  اإىل  اللجنة  تقدم 

تقريرا �سنويا عن اأن�سطتها امل�سطلع بها مبوجب هذه التفاقية.

 اجلزء الثالث

املادة 25 

يفتح باب التوقيع على هذه التفاقية جلميع الدول.. 1

تخ�سع هذه التفاقية لإجراء الت�سديق. وتودع �سكوك الت�سديق . 2

لدى الأمني العام الأمم املتحدة.

املادة 26

يفتح باب الن�سمام اإىل هذه التفاقية جلميع الدول. وي�سبح الن�سمام 

�ساري املفعول عند اإيداع �سك الن�سمام لدى الأمني العام لالأمم املتحدة. 

املادة 27 

يبداأ نفاذ هذه التفاقية يف اليوم الثالثني بعد تاريخ اإيداع �سك . 1

الت�سديق اأو الن�سمام الع�رشين لدى الأمني العام لالأمم املتحدة.
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يبداأ نفاذ التفاقية بالن�سبة لكل دولة ت�سدق عليها اأو تن�سم اإليها . 2

بعد اإيداع �سك الت�سديق اأو الن�سمام الع�رشين يف اليوم الثالثني بعد 

تاريخ قيام الدولة باإيداع وثيقة الت�سديق اأو الن�سمام اخلا�سة بها.

املادة 28

 ميكن لأي دولة وقت التوقيع اأو الت�سديق على هذه التفاقية اأو . 1

الن�سمام اإليها، اأن تعلن اأنها تعرتف باخت�سا�ص اللجنة املن�سو�ص 

علية يف املادة 20.

اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 1 من . 2 ميكن لأي دولة طرف تكون قد 

باإر�سال  اأي وقت ت�ساء،  التحفظ، يف  اأن ت�سحب هذا  املادة  هذه 

اإخطار اإىل الأمني العام الأمم املتحدة.

 املادة 29

وان . 1 تعديل  اإدخال  تقرتح  اأن  التفاقية  هذه  يف  طرف  لأي  يجوز 

تقدمه اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة، ويقوم الأمني العام بناء على 

ذلك، باإبالغ الدول الأطراف بالتعديل املقرتح مع طلب باإخطاره مبا 

اذا كانت هذه الدول حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف للنظر يف هذه 

الأطراف  الدول  ثلث  تاأييد  حالة  عليه، ويف  والت�سويت  القرتاحات 

على الأقل يف غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا 

املوؤمتر، يدعو الأمني العام اإىل عقدة حتت رعاية الأمم  املتحدة. ويقدم 

الأمني العام اأي تعديل تعتمده اأغلبية من الدول الأطراف احلا�رشة 

يف املوؤمتر وامل�سوته اإىل جميع الدول الأطراف لقبوله.

املادة . 2 هذه  من   1 للفقرة  وفقا  اعتماده  يتم  تعديل  اأي  نفاذ  يبداأ 

عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف يف هذه التفاقية الأمني العام 

الأمم املتحدة بقبولها التعديل طبقا لالإجراءات الد�ستورية لكل منها.

التي . 3 الأطراف  للدول  ملزمة  نفاذها،  بدء  عند  التعديالت،  تكون 

قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذه التفاقية 

وباأية تعديالت تكون قد قبلتها 
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املادة 30

اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول فيما يتعلق بتف�سري هذه . 1

اأو تنفيذها ول ميكن ت�سويته عن طريق التفاو�ص، يطرح  التفاقية 

للتحكم بناء على طلب اإحدى هذه الدول فاإذا مل تتمكن الأطراف يف 

غ�سون �ستة اأ�سهر من تاريخ طلب التحكيم، من املوافقة على تنظيم 

التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف اأن يحيل النزاع اإىل حمكمة 

العدل الدولية بتقدمي طلب وفقا للنظام الأ�سا�سي لهذه املحكمة.

يجوز لكل دولة اأن تعلن يف وقت توقيع هذه التفاقية اأو الت�سديق . 2

عليها اأو الن�سمام اإليها، اأنها تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 1 من هذه 

املادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه 

املادة بالن�سبة لأي دولة طرف تكون قد اأبدت هذا التحفظ.

يجوز يف اأي دولة وقت لأي طرف اأبدت حتفظا وفقا للفقرة 2 من . 3

هذه املادة اأن تثبت هذا التحفظ باإر�سال اإخطار اإىل الأمني العام الأمم  

املتحدة.

 املادة 31

باإخطار . 1 التفاقية  ارتباطها بهذه  تنهى  اأن  يجوز لأي دولة طرف 

كتابي تر�سله اإىل الأمني العام الأمم  املتحدة.  وي�سبح الإنهاء نافذا 

بعد مرور �سنة على تاريخ ت�سلم الأمني العام هذا الإخطار.

لن يوؤدى هذا الإنهاء اإىل اإعفاء الدولة الطرف من اللتزامات الواقعة . 2

عليها مبوجب هذه التفاقية فيما يتعلق باأي عمل اأو اإغفال يحُدث 

قبل التاريخ الذي ي�سبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء باأي 

نظرها  ما�سية يف  اللجنة  تكون  م�ساألة  اأي  نظر  با�ستمرار  �سكل 

بالفعل قبل التاريخ الذي ي�سبح فيه الإنهاء نافذا.

اإنهاء ارتباط دولة طرف بالتفاقية . 3 بعد التاريخ الذي ي�سبح فيه 

نافذا،ل تبد اللجنة النظر يف اأية م�ساألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 
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املادة 32

وجميع  املتحدة  الأمم  اأع�ساء  املتحدة جميع  الأمم  العام  الأمني  يعلم 

الدول التي وقعت هذه التفاقية اأو ان�سمت اإليها بالتفا�سيل التالية:

مبوجب  تتم  التي  والن�سمامات  والت�سديقات  التوقيعات   ) اأ 

املادتني 25و26 

ب ( تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية مبوجب املادة 27، وكذلك 

تاريخ بدء نفاذ اأية تعديالت تدخل عليها مبوجب املادة 29.

ج( حالت الإنهاء مبقت�سى املادة 31.

املادة 33

تودع هذه التفاقية، التي تت�ساوى ن�سو�سها ال�سبانية والنكليزية . 1

والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية يف احلجية لدى الأمني العام 

الأمم  املتحدة.

ير�سل الأمني العام الأمم  املتحدة ن�سخا م�سدقة من هذه التفاقية . 2

اإىل جميع الدول. 
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بروتوكول اختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب 

 وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية

 اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

اعتمد يف 18 كانون الأول /دي�سمرب 2002 يف الدورة ال�سابعة 

 199/57/A/RES واخلم�سني للجمعية العامة الأمم  املتحدة مبوجب القرار 

تاريخ بدء النفاذ: 22 حزيران/يونيو 2006

ديباجة

اإن الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،

اإذ توؤكد من جديد اأن التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

�سارخًا  انتهاكًا  وت�سكل  اأمور حمظورة  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

حلقوق الإن�سان،

اتفاقية  لتحقيق مقا�سد  اإ�سافية  تدابري  اتخاذ  واقتناعًا منها ب�رشورة 

مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو املهينة امل�سار اإليها فيما يلي ب ا�سم التفاقية( وباحلاجة اإىل تعزيز حماية 

الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة،

واإذ ت�سري اإىل اأن املادتني 2 و 16 من التفاقية تلزمان كل دولة طرف 

اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  اأعمال  ملنع  فعالة  تدابري  باتخاذ 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف اأي اإقليم يخ�سع لوليتها،

واإذ تقر باأنه تقع على الدول م�سوؤولية اأ�سا�سية عن تنفيذ هاتني املادتني، 

وباأن تعزيز حماية الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم والحرتام الكامل ملا 
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واأن  اجلميع  يتقا�سمها  م�سرتكة  م�سوؤولية  هما  الإن�سان  حقوق  من  لهم 

هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابري الوطنية،

اأو  الفعال للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة  اأن املنع  اإىل  واإذ ت�سري 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يقت�سي التثقيف واتخاذ جملة من 

التدابري املتنوعة الت�رشيعية والإدارية والق�سائية وغريها،

اأي�سا اإىل اأن املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان اأعلن جازما اأن  واإذ ت�سري 

اجلهود الرامية اإىل ا�ستئ�سال �ساأفة التعذيب ينبغي اأن تركز اأوًل وقبل كل 

�سيء على الوقاية، ودعا اإىل اعتماد بروتوكول اختياري لالتفاقية، الغر�ص 

منه اإن�ساء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الحتجاز،

واقتناعًا منها باأن حماية الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم من التعذيب 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة ميكن 

القيام  اأ�سا�ص  على  تقوم  وقائي  طابع  ذات  ق�سائية  غري  بو�سائل  تعزيزها 

بزيارات منتظمة لأماكن الحتجاز،

قد اتفقت على ما يلي:

اجلزء الأول 

مبادئ عامة

املادة 1

الهدف من هذا الربوتوكول هو اإن�ساء نظام قوامه زيارات منتظمة ت�سطلع 

بها هيئات دولية ووطنية م�ستقلة لالأماكن التي يحرم فيها الأ�سخا�ص من 

اأو العقوبة  حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

املادة 2

تن�ساأ جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة . 1

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة ي�سار اإليها فيما يلي با�سم اللجنة 
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الفرعية ملنع التعذيب( وتقوم باأداء املهام املن�سو�ص عليها يف هذا 

الربوتوكول.

اإطار ميثاق الأمم  . 2 التعذيب عملها يف  الفرعية ملنع  اللجنة  توؤدي 

املتحدة وت�سرت�سد مبقا�سده ومبادئه وكذلك باملعايري التي و�سعتها 

الأمم املتحدة ملعاملة الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم.

ت�سرت�سد اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأي�سا مببادئ ال�رشية والنزاهة . 3

وعدم النتقائية وال�سمولية واملو�سوعية.

الفرعية ملنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ . 4 تتعاون اللجنة 

هذا الربوتوكول.

املادة 3

ُتن�سئ اأو تعنّي اأو ت�ستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة اأو اأكرث 

على امل�ستوى املحلي ملنع التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة ي�سار اإليها فيما يلي با�سم الآلية الوقائية 

الوطنية(.

املادة 4

الآليات . 1 بقيام  الربوتوكول،  لهذا  وفقًا  طرف،  دولة  كل  ت�سمح 

امل�سار اإليها يف املادتني 2 و 3 بزيارات لأي مكان يخ�سع لوليتها 

يكونوا  اأن  ميكن  اأو  اأ�سخا�ص حمرومون  فيه  ويوجد  ول�سيطرتها 

حمرومني من حريتهم اإما مبوجب اأمر �سادر عن �سلطة عامة اأو بناء 

على اإيعاز منها اأو مبوافقتها اأو �سكوتها ي�سار اإليها فيما يلي با�سم 

اأماكن الحتجاز(. ويجري ال�سطالع بهذه الزيارات بهدف القيام، 

عند اللزوم، بتعزيز حماية هوؤلء الأ�سخا�ص من التعذيب وغريه من 

�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

يعني احلرمان من احلرية، لأغرا�ص هذا الربوتوكول، اأي �سكل من . 2

اأ�سكال احتجاز �سخ�ص اأو �سجنه اأو اإيداعه يف مكان عام اأو خا�ص 
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للتوقيف ل ي�سمح لهذا ال�سخ�ص فيه مبغادرته كما ي�ساء، باأمر من 

اأي �سلطة ق�سائية اأو اإدارية اأو غريها من ال�سلطات الأخرى. 

اجلزء الثاين

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

املادة 5

تتاألف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من ع�رشة اأع�ساء. وبعد ت�سديق . 1

الع�سو اخلم�سني على هذا الربوتوكول اأو ان�سمامه اإليه، ُيرفع عدد 

اأع�ساء اللجنة الفرعـية ملنـع التعذيب اإىل 25 ع�سواً.

يختار اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من بني ال�سخ�سيات التي . 2

تتمتع بخلق رفيع وخربة مهنية م�سهود لهم بها يف ميدان اإقامة 

العدل، وخا�سة يف القانون اجلنائي اأو اإدارة ال�سجون اأو ال�رشطة، 

من  املحرومني  الأ�سخا�ص  مبعاملة  املت�سلة  امليادين  �ستى  يف  اأو 

حريتهم.

يوىل، يف ت�سكيل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، العتبار الواجب . 3

للتوزيع اجلغرايف العادل ولتمثيل خمتلف اأ�سكال احل�سارة والنظم 

القانونية للدول الأطراف.

ويوىل اأي�سا يف عملية الت�سكيل هذه العتباُر لتمثيل كال اجلن�سني . 4

متثياًل متوازنًا على اأ�سا�ص مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز.

ل يجوز اأن يكون يف ع�سوية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ع�سوان . 5

من مواطني دولة واحدة.

يعمل اأع�ساء اللجنة الفرعية ب�سفتهم الفردية، ويتمتعون بال�ستقالل . 6

ب�سورة  الفرعية  اللجنة  خلدمة  ا�ستعداد  على  ويكونون  والنزاهة، 

فعالة.
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املادة 6

املادة، عدداً . 1 2 من هذه  للفقرة  وفقًا  تر�سح،  اأن  دولة طرف  لكل 

ال�رشوط  وي�ستوفيان  املوؤهالت  يحوزان  اثنني  مر�سحني  اإىل  ي�سل 

الرت�سيح،  هذا  �سياق  يف  وتوفر،   ،5 املادة  يف  عليها  املن�سو�ص 

معلومات مف�سلة عن موؤهالت املر�سحني.

هذا  يف  الأطراف  الدول  اإحدى  جن�سية  املر�سحان  يحمل  اأ( 

الربوتوكول؛

ب( يحمل اأحد املر�سحني على الأقل جن�سية الدولة الطرف التي 

تر�سحه؛

ج( ل ُير�سح اأكرث من مواطنني اثنني من دولة طرف واحدة؛

اأخرى،  مواطنًا من دولة طرف  تر�سح دولة طرف  اأن  قبل  د( 

تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وحت�سل عليها.

قبل خم�سة �سهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، . 2

املتحدة  الأمم  العام  الأمني  يوجه  خالله،  النتخابات  تعقد  الذي 

ر�سالة اإىل الدول الأطراف يدعوها فيها اإىل تقدمي تر�سيحاتها يف 

غ�سون ثالثة اأ�سهر. ويقدم الأمني العام قائمة مرتبة ترتيبًا اأبجديا 

بجميع الأ�سخا�ص املر�سحني على هذا النحو، تبني الدول الأطراف 

التي ر�سحتهم.

املادة 7

ُينتخب اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب على الوجه التايل:. 1

يف  الواردة  واملعايري  بال�رشوط  للوفاء  الأول  العتبار  يوىل  اأ( 

املادة 5 من هذا الربوتوكول؛

ب( ُيجرى النتخاب الأول يف موعد ل يتجاوز �ستة اأ�سهر من 

تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول؛
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ج( تنتخب الدول الأطراف اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 

بوا�سطة القرتاع ال�رشي؛

يف  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  انتخابات  جُترى  د( 

من  بدعوة  �سنتني  كل  تعقد  الأطراف  للدول  اجتماعات 

التي  الجتماعات  تلك  ويف  املتحدة.  الأمم  العام  الأمني 

يكون  قانونيًا،  ن�سابًا  الأطراف  الدول  ثلثا  فيها  ي�سكل 

التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  يف  املنتخبون  الأ�سخا�ص 

وعلى  الأ�سوات  من  عدد  اأكرب  على  يح�سلون  الذين  هم 

اأغلبية مطلقة من اأ�سوات ممثلي الدول الأطراف احلا�رشين 

وامل�سوتني.

اإذا اأ�سبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خالل العملية النتخابية، . 2

يكون  التعذيب،  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء يف  للخدمة  موؤهلني 

املر�سح الذي يح�سل على اأكرب عدد من الأ�سوات هو ع�سو اللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب. ويف حالة ح�سول املواطنني على نف�ص العدد 

من الأ�سوات يتبع الإجراء  التايل:

 اأ( اإذا قامت الدولة الطرف برت�سيح واحد فقط من املواطنني 

املواطن ع�سوا يف  اللذين يحمالن جن�سيتها، يكون هذا 

اللجنة الفرعية ملنع التعذيب؛

اللذين  املواطنني  برت�سيح كال  الطرف  الدولة  قامت  اإذا   ب( 

بوا�سطة  م�ستقل  ت�سويت  ُيجرى  جن�سيتها،  يحمالن 

القرتاع ال�رشي لتحديد اأيهما ي�سبح ع�سواً؛

 ج( اإذا مل تقم الدولة الطرف برت�سيح اأي من املواطنني اللذين 

بالقرتاع  م�ستقل  ت�سويت  يجرى  جن�سيتها،  يحمالن 

ال�رشي لتحديد اأيهما ي�سبح ع�سواً.
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املادة 8

يف حالة وفاة اأو ا�ستقالة ع�سو يف اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأو اإذا 

مل يعد الع�سو قادراً لأي �سبب على اأداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي 

ر�سحت الع�سو برت�سيح �سخ�ص �سالح اآخر تتوفر فيه املوؤهالت وي�ستويف 

ال�رشوط املن�سو�ص عليها يف املادة 5، وذلك للخدمة حتى الجتماع التايل 

�ستى  بني  منا�سب  توازن  اإىل حتقيق  احلاجة  مراعاة  الأطراف، مع  للدول 

ميادين الخت�سا�ص، ورهنًا مبوافقة غالبية الدول الأطراف. وتعترب املوافقة 

ممنوحة ما مل ي�سدر عن ن�سف عدد الدول الأطراف اأو اأكرث رد �سلبي يف 

غ�سون �ستة اأ�سابيع من قيام الأمني العام الأمم  املتحدة باإبالغها بالتعيني 

املقرتح.

املادة 9

ينتخب اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملدة اأربع �سنوات. ويجوز 

اإعادة انتخابهم مرة واحدة اإذا اأعيد تر�سيحهم. وتنتهي مدة ع�سوية ن�سف 

عدد الأع�ساء املنتخبني يف النتخاب الأول عند انق�ساء عامني؛ وعقب 

النتخاب الأول مبا�رشة تختار اأ�سماء هوؤلء الأع�ساء بقرعة يجريها رئي�ص 

الجتماع امل�سار اإليه يف الفقرة 1 د( من املادة 7.

املادة 10

تنتخب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأع�ساء مكتبها ملدة عامني. . 1

ويجوز اإعادة انتخابهم.

ت�سع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ين�ص، يف . 2

جملة اأمور، على ما يلي:

اإليه  م�سافًا  الأع�ساء  عدد  ن�سف  من  القانوين  الن�ساب  يتكون  اأ( 

ع�سو واحد؛

اأ�سوات  باأغلبية  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  قرارات  تتخذ  ب( 

الأع�ساء احلا�رشين؛
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ج( تكون جل�سات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب �رشية.

يدعو الأمني العام الأمم املتحدة اإىل عقد الجتماع الأول للجنة . 3

الفرعية ملنع التعذيب، وبعد الجتماع الأول الذي تعقده، جتتمع 

اللجنة الفرعية يف الأوقات التي يق�سي بها نظامها الداخلي. وتعقد 

مرة  متزامنة  دوراتهما  التعذيب  مناه�سة  وجلنة  الفرعية  اللجنة 

واحدة يف ال�سنة على الأقل.

