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  "القســـــــم األول " 
  
  

  
  
  

  
  
  



 ٣

  اإلنساندليل املتدرب لوثائق حقوق 
  فى جمال اقامة العدل

  
  

  . القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء -١
/  متـوز    ٣١خ  املـؤر  ) ٢٤ –د  (  جيم   ٦٦٣اقـرهـا الـمجلس االقتصـادى واالجتمـاعـى بـقراريـه          

   .١٩٧٧مايو / أياراملؤرخ  ) ٦٢ -د   ( ٢٠٧٦و  ١٩٥٧يـولـيو 
  

  .  ملعاملة السجناء األساسية املبادئ -٢
   .١٩٩٠ديسمرب  / األول كانون ١٤ املؤرخ ١١١ / ٤٥اعتمدت بقرار اجلمعية العامة     

  

 أشـكال ل مـن     شـك  ألى الذين يتعرضون    األشخاص املتعلقة حبماية مجيع     املبادئ جمموعة   -٣
  .االحتجاز او السجن

   .١٩٨٨ األول كانون ٩ املؤرخ ١٧٣ / ٤٣ اعتمدت بقرار اجلمعية العامة     
  

  . اردين من حريتهم األحداث املتحدة بشأن محاية األمم قواعد -٤
   .١٩٩٠ديسمرب  / األول كانون ١٤ املؤرخ ىف ١١٣ / ٤٥اعتمدت بقرار اجلمعية العامة     

  

 من التعرض للتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة او العقوبـة القاسـية او                األشخاصمحاية مجيع    إعالن -٥
  .  او املهينة ةالالإنساني

   .١٩٧٥ديسمرب  / األول كانون ٩املؤرخ  ) ٣٠ -د ( ٣٤٥٢اعتمد بقرار اجلمعية العامة    
  

  .هينة او املالالإنسانيةية او  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة القاس-٦
   املؤرخ٤٦ / ٣٩ ىف القرار إليها   اعتمدت اجلمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام 

   .١٩٨٧يونيو /  حزيران ٢٦ تاريخ بدء  النفاذ ١٩٨٤ديسمرب سنة  / األول كانون ١٠   
  

 ، وال سيما األطباء ىف محاية املسجونني واحملتجزين          مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني      آداب -٧
  . او املهنية الالإنسانيةمن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية او 

   .١٩٨٢ديسمرب سنة  / األول كانون ١٨ املؤرخ  ١٩٤/ ٣٧ بقرار اجلمعية العامة اعتمدت    
  

   .اإلعدامقوبة  ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون ع-٨
   ١٩٨٤مايو سنة / أبار ٢٥ املؤرخ ىف ١٩٨٤/٥٠ واالجتماعي االقتصادي بقرار الس اعتمدت     

  



 ٤

  . القوانني بإنفاذ مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني -٩
   .١٩٧٩ديسمرب سنة  / األول كانون ١٧ املؤرخ ٣٤/١٦٩ بقرار اجلمعية العامة اعتمدت      

  

 بإنفـاذ  النارية من جانب املوظفني املكلفني       واألسلحة بشأن استخدام القوة     ساسيةأ مبادئ -١٠
   .القوانني

/  أيلول   ٧ إىل  أغسطس/ املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني املعقود ىف هافانا من أب           األمم       أعتمدها مؤمتر   
   .١٩٩٠سبتمرب سنة 

  

   . مبادئ أساسية بشأن دور احملامني-١١
/  أيلول   ٧  إىل أغسطـس/أب/٢٧ املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ىف هافانا من           األممأعتمدها مؤمتر            

   .١٩٩٠سبتمرب سنة 

  

  . مبادئ توجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة -١٢
 أيلول  ٧ إىلأغسطس    أب ٢٧عقود ىف هـافـانـا من      املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني امل       األممأعتمدها مؤمتر          

   .١٩٩٠سبتمرب  سنة / 

  

  ))قواعد طوكيو  ((االحتجازية املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري األمم قواعد -١٣
   ١٩٩٠ديسمرب سنة /األول كانون ١٤ املؤرخ ىف ٤٥/١١٠ اجلمعية العامة بقرارها اعتمدا         

  

  )) . الرياض التوجيهية مبادئ (( األحداث املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األمم مبادئ -١٤
   .١٩٩٠ديسمرب  / األول كانون ١٤ املؤرخ ىف ١١٢ / ٤٥      اعتمدت بقرار اجلمعية العامة  

  
  )) .قواعد بكني  (( األحداث شئون قضاء إلدارة املتحدة النموذجية الدنيا األمم قواعد -١٥

   .١٩٨٥نوفمرب /  تشرين الثاىن ٢٩ املؤرخ ٣٣ / ٤٠ر اجلمعية العامة       اعتمدت بقرا
  
  .   استعمال السلطة وإساءة لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية األساسية بشأن املبادئ إعالن -١٦

   ١٩٨٥نوفمرب /  تشرين الثاين ٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٤      اعتمد بقرار اجلمعية العامة 
  
  .قالل السلطة القضائية  مبادئ أساسية بشأن است-١٧

   ١٩٨٥نوفمـرب سنة /  تشـرين الثاىن ٢٩ الـمؤرخ ىف ٤٠/٣٢ اجلمعية العامة قراري       
   .١٩٨٥ديسمرب سنة  / األول كانون ١٣ املؤرخ ١٤٦ / ٤٠      و 

  
  



 ٥

  . ىف املسائل اجلنائية اإلجراءات معاهده منوذجية بشأن نقل -١٨
   .١٩٩٠ديسمرب  /األول كانون ١٤ املؤرخ ١١٨/ ٤٥عامة اعتمدت بقرار اجلمعية ال       

  

 على ارمني احملكوم عليهم بأحكام مشروطة او املفرج  اإلشراف معاهده منوذجية بشأن نقل      -١٩
  . مشروطا إفراجاعنهم  

   .١٩٩٠ ديسمرب األول كانون ١٤ املؤرخ ١١٩ / ٤٥اعتمدت بقرار اجلمعية العامة         

  

  . من االختفاء القسرى األشخاصتعلق حبماية مجيع  املاإلعالن -٢٠
   .١٩٩٢ديسمرب  / األول كانون ١٨ املؤرخ ١٣٣ / ٤٧اعتمد بقرار اجلمعية العامة          

  

 التعـسفي  واإلعـدام  خارج نطاق القانون  اإلعدام الفاعلني لعمليات    والتقصي املنع   مبادئ -٢١
  . دون حماكمة واإلعدام

   .١٩٨٩مايو  / أيار ٢٤ املؤرخ ١٩٨٩ / ٦٥ ىف قراره واالجتماعي االقتصاديلس  ا اأوصى      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

الدوليـة   والعهوداإلعالنات القانونية الواردة فى األحكام إىل -:دليل املتدرب 
  . بشأن ضمانات احملاكمة العادلةاإلنسانحلقوق 

  

  اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن )  ١( 
  

   )٢( مادة 
  مبدأ املساواة وعدم التمييز

 ، دون متييز كـالتمييز بـسبب        اإلعالن حق التمتع  بكافة احلقوق واحلريات الواردة ىف هذا           إنسانلكل        
 او  الـوطين  األصـل  ، او    أخـر  رأى أى او   السياسيالعنصر او اللون  او اجلنس او اللغة او الدين او الرأى             

  . تفرقة بني الرجال و النساء أية دون أخر وضع أىو  او الثروة او امليالد ااالجتماعي
 الفرد  إليها ينتمي ا القانوىن او الدوىل لبلد       السياسي الوضع   أساسه متييز   أىوفضال عما تقدم فلن يكون هناك ،        

 او كانت سيادته خاضعة     الذايتسواء كان هذا البلد او تلك البقعة مستقال او حتت الوصاية او غري ممتع باحلكم                
  . ى قيد من القيود أل

   )٥( مادة 
  سالمة البدن

  .نسانية او احلاطة من الكرامة الالإ احد للتعذيب وال للمعاملة او العقوبة القاسية او إخضاعال جيوز 

   )٦( مادة 
  الشخصية القانونية

  .احلق بأن يعترف له بالشخصية القانونية) ىف كل مكان  ( إنسانلكل 

   )٧( مادة 
  القانون أماماملساواة 

 القانون ، وهم يتساوون ىف حق التمتع حبماية القانون دومنا متييز ، كما يتساوون ىف حـق                  أمامالناس سواء مجيعا    
  . حتريض على مثل هذا التمييز أى ومن اإلعالن متييز ينتهك هذا أىالتمتع باحلماية من 

  



 ٧

   )٨( مادة 
   احملاكم الوطنية إىلحق اللجوء 

 الىت  األساسية تنتهك احلقوق    أعمال أية الفعلى من    إلنصافه احملاكم الوطنية املختصة     إىللكل شخص حق اللجوء     
  . الدستور او القانون إياهمينحها 

   )٩( مادة 
   التعسفياحلماية من االعتقال 

  . او حجزه او نفيه تعسفا إنسان أىجيوز اعتقال  ال
  

   ) ١٠(مادة 
  احلق فى حماكمة عادلة ومنصفه 

نظـرا  (  تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايـدة        أناحلق ىف    ) اآلخرينعلى قدم املساواة التامة مع       ( إنسانلكل  
   .إليه مة جزائية توجه أى وىف هوالتزاماتللفصل ىف حقوقه ) منصفا وعلنيا 

  

   ) ١١( مادة 
   مبدأ عدم رجعية القوانني – الرباءة اإلنسان فى األصلمبدأ 

 يثبت ارتكابه هلا قانونا ىف حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيهـا              أن إىل بريئا   كل شخص متهم جبرمية يعترب    -١
  .مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه 

 عمل او امتناع عن عمل مل يكن ىف حينه يشكل جرما مبقتضى القانون              أى شخص جبرمية بسبب     أىيدان    ال -٢
من تلك الىت كانت سارية ىف الوقت الذى ارتكب فيـه           عقوبة اشد    أيةتوقع عليه     او الدوىل كما ال    الوطين
   .اجلرميالفعل 

   )١٢(مادة 
  حرمة احلياة اخلاصة 

وال (  او مـسكنه او مراسـالته        أسـرته  ئونش ىف حياته اخلاصة او ىف       تعسفيجيوز تعريض احد لتدخل      ال     
  .التدخل او تلك احلمالت  حيميه القانون من مثل ذلك أنولكل شخص حق ىف ) حلمالت متس شرفه ومسعته 

  
  



 ٨

   العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية  )  ٢( 
  

ديسمرب  / األولاملؤرخ ىف كانون ) ألف ( ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرار اجلمعية العامة 
  ٤٩ ، طبقا للمادة ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣ ، تاريخ بدء النفاذ ١٩٦٦

  

   )٢( مادة 
  -: تكون مكفولة أن واحلقوق جيب املبادئادة من االتفاقية عدد من تنص امل

  : مبدأ عدم التمييز -١
 إقليمهـا  ضـمن    األفرادتتعهد كل طرف ىف العهد احلاىل باحترام وتأمني احلقوق املقررة ىف العهد احلاىل لكافة               

ن او اجلنس او اللغة او الديانة        نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر او اللو        أىواخلاضعني لواليتها دون متييز من      
  . او امللكية او صفة الوالدة او غريها االجتماعي او القومي األصل او غريه او السياسياو الرأى 

   :واإلجراءات كفالة احلقوق الواردة فى العهد فى التشريعات -٢
 ،  اإلجراءاتئمة او غريها من      التشريعية القا  إجراءااتتعهد كل دولة طرف ىف العهد احلاىل عند غياب النص ىف            

 التـشريعية   اإلجراءات الدستورية ولنصوص العهد احلاىل من اجل وضع         إلجراءااباختاذ اخلطوات الالزمة طبقا     
  .او غريها الالزمة لتحقيق احلقوق املقررة ىف العهد احلاىل 

   )٣( فقرة  ) ٢( مادة 
   "توفري وسائل االنتصاف" 
  -: العهد تتعهد كل دولة طرف ىف هذا

بأن تكفل توفري سبيل فعال للتظلم ألى شخص انتهكت حقوقه او حرياته املعترف ا ىف هذا العهد ، حىت                   ) أ  ( 
  . يتصرفون بصفتهم الرمسية أشخاصلو صدر االنتهاك عن 

 او  إدارية تبت ىف احلقوق الىت يدعى انتهاكها سلطة قضائية او           أنبأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو        ) ب  ( 
 الـتظلم  إمكانيـات  ينص عليها نظام الدولة القانوىن وبأن تنمى أخرى سلة خمتصة أىتشريعية خمتصة ، او     

   القضائي
   الصادرة ملصاحل املتظلمني األحكام بإنفاذ تكفل قيام السلطات املختصة أن) ج ( 
  
  



 ٩

   ) ٦( مادة 
  "احلق فى احلياة " 

 فرد من حياتـه بـشكل       أىجيوز حرمان    مى القانون هذا احلق وال     ىف احلياة وحي   الطبيعي احلق   إنسان لكل   -١
   .تعسفي

 اجلرائم خطورة فقط طبقا     ألكثر بالنسب   اإلعدام الىت مل تلغ فيها عقوبة       األقطار حكم املوت ىف     إيقاع جيوز   -٢
وقايـة  للقانون املعمول به ىف وقت ارتكاب اجلرمية وليس خالفا للنصوص العهد احلاىل واالتفاق اخلاص بال              

 صـادر عـن   ائي بعد صدور حكم   إال تنفيذ هذه العقوبة     زوال جيو  اجلنس والعقاب عليها     إبادةمن جرمية   
  .حمكمة خمتصة 

 دولة طرف ىف العهد احلاىل      أية اجلنس ما خيول     إبادة كان حرمان احلياة يشكل جرمية       إذا ليس ىف هذه املادة      -٣
 اجلـنس والعقـاب     إبادةتفاق اخلاص بالوقاية من جرمية       التزام تفرضه نصوص اال    أى حال من    بأىالتحلل  
  .عليها 

 لكل حمكوم عليه باملوت احلق ىف طلب العفو او ختفيض احلكم وجيوز منح العفو او ختفيض حكم املـوت ىف                 -٤
   .األحوالكافة 

ال اما كما    عن مثانية عشر ع    أعمارهم تقل   أشخاص فرض حكم املوت بالنسبة للجرائم الىت يرتكبها         زال جيو  -٥
  . حامل بامرأة تنفيذه زجيو

 إلغاء من اجل تأجيل     إليه ىف العهد احلاىل االستناد      األطراف ليس ىف هذه املادة ما ميكن الى دولة من الدول            -٦
  .   اإللغاء او احليلولة دون ذلك داماإلععقوبة 

   ) ٧( مادة 
   من التعذيباألشخاصمحاية 

وعلى وجـه   (  بالكرامة   احلاطة او   الالإنسانيةمعاملة او العقوبة القاسية او       احد للتعذيب وال لل    إخضاع زال جيو 
  . أية جتربة طبية او علمية على احد دون رضائه احلر إجراء زال جيو) اخلصوص 

  

   )٩( مادة 
   الشخصي واألماناحلق فى احلرية 

اله تعسفا وال جيوز حرمـان       على شخصه وال جيوز توقيف احد او اعتق        األمان لكل فرد حق ىف احلرية وىف        -١
  . املقرر فيه لإلجراء ينص عليها القانون وطبقا ألسباب إالاحد من حريته 

 سريعا بأية مة    إبالغه هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب        بأسباب شخص يتم توقيفه       أى إبالغ يتوجب   -٢
   .إليهتوجه 



 ١٠

د القضاة او احد املوظفني املخولني قانونـا مباشـرة           اح إىل يقدم املوقوف او املعتقل بتهمة جزائية ، سريعا          -٣
 يكـون  أن زوال جيـو  يفرج عنـه ،  أن حياكم خالل مهلة معقولة او    أنوظائف قضائية ، ويكون من حقه       

 عنهم علـى    اإلفراج الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة ولكن من اجلائز تعليق            األشخاصاحتجاز  
 القضائية ولكفالـة تنفيـذ      اإلجراءات من مراحل    أخرى مرحلة   أيةكمة ىف   ضمانات لكفالة حضورهم احملا   

  .احلكم عند االقتضاء 
 تفصل هذه احملكمـة دون      لكي حمكمة   إىل لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او االعتقال حق الرجوع            -٤

  . كان االعتقال غري قانوىن إذا عنه باإلفراج ىف قانونية اعتقاله وتأمر إبطاء

   ) ١٠(مادة 
  حقوق السجناء 

   :الفئوي و التصنيف إنسانيةمعاملة احملرومني من حريتهم معاملة 
  . ىف الشخص االنساىن األصيلة حتترم الكرامة إنسانية يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة -١
ل املعاملة على    ىف ظروف استثنائية ، ويكونون حم      إال املدانني   األشخاص املتهمون عن    األشخاصيفصل  ) أ   ( -٢

  . غري مدانني أشخاصحدة تتفق مع كوم 
  . القضاء للفصل ىف قضاياهم إىل عن البالغني ، وحيالون بالسرعة املمكنة األحداثيفصل املتهمون )   ب     ( 
 تأهيلـهم  وإعادة إصالحهم يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها االساسى           أن جيب   -٣

   عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوىناألحداثويفصل املذنبون  . ياالجتماع
  

   )١٤( مادة 
  احلق فى حماكمة عادلة ومنصفة 

 او ىف حقوقـه     إليه مة جزائية توجه     أية القضاء ، ومن حق كل فرد لدى الفصل ىف           أمام الناس مجيعا سواء     -١
 من قبل حمكمة خمتـصة مـستقلة        وعلين تكون قضيته حمل نظر منصف       أن دعوى مدنية ،     أىوالتزاماته ىف   

 لـدواعي حيادية ، منشأه حبكم القانون وجيوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها او بعضها                
 ، او ملقتضيات حرمة احليـاة اخلاصـة         دميقراطي ىف جمتمع    القومي األمن العامة او النظام العام او       اآلداب
 يكون من شأن العلنيـة ىف بعـض         حني ضرورية   كمةاها احمل  احلدود الىت تر   أدىنالدعوى ، او ىف      ألطراف

 أن حكم ىف قضية جزائية ، او دعوى مدنية جيـب            أى أن إال ختل مبصلحة العدالة ،      أنالظروف االستثنائية   
نت الدعوى   تقتضى مصلحتهم خالف ذلك او كا      بأحداث يتصل   األمر كان   إذا إاليصدر بصورة علنية ،     

   .أطفال على بالوصايةتتناول خالفات بني زوجني او تتعلق 
  . يثبت عليه اجلرم قانونا أن إىل يعترب بريئا أن من حق كل متهم بارتكاب جرمية -٢
  -: النظر ىف قضيته على قدم املساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية أثناء يتمتع أن لكل متهم جبرمية -٣

   .وأسباا إليه سريعا وبالتفصيل ، وىف لغة يفهمها بطبيعة التهمة املوجهة إعالنهتم  يأن)  أ   ( 



 ١١

  . دفاعه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه إلعداد يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه أن) ب  ( 
  .مربر له   حياكم دون تأخري الأن) ج  ( 
 او بواسطة حمام من اختياره ، وان خيطر حبقه ىف وجـود              حياكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه       أن) د   ( 

 مل يكن له من يدافع عنه ، وان تزوده احملكمة حكما ، كلما كانت مـصلحة العدالـة                   وإذامن يدافع عنه    
ميلك الوسائل الكافية لدفع هـذا    كان الإذا على ذلك  أجراتقتضى ذلك ، مبحام يدافع عنه ، دون حتميله          

  .افية هلذا الغرض  مل تكن كإذ  األجر
 يضمن حضور شهوده واسـتجوام حتـت        أن يستجوب بنفسه او بواسطة شهود اخلصم ضده وىف          أن) هـ  ( 

  .نفس ظروف شهود اخلصم 
 فهم اللغة املستعملة ىف احملكمة او التحدث        ىقادرا عل  مل يكن    إذا يوفر له مترجم يقدم له مساعدة جمانية         أن) و  ( 

  .فيها 
  . مذنب بأنه بالشهادة ضد نفسه او االعتراف يلزم  الأن) ذ ( 
 تـشجيع   إعـادة  والرغبة ىف    أعمارهم حبيث يأخذ موضوع     األحداث األشخاص ىف حالة    اإلجراءات تكون   -٤

  .تأهيلهم بعني االعتبار 
  . مبوجب القانون أعلى النظر باحلكم والعقوبة بواسطة حمكمة إعادة اجلرائم احلق ىف بإحدى لكل حمكوم -٥
 صادر عليه ىف جرمية جنائية احلـق ىف التعـويض طبقـا             ائي به العقوبة بسبب حكم      أوقعتكل شخص    ل -٦

 احلكم او نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة او واقعة جـرى اكتـشافها حـديثا                  ألغى إذاللقانون  
لـة ىف  حينـه    عدم الكشف عن الواقعة اهوأن ىف حتقيق العدالة ما مل يثبت       إخفاقاوكشفت بشكل قاطع    

  . هذا الشخص إىل كلية او جزئية أسبابهيعود ىف 
 عنه فيها طبقا للقانون     أفرج نال حكما ائيا او      أن حماكمة احد او معاقبته مرة ثانية عن جرمية سبق           زال جيو  -٧

  . اجلنائية للبلد املعىن واإلجراءات

   )١٥( املادة 
  عدم رجعية القوانني اجلنائية

 عن فعل مما مل يشكل وقت ارتكابـه جرميـة جنائيـة             امتناعاحد جبرمية جنائية نتيجة فعل او        إدانة زال جيو  -١
 او الدوىل كما ال جيوز توقيع عقوبة  اشد من العقوبة واجبـة التطبيـق ىف وقـت                   الوطينمبوجب القانون   

  .عقوبة اخف  جاء متضمنا إذاارتكاب اجلرمية ويستفيد املتهم من نص قانوىن يصدر بعد ارتكاب اجلرمية 
 كان ذلك   إذا فعل او امتناع عن فعل       أى شخص عن    أى ليس ىف هذه املادة ما حيول دون حماكمة او معاقبة            -٢

  . العامة للقوانني املقررة ىف اتمع الدوىل للمبادئيعترب وقت ارتكابه جرمية طبقا 

   )١٦( املادة 
  احلق فى االعرتاف بالشخصية القانونية 

  . القانون أمام يعترف به كشخص أنلكل فرد احلق ىف 



 ١٢

   ) ١٧( املادة 
  عدم جواز التدخل غري القانونى فى احلياة اخلاصة 

 زال جيـو   او غري قانوىن خبصوصيات احد او عائلته او بيته او مراسالته كما              تعسفي التدخل بشكل    زال جيو  -١
  .التعرض بشكل غري قانوىن لشرفه او مسعته 

  . القانون ضد مثل هذا التدخل او التعرض  لكل شخص احلق ىف محاية-٢

   ) ٢٦( املادة 
   القانونأماماملساواة 

 متييز حبمايته ، وحيرم القانون ىف هذا اـال          أى القانون ومن حقهم التمتع دون       أمام سواء   األشخاصمجيع        
 العنصر او اللـون او      أساس متييز سواء كان ذلك على       أى محاية متساوية ضد     األشخاص متييز ويكفل جلميع     أى

 او امللكية او صفة الوالدة او غريها        االجتماعي او   القومي األصل او   السياسياجلنس او اللغة او الدين او الرأى        
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  اتفاقية حقوق الطفل )  ٣( 
  

  -: من اتفاقية ٣٧ تتضمن املادة -١
  :احلماية من التعذيب ) أ ( 

   : األطرافتكفل الدول 
وال تفرض  . نسانية او املهينة    الالإ طفل للتعذيب او لغريه من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية او             أىعرض  ي إال

 عشرة سـنة دون     مثاين عن   أعمارهم تقل   أشخاص او السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها         اإلعدامعقوبة  
  .  عنهم لإلفراج إمكانيةوجود 

   :التعسفياحلماية من القبض واالعتقال ) ب ( 
 جيرى اعتقال الطفل او احتجازه او سجنه        أنوجيب  .  طفل من حريته بصورة غري قانونية او تعسفية          أى حيرم   إال

  . فترة زمنية مناسبة روال قص أخري كملجأ إال ممارسته زوال جيووفقا للقانون 

   :اإلنساناحرتام الكرامة املتأصلة فى )  ج ( 
 تتراعـى احتياجـا   ، وبطريقة  اإلنسان واحترام للكرامة املتأصلة ىف      بإنسانية يعامل كل طفل حمروم من حريته       

 أنوبوجه خاص ، يفصل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ، مـا مل يعتـرب                  .  الذين بلغوا سنه     األشخاص
  .مصلحة الطفل الفضلى تقتضى خالف ذلك 

  . ىف الظروف االستثنائية إالسالت والزيارات ،  عن طريق املراأسرتهويكون له احلق ىف البقاء على اتصال مع 

  -:املساعدة القانونية )  د ( 
 احملرومني من حريتهم احلق ىف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من املـساعدة               األطفاليكون جلميع   

تقلة و حمايـدة     حمكمة او سلطة خمتصة مـس      أماماملناسبة فضال عن احلق ىف الطعن ىف شرعية حرمانه من احلرية            
  . من هذا القبيل إجراء أى جيرى البت بسرعة ىف أن وىف أخرى

  

  -: تأهيل ضحايا التعذيب والعنف إعادة أحكام ٣٩تتضمن املادة 
 للطفل  االجتماعي االندماج   وإعادة والنفسي البدين كل التدابري املناسبة لتشجيع التأهيل       األطرافتتخذ الدولة   

 املعاملـة او العقوبـة   أشكال من أخر شكل أى او االستغالل او    اإلمهال أشكال شكل من    أىالذى يقع ضحية    
  . او املهينة او املنازعات املسلحة ةالالإنسانيالقاسية او 

  . االندماج هذه ىف بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته وإعادةوجيرى هذا التأهيل 
  



 ١٤

  : من االتفاقية ٤٠ املادة أحكامتتضمن 
  : ضمانات احملاكمة العادلة - :أوال
 حبق كل طفل يدعى انه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك او يثبت عليه ذلـك                 األطراف تعترف الدول    -١

 لآلخرين الطفل بكرامته وقدره ، وتعزز احترام الطفل ملا          إحساس يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة        أنىف  
 اندماج الطفل وقيامه    إعادةاعى سن الطفل واستصواب تشجيع       وتر األساسية واحلريات   اإلنسانمن حقوق   

  .بدور بناء ىف اتمع 
 ، بوجه خاص مـا      األطراف الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول        أحكام وحتقيقا لذلك ومع مراعاة      -٢

   :يلي
 قصور  أوجه او   أفعالب   ذلك عليه بسب   إثبات بذلك او    اامهعدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات او        ) أ  ( 

  . او الدوىل عند ارتكاا الوطينمل تكن حمظورة مبوجب القانون 
   : األقليكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات او يتهم بذلك ، الضمانات التالية على ) ب ( 
  . وفقا للقانون إدانته تثبت أن إىل افتراض براءته -١
 القانونيني عليه عنـد االقتـضاء ،        األوصياء عن طريق والديه او      إليه املوجهة    فورا ومباشرة بالتهم   إخطاره -٢

  . وتقدمي دفاعه إلعدادواحلصول على املساعدة قانونية او غريها من املساعدة املالئمة 
 قيام سلطة او هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة بالفصل ىف دعواه دون تأخري ىف حماكمة عادلـة وفقـا                    -٣

 القانونيني عليـه ،     األوصياء وحبضور والديه او     أخرى ، حبضور مستشار قانوىن او مبساعدة مناسبة         للقانون
  . اخذ ىف احلسبان سنه او حالته إذا ذلك ىف غري مصلحة الطفل الفضلى ، والسيما أنما مل يعترب 

اب او الـشهود     بشهادة او االعتراف بالذنب ، واستجواب او تـأمني اسـتجو           اإلدالء على   إكراهه عدم   -٤
  .املناهضني وكفالة اشتراك و استجواب الشهود لصاحلة ىف ظل ظروف من املساواة 

 وفقـا   أعلـى  اعترب انه انتهك قانون العقوبات ، تأمني قيام سلطة خمتصة او هيئة قضائية مستقلة ونزيهة                 إذا -٥
  . لذلك تبعا تدابري مفروضة أية النظر ىف هذا القرار وىف بإعادةللقانون 

  . املستعملة او النطق ا ةاللغ تعذر على الطفل فهم إذا جمانا شفوي احلصول على مساعدة مترجم -٦
  . مجيع مراحل الدعوى أثناء تأمني احترام حياته اخلاصة متاما -٧
  

   -:ثانيا 
  -: قضاء متخصص إنشاء -١

 األطفـال بقة خصيصا على     وسلطات ومؤسسات منط   وإجراءات قوانني   إقامة لتعزيز   األطراف تسعى الدول    -٢
   :يلي انتهكوا قانون العقوبات او يتهمون بذلك او يثبت عليهم ذلك ، وخاصة القيام مبا أمالذين يدعى 

  . النتهاك قانون العقوبات األهلية ليس لديهم األطفال أنحتديد سن دنيا يفترض دوا ) أ ( 
ـ    إجراءات إىل دون اللجوء    األطفالء  استصواب اختاذ تدابري عند االقتضاء ملعاملة هؤال      ) ب  (  ريطة  قضائية ، ش

  . والضمانات القانونية احتراما كامال اإلنسانحتترم حقوق  أن



 ١٥

 ، واملشورة ، واالختبار واحلضانة ، وبـرامج         واإلشراف واإلرشاد الرعاية   أوامر تتاح ترتيبات خمتلفة ، مثل       -٤
 رفاههم  تالءم بطريقة   األطفالة املؤسسية ، لضمان معاملة       وغريها من بدائل الرعاي    املهينالتعليم و التدريب    

  .وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦

  االتفاقية الدولية للقضاء  )  ٤( 
  العنصري التمييز إشكالعلى مجيع 

  

   )١( املادة 
 متييز او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم علـى           أى)  )العنصريالتمييز  (( ىف هذه االتفاقية ، يقصد بتعبري             
 او االثىن و يستهدف او يستتبع تعطيل او عرقلة االعتراف           القومي األصل العرق او  اللون او النسب او         أساس

 او  الـسياسي  او التمتع ا او ممارستها ، على قـدم املـساواة ىف امليـدان                األساسية واحلريات   اإلنسانحبقوق  
  . ميدان آخر من ميادين احلياة العامة أى او  ىف الثقايف او االجتماعي او االقتصادي

  حظر التمييز 
   ) ٤( املادة 

 أى او النظريات القائلة بتفـوق       األفكار مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على       األطرافتشجب الدول         
 الكراهيـة   أشـكال  شكل من    أىاول تربير    مشترك بني جمموعة من الناس او الىت حت        اثين أصلعرق او لون او     

  القضاء على كل حتريض عل هذا التمييز و        إىل التدابري الفورية االجيابية الرامية      باختاذوالتمييز العنصريني وتتعهد    
 العـاملي  اإلعـالن  الواردة ىف    للمبادئ وتتعهد خاصة حتقيقا هلذا الغرض و مع املراعاة احلقة           أعماله عمل من    أي

   :يليمن هذه االتفاقية مبا  ) ٥(  وللحقوق املقررة ىف املادة ساناإلنحلقوق 
 وكل عمل مـن     العنصري وكل حتريض على التمييز      العنصري القائمة على التفوق     لألفكار اعتبار كل نشر     -١

 العنف الىت حترض على ارتكابه وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية مبا ىف ذلك متويلها جرمية                أعمال
  .ليها القانون يعاقب ع

 العنـصري  عدم شرعية املنظمات وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة والىت تقوم بالترويج للتمييـز              إعالن -٢
  .والتحريض عليه ، وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك فيها جرمية يعاقب عليها القانون 

  . او التحريض عليهالعنصريللتمييز حمللية بالترويج  عدم السماح للسلطات واملؤسسات العامة القومية او ا-٣
  

   )٥( املادة 
   الشخصي األمان احملاكم واحلق فى وأمام القانون أماماملساواة 

 العنصري حبظر التمييز    األطرافمن هذه االتفاقية تتعهد الدول       ) ٢(  املقررة ىف املادة     األساسية لاللتزامات   إيفاء
 القـانون السيــــما بــــصدد       أمام ىف املساواة    إنسان وبضمان حق كل     أشكالهوالقضاء عليه بكافة    

  -:التمـــتع باحلقوق التالية 
  . الىت تتوىل اقامة العدلاألخرى احملاكم ومجيع اهليئات أمام احلق ىف املعاملة على قدم املساواة -١
در سواء عن موظفني رمسـيني      ،يصبدين أذى عنف او    أى على شخصه وىف محاية الدولة له من         األمناحلق ىف   -٢

           . مجاعة او مؤسسةأيةاو عن 



 ١٧

  
  مرشد للعاملني فى رصد وتوثيق االنتهاكات

  فى جمال السجون
  
  
  

يهدف هذا املرشد املوجز إىل تقدمي دليل موجز لضبط منهجية الرصد والتوثيـق ولـضمان                     
مـل امليـداين ىف جمـال الـسجون         اكتمال البيانات وإعطاء وصف دقيق للواقعة للعاملني ىف الع        

  ومدى اتفـاق     -  ودف االستمارة املرفقة لبيان وضع سجن معني            -واإلصالحات السجنية     
  ..القواعد واالشتراطات املعمول ا لقواعد احلد األدىن ملعاملة السجناء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  

  ــدفــــاهلـــ
  

 وفقا اإلنسانقوق   تنمية مهارات املتدربني ىف رصد انتهاكات ح- أ   
  ملنهجية تتفق مع املعاهدات واملبادئ واملعايري 

   .اإلنسانالدولية حلقوق 
  
  

  تنمية مهارات املتدربني ىف تصنيف وإعداد قاعدة بيانات وتوثيق -ب 
   .اإلنسانانتهاكات حقوق 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩

  ـإجراءات قيد املسجونني ـ 
   

  .ن   فحص أوراق املسجون قبل قبوله السج-   ١
  .  مدة سريان أمر احلبس االحتياطي -   ٢
  .  سلطة القاضي ىف مدة احلبس االحتياطي -   ٣
  .  سلطة غرفة االام ىف مدة احلبس االحتياطي -   ٤
  .  البيانات املقتضي إثباا ىف أمر احلبس االحتياطي -   ٥
  . و جتديده  وجوب تسلم السجن صورة موقعة من كل أمر باحلبس االحتياطي أ-   ٦
  .  أمر احلبس املطلق -   ٧
  .  عدم جواز حبس من يقل عمره عن اثين عشر سنة احتياطيا -   ٨
  .  مناذج أوامر تنفيذ األحكام واستيفاء بياناا -   ٩
  .  إثبات تاريخ حضور املسجون ورقم قيده على أوراقه -  ١٠
  .رحل ورقم قيده   أخطار النيابات املختصة بتاريخ حضور املسجون امل-  ١١
  .  سنة ١٥  سنة  وتقل عن ١٢  التنفيذ على احلدث الذي تزيد سنة على -  ١٢
  . سنة ١٥  عدم جواز التنفيذ باإلكراه البدين على من تقل سنة عن -  ١٣
  .  السجل العمومي للمسجونني وكيفية القيد فيه -  ١٤
  . طويلة املددكوم عليهم بعقوبات  السجل العمومي للمسجونني احمل-  ١٥

   

   ـتذاكــر املسجوننيـ  
  

  .  آشوف أحوال المسجونين واستيفاء بياناتها ومالحقها -  ١٦

  . وحوافظ األوراق وحفظها وتداولها )) الدوسيهات ((   ملفات المسجونين -  ١٧
  .  تقارير االستئناف واملعارضة والنقض وكيفية حتريرها واستيفائها -  ١٨
  .نني بسجالت يوميات اإلفراج واجللسات والترحيالت ومالحقها   قيد املسجو-  ١٩
  .  قيام كاتب أول السجن مبراجعة أوامر التنفيذ واحلبس والسجالت -  ٢٠
  .   فهرست أمساء املسجونني وكيفية القيد به -  ٢١
  



 ٢٠

  

   ـإسكــان املسجونيــنـ  
  
  .هــم   ختصيص غرف لسكن كل فئة من املسجونني على حدة وعزل بعض- ١
  .  تسكني املسجونني اخلطرين ومراقبتهم - ٢
  .   واجبات ضابط العنرب ىف تسكني املسجونني وحصرهم ىف سجل  - ٣
  .  فهرســت التسكيــن - ٤
  .  حصر أمساء املسجونني اللذين خيرجون من السجن ألغراض مؤقتــة - ٥
  .   حفظ تذاكر املسجونني بالــدور - ٦
  . ر السجن للتحقيق من سالمة التسكني   مرور مدير ومأمو- ٧
  .   تسكيــن النســـاء - ٨

  
  ـدرجـات املسجونيـن اإلداريــة ـ 

  

  .   قرارات اللجان املختصة بوضع احملكوم عليهم ىف الدرجات املناسبة - ١
  .  حساب الدرجات وإجراءات تسجيلها - ٢
  .ني األوىل والثانية  الدرجتملسجوين  املهمات املصرح بشرائها واستحضارها - ٣
  .  مواعيــد اإلضـــاءة - ٤
  .  إجراءات قبول وتسجيل األمتعة واملفروشات اخلاصة املصرح ا للمسجونني - ٥
  .  املالبس املقررة للفئـات املختلفـة - ٦
  .   السماح بقبول ما يقدم ىف الزيارة اخلاصة من أطعمة وحلوى وفاكهة وسجائر - ٧
 ما يقدم ىف الزيارة اخلاصة والعادية من أطعمة وحلوى وفاكهة للمـسجون               السماح بقبول   - ٨

  . املريض بالدرن واملسجونة احلامل أو األم اليت معها طفلهــا 
  .عداد وطهي وتوزيع طعام املسجونني  مقررات أغذية املسجونني املرضى واجلداول ومراقبة إ- ٩
  
  
  



 ٢١

  " اإلجــراءات الصحيـة "
  

   ـــةإجـراءات وقائيـ 
  

  .  االختبار الصحي للمسجون -    ١
  .  استحمام املسجونني وإجراءاته -    ٢
  .  قيد مالبس املسجونني اخلاصة وحفظها -    ٣
  .   املصرح هلم باستعمال مالبسهم اخلاصة وجواز غسلها ىف السجن -    ٤
  .  تنظيم العمل باملبخرة وتطهري املالبس واملفروشات واملهمات -    ٥
  .  كيفية غسل وتطهري مالبس املسجون اخلارج من املستشفي -    ٦
  .  مالبس املسجونني املصابني بأمراض جلدية أو تناسلية -    ٧
  .  غسل مالبس املصابني  بأمراض معدية أو جلدية على حدة -    ٨
  .   اإلجراءات عند ظهور مرض معد على مسجون -    ٩
  . راض املختلفة   مدة احلجر الصحي ىف األم-  ١٠
  .   وضع املسجونني الواردين من جهات موجودة حتت احلجر الصحي -  ١١
  .  اإلجراءات عند ظهور حالة مرضية معدية أو عدة حاالت ملرض وبائي -  ١٢
  .   اإلجراءات اليت تتخذ عندما يتقرر وضع السجن حتت احلجر الصحي -  ١٣
  .نطقة اليت يقع ا السجن   اإلجراءات عند ظهور مرض وبائي بامل-  ١٤
  .  أخذ عينات من دم املشتبه ىف إصابتهم بأمراض معدية -  ١٥
  .   عزل املصابني بأمراض معدية عن غريهم عند الترحيل -  ١٦
  .   عزل املصابني بالدرن الرئوي عن غريهم -  ١٧
  .ا   فحص املسجونني قبل تشغيلهم ىف أعمال تتصل بإعداد األغذية أو نقله-  ١٨
  .   فتح أبواب الغرف لتجديد هوائها -  ١٩
  .  تنظيف الغرف والطرقات ودورات املياه ورشها -  ٢٠
  .  تزويد غرف املسجونني باجلرادل الالزمة -   ٢١
  .  اجلرادل املخصصة للنظافــة -  ٢٢



 ٢٢

  .   حظر استعمال املياه القذرة ىف ري أو تسميد اخلضراوات -  ٢٣
  .متفرقة من السجن   توزيع مباصق ىف أحناء -  ٢٤
  .  مياه الشرب وأوانيها -  ٢٥
  .  متييز أواين األكل والشرب اخلاصة باملرضى بعالمة خاصة لكل مرض -  ٢٦
  .  قـص شعـر املسجونني -  ٢٧
  .  تطهيـر املسجونني من احلشــرات -  ٢٨
  .   العناية بنظـافـة شعر املسجونات -  ٢٩
  .   إعداد مكان مناسب لقص شعر املسجونني -  ٣٠
  .حص املسجونني طبيا قبل تضيفهم ىف صالونات احلالقة   ف-  ٣١
  .  غسيل وتطهري أدوات احلالقة -  ٣٢
  .   املهمات واآلالت الالزمة لصالونات احلالقة -  ٣٣

  

  ـعـالج املسجونيـن  ـ  
 

  .  اإلجراءات اليت تتخذ لترحيل حمكوم عليه للعالج مبستشفي خارجي أو سجن آخر- ٣٤
  .ال حمبوس احتياطيا للعالج مبستشفي خارجي   اإلجراءات اليت تتخذ إلرس- ٣٥
  .  تأجيل إعالن املسجونني املوعدين مستشفي األمراض املعدية -  ٣٦
  .  اإلجراءات إذا بلغت حالة املسجون الصحية درجة اخلطورة -  ٣٧
  .  اإلجراءات عندما تسوء حالة احملبوس احتياطيا الصحية -  ٣٨
  . ارج   فحص املسجون مبعرفة طبيب أخصائي من اخل-  ٣٩
  .  هل هناك مستشفيات خارجية جيوز إرسال املسجونني إليها -  ٤٠
  .  عالج املسجونني مبستشفيات خاصة -  ٤١
  .  إجراءات احلصول على األدوية الالزمة بصفة عاجلة للمسجونني -  ٤٢
  .   تنظيم تداول األدوية اليت ترد للمسجونني من ذويهم أو يشتروا من أمانام -  ٤٣
  .ند حلول موعد اإلفراج عن مسجون مودع مبستشفي خارجي   اإلجراءات ع-  ٤٤
  .   اإلجراءات ىف حالة وفاة مسجون مودع مبستشفي خارجي -  ٤٥
  .  اإلجراءات ىف حالة هروب مسجون مودع مبستشفي خارجي -  ٤٦



 ٢٣

   ـاملصابون أو املشتبه فى إصابتهم بأمراض عقليـةـ 
  .   معاملة املشتبه ىف إصابته  بالنقص العقلـي -  ٤٧
  .   كيفية إرسال مسجون إىل مستشفي األمراض العقلية -  ٤٨
  .  إخطار املصلحة بكل مسجون يرسل إىل مستشفي األمراض العقلية -  ٤٩
  .   إجراءات وضع املسجون ىف الغرفة -  ٥٠
    التأشري ىف الدفاتر بإرسال املسجون ملستشفي األمراض العقلية وعودته ، وما يتبـع     -  ٥١

  . وعد اإلفراج عنه قبل عودته          ىف حالة حلول م
  .  ملفات املسجونني الذين أرسلوا إىل املستشفي األمراض العقلية -  ٥٢
  .  االستفسار عن املسجونني الذين أرسلوا ملستشفي األمراض العقلية -  ٥٣

  

   ـاملصابـــون باجلــذامـ  
  .  إجراءات اعتماد إرسال مسجون إىل عنرب السجون مبستعمرة اجلذام -  ٥٤
  .إجراءات إرسال حمبوس احتياطيا إىل عنرب السجون املستعمرة اجلذام   -  ٥٥
  .  اإلجراءات اخلاصة بترحيل مسجون إىل املستعمرة -  ٥٦
    حراسة املسجونني ىف املستعمرة -  ٥٧
  .  الغذاء الذي يصرف للحراس املعينني بعنرب السجون باملستعمرة -  ٥٨
  .ونني باملستعمرة   املهمات واملالبس واملفروشات املقررة للمسج-  ٥٩
  .  التفتيش على عنرب املسجونني باملستعمرة -  ٦٠
 .  باملستعمرة  أو إذا هرب أو تويف  اإلجراءات إذا ساءت احلالة الصحية للمسجون-  ٦١

  

  ـاإلفراج والنقـل ألسبــاب صحيـة ـ 
  .   اإلجراءات اليت تتبع ىف اإلفراج عن املسجون أو نقله ألسباب صحية -  ٦٢
  .ملسجونني الذين يفرج عنهم ألسباب صحية   ملفات ا-  ٦٣

  

  ـوفـــاة املسجـــون ـ 
  

  .  وفاة املسجون فجأة نتيجة حادث أو االشتباه ىف سبب الوفاة -  ٦٤



 ٢٤

  .   وفاة املسجون العادية -  ٦٥
  .  إجراءات الصفة التشرحيية -  ٦٦
  .  اجلهات اليت جيب أخطارها عند وفاة مسجون -  ٦٧
  . ما يتخذ  ىف شأا من إجراءات   أمانات املسجون املتوىف و-  ٦٨

  

   ـواجبــات الطبيــبـ 
  

  . ى مرافق السجن ومناظرة املسجونني  اإلشراف على األعمال والتفتيش واملرور عل-  ٦٩
  .   إجراءات إحضار املسجونات ملستشفي السجن -  ٧٠
  .  سجل تقريرات الطبيب -  ٧١
  .   الدرجات الطبية -  ٧٢
  .  فرقة الضعفــاء -  ٧٣
  .جوين الدرجات الطبية وفرقة الضعفاء   قيد مس-  ٧٤
  .   تطعيم املسجونني وأبناء املسجونات بالطعوم واألمصال املختلفة -  ٧٥
  .  مناظرة احملكوم عليهم باإلعــدام -  ٧٦
  .   فحص املسجونني الذين ميتنعون أو يقصرون ىف أداء األعمال -  ٧٧
  .   عيادة املرضي باملستشفــى وملحقها -  ٧٨
  . يمات واإلجراءان الصحية   تنفيذ التعل-  ٧٩
  .   احلضور ىف أي وقت للحاالت الطارئة املستعجلة -  ٨٠
  .  تقدمي تقرير سنوي عن األعمال الطبيــة -  ٨١
  .   توقيع الكشف الطيب على العاملني بالسجون لتقرير اإلجازة الالزمة -  ٨٢
  .   واجبات الطبيب األول -  ٨٣
  .  واجبات الطبيب املقيم -  ٨٤
  .يديل   واجبات الص-  ٨٥
  .   واجبات رئيس املمرضني -  ٨٦
  .  واجبات املمرض -  ٨٧
  .      السجالت والنماذج الطبية -  ٨٨

  



 ٢٥

  
  

   "إصــالح وتأهيـــل" 
  

  ـاخلـدمــة االجتماعيــة ـ 
  

  .  أعمال أخصائي االستقبــال -   ١
  .    أعمال أخصائي العمل مع اجلماعات -   ٢
  .ة   أعمال أخصائي الرعاية االجتماعي-   ٣
  .  إخطارات مساعــدة -   ٤
  .  تسجيل نشاط األخصائي االجتماعي -   ٥
  .  مسئولية رئيس اجلهاز االجتماعي واألخصائيني بالسجن -   ٦
  .  اليت تتخذ لصرف األجهزة التعويضية اإلجراءات  -   ٧
  

  ـاملكتبــات ـ 
  .  األشراف على املكتبــات -   ٨
  .زويده باألثاث الالزم   ختصيص مكان للمكتبة وت-   ٩
  .  وسائل تشجيع املسجونني على التردد على املكتبة - ١٠
  .   تكوين جلنة للمكتبة وحتديد اختصاصاا - ١١
  .   األخصائي االجتماعي هو أمني املكتبة بالسجن - ١٢
  .  كيفية اختيار الكتب مث شراءها - ١٣
  .تبة   نظام تصنيف الكتب وفهرستها وترتيبها باملك- ١٤
  .  تسجيل الدوريات الواردة للمكتبة وإضافتها وحفظها - ١٥
وأوجـه   كميزانية للمكتبـة     ختصيص نسبة من املبلغ املخصص للترفيه بالسجن شهريا،         - ١٦

  .صــرفه 
  .داول التصنيف العشــري وتقسيمها  ج- ١٧



 ٢٦

  
  
  

  ـشغـل أوقــات فـراغ املسجونيـن ـ 
  

  .ت الفارغ   املعين املقصود بشغل أوقا- ١٨
  .  التخطيط لربامج شغل أوقات الفراغ  واإلشراف على تنفيذها - ١٩
  .   إنشاء احتاد رياضي للسجون لإلشراف على النشاط الرياضي - ٢٠
  .   األلعاب املصرح للمسجونني مبزاولتها - ٢١
  .  املباريات الرياضية بني املسجونني والفرق اخلارجية وإجراءاته - ٢٢
  . ة النشاط الثقايف والتروحيي للمسجونني   ممارس- ٢٣
  .   السماح للفرق املسرحية والسينما بعرض نشاطها ىف السجن - ٢٤
  .   إجراءات العروض التليفزيونيــة - ٢٥
    التصريح للمـسجونني مبزاولـة نـشاطهم األديب والفـين واالشـتراك بإنتـاجهم ىف                 - ٢٦

  .           املسابقات العامــة 
  . كيل مجاعة من املسجونني إلصدار جملـة حائــط   تش- ٢٧
  .   إجراءات استحضار املسجونني للكتب والصحف واالت - ٢٨
ىف  والقوميـة    السماح للمسجونني مبزاولة هوايام وإجراءات االحتفال باألعياد الدينية         - ٢٩

  . السجـون 
  

   ـالتعليــــم والتثقيــفـ 
  .تعليم باملصلحة حتت إشراف جلنـة   رسم وتنفيذ مشروعات ال- ٣٠
  .   اإلشراف على األقسام التعليمية والقيام باألعمال الكتابية - ٣١
  .  مراحل التعليم ىف مدارس السجون وتنفيذ براجمها - ٣٢
  .  إنشاء فصول الدراسة بالسجون - ٣٣
  .  عدد احلصص ومواعيد الدراسة بأقسام حمو األمية والتعليم العام - ٣٤
  .  تعيني املدرسني بأقسام التعليم العام وحمو األمية - ٣٥



 ٢٧

  .   واجبات رئيس املدرسة أو من ينوب عنه - ٣٦
  .   تعيني حارس أو أكثر لكل مدرسة وما يقوم به من أعمال - ٣٧
  .   الشروط الواجب توافرها فيمن يلحق باملدرسة - ٣٨
  .إال ىف حاالت الضرورة   عدم نقل الدارسني قبل إمتام الربنامج الدراسي - ٣٩
  .  تدبري الكتب الدراسية واألدوات املدرسية وتوزيعها - ٤٠
  .  صرف مكافآت شهرية للعاملني بأقسام حمو األمية واملشرفني عليها - ٤١
  .  األجور املقررة للمسجونني القائمني بالتدريس بفصول حمو األمية - ٤٢
  .انات النهائية وإجراءاا   االختبارات الشهرية والفترية واالمتح- ٤٣
  .  منح مكافآت للمعاونني والدارسني املمتازين - ٤٤
  . إشراك العاملني جبهاز التعليم باملصلحة ىف دورات تدريبية – ٤٥
  .  تشجيع اجلنود على استكمال دراسام للحصول على شهادات عامة - ٤٦
  . ان الشهادات العامة   مساعدة املسجونني على إمتام تعليمهم للتقدم المتح- ٤٧
  .   إجراءات حصول السجني على الكتب الدراسية - ٤٨
  .  انتساب املسجونني الناجحني ىف الثانوية العامة للجامعات - ٤٩
  .   السماح للمسجونني مبواصلة التعليم العايل واحلصول على الدرجات العلمية - ٥٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٨

  
  
  
  

  إصـالح وتأهيــل/  تابــع 
  

   ـوقات العمل والراحــة بالسجـونأـ 
  

  .  يوم العمل ىف السجون -   ١
  .  تأخري موعد بدء العمل ىف أيام التدريب األسبوعي -   ٢
  .  للصف والعساكر احلراس -   ٣
  .  املواعيد ىف شهر رمضان -   ٤
  .  موعد اإلفراج اليومي -   ٥
  .  متام الظـــهر -   ٦
  . الفنيني على األقسام الصناعية   مواعيد عمل املشرفني-   ٧
  .  املواعيد ىف أيام اجلمع والعطالت -   ٨
  .  مواعيد العمل ىف األشغال املتعلقة مبرافق  السجن -   ٩
  .  املسجونون املشتغلون باألعمال اخلارجية - ١٠
  .  مواعيد رياضة املسجونني الذين ال يؤدون أعماال - ١١
  . ىف أيام اجلمع والعطالت الفنية   خروج املسجونني للرياضة- ١٢
  .  مواعيد خدمة ضباط السجون - ١٣
  .   خدمة ضباط الصف - ١٤
  .  اخلفر الليلي - ١٥
  .   مواعيد العمل للمرضني - ١٦
  .   مواعيد العمل للفنيني واملهنيني  - ١٧



 ٢٩

  

  ـتشغيــل املسجونني ـ 
  .  اللجنة املختصة بإحلاق املسجونني باألعمال - ١٨
  .  تدريب املسجونني على الصناعة اليت يرغب ىف تعليمها - ١٩
  .  تدريب املسجونني بصفة احتياطية على األعمال لسد النقص املفاجئ - ٢٠
  .  عدم تشغيل املسجونني أيام اجلمع والعطالت الرمسية والدينية - ٢١
  .   عدم جواز تشغيل بعض املسجونني احملكوم عليهم ىف أعمال خارج السجن - ٢٢
  .   عدم تشغيل مسجونني ىف خدمات خاصة ، وجواز تشغيلهم حبدائق مساكن املصلحة - ٢٣
  .  شروط تشغيل املسجونني ىف األشغال اخلارجية - ٢٤
  .   جواز السماح للمحبوس احتياطيا مبزاولة مهنته داخل السجن - ٢٥
  .  تشغيل احملبوس احتياطيا - ٢٦
ــى   - ٢٧ ــروض عل ــدار املف ــد املق ــه     حتدي ــسجون إنتاج ــة (( امل   )) . املقطوعي

  .          وضع كشف ىف كل مرفق بالسجن يبني أمساء املسجونني العاملني به 
  .  إعادة املسجونني العاملني باخلدمات إىل حجرام بعد انتهاء عملهم - ٢٨
  .   قواعد تشغيل املسجونني - ٢٩
  

  ـتنظيم اإلنتاج فى السجون والتدريـب ـ 
  

  .شغيل األقسام الصناعية بالسجون   ت-أ   
  .اختصاص  اإلدارة الصناعية ىف تشغيل أقسام صناعية  )  ١
  .اختصاص قسم املخازن ىف توفري اخلامات الالزمة  )  ٢
  . موااله تدريب طائفة من املسجونني خبالف القائمني بالعمل  )  ٣
  

  .ية وإجراءات شرائها  كيفية إعداد اخلامات السنوية لتشغيل األقسام  الصناع-ب  
  . حصر االحتياجات من اخلامات والتشغيالت وإجراءات ذلك  )  ١
جلـان فحـص واسـتالم      ]]   باألمر املباشر     -  باملناقصة      -املمارسة    [[ شراء األصناف    )  ٢

  .األصناف 



 ٣٠

  .  إجراءات ومراحل تشغيل األصناف الالزمة للمصلحة -جـ 
  .األصناف حلساب املصاحل احلكومية   إجراءات ومراحل حصر تشغيل -هـ  
  .  متابعة اإلنتاج والرقابة على األقسام الصناعية بالسجون -و     
  .   حساب تكلفة املشغوالت املصلحة والوزارات واملصاحل -د     

  

   ـالزيارة واملراسلةـ 
  .  إجراءات قيد وإرسال اخلطابات الصادرة من املسجونني -   ١
  . وإطالع املسجونني على اخلطابات الواردة هلم   إجراءات قيد-   ٢
  .  خطابات املسجونني املشتبه فيها -   ٣
  .  إجراء قيد الزيارة العادية وتنفيذها -   ٤
  .  زيارة احملكوم عليه باإلعدام -   ٥
  .   زيارة النقــل -   ٦

  ـالزيارة اخلاصة ـ 
  .  قواعد التصريح بالزيارة اخلاصة -   ٧
  .رير طلبات الزيارة اخلاصة وقيدها وتنفيذها وحفظها   حت-   ٨
  .  مواعيد إمتام الزيارة اخلاصة -   ٩
  .  التحقيق من شخصية الزائر قبل إمتام الزيارة - ١٠
  .  الزيارة اخلاصة بسبب وضع املسجون باالختبار الصحي - ١١
  .   سلطة رؤساء وكالء النيابة ىف التصريح بالزيارة اخلاصة - ١٢
  .  كيفية إمتام الزيارة اخلاصة باحملامي واحملبوس احتياطيا ومدى ضمان السرية - ١٣
  .     كيفية إمتام الزيارة اخلاصة باحملامي واحملكوم عليه - ١٤



 ٣١

   "توحيد املصطلحات" 
  

    االعتقال -القبض  
  .      القبــض - ١
  .     االعتقـــال - ٢
  .     الشخص احملتجز - ٣
  .سجـــون      امل- ٤

  

  االحتجــاز 
  السجـــن 
  تعسفــــي

  
  . احلرمان من احلرية ردم التذرع بأي أساس قانوين لتربي   ع-أ    
   إذا كان احلرمان من احلرية ناجحا عن ممارسة احلقوق أو احلريات اليت تـضمنها املـواد                   -ب    

  -  : اإلنساناآلتية من اإلعالن العاملي حلقوق 
  . وعدم التمييز   املساواة-   ٧م  
  .  حرية التنقــل - ١٣م  
  .  حق اللجوء خالصا من االضطهاد - ١٤م  
  .  حرية الفكر والوجدان والدين - ١٨م  
  .  حريــة التعبيــر - ١٩م  
  )) .التجمع السلمي ((   حق تكوين اجلمعيات واالجتماعات العامة - ٢٠م  
  . وتقلد الوظائف العامة   حق املشاركة ىف إدارة شئون البالد - ٢١م  
  

   -: واملـواد التالية من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  
  .  حريـة التنقـل - ١٢م  
  .  حرية الفكر والوجدان والدين - ١٨م  
  .  حريــة التعبيــر - ١٩م  



 ٣٢

  .  التجمع السلمي - ٢١م  
  .  حق تكوين اجلمعيات - ٢٢م  
  .العامة للبالد واالنتخابات احلرة الرتيهة   إدارة الشئون - ٢٥م  
  .   املساواة أمام القانون - ٢٦م  
    حقوق األقليات ىف املتع بثقافتهم اخلاصـة أو اـاهرة بينـهم وإقامـة شـعائرهم                  - ٢٧م    

  .              واستخدام لغتــهم 
  

  ة بـاحلق    إذا كان هناك عـدم احتـرام تـام أو جزئـي للقواعـد الدوليـة املتـصل                   -جـ  
  .           ىف حماكمة  عادلـــة 



 ٣٣

  استبيان منوذجي ميلؤه األشخاص الذين يدعون التعرض لالعتقال 
  أو االحتجاز التعسفــي 

  

    هوية الشخص املعتقل أو احملتجز -: ًأوال 
  

  :  اللقـب - ١
................................................................................  

  :   االسـم – ٢
................................................................................  

  ))أنثي  ))                  ((  ذكـر :               ((    اجلنس  - ٣
  ) : وقت االحتجاز (   تاريخ امليالد أو السن - ٤

................................................................................  
  : اجلنسيات /    اجلنسية  - ٥

................................................................................  
   : )إن وجدت ( وثيقة اهلوية  )  أ    (  - ٦

................................................................................  
  : سلطـة اإلصدار )  ب        ( 

................................................................................  
  : تاريـخ اإلصدار )  ج         ( 

................................................................................  
  : الرقـــــم )    د         (

................................................................................  
  
  ): االحتجاز /  إذا كان يعتقد أن له صلـة باالعتقال  ( أو النشاط /   املهنـة و- ٧

................................................................................  
  



 ٣٤

  :   عنوان مكان اإلقامة املعتاد - ٨
................................................................................  
................................................................................  