اجلزء الثالث

ولية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

املادة 11

تقوم اللجنة الفرعية ملنع التعذيب مبا يلي:. 1

اإىل  املادة 4، وتقدم تو�سياتها  اإليها يف  امل�سار  اأ( زيارة الأماكن 

من  املحرومني  الأ�سخا�ص،  حماية  ب�ساأن  الأطراف  الدول 

حريـتهم، من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهيــنـة؛

ب( وفيما يخ�ص الآليات الوقائية الوطنية تقوم مبا يلـي:

i( اإ�سداء امل�سورة وتقدمي امل�ساعدة للدول الأطراف، عند القت�ساء، 
لغر�ص اإن�ساء هذه الآليات؛

بالآليات  اللزوم،  ii( احلفاظ على الت�سال املبا�رش، وال�رشي عند 
بغية  لهـا  التقنية  وامل�ساعدة  التدريب  وتوفري  الوطنية  الوقائية 

تعزيز قدراتها؛

iii( توفري امل�سورة وامل�ساعدة لالآليـات الوطنية يف تقييم الحتياجات 
والو�سائل الالزمة بغية تعزيز حماية الأ�سخا�ص،  املحرومني من 

العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �رشوب  حريتهم، من 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛
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iv( تقدمي التو�سيات واملالحظات اإىل الدول الأطراف بغية تعزيز 
قدرات وولية الآليات الوقائية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من 

�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

الأمم   هيئات  مع  عام،  بوجه  التعذيب  منع  لغر�ص  التعاون،  ج(   

املنظمات  اأو  املوؤ�س�سات  عن  ف�سال  ال�سلة  ذات  واآلياتها  املتحدة 

الدولية والإقليمية والوطنية العاملة يف �سبيل تعزيز حماية جميع 

العقوبة  اأو  املعاملة  وغريه من �رشوب  التعذيب  من  الأ�سخا�ص 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة.

املادة 12

لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من اأداء وليتها على النحو املبني 

يف املادة 11، تتعهد الدول الأطراف مبا يلي:

وتي�سري  ها  اإقليم  التعذيب يف  ملنع  الفرعية  اللجنة  ا�ستقبال  اأ( 

�سبيل و�سولها اإىل اأماكن الحتجاز كما هي حمددة يف املادة 

4 من هذا الربوتوكول؛

ذات  املعلومات  بكافة  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  تزويد  ب( 

ال�سلة التي قـد تطلبها لتقييم الحتياجات والتدابري الواجب 

اتخاذها بغية تعزيز حماية الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

من التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة؛

ج( ت�سجيع وتي�سري الت�سالت بني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 

والآليات الوقائية الوطنية؛

د( بحث التو�سيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب 

والدخول يف حوار معها حول تدابري التنفيذ املمكنة.
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املادة 13

ت�سـع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، عن طريق القرعة اأول، برناجما . 1

للزيارات املنتظمة للدول الأطراف بغية اأداء ولياتها كما هي حمددة 

يف املادة 11.

ُتـخطـر اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، بعد الت�ساور، الدول الأطراف . 2

بربناجمها ليت�سنى لهذه الدول القيام، دون تاأخري، باتخاذ الرتتيبات 

العملية الالزمة لأداء الزيارات.

يقـوم بالزيارات ع�سوان اثنان على الأقل من اأع�ساء اللجنة الفرعية . 3

التعذيب. وقــد يرافق هذين الع�سوين، عند القت�ساء، خرباء  ملنع 

م�سهود لهم باخلربة والدراية الفنية يف امليادين التي يغطيها هذا 

بال�ستناد  اإعدادها  يجري  باخلرباء  قائمة  وينتقون من  الربوتوكول 

اإىل القرتاحات املقدمة من الدول الأطراف ومفو�سية الأمم  املتحدة 

حلقوق الإن�سان ومركز الأمم املتحدة ملنع اجلرمية الدولية. وتقرتح 

اخلرباء  من  عددا  القائمة،  اإعداد  لغر�ص  املعنية،  الأطراف  الدول 

الوطنيني ل يزيدون على اخلم�سة. وللدولة الطرف اأن تعرت�ص على 

اإدراج خبري بعينه يف الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقرتاح خبري اآخر.

وللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأن تقرتح، اإذا ما راأت ذلك منا�سبا، . 4

زيارة متابعة ق�سرية تتم اإثر زيارة عادية.

املادة 14

لتمكني اللجنة الفرعية ملنع التعذيب من اأداء وليتها تتعهد الدول . 1

الأطراف يف هذا الربوتوكول باأن تتيح لها ما يلي:

اأ( و�سول غري مقيد لكافة املعلومات التي تتعلق بعدد الأ�سخا�ص 

املبني يف  النحو  على  احتجازهم  باأماكن  حريتهم  من  املحرومني 

املادة 4 ف�سال عن عدد الأماكن ومواقعها؛
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هوؤلء  مبعاملة  املتعلقة  املعلومات  لكافة  مقيد  غري  و�سول  ب( 

الأ�سخا�ص وبظروف احتجازهم؛

ج( و�سول غري مقيد، رهنا بالفقرة 2 اأدناه، لكافة اأماكن الحتجاز 

وملن�ساآتها ومرافقها؛

د( فر�سة اإجراء مقابالت خا�سة مع الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

دون وجود �سهود، اإما ب�سورة �سخ�سية واإما بوجود مرتجـم اإذا 

اقت�ست ال�رشورة ذلك، ف�سال عن اأي �سخ�ص ترى اللجنة الفرعية 

ملنع التعذيب اأنـه ميكن اأن يوفر معلومات ذات �سلة باملو�سوع؛

هـ( حرية اختيار الأماكن التي ترغب يف زيارتها والأ�سخا�ص الذين 

ترغب يف مقابلتهم.

بــه . 2 التـذرع  والعرتا�ص على زيارة ملكان احتجاز بعينه ل ميكن 

ـة وموجبـة لها عالقة بالدفاع الوطني اأو ال�سالمة 
َّ
اإل لأ�سباب ملحـ

املزمع  املكان  يف  خطري  ا�سطراب  اأو  الطبيعية  والكوارث  العامة 

زيارته، مما يحول موؤقتا دون ال�سطالع بزيارة كهذه. ول ميكن 

اأن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مربرا 

لالعرتا�ص على الزيارة.

املادة 15

ل تاأمر اأي �سلطة اأو م�سوؤول باإنزال اأي عقوبة باأي �سخ�ص اأو منظمة 

اأو يطبق عليهما العقوبة اأو ي�سمح بها اأو يتغا�سى عنها ب�سبب قيام هذا 

ال�سخ�ص اأو هذه املنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأو اأع�سائها 

اأي معلومات، �سحيحة كانت اأم خاطئة، ول ينبغي اأن ي�سار هذا ال�سخ�ص 

اأو هذه املنظمة يف غري ذلك من الأحوال باأي طريقة اأيـا كانت.

املادة 16

تبلغ اللجنة الفرعية ملنع التعذيب تو�سياتها ومالحظاتها �رشا اإىل . 1

عالقة  لهـا  كانت  اإذا  وطنية،  وقائية  اآلية  اأي  واإىل  الطرف  الدولة 

باملو�سوع.
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باأي تعليقات . 2 التعذيب تقريرها م�سفوعا  الفرعية ملنع  اللجنة  تن�رش 

�سادرة عن الدولة الطرف املعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف 

اأن تفعل ذلك. واإذا ما ك�سفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير 

يجوز للجنة الفرعية ن�رش التقرير بكامله اأو ن�سـر جزء منه. بيد اأنه 

ل تـن�رش بيانات �سخ�سية دون موافقة �رشيحة من ال�سخ�ص املعني.

التعذيب بتقدمي تقرير �سنوي علنـي عن . 3 الفرعية ملنع  اللجنة  تقوم 

اأن�سطتها اإىل جلنة مناه�سة التعذيب.

ملنع . 4 الفرعية  اللجنة  مع  التعاون  عن  الطرف  الدولة  امتنعت  اإذا 

التعذيب، وفقا للمادتني 12 و 14، اأو عن اتخاذ خطوات لتح�سني 

احلالة على �سوء تو�سيات اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، جاز للجنة 

مناه�سة التعذيب، بناء على طلب اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، 

اأن تقرر باأغلبية اأ�سوات اأع�سائها، وبعد اإتاحة الفر�سة للدولة الطرف 

لإبداء اآرائها، اإ�سدار بيان علنـي حول املو�سوع اأو ن�رش تقرير اللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب.

اجلزء الرابع

الآليات الوقائية الوطنية

املادة 17

اأق�ساها  اأو تن�سئ، يف غ�سون فرتة  اأو تعنّي  ت�ستبقـي كل دولة طرف 

�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول اأو الت�سديق عليه اأو الن�سمام 

اإليه، اآلية وقائية وطنية م�ستقلة واحدة اأو اأكرث ملنع التعذيب على امل�ستوى 

اآليات  املن�ساأة بوا�سطة وحدات ل مركزية ميكن تعيينها  املحلي. والآليات 

وقائية وطنية لأغرا�ص هذا الربوتوكول اإذا كان ن�ساطها متفقا مع ما ين�ص 

عليه من اأحكام. 



396

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

املادة 18

تتكفل الدول الأطراف ب�سمان ال�ستقالل الوظيفي لالآليات الوقائية . 1

الوطنية التابعة لها ف�سال عن ا�ستقالل العاملني فيها.

الآلية . 2 تتوفر خلرباء  لكي  ال�رشورية  التدابري  الأطراف  الدول  تتخذ 

الوقائية الوطنية القدرات الالزمة والدراية املهنية. وت�سعى هذه الدول 

العرقية  للمجموعات  مالئم  ومتثيل  اجلن�سني  بني  توازن  لإيجاد 

وجمموعات الأقلية يف البلد.

تتعهد الدول الأطراف بتوفري املوارد الالزمة لأداء الآليات الوقائية . 3

الوطنية مهامها.

تويل الدول الأطراف، عند اإن�ساء الآليات الوقائية الوطنية، العتبار . 4

لتعزيز وحماية  الوطنية  املوؤ�س�سات  املت�سلة مبركز  للمبادئ  الواجب 

حقوق الإن�سان.

املادة 19

متنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد اأدنـى، ال�سلطات التالية:

اأ( القيام، على نحو منتظم، بدرا�سة معاملة الأ�سخا�ص املحرومني 

من حريتهم يف اأماكن الحتجاز على النحو املحدد يف املادة 

4 بغية القيام، اإذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن 

�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛

 ب( تقدمي تو�سيات اإىل ال�سلطات املعنية بغر�ص حت�سني معاملة 

التعذيب  ومنع  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�ص  واأو�ساع 

الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  وغريه من �رشوب 

اأو املهينة، مع مراعاة املعايري ذات ال�سلة التي و�سعتها الأمم  

املتحدة؛

اأو  القائمة  بالت�رشيعات  تتعلق  اقرتاحات ومالحظات  تقدمي   ج( 

مب�ساريع القوانني.
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املادة 20

لتمكني الآليات الوقائية الوطنية من اأداء وليتها، تتعهد الدول الأطراف 

يف هذا الربوتوكول باأن تتيح لها ما يلي:

الأ�سخا�ص  بعدد  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  احل�سول  اأ( 

املحرومني من حريتهم املوجودين يف اأماكن الحتجاز كما هو 

حمدد يف املادة 4، ف�سال عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

ب( احل�سول على جميع املعلومات التي ت�سري اإىل معاملة هوؤلء 

الأ�سخا�ص ف�سال عن ظروف احتجازهم؛

ج( الو�سول اإىل جميع اأماكن الحتجاز ومن�ساآتها ومرافقها؛

د( فر�سة اإجراء  مقابالت خا�سة مع الأ�سخا�ص املحرومني من 

ب�سورة �سخ�سية  اإما  �سهـود ومقابلتهم  حريتهم دون وجود 

اأي  عن  ف�سال  ال�رشورة،  اقت�ست  اإذا  من خالل مرتجم  واإما 

�سخ�ص اآخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية اأنه ميكن اأن يقدم 

معلومات ذات �سلة؛

الذين  والأ�سخا�ص  زيارتها  تريد  التي  الأماكن  اختيار  حرية  هـ( 

تريد مقابلتهم؛

التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  ات�سالت  اإجراء  يف  احلق  و( 

وموافاتها مبعلومات والجتماع بها.

املادة 21

اأو . 1 �سخ�ص  باأي  عقوبة  اأي  باإنزال  م�سوؤول  اأو  �سلطة  اأي  تاأمــر  ل 

منظمة اأو اأن يطبق عليهما العقوبة اأو ي�سمح بها اأو يتغا�سى عنها 

الوقائية  الآلية  بتبليغ  املنظمة  اأو هذه  ال�سخ�ص  قيام هذا  ب�سبب 

الوطنية باأي معلومات، �سحيحة كانت اأم خاطئة، ول ينبغي اأن 

ي�سار هذا ال�سخ�ص اأو هذه املنظمة يف غري ذلك من الأحوال باأي 

طريقة اأيــا كانت.
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الوطنية . 2 الوقائية  الآلية  جتمعها  التي  ال�رشية  للمعلومات  تكـون 

اأي بيانات �سخ�سية دون موافقة �رشيحة من  حرمتها. ول تن�رش 

ال�سخ�ص املعني بتلك البيانات.

املادة 22

التو�سيات  ببحث  املعنية  الطرف  الدولة  يف  املخت�سة  ال�سلطات  تقوم 

تدابري  الوطنية، وتدخل يف حوار معها حول  الوقائية  الآلية  ال�سادرة عن 

التنفيذ املمكنة.

املادة 23

تتعهد الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول بن�رش وتوزيع التقارير ال�سنوية 

ال�سادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.

اجلزء اخلام�ص

الإعالن 

املادة 24

بتاأجيل تنفيذ . 1 اإعالنًا  اأن ت�سدر  الت�سديق  اإثر عملية  للدول الأطراف 

التزاماتها �سواء مبقت�سى اجلزء الثالث اأو اجلزء الرابع من هذا الربوتوكول.

ي�رشي هذا التاأجيل ملدة اأق�ساها ثالث �سنوات. وعلى اإثر تقدمي الدولة . 2

ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  الت�ساور  وبعد  احلجج  من  يلزم  ملا  الطرف 

التعذيب، للجنة مناه�سة التعذيب اأن متدد هذه الفرتة �سنتني اأُخريني.

اجلزء ال�ساد�ص

الأحكام املالية

املادة 25

ملنع  الفرعية  اللجنة  تتكبدها  التي  النفقات  املتحدة  الأمم   تتحمل   .1

التعذيب يف تنفيذ هذا الربوتوكول.
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2. يوفر الأمني العام الأمم املتحدة ما يلزم من املوظفني واملرافق لأداء 

هذا  مبقت�سى  الفعال  النحو  على  مهامها  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة 

الربوتوكول.

املادة 26

يف . 1 املتبعة  ال�سلة  ذات  لالإجراءات  وفقًا  خا�ص  �سندوق  ين�ساأ 

اجلمعية العامة، ويدار وفقًا لالأنظمة والقواعد املالية الأمم املتحدة، 

وذلك للم�ساعدة يف متويل تنفيذ التو�سيات التي تقدمها اللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب اإىل دولة طرف اإثر قيامها بزيارة لها، ف�سال 

عن الربامج التعليمية لالآليات الوقائية الوطنية.

التي تقدمها . 2 التربعات  يجوز متويل ال�سندوق اخلا�ص عن طريق 

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

وغريها من الكيانات العامة واخلا�سة.

اجلزء ال�سابع

اأحكام ختامية

املادة 27

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول لأي دولة وقعت على التفاقية.. 1

يخ�سع هذا الربوتوكول للت�سديق عليه من جانب اأي دولة �سدقت . 2

لدى  الت�سديق  �سكوك  وتودع  اإليها.  ان�سمت  اأو  التفاقية  على 

الأمني العام الأمم  املتحدة.

يفتح باب الن�سمام اإىل هذا الربوتوكول لأي دولة �سدقت على . 3

التفاقية اأو ان�سمت اإليها.

يبداأ نفاذ الن�سمام باإيداع �سك الن�سمام لدى الأمني العام الأمم  . 4

املتحدة.
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هذا . 5 على  املوقعة  الدول  جميع  املتحدة  الأمم  العام  الأمني  يخطر 

الربوتوكول اأو املن�سمة اإليه باإيداع كل �سك من �سكوك الت�سديق 

اأو الن�سمام.

املادة 28

يبداأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع �سك . 1

الت�سديق اأو الن�سمام الع�رشين لدى الأمني العام الأمم  املتحدة.

بالن�سبة لكل دولة ت�سدق على هذا الربوتوكول اأو تن�سم اإليه بعد . 2

اإيداع �سك الت�سديق اأو الن�سمام الع�رشين لدى الأمني العام الأمم  

الثالثني من  اليوم  النفاذ يف  الربوتوكول حيز  املتحدة، يدخل هذا 

تاريخ اإيداع �سك ت�سديقها اأو ان�سمامها.

املادة 29

ت�رشي اأحكام هذا الربوتوكول على الدول الحتادية بجميع اأجزائها دون 

اأية قيود اأو ا�ستثناءات.

املادة 30

ل ُتبدى اأي حتفظات على هذا الربوتوكول.

املادة 31

ل مت�ّص اأحكام هذا الربوتوكول التزامات الدول الأطراف مبقت�سى اأي 

اللجنة  اأماكن الحتجاز. وت�سجع  لزيارات  اإقليم ية تن�سئ نظامًا  اتفاقية 

الفرعية ملنع التعذيب والهيئات املن�ساأة مبوجب تلك التفاقيات الإقليم ية 

على الت�ساور والتعاون من اأجل تفادي الزدواج والتعزيز الفعال لأهداف 

هذا الربوتوكول.

املادة 32

باتفاقيات  الأطراف  الدول  التزامات  الربوتوكول  هذا  اأحكام  مت�ص  ل 

الإ�سافيني  وبروتوكوليها   1949 اآب/اأغ�سط�ص   12 املوؤرخة  الأربع  جنيف 

املوؤرخني 8 حزيران/يونيه 1997، ول مت�ص اإمكانية اأن تاأذن اأي دولة طرف 
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غري  احلالت  الحتجاز يف  اأماكن  بزيارة  الدولية  الأحمر  ال�سليب  للجنة 

امل�سمولة بالقانون الإن�ساين الدويل.

املادة 33

لأية دولة طرف اأن تنق�ص هذا الربوتوكول يف اأي وقت مبقت�سى . 1

اإخطار كتابي توجهه اإىل الأمني العام الأمم  املتحدة الذي يبلغ فيما 

بعد �سائر الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول ويف التفاقية بذلك. 

الأمني  تلقي  تاريخ  �سنة على  انق�ساء  بعد  نافذاً  النق�ص  وي�سبح 

العام الإخطار.

ل يرتتب على هذا النق�ص اإعفاء الدولة الطرف من التزاماتها مبوجب . 2

هذا الربوتوكول جتاه اأي فعل اأو و�سع قد يحدث قبل تاريخ بدء 

نفاذ النق�ص، اأو جتاه الإجراءات التي قررت اأو قد تقرر اللجنة الفرعية 

ملنع التعذيب اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف املعنية، كما ل يخل 

هذا النق�ص على اأي نحو مبوا�سلة النظر يف اأية م�ساألة تكون اللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب قد �رشعت يف النظر فيها قبل تاريخ بدء نفاذ 

هذا النق�ص.

تبداأ . 3 ل  الطرف،  الدولة  عن  ال�سادر  النق�ص  نفاذ  بدء  تاريخ  بعد 

تتعلق  م�ساألة جديدة  اأي  النظر يف  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة 

بتلك الدولة.

املادة 34

لأي دولة طرف اأن تقرتح تعديال وتقدمه اإىل الأمني العام الأمم  . 1

املتحدة. ويحيل الأمني العام اإىل الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول 

اإن  تبلغه  باأن  اإليها  بطلب  م�سفوعًا  تلقيه  فور  املقرتح  التعديل 

كانت حتبذ عقد موؤمتر للدول الأطراف بغر�ص النظر يف القرتاح 

والت�سويت عليه. ويف حالة اإعراب ثلث تلك الدول الأطراف على 

الأقل، يف غ�سون اأربعة اأ�سهر من تاريخ ورود الإحالة من الأمني 

العام، عن حتبيذها عقد مثل هذا املوؤمتر، يدعو الأمني العام اإىل 
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انعقاد املوؤمتر برعاية الأمم  املتحدة. ويقدم الأمني العام اأي تعديل، 

يعتمده املوؤمتر باأغلبية ثلثي الدول الأطراف احلا�رشة وامل�سوتة، اإىل 

جميع الدول الأطراف لقبوله.

يدخل اأي تعديل ُيْعتمد وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة، بعد قبوله . 2

من جانب الأغلبية بثلثي الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول، حيز 

النفاذ وفقًا للعملية الد�ستورية لكل دولة طرف.

التي قبلتها، . 3 التعديالت عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف  تكون 

وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة باأحكام هذا الربوتوكول وباأية 

تعديالت �سبق لها قبولها.

املادة 35

الوطنية  الوقائية  والآليات  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  اأع�ساء  مُينح 

نحو  على  مهامهم  ملمار�ستهم  لزمة  تكون  التي  واحل�سانات  المتيازات 

م�ستقل. ومُينح اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب المتيازات واحل�سانات 

املن�سو�ص عليها يف البند 22 من اتفاقية امتيازات الأمم  املتحدة وح�ساناتها 

املوؤرخة 13 �سباط/فرباير 1946، رهنًا باأحكام البند 23 من تلك التفاقية.

املادة 36

على جميع اأع�ساء اللجنة الفرعية ملنع التعذيب اأثناء قيامهم بزيارة اإىل 

دولة طرف، دون الإخالل باأحكام ومقا�سد هذا الربوتوكول وبالمتيازات 

واحل�سانات التي يتمتعون بها:

اأ( احرتام قوانني واأنظمة الدولة الــَمُزوَرة؛

به  تت�سم  يتعار�ص مع ما  ن�ساط  اأو  اأي فعل  ب( المتناع عن 

واجباتهم من طابع نزيه ودويل.

املادة 37

يودع هذا الربوتوكول، الذي تت�ساوى يف احلجية ن�سو�سه الإ�سبانية . 1

الأمني  لدى  والفرن�سية،  والعربية  وال�سينية  والرو�سية  والإنكليزية 

العام لالأمم املتحدة.
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ير�سل الأمني العام لالأمم املتحدة اإىل جميع الدول ن�سخا م�سدقا . 2

عليها من هذا الربوتوكول.

ال�سحيني، ول�سيما  املوظفني  املت�سلة بدور  الطب  اآداب مهنة  مبادئ 

الأطباء، يف حماية امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهنية

 اعتمدت ون�رشت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة الأمم  املتحدة 

194/37 املوؤرخ يف 18 كانون الأول /دي�سمرب 1982

املبداأ 1 

للم�سجونني  الطبية  بالرعاية  املكلفني  ال�سحيني  املوظفني  واجب  من 

واملحتجزين ول�سيماالأطباء من هوؤلء املوظفني، اأن يوفروا لهم حماية ل�سحتهم 

وامل�ستوى  النوعية  نف�ص  من  تكونان  لأمرا�سهم  ومعاجلة  والعقلية  البدنية 

املتاحني لغري امل�سجونني اأو املحتجزين.

املبداأ 2 

ميثل خمالفة ج�سيمة لآداب مهنة الطب، وجرمية مبوجب ال�سكوك 

الأطباء، بطريقة  ال�سحيون، ول�سيما  املوظفون  اأن يقوم  املنطبقة،  الدولية 

اإيجابية اأو �سلبية، باأعمال ت�سكل م�ساركة يف التعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اأو تواطوؤا اأو حتري�سا على 

هذه الأعمال اأو حماولت لرتكابها 1.

املبداأ 3 

ميثل خمالفة لآداب مهنة الطب اأن يتورط املوظفون ال�سحيون، ول�سيما 

اأو املحتجزين، ل يكون الق�سد  اأية عالقة مهنية مع ال�سجناء  الأطباء، يف 

منها جمرد تقييم اأو حماية اأو حت�سني ال�سحة البدنية اأو العقلية لل�سجني 

اأو املحتجز.
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املبداأ 4 

ميثل خمالفة لآداب مهنة الطب اأن يقوم املوظفون ال�سحيون ول�سيما 

الأطباء، مبا يلي:

ال�سجناء  ا�ستجواب  للم�ساعدة يف  ا�ستخدام معارفهم ومهاراتهم  اأ( 

اأو  البدنية  احلالة  اأو  بال�سحة  ي�رش  قد  نحو  على  واملحتجزين 

ال�سكوك  مع  ويتنايف  املحتجزين،  اأو  امل�سجونني  لهوؤلء  العقلية 

الدولية ذات ال�سلة، 

ب( ال�سهادة، اأو ال�سرتاك يف ال�سهادة، بلياقة ال�سجني اأو املحتجز 

لأي �سكل من اأ�سكال املعاملة اأو العقوبة قد ي�رش ب�سحته البدنية 

اأو العقلية ويتنايف مع ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة، اأو ال�سرتاك 

باأية كيفية يف تلك املعاملة اأو يف اإنزال تلك العقوبة التي تتنايف   

مع ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة 2.

املبداأ 5 

ال�سحيون،  املوظفون  ي�سرتك  اأن  الطب  مهنة  لآداب  خمالفة  ميثل 

اإذا  اإل  اأو حمتجز  �سجني  حركة  لتقييد  اإجراء  اأي  الأطباء، يف  ول�سيما 

تقرر مبعايري طبية حم�سة اأن هذا الإجراء �رشوري حلماية ال�سحة البدنية 

اأو  ال�سجناء  زمالئه  اأو  ذاته،  املحتجز  اأو  لل�سجني  ال�سالمة  اأو  العقلية  اأو 

املحتجزين، اأو حرا�سه، واأنه ل يعر�ص للخطر �سحته البدنية اأو العقلية.

املبداأ 6 

ل يجوز اخلروج على املبادئ ال�سابقة الذكر لأي �سبب من الأ�سباب، 

مبا يف ذلك حالة الطوارئ العامة. 

انظر ن�ص املادتني 1 و 7 من اإعالن حماية جميع الأ�سخا�ص من . 1

التعر�ص للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املهينة.
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وعلي نحو خا�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والعهد الدويل . 2

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واإعالن حماية جميع الأ�سخا�ص 

من التعر�ص للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء.
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بروتوكول اإ�سطنبول

 دليل التق�سي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من �سروب

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

)مقتطفات(

مقدم اإىل مفو�سة الأمم  املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان

9 اآب/اأغ�سط�ص 1999

يعّرف هذا الدليل التعذيب بنف�ص عبارات اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �رشوب 

املهينة ال�سادرة يف عام 1984 التي تذكر اأنه:

»يق�سد بالتعذيب اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �سديد، ج�سديا كان 

اأو عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�ص ما بق�سد احل�سول من هذا ال�سخ�ص، اأو 

اأو معاقبته على عمل  من �سخ�ص ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، 

اأو �سخ�ص ثالث،  اأو عندما ُيلِحق  اأنه ارتكبه، هو  اأو ي�ستبه يف  ارتكبه 

مثل هذا الأمل اأو

اأو  نوعه،  كان  اأيا  التمييز  على  يقوم  الأ�سباب  من  �سبب  لأي  العذاب 

يحّر�ص عليه اأو يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف ر�سمي اأو اأي �سخ�ص اآخر 

يت�رشف ب�سفته الر�سمية. ول يت�سمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�سئ«فقط عن 

عقوبات قانونية اأو املالزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�سية لها »اإن 

التعذيب مو�سع قلق عميق للمجتمع الدويل. فهدفه هو التدمري املتعمد ل 

لرفاه الأفراد البدين والعاطفي فح�سب بل اأي�سا، يف بع�ص احلالت، لكرامة 

واإرادة جمتمعات باأ�رشها. وهو اأمر يهم جميع اأع�ساء الأ�رشة الب�رشية لأنه 

طعن يف ال�سميم ملعنى وجودنا واآمالنا يف م�ستقبل اأف�سل. 
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الدويل  الإن�ساين  والقانون  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  اأن  ورغم 

يحظران دائما التعذيب يف اأي ظرف من الظروف انظر الفرع - اأول (، فاإن 

التعذيب و�سوء املعاملة ميار�سان يف اأكرث من ن�سف بلدان العامل. اإن التفاوت 

ال�سارخ بني احلظر املطلق املفرو�ص على التعذيب و انت�ساره يف عامل اليوم 

يربز �رشورة قيام الدول باإقرار وتنفيذ تدابري فعالة حلماية الأفراد من التعذيب 

واإ�ساءة املعاملة.  وقد اأعد هذا الدليل لتمكني الدول من ال�ستجابة لواحد 

من اأهم ال�سواغل يف جمال حماية الأفراد من التعذيب األ وهو التوثيق 

في�سبح  املعاملة  واإ�ساءة  التعذيب  اأدلة  النور  اإىل  يخرج  فالتوثيق  الفعال. 

العدالة.   مطالب  وخدمة  ت�رشفاتهم  على  مرتكبيهما  حما�سبة  بالإمكان 

وو�سائل التوثيق املبينة يف هذا الدليل ت�سلح للتطبيق كذلك يف �سياقات 

مراعاتها،  الإن�سان ور�سد  التي جتري عن حقوق  التحقيقات  اأخرى منها 

وعمليات التقييم التي جترى لأغرا�ص منح اللجوء ال�سيا�سي، والدفاع عن 

اأفراد »اعرتفوا« بجرائم اأثناء التعذيب، وو�سع تقديرات لالحتياجات الالزمة 

لرعاية �سحايا التعذيب. وفيما يخ�ص ممار�سي املهن الطبية والق�ساة الذين 

يرَغمون على جتاهل دلئل التعذيب اأو ت�سوير احلالة على غري حقيقتها اأو 

تزوير الأدلة، يوفر هذا الدليل اأي�سا مرجعا دوليًا.

التعذيب  باأمر  املعرفة  اكت�سبنا قدرا كبريا من  املا�سيني  العقدين  وخالل 

اإر�سادات دولية ب�ساأن  اأي  الدليل  اإعداد هذا  وعواقبه ولكن مل تتوفر حتى 

التوثيق. اوملراد من دليل التق�سي والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من �رشوب 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة بروتوكول ا�سطنبول( هو 

اتخاذه مر�سدا يف تقييم حالت الأ�سخا�ص الذين يّدعون اأنهم عّذبوا وعانوا 

من �سوء املعاملة، ويف التحقيق يف حالت ادعاءات التعذيب واإبالغ النتائج 

اإىل ال�سلطات الق�سائية اأو غريها من �سلطات التحقيق. ويت�سمن هذا الدليل 

اأو  املعاملة  للتعذيب وغريه من �رشوب  الفعالني  والتوثيق  التق�سي  مبادئ 

العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة انظر املرفق الأول (.

اأن  يتعني  التي  الدنيا  للمعايري  العامة  اخلطوط  تر�سم  املبادئ  وهذه 

تطبقها الدول لكفالة التوثيق الفعال للتعذيب 5
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باعتبارها  مطروحة  لي�ست  الدليل  هذا  يت�سمنها  التي  والإر�سادات 

هذه  على  قائمة  دنيا  معايري  بالأحرى  متثل  هي  بل  جامدا،  بروتوكول 

املبادئ ويجب اأن ت�ستخدم مع مراعاة املوارد املتاحة. والدليل واملبادئ هما 

ثمرة ثالث �سنوات من التحليل والبحث وال�سياغة على يد خرباء يف القانون 

وال�سحة وحقوق الإن�سان يزيد عددهم عن 75 خبريا ميّثلون 40 منظمة 

اأو موؤ�س�سة من 15 بلدا. ففكرة هذا الدليل واإعداده الفعلي ميثالن جهدا 

تعاونيا بذله اأخ�سائيون يف الطب ال�رشعي، واأطباء، واأخ�سائيون يف علم 

النف�ص، ومراقبون حلقوق الإن�سان، وحمامون عاملون يف اإ�رشائيل واأملانيا 

وفرن�سا  و�سيلي  و�سوي�رشا  و�رشيالنكا  والدامنرك  اأفريقيا  وجنوب  وتركيا 

وكو�ستاريكا واململكة املتحدة والهند وهولندا والوليات املتحدة الأمريكية 

والأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

الف�سل الأول 

املعايري القانونية الدولية ذات ال�سلة

اإن احلق يف عدم التعر�ص للتعذيب حق را�سخ يف القانون الدويل.  . 1

فالتعذيب حمظور ب�رشيح الن�ص يف كل من الإعالن العاملي حلقوق 

الإن�سان، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واتفاقية 

مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

اإقليمية احلق  اأو املهينة. كما تر�سي باملثل عدة �سكوك  الالاإن�سانية 

الأمريكية حلقوق  التفاقية  للتعذيب. فكل من  التعر�ص  يف عدم 

والتفاقية  وال�سعوب،  الإن�سان  حلقوق  الأفريقي  وامليثاق  الإن�سان، 

الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يت�سمن حظرا 

�رشيحا للتعذيب.

األف- القانون الإن�ساين الدويل

القانون . 2 امل�سلحة  املنازعات  حتكم  التي  الدولية  املعاهدات  توؤ�س�ص 

القانون  يف  التعذيب  وحظر  احلرب.  قانون  اأو  الدويل  الإن�ساين 
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واإن كان هاما، من  اإمنا هو جمرد جزء �سغري،  الدويل  الإن�ساين 

التفاقيات  وهذه  دولة.  املعاهدات188  هذه  متدها  التي  احلماية 

تر�سي قواعد تتبع يف اإدارة املنازعات امل�سلحة وخا�سة يف معاملة 

الذين مل  اأو  العدائية  الأعمال  ي�سرتكون يف  الذين ل  الأ�سخا�ص 

يعودوا من امل�ساركني فيها، ويدخل يف عدادهم اجلرحى والأ�رشى 

واملدنيون. والتفاقيات الأربع كلها حتظر ممار�سة التعذيب وغريه 

من �رشوب �سوء املعاملة. وقد اأحلق باتفاقيات جنيف يف عام1977 

التفاقيات  هذه  توفرها  التي  احلماية  مدى  يو�سعان  بروتوكولن 

ويزيدان من نطاقها. ويتناول الربوتوكول الأول الذي �سدقت عليه 

حتى الآن 153 دولة ( املنازعات الدولية بينما يتناول الربوتوكول 

غري  املنازعات  دولة(   145 الآن  حتى  عليه  �سدقت  الذي  الثاين 

الدولية.

3 . »3 امل�سرتكة  »املادة  ي�سمى  ما  هو  هنا  ملق�سدنا  ذلك  من  والأهم 

وهي مادة كرر ن�سها يف التفاقيات الأربع جميعا. فاملادة امل�سرتكة 

3 تنطبق على النزاع امل�سلح »الذي لي�ص له طابع دويل«، دون اأن 

يرد فيها اأي حتديد اإ�سايف لهذا التعبري. وهي بذلك ترتب التزامات 

جوهرية ل بد من احرتامها يف جميع اأنواع النزاع امل�سلح ولي�ص فقط 

يفاحلروب الدولية بني البلدان.  والتف�سري الأعم لها هو اأنها تعني اأنه 

ل ميكن التن�سل من قواعد اأ�سا�سية معينة، اأيا كانت طبيعة احلرب 

اأو النزاع. وحظر التعذيب هو واحد من هذه القواعد الأ�سا�سية وهو 

الدويل وقانون  الإن�ساين  القانون  بذلك ي�سكل عن�رشا م�سرتكا بني 

حقوق الإن�سان.

وتن�ص املادة امل�سرتكة 3 على اأنه:»... حتظر الأفعال التالية وتبقى . 4

احلياة  على  العتداء  والأماكن..  الأوقات  جميع  يف  حمظورة 

اأ�سكاله،  بجميع  القتل  وبخا�سة  البدنية،  وال�سالمة  والعتداء 

الكرامة  على  والعتداء  والتعذيب..  القا�سية،  واملعاملة  والت�سويه، 

ال�سخ�سية، وعلى الأخ�ص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة.
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روديل . 5 نايجل  التعذيب،  مب�ساألة  املعني  اخلا�ص  املقرر  ذكر  وكما 

ب�سورة  التعذيب  حظر  اإطالق  اإمكان  املت�سور  من  »لي�ص  فاإنه: 

اأ�سد قطعية من ذلك. وح�سب ما ورد على ل�سان اللجنة الدولية 

ثغرة؛  اأية  الن�ص  يرتك  مل  الر�سمي  تعليقها  يف  الأحمر  لل�سليب 

وهو ل يتيح التذرع » باأية ذريعة؛ ول يف�سح جمال لعتبار اأية 

ظروف خمففة6 وتوجد و�سلة اأخرى بني القانون الإن�ساين الدويل 

و القانون الدويل لح قوق الإن�سان يف ديباجة الربوتوكول الثاين 

الذي ينظم بدوره املنازعات امل�سلحة التي لي�ص لها طابع دويل مثل 

احلروب الأهلية بكامل معناها( اإذ جاء فيها »اأن ال�سكوك الدولية 

املت�سلة بحقوق الإن�سان تب�سط حماية اأ�سا�سية ل�سخ�ص الإن�سان«7

باء- الأمم  املتحدة

حر�سا على توفري احلماية الكافية جلميع الأ�سخا�ص من التعذيب . 6

اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة ما برحت الأمم  املتحدة 

التطبيق.   عاملية  معايري  و�سع  اإىل  عديدة  �سنوات  طوال  ت�سعى 

الأع�ساء  الدول  اعتمدتها  التي  والقرارات  والإعالنات  فالتفاقيات 

يف الأمم  املتحدة تذكر بو�سوح اأنه ل ا�ستثناء من حظر التعذيب 

كما تر�سي التزامات اأخرى لكفالة احلماية من اأمثال هذه الإ�ساءات 

ومن اأهم هذه ال�سكوك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان8، والعهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 9، والقواعد النموذجية 

حماية  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  واإعالن   ،10 ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا 

جميع الأ�سخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

من  احلماية  اإعالن  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو\ 

التعذيب 11، ومدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون 

ال�سحيني  املوظفني  بدور  املت�سلة  الطب  اآداب مهنة  12، ومبادئ 

التعذيب  من  واملحتجزين  امل�سجونني  حماية  يف  ول�سيماالأطباء 

وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 

مبادئ اآداب مهنة الطب 13، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 

�رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة اتفاقية 
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جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  14، وجمموعة  التعذيب  مناه�سة 

اأو  الحتجاز  اأ�سكال  �سكل من  يتعر�سون لأي  الذين  الأ�سخا�ص 

ال�سجن جمموعة مبادئ الحتجاز 15، واملبادئ الأ�سا�سية ملعاملة 

ال�سجناء 16

العناء . 7 اأو  الأمل  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  ت�ستثني 

النا�سئ عن جمرد جزاءات م�رشوعة اأو املالزم لها اأو املرتتب عليها

 وقد اتخذت جهات اأخرى من هيئات واأجهزة الأمم املتحدة املعنية . 8

بحقوق الإن�سان تدابري لو�سع معايري ملنع التعذيب، ومعايري للتزام 

الهيئات  هذه  وت�سمل  التعذيب.  ادعاءات  يف  بالتحقيق  الدول 

والأجهزة جلنة مناه�سة التعذيب، واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، 

واملقرر  التعذيب،  ملو�سوع  واملقرر اخلا�ص  الإن�سان،  وجلنة حقوق 

اخلا�ص املعني مب�ساألة العنف �سد املراأة، واملقررين اخلا�سني الذين 

عينتهم جلنة حقوق الإن�سان لبحث حالت بلدان حمددة.