  

   االعتقــال -: ًثانيــا 
  :    تاريخ االعتقال - ١

................................................................................  
  

  )) : صف هذا املكان بأكرب قدر ممكن من التفاصيل ((   مكان االعتقال  - ٢
................................................................................  

................................................................................  
  

  :   القوات اليت نفذت أو يعتقد أا نفذت عملية االعتقال - ٣
................................................................................  

................................................................................  
    هل أبرزت أمر أو قرار صادر عن سلطة عامة ؟ - ٤

  ) ال  (        ) نعــم        (  
  

  :   السلطة اليت أصدرت األمر أو القرار - ٥
................................................................................  

................................................................................  
  

  ) : إذا كان معروفا (    التشريع ذو الصلة الذي طبق  - ٦
................................................................................  

................................................................................  
................................................................................  

  
  
  
  



 ٣٥

   االحتجـاز -: ًثالثــا 
  

  :   تاريخ االحتجاز - ١
................................................................................  

  :   مدة االحتجـاز - ٢
................................................................................  
  :   القوات اليت ختضع الشخص لالحتجاز - ٣

................................................................................  
  ) :اذكر نقل ومكان االحتجاز احلايل (    أماكن االحتجاز  - ٤
................................................................................  
  :   السلطات اليت أمرت باالحتجاز - ٥

................................................................................  
  :   األسباب اليت تعزو إليها السلطة هذا االحتجاز - ٦

................................................................................  
  ) : إذا كان معروفا (   التشريع ذو الصلة الذي طبق  - ٧

................................................................................  
       

  از وبني بدقة األسبابأو االحتج/  صف ظروف االعتقال و -: ًرابعا 

  التي جتعلك تعترب هذا االعتقال أو االحتجاز تعسفا
  

................................................................................  

................................................................................  
................................................................................  

  
  
  
  
  



 ٣٦

، ، مبا فيها سبل االنتصاف احمللية اذكر اخلطوات املتخذة حمليا -: ًخامسا 
وال سيما تلك املتخذة لدى السلطات القانونية واإلدارية إلثبات االحتجاز 

ذه اخلطوات خاصة ،  واذكر عند االقتضاء نتائجها وأسباب عدم فعالية ه
  .أو سبل االنتصاف ، أو عدم اللجوء إليها 

  

................................................................................  

................................................................................  
................................................................................  

................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٣٧

استمارة استبيان للمعلومات املطلوب توافرها 
  عن السجناء والسجون 

  بيانات عن السجناء
  : . . . . . . . . . . . . . . . . . .المنطقة  . : . . . . . . . . . . . . . . . .اسم السجن 

  
      عدد السجناء الكلى - ١

    عدد السجينات 
    عدد أطفال املسجونات 

    احملبوسني احتياطياً
    احملبوسني رهن احملاكمة 

    املودعني من جهات أخرى 
  

      أنواع العقوبات - ٢
    حبس بدون أشغال شاقة 

    حبس مع أشغال شاقة 
    إعــدام

    أذكرها . . . عقوبات أخرى  
  

      األمراض  - ٣
    أمراض عقلية 
    أمراض نفسية 

    أمراض عضوية معدية 

    أذكرها . . . أمراض أخرى  
  

     العنابر – ٤
    عدد العنابر 



 ٣٨

    مساحة العنابر 
     الشروط الصحية – ٥

     موحد زىهل هناك 
    احملبوسني  /  موحد لكل من احملكومنيزىهل هناك 

    عدد مرات توزيع الكساء ىف العام الواحد 
    )عدد املرات ىف األسبوع (  باملاء الساخن االستحمام

    أذكرها . . .  وسائل التنظيف 
    دورات املياه هل هى جيدة 

    عدد دورات املياه يتناسب مع عدد السجناء 
    هل هناك مياه نقية للشرب 

    ىف العنابر والزنازين هل هناك وية كافية 
    هل هناك إضاءة كافية ىف العنابر والزنازين 

    أذكرها . . . أي معلومات أخرى عن الشروط احلية  
  

     التجول والرياضة – ٦
    هل توجد مالعب ملمارسة الرياضة 

    هل توجد جتهيزات رياضية 
   حةهل يسمح للسجناء ممارسة الرياضة والتجول ىف الساحات املفتو

    أذكرها . . . ما هي أنواع الرياضة اليت ميارسها السجناء 
  

     التثقيـــف – ٧
    هل توجد مكتبات ىف السجن  

    كم عددها 
    كم عدد الندوات الثقافية ىف العام 

    هل هناك برامج ترفيهية 
    هل هناك إرشاد وتثقيف ديين 

     التعليــــم – ٨



 ٣٩

     هل توجد برامج حملو األميـة
    هل هناك برامج للتعليم العام واجلامعي وما بعدها 

  
     التدريب والعمل ىف السجن – ٩

    هل يتم تشغيل السجناء حسب ختصصهم 
     ؟ مهينهل هناك تدريب 

     العمل ىف السجن ؟ اذكرها أنواعما هي 
     التدريب املهين وعدد املنتفعني ؟ أنواعما هي 
    عمل ؟ املقابلة للاألجورما هى 

     واملردودات املادية هلا –تسويق املنتجات 
    نسبة العائد للسجن 
    نسبة العائد للسجني 

    نسبة العائد خلزانة الدولة 
     ألسرتههل يسمح للسجني حتويل عائد العمل 

    هل هناك الباحثني النفسيني واالجتماعيني 
     اليت يقومون ا ؟ اذكرها األدوارما هي 

  
    اتصال السجناء بالعامل اخلارجي  – ١٠

    شهريا  / أسبوعياعدد الزيارات املسموح ا 
    الفترة املسموح ا ىف الزيارة 

  هل هناك فرق بالنسبة للزيارات وفترا من حيث السجناء 
  احملكوم عليهم او احملبوسني احتياطيا 

  

    هل هناك حاجز بني السجني والزائر
    هل املكان مفتوح 

    ل املكان مغلق ؟ه
    شهريا  / أسبوعياعدد الرسائل املسموح ا 

     السجون إدارةهل يتم االطالع عليها من قبل 



 ٤٠

    الفترة املسموح ا ملقابلة احملامني 
     السجن ام بصورة منفردة ؟ موظفيهل املقابلة تتم حبضور احد 
     املختلفة ؟اإلعالمهل يتم التواصل مع وسائل 

    لتواصل مع الصحف واالت ؟هل يتم ا
     اإلذاعة

     التليفزيون
  
     الرعاية الصحية – ١١

     عند دخول السجني طيبهل هناك فحص 
     للسجني عند دخوله السجن نفسيهل هناك فحص 

    هل يستفاد من هذه الفحوصات ىف التصنيف والتسكني 
     األطباءعدد 

    عدد املمرضني 
    ة  ىف السجن هل هناك خمتربات طبي

    هل هناك صيدلية 
    هل هناك كشافة 
    هل هناك عيادة 

    هل هناك مستشفى ىف السجن 
    هل هناك غرفة للعمليات اجلراحية 

  
     ىف السجون األمراض أنواع – ١٢

    هل هناك مرض اجلذام 
    هل هناك مرض االيدز 

     اجللدية األمراضهل هناك 
    هل هناك مرض السل 

    اذكرها  .. أخرى أمراض أى
     العقلية والنفسية لألمراضهل هناك مصحات 



 ٤١

    كم عدد حاالت االنتحار بني السجناء 
     عن الطعام اإلضرابكم عدد حاالت 

     النفسيني األطباءكم عدد 
     االجتماعيني األخصائينيكم عدد 

  
     السجن إدارة – ١٣

     األقساماء رؤس/ النائب / املدير : عدد القياديني 
    السجانني / الباحثني : عدد الفنيني 

  هل واجبات واختصاصات طاقم السجن حمدودة ىف اللوائح
  الداخلية 

  

   ىف السجن الفين للكادر الفينما هو املستوي 
  )  وما فوق جامعي – ثانوي – يعدادإ – ويكتب أيقر –امى ( 

  

   للسجن الفينهل هناك دورات تدريبية للطاقم 
  )دورات قصرية ىف جمال السجون او متوسطة ام طويلة ( 

  

  
     السجالت والوثائق – ١٤

    اذكرها .. ما هى السجالت والوثائق اليت تتعامل ا السجون 
    عددها 
    اذكرها  .. أنواعها

  
     نظام التأديب وتقدمي الشكاوي – ١٥

   وإجراءاتهل يتم نشر القواعد االنضباطية واجلزاءات 
  دمي الشكاوي ىف السجن تق

  

  من هو صاحب السلطة ىف توقيع اجلزاء 
 مـوظفني– نائب مدير الـسجن  – مدير السجن   –رئيس املصلحة   ( 

   )أخريني

  

    هل يتم التحقيق مع السجني قبل توقيع اجلزاء 



 ٤٢

     أعلىهل من السجني التظلم لسلطة 
   العقوبات التأديبية ىف السجن أنواعما هى 

   – مقيدة للحركة أخري أدوات – القيود –نفرادي احلبس اال( 
   احلرمان من االمتيازات – ختفيض كمية الغذاء –العقوبة البدنية 

  )شراء من سوق السجن / الزيارات /  كاملراسالت األخرى

  

     ىف السجن واإلفراجما هو نظام القبول 
  
     املراقبة – ١٦

    من هى اجلهات الىت تقوم باملراقبة 
     إداريةهى هل 

    هل هى قضائية 
    هل هى برملانية 

     الرمسية اإلنسانهل هي هيئات حقوق 
     غري احلكومية اإلنسانهل هي هيئات حقوق 

    ما هى تقارير اجلهات املراقبة ومصريها 
     سلطات عليا إىلهل ترفع 

     احمللية والدولية اإلعالمهل تنشر ىف وسائل 
     ا لألخذة هل تعطى توجيهات مباشر

  
     كيفية مواجهة العنف املوجه من السجناء – ١٧

     ييدباألهل املواجهة تتم 
     بالعصيهل املواجهة تتم 
     النارية باألسلحةهل املواجهة تتم 

     األكتاف القيد كالسالسل وقمصان أدواتهل تتم باستخدام 
  

  
  
  



 ٤٣

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  



 ٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  قرار رئيس اجلمهورية
  ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بالقانون رقم 

  فى شأن تنظيم السجون
  

  :باسم األمـــــة 
  رئيس الجمهورية ،،

  
  .    بإصدار قانون العقوبات والقوانني املعدلة له ١٩٣٧ لسنة ٥٨بعد االطالع على القانون رقم 

  .وانني املعدلة له ق بالئحة السجون وال١٩٤٩ لسنة ١٨٠وعلى املرسوم بقانون رقم 
  . جلنائية والقوانني املعدلة له  بإصدار قانون اإلجراءات ا١٩٥٠ لسنة ١٥٠وعلى القانون رقم 

 بشأن احملكوم عليهم ىف جرائم الصحافة املعدل بالقانون رقم ١٩٣٦ لسنة ٢١وعلى املرسوم بقانون رقم 
   . ١٩٥٤ لسنة ٦٣٦

  .  شأن جوازات السفر وإقامة األجانب والقوانني املعدلة له  ىف١٩٥٢ لسنة ٧٤وعلى املرسوم بقانون رقم 
  . وعلى ما ارتآه جملس الدولـــة 

  :قرر القانون اآلتــي
  

١  
  أنواع السجون

  

   " : ١" مادة 
  :   السجون على أربعة أنواع 

  .الليمانات )  أ  (  
  . سجون عمومية )  ب ( 
  . سجون مركزيــة )  ج ( 
شأ بقرار من رئيس اجلمهورية تعني فيه املسجونني الذين يودعون ا وكيفية معاملتهم سجون خاصة تن)  د  ( 

يصدر وزير الداخلية قرار بتعني اجلهات اليت تنشأ فيها السجون من كل نوع  . وشروط اإلفراج عنهم 
  . ودائرة كل منها

  
  
  
  
  



 ٤٦

  :  ١ مكرر " ١" مادة 
ليه أو تسلب حريته على أي وجه ،  ىف أحد السجون املبينة يودع كل من حيجز أو يعتقل أو يتحفظ ع )  ١( 

ىف املادة السابقة ،  أو أحد األماكن اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها مجيع األحكام 
  للنائب العام أو من ينيبه٨٥الواردة ىف هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها املنصوص عليه ىف املادة 

  .من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على  األقل 
  

  ": ٢" مادة 
وال جيوز وضـع القيـد      .  على الرجال ىف الليمان      ٢املشدد  املؤبد أو   تنفذ األحكام الصادرة بعقوبة السجن      

  ،    احلديدي ىف قدمي احملكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إال خيف هربه وكان هلذا اخلوف أسباب معقولـة                 
  .وذلك بناء على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون 

  

   "  : ٣" مادة 
  .تنفذ األحكام الصادرة ضد األشخاص اآليت ذكرهم ىف سجن عمومي 

  . احملكوم عليهم بعقوبة السجن )  أ  (  
  . املشدد املؤبد أو النساء احملكوم عليهم بعقوبة السجن )  ب ( 
املشدد الذين ينقلون من الليمانات ألسباب صحية أو        املؤبد أو   بعقوبة السجن   الرجال احملكوم عليهم    )  ج  ( 

لبلوغهم سن الستني أو لقضائهم فيها نصف املدة احملكوم عليهم ا أو ثالث سنوات أي املدتني أقل وكـان                   
  . سلوكهم حسنا خالهلا 

وإذا احنرف  .  لنقله من الليمان    ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل جلنة لتقدير صالحية املسجون                
  .سلوك املسجون ىف السجن جاز إعادته إىل الليمان 

احملكوم عليهم باحلبس ملدة تزيد على ثالثة أشهر إال إذا كانت املدة الباقية وقد صدر احلكم أقل مـن                   )  د    ( 
  .ذلك ومل يكونوا مودعني من قبل ىف سجن عمومي 

  

   " :٤" مادة 
ن مركزي على األشخاص الذين مل يرد ذكرهم ىف املادتني السابقتني وعلـى األشـخاص               تنفذ العقوبة ىف سج   

الذين يكونون حمال لإلكراه البدين تنفيذا ألحكام مالية ،  على أنه جيوز وضعهم ىف سجن عمـومي إذا كـان                     
  .أقرب إىل النيابة ،  أو إذا ضاق م السجن املركزي 

  
                                                 

  " .١٩٦٨ لسنة ٥٧" مضافة بالقرار بقانون رقم  ١
 يونية ١٩ فى – ٢٥ العدد – المنشور فى الجريدة الرسمية ٢٠٠٣ لسنة ٩٥ألغيت عقوبة األشغال الشاقة بالقانون رقم   ٢

وبات أو فى أي قانون آخر تلغي عقوبة األشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العق((  والذي نص فى مادته الثانية – ٢٠٠٣

 .أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة



 ٤٧

٢  
  قبول المسجونين

   " : ٥" مادة 
جيوز إيداع أي إنسان ىف سجن إال بأمر كتايب موقع من السلطات املختصة بذلك قانونا وال جيوز أن يبقـي                    ال  

  . فيه بعد املدة احملددة ذا األمر 
  

   " : ٦" مادة 
جيب على مدير السجن أو مأموره أو املوظف الذي يعني هلذا الغرض قبل قبول أي إنـسان ىف الـسجن أن                     

يداع بعد أن يوقع على األصل باالستالم ويرد األصل ملن أحضر الـسجني وحيـتفظ               يتسلم صورة من أمر اإل    
  . بصورة موقعة ممن أصدر األمر بالسجن 

  

   " : ٧" مادة 
عند نقل املسجون من سجن إىل آخر ترسل معه إىل السجن املنقول إليه صورة أمر اإليداع املشار إليه ىف املادة                

  .ك البحوث االجتماعية والصحية عن حالته السابقة ومجيع أوراقه مبا ىف ذل
  

   " : ٨" مادة 
عند دخول املسجون جيب تسجيل ملخص األمر حببسه بالسجل العمومي للمسجونني ويتم هـذا التـسجيل                

  . حبضور من أحضر املسجون مث يوقع عليه 
  

   " : ٩" مادة 
عات أو نقود أو أشـياء ذات       جيب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنو             

وإذا كان على املسجون التزامات مالية للحكومة مبقتضى احلكم الصادر عليه بالعقوبة ، اسـتوفيت               .    قيمة  
هذه االلتزامات مما يوجد معه من نقود ،  فإن مل تكف للوفاء ومل يف املسجون ذه االلتزامات بعد تكليفـه                     

ة النيابة العامة للوفاء مبطلوب احلكومة من حصيلة البيـع علـى أن             بذلك بيعت األشياء ذات القيمة بواسط     
  .يراعي عدم املضي ىف البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء باملطلوب من املسجون 

وإذا قل ما حصل من املسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار االلتزامـات      
أما إذا  .    مببلغ ال يقل عن جنيه يقيد باألمانات وأضيف الباقي حلساب احلكومة             املالية للحكومة ، احتفظ له    

تبقي له شئ بعد وفاء هذه االلتزامات فيقيد الباقي حلسابه باألمانات لإلنفاق منه عليه عند احلاجة ما مل يسلم                   
  . بناء على طلبه إىل من خيتاره أو إىل القيم عليه 



 ٤٨

   : ١ "  ١٠" مادة 
سجون باألشياء ذات القيمة اليت توجد معه عند دخوله السجن واليت ال تباع اسـتيفاء ملطلوبـات                 حيتفظ للم 

  .احلكومة طبقا للمادة السابقة ما مل تسلم بناء على طلبه إىل من خيتاره أو إىل القيم عليه 
نوات من تـاريخ    وتؤول ملكية هذه األشياء إىل الدولة إذا مل يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خالل ثالث س               

وىف حالة هروب املسجون وعدم القبض عليه خالل ستة أشهر من تاريخ            .    اإلفراج عنه أو فاته ىف السجن       
  . هروبه ترسل ودائعه إىل النيابة املختصة للتصرف فيها 

  

   " : ١١" مادة 
 ا للمسجون   تعدم ثياب كل مسجون يتضح أا مضرة بالصحة داخل السجن ، أما الثياب األخرى فيحتفظ              

إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل  ،  فإن زادت على ذلك سلمت ملن خيتاره املسجون أو للقيم عليه فإن امتنع                      
من تسلمها جاز بيعها حلساب املسجون وقيد املتحصل من البيع حلسابه باألمانات طبقا ملا هو مبني بـالفقرة                  

  . األخرية من املادة التاسعة 

  

   " : ١٢" مادة 
  . مصادرة ما خيفيه املسجون أو ميتنع من تسلمه أو حياول غريه خفية توصيله إليه ىف السجن جيوز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   " .١٩٧٢ لسنة ٥" معدلة بالقانون رقم  ١



 ٤٩

٣  
  تقسيم المسجونين ومعامالتهم

   " : ١٣" مادة 
وتبني كيفية املعاملة واملعيشة لكل درجة بقرار من وزير         .  يقسم احملكوم عليهم إىل درجات ال تقل عن ثالث          

وتراعي اللوائح الداخلية للـسجون ىف      .   لى اقتراح مدير عام السجون وموافقة النائب العام         الداخلية بناء ع  
  . ترتيب وضع املسجونني ىف كل درجة وىف نقلهم من درجة إىل أخرى مع مراعاة السن 

  

   ": ١٤" مادة 
التـصريح للمحبـوس    وجيوز  .   يقيم احملبوسني احتياطياً ىف أماكن منفصلة عن أماكن غريهم من املسجونني              

  مليما يوميا ،  وذلك ىف حدود ما تـسمح بـه              ١٥٠احتياطياً باإلقامة ىف غرفة مؤثثة مقابل مبلغ ال جياوز            
  .األماكن واملهمات بالسجن وفق ما تبينه الالئحة الداخليــة 

  

   " : ١٥" مادة 
إدارة السجن مراعـاة للـصحة أو       للمحبوسني احتياطياً احلق ىف ارتداء مالبسهم اخلاصة ، وذلك ما مل تقرر             

  .للنظافة أو لصاحل املن أن يرتدوا املالبس املقررة لغريهم من املسجونني 
   

   " : ١٦" مادة 
جيوز للمحبوسني احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من الـسجن بـالثمن                  

  . رف هلم الغذاء املقرر احملدد له ، فإن مل يرغبوا ىف ذلك أو مل يستطيعوا ص
  

   " : ١٧" مادة 
جيوز ملدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن مينح احملكوم عليهم باحلبس البسيط كل أو بعض املزايـا                   

  .املقررة للمحبوسني احتياطياً
  

   " : ١٨" مادة 
اج عنه أن مير بفترة انتقـال       وجب قبل اإلفر  " أربع سنني   " إذا زادت مدة بقاء احملكوم عليه ىف السجن على          

وحتدد الالئحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة املسجون خالهلا ،  على أن يراعي التدرج ىف ختفيـف                   
  . القيود أو منح املزايا 

  



 ٥٠

   " :١٩" مادة 
ل والنوم  تعامل املسجونة احلامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغي              

وجيب أن يبذل لألم وطفلها العناية الصحية الالزمة  مع          .   حىت تضع محلها ومتضي أربعون يوما على الوضع         
الغذاء وامللبس املناسب والراحة ،  وال جيوز حرمان املسجونة احلامل أو األم من الغذاء املقرر هلا ألي سـبب                    

  . كان 
  

   " : ٢٠" مادة 
فإن مل ترغب ىف بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم ألبيه أو             .  ىت يبلغ العمر سنتني     يبقي مع املسجونة طفلها ح    

فإن مل يكن للطفل أب أو أقارب يكلفونه وجب على مدير الـسجن أو مـأموره                .   ملن ختتاره من األقارب     
ونة مبكانه وتيسري   إخطار احملافظ أو املدير لتسليمه للعناية به خارج السجن ىف أحد املالجئ وإخطار األم املسج              

  . رؤيتها له ىف أوقات دورية على الوجه الذي تبينه الالئحة الداخلية 
  

    : ١مكرر  " ٢٠" مادة 
يعامل كل من تسلب حريته بغري حكم قضائي ، املعاملة املقررة للمحبوسني  احتياطياً ىف هذا القانون ويلغي ما                   

  .خيالف ذلك من أحكام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   " .١٩٦٨ لسنة ٥٧" مضافة بالقرار بقانون رقم  ١



 ٥١

  نينتشغيل المسجو٤
  

   " : ٢١" مادة 
حتدد أنواع األشغال اليت تفرض على احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أو السجن أو باحلبس مع الشغل بقـرار                  

  . يصدر من وزير الداخلية باالتفاق مع وزير العدل 
  

   " ٢٢" مادة 
ع الشغل عـن سـت      ال جيوز أن تنقص مدة تشغيل احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أو بالسجن أو باحلبس م              

وال جيوز تشغيل املسجونني ىف أيام اجلمع واألعياد الرمسية وال غـري            . ساعات ىف اليوم وال أن تزيد على مثان         
  . املسلمني ىف أعيادهم الدينية ،  وذلك كله ىف غري حاالت الضرورة 

  

  

   " : ٢٣" مادة  
عامة وىف جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم        إذا اقتضى األمر تشغيل املسجونني ىف أعمال تتعلق باملنافع ال         

.   ليال ىف معسكرات أو سجون مؤقتة ، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزيـر الداخليـة                    
وتراعى ىف هذه احلالة القواعد املقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديـب ، ويتخـذ                  

  . تياطات الالزمة ملنع هرب املسجونني املدير العام ما يراه من االح
  

   " : ٢٤" مادة 
  .ال جيوز تشغيل احملبوسني احتياطيا واحملكوم عليهم باحلبس البسيط إال إذا راغبوا ىف ذلك 

  

  أجــور المسجونين٥
  

   " :٢٥" مادة 
الـسجن وأوجـه    تبني الالئحة الداخلية الشروط الالزمة الستحقاق احملكومة عليهم أجور مقابل أعماهلم ىف             

  . صرف هذه األجور 

   " : ٢٦" مادة 
ال جيوز توقيع احلجز على أجور املسجونني ، وذلك دون إخالل حبق إدارة السجن ىف خصم مقابل اخلـسائر                   

  . اليت يتسبب فيها املسجون

   " :٢٧" مادة 
  .إذ تويف املسجون يصرف أجره إىل ورثيه الشرعيني 



 ٥٢

٦  
  تثقيــف المسجونين

   :  "٢٨" مادة 
  . تقوم إدارة السجن بتعليم املسجونني مع مراعاة السن ومدى االستعداد ومدة العقوبة 

   " :٢٩" مادة 
يضع وزير الداخلية باالتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخـذ رأي                 

  . مدير عام السجون 

    :١ " ٣٠" مادة 
جونني حتوي كتبا دينية وعملية وأخالقية يشجع املسجونني على االنتفاع ا ىف            تنشأ ىف كل سجن مكتبة للمس     

وفـق  وجيوز للمسجونني أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف واالت ، وذلك            .   أوقات فراغهم   
  .ما تقرره الالئحة الداخلية 

  
  

   : ٢ " ٣١" مادة 
التعليم وأن تيسر االستذكار للمسجونني الذين لديهم       على إدارة السجن أن تشجع املسجونني على اإلطالع و        

  . الرغبة ىف مواصلة الدراسة وأن تسمح هلم بتأدية االمتحانات اخلاصة ا ىف مقار اللجان 

   " : ٣٢" مادة 
يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب املسجونني ىف الفضيلة وحثهم على أداء الفـرائض        

كون له أخصائي أو أكثر ىف العلوم االجتماعية والنفسية على الوجه الـذي تبينـه الالئحـة                 الدينية ، كما ي   
  .الداخلية 

٧  
  عالج المسجونين

  

   " : ٣٣" مادة 
يكون ىف كل ليمان أو سجن غري مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به األعمال الصحية وفقا ملا حتدده                    

ملركزي طبيب فإذا مل يعني له طبيب كلف أحد األطباء احلكوميني أداء            ويكون للسجن ا  .    الالئحة الداخلية   
  . العمال املنوطة بطبيب السجن 

                                                 
  " .١٩٧٣ لسنة ٢٣" معدلة بالقانون رقم   ١
  " .١٩٧٣ لسنة ٨٧" عدلة بالقانون رقم م ٢



 ٥٣

  

  :  ١  "٣٤" مادة 
كل حمكوم عليه باألشغال الشاقة يتبني لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل ىف الليمان يعرض أمره على مـدير                   

 مديرية الشئون الصحية املختصة أو من يندبـه مـن           القسم الطيب للسجون لفحصه باالشتراك مع مدير عام       
األطباء العاملني باملديرية للنظر ىف نقله إىل سجن عمومي ، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده مـن مـدير عـام                     

  .  السجون وموافقة النائب العام 
 الطيب للسجون إذا    وعلى السجن املنقول إليه املسجون املريض مراقبة حالته وتقدمي طيب عنه إىل مدير القسم             

تبني أن األسباب الصحية اليت دعت هلذا النقل قد زالت ،  وىف هذه احلالة يشترك مدير القسم الطيب مع مدير                    
عام مديرية الشئون الصحية املختصة أو من يندبه من األطباء العاملني باملديرية ىف فحصه للنظر ىف إعادتـه إىل                   

ام بإعادته وتسترتل املدة اليت يقضيها احملكوم عليه ىف السجن من مـدة             الليمان  ،  ويصدر أم من النائب  الع         
  .العقوبة بالليمان 

  

  
   " : ٣٥" مادة 

كل مسجون حمكوم عليه ائيا يتبني لطبيب السجن أنه مصاب خبلل ىف قواه العقلية يعرض أمره على مـدير                   
العقلية لتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً       القسم الطيب للسجون لفحصه فإذا رأي إرساله إىل مستشفي األمراض           

ويبلغ النائب العام ليصدر أمر بإيداعه فيها حىت يربأ ، وعند           أنه خمتل العقل ظل باملستشفي      ،  فإذا اتضح     

شفاء املسجون تبلغ إدارة املستشفي النائب العام بذلك ، فيأمر بإعادته إىل السجن وتسترتل من مدة عقوبتـه                  
  . ملستشفي املدة اليت قضاها ىف ا

  

   " : ٣٦" مادة 
كل حمكوم عليه يتبني لطبيب السجن أنه مصاب مبرض يهدد حياته باخلطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمـره                 

  . على مدير القسم الطيب للسجون لفحصه باالشتراك مع الطبيـب الـشرعي للنظـر ىف اإلفـراج عنـه                    
موافقة النائب العام وختطـر بـذلك جهـة اإلدارة          وينفذ قرار اإلفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون و         

  . والنيابة املختصة 
ويتعني على جهة اإلدارة اليت يطلب املفرج عنه اإلقامة ىف دائرا عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكـشف                  
الطيب عليه كل ستة أشهر وتقدمي تقرير عن حالته يرسل إىل مصلحة السجون لتتبني حالته الـصحية توطئـه                   

  . اء أمر اإلفراج عنه إذا اقتضى احلال ذلك إللغ
وجيوز ملدير عام السجون ندب مدير قسم طيب السجون والطبيب الشرعي للكشف على املفرج عنه لتقريـر                 

ويعاد املسجون الذي أفرج عنه طبقا ملا سبق إىل السجن الستيفاء العقوبـة             .  حالته الصحية كلما رؤى ذلك      
                                                 

  " .١٩٧٦ لسنة ٩١" معدلة بالقانون رقم   ١



 ٥٤

نائب العام إذا تبني من إعادة الفحص اليت جيريها الطبيبان املذكوران أن األسـباب              احملكوم ا عليه بأمر من ال     
الصحية اليت دعت إىل هذا اإلفراج قد زالت ، وجيوز إعادته أيضا بأمر من النائب العام إذا غري حمل إقامتـه                     

  . دون إخطار اجلهة اإلدارية اليت يقيم ىف دائرا 
  .يض املفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة وتسترتل املدة اليت يقضيها املر

  

  :  ١ " ٣٧" مادة 
إذا بلغت حالة املسجون املريض درجة اخلطورة جيب على إدارة السجن أن تبادر إىل إبالغ جهة اإلدارة اليت                  

ا وإذا توىف املسجون خيطر أهلـه فـور       .   يقيم ىف دائرا أهله إلخطارهم بذلك فوراً ،  ويؤذون هلم بزيارته             
بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها ، فإن رغبوا ىف نقـل اجلثـة إىل بلـده تتخـذ        
اإلجراءات الصحية على نفقة احلكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم وال يسمح بنقل اجلثة إذا كانت                 

  .  الوفاة مبرض وبائي 
عة دون أن حيضر أهله لتسلم جثته ، أودعت أقرب مكـان  وإذا مضت على وفاة املسجون أربع وعشرون سا 

فإذا مل يتقدم أحد منهم لتسلمها خالل سبعة أيام من تاريخ اإليداع سـلمت              .  إىل السجن معد حلفظ اجلثث      
  . إىل إحدى اجلهات اجلامعية 

  

٨  
  الزيارة والمراسلــة

   " : ٣٨" مادة 
 يزوروه وذلك طبقـا ملـا تبينـه الالئحـة الداخليـة ،              يكون لكل حمكوم عليه احلق ىف التراسل ولذويه أن        

  وللمحبوسني احتياطيا هذا احلق دون إخالل مبا يقضى به قانون اإلجراءات اجلنائية بشأم ىف هذا الصدد
  

   " :٣٩" مادة 
يرخص حملامي املسجون ىف مقابلته على انفراد بشرط احلصول على إذن كتايب من النيابة العامة ، ومن قاضي                   

  . لتحقيق ىف القضايا اليت يندب لتحقيقها سواء أكانت املقابلة بدعوة من املسجون أم بناء على طلب احملامي ا
  

   " : ٤٠" مادة 
للنائب العام أو احملامي العام وملدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي املسجون بزيارته ىف غري مواعيد                   

  . ورة الزيارة العادية ،  إذ ادعت لذلك ضر
  

                                                 
   " .١٩٧٤ لسنة ١١٩" الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم   ١



 ٥٥

  : ١ " ٤١" مادة 
لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه ىف حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من املسجونني                 

  . أو العاملني بالسجن أو غريهم 

   " : ٤٢" مادة 
قـة  جيوز أن متنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إىل الظروف أوقات معينة وذلك ألسباب صحية أو متعل                 

  . باألمن 

  
  
  

٩  
  تأديــب المسجونين

  

   " : ٤٣" مادة 
  -: اجلزاءات اليت جيوز توقيعها على املسجونني هــي 

  .اإلنــــذار  .   ١
  . احلرمان من كل أو بعض االمتيازات املقررة لدرجة املسجون أو فئة ملدة ال تزيد على ثالثني يوماً  .   ٢
على من درجته ىف السجن ملدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان حمكـوم               تأخري نقل املسجون إىل درجة أ      .   ٣

  .عليه باحلبس أو بالسجن  ، وملدة ال تزيد على سنة إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة 
ترتل املسجون إىل درجة أقل من درجته ىف السجن ملدة ال تزيد على ستة أشهر إن كان حمكوما عليـه                     .   ٤

  . وملدة ال تزيد على سنة إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة  .  باحلبس أو بالسجن
  . احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على مخسة عشر يوما  .   ٥
.     وضع احملكوم عليه بفرقة التأديب املخصوصة اليت تعينها الالئحة الداخلية ملدة ال تزيد على ستة أشهر                  .   ٦

السجن إىل فرقة التأديب املخصوصة بالليمان إال إذا كانت سنة ال تقـل عـن              وال جيوز نقل احملكوم عليه من       
ويترتب على ذلك احلرمان من الزيـارة       . وذلك بعد موافقة النائب العام      سبع عشرة سنة ، وال جتاوز الستني        

  .والتراسل خالل املدة اليت تقضى ذه الفرقة 
  ٢ملغــــــاة  .   ٧

                                                 
  " .١٩٧٢ لسنة ٥" معدلة بالقانون رقم   ١
 وكان نصها قبل – ٢٠٠٢اير  ين١٠ فى -   ٢ العدد – منشور بالجريدة الرسمية ٢٠٠١ لسنة ١٥٢ملغاة بالقانون رقم   ٢

 جلدة  ، فإذا كان عمر المسجون أقل من سبع عشرة سنة استبدل بالجلد ٣٦جلد المسجون بما ال يزيد على : (( اإللغاء 

 )).وتبين الالئحة الداخلية وصف األداة التي تستعمل فى الجلد . الضرب بعصا رفيعة بما ال يجاوز عشر عصى 



 ٥٦

إال ىف حاليت االعتداء على املوظفني املنوطني حبفظ النظام ىف السجن أو التمـرد              وال جيوز توقيع عقوبة اجللد      
  .    اجلماعي ،  وما إىل ذلك من حاالت الضرورة اليت يقررها وزير الداخلية 

  . وال جيوز أن يوقع على املسجونات عقوبة اجللد أو النقل إىل فرقة التأديب املخصوصة أو النقل إىل الليمان 
  

   " : ٤٤ "مادة 
   -: ملدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات اآلتيــة 

  .اإلنـــــذار  .   ١
  . احلرمان من بعض االمتيازات املقررة لفئة السجون  .   ٢
تأخري نقل املسجون إىل درجة أعلى ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر  إن كان حمكوما عليه باألشغال الشاقة                    .   ٣

  . ى شهر إن كان حمكوما عليه بالسجن أو باحلبس مع الشغل أو ملدة ال تزيد عل
  . احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع  .   ٤

ويكون قـرار   .  وتوقع هذه العقوبات بعد إعالن املسجون بالفعل املنسوب إليه ومساع أقواله وحتقيق دفاعه              
ت األخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء علـى         أما العقوبا .  مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة ائيا        

طلب مدير السجن أو مأموره  ،  وذلك بعد حترير حمضر يتضمن أقوال املسجون وحتقيق دفاعـه وشـهادة                    
  . الشهود 

   " : ٤٥" مادة 
  .تقيد بسجل خاص مجيع العقوبات اليت توقع على املسجونني 

  

   " : ٤٦" مادة 
ن يبلغ فورا حمافظ املدينة أو مدير املديرية ، وكذلك النيابة العامة مبا يقـع     جيب على مدير السجن أو مأموره أ      

  . مع املسجونني من هياج أو عصيان مجاعي 
  

   " : ٤٧" مادة 
ال حيول توقيع آية عقوبة تأديبية صدر األمر ا بالتطبيق ألحكام هذا القانون دون إخالء سبيل املـسجون ىف                   

  .  الصادر عليه قضائياً امليعاد املقرر مبقتضى احلكم
  

   " : ٤٨" مادة 
يعامل احملبوسون احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأدييب معاملة احملكوم عليهم باحلبس أو بالسجن ، ومع ذلك ال                 

  . توقع عليهم عقوبة النقل إىل الليمان 
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١٠  
  اإلفراج عن المسجونين

  

   " : ٤٩" مادة 
  . النتهاء مدة العقوبة يفرج عن املسجون ظهر اليوم التايل

  

   " : ٥٠" مادة 
إذا مل يكن مقررا وضع املسجون حتت مراقبة البوليس أو مطلوبا تسليمه إليه أو ممن يقتضي تـسليمهم إليـه                    
بالنسبة إىل نوع جرائمهم جاز إلدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إىل بلده أو إىل آية جهة أخرى خيتارهـا                    

  . كون أقرب من بلده مسافة إذا طلب املسجون ذلك ىف اجلمهورية املصرية ت
  

   " :٥١" مادة 
إذا مل يكن للمسجون مالبس أو مل يكن ىف قدرته احلصول عليها تصرف له مالبس طبقا ملا تقـرره الالئحـة                     

  . الداخلية للسجون 

١١  
  اإلفراج تحت شرط

   " :٥٢" مادة 
بة مقيدة للحرية إذا أمضي ىف السجن ثالثة أرباع مدة          جيوز اإلفراج حتت شرط عن كل حمكوم عليه ائيا بعقو         

العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده ىف السجن يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه وذلك ما مل يكن ىف اإلفراج عنـه                     
  . خطر على املن العام 

ة هي األشغال   وال جيوز أن تقل املدة اليت تقضى ىف السجن عن تسعة أشهر على أية حال ،  وإذا كانت العقوب                   
  .الشاقة املؤبدة فال جيوز اإلفراج إال إذا قضى احملكوم عليه ىف السجن عشرين سنة على األقل

  

   " :٥٣" مادة 
يكون اإلفراج حتت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا لألوضاع واإلجراءات الـيت تقررهـا الالئحـة                  

  . الداخلية
  

   " :٥٤" مادة 
 ا جلرائم وقعت قبل دخول احملكوم عليه بالسجن يكون اإلفراج على أسـاس              إذا تعددت العقوبات احملكوم   
أما إذا ارتكب احملكوم عليه أثناء وجوده ىف السجن جرمية فيكون اإلفـراج             .    جمموع مدد هذه العقوبات     
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مـن أجـل    على أساس املدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه اجلرمية مضافا إليها مدة العقوبة احملكوم ا عليه                 
  . ارتكاا 

   " : ٥٥" مادة  
إذا كان احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضي ىف احلبس االحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة                  

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فال       .   فيكون اإلفراج عنه حتت شرط على أساس كل املدة احملكوم ا            
  . قضاؤها ىف السجن لإلفراج ، املدة اليت ال يصح مبقتضى العفو التنفيذ ايدخل ىف حساب املدة الواجب

  

   " : ٥٦" مادة 
ال جيوز منح اإلفراج حتت شرط إال إذا وىف احملكوم عليه االلتزامات املالية احملكوم ا عليه من احملكمة اجلنائية                   

  . ىف اجلرمية ،  وذلك ما مل يكن من املستحيل عليه الوفاء ا 
  

   " :٥٧" مادة 
يصدر بالشروط اليت ترى إلزام املفرج عنهم حتت شرط مبراعاا قرار من وزير العدل ، وتبني باملر الـصادر                   
باإلفراج حتت شرط الواجبات اليت تفرض على املفرج عنه من حيث حمل إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن                 

  . سريه 
  

   " :٥٨" مادة 
 مع أمر اإلفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة املبني فيها أمسه ، والعقوبة احملكوم              يسلم املسجون إىل جهة اإلدارة    

ا عليه ومدا والتاريخ املقرر النقضائها وتاريخ اإلفراج حتت شرط  ، ويذكر فيها الشروط الـيت وضـعت                   
اجبات املـذكورة أو    لإلفراج عنه والواجبات املفروضة عليه ، وينبه عليه فيها إىل أنه إذا خالف الشروط والو              

   . ٥٩إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغي اإلفراج عنه ويعاد إىل السجن طبقا ملا هو مقرر ىف املادة 
  

   " : ٥٩" مادة 
إذا خالف املفرج عنه الشروط اليت وضعت لإلفراج ومل يقم بالواجبات املفروضة عليه ألغي اإلفـراج عنـه                  

ويكون إلغاء اإلفراج ىف هذه احلالة بأمر       .   الباقية من العقوبة احملكوم ا عليه        وأعيد إىل السجن ليستويف املدة    
من مدير عام السجون بناء على طلب رئيس النيابة ىف اجلهة اليت ا املفرج عنه ، وجيب أن يبني ىف الطلـب                      

  . األسباب املربرة له 
  

   " : ٦٠" مادة 
ء على طلب املدير أو احملافظ إذا رؤى إلغاء اإلفراج أن يأمر بالقبض             لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بنا       

على املفرج عنه وحبسه إىل أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ، وال جيوز أن تزيد مدة احلـبس علـى                 
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وإذا ألغي اإلفراج خصمت املدة قضيت ىف احلبس من املـدة           .     مخسة عشر يوما إال بإذن من النائب العام         
  . الواجب التنفيذ ا بعد إلغاء اإلفراج 

  

   " : ٦١" مادة 
إذا مل يلغ اإلفراج حتت شرط حىت التاريخ الذي كان مقررا النتهاء مدة العقوبة احملكوم ا أصـبح اإلفـراج                    
ائيا  ،  فإذا كانت العقوبة احملكوم ا هي األشغال الشاقة املؤبدة أصبح اإلفراج ائيا بعـد مـضي مخـس                      

  . وات من تاريخ اإلفراج املؤقت سن
ومع ذلك إذا حكم ىف أي وقت على املفرج عنه ىف جناية ، أو جنحة من نوع اجلرمية السابق احلكم عليه من                      
أجلها يكون قد ارتكبها ىف املدة املبينة ىف الفقرة السابقة جاز إلغاء اإلفراج إذا مل يكن قد مضى مخس سنوات                    

  . من تاريخ احلكم الثاين 
  

   " : ٦٢" مادة 
جيوز بعد إلغاء اإلفراج أن يفرج عن املسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط اإلفراج السابق اإلشارة إليها ،                  

فـإذا كانـت    .    وىف هذه احلالة تعترب املدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء اإلفراج كأا مدة عقوبة حمكوم ا                 
  . ؤبدة فال جيوز اإلفراج قبل مضى مخس سنوات العقوبة احملكوم ا األشغال الشاقة امل

  

   " : ٦٣" مادة 
للنائب العام النظر ىف الشكاوى اليت تقدم بشأن اإلفراج حتت شرط  ، وفحصها واختاذ ما يراه كفيال برفـع                    

  . أسباا 
  

   " :٦٤" مادة 
قبل اإلفراج عنـهم مبـدة      على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون االجتماعية والعمل بأمساء احملكوم عليهم            

كافية ال تقل عن شهرين لكي يتسىن ىف هذه املدة تأهيلهم اجتماعيا وأعدادهم للبيئة اخلارجية مع بذل كـل                   
  . أسباب الرعاية والتوجيه الالزمة هلم 

١٢  
  المحكوم عليهم باإلعدام

   " :٦٥" مادة 
ى طلب كتايب من النائب العام إىل مـدير         تنفيذ عقوبة اإلعدام داخل السجن أو ىف مكان آخر مستور بناء عل           

وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية      .   عام السجون يبني فيه استيفاء اإلجراءات اليت يتطلبها القانون          
  .والنائب العام باليوم احملدد للتنفيذ وساعته 
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   " :٦٦" مادة 
د وكالء النائب العام ومنـدوب مـن        يكون تنفيذ عقوبة اإلعدام حبضور مندوب من مصلحة السجون وأح         

وال جيوز لغري من ذكروا     .  وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن آخر تندبه النيابة العامة             
أن حيضر التنفيذ إال بإذن خاص من النيابة العامة وجيب أن يؤذن للمدافع عن احملكوم عليه باحلضور إذا طلب                   

  ذلك 
  

   " : ٦٧" مادة 
 مدير السجن أو مأموره منطوق احلكم الصادر باإلعدام والتهمة من أجلها على احملكوم عليه وذلـك ىف                  يتلو

وإذا رغب احملكوم عليه ىف إبداء أقوال حيرر وكيل النائب العام حمضرا          .   مكان التنفيذ ومبسمع من احلاضرين      
  . ا 
  

   " :٦٨" مادة 
  .ما بعد شهرين من وضعها يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على احلبلى إىل 

  

   " :٦٩" مادة 
  .ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام ىف أيام األعياد الرمسية واألعياد اخلاصة بديانة احملكوم عليه 

   

   " : ٧٠" مادة 
ألقارب احملكوم عليه باإلعدام أن يزوروه ىف اليوم السابق على التاريخ املعني للتنفيذ وعلـى إدارة الـسجن                  

  . ك إخطارهم بذل

  

   " :٧١" مادة 
إذا كانت ديانة احملكوم عليه باإلعدام تفرض عليه االعتراف أو غريه من الفروض الدينية قبل املوت وجـب                  

  .إجراء التسهيالت الالزمة لتمكني أحد رجال الدين من مقابلته 

  :  ١ " ٧٢" مادة 
 اإلدارة ، وجيب أن يكون الدفن بغـري         تسلم جثة احملكوم عليه باإلعدام إىل أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة           

احتفال فإذا مل يتقدم أحد منهم الستالمها خالل أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إىل السجن معـد                  
فإذا مل يتقدم أحد منهم لتسليمها خالل سبعة أيام من تاريخ اإليداع سـلمت إىل إحـدى                 .    حلفظ اجلثث   

  . اجلهات اجلامعية 

                                                 
   " .١٩٧٤ لسنة ١١٩" معدلة بالقانون رقم   ١
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١٣  
  ـــاماإلدارة والنظ

   " :٧٣" مادة 
  .يتوىل مدير عام السجون إدارة السجون واإلشراف على سري العمل ا 

  

   " :٧٤" مادة 
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسة املسجونني ىف السجن ويتوىل تنفيذ أحكام هذا القـانون ومجيـع                  

تزم بتنفيذ األوامر اليت يصدرها لـه       القوانني واللوائح اخلاصة بالسجون داخل السجن الذي يتوىل إدارته ويل         
  .املدير العام للسجون وخيضع إلشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقا ألوامره 

  

   " :٧٥" مادة 
   -: يكون ىف كل سجن السجالت اآلتيــــة 

سجل عمومي للمسجونني ودفتر يومية حوادث السجن وسجل أمتعة للمسجونني وسجل تشغيل املسجونني             
ل اجلزاءات وسجل اهلاربني من السجن وسجل الشكاوى والطلبات املقدمة من املـسجونني وسـجل               وسج

الزيارات يعد لتدوين مالحظات الزائرين الذين هلم صفة رمسية ، السجالت القضائية اليت يرى النائب العـام                 
مل عـن حالـة     وينشأ كذلك لكل مسجون به حبـث شـا        .   ضرورة استعماهلا تنفيذا ألحكام هذا القانون       

املسجونني من النواحي االجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من حتـسن أو انتكـاس                  
  ،  وكذلك أي سجل آخر يرى         ٣٢ذكره ىف املادة    وكذلك يذكر فيه توصيات األخصائي االجتماعي الوارد        

 إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته       وتكون هذه السجالت حتت   .  استعماله املدير العام للسجون ضرورة   

  . ، ويكون مسئوال عن تنظيمها واستيفائها 
  

   " :٧٦" مادة 
يكون ملديري ومأموري السجون ووكالئهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كل ىف              

  . دائرة اختصاصه 

  
   " :٧٧" مادة 

قاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق ىف القـضايا           مدير السجن  أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتل          
اليت يندب لتحقيقها أو من احملكمة بطلب إحضار أحد املسجونني ، وعليه أن يالحـظ إرسـال املـسجونني                   

  . املطلوب إحضاره ىف اليوم والساعة احملددين 
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   " :٧٨" مادة 
هات املختصة فورا بوفاة أي مسجون ميوت فجـأة         جيب على مدير السجن أو مأموره إبالغ النيابة العامة واجل         

وجيب عليه أيضا   . ية تقع مع املسجونني أو عليهم       أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره ، وكل جنا           
إبالغ النيابة حوادث اجلنح اليت ترتكب من املسجونني أو عليهم إذا كانت خطرية أو كانت ظروف املتهم من                  

  . زاء التأدييب غري كاف شأا أن جتعل اجل
  

   " :٧٩" مادة 
، ال بإذن كتايب من النيابة العامة     ال يسمح ألحد من رجال السلطة باالتصال باحملبوس احتياطيا داخل السجن إ           

وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون ىف دفتر يومية السجن اسم الشخص الذي مسح له بـذلك  ووقـت                     
  . املقابلة وتاريخ اإلذن ومضمونه 

  

   " :٨٠" مادة 
جيب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى جدية من املسجون ، شفوية أو كتابية وإبالغها إىل النيابة                   

  . العامة أو اجلهة املختصة بعد إثباا ىف السجل املعد للشكاوى 
  

   " :٨١" مادة 
وجيب عليه أن يتخذ مجيـع الوسـائل        يكون إعالن املسجونني إىل مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه             

،  ليه ىف السجن وتفهيمه ما تضمنته     الكفيلة بإطالع كل مسجون ىف أقرب على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إ             
وإذا أبدى املسجون رغبة ىف إرسال صورة اإلعالن إىل شخص معني وجب إرساهلا إليه بكتاب موصى عليـه                  

  .واثبات هذه اإلجراءات ىف سجل خاص 
  

   " :٨٢ " مادة
جيب أن يكون كل تقرير باالستئناف أو بغريه يرغب أحد املسجونني ىف رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره                  

وجيب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من         .    املخصص لذلك واملعتمد من النائب العام       حمررا على النموذج    

 من املسجونني ومن قيدها بالسجل املخصص لذلك وترسـل          األخرى املقدمة االستئناف أو التقارير    تقارير  تسلم  
فورا إىل قلم كتاب احملكمة املختصة ، وجيوز إرساهلا بالربيد بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب احملكمـة                   

  . املختصة بعيدا عن السجن 
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١٤  
  التفتيــــش

   " :٨٣" مادة 
لنظافـة   للتحقق من استيفاء الـشروط ا      يكون ملصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون       

، ومن تنفيذ كافة النظم املوضوعة للسجن ، ويرفعون تقاريرهم ىف هذه الشأن             والصحة واألمن داخل السجن   
  . إىل مدير عام السجون 

  

   " :٨٤" مادة 
للمحافظني واملديرين حق الدخول ىف السجون الكائنة ىف دوائر اختصاصهم ىف كل وقـت  ، وعلـى إدارة                   

  . السجن أن تبلغ املالحظات اليت يدوا إىل مدير عام السجون 
  

١٥  
  اإلشــراف القضائـــي

  

                           " :٨٥" مادة 
ــسجن     ــاكن ال ــع أم ــدخول ىف مجي ــق ال ــصاصهم ح ــر اخت ــه ىف دوائ ــام ووكالئ ــب الع   للنائ

   -:ىف أي وقت للتحقق من 
 القضايا اليت يندب لتحقيقها وقرارات احملاكم جيرى تنفيذها علـى           إن أوامر النيابة وقاضى التحقيق ىف      .   ١

  .الوجه املبني فيها 
  .إنه ال يوجد شخص مسجون بغري وجه قانوين  .   ٢
  .عدم تشغيل مسجون مل يقض احلكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا األحوال املبينة ىف القانون  .   ٣
  . ة األخرى ومعاملتهم املعاملة املقررة لفئتهم عزل كل فئة من املسجونني عن الفئ .   ٤
  . إن السجالت املفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة  .   ٥

وهلـم  .  وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانني واللوائح واختاذ ما يرونه الزما بشأن ما يقع من خمالفات                  
.   قضائية للتحقق من مطابقتـها للنمـاذج املقـررة          قبول شكاوى املسجونني وفحص السجالت واألوراق ال      

  . باملهمة املوكل إليهم القيام اوعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم جبميع ما يطلبونه من البيانات اخلاصة 

   " :٨٦" مادة 
ـ                سجون لرؤساء ووكالء حماكم االستئناف واحملاكم االبتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول ىف كل وقت ىف ال

ولرئيس ووكيل حمكمة النقض حق الدخول ىف مجيـع         .    الكائنة ىف دوائر اختصاص احملاكم اليت يعملون ا         
  . وعلى إدارة السجن أن تبلغ املالحظات اليت يدونوها إىل املدير العام .    السجون 



 ٦٤

١٦  
  أحكام عامة ووقتيــة

   " :٨٧" مادة 
راسة املسجونني أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد املـسجونني ىف          جيوز للسجانني ولرجال احلفظ املكلفني حب     

   -: األحوال اآلتيـــة 
ــدورهم   .   ١ ــوة إذا مل يكــن ىف مق ــتعمال الق ــصحوبة باس ــة م ــة مقاوم   ضــد أي هجــوم أو أي

  صدها بوسائل أخرى  
ن إطالق أول عيـار     منع فرار مسجون إذا مل ميكن منعه بوسائل أخرى  ، وىف هذه احلالة يتعني أن يكو                 .  ٢

ناري ىف الفضاء  ،  فإذا أستمر املسجون على حماولته الفرار بعد هذا اإلنذار  ، جاز لألشـخاص املكلفـني                      
  .حراسته أن يطلقوا النار ىف اجتاه ساقه 

   " :٨٨" مادة 
ــه إىل     ــل خارج ــه للعم ــدما يربحون ــسجن وعن ــوهلم ال ــد دخ ــسجونني عن ــه امل ــب أن ينب   جي

  .دة السابقة ما نص عليه ىف املا

   " :٨٩" مادة 
  بتكبيل املسجون حبديد األيدي إذا وقع منه هياج أو           -  كإجراء حتفظي       -ملدير السجن أو مأموره أن يأمر         

 ٧٢وال جيوز أن جياوز مـدة التكبيـل         .   تعد شديد  ، وعليه أن يرفع األمور فورا إىل مدير عام السجون              
  . ساعـــة 

  

   " :٩٠" مادة 
ر السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل احملبوس احتياطيا حبديد األرجل إذا حاول اهلرب أو إذا خيـف                  جيوز ملدي 

هربه وكان هلذا اخلوف أسباب معقولة  ،   وعليه إبالغ ذلك فورا إىل النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب                     
  . األحوال 

ـ                .ل باحلديـد إذا مل يـر مـا يقتـضيه            وجيوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيـق أن يـأمر برفـع التكبي
وجيوز ملدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد املسجون حبديد األرجل ىف مثل احلاالت الـسابقة  ،  وعليـه أن                  

  . يبلغ ذلك فوراً إىل مدير عام السجون 

   " :٩١" مادة 
  .  ذلـك    جيب أن يقيد كل أمر بالتكبيل باحلديد ىف سجل يومية حـوادث الـسجن مـع بيـان أسـباب                   
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   : ١ مكرر " ٩١" مادة 
يعاقب باحلبس كل موظف عام أو مكلف خبدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على أي وجـه ،                     

  . ىف غري السجون واألماكن املبينة ىف املادتني األوىل واألوىل مكرر من هذا القانون 
  

   " :٩٢" مادة 
  : وبغرامة ال تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتني العقوبتني يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر 

كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل ىف السجن أو ىف أحد معسكرات السجون بأية طريقـة كانـت                    .   ١
  . شيئا من األشياء على خالف القوانني واللوائح املنظمة للسجون 

 على خالف النظام املقـرر ىف الـسجن         كل شخص أدخل ىف السجن أو املعسكر أو أخرج منه وسائل           .   ٢
  . وبالقوانني واللوائح 

  .  كل شخص أعطى شيئا ممنوعا ملسجون حمكوم عليه أو حمبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إىل أخرى  .   ٣
 وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنة وغرامة ال تزيد على ألفى قرش أو إحدى هاتني العقـوبتني إذا                    

  .جلرمية من أحد موظفي السجن أو من أحد املكلفني حراسة املسجوننيوقعت ا

   " :٩٣" مادة 
ــادة الــسابقة     . جيــب أن يعلــق ىف حمــل ظــاهر علــى البــاب اخلــارجي لــك ســجن نــص امل

   " :٩٤" مادة 
لوزير الداخلية أن خيصص مكانا ىف السجن العمومي لقبول األجانب الذين يأمر حبجز من يرى أبعاده منـهم                  

 ىف شأن جوازات الـسفر وإقامـة األجانـب          ١٩٥٢ لسنة   ٧٤ؤقتا بالتطبيق ألحكام املرسوم بقانون رقم       م
  .والقوانني املعدلة له ، ويعاملون املعاملة اليت يقررها وزير الداخلية 

   " :٩٥" مادة 
  . تظل السجون املركزية خاضعة للنظام املقرر ا حاليا إىل أن يتم إحلاقها مبصلحة السجون 

   " :٩٦" مادة 
   . ١٩٥٠ لسنة ١٥٠يلغي الباب الرابع من الكتاب الرابع الصادر به قانون اإلجراءات اجلنائية رقم 

  
   " :٩٧" مادة 

 بالئحة السجون والقوانني املعدلة له  ، واملرسوم بقانون رقـم            ١٩٤٩ لسنة   ١٨٠يلغي املرسوم بقانون رقم     
  ١٩٥٤ لسنة ٦٣٦بقانون رقم ئم الصحافة املعدل   بشأن احملكوم عليهم ىف جرا١٩٣٦ لسنة ٢١

  
                                                 

  " .١٩٦٨ لسنة ٥٧" مضافة بالقرار رقم  ١
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   " :٩٨" مادة 
  .ينشر هذه القرار ىف اجلريدة الرمسيـة ويكـون لـه قـوة القـانون ويعمـل بـه مـن تـاريخ نـشره                          

يبصم هذه القرار خبتام الدولة وينفذ كقانون مـن قوانينـها           .    ولوزير الداخلية إصدار الالئحة الداخلية له       
   ) . . . ١٩٥٦ نوفمرب  ٢٩ ( ١٣٧٦ ربيع الثاين  سنة ٢٦ورية ىف صدر برئاسة اجلمه

  
  

  ال عبد الناصر مج
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    بالالئحة الداخلية للسجون١٩٦١ لسنة ٧٩قرار وزارة الداخلية رقم 
  ١  نائب رئيس اجلمهورية ووزير الداخلية

  
  

  .ون م  ىف شأن تنظيم السج١٩٥٦  لسنة ٣٩٦بعد االطالع على القانون رقم 
  . . .وبعد موافقة وزير العــــدل 

  .وبناء على ما ارتآه جملس  الدولـــة 
  

  قــــرر
   " : ١" مادة 

  .تنشر الالئحة الداخلية املرافقة ىف اجلريدة الرمسية 
  

   " :٢" مادة 
  .مصلحة السجون تنفيذ هذا القرار على مدير عام 

١  
  تشغيـــل المسجــون

   " :١" مادة 
حمكوم عليه باألشغال الشاقة أو السجن أو احلبس مع الشغل ىف خدمات السجن الداخلية أو               جيب تشغيل كل    

غريها ما مل يأمر طبيب السجن بغري ذلك ويثبت بكشف أحوال وتذكرة املسجون العمل الذي يعني لالشتغال                 
  . به 
  

   " :٢" مادة 
تعلقة بتنظيف غرفهم ، وجيوز إعفاؤهم من       يكلف احملكوم عليه باحلبس البسيط واحملبوس احتياطيا باألعمال امل        

ذلك ألسباب إدارية أو صحية تدون بسجل املسجون وجيوز تشغيلهم داخل السجن يف غري تلك األعمال إذا                 
رغبوا يف ذلك مع اخذ قرار كتايب منهم بذلك ، يكون هلم حق يف اختيار نوع العمل الذي يباشرونه يف حدود                     