التعذيب مبنع  القانونية  اللتزامات   -  1

اإن ال�سكوك الدولية امل�سار اإليها اأعاله ُتن�سئ التزامات معينة يتحتم . 9

على الدول احرتامها ل�سمان احلماية من التعذيب، ومنها:

 اأ- اتخاذ اإجراءات ت�رشيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة اأو اأية اإجراءات 

اأخرى ملنع اأعمال التعذيب. ل يجوز التذرع باأية ظروف ا�ستثنائية، 

مبا يف ذلك احلرب، كمربر للتعذيب املادة 2 من اتفاقية مناه�سة 

التعذيب واملادة 3 من اإعالن احلماية من التعذيب(؛

اأخرى،  دولة  اإىل  �سخ�ص  اأي  ت�سليم  اأو  رد(  اإعادة  اأو  - عدم طرد  ب 

اإذا توافرت لديها اأ�سباب حقيقية تدعو اإىل العتقاد باأنه �سيتعر�ص 

للتعذيب املادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب(؛

ج - جترمي اأفعال التعذيب، مبا يف ذلك اأعمال التواطوؤ وامل�ساركة، املادة 

مبادئ  جمموعة  من   7 واملبداأ  التعذيب،  مناه�سة  اتفاقية  من   4
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الحتجاز، واملادة 7 من اإعالن احلماية من التعذيب،  والفقرات 31-

33 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء؛

مرتكبيها،  لت�سليم  القابلة  اجلرائم  �سمن  التعذيب  باإدراج  د-التعهد 

وم�ساعدة الدول الأطراف 

الأخرى يف �سد ما تتخذه من اإجراءات جنائية ب�ساأن التعذيب املادتان 

8 و 9 من اتفاقية مناه�سة التعذيب(؛

ه - احلد من ا�ستعمال احلب�ص مبعزل عن العامل اخلارجي؛  وكفالة 

بكونها  ر�سميا  معرتف  اأماكن  يف  املحتجزين  حجز  يكون  اأن 

عن  امل�سوؤولني  الأ�سخا�ص  اء  اأ�سم  وكفالة حفظ  احتجاز؛  اأماكن 

للمعنيني  ب�سهولة  عليها  الطالع  يتاح  �سجالت  يف  احتجازهم 

واإثبات وقت ومكان كل  والأ�سدقاء؛  الأقارب  فيهم  بالأمر مبن 

و�سول  واإتاحة  فيها؛  احلا�رشين  باأ�سماء  م�سفوعة  ال�ستجوابات 

الأطباء واملحامني واأفراد الأ�رشة اإىل املحتجزين املادة 11 من اتفاقية 

مناه�سة التعذيب، واملبادئ 11- 13 و19- 23 من جمموعة مبادئ 

الحتجاز؛ والفقرات 7 و 22 و 37 من القواعد النموذجية الدنيا 

ملعاملة ال�سجناء؛ و�سمان اإدراج التعليم والإعالم فيما يتعلق بحظر 

مدنيني  القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  تدريب  يف  التعذيب 

العموميني  واملوظفني  الطب،  ميدان  يف  والعاملني  وع�سكريني(، 

وغريهم من الأ�سخا�ص ذوي ال�سلة املادة 10 من اتفاقية مناه�سة 

التعذيب، واملادة 5 من اإعالن احلماية من التعذيب، والفقرة 54 من 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء؛ 

بها  الإدلء  اأنه مت  يثبت  اأقوال  باأية  ال�ست�سهاد  - �سمان عدم  ز   

اإذا كان ذلك �سد  اإل  اإجراءات،  اأية  للتعذيب كدليل يف  نتيجة 

الإدلء  على  التدليل  بق�سد  التعذيب  بارتكاب  متهم  �سخ�ص 

بهذه الأقوال، املادة 15 من اتفاقية مناه�سة التعذيب، واملادة12 

من اإعالن احلماية من التعذيب؛
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ح - �سمان قيام ال�سلطات املخت�سة باإجراء  حتقيق �رشيع ونزيه كلما 

اأعمال  من  عمال  باأن  العتقاد  اإىل  تدعو  معقولة  اأ�سباب  وجدت 

التعذيب قد ارتكب املادة12 من اتفاقية مناه�سة التعذيب، واملبداآن 

33 و 34 من جمموعة مبادئ الحتجاز، واملادة 9 من اإعالن احلماية 

من التعذيب؛

النت�ساف  على  احل�سول  يف  التعذيب  �سحايا  حق  �سمان   - ط 

والتعوي�ص الكايف املادتان 13 و 14 من اتفاقية مناه�سة التعذيب(، 

واملادة 11 من اإعالن احلماية من التعذيب، والفقرتان 35 و 36 من 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء؛

ي - �سمان اإقامة الدعوى اجلنائية �سد املتهم اأو املتهمني بارتكاب 

التعذيب اإذا ما ثبت من حتقيق اأجري اأن عمال من اأعمال التعذيب 

اأن ادعاء ما بارتكاب  قد ارتكب على ما يبدو.  واإذا ما اعترب 

اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  من  اأخرى  اأ�سكال 

املهينة هو ادعاء ي�ستند اإىل اأ�سا�ص �سحيح، �سمان اإخ�ساع املتهم 

اأو املتهمني بارتكابها لالإجراءات اجلنائية اأو التاأديبية اأو غريها من ا 

لإجراءات املنا�سبة : املادة 7 من اتفاقية مناه�سة التعذيب، واملادة 

10 من اإعالن احلماية من التعذيب.

الف�سل الثالث

 التحقيق القانوين يف التعذيب

ونزاهة  ب�رشعة  اأن حتقق  الدويل  القانون  بحكم  الدول  واجب  من   -74

التي  الدولة  على  ويتعني  وقوعها.  عن  املبلغ  التعذيب  حوادث  يف 

اإليه ارتكاب التعذيب اأو امل�ساركة  يوجد يف اإقليمها �سخ�ص ن�سب 

فيه اأن تقوم، اإن �سّوغت الأدلة املتوفرة ذلك، اإما بت�سليم املتهم اإىل 

دولة اأخرى لها الخت�سا�ص القانوين اأو بتقدمي الق�سية اإىل �سلطاتها 

املخت�سة بق�سد مالحقته ق�سائيا مبوجب القوانني اجلنائية الوطنية 
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اأو املحلية. واملبادئ الأ�سا�سية لأي حتقيق جاد يف حوادث التعذيب 

هي الكفاءة والنزاهة وال�ستقالل وال�رشعة وال�سمول. وهذه العنا�رش 

اأن تكون هادية لكل  اأي نظام قانوين، وينبغي  ميكن تكييفها مع 

التحقيقات يف ادعاءات التعذيب.

قلة  ب�سبب  م�ستوفاة  غري  ال�سليم  التحقيق  اإجراءات  ن  تكو  -وحني   75

املوارد اأو اخلربة، اأو �سبهة التحيز، اأو وجود منط ظاهر من التع�سف 

اأو غري ذلك من الأ�سباب الوجيهة، يتعني على الدولة اأن تتابع عملية 

التق�سي باإيجاد جلنة حتقيق م�ستقلة اأو باإجراء م�سابه. وينبغي اأن 

يكون اختيار اأع�ساء مثل هذه اللجنة مبنيا على كونهم من الأفراد 

امل�سهود لهم بالنزاهة والكفاءة وال�ستقالل. ول بد على الأخ�ص اأن 

يكون  �سخ�ص  اأو  اأو جهة  موؤ�س�سة  اأية  م�ستقلني متاما عن  يكونوا 

حمال للتحقيق.

76- وي�سف الفرع األف املق�سد العام للتحقيق يف حالت التعذيب. بينما 

والتوثيق  التق�سي  ب�ساأن  الأ�سا�سية  املبادئ  بع�ص  باء  الفرع  ير�سي 

اأو  القا�سية  اأو العقوبة  الفعالني للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

الالاإن�سانية اأو املهينة. ويورد الفرع جيم الإجراءات املقرتحة للتحقيق 

يف ادعاءات التعذيب بدءا بالنظر يف حتديد هيئة التحقيق املنا�سبة 

ال�سحية  اأقوال  ب�ساأن احل�سول على  الإر�سادات  اإىل بع�ص  وانتقال 

الفرع »دال«  املادية. ويقدم  الأدلة  ال�سهود وب�ساأن جمع  وغريه من 

اإر�سادات ب�ساأن اإن�ساء جلان التحقيق امل�ستقلة اخلا�سة وذلك ا�ستنادا 

اإىل خربة عدة بلدان اأن�ساأت فعال جلانا م�ستقلة للتحقيق يف انتهاكات 

خارج  القتل  اأفعال  ذلك  يف  مبا  الإن�سان،  حلقوق  وقوعها  مدعى 

نطاق الق�ساء، والتعذيب، والختفاء.

األف. مقا�سد التحقيق يف حالت التعذيب 

املت�سلة بحوادث  الوقائع  اإثبات  التحقيق هو  العام من  الهدف  اإن   –  77

وتي�سري  عنها  امل�سوؤولني  حتديد  بق�سد  وقوعها  املدعى  التعذيب 
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مالحقتهم ق�سائيا، اأو ا�ستخدام هذه الوقائع املثبتة يف �سياق اإجراءات 

اأخرى ت�ستهدف حتقيق اجلرب لل�سحايا.  وقد تكون امل�سائل املطروحة 

هنا منطبقة اأي�سا على التحقيق يف اأنواع اأخرى من التعذيب. وبلوغ 

الغاية املن�سودة ي�ستلزم من القائمني بالتحقيق ال�سعي، كحد اأدنى، اإىل 

احل�سول على اأقوال �سحايا التعذيب املدعى وقوعه، واإىل ا�سرتداد 

و�سون الأدلة - مبا يف ذلك الأدلة الطبية - التي تكون مت�سلة بادعاء 

التعذيب لال�ستعانة بها يف اأية مالحقة ق�سائية حمتملة للم�سوؤولني، 

وحماولة التعرف على من ميكنهم الإدلء بال�سهادة ثم ال�ستماع اإىل 

اأقوالهم ب�ساأن التعذيب املدعى وقوعه، وحتديد كيفية وزمان ومكان 

وقوع التعذيب املبلغ عنه، ف�سال عن اأي منط اأو ممار�سة قد يرجع 

اإليهما ارتكاب هذا التعذيب.

اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  للتعذيب  الفعالني  والتوثيق  التق�سي  مبادئ  باء.   

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة

78 -متثل املبادئ التالية توافقا عاما يف الراأي بني ذوي اخلربة يف تق�سي 

التعذيب من الأ فراد واملنظمات. ومقا�سد التق�سي والتوثيق الفعالني 

للتعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

املعاملة«  واإ�ساءة  »التعذيب  بتعبري  ياأتي  فيما  اإليها  امل�سار  املهينة  اأو 

ت�سمل ما يلي:

اأ -  تو�سيح الوقائع واإثبات م�سوؤولية الأفراد والدول جتاه ال�سحايا 

واأ�رشهم والإقرار بهذه امل�سوؤولية؛ 

ب - حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرار هذه الأفعال؛ 

اجلزاءات  توقيع  القت�ساء،  ح�سب  اأو  الق�سائية،  املالحقة  تي�سري   - ج 

اإىل  احلاجة  واإثبات  م�سوؤوليتهم،  التحقيق  يبني  من  على  التاأديبية 

ذلك  الدولة، مبا يف  من  الكاملني  واجلرب  التعوي�ص  على  احل�سول 

التعوي�ص املايل العادل والكايف وتوفري و�سائل الرعاية الطبية والتاأهيل.
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�سكاوى  وبفعالية يف  فورا  التحقيق  تكفل  اأن  الدول  على  ويجب   -79

وبالغات التعذيب اأو غريه من اأ�سكال اإ�ساءة املعاملة. وحتى عندما 

توفرت  اإذا  التحقيق  اإجراء  ينبغي  ل توجد �سكوى �رشيحة مقدمة 

دلئل اأخرى على احتمال وقوع تعذيب اأو اإ�ساءة معاملة. ول بد اأن 

يكون من ي�سند اإليهم التحقيق، عالوة على ا�ستقاللهم عن امل�ستبه 

من  هوؤلء حل�سابها،  يعمل  التي  اجلهة  وعن  الأفعال  ارتكابهم  يف 

الأفراد امل�سهود لهم بالكفاءة والنزاهة. ويجب اأن يتاح لهم الطالع 

على التحقيقات التي اأجراها خرباء نزهاء من الأطباء اأو غريهم، واأن 

يخولوا �سلطة التكليف باإجراء  حتقيقات من هذا القبيل. والأ�ساليب 

التي ت�ستخدم يف اإجراء  التحقيقات يجب اأن ترقى اإىل اأرفع امل�ستويات 

املهنية.

�سلطة  التحقيق  هيئات  اأن متنح  ويجب  نتائجها.  تعَلن  اأن  80-ويجب 

وواجب احل�سول على كل املعلومات الالزمة للتحقيق 68. وينبغي 

اأن تو�سع حتت ت�رشف القائمني بالتحقيق كل املوارد املالية والتقنية 

لكفالة فعالية التحقيق.  وينبغي اأن تكون لهم اأي�سا �سلطة اإلزام جميع 

العاملني ب�سفة ر�سمية الذين ُيدعى �سلوعهم يف التعذيب اأو اإ�ساءة 

املعاملة باملثول اأمامهم والإدلء ب�سهادتهم. وينطبق ذلك اأي�سا على 

اأن يكون من حق هيئة التحقيق  اأي �سهود غريهم.  ولهذا ينبغي 

اإ�سدار مذكرات ا�ستدعاء لل�سهود، مبن فيهم اأي موظفني ر�سميني 

يكون من�سوبا اإليهم ال�سلوع يف التعذيب اأو اإ�ساءة املعاملة، وطلب 

تقدمي الأدلة، ويجب توفري احلماية لكل املدعى بكونهم من �سحايا 

واأ�رشهم،  بالتحقيق،  والقائمني  وال�سهود  املعاملة  اإ�ساءة  اأو  التعذيب 

اأ�سكال  من  اأخرى  اأ�سكال  اأي  اأو  بالعنف  التهديدات  اأو  العنف  من 

الرتهيب التي قد تن�ساأ نتيجة للتحقيق. وينبغي تنحية الأ�سخا�ص 

الذين يحتمل �سلوعهم يف التعذيب اأو اإ�ساءة املعاملة من اأي من�سب 

على  �سلطة  اأو  نفوذ  اأي  مبا�رشة  ير  غ  اأو  مبا�رشة  ب�سورة  مينحهم 

ال�ساكني اأو ال�سهود اأو اأ�رشهم اأو على القائمني بالتحقيق.
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املعاملة  اإ�ساءة  اأو  التعذيب  من �سحايا  كونهم  املدعى  اإعالم  81-ويجب 

وممثليهم القانونيني بعقد اأي جل�سة ومتكينهم من ح�سورها ومن 

الطالع على جميع املعلومات املت�سلة بالتحقيق، ويجب اأن ي كون 

لهم احلق يف تقدمي اأدلة اأخرى.

82 -ويف احلالت التي تكون فيها اإجراءات التحقيق القائمة ناق�سة ب�سبب 

اأو  التع�سف،  اأو وجود منط ظاهر من  التحيز  �سبهة  اأو  قلة اخلربة 

لأ�سباب وجيهة اأخرى، يتعني على الدول اأن تكفل اإجراء التحقيقات من 

خالل جلنة حتقيق م�ستقلة اأو اإجراء م�سابه. وينبغي اأن يكون اأع�ساء 

هذه اللجنة من الأفراد امل�سهود لهم بالنزاهة والكفاءة وال�ستقالل.  

ول بد على الأخ�ص اأن يكونوا م�ستقلني عن اأي اأ�سخا�ص م�ستبه يف 

ارتكابهم لهذه الأفعال وعن املوؤ�س�سات اأو اجلهات التي يعمل هوؤلء 

اأن توفر للجنة �سلطة جمع كل املعلومات الالزمة  حل�سابها. ويجب 

 .69 املبادئ  هذه  يف  املبني  النحو  على  التحقيق  واإجراء  للتحقيق 

ويجب خالل مدة معقولة من الزمن اإعداد تقرير كتابي يبني نطاق 

التحقيق واإجراءات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تقييم الأدلة ف�سال عن 

والقانون  امل�ستخل�سة  الوقائع  على  املبنية  والتو�سيات  ال�ستنتاجات 

ال�ساري. ول بد من ن�رش التقرير عند اإمتامه. ويجب اأن ي�سف التقرير 

كذلك الأحداث املحددة التي ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها 

ب�سهادتهم  اأدلوا  الذين  الأ�سخا�ص  باأ�سماء  قائمة  يورد  واأن  النتائج، 

با�ستثناء من تكتم هويتهم حماية لهم. ويتعني على الدولة اأن ترد يف 

غ�سون فرتة معقولة من الزمن على تقرير التحقيق واأن تبني، ح�سب 

القت�ساء، اخلطوات التي تقرر اتخاذها ا�ستجابة لذلك.

83- وعلى جميع اخلرباء الطبيني امل�ساركني يف التحقيق يف التعذيب واإ�ساءة 

املعاملة اأن يت�رشفوا يف جميع الأوقات طبقا لأرفع املعايري الأخالقية، 

اأي  اإجراء  قبل  واأن يح�سلوا خ�سو�سا على موافقة �سادرة عن علم 

جمال  يف  امل�ستقرة  للمعايري  طبقا  الفح�ص  اإجراء  ويجب  فح�ص. 

املمار�سة الطبية. ويجب على وجه اخل�سو�ص اأن يتم اإجراء  الفحو�ص 
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على انفراد وحتت اإ�رشاف اخلبري الطبي ودون ح�سور موظفي الأمن 

اأو غريهم من املوظفني احلكوميني. وينبغي اأن يعد اخلبري الطبي على 

الفور تقريرا كتابيا دقيقا مت�سمنا على الأقل ما يلي:

اأ - ظروف املقابلة. ا�سم ال�سخ�ص واأ�سماء وانتماءات احلا�رشين وقت 

جرى  التي  املوؤ�س�سة  وموقع  املحدد،  والتاريخ  والوقت  الفح�ص، 

فيها الفح�ص وطبيعتها وعنوانها مثال مركز احتجاز، م�ستو�سف، 

واأية  القت�ساء،  عند  كذلك  الغرفة  ورقم  ذلك  اإىل  وما  م�سكن 

اأي تكبيل عند  مالب�سات ذات �سلة عند الفح�ص مثال طبيعة 

اأثناء  الأمن  قوات  اأفراد من  الفح�ص، وح�سور  اأثناء  اأو  الو�سول 

الفح�ص، وت�رشُّف الأ�سخا�ص املرافقني لل�سجني، و�سدور عبارات 

تهديد للقائم بالفح�ص، وما اإىل ذلك، واأي عامل اآخر ذي �سلة؛

املدعى  والوقت  ا�ستخدامها،  املدعى  املعاملة  اإ�ساءة  اأو  التعذيب   - ب 

وقوع التعذيب اأو اإ�ساءة املعاملة فيه، وكل ال�سكاوى من الأعرا�ص 

البدنية والنف�سية؛

البدنية  البدين والنف�سي.  �سجل جلميع وقائع احلالة  الفح�ص  ج - 

ذلك  يف  مبا  ال�رشيري،  الفح�ص  اإليها  خل�ص  التي  والنف�سية 

الختبارات الت�سخي�سية املالئمة وعند ال�ستطاعة �سور فوتوغرافية 

ملونة جلميع الإ�سابات؛

د - الراأي.  تف�سري احلالة من حيث العالقة التي يحتمل وجودها بني 

نتائج الفحو�ص البدنية والنف�سية وبني اإمكانية وقوع التعذيب اأو 

اإ�ساءة املعاملة.  وينبغي اأي�سا اإيراد تو�سية ب�ساأن لزوم اأي عالج 

طبي ونف�سي اأو فح�ص اآخر؛

ه - بيان هوية القائمني بالفح�ص. ينبغي اأن يذكر التقرير بو�سوح هوية 

القائمني بالفح�ص واأن يكون موقعا عليه.

84 - ينبغي اأن يكون التقرير �رشيا واأن ُيّبلغ اإىل ال�سخ�ص اأو اإىل ممثله املعني. 

الفح�ص،  ب�ساأن عملية  اأو ممثله  املعني  ال�سخ�ص  اآراء  وينبغي طلب 
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وت�سجيل هذه الآراء يف التقرير. وينبغي اأن يقدم التقرير كتابة، عند 

القت�ساء، اإىل ال�سلطة امل�سوؤولة عن التحقيق يف ادعاءات التعذيب اأو 

اإىل  التقرير  الدولة م�سوؤولية �سمان ت�سليم  املعاملة. وتقع على  اإ�ساءة 

هوؤلء الأ�سخا�ص بطريقة موؤمتنة. ول يجوز اإتاحة الطالع على التقرير 

اإذن من  على  بناء  اأو  املعني  ال�سخ�ص  اإل مبوافقة  اآخر  �سخ�ص  لأي 

حمكمة لها �سلطة اإنفاذ عملية نقله على هذا النحو. وترد يف الف�سل 

الدعاءات  على  بناء  تدون  التي  التقارير  ب�ساأن  عامة  اعتبارات  الرابع 

البدين  التقييم  بالتف�سيل  الف�سل اخلام�ص  التعذيب. وي�سف  بوقوع 

للحالة بينما ي�سف الف�سل ال�ساد�ص التقييم النف�سي لها.

جيم. اإجراءات التحقيق يف التعذيب

1 - حتديد هيئة التحقيق املنا�سبة

التعذيب  ال�سالعني يف  اأن يكون من  ي�ستبه فيها  التي  85-يف احلالت 

موظفون عموميون، مبا يف ذلك احتمال اأن تكون اأوامر اللجوء اإىل 

التعذيب �سادرة من وزراء اأو م�ساعدي وزراء اأو موظفني مت�رشفني 

بعلم وزراء، اأو من كبار القادة الع�سكريني اأو يف احلالت التي ي�ستبه 

اإجراء   يت�سنى  ل  قد  التعذيب،  اأفعال  عن  هوؤلء  تغا�سي  فيها يف 

حتقيق مو�سوعي وحمايد اإل اإذا اأن�سئت لهذا الغر�ص جلنة حتقيق 

خا�سة.  وقد يلزم اأي�سا اإن�ساء مثل هذه اللجنة حني تثار ال�سكوك 

حول خربة املحققني اأو نزاهتهم.

86- ومن العوامل الداعمة لالعتقاد بتورط الدولة يف التعذيب اأو بوجود 

مدعاة خا�سة لإن�ساء اآلية حمايدة خم�س�سة للتحقيق، ما يلي:

اأ - اأن يكون ال�سحية قد �سوهد اآخر مرة �سليما يف عهدة ال�رشطة اأو 

اأثناء احلب�ص؛ 

ب - اأن يت�سنى التعرف على الطريقة املتبعة بو�سفها من طرق  التعذيب 

املعروف اأنها جتري برعاية الدولة؛
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ج - اأن يحاول اأ�سخا�ص يف الدولة اأو ذوو �سلة بالدولة عرقلة التحقيق 

يف التعذيب اأو تاأجيله؛ 

د - اأن يكون التحقيق امل�ستقل اأمرا يقت�سيه ال�سالح العام؛ 

ه - اأن يكون التحقيق على يد اأجهزة التحقيق العادية حمال للطعن 

اأهمية  اأخرى منها  اأو لأ�سباب  النزاهة  اأو  فيه ب�سبب قلة اخلربة 

الأمر، ووجود منط ظاهر من التع�سف، و�سكاوى ال�سخ�ص من 

النواق�ص املذكورة اأعاله اأو غري ذلك من الأ�سباب الوجيهة.

87 -وينبغي مراعاة عدة اعتبارات عندما تقرر الدولة اإن�ساء جلنة حتقيق 

التحقيق  يجرى  الذين  لأ�سخا�ص  ُتكفل  اأن  يجب  فاأول  م�ستقلة. 

التي  الدنيا  الإجرائية  ال�سمانات  التحقيق،  مراحل  معهم، يف جميع 

الالزم  الدعم  اأن يوفر للمحققني  القانون الدويل. ثانيا يجب  يحميها 

من املوظفني الفنيني والإداريني ف�سال عن متكينهم من ا لو�سول اإىل 

التي  الأدلة  تكون  لأن  �سمانا  مو�سوعية وحمايدة  قانونية  م�سورة 

يك�سف عنها حتقيقهم من الأدلة املقبولة يف الدعاوى اجلنائية. ثالثا 

ينبغي اأن يوفر للمحققني النطاق الكامل من موارد الدولة و�سلطاتها. 

اأخريا ينبغي اأن تكون للمحققني �سالحية ال�ستعانة باخلربات الدولية 

يف جمايل القانون والطب.

مقابلة ال�سخ�ص املدعى اأنه �سحية للتعذيب وغريه من ال�سهود

88 -نظرا لطبيعة ق�سايا التعذيب وال�سدمة التي يعانيها الأفراد من جرائه 

والتي كثريا ما ترتكهم ب�سعور مدمر بال�سعف والعجز، ي�سبح من 

الأهمية مبكان اأن تتجلى احل�سا�سية يف التعامل مع ال�سخ�ص املدعى 

اأنه �سحية للتعذيب ومع ال�سهود الآخرين. ويجب على الدولة حماية 

الأ�سخا�ص املدعى اأنهم من �سحايا التعذيب وال�سهود واأ�رشهم من 

العنف اأو التهديد بالعنف اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال الرتهيب ب�سبب 

التحقيق. ويجب على املحققني اإعالم ال�سهود بعواقب م�ساركتهم يف 

التحقيق ومبا قد مي�سهم من اأي تطورات ت�ستجد يف الق�سية.
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اأ. توفر املوافقة عن علم وغري ذلك من اأوجه احلماية لل�سخ�ص املدعى اأنه �سحية

89- ينبغي من بداية الأمر اإعالم ال�سخ�ص املدعى اأنه �سحية، حيثما اأمكن 

ذلك، بطبيعة الإجراءات وبال�سبب يف طلب �سهادته وما اإذا كانت 

الأدلة التي �سيقدمها قد ت�ستخدم وباأي كيفية. وينبغي اأن يو�سح 

املحققون لل�سخ�ص اأي الأجزاء من التحقيق �سي�سبح من املعلومات 

املعلنة واأي الأجزاء �سيظل حماطا بالكتمان. ويكون لل�سخ�ص احلق 

يف رف�ص التعاون مع التحقيق كله اأو مع اأجزاء منه. وينبغي بذل 

ورغباته  الزمني  جدوله  مع  للتوافق  اجلهد  من  ي�ستطاع  ما  غاية 

التحقيق.  ب�سري  تباعا  للتعذيب  �سحية  اأنه  املدعى  اإعالم  وينبغي 

للتحقيق  الرئي�سية  اجلل�سات  مواعيد  بكل  اإحاطته  ينبغي  كما 

واملالحقة الق�سائية. وينبغي كذلك اأن ُيعلم املحققون ال�سخ�ص املدعى 

اأفعال  ارتكابه  يف  امل�ستبه  ال�سخ�ص  على  القب�ص  بنباأ  �سحية  اأنه 

التعذيب. وينبغي تزويد الأ�سخا�ص املدعى اأنهم من �سحايا التعذيب 

مبعلومات عن كيفية الت�سال باجلهات التي ميكن اأن ت�ساعدهم من 

قبيل اجلماعات النا�سطة يف الدفاع عن حقوقهم اأو يف توفري و�سائل 

العالج لهم. وينبغي للمحققني اأن يتعاونوا مع جماعات الدفاع عن 

حقوق ال�سحايا التي توجد يف منطقتهم حر�سا على تبادل املعلومات 

والتدريب معها فيما يتعلق بالتعذيب.

ب. اختيار املحقق

90- على هيئات التحقيق يف الق�سية اأن حتدد �سخ�سا بو�سفه امل�سوؤول 

الأول عن ا�ستجواب ال�سخ�ص املدعى اأنه �سحية للتعذيب. ومع اأن 

الأمر قد يقت�سي اأن ي�رشح ال�سخ�ص حالته اأمام مهنيني خمتلفني يف 

املجالني القانوين والطبي، فاإن على فريق التحقيق بذل ق�سارى جهده 

تكرار حلكايته  اأي  اإىل  ا�سطراره  من  حد ممكن  اأدنى  اإىل  لالإقالل 

عن  امل�سوؤول  الأول  املحقق  ليكون  �سخ�ص  اختيار  وعند  مربر.  بال 

خا�ص  اعتبار  اإيالء  ينبغي  للتعذيب  �سحية  اأنه  املدعى  ال�سخ�ص 

لتف�سيل ال�سحية �سخ�سًا من نف�ص نوع اجلن�ص ومن نف�ص اخللفية 
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الثقافية ولديه القدرة على التفاهم بلغته الأ�سلية. وينبغي اأن يكون 

اأو ذا خربة  اإليه دور املحقق الأول قد نال تدريبًا �سابقًا  من ي�سند 

يف مو�سوع توثيق التعذيب ويف العمل مع �سحايا ال�سدمات مبن 

التعذيب. وحني ل يوجد حمقق لديه تدريب �سابق  فيهم �سحايا 

اإجراء  اأن يبذل، قبل  الدور  اإليه هذا  اأو خربة يتعني على من ي�سند 

املقابلة، غاية و�سعه لزيادة اإطالعه يف مو�سوع التعذيب واآثاره البدنية 

والنف�سية. واحل�سول على معلومات عن التعذيب اأمر ممكن بالرجوع 

اإىل م�سادر منها هذا الدليل والعديد من املن�سورات املهنية والتدريبية 

اأن  وينبغي  املهنية.  واملوؤمترات  التدريبية  الدورات  طريق  عن  وكذلك 

بهم يف  وال�ستعانة  الدوليني  اخلرباء  ا�ست�سارة  املحقق  بو�سع  يكون 

كافة مراحل التحقيق.

ج. �سياق التحقيق

الذي يعملون فيه،  ال�سياق  اأن يحر�ص املحققون على مراعاة  91-ينبغي 

واأن يتخذوا الحتياطات الالزمة ويوفروا ال�سمانات الواجبة يف ظله. 

اأو�ساع م�سابهة  اأو يف  اأ�سخا�ص ل يزالون م�سجونني  فعند مقابلة 

القائم  يحر�ص  اأن  ينبغي  منهم،  النتقام  فيها  امل�ستطاع  من  يظل 

باإجراء املقابلة على عدم تعري�سهم للخطر. ويف احلالت التي يكون 

ل اإجراء   التحدث فيها مع املحقق مثارا خلطر على �سخ�ص قد يف�سّ

الأخرى  الفردية. ويف احلالت  املقابلة  ية« بدل من  »مقابلة جماع 

يتعني على القائم باإجراء املقابلة اأن يختار لها مكانا يرتاح فيه ال�ساهد 

اإىل الكالم بحرية.

فترتتب  متباينة  �سيا�سية  �سياقات  يف  جتري  التقييم  عمليات  -اإن   92

على ذلك فروق هامة يف الكيفية التي ينبغي اأن جتري بها. كما اأن 

املعايري القانونية التي يتعني ا�ستيفاوؤها يف التحقيق تتاأثر هي الأخرى 

بال�سياق. مثال ذلك اأن التحقيق الذي ينتظر اأن ي�سفر عن حماكمة 

املن�سوب اإليه ارتكاب الفعل ي�ستلزم التم�سك باأعلى م�ستويات الإثبات 
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بينما اإعداد املحقق لتقرير يوؤيد به قبول طلب للجوء ال�سيا�سي اإىل 

بلد ثالث لن ي�ستلزم �سو ى م�ستوى منخف�ص ن�سبيا من الأدلة املثبتة 

لوقوع التعذيب. فعلى املحقق اأن يكيف الإر�سادات التالية مع احلالة 

املعينة ومع مق�سد التقييم. وقد ت�سمل ال�سياقات املختلفة، على �سبيل 

املثال ل احل�رش، ما يلي:

 �سياق �سجن اأو مكان احتجاز يف بلد الفرد؛ . 1

 �سياق �سجن اأو مكان احتجاز يف بلد غري بلد الفرد؛ . 2

�سياق يكون الفرد فيه غري حمتجز يف بلده ولكنه حماط . 3

بجو عدائي خانق؛ 

وقت . 4 ويف  وغري حمتجز  بلده  يف  فيه  الفرد  يكون  �سياق 

ي�سوده ال�سلم والأمن؛..  

�سياق يكون الفرد فيه يف بلد اآخر قد يكون بلدا �سديقا اأو . 5

معاديا؛.  

�سياق خميم لجئني؛..  . 6

�سياق حمكمة جلرائم احلرب اأو جلنة لإثبات احلقيقة.. . 7

وذلك  وللفاح�ص،  لل�سحية  معاديا  ال�سيا�سي  ال�سياق  يكون  وقد   -93

باأمر  ال�سجون  يف  حمبو�سني  اأ�سخا�ص  مقابلة  جتري  عندما  مثال 

من حكومتهم، اأو اأثناء حب�ص حكومة اأجنبية لهم توطئة لرتحيلهم. 

ويف البلدان التي تتطلب فح�ص حالة طالبي جلوء بق�سد التحقق 

من وجود اأدلة على التعذيب، قد يكون الرتدد يف العرتاف ب�سحة 

دوافع  اإىل  راجعا  والتعذيب  لل�سدمات  تعر�سوا  باأنهم  ادعاءاتهم 

اإن احتمال تعري�ص �سالمة املحتجز للمزيد من اخلطر هو  �سيا�سية. 

احتمال حقيقي جدا ويجب اأن يوؤخذ بعني العتبار اأثناء كل تقييم. 

يدعون  الذين  الأ�سخا�ص  فيها  يكون  ل  التي  احلالت  يف  وحتى 

اإبداء  املحققني  يتعني على  و�سيك،  التعذيب معر�سني خلطر  وقوع 
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لعباراته ونهجه يف  املحقق  فاختيار  بهم.  ات�سالهم  كل احلر�ص يف 

ال�سلوك �سيوؤثران كثريا على متكن ال�سخ�ص املدعي اأنه �سحية من 

اأن  وينبغي  لذلك.   ال�ستعداد  واإبداء  املقابلة  اإجراء   على  املوافقة 

يكون موقع املقابلة ماأمونا ومريحا قدر امل�ستطاع، مبا يف ذلك اإتاحة 

للمقابلة  كاف  وقت  اإف�ساح  ويجب  املرطبات.  وتقدمي  املياه  دورات 

املقابلة  اأثناء  كلها  الق�سة  املحققون احل�سول على  يتوقع  األ  وينبغي 

الأوىل.  فال�سخ�ص املدعى اأنه �سحية قد ت�سدمه الأ�سئلة التي تن�سب 

لهجته  يبدي ح�سا�سية يف  اأن  للمحقق  وينبغي  على اخل�سو�سيات. 

من  املقابلة  به  تت�سم  ملا  مراعاة  اأ�سئلته  وت�سل�سل  لعباراته  و�سياغته 

ال�ساهد  اإعالم  ويجب  �سحية.  اأنه  املدعى  لل�سخ�ص  جارحة  طبيعة 

باأن من حقه وقف ال�ستجواب يف اأي وقت اأو طلب التوقف ةلفرتة 

ا�سرتاحة اإذا رغب يف ذلك، اأو المتناع عن الإجابة عن اأي �سوؤال.

ولل�سهود  تعذيبهم  املدعى  لالأ�سخا�ص  تتاح  اأن  اأمكن  اإن  -وينبغي   94

ولأع�ساء فريق التحقيق خدمات الأخ�سائيني النف�سيني اأو مقدمي 

اإعادة  اأن  ذلك  التعذيب.  �سحايا  مع  التعامل  املدربني يف  امل�سورة 

�رشد وقائع التعذيب قد يجعل ال�سخ�ص يعي�ص التجربة مرة اأخرى 

اأو ي�سبب له غري ذلك من الأعرا�ص املقرتنة بال�سدمات انظر الف�سل 

قد  التعذيب  تفا�سيل  اإىل  ال�ستماع  اأن  كما  حاء(.  الفرع  الرابع، 

ي�سبب لدى القائمني باإجراء املقابلة اأنف�سهم بع�ص الأعرا�ص الثانوية 

فعلهم،  ردود  معًا  يناق�سوا  اأن  على  ت�سجيعهم  ويجب  لل�سدمات، 

على اأن تراعى اعتبارات الكتمان التي تتطلبها اآداب املهنة. وينبغي اأن 

يتم ذلك حيث ي�ستطاع مبعاونة مي�رّش جمرب. وثمة خطران ينبغي 

اإدراكهما: فاأول هناك خطر يتمثل يف اأن يبدي القائم باإجراء  املقابلة 

مواطن  الكايف  بالقدر  يثري  فال  التعذيب  مدعي  مع  بالغا  تعاطفا 

الطعن املمكنة يف �سدق الرواية؛ وثانيا قد ت�سبح ق�س�ص التعذيب 

ماألوفة للمحقق للغاية من كرثة ا�ستماعه اإىل اأمثالها اإىل حد يجعله 

يهون يف ذهنه من اأمر املحنة التي مر بها ال�سخ�ص اجلارية مقابلته.
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د -�سالمة ال�سهود

�سحايا،  اأنهم  املدعى  الأ�سخا�ص  حماية  عن  م�سوؤولة  الدولة  اإن   -95

وال�سهود، واأ�رشه من العنف اأو التهديد بالعنف اأو اأي �سكل اآخر من 

يحتمل  من  كل  تنحية  ويجب  التحقيق.  ب�سبب  الرتهيب  اأ�سكال 

ب�سورة  ينطوي  من�سب  اأي  عن  التعذيب  يف  متورطا  يكون  اأن 

مبا�رشة اأو غري مبا�رشة على ممار�سة نفوذ اأو �سلطة على ال�ساكني اأو 

ال�سهود اأو اأ�رشهم ف�سال عن القائمني بالتحقيق اأنف�سهم. ويجب اأن 

يويل املحققون با�ستمرار العتبار الواجب لأثر التحقيق على �سالمة 

ال�سخ�ص مدعي التعذيب وال�سهود الآخرين.

96 -ومن الأ�ساليب املقرتحة لتوفري قدر من الأمان ملن جتر ى معهم 

املقابالت، مبن فيهم الأ�رش ى يف البلدان امل�ستبكة يف نزاع، ت�سجيل 

هوية الأ�سخا�ص الذين تتم زيار تهم والحتفاظ بها يف مكان اآمن 

لكي يت�سنى للمحققني العودة لزيارتهم يف وقت لحق والطمئنان 

وعلى  بحرية  بالتحدث  للمحققني  ال�سماح  ويجب  �سالمتهم.  اإىل 

انفراد مع اأي �سخ�ص اأو مع جميع الأ�سخا�ص وبالعودة اإىل زيارة 

بيانات  حفظ  �رشورة  هنا  ومن  احلاجة  عند  الأ�سخا�ص  نف�ص 

لي�ست  ال�رشوط  هذه  اإن  مقابلتهم(.  تتم  الذين  الأ�سخا�ص  هوية 

مقبولة يف جميع البلدان، وقد يجد املحققون عناء يف التو�سل اإىل 

�سمانات مماثلة.  ويف احلالت التي يرجح فيها تعر�ص ال�سهود 

خلطر ب�سبب �سهادتهم ينبغي اأن ي�سعى املحقق اإىل اإثبات حقيقة 

الو�سع بال�ستناد اإىل اأنواع اأخرى من الأدلة.