  .نظام السجن  

   " :٣" مادة 
  .ذا كان احملكوم عليه ذا مهارة فنية يف إحدى الصناعات يشتغل ا أو بأية حرفة أخرى متت بصلة إليها إ

                                                 
 ٢٨/١٢/١٩٦١ ملحق في ١٠٢الوقائع العدد   ١
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  .ياطيا فيجوز  السماح له مبزاولة مهنته حلسابه تأما احملبوس اح

   " : ٤" مادة 
  .ال يشتغل احملكوم عليهن إال داخل السجن يف الشغال اليت تتفق وطبيعة املرأة 

  : " ٥" مادة 
  .ال جيوز تشغيل املسجونني  املرضي أو املصابني بأمراض عقلية معدية 

   " :٦" مادة 
جيب فحص مجيع املسجونني الذين يشتغلون يف جتهيز املواد الغذائية ونقلها وتوزيعها للتأكد من خلوهم مـن                 

  .األمراض وتثبت نتيجة الفحص يف تذكرة املسجونني وكشف أحواله أوامر التنفيذ 

   " :٧ "مادة 
ال جيوز تشغيل املسجونني املعينني ألعمال النظافة يف أي عمل يتصل بغذاء املسجونني أو ميـاه الـشرب أو                   

  .األدوات اخلاصة بذلك 
  

٢  
  أجور المسجونين

   " :٨" مادة 
  ١.حتدد األعمال اليت يكلف ا املسجونني ويستحق عنها أجرا بقرار من مدير مصلحة السجون 

  

   " :٩" مادة 
شكل يف كل سجن بقرار من مدير مصلحة السجون جلنة برئاسة مدير أو مأمور السجن أو من ينيبـه مـن                     ي

ضباط السجن ، وعضوية طبيب وأخصائي اجتماعي ومهندس أو مشرف فين ، وجيوز أن يضم إىل اللجنة من                  
تـه واسـتعداده    يري االستعانة خبربم وختتص اللجنة بتحديد العمل الذي يناسب كل مسجون مبراعاة خرب            

ــها    ــن اجل ــب م ــيت عوق ــة ال ــوع اجلرمي ــة ون ــصحية واالجتماعي ــه ال ــه وحالت ــه وقدرت   وميول
  ٢ .ومدة العقوبة 

   " : ١٠" مادة 
  .ملغــــــــاة 

  

   " : ١١" مادة  
                                                 

 ىف  ٨٣ واملنـشور ىف الوقـائع العـدد         ١٩٧٩ فرباير سـنة     ٢٦م ، الصادر ىف     ١٩٧٩ لسنة   ٤٨٧ معدلة بقرار وزير الداخلية رقم         ) ٢ ،   ١(  ١

٩/٤/١٩٧٩ .   
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حيدد اجر املسجون عن عمله اليومي مبائة مليم وجيوز ملدير مصلحة السجون بناء علي طلب مدير أو مـأمور                   
صية من اللجنة املشار إليها يف املادة التاسعة أن يقرر منح املسجون أجرا علي مقابل قيامه بأعمال                 السجن وبتو 

  ١ .فنية ممتازة أو حتقيقه حجم إنتاج اكرب 
  

   " : ١٢" مادة 
جيوز أن جيمع املسجون بني األجر املقرر  له و أي اجر أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف ا داخل الـسجن                      

  ٢. أو عن طريقه
وال يصرف للمسجون اجر عن األيام اليت ال يؤدي فيها عمال وال عن األيام اليت يقل فيها إنتاجه عن معـدل                     

  .اإلنتاج املقرر 
  ويصرف للمسجون اجر مبا ال جياوز سبعة أيام يف الشهر الواحد إثناء عالجه من إصابة أو مرض بسبب العمل 

  

   " :١٣" مادة 
 القائمني بالعمل والزائرين علي حاجته ميت تساوت املهارات إال إذا دعت حاجة             جيري التناوب بني املسجونني   

  ٢ .ني من ذوي املهارة الفنية اخلاصةالعمل إىل االستعانة مبسجونني معين
  

   " : ١٤" مادة 
  :جيوز للمسجون أن يتصرف يف نصف األجر املستحق له يف األغراض اآلتية 

  .اف املسموح بيعها يف السجن  احلصول علي ما حيتاجه من األصن–أ 
  . مساعدة أسرته –ب 

  .أما باقي ما يستحقه من اجر فيصرف له عند اإلفراج عنه 
وإذا رغب املسجون يف جتاوز النسبة املسموح له بالتصرف فيها يعرض األمر علي مدير أو مـأمور الـسجن                   

  .ليأمر مبا يراه وفقا لظروف كل حالة 
  

٣  
  تثقيف المسجونين

   " :١٥" مادة 

                                                 
  " .١٩٧٩ لسنة ٤٨٧" ار من وزير الداخلية رقم معدلتان بقر)   ٢ ، ١(  ١
 – والمنشور بالوقائع الرسمية ١٣/٧/١٩٧٠ الصادر في ١٩٧٠ لسنة ١٣١٨" معدلة بقرار من وزير الداخلية رقم    ٢

  .٢٨/٧/١٩٧٠ في ١٦٩العدد 
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واحملبوسـني  "   مـن القـانون   ٣٠عدا املنصوص عليهم يف الفقرة األخرية من املادة    " جيوز للمحكوم عليهم    
احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الكتب والصحف واالت املصرح بتـداوهلا لإلطـالع                

  .عليها ىف أوقات فراغهم 
ملسجونون من كتب وصحف وجمالت وال تسلمها هلـم إال          وعلى إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره ا        

بعد التأكد من خلوها مما خيالف النظام أو يثري الشعور أو احلواس أو خيل باألمن والعقيدة والتوقيع عليها مبـا                    
فإذا كانت مما خيطر طبعة ونشره ختطـر اجلهـات املختـصة            .    يفيد ذلك وختمها خبامت الليمان أو السجن        

  .ون ومصلحة السج
  

   " :١٦" مادة 
خيصص لكل مسجون سجل يتضمن حبثا شامال عن حالته من النواحي االجتماعية والنفسية وما يطرأ عليه من                 

ويسجل هذا البحث وكذا أحباث التتبع ىف استمارات خاصة مع مراعاة االحتفاظ بسرية             .   حتسن أو انتكاس    
  .هذه األحباث سرية تامة 

  

   " :١٧" مادة 
سة اخلدمة االجتماعية بالسجن أقدم األخصائيني االجتماعيني به ويكون مسئوال عن تنسيق العمـل              يتوىل رئا 

االجتماعي واإلشراف عليه ،  وكذلك تدريب طلبة وطالبات املعاهد والكليات الـذين تـصرح مـصلحة                 
ـ                   ل السجون بتدريبهم  ،  كما جيوز قيامه ببعض أعمال األخصائي االجتماعي على حـسب مـصلحة العم

  . بالسجن وطبيعته 
  

   " :١٨" مادة 
   -: يقسم العمل بني األخصائيني االجتماعيني ىف السجن على النحو اآلتــي 

  . أخصائي اجتماعي أو أكثر لبحث احلاالت )  أ  (  
  . أخصائي اجتماعي للعمل مع اجلماعات )  ب ( 
  .يئات واملؤسسات املختلفة أخصائي اجتماعي للرعاية اخلارجية عن طريق االتصال باهل)  ج  ( 

   " :١٩" مادة 
  يقسم املسجونون على األخصائيني االجتماعيني املكلفني ببحـث احلـاالت حبيـث خيـتص كـل منـهم                  

  . جمموعة معينة 

   " :٢٠" مادة 
   -: خيتص األخصائي النفسي بالسجن مبا يأيت 

  .دراسة شخصية املسجون دراسة كاملة  )  ١( 
  .دراته املختلفة قياس ذكاؤه وق )  ٢( 
  .معرفة ميوله واجتاهاته والكشف عن النواحي االنفعالية واملزاجية عنده  )  ٣( 
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  . رسم سياسة خلطة املعاملة والعالج والتوجيه مبا فيها التوجيه للناحية املهنية اليت يصلح هلا املسجون  )  ٤( 
  

   " :٢١" مادة 
جن مبا ميكنه من أداء رسالته على الوجه األكمل واملـشاركة           جيب أن يكون الواعظ ملما بالنظم القائمة بالس       

  . الروحية والفكرية مع أداء السجن ىف معاجلة نفوس الرتالء 
  

   " :٢٢" مادة 
  .على الواعظ أن يزور كل مسجون يغلب عليه الشذوذ وعدم االستقامة باذال جهده ىف إصالحه وذيبه

  

   " :٢٣" مادة 
لوعظ إىل جمموعات حبيث تستمع كل جمموعة إىل الواعظ مرة علـى األقـل ىف               يقسم املسجونون ىف دروس ا    

  .األسبوع 
  

  
٤  

  عـــالج المسجونيــن
  

  .الطبيب والصيديل :  الفرع األول 
   " :٢٤" مادة 

طبيب السجن مسئول عن اإلجراءات الصحية اليت تكفل سالمة صحة املسجونني وعلى األخص وقايتهم من               
راقبة صالحية األغذية واملالبس واملفروشات املخصصة للمسجونني وكفايتها ومالحظـة          األمراض الوبائية وم  

  . نظافة الورش وعنابر النوم ومجيع أمكنة السجن 

   " :٢٥" مادة 
إذا تغيب طبيب السجن خيطر مدير السجن أو مأموره مصلحة السجون الختاذ الالزم حنو ندب أحد  أطبـاء                   

بدله وجيوز له استدعاء طبيب وزارة الصحة مباشرة ىف األحوال املستعجلة على            وزارة الصحة للقيام باألعمال     
  . أن يبلغ ذلك إىل مصلحة السجون 

   " :٢٦" مادة 
جيب على طبيب السجن أن يتفقده مرة على األقل يوميا وال يكلف باحلضور إىل السجون ىف أيام العطـالت                   

  . الرمسية إال ىف احلاالت الطارئة املستعجلة 
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   " :٢٧" دة ما
جيب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن ، على أال يتأخر ذلك عن صباح اليـوم                    
التايل وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به ، كما جيب عليه عيادة املسجونني املرضي يوميا                  

شفي السجن  ،  كما جيب عليه أن يزور كل     وعيادة كل مسجون يشكوا املرض ، ويأمر بنقل املريض إىل مست          
مسجون حمبوس انفراديا يوميا وأن يعود كل مسجون من غري هؤالء مرة ىف األسبوع على األقل ليقف علـى                   

  . حالته من حيث الصحة والنظافة 

   " :٢٨" مادة 
صابات اليت ـم    جيب على الطبيب أن يدون بنفسه البيانات اخلاصة بأعمار املسجونني وحالتهم الصحية واإل            

  .والعاهات واألمراض املصابني ا والعمل الالئق 

   " :٢٩" مادة 
جيب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن أو مأموره رأيه كتابة ىف شأن طلب عزل أي مسجون يرى أنه مصاب                    

ملنع انتشار  بأي مرض معد أو يشتبه ىف أنه مصاب ذا املرض ، وعليه أن يتخذ االحتياطات الصحية والوقائية                  
  . أي مرض بني املسجونني 

   " :٣٠" مادة 
 السجن ضد اجلدري والتيفود وتطعيم املستخدمني من وقت         إيداعهمجيب على الطبيب تطعيم املسجونني عند       

  . آلخر ضد اجلدري 

   " :٣١" مادة 
النفرادي أو ىف   إذ تبني للطبيب أن هناك ضررا على صحة أي مسجون من جراء املدة اليت يقضيها ىف احلبس ا                 

العمل أو من جراء نوع العمل ذاته وجب عليه مدير السجن أو مأموره كتابة مبا يشري به من وسائل لدرء هذه               
  . الضرر وعلى املدير أو املأمور تنفيذ ما يشري به الطبيب 

   " :٣٢" مادة 
  ١ .ملغـــــــــاة

   " :٣٣" مادة 
 به طبيب السجن فيما خيـتص بتعـديل معاملـة أو غـذاء              جيب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشري        

وإذا مل يرد مدير السجن أو مأموره املوافقة على التوصيات اليت           .    املسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية       

                                                 
 وكان نصها – ٢٠٠٢  فبراير١٤ – ٣٩ العدد– الجريدة الرسمية – ٢٠٠٢ لسنة ٦٦٨ملغاة بقرار وزير الداخلية رقم  ١

يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل تنفيذ عقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحية تتحمل ((قبل اإللغاء  

هذه العقوبة ،  وعليه أن يحضر تنفيذها وله أن يوقف استمرار التنفيذ إذا تبين له خطورته وعليه أن يراعى أن آلة الجلد 

 )).نوطريقة الجلد قانونيتا
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يشري ا الطبيب خيطر مصلحة السجون بذلك ىف احلال ويرسل هلا صورة من هذه التوصـيات ومالحظاتـه                  
  . عليها 

  

   " :٣٤" مادة 
جيب على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أمساء املسجونني الذين بلغوا سن الستني لعرضهم على مدير القـسم                  

  .الطيب للسجون العتماد تقدير سنهم توطئة لنقلهم سجن عمومي 
  

   " :٣٥" مادة 
ن أو شاهد   حيرر الطبيب تقريرا طبيا عن إصابة أي مسجون سواء عرض عليه املسجون عن طريق إدارة السج               

  . اإلصابة بنفسه ىف العيادة أو إثناء مروره على املسجونني 

   " :٣٦" مادة 
جيب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إىل سجن آخر ، وال يتم النقل قبل إقرار الطبيـب                     

 املناسـبة   خبلو املسجون من كل مرض حيول دون نقله أو يعرض حالته للخطر ، وعليه أن يشري بوسيلة النقل                 
  . إذا استدعى األمر ذلك 

   " :٣٧" مادة 
إذا مل تتوافر أسباب عالج مسجون مبستشفي السجن ورأي طبيب السجن ضرورة عالج املسجون مبستشفي               
خارجي وجب قبل نقل املسجون عرض األمر على الطبيب الشرعي لفحص املوضوع باالحتاد مـع طبيـب                 

  .ية مبصلحة السجون لتقرير ما تراه السجن وترفع النتيجة إىل اإلدارة الطب
أما ىف احلاالت الطارئة أو املستعجلة فلطبيب السجن أن يتخذ ما يراه ضروريا للمحافظة على صحة املسجون                 

وإذا رأي الطبيب أن    .   مع موافاة املصلحة بتقرير طيب عاجل منه ومن الطبيب الشرعي مبا أختذ من إجراءات               
 طبيب أخصائي وجب عليه استئذان مصلحة السجون ىف ذلك ويؤخذ اإلذن            حالة املريض تستوجب أخذ رأي    

تليفونيا ىف احلاالت املستعجلة ولطبيب السجن  أن يأمر بقبول األدوية اليت ترد للمسجون مـن اخلـارج إذا                   
  . رأي ضرورة صحية لذلك 

   " :٣٨" مادة 
مر بإرساله إىل إحـدى املستـشفيات       جيب على الطبيب الكشف على املسجون قبل اإلفراج عنه وعليه أن يأ           

اخلارجية إذا رأي أنه حاجة إىل عالج باملستشفي ما مل يتسلمه أحد من ذويه أو أصدقائه فإذا اشتبه الطبيب ىف                    
  . إصابة املفرج عنه مبرض وبائي أو معدي وجب عليه إرساله إىل أقرب معد ذلك 

   " :٣٩" مادة 
سجن اخلارجني عن اهليئة كالـسجانني واملمرضـني وعلـى          جيب على الطبيب أن يكشف على مستخدمي ال       

  . العمال و األسطوات والعساكر مرة ىف كل شهر ملنع وصول األمراض إىل املسجونني عن طريقهم 
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   " :٤٠" مادة 
ــو      ــصيديل وه ــة إىل ال ــة واألدوات اجلراحي ــة واآلالت الطبي ــناف األدوي ــع أص ــد جبمي   يعه

  .مسئول عن حفظها وصيانتها 

   " :٤١" مادة 
  جيب على الصيديل إعداد مـا يـأمر بـه طبيـب الـسجن مـن األدويـة وعلـى أن يفحـص عينـة                         

  .           اللنب املورد إىل السجن 

  
  

   " :٤٢" مادة 
  . ال يصرف الصيديل أي دواء من األدوية إال بناء على أمر مكتوب من طبيب السجن 

   " :٤٣" مادة 
ما يصرفه من األدوية واآلالت  ، واألدوات اجلراحية وحيرر استمارات           يقيد الصيديل بدفتر خاص ما يتسلمه و      

  . طلب األدوية حسب تعليمات الطبيب ويؤدى األعمال الكتابية اخلاصة بكل ذلك 

   " :٤٤" مادة 
  . يقوم الطبيب بتأديـة أعمـال الـصيديل عنـد غيابـه أو ىف الـسجون الـيت لـيس فيهـا صـيديل                         

  .الصحيــة اإلجراءات :  الفرع الثاني  
  

   " :٤٥" مادة 
جيب قص شعر املسجون واستحمامه باملاء الساخن والصابون عند إيداعه السجن وخالل مدة إيداعه فيه ما مل                 

  . يقر طبيا أو إداريا غري ذلك 

   " :٤٦" مادة 
خرين اآلال خيتلط خالهلا باملسجونني     ))  أيام   ١٠(( عند قبول مسجون بالسجن يوضع االختبار الصحي مدة         

،  مث ينقل بعدها إىل القسم املخصص له بالسجن ما مل ير الطبيب غري ذلك ويستثين                 وال يؤدى عمال وال يزار    
من ذلك املسجونني املنقولني من السجون العمومية والليمانات إذا كانوا قد أمضوا فيها مدة االختبار الصحي                

 .  

   " :٤٧" مادة 
دارة الطبية مبصلحة السجون ومفتش صحة اجلهة عنـد إصـابة           جيب على مدير أو مأمور السجن إخطار اإل       
وإذا كان املصاب منقوال من سجن آخـر يـذكر ىف اإلخطـار             . مسجون مبرض معدي أو االشتباه ىف ذلك        

  . لطبية يوما إىل أن تنتهي اإلصابةويستمر إخطار اإلدارة ا
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   " :٤٨" مادة 
  املسجونون املوجودون فيها واملخالطون والواردون       تطهر الغرف اليت حصلت ا إصابة مبرض معدي ويوضع        

  . من جهة موبوءة حتت احلجر الصحي املدة املقررة لذلك طبياً 

   " :٤٩" مادة 
يعزل املسجونون املصابون بأمراض معدية عن باقي املسجونني وتوضع عالمات مميـزة علـى مجيـع األواين                 

  . واملفروشات املخصصة هلم 

  

  .ملسجونون املصابون بأمراض عقليــة ا:  الفرع الثالث  
   " :٥٠" مادة 

إذا أصيب أحد احملبوسني احتياطيا أو احملكوم عليهم الذين قرروا استئناف األحكام الصادرة ضدهم خبلـل ىف                 
قواه العقلية أو اشتبه ىف أصابته مبرض عقلي ختطر النيابة املختصة ويبقي بالسجن حتت تـصرفها وإذا طلبـت         

  . ستشفي أرسل إليها بكتاب النيابة نقله إىل امل

   " :٥١" مادة 
عند إيداع مسجونة مستشفي األمراض العقلية ال يرسل معها طفلها بل يسلم إىل أبيه أو أحد أقاربه  ، فـإذا                     

  . تعذر ذلك يرسل إىل أحد املالجئ بواسطة حمافظ اجلهة 

   " :٥٢" مادة 
  .من مرض عقلي معاملة مناسبة حلالته يعامل املسجون الذي يعاد إىل السجن بعد شفائه 

  

  .املسجونون املصابون باجلذام :  الفرع الرابـع 
   " :٥٣" مادة 

إذا اشتبه طبيب السجن ىف إصابة مسجون باجلذام حيرر بذلك تقريرا طبيا يرسله إىل اإلدارة الطبية باملـصلحة           
  . مع كشف مبالحظاته 

   " :٥٤" مادة 
 إدارة عنرب السجون امللحق ا ويعني مدير عام الـسجون حراسـة املـسجونني               تتوىل إدارة مستعمرة اجلذام   

  . املودعني ا 

   " :٥٥" مادة 
  تقوم إدارة املـستعمرة بعـالج املـسجونني علـى حـسب نظامهـا مبـا ىف ذلـك صـرف األدويـة                       

  .والتمريض ارا وليالً 
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   " :٥٦" مادة 
 عنرب السجون مبستعمرة اجلذام خـصما علـى حـساب           يصرف الغذاء الالزم للمسجونني الذين ينقلون إىل      

أمـا اجلـزاءات والزيـارات      .   مصلحة السجون وتصرف املفروشات واملالبس هلم من مصلحة السجون          
  .واملراسلة وغري ذلك مما يتصل مبعاملة املسجونني فيتبع ىف ذلك النظام املقرر ىف السجون 

   " :٥٧" مادة 
 العمل ىف األعمال اليت تتناسب وحالتهم الصحية طبقـا ملـا تقـرره إدارة               يشتغل املسجونون القادرون على   

  . املستعمرة 

  .الوفــــاة :  الفرع اخلامس 
   " :٥٨" مادة 

تسلم جثة املتوىف لذويه إذا حضروا لتسلمها مع السماح هلم برؤيتها إذا رغبوا ىف ذلك ، وإذا اقتضى األمـر                    
ات صحية تتوالها إدارة السجن علـى نفقـة احلكومـة وتـشمل             نقل جثة املسجون إىل بلده تتخذ إجراء      

اإلجراءات الصحية املشار إليها أجر الطبيب ومثن األدوية واألدوات الالزمة للتحنيط والصندوق ، وأما النقل               
فيكون على نفقة ذويه  ، مع مراعاة اإلجراءات الصحية وال تتخذ هذه اإلجراءات الصحية إذا كانت اجلهـة   

ن ا اجلثة ال تزيد املدة الالزمة للوصول إليها على مثاين ساعات صيفا وعشرة شتاء ، وكان النقـل                   اليت ستدف 
  .من وقت الوفاة ))  ساعة ٢٤(( ىف خالل السكة احلديد بشرط أن يتم الدفن بغري طريق 

   " :٥٩" مادة 
 السجن شهادة الوفاة ويقدمها     إذا رغب أقارب املتوىف ىف دفن اجلثة ىف مقربة غري مقربة السجن ، حيرر طبيب              

السجن إىل مكتب الصحة الذي يقع السجن ىف دائرته للحصول على تصريح للدفن ، ويـذكر بالتـصريح                  
املقربة اليت حيصل فيها الدفن  ، وال تسلم اجلثة ألهل املتوىف إال مصحوبة ذا التصريح وال يصرح مطلقا بنقل                    

  . ب أن تدفن ىف مقربة اجلهة اليت حصلت فيها الوفاة جثث املتوفني بأمراض معدية ألي جهة بل جي

٥  
  الزيـــارة والمراسلــة

   " :٦٠" مادة 
للمحكوم عليه باحلبس البسيط واحملبوسني احتياطيا احلق ىف التراسل ىف أي وقت ولذويهم أن يزوروهم مـرة                 

ية ما مل متنع النيابة العامـة أو        واحدة كل أسبوع ىف أي يوم من أيام األسبوع عدا أيام اجلمع والعطالت الرمس             
  .  من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٤١قاضي التحقيق ذلك بالنسبة إىل احملبوسني احتياطيا طبقا للمادة 

   " :٦١" مادة 
على مدير السجن أو املأمور أن يطلع على كل ورقة ترد إىل املسجون أو يرغب املسجون ىف إرساهلا ، وذلك                    

ويصرح جلميع املـسجونني    .    ملسجون وحماميه من مكاتبات ىف شأن القضية املتهم فيها          عدا ما يتبادل بني ا    
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بتسليم ما يرد إليهم من خطابات إال إذا رأي مدير السجن أو املأمور أا تتضمن ما يثري الشبهة أو خيل باألمن                     
 .  

   " :٦٢" مادة 
املستحقة له ، وال تؤثر اخلطابات اليت حيررها        ال يسقط ورود خطاب للمسجون والرد عليه ىف الزيارة العادية           

املسجون ألهله أو ألصدقائه بطلب نقود لشراء مالبس داخلية أو ما شابه ذلك ىف مواعيد املراسلة العاديـة                  
  . املستحقة له 

   " :٦٣" مادة 
 كـذلك أن    ملدير أو مأمور السجن إبالغ املسجون ىف أي وقت أي أمر ذي أمهية يتعلق باملسجون ، وجيوز له                 

يسمح للمسجون بإرسال برقية على نفقته إذا رأى ضرورة لذلك بعد إطالعه على أصل الربقيـة واعتمـاد                  
  . إرساهلا

   " :٦٤" مادة 
لكل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية احلق ىف إرسال خطابني شهريا اعتبارا من تاريخ تنفيذ العقوبة وملدير أو                  

يح بإرسال أكثر من خطابني شهريا ،  كما يكون للمحكوم عليـه حـق               مأمور السجن عند االقتضاء التصر    
  . استالم مجيع ما يرد له من خطابات 

ويصرح لذوي احملكوم عليه بزيارته بعد انقضاء شهر من تاريخ تنفيذ العقوبة ، وذلك مرة كل شهر مـيالدي                   
  ١ .ال تتم بانتهاء كل شهر اليت  من تاريخ أول زيارة ما دام سلوكه حسنا ، ويسقط احلق ىف الزيارات

   " :٦٥" مادة 
  .جيب قيد الزيارات واخلطابات اليت ترد للمسجونني أو ترسل منهم بدوسيه املسجون 

   " :٦٦" مادة 
للمسجون عند نقله إىل سجن ىف بلد آخر احلق ىف التراسل ولذويه أن يزوروه مرة واحد قبل أو بعد نقله ولو                     

يارة العادية املستحقة له ،  وال حتسب هذه الزيارة واملراسـلة مـن الزيـارات أو                مل حيل ميعاد املراسلة أو الز     
ويستثين من ذلك املسجون املنقول إىل سجن آخـر لـصاحل الـضبط أو              .    املراسالت املقررة للمسجون    

  . املسجون اازي بالنقل إىل الليمان 

   " :٦٧" مادة 
  . الالزمة لكتابة خطابام تصرف إدارة السجن للمسجونني الورق واألدوات

  

   " :٦٨" مادة 
ال يصرح ألي شخص بدخول السجن لزيارة أو مقابلة مسجون إال بعد أن يبني امسه وعالقتـه باملـسجون                   

  .وموافقة املسجون على هذه الزيارة أو املقابلة 

                                                 
  .١٦/٩/١٩٧٣ في ٢١٠ العدد – م المنشور بالوقائع الرسمية ١٩٧٣ لسنة ١٥٨٢" معدلة بقرار من وزير الداخلية رقم  ١
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   " :٦٩" مادة 
علق به من إجراءات علـى حـسب        احملكوم عليهم الذين يرغبون أو ترغب زوجام ىف إثبات الطالق وما يت           

األصول الشرعية يسمح هلم بذلك بعد التأكد من قبول الطرفني الطالق وتتم اإلجراءات حبـضور الـزوجني     
  . وأحد ضباط السجن ويثبت ذلك كله بدوسيه املسجون 

   " :٧٠" مادة 
اء زيارة املسجونني   تتم زيارة املسجون ىف املكان املخصص لذلك ىف السجن حبضور أحد مستخدمي السجن أثن             

أما الزيارة اخلاصة فتتم ىف مكاتب أحد ضـباط الـسجن           .    وإحدى املستخدمات أثناء زيارة املسجونات      
  . وحبضوره أو من ينوب عنه مع عدم اإلخالل حبق حمامي املسجون ىف مقابلته على انفراد 

   " :٧١" مادة 
 من القانون فيجـوز أن      ٤٠اليت يصرح ا بالتطبيق للمادة      مدة الزيارة العادية ربع ساعة ، أما الزيارة اخلاصة          

تزيد على هذه املدة على أال جتاوز نصف ساعة ، وجيوز ملدير السجن أو املأمور إطالة املدة إذا دعت لـذلك                     
  . ضرورة 

   " :٧٢" مادة 
 إال مبوافقة مدير أو     ال جيوز ىف الزيارة العادية أن يزيد عدد الزائرين للمسجون ىف املرة الواحدة على شخصني              

مأمور السجن بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك ، وىف هذه احلالة ال جيوز أن تزيد عـدد الزائـرين                     
  .على أربعة أشخاص وال يسرى هذا القيد على احملبوسني احتياطيا 

ل يتجاوز عمن   وىف مجيع األحوا  .  وجيب إثبات الضرورة اليت اقتضت زيادة عدد الزائرين ىف سجل املسجون            
  ١. يرافق الزائرين من األطفال أو األوالد الذين ال تزيد أعمارهم على اثنيت عشرة سنة

   " :٧٣" مادة 
تتم الزيارة العادية ىف السجون من الساعة التاسعة صباحا حىت الساعة الثانية عشرة ظهـرا ىف مجيـع أيـام                    

ذين يعملون باجلبل ومزرعة طره وكـذلك امللحقـني         وبالنسبة إىل املسجونني ال   .   األسبوع عدا يوم اجلمعة     
  ٢. فتكون زيارم أيام اجلمع فقط باملدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر

وال يسمح بالزيارة العادية ىف العطالت الرمسية عدا أول وثاين أيام عيد الفطر واألضحى ، فيسمح فيهما ملـن                   
  .يستحقها 

   " :٧٤" مادة 

                                                 
  .م  ١١/٥/١٩٧٧ فى ١١٠ منشور بالوقائع ١٩٧٧ لسنة ٩٨٩معدلة بقرار وزير الداخلية رقم  ١
 فى ٨٣م منشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩٧٨ لسنة ٣٥٠ معدلة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٣الفقرة الثانية من المادة   ٢

 م٩/٤/١٩٧٨
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رة أبناء طائفته من املسجونني ىف كل عيد من أعيادهم ويسمح هلم بتناول القربـان               يسمح لقسيس واحد بزيا   
ويصرح لإلسرائيليني ىف أعيادهم بتناول أطعمة الكاشري اليت ترد إليهم من احلاخاخمانـة             .    الذي حيضره هلم    

  . وتسلم إليهم ىف أوانيها اخلاصة كما تقتضيه شريعتهم 

   " :٧٥" مادة 
مأمور السجن أن يسمح للمسجونني ىف سجن واحد بزيارة بعضهم ىف احلدود املقررة للزيـارة               جيوز ملدير أو    

العادية وتتم الزيارة مبكتب املساعد وحبضوره ، وال جيوز السماح بزيارة أحد املسجونني بإحدى املـسجونات                
مـع املـسجونة    إال إذا كانت زوجته أو حمرما له ،  وتتم هذه الزيارة حبضور إحدى مستخدمات الـسجن                  

ومساعد السجن مع املسجون ،  وملدير عام السجون أن يسمح للمسجونني بزيارة ذويهم املودعني ىف سجن                 
  . آخر إذا دعت إىل ذلك ضرورة 

   " :٧٦" مادة 
تتم زيارة املسجونني املرضى املودعني مستشفي الليمان أو السجن ىف حمل الزيارة العادية مىت كانت حالتـهم                 

االنتقال إليها فإذا قرر طبيب السجن أن حالتهم ال تسمح بذلك ،  تتم  الزيارة باملستشفي حبضور                  تسمح هلم ب  
  . رئيس املمرضني وبعد اختاذ اإلجراءات الصحية قبل الزائرين 

   " :٧٧" مادة 
  .ال تؤخر الزيارة اخلاصة ميعاد الزيارة العادية املستحقة للمسجون 

   " :٧٨" مادة 
من قانون العقوبات إلدارة أشغال احملكوم عليه أو الوكيل الرمسي           " ٢٥"  بالتطبيق للمادة    يصرح للقيم املعني  

   .للمحاسبةللمسجون بزيارته زيارة خاصة 

   " :٧٩" مادة 
ال يصرح بالزيارة أثناء وقفها ألسباب صحية إال مبوافقة مدير عام السجون مع اختاذ اإلجـراءات الـصحية                  

  . املناسبة قبل الزائرين

   " :٨٠" مادة 
إذا كان للمسجونة طفل مودع أحد املالجئ وجب تيسري رؤيتها إياه بإحضاره إىل السجن مرتني ىف الـشهر                  
على األكثر مىت طلبت املسجونة ذلك ومل يكن هناك مانع صحي ، وتتم الزيارة ىف غري املكان املعد للزيـارة                    

 ساعة وال متنع هذه الزيارة ألي سـبب يتعلـق           العادية حبضور إحدى موظفات السجن وملدة ال جتاوز نصف        
وال حتول الزيارات املذكورة دون الزيارات املستحقة مبقتضى هذه الالئحـة  ،      .   بسلوك األم داخل السجن     

  . ومىت جاوز االبن الثانية عشرة سنة تتم الزيارة ىف املكان املخصص للزيارة العادية وىف مواعيدها 
  
  
  
  



 ٨٠

٦  
  تأديــب المسجــون

   " :٨١" مادة 
  ١. ملغـــــــــاة

   "  : ٨٢" مادة 
يكون مقر فرقة التأديب املخصوصة ىف الليمانات فقط ، وختصص الغرف الالزمة ليوضع فيها من توقيع عليهم                 

وىف حالة نقل أحد مسجوىن السجون لليمـان        .    هذه العقوبة من مسجوىن الليمانات أو مسجوىن السجون         
  . نفيذ عليه النظم املقررة ىف الليمانات لوضعه ذه الفرقة ت

  

٧  
  معاملــة المسجونيــن

   " :٨٣" مادة 
   -: يكون األثاث للمحبوسني احتياطيا املصرح هلم باإلقامة ىف غرفة مؤثثة  ،  كما يلـــي 

ا  صيف  مالية سرير  ،   بطانية صوف        ٢ كيس وسادة  ،        ٢سرير طراز املستشفي  ،  مرتبـة   ،  وسادة  ،                 
صاج مـدهون     شتاء  ،  حصرية ليف  ،  كرسي خشب  ،  محالة حديد وطشت صاج مدهون  وأبريق                     ٢،    

وصبانة  ،  وذلك ىف حالة عدم وجود حوض وحنفية بالغرفة  ،  منضدة  صغرية  ،  مرآة  إناء وطبق  مليـاه                            
  . من املعدن الشرب  ،  فرشة للشعر  ،  مشط  ،  شوكة  ،  معلقة  ،  كوب وقروانة وطبق صغري

   " :٨٤" مادة 
إذا زادت مدة بقاء احملكوم عليه ىف السجن على أربع سنوات متصلة وجب قبل اإلفراج عنه بالتطبيق ألحكام                  

  املشار إليه أو غري ذلك من النظم والقوانني           ١٩٥٦  لسنة    ٣٩٦ من القانون رقم       ٥٢و    )  أ   ( ٤٩املادتني  
  ٢ .مدا على سنتني ،  أن مير بفترة انتقال ال تزيد 

   " :٨٥" مادة 
   -: يتمتع احملكوم عليه ىف فترة االنتقال باملزايا اآلتيـــة 

نقله إىل السجن الكائن ىف دائرة حمافظته اليت يريد اإلقامة فيها بعد اإلفراج عنه أو إىل السجن متوسط                 )   ١( 
  .احلراسة 

  . جنه بقدر اإلمكان إحلاقه بعمل يتناسب وما كان يزاوله قبل س )   ٢( 
                                                 

 – ٢٠٠٢ فبراير سنة ١٤ فى – ٣٩ العدد – الجريدة الرسمية – ٢٠٠٢ لسنة ٦٦٨ملغاة بقرار وزير الداخلية رقم   ١

وصة مركب  سم وقطرها ب٤٨ طولها مالشحوتستعمل فى الجلد أداة عبارة عن يد مخروطة من (( وكان نصها قبل اإللغاء 

 سم، والباقي عبارة عن سبعة أفرع كل فرع ستة ٢٥بأحد طرفيها قطعة من سير جلد متصلة بحبل كتان مجدول بطول 

 )). ملم ، وتنفذ عقوبة الجلد بالضرب بهذه األداة بأعلى الظهر ٦ سم وسمكه ٥٠عقدة طويلة 
  .١٢/٥/١٩٧٤ في ١٠٥ العدد – الرسمية  م منشور بالجريدة١٩٧٤ لسنة ٧٦٥معدلة بقرار وزير الداخلية رقم   ٢



 ٨١

معاملته معاملة احملبوسني احتياطيا فيما خيتص بالزيارة واملراسلة وتتم الزيارة ىف مكتب أحد الـضباط                )   ٣( 
وحبضوره أو من ينوب عنه وتكون مدا نصف ساعة ما مل ير مدير السجن أو املأمور زيادا عن ذلك                   

 .  
 مرة كل ثالثة شهور ىف خالل السنة األوىل من فترة االنتقـال             السماح له بزيادة ذويه خارج السجن      )   ٤( 

مث مرة كل شهر ىف خالل الشهور التسع التالية مث مرة كل أسبوعني ىف خالل الشهور الثالث األخرية                  
  ساعة باإلضافة إىل مواعيد املسافة بشرط أال يكـون ىف            ٤٨، على أال تتجاوز مدة الزيارة الواحدة          

  .ن العام أو على شخصه ذلك خطر على األم
         وعلى املسجون أن حيدد من سيزوره وحمل إقامته وصلته به  ،  وعليه أن يعود إىل السجن قبل انقضاء                    
ميعاد الزيارة ،  فإذا تأخر بغري عذر مقبول جاز حرمانه من الزيارة التالية أو من هذه امليـزة علـى حـسب                       

  . األحوال 
كل مرة من مدخراته بالسجن مبلغ مناسب وكذلك ما يقابـل مـصروفات                      ويصرف للمسجون ىف    

ويكون سلوك املسجون خارج السجن وانتظامه ىف       .   االنتقال ذهابا وعودة من مقر السجن إىل مقر الزيارة          
.  م  املشار إليه على حالته       ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٥٢العودة حمل اعتبار عند تطبيق حكم املادة        

  ١. السجون شروط وأوضاع تنفيذ ذلك ع مدير مصلحة ويض
  
جيوز التصريح للمسجون بزيارة ذويه إذا دعت لذلك ظروف قهرية أو حالة ضرورة  ،  وال تزيـد                    )   ٥ ( 

  مـن    ٤ ساعة خالل مواعيد املسافة وتراعي ىف الزيارة سائر األحكام املقررة ىف البند                ٤٨مدة الزيارة على    
  ٢ .القرار هذا  من ٨٥املادة 

  

٨  
  راجـــــــــــاإلفــــ

  

   " :٨٦" مادة 
  ٣: جيوز بعد أخذ رأي جهات األمن املختصة اإلفراج حتت شرط عن  

احملكوم عليهم ىف اجلرائم املضرة بأمن احلكومة من الداخل واخلارج املنصوص عليها ىف البابني األول                )   ١( 
   . والثاين من الكتاب الثاين من قانون العقوبات

  احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أو السجن ىف جرائم القتـل العمـد املنـصوص عليهـا ىف املـادة                    )   ٢( 
من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه والسرقة           )   فقرة ثانية       ٣٣٤(  

  . وريب النقد وجرائم املخدرات 
                                                 

  .١٢/١٩٧٤ في ١٠٥ العدد – بالجريدة الرسمية ١٩٧٤ لسنة ٧٦٥بند رابعاً معدل بقرار وزير الداخلية رقم  ١
 ١٢/٥/١٩٧٤ في ١٠٥ العدد  –م، منشورة بالجريدة الرسمية ١٩٧٤ لسنة ٧٦٥مضافة بقرار وزير الداخلية رقم   ٢
  .٢٥/٤/١٩٧٨ في ٩٧ العدد –م منشور بالجريدة الرسمية  " ١٩٧٨" اخلية رقم معدلة بقرار وزير الد  ٣



 ٨٢

ــدرات )   ٣(  ــرائم املخ ــيهم ىف ج ــوم عل ــم  احملك ــبق احلك ــد س ــان ق ــبس إذا ك ــة احل    بعقوب
  .عليهم ىف جرائم مماثلة

   " : ٨٧" مادة 
  . ملغــــــــــاة 

   " : ٨٨" مادة 
  تصرف مالبس من قماش مناسب للمفرج عنهم الذين ليس هلم مالبـس أو لـيس ىف قـدرم احلـصول                    

   -: عليها كاآلتـــي 

  .ذاء مالبس داخلية وخارجية وح:  للرجــال   :أوالً  

  . مالبس داخلية وخارجية وغطاء رأس وحذاء :     للنســاء  :ثانياً  
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  قرار وزارة الداخلية
  م١٩٧١ لسنة ١٦٥٤رقم 

  • بالالئحة الداخلية للسجون املركزية
  

  :وزير الداخلية 
ــم    ــانون رق ــى الق ــالع عل ــد االط ــسنة ٣٩٦بع ــسجون  ١٩٥٦ ل ــيم ال ــأن تنظ   .م ىف ش

ــم   ــرار رقـ ــى القـ ــس٧٩وعلـ ــسجون  ١٩٦١نة  لـ ــة للـ ــة الداخليـ   .م بالالئحـ
  

  وعلى موافقة وزير العدل 
  وبناء على ما ارتآه جملس الدولة ، ، ،

  ــررق
  

ــة     " :١" مــادة  ــسجون املركزي ــأن ال ــة ىف ش ــة املرافق ــة الداخلي ــام الالئح ــل بأحك   .يعم

  . ه ينـشر هـذا القـرار ىف الوقـائع املـصرية  ،  ويعمـل بـه مـن تـاريخ نـشر                      " :٢" مادة 
  

  )) . م ١٩٧١ سبتمرب سنة ٢٠((  هـ ١٣٩١ رجب سنة ٣٠حتريرا ىف 
  

  ممدوح حممد سامل 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٤٥ العدد – ١٩٧٢ يونية سنة ٢٦الوقائع الرسمية في   •



 ٨٤

  )) الالئحة الداخلية للسجون املركزية (( 
١  

  قبول المسجونين واإلفراج عنهم
  

   " :١" مادة 
   -: يودع األشخاص اآليت ذكرهم ىف السجون املركزية 

الشغل أو باحلبس البسيط مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ومن يكون الباقي             احملكوم عليهم باحلبس مع     )   أ    (  
  .من عقوبتهم مدة ال تزيد على ثالثة أشهر ومل يكونوا مودعني من قبل ىف سجن عمومي 

  .من يكونوا حمال لإلكراه البدين تنفيذا ألحكام مالية )   ب ( 
  . يداعهم السجن املركزي احملبوسون احتياطيا إذا قررت النيابة العامة إ)   جـ (

ويستثين من هؤالء األشخاص كل ذات محل ىف شهرها السادس وكل والدة مل يبلغ طفلها سنتني من عمـره ،            
  . وجيب إيداع املسجونة ىف هذه احلالة ىف أقرب سجن عمومي 

   " : ٢" مادة 
 قانونا بـذلك ويكـون      ال جيوز إيداع أي شخص ىف سجن مركزي إال بأمر كتايب موقع من السلطة املختصة              

  . وال جيوز أن يبقي املسجون ىف السجن بعد املدة احملددة ذا األمر .     خمتوما خبامت شعار الدولة 

   " :٣" مادة 
جيب على مأمور السجن أو املوظف املختص عند قبول أي شخص ىف السجن أن يتسلم صـورة مـن أمـر                     

  . ألصل بعد التوقيع عليه باالستالم ملـن أحـضر املـسجون            اإليداع موقعا عليها ممن أصدر األمر ،  ويرد ا         
  .وخيصص ملف لكل مسجون حتفظ فيه صورة أمر اإليداع ومجيع األوراق املتعلقة بالسجون 

   " :٤" مادة 
جيب أن يقيد ملخص أمر اإليداع ىف السجل العام لقيد املسجونني ىف حضور من أحضر املسجون الذي عليه                  

  . انب البيانات اليت سجلت أن يوقع ىف السجل جب

   " :٥" مادة 
يفتش املسجون عند إيداعه السجن ويؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمـة وحتفـظ                    

  . لتسليمها إليه عند اإلفراج عنه ،  أو تسلم إىل من خيتاره إذا رغب ىف ذلك 

   " :٦" مادة 
سجونني داخل أحراز خمتومة خبامت مأمور السجن أو من ينوب عنه           حتفظ األشياء ذات القيمة اليت تؤخذ من امل       

  .ويثبت على كل حرز حمتوياته واسم املسجون وتاريخ عمل احلرز 



 ٨٥

  

   " :٧" مادة 
حيتفظ للمسجون مبالبسه اليت دخل ا السجن إال إذا كانت مضرة بالصحة فتعدم بناء على قرار من املـأمور                   

  . يب السجن ، ويسجل ذلك ىف سجل احلوادث أو من ينوب عنه بعد أخذ رأي طب
  

   " : ٨" مادة 
انـات  يقيد ما يؤخذ من املسجون وقت إيداعه السجن من نقود ومالبس وأشياء أخرى ىف سجل أمتعـة وأم                 

  .املسجونني باألوصاف الكافية

   " : ٩" مادة 
عقوبـة اسـتوفيت هـذه      إذا كان على املسجون التزامات مالية للحكومة مبقتضى احلكم الصادر عليـه بال            

االلتزامات مما يوجد معه من نقود فان مل تكف للوفاء ومل يف املسجون ذه االلتزامات بعد تكليفـه بـذلك                    
بيعت األشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء حبقوق احلكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عـدم                  

  .  باملطلوب من املسجون املضي ىف البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء
وإذا قل ما حصل من املسجون من نقود وما حصل من البيع عن مقدار االلتزامات املالية للحكومة احتفظ له                   

أما إذا تبقي له شئ بعد وفاة       .   وأضيف الباقي حلساب احلكومة     مببلغ ال يقل عن جنيه يقيد حلسابه باألمانات         
 باألمانات لإلنفاق منه عليه عند احلاجة ما مل يسلم بناء على طلبه إىل من               هذه االلتزامات فيقيد الباقي حلسابه    

  . خيتاره 

   " :١٠" مادة 
عند نقل مسجون إىل سجن آخر ترسل إىل هذا السجن مع حارس املسجون صورة أمر اإليداع املشار إليهـا                   

  . وكذلك مجيع األوراق والودائع اخلاصة باملسجون  " ٣" ىف املادة 

٢  
  المسجونين ومعاملتهمفئات 

   " :١١" مادة 
كما يودع ىف أمـاكن     .   يودع احملبوسون احتياطيا ىف أماكن منفصلة عن األماكن اليت يقيم فيها املسجونني             

  . منفصلة املسجونون الذين مل يبلغوا سن السابعة عشرة 
  

   " :١٢" مادة 
  ض الظــروف الــصحية أو للمحبوســني احتياطيــا احلــق ىف ارتــداء مالبــسهم اخلاصــة مــا مل تقــ

  . صاحل األمن بغري ذلك 



 ٨٦

  

   " :١٣" مادة 
  جيوز للمحبوسني احتياطيا إحضار ما يلزمهم مـن الغـذاء خـارج الـسجن فـإن مل يرغبـوا ىف ذلـك                      

  . صرف هلم الغذاء املقرر 

  

   " : ١٤" مادة 
بوسني احتياطيا من حيث املالبس     يعامل احملكوم عليهم باحلبس البسيط واملنفذ عليهم باإلكراه البدين معاملة احمل          

  . أما الغذاء فيصرف هلم دائما من السجن وال يسمح هلم بإحضار أغذية من اخلارج .  

  

   " :١٥" مادة 
خيرج املسجونون حتت احلراسة ىف طابور للرياضة نصف ساعة صباحا ومثلها بعد الظهر عدا أيام اجلمع واليوم                 

زادت العطلة عن يوم واحد فيسمح هلم باخلروج ىف طابور صباحي واحد            فإذا  .   األول من العطالت الرمسية     
  . ابتداء من اليوم التايل وذلك حتت احلراسة الكافية 

  
  

٣  
  تشغيل المسجونين

   " :١٦" مادة 
ال جيوز تشغيل احملبوسني احتياطيا واحملكوم عليهم باحلبس البسيط واملنفذ عليهم باإلكراه البدين إال إذا رغبوا                

  . ذلك ،  على أم يلزمون بتنظيف غرفهم وفراشهم  ،  وجيوز إعفاؤهم من ذلك ألسباب صحية ىف 

  

   " :١٧" مادة 
يعمل احملكوم عليهم باحلبس مع الشغل ىف أعمال نظافة املركز وأعمال اخلدمات اخلاصة به ، وتعمل النـساء                  

  . منهم ىف األشغال اليت تتفق مع طبيعة املرأة 

  

   " : ١٨" مادة 
ىف غري حالة الضرورة ال جيوز تشغيل املسجونني ىف أيام اجلمع واألعياد الرمسية وال تشغل غري املسلمني منهم                  

  ىف أعيادهم الدينية 



 ٨٧

٤  
  التأهيــل الثقافــي

   " :١٩" مادة 
  .يتــوىل األخــصائيون االجتمــاعيون رعايــة املــسجونني مــن الناحيــة االجتماعيــة        

بزيارة املسجونني مرتني كل أسبوع لترغيبهم ىف الفضيلة وحثهم علـى أداء            ويكلف واعظ املركز أو القسم      
  . الشعائر الدينية 

  
   " :٢٠" مادة 

جيوز للمحكوم عليهم واحملبوسني احتياطيا أن يستحضروا على نفقتهم الكتب الدينية والثقافيـة والـصحف               
إدارة السجن أن تطلع على ما يستحضره       واالت املصرح بتداوهلا لإلطالع عليها ىف أوقات فراغهم ، وعلى           

املسجونني من كتب وصحف وجمالت وال تسلمها هلم إال بعد التأكد من خلوها مما خيالف النظـام أو يـثري                    
  الـــشعور أو احلـــواس أو خيـــل بـــاملن والعقيـــدة والتوقيـــع عليهـــا مبـــا يفيـــد  

  . ذلك وختمها خبامت السجن 

٥  
  الرعايـــة الطبيــة

   " : ٢١" مادة 
كون للسجن طبيب يقوم باألعمال الصحية فإذا مل يعني له طبيب كلف أحد األطباء احلكوميني بأداء األعمال                 ي

  . املنوطة بطبيب السجن 

  

   " :٢٢" مادة 
طبيب السجن مسئول عن اإلجراءات  الصحية اليت تكفل سالمة صحة املسجونني وعلى األخص وقايتهم من                

 األغذية واملالبس واملفروشات املخصصة هلم وكفايتها ومالحظـة نظافـة           األمراض الوبائية ومراقبة صالحية   
  . السجن 

   " : ٢٣" مادة 
  . جيب على طبيب السجن أن يتفقد املسجونني مرتني على األقل أسبوعيا وجيوز استدعاؤه كما تطلب األمر 

  

   " :٢٤" مادة 



 ٨٨

جونني اجلدد وأن يدون بنفسه البيانات      جيب على الطبيب عند مروره على السجن أن يقوم بالكشف على املس           
اخلاصة بأعمارهم وحالتهم الصحية واإلصابات اليت م والعاهات واألمراض ، واإلجراءات اليت يرى اختاذها              

  . ىف شأا 

  

   " :٢٥" مادة 
إذا رأى الطبيب عزل مسجون مصاب مبرض معدي وجب عليه إخطار مأمور السجن كتابة بـذلك واختـاذ                  

وتطهر الغرف اليت ظهر ا إصابة املـرض        .    الصحية والوقائية ملنع انتشار املرض بني املسجونني        اإلجراءات  
  .املعدي مع وضع املسجونني املوجودين ا حتت احلجر الصحي املدة الطبية املقررة 

   " :٢٦" مادة 
  .جيب على الطبيب تطعيم املسجونني عند إيداعهم السجن  ضد اجلدري والتيفود 

   " :٢٧" ة ماد
جيب على مأمور السجن تنفيذ ما يشري به الطبيب فيما خيتص بتعديل معاملة املسجون أو غذائـه وفـق مـا                     

  . تستدعيه حالته الصحية 

  

   " :٢٨" مادة 
إذا مل تتوافر وسائل عالج مسجون بالسجن ، ورأي الطبيب أن حالة املسجون تستدعى نقله إىل مستـشفي                  

  . ون إىل أقرب مستشفي حكومي تتوافر فيه وسائل العالج خارجي ،  تعني نقل املسج

  

   " :٢٩" مادة 
إذا أصيب مسجون خبلل ىف قواه العقلية أو أشتبه ىف إصابته مبرض عقلي ختطر النيابة املختصة فـورا ، يبقـي                     

  . املسجون بالسجن حتت تصرفها ،  فإذا أشارت بنقله إىل املستشفي أرسل إليه مع كتاب النيابة 

  

   " :٣٠" دة ما
جيب قص شعر املسجونني دوريا  ،  ويصرح هلم باالستحمام باملاء الساخن مرة كل أسبوع اعتبارا مـن أول                    

  . نوفمرب حىت آخر مارس ،  وباملاء البارد مرتني ىف األسبوع باقي شهور السنة 

   " :٣١" مادة 
ملني ىف السجن وذلك حتت إشراف      يزود كل سجن بدوالب لإلسعافات الطبية األولية يكون عهدة أحد العا          

  . طبيب السجن 

  



 ٨٩

   " :٣٢" مادة 
خيطر أهل املسجون بوفاته فورا وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا استالمها فإن رغبوا ىف نقلها إىل بلـده                   
تتخذ اإلجراءات الصحية على نفقة احلكومة قبل تسليمها إليهم إذا كانت املدة الالزمة للوصول إىل البلـدة                 
اليت ستدفن ا اجلثة تزيد على مثاين ساعات صيفا أو عشرة ساعات شتاء ، ويتم النقل ىف هذه احلالـة علـى                      

  . نفقة ذوى املتوىف ويتعني أن يتم الدفن ىف خالل أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة 
ة اجلهة الكـائن    وإذا مضى على وفاة املسجون أربع وعشرين ساعة دون أن حيضر أهله لتسلم جثته دفن مبقرب               

  . ا للسجن 

   " : ٣٣" مادة 
إذا رغب أقارب املتوىف ىف دفن اجلثة ىف مقربة السجن حيرر طبيب السجن شهادة الوفاة وتقـدم إىل مكتـب                    

الذي يقع السجن ىف دائرته للحصول على تصريح الدفن ،  ويوضح بالتصريح املقربة اليت سيتم ا الـدفن ،                     
  . توىف إال إذا كانت مصحوبة ذا التصريح وال تسلم اجلثة ألهل امل

وال يصرح بنقل جثة املتوىف نتيجة أمراض معدية ألية جهة بل جيب أن تدفن ىف مقربة اجلهة اليت حصلت فيها                    
  .الوفاة

٦  
  الزيـــارة والمراسلــة

   " : ٣٤" مادة 
جونني احلق ىف التراسل ىف أي      احملكوم عليه باحلبس مع الشغل أن يرسل خطابا واحد كل أسبوع ولسائر املس            

  .وقت

  

   " :٣٥" مادة 
على مأمور السجن أو من ينوب عنه اإلطالع على كل ورقة ترد إىل املسجون أو يرغب املسجون أو يرغـب      
املسجون ىف إرساهلا وذلك عدا ما يتبادل بني احملبوس احتياطيا وحماميه من مكاتبات ىف شأن القضية املتهم فيها                  

.  
 املسجونني بتسليم ما يرد إليهم من خطابات إال إذا رأى املأمور أا تتضمن ما يثري الـشبهة أو       ويصرح جلميع 

خيل باألمن ، وىف هذه احلالة ترسل اخلطابات إىل مدير األمن للتصرف ىف شأا ، وتتخذ نفـس اإلجـراءات                    
  . بالنسبة للخطابات الصادرة من املسجونني 

  

   " :٣٦" مادة 
  .وم عليه باحلبس مع الشغل احلق ىف زيارته مرة كل أسبوع يكون لذوى احملك



 ٩٠

  

   " :٣٧" مادة 
يكون لذوى احملكوم عليه باحلبس البسيط واحملبوس احتياطيا احلق ىف زيارته مرة واحدة كل أسبوع ما مل متنع                  

  . النيابة العامة ذلك بالنسبة إىل احملبوس احتياطيا 

  

   " :٣٨" مادة 
من ينوب عنه أن يطلب تفتيش أي زائر إذا اشتبه ىف أمره فإن رفض التفتيش جاز منعه                 جيوز ملأمور السجن أو     

  . من الزيارة على أن يثبت ذلك ىف سجل احلوادث 

  

   " :٣٩" مادة 
يصرح حملامي احملبوس احتياطيا مبقابلته على انفراد بشرط احلصول على إذن كتايب من النيابة العامـة سـواء                  

  .ى طلب املسجون أو طلب حماميه كانت املقابلة بناء عل

  

   " :٤٠" مادة 
تكون الزيارة ملدة نصف ساعة ىف الفترة ما بني الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة ظهرا ،  وتتم ىف                    

  .  ىف أيام اجلمع والعطالت الرمسيةاملكان املخصص لذلك بالسجن ىف حضور أحد املسئولني وال يصرح بالزيارة

  

   " : ٤١" مادة 
ال جيوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون ىف كل مرة على شخصني إال مبوافقة مأمور السجن حبيث ال يزيـد                    

  . عدد الزائرين على أربع مع التجاوز عمن يرافق الزائرين من األطفال 

  

   " :٤٢" مادة 
  .املسجون جيب قيد الزيارات واخلطابات اليت ترد للمسجونني أو ترسل منهم ىف امللف اخلاص ب

  

   " :٤٣" مادة 
جيوز أن متنع زيارة املسجونني منعا مطلقا أو مشروط وذلك ألسباب صحية أو ألسباب تتعلق باملن العام بعـد                   

  .موافقة مدير األمن 
  
  



 ٩١

  
  
  
  
  

٧  
  معيشــة المسجونين

  

   " :٤٤" مادة 
يكون املقرر للمسجونني من األثاث واملالبس على الوجه اآليت وذلـك ىف حـدود              

   -: مكانيات السجن إ
  :األثاث )  أ  (  

  ملعقـة مـن      -  طبقان من البالسـتيك         -  بطانيتان صوف  شتاء  وواحدة صيفا            -حصرية من الليف      
  كوبان من البالستيك وجردل مـن        -  جردل كبري احلجم للمياه من البالستيك لكل غرفة             -البالستيك    

  . الصاج إلزالة الضرورة 
  املالبس ك)  ب ( 
  .   جاكتة صوف على قطن شتاء - قميص  ٢  - لباس  ٢  - جاكتة  ٢  - بنطلون  ٢   - طاقية  ١
  

   " :٤٥" مادة 
  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  األحد  السبت  الصنف

  خبز
  )بالرغيف (

  
  أرغفة٤

  
   أرغفة٤

  
  أرغفة٤

  
   أرغفة٤

  
   أرغفة٤

  
   أرغفة٤

  
   أرغفة٤

  ــ   جم٥٠  ــ  ــ  ــ  ــ  جم٥٠  حلوم

 ١٥٠ خضار مطهي
  جم

  ــ  جم١٥٠  ــ  ــ  ــ  ــ

  ــ   جم٦٠  ــ  ــ  ــ  ــ  جم٦٠  أرز مطهى

   جم٦٠   جم٦٠   جم٦٠   جم٦٠  جم٦٠   جم٦٠  جم٦٠  جبنة قريش



 ٩٢

   جم٦٠   جم٦٠   جم٦٠   جم٦٠  جم٦٠   جم٦٠  جم٦٠  عسل أسود

  ــ  ــ  ــ  جم١٠٠  ــ  جم١٠٠  ــ  فول مدمس بالزيت

   قطع٣  ــ  ــ  ــ   قطع٣  ــ  ــ  طعمية

  ــ  ــ  جم١٠٠  ــ  ــ  ــ  ــ  عدس مطهى

  :مالحظات 
  .ختصص اجلبنة والعسل لوجبيت اإلفطار والعشاء وتكون أحدها جبنا واألخرى عسالً  )  ١( 
تكون وجبة الغذاء اخلضار املطهي واألرز واللحوم والفول املدمس والطعمية والعدس وفقا ملا هو مبني                )  ٢( 