97 - اإن احتمال التعر�ص للخطر يكون اأ�سد يف حالة امل�سجونني بالقيا�ص اإىل 

الأ�سخا�ص غري املحتجزين. وا�ستجابات امل�سجونني قد تتباين بتباين 

اأنف�سهم عن غري ق�سد يف بع�ص  احلالت. فقد ُيعّر�ص امل�سجونون 

احلالت خلطر اأ�سد باندفاعهم يف ت�سوير الو�سع ظنا منهم اأن وجود 

حمقق »من اخلارج » يكفل يف ذاته احلماية الكافية لهم، وقد ل 

يكون الأمر كذلك يف الواقع. ويف حالت اأخرى قد يجد املحقق نف�سه 
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اأمام »حائط من ال�سمت » حيث يكون امل�سجونون يف حالة خوف بالغ 

اإىل حد مينعهم من الثقة باأي اإن�سان حتى لو عر�ست عليهم فر�سة 

احلديث على انفراد. ويف مثل هذه احلالة قد يل زم بدء التحقيق 

التحقيق  للتمكن من �رشح نطاق ومق�سد  ب »مقابالت جماعية » 

بو�سوح ثم اإتاحة الفر�سة لإجراء مقابالت تتم على انفراد مع الراغبني 

يف الكالم. واإذا كان اخلوف، عن حق اأو باطل، من خطر النتقام على 

اأ�سده، قد يلزم مقابلة جميع امل�سجونني يف مكان احلجز الواحد لكي 

يتعذر تركيز العيون على �سخ�ص واحد بذاته. وعندما يكون التحقيق 

للك�سف  اأخرى خم�س�سة  �ساحة  اإىل  اأو  اإىل مالحقة ق�سائية  موؤديا 

الت�سبب  ملنع  بتدابري  املحقق  يو�سي  اأن  ينبغي  احلقيقة،  العلني عن 

اأنه �سحية للتعذيب، وذلك بو�سائل  يف اأي �رشر لل�سخ�ص املدعى 

من قبيل حذف الأ�سماء وغريها من املعلومات التي تك�سف عن هوية 

لالإدلء  لل�سخ�ص  الفر�سة  اإتاحة  اأو  العامة،  ال�سجالت  من  ال�سخ�ص 

ب�سهادته من خالل حيل تبديل ال�سكل اأو ال�سوت اأو عن طريق دائرة 

تلفزيونية مغلقة. ويجب اأن تت�سق التدابري التي تتخذ من هذا القبيل 

مع �رشورة �سون حقوق املتهم.

هـ- ا�ستخدام املرتجمني ال�سفويني

اإجراء  حتقيق يف التعذيب  اإن العمل بوا�سطة مرتجم �سفوي عند   -98

املهنة.   اأهل  من  اأفراد  لذلك  توفر  لو  حتى  ال�سهلة  الأمور  من  لي�ص 

واإيجاد مرتجمني �سفويني ل�ستى اللهجات واللغات قد ل يت�سنى يف 

من  �سفويني  مبرتجمني  ال�ستعانة  اأحيانا  يلزم  وقد  احلالت  جميع 

اأ�رشة ال�سخ�ص اأو من املنتمني اإىل طائفته الثقافية. وهذا لي�ص و�سعا 

مثاليا لأن ال�سخ�ص قد ل يرتاح دائما اإىل احلديث عن جتربة تعذيبه 

من خالل اأنا�ص يعرفهم �سخ�سيا. والو�سع املثايل هو اأن يكون املرتجم 

التعذيب  التحقيق واأن يكون ملما بق�سايا  ال�سفوي جزءا من فريق 

 )2 جيم-  الفرع  ال�ساد�ص،  والف�سل  طاء  الفرع  الرابع،  الف�سل  انظر 

واملعلومات التي يتعني احل�سول عليها من ال�سخ�ص املدعى تعذيبه
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99 - ينبغي اأن يحاول املحقق احل�سول على اأكرب قدر ممكن من املعلومات 

الف�سل  انظر  اأنه �سحية  املدعى  ال�سخ�ص  �سهادة  التالية من خالل 

الرابع، الفرع هاء(:

الظروف املف�سية اإىل التعذيب، مبا يف ذلك العتقال اأو الختطاف . 1

اأو الحتجاز؛ 

تاريخ . 2 ذلك  مبا يف  التعذيب،  لوقوع  التقريبية  والأوقات  التواريخ 

اأحدث منا�سبة وقع فيها تعذيب. والتو�سل اإىل هذه املعلومات قد 

ل يكون ي�سريا اإذ قد ينطوي الأمر على عدة اأماكن ومرتكبني اأو 

جمموعات من املرتكبني(. وقد يلزم ت�سجيل روايات منف�سلة عن 

دقيقة  التواريخ غري  تكون  اأن  املتوقع  ومن  على حدة.  مكان  كل 

بل اأحيانا حمرّية، فكثريا ما يتعذر على ال�سخ�ص املعذب اأن يركز 

منف�سلة  روايات  ت�سجيل  يكون  وقد  الوقت.  مفهوم  على  تفكريه 

بكل مكان على حدة اأمرا مفيدا يف حماولة التعرف على ال�سورة 

ال�ساملة للحالة العامة. وكثريا ما يجهل الناجون املكان الذي �سيقوا 

اإليه لأنهم كانوا مع�سوبي العينني اأو غري كاملي الوعي. وبتجميع 

ال�سهادات املتالقية قد يت�سنى حتديد معامل اأماكن حمددة واأ�ساليب 

حمددة بل حتى مرتكبني معينني؛

و�سف مف�سل لالأ�سخا�ص امل�ساركني يف عمليات الق ب�ص والحتجاز . 3

معرفة  على  ال�سخ�ص  كان  اإذا  ما  بيان  ذلك  يف  مبا  والتعذيب، 

باأي منهم قبل الأحداث املت�سلة بالتعذيب املدعى وقوعه. وي�سمل 

قد  والوزن  والطول  والو�سم  والوحمات  والندوب  املالب�ص  الو�سف 

يت�سنى لل�سخ�ص اأن ي�سف مرتكب التعذيب بالقيا�ص اإىل حجمه 

هو، واأي �سيء غري عادي يف التكوين اخِللقي ملرتكب الفعل اأو يف 

لغته اأو نربته، وبيان ما اإذا كان قد لحظ يف اأي وقت من الأوقات 

اأن املرتكبني كانوا يف حالة �سكر؛
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م�سمون ما قيل لل�سخ�ص وما طلب منه. وقد يوفر ذلك معلومات . 4

لها �سلة مبحاولة التعرف على مراكز الحتجاز ال�رشية اأو غري املعرتف 

بوجودها؛

و�سف للروتني العادي يف مكان الحتجاز ومنط اإ�ساءة املعاملة؛ . 5

فيه.  . 6 امل�ستخدمة  الأ�ساليب  ذلك  يف  مبا  التعذيب  لوقائع  و�سف 

مفهوم،  اأمر  وذلك  ال�سخ�ص  على  ع�سريا  ذلك  يكون  ما  وكثريا 

فينبغي األ يتوقع املحققون احل�سول على الرواية كاملة خالل مقابلة 

الأ�سئلة  فاإن  دقيقة  معلومات  على  احل�سول  اأهمية  ورغم  واحدة 

املن�سبة على الإهانات والعتداءات املا�سة باخل�سو�سيات قد تكون 

جارحة جداً يف بع�ص احلالت؛

اأغلب . 7 اإن  ال�سخ�ص.  على  اعتداء جن�سي  وقع  قد  كان  اإذا  ما  بيان 

اجلن�سي  العتداء  عن  �سوؤال  اأي  على  الرد  اإىل  يجنحون  النا�ص 

مفرت�سني اأنه اإمنا يعني اغت�سابا اأو لواطا. فينبغي اأن يدرك املحققون 

العتداء  قبيل  يعترب من  قد ل  الأحيان  ال�سحية يف كثري من  اأن 

اجلن�سي اأفعال مثل التهجم اللفظي اأو خلع املالب�ص اأو التلم�ص اأو 

اإتيان حركات خليعة اأو مهينة اأو توجيه �رشبات اأو �سدمات كهربائية 

اإىل الأع�ساء التنا�سلية. على اأن كل هذه الأفعال تنطوي على انتهاك 

خل�سو�سيات الفرد وتعد بالفعل جزءا ل يتجزاأ من العتداء اجلن�سي. 

ويف كثري جدا من الأحيان يلتزم �سحايا العتداء اجلن�سي ال�سمت 

بل قد ينكرون حتى وقوع هذا النوع من العتداء. وكثريا ما ل يبداأ 

الك�سف عن بقية الق�سة اإل يف الزيارة الثانية اأو حتى الثالثة وذلك 

اآنذاك بوجود تعاطف وجداين وح�سا�سية  ال�سخ�ص  اإن �سعر  فقط 

ظاهرة لثقافته و�سخ�سيته؛

الإ�سابات البدنية التي تكبدها ال�سخ�ص اأثناء التعذيب؛ . 8

و�سف لالأ�سلحة اأو الأ�سياء املادية الأخرى التي ا�ستخدمت؛. 9

هوية من �سهدوا اأحداث التعذيب، ويجب اأن يحر�ص املحقق على . 10
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�سالمة ال�سهود، واأن يفكر يف ا�ستعمال �سفرة اأثناء تدوينه ملذكراته 

عن املقابلة، وذلك عند التطرق اإىل اأ�سماء ال�سهود، اأو يف الحتفاظ 

بهذه الأ�سماء مبعزل عن تلك املذكرات.

ز - اأقوال ال�سخ�ص املدعى تعذيبه

100-ينبغي على املحقق اأن ي�سجل بيانا �سوتيا مف�ساًل باأقوال ال�سخ�ص 

ثم يرتب اأمر ن�سخ ال�رشيط كتابة. وينبغي اأن يكون البيان قائما على 

الإيحائية ل تنطوي  فالأ�سئلة غري  اإيحائية.  اأ�سئلة غري  الإجابة عن 

ال�سخ�ص يديل  ا�ستنتاجات بل هي ترتك  اأو  افرتا�سات  �سمنا على 

الإيحائية:  غري  الأ�سئلة  اأمثلة  ومن  حتيز.  اأي  دون  �سهادة  باأكمل 

للتعذيب يف  واأين«؟ بدل من: »هل تعر�ست  الذي حدث لك  »ما 

ميثل  لل�ساهد  حدث  ما  اأن  تفرت�ص  الأخرية  فال�سيغة  ال�سجن«؟. 

تعذيبا كما اأنها حت�رش موقع الفعل يف ال�سجن. فتجنب طرح اأ�سئلة 

من قبيل الأ�سئلة امل�سفوعة بقوائم لأنها قد حتمل الفرد على اإعطاء 

اأجوبة غري دقيقة اإذا كان ما حدث له فعال غري مطابق بال�سبط لأحد 

�ساعده  ولكن  حكايته  يحكي  ال�سخ�ص  اترك  لذا  القائمة.  خيارات 

بالأ�سئلة التي يتزايد بها حتديد الأمر. و�سجع ال�سخ�ص على ا�ستخدام 

و�سمعه  و�سمه  راآه  عما  ا�ساأله  له.  ما حدث  و�سف  حوا�سه يف  كل 

ومل�سه. فلهذا اأهمية مثال يف احلالت التي يكون ال�سخ�ص قد تعر�ص 

فيها لالعتداء وهو مع�سوب العينني اأو حتت جنح الظالم.

ح -اأقوال ال�سخ�ص املدعى ارتكابه الفعل

املدعى  الأ�سخا�ص  ا�ستطاعوا،  اإن  يقابلوا،  اأن  للمحققني  101-ينبغي 

ارتكابهم التعذيب. ويتعني على املحققني تزويد هوؤلء باأوجه احلماية 

املكفولة مبوجب القانون الدويل والقانون الوطني.

واحل�سول عليها املادية  الأدلة  تاأمني   -  3

لتوثيق  املادية  الأدلة  اأكرب قدر ممكن من  املحقق  اأن يجمع  -ينبغي   102

النزيه  الوايف  التحقيق  جوانب  اأهم  فمن  التعذيب.  منط  اأو  حادث 
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جمع وحتليل الأدلة املادية. وينبغي للمحققني توثيق ت�سل�سل العهدة 

فيما يت�سل با�سرتداد الأدلة املادية وحفظها توطئة ل�ستخدام ها يف 

الإجراءات القانونية املقبلة، مبا يف ذلك احتمال اإقامة دعوى جنائية. 

وملا كان معظم التعذيب يحدث يف اأماكن يكون الأ�سخا�ص حمتجزين 

فيها ب�سكل ما، فقد يتعذر يف البداية بل قد ي�ستحيل �سون الأدلة 

الدولة  اأن تخول  اإليها دون قيود. لذا يجب  الو�سول  اأو  املادية فيها 

املحققني �سلطة الو�سول غري املقيد اإىل اأي مكان اأو موقع، واأن متّكنهم 

من و�سع مكان التعذيب املدعى وقوعه حتت املراقبة. وينبغي للقائمني 

بتق�ص واف  للقيام  تن�سيق جهودهم معا  املحققني  بالتحريات و�سائر 

للمكان املدعى وقوع التعذيب فيه. ول بد من اإتاحة و�سول املحققني 

دون اأي قيود اإىل م�رشح التعذيب املدعى، واأن ي�سمل هذا فيما ي�سمل 

امل�ساحات املك�سوفة اأو املغلقة، مبا فيها البنايات وال�سيارات واملكاتب 

والزنزانات وغريها من املواقع التي يدعى وقوع تعذيب فيها.

103 -ويجب منع دخول الغري يف اأي بناية اأو رقعة تكون مو�سع حتقيق 

ال�سماح  ُيق�رش  اأن  فينبغي  اأدلة حمتملة.  اأية  فقدان  تالفيا لحتمال 

بالدخول على املحققني والعاملني معهم مبجرد تعيني معامل املنطقة 

بو�سفها مو�سعا للتحقيق. وينبغي تفقد املكان �سعيا اإىل العثور على 

اأية اأدلة مادية. ول بد اأن يتم ب�سورة �سليمة جمع كل الأدلة وتناولها 

وتغليفها وعنونتها وو�سعها يف مو�سع اأمني ملنع تلوثها اأو امل�سا�ص 

بها اأو �سياعها. واإذا كان التعذيب املدعى قد وقع قبل زمن وجيز اإىل 

حد يعطي اأهمية لأدلة من قبيل عينات الإفرازات البدنية مثل الدم 

اأو ال�سائل املنّوي( اأو ال�سعر اأو الأن�سجة اأو اخليوط، وجب جمع هذه 

الأدلة وعنونتها وحفظها على الوجه ال�سليم. وينبغي حتريز و�سون اأية 

اأدوات يحتمل اأن تكون م�ستخدمة يف التعذيب، �سواء كانت معدة 

اأ�سال لهذه الأغرا�ص اأو مما قد

ب�سمات  اأي  اإثبات  وينبغي  الغر�ص.  لهذا  ا�ستخدامه  املالب�سات  تتيح 

ر�سم  و�سع  ويجب  دللة.  يك�سبها  حد  اإىل  حديثة  كانت  اإذا  وحفظها 

املكان  اأو  للموقع  الأ�سلية،  الن�سب  حفظ  مع  ومعد  معنون،  تخطيطي 
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املدعى وقوع التعذيب فيه وذلك مع اإظهار كل التفا�سيل ذات ال�سلة مثل 

مكان الطوابق يف البناية والغرف واملداخل والنوافذ والأثاث وطبيعة الأر�ص 

الأ�سياء. ويجب  نف�ص  ت�سجل  فوتوغرافية  التقاط �سور  وينبغي  املجاورة.  

تدوين هوية كل الأ�سخا�ص املوجودين يف م�رشح التعذيب املدعى وقوعه، 

الأخرى  املعلومات  اأو  الهاتف  واأرقام  والعناوين  الأ�سماء كاملة  مبا يف ذلك 

عن كيفية الت�سال بهم.  واإذا كان التعذيب حديثا اإىل حد ُيك�سب مالب�ص 

ال�سخ�ص املدعى تعذيبه اأهمية وجب اإعداد جرد لهذه املالب�ص وفح�سها يف 

خمترب، اإن توفر خمترب، لإثبات الإفرازات البدنية وغريها من الأدلة املادية 

الكامنة فيها. ويجب احل�سول من كل �سخ�ص موجود يف املكان اأو الأماكن 

مو�سع التحقيق على ما يلزم من املعلومات للبت فيما اإذا كان من �سهود 

حوادث التعذيب املدعى وقوعها. وينبغي التحفظ على اأي اأوراق اأو �سجالت 

اأو وثائق ذات �سلة ل�ستخدامها كاأدلة وعر�سها على خبري اخلطوط.

الأدلة الطبية  -  4

املدعى  لل�سخ�ص  طبي  فح�ص  اإجراء   اأمر  املحقق  يرتب  اأن  ينبغي   -  104

اأنه �سحية. وتاريخ هذا الفح�ص اأمر يكت�سي اأهمية خا�سة. والفح�ص 

الطبي يجب اإجراوؤه يف جميع الأحوال وب�رشف النظر عن انق�ساء مدة 

طويلة على وقوع التعذيب، ولكن اإذا كان التعذيب املدعى قد وقع يف 

غ�سون الأ�سابيع ال�ستة الأخرية وجب احلر�ص على ال�ستعجال يف اإجراء  

الفح�ص قبل اأن تختفي العالمات احلادة. وينبغي اأن يت�سمن الفح�ص 

تقييما ملدى �رشورة عالج الإ�سابات والأمرا�ص وتقدمي العون النف�سي 

وامل�سورة واملتابعة انظر الف�سل اخلام�ص لالطالع على و�سف للفح�ص 

البدين وتقييم الطب ال�رشعي للحالة. كما اأن التقييم النف�سي لل�سخ�ص 

من  جزءا  ي�سكل  وقد  الأحوال  جميع  اأمر �رشوري يف  تعذيبه  املدعى 

اأي دلئل  تتبني  اأو يجرى ب�سورة منف�سلة عندما ل  البدين  الفح�ص 

بدنية. انظر الف�سل ال�ساد�ص لالطالع على و�سف للتقييم النف�سي(.

105- ويف ال�سعي اإىل تكوين انطباع �رشيري لأغرا�ص الإبالغ عن الأدلة 

البدنية والنف�سية على وقوع التعذيب، ينبغي طرح �ستة اأ�سئلة هامة:
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اأ. هل نتائج الفح�ص البدين والنف�سي تت�سق مع بالغ التعذيب املدعى 

وقوعه؟ 

ب. ما هي احلالت البدنية امل�ساهمة يف ال�سورة ال�رشيرية؟ 

للعناء  منطية  اأو  متوقعة  ا�ستجابات  متثل  النف�سية  النتائج  هل  ج. 

النف�سي البالغ يف ال�سياق الثقايف والجتماعي لهذا الفرد؟

بال�سدمات  املت�سلة  العقلية  ال�سطرابات  تقلب جمرى  د. يف �سوء 

على مر الوقت، ما هو الإطار الزمني احلايل بالن�سبة اإىل اأحداث 

التعذيب؟ وما هو موقع الفرد على طريق ال�سفاء؟

ا�ستمرار  مثال  الفرد  على  املوؤثرة  الأخرى  العناء  م�سببات  هي  ما  ه. 

ال�سطهاد، الهجرة الإجبارية، حياة املنفى، فقدان الأ�رشة واملركز 

الجتماعي وما اإىل ذلك(؟ ما هي اآثار هذه امل�سائل على ال�سحية؟

و. هل ال�سورة ال�رشيرية توحي بادعاء كاذب بوقوع التعذيب؟ 

الفوتوغرايف الت�سوير   -  5

106- ينبغي التقاط �سور فوتوغرافية ملونة لإ�سابات الأ�سخا�ص املدعى 

تعذيبهم، ولالأماكن املدعى وقوع التعذيب فيها من الداخل واخلارج( 

يدرج  اأن  الأ�سا�سي  ومن  بها.  توجد  قد  اأخرى  مادية  اأدلة  ولأية 

�سمن ال�سورة كذلك �رشيط قيا�ص اأو و�سيلة اأخرى مو�سحة لالأبعاد 

ت�سوير  باآلة  ولو  ما ميكن  باأ�رشع  ال�سور  التقاط  وينبغي  احلقيقية. 

بدائية، لأن بع�ص العالمات املادية يتال�سى ب�رشعة، كما اأن املواقع قد 

تتعر�ص للم�سا�ص بها. ونظرا لأن ال�سور الفوتوغرافية الفورية الظهور 

ذات  ب�سور  كذلك  الحتفاظ  يف�سل  الوقت،  م�سي  مع  تتلف  قد 

ال�سور  النوع من  التقاط هذا  اأي�سا  اأجود. لذا ينبغي  م�ستوى فني 

مبجرد توفر املعدات الالزمة له. وينبغي اإذا اأمكن التقاط ال�سور باآلة 

ت�سوير مقا�ص 35 مليمرتا تكون مزودة بالقدرة على الت�سجيل الآيل 

فيما يخ�ص  العهدة  لت�سل�سل  الكامل  التوثيق  بد من  للتاريخ. ول 

الفيلم وال�سلبيات والن�سخ الإيجابية املطبوعة.



433

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

دال. جلنة التحقيق

التحقيق نطاق  حتديد   -  1

التي ت�سكل جلان حتقيق نطاق  الدول واملنظمات  اأن حتدد  107 -يلزم 

التحقيق وذلك بتو�سيح الخت�سا�سات يف اإذن الت�سكيل. فتحديد 

�سفة  اإجراءاتها  اإك�ساب  فر�ص  من  كثريا  يزيد  اللجنة  اخت�سا�سات 

ال�رشعية، وي�ساعد اأع�ساءها على الو�سول اإىل توافق يف الراأي حول 

اللجنة  التحقيق، ويتيح مقيا�سا ميكن احلكم به على تقرير  نطاق 

اخلتامي. والتو�سيات يف مو�سوع حتديد الخت�سا�سات تتمثل فيما 

يلي:

 اأ. اأن ت�ساغ على نحو حمايد فال توحي بنتيجة م�سبقة. وحر�سا على 

�سمان احلياد ينبغي األ تنطوي الخت�سا�سات على اأي قيد يحد 

من نطاق التحقيق يف املجالت التي قد تك�سف عن م�سوؤولية الدولة 

عن التعذيب؛

ب. اأن تذكر على وجه التحديد الأحداث وامل�سائل التي يجب حتقيقها 

وتناولها يف تقرير اللجنة اخلتامي؛ 

ج. اأن توفر املرونة الكافية لنطاق التحقيق بحيث ل يع وق �سري التحقيق 

الوايف على النحو املن�سود كون الخت�سا�سات اأ�سيق اأو اأو�سع من 

بتعديل  للجنة  مثال  بال�سماح  الالزمة  املرونة  توفري  وميكن  الالزم. 

اخت�سا�ساتها عند اللزوم. اإل اأنه يظل من الأهمية مبكان اأن تبقي 

اللجنة اجلمهور على علم باأية تعديالت تدخل على وليتها.

اللجنة �سلطات   -  2
108 - حتدد املبادئ املبينة �سلطات اللجنة ب�سورة عامة. واللجنة ينبغي 

اأن تزود على وجه اخل�سو�ص مبا يلي: 
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ذلك  مبا يف  للتحقيق،  الالزمة  املعلومات  جميع  على  احل�سول  �سلطة  اأ. 

�سلطة الإرغام على الإدلء بال�سهادة جتنب ا لتوقيع عقوبة قانونية على 

املمتنع، و�سلطة الأمر باإبراز وثائق، مبا يف ذلك �سجالت الدولة وال�سجالت 

الطبية، و�سلطة حماية ال�سهود واأ�رش ال�سحية وامل�سادر الأخرى؛

ب. �سلطة اإ�سدار تقرير علني؛ 

ج. �سلطة القيام بزيارات مو�سعية، مبا يف ذلك زيارة املوقع امل�ستبه         

يف اأن يكون التعذيب قد جرى فيه؛ 

د. �سلطة تلقي الأدلة من �سهود ومنظمات خارج البلد. 

الع�سوية معايري   -  3
لهم  امل�سهود  الأفراد  من  املفو�سني  اللجنة  اأع�ساء  اختيار  ينبغي   -109

باحلياد والكفاءة وال�ستقالل ح�سب التعاريف الواردة فيما يلي:

اأ. احلياد. 

ينبغي األ تكون لأع�ساء اللجنة �سلة وثيقة باأي فرد اأو كيان حكومي 

التعذيب.  متورطا يف  يكون  اأن  يحتمل  اآخر  تنظيم  اأو  �سيا�سي  اأو حزب 

ويجب األ يكون الأع�ساء وثيقي ال�سلة مبنظمة اأو جماعة يكون ال�سحية 

ع�سوا فيها لأن يف هذا ما قد ي�سيء اإىل م�سداقية اللجنة. على اأن ذلك 

ينبغي األ يتخذ ذريعة لالإق�ساء الكلي من اللجنة لأ�سخا�ص ينتمون مثال 

اإىل منظمات كربى يكون ال�سحية ع�سوا فيها كذلك، اأو لأ�سخا�ص منتمني 

ملنظمات مكر�سة لعالج �سحايا التعذيب وتاأهيلهم؛

ب. الكفاءة.

يجب اأن يكون اأع�ساء اللجنة قادرين على تقييم ووزن الأدلة واإ�سدار 

احلكم ال�سديد. وينبغي اأن ت�سم اللجان ما اأمكن اأفرادا من خرباء القانون 

والطب وميادين التخ�س�ص املنا�سبة الأخرى؛
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ج. ال�ستقالل.

يجب اأن يكون الأع�ساء من الأفراد امل�سهود لهم يف جمتمعهم بالأمانة 

والإن�ساف. 

110 - اإن مو�سوعية التحقيق والنتائج التي تخل�ص اإليها اللجنة تتوقف، 

يف جملة اأمور، على كونها ت�سم ثالثة اأع�ساء مفو�سني اأو اأكرث، اأو 

مفو�سا واحدا اأو اثنني ل غري. فال ينبغي عموما اأن يتوىل التحقيق 

يف التعذيب مفو�ص اأوحد، لأن املفو�ص ا لأوحد املنعزل يكون عادة 

حمدودا من حيث عمق التحقيق الذي ي�ستطيع اأن يجريه مبفرده. 

قرارات  يتخذ  اأن  عليه  �سيكون  الأوحد  املفو�ص  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 

هامة ذات طابع خاليف دون نقا�ص م�سبق و�سيكون معر�سا بوجه خا�ص 

لل�سغط من جانب الدولة اأو غري ذلك من اأ�سكال ال�سغط اخلارجي.

اللجنة موظفو   -  4

اأن توفر للجنة خدمات م�ست�سار قانوين حمايد ذي خربة.   111 -يجب 

واإذا كانت اللجنة حتقق يف ادعاءات �سوء �سلوك 

من جانب الدولة ي�سبح من امل�ست�سوب تعيني هذا امل�ست�سار من خارج 

وزارة العدل. وينبغي للم�ست�سار الرئي�سي للجنة اأن يكون مبناأى عن التاأثري 

ال�سيا�سي، لكونه حائزا على وظيفة دائمة يف �سلك اخلدمة املدنية اأو من 

اأع�ساء هيئة املحامني ذوي ال�ستقالل الكامل. وكثريا ما يتطلب التحقيق 

م�سورة من اأهل اخلربة. وينبغي اأن تتاح للجنة اخلربة الفنية يف جمالت 

النف�ص  وعلم  النف�سي  والطب  ال�رشعي  والطب  الأمرا�ص  علم  قبيل  من 

وطب الأمرا�ص الن�سائية وطب الأطفال. ولإجراء  حتقيق حمايد متاما 

وواف �سيلزم يف جميع الأحوال تقريبا اأن يكون لدى اللجنة باحثون يتابعون 

على  اللجنة  واعتماد  الأدلة.  اإقامة  اإىل  �سعيا  التحريات  ويجرون  اخليوط 

الباحثني التابعني لها وحدها اأمر يعزز كثريا من م�سداقية التحقيق.



436

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

ال�سهود حماية   -  5
بالتحقيق  والقائمني  وال�سهود  ال�ساكني  حماية  واجب  الدولة  -على   112

اأنف�سهم واأ�رشهم من العنف اأو التهديد بالعنف اأو اأي �سكل اآخر من 

اأ�سكال الرتهيب انظر الفرع جيم - 2 د اأعاله.( واإذا خل�ست اللجنة 

اإىل وجود خوف معقول من وقوع ا�سطهاد اأو اإزعاج اأو اإيذاء لأي 

قد  فاإنها  ب�سهادته،  يديل  اأن  ينتظر  �سخ�ص  لأي  اأو  ال�سهود  من 

ترى ال�ستماع اإىل ال�سهادة يف جل�سات مغلقة، وكتمان هوية املخرب 

تنطوي على خطر  التي ل  الأدلة  با�ستخدام  والكتفاء  ال�ساهد،  اأو 

الك�سف عن هويته، واتخاذ غري ذلك من التدابري املنا�سبة.

املداولت  -  6
113-عمال باملبادئ العامة لالإجراءات اجلنائية ينبغي اأن تك ون جل�سات 

اللجنة علنية، اإل اإذا اقت�سى الأمر عقد مداولت �رشية حماية ل�سالمة 

اأحد ال�سهود. وينبغي ت�سجيل املداولت ال�رشية والحتفاظ يف مكان 

معروف ب�سجلها غري املن�سور، وذلك داخل حرز خمتوم. وقد يقت�سي 

بال�سهادة فرتى  لالإدلء  ت�سجيعا  املطلقة  ال�رشية  اأحيانًا كفالة  الأمر 

اللجنة �رشورة لال�ستماع اإىل �سهود على انفراد اأو ب�سورة غري ر�سمية 

اأو دون ت�سجيل ال�سهادة.

التحقيق اإجراء  عن  الإعالن   -  7
114 ينبغي الإعالن على نطاق وا�سع عن اإن�ساء اللجنة ومو�سوع التحقيق.  

وينبغي ت�سمني الإعالن دعوة مفتوحة لتقدمي املعلومات ذات ال�سلة 

للراغبني  موجهة  تعليمات  عن  ف�سال  اللجنة  اإىل  املكتوبة  والبيانات 

يف الإدلء ب�سهادة. وميكن ن�رش هذا الإعالن عن طريق ال�سحف 

واملجلت والإذاعة والتلفزيون والن�رشات واملل�سقات.

الأدلة تلقي   -  8
115- ينبغي اأن تكون للجان التحقيق �سلطة الإرغام على ال�سهادة وعلى 

اإبراز الوثائق وذلك ي�سمل �سلطة اإرغام ملوظفني الر�سميني املن�سوب اإليهم 



437

معاملة ال�سجناء والوقاية من التعذيب

الت�سريعات الوطنية  وال�سكوك واملعايري الدولية

ال�سلوع يف التعذيب على الإدلء بال�سهادة. وقد يقت�سي ذلك عمليا 

اأحكام  اإ�سدار  اأو  غرامات  فر�ص  �سالحية  على  ال�سلطة  هذه  انطواء 

الأفراد.  من  غريهم  اأو  احلكومة  موظفو  التنفيذ  رف�ص  اإذا  بالعقوبة 

اأو  بال�سهادة  الأفراد  لإدلء  دعوة  التحقيق  جلان  توجه  اأن  وينبغي 

تقدمي بيانات كتابية، باعتبار ذلك خطوة اأوىل يف �سبيل جمع الأدلة. 

يحول  عندما  لل�سهادة  هاما  م�سدرا  الكتابية  البيانات  ت�سبح  وقد 

اخلوف، اأو عدم القدرة على ال�سفر، اأو تعذر ح�سور اجلل�سات لأ�سباب 

اأخرى دون اإدلء ال�سخ�ص ب�سهادة �سفوية. وينبغي اأن ت�ستعر�ص جلان 

التحقيق الإجراءات الأخرى التي ميكن اأن توفر لها معلومات مفيدة.

الأطراف حقوق   -  9

116-ينبغي اإعالم الأ�سخا�ص الذين يّدعون تعر�سهم للتعذيب وممثليهم 

القانونيني باأية جل�سات تعقد واإتاحة ح�سورهم فيها واإفادتهم بكل 

املعلومات املت�سلة بالتحقيق ومتكينهم من الطالع عليها، ويجب 

اأن يعترب من حقهم تقدمي الأدلة. وهذا الت�سديد بوجه خا�ص على 

اعتبار الباقي على قيد احلياة طرفا يف الإجراءات اإمنا هو تعبري عن 

اأن  اأنه ينبغي  اأهمية الدور املعطى مل�ساحله يف �سري التحقيق. على 

فر�سة  الأمر  يعنيهم  الذين  الآخرين  الأطراف  جلميع  كذلك  تتاح 

ال�ستماع اإليهم. ويجب اأن يكون من حق هيئة التحقيق اأن ت�سدر 

للموظفني  ا�ستدعاء  اأوامر  ذلك  يف  مبا  لل�سهادة  ا�ستدعاء  اأوامر 

الر�سميني املدعى �سلوعهم واأن تطلب اإبراز الأدلة. ويجب ال�سماح 

وقوع  املحتمل  من  كان  اإذا  بال�ستعانة مبحام  ال�سهود  هوؤلء  لكل 

تعر�سهم  اأن  احتمال  ذلك  مثال  للتحقيق،  نتيجة  عليهم  اأي �رشر 

�سهادتهم لإقامة دعوى جنائية �سدهم اأو مل�سوؤولية مدنية. ول يجوز 

فر�سة  اإتاحة  وينبغي  اأنف�سهم.  �سد  ال�سهادة  على  ال�سهود  اإرغام 

كافية للجنة ل�ستجواب ال�سهود ا�ستجوابا فعال. وينبغي اأن يكون 

م�سموحا لالأطراف بتقدمي اأ�سئلة مكتوبة اإىل اللجنة.
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الأدلة تقييم   -  10

للبت  تتلقاها  التي  والأدلة  املعلومات  كل  تقّيم  اأن  اللجنة  على   -  117

تقييم  يف  اللجنة  تراعي  اأن  ويجب  واأمانتها.  موثوقيتها  مدى  يف 

ال�سهادات ال�سفوية كيفية �سلوك ال�ساهد وم�سداقيته العامة.  ول بد 

اأن تكون اللجنة مدركة لأثر العوامل الجتماعية والثقافية واملت�سلة 

من  الأقوال  �سحة  تاأييد  اإن  ال�سلوك.  ية  كيف  يف  اجلن�ص  بنوع 

الوقائع ويزيد من موثوقية  اإثبات  اأمر يعزز قيمتها يف  عدة م�سادر 

ال�سهادات ال�سماعية. فعلى اللجنة اأن تفح�ص بعناية مدى موثوقية 

ال�سهادات ال�سماعية قبل اأن تقبل م�سمونها باعتباره ممثال للحقيقة.  

ويجب كذلك احلذر يف ت�سديق ال�سهادات التي مل تتعر�ص ملحك 

ال�ستجواب امل�ساد على يد اخل�سوم. فال�سهادة التي يتم الإدلء بها 

يف جل�سات �رشية وحتفظ يف �سجل مغلق، اأو التي ل ت�سجل اأ�سال، 

ل تتعر�ص يف كثري من الأحيان لال�ستجواب امل�ساد على يد اخل�سوم 

وبالتايل يتعني اإعطاوؤها وزنا اأقل.

اللجنة تقرير   -  11

118 - ينبغي اأن ت�سدر اللجنة تقريرا علنيا يف غ�سون فرتة معقولة من 

الزمن. ويتعني، اإذا مل تكن اللجنة قد تو�سلت اإىل نتائجها بالإجماع،  

جلان  تقارير  تت�سمن  اأن  ويلزم  املخالف.  الأقلية  اأع�ساء  راأي  اإثبات 

التحقيق، كحد اأدنى، معلومات عما يلي:

اأ. نطاق التحقيق وولية اللجنة؛ 

ب. الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة؛ 

ج. قائمة باأ�سماء واأعمار ونوع جن�ص كل من اأدلوا بال�سهادة با�ستثناء 

من تكتم هويتهم حماية لهم اأو من يكون ال�ستماع اإىل �سهادتهم قد 

مت يف جل�سات �رشية، وبيان بامل�ستندات التي تلقتها اللجنة كاأدلة؛

د. موعد ومكان كل جل�سة يجوز اإدراج ذلك يف مرفق للتقرير؛ 
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ال�سيا�سية  الأحوال  و�سف  قبيل  من  التحقيق  خللفية  تو�سيح  ه. 

والقت�سادية ذات ال�سلة؛ الأحداث املحددة التي وقعت، والأدلة 

التي بني عليها اإثبات وقوعها؛ 

ز. القانون الذي اعتمدته اللجنة؛ 

ح. النتائج التي تو�سلت اإليها اللجنة بناء على القانون املنطبق والوقائع 

املثبتة؛ 

ط.تو�سيات مبنية على النتائج التي خل�ست اإليها اللجنة. 

 وينبغي اأن ترد الدولة علنا على التقرير مبينة عند القت�ساء اخلطوات 

التي تنوي اتخاذها ا�ستجابة له. 
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قرار اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب حول اخلطوط 

هة واإجراءات منع التعذيب والعقوبات اأو املعامالت القا�سية  املوِجّ

اأو الالاإن�سانية اأو املذلة يف اإفريقيا والوقاية منها

هة لروبن اأي�سلند اخلطوط املوِجّ

املقدمة

اإذ ُتذكر بالإدانة واملنع العامليني للتعذيب والعقوبات واملعامالت القا�سية 

والال اإن�سانية واملذلة؛ 

واإذ تعرب عن عميق قلقها اأمام ا�ستمرار مثل هذه الأفعال؛ 

كل  يف  عاجلة  ب�سورة  امل�سكلة  هذه  معاجلة  ب�رشورة  اقتناعها  تبدي  واإذ 

اأبعادها ؛

ال�سارية  الأحكام  لتطبيق  ملمو�سة  تدابري  اتخاذ  ب�رشورة  تعرتف  واإذ 

املفعول املتعلقة مبنع التعذيب والعقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية 

واإذ  الأهداف؛  لتنفيذ هذه  الوقائية  الإجراءات  باأهمية  تقر  واإذ  املذلة؛  اأو 

تعرتف باحلاجات اخلا�سة ل�سحايا مثل هذه الأفعال؛ واإذ ُتذّكر بالأحكام 

التالية:

املادة 5 من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب، التي حتظر كافة 

والتعذيب  ال�سرتقاق  خا�سة  وال�ستعباد  والمتهان  ال�ستغالل  اأ�سكال 

بكافة اأنواعه والعقوبات واملعاملة الوح�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة

املادة 45 من امليثاق الإفريقي التي حتدد مهام اللجنة الإفريقية، ومنها: 

القانونية  امل�ساكل  حل  اإيل  تهدف  التي  والقواعد  املبادئ  وو�سع  �سياغة 

املتعلقة بالتمتع بحقوق الإن�سان وال�سعوب واحلريات الأ�سا�سية لكي تكون 

اأ�سا�سًا ل�سن الن�سو�ص الت�رشيعية من ِقَبل احلكومات الإفريقية املادتان 3و 4 
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من العقد التاأ�سي�سي لالحتاد الإفريقي اللتان تلتزمان الدول الأطراف برتقية 

واملبادئ  الرا�سد  واحلكم  القانون  و�سلطة  الإن�سان  حلياة  املقد�ص  الطابع 

الدميقراطية واحرتامها . 

واإذ تذكر اأي�سًا بالواجبات الدولية للحكومات وفقًا لالأحكام التالية:

النهو�ص  اإىل  الدول  تدعو  التي  املتحدة  الأمم  ميثاق  من   55 املادة 

بالحرتام الفعلي والعاملي حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع . 

الدويل  العهد  7 من  واملادة  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  5 من  املادة 

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية اللتان تن�سان على اأنه ل يجوز اإخ�ساع 

اأحدا للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة

املادتان 1 و 16 من اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة 

اإىل  دولة  كل  تدعيان  واللتان  املذلة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

اأحتاذ اإجراءات ت�رشيعية اأو اإدارية اأو ق�سائية فعالة اأو اأية اإجراءات اأخرى ملنع 

اأعمال التعذيب واأي اأعمال اأخرى من اأعمال املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املذلة يف اأي اإقليم يخ�سع لخت�سا�سها الق�سائي . 