   .باجلدول 

   " :٤٦" مادة 
  .يقدم الطعام للمسجونني ساخنا حسن الطهي واإلعداد 

   " :٤٧" مادة 
  . جم كل شهر لالستحمام وغسل الوجه ٢٧٠يصرف للمسجونني قطعة صابون زنة  

   " :٤٨" مادة 
للمودعني بالسجن احلق ىف التعامل مع مقصف املركز ىف حدود مخسة جنيهات شهريا من النقود املودعة هلـم                  

  . باألمانات 

   " :٤٩" مادة 
  : األصناف اليت جيوز شراؤها من املقصف هي 

  حـالوة طحينيـة        -  جبنة بأنواعهـا        -  مياه غازية       -  عصري الليمون       -  القهوة      -مشروب الشاي     
  .  السجائر-لبة بكافة أنواعها    األطعمة املع-زيتون  

٨  
  تأديـــب المسجونين

   " :٥٠" مادة 
سلطة توقيع اجلزاءات التالية على ما يرتكبه املسجون داخل الـسجن مـن             للمأمور  

   -: خمالفات بعد إعالنه مبا هو منسوب إليه وحتقيق دفاعه 
  .اإلنـــذار )  أ  (  



 ٩٣

  .احلرمان من قراءة اجلرائد واالت أو التعامل مع املقصف ملدة أقصاها مخسة عشر يوما )  ب ( 
  . دفعة واحدة احلرمان من الزيارة )  جـ(

  .احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع )  د  ( 
   

   " :٥١" مادة 
  .تقيد املخالفات اليت يرتكبها املسجونة واجلزاءات اليت توقع عليه ىف ملفه وىف السجل اخلاص باجلزاءات 

  

   " :٥٢" مادة 
 يتعني على مـأمور الـسجن       ىف حالة حدوث هياج أو عصيان مجاعي أو هروب أو شروع فيه من املسجونني             

  . إخطار النيابة العامة ومدير األمن بالواقعة ، مع اختاذ اإلجراءات الكفيلة باستتباب األمن والنظام 

  

   " :٥٣" مادة 
إذا وقع من املسجون هياج أو تعد شديد على الغري ، فلمأمور السجن أن يأمر بإجراء حتفظي بتكبيله حبديـد                    

نني وسبعني ساعة ويثبت هذا اإلجراء وأسبابه ىف سجل يومية احلوادث  وختطـر بـه                األيدي ملدة ال جتاوز اث    
  . مديرية األمن 

  

   " :٥٤" مادة 
إذا شرع مسجون حمكوم عليه ىف اهلرب أو خيف هربه ألسباب معقولة فلمأمور السجن أن يـأمر بتكبيلـه                   

دث  ،  وخيطر مديرية األمن فورا بذلك         بتحديد األرجل  ،  ويثبت هذا اإلجراء وأسبابه ىف سجل يومية احلوا            
للحصول على موافقته على هذا اإلجراء على أنه بالنسبة للمحبوس احتياطيا تبلغ النيابة العامة ىف احلال ، وهلا                  

  .أن تأمر برفع القيود احلديدية 

٩  
  اإلدارة والنظـــام

   " :٥٥" مادة 
سجن ، وعن تنفيذ كل ما ورد ىف هذه الالئحـة            مأمور السجن املركزي مسئول عن حراسة املسجونني ىف ال        

  .وخيضع إلشرافه مجيع العاملني ىف السجن 

   " :٥٦"مادة 
   -: يكون ىف كل سجن مركزي السجالت اآلتيــة 

  .سجل عمومي لكل املسجونني  )  ١( 



 ٩٤

  . دفتر يومية حوادث السجن  )  ٢( 
  . سجل أمتعة ومالبس وأمانات املسجونني  )  ٣( 
  . جل الشكاوى والطلبات املقدمة من املسجونني س )  ٤( 
  .سجل جزاءات املسجونني  )  ٥( 
  .سجل قيد اهلاربني  )  ٦( 
  . سجل زيارات املسجونني  )  ٧( 
  .سجل صحة املسجونني  )  ٨( 
  .سجل يومية اإلفراج واجللسات والترحيالت  )  ٩( 
  . سجل زيارات الزائرين الذين هلم صفة رمسية )  ١٠(
  . سجل إثبات املرور على احلراس وتفتيش املسجونني وأمتعتهم وغرفهم )  ١١(

  .وتكون هذه السجالت مجيعا حتت إشراف املأمور ورقابته 
  

   " :٥٧" مادة 
يقوم مأمور السجن ىف أوقات متقاربة بتفتيش السجن ومرافقته والتحقق من سالمة أبنيته ونوافـذه وأبوابـه                 

جراء اإلصالحات الالزمة فورا ،  وعليه تكليف الضباط الذين حتت رئاسته بإجراء             ومشتمالته واختاذ الالزم إل   
  . مثل هذا التفتيش دواماً 

  
  

   " :٥٨" مادة 
 وإثباـا جيب على مأمور السجن قبول الشكاوى اجلدية من املسجونني سواء أبلغت شفاهه أو قدمت كتابة ،        

  . هات املختصة حسب األحوال ىف سجل الشكاوى وإبالغها للنيابة العامة أو اجل

   " :٥٩" مادة 
م  فيما مل يرد ىف شأنه نص ىف هـذه      ١٩٦١ لسنة   ٧٩تسرى الالئحة الداخلية للسجون الصادرة بالقرار رقم        

  .     الالئحة

  
    

      
 
  
  



 ٩٥

  وزارة الداخلية
  ١٩٩٨ لسنة ٦٩١قرار رقم 

  يف شأن كيفية معاملة املسجونني ومعيشتهم
  

  " :وزير الداخلية " 
 يف شأن تنظيم الشجون، وعلي قرار وزير الداخلية رقـم           ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦بعد اإلطالع علي القانون رقم      

 بإصدار الالئحة الداخلية للسجون، وعلي قرار مساعد وزير الداخلية للشرطة املتخصصة            ١٩٦١ لسنة   ٧٩
قطاع مصلحة السجون    يف شأن معاملة املسجونني ومعيشتهم ، وعلي اقتراح رئيس           ١٩٧٤ لسنة   ٥٠٣رقم  

  .وموافقة النائب العام ، وبناء علي ما أتاه جملس الدولة 

  "قـــــــــــرر " 
  : ١مادة 

  . املشار إليه ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦من القانون رقم  ) ١٥ ، ١٤( مع مراعاة أحكام املادتني 
لك يف حدود    إمكانيات       يكون احلد األدىن املقرر للمسجونني من األثاث واملالبس علي الوجه اآليت وذ            ) ١

  .قطاع مصلحة السجون 

  -:األثاث واألدوات: أوالً
  -:خيصص لكل مسجون أو مسجونة األثاث واألدوات اآلتية 

 بطانية صوف صـيفاً أو اثنتـان        –كيس للوسادة    ) ٢(  عدد   – وسادة   – مالءة للسرير    – مرتبة   –سرير  " 
 – مشط للشعر للمسجونات     –ملعقة بالستيك    ) ٢(  عدد   –طبق بالستيك    ) ٣(  عدد   – حصرية   –شتاء  
  " صابونه  ) ٢( عدد 

  .صابونه لكل منهن  ) ٤( وبالنسبة لألمهات احلاضنات واملرضعات يزاد صنف الصابون إيل 

  -:املالبس : ثانياً 
  -:املالبس املقررة لكل املسجونني الرجال وهم  ) ١
  .سيط أو املنفذ عليهم باإلكراه البدين  احملبوسني احتياطيا واحملكوم عليهم باحلبس الب-
  ) .العمومي (  احملكوم عليهم املنقولون للسجن متوسط احلراسة -
  . احملكوم عليهم باحلبس مع الشغل أو السجن -
   احملكوم عليهم باألشغال الشاقة -



 ٩٦

  
  
  
  
  

  -:تكون كما يلي
سترة ( قميص   ) ٢( عدد   –) ن  من نفس نوع قماش البنطلو    ( جاكيت   ) ٢(  عدد   –بنطلون   ) ٢( عدد  " 

 جاكيت صوف   –منديل يد    ) ٢( عدد   –لباس   ) ٢(  عدد   –طاقية   ) ٢(  عدد   –) تستخدم كافانلة داخلية    
قطن ) شرايني  ( زوج جوارب    ) ٢( عدد  ) لالستحمام والوضوء   (  شبشب بالستيك    – حذاء   –قطن شتاء   

  صابونه  ) ٢(  عدد –فوطة وجه  ) ٢(  عدد –أبيض 
من يلحق باألعمال مبرافق السجن واملشروعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية         ( نسبة للمسجونني املصنعني    وبال

جاكيت من نفس نوع قماش      ) ١( يصرف له إضافة إيل املقرر من املالبس املشار إليها عالية عدد            ) والداجنة  
  .بنطلون + البنطلون 

   -:مالبس املسجونني املرضي مبستشفي السجن  ) ٢
 -لبـاس    ) ٢(  عدد   -شبشب بالستيك   -فوطة وجه    ) ٢(  عدد -قميص   ) ٢( عدد -طاقية   ) ٢( عدد"

أكمـام، أزرار،   " سترة بلون مساوي وبدون      ) ٢(  عدد   – جاكيت صوف قطن شتاء      -بنطلون   ) ٢( عدد  
  .وذلك لتمييز املسجون املريض املودع باملستشفي عن باقي مسجوين السجن" ياقة 

  -:س املسجونات احملكوم عليهن واحملبوسات احتياطياً من النساءمالب ) ٣
 شبـشب  –فوطـة وجـه    ) ٢(  عـدد  –لباس  ) ٢(  عدد   –قميص   ) ٢(  عدد   –جلباب   ) ٢( عدد  " 

 –فوطة للطمث    ) ٤(  عدد   –منديل للرأس    ) ٢(  عدد   –طرحة من قماش خفيف      ) ٢(  عدد   –بالستيك  
وبالنسبة لألمهـات   " منديل يد    ) ٢(  عدد   –صابونه   ) ٢(  عدد   – حذاء   –جاكتة صوف علي قطن شتاء      

  . صابونه لكل منهن ) ٤( احلاضنات واملرضعات يزاد صنف الصابون إيل 

  -:مالبس املسجونات املريضات ) ٤
 عدد -منديل يد  ) ٢(  عدد -قميص كستور شتاء  ) ٢(  عدد –لباس   ) ٢(  عدد   -جلباب   ) ٢( عدد  " 
لتميز املسجونات  " أكمام، أزرار، ياقة    "  سترة بلون مساوي وبدون      - شبشب بالستيك    -جه  فوطة و  ) ٢( 

  .املرضي املودعني باملستشفي عن باقي املسجونات

   
  -:مالبس األطفال الرضع ) ٥
(  عدد   –منديل   ) ٢(  عدد   -قميص كستور شتاء     ) ٢(  عدد   -لباس   ) ٤(  عدد   -جلباب   ) ٢( عدد  " 
بنطلون  ) ٢(  عدد   –قطن أبيض   ) شرايني  ( زوج جوارب    ) ٢(  عدد   - علي قطن شتاء     بلوفر صوف  ) ٢

  .قميص ) ٢(  عدد -بطانية أو كوفرتة أطفال  ) ١(  عدد –صوف تريكو شتاء 



 ٩٧

 وجيوز لطبيب السجن إذا رأي ضرورة صحية أن يوصي بصرف مالبس داخلية إضـافية علـي حـساب                   -
 يف قدورهم شراؤها وذلك بعد موافقة رئـيس قطـاع مـصلحة             مصلحة السجون للمسجونني الذين ليس    

  .السجون
 ويعاد الكشف طبياً علي من يوصي الطبيب بصرف مالبس هلم علي حساب قطـاع مـصلحة الـسجون     -

دفعتني يف السنة، ويؤشر يف دفتر التقريرات الطبية ودفتر املعاملة االسـتثنائية بنتيجـة الكـشف، وإذا رأي                  
 األصناف الستمرار األسباب املوجبة للصرف جماناً ويكون صرفها هلم مبوافقة رئيس            ضرورة إعادة صرف هذه   
  .قطاع مصلحة السجون

  

  :٢مادة 
 املشار إلية، يكون املقـرر      ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦من القانون   ) ١٦( مع مراعاة حكم املادة     

  -:لغذاء املسجونني علي الوجه اآليت
  

  ) حتت التحقيق – ليمانات –مية سجون عمو( مقرر أغذية املسجونني العاديني 
  وجبة اإلفطار : ًأوال

   ) ١( جدول رقم 
  

  الجمعةالخميس األربعاء   الثالثاء  االثنين   األحد   السبت  الصنف 

عدد ( خبز 

(  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

حالوة 

  طحينية

  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠

 ١/٢جبنه 

  دسم

  -   -   جم٥٠  -   جم٥٠  جم٥٠  - 

(  بيض 

  ) عدد 

 -   -   -  ٢  -   -   ٢  

  -   جم٥٠  -   -   -   -   جم٥٠  فول 



 ٩٨

 
  
جرام  ) ٥٠( ميكن االستعاضة عن صنف احلالوة الطحينية بنصف البسكويت بالعجوة كل            -

جرام، علـي أال     ) ٣٥( باكو بسكويت بالعجوة زنة الباكو الواحد        ) ٢= ( حالوة طحينية   
  % ٥٠تقل نسبة العجوة عن 

 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقـم       ٢٠٠٠ لسنـة   ٨٥٣٣م  بقرار  من وزير الداخلية رق     " 
   " .١٩٩٨ يف أبريل سنة ٧٦ الوقائع املصرية ، العدد – ١٩٩٨ لسـنة ٦٩١

  وجبة الغداء: ًثانيا 
   ) ٢( جدول رقم 

  
  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

بالعدد ( خبز 
 (  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

  -  -   جم٧٥  -  -  -  -  عدس 

 ١/٢جبنه 
  دسم

ج١٠٠
  م

  جم١٠٠  -  -  -  -  -

  -  -  -  جم٧٥  -  -  -  فول 

ج١٠٠  األرز
  م

  جم١٠٠  -  جم١٠٠  -  جم١٠٠  -



 ٩٩

مكرونة أو 
  أرز

-  ١٠٠
  جم

  -  جم١٠٠  -  جم١٠٠  -

  -  جم١٥٠  -  -  جم١٥٠  -  -  لحوم

خضار 
  مطبوخ 

ج٣٠٠
  م

  جم٣٠٠  -  - جم ٣٠٠  -  -

ج١٥٠  خضار طازج
  م

١٥٠
  جم

  جم١٥٠  جم١٥٠  جم١٥٠  جم١٥٠  جم١٥٠

طماطم للطهي 
.  

١٠٠  جم٥٠
  جم

  جم٥٠  جم٥٠  -  جم١٠٠  -

ج٠٫٥ جم٠٫٥  توابل
  م

  جم٠٫٥  جم٠٫٥  جم٠٫٥  جم٠٫٥  جم٠٫٥

ج١٫٥ جم١٫٥  بصل مجفف
  م

  جم١٫٥  جم١٫٥  جم١٫٥  جم١٫٥  جم١٫٥

  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  ملح طعام

  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠ جم٣٠  جم٣٠  زيت طعام

١٥٠  -  فاآهة 
  جم

  -  جم١٥٠  -  -  جم١٥٠



 ١٠٠

فاصوليا بيضا 
  أو لوبيا

  -  -  -  -  - جم٧٥  -

  

  وجبة العشاء: ًثالثا 
   ) ٣( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد   السبت   الصنف

  خبز 
  )عدد ( 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

  -  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -  -  فول

  -  -  -  -  -  جم٥٠  -  عدس

جبنه 
١/٢ 

  دسم

  جم٥٠  جم٥٠  -  جم٥٠  -  -  جم٥٠

  
  . اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين-
 ) ٤(  يف حالة عدم توافر صنف اللحوم باألسواق يصرف كبديل عن الوزن املقرر من اللحوم يف الوجبة -

  .جرام بقول ) ٧٥( بيضات لكل مسجون أو 
  .جرام صلصة )  ٥٠(  يف حالة صرف األرز بدالً من صنف املكرونة يستغين عن وزن -

  -: مقرر أغذية لكل من-
  .احلوامل من الشهر السادس) ١
  .املرضعات حىت سن عام) ٢
  .مرضي الدرن) ٣
  .املسجونني العاملني باألفران) ٤
  .املسجونني املصنعني بالصرف الصحي) ٥
  



 ١٠١

 

  وجبة اإلفطار: ًأوال 
   )٤( جدول رقم 

  الجمعة خميسال األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت   الصنف

عدد ( خبز 
 (  

٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  

عدد ( بيض 
 (  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

 جم٤٠٠ جم٤٠٠ جم٤٠٠جم٤٠٠ جم٤٠٠ جم٤٠٠ جم٤٠٠  لبن مبستر

حالوة 
  طحينية

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

   

 ) ٥٠( لطحينية بنصف البسكويت بالعجوة كل       ميكن االستعاضة عن صنف احلالوة ا      -
جرام،  ) ٣٥( باكو بسكويت بالعجوة زنة الباكو الواحد        ) ٢= ( جرام حالوة طحينية    

  % ٥٠علي أال تقل نسبة العجوة عن 
 بتعديل أحكام القرار الـوزاري      ٢٠٠٠ لسنـة   ٨٥٣٣بقرار  من وزير الداخلية رقم       " 

   "١٩٩٨ يف أبريل سنة ٧٦رية ، العدد  الوقائع املص– ١٩٩٨ لسـنة ٦٩١رقم 
   
  

  
  
  
  



 ١٠٢

  وجبة الغداء : ًثانيا 
   ) ٥( جدول رقم 

  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت   الصنف

عدد ( خبز 
(  

٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  

بروتين 
: حيواني

ويشمل 
 –لحوم 
  فراخ

 جم٢٥٠ جم٢٥٠ جم٢٥٠ جم٢٥٠ جم٢٥٠ جم٢٥٠ جم٢٥٠

خضار 
  مطهي 

 جم٣٠٠  -  - جم٣٠٠  -  - جم٣٠٠

خضار 
  طازج 

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠

 جم١٠٠  - جم١٠٠  - جم١٠٠  - جم١٠٠  األرز 

مكرونة أو 
  أرز 

  - جم١٠٠  - جم١٠٠  - جم١٠٠  -

  -  -  جم٧٥  -  -  -  -  عدس

  -  -  -  -  جم٧٥  -  -  فول 

فاصوليا 
بيضاء أو 
  عدس

  -  -  -  -  -  جم٧٥  -

  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥ زيت طعام 

  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  توابل

طماطم 
  للطهي

  جم٥٠  جم٥٠  - جم١٠٠  - جم١٠٠  جم٥٠

 جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠  فاآهة

  



 ١٠٣

 

  وجبة العشاء : ًثالثا 
   ) ٦( جدول رقم 

  
  لجمعةا الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

عدد ( خبز 
(  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

حالوة 
  طحينية

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠  لبن مبستر

 جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠  فاآهة

  

  .لوزن املقرر من وزارة التموين اخلبز حسب ا-
  .جرام صلصة ) ٥٠(  يف حالة صرف األرز بدالً من صنف املكرونة يستغين عن وزن -
 ) ٥٠(  ميكن االستعاضة عن صنف احلالوة الطحينية بنصف البسكويت بالعجوة كل            -

جرام،  ) ٣٥( باكو بسكويت بالعجوة زنة الباكو الواحد        ) ٢= ( جرام حالوة طحينية    
  % ٥٠ي أال تقل نسبة العجوة عن عل
   

 بتعديل أحكام القرار الـوزاري      ٢٠٠٠ لسنـة   ٨٥٣٣بقرار  من وزير الداخلية رقم       " 
   "١٩٩٨ يف أبريل سنة ٧٦ الوقائع املصرية ، العدد – ١٩٩٨ لسـنة ٦٩١رقم 

  



 ١٠٤

  مقرر أغذية مرضي السكر
  وجبة اإلفطار : ًأوال

   ) ٧( جدول رقم 
  

  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  ثنيناال  األحد  السبت  الصنف

عدد ( خبز 
(  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

   لبن 
  مبستر

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

 ١/٢ جبنه 
  دسم

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

خضار 
  طازج 

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠

  

  وجبة الغداء : ًثانيا 
   ) ٨( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  أرز 

مكرونة 
  أو أرز

  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -

بروتين 
: حيواني

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠



 ١٠٥

ويشمل 
  .لحوم

خضار 
  مطهي

 جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠

زيت 
  طعام

  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥  جم٢٥

  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  توابل

ملح 
  طعام

  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦

خضار 
  طازج

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠

طماطم 
  للطهي

  جم٥٠  جم٥٠  - جم١٠٠  - جم١٠٠  جم٥٠

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠  فاآهة

  

  وجبة الغداء: ًثالثا 
   )٩( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

عدد ( خبز 
(  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

  -  -   جم٣٥  -   جم٣٥  -  -  فول

  -  -  -  -  -   جم٣٥  -  عدس

 ١/٢جبنه 
  دسم

  جم٥٠  جم٥٠  -  جم٥٠  -  -  جم٥٠



 ١٠٦

خضار 
  طازج

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠  فاآهة

 ١٢٥  لبن مبستر
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

  
  . البيض كبديل للربوتني أو أي صنف أخر ومينع مريض السكر من البيض متاما ف ال يصر-
  ) . قلقاس – بطاطا –بطاطس (  اخلضار املطبوخ جيب أال يتضمن -
  )  العنب – البلح – التني –املوز (   أصناف الفاكهة مينع منها -

 جراماً حالوة أو رغيف خبز يومياً يف وجبة ٥٠    يصرف ملريض السكر الذي يعاجل باألنسولني ما يعادل 
  .الغداء

     

 جراماً من صنف      ٢٥٠منها بـ   يف حالة عدم توافر صنف اللحوم باألسواق يستبدل الوزن املقرر -
  .الفراخ 

  .جرام صلصة ) ٥٠(    يف حالة صرف األرز بدالً من صنف املكرونة يستغين عن وزن -
  

  مرضي الغذاء السائل ( مقرر أغذية حاالت النزالت املعوية والقولونية 
  وجبة اإلفطار : ًأوال 

   ) ١٠( جدول رقم 
  

  الجمعة الخميس األربعاء  ءالثالثا  االثنين  األحد  السبت  الصنف

  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  )عدد ( خبز 

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

عدد ( ليمون 
 (  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ عصير معلب 

  



 ١٠٧

  وجبة الغداء : ًثانيا 
   ) ١١( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس األربعاء  ثالثاءال  االثنين  األحد  السبت  الصنف

  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  )عدد ( خبز 

عدد ( ليمون 
(  

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

بطاطس أو 
بطاطا 
  مسلوقة

 جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠

 جم١٠٠  - جم١٠٠  -جم١٠٠  - جم١٠٠  أرز

مكرونة أو 
  أرز

   جم١٠٠   جم١٠٠  جم١٠٠  

بروتين 
حيواني 

  مسلوق لحم

 جم١٢٠ جم١٢٠ جم١٢٠ جم١٢٠جم١٢٠ جم١٢٠ جم١٢٠

  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  جم٦  ملح طعام

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠  فاآهة

زيت طعام 
  للطهي

  جم١٠  جم١٠  جم١٠  جم١٠  جم١٠  جم١٠  جم١٠

خضار 
( مسلوق 

 –جزر أصفر 
  ) آوسة 

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠

  



 ١٠٨

 جرام فراخ مسلوقة يف حالة عدم توافر صنف اللحوم          ٢٥٠اض عن اللحوم بـ  يستع-
  .باألسواق 

  وجبة العشاء: ًثالثا 
   )١٢( جدول رقم 
  

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت  الصنف

( خبز 
  )عدد 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

( ليمون 
  )عدد 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

عصير 
  معلب

  جم١  جم١  جم١  جم١  جم١ جم١  جم١
  

جبنه 
  دسم١/٢

  جم٣  جم٣  جم٣  جم٣  جم٣ جم٣  جم٣

  
  ).مسلوق (  يكون الطعام كله بدون زيت -
   اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين-
  . يراعي أن يكون اخلضار قليل األلياف وتكون الفاكهة موز أو عصري -
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٩

  ) ارتفاع ضغط الدم –يني  تصلب الشرا–القلب ( مقرر أغذية مرضي 
  اإلفطار : ًأوال 

   ) ١٣( جدول رقم 
  

  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  )عدد ( خبز 
  

 ١٢٥  لبن مبستر
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  عسل أبيض   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠   جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠ 

جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  فول   جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠ 

 جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠  خضار طازج

  

  

  الغداء : ًثانيا 
   ) ١٤( جدول رقم 

  
األربعا الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

  ء
الخمي
  س

 الجمعة

: بروتين حيواني
  ومويشمل لح

 ١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

 جم٧٥  - جم٧٥ -  جم٧٥  - جم٧٥  أرز

  - جم٧٥  -جم٧٥  - جم٧٥  -  مكرونة أو أرز

خضار مطهي 
  مسلوق 

ج٢٥٠
  م

ج٢٥٠  -  -
 م

ج٢٥٠  -  -
  م



 ١١٠

  - جم٥٠  - -  -  -  -  عدس

 –فاصوليا بيضاء 
  لوبيا

  -  -  - -  - جرام٥  -

  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  توابل 

ج١٫٥  ملح طعام
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥ جم١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥  بصل مجفف
  م

ج١٫٥
 م

ج١٫٥ جم١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

ج١٫٥
  م

جم١  جم١  زيت طعام   جم١  جم١  جم١  جم١  جم١ 

 جم١٥ جم١٥ جم١٥ جم١٥  جم١٥جم١٥ جم١٥  فاآهة

  
  .حوم باألسواق جرام فراخ يف حالة عدم توافر صنف الل٢٥٠ يستعاض عن اللحوم بـ -

  

  ًثالثا العشاء 
   ) ١٥( جدول رقم 

  
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  )عدد ( خبز 
  

 ١٢٥      لبن مبستر
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

 جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠   دسم١/٢جبنه 

  .البيض كبديل للربوتني احليواين هلذه النوعية من املرضيال يصرف  -
 جرام يومياً ١,٥جيب االلتزام هلذه النوعية من املرضي مبقر صنف امللح دون جتاوز أي يتعدى  -

  .فقط
 .اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين -

  
  
  
  
  

  



 ١١١

  مقرر أغذية مرضي القصور الكلوي 
  ًأوال وجبة اإلفطار 

   ) ١٦( جدول رقم 
  

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  )عدد ( خبز 

 جم٦٠  جم٦٠  جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠  عسل أبيض 

 جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠   دسم١/٢جبنه 
 

  

  وجبة الغداء: ًثانيا 
   ) ١٧( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  حداأل  السبت  الصنف

  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  أرز 

مكرونة أو 
  أرز 

  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -  جم٥٠  -

ي   ضار مطه خ
  مسلوق 

 جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠

بطاطس أو 
  بطاطا مسلوقة

 جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠

بروتين حيواني 
  اخ فقطفر

 جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠جم٢٠٠ جم٢٠٠ جم٢٠٠

 جم١٫٥ جم١٫٥ جم١٫٥ جم١٫٥ جم١٫٥ جم١٫٥ جم١٫٥  ملح طعام

  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  توابل

جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  زيت طعام   جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠ 

 جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ جم١٥٠ فاآهة طازجة
  ج

  



 ١١٢

  عشاء وجبة ال: ًثالثا 
   ) ١٨( جدول رقم 

  
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  )عدد ( خبز 

 جم٦٠  جم٦٠  جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠ جم٦٠  عسل أبيض

 ١٢٥      لبن مبستر
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

 – بامية – باذجنان – ملوخية – رجلة – خبيزه –سبانخ ( يصرف له يف وجبة الغداء جيب أال  -
  .أي األصناف اليت حتتوي علي األوكزاالت) طماطم 

 .اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين -
 .ال يصرف صنف البيض كبديل عن صنف الفراخ هلذه النوعية من املرضي -
 )  تني – خوخ –برقوق  – ماجنو – فراولة –مشمش ( ال يصرف أصناف فواكهه  -

   مرضي الكبد ةمقرر أغذي
  وجبة اإلفطار : ًأوال

   ) ١٩( جدول رقم 
  

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

( خبز 
  )عدد 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

 ١/٢جبنه 
  دسم

 جم٣٥  جم٣٥  جم٣٥ جم٣٥ جم٣٥ جم٣٥ جم٣٥

عسل 
  أبيض 

 جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠

  



 ١١٣

  ًثانيا وجبة الغداء 
   ) ٢٠( جدول رقم 

  
  
  

األربعا الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف
  ء

الخمي
  س

 الجمعة

 جم٧٥  - جم٧٥ - جم٧٥  - جم٧٥  أرز

  - جم٧٥  -جم٧٥  - جم٧٥  -  مكرونة أو أرز

) لحوم ( بروتين 
  مشفاه من الدهون 

-  جم٥٠  -  -   - جم٥٠ جم٥٠ 

ج٢٠٠  خضار مطهي 
  م

ج٢٠٠  -  -
 م

ج٢٠٠  -  -
  م

 جم٥٠  - جم٥٠جم٥٠  - جم٥٠ جم٥٠   دسم١/٢جبنه 

ج٣٥٠  خضار طازج 
  م

ج٣٥٠
  م

ج٣٥٠
  م

ج٣٥٠
 م

ج٣٥٠
  م

ج٣٥٠
  م

ج٣٥٠
  م

 جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠  زيت طعام 

  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  ٠٫٥  توابل 

ج٣٠٠  فاآهة طازجة
  م

ج٣٠٠
  م

ج٣٠٠
 م

ج٣٠٠
  م

ج٣٠٠
  م

ج٣٠٠
  م

ج٣٠٠
  م

ج١٠٠  جم٥٠   للطهي مطماط
  م

ج١٠٠ -
  م

  جم٥٠  جم٥٠  -

  

  وجبة العشاء : ًثالثا 
   ) ٢١( جدول رقم 

  
  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  الصنف

( خبز 
  )عدد 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  

عسل 
  أبيض 

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

   لبن 
  مبستر

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
 جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم

١٢٥ 
  جم



 ١١٤

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٢٠  جم٢٠  جم٢٠  جم٢٠   جم٢٠  جم٢٠  جم٢٠ 

فاآهة 
  طازجة

 جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠جم٣٠٠ جم٣٠٠ جم٣٠٠

  .اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين -
 .ال يصرف صنف البيض كبديل عن صنف اللحوم هلذه النوعية من املرضي -
  

  شهور حىت سنة املقرر اليومي "٦"  سن مقرر أغذية األطفال الرضع من
  باإلضافة إيل الرضاعة الطبيعية 

   ) ٢٢( جدول رقم 

  
  ج

  
  
  

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين  األحد السبت  الصنف

( خضار مسلوق 
  ) آوسة –جزر 

 جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠

 –أرز مسلوق 
  مهروس 

 جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠ جم٣٠

 جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠ جم٥٠  لبعصير فاآهة مع

عدد ( بيض مسلوق 
(  

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة

١/٢ 
  بيضة



 ١١٥

  مقرر أغذية األطفال الرضع من سن سنة حىت سن عامني املقرر اليومي
  باإلضافة إيل الرضاعة الطبيعية 

   ) ٢٣( جدول رقم 

  

 .اخلبز حسب الوزن املقرر من وزارة التموين -
  

  -: ويراعي صرف األغذية السالف بياا ما يأيت-
  .تصرف مقادير األغذية السالف بياا علي ثالث وجبات )١
 .يقدم الطعام جيد الطهي واألصناف املطهية ساخنة )٢
 .وم مضاعفة يف األعياد واملناسبات الدينيةتصرف وجبة اللح )٣

  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  صنفال

بيض مسلوق 
  )عدد ( 

١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  
  

خضار 
( مسلوق 

 آوسة –جزر 
  ) بطاطس –

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠  أرز مسلوق   جم٥٠  جم٥٠  جم٥٠ 

بروتين 
: حيواني

ويشمل لحوم 
   فراخ–

  جم٦٥  جم٦٥  جم٦٥  جم٦٥  جم٦٥  جم٦٥  جم٦٥

( خضار طازج
 ) جزر –خس 

جم ١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠جم ١٠٠جم ١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠

جم ١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠جم ١٠٠جم ١٠٠ جم١٠٠ جم١٠٠  فاآهة

  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  ١/٢  )عدد ( خبز 

 ١/٢جبنه 
  دسم

جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠   جم٣٠  جم٣٠  جم٣٠ 

جم٣  جم٣  جم٣  جم٣  ملح طعام    جم٣  جم٣  جم٣ 

جم١٠  جم١٠  جم١٠  جم١٠  زيت طعام   جم١٠  جم١٠  جم١٠ 



 ١١٦

جرام  ) ٥( يف حالة عدم توافر صنف الطماطم بالسواق يكون البديل صنف الصلصة بواقع  )٤
 .جرام طماطم ) ٥٠( لكل 
جرام من اللنب البقري يف حاله عدم  ) ١٢٥( جرام من اللنب اجلاموسي بـ  ) ٥٠(يستبدل  )٥

 .توافر اللنب املبستر
 

  

  -:٣مادة 
 .رف فاكهة مضاعفة لكل مسجون أول أيام عيد الفطر املبارك عالوة علي املقرر لهيص -

  
  

  -:٤مادة 
يشترط قيام طبيب السجن بالكشف علي ما يقدم للمسجونني املرضي من أغذية للتأكد من  -

 .مناسبتها حلالتهم الصحية
  

  
  

  -:٥مادة 
  يف الدرجة الثالثة   اإلدارية " سنة  ٥٥"    يوضع احملكوم عليهم اجلدد الذين تقل سنهم عن -     

فيضعون يف     الدرجة "  سنة ٦٠ سنة إيل أقل من ٥٥"      ابتداء، أما من تقع سنهم يف احللقة من 
  .فأكثر يف الدرجة األويل ابتداء"  سنة ٦٠" الثانية ابتداء، ويوضع املسجون من 

  
  

  
  

  - :٦مادة 
ن يقوم مقامة رئيساً وعضوية طبيب السجن تشكل جلنة يف كل سجن من مأمور السجن أو م -

وضابط مباحث السجن واألخصائي االجتماعي ويكون اختصاصها وضع املسجون يف الدرجة اإلدارية 
  .املالئمة بالنظر إيل ظروفه الشخصية ونوع اجلرمية اليت ارتكبها  والعقوبة احملكوم علية ا 

املودعني يف السجون وقت صدور هذا القرار وتطبق قاعدة السن الواردة باملادة السابقة علي  -
  .وعلي من يصلها ممن كانوا موضوعني يف درجات أقل

  

  -:٧مادة 
اللنائب العام ورئيس مصلحة السجون حق مراجعة أعمال هذه اللجنة من وقت آلخر وتعديل قرارا  

   
  

  



 ١١٧

  -:٨مادة 
نوم وغطاء صوف يصرح للمحكوم علية يف الدرجة الثانية بشراء أو استحضار وسادة لل -

مطابقني للشروط الصحية ويصرح له باالحتفاظ بالكتب واإلضاءة يف غرفته بعد املواعيد املقررة علي 
  .نفقته وذلك كله بالشروط اليت يضعها رئيس قطاع مصلحة السجون 

ويصرح للمحكوم علية يف الدرجة األويل بشراء أو استحضار مرتبة ووسادة للنوم وأغطية  -
وكرسي وسجادة وبشكري واالحتفاظ بصور عائلية واجلرائد واالت وباإلضاءة يف ومرآة ومنضدة 

غرفته بعد املواعيد املقررة وذلك كله علي نفقته وبالشروط اليت يضعها رئيس قطاع مصلحة 
 .السجون

يسمح للمسجونني أي كانت درجته اإلدارية بقبول ما يقدمه له زائروه من أطعمة وحلوي  -
سيجارة سواء يف الزيارة  " ٤٠" إستهالكة الشخصي ليوم واحد وسجائر يف حدود وفاكهة يف حدود 

 .العادية أو اخلاصة، وال يتمتع احملكوم عليهم باإلعدام ذه امليزة
  
  
  

  -:٩مادة 
 املشار إليه ، كما ١٩٧٤ لسنة ٣٠٥يلغي قرار مساعد وزير الداخلية للشرطة املتخصصة رقم  -

  .ا القرار يلغي كل حكم خيالف أحكام هذ
  

  -:١٠مادة 
 .علي رئيس قطاع مصلحة السجون تنفيذ هذا القرار -

  

  -:١١مادة 
 ينشر هذا القرار بالوقائع املصرية، ويعمل به -
 . اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشرة -
-   

  ".٧/٣/١٩٩٨تحريرًا في                 " 
                                                                              

  وزير الداخلية                                                                           
 "حبيب العاديل " 

  
  



 ١١٨

  وزارة الداخلية
  ١٩٩٩ لسنة ١٢٢٩٩قرار رقم 

  

  ....وزير الداخلية 
   يف شأن تنظيم السجون ؛١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بعد االطالع على القانون رقم 

   بشأن الالئحة الداخلية للسجون ؛١٩٦١ لسنة ٧٩رار وزير الداخلية رقم وعلى ق
  

  قـــــــــــــــــــــــــرر 
  

   : ١مادة 
 ٣٩٦  الليمانات والسجون العمومية القائمة فعالً طبقا ألحكام املادة األوىل من قانون السجون رقم            -

  : ،  وينفذ فيها العقوبات السالبة للحرية ،  هي ١٩٥٦لسنة 
سجن القاهرة للمحبوسني احتياطيا بطره ،  سجن املنصورة  ، سجن الزقازيق              ) أ  ( سجن ليمان طره    

،  سجن بورسعيد ، سجن اإلسكندرية ، سجن دمنهور رجال  ، سجن عنرب الزراعة بطره ،  سـجن                     
،  الفيوم  ، سجن أسيوط ، سجن قنا ،  سجن سوهاج ،  سجن القطا  ، سجن املرج ،  سجن املنيـا                          

سجن االستئناف  ، سجن طنطا  ،  سجن شبني الكوم  ،  سجن بنها  ،  سجن القنـاطر نـساء  ،                            
املوضحة باجلدول املرفق اوذلك طبقا لبيانا .  

  

  .ينشر هذا القرار يف الوقائع املصرية ،  ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره    :٢مادة 
  

   ٩/١٠/١٩٩٩            تحريرًا في 
          
وزير 

  الداخلية 
  "" حبيب العديل""

  
  

  



 ١١٩

دد   السجن   م     ع
  العنابر 

سعة  ال
  الصحية 

ات  فئ
  المسجونين

  تشغيله  موقع السجن

جن    )١(  س
ليمان طره  

  )أ(

د   ( اح
  )عشر
  عنبرًا

 "١٣٤٤ 
  "مسجون 

يهم   وم عل المحك
شاقة  غال ال باألش
دة أو  المؤب
ن  ة م المؤقت

ال  " الرج
ي  افة إل باإلض

  "ين المعتقل

ة      سجن بمنطق يقع ال
ي  د ف ره البل ط
ة   ة محط مواجه

اق   رو األنف  –مت
ل  ورنيش الني  –آ

رطة    سم ش رة ف دائ
  .المعادي

  "ليمان " 

جن    ) ٢(  س
اهرة  الق
للمسجونين 
المحبوسين 
ًا  احتياطي

  بطره

ر ) ٢( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
  .تأديب

"٨٠٤ 
  "مسجون 

ين  المحبوس
ن   ًا م احتياطي

  .الرجال

سجن بمنط    ة  يقع ال ق
ي  د ف ره البل ط
ة   ة محط مواجه

اق   رو األنف  –مت
ل  ورنيش الني  –آ

رطة    سم ش رة ف دائ
  .المعادي

جن"  س
  "عمومي 

جن    )٣(  س
  المنصورة

ر ) ١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
ساء  ن
افة  باإلض

ي  ) ٦(إل
  .غرف

 "٢٢٤ 
  " مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  .الرجال والنساء

ة   بس بمدين ع الح يق
صورة  ( المن
ة   ة الدقهلي ) محافظ

رق   ي ش ة ح بمنطق
ة       ، ويحده من الجه
ارع  ة ش الجنوبي
سالم عارف      عبد ال
ة   ن الجه ، وم
ارع   شرقية ش ال
ن   يش ، وم الج
ة   ة الغربي الجه
ده   ارع عب ش
ن  صعيدي ، وم ال
شمالية   ة ال الناحي
ة    الل تابع ونة غ ش
ة   ك التنمي لبن
واالئتمان الزراعي  

  .بالدقهلية

جن"  س
  "عمومي 

جن    )٤(  س
  الزقازيق

ر ) ٢( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
  نساء 

 "١٣٤١ 
  "مسجون 

يهم   وم عل المحك
ال  ن الرج م

  .والنساء 

ب   سجن بقل ع ال يق
ازيق  ة الزق  –مدين

ان   سم ث رة ق دائ
ازيق  ده  –الزق  يح

من الناحية البحرية   
ز    شهيد ع ارع ال ش

 ومن  –الدين حافظ   
شرقية  ة ال الجه
ال   ارع الجم ش

 –والمستشفي العام   
ة  ومن الجهة   الغربي

  ترعة المسلمية

جن"  س
  "عمومي 

ور    ) ٥(  سجن ب
  سعيد 

ر ) ١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
  نساء 

 "٧٦٨ 
سجون  م
سجونة  وم

 "  

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  .الرجال والنساء

دائرة   سجن ب ع ال يق
شرق بجوار      فسم ال
اري  سوق التج ال
الجديد ، ويحده من     

جن"  س
  "عمومي 



 ١٢٠

ة  ة البحري الجه
صباح ،   ارع ال ش

ة  ومن   الجهة الغربي
ق   ارع مغل ش
سجن   ق لل مالص
وات   زي للق المرآ
ن   سلحة ، وم الم
ة   ة القبلي الجه
ه  ق مواج طري
صر   شرآة م ل
رة ،  واق الح لألس
ة  ن الجه وم
ق   شرقية طري ال
ساآن  ة للم بواب

  .الشعبية
جن    )٦(  س

كندر اإلس
  ية 

ر ) ٢( عنب
  رجال 

 "٢٣١٠ 
  "مسجون 

يهم   وم عل المحك
 بالسجن والحبس  

  من الرجال 

ة      سجن بمنطق يقع ال
ة   ضرة التابع الح
لقسم شرطة محرم     

  .بك

جن"  س
  "عمومي 

جن    ) ٧(  س
ور  دمنه

  للرجال 

)١٠ (
  عنابر    

 "٢٠٠٠  
  " مسجون 

يهم   وم عل المحك
بالسجن والحبس   

  من الرجال

ين    سجن ب ع ال يق
ضة  ة عوي عزب
ة   ة األبعادي وقري
ز   ة لمرآ التابع

  .شرطة دمنهور

جن " س
   " عمومي 

ر    ) ٨(  عنب
ة  الزراع

  بطره

ر ) ١( عنب
  للرجال 

 "٨٠٠ 
  " مسجون 

ين  المحبوس
ًا  احتياطي
يهم    والمحكوم عل
بالسجن والحبس   

  ) مدة قصيرة ( 

ة      سجن بمنطق يقع ال
ره  جون ط ) ب(س

ة   ن الناحي ده م ويح
ارع  ة ش البحري
ن   ة ، وم المزرع
ة  ة القبلي الناحي
ضاء ،  أرض ف
ة   ن الناحي وم
شرقية أرض  ال

ضاء ،  ن ف وم
الناحية الغربية مقر  
ره   ن ط وات أم ق

  .سجن الملحق

 سجن عمومي 

جن    ) ٩(  س
  الفيوم 

)١١ (
ر  + عنب

ر ) ١( عنب
  .تأديب

 "٢٢٠٠ 
  "مسجون 

يهم   وم عل المحك
بالسجن والحبس   

  .من الرجال

ة      سجن بمنطق يقع ال
ع  حراوية تق ص
من   ًا ض جغرافي
ة     منطقة دامو التابع
وم ،  ز الفي لمرآ

د  ي بع و عل  ٨٨وه
وم    آم   من مدينة الفي

رق    ي ط ي ملتق وف
دة  حراوية لع ص

ي  ات وه ( محافظ
 بني سويف –المنيا 

وحدوده  )  الفيوم   –
  -:آاآلتي 

جن"  س
  "عمومي 



 ١٢١

ق  ي طري د القبل الح
د  فلت ، الح أس
ري أرض  البح
ة  ة مملوآ زراعي
د  الي ، والح لأله
ي أرض  الغرب
ة  ة مملوآ زراعي
د  الي والح لأله
الشرقي ملتقي الحد   
القبلي والبحري في   

ة مث ي  نقط ث ف ل
  نهاية السجن 

جن   )١٠( س
  أسيوط 

 ١٢٦٢"   عنبر ) ١(
  "مسجون 

يهم   وم عل المحك
بالسجن والحبس   

  من الرجال

وار  سجن بج ع ال يق
ة    الترعة اإلبراهيمي

ادي  (  وار ن بج
  ) البلدية 

سجن عمومي"
"  

ر ) ١(  سجن قنا   )١١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
  نساء 

 "٧٥٣ 
  " مسجون 

وم عل يم المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

ة       سجن  بمدين يقع ال
دات     قنا ناحية الحمي

ن : ، ده م ويح
ة   ة الغربي الناحي
اء  ارع المين ش
ن    ري ، وم النه
ة  ة البحري الناحي
سجن ،  ة ال مزرع
ة   ة القبلي والناحي
الي ،  ساآن أه م
شرقية  ة ال والناحي
الي ،  ساآن أه م
والي   ساحته ح وم

  أفدنة ) ٣(

جن"  س
  " عمومي 

جن   ) ١٢( س
  سوهاج

ر ) ١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
  نساء

 "٢٠٨ 
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

دان  سجن يمي ع ال يق
ف  ارف خل الع
ن   ة أم مديري
ة ،  وهاج القديم س
ة   ن الناحي ده م ويح
ي  ة مبن البحري
ن   ة أم مديري
ن   وهاج ، وم س
ة  ة القبلي الناحي
ي  ارع النقراش ش

ة شرقية والناحي  ال
ة  ارع المحط ش
ة   ة الغربي والناحي

  .شارع المحكمة 

جن"  س
  "عمومي 



 ١٢٢

جن   )١٣( س
  القطا

 ٢٤٠"  عنابر ) ٤(
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
ي  ال ف الرج
روب  ضايا اله ق
ة   ن الخدم م

  العسكرية فقط 

ة      سجن بمنطق يقع ال
ة  ا الواقع القط
اق  ي نط ًا ف جغرافي
رطة  ز ش مرآ

ة  ة  محا–إمباب فظ
  .الجيزة 

جن"  س
  " عمومي 

جن   )١٤( س
  المرج

)١٢ (
  عنبر 

 "٥٧٦ 
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب

  الرجال

القلج    سجن ب ع ال يق
ز   ة لمرآ التابع
ة   رطة الخانك ش

 .بمحافظة القليوبية 

جن"  س
  "عمومي 

)١٥ (
  ذ

جن  س
  المنيا

ر ) ١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
ب  + تأدي

ر ) ١( عنب
ي  + سياس

ر ) ١( عنب
  نساء 

 " ٥٨٣  
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

ة   سجن بمدين ع ال يق
ق   ي طري ا عل المني

صر  وان / م أس
ده    ي ، ويح الزراع
من الناحية الشرقية   

صر   ق م / طري
ن  وان ، وم أس
ة   ة الغريب الناحي
ساآن   شمالية م وال
سبع ،   ه ال ة ط عزب
ة   ة الجنوبي والناحي

   .مجلس المدينة

جن"  س
  "عمومي 

جن   )١٦( س
 االستئناف 

 ٧٨٤"   عنبر ) ١(
  " مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
ذا    ال ،و آ الرج
ين   ة المحبوس فئ

  .احتياطيًا 

شارع      سجن ب يقع ال
اهر ،    د م أحم
شمال   ن ال ده م ويح
وب  ة جن محكم
ن  اهرة ، وم الق
ارع   وب ش الجن
اهر ، ومن  د م أحم
الشرق شارع درب  

سعادة ،   ن  ال وم
الغرب مديرية أمن   

  .القاهرة 

جن"  س
  "عمومي 

جن   )١٧( س
  طنطا 

ر ) ٢( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
ب  + تأدي

ر ) ١( عنب
  نساء

مس١٨٤٠"
  "جون

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

ة   سجن بمدين ع ال يق
ا  ارع –طنط  ش

سم  كندرية ق اإلس
  .أول طنطا 

جن"  س
  "عمومي

جن  ذ)١٨( س
بين  ش

  الكوم 

ر ) ١( عنب
ال  + رج

ر ) ١( عنب
ب  + تأدي

ر ) ١( عنب
  نساء

"٧٨٠ 
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

ة   سجن بمدين ع ال يق
وم   بين الك ( ش
ة  ) محافظة المنوفي

رئيس  ارع ال ش
ارك   سني مب ح
بمدخل مدينة شبين    
ة  وم بالجه الك

جن"  س
  "عمومي 



 ١٢٣

  .الشرقية

ر) ١(  سجن بنها   )١٩(  عنب
ال  + رج

ة ) ٣( غرف
ساء  + للن

ر ) ١( عنب
  تأديب

 "٣٥٣ 
  "مسجون 

يم  وم عل المحك
سجن  بال
ن   الحبس م وب
  الرجال والنساء

ة   سجن بمدين ع ال يق
ا  ة ( بنه محافظ

ة  ارع ) القليوبي ش
ي    ك القاض يد ب س
ة  وار محط بج

  .القطار 

جن"  س
  " عمومي 

جن   )٢٠( س
اطر  القن

  نساء 

ابر ) ٩( عن
) +١ (

ر  عنب
  .تأديب 

 "٢٢٥ 
  " مسجونة 

يهن   وم عل المحك
ساء  ن الن م
شاقة  غال ال باألش
ة    المؤبدة والمؤقت
سجن  وال

  .والحبس 

ة   ن الجه ده م يح
الغربية باقي أرض   
جون   ة س منطق

اطر  شاتل ( القن الم
بط   ة ال ، ) ومزرع

ة  ن الجه وم
ق   شرقية طري ال
صنع  ي وم داخل
ة ،  اث بالمنطق األث
ة   ة القبلي ن الجه وم
اث   زن األث مخ

ا  شبي والري ح الخ
  .المنوفي 

جن "  س
  "عمومي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤

  ٢٠٠١ لسنة ١٥٢قانون رقم 
  ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 
  فى شان تنظيم السجون

  باسم الشعب
  رئيس الجمهورية

   نصه، وقد أصدرناه، اآلتيقرر مجلس الشعب القانون 
  

  املادة األويل 
 لـسنة   ٣٩٦من القرار بالقـانون رقـم       ) ٤٣(  عليه ىف املادة   يلغى جزاء اجللد املنصوص        

  .ىف شأن تنظيم السجون ١٩٥٦
  

  
  املادة الثانية 

يبـصم هـذا     .ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل من اليوم التايل لتاريخ نشره                  
  . الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينهاالقانون خبامت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  م ٢٠٠١ ديسمرب سنة ٢١املوافق  ( ١٤٢٢شوال سنة ١٤اجلمهورية يف صدر برئاسة 
  

  
  
  



 ١٢٥

  وزارة الداخلية
  ٢٠٠٢ لسنة ٦٦٨قرار رقم 

  
  وزير الداخلية

 ١٥٢بالقانون رقم     السجون، واملعدل  تنظيم بشأن   ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ على القانون رقم     االطالعبعد        
وعلـى    بالالئحة الداخلية لقانون السجون،    ١٩٦١ة   لسن ٧٩وعلى قرار وزير الداخلية رقم       ٢٠٠١لسنة  

  توقيع عقوبة اجللد،  بشأن بيان حاالت الضرورة الىت جتيز١٩٥٩ لسنة ٧٤قرار وزير الداخلية رقم 

  قـــــــــــــرر
  ١املادة 

دت وتلغى عبارة عقوبة اجللد أينما ور      من الالئحة الداخلية لقانون السجون،    ) ٨١،  ٣٢( تلغى املادتان رقما    
   .ىف الالئحة املشار إليها أو ىف التعليمات املنفذة هلا

  ٢املادة 
  .لتوقيع عقوبة اجللد  احملدد حلاالت الضرورة املرخصة١٩٥٩ لسنة ٧٤ رقم الوزاري يلغى القرار 

   ٣املادة 
  . لتاريخ نشرهالتايل ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية، ويعمل به من اليوم 

  
  ٢٠٠٢/١/٧ًحتريرا فى 

  
  

  وزير الداخلية
  العاديلحبيب 

  
  
  
  



 ١٢٦

  قرار وزارة الداخلية 
   م ١٩٥٩ لسنة ٧٣رقم 

  فى شأن تنظيم السجون 
  

  . .وزير الداخلية  
 م ىف شأن تنظيم السجون ، وبعد االتفـاق          ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٢١بعد اإلطالع على املادة     

  . لة مع وزير العدل ، وبناء على ما ارتآه جملس الدو

  قرر 
   :١مادة 

  تكون األشغال اليت تفرض على احملكوم عليهم باألشغال الـشاقة أو بالـسجن أو              
  :باحلبس مع الشغل بالليمانات والسجون من بني األعمال اآلتية 

  -: األشغال املفروضة على احملكوم عليهم باألشغال الشاقة بالليمانات :  أوالً 
  .األعمال الزراعية وتنسيق اجلناين استصالح األراضي البور و )  ١( 
  .الشحن والتفريغ  )  ٢( 
  .عمل اجلري  )  ٣( 
النسيج  ،  الترزية  ،  نقش الصوف  ،  اجلزجمية  ،  السروجية  ،ـ  احلدادة                           :  احلرف والصناعات    )  ٤( 

اعة الصابون باملصبغة  ،     ـ السمكرة  ،  الربادة ،  اخلراطة ، غاليات البخار ، النجارة ، نشر اخلشب ،  صن                   
  .عمل اخلوص واحلصر وغريها مما يستحدث من الصناعات مستقبالً 

  .البناء وأعمال العمارة  )  ٥( 
  .أشغال املغسل  )  ٦( 
  . أشغال املخبز  )  ٧( 
  . العمل باملخازن  )  ٨( 
  . أعمال النظافة الداخلية بالسجن  )  ٩( 
  . األشغال اخلارجية )  ١٠( 
  . املعاونة ىف مكافحة األمية )  ١١(
  .  إذا مل يتيسر تشغيلهم ىف أي عمل من األعمال األخرى-أشغال احملاجر وتكسري األحجار والنحت  )  ١٢(

  

  .األشغال املفروضة على احملكوم عليهم بالسجن أو احلبس مع الشغل :  ثانياً 



 ١٢٧

  . احلفر واستصالح األراضي واألعمال الزراعية  )  ١( 
النسيج ، الغزل ، الصباغة ، نقش الصوف ، الترزية ، احلدادة ، اخلراطة ،               :  أعمال الورش الصناعية     )  ٢( 

الربادة ، غاليات البخار ، النجارة ، النقش ، اجلزجمية ، السروجية ، التجليد ، كي املالبس ، عمل األمحال ،                     
  . اعات مستقبال الفروض ، املقاطف ، احلصر ، األكياس وغريها مما يستحدث من الصن

  . البناء وأشغال العمارة  )  ٣( 
  . أعمال النظافة  )  ٤( 
  .أشغال اجلناين  )  ٥( 
  . أشغال املغسل  )  ٦( 
  . أشغال املخبز  )  ٧( 
  . أشغال املطبخ  )  ٨( 
  . األشغال اخلارجية  ) ٩( 
  . املعاونة ىف مكافحة األمية  )١٠(

  

    :٢مادة 
  . ة الرمسية ويعمل به من تاريخ نشره  ينشر هذا القرار ىف اجلريد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) م ١٩١٩ يوليو سنة ٢٧(   هـ ١٣٧٨ ذي احلجة سنة ٢١ًحتريرا فى 
  
  



 ١٢٨

 يونية سنة   ١٩ ىف   ٢٥ اجلريدة الرمسية العدد     ٢٠٠٣ لسنة   ٩٥ـ  نص القانون رقم      
٢٠٠٣: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   م ١٩٥٩ لسنة ٧٤قرار وزارة الداخلية رقم 
  حاالت الضرورة اليت جتيز توقيع عقوبة اجللد بشأن بيان 

  
 الوقائع – ٢٠٠٢ لسنة ٦٦٨ملغي بقرار وزير الداخلية رقم ((( 

  املصرية 
   ))) ٢٠٠٢ فرباير سنة ١٤ فى ٣٩العدد 

  

  . . .بعد الديباجة 
  . . .وزير الداخلية 

سجون وبناء على ما أرتآة      ىف شأن تنظيم ال    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ٤٣بعد االطالع على املادة     
  : جملس الدولة 

    :١مادة 

  : حاالت الضرورة اليت جتوز توقيع عقوبة اجللد فيها هي 
  .إحراز أشياء حيتمل حصول أذي منها للغري أو ألمن السجن  )  ١( 
  .سرقة مفاتيح السجن أو تقليدها  )  ٢( 
  .اهلرب أو الشروع فيه  )  ٣( 

  ))املادة الثانية (( 
تلغي عقوبة األشغال الشاقة ،  أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أي قانون أو نص عقابي آخر ،  

إذا كانت " السجن املشدد "  إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "  السجن املؤبد " عقوبة ويستعاض عنها ب
واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ األحكام القضائية الصادرة بعقوبة . مؤقتة 

األشغال الشاقة بنوعيها فى السجون املخصصة لذلك على النحو املقرر مبقتضاه لعقوبة السجن أو 
  .شدد حبسب األحوال السجن امل

  

  ))املادة الثالثة فقرة أوىل (( 
ـ  السجن املؤبد والسجن املشدد هما وضع احملكوم عليه فى أحد السجون املخصصة لذلك قانونا ،  

وتشغله داخلها فى األعمال التي تعينها احلكومة ،  وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ،  
  .ت مشددة أو املدة احملكوم بها إذا كان

 



 ١٢٩

  . الذين يدخلون ألداء عمل يتعلق بوظيفتهم أو الزائرين الذين هلم صفة رمسية التعدي على املوظفني )  ٤( 
  .إتالف سجالت السجن أو أوراق املسجونني عمداً أو إحداث تغيري فيها  )  ٥( 
  . إتالف شئ من أشياء السجن عمداً ،  إذا جتاوزت قيمة األضرار جنيها واحدا  )  ٦( 
  . إشعال النار داخل الغرف  )  ٧( 
  . إحداث حريق عمداً بالسجن  )  ٨( 
  . ضرب مسجون إذا أحدث الضرب إصابة حتتاج إىل عالج  )  ٩( 

  

    :٢مادة 
  . على مدير عام السجون تنفيذ هذا القرار 

  

   :٣مادة 

   .ينشر هذا القرار ىف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ نشره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) .   م ١٩٥٩ يوليو سنة ٣٠(  هـ ١٣٧٨ة  ذي احلجة سن٢٤ًحتريرا فى 
  
  



 ١٣٠

  قرار وزارة الداخلية 
   م  فى شأن تنظيم السجون ١٩٥٩ لسنة ٧٢رقم 

  
  :وزير الداخلية 

  

  : م ىف شأن جوازات السفر وإقامة األجانب ١٩٥٢ لسنة ٧٤بعد االطالع على املرسوم بقانون رقم 
  .تنظيم السجون  م ىف شأن ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ من القانون ٩٤وعلى املادة 

  
  -: وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 

  
   :١مادة 

سجن الرجال بالقناطر اخلريية  ،  سجن النساء بالقناطر اخلريية ،  سجن       :    ختصص غرف ىف كل من      
إسكندرية  ، سجن بورسعيد ،  لقبول األجانب الذين يتقرر حجزهم مؤقتا حىت يتم إجراءات األبعاد                 

  . م املشار إليه ١٩٦٠ لسنة ٨٩القانون رقم بالتطبيق ألحكام 
  

  : ٢مادة 
  .جتهز تلك الغرف باألسرة والفراش الالزم من خمازن البوليس كما جتهز باإلضافة الكافية 

  
    :٣مادة 

 يقدم الغذاء لألشخاص املشار إليهم من متعهدين يقومون بتوريده على حساب احملافظـة أو املديريـة                
  .جوزين فيه التابع هلا السجن احمل