الإن�سان  حقوق  ترقية  بتح�سني  الإفريقية  الدول  التزام  ت�سجل  واإذ 

واحرتامها يف القارة كما هو موؤكد عليه يف ت�رشيح )غران بي( وخمطط 

عمله امل�سادق عليه يف الندوة الوزارية الأوىل املخ�س�سة حلقوق الإن�سان 

يف اإفريقيا؛ 

لدعم مكافحة  الفعلية  والتدابري  املبادئ  تنفيذ  رغبتها  تعرب عن  واإذ 

يف  املذلة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعامالت  اأو  والعقوبات  التعذيب 

اإفريقيا، متمنية م�ساعدة الدول الإفريقية تنفيذ التزاماتها الدولية يف هذا 

اخل�سو�ص: قامت ور�سة العمل يف روبن اأي�سلند اخلا�سة مبنع التعذيب 

هة واإجراءات  والتي عقدت ما بني 12 و 14 فرباير 2002 بتبني اخلطوط املوِجّ

منع التعذيب والعقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة والوقاية 

منها، وهي تو�سي بتبنيها والنهو�ص بها وتنفيذها يف اإفريقيا .
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اجلـزء الأول: منع التعذيب

اأ ( امل�سادقة على الأدوات الإقليمية والدولية

الدولية . 1 الأدوات  اأطراف يف  اأنها  على  التاأكيد  الدول  على  ينبغي 

والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان واأن تتخذ الإجراءات لكي تكون 

هذه الأدوات مطبقة تطبيق اآاماًلاً وفعاًل يف ت�رشيعها الوطني واأن 

متنح الأفراد اآل اإمكانيات الو�سول اإىل اآليات حقوق الإن�سان التي 

تن�سئها، ويت�سمن ذلك: 

اأ( امل�سادقة على بروتوكول امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب 

الذي ين�سئ حمكمة اإفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب

ب( امل�سادقة اأو الن�سمام، دون حتفظ، اإىل املعاهدة �سد التعذيب 

املذلة   9 اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  املعامالت  اأو  والعقوبات 

التعذيب  اللجنة �سد  اخت�سا�ص  بقبول  والت�رشيح  الأخرى، 

والعرتاف   ،22 و   21 املادتني  يف  عليه  من�سو�ص  هو  اآما 

باخت�سا�ص اللجنة يف القيام بتحقيقات طبقًا للمادة 20. 

الدويل  العهد  اإىل  حتفظ،  دون  الن�سمام،  اأو  امل�سادقة  ج( 

واإىل  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص 

وكذلك  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 

بروتوكوله الختياري الأول. 

د( امل�سادقة اأو الن�سمام اإىل القانون الأ�سا�سي لروما، املن�سئ 

للمحكمة اجلنائية الدولية 

ب ( ترقية التعاون مع الآليات الدولية ودعمه
يجب على الدول اأن تتعاون مع اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان . 2

وظروف  ال�سجون  حول  اخلا�ص  املقرر  عمل  ترقي  واأن  وال�سعوب 

الق�ساء  خارج  الإعدام  حول  اخلا�ص  واملقرر  اإفريقيا  يف  العتقال 

والتع�سفي والفوري يف اإفريقيا واملقرر اخلا�ص حول حقوق املراأة يف 

اإفريقيا واأن تدعمهم.
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ينبغي على الدول اأن تتعاون مع اأجهزة تطبيق معاهدات حقوق . 3

الإن�سان التابعة لالأمم املتحدة والآليات املو�سوعية والآليات اخلا�سة 

التعذيب،  حول  اخلا�ص  املقرر  ل�سيما  الإن�سان،  حقوق  للجنة 

وتوجيه دعوات دائمة لها ولكل اآلية اأخرى معنية.

 ج ( جترمي التعذيب

من ال�رشوري اأن ت�سهر الدول على جعل اأعمال التعذيب، اآما هي . 4

معرفة يف املادة 1 من املعاهدة املناه�سة للتعذيب، خمالفات يف 

نظر ت�رشيعها الوطني

 يجب على الدول اأن تويل عناية خا�سة ملنع اآل اأ�سكال التعذيب . 5

و�سوء  التعذيب  وملنع  باجلن�ص  املرتبطة  املعاملة  و�سوء  والعقوبات 

املعاملة امل�سلطة على الأطفال والوقاية منها

ينبغي اأن يكون للمحاكم الوطنية اخت�سا�ص ق�سائي ملعرفة حالت . 6

الدعاء بالتعذيب طبقًا للمادة 2 من معاهدة مناه�سة التعذيب

ينبغي اأن يكون التعذيب من املخالفات التي ينطبق عليها ت�سليم املجرمني. 7

من ال�رشوري اأن جتري حماكمة اأو ت�سليم ال�سخ�ص املتهم بالتعذيب . 8

يف اأقرب الآجال، طبقًا للمقايي�ص الدولية املالئمة

 ل ميكن التذرع باأية ظروف ا�ستثنائية، كحالة احلرب اأو التهديد . 9

و�سعية  اأية  اأو  الدولة  داخل  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم  اأو  باحلرب 

املعامالت  اأو  العقوبات  اأو  التعذيب  لتربير  اأخرى،  عامة  طوارئ 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة . 

ل ميكن التم�سك مبفاهيم كحالة ال�رشورة اأو حالة الطوارئ الوطنية . 10

اأو النظام العام لتربير التعذيب اأو العقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو املذلة . 

قانونيًا حلالت . 11 اأو عذراً  تربيراً  اأعلى  م�سئول  اأمر  يكون  اأن  ل ميكن 

اأعمال التعذيب اأو العقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة. 
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كل �سخ�ص تثبت عليه تهمة اقرتاف اأعمال تعذيب يجب اأن يكون . 12

حمل عقوبات تتنا�سب وخطورة املخالفة ومطبقة وفقًا للمقايي�ص 

الدولية املالئمة . 

ل ميكن معاقبة اأي �سخ�ص على خمالفته لأمر اقرتاف اأعمال م�ساوية . 13

للتعذيب اأو العقوبات اأو املعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة . 

هة د ملمار�سة . 14 على الدول اأن متنع �سناعة الأدوات والتجهيزات املوِجّ

وكذلك  ذلك  من  والوقاية  ال�سيئة  املعاملة  لت�سليط  اأو  التعذيب 

ال�ستعمال املفرط لأي جهاز اأو مركب اأخر لهذا الغر�ص اأو �سناعته 

اأو املتاجرة فيه.

د(  عدم الطرد 

يتعني على الدول اأن ت�سهر على عدم طرد اأو ت�سليم اأي �سخ�ص . 15

لدولة اأخرى، يف حالة وجود احتمال كبري لتعري�سه للتعذيب . 

هـ ( مكافحة الإفالت من العقوبة 

ملكافحة الإفالت من العقوبة، يتعني على الدول :. 16

 اأ ( اتخاذ اإجراءات ملتابعة امل�سئولني عن التعذيب اأو املعاملة ال�سيئة 

ق�سائيًا . 

فيهم  امل�سبوه  الوطنيني  الرعايا  ا�ستفادة  تفادي  على  ال�سهر  ب( 

اأن  على  وال�سهر  املتابعة،  من  احل�سانة  من  التعذيب  بارتكاب 

يكون جمال احل�سانة املمنوحة لرعايا البلدان الأجنبية امل�ستفيدة 

احرتام  اإطار  يف  ميكن،  ما  اأ�سيق  احل�سانات  هذه  مثل  من 

القانون الدويل . 

ج( اتخاذ التدابري لكي تدر�ص طلبات ت�سليم امل�ستبه فيهم اإىل بلد 

اآخر يف اأقرب الآجال، طبقًا للمقايي�ص الدولية . 

اأن تكون قواعد الإثبات متكافئة مع �سعوبة الإتيان  ال�سهر على  د( 

بالأدلة بالن�سبة لدعاءات املعاملة ال�سيئة اأثناء احلب�ص الحتياطي. 
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اأو  املدنية  الإجراءات  من  اأخرى  اأ�سكال  اتخاذ  على  ال�سهر  هـ( 

الن�سباطية اأو الإدارية، يف احلالت التي ل ميكن فيها تقدمي 

الدليل  ل�سوابط  احلادة  املتطلبات  ب�سبب  جنائية  اتهامات 

املطلوب.

و ( اآليات واإجراءات الدعوى والتحقيق 

على الدول اأن تتخذ الإجراءات ال�رشورية لو�سع اآليات م�ستقلة ويف . 17

اأعمال  من  ي�ستكي  �سخ�ص  اأي  ا�ستقبال  اجلميع ميكنها  متناول 

التعذيب اأو املعاملة ال�سيئة . 

يجب على الدول اأن ت�سهر على اأن يوؤخذ اآل �سخ�ص اأمام ال�سلطات . 18

املخت�سة، واأن يجرى حتقيق يف اآل مرة يدعي فيها اأو يبدو فيها اأنه 

خ�سع للتعذيب اأو للمعاملة ال�سيئة . 

يف حالة الدعاء بالتعذيب اأو املعاملة ال�سيئة، يجب اأن يفتح حتقيق . 19

لتو�سيات  وفقًا  التحقيق  واأن يجرى هذا  تاأخر  حمايد وفعال دون 

الأمم املتحدة للتحقيق الفعال حول التعذيب اأو العقوبات اأو املعامالت 

الأخرى القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة )بروتوكول ا�ستانبول(.

 اجلزء الثاين: الوقاية من التعذيب

اأ ( ال�سمانات الأ�سا�سية لالأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم 

ينبغي اأن يخ�سع حرمان اأي �سخ�ص من حريته من طرف �سلطة . 20

ال�سلطة  يتعني على هذه  اآما  للقانون  تنظيم مطابق  اإىل  عمومية 

توفري عدد معني من ال�سمانات الأ�سا�سية تطبقها فور القيام بعملية 

احلرمان من احلرية. وتت�سمن هذه ال�سمانات :

 اأ ( احلق يف اإبالغ اأحد اأفراد العائلة، اأو اأي �سخ�ص اآخر منا�سب،   

 بالعتقال. 

ب ( احلق يف الفح�ص من طرف طبيب م�ستقل . 

ج ( احلق يف احل�سول على حماٍم . 
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 د ( حق ال�سخ�ص املحروم من حريته يف اأن يطلع على احلقوق          

 املذكورة اآنفًا بلغة يفهمها.

 ب ( ال�سمانات خالل ال�سجن الحتياطي 

يتعني على الدول اأن : 

ت�سع اأنظمة بخ�سو�ص معاملة الأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم، . 21

تاأخذ بعني العتبار جممل املبادئ املتعلقة بحماية كافة الأ�سخا�ص 

اخلا�سعني اإىل اأي �سكل من اأ�سكال ال�سجن اأو العتقال . 

ذوي . 22 اأ�سخا�ص  اجلنائية،  بالتحقيقات  يقوم  لكي  تدابري  تاأخذ 

اخت�سا�ص تعرتف بها قوانني الإجراءات اجلنائية املعنية . 

اأماكن العتقال غري املرخ�سة وت�سهر على اعتبار . 23 متنع ا�ستعمال 

جنحة، اأي اعتقال ل�سخ�ص ما يف مكان �رشي اأو غري ر�سمي يقوم 

به ماأمور عمومي.

حتظر العتقال ال�رشي .. . 24

تتخذ تدابري لإعالم اأي �سخ�ص معتقل باأ�سباب اعتقاله .  . 25

هة �سده. . 26 تتخذ تدابري لإعالم اأي �سخ�ص موقوف بالتهامات املوِجّ

تتخذ تدابري لإحالة اأي �سخ�ص حرم من حريته، فوراً اأمام �سلطة . 27

ق�سائية، حيث ي�ستفيد من احلق يف الدفاع عن نف�سه بنف�سه اأو 

اأن يطلب م�ساعدة مدافع ي�ستح�سن اأن يختاره بنف�سه . 

تتخذ تدابري لتحرير حم�رش �سامل لكل ال�ستجوابات حيث يتعني . 28

اإدراج هوية كافة الأ�سخا�ص احلا�رشين يف ال�ستجواب ودرا�سة 

اإمكانية ت�سجيل ال�ستجوابات على اأ�رشطة �سوتية اأو بال�سورة

احل�سول . 29 مت  اأنه  تبني  اعرتاف  باأي  الأخذ  لتفادي  تدابري  تتخذ 

قا�سية  معامالت  اأو  اأخرى  عقوبات  اأو  التعذيب  با�ستعمال  عليه 

حالة  اإل يف  الإجراء  يف  اإثبات  كعنا�رش  مذلة،  اأو  لاإن�سانية  اأو 
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ا�ستعمالها �سد ال�سخ�ص املتهم بالتعذيب ولإثبات ح�سول مثل 

هذا العرتاف . 

تتخذ تدابري لتخ�سي�ص �سجل ر�سمي لكافة الأ�سخا�ص املحرومني . 30

من حريتهم ي�سري من بني ما ي�سري اإليه، اإىل التاريخ وال�ساعة ومكان 

و�سبب العتقال، وحتديثه يف كافة اأماكن العتقال . 

تتخذ تدابري لتمكني كل �سخ�ص حمروم من حريته من ال�ستفادة . 31

من امل�ساعدة الق�سائية واخلدمات ال�سحية ومن الت�سال بعائلته 

�سواء عن طريق املرا�سلة اأو الزيارات . 

تتخذ تدابري لتمكني اأي �سخ�ص حرم من حريته من الحتجاج على . 32

�رشعية اعتقاله. 

ج ( �سروط العتقال

ينبغي على الدول اأن: 

تتخذ اإجراءات ت�سمن لل�سخ�ص الذي حرم من حريته، معاملة تتطابق . 33

مع املقايي�ص الدولية املت�سمنةيف جميع القواعد الدنيا املتعلقة مبعاملة 

ال�سجناء التي �سادقت عليها منظمة الأمم املتحدة.

يف . 34 العتقال  اأو�ساع  حت�سني  اإىل  ترمي  �رشورية  اإجراءات  تتخذ 

ال�سجون غري املطابقة للمقايي�ص الدولية. 

تتخذ تدابري لعزل الأ�سخا�ص املوجودين يف احلب�ص الحتياطي عن . 35

اأولئك الذين تثبت اإدانتهم. 

تتخذ تدابري لعتقال ال�سباب والن�ساء واآافة الأ�سخا�ص املنتمني اإىل . 36

فئة �سعيفة وعزلهم يف اأماكن منا�سبة. 

اأماكن العتقال، مبا يف . 37 اكتظاظ  اإىل تقلي�ص  تتخذ تدابري ترمي 

ذلك ت�سجيع ا�ستعمال العقوبات البديلة عن ال�سجن بالن�سبة للجنح 

ال�سغرية. 
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د. اآليات املراقبة 

يتعني على الدول : 

�سمان ا�ستقالل الق�ساء وترقيته وا�ستقالله، خا�سة باتخاذ اإجراءات . 38

م�ستوحاة من املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة با�ستقالل الق�ساء لتفادي 

اأي تدخل اأثناء املتابعات الق�سائية .

ت�سجيع حمرتيف ال�سحة والقانون على الهتمام بالق�سايا املتعلقة . 39

مبنع التعذيب والعقوبات واملعامالت القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة 

والوقاية منها. 

تطبيق وتعزيز اآليات لل�سكاوى، تكون ناجعة و�سهلة املنال وم�ستقلة . 40

عن  امل�سئولة  وال�سلطات  القوانني  بتطبيق  املكلفة  ال�سلطات  عن 

اأماكن احلجز، واملوؤهلة ل�ستالم الدعاءات عن التعذيب والعقوبات 

بالتحقيقات  والقيام  املذلة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  واملعامالت 

واتخاذ الإجراءات ال�رشورية . 

حقوق . 41 كلجان  ودعمها،  وترقيتها  م�ستقلة  وطنية  هيئات  اإحداث 

يعهد  التي  الربملانية  واللجان  اجلمهور  �سكاوى  ومفو�ص  الإن�سان 

لها بزيارة كافة اأماكن احلجز وتناول مو�سوع الوقاية من التعذيب 

يف جمملها والعقوبات اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية املتعلقة اأو 

املذلة، مع الأخذ بعني العتبار مبادئ باري�ص بالقانون الأ�سا�سي 

للموؤ�س�سات الوطنية حلماية حقوق الإن�سان وترقيتها و�سريها. 

ت�سجيع زيارات اأماكن العتقال وت�سهيلها من قبل املنظمات غري احلكومية. . 42

ترقية امل�سادقة على الربوتوكول الختياري للمعاهدة �سد التعذيب . 43

ق�سد اإقامة اآلية دولية للزيارات يعهد لها بزيارة كافة الأماكن التي 

يحرم فيها اأ�سخا�ص من حريتهم من قبل دولة طرف. 

درا�سة اإمكانية اإعداد اآليات اإقليمية للوقاية من التعذيب واملعاملة . 44

ال�سيئة.
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 هـ ( تكوين الكفاءات ودعمها

يتعني على الدول:

 اإعداد ودعم برامج للتثقيف والتوعية حول معايري حقوق الإن�سان . 45

والتي تويل عناية خا�سة مب�سري الفئات ال�سعيفة .  

اأدوات . 46 وتطوير  ودعمها  وترقيتها  والأخالق  لل�سلوك  نظم  اإعداد 

لتكوين املوظفني املكلفني بالأمن وتطبيق القوانني، وكذلك اأ�سحاب 

املهن الأخرى املت�سلني بالأ�سخا�ص املحرومني من حريتهم، كاملحامني 

وموظفي ال�سحة .

 و ( تربية املجتمع املدين ودعم قدراته 

حول . 47 التوعية  وحمالت  العمومي  التعليم  مبادرات  ت�سجيع  ينبغي 

منع التعذيب والوقاية منه وحول حقوق الأ�سخا�ص املحرومني من 

حريته.

الإعالم . 48 ون�رش  ودعمها  العمومية  الرتبية  ن�ساطات  ت�سجيع  ينبغي 

الأخرى  ال�سيئة  املعامالت  واأ�سكال  التعذيب  منع  حول  والتوعية 

وو�سائل  احلكومية  غري  املنظمات  بها  تقوم  والتي  منها،  والوقاية 

الإعالم . 

اجلزء الثالث: ال�ستجابة حلاجات ال�سحايا 

يتعني على الدول :

اأو . 49 العقوبات  اأو  التعذيب  �سحايا  حماية  ل�سمان  اإجراءات  اتخاذ 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املذلة ، وكذلك ال�سهود والأ�سخا�ص 

من  وعائالتهم  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  بالتحقيق  املكلفني 

العنف والتهديد بالعنف اأو اأي �سكل من اأ�سكال التخويف والق�سا�ص 

ب�سبب ال�سكاوى اأو ال�ستجوابات اأو العرتافات اأو التقارير املقدمة 

اأو ب�سبب التحقيق .  
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املتابعات . 50 النظر عن  بغ�ص  لل�سحايا  تعوي�سات  الدول مبنح  تلتزم 

اجلنائية التي جرت اأو التي ميكن اإجراوؤها . وعلى كافة الدول اأن 

ت�سمن ل�سحايا التعذيب ولكل �سخ�ص موجود حتت رعايتها:

 اأ ( العالج الطبي املالئم .

 ب ( الو�سول اإىل الو�سائل ال�رشورية لإعادة تاأهيلهم الجتماعي واإعادة 

تربيتهم طبيًا .

 ج ( تعوي�سًا ودعمًا مالئمني ومن جهة اأخرى، ينبغي اأن يعرتف ب�سفة 

ال�سحية للعائالت وللجماعات التي طالها التعذيب اأو املعاملة ال�سيئة 

التي �سلطت على اأحد اأفرادها.
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