ويعاملون من حيث الزيارة وامللبس واحلقوق واالمتيازات معاملة احملبوسني احتياطيا ما مل يصدر بشأن              
  .أحدهم أمر خاص منا 

  
    :٤مادة 

  . ينشر هذا القرار ىف اجلريدة الرمسية ،  ويعمل به من تاريخ نشره 
  
  
  

  )  م ١٩٥٩ يونية سنة ٢٧(  هـ ١٣٧٨ ذي احلجة سنة ٢١ًحتريرا فى 



 ١٣١

  قرار وزارة الداخلية 
  ١٩٦٨ لسنة ١٤٥٣رقم 

  
  . . .وزير الداخلية 

 م ىف شأن تنظيم السجون املعدل بقرار رئيس اجلمهوريـة           ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦بعد اإلطالع على القانون رقم      
  . وعلى ما ارتآه جملس الدولة .    م ١٩٦٨ لسنة ٥٧رقم 

  :قــرر 
      :١مادة 

عامة الكائن بشارع املطرية من األمكنة اليت جيوز أن يودع ا احملجوزون            يعترب مبين املخابرات ال   
  . على ذمة القضايا املاسة بأمن الدولة من جهة اخلارج 

  

   :٢مادة 
  .   ينشر هذا القرار ىف الوقائع املصرية ،  و يعمل  به من تاريخ صدوره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )  م ١٩٦٨ نوفمرب سنة ٢٧( ًحتريرا فى 
   مجعة شعراوي حممد

  

  



 ١٣٢

  وزارة الداخلية
  ١٩٧٦ لسنة ٢٢٢٠قرار رقم 

 بتحديد ١٩٧٠ لسنة ٧٢٢بتعديل بعض أحكام القرار رقم 
  السجون العسكرية

التي تنفذ فيها العقوبات السالبة للحرية احملكوم بها علي أفراد 
  هيئة الشرطة

  
  وزير الداخلية 

  

 شأن تنظيم السجون، وعلـي قـرار رئـيس          يف " ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦"      بعد االطالع علي القانون رقم      
  . بشأن السجون العسكرية ١٩٦٩ لسنة ٥٤٥اجلمهورية رقم 

بتحديد السجون العسكرية اليت تنفذ فيها العقوبات الـسالبة          " ١٩٧٠ لسنة   ٧٢٢"       وعلي القرار رقم    
  .١٩٧١ لسنة ٢٠٨١للحرية احملكوم ا علي أفراد هيئة الشرطة، املعدل بالقرار رقم 

  
  -:وبناء علي ما أرتاه مجلس الدولة      

  "قــــــــــرر " 
  

  ) املادة األويل ( 
  

  -: املشار إليه النص اآليت ١٩٧٠ لسنة ٧٢٢من القرار رقم  " ٣" من املادة  " ٩"       يستبدل بالبند 
  
  .مديرية أمن الدقهلية   ) ٩( 

  .املؤسسة العقابية بقسم قوات املن باملنصورة 
  

  

  ) ملادة الثانية ا( 
  

  .      ينشر هذا القرار يف الوقائع املصرية، ويعمل به من تاريخ نشره 
  

   " )) ١٩٧٦ أكتوبر سنة ١١ " ١٣٩٦ شوال سنة  ١٨ًحتريرا يف (( 
  
  

  
  



 ١٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

  ]١[    

   "القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء" 
  

 كل ما حتاوله هو     أنتالية تقدمي وصف تفصيلي لنظام منوذجي للسجون ، بل           ليس الغرض من القواعد ال     – ١
 حتدد ، علي أساس التصورات املتواضع علي قبوهلا عموما يف أيامنا هذه والعناصـر األساسـية يف                  أن

األنظمة املعاصرة األكثر صالحا ، ما يعترب عموما خري املبادئ والقواعد العملية يف معاملـة الـسجناء                 
  . السجون وإدارة

  
 ومن اجللي ، نظرا ملا تتصف به الظروف القانونية واالجتماعية واجلغرافية يف خمتلف أحناء العامل من تنوع                  – ٢

 يكون ما   أن حني ومع ذلك يرجى      أى من غري املمكن تطبيق مجيع القواعد يف كل مكان ويف            أنبالغ ،   
انطالقا من كوا   ’ ة اليت تعترض تطبيقها     حيفز على بذل اجلهد باستمرار للتغلب على املصاعب العملي        

  .متثل ، يف مجلتها الشروط الدنيا ، اليت تعترف بصالحها األمم املتحدة 
  
وهـي بالتـايل ال     .  هذه القواعد من ناحية أخرى ، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه يف تطور مستمر                أن مث   – ٣

 البادئ اليت تستشف من جمموعـة القواعـد يف          تستبعد إمكانية التجربة واملمارسة ما دامتا متفقة مع       
 أنوذه الروح يظل دائما من حق اإلدارة املركزية للـسجون  . مجلتها ومع السمي لتحقيق مقاصدها     

  .تسمح باخلروج االستثنائي علي هذه القواعد 
  
سات اجلزائية ، وهو    واجلزء األول من هذه اموعة يتناول القواعد املتعلقة باإلدارة العامة للمؤس           ) ١ ( – ٤

ينطبق علي مجيع فئات املسجونني ، سواء كان سبب حبسهم جنائيا او مدنيا ، وسواء كانوا متهمني او                  
  .أو تدابري إصالحية أمر ا القاضي " تدابري أمنية " مدانني ، ومبا يف ذلك تطبق حبقهم 

. املسجونني الذين يتناوهلم كل فـرع فيـه         أما اجلزء الثاين فيتضمن قواعد ال تنطبق إال علي فئات            ) ٢    ( 
ومع ذلك فان القواعد الواردة يف الفرع ألف منه بشأن السجناء املدانني تنطبق أيـضا علـي فئـات                   
السجناء الذين تناوهلم الفروع باء وجيم ودال يف حدود عدم تعارضها مع القواعـد اخلاصـة ـذه                  

  .الفئات وكوا يف صاحل هؤالء السجناء 
  
مثل اإلصـالحيات أو    ( وال حتاول القواعد تنظيم إدارة املؤسسات املخصصة لألحداث اجلاحنني           ) ١ ( – ٥

، ومع ذلك فان اجلزء األول منها يصلح أيضا علي وجه العموم ، للتطبيق              ) معاهدة التعذيب وما إليها     
  .يف هذه املؤسسات 



 ١٣٥

قل جلميع القاصرين الذين خيـضعون لـصالحية        وجيب اعتبار فئة األحداث املعتقلني شاملة علي األ        ) ٢    ( 
  .ء اجلاحنني الصغار بعقوبة السجن تكون القاعدة العامة إال حيكم علي هؤالأنوجيب . حماكم األحداث 

  

   "قواعد عامة التطبيق" 
   "املبدأ األساسي" 

  
ملعاملة بسبب العنصر او     يكون هنالك متييز يف ا     أنوال جيوز   . تطبيق القواعد التالية بصورة حيادية       ) ١ ( – ٦

اللون او اجلنس او الدين ، او الرأي سياسيا أو غري سياسي ، او املنشأ القومي او االجتماعي او الثروة                   
  . وضع أخر أىاو املولد او 

ويف الوقت نفسه ، من الضروري احترام املعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية للفئة اليت ينتـسب                ) ٢      ( 
  .جني إليها الس

  

   "السجل" 
 مكان يوجد فيه مسجونني ، يتوجب مسك سجل جملد ومرقم الـصفحات  تـورد فيـه                  أىيف   ) ١ ( – ٧

  :املعلومات التالية بشأن كل معتقل 
  .تفاصيل هويته ) أ ( 
  .أسباب سجنه والسلطات املختصة اليت قررته ) ب ( 
  . سراحه إطالقيوم وساعة دخوله و ) ج ( 

 مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا            أى شخص يف    أىبل  ال يق  ) ٢     ( 
  .يف السجل 

  

   "الفصل بني الفئات" 
  

 توضع فئات السجناء املختلفة يف املؤسسات خمتلفة او أجزاء خمتلفة من املؤسسات مع مراعاة جنـسهم                 – ٨
  : وعلى ذلك .  احتجازهم ومتطلبات معاملتهم أسبابوعمرهم وسجل سوابقهم و 

وحني تكون هناك مؤسسة تستقبل     .  يسجن الرجال والنساء  ، بقدر اإلمكان ، ىف مؤسسات خمتلفة            )  أ    (  
  . اجلنسني على السواء يتحتم أن يكون جمموع األماكن املخصصة للنساء منفصالً كليا 

  . يفصل احملبوسني احتياطيا عن املسجونني احملكوم عليهم )  ب ( 
  .فصل احملبوسون ألسباب مدنية  ،  مبا ىف ذلك الديون ، عن املسجونني بسبب جرمية جزائية ي)  ج ( 
  . يفصل األحداث عن البالغني )  د  ( 
  

  "أماكن االحتجاز "



 ١٣٦

حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم ال جيوز أن يوضع ىف الواحدة منها أكثر من سجني                  )  ١  ( - ٩
ألسباب استثنائية  ،  كاالكتظاظ املؤقت ، أن اضـطرت اإلدارة املركزيـة              فإذا حدث   .  واحد ليال   

  . للسجون إىل اخلروج عن هذه القاعدة  ،  يتفادى وضع مسجونني اثنني ىف زنزانة أو غرفة فردية 
وحيثما تستخدم املهاجع  ،  جيب أن يشغلها مسجونون يعتين باختيارهم من حيث قدرم على التعاثر                  )  ٢( 

  . وجيب أن يظل هؤالء ليال حتت رقابة مستمرة  ،  موائمة لطبيعة املؤسسة .  ذه الظروف ىف ه

  
 والسيما حجرات النوم ليال، مجيع املتطلبات ،  توفر جلميع الغرف املعدة الستخدام املسجونني- ١٠

دنيا وخصوصا من حيث حجم اهلواء واملساحة ال ،مراعاة الظروف املناخية،  مع احلرص على الصحية
  . املخصصة لكل سجني واإلضاءة والتدفئة والتهوية 

  

  :  ىف أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا - ١١
جيب أن تكون النوافذ من االتساع حبيث متكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعـي ىف القـراءة                 )  أ    (  

 النقي سواء وجدت أم مل توجد وية صناعية         والعمل ،  وأن تكون مركبة على حنو يتيح دخول اهلواء          
 .  

  . جيب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية لتمكني السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم )  ب ( 
  جيب أن تكون املراحيض كافية لتمكني كل سجني من تلبية احتياجاته الطبيعية ىف حـني ضـرورا                   - ١٢

  . وبصورة نظيفة والئقة 
  جيب أن تتوفر منشآت االستحمام واالغتسال بالدش حبيث يكون ىف مقدور كل سجني ومفروضـا                 - ١٣

  بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا             ،عليه أن يستخدم أو يغتسل    
  .للفصل  واملوقع اجلغرايف للمنطقة  ، علي إال يقل ذلك عن مرة يف األسبوع يف مناخ معتدل 

 جيب أن تكون مجيع األماكن اليت يتردد عليها السجناء بانتظام يف املؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافـة                 – ١٤
  .يف كل حني 

  

   "النظافة الشخصية" 
  

 ومن اجل ذلك جيب يوفر هلم املـاء ومـا           الشخصية، جيب أن تفرض علي السجناء العناية بنظافتهم         – ١٥
  .أدواتتتطلبه الصحة والنظافة من 

 بغية متكني السجناء من احلفاظ علي مظهر مناسب يساعدهم علي احترام ذوام ، يـزود الـسجن                  – ١٦
  .وجيب متكني الذكور من احلالقة بانتظام . بالتسهيالت الالزمة للعناية بالشعر والذقن 

لمنـاخ  كل سجني ال يسمح له بارتداء مالبسه اخلاصة جيب أن يزود مبجموعة ثياب مناسبة ل               ) ١ ( – ١٧
  .وال جيوز يف أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطه بالكرامة . وكافية للحفاظ علي عافيته 

جيب أن كون مجيع الثياب نظيفة وان حيافظ عليها يف حالة جيدة وجيب تبديل الثياب الداخليـة            ) ٢        ( 
  .وغسلها بالوترية الضرورية  للحفاظ علي الصحة 



 ١٣٧

مرخص به ، يسمح له       حاالت استثنائية ، حني يسمح للسجني ، باخلروج من السجن لغرض           يف ) ٣        ( 
  .بارتداء ثيابه اخلاصة أو بارتداء مالبس أخرى ال تسترعي األنظار 

 حني يسمح للسجناء بارتداء ثيام اخلاصة ، تتخذ لدى دخوهلم السجن ترتيبات لضمان كوا نظيفة                – ١٨
  . وصاحلة لالرتداء 

 يزود كل سجني ، وفقا للعادات احمللية والوطنية بسرير فردي ولوازم هلذا السرير خمصصة له وكافية ،                  – ١٩
تكون نظيفة لدي تسليمه إياها ، وحيافظ علي لياقتها ، وتستبدل يف مواعيد متقاربة بالقدر الذي حيفظ                 

  .نظافتها 
  

   "الطعام" 
املعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ علي         توفر اإلدارة لكل سجني يف الساعات        ) ١ ( – ٢٠

  .صحته وقوامه ، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقدمي 
  .توفر لكل سجني إمكانية احلصول علي ماء صاحل للشرب كلما احتاج إليه  ) ٢        ( 

  

  " التمارين الرياضية" 
  

الطلق احلق يف ساعة علي األقل يف كل يوم ميارس          لكل سجني غري مستخدم يف عمل يف اهلواء          ) ١ ( – ٢١
  .فيها التمارين الرياضية املناسبة يف اهلواء الطلق ، إذا مسح الطقس بذلك 

توفر تربية رياضية وترفيهية خالل الفترة املخصصة للتمارين للسجناء األحداث وغريهـم ممـن               ) ٢      ( 
فر هلا علي هذا القصد األرض واملنـشئات        وجيب أن تو  . يسمح هلم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي       

  .واملعدات الالزمة 

   "اخلدمات الطبية" 
  

جيب أن توفر يف كل السجن خدمات طبيب مؤهل واحد علي األقل ويكون علي بعض اإلملام                 ) ١ ( – ٢٢
لية وينبغي أن يتم تنظيم اخلدمات الطبية علي حنو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة احمل             . بالطب النفسي   

كما جيب أن تشتمل علي فرع للطب النفسي بغية تشخيص حاالت الـشذوذ العقلـي               . أو الوطنية   
  . وعالجها عند الضرورة 

أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إىل سجون متخصـصة أو إىل مستـشفيات                ) ٢      ( 
 تقدمها املستشفيات ،  أن تكـون        ومن الواجب، حني تتوفر ىف السجن خدمات العالج اليت        .  مدنية  

معداا وأدواا واملنتجات الصيدالنية اليت تزود ا وافية بغرض توفري الرعاية واملعاجلة الطبية الالزمة              
  . للسجناء املرض  ،  وأن تضم جهازا من املوظفني ذوي التأهيل املهين املناسب 

  . ت طبيب أسنان مؤهل جيب أن يكون ىف وسع كل سجني أن يستعني خبدما )  ٣( 



 ١٣٨

ىف سجون النساء  ، جيب أن تتوفر املنشآت اخلاصة الضرورية لتوفري الرعاية والعـالج قبـل                  )  ١ ( - ٢٣
  حيثما كان ذلك باإلمكان ، اختاذ ترتيبات جلعل األطفـال يولـدون ىف               -وجيب    .  الوالدة وبعدها   

  .  يذكر ذلك ىف شهادة ميالده مستشفي مدين  وإذا ولد الطفل ىف السجن  ،  ال ينبغي أن
حني يكون من املسموح به بقاء األطفال الرضع إىل جانب أمهام ىف السجن ، تتخذ التـدابري                  )  ٢(        

الالزمة لتوفري دار حضانة جمهزة مبوظفني مؤهلني ، يوضع فيها الرضع خالل الفترات اليت ال يكونـوا                 
  . أثنائها ىف رعاية أمهام 

  
وم الطبيب بفحص كل سجني ىف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، مث بفحصه بعد ذلك كلما                  يق  - ٢٤

اقتضت الضرورة، وخصوصا بقية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي ميكن أن يكون مـصاصا بـه                
واختاذ مجيع التدابري الضرورية لعالجه ، وعزل السجناء الذين يشك ىف كوم مصابني بأمراض معدية               

 ،  واستبانه جوانب القصور اجلسدية أو العقلية اليت ميكن أن تـشكل عائقـا دون إعـادة            أو سارية   
  . التأهيل ،  والبت ىف الطاقة  البدنية على العمل لدى كل سجني 

وعليه أن يقابل يوميا مجيع السجناء      .  يكلف الطبيب مبراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرض         )  ١ ( - ٢٥
  . استرعي انتباهه إليه على وجه خاصئك الذين يشكون من اعتالل ،  وأي سجني ومجيع أول. املرضى 

على الطبيب أن يقدم تقريرا إىل املدير كلما بدا له أن الصحة اجلسدية أو العقلية لسجني ما قد                   )  ٢(        
  . تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن 

  
أن يقـدم النـصح إىل املـدير        على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة مبعاينة اجلوانب التالية و          )  ١(   - ٢٦

  : بشأا
  .كمية الغذاء ونوعيته وإعداده )  أ  (  
  . القواعد الصحية والنظافة ىف السجن ولدى السجناء إتباعمدى )  ب ( 
  .ة ىف السجن حالة املرافق الصحية والتدفئة واإلضاءة والتهوي)  ج  ( 
  .نوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرم )  د  ( 
مدى التقيد بالقواعد املتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حني يكون منظمـو هـذه األنـشطة غـري      )  هـ  (

  . متخصصني 
 )  ٢ ( ٢٥تني  يضع املدير ىف اعتباره التقارير والنصائح اليت يقدمها له الطبيب عمال بأحكـام املـاد               )  ٢( 

  ، فإذا ألتقي معه ىف الرأي عمد فورا إيل اختاذ التدابري الالزمة لوضع هذه التوصـيات موضـع                  ٢٦و
 أو كانت التوصيات املقترحة خارج نطاق اختـصاصه فعليـة أن            رأيهأما إذا مل يوافقه على      .  التنفيذ  

  .  أعلييقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي ، مرفقا بآراء الطبيب ، إيل سلطة
  
  

  "االنضباط والعقاب " 



 ١٣٩

يؤخذ باحلزم ىف احملافظة على االنضباط والنظام  ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر ممـا هـو                      - ٢٧
  . ضروري لكفالة األمن وحسن انتظام احلياة اتمعية 

  
  . أديبية ال جيوز أن يستخدم أي سجني ، ىف خدمة املؤسسة ،  ىف عمل ينطوي على صفة ت ) ١ ( - ٢٨

إال أنه ال جيوز تطبيق هذه القاعدة على حنو يعيق جناح أنظمة قائمة على احلكم الذايت ، تتمثل                   )  ٢(         
 أو رياضة حمـددة ، حتـت إشـراف اإلدارة ،            تثقيفيةىف أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو         
  . بسجناء منظمني ىف جمموعات ألغراض العالج 

  
  : نقاط التالية ، دائما إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة اإلدارية املختصة   حتدد ال- ٢٩
  . السلوك الذي يشكل خمالفة تأديبية )  أ  (  
  . أنواع ومدة العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها )  ب ( 
  . نزال هذه العقوبات ‘السلطة املختصة بتقرير )  ج  ( 
  
ني إال وفقا ألحكام القانون أو النظام املذكورين ، وال جيوز أبدا أن يعاقـب               ال يعاقب أي سج    )  ١ ( - ٣٠

  . مرتني على املخالفة الواحدة 
وعلـى  .  ال يعاقب أي سجني إال بعد إعالمه  باملخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعـرض دفاعـه       )  ٢(        

  .السلطة املختصة أن تقوم بدراسة مستفيضة للحالة 
  .   يسمح للسجني ، حني يكون ذلك ضروريا وممكنا ، بعرض دفاعه عن طريق مترجم  )٣(        

  
العقوبة اجلسدية والعقوبة بالوضع ىف زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة قاسية أو ال إنـسانية أو مهينـة ،                     - ٣١

  . حمظورة كليا كعقوبات تأديبية 
  
 املنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطي لـه إال          ال جيوز ىف أي حني أن يعاقب السجني باحلبس         )  ١ ( - ٣٢

  . بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على حتمل مثل هذه العقوبة 
ينطبق األمر نفسه على أية عقوبة أخرى حيتمل أن تلحق األذى بصحة الـسجني اجلـسدية أو                  )  ٢(        

 أو أن خترج    ٣١لعقوبات مع املبدأ املقرر ىف القاعدة       وال جيوز ىف أي حال أن تتعارض هذه ا        .  العقلية  
  . عنه 

على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء اخلاضعني ملثل هذه العقوبات ، وأن يشري على املدير                 )  ٣(        
  . بوقف العقوبة أو تغيريها إذا رأي ذلك ضروريا ألسباب تتعلق بالصحة اجلسدية أو العقلية 

  
  

  "قييد احلريــة أدوات ت" 



 ١٤٠

ال جيوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد احلرية  ، كاألغالل والسالسل واألصفاد وثيـاب التكبيـل                   – ٣٣
وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز استخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد احلرية            .  كوسائل للعقاب   

  : ظروف التاليــة أما غري ذلك من أدوات تقييد احلرية فال تستخدم إال ىف ال.  
كتدبري لالحتراز من هرب السجني خالل نقله  ،  شريطة أن تفك مبجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو                   )  أ    (  

  . إدارية 
  . ألسباب طبية ، بناء على توجيه الطبيب )  ب ( 
األذى بنفسه أو   بأمر من املدير ، إذا أخفقت الوسائل األخرى ىف كبح مجاح السجني ملنعه من إحلاق                )  ج    ( 

وعلى املدير ىف مثل هذه احلالة أن يتشاور فورا مع الطبيـب وأن             .  بغريه أو من تسبيب خسائر مادية       
  .يبلغ األمر إىل السلطة اإلدارية األعلى 

  
 اإلدارة املركزية للسجون هى اليت جيب أن حتدد مناذج أدوات تقييد احلرية وطريقة استخدامها أبـدا                 - ٣٤

  . املدة الضرورية كل الضرورة ملدة أطول من
  

  "تزويد السجناء باملعلومات وحقهم فى الشكوى " 
يزود كل سجني ، لدى دخوله السجن ، مبعلومات مكتوبة حول األنظمة املطبقة على فئته من                 )  ١ ( - ٣٥

السجناء ، وحول قواعد االنضباط ىف السجن ،  والطرق املرخص ا لطلـب املعلومـات وتقـدمي                  
ى ، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على الـسواء          الشكاو

  . ومن تكييف نفسه وفقا حلياة السجن 
  .إذا كــان الــسجني أميــاً وجــب أن تقــدم لــه هــذه املعلومــات بــصورة شــفوية  )  ٢(        

 
مل من أيام األسبوع ، بطلبـات أو        جيب أن تتاح لكل سجني إمكانية التقدمي ،  ىف كل يوم ع             )  ١ ( – ٣٦

  . شكاوى إىل مدير السجن أو إىل املوظف املفوض بتمثيله 
جيب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إىل مفتش السجون خالل جولته التفتيشية               )  ٢(        

 وجيب أن تتاح للسجني فرصة للتحدث مع املفتش أو مع أي موظـف أخـر مكلـف                .  ىف السجن   
  . بالتفتيش دون أن حيضر حديثه مدير السجن أو غريه من موظفيه 

جيب أن يسمح لكل سجني بتقدمي طلب أو شكوى إىل اإلدارة املركزية للسجون أو الـسلطة                 )  ٣(        
القضائية أو إىل غريها من السلطات ،  دون أن خيضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث اجلـوهر                   

  .قا لألموال وعرب الطرق املقررة ولكن على أن يتم وف
ما مل يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بال أساس ، يتوجب أن يعاجل دون إبطـاء ، وأن                     )  ٤(        

  .جياب عليه ىف الوقت املناسب 

  "االتصال بالعامل اخلارجــي " 



 ١٤١

عة احلسنة من أصدقائه ، على      يسمح للسجني ىف ظل املراقبة الضرورية باالتصال بأسرته وبذوي السم           - ٣٧
  . فترات منتظمة ، باملراسلة وبتلقي الزيارات على السواء 

  
مينح السجني األجنيب قدرا معقوال من التسهيالت لالتصال باملمثلني الدبلوماسيني و القنصليني             )  ١ ( - ٣٨

  . للدولة اليت ينتمي إليها 
س هلا ممثلون دبلوماسيون ،  وقنصليون ىف البلد الالجئـون           مينح السجناء املنتمون إيل دول لي      )  ٢(        

وعدميو اجلنسية ، تسهيال مماثلة لالتصال باملمثل الدبلوماسي للدولة املكلفة برعاية مصاحلهم أو بآيـة               
  . سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها محاية مثل هؤالء األشخاص 

  
م على جمرى األحداث ذات األمهية عن طريق الصحف          جيب أن تتاح للسجناء مواصلة اإلطالع بانتظا       - ٣٩

اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو االستماع أي حمطات اإلذاعة أو                
  . إىل احملاضرات ،  أو بأية وسيلة مماثلة تسمح ا اإلدارة أو تكون خاضعة إلشرافها 

  

  "الكتـــب " 
صصة ملختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية            يزود كل سجن مبكتبة خم     - ٤٠

  .ويشجع السجناء على اإلفادة منها إىل أبعد حد ممكن .  على السواء 
  

  "الديــــن " 
إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفي الدين ، يعني أو يقر تعـيني                   )  ١ ( - ٤١

وينبغي أن يكون هذا التعيني للعمل كل الوقت إذا كـان عـدد             .   لدين مؤهل هلذه املهمة     ممثل هلذا ا  
  .السجناء يربر ذلك وكانت الظروف تسمح به 

أن يقيم الصلوات بانتظـام وأن       )  ١( يسمح للمثل املعني أو الذي مت إقرار تعيينه وفقا للفقرة            )  ٢(        
  . ات خاصة للمسجونني من أهل دينه رعاية هلم يقوم كلما كان ذلك مناسبا ،  بزيار

وىف مقابل ذلك ، حيترم رأي السجني       .  ال حيرم أي سجني من االتصال باملثل املؤهل ألي دين            )  ٣(        
  . كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديين بزيارة له 

  
وض حياته الدينية حبضور الـصلوات       يسمح لكل سجني ، بقدر ما يكون ذلك باإلمكان  ،  بأداء فر              -  ٤٢

  . املقامة ىف السجن ، وحبيازة كتب الشعائر والتربية الدينية اليت تأخذ ا طائفته 
  
  
  

  "حفظ متاع السجناء " 



 ١٤٢

حني ال يسمح نظام السجن للسجني باالحتفاظ مبا حيمل من نقود أو أشياء مثينة أو ثيـاب أو                   )  ١ ( - ٤٣
املتاع ويوضع كشف ذا    .   السجن   لك كله ىف حرز أمني لدى دخوله      غري ذلك من متاعه ،  يوضع ذ       

  . يوقعه السجني  ،  وتتخذ التدابري الالزمة لإلبقاء على هذه األشياء ىف حالة جيدة 
لدى إطالق سراح السجني تعاد إليه هذه النقود واحلوائج  ، باستثناء ما مسح له بإنفاقه من مال                   )  ٢(        

ويوقـع  .   ىل اخلارج من متاع أو ما دعت املقتضيات الصحية إىل إتالفه مـن شـباب                أو ما أرسله إ   
  . السجني على إيصال بالنقود واحلوائج اليت أعيدت إليــه 

  تطبق هذه املعاملة ذاا على أية نقود أو حوائج ترسل إىل الـسجني مـن خـارج الـسجن                     )  ٣(        
جن  ، حيمل أية عقاقري أو أدوية ، يقرر مـصريها طبيـب              إذا كان السجني لدى دخوله الس      )  ٤( 

  .السجن
  

  "اخل  . . . . اإلخطار حباالت الوفاة أو املرض أو النقل " 
إذا توىف السجني أو أصيب مبرض خطري أو حبادث خطري أو نقل إىل مؤسسة لعالج األمراض                 )  ١ ( - ٤٤

وجا  ، بإخطار زوجه  ، وإال فأقرب انتسابه إليه  ،            العقلية  ،  يقوم املدير فورا ،  إذا كان السجني متز            
  . وىف أية حال أي شخص أخر يكون السجني قد طلب إخطاره 

وإذا كان مرض هـذا     .  خيطر السجني فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطري لنسيب قريب له              )  ٢(        
  بالذهاب لعيادته إمـا      النسيب بالغ اخلطورة يرخص للسجني ،  وإذا كانت الظروف تسمح بذلك ،            

  . برفقة حرس وإما مبفرده 
  . يكون لكل سجني حق إعالم أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إىل سجن آخر  )  ٣(        

  

  "انتقــال السجنـــاء " 
حني ينقل السجني إىل السجن أو منه ، جيب عدم تعريضه ألنظار اجلمهور إال بأدىن قدر ممكن                  )  ١ ( - ٤٥

  .  اختاذ تدابري حلماية من شتائم اجلمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكاهلا ،  وجيب
أو بأيـة وسـيلة     .  جيب أن حيظر نقل السجناء ىف ظروف سيئة من حيث التهوية واإلضاءة              )  ٢(         

  . تفرض عليهم عناء جسديا ال ضرورة له 
  . إلدارة ، وأن تـسود املـساواة بينـهم مجيعـا            جيب أن يتم نقل الـسجناء علـى نفقـة ا           )  ٣(        

  

  "موظفــو السجـــن " 
على إدارة السجون أن تنتقي موظفيها على اختالف درجام بكل عناية ، إذ علـى نزاهتـهم                 ) ١ ( – ٤٦

  . وإنسانيتهم وكفاءم املهنية وقدرام الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة املؤسسات اجلزائية 
  على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة لدى موظفيها ولدى الرأي                 )٢(         

العام ، بأن هذه املهمة هي خدمة اجتماعية بالغة األمهية ، وعليها ، طلبا هلذا اهلـدف ، أن تـستخدم                     
  . مجيع الوسائل املناسبة لتنوير اجلمهور 



 ١٤٣

قة الذكر ، يعني موظفو السجون على أساس العمل طوال سـاعات            بقية حتقيق األهداف الساب    )  ٣(         
العمل املعتادة ، بوصفهم موظفي سجون حمترفني  ،  ويعتربون موظفني مدنيني يضمن هلم بالتايل أمـن                  

وجيب أن تكون األجـور     .  العمل دون أن يكون مرهونا إال حبسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية            
ب األكفاء من الرجال والنساء، كما جيب أن حتدد مزايا احتـرافهم وظـروف              من الكفاية حبيث جتتذ   

  . خدمتهم على حنو يراعي طبيعة عملهم املرهقة 
  
ــذكاء     )  ١ ( - ٤٧ ــة وال ــن الثقاف ــاف م ــستوى ك ــى م ــون عل ــون املوظف ــب أن يك   .جي

اخلاصة ، وعليهم   قبل الدخول ىف اخلدمة ،  يعطي املوظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة و              )  ٢( 
  . أن جيتازوا اختبارات نظرية وعملية 

على املوظفني ، بعد مباشرم العمل وطوال احترافهم املهنة ، أن يرسخوا وحيـسنوا معـارفهم       )  ٣(        
  . وكفاءم املهنية حبضور دورات تدريبية أثناء اخلدمة تنظيم على فترات مناسبة 

  
 مبهامهم على حنو جيعل منهم قدوة طيبة للـسجناء          يطلعوالوا سلوكهم وأن     على مجيع املوظفني أن جيع     - ٤٨

  . ويبعث احترامهم هلم 
  
جيب أن يضم جهاز املوظفني ، بقدر اإلمكان عددا كافيا من األخصائيني كأطبـاء األمـراض                 )  ١ ( - ٤٩

  . العقلية وعلماء النفس واملساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدرسي احلرف 
يكفل جعل خدمات املساعدين االجتماعيني واملعلمني ومدرسي املهن احلرة على أساس دائم ،              )  ٢(         

  . ولكن دون استبعاد العاملني لبعض الوقت أو العاملني املتطوعني 
  
جيب أن يكون مدير السجن على حظ واف من األهلية ملهمته ،  من حيث طباعة وكفاءتـه                   )  ١ ( - ٥٠

  . يبه املناسب  وخربته اإلدارية وتدر
  . وعليه أن يكرس كامل وقته ملهامه الرمسية ، فال يعني على أساس العمل بعض الوقت فحسب )  ٢(         
ــه      )  ٣(          ــرة من ــة مباش ــى مقرب ــسجن أو عل ــل ال ــه داخ ــل إقامت ــه أن جيع   . وعلي

ن يزور كال منهما أو منـها       حني يوضع سجنان أو أكثر حتت سلطة مدير واحد ، يكون عليه أ             )  ٤( 
   . مسئولىف مواعيد متقاربة ، كما جيب أن يرأس كال من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم 

  
جيب أن يكون املدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن اآلخرين قادرين على تكلم لغة معظـم                )  ١ ( - ٥١

  . السجناء ، أو لغة يفهمها معظم هؤالء 
  . عان كلما اقتضت الضرورة ذلك خبدمات مترجم يست )  ٢(         

  



 ١٤٤

ىف السجون اليت تبلغ من االتساع حبيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت ،  جيب                  )  ١ ( - ٥٢
  . أن تكون إقامة واحد منهم على األقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه 

ن يقوم بزيارات يومية ، وأن جيعل إقامته على مقربـة           أما ىف السجون األخرى فعلى الطبيب أ       )  ٢(         
  .كافية من السجن حبيث يستطيع احلضور دون إبطاء ىف حاالت الطوارئ 

  

ىف السجون املختلطة املستخدمة للذكور واإلناث معا ،  يوضع القسم املخصص للنساء مـن                )  ١ ( - ٥٣
  . تيح مجيع أبواب هذا القسم  تكون ىف عهدا مفامسئولةمبين السجن حتت رئاسة موظفه 

ال جيوز ألي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما مل يكن مصحوبا مبوظفة أنثي                  )  ٢(         
.  
تكون مهمة رعاية السجينات واإلشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا             )  ٣(         

  وال سيما األطباء واملعلمني من ممارسة مهـامهم املهنيـة ىف             على أن هذا ال مينع املوظفني الذكور ،       .  
  .السجون أو أقسام السجون املخصصة للنساء 

  
ال جيوز ملوظفي السجون أن يلجئوا إىل القوة ، ىف عالقام مع املسجونني ، إال دفاعـا عـن                    )  ١ ( - ٥٤

 باالمتناع السليب ألمـر يـستند إىل        أنفسهم أو ىف حاالت حماولة الفرار أو املقاومة اجلسدية بالقوة أو          
وعلى املوظفني الذين يلجئون إىل القوة آال يـستخدموها إال ىف أدين احلـدود              .   القانون أو األنظمة    

  . الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن احلادث إىل مدير السجن 
السجناء ذوي التصرف   يوفر ملوظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح مجاح            )  ٢(         

  . العدواين 
ال ينبغي للموظفني الذين يقومون مبهمة جتعلهم ىف متاس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحني                )  ٣(         

وباإلضافة إىل ذلك ال جيوز ، أيا كانت الظروف ، تـسليم سـالح ألي               .  ، إال ىف ظروف استثنائية      
  .ماله موظف ما مل يكن قد مت تدريبه على استع

  

  "التفتيش " 
- ٥٥ -   

جيب أن يكون هناك تفتيش منتظم ملؤسسات السجون وخدماا ،  يكلف به مفتشون مؤهلـون ذو خـربة                   
تعينهم سلطة خمتصة ،  وعلى هؤالء املفتشني بوجه خاص واجب االستيقان من كون هذه املؤسـسات        

  .التأديبية واإلصالحية تدار طبقا للقوانني واألنظمة وعلى قصد حتقيق أهداف اخلدمات 
  
  
  



 ١٤٥

  قواعد تنطبق على فئات خاصة 
  *السجناء المدانون * 

  

  "مبادئ توجيهيــة " 
  

 دف املبادئ التوجيهية التالية إىل تبيان الروح اليت ينبغي أن يؤخذ ا ىف إدارة السجون واألهـداف                  - ٥٦
  . من هذا النص  "  ١" لتمهيدية رقم اليت جيب أن تسمي إليها ،   طبقا للبيان الوارد ىف املالحظة ا

  
 إن احلبس وغريه من التدابري اآللية إىل عزل ارم عن العامل اخلارجي تدابري مؤسسية بـذات كوـا                   - ٥٧

تسلب الفرد حق التصرف بشخصه حبرمانه من حريته ولذلك ال ينبغي لنظام السجون  ، إال ىف حدود                  
  . ، أن يفاقم من اآلالم املالزمة ملثل هذه احلال مربرات العزل أو احلفاظ على االنضباط 

  
 واهلدف الذي يربر عقوبة احلبس وغريها من تدابري احلرمان من احلرية هو ىف اية املطاف محاية اتمع                  - ٥٨

وال سبيل إىل بلوغ مثل هذا اهلدف إال إذا استخدمت فترة احلبس للوصـول ،  حـىت                  .  من اجلرمية   
 إىل جعل ارم وهو يعود إىل اتمع ال راغبا ىف العيش ىف ظل احترام القانون                أقصى مدى مستطاع ،     

  . وتدبر احتياجاته جبهده فحسب ، بل قادرا أيضا على ذلك
  
 وطلبا هلذه الغاية ،  ينبغي لنظام السجون أن يستعني جبميع الوسائل اإلصالحية والتعليمية واألخالقية                - ٥٩

قات وأشكال املساعدة املناسبة املتاحة له ،  ساعيا إىل تطبيقها على صدى             والروحية وغريها وجبميع طا   
  . مقتضيات العالج الفردي للسجناء

  
ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إىل تقليص الفوارق اليت ميكن أن تقوم بني حيـاة                  )  ١ ( - ٦٠

لدى السجناء أو باالحترام الواجـب      السجن واحلياة احلرة،  واليت من شأا أن بط حبس املسؤولية            
  . لكرامتهم البشرية 

ومن املستحسن أن يعمد ، قبل انتهاء مدة العقوبة ،  إىل اختاذ التدابري الضرورية لكي تـضمن                   )  ٢(         
وهذا هدف ميكن بلوغه ،  تبعا للحالة ،  مـن خـالل              .  للسجني عودة تدرجيية إىل احلياة ىف اتمع        

إلطالق سراح السجني تنظم ىف السجن نفسه أو ىف مؤسسة أخرى مالئمـة  ،  أو مـن               مرحلة متهيد   
خالل إطالق سراحه حتت التجربة مع إخضاعه لضرب من اإلشراف والرقابة ال جيوز أن يعهد بـه إىل              

  . الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة 
  
  على نقيض ذلـك       -لتركيز على إقصائهم عن اتمع ، بل           وال ينبغي ىف معاجلة السجناء أن يكون ا        - ٦١

وعلى هذا اهلدف ينبغي اللجوء بقدر املـستطاع ،  إىل املـؤازرة             .    على كوم يظلون جزاءا منه        -



 ١٤٦

اليت ميكن أن توفرها هيئات اتمع احمللي ملساعدة جهاز موظفي الـسجن علـى  إعـادة التأهيـل                   
ون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجـاز          االجتماعي للسجناء وجيب أن يك    

وتناط م مهمة إدامة وحتسني كل صالت السجني املستصوبة بأسرته وباملنظمات االجتماعية اجلزيلـة              
كما جيب أن تتخذ ، إىل أقصي احلدود املتفقة مع طبيعة العقوبة ،  تدابري حلماية ما للسجني                  .   الفائدة  

  .صاحلة املدنية وبتمتعه بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزايا االجتماعية من حقوق تشمل مب
  
 وعلى اخلدمات الطبية ىف مؤسسة السجن أن حتاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لـدى              - ٦٢

السجني ،  وأن تعاجلها حىت ال تكون عقبة دون إعادة تأهيلية ، وجيب على هذا اهلدف ،  أن تـوفر                      
  .  ني مجيع اخلدمات الطبية واجلراحية والنفسانية الضرورية للسج

  
إن اإلنفاذ الكامل هلذه املبادئ يتطلب افرادية املعاجلة ، وبالتايل يقتضي األخـذ بنظـام مـرن                 ) ١ ( - ٦٣

وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منظمـة           .   لتصنيف السجناء ىف فئات     
  . يها العالج الذي يناسبها تستطيع كل فئة أن جتد ف

وليس من الضروري أن يتوفر ىف كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات األمن بالنسبة لكل فئة                 )  ٢(    
والـسجون  .  ،  بل إن من املستصوب أن تتفاوت درجات هذا األمن تبعا الحتياجات خمتلف الفئات        

 حتول دون اهلرب ،  بل تعتمد ىف ذلـك           املفتوحة األبواب ،  بسبب كوا ال تقيم حواجز أمن مادية          
على انضباط السجني نفسه ، توفر ىف حالة انتقاء السجناء هلذه التجربة بعناية ، أفضل الظروف مواتاة                 

  . إلعادة تأهيلهم 
ويستصوب ىف حالة السجون املغلقة األبواب ، أال يكون عدد املسجونني ىف كل منـها مـن                  )  ٣(    

والرأي ىف بعض البلدان أنه ال ينبغي هلذا العدد ىف السجون املـذكورة             .  عاجلة   امل افراديةالكثرة حبيث   
أن يتجاوز اخلمسمائة أما ىف السجون املفتوحة األبواب فيجب أن يكون عدد املسجونني صغريا بقدر               

  . املستطاع 
ع أن  على أنه ليس من املستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضآلة احلجم حبيث ال يـستطا                )  ٤(    

  . توفر فيها التسهيالت املناسبة 
  
ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكوميـة أو         .   وال ينتهي واجب اتمع بإطالق سراح السجني         - ٦٤

خاصة قادرة على أن توفر للسجني الذي استرد حريته رعاية ناجعة ،  دف إىل ختفيف مواقف العداء                  
  . مكانه من اتمع العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إىل 

  

  "املعاجلـــة " 
 إن اهلدف من معاجلة احملكوم عليهم بالسجن أو بتدبري مماثل حيرصهم من احلرية جيب أن يكون ، بقدر                   – ٦٥

ما تسمح بذلك مدة العقوبة ، إكسام العزمية على أن يعيشوا ىف ظل القانون وأن يتدبروا احتياجام                 



 ١٤٧

وجيب أن حيفظ هذا العالج حبيث يشجع احترامهم        .  اذ هذه العزمية    جبهدهم وجعلهم قادرين على إنف    
  . لذوام وينمي لديهم حس املسؤولية 

  
وطلبا هلذه املقاصد ، جيب أن تستخدم مجيع الوسائل املناسبة ، ال سيما الرعايـة الدينيـة ىف                   )  ١ ( - ٦٦

 على الصعيد املهـين ،  وأسـاليب         البلدان اليت يستطاع فيها ذلك ،  والتعليم ، والتوجيه والتكوين          
املساعدة االجتماعية اإلفرادية والنصح ىف جمال العمالة ، والرياضة البدنية وتنميـة الشخـصية تبعـا                
لالحتياجات الفردية لكل سجني ، مع مراعاة تارخيه االجتماعي واجلنائي ، وقدراته ومواهبه اجلـسدية        

  . تقبله بعد إطالق سراحه والذهنية ، ومزاجه الشخصي ، ومدة عقوبته ومس
وجيب أن يتلقى مدير السجن ، بعدد كل وافد على السجن حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعـض                  )  ٢(    

الطول  ، وىف أقرب موعد ممكن بعد وصوله  ، تقارير كاملة حول خمتلف اجلوانب املـشار إليهـا ىف                     
تخصص ىف األمراض النفـسانية إذا      الفقرة السابقة ، يستوجب دائما أن تشمل تقريرا يضعه طبيب م          

  .أمكن ، حول حالة السجني اجلسدية والذهنية 
وجيـب أن   .  توضع التقارير وغريها من الوثائق املناسبة املتعلقة بالسجني ىف ملـف فـردي               )  ٣(    

 قادرين على الرجوع    املسئولنييستكمل هذا امللف بكل جديد ،  وأن يصنف على حنو جيعل املوظفني              
  .لما حاجة إىل ذلك إليه ك

  

  " العالج افرادية التصنيف الفئوي و" 
  

   -:  تكـــون مقاصـــد التصنيــف الفئـــوي - ٦٧
إن يفصل عن اآلخرين أولئك املسجونون الذين يرجح ، بسبب ماضيهم اجلنائي أو شراسة طباعهم ،                )  أ    (  

  . عليهم ئسيأن يكونوا ذوي تأثري 
  . ىف فئات  بغية تيسري عالجهم على هدف إعادة تأهيلهم االجتماعي أن يصنف املسجونون )  ب ( 
  
تستخدم لعالج خمتلق فئات املسجونني بقدر اإلمكان سجون خمتلفة أو أقـسام خمتلفـة ىف الـسجن             - ٦٨

  . الواحد 
  
 يوضع من أجل كل سجني حمكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول ىف أقرب وقت ممكن بعد وصـوله                   - ٦٩

راسة شخصيته، برنامج عالج يتم إعداده ىف ضوء املعلومات املكتسبة حول احتياجاته الفردية             وبعد د 
  . وقدراته ومزاجه النفسي 



 ١٤٨

  "االمتيـــــازات " 
 تنشأ ىف كل سجن أنظمة امتيازات توائم خمتلف فئات املسجونني وخمتلف مناهج العالج بغية تشجيع                – ٧٠

املسؤولية لديهم وحفزهم على االهتمام بعالجهم واملؤازرة       السجناء على حسن السلوك وتنمية حس       
  .فيه

  

   "العمــــل" 
٧١ :  

  . ال جيوز أن يكون العمل ىف السجن ذا طبيعة مؤملة  )  ١( 
  . يفرض العمل على مجيع السجناء احملكوم عليهم  ، تبعاً للياقتهم البدنية والعقلية كما حيددها الطبيب  )  ٢( 
  .اء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم العمل العادي يوفر للسجن ) ٣( 
يكون هذا العمل ، إىل أقصي احلدود املستطاعة  من نوع يصون أو يزيد قدرة السجني علـى تـأمني                     )  ٤( 

  . عيشه بكسب شريف بعد إطالق سراحه 
   .يوفر تدريب مهين نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به ،  وال سيما الشباب )  ٥( 
تتاح للسجناء ، ىف حدود ما يتمشي مع االختيار املهين السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنـضباط                 )  ٦( 

  . فيه ،  إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به 
يتم تنظيم العمل وطرائقه ىف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان من األعمـال املماثلـة                  ) ١(  - ٧٢

  .لسجن  بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية الطبيعية خارج ا
إال أن مصلحة السجناء وتدريبهم املهين ال جيوز أن يصريا خاضعني ملقصد حتقيق ربح مايل من                 )  ٢(    

  . وراء العمل ىف السجن 
  
  .  ومزارعه يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة ،  ال املقاولون اخلاصون بتشغيل مصانعه )  ١(  - ٧٣

حني يستخدم السجناء ىف أعمال ال ختضع لسلطان اإلدارة ، يتوجب أن يكونوا دائما حتـت                 )  ٢(    
إشراف موظفي السجن ،  وما مل يكن العمل حلساب إدارات حكومية أخـرى ، يـستوجب علـى                   

ع مراعـاة   األشخاص الذين يقدم هلم أن يدفعوا إلدارة كامل اآلجر الذي يتقاضى عادة عنه ، ولكن م               
  .  إنتاجه السجناء 

  
تتخذ ىف مؤسسات السجون نفس االحتياطات املفروضة حلماية سالمة وصحة العمال األحرار             )  ١ ( - ٧٤

.  
تتخذ تدابري لتعويض السجناء عن إصابات العمل واألمراض املهنية بشروط ال تكـون أقـل                )  ٢(    

  .ر مواتاة من تلك اليت مينحها القانون للعمال األحرا
  



 ١٤٩

حيدد العدد األقصى لساعات العمل اليومي واألسبوعي بالقانون أو بنظام إداري ، مع مراعاة               )  ١ ( - ٧٥
  . األنظمة أو العادات احمللية املتبعة ىف جمال استخدام العمال األحرار 

وغريه من  يشترط ىف حتديد الساعات املذكورة أن يترك للراحة األسبوعية ووقتا كافيا للتعليم              )  ٢(    
  . األنشطة املقتضاة كجزء من عالج السجناء وإعادة  تأهيلهم 

  
  . يكافـــأ الـــسجناء علـــى عملـــهم وفقـــا لنظـــام أجـــور منـــصف   )  ١ ( – ٧٦

جيب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على األقل من أجرهم ىف شـراء أشـياء                  )  ٢( 
  .منه إىل أسرم مرخص ا الستعماهلم الشخصي و أن يرسلوا جزءا 

وجيب أن ينص النظام أيضا على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر حبيث يشكل كسبا مدخرا يتم                 )  ٣(    
  .تسليمه للسجني لدى إطالق سراحه 

   

  "التعليم والرتفيــه " 
ك التعليم  تتخذ إجراءات ملواصلة تعليم مجيع السجناء القادرين على االستفادة منه ،  مبا ىف ذل               )  ١ ( – ٧٧

وجيب أن يكون تعليم األميني واألحداث إلزاما ، وأن توجه          .   الديين ىف البلدان اليت ميكن فيها ذلك        
  . إليه اإلدارة عناية خاصة 

جيعل تعليم السجناء، ىف حدود املستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام ىف البلد حبيث يكون ىف                  )  ٢( 
  . راحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء مقدورهم،  بعد إطالق س

  
  .تنظم ىف مجيع السجون حرصا على رفاه السجناء البدين والعقلي أنشطة تروحيية وثقافية   - ٧٨

  
  "العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن " 

  

ـ                    - ٧٩ ال  تبذل عناية خاصة لصيانة وحتسني عالقات السجني بأسرته ،  بقدر ما يكون ذلـك ىف صـاحل ك
  .الطرفني 

  
 يوضع ىف االعتبار ،  منذ بداية تنفيذ احلكم مستقبل السجني بعد إطالق سراحه ،  ويشجع ويـساعد     - ٨٠

على أن يواصل أو يقيم ،  من العالقات مع األشخاص أو اهليئات خارج السجن  ،  كل ما من شأنه                      
  . خدمة مصاحل أسرته  وتسري إعادة تأهيله االجتماعي 

  
على اإلدارات واهليئات احلكومية أو اخلاصة ، اليت تساعد اخلارجني من السجن على العـودة                ) ١ ( - ٨١

إىل احتالل مكام ىف اتمع  ،  أن تسعي بقدر اإلمكان جلعلهم حيصلون على  الوثائق وأوراق اهلوية                   
أن توفر هلـم    الضرورية ، وعلى السكن والعمل املناسبني وعلى ثياب الئقة تناسب املناخ والفصل ، و             



 ١٥٠

من املوارد ما يكفي لوصوهلم إىل وجهتهم ولتأمني أسباب العيش خالل الفترة اليت تلي مباشرة إطالق                
  سراحهم

جيب أن تتاح للمثلني الذين تعتمدهم األجهزة املذكورة إمكانية دخـول الـسجن وااللتقـاء                )  ٢(    
  . تنفيذ عقوبته بالسجناء  وجيب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجني منذ بداية 

يستصوب أن تكون أنشطة اهليئات املذكورة ممركزة أو منسقة بقدر اإلمكـان كيمـا ينتفـع                 )  ٣(    
  .جبهودها على أفضل وجه 

   

  "املصابون باجلنون والشذوذ العقلي " 
  

 إىل  ال جيوز احتجاز الشخص ىف السجن إذا ظهر إنه خمتل العقل، بل جيب اختاذ ترتيبات لنقلـه                 ) ١ ( – ٨٢
  .مستشفي لألمراض العقلية بأسرع ما ميكن 

يوضع املصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى حتت املراقبة والعالج فـين مـصحات                )  ٢(     
  . حتت إدارة طبية 

  .يوضع هؤالء األشخاص طوال بقائهم ىف السجن ، حتت إشراف طيب خاص  )  ٣(    
انية ىف السجون أن تكفل عالج مجيع السجناء اآلخـرين الـذين            على اإلدارة الطبية أو النفس     )  ٤(    

  . حيتاجون إىل مثل هذا العالج 
  
 باالتفاق مع األجهزة املختصة تدابري ملواصلة العـالج النفـساين للـسجني             تتخذ، من املستحسن أن     - ٨٣

    .الضرورةولتقدمي مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطالق سراحه عند 
  

   " واحملتجزون رهن احملاكمةاملوقوفون" 
على أي شخص مت توقيفه أو حبسه بسبب خمالفـة          "  متهم  " ىف  الفقرات التالية تطلق صفة        )  ١ ( - ٨٤

  . لقانون العقوبات ووضع ىف عهدة الشرطة أو السجن ولكنه مل حياكم ومل حيكم عليه بعد 
  .يفترض املتهم أنه برئ ويعامل على هذا األساس  )  ٢(     
و اليت نص علـى اإلجـراءات       دون املساس بالقواعد القانونية املتعلقة حبماية احلرية الفردية أ         )  ٣(    

د القواعد الواردة أدنـاه      إزاء املتهمني ، جيب أن يتمتع هؤالء بنظام معاملة خاص حتد           اإلتباع الواجبة
  .األساسية عناصره 

  
  .هم يفصل املتهمون عن السجناء احملكوم علي )  ١ ( - ٨٥

وجيب من حيث املبدأ أن حيتجـزوا ىف مؤسـسات          .  يفصل املتهمون األحداث عن البالغني       )  ٢(    
  .منفصلة 
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  . يوضع املتهمون ىف غرف نوم فردية ، ولكن رهنا مبراعاة العادات احمللية املختلفـة تبعـا للمنـاخ                     - ٨٦
  

ري النظام ىف املؤسسة ، أن يأكلوا ما يريدون          للمتهمني إذا رغبوا ىف ذلك ىف احلدود املتفقة مع حسن س           – ٨٧
على نفقتهم بأن حيصلوا على طعامهم من اخلارج إما بواسطة اإلدارة أو بواسطة أسرم أو أصدقائهم                

  . فإذا مل يطلبوا ذلك كان على اإلدارة أن تتكفل بإطعامهم .  
  
ــة وال      )  ١ ( - ٨٨ ــت نظيف ــة إذا كان ــه اخلاص ــداء ثياب ــهم بارت ــسمح للمت ــة ي   .ئق

  أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه خمتلفـة عـن اللبـاس املوحـد الـذي                    )  ٢(  
  . يرتديه احملكوم عليهم 

  
   جيب دائما أن يعطي املتهم فرصة للعمل ، ولكـن ال جيـوز إجبـاره عليـه فـإذا اختـار العمـل          - ٨٩

  . وجب أن يؤجر عليه 
  
أو نفقته آخرين وىف احلدود املتفقة مع صاحل إقامة العدل ومع            يرخص لكل متهم بأن حيصل على نفقته         - ٩٠

أمن السجن وانتظام إدارته  ،  على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابـة وغريهـا مـن                     
  . وسائل قضاء الوقت 

  
 يرخص للمتهم بأن يزوره ويعاجله طبيبه أو طبيب أسنانه اخلاص ، إذا كان لطلبه مربر معقول وكـان                   - ٩١

  . قادرا على دفع النفقات املقتضاة 
  
 يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبالغ أسرته نبأ احتجازه ، ويعطي كل التسهيالت املعقولة لالتـصال                 - ٩٢

بأسرته وأصدقائه وباستقباهلم دون أن يكون ذلك مرهونا إال بالقيود والرقابة الضرورية لصاحل العدل              
  .وأمن السجن وانتظام إدارته 

  
يرخص للمتهم بغية الدفاع عن نفسه ، بأن يطلب تسمية حمام تعينه احملكمة جمانا حني ينص القـانون                   - ٩٣

وعلـى  .  على هذه اإلمكانية ،   وبأن يتلقى زيارات حماميه إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية                 
الت بـني املتـهم   وجيوز أن تتم املقـاب .   هذا القصد حيق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك   

  . وحماميه على مرمي نظر الشرطي أو موظف السجن ،  ولكن دون أن تكون على مرمي مسعه 
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  "السجناء املدنيــــون " 
  

 ىف البلدان اليت جييز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من احملكمة ىف أية دعوى أخرى غري                    – ٩٤
 على هذا النحو ألية قيود أو ألية صرامة تتجاوز ما هو ضروري             جزائية ،  ال جيوز إخضاع املسجونني      

وجيب أال تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك املمنوحـة          .   لضمان عدم هرم وللحفاظ على األمن       
  . للسجناء غري احملاكمني باستثناء أنه ميكن إجبارهم على العمل 

  

  "األشخاص املوقوفون أو احملتجزون دون تهمة " 
  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يتمتـع األشـخاص   ٩دون اإلخالل بأحكام املادة     -٩٥
" املوقوفون أو احملتجزون دون أن توجه إليهم مة بذات احلماية اليت يضمنها اجلـزء األول والفـرع        

ن اجلزء الثاين حيثما    م" ألف  " من اجلزء الثاين كذلك تنطبق عليهم األحكام املناسبة من الفرع           " جيم  
كان من املمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة اخلاصة من احملتجزين ،  شريطة أال يتخذ أي                   
تدبري يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل ميكن على أي حنو أن يكونا مناسبني ألشخاص مل                  

  . يدانوا بأية جرمية جزائية 
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  ]٢ [    

  "  املبادئ األساسية ملعاملة السجناء "
  

  أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة 
  أغسطس /  آب ٢٧ومعاملة ارمني املعقود ىف هافانا من 

    واعتمدا اجلمعية العامة بقرارها ١٩٩٠سبتمرب /  أيلول ٧إىل 
   ١٩٩٠ديسمرب /  كانون األول ١٤ املؤرخ ىف ١١١ / ٤٥

  
  :إن اجلمعية العامة 

  

 حرص األمم املتحدة الدائم على إضفاء طابع إنساين على العدالة اجلنائية وعلـى محايـة                إذ تضع ىف اعتبارها   
  .    حقوق اإلنسان 

  

 أن إجياد سياسات سليمة ملنع اجلرمية ومكافحتها أمر أساسي للتخطـيط للتنميـة              وإذا تضع ىف اعتبارها أيضا    
  . تصادية واالجتماعية ختطيطا صاحلا االق
  

 أن القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرميـة                وإذ تدرك 
  . ومعاملة ارمني هلا قيمة وتأثري كبريان ىف تطوير سياسة وممارسة العقوبات 

  
ملتحدة السابقة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني بشأن خمتلـف أنـواع            قلق مؤمترات األمم ا    وإذ تضع ىف اعتبارها   

  . العقبات اليت حتول دون تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية تنفيذا كامال 
  

أن التنفيذ الكامل للقواعد الدنيا النموذجية سوف يتيسر بتوضيح املبادئ األساسية اليت تقوم عليها              وإذ تعتقد   
  .هذه القواعد 

  
 بشأن حقوق اإلنسان للسجناء اللذين اختـذمها        ١٧ بشأن مركز السجناء والقرار      ١٠  إىل القرار     ريوإذ تش 

  . مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
  

  إىل البيان املقدم ىف الدورة العاشرة للجنة منع اجلرمية ومكافحتها من االحتاد الدويل حلقـوق                 وإذ تشري أيضا  
سان ، واحتاد الطالب الدويل  والتحالف العاملي جلمعيات الشباب املسيحيني  ،  والرابطة الدولية للمربني                 اإلن

من آجل السلم العاملي ، والرابطة الدولية ملعاونة السجناء ، والس الدويل لتعليم الكبار والـس العـاملي                  
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 الكنائس العاملي ،  ومؤسسة كاريتاس الدوليـة ،          للشعوب األصلية  ،  وجلنة الكنائس الدولية التابعة لس         
وهي كلها منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتمـاعي مـن الفئـة                 

  .الثانيــة 
  إىل التوصيات ذات الصلة الواردة ىف تقرير االجتماع اإلقليمي التحضريي ملـؤمتر األمـم                وإذا تشري كذلك  
سياسات العدالة اجلنائية فيما يتصل مبشاكل      " ع اجلرمية ومعاملة ارمني عن املوضوع الثاين        املتحدة الثامن ملن  

  " .السجن وغريه من اجلزاءات العقابية والتدابري البديلة 
  

 / ٤٢ أن املؤمتر الثامن تصادف مع السنة الدولية حملو األمية اليت أعلنتها اجلمعية العامة ىف قرارهـا                  إذ تدرك 
   .١٩٨٧ديسمرب /  كانون األول ٧ؤرخ ىف   امل١٠٤

  
ورغبة منها  ىف أن تعكس املنظور الذي أشار إليه املؤمتر السابع ، وهو أن مهمة نظام العدالة اجلنائيـة هـي                      

  .اإلسهام ىف صون القيم والقواعد األساسية للمجتمع 
  .  اجلدوى من صياغة إعالن بشأن حقوق اإلنسان للسجناء وإذ تدرك

  
 املبادئ األساسية ملعاملة السجناء الواردة ىف مرفق هذا القرار وتطلب إىل األمني العام أن يلفـت                  على تؤكد

  . نظر الدول األعضاء إليه 
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  المرفق
   ـاملبادئ األساسية ملعاملة السجناءـ 

  
  .    يعامل كل السجناء مبا يلزم من االحترام لكرامتهم املتأصلة وقيمتهم كبشــر - ١
وز التمييز بني السجناء على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي                        ال جي     - ٢

  .السياسي ، أو األصل القومي أو االجتماعي  ، أو الثروة ، أو املولد أو أي وضع آخر 
الـسجناء  ،       من املستحب مع هذا احترام املعتقدات الدينية واملبادئ الثقافية للفئة اليت ينتمي إليهـا            - ٣

  .مىت اقتضت الظروف احمللية ذلك 
    تضطلع السجون مبسئوليتها عن حبس  السجناء ومحاية اتمع من اجلرمية بشكل يتوافق مع األهداف                   - ٤

  . االجتماعية األخرى للدولة ومسئوليتها األساسية عن تعزيز رفاه ومناء كل أفراد اتمع 
لواضح أن عملية السجن تقتضيها ، حيتفظ كل السجناء حبقـوق اإلنـسان                 باستثناء القيود اليت من ا        - ٥

واحلريات األساسية املبينة ىف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، وحيث تكون الدولة املعنيـة طرفـا ىف                 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               

السياسية ،  وبروتوكوله االختياري  ، وغري ذلك من احلقوق املبينة ىف عهود أخـرى لألمـم               املدنية و 
  . املتحدة 

    حيق لكل السجناء أن يشاركوا ىف األنشطة الثقافية والتربوية الرامية إىل النمو الكامـل للشخـصية                    - ٦
  . البشرية 

  . د من استخدامها وتشجع تلك اجلهود     يضطلع جبهود لإللغاء عقوبة احلبس االنفرادي أو للح- ٧
    ينبغي يئة الظروف اليت متكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة اخنـراطهم ىف                    - ٨

  . سوق العمل ىف بلدهم ويتيح هلم أن يسامهوا ىف التكفل بأمرهم وبأنفسهم ماليا 
 الصحية املتوفرة ىف البلد دون متييز على أساس             ينبغي أن توفر للسجناء سبل احلصول على اخلدمات           - ٩

  . وضعهم القانوين 
  ينبغي العمل مبشاركة ومعاونة اتمع احمللي واملؤسسات االجتماعية ومع إيالء االعتبـار  الواجـب                 - ١٠

ملصاحل الضحايا ،  على يئة الظروف املؤاتية إلعادة إدماج السجناء املطلق سراحهم ىف اتمع ىف ظل                 
  . أحسن الظروف املمكنة 

  .  تطبق املبادئ املذكورة أعاله بكل جترد - ١١
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 جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
  شكل من أشكال االحتجاز أو السجن 

  

   املؤرخ ١٧٣ / ٤٣اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها  
   ١٩٨٨ ديسمرب / كانون األول ٩ىف 

  إن اجلمعية العامة ،،
  ، الذي أسـندت فيـه إىل         ١٩٨٠ديسمرب  /  كانون األول    ١٥ املؤرخ ىف    ١٧٧ / ٣٥ إىل قرارها    إذ تشري 

اللجنة السادسة مهمة إعداد مشروع جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون ألي                
  . ت إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لذلك الغرض شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  ، وقرر

  
  بتقرير الفريق العامل املعين مبشروع جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشـخاص الـذين                وإذ حتيط علما  

يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  ،  الذي أجتمع خالل دورة اجلمعية العامـة الثالثـة                    
  . داد مشروع جمموعة املبادئ واألربعني وأكمل إع

  
  أن الفريق العامل قرر أن يقدم نص مشروع جمموعة املبادئ إىل اللجنة السادسة للنظر                وإذ تضع ىف اعتبارها   

  .فيه واعتماده 
  

  . بأن من شأن اعتماد مشروع جمموعة املبادئ أن يسهم إسهاما هاما ىف محاية حقوق اإلنسانواقتناعا منها 
  

ــرى ــرورةوإذ ت ــع        ض ــاق واس ــى نط ــادئ عل ــة املب ــص جمموع ــشر ن ــمان ن   . ض
  

 على جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال                توافق  -  ١ 
  .االحتجاز أو السجن ، املرفق نصها ذا القرار 
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 حبماية مجيع األشخاص الذين      للفريق العامل املهين مبشروع جمموعة املبادئ املتعلقة       تعرب عن تقديرها    -  ٢
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ملا قدمه من مسامهة هامة ىف إعـداد جمموعـة                  

  .املبادئ 
  إىل األمني العام إبالغ الدول األعضاء ىف األمم املتحدة أو األعضاء ىف الوكاالت املتخصـصة                 تطلب  -  ٣

  . باعتماد جمموعة املبادئ 
  
  بذل كل اجلهود حىت تصبح جمموعة املبادئ معروفة وحتظى باالحترام    عموما على حتث   - ٤
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  المرفق
جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص 
الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 

  السجن 
  

  نطاق جمموعة املبادئ 
  ن أشكال االحتجاز أو السجن شكل متطبق هذه املبادئ حلماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي

  

  املصطلحات املستخدمة 
  : ىف جمموعة املبادئ 

  . اعتقال شخص بدعوى ارتكابه جلرمية أو بإجراء من سلطة ما " القبض " يعين )  أ  (  
  .أي شخص حمروم من احلرية الشخصية ما مل  يكن ذلك إلدانته ىف جرمية" الشخص احملترم " يعين )  ب ( 
  . أي شخص حمروم من احلرية الشخصية إلدانته ىف جرمية "   الشخص املسجون "يعين )  ج ( 
  .حالة األشخاص احملتجزين حسب تعريفهم الوارد أعاله " االحتجاز " يعين )  د  ( 
  . حالة األشخاص املسجونني حسب تعريفهم الوارد أعاله " السجن " يعين )  هـ(

أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى حيـددها        " لطة أو سلطة أخرى     سلطة قضائية  أو س    " يقصد بعبارة   )  و    ( 
  .القانون ويوفر مركزها وفترة واليتها أقوى الضمانات املمكنة للكفاءة والرتاهة واالستقالل 

  

   " ١" املبـــدأ 
يعامل مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وبـاحترام                

  . ة الشخص اإلنساين األصلية لكرام

   " ٢" املبـــدأ 
ال جيوز إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن إال مع التقيد احلازم بأحكام القانون وعلى يد موظفني خمتصني أو                   

  . أشخاص مرخص هلم بذلك 
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    "٣" املبـــدأ 
الذين يتعرضون ألي شكل من     ال جيوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق اإلنسان اليت يتمتع ا األشخاص               

أشكال االحتجاز أو السجن ،  واليت تكون معترفا ا أو موجودة ىف أية دولة مبوجب القانون أو االتفاقيـات                  
  . أو اللوائح أو األعراف  ، حبجة أن جمموعة املبادئ هذه ال تعترف ذه احلقوق أو تعترف ا بدرجة أقل 

   " ٤" املبـــدأ 
 أشكال االحتجاز أو السجن وال يتخذ أي تدبري ميس حقوق اإلنسان اليت يتمتع ـا أي                 ال يتم أي شكل من    

شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن إال إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة                   
  . أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية 

   " ٥" املبـــدأ 
شخاص داخل أرض أية دولة معينة ، دون متييـز مـن أي نـوع   ،                      تطبق هذه املبادئ على مجيع األ        - ١

كالتمييز على أساس العنصر  ،  أو اللون  ،  أو اجلنس  ،  أو اللغة  ،  أو الدين أو املعتقد الديين  أو الرأي                              
  أو أي    السياسي أو غري السياسي  ،  أو األصل الوطين أو العرقي أو االجتماعي  ،  أو امللكية  أو املولـد  ،                        

  . مركز آخر 
   ال تعترب من قبيل التمييز التدابري اليت تطبق حبكم القانون واليت ال تستهدف سـوى محايـة احلقـوق                      - ٢

واألوضاع اخلاصة للنساء  ،  وال سيما احلوامل واألمهات واملرضعات أو األطفال واألحداث أو املـسنني أو                  
ري وتطبيقها خاضعني دائما للمراجعة من جانب سلطة قضائية         وتكون ضرورة هذه التداب   .  املرض أو املعوقني    

  .أو سلطة أخرى 

   " ٦" املبـــدأ 
ال جيوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غريه من ضروب                  

 من ظروف كان مـربر      وال جيوز االحتجاج بأي ظرف    .   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
  .للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   " ٧" املبـــدأ 
   ينبغي للدول أن حتظر قانونا أي فعل يتناىف مع احلقوق  والواجبات الواردة ىف هذه املبادئ وأن ختضع                     - ١

  . بة وأن جترى حتقيقات حمايدة عند ورود أية شكاوى ارتكاب أي فعل من هذه األفعال جلزاءات مناس
    على املوظفني الذين يكون لديهم سبب لالعتقاد بأن انتهاكا هلذه اموعة من املبادئ قد حـدث أو                     - ٢

على وشك أن حيدث  ،  إبالغ األمر إىل السلطات العليا اليت يتبعوا وإبالغه ،  عند االقتضاء إىل السلطات                     
  . ة املناسبة األخرى املخولة سلطة املراجعة أو اإلنصاف أو األجهز
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    ألي شخص آخر لديه سبب لالعتقاد بأن انتهاكا موعة املبادئ قد حدث أو على وشك أن حيدث                     - ٣
احلق ىف أن يبلغ األمر إىل رؤساء املوظفني املعنيني وإىل السلطات أو األجهزة املناسبة األخرى املخولة سـلطة                  

  . أو اإلنصاف املراجعة

   " ٨" املبـــدأ 
وعلى هذا يـتعني الفـصل      .  يعامل األشخاص احملتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني           

  . بينهم وبني السجناء ،  كلما أمكن ذلك 
  

   " ٩" املبـــدأ 
حيات غـري   ال جيوز للسلطات اليت تلقي القبض على شخص أو حتتجزه أو حتقق ىف القضية أن متارس صـال                 

الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب القانون ، وجيوز التظلم من ممارسة تلك الصالحيات أمام سلطة قـضائية أو                 
  .سلطة أخرى 

   "١٠" املبـــدأ 
يبلغ أي شخص يقبض عليه ، وقت إلقاء القبض بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأيـة ـم تكـون                      

  .موجهة إليه 

   " ١١" املبـــدأ 
   ال جيوز استبقاء شخص حمتجزا دون أن تتاح له  فرصة حقيقية لإلدالء بأقواله ىف أقرب وقت أمـام                       - ١

ويكون للشخص احملتجز احلق ىف أن يدافع عن نفسه أو أن حيـصل علـى               .  سلطة قضائية أو سلطة أخرى      
  .مساعدة حمام بالطريقة اليت حيددها القانون 

حملتجز وحمامية  ،  إن كان له حمام معلومات كاملة عن أي أمـر                   تعطى على وجه السرعة للشخص ا         - ٢
  .باالحتجاز وعن أسبابه 

  .    تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صالحية إعادة النظر حسب االقتضاء ىف استمرار االحتجاز- ٣

   " ١٢" املبـــدأ 
   -:     تسجل حسب األصول - ١

  .أسباب القبض )  أ  (  
ض ووقت اقتياد الشخص املقبوض عليه إىل مكان احلجز وكذلك وقت مسئوله ألول مرة              وقت القب )  ب  ( 

  . أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى 
  .هوية موظفي إنفاذ القوانني املعنيني )  ج  ( 
  .املعلومات الدقيقة املتعلقة مبكان احلجز )   د  ( 
  . ، إن وجد بالشكل الذي يقرره القانون   تبلغ هذه السجالت إىل الشخص احملتجز أو إىل حماميه - ٢
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   " ١٣" املبـــدأ 
 عن إلقاء القبض أو االحتجاز أو السجن على التوايل  ،  بتزويد الشخص حلظة القبض                 املسئولةتقوم السلطة   

عليه وعند بدء االحتجاز أو السجن أو بعدها مباشرة مبعلومات عن حقوقه وبتفسري هلذه احلقـوق وكيفيـة                  
  .استعماهلا 

  

   " ١٤" املبـــدأ 
 عن القبض عليـه أو      املسئولةلكل شخص ال يفهم أو يتكلم على حنو كاف اللغة اليت تستخدمها السلطات              

" احتجازه أو سجنه احلق ىف أن يبلغ  ،  على وجه السرعة وبلغة يفهمها  ،  املعلومات املشار إليها ىف املبـدأ                         
وىف أن حيـصل دون      " ١٣" واملبـدأ    " ١٢"   من املبدأ     ١ة    والفقر "  ١١"   من املبدأ     ٢والفقرة   "  ١٠

  . مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل باإلجراءات القانونية اليت تلي القبض عليه 
  

   " ١٥" املبـــدأ 
ال جيوز  "  ١٨"  من املبدأ ٣والفقرة  "  ١٦"   من املبدأ   ٤بصرف النظر عن االستثناءات الواردة ىف الفقرة          

حرمان الشخص احملتجز أو املسجون من االتصال بالعامل اخلارجي وخاصة بأسرته أو حماميه  ، لفترة تزيد عن                  
  . أيام 

   " ١٦" املبـــدأ 
  يكون للشخص احملتجز أو املسجون  ،  بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيهـا مـن                       - ١

 آخر ،  احلق ىف أن خيطر أو يطلب من السلطة املختـصة أن ختطـر                 مكان احتجاز أو مكان سجن إىل     
أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبني آخرين خيتارهم  ، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقلـه                   

  . باملكان الذي هو حمتجز فيه 
 أن يتـصل بالوسـائل        إذا كان الشخص  احملتجز أو املسجون أجنبيا  ،  يتم أيضا تعريفه فورا حبقه ىف                  - ٢

املالئمة بأحد املراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة اليت يكون من رعاياها أو اليت حيـق هلـا                  
بوجه آخر تلقي هذا االتصال طبقا للقانون الدويل ،  أو مبمثل املنظمة املختصة  ،  إذا كان الجئـا أو                      

  .  دولية كان على أي وجه آخر مشموال حبماية منظمة حكومية
  إذا كان الشخص احملتجز أو املسجون حدثا أو غري قادر على فهم حقه  ،  تتوىل السلطة املختصة مـن              - ٣

تلقاء ذاا القيام باإلخطار املشار إليه ىف هذا املبدأ  ،  ويوىل اهتمام خـاص إلخطـار الوالـدين أو                     
  . األوصياء 

 يسمح بإمتامه دون تأخري  ،  غري أنه جيوز للسلطة املختـصة                يتم  أي إخطار مشار إليه ىف هذا املبدأ أو           - ٤
  .أن ترجئ اإلخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية ىف التحقيق 
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   " ١٧" املبـــدأ 
وتقوم السلطة املختصة بإبالغه حبقه هذا فور إلقاء        .    حيق للشخص احملتجز أن حيصل على مساعدة حمام           - ١

  . ليه وتوفر له التسهيالت املعقولة ملمارسته القبض ع
  إذا مل يكن للشخص احملتجز حمام اختاره بنفسه ، يكون له احلق ىف حمام تعينه سلطة قضائية له  أو سلطة                       - ٢

أخرى ىف مجيعه احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان ال ميلك مـوارد                    
  . كافية للدفع 

   " ١٨" املبـــدأ 
  .   حيق للشخص احملتجز أو املسجون أن يتصل مبحاميه وأن يتشاور معه - ١
  .   يتاح للشخص احملتجز أو املسجون الوقت الكايف والتسهيالت الكافية للتشاور مع حماميه - ٢
تـشري حماميـه      ال جيوز وقف أو تقييد حق الشخص احملتجز أو املسجون ىف أن يزوره حماميه وىف أن يس                  - ٣

ويتصل به ،  دون تأخري أو مراقبة وبسرية كاملة ،  إال ىف ظروف استثنائية حيـددها القـانون أو اللـوائح                       
  . القانونية ،  عندما تعترب سلطة قضائية أو سلطة أخرى أمر ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام 

املسجون وحماميه على مرأى من أحد إنفاذ القوانني  ،             جيوز أن تكون املقابالت بني الشخص احملتجز أو           - ٤
  . ولكن ال جيوز أن تكون على مسمع منه 

  ال تكون االتصاالت بني الشخص احملتجز أو املسجون وحماميه املشار إليها ىف هذا املبدأ مقبولة كـدليل                   -٥
  . تدبرضد الشخص احملتجز أو املسجون ما مل تكن ذات صلة جبرمية مستمرة أو جبرمية

   " ١٩" املبـــدأ 
.   يكون للشخص احملتجز أو املسجون احلق ىف أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وىف أن يتراسـل معهـم                    

وتتاح له فرصة كافية لالتصال بالعامل اخلارجي ،  رهنا مبراعاة الشروط والقيود املعقولة اليت حيددها القـانون                  
  . أو اللوائح القانونية 

   " ٢٠" املبـــدأ 
يوضع الشخص احملتجز أو املسجون ، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا  ،  ىف مكان احتجاز أو سجن قريب على                     

  . حنو معقول من حمل إقامته املعتاد 

   " ٢١" املبـــدأ 
  حيظر استغالل حالة الشخص احملتجز أو املسجون استغالال غري الئق بغرض انتزاع اعتـراف منـه أو                   - ١

  .جترمي نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخرإرغامه على 
  ال يعرض أي شخص حمتجز أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو ألساليب استجواب تنال من قدرتـه                   - ٢

  .على اختاذ القرارات أو من حكمه على األمور 

   " ٢٢" املبـــدأ 
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ن جترى عليه أية جتارب طبية أو علمية قـد          ال يكون أي شخص حمتجز أو مسجون  ،  حىت برضاه عرضه أل             
  .تكون ضارة بصحته

  

   " ٢٣" املبـــدأ 
  تسجل وتعتمد بالطريقة اليت حيددها القانون مدة أي استجواب لشخص حمتجز أو مسجون والفترات                - ١

  . الفاصلة بني االستجوابات وكذلك هوية املوظفني الذين جيرون االستجوابات وغريهم من احلاضرين 
  يتاح للشخص احملتجز أو املسجون ،  أو حملاميه إذا ما نص القانون على ذلك االطالع على املعلومات                    - ٢

  .  من هذا املبدأ ١املذكورة ىف الفقرة  

   " ٢٤" املبـــدأ 
تتاح لكل شخص حمتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طيب مناسب ىف أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان                  

وتوفر هذه الرعاية وهذا    .   ن ،  وتوفر له بعد الرعاية الطبية والعالج كلما دعت احلاجة             االحتجاز أو السج  
  .العالج باان 

   " ٢٥" املبـــدأ 
يكون للشخص احملتجز أو املسجون أو مبحاميه احلق ىف أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى            

صل على رأي طيب شأن  ، وال خيضع ذلك إال لشروط معقولة             أن يوقع الفحص الطيب عليه مرة ثانية أو أن حي         
  . تتعلق بكفالة األمن وحسن النظام ىف مكان االحتجاز أو السجن 

   " ٢٦" املبـــدأ 
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطيب للشخص احملتجز أو املسجون  ،  واسـم الطبيـب                   

ذه السجالت ، وتكون الوسائل املتبعة ىف ذلك متفقـة مـع            ويكفل االطالع على ه   .  ونتائج هذا الفحص    
  .قواعد القانون احمللي ذات الصلة 

   " ٢٧" املبـــدأ 
يؤخذ ىف االعتبار عدم التقيد ذه املبادئ ىف احلصول على الدليل لدى البت ىف جواز قبول ذلك الدليل ضد                   

  . شخص حمتجز أو مسجون 

   " ٢٨" املبـــدأ 
جز أو املسجون احلق ىف احلصول ىف حدود املوارد املتاحة إذا كانت من مصادر عامـة ،                  يكون للشخص احملت  

على كميات معقولة من املواد التعليمية والثقافية واإلعالمية  ،  مع مراعاة الشروط املتعلقة بكفالـة األمـن                   
  . وحسن النظام ىف مكان االحتجاز أو السجن 
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   " ٢٩" املبــــدأ 
ى دقة التقيد بالقوانني واألنظمة ذات الصلة ،  يقوم بتفقد أماكن االحتجاز بصفة منتظمـة                  ملراقبة مد   - ١

أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسائلهم سلطة خمتصة مستقلة متاما عن الـسلطة الـيت تتـوىل                
  . مباشرة إدارة مكان االحتجاز أو السجن 

 سرية تامة باألشخاص  الذين يتفقـدون أمـاكن            حيق للشخص احملتجز أو املسجون االتصال حبرية وىف         - ٢
  ،  مع مراعاة الشروط املعقولة املتعلقة بكفالة األمـن وحـسن              ١االحتجاز أو السجن وفقا للفقرة        

  .النظام ىف تلك األماكن 
  

   " ٣٠" املبـــدأ 
كل جـرائم     حيدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص احملتجز أو املسجون الـيت تـش                - ١

تستوجب التأديب أثناء االحتجاز أو السجن  ،  ووصف العقوبة التأديبية اليت جيوز توقيعها ومدا والسلطات              
  . املختصة بتوقيع تلك العقوبة  ،  ويتم نشر ذلك على النحو الواجب 

 وحيق له رفـع       يكون للشخص احملتجز أو املسجون احلق ىف أن تسمع أقواله قبل اختاذ اإلجراء التأدييب               - ٢
  . هذا اإلجراء إىل سلطات أعلى ملراجعته 

   " ٣١" املبـــدأ 
تسعى السلطات املختصة إىل أن تكفل  ،  وفقا للقانون احمللي  ،  تقدمي املساعدة عند احلاجـة إىل املعـالني                       

صا مـن   وخاصة القصر من أفراد أصر األشخاص احملتجزين أو املسجونني  ،  وتوىل تلك السلطات قدرا خا                
  . العناية لتوفري الرعاية املناسبة لألطفال الذين تركوا دون إشراف 

   " ٣٢" املبـــدأ 
  حيق للشخص احملتجز أو حماميه ىف أي وقت أن يقيم وفقا للقانون احمللي دعوى أمام سلطة قـضائية أو                     - ١

 تأخري ،   إذا كان       سلطة أخرى للطعن ىف قانونية احتجازه بغية احلصول على أمر بإطالق سراحه دون            
  .احتجازه غري قانوين 

  بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة لألشخاص احملتجـزين          ١  تكون الدعوى املشار إليها ىف الفقرة           - ٢
وعلى السلطة اليت حتتجز الشخص إحضاره دون تأخري ال مربر له           .  الذين ال ميلكون إمكانيات كافية      
  . ة أمام السلطة اليت تتوىل املراجع

   " ٣٣" املبـــدأ 
  حيق للشخص احملتجز أو املسجون أو حملاميه تقدمي طلب أو شكوى بشأن معاملته  ،  وال سيما ىف حالة                      - ١

 عـن   املـسئولة إىل السلطات   .  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية            
 وعند االقتضاء إىل السلطات املنوطة ا صـالحيات         إدارة مكان االحتجاز وإىل السلطات األعلى ،        

  .املراجعة أو اإلنصاف 
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  ١  ىف احلاالت اليت ال يكون فيها الشخص احملتجز أو حماميه قادرا على ممارسة حقوقه املقررة ىف الفقرة                      - ٢
 ،  جيوز ألحد أفراد أسرة الشخص احملتجز أو املسجون أو ألي شخص آخر على معرفة بالقـضية أن                  

  . ميارس هذه احلقوق 
  .  حيتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك - ٣
وىف حالة  .     يبت على وجه السرعة ىف كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخري ال مربر له                     - ٤

رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخري مفرط  ،  حيق للشاكي عرض ذلك على سلطة قـضائية أو                    
  للـضرر نتيجـة      ١وال يستعرض احملتجز أو املسجون أو أي شاك مبوجب الفقرة             .   أخرى  سلطة  

  . لتقدميه طلبا أو شكوى 

   " ٣٤" املبـــدأ 
إذا توىف شخص حمتجز أو مسجون أو اختفي أثناء احتجازه أو سجنه  ،  تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى                     

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلـك             بالتحقيق ىف سبب الوفاة أو االختفاء ،  سواء          
الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية وجيرى هذا التحقيق ، إذا أقضت الظروف  ،  علـى نفـس             

.   االحتجاز أو السجن بفتـرة وجيـزة         انتهاءاألساس اإلجرائي إذا حدثت الوفاء أو حدث االختفاء عقب          
  . التحقيق أو تقرير عنه ما مل يعد ذلك اخلطر حتقيقا جنائيا جاريا وتتاح عند الطلب نتائج هذا 

   " ٣٥"  املبـــدأ 
  يعوض وفقا للقواعد املطبقة بشأن املسؤولية املنصوص عليها ىف القانون احمللي ،  عن الضرر  النـاتج                    - ١ 

ن أفعال يتناىف امتناعه    عن أفعال ملوظف عام تتناىف مع احلقوق الواردة ىف هذه املبادئ أو عن امتناعه ع              
  . عنها مع هذه احلقوق 

  تتاح البيانات املطلوب تسجيلها مبوجب هذه املبادئ وفقا لإلجراءات اليت ينص القانون احمللي علـى                 - ٢
  . عند املطالبة بالتعويض مبوجب هذا املبدأ إتباعها

   " ٣٦" املبـــدأ 
ة جنائية أو املتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا األسـاس             يعترب الشخص احملتجز املشتبه ىف ارتكابه جرمي        - ١

  . إىل أن تثبت إدانته وفقا للقانون ىف حماكمة علنية تتوافر فيها مجيع الضمانات الضرورية للدفاع عنها 
  ال جيوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق واحملاكمة إال ألغراض إقامة العـدل                   – ٢

وحيظر فرض قيود على هذا الشخص      .  لشروط واإلجراءات اليت ينص عليها القانون       وفقا لألسس وا  
ال تقتضيها مطلقا أغراض االحتجاز أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق أو إقامة العـدل أو حفـظ                  

  . األمن حبسن نظام ىف مكان االحتجاز 
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   " ٣٧" املبـــدأ 
ام سلطة قضائية أو سلطة أخرى ، ينص عليها القانون ، وذلـك         حيضر الشخص احملتجز املتهم بتهمة جنائية أم      

وتبت هذه السلطة دون تأخري ىف قانونية وضرورة االحتجاز ،  وال    .   على وجه السرعة عقب القبض عليهم       
.   جيوز إبقاء أي شخص حمتجز على ذمة التحقيق أو احملاكمة إال بناء على أمر مكتوب مـن هـذه الـسلطة                      

حملتجز احلق  ، عند مثوله أمام هذه السلطة ، ىف اإلدالء بأقواله بشأن املعاملة اليت القيهـا                  ويكون للشخص ا  
  . أثناء احتجازه 

   "٣٨" املبـــدأ 
  . يكون للشخص احملتجز بتهمة جنائية احلق ىف أن حياكم خالل مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن حماكمته 

  

   " ٣٩" املبـــدأ 
اصة اليت ينص عليها القانون ،  حيق للشخص احملتجز بتهمة جنائية  ،  ما مل تقرر خـالف  باستثناء احلاالت اخل  

ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصاحل إقامة العدل ،  أن يطلق سراحه إىل حني حماكمته رهنا بالـشروط                     
  . سلطة وتظل ضرورة هذا االحتجاز حمل مراجعة من جانب هذه ال.  اليت جيوز فرضها وفقا للقانون 

  

  "حكـــم عـــام " 
  

ليس ىف جمموعة املبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من احلقوق اليت حددها العهد الدويل                     
  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  
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 ]٤ [   

   "بإنفاذ القوانني مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني " 
   املؤرخ ىف١٦٩ / ٣٤معية العامة بقرارها اعتمدا اجل
  ١٩٧٩ديسمرب  /  كانون األول ١٧

  
  إن اجلمعية العامــة ،،

ملا كان من املقاصد املعلنة ىف ميثاق األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل ىف تعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق                   
  . أو اللغة او الدين اإلنسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس 

        
 بوجه خاص  ،  إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان                 وإذ تشري     

 .  
       

 إىل إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة               وإذ نشري أيضا      
 ٩املـؤرخ ىف     )  ٣٠ –د   ( ٣٤٥٢ية أو املهنية الذي اعتمدته اجلمعية العامة ىف قرارها          القاسية أو الالإنسان  

   . ١٩٧٥ديسمرب / كانون األول 
       

،  ة اليت مت ا ممارسة هذه املهام      أن لطبيعة مهام إنفاذ القوانني ىف سبيل محاية النظام العام ، وللطريق           وإذ تدرك       
  . األفراد وحياة اتمع ككل تأثريا مباشرا على نوعية حياة 

  
ضخامة املهمة اليت يؤديها املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني بعناية وكرامة  ،  متشيا مع مبـادئ                 وإذ تسعى     

  .حقوق اإلنسان
  .  ،  رغم ذلك مما تنطوي عليه ممارسة هذه الواجبات من احتماالت إساءة االستعمال وملا كانت على بينة   
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  بأن وضع مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ليس إال واحد من تدابري هامة                 اومع تسليمه 
  . عديدة حلماية مجيع حقوق ومصاحل املواطنني الذين خيدمهم املوظفون بإنفاذ القوانني 

نـسانية    أن هناك مبادئ ومتطلبات هامة أخرى للقيام مبهام إنفـاذ القـوانني بـصورة إ                ومع إدراكهــا   
   -: وهـــي 

إنه ينبغي أن يكون كل جهاز إلنفاذ القوانني ،  أسوة جبميع األجهزة ىف نظام القضاء اجلنائي ،  ممثال                    ]  أ    [  
  . أمامه ومسئوالومتجاوبا معه   للمجتمع ككل 

 تتوقـف علـى   إن احملافظة الفعلية على املعايري السلوكية ىف صفوف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     ]  ب  [ 
  . وجود جمموعة من القوانني اجليدة اإلعداد واملقبولة لدى الناس واإلنسانية الرتعة 

إن كل موظف مكلف بإنفاذ القوانني هو جزء من نظام القضاء اجلنائي الذي يهدف إىل منع اجلرمية                 ]  ج    [ 
  . عه مجاخل هذا النظام أثرا على النظام بومكافحتها  ،  وأن لسلوك كل موظف دا

 تتقيد بواجب   أنأنه ينبغي لكل هيئة من هيئات إنفاذ القوانني ، وفاء بالشرط األساسي ألية مهنة ،                ]  د    [  
حتقيق انضباطها الذايت ىف امتثال كلي للمبادئ واملعايري املنصوص عليها هنا ،  وأن أعمال املـوظفني     

امة ، سواء أكان ذلك بواسطة جملس مراجعة         ينبغي أن ختضع للمراقبة الع    .   املكلفني بإنفاذ القوانني    
،  أو وزارة ،  أو نيابة عامة  ،  أو بواسطة السلطة القضائية  ،  أو بواسطة أمني مظامل  ،  او جلنـة                             

  . مواطنني ، أو أي مزيج من هذه اهليئات  ، او أية هيئة مراجعة أخرى 
ما مل يصبح حمتواها ومعناها  ، عن طريق التعلـيم           إن املعايري ىف حد ذاا لن تكون ذات قيمة عملية           ]  هـ[ 

والتدريب وعن طريق املراقبة ،  جزءا ال يتجزأ من عقيدة كل موظف من املوظفني املكلفني بإنفـاذ                  
  . القوانني 

  
  مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ،  الواردة مرفق هذا القرار وتقـرر    تعتمـــد       

 إىل احلكومات مع التوصية بالنظر بعني القبول إىل استخدامها داخل إطار التـشريعات أو املمارسـة                 إحالتها
  .الوطنية بوصفها جمموعة من املبادئ جيب أن يستفيد ا املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني 

  
  

  ١٠٦الجلسة العامة           
  ١٩٧٩ديسمبر / آانون األول ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٩

  
  

  مرفــــق 
  دونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفنيمـ 

   ـبإنفاذ القوانني
  
   " ١" املادة 

على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ،  ىف مجيع األوقات  ، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القـانون علـى                      
فق مع علـو    عاتقهم ،  وذلك خبدمة اتمع وحبماية مجيع األشخاص من األعمال غري القانونية  ، على حنو يت                 

  . درجة املسؤولية اليت تتطلبها مهنتهم 
  

   -: التعليـــق 
 عن تنفيذ القانون الـذين      املسئولنيمجيع املوظفني   "  املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني     " تشمل عبارة   )  أ    (  

أم ميارسون صالحيات الشرطة ،  وال سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز ، سواء أكانوا معيـنني                 
  .منتخبني 

،   الرمسي أو ال   بالزىىف البلدان اليت تتويل صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية سواء أكانت            )  ب  ( 
شـامال ملـوظفي تلـك      " املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني     " او قوات أمن الدولة  ،  يعترب تعريف          

  . األجهزة 
 تقدمي خدمات ملساعدة أفـراد اتمـع احملتـاجني إىل           يقصد خبدمة اتمع أن تشمل ، بوجه خاص       )  ج  ( 

  .مساعدة فورية ألسباب طارئة ،  شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي  نوع آخر 
يقصد ذا احلكم أن ال يقتصر على تغطية مجيع أعمال العنف والـسلب واألذى وحـدها بـل أن                   )  د    (  

وهو يشمل أيضا   .  ورات اليت تقع حتت طائلة القانون اجلنائي        يتخطي ذلك ليشمل كامل جمموعة احملظ     
  .سلوك األشخاص غري القادرين على حتمل املسؤولية اجلنائية 

  

   " ٢" املـــادة 
حيترم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ، أثناء قيامهم بواجبام الكرامة اإلنسانية وحيموـا  ،  وحيـافظون            

  . ل األشخاص  ويوطدوا على حقوق اإلنسان لك
  

   -: التعليـــق 
ومن الـصكوك الدوليـة     .   إن حقوق اإلنسان املشار إليها حمددة وحممية بالقانون الوطين  والدويل            )  أ    (  

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ،  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية                  : ذات الصلة   
شخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو             وإعالن محاية مجيع األ   

الالإنسانية أو املهنية ،  وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ، واالتفاقية                 
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نصري الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ،  واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل الع               
واملعاقبة عليها  ،  واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ، والقواعد النموذجيـة الـدنيا                  

  ملعاملة السجناء  ،  واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية ، 
ـ )  ب  (  يت حتـدد  ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه املادة األحكام القانونية اإلقليمية أو الوطنية ال

  . هذه احلقوق وتنص على محايتها 
  

   " ٣" املـــــادة 
ال جيوز للمواطنني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال ىف حالة الضرورة القصوى وىف احلدود الالزمـة                 

  . ألداء واجبهم 
  

   -: التعليــــق 
 املكلفني بإنفاذ القوانني ينبغـي أن يكـون   يشدد هذا احلكم على أن استعمال القوة من قبل املوظفني   )  أ    (  

أمرا استثنائيا  ، ومع انه يوحي قد يكون من املأذون به للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني أن                     
يستخدموا من القوة ما جتعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادي وقوع اجلـرائم أو ىف تنفيـذ                  

م جمرمون  ، أو املساعدة على ذلك  ، فهو ال جييز اسـتخدام   االعتقال القانوين للمجرمني أو املثبتة بأ     
  . القوة بشكل يتعدى هذا احلد 

يقيد القانون الوطين ىف العادة استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وفقـا ملبـدأ                 )  ب  ( 
 ا على الصعيد الوطين ىف تفسري       وجيب أن يفهم أنه يتعني احترام مبادئ التناسبية املعمول        .   التناسبية  

وال جيوز بأية حال تفسري هذا احلكم مبا يسمح باستعمال القوة بشكل ال يتناسب مـع                .  هذا احلكم   
  . اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه 

وينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف استعمال األسـلحة         .  يعترب استعمال األسلحة النارية تدبريا أقصى       )  ج  ( 
وبوجه عام ، ال ينبغي استعمال األسلحة النارية غال عندما يبـدي          .  ية ،  وال سيما ضد األطفال        النار

الشخص املشتبه ىف ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطـر بطريقـة أخـرى                 
حالة يطلـق   وىف كل   .   وتكون التدابري األقل تطرفا غري كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القبض عليه              

  . فيها سالح ناري ينبغي تقدمي تقرير إىل السلطات املختصة دون إبطاء 
  

   " ٤" املــــادة 
حيافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على سرية ما ىف حوزم من أمور ذات طبيعة سـرية مـا مل يقـتض     

  . خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة 
  

   -: ـق التعليـــ
حيصل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ، حبكم واجبام ، على معلومات قد تتعلق باحلياة اخلاصة لألفـراد                  

ولذلك ينبغي توخي احلـرص     .   أو ميكن أن تضر مبصاحل اآلخرين ،  وبسمعتهم على وجه اخلصوص             
اء هذه املعلومات إال حبكم أداء      الشديد ىف احلفاظ على هذه املعلومات واستخدامها ،  وال ينبغي إفش           
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وأي إفشاء هلذه املعلومات ألغراض أخرى أمر غـري مـشروع علـى             .   الواجب أو خدمة العدالة     
  . اإلطالق 

  

   " ٥" املــــادة 
ال جيوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غريه مـن                    

و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ،  أو أن حيرض عليه أو أن يتغاضى عنه ،  كما ال                     ضروب املعاملة أ  
جيوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة احلرب ،  أو                   

رار السياسي الداخلي ،  أو أية حالة أخرى         التهديد باحلرب ،  أو إحاقة اخلطر باألمن القومي أو تقلقل االستق           
من حاالت الطوارئ العامة ،  لتربير التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                   

  . املهنية 
  

   :التعليـــق
عاملـة   مستمد من إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب امل             رهذا احلظ )  أ    (  

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية ،  وهو اإلعالن الذي اعتمدته اجلمعية العامة ، والذي جاء                  
  -: فيه 

امتهان للكرامة اإلنسانية وجيب أن يـدان بوصـفه إنكـار           ]  أن أي عمل من هذه األعمال       [[ " [   
يات األساسية املنصوص عليها ىف اإلعـالن       ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا حلقوق اإلنسان واحلر       

  ] " ]] . أو غريه من الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان [ العاملي حلقوق اإلنسان 
  

   -: يعرف اإلعالن التعذيب كما يلي )  ب ( 

يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد  ، جسديا كان أو عقليا يتم إحلاقه عمدا                   " . . .    
بشخص ما يفعل أحد املوظفني العموميني أو بتحريض منه ،  ألغراض مثل احلصول من هذا الشخص                 

أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف ،  أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه ىف انه ارتكبه ،                      
ئا عن جمرد   وال يشمل التعذيب األمل أو العناء الذي يكون ناش        .   أو ختويفه أو ختويف أشخاص آخرين       

جزاءات مشروعة او مالزما هلا او مترتبا عليها ىف حدود متشي ذلك مع القواعد النموذجيـة الـدنيا                  
  " . . ملعاملة السجناء 

،  ولكـن ينبغـي   " املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او املهنية        " مل تعرف اجلمعية العامة تعبري      )  ج  ( 
  . ية ممكنة من مجيع أشكال اإلساءة ، جسدية كانت أو عقلية تفسريه بشكل يضمن أكرب محا

  

   " ٦" املـــادة 
يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني على احلماية التامة لصحة األشخاص احملتجزين ىف عهدم  ،  وعليهم                 

  . ، بوجه خاص ، اختاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية هلم كلما لزم ذلك 
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   -: لتعليـــق ا
اليت يقصد ا اخلدمات اليت يقدمها أي من املوظفني الطبـيني ، مبـن فـيهم                "  العناية الطبية   " توفر  )  أ    (  

  .األطباء واملساعدون الطبيون اازون ،  عند االقتضاء أو الطلب 
وانني ،  فإنه جيب على      ولئن كان من احملتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ الق            )  ب  ( 

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يأخذوا بعني االعتبار رأي هؤالء املوظفني عندما يوصـون بتـوفري              
العالج املناسب للشخص احملتجز من قبل موظفني طبيني من خارج عملية إنفاذ القوانني أو بالتـشاور                

  . معهم 
ني بإنفاذ القوانني أيضا أن يوفروا العناية الطبية لـضحايا انتـهاك            من املفهوم أن على املوظفني املكلف     )  ج  ( 

  .القانون أو ضحايا احلوادث اليت تقع خالل حاالت انتهاك القانون 
  
  

   " ٧" املــــادة 
وعليهم أيضا مواجهة   .   ميتنع املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة              

  . ألفعال ومكافحتها بكل صراحة مجيع هذه ا
  

   -: التعليـــق 
عن أي فعل من أفعال إفساد الذمة ، مثله ىف ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة  ،  أمر                      )  أ    (  

ال يتفق ومهنة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وجيب أن ينفذ القانون تنفيذا كامال فيما يتعلـق بـأي                  
فاذ القوانني يرتكب فعال من أفعال إفساد الذمة ،  ألنه ليس للحكومات أن تتوقـع                موظف مكلف بإن  

إنفاذ القانون على رعاياها إذا مل يكن ىف مقدورها أو ىف نيتها إنفاذ القانون على موظفيهـا أنفـسهم                   
  . وداخل أجهزا ذاا 

 فينبغي أن يكون مفهومـا أنـه         يكون خاضعا للقانون الوطين    أنولئن كان تعريف إفساد الذمة جيب       )  ب  ( 
يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدى اضطالع املوظف بواجباته ،  أو بـصدد هـذه الواجبـات ،                    
استجابة هلدايا أو ووعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت ، أو تلقي أي من هذه األشياء بشكل غـري                    

  .مشروع ميت مت ارتكاب الفعل أو إغفاله 
املشار إليها أعاله على أا امشل حماولـة إفـساد   " فعل من أفعال إفساد الذمة  " عبارة  ينبغي أن تفهم    )  ج  ( 

  . الذمة 

  
   " ٨" املــــادة 

     على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احترام القانون وهذه املدونة وعليهم أيضا ، قدر استطاعتهم ، منع                
  .ات بكل صراحة وقوع أي انتهاكات هلما ومواجهة هذه االنتهاك
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     وعلى املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  ،  الذين يتوفر لديهم ما حيملهم على االعتقاد بوقوع أو وشـك                   
وقع انتهاك هلذه املدونة ،  إبالغ األمر إىل سلطام العليا ، وكذلك عن اللزوم إىل غريهـا مـن الـسلطات     

  .املراجعة أو رفع الظالمة واألجهزة املختصة اليت تتمتع بصالحية 
  

   -: التعليـــق 
فإذا تـضمنت التـشريعات أو      .   يعمل ذه املدونة مبجرد إدماجها ىف التشريع أو املمارسة الوطنية           )  أ    (  

  .حكام األصرم املمارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة ىف هذه املدونة يعمل بتلك األ
لى التوازن بني احلاجة إىل االنضباط الداخلي للهيئة اليت تتوقـف عليهـا     تتوخى هذه املادة احملافظة ع    )  ب  ( 

السالمة العامة إىل حد كبري من جهة ،  واحلاجة إىل معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية مـن                   
وجيب على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يبلغوا عن االنتهاكات اليت تقع ىف إطار              .   جهة أخرى   

تسلسل القيادي وإال يقدموا على اختاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيـادي               ال
ومن املفهـوم أنـه ال جيـوز    .  إال ىف احلاالت اليت ال يوجد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة    

يامهم باإلبالغ عن   تعريض املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ألية عقوبات إدارية أو غري إدارية بسبب ق            
  . وقوع انتهاك هلذه املدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا االنتهاك 

أية سلطة  " السلطات أو األجهزة املناسبة اليت تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة            " يقصد بعبارة   )  ج  ( 
لى حنو مستقل عنها ،      قائمة أو جهاز قائم مبقتضى القانون الوطين سواء داخل هيئة إنفاذ القوانني أو ع             

وتكون هلا أو له صالحية ، مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر ىف التظلمات                   
  . والشكاوي النامجة عن انتهاكات تدخل ىف نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه 

ائف مماثلة للوظائف املبينة    ميكن ىف بعض البلدان ، اعتبار أن وسائط االتصال اجلماهريي تضطلع بوظ           ) د    (  
ومن مث فقد يكون هناك ما يـربر قيـام          .  أعاله بشأن النظر ىف الشكاوى      )  ج  ( ىف الفقرة الفرعية    

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني كوسيلة أخرية ومبا يتفق مع قوانني وأعراف بلدام وكـذلك مـع                 
رأي العام إىل االنتهاكات عن طريق وسائط االتصال         من هذه املدونة ، بتوجيه انتباه ال       ٤أحكام املادة   

  . اجلماهريي 
يستحق املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني  ،  الذين يتقدمون بأحكام مدونة قواعد السلوك هذه ،  أن                  ) هـ( 

اليت  عن تنفيذ القوانني     املسئولةينالوا االحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل اتمع ومن قبل اهليئة            
  .           يعلمون فيها ،  وكذلك من قبل مجيع العاملني ىف إنفاذ القوانني 
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  ]٥ [    

  " مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني  "
  والسيما األطباء ،  ىف محاية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة

   الالإنسانية أو املهنية و أو العقوبة القاسية أ

   املؤرخ ىف١٩٤ / ٣٧اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها 

  ١٩٨٣ديسمبر  /  آانون األول  ١٨
  

  إن اجلمعية العامـــة ،،
  

 الذي دعت فيه منظمة     ١٩٧٦ديسمرب  /  كانون األول    ١٣  املؤرخ ىف     ٨٥ /٣١  إىل قرارها     إذا تشري        
ع مدونة آلداب مهنة الطب تشمل حبماية األشخاص الـذين يتعرضـون ألي             الصحة العاملية إىل إعداد مشرو    

شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ، من التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                    
  . الالإنسانية أو املهينة 

  
قرر ىف دورتـه الثالثـة     عن تقديرها لس إدارة منظمة الصحة العاملية  ،  الذي             وإذ تعرب مرة أخرى          

وضـع مـدونات    "   تأييد املبادئ الواردة ىف تقرير بعنوان         ١٩٧٩يناير  /  والستني املعقودة ىف كانون الثاين      
يتضمن  ، ىف مرفق له ، مشروع جمموعة مبادئ أعده جملس املنظمات الدولية للعلـوم                "  آلداب مهنة الطب    

 بدور املوظفني الصحيني ىف محاية األشخاص مـن التعـذيب           مبادئ آلداب مهنة الطب تشمل    " الطبية بعنوان   
  " .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  
ــا       ــضع ىف اعتباره ــاعي   وإذ ت ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار ال ــؤرخ٣٧ / ١٩٨١  ق     امل
خذ اجلمعية العامة تدابري لوضع الصيغة النهائيـة         ،  الذي أوصي فيه الس بأن تت        ١٩٨١مايو  /   أيار    ٦ىف  

  .ملشروع مبادئ آداب مهنة الطب ىف دورا السادسة والثالثني 
  

  الذي قررت فيه     ١٩٨١نوفمرب  /  تشرين الثاين    ٢٥  املؤرخ ىف     ٦١ / ٣٦   إىل قرارها      وإذ نشيــر        
  . الثالثني بغية اعتماده أن تنظر ىف مشروع مبادئ آداب مهنة الطب ىف دورا السابعة و

  
  أن ترى بني أعضاء مهنة الطب وغريهم من املوظفني الصحيني من يقومون ىف أحيـان                 وإذ يشري جزعها         

  . غري نادرة بأنشطة تصعب مواءمتها مع آداب املهنة 
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،  مـوظفني      أن هناك جانبا هاما من األنشطة الطبية يضطلع به اآلن  ، بـصورة متزايـدة                     وإذ تدرك        
صحيني غري جمازين أو مدربني كأطباء ، مثل مساعدي األطباء واملوظفني شبه الطبـيني وأخـصائيي العـالج      

  . الطبيعي وحمتريف التمريض 
  

  إىل إعالن طوكيو الصادر عن  الرابطة الطبية العاملية  ،  الذي يتـضمن املبـادئ                   وإذ تشري مع التقدير          
لتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة بصدد             التوجيهية لألطباء بشأن ا   

االحتجاز أو السجن  ،  والذي اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية التاسعة والعشرون املعقـودة ىف طوكيـو ىف                   
   . ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول 

  
 ،  أن تتخذ الدول والرابطات املهنية وغريهـا مـن              أنه ينبغي ، وفقا إلعالن طوكيو       وإذ تالحــظ        

اهليئات املناسبة تدابري ملناهضة أي حماولة إلخضاع املوظفني الصحيني أو أفراد عائالم إىل ديدات أو أعمال                
انتقامية نتيجة رفض هؤالء املوظفني التغاضي عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو                 

  . انية أو املهينة الالإنس
  

  إعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو               وإذ تؤكد من جديد          
   ٣٤٥٢العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  ،  الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة باإلمجـاع ىف قرارهـا                     

 ، وأعلنت فيه أن أي عمل من أعمال التعـذيب           ١٩٧٥ ديسمرب/  كانون األول    ٩املؤرخ ىف    )  ٣٠ –د  ( 
أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو امتهان للكرامة اإلنسانية وإنكـار                  

  . ملقاصد ميثاق األمم املتحدة ، وانتهاك لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
  

تقضي بأن تكفل كل دولة      )  ٣٠د   ( ٣٤٥٢ اإلعالن املعتمد ىف القرار       من ٧  إىل أن املادة      وإذ تشري        
  من اإلعالن  ، أو االشتراك ىف التعذيب أو التواطؤ            ١أن يكون ارتكاب كل أعمال التعذيب احملددة ىف املادة          

  . عليه أو التحريض عليه أو حماولة ارتكابه ،  جرمية مبوجب قانوا اجلنائي 
  

  بأنه ال جيوز حتت أية ظروف أن يعاقب أي شخص الضطالعه بأنشطة طبية تتمشى مع                 من  وملا كانت تؤ       
آداب مهنة الطب بصرف النظر عن الشخص املستفيد منها ، أو أن يرغم هذا الشخص على أداء أفعـال أو                    

ة الطب   االضطالع بأعمال تتناىف مع آداب مهنة الطب ،  ولكنها تؤمن ىف الوقت نفسه بأن خمالفة آداب مهن                 
،   اليت ميكن  أن يتحمل املوظفني الصحيني ،  وال سيما األطباء ،  املسؤولية عنها ينبغي أن تعرض املخـالف           

  . للمحاسبة 
  

  ىف وضع مزيد من املعايري ىف هذا امليدان حيسن باملوظفني الصحيني ، والسيما األطبـاء                   ورغبــة منها        
   .واملوظفني احلكوميني أن ينفذوها 
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تعتمد مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني  ،  وال سـيما األطبـاء  ، ىف محايـة                       .  ١

،  قاسية أو الالإنسانية أو املهنية    املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال          
  . الواردة ىف مرفق هذا القرار 

ت أن تنشر مبادئ آداب مهنة الطب ،  ومعها هذا القرار على أوسـع نطـاق              تطلب إىل مجيع احلكوما    .  ٢
ممكن ،  وال سيما ىف أوساط اجلمعيات الطبية وشبه الطبية ،  ومؤسسات االحتجاز أو السجن ،  ىف لغة                     

  . رمسية للدولة 
 العامليـة ،     تدعو مجيع املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة باملوضوع ، وال سيما منظمـة الـصحة               .  ٣

اه أكرب جمموعة ممكنة من     واملنظمات غري احلكومية املعنية ، إىل أن توجه إىل مبادئ آداب مهنة الطب انتب             
     .                  ، وخصوصا أولئك العاملني منهم ىف امليدان الطب وشبه الطيب األفراد
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  مرفق
  

   ـملتصلة بدور املوظفني الصحيني امبادئ آداب مهنة الطبـ 
 وال سيما األطباء فى حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من 

  ضروب المعاملة 

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
  

   "١" املبــــدأ  
ما األطباء مـن هـؤالء      من واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية الطبية للمسجونني واحملتجزين وال سي          

املوظفني ،  أن يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية والعقلية ومعاجلة ألمراضهم تكونان مـن نفـس النوعيـة                   
   .واملستوى املتاحني لغري املسجونني أو احملتجزين

  

   " ٢" املبــــدأ 
،  أن يقـوم املـوظفني       ميثل خمالفة جسيمة آلداب مهنة الطب ، وجرمية مبوجب الصكوك الدولية املنطبقـة                

الصحيني  ،  وال سيما األطباء ، بطريقة إجيابية أو سلبية ،  بأعمال تشكل مشاركة ىف التعذيب وغـريه مـن     
 أو حتريضا على هذه األفعال أو حماوالت        ؤلالإنسانية أو املهينة أو تواط    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا      

  ) .أ ( الرتكاا 
الن محاية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              أنظر إع )  أ    (  

   -: منه على ما يلي " ١"الذي تنص املادة }  ) ٣٠-د  ( ٣٤٥٢القرار { أو الالإنسانية أو املهينة 
ـ                    "  ١"  سديا كـان أو    ألغراض هذا اإلعالن  ،  يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه أمل أو عناء شديد ،  ج

عقليا ،  يتم إحلاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد املوظفني العموميني أو بتحريض منه ، ألغراض مثـل                   
احلصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف ،  أو معاقبته علـى عمـل                    

تعـذيب األمل أو  وال يشمل ال.  ارتكبه أو يشتبه ىف أنه ارتكبه ،  أو ختويفه أو ختويف أشخاص آخرين            
العناء الذي يكون ناشئا عن جمرد جزاءات مشروعة أو مالزما هلا أو مترتبا عليها ،  ىف حدود متـشي                    

  " . القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء " ذلك مع 
   املهينة  ميثل التعذيب شكال متفاقما ومتعمدا من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو "  ٢" 

   -: على ما يلي  "  ٧" وتنص املادة 
 ١" على كل دولة أن تكفل النص ىف قانوا اجلنائي على أن مجيع أعمال التعذيب املعرفة ىف املادة                  {{ 
 عليه أو   ؤتواطتعترب جرائم ،  وتنطبق الصفة ذاا على األعمال اليت تشكل اشتراكا ىف التعذيب أو                "  

  }}ة الرتكابه حتريضا عليه أو حماول
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   "٤" املبـــدأ 
   - : ميثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يقوم املوظفني الصحيني وال سيما األطباء مبا يلي 

استخدام معارفهم  ومهارام للمساعدة ىف استجواب السجناء واحملتجزين على حنو قد يضر بالصحة              )  أ    (  
 أو احملتجزين  ،  ويتناىف مع الصكوك الدولية ذات الصلة            أو احلالة البدنية أو العقلية هلؤالء املسجونني      

.  
الشهادة  ،  أو االشتراك ىف الشهادة ،  بلياقة السجني أو احملتجز ألي شكل من أشكال املعاملـة أو                     )  ب  ( 

العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة  ،  أو االشـتراك         
  . ية ىف تلك املعاملة أو ىف إنزال تلك العقوبة اليت تتنافس مع الصكوك الدولية ذات الصلة بأية كيف

  

والعهدان الدوليان اخلاصـان     ) )) ٣-د" ( أ  "٢١٧القرار  ((       وخباصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      
ة مجيع األشخاص مـن     وإعالن محاي ))  ،  املرفق     )  ٢١ –د  " ( أ "٢٢٠٠القرار  (( حبقوق اإلنسان   

القـرار  (( التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة               
مؤمتر األمم املتحدة   ( ،  والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء        ))  ، املرفق    ) ٣٠ –د   ( ٣٤٥٢

  )) .منشورات األمم املتحدة (( انة العامة تقرير األم:  األول ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
  

   "٥" املبــــدأ 

     ميثل خمالفة آلداب مهنة الطب أن يشترك املوظفون الصحيني  ،  وال سيما األطباء ،  ىف أي إجـراء لتقييـد                       
العقلية أو  حركة سجني أو حمتجز إال إذا تقرر مبعايري طبية حمضة أن هذا اإلجراء ضروري حلماية الصحة البدنية أو                   

السالمة للسجني أو احملتجز ذاته ،  أو  زمالئه السجناء  أو احملتزين  ،  أو حراسة ،   وأنه ال يعرض  خلطر صحته                            
  . البدنية أو العقلية 

  

   "٦" املبـــدأ 

  .ال جيوز اخلروج على املبادئ السابقة الذكر ألي سبب من األسباب  ،  مبا ىف ذلك حالة الطوارئ العامة 
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  ]٦ [    

  قـواعد األمم املتحـدة الدنيـا النموذجية 
  )قواعد طوكيو (       للتدابري غري االحتجازية 

  

  أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
  ١٩٩١سبتمرب /  أيلول ٧ آب ، أغسطس إىل ٢٧املعقود ىف هافانا من 

   املؤرخ١١٠ / ٤٥مة بقرارها واعتمدا اجلمعية العا
  ١٩٩٠ديسمرب /  كانون األول ١٤ىف 

  . .إن الجمعية العامة 
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريها              إذ تضع ىف اعتبارها   

  .لفني للقانون من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان وذات الصلة حبقوق األشخاص املخا
  

  القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء اليت اعتمدا مؤمتر املم املتحـدة األول              وإذ تضع ىف اعتبارها أيضا    
  . ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  ،  واملسامهة الكبرية هلذه القواعد ىف السياسات واملمارسات الوطنية 

  

 مؤمتر املم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني واملتعلق ببدائل             الصادر عن   ٨  إىل القرار     وإذ تشيـر 
  . السجن 

  

 الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني واملتعلـق             ١٦  إىل القرار     وإذ تشري أيضا  
   . بتخفيض عدد السجناء  ،  وبدائل السجن  ،  واالندماج االجتماعي للمجرمني

  

  املـؤرخ ىف     ١٩٨٦/١٠  إىل الفرع احلادي عشر من قرار الس االقتصادي واالجتماعي            وإذ تشري كذلك  
  ،  املتعلق ببدائل السجن  ،  الذي طلب فيه إىل األمني العام إعداد تقرير عن بدائل                    ١٩٨٦مايو  /  أيار   ٢١

ة ارمني ،  ودراسة هذه املسألة بغيـة صـياغة           السجن يقدم إىل مؤمتر املم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعامل         
  . مبادئ أساسية ىف هذا اال ،  مبساعدة معاهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 

  

  باحلاجة إىل وضع ج واستراتيجيات حملية ووطنية وإقليمية ودولية ىف ميدان معاجلة اـرمني                وإذ تسلــم 
جة إىل صياغة قواعد دنيا منوذجية وفقا ملا يؤكد عليه اجلزء املتعلق باألساليب والتدابري              بغري السجن  ،  وباحلا     



 ١٨٠

اليت يرجح أا األجنع ىف منع اجلرمية وحتسني معاملة ارمني من تقرير جلنة منع اجلرمية ومكافحتها عن دورا                  
  . الرابعة 

  
 ملعاجلة ارمني داخل اتمع  ،  مبا حيقق نفعهم             بأن بدائل السجن قد تكون وسيلة فعالة        واقتناعا منهـــا 

  . ونفع اتمع على السواء 
  

  أنه ليس لتقييد احلرية من مربر إال من حيث حتقيق املن العام ومنع اجلرميـة واجلـزاء                   وإدراكــا منهــا 
  . ىف اتمع العادل والردع  ،  وأن اهلدف النهائي لنظام العدالة اجلنائية هو إعادة إدماج اجلاين 

  

  على إن ازدياد عدد السجناء واكتظاظ السجون م ىف العديد من البلـدان يـشكالن                 وإذ تؤكــــد 
  . عاملني يسببان صعوبات حتول دون تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء على الوجه املالئم 

  

نع اجلرميـة ومكافحتـها ،  واالجتمـاع           العمل الذي أجنزه كل من جلنة م        وإذ تالحــظ مع التقديــر   
" األقاليمي التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني بـشأن املوضـوع الثـاين ،                    
"   سياسات العدالة اجلنائية فيما يتصل مبشاكل السجن وغريه من اجلـزاءات العقابيـة والتـدابري البديلـة                  

  . تحضريية للمؤمتر الثامن واالجتماعات اإلقليمية ال
  

  ملعهد أسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني التابع لألمم املتحـدة علـى                وإذ تعرب عن امتناا   
العمل الذي أجنزه ىف وضع قواعد دنيا منوذجية للتدابري غري االحتجازية  ،  وكـذلك ملختلـف املنظمـات                    

 اشتركت ىف هذا العمل  ،  وال سـيما للمؤسـسة الدوليـة لقـانون                 احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت    
  . العقوبات وإصالح ارمني على إسهامها ىف األعمال التحضريية 

  
  قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية الواردة ىف مرفـق هـذا                تعتمـــد   - ١

"  ن جلنة منع اجلرمية ومكافحتها بتسمية هـذه القواعـد             القرار  ،  وتوافق على التوصية الصادرة ع        
  " .وكيو طقواعد 

  بتنفيذ قواعد طوكيو على كل من الصعيد الوطين ،  واإلقليمي واألقاليمي ،  مـع مراعـاة                    توصي   - ٢
  . ظروف كل بلد وتقاليده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  

  . ضاء تطبيق قواعد طوكيو ىف سياساا وممارساا   إىل الدول األعتطلــب   - ٣
  

،  وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      الدول األعضاء إىل أن تنبه إىل قواعد طوكيو  ،  خاصة امل               تدعــو   - ٤
وأعضاء النيابة العامة ،  والقضاة ومراقيب السلوك ، واحملامني  واين عليهم  واجلناة ودوائر اخلدمـة                  

عية  ،  واملنظمات غري احلكومية اليت تقوم بدور ىف تطبيق التدابري غري االحتجازية  ،  وكذلك                   االجتما
  . أعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية واجلمهور عموما 



 ١٨١

  
 ،  تقريرا عـن تنفيـذ        ١٩٩٤  إىل الدول األعضاء أن تقدم كل مخس سنوات  ، بدءا بعام               تطلـب   - ٥

  . . قواعد طوكيو 
  اللجان اإلقليمية  ،  ومعاهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة اـرمني  ،  والوكـاالت                    حتــث   - ٦

املتخصصة وغريها من اهليئات ىف منظومة األمم املتحدة  ،  وسائر املنظمات احلكومية الدولية املعنية  ،                   
 واالجتمـاعي ،  علـى       واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى الس االقتـصادي         

  .االشتراك الفعل ىف تنفيذ قواعد طوكيو 
  
  .   إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها النظر  ،  على سبيل األولوية ىف تنفيذ هذا القرار تطلــب   - ٧
  
  إىل األمني  العام أن يتخذ اخلطوات الالزمة إلعداد تعليق على قواعد طوكيو  ،  يقدم إىل                    تطلــب   - ٨

ة منع اجلرمية ومكافحتها ىف دورا الثانية عشرة من أجل املوافقة عليه ونشره بعد ذلك ،  على أن                   جلن
يويل اهتماما خاصا للضمانات القانونية  ،  ولتنفيذ القواعد ،  ولوضع مبادئ توجيهية مماثلـة علـى                   

  .الصعيد اإلقليمي 
  
  .  ارمني إىل مساعدة األمني العام ىف تلك املهمة  معاهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملةتدعــو    - ٩
  املنظمات احلكومية الدولية ،  واملنظمات غري احلكومية وسائر اهليئات املعنية على مواصـلة                حتـث  - ١٠

  . املشاركة النشطة ىف هذه املبادرة 
  
كيو على أوسع نطـاق       إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات الالزمة لضمان نشر قواعد طو            تطلـب  - ١١

ممكن  ،  مبا ىف ذلك إحالتها إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املعنية وغريها                 
  . من األطراف املهتمة باألمر 

  
  ،  تقريرا عن تنفيذ       ١٩٩٤  إىل األمني العام أن يعد كل مخس سنوات ،  بدءا من عام                تطلب أيضا   - ١٢

  . ه إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها قواعد طوكيو لتقدمي
  
  إىل األمني العام أن يساعد الدول األعضاء  ،  بناء على طلبها  ،  ىف تنفيـذ قواعـد                       تطلب كذلك   - ١٣

  . طوكيو  ،   وأن يقدم تقارير منتظمة عن ذلك إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها 
  
تحدة املعنية إىل هذا القرار ونص مرفقه ،  وأن يدرج ىف              أن يوجه انتباه مجيع هيئات األمم امل        تطلب    - ١٤

  " .جمموعة صكوك دولية : حقوق اإلنسان " الطبعة القادمة من منشور األمم املتحدة املعنون 
  



 ١٨٢

  
  المرفق

  

  قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية 
  )) قواعد طوكيو (( للتدابري غري االحتجازية 

  
   :مبادئ عامــة:  أوًال 

    األهداف األساسية - ١
  

   حتتوي هذه القواعد الدنيا النموذجية على جمموعة من املبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابري غري                 ١-١
  . االحتجازية ، كما حتتوى على ضمانات دنيا لألشخاص اخلاضعني لبدائل السجن 

 تدبري شـئون العدالـة اجلنائيـة وىف        تستهدف هذه القواعد التشجيع على زيادة اشتراك اتمع ىف   ٢-١
  . معاملة ارمني على وجه التحديد  ،  كما تستهدف إثارة شعور باملسؤولية إزاء اتمع لدى اجلناة 

    تراعي ىف تنفيذ هذه القواعد الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ىف كـل بلـد ،                     ٣-١
  . عدالة اجلنائية فيه كما تراعي أهداف وغايات نظام ال

    تسعي الدول األعضاء عند تنفيذ هذه القواعد إىل إقامة توازن صحيح بني حقوق اجلاين وحـق ق                     ٤-١
  .اين عليه ،   واهتمام اتمع باألمن العام ومنع اجلرمية 

 توفري اختيارات       تستحدث الدول األعضاء  ،  ىف نظمها القانونية  ،  تدابري غري احتجازية دف إىل                    ٥-١
أخرى ختفف من استخدام السجن  ،  وترشيد سياسات العدالة اجلنائية ،  واضعة ىف اعتبارها مراعاة                  

  . حقوق اإلنسان ومقتضيات العدالة االجتماعية واحتياجات إعادة تأهيل اجلاين 
  

    نطاق التدابري غري االحتجازيــة- ٢
عد على مجيع األشخاص اخلاضعني للمقاضاة أو احملاكمـة أو        تسرى األحكام ذات الصلة ىف هذه القوا        ١-٢

تنفيذ حكم ما  ،  ىف مجيع مراحل تدبري شئون العدالة اجلنائية وألغراض هذه القواعد يشار إىل هؤالء                   
بصرف النظر عما إذا كانوا من املشتبه فيهم أو املتهمني او الصادرة أحكام             "  جناة  " األشخاص بعبارة   

  .عليهم 
  
  تطبق هذه القواعد دون أي متييز يستند إىل العنصر أو اللون أو اجلنس ،  أو السن أو للغة أو الديانة                        ٢-٢

أو الرأي السياسي أو غري السياسي  ،  أو األصل الوطين أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو إىل أي                     
  . وضع آخر 

  



 ١٨٣

 اجلرم ومدى خطورته  ،  وشخصية اجلاين وخليفته  ،                 بغية توفري مزيد من املرونة مبا يتسق مع طبيعة            ٣-٢
ومقتضيات محاية اتمع  ،  والجتناب استخدام عقوبة السجن بال داع  ،  ينبغي أن يوفر نظام العدالة           
اجلنائية طائفة عريضة من التدابري غري االحتجازية  بدءا من التدابري السابقة للمحاكمة حىت التـدابري                

وأما عدد وأنواع التدابري غري االحتجازية املتاحة فينبغي أن حيددا على حنو            .   حلكم  الالحقة إلصدار ا  
  . يبقي على إمكانية االتساق ىف األحكام 

  
    ينبغي التشجيع على وضع تدابري غري احتجازية جديدة  ،  ورصد هذه التدابري عن كثب  ،  وتقييم                        ٤-٢

  .استخدامها بانتظام 
  
امل مع اجلناة ىف إطار اتمع  ،  جتنبا قدر اإلمكان للجوء إىل اإلجـراءات الرمسيـة أو        ينظر ىف التع      ٥-٢

  . احملاكمة أمام حمكمة  ،  وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون 
  
  .     ينبغي استخدام التدابري غري االحتجازية وفقا للمبدأ الذي يقضى بأدىن حد من التدخل ٦-٢
  
شكل استخدام التدابري غري االحتجازية جزءا من االجتاه إىل إلغاء العقاب وإلغاء التجرمي                   ينبغي أن ي       ٧-٢

  . ،  بدال من أن يتداخل مع اجلهود املبذولة ىف هذا االجتاه أو يعطلها 
  

    الضمانـات القانونيــة- ٣
   .     ينص بقانون  ،  على استحداث التدابري غري االحتجازية وتعريفها وتطبيقها١-٣
  
     جيرى اختيار التدبري غري االحتجازي بناء على تقييم املعايري الثابتة فيما يتعلق بطبيعة اجلرم ومـدى                     ٢-٣

  . خطورته وبشخصية اجلاين وخليفته  ،  وبأغراض احلكم وحقوق الضحية
  
ية ىف مجيع مراحـل         متارس اهليئة القضائية أو غريها من اهليئات املستقلة املختصة صالحيتها االستثنائ              ٣-٣

  . الدعوى  ،  وذلك بضمان حتمل املسؤولية كاملة ووفقا حلكم القانون وحده 
  
    يلزم  ،  الختاذ أي تدابري غري احتجازية تفرض على اجلاين التزاما ما وتطبق قبل اإلجراءات الرمسية                      ٤-٣

  . أو احملاكمة أو عوضا عنها ،   احلصول على موافقة اجلاين 
  
ضع قرارات فرض تدابري غري احتجازية إلعادة النظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة                    خت    ٥-٣

  . خمتصة ،  بناء على طلب اجلاين 



 ١٨٤

  
    حيق للجاين تقدمي طلب أو شكوى إىل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة ،  بشأن املـسائل                       ٦-٣

  .  االحتجازية اليت متس حقوقه الفردية ىف تنفيذ التدابري غري
  
    توفر اآللية املناسبة لالنتصاف  ،  ولرفع الظلم عند اإلمكان  ،  ىف أية حالة تظلم من عدم مراعـاة                          ٧-٣

  . حقوق اإلنسان املسلم ا دوليا 
  
    ال تنطوي التدابري غري االحتجازية على إجراءا جتارب طيبة أو نفسانية علـى اجلـاين  ،  أو علـى                         ٨-٣

  .  داع ملخاطر جسمانية أو عقلية تعريضه بغري
  
  .    تصان ىف مجيع األحوال كرامة اجلاين الذي تتخذ بشأنه تدابري غري احتجازية ٩-٣
  
  عند تنفيذ التدابري غري االحتجازية ال تفرض على حقوق اجلاين أية قيود تتجاوز ما رخصت به اهليئة                   ١٠-٣

  . املختصة اليت أصدرت القرار األصلي 
  . د تطبيق التدابري غري االحتجازية  ،  حيترم حق اجلاين وحق أسرته ىف أن تصان حيام اخلاصة   عن١١-٣
  
ويكون االطالع عليهـا  .    حتاط سجالت اجلاين الشخصية بالسرية التامة وال تكشف ألطراف ثالثة          ١٢-٣

 املـرخص هلـم     قاصرا على األشخاص املعنيني مباشرة بالفصل ىف قضية اجلاين وغريهم من األشخاص           
  . بذلك حسب األصول 

  

    شـــرط وقائــي - ٤
    ال يفسر شئ ىف هذه القواعد على أنه حيول دون تطبيق القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء أو                     ١-٤

،  أو جمموعـة     )  قواعد بكني   ( قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث          
علقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  ،                املبادئ املت 

أو أي صكوك ومعايري أخرى حلقوق اإلنسان يعترف ا اتمع الدويل وتتصل مبعاملة ارمني ومحايـة                
  .ما هلم من حقوق اإلنسان األساسية 

  
  
  
  



 ١٨٥

  :المرحلة السابقة للمحاآمة:   ثانيًا 

  ابري السابقة للمحاكمة   التد- ٥
    ينبغي عند االقتضاء  ، ومبا ال يتعارض مع النظام القانوين  ،  ختويل الشرطة أو النيابـة العامـة أو                          ١-٥

غريمها من األجهزة املعنية مبعاجلة القضايا اجلنائية سلطة إسقاط الدعوى املقامة على اجلاين مىت رأت أن                
مع أو كان إسقاط الدعوى املقامة على اجلاين مىت رأت أن الـسري             السري فيها غري ضروري حلماية ات     

.   فيها غري ضروري حلماية اتمع أو منع اجلرمية أو تعزيز احترام القانون وحقـوق اـين علـيهم                   
وألغراض البت فيما إذا كان إسقاط الدعوى أمرا مناسبا  ،  أو ىف حتديـد اإلجـراءات ،  ينبغـي                      

ويف القضايا البسيطة  ،  جيوز لوكيل النيابة         .   ملعايري الثابتة ىف كل نظام قانوين       استحداث جمموعة من ا   
  .أن يفرض تدابري غري احتجازية حسب االقتضاء 

  

    جتنب االحتجاز السابق للمحاكمة - ٦
    ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمة ىف اإلجراءات اجلنائية إال كمالذ أخـري ،  ومـع إيـالء                      ١-٦

  .هتمام الواجب للتحقيق ىف اجلرم املدعي وحلماية اتمع واين عليه اال
وال يدوم االحتجاز الـسابق     .       تستخدم بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة ىف أبكر مرحلة ممكنة              ٢-٦

  ،  وتتـوخي ىف تنفيـذه         ١-٥للمحاكمة فترة أطول مما يستجوبه حتقيق األهداف املذكورة ىف املادة           
  .  عليها البشر رتضطبارات اإلنسانية واحترام الكرامة اليت االعت

    يكون للجاين حق االستئناف أمام هيئة قضائية أو أية هيئة أخرى مستقلة خمتصة ىف حاالت استخدام                    ٣-٦
  .االحتجاز السابق للمحاكمة 

  

  :مرحلة المحاآمة وإصدار الحكم:  ثالثًا  
  

    تقارير التحقيقات االجتماعية - ٧
    ميت تيسرت إمكانية االستعانة بتقارير تتضمن حتقيقات اجتماعية  ،  جاز للهيئة القضائية أن تستعني                    ١-٧

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن اخللفيـة         .   بتقرير يعده موظف أو جهاز خمتص ومفوض        
نبغي أن يتـضمن أيـضا      االجتماعية للجاين تتصل بنمطه الشخصي ىف اإلجرام واجلرائم الراهنة ،  وي           

كذلك ينبغي أن يتسم التقريـر بالواقعـة        .  معلومات وتوصيات ذات صلة بإجراءات إصدار احلكم        
  . واملوضوعية وعدم التحيز وأن تكون اآلراء املعرب عنها فيه واضحة التحديد 

  



 ١٨٦

    تدابري إصدار احلكــم - ٨
  

ئفة من التدابري غري االحتجازية  ،  أن تراعي ىف اختاذ     ينبغي للهيئة القضائية  ،  وقد توافرت لديها طا         ١-٨
قرارها حاجة اجلاين إىل إعادة التأهيل  ،  ومحاية اتمع  ،  وكذلك مصاحل اين عليه ،   الذي ينبغي                       

  . أن استشارته كلما كان ذلك مناسبا 
   -: جيوز للسلطات اليت تصدر األحكام أن تبت ىف القضايا بالطرق التاليــة 

  . .العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار )  أ  (    
  . .إخالء السبيل املشروط )  ب (   
  . .العقوبات اليت متس حالة الفرد القانونية )  ج (    
  . .العقوبات القتصادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية )  د (     
  . .  نزع امللكية األمر مبصادرة األموال أو)  هـ(   
  . .األمر برد احلق إىل اين عليه أو تعويضه )  و  (    
  . . احلكم مع وقف النفاذ أو املرجأ ) ز  (     
  . . الوضع حتت االختبار واإلشراف القضائي ) ح  (    
  . . األمر بتأدية خدمات للمجتمع احمللي )  ط  (    
  . . اإلحالة إىل مراكز املثول )  ى (     
  . . اإلقامــة اجلربيــة )  ك  (    
  . .أي شكل آخر من أشكال املعاملة غري اإليداع ىف مؤسسة احتجازية )  ل  (    
  . . أي جمموعة من التدابري املدرجة أعاله )  م  (    

  

   :المرحلة الالحقة لصدور الحكم:  رابعـًا 

    الرتتيبات الالحقة لصدور احلكم - ٩
 املختصة طائفة عريضة من التدابري البديلة الالحقة لصدور احلكم لكي يـتالىف إيـداع                   تتاح للهيئة     ١-٩

  . اجلاين ىف مؤسسة احتجازية ومساعدته على عودة اندماج مبكرة ىف اتمع 
  :     ميكن أن تشمل التدابري الالحقة لصدور احلكم ما يلي ٢-٩

  . .التصريح بالغياب  ،  ودور التأهيل )  أ  (    
  . . إطالق السراح من اجل العمل أو تلقي العلم )   ب (  
  . . إخالء السبيل املشروط مبختلف أشكاله )  ج  (   
  . . إسقــاط العقوبة )  د  (    
  . . العفــو )  هـ (   



 ١٨٧

    خيضع القرار املتعلق بالتدابري الالحقة إلصدار احلكم ،   باستثناء حالة العفو ، إلعادة نظر من قبـل                       ٣-٩
  . يئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة خمتصة ،  بناء على طلب اجلاين ه

    ينظر ىف أبكر مرحلة ممكنة ىف أي شكل من أشكال إطالق سراح اجلاين وإحالته إىل برنـامج غـري                       ٤-٩
  . احتجازي 

  

  :تنفيذ التدابير غير االحتجازية :  خامسًا 
  

    اإلشــــراف-١٠
 من معاودة  ارتكاب اجلرائم ومساعدة ارم على االندماج ىف اتمع            الغرض من اإلشراف هو احلد     ٢-١٠

  . على حنو يقلل إىل احلد األدىن من احتمال العودة إىل اجلرمية 
 اإلشراف على اجلاين تتويل هذا اإلشراف هيئة خمتصة مبوجب          االحتجازي  عندما يستلزم التدبري غري       ٢-١٠

  .نون الشروط احملددة اليت تنص عليها القا
 ، لكل حالة على     االحتجازي  ينبغي تقرير أنسب نوع من اإلشراف والعالج  ،  ىف إطار التدبري غري                 ٣-١٠

على أن يعاد النظر دوريا ىف هذا اإلشـراف         .  حدة مبا يهدف إىل مساعدة اجلاين على معاجلة إجرامه          
  . والعالج وأن يعدال حسب االقتضاء 

نفسية واالجتماعية واملادية وبفرص توطيد روابطهـم مبجـتمعهم وتيـسري        يزود اجلناة باملساعدة ال     ٤-١٠
  .عودم إىل االخنراط فيه 

  

   املـــدة -١١
  .  املدة اليت قررا اهليئة املختصة وفقا للقانون االحتجازي  ال تتجاوز فترة التدبري غري ١-١١
  . نت استجابة اجلاين له مرضية  مبكرا إذا كااالحتجازي  جيوز النص على إاء التدبري غري ٢-١١

  

  الشـــروط - ١٢
  إذا كان للسلطة املختصة أن تقرر الشروط اليت يتعني على اجلاين أن يراعيها ،  توجـب عليهـا أن           ١-١٢

  . تأخذ ىف االعتبار احتياجات اتمع واحتياجات اجلاين واين عليه وحقوقها على السواء 
راعاا عملية ودقيقة وقليلة ما أمكن  ،  وتستهدف إضعاف احتمـال               تكون الشروط اليت تتعني م      ٢-١٢

  . ارتداد اجلاين إىل السلوك اإلجرامي وزيادة فرص اندماجه ىف اتمع مع مراعاة احتياجات اين عليه 
 يزود اجلاين بشرح  ،  شفوي وكتايب للشروط اليت حتكـم             االحتجازي  عند بدء تطبيق التدبري غري        ٣-١٢

  . ذلك التدبري  ،  مبا ىف ذلك واجبات اجلاين وحقوقه تطبيق



 ١٨٨

  للسلطة املختصة أن تعدل الشروط مبوجب األحكام القانونية املرعية ،  وفقا ملا حيرزه اجلـاين مـن                    ٤-١٢
  . تقدم 

    عمليــة العــالج- ١٣
 خمتلفـة   كمعاجلـة        ،  وىف احلاالت املناسبة  ،  خمططات         االحتجازي  توضع ،  ىف إطار التدبري غري          ١-١٣

احلاالت االجتماعية كل على حدة ،  والعالج اجلماعي ،  وبرامج اإلقامة ىف دور عالجية  ،  والعالج                    
  . املتخصص لفئات خمتلفة من اجلناة ،  وذلك لتلبية احتياجات اجلناة مبزيد من الفعالية 

  . يب واخلربة العملية   ينبغي أن يتوىل العالج فنيون لديهم القدر املالئم من التدر٢-١٣
  ينبغي ، مىت تقررت ضرورة العالج ، بذل اجلهود الالزمة لفهم خلفية اجلاين وشخصيته وقدراتـه                  ٣-١٣

  . وذكائه وقيمة  ،  وال سيما لفهم الظروف اليت أدت إىل ارتكابه اجلرمية 
 تطبيـق التـدابري غـري         جيوز للهيئة املختصة أن تشرك اتمع احمللي ونظم الدعم االجتمـاعي ىف             ٤-١٣

  . االحتجازية 
  يتعني ، قدر اإلمكان ،  إبقاء عبء احلاالت املكلف ا عند حد يسهل التحكم فيه لضمان التنفيـذ                   ٥-١٣

  . الفعال للربامج العالجية 
  .   تعد السلطة املختصة وحتفظ ملف قضية لكل جان ٦-١٣
  

    االنضباط واإلخـالل بالشــروط - ١٤
  

 أو  االحتجازيأن يؤدي إخالل اجلاين بالشروط اليت تتعني عليه مراعاا إىل تعديل التدبري غري                جيوز    ١-١٤
  .إلغائه 

 أو إلغائه  ،  وال يشرع ىف ذلـك إال بعـد   االحتجازي  تقوم اهليئة املختصة مبهمة تعديل التدبري غري        ٢-١٤
  .  دراسة دقيقة للوقائع اليت يديل ا كل من املوظف املشرف واجلاين

  .  تلقائيا إىل فرض تدبري احتجازي االحتجازي  ينبغي أال يؤدي إخفاق التدبري غري ٣-١٤
 أو إلغائه ،  إىل أن حتـدد تـدبريا           االحتجازي  تسعي السلطة املختصة ،  ىف حالة تعديل التدبري غري             ٤-١٤

  .  األخرى املناسبة وال تفرض عقوبة السجن إال إذا انعدمت البدائل.   بديال مناسبا غري احتجازي 
  .   حتدد بنص قانوين صالحية اعتقال اجلاين اخلاضع لإلشراف واحتجازه ىف حالة إخالله بالشروط ٥-١٤
 أو بلغي يكون للجاين حق االستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة            االحتجازي  عندما يعدل التدبري  غري        ٦-١٤

  . أخرى مستقلة خمتصة 
  



 ١٨٩

   :الموظفـــون:  سادسًا  

    التوظيــف- ١٥
  

  ال ميارس ىف تعيني املوظفني أي متييز بسبب العنصر أو اللون  ،  أو اجلنس أو السن أو اللغـة ،  أو                          ١-١٥
الديانة أو الرأي السياسي أو غري السياسي ، أو األصل القومي أو االجتماعي ،  أو امللكية أو املولد أو                    

ظفني أن تضع ىف االعتبار الـسياسات الوطنيـة اخلاصـة          وينبغي لسياسة تعيني املو   .   أي وضع آخر    
  . بالعمل اإلجيايب وأن تراعي تنوع اجلناة الذين سيخضعون لإلشراف 

  ينبغي أن يكون األشخاص املعينون لتطبيق التدابري غري االحتجازية صاحلني بطبعهم هلـذا العمـل ،                   ٢-١٥
وحتـدد  .  ملهين واخلربة العمليـة املناسـبني       وأن يكونوا ،  حيثما أمكن  ،  حاصلني على التدريب ا            

  . املؤهالت حتديدا واضحا 
  للحصول على املوظفني الفنيني املؤهلني واالحتفاظ م ،  ينبغي تأمني وضع وظيفي مناسب ورواتب                 ٣-١٥

  . واستحقاقات وافية تتناسب وطبيعة العمل ،  وتوفري فرص كافية للترقي املهين والتطور الوظيفي 

   تدريب املوظفيــن  - ١٦
  يكون الغرض من تدريب املوظفني هو توضيح  مسؤوليام هلم  ،  فيما يتعلق بإعادة تأهيل اجلـاين                     ١-١٦

وضمان حقوقه ومحاية اتمع ،   وينبغي أن يعمل التدريب أيضا على توعية املـوظفني باحلاجـة إىل                   
  . التعاون ىف األنشطة مع األجهزة املعنية وتنسيقها معها 

  يزود املوظفني قبل االلتحاق باخلدمة بتدريب يشمل دروسا عن طبيعة التدابري غـري االحتجازيـة                  ٢-١٦
  .والغرض من اإلشراف وخمتلف الطرائق املستخدمة ىف تطبيق التدابري غري االحتجازية 

  وذلك باملشاركة      حيافظ املوظفون بعد التحاقهم باخلدمة على معارفهم وقدرام الفنية ويرتقون ا ،             ٣-١٦
  .ىف دورات التدريب أثناء اخلدمة ودورات جتديد املعلومات ،  وتتاح مرافق وافية هلذا الغرض 

   :المتطوعون والموارد المجتمعية األخــرى:  سابعًا 

    مشاركــة اجلمهــور- ١٧
هم عوامل حتـسني      ينبغي تشجيع املشاركة من جانب اجلمهور باعتبارها موردا رئيسيا وواحدا من أ             ١-١٧

الروابط بني اجلناة اخلاضعني للتدابري غري االحتجازية من ناحية واألسرة واتمع احمللي من ناحية أخرى               
  . وينبغي أن تكون هذه املشاركة مكملة جلهود القائمني على إدارة شئون العدالة اجلنائية .   

٢-١٧          تمع احمللـي ىف محايـة            ينبغي النظر إىل املشاركة من جانب اجلمهور على أا فرصة ملسامهة أفراد ا
  . جمتمعهم 



 ١٩٠

    تفهم اجلمهور وتعاونــه - ١٨
  

  ينبغي تشجيع األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور على مساندة املنظمات الطوعيـة               ١-١٨
  . املروجة للتدابري غري االحتجازية 

ت  ،  والقيام بأنشطة أخرى بانتظـام  ،  مـن أجـل                  ينبغي عقد مؤمترات وحلقات دراسية وندوا       ٢-١٨
  . التوعية بضرورة مشاركة اجلمهور ىف تطبيق التدابري غري االحتجازية 

  ينبغي استخدام وسائط اإلعالم بكافة أشكاهلا إلجياد موقف عام بناء يؤدي إىل االضطالع بأنـشطة                 ٣-١٨
   اخنراط اجلناة ىف اتمع  وعلىاالحتجازيتساعد على التوسع ىف تطبيق العالج غري 

  .   ينبغي أال يدخر أي جهد ىف إيقاف اجلمهور على مدى أمهية دوره ىف تنفيذ التدابري غري االحتجازية ٤-١٨

    املتطـوعـــون - ١٩
  خيتار املتطوعون بدقة بالغة ويعينون استنادا إىل قدرم على القيام باألعمال املراد تنفيذها واهتمامها                ١-١٩

ويزودون بالتدريب املالئم على املسؤوليات احملددة اليت سيضطلعون ا ،  وتتاح هلم إمكانيـة                .   ا
  . احلصول على الدعم واإلرشاد من السلطة املختصة وفرص التشاور معها 

  ينبغي للمتطوعني أن يشجعوا اجلناة وأسرهم على إقامة روابط مفيدة مع اتمع احمللـي ،  وعلـى                    ٢-١٩
 نطاق اتصاالم ،  وذلك بإسداء املشورة إليهم  وبغري ذلك من أشكال املـساعدة املالئمـة ،                    توسيع

  . وفقا لقدرام والحتياجات اجلناة 
  يؤمن على املتطوعني ىف تنفيذهم ملهامهم ضد احلوادث واإلصابات واملسؤولية العامة  وترد إلـيهم                 ٣-١٩

وينبغي أن ينالوا عرفان اجلمهـور لقـاء      .   ىف قيامهم بعملهم    قيمة النفقات املأذون ا اليت يتكبدوا       
  . اخلدمات اليت يقدموا خلري اتمع 

  

   :البحث والتخطيط وصياغة السياسات والتقييم:  ثامنًا  

    البحث والتخطيــط- ٢٠
زيز البحـوث     ينبغي بذل اجلهود الالزمة إلشراك اهليئات العامة واخلاصة على السواء ىف تنظيم وتع              ١-٢٠

  . املتعلقة مبعاجلة اجلناة بالوسائل غري االحتجازية باعتبار ذلك جانبا أساسيا من جوانب عملية التخطيط 
  ينبغي إجراء حبوث منتظمة بشأن املشاكل اليت يواجهها املوكلون وممارسو املهنة واتمـع احمللـي                 ٢-٢٠

  . ومقررو السياسات 
ث واملعلومات جزءا ال يتجزأ من نظام العدالة اجلنائية ،  وأن تستهدف               ينبغي أن تكون أنشطة البحو      ٣-٢٠

  . مجع وحتليل البيانات واإلحصاءات املتصلة بتنفيذ عالج اجلناة بالوسائل غري االحتجازية 
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    صياغة السياسات ووضع الربامج - ٢١
  

ى أسس منهجية باعتبارها جزءا ال        ينبغي أن ختطط الربامج اخلاصة بالتدابري غري االحتجازية وتنفذ عل           ١-٢١
  . يتجزأ من نظام العدالة اجلنائية ىف إطار عملية التنمية الوطنية 

  .   ينبغي إجراء عمليات تقييم منتظمة دف تنفيذ التدابري غري االحتجازية مبزيد من الفعالية ٢-٢١
حتجازية وأدائها ومدى فعاليتها      ينبغي إجراء عمليات استعراض دورية لتقييم أهداف التدابري غري اال           ٣-٢١

 .  
    الروابط مع األجهزة واألنشطة ذات الصلة - ٢٢
  ينبغي أن تستحدث  ،  على مستويات خمتلفة ،  آليات مناسبة تسهل إقامة الـروابط ىف جمـاالت                      ١-٢٢

ها مـن    عن التدابري غري االحتجازية وغري     املسئولةكالصحة واإلسكان والتعليم والعمل ،  بني الدوائر         
فروع نظام العدالة اجلنائية ،  وأجهزة التنمية االجتماعية والرعاية االجتماعية  ،  احلكومية منها وغري                 

  .احلكومية  ،  ووسائط اإلعالم 
  

    التعــاون الدولــي- ٢٣
  

 وينبغي  .    تبذل اجلهود لتوثيق التعاون العلمي بني البلدان ىف جمال العالج بالوسائل غري االحتجازية                ١-٢٣
دعم البحث والتدريب واملساعدة التقنية وتبادل املعلومات بني الدول األعضاء ،  بشأن التدابري غـري                
االحتجازية ،  وذلك من خالل معاهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني وبالتعاون الوثيق مع                

 والشئون اإلنسانية التابع لألمانـة العامـة        فرع منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبركز التنمية االجتماعية       
  . لألمم املتحدة 

ينبغي تشجيع إجراء الدراسات املقارنة وتنسيق األحكام التشريعية من أجل توسيع نطـاق اخليـارات غـري                 
االحتجازية وتيسري تطبيقها عرب احلدود الوطنية ،  وفقا للمعاهدة النموذجية بشأن نقل اإلشراف على ارمني                

  .كوم عليهم بأحكام مشروطة أو املفرج عنهم إفراجا مشروطا احمل
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  "  مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية "
  اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ومعاملة 

  ١٩٨٥مرب ديس/  أيلول ٦أغسطس إىل /  آب ٢٦ارمني املعقود ىف ميالنو من 
   املؤرخ ىف١٤٦ / ٤٠واعتمدا اجلمعية العامة بقراريها 

   ١٩٨٥ديسمرب /  كانون األول ١٣ 
  

     حيث أن شعوب العامل تؤكد ىف ميثاق األمم املتحدة، ىف مجلة أمور، تصميمها على يئة ظروف ميكن ىف                  
شجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات     ظلها أن تسود العدالة وعلى حتقيق التعاون الدويل ىف ميدان تعزيز وت           

  .األساسية دون أي متييز
     وحيث أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص خصوصا على مبادئ املساواة أمام القـانون وافتـراض                

  .الرباءة،  واحلق ىف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون
هد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق                وحيث أن الع  

املدنية والسياسية بضمان كالمها ممارسة هذه احلقوق باإلضافة إىل أن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                 
  . والسياسية يضمن كذلك احلق ىف احملاكمة دون تأخري بغري موجب

  .تزال توجد ىف حاالت كثرية فجوة بني الرؤية اليت تقوم عليها تلك املبادئ وبني احلالة الفعليةوحيث انه ال 
وحيث أنه ينبغي أن يسري تنظيم وإدارة شئون القضاء ىف كل بلد على هدى تلك املبادئ  كما ينبغـي بـذل                

  . اجلهود لتحويلها كاملة إىل واقع ملموس 
رسة الوظائف القضائية ينبغي أن دف إىل متكني القضاة مـن التـصرف             وحيث أن القواعد اليت ختضع هلا مما      

  . وفقا لتلك املبادئ 
وحيث أن القضاة مكلفون باختاذ القرار األخري بشأن حياة املواطنني وحريام وحقوقهم وواجبام وممتلكام              

.  
ــب       ــرمني طل ــة ا ــة ومعامل ــع اجلرمي ــسادس ملن ــدة ال ــم املتح ــؤمتر األم ــث أن م   ،  وحي

  ، من جلنة منع اجلرمية ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياا وضع مبـادئ توجيهيـة تتعلـق                   ١٦ىف قراره   
  .  . باستقالل القضاة واختيار القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة ،  وتدريبهم مهنيا ،  ومركزهم  

القضاة بالنسبة إىل نظام القضاة  وألمهية       وحيث أن من املناسب  ،  بناء على ذلك ،  إيالء االعتبار أوال لدور                 
  . اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم 

     فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وحتترم  ،  ىف إطار تشريعاا وممارساا الوطنية ،  املبـادئ األساسـية                    
ئية وتعزيـزه  ،      التالية اليت وضعت ملساعدة الدول األعضاء ىف مهمتها املتعلقة بضمان استقالل السلطة القضا            

.  وأن تعرض هذه املبادئ على القضاة واحملامني وأعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية واجلمهور بوجه عام                 
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ومع أن هذه املبادئ وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة احملترفني ىف املقـام األول  ،  فإـا تنطبـق                      
  .ري احملترفني حيثما وجدوابدرجة مساوية ،  حسب االقتضاء  على القضاة غ

  : استقالل السلطــة القضائيــة 
  تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه  ،  ومـن واجـب مجيـع                  - ١

  .املؤسسات احلكومية وغريها من املؤسسات احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية 
املسائل املعروضة عليها دون حتيز  ،  على أساس الوقائع ووفقا للقـانون  ،        تفصل السلطة القضائية ىف       - ٢

ودون أية تقييدات أو تأثريات غري سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو ديدات أو تدخال مباشـرة                  
  . كانت أو غري مباشرة  ، من أي جهة أو ألي سبب 

ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا           تكون للسلطة القضائية الوالية على مجيع املسائل          - ٣
كانت أية  مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل ىف نطاق اختصاصها حسب التعريف الـوارد ىف                 

  . القانون 
  ال جيوز أن حتدث أية تدخالت غري الئقة  ،  أو ال مربر هلا  ،  ىف اإلجـراءات القـضائية وال ختـضع         - ٤

 اليت تصدرها احملاكم إلعادة النظر  ،  وال خيل هذا املبدأ بإعادة النظر القـضائية أو                  األحكام القضائية 
  .كام اليت تصدرها السلطة القضائيةبقيام السلطات املختصة  ،  وفقا للقانون ، بتخفيف أو تعديل األح

 اإلجـراءات القانونيـة       لكل فرد احلق ىف أن حياكم أمام احملاكم العادية أو اهليئات القضائية اليت تطبق               - ٥
وال جيوز إنشاء هيئات قضائية  ،  ال تطبق اإلجراءات القانونية املقررة حـسب األمـوال                 .   املقررة  

  .اكم العادية أو اهليئات القضائيةواخلاصة بالتدابري القضائية ،  لتنتزع الوالية القضائية اليت تتمتع ا احمل
ة هلذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سري اإلجراءات القـضائية              يكفل مبدأ استقالل السلطة القضائي      - ٦

  .بعدالة  واحترام حقوق األطراف 
  من واجب كل دولة عضو أن توفر املوارد الكافية لتمكني السلطة القضائية من أداء مهامهـا بطريقـة                    - ٧

  .سليمة 

  .حرية التعبري وتكوين اجلمعيات 
نسان  ، حيق األعضاء السلطة القضائية كغريهم من املـواطنني التمتـع               وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإل      - ٨

حبرية التعبري واالعتقاد وتكوين اجلمعيات والتجمع  ،  ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائمـا  ،                   
  . لدى ممارسة حقوقهم  ،  مسلكا حيفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل القضاء 

ن مجعيات للقضاة أو غريها من املنظمات لتمثيل مـصاحلهم والنـهوض              تكون للقضاة احلرية ىف تكوي      - ٩
  .بتدريبهم املهين ومحاية استقالهلم القضائي  ،  وىف االنضمام إليها 

  . املؤهالت واالختيار والتدريب 
يتعني أن يكون من يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفراد من ذوي الرتاهـة والكفـاءة ،                   – ١٠

وجيب أن تشمل أي طريقة الختيار القضاة ،         .  لني على تدريب أو مؤهالت مناسبة ىف القانون         وحاص
على ضمانات ضد التعيني ىف املناصب القضائية بدوافع غري سليمة ،  وال جيوز عند اختيار القضاة أن                  



 ١٩٤

سية أو  يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو اجلنس أو الـدين أو اآلراء الـسيا                 
غريها من اآلراء ،  أو املنشأ القومي أو االجتماعي  ، أو امللكية أو امليالد أو املركز  ، على أنه ال يعترب                        

   من قبيل التمييز أن يشترط ىف املرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد املعين 
  

  .شروط اخلدمة ومدتــها 
 املدة املقررة لتوليهم وظـائفهم واسـتقالهلم ، وأمنـهم ،    يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب متضية    – ١١

  .  و سن تقاعدهم التقاعديوحصوهلم على أجر مالئم  ، وشروط خدمتهم ومعاشهم 
يتمتع القضاة ، سواء أكانوا معينني أو منتخبني  ، بضمان بقائهم ىف منصبهم إىل حـني بلـوغهم مـن                     – ١٢

  . ررة لتوليهم املنصب حيثما يكون معموال بذلك التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفترة املق
ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة ، حيثما وجد مثل هذا النظام  ، إىل العوامل املوضوعية وال سـيما                    – ١٣

  . الكفاءة والرتاهة واخلربة 
ص اإلدارة القضائية   يعترب إسناد القضايا إىل القضاة ضمن إطار احملكمة اليت ينتمون إليها مسألة داخلية خت             – ١٤

  . السرية واحلصانة املهنيتان 
يكون القضاة ملزمني باحملافظة على سر املهنة فيما يتعلق مبداولتهم وباملعلومات السرية الـيت حيـصلون                – ١٥

عليها أثناء أداء واجبام األخرى خالف اإلجراءات العامة ،  وال جيوز إجبارهم على الشهادة بـشأن        
  .هذه املسائل 

ينبغي أن يتمتع القضاة باحلصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنـهم                – ١٦
أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غري سليمة أو تقصري  ،  وذلك دون إخالل بأي إجراء تأدييب                   

  . ين أو بأي حق ىف االستئناف أو ىف احلصول على تعويض من الدولة ، وفقا للقانون الوط
  

  .التأديب واإليقاف والعـزل 
ينظر ىف التهمة املوجهة أو الشكوى املرفوعة ضد قاض بصفته القضائية واملهنيـة وذلـك علـى حنـو           – ١٧

.   وللقاضي احلق ىف احلصول علـى حماكمـة عادلـة           .   مستعجل وعادل مبوجب إجراءات مالئمة      
  . يطلب القاضي خالف ذلك ويكون فحص املوضوع ىف مرحلته األويل سريا  ،  ما مل 

ال يكون القضاة عرضه لإليقاف أو العزل إال لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك اليت جتعلهم غـري                  – ١٨
  . الئقني ألداء مهامهم 

حتدد مجيع اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العزل وفقا للمعايري املعمـول ـا للـسلوك                 – ١٩
  . القضائي 

ي أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العـزل قابلـة                ينبغ– ٢٠
وال ينطبق ذلك على القرارات اليت تصدرها احملكمة العليا أو          .   إلعادة النظر من جانب جهة مستقلة       

              .                    السلطة التشريعية بشأن قضايا االام اجلنائي وما مياثلها 
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  " مبادئ أساسية بشأن دور احملامني "
  

  ومعاملة ارمني املعقود ىف هافانا  اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية
  ١٩٩٠سبتمرب /  أيلول ٧أغسطس إىل /  آب ٢٧ من

  
  إن مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ،،

  إىل خطة عمل ميالنو  ،  اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملـة                   إذ يشيــر        
   . ١٩٨٥نوفمرب /   تشرين الثاين  ٢٩  املؤرخ ٤٠/٣٢ارمني ووافقت عليها اجلمعية العامة ىف قرارها 

  
ابع وأوصي فيه بأن تضع الدول األعضاء أحكاما         الذي اختذه املؤمتر الس    ١٨  إىل القرار     وإذ يشري أيضا         

  . حلماية احملامني املشتغلني أثناء تأديتهم ملهام وظائفهم من القيود والضغوط اليت ال مربر  هلا 
  

  الصادر عن املؤمتر الـسابع ،  مـن           ١٨  باألعمال املنجزة ، عمال بالقرار        وإذ حييط علما مع التقدير           
 التحضريي ملؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنـع        األقاليمياجلرمية ومكافحتها واالجتماع    جانب كل من جلنة منع      

اجلرمية ومعاملة ارمني املعين بقواعد األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية ىف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة                
نب االجتماعات اإلقليمية التحضريية    وىف جمال التنفيذ وأولويات االستمرار ىف وضع املعايري  ، وكذلك من جا            

  .للمؤمتر الثامن 
  

  ..   املبادئ األساسية لدور احملامني الواردة ىف مرفق هذا القرار يعتمد   - ١
 املبادئ األساسية وتنفيذها على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليمية   مع مراعـاة              بإتباع  يوصي    - ٢

  . االجتماعية والثقافية والتقاليد ىف كل بلد الظروف السياسية واالقتصادية و
  . الدول األعضاء إىل مراعاة واحترام املبادئ األساسية ىف إطار تشريعاا وممارساا الوطنية يدعو    - ٣
  الدول األعضاء إىل توجيه اهتمام احملامني والقضاة وأعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية              يدعو أيضا     - ٤

  . هور عامة  ،  إىل املبادئ األساسية ،  واجلم
    ١٩٩٣   الدول األعضاء إىل إبالغ األمني العام كل مخس سنوات  ، ابتداء مـن عـام                    يدعو كذلك   - ٥

بالتقدم احملرز ىف تنفيذ املبادئ األساسية مبا ىف ذلك نشرها وإدخاهلا ىف تشريعاا الداخلية وممارسـاا                



 ١٩٦

ا تصادفه من مشكالت لدى تنفيذها على الصعيد الوطين  ،  واملـساعدة              وإجراءاا وسياساا  ،  ومب     
اليت قد حتتاج إليها من اتمع الدويل  ، ويطلب من األمني العام أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل مـؤمتر                     

  . األمم املتحدة التاسع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
راسية ودورات تدريبيـة علـى الـصعيدين الـوطين            مجيع احلكومات أن تعقد حلقات د       يناشــد  - ٦

  . واإلقليمي بشأن دور احملامني وفيما يتعلق بتكافؤ فرص الوصول إىل املهن القانونية 
  اللجان اإلقليمية واملعاهد اإلقليمية واألقاليمية املعنية بأحباث منـع اجلرميــة والعدالـة               حبـــث  - ٧

 اهليئات داخل منظومة األمم املتحدة ،  وغـري ذلـك مـن              اجلنائية ،  والوكاالت املتخصصة وسائر     
املنظمات احلكومية الدولية املعنية واملنظمات غري احلكومية اليت تتمتع مبركز استشاري لدى الـس              
االقتصادي واالجتماعي ،  على أن تشارك مشاركة نشطة ىف تنفيذ املبادئ األساسية وأن تبلغ األمـني    

 لنشر املبادئ األساسية وتنفيذها وحدود هذا التنفيذ  ،  ويطلب من األمني العام               العام باجلهود املبذولة  
  . أن يدرج هذه املعلومات ىف التقرير الذي سيقدمه إىل املؤمتر التاسع 

 جلنة منع اجلرمية ومكافحتها إىل النظر  ،  على سبيل األولوية  ،  ىف السبل والوسائل الـيت                     يدعــو  - ٨
  . فعال هلذا القرار تكفل التنفيذ ال

   -:   إىل األمني العـــام بطلــب  - ٩
أن يتخذ اخلطوات الالزمة لتوجيه اهتمام احلكومات ومجيع هيئات األمم املتحدة املعنيـة إىل              ]  أ    [    

  . هذا القرار وأن يتخذ ما يلزم لنشر املبادئ األساسية على أوسع نطاق ممكن 
  ة ىف الطبعـة القادمـة مـن منـشور األمـم املتحـدة املعنـون                أن يدرج املبادئ األساسي   ]  ب  [   

  .جمموعة صكوك دولية : حقوق اإلنسان 
أن يزود احلكومات ، بناء على طلبها  ،  خبدمها اخلرباء واملستشارين واإلقليميني واألقاليميني               ]  ج  [   

سـع عـن املـساعدة التقنيـة        للمعاونة ىف تنفيذ املبادئ األساسية  ،  وأن يقدم تقريرا إىل املؤمتر التا             
  . والتدريب اللذين مت تقدميها بالفعل 

أن يقدم تقريرا إىل جلنة منع اجلرمية ومكافحتها  ،  ىف دورا الثانية عشرة ،  عن اخلطوات ]  د [   
  . اليت اختذت لتنفيذ املبادئ األساسية 
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  المرفــــق
  

  املبادئ األساسية بشأن دور احملامني 
  

  أن شعوب العامل تؤكد ىف ميثاق األمم املتحدة  ،  بني أمور أخرى  ،  عزمها على إجياد ظـروف                        يــثح
ميكن ىف ظلها احلفاظ على العدل  ، وتعلن أن أحد مقاصدها هو حتقيق التعاون الدويل ىف تعزيـز وتـشجيع                     

  . و اللغة أو الدين احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بال متييز بسبب العنصر أو اجلنس أ
  

  أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جيسد مبادئ املساواة أمام القانون وافتراض الرباءة  ، واحلق                 وحيــث
ىف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة  ،  وىف مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن كل شـخص   

  . توجه إليه مة جنائية 
  

هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يعلن باإلضافة إىل ذلك ،  احلق ىف احملاكمـة                  أن الع   وحيــث
  . بدون تأخري ى موجب له واحلق ىف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة وحمايدة تشكل طبقا للقانون 

  
 إىل التـزام الـدول ،          أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشري          وحيــث

  . مبقتضى ميثاق األمم املتحدة  ،  بتعزيز االحترام العاملي حلقوق اإلنسان واحلريات والعمل ا 
  

 أن جمموعة املبادئ اخلاصة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضـون ألي شـكل مـن أشـكال                  وحيــث
ل على املساعدة القانونية من احملـامني       االحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص احملتجز له احلق ىف احلصو           

  . واالتصال م واحلصول على مشورم 
  أن القواعد الدنيا النموذجية مبعاملة السجناء توصي بضمان توفري املساعدة القانونية واالتـصال               وحيــث

  . باحملامني ىف إطار من السرية للسجناء الذين مل حياكموا بعد 
  

 تكفل محاية من يواجهون عقوبة اإلعدام تؤكد من جديد حـق أي شـخص        أن الضمانات اليت    وحيــث  
مشتبه ىف ارتكابه جرمية ميكن أن تكون عقوبتها اإلعدام أو متهم بارتكاا ىف احلصول على مساعدة قانونيـة                  

  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٤كافية ىف كل مراحل احملاكمة  ،  وفقا للمادة 
  



 ١٩٨

  أن إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام وإساءة استعمال الـسلطة يوصـي                وحيــث  
بتدابري تتخذ على الصعيدين الدويل والوطين بغية حتسني فرص اسـتعانة ضـحايا اجلرميـة بالعدالـة                 

   .ومساعدم  ورد حقوقهم وتعويضهم منصفة،وحصوهلم على معاملة 
  

 الكافية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة جلميع األشـخاص ،  اقتـصادية                أن احلماية   وحيــث
كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية ،  تقضي حصول مجيع األشخاص فعال على خدمات قانونية                   

  . يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون 
  

إعالء معايري املهنة وآداا ومحاية أعـضائها مـن           أن للرابطات املهنية للمحامني دورا حيويا ىف          وحيــث
،  حيتاج إليهااملالحقة القضائية والقيود واالنتهاكات اليت ال موجب هلا ،  وىف توفري اخلدمات القانونية لكل من             

  .والتعاون مع املؤسسات احلكومية وغريها ىف تعزيز أهداف العدالة واملصلحة العامة 
  

إطار تشريعات وممارساا الوطنية ،  أن تراعي وحتترم املبادئ األساسية بشأن دور                  وينبغي للحكومات ىف    
احملامني ،  الواردة أدناه  ، اليت صيغت ملساعدة الدول األعضاء ىف مهمتها املتعلقة بتعزيز وتأمني الدور السليم                   

وكـالء النيابـة وأعـضاء      للمحامني ،  وينبغي أن تطلع عليها احملامني وغريهم من األشخاص مثل القضاة و             
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،  واجلمهور بوجه عام ،  وتنطبق هذه املبادئ أيضا حسب االقتـضاء ،                    

  . على األشخاص الذين ميارسون مهام احملامني دون أن يكون هلم املركز القانوين للمحامني 
  

  ونيةإمكان االستعانة باحملامني واحلصول على اخلدمات القان
  

  لكل شخص احلق ىف طلب املساعدة من حمام خيتاره بنفسه حلماية حقوقه وإثباا ،  وللـدفاع عنـه ىف             - ١
  .مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائية 

  تضمن احلكومات توفري إجراءات فعالة وآليات قادرة على االستجابة تتيح االستعانة باحملامني بـصورة                - ٢
ميع األشخاص املوجودين ىف أراضيها واخلاضعني لواليتها ،  دون متييز من            فعالة وعلى قدم املساواة جل    

أي نوع ،   كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو األصل العرقي أو اجلنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي                     
السياسي أو أي رأي آخر أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو أي وضع اقتصادي                  

  . غري اقتصادي أو 
  تكفل احلكومات توفري التمويل الكايف واملوارد األخرى الالزمة لتقدمي اخلـدمات القانونيـة للفقـراء              - ٣

ولغريهم من األشخاص احملرومني ،  حسب االقتضاء ،  وتتعاون الرابطات املهنية للمحامني ىف تنظـيم                 
  . وتوفري اخلدمات والتسهيالت وغريها من املوارد 

روج احلكومات والرابطات املهنية للمحامني للربامج اليت تستهدف إعالم اجلمهور حبقوقه وواجباتـه               ت  - ٤
وينبغي إيالء عناية خاصة ملساعدة     .   مبقتضى القانون ،  وبدور احملامني اهلام ىف محاية حرياته األساسية            
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ألمر ،  طلب مساعدة من احملامني الفقراء وسائر احملرومني بغية متكينهم من تأكيد حقوقهم ،  وإذا لزم ا          
 .  

  
  

  ضمانات خاصة فى مسائل العدالة اجلنائية 
  تضمن احلكومات قيام السلطة املختصة ، فورا بإبالغ مجيع األشخاص حبقهـم ىف أن يتـوىل متثيلـهم                    - ٥

ومساعدم حمام خيتارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم ،  أو لـدى اهتمـامهم                  
  . تكاب خمالفة جنائية بار

  يكون لألشخاص الذين ليس هلم حمامون احلق ىف أن يعني هلم حمامون ذو خربة وكفاءة تتفق مع طبيعـة                     - ٦
اجلرمية املتهمني ا ،ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك ىف مجيع احلاالت اليت يقتـضي فيهـا                  

  .  اخلدمة إذا مل يكن لديهم مورد كاف لذلك صاحل العدالة ذلك ودون أن يدفعوا مقابال هلذه
  تكفل احلكومات أيضا جلميع األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين بتهمة جنائية أو بدون مة جنائية                 - ٧

،  إمكانية االستعانة مبحام فورا ،  وبأي حال خالل مهلة ال تزيد عن مثان وأربعني ساعة مـن وقـت                      
  . القبض عليهم أو احتجازهم 

  توفر جلميع املقبوض عليهم أو احملتجزين أو املسجونني فرص وأوقات وتسهيالت تكفي ألن يـزورهم                 - ٨
وجيوز أن تتم   .  حمام ويتحدثون معه ويستشريوه ، دومنا إبطاء وال تدخل وال مراقبة  ،  وبسرية كاملة                 

  .  حتت مسعهم هذه االستشارات حتت نظر املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ،  ولكن ليس
  

  املــؤهالت والتدريــب 
  تكفل احلكومات والرابطات املهنية للمحامني ،  وتوعيتهم إىل املثل والواجبات األخالقيـة للمحـامني    - ٩

  . وإىل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت يعترف ا القانون الوطين والدويل 
 واملؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شـخص يريـد          تكفل احلكومات والرابطات املهنية للمحامني    – ١٠

دخول مهنة القانون ،  أو االستمرار ىف ممارستها ،  للتمييز بسبب العنصر أو اللـون أو اجلـنس أو                     
األصل العرقي أو الديانة أو الرأس السياسي أو أي رأي آخر أو األصل الـوطين أو االجتمـاعي أو                   

أو غري ذلك من األوضاع ،  ويستثين من ذلك أن شرط كون             امللكية أو املولد أو الوضع االقتصادي       
  .احملامني من رعايا البلد املعين ال يعترب متييزا

ىف البلدان اليت توجد فيها مجاعات أو جاليات أو مناطق ال تليب احتياجاا إىل اخلـدمات القانونيـة ،                    – ١١
اعات سبق هلـا أو وقعـت ضـحية         وبوجه خاص مجاعات هلا ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو مج           

للتمييز ،  ينبغي للحكومات والرابطات املهنية للمحامني واملؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابري خاصة              
تتيح للمرشحني من هذه اجلماعات فرص االلتحاق مبهنة القانون ،  وأن تكفل حصوهلم على التدريب                

  . الحتياجات مجاعام  املالئم



 ٢٠٠

  ليــاتالواجبــات واملسؤو
حيافظ احملامون  ، ىف مجيع األحوال ،  على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملني أساسيني ىف جمـال                   – ١٢

  . إقامة العدل 
  : تتضمن واجبات احملامني حنو موكليهم ما يلي – ١٣

 إسداء املشورة للموكلني فيما يتعلق حبقوقهم  والتزامام القانونية ، وبشأن أسـلوب عمـل              ]  أ  [   
  . النظام القانوين وعالقته باحلقوق وااللتزامات القانونية للموكلني 

  . مساعدة موكليهم بشىت الطرائق املالئمة ، واختاذ اإلجراءات القانونية حلماية مصاحلهم ]  ب [   
  . مساعدة موكليهم أمام احملاكم مبختلف أنواعها والسلطات اإلدارية حسب االقتضاء ]  ج [   
امون لدى محاية حقوق موكليهم وإعالء شأن العدالـة ،  إىل التمـسك حبقـوق اإلنـسان                  يسعى احمل – ١٤

واحلريات األساسية اليت يعترف ا القانون الوطين والقانون الدويل ،  وتكوهن تـصرفام ىف مجيـع                 
  .األحوال حرة مستيقظة مماشية للقانون واملعايري املعترف ا وأخالقيات مهنة القانون 

  . ئما مصاحل موكليهم بصدق ووالء رم احملامون داحيت– ١٥
  

  ضمانات ألداء احملامني ملهامهم  
  

القدرة على أداء مجيع وظائفهم املهنية بدون ختويف أو إعاقـة أو            ] أ  [ تكفل احلكومات ما يلي حملامني      – ١٦
م حبرية داخـل    القدرة على االنتقال إىل موكليهم والتشاور معه      ] ب  [ مضايقة أو تدخل غري الئق ،         
عدم تعرضهم وال التهديد بتعرضهم  ،  للمالحقة القانونيـة أو            ] ج  [ البلد وخارجه على السواء ،      

العقوبات اإلدارية واالقتصادية وغريها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعـايري وآداب املهنـة               
  . املعترف ا 

  .  إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم توفر السلطات ضمانات محاية كافية للمحامني  ، – ١٧
  . ال جيوز  ، نتيجة ألداء احملامني ملهام وظائفهم أخذهم جبريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء املوكلني – ١٨
ال جيوز ألي حمكمة أو سلطة إدارية تعترف باحلق ىف احلصول على املشاورة أن ترفض االعتراف حبـق                  – ١٩

 أمامها نيابة عن موكله  ،  ما مل يكن هذا احملامي قد فقد أهليتـه طبقـا للقـوانني                     أي حمام ىف املثول   
  . واملمارسات الوطنية وطبقا هلذه املبادئ 

يتمتع احملامون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنسبة للتصرحيات اليت يدلون ا بنية حسنة ، سواء كان ذلك                – ٢٠
و لدي مثوهلم أمام احملاكم أو غريها مـن الـسلطات التنفيذيـة أو              ىف مرافعام املكتوبة أو الشفهية أ     

  . اإلدارية 
من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع على املعلومات وامللفات والوثائق             – ٢١

ة املناسبة اليت هي ىف حوزا أو حتت تصرفها  ،  وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقدمي مساعدة قانوني                  
  . وينبغي تأمني هذا االطالع ىف غضون أقصر مهلة مالئمة .  فعالة ملوكليهم



 ٢٠١

تكفل احلكومات وحتترم سرية مجيع االتصاالت واملشاورات اليت جترى بني احملامني وموكليهم ىف إطـار               – ٢٢
  . عالقام املهنية 

  حرية التعبري وتكوين الرابطات واالنضمام إليها 
أن أي مواطن آخر  ،  احلق ىف حرية التعبري وتكوين الرابطات واالنضمام إليهـا                للمحامني ، شأم ش   – ٢٣

وحيق هلم ، بصفة خاصة  ،  املشاركة ىف املناقشات العامة لألمور املتعلقة بالقانون               . وعقد االجتماعات   
ة أو لدولية   وإقامة العدل وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  ،  واالنضمام إىل املنظمات احمللية أو الوطني              

أو تشكيلها وحضور اجتماعاا بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم املشروع أو عـضويتهم               
ىف منظمة مشروعة   وعند ممارسة هذه احلقوق ،  يتصرف احملامون دائما وفقا للقانون واملعايري املعترف             

  .ا وأخالقيات مهنة القانون 
   

   الرابـــطات املهنيــة للمحاميـن
للمحامني احلق ىف أن يشكلوا وينضموا إىل رابطات مهنية ذاتية اإلدارة متثل مصاحلهم وتشجع مواصلة               – ٢٤

وتنتخب اهليئات التنفيذية هلذه الرابطات مـن جانـب         .   تعليمهم وتدريبهم ومحاية نزاهتهم املهنية      
  ..ومتارس مهامها دون تدخل خارجي .   أعضائها 

هنية للمحامني مع احلكومات لضمان حصول كل فرد على اخلـدمات القانونيـة             تتعاون الرابطات امل  – ٢٥
بطريقة فعالة ومتسمة باملساواة  ،  ولضمان متكن احملامني من تقدمي املشورة إىل موكليهم ومـساعدم                 

  .ومتثيلهم وفقا للقانون وللمعايري واآلداب املهنية املعترف ا  ، دون تدخل ال موجب لـــه 

  ت التأديبيــةاإلجراءا
يضع العاملون ىف املهن القانونية  ،  من خالل أجهزم املالئمة أو بواسطة التـشريعات ،  مـدونات                    – ٢٦

  . للسلوك املهين للمحامني توافق القانون والعرف الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية املعترف ا 
 بصفتهم املهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة        ينظر ىف التهم أو الشكاوى املوجهة ضد احملامني  ،           – ٢٧

ويكون هلم احلق ىف أن تسمع أقواهلم بطريقة عادلة ،  مبا ىف ذلـك حـق                 .  ووفقا إلجراءات مناسبة    
  .احلصول على مساعدة حمام خيتارونه بأنفسهم 

 ىف مهنة القـانون  ،  أو         تقام اإلجراءات التأديبية ضد احملامني أمام جلنة تأديبية حمايدة يشكلها العاملون          – ٢٨
  . أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام حمكمة  ،  وختضع ملراجعة قضائية مستقلة 

تقرر مجيع اإلجراءات التأديبية وفقا ملدونة قواعد السلوك املهين وغري ذلك من املعايري املعتـرف ـا                 – ٢٩
  . وآداب مهنة القانون وىف ضوء هذه املبادئ 
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  ]٩ [    

   " مبادئ توجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة "
  

  اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني املعقود 
   ١٩٩٠سبتمرب /  أيلول ٧أغسطس إىل /  آب ٢٧ىف هافانا من 

  

  . .إن مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني 
 عمل ميالنو اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ووافقت                إىل خطة   إذ يشري 

   .١٩٨٥نوفمرب /   تشرين الثاين ٢٩  املؤرخ ىف٢٢/ ٤٠عليها اجلمعية العامة ىف قرارها 
  

مكافحتها أن تنظر ىف     الذي اختذه املؤمتر السابع وطلب فيه إىل جلنة منع اجلرمية و           ٧  إىل القرار     وإذ يشري أيضا  
  .احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهية تتعلق بأعضاء النيابة العامة 

  
  باألعمال اليت أجنزا اللجنة واالجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثامن ملنع            وإذ حييط علما مع التقدير    

  .اجلرمية ومعاملة ارمني  ،  عمال بذلك القرار 
  
  .التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ،  الواردة ىف مرفق هذا القرار  املبادئ يعتمد  - ١
 وتنفيذ املبادئ التوجيهية على األصعدة الوطنية واإلقليمية واألقاليميـة   مـع مراعـاة           بإتباع  يوصى  - ٢

  . الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتقاليد لكل بلد 
  . األعضاء إىل أن تراعي املبادئ التوجيهية وحتترمها ىف إطار تشريعاا وممارساا الوطنية   الدوليدعو  - ٣
  الدول األعضاء إىل لفت انتباه أعضاء النيابة العامة وغريهم ، مثل القضاة واحملامني وأعضاء              يدعو أيضا   - ٤

  . وجيهية السلطة التنفيذية والتشريعية  ،  واجلمهور بوجه عام إىل املبادئ الت
  
  اللجان اإلقليمية واملعاهد اإلقليمية واألقاليمية املعنية مبنع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني  ،                  حبــث  - ٥

والوكاالت املتخصصة واهليئات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة ،  سائر املنظمـات احلكوميـة               
اري لدى الس االقتصادي واالجتمـاعي   الدولية املعنية واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستش  

  .،  على أن تشترك بنشاط ىف تنفيذ املبادئ التوجيهية 
  .   جلنة منع اجلرمية ومكافحتها أن تنظر  ،  على سبيل األولوية  ،  ىف تنفيذ هذا القرار يطلب إىل  - ٦
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نشر املبادئ التوجيهية على      إىل األمني العام أن يتخذ خطوات  ،  حسب االقتضاء  ،  لضمان                  يطلب  - ٧
أوسع نطاق ممكن ،  مبا ىف ذلك إرساهلا إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري                 

  . احلكومية وسائر األطراف املعنية 
 ،  تقريرا عن تنفيـذ  ١٩٩٣  إىل األمني العام أن يعد كل مخس سنوات  ،  ابتداء من عام              يطلب أيضا   - ٨

  .توجيهية املبادئ ال
  إىل األمني العام أن يساعد الدول ،  بناء على طلبها  ،  ىف تنفيذ املبادئ التوجيهيـة ،                      يطلب كذلك   - ٩

  .وان يقم بانتظام تقارير إىل اللجنة عن هذا املوضوع 
  .   توجيه انتباه كافة هيئات األمم املتحدة اليت يعنيها األمر إىل هذا القرار يطلــب– ١٠
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  المـــرفــق 

  مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامــة 
  

  أن شعوب العامل تؤكد ىف ميثاق األمم املتحدة ،  ىف مجلة أمور  ،  تصميمها على يئة ظروف ميكـن                        وحيث
ز وتشجيع احترام حقوق    ىف ظلها أن تسود العدالة  ،  وتعلن أن من بني أهدافها حتقيق التعاون الدويل ىف تعزي                 
  .اإلنسان واحلريات األساسية دون أي متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو للغة أو الدين 

  
  إن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص على مبادئ املساواة أمام القانون ،  وافتراض الـرباءة  ،                     وحيـث

  .واحلق ىف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة مستقلة ونزيهة 
  

    أنه ال تزال توجد ىف حاالت كثرية فجوة بني الرؤية اليت تقوم عليها تلك املبادئ وبني احلالة الفعلية  وحيـث
  

  أنه ينبغي أن يسري تنظيم وإدارة شئون العدالة ىف كل بلد على هدى تلك املبادئ ،  كمـا ينبغـي               وحيـث
  .  بذل اجلهود لتحويلها كاملة إىل واقع ملموس 

  
 أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم ىف إقامة العدل ،  وأن القواعد املتعلقـة بـأدائهم                    أن  وحيـث

 الذكر والتزامهم ا   حبيث تسهم ىف إقامة عدالـة            األنفةملسؤوليام اهلامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ        
  .جنائية منصفة وىف وقاية املواطنني من اجلرمية بصورة فعالة 

  
 أن من اجلوهري تأمني حصول أعضاء النيابة العامة على املؤهالت املهنيـة الالزمـة لالضـطالع                  وحيـث

بوظائفهم ،  عن طريق حتسني أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوين واملهين ،  ومن خالل يئة كافة الوسائل اليت                   
  . شكاله وأبعاده اجلديدة تلزمهم ألداء دورهم بطريقة سليمة ىف مكافحة اإلجرام ،  وبصفة خاصة ىف أ

ديـسمرب  /  كـانون األول     ١٧ املـؤرخ ىف     ١٦٩ / ٢٤  أن اجلمعية العامة اعتمدت  ،  بقرارها           وحيـث
 ، مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ، بناء على توصية مؤمتر األمـم املتحـدة                  ١٩٧٩

  .اخلامس ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني 
  ، من جلنة اجلرمية      ١٦ن مؤمتر األمم املتحدة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني طلب ىف قراره               أ  وحيـث

ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويات مبادئ توجيهية تتعلق باستقالل القضاء واختيار القضاة وأعضاء النيابـة                
  .،  وتدريبهم مهنيا ، ومركزهم 
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بع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني أعتمد املبادئ األساسية بشأن استقالل            أن مؤمتر األمم املتحدة السا      وحيـث
/  تشرين الثـاين     ٢٩  ،  املؤرخ ىف       ٣٢ / ٤٠السلطة القضائية اليت اعتمدا اجلمعية العامة الحقا ىف قراريها          

   . ١٩٨٥ديسمرب /  كانون األول ١٣ ،  املؤرخ ىف ١٤٦ / ٤٠ ،  و ١٩٨٥نوفمرب 
  

ن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف ىف استعمال السلطة يوصي بأن             أن إعال   وحيـث
تتخذ  ،  على الصعيدين الدويل والوطين  ،  تدابري لتحسني سبل وصول ضحايا اإلجرام إىل العدالة اجلنائيـة                     

  .ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدم 
  

 ، من اللجنة أن تنظر ىف احلاجة إىل وضع مبادئ توجيهيـة             ٧ؤمتر السابع طلب  ،  ىف قراره           إن امل   وحيـث
تتناول  ،  ىف مجلة أمور ، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم املهين ومركزهم ،  وما ينتظر منهم من مهام وسلوك                       

تعاوم مـع الـشرطة  ،  ونطـاق          ،  ووسائل تعزيز مسامهتهم ىف السري السلس لنظام العدالة اجلنائية  ،  و              
سلطام االستنسابية  ، ودورهم ىف اإلجراءات اجلنائية  ،  وأن تقدم تقارير عن ذلك إىل مـؤمترات األمـم                     

  .املتحدة القادمة 
  

     فإن املبادئ التوجيهية التالية الواردة أدناه  ،  اليت أعدت ملساعدة الدول األعضاء ىف مهامهم التمثيلية ىف                  
 وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم ىف اإلجراءات اجلنائية  ،  ينبغي أن توضـع ىف                   ضمان

االعتبار وحتترم من جانب احلكومات ىف إطار تشريعاا وممارساا الوطنية  ،  وأن يوجه إليها انتباه أعـضاء                   
لسلطتني التنفيذية والتـشريعية  ،  واجلمهـور         النيابة العامة وسائر األشخاص مثل القضاة واحملامني وأعضاء ا        

بوجه عام  ،  وقد صيغت هذه املبادئ التوجيهية  ،  على حنو أساسي  ،  من اجل أعضاء النيابات العامـة  ،                  
  .بيد أا تنطبق بنفس القدر  ،  وحسب االقتضاء  ،  على أعضاء النيابة العامة املعينني حلاالت خاصة 

  

  ر والتدريـب املؤهـالت واالختيـا
  

  يتعني أن يكون األشخاص الذين خيتارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصـلني                 - ١
  .على تدريب ومؤهالت مالئمة 

   -:   تكفل الدول ما يــلي - ٢
تضمني معايري اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات حتول دون تعيينهم على أساس التحيـز أو               ]  أ  [   
حملاباة  ،  حبيث تستبعد أي متييز ضد األشخاص يستند إىل العنصر أو اللون أو اجلـنس أو اللغـة أو                      ا

الدين أو الرأي السياسي وغريه من اآلراء  ،  أو املنشأ الوطين واالجتماعي أو األصـل العرقـي أو                    
وى أن اقتضاء كون    امللكية أو املولد أو احلالة االقتصادية أو أي وضع آخر    وال يستثين من ذلك س                 

  . . املرشح لتويل منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد املعين ال يعترب متييزا 
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تأمني التعليم والتدريب املالئمني ألعضاء النيابة العامة  ،  كما ينبغـي توعيتـهم إىل املثـل                  ]  ب  [   
قوق املشتبه ـم والـضحايا  ،         والواجبات األخالقية لوظائفهم  ،  واحلماية الدستورية والقانونية حل         

  . وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية اليت يعترف ا القانون الوطين والدويل 
  

  احلالــة وشـروط اخلدمــة 
  
  ينبغي ألعضاء النيابة  ،  بوصفهم أطرافا أساسيني ىف جمال إقامة العدل  ،  احلفاظ دوما علـى شـرف               - ٣

  . مهنتهم وكرامتها  
الدول متكني أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم املهنية دون ترهيب أو تعويق أو مـضايقة أو                   تكفل    - ٤

تدخل غري الئق  ،  ودون التعرض ، بال مربر ،  للمسئولية املدنية أو اجلنائيـة أو غـري ذلـك مـن                        
  .املسؤوليات 

عرض سالمتهم الشخـصية للخطـر        تؤمن السلطات محاية أعضاء النيابة العامة وأسرهم بدنيا عندما تت           - ٥
  . بسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة 

  حتدد  ، مبوجب القانون أو مبوجب قواعد أو لوائح منشورة  ،  شروط الئقة خلدمة أعـضاء النيابـة                       - ٦
 التقاعديالعامة وحصوهلم على أجر كاف  ،  وحيث ينطبق ذلك  ،  ملدة شغلهم ملناصبهم ومعاشهم                   

    .وسن تقاعدهم
  تستند ترقية أعضاء النيابة العامة  ،  حيثما وجد نظام هلا  ،  إىل عوامـل موضـوعية منـها   علـى                            - ٧

  .اخلصوص ، املؤهالت املهنية واملقدرة والرتاهة واخلربة ويبت فيها وفقا إلجراءات منصفة ونزيهة 
  

  حريــة التعبيــر وتكوين الرابطات واالنضمام إليهــا
  

نيابة العامة  ،  شأا شأن غريهم من املواطنني  ،  احلق ىف حرية التعبري والعقيدة وتـشكيل                      ألعضاء ال   - ٨
وحيق هلم ، بصفة خاصة ، املـشاركة ىف املناقـشات           .  الرابطات واالنضمام إليها وعقد االجتماعات      

 وكذلك االنضمام   العامة لألمور املتصلة بالقانون وإقامة العدل  ،  وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  ،                
إىل منظمات حملية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاا  ،  دون أن يلحق ـم أي أذى                     

وعلـيهم أن يتـصرفوا   .  من الوجهة املهنية بسبب عملهم املشروع أو عضويتهم ىف منظمة مشروعة         
  .املعترف ا ملهنتهم دائما  ،  ىف ممارسة هذه احلقوق  ، طبقا للقانون واملعايري واآلداب 

  ألعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات املهنية أو غريها من املنظمات اليت متثل مصاحلهم وتعـزز                  - ٩
  . تدريبهم املهين وحتمي مركزهم  ،  واالنضمام إليها 

  
  
  
  



 ٢٠٧

  دور أعضاء النيابة العامة فى اإلجراءات اجلنائية 
  

  . لعامة منفصلة متاما عن الوظائف القضائية تكون مناصب أعضاء النيابة ا– ١٠
يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعاال ىف اإلجراءات اجلنائية  ،  مبا ىف ذلك بدء املالحقة القـضائية  ،                      – ١١

واالضطالع ، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع املمارسة احملليـة  ،  بـالتحقيق ىف اجلـرائم                     
لتحقيقات  ،  واإلشراف على تنفيذ قرارات احملاكم  ،  وممارسـة مهـامهم                واإلشراف على قانونية ا   

  . األخرى باعتبارهم ممثلني للصاحل العام 
على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجبام وفقا للقانون  ،  بإنصاف واتساق وسرعة  وأن حيترمـوا                   – ١٢

يسهمون ىف تأمني سـالمة اإلجـراءات       حبيث  .   كرامة اإلنسان وحيموها ويساندوا حقوق اإلنسان       
  . وسالمة سري أعمال نظام العدالة اجلنائية 

  : يلتزم أعضاء النيابة العامة  ،  ىف أداء واجبام ،  مبا يلي – ١٣
أداء وظائفهم دون حتيز ،  واجتناب مجيع أنواع التمييز السياسي أو االجتماعي أو الـديين أو                 ]  أ  [   

  .و اجلنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز الثقايف أ  العنصري أو 
محاية املصلحة العامة  ،  والتصرف مبوضوعية  ،  واملراعاة الواجبة ملوقف كل مـن املتـهم                   ]  ب  [   

  . والضحية ،  واالهتمام بكافة الظروف ذات الصلة  ،  سواء كانت لصاحل املتهم أو ضد 
 إليهم ا  ،  ما مل يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة              احملافظة على سرية املسائل اليت يعهد     ]  ج  [   

  . خالف ذلك 
دراسة آراء وشواغل الضحايا ىف حالة تأثر مصاحلهم الشخصية  ،  ضمان إبـالغ الـضحايا                 ]  د  [   

بإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف ىف استعمال السلطة            حبقوقهم عمال   
.  

  
نع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها  ،  أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف                  ميت– ١٤

  . الدعوى  ،  إذا ظهر من حتقيق حمايد أن التهمة ال أساس هلا 
يويل أعضاء النيابة العامة االهتمام الواجب ملالحقات القضائية املتصلة باجلرائم اليت يرتكبـها مـوظفني               – ١٥

يني  ،  وال سيما ما يتعلق منها بالفساد  ،  وإساءة استعمال السلطة ،  واالنتهاكات اجلـسيمة                     عموم
حلقوق اإلنسان ،  وغري ذلك من اجلرائم اليت ينص عليها القانون الدويل  ،  وللتحقيق ىف هذه اجلرائم                    

  . إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع املمارسة احمللية 
صبحت ىف حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مثبتة فيهم وعلموا أو اعتقلوا  ،  استنادا                  إذا أ – ١٦

إىل أسباب وجيهة  ،  أن احلصول عليها جرى بأساليب غري مشروعة تشكل انتهاكا خطريا حلقـوق                  
اسـية أو   اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه  ،  وخصوصا باستخدام التعذيب أو املعاملـة أو املعاقبـة الق                

الالإنسانية أو املهنية  ،  أو بواسطة انتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان  ،  وجب عليهم رفض استخدام                   



 ٢٠٨

الذين استخدموا األساليب املذكورة أو إخطار احملكمة بذلك ،  واختاذ            هذه األدلة ضد أي شخص غري     
  . إىل العدالة  عن استخدام هذه األساليباملسئولنيكافة التدابري الالزمة لضمان تقدمي 

  

  الصالحيــات االستثنائيــة 
يقتضي  ،  ىف البلدان اليت تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصالحيات استنسابية  ،  او                    – ١٧

يوفر القانون أو القواعد أو النظم املنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز اإلنصاف واتساق النـهج                
  . حقة القضائية مبا ىف ذلك بدء املالحقة أو صرف النظر عنها عند البت ىف عمليات املال

  

  بدائــل املالحقــة القانونيــة 
يويل أعضاء النيابة العامة  ،  وفقا للقانون الوطين ، االعتبار الواجب إلمكان صرف النظر عن املالحقة                  – ١٨

نائية عن نظـام القـضاء      القضائية  ووقف الدعاوى  ،  بشروط أو بدون شروط وحتويل القضايا اجل             
وهلذا الغـرض ، ينبغـي أن       .  الرمسي  ،  وذلك مع االحترام الكامل حلقوق املشتبه فيهم والضحايا             

تستكشف الدول ،  بشكل تام  ،  إمكان اعتماد خطط لالستعاضة عن املالحقة القانونية    ليس فقط                     
ب األشخاص املعنيني وصمة االحتجاز     لتخفيف األعباء املفرطة عن كاهل احملاكم  ،   بل كذلك لتجني            

  . السابق للمحاكمة واالام واإلدانة  ،  كذلك اآلثار الضارة للسجن 
  

سابية  فيما يتعلـق     نىف البلدان اليت تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة  ،  بصالحيات است              – ١٩
عتبار خاص لطبيعة اجلـرم وخطورتـه       بقرار مالحقة احلدث قضائيا أو عدم مالحقته  ،  ينبغي إيالء ا            

وحلماية اتمع وشخصية احلدث وخلفيته وينبغي ألعضاء النيابة العامة  ،  لدى اختاذ هذا القـرار  ،                    
ويتعني .   أن ينظروا بصفة خاصة ىف بدائل املالحقة املتاحة ىف إطار قوانني وإجراءات قضاء األحداث               

صارى جهدهم لالمتناع عن اختاذ إجراءات قضائية ضد األحداث         على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا ق      
  .إال ىف حالة الضرورة القصوى 

  العالقة مع الوكـاالت أو املؤسسات احلكومية األخرى 
  

ضمانا لعدالة املالحقة القضائية وفعاليتها  ،  يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إىل التعاون مع الشرطة                 – ٢٠
  . املهن القانونية وهيئات الدفاع العامة  ،  وسائر الوكاالت أو املؤسسات احلكومية واحملاكم ومزاويل 

  اإلجــراءات التأديبيــة
  

يستند  ،  ىف معاجلة املخالفات اليت يرتكبها أعضاء النيابة العامة واليت تستحق إجراءات تأديبية  ،  إىل                    – ٢١
 الشكاوى اليت تقدم ضدهم  ،  وتدعي أم جتـاوزوا             وتعاجل.   القانون أو النظم املستندة إىل القانون       

ويكون هلـم  .    ،  بوضوح نطاق املعايري املهنية ،  معاجلة سريعة ومنصفة وىف إطار إجراءات مالئمة                
  . وخيضع القرار ملراجعة مستقلة .  احلق ىف احلصول على حماكمة عادلة



 ٢٠٩

النيابة العامة إجراء التقييمات واختاذ القرارات علـى        تكفل اإلجراءات التأديبية اليت تتخذ ضد أعضاء        – ٢٢
وحتدد هذه اإلجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك املهين وسائر املعايري           .  أسس موضوعية   

  . والقواعد األخالقية الراسخة  ،  وعلى هدى هذه املبادئ التوجيهية 

  

  التقيــد باملبادئ التوجيهيــة 
  

ويبذلون أقصى مستطاعهم ملنع انتهاكها واة هذا       .  النيابة العامة ذه املبادئ التوجيهية      يتقيد أعضاء   – ٢٣
  . االنتهاك حبزم 

  

يتوىل أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إىل االعتقاد بأن هذه املبادئ التوجيهيـة قـد                  – ٢٤
ات العليا اليت يتبعوا ،  وكذلك  ،  حيـث            انتهكت أو توشك أن تنتهك  ،  بإبالغ ذلك إىل السلط           

   . تدعو الضرورة إىل أية سلطات أو هيئات خمتصة غريها متلك صالحية املراجعة أو التصحيح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٢١١

  ))إعالن طوكيو  (( 
  

ة أو الالإنسانية أو خطوط توجيهية لألطباء بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسي" 
  "فيما يتعلق باالحتجاز والسجن  املهينة

  )١٩٧٥اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية التاسعة والعشرين يف طوكيو يف اليابان يف عام (
  

  

   -:املقدمة * 
لية        إن امتياز الطبيب أو الطبيبة يكمن يف ممارسة الطب خلدمة اإلنسانية ويف صون الصحة اجلسدية والعق               

).  مرضـاها   ( وشفائها من دون القيام بأي متييز فيما يتعلق باألشخاص ويف دئة وتسكني أمل مرضـاه               
وينبغي احلفاظ علي أقصي االحترام حلياة اإلنسان حتت التهديد وعدم استعمال أية معرفة طبيـة خالفـاً                 

يب بأنـه العقوبـة املتعمـدة       ومن أجل مقتضي هذا اإلعالن فقد مت تعريف التعذ        .   لقوانني اإلنسانية   
والوحشية اليت يكون قوامها األمل اجلسدي أو النفسي أو أي نوع آخر من أنواع  اإلجراءات القاسية أو                  
الالإنسانية أو املهينة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون مبفردهم أو وفقاً ألوامر  يتلقوـا              

  .لومات أو علي االعتراف أو ألي سبب آخر من أية سلطة بغية إرغام شخص آخر علي إفشاء مع
  

  -:اإلعالن * 
 الطبيب أو الطبيبة تشجيع ممارسة التعذيب أو غرية من اإلجراءات القاسية أو الالإنـسانية أو                حيظر على  ) ١

املهينة أو بالتغاضي عنها أو باالشتراك فيها مهما كان نوع اجلرمية اليت يشتبه بأن شخص ضـحية تلـك                  
د قام ا أو اليت يتهم ا أو اليت يكون مذنباً فيها ومهما كانت معتقداته أو دوافعه وذلك                  اإلجراءات وق 

  .يف مجيع احلاالت مبا فيها الرتاعات املسلحة واحلروب األهلية 
 الطبيب أو الطبيبة بتأمني أي مكان أو أية  أدوات أو مواد أو معرفة لتسهيل ممارسة التعـذيب                حيظر على  ) ٢

 أنواع املعاملة القاسية او الالإنسانية او املهينة أو لتنقيص قدرة الضحية علي مقاومـة هـذه                 أو غريه من  
  .املعاملة 

لن يقوم الطبيب أو الطبيبة حبضور أية إجراءات يتم خالهلا استعمال التعذيب أو غريه من أنواع املعاملـة       ) ٣
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو التهديد ا 

متاماً سريرياً يف اختـاذ القـرارات       ) مستقلة  ( مستقالً  ) تكون  ( نبغي علي الطبيب أو الطبيبة أن يكون        ي ) ٤
عنـه  )  مسئـولة  ( مســـــئوال  ) هذه الطبيبة   ( حول رعاية الشخص الذي يكون هذا الطبيب        

  .   من الناحية الطبية 
اإلنسان ولن يغلب أي حـافز      ) أخيها  ( عن أخيه        إن الدور األساسي للطبيب أو الطبيبة هو ختفيف األمل          
  .شخصي أو مجاعي أو سياسي علي هذا اهلدف االمسي 

ي حول النتـائج  قرفض سجني ما االغتذاء ويعتربه الطبيب قادراً علي تشكيل رأي صحيح ومنط    ىف حالة    ) ٥
  نبغي أن يقـوم طبيـب      وي. املترتبة عن هذا الرفض الطوعى لإلغتذاء ال ينبغي إطعامه بطريقة اصطناعية            



 ٢١٢

.  مستقل آخر علي األقل بالتأكيد علي القرار املتعلق بقدرة السجني علي تشكيل هـذا  رأي                 ) طبيبة  ( 
  .أن يشرح للسجني العواقب املترتبة علي رفض االغتذاء ) الطبيبة ( وجيب علي الطبيب 

 التهديد واالنتقام الناجتني عن     ءإيذا) ن  عائال( إن اجلمعية الطبية العاملية ستقوم بدعم األطباء وعائلتهم          ) ٦
رفض التغاضي عن استعمال التعذيب أو غريه من أنواع املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وينبغـي                 

  .علي اجلمعية العاملية تشجيع اتمع الدويل واجلمعيات الطبية األهلية والزمالء علي دعم هؤالء أيضاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٣

  قرار بشأن حقوق اإلنسان
   الواليات املتحدة األمريكية – كاليفورنيا –اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية الثانية واألربعون يف رانشو مرياج (

  )١٩٩٠أكتوبر / يف تشرين األول 

  )  ر ا( ومت تعديله من قبل اجلمعية الطبية العاملية اخلامسة واألربعني يف بودابست هنغاريا 
  ١٩٩٣أكتوبر / يف تشرين األول 

  ١٩٩٤سبتمرب / ومن قبل اجلمعية العمومية السادسة واألربعني يف ستوكهومل السويد يف أيلول 
  ١٩٩٥سبتمرب / ومن قبل اجلمعية العمومية السابعة واألربعني يف بايل ، اندونيسيا يف أيلول 

  

  -:إذا ما أخذنا بعني االعتبار * 
 الطبية العاملية واجلمعيات األعضاء فيها قد سعن دوماً إيل حتسني قضية حقوق اإلنسان جلميع           بأن اجلمعية   ) ١

  .الناس وبادرت يف الكثري من األحيان إيل حماولة ختفيف االنتهاكات حبقوق اإلنسان
  .وبأن األعضاء يف مهنة الطب غالباً ما يكونون أو املطلعني علي انتهاكات حقوق اإلنسان ) ٢
أن للجمعيات الطبية دوراً أساسياً تقوم به يف لفت النظر إيل تلك االنتهاكات احلاصله  يف البالد الـيت                   وب ) ٣

  .تتواجد فيها 
  

  -: تناشد اجلمعية الطبية العاملية اجلمعيات األعضاء فيها مرة ثانية *

ك االنتـهاكات نتيجـة     إعادة النظر يف وضع البلدان اليت تتواجد فيها لكي تضمن بأنه ال يتم كتمان تل               ) ١
خوف من االنتقام من قبل السلطات املسئولية ومن أجل طلب إجراء مراقبة دقيقـة للحقـوق املدنيـة                  

  .وحقوق اإلنسان حني يتم اكتشاف حصول انتهاك هلا 
  .تأمني املشورة األخالقية الواضحة لألطباء العاملني يف جهاز السجن  ) ٢
  .ممارسات ال أخالقية يقوم ا أطباء يف حقل حقوق اإلنسان  أي ىفتأمني اآللية الفعالة للتحقيق  ) ٣
  .بذل أقصي مساعيها لكي تضمن بأن الرعاية الصحية متوفرة جلميع الناس دون متييز  ) ٤
االحتجاج علي االنتهاكات الالحقة حبقوق اإلنسان من خالل إبالغات حتث علـي معاملـة الـسجناء                 ) ٥

  .طالق سراح فوري هلؤالء الذين سجنوا من غري وجه حق بطريقة إنسانية وتسعي إيل إ
  . املستقلني الذين يلفتون النظر إيل انتهاكات حقوق اإلنسان يف بالدهم ءدعم األطبا ) ٦
  
  
  
  
  
  



 ٢١٤

   )إعالن هامبورغ( 
  

  اجلمعية العامة التاسعة واألربعون للجمعية الطبية العاملية املنعقدة يف هامبورغ أملانيا( 
  )١٩٩٧نوفمرب / والرابع عشر من شهر تشرين الثاين بني العاشر 

  

  املقدمة*
أقرا مهنة الطب فإنه مـن        على أساس عدد من اإلعالنات واخلطوط التوجيهية الدولية األخالقية الىت          -  ١

أنواع اإلجراءات   بتشجيع ممارسة التعذيب أو غريه من      األطباء يف كافة أحناء العامل أن يقوموا       احملظور على 
  .فيها ألي سبب من األسبابباالشتراك  عنها أو بالتغاضياملهينة أو  لقاسية أو الالإنسانية أوا
العاملية، وإعالن جنيف،    لألخالق الطبية اخلاص باجلمعية الطبية      ومن أهم تلك اإلعالنات القانون الدويل      -٢

عـن اللجنـة     ريد الصادر يف عقوبة اإلعدام، وبيان مد     طوكيو، والقرار بشأن مشاركة األطباء     وإعالن
هاواي  األطباء يف عقوبة اإلعدام، وإعالن     والقرار الشمايل فيما يتعلق بتدخل     الدائمة لألطباء األوروبيني  
  .الطبنفسية الصادر عن اجلمعية العاملية

 حال ينبغي تقدميها لألطباء يف البيانات ال يتكلم صراحة عن احلماية اليت       اإلعالنات أو ه   إال أن أيا من هذ     - ٣
أو  غريه من أنواع املعاملة أو العقـاب القاسـيني         عليهم، أو دعيوا للمشاركة يف التعذيب أو        مت الضغط 

البيانات عن دعم األطبـاء      وال تعرب تلك اإلعالنات أو    . أمروا بذلك  الالإنسانيني أو املهينني أو يف حال     
   .تهمواجب محاي تلك اإلجراءات أو يطلعون عليها أو عن الذين يواجهون

  القرار
مسؤولية مهنة الطـب املنظمـة       مبوجب هذا اإلعالن وتؤكد جمددا على       إن اجلمعية الطبية العاملية تكرر     -٤

  :يف )النقابات(
ضغوطات تقـضي بـأن      كأطباء خبدمة اإلنسانية وعلى مقاومة أية      تشجيع األطباء على احترام تعهدهم      ) أ(

  .تكريس أنفسهم ألداء هذا الواجب يت تسود األخالقية الئتتناقض واملباد يقوموا مبهام
الضغوطات أو نتيجة حماوالم     املصاعب نتيجة مقاومتهم ألي من تلك      دعم األطباء الذين يعانون من      ) ب(

  .بالتصرف ضدها  جهارا عن تلك اإلجراءات الالإنسانية أو التكلم
يف اجلمعيـة الطبيـة      األعضاءأخرى وكذلك اجلمعيات األهلية      بسط دعمها وتشجيع منظمات دولية    ) ج(

األخالقيـة  ئ  حملاوالم التصرف وفقا ألمسى املباد     الذين يواجهون املصاعب نتيجة    العاملية ودعم األطباء  
  .للمهنة

  

العديد من البلدان يف كافة      املستمر لتلك اإلجراءات الالإنسانية يف      وعالوة على ذلك ونظرا لالستعمال     - ٥
للتـصرف    الضغوطات اليت متارس على األطباء      بشأن وثائق  ث املستندة على    ونظرا للحواد  أحناء العامل 

  :جتد أنه من الضروري أقرا املهنة فإن اجلمعية للطبية العاملية  األخالقية الىتئخالفا للمباد



 ٢١٥

العقـاب القاسـيني أو      التعذيب أو غريه من أنـواع املعاملـة أو          معارضة أي تدخل لألطباء يف أعمال       )أ(
 للتدخل بتلك األعمال وذلك علـى صـعيد        وأية ضغوطات متارس على األطباء     نسانيني أو املهينني  الالإ
  .دويل

يعملون على معاجلة    التدخل بتلك اإلجراءات الالإنسانية والذين     دعم ومحاية األطباء الذين يقاومون      ) ب(
للمهنة مبا   دئ األخالقية ضمان حق تأييد أمسى املبا     م وكذلك هاإلجراءات وعلى إعادة تأهيل    ضحايا تلك 

  .يف ذلك السرية الطبية 
حاالت مثبتة حملاوالت    يصفون بيانات التعذيب  ودعمهم وجعل      إعالن معلومات حول األطباء الذين      ) ج(

  .تلك اإلجراءات معروفة  توريط أطباء يف
ليم نتـائج التعـذيب     بتع الطلب من السلطات األكادميية املتماثلة     تشجيع اجلمعيات الطبية األهلية على    ) د(

 واحلماية املهنية املوصوفة يف هذا البيان      يبذتأهيل الناجني من التعذيب وتوثيق التع      وسبل معاجلته وإعادة  
  .املستشفيات مدارس الطب ويف كافة والتحقيق يف هذه األمور وذلك يف مجيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١٦

  )ناءدور املمرضني واملمرضات يف رعاية احملتجزين والسج( 
  ١٩٩١ النظر فيه آلخر مرة عام وأعيد ١٩٧٥اعتمد عام 

  
  : ينص على١ بالس الدويل للممرضني واملمرضات إن قانون املمرضني واملمرضات اخلاص

الصحة والوقاية مـن املـرض    حتسني:  أربعة أجزاءإىلواملمرضة للقسم   إن املسؤولية األساسية للممرض   -١
  .األملاملرض وختفيف  وشفاء

 رعايـة   إىلالـذين حيتـاجون      واملمرضة تكون جتاه هؤالء األشخاص      وإن املسؤولية الرئيسية للممرض    -٢
   .متريضية

 الشخصيعلى معايري السلوك     ة احلفاظ نيبصفة مه ) تعمل(حني يعمل     على املمرض واملمرضة   ينبغي وأنه   -٣
  .األوقات السمعة احلسنة للمهنة وذلك يف مجيع الذي يعكس

تكون رعاية هـذا األخـري       التدابري املناسبة للحفاظ على الفرد حني       املمرض واملمرضة باختاذ    وأن يقوم  -٤
  . آخرقبل شريك يف العمل أو من قبل أي شخص مهددة باخلطر من

  

و  ٢ ١٩٤٩التفاقيات جنيف للعـام      و املمرضات بالتأكيد جمددا على دعمه      وقام الس الدويل للممرضني   
الدويل وكـذلك ذات     أنه خالل الرتاعات املسلحة ذات الطابع       اليت تنص على   الربوتوكوالت اإلضافية 

  :يتم ما يلي) املسلحةوالثورات  اإلضطرابات الداخلية واحلروب األهلية  مثل(الطابع األهلي 
  .احلروب  الذين ال يشتركون فعليا  يفصوالسجناء واألشخا األعضاء يف القوات املسلحة -١

  .و العناية عندما يكونوا جرحى أو مرضى ى هلم حق احلمايةينبغي أن يعط) أ(    
  :مما يعين  بطريقة إنسانيةمعاجلتهمينبغى أن تتم ) ب(   
كانت إذا مل يـتم تربيرهـا يف         للتجارب الطبية أو العلمية من أي نوع       عدم تعريضهم للتشويه اجلسدي أو    * 

  .ملصلحته لسجني املعين وإذا مل يتم إجراؤهال عالج األسنان أو العالج اإلسئشفائي أو   العالج الطيب
  .تعرضهم للعدوى واإلصابة ورعاية طبيتني وعدم إنشاء الظروف اليت عدم تركه عمدا من دون مساعدة* 
الذين يكونون حتت سـلطته مـن        م من قبل الفريق املشارك يف الرتاع      واالعتناء  معاملتهم بطريقة إنسانية    * 

معـايري   اجلنسية أو الدين أو املعتقد السياسي أو أيـة  س اجلنس أو العرق أو متييز مبين على أسا    دون أي 
  .أخرى مشاة هلا

كذلك يف كل األوقات ويف مجيع        ممنوع وسيبقى  أنفااألشخاص املذكورين     إن القيام باألعمال التالية ضد     -٢
  :مهما كانت األماكن

  .واملعاملة القاسية والتعذيب ع أشكاله والتشويهوخصوصا جبمي ممارسة العنف ضد احلياة واألشخاص) أ(      

                                                 
 وأعيد التأكيد عليه عام ١٩١٣قانون الممرضات الخاص للمجلس الدولي للمرضين والممرضات الذي تم اعتماده عام   ١

١٩٨٩. 
أغسطس / آب١٢يب األحمر، حقوق وواجبات الممرضين والممرضات بموجب اتفاقية جنيف بتاريخ اللجنة الدولية للصل  ٢

 .١٩٧٠ جنيف اللجنة الدولية للصليب األحمر ١٩٤٩



 ٢١٧

  .املعاملة املذلة واملهينة  على الكرامة الذاتية وخاصةاالعتداء) ب(     

الـصادر عـن     حلقوق اإلنسانالعاملي أقر اإلعالن واملمرضات قد للممرضني  الدويلإن الس   
  :١ يليعلى ما  وبذلك وافقاألمم املتحدة 

متييز من أي نوع كالتمييز القـائم        املنصوص عليها يف هذا اإلعالن من دون       واحلريات احلقوق   فرد لكل   -١
املعتقـدات أو    الدين أو املعتقد السياسي أو غريه مـن        العرق أو لون البشرة أو اجلنس أو اللغة أو         على

   ).الثانيةاملادة  (االعتباراتمن   أو امللكية أو الوالدة أو غريها االجتماعياألصل القومي أو األصل
  ).٥املادة  (ينةأو املهالالإنسانية  أو ةللمعاملة والعقوبة القاسي  لن يتم تعريض أي إنسان للتعذيب أو-٢

 إجراءات التحقيق علي حنو     استعمال  والسجناء بسبب معتقدهم يتم      ويف ما يتعلق باألشخاص احملتجزين          
التـأثريات   لية واجلسدية وغالبا ما تكون هذه      العق  أثريات سيئة على صحة الشخص    ت  إىل متزايد تؤدي 

 مجيع تلك اإلجراءات املؤذية لصحة     للممرضني وللممرضات يدين استعمال     الس الدويل  أن. مستدمية
  .البدنية العقلية واحملتجزينالسجناء 

ليت يتلقاها  العقلي واجلسدي ا   يعلمون باملعاملة  السيئة على الصعيد       على املمرضني واملمرضات الذين    يوينبغ
األهليـة والدوليـة      اهليئات إىليف ذلك إبالغ هذا األمر       واحملتجزين أن يتخذوا التدابري املالئمة مبا      السجناء
  .املناسبة

مهمات مـستخدمي األمـن يف       يف مرافق الصحة يف السجون ال يؤدون       وإن املمرضني واملمرضات العاملني   
  .ألمنيةا كالتفتيش الشخصي من أجل دواعي السجن السجن

  
املساجني فقـط يف حـال        السريري الذي جيري علي    الطيبالبحث   ويشترك املمرضون واملمرضات يف         

البحـث   مفصل وتفهم تام من قبلـه حـول طبيعـة          موافقته على ذلك حبرية تامة بعد شرح        أعطي املريض 
  .وخماطره

األمن  املريض بصرف النظر عن اعتبارات     عاتق املمرض واملمرضة هى جتاه      اليت تقع على   األوىلوإن املسؤولية   
  .للقومي واملصلحة القومية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ١٩٤٨ديسمبر/  كانون األول١٠اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم  المتحدة، تم اعتماده بتاريخ   ١



 ٢١٨

  

  )املمرضني واملمرضات والتعذيب ( 
  

      إن االنتهاكات الالحقة حبقوق اإلنسان قد أصبحت أكثر انتشاراً وأن االكتشافات العلمية قد تـسببت               
  .أكثر تطوراً ) عي بعد فقدان الو( يف اختراع أنواع تعذيب ووسائل إحياء 

  

وبالرغم من أنه ال ميكن للممرضني واملمرضات االشتراك يف أي نوع من أنواع التعذيب اجلـسدي أو                        
ليهم اختاذه حلماية حقـوق  النفسي إال أم ينبغي عليهم معرفة ماذا يتم توقعه منهم وما هو الذي ينبغي ع    

  ١ .اإلنسان
 واملمرضات ، بأنه وبالرغم من أن احلافز الظاهري ألغلب املعاجلات                فمن الضروري أن يعرف املمرضون    

اليت تتم خالل التعذيب وبعده وهو وقاية الضحية إال أنه غالباً ما يتم ذلك  دف وقاية األشخاص الذين                   
  .ميارسون التعذيب 

  -:تية أو للمساعدة يف احلاالت اآل) وحدها (      وقد يدعي املمرض أو املمرضة للعمل وحده 
القيام بفحوصات جسدية للمتهمني قبل أن يتم إخضاعهم ألنواع االستجواب والـيت ميكنـها أن                •

  .تتضمن التعذيب 
 .حضور جلسة تعذيب بغية التدخل عندما تكون حياة الضحية يف خطر  •
 .٢معاجلة اآلثار اجلسدية املباشرة للتعذيب لكي يتم استئناف االستجواب الحقاً  •
  

ساسية امللقاة علي عاتق املمرض أو املمرضة تكون جتاه األناس الذين حيتاجون للرعاية التمريضية              واملسئولية األ 
وفقاً ( ويف حال كانت ضحية إجراءات معاملة قاسية أو وحشية أو مهينة أو غريها من املعاملة غري اإلنسانية            . 

ندها أي حافز ضد إعطاء املمرضة تلـك        حتتاج إيل الرعاية التمريضية ، ولن يسود ع       ) لرأي املمرضة املستقلة    
  .الرعاية بأعلى مستوي ممكن 

     ومن الضروري أن تقوم اجلمعيات األهلية للمرضني واملمرضات بضمان أن تقوم هيكلتها بتـأمني آليـة                
واقعية يستطيع املمرضني واملمرضات من خالهلا طلب النصح واملشورة والـدعم واملـساعدة والـسرية يف                

تلك احلاالت الصعبة ويكون التثبت من الوقائع املوصوفة يف تقرير ما خطوة أويل مهمـة يف أيـة                  التعاطي مع   
  .حالة من احلاالت املستقلة 

  
  
  

                                                 
بيان موقف ، اعتمد .  دور الممرض والممرضة في حماية حقوق اإلنسان . والممرضات المجلس الدولي للممرضين   ١

  .١٩٩١  أعيد النظر فيه عام ١٩٨٣عام 
  .١٩٨٤منظمة العفو الدولية ، قانون اآلداب المهنية ، الطبعة الثانية ، لندن منشورات منظمة العفو الدولية عام   ٢



 ٢١٩

  
 لن يقوم املمرض أو املمرضة بتشجيع أو التغاضي عـن أو  -املسئولية امللقاة علي عاتق املمرض أو املمرضة    * 

  :مشاركة يف 
أو وحشية قوامها األمل اجلسدي أو النفسي أو أي نوع آخر من اإلجـراءات              أي عقوبة معتمدة أو نظامية      * 

القاسية أو غري اإلنسانية أو املهينة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص يتصرفون مبفـردهم أو وفقـاً                   
ألوامر أي سلطة من أجل إرغام شخص آخر علي التنازل عن معلومات ما أو علي االعتـراف أو ألي                   

  .سبب آخر 
  . معاجلة حترم أي شخص االحترام الذي يستحقه كإنسان أية* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٠

  

 خطوط توجيهية تتعلق بالتعذيب وغريها من ضروب املعاملة( 
   )والعقاب القاسية وغري اإلنسانية واملهينة

  ١٩٩٥ يف حزيراناعتمدت يف اجللسة العامة الثالثة عشر لالحتاد العاملي للعالج للفيزيائي 

  
القاسـية أو الالإنـسانية أو       ممارسة التعذيب أو غريها من اإلجراءات       لن يقوم املعاجل الفيزيائي بتشجيع     -١

ضـحية تلـك    كان نوعا اجلرمية اليت يشتبه بأن شخص  فيها مهماباالشتراكبالتغاضي عنها أو   املهينة أو 
كانت معتقداته أو دوافعه وذلك      ا ومهما اإلجراءات قد قام ا أو اليت  يتهم ا أو الىت يكون مذنبا  فيه              

  .واحلروب األهلية احلاالت مبا يف ذلك الرتاعات املسلحة يف مجيع
لتسهيل ممارسـة التعـذيب أو       مكان أو أية أدوات أو مواد أو معرفة         لن يقوم املعاجل الفيزيائي بتأمني أي      -٢

 لتنقيص قدرة الضحية علـى مقاومـة هـذه         املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو       غريه من أنواع  
  .املعاملة

التعذيب أو غـريه مـن أنـواع        استعمال  حبضور أية إجراءات يتم خالهلا        لن يقوم املعاجلون الفيزيائيون    -٣
  .أو الالإنسانية أو املهينة أو التهديد ا املعاملة القاسية

اإلنسان ولـن   ) أخيها(أخيه   ة هو ختفيف األمل عن     إن الدور األساسي للمعاجل الفيزيائي واملعاجلة الفيزيائي       -٤
   .هذا اهلدف األمسى أكان شخصيا أو مجاعيا أو سياسيا على يغلب أي حافز

األهلية للمعاجلني الفيزيـائيني     سيقوم  بدعم اتمع الدويل واجلمعيات       للعالج الفيزيائي  العاملي إن اإلحتاد    -٥
إزاء  على دعم املعاجلني الفيزيـائيني وعـائالم       غي  عليه تشجيعهم   املعاجلني الفيزيائيني وينب   والزمالء من 

أنواع املعاملة القاسـية أو       عن استعمال العنف أو غريه من       التغاضي  الناجتني عن رفض   واالنتقامالتهديد  
  .املهينة  أواإلنسانيةغري 

 الوظيفي العصيب والعضلي  إيل   لاالختالأن يتمتع مبعرفة  كافية حول         ينبغي على املعاجل الفيزيائي املمارس     -أ
  الذين بقوا  لألشخاصالوظيفي املناسب    بشكل عام وخاص معا  وكذلك حول التقييم        يكلي والنفسي واهل

  .وحول إجراءات معاجلتهم على قيد احلياة من بني ضحايا التعذيب
ذيب ومعاجلتهم يف   التع التعذيب وكذلك حول تقييم وضع ضحايا       ينبغي إدراج التعليم حول الوقاية ومنع      -٦

  . املستمرالفيزيائيبرامج تعليم العالج  العالج الفيزيائي الذين مل يتخرجوا بعد ويف برامج تعليم طالب
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  )بروتوكول اسطنبول ( 
املبادئ بشأن التحقيق الفعلي والتوثيق للتعذيب واملعاملة أو " 

  "املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
  ١٩٩٩مارس / ر صدر يف آذا

  املتحدة كي يتم اعتمادها مبوجب  عرضت هذه القواعد علي السلطات املختصة يف منظمة األمم
  قرار اجلمعية العمومية

  

تتضمن املبادئ بشأن التحقيق الفعلي والتوثيق للتعذيب واملعاملة أو املعاقبة القاسـية و الالإنـسانية      * 
  -:واملهينة 

اعاً وسط األفراد واملنظمات الذين لديهم خربة يف التحقيـق بـشأن            إن املبادئ التالية متثل إمج    
  .التعذيب 

تضمن الدول أن يتم التحقيق يف الشكاوى والتقارير بشكل سريع وفعال ، وينبغي أن يكون احملققـون                  )  ١
من ذوى الكفاءة وغري متحيزين وجيب أن يكونوا مستقلني عن مرتكيب أفعال التعذيب عن الوكـاالت                

 يعمل فيها هؤالء وتعطي له احلرية والسلطة يف تكليف خرباء يتميزون بالرتاهة يف جمـال الطـب أو                   اليت
غريه من ااالت إلجراء التحقيقات ، وينبغي أن تفي الوسائل املستخدمة للقيام ذه التحقيقات بـأعلى       

  .ر إيل إعالن نتائج هذه التحقيقاتاملعايري املهنية ويصا
  

سلطات اليت تقوم بالتحقيق يكون هلا صالحية وموجب احلـصول علـي كـل املعلومـات                إن ال " أ  "  )  ٢
الضرورية للتحقيق وتوضع يف تصرف هؤالء األشخاص الذين يقودون التحقيق كل املـوارد امليزانيـة               

 .والفنية الالزمة إلجراء حتقيق فعال 
التعـذيب بـالظهور أو بـاإلدالء       ويكون هلم كذلك السلطة يف إرغام مجيع األشخاص املزعوم تورطهم يف            

وينطبق هذا األمر أيضاً علي أي شاهد ، وهلذه الغاية يكون للسلطات اليت تقوم بالتحقيق احلق يف                 . بشهادم  
إصدار استدعاءات للشهود مبن فيهم أي موظفني مزعوم تورطهم يف التعذيب ويكون هلم احلق يف طلب تقدمي                 

  .اإلثباتات
  

محاية ضحايا التعذيب املزعومون والشهود واألشـخاص الـذين يقـودون التحقيـق          يصار إيل   " ب  "       
وعائالم من العنف ومن التهديد باستعمال العنف ضدهم ومن أي نوع آخر من الترهيب قـد ينـشأ                  
نتيجة للتحقيق ، وتتم إقالة األشخاص الذين قد يكونوا متورطني يف التعذيب من أي منصب أو سـلطة                  

ه السلطة مباشرة أو غري مباشرة علي املشتكني والشهود وعائالم وكذلك األشـخاص             رقابة أكانت هذ  
  .الذين يقودون التحقيق 
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يتم إعالم ضحايا التعذيب املزعومني ووكالئهم القانونني بأي حتقيق أويل ويكون هلم حرية اإلطالع عليه                )  ٣
  . يف تقدمي براهني أخريوعلي كل املعلومات الوثيقة الصلة بالتحقيق ويكون هلم احلق

  

يف احلاالت اليت يكون فيها إجراءات التحقيق القائمة غري مناسبة بسبب خـربه غـري كافيـة أو                  " أ  "  )  ٤
لالشتباه حبصول احنياز أم من جراء وجود ظاهر لنموذج إساءة معاملة أو ألي أسباب جوهرية أخري فإن                

ستقلة أو إجراء مماثل لذلك ، ويصار يف اختيار أعضاء          الدول تضمن بأن تتم التحقيقات عرب جلنة حتقيق م        
هكذا جلنة لرتاهتهم واملشهود هلا ولكفاءم واستقالليتهم كأفراد ، وبوجه اخلصوص ينبغي أن يكونـوا               
مستقلني عن أي أشخاص مشتبه م علي أم من مقتريف التعذيب وعن املؤسسات والوكاالت اليت قـد                 

 .يعمل فيها هؤالء 
ذه اللجنة سلط احلصول علي املعلومات الضرورية الالزمة للتحقيق تقوم اللجنة بالتحقيق كما هـو               ويكون هل 

  .منصوص عليه مبوجب هذه املبادئ 
التحقيق  واإلجـراءات      هدف -خالل مدة معقولة من الزمن      يكون قد أعد   - يتضمن تقرير مكتوب    "ب" 

اليت عثر   والتوصيات املرتكزة على أساس الوقائع     لتقييم البينات وكذلك  اخلالصات     والوسائل املستعملة 
  .عليها والقانون القابل للتطبيق
بالتفصيل األحداث املعينـة الـيت        ينبغي أن يصف التقرير أيضاً    . التقرير ولدى إمتامه، يصار إىل إعالن هذا     

الشهود الذين   مساءهذه األمور اليت تتم اكتشافها وتعداد أ       بأا حصلت واألدلة اليت ارتكزت عليها      اكتشف
الدولة خالل فترة زمنية معقولة بالرد       وتقوم. الذين مل تكشف هويتهم حلمايتهم     أدلوا بشهادم باستثناء هؤالء   

  .اليت ينبغي اختاذها كجواب على التقرير  اخلطواتإىلتقرير التحقيق أو باإلشارة  علي،
من الدولـة مبـا يف      ومناسب  وإصالح عادل   عن التعذيب   املسئولني وميكن أن تشمل هذه اخلطوات مقاضاة      

  .التأهيل الطبية املناسبة والتعويض املايل وإعادة ذلك الرعاية
أن يتـصرفوا يف كـل       الطب املشاركني يف التحقيق بشأن التعذيب       ينبغى على اخلرباء يف جمال،      " أ"  )   ٥ 

على  ليهم احلصول على املوافقة املرتكزة    ع املعايري األخالقية  ملهنتهم والسيما جيب      األوقات طبقاً ألعلى،  
مطابقاً للمعـايري القائمـة يف       وينبغي أن يكون هذا الفحص    .  طيب العلم بالشيء قبل إجراء أي فحص،     

الطيب وبعيداً   بالفحص على حدة وحتت إشراف اخلبري      وبوجه اخلصوص، جيب القيام   . الطب مزاولة مهنة 
  .كومةغريهم من موظفي احل عن وجود رجال األمن أو

  خطي دقيق، وجيب أن يشمل التقرير على،  يقوم اخلبري الطيب فوراً بإعداد تقرير "ب         " 
  

  :ما يلي آحد أدنى
وانتمائهم والوقت بالتحديد    األشخاص احلاضرين خالل الفحص    اسم الشخص وأمساء  : ظروف املقابلة  "  ١" 

وعنواا ) اللزوم مبا يف ذلك ذكر الغرفة عند     (حص  الف واملكان وطبيعة املؤسسة اليت جيري فيها      والتاريخ
نوع القيود  : مثال(الشخص عند فحصه     ويتم أيضاً ذكر ظروف   ...) اخلمرتل،   مثال سجن أو مشفى أو    (

املـرافقني للـسجني     خالل الفحص وتصرف األشخاص    وصوله أو أثناء الفحص، وجود قوى أمنية       عند
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 وأي عنصر آخر وثيق الـصلة     ) الطيب الذي يقوم بالفحص  توجيهها للشخص    وعبارات التهديد اليت مت   
  .باملوضوع

مبا يف ذلـك وسـائل       حول تاريخ الشخص كما تتم خالل املقابلة       سجل مفصل : بيان باملاضي الطيب   "  ٢" 
أو املعاملة   اليت يزعم أنه تتم خالهلا ممارسة التعذيب        استعماهلا واملعاملة السيئة واألوقات    التعذيب املزعوم 

  .عوارض جسدية أو نفسية سيئة ومجيع الشكاوى بشأنال
 عند القيام   اجلسدي والنفسي ما تتم اكتشافه على الصعيدين       سجل بكل : الفحص اجلسدي والنفسي   "  ٣" 

  صور ملونة جلميع األضرار    اإلمكانوعند   يف ذلك االختبارات التشخيصية املناسبة     بالفحص السريري مبا  
  .الالحقة باجلسد

 والنفـسي اجلـسدي   وجودها بني ما تتم اكتشافه على الصعيدين     تفسري حول العالقة املرجح   : أىالر "  ٤" 
ضروري  توصية بشأن أي عالج طيب أو نفسي       وجيب إصدار . السيئة احملتمل حدوثها   والتعذيب واملعاملة 

   .أو إجراء فحص آخر
بشكل واضح وجيب أن يـتم       لفحصبتعريف األشخاص الذين أجروا ا     جيب أن يقوم التقرير   : التأليف "  ٥" 

  .التقرير توقيع هذا
إن آراء  . معني من قبلـه     الشخص املعىن أو ملمثل عنه     إىلإبالغه   ينبغي أن يكون التقرير سرياً ويتم     ) ج " (٦"

  .يتم التماسها وتسجيلها يف التقرير املمثل عنه حول عملية الفحص جيب أن هذا الشخص أو
  

  .التعذيب املزعوم ذا التقرير خطياً  عن التحقيق بشأناملسئولةالسلطة  يتم تزويدوينبغي أيضاً عند اللزوم أن 
 األشخاص يكون مسئولية الدولة، وال جيب أن يكون التقرير متوفراً            هؤالء إىلإن ضمان تسليم التقرير بأمان      

  .النتقال بالقوةألي شخص أخر إال مبوافقة الشخص املعين أو مبوجب إذن من حمكمة هلا صالحية فرض هذا ا
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  الفهرس
  

  رقم الصفحة  املوضـــــــــــــــــــــــوع 
  " الثالثالدليل"

  "مرشد املدرب واملتدرب " 
  "ملحق وثائقي مرجعي " 

  

  القسم األول

  "مرشد املدرب واملتدرب " 
  

سان    - وق اإلن ائق حق درب لوث ل المت ال   دلي ى مج ةف دلإقام   الع
..............  

  

سجون     مرشد للعاملين فى رصد وتوثيق االنتهاآات       -  فى مجال ال
..........  

  

سجناء     - ن ال ا ع وب توافره ات المطل تبيان للمعلوم تمارة اس اس
   ..والسجون

  

   "الثانيالقسم " 

   "ملحق وثائقي مرجعي " 

  

 )١(   
   "قانون السجون واللوائح الداخلية والقرارات  املنفذة هلا" 

  

 فى شأن    ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦س الجمهورية بالقانون رقم     قرار رئي 
سجون  يم ال تنظ

................................................................  

  

م  ة رق رار وزارة الداخلي سنة ٧٩ق ة ١٩٦١ ل ة الداخلي   بالالئح
ة   ر الداخلي ة ووزي يس الجمهوري ب رئ سجون نائ لل

...................................  

  

م  بالالئحة الداخلية    ١٩٧١ لسنة   ١٦٥٤قرار وزارة الداخلية رقم     
  .......................................................للسجون المرآزية 

  

م  رار رق ة ق سنة ٦٩١وزارة الداخلي ة ١٩٩٨ ل أن آيفي ي ش  ف
شتهم    سجونين ومعي ة الم معامل

..................................................  
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م  رار رق ة ق سنة ١٢٢٩٩وزارة الداخلي  ١٩٩٩ ل
.......................  

  

م   انون رق سنة ١٥٢ق رار  ٢٠٠١ ل ام الق ض أحك ديل بع   بتع
م  انون رق سنة ٣٩٦بالق سجون  ١٩٥٦ ل يم ال ان تنظ ى ش  ف

............................  

  

م   رار رق ة ق سنة ٦٦٨وزارة الداخلي  ٢٠٠٢ ل
............................  

  

م    ة رق رار وزارة الداخلي سنة ٧٣ق يم   ١٩٥٩ ل أن تنظ ى ش  م  ف
  .....السجون 

  

م    ة رق رار وزارة الداخلي سنة ٧٢ق يم   ١٩٥٩ ل أن تنظ ى ش  م  ف
  .....السجون 

  

م  ة رق رار وزارة الداخلي سنة ١٤٥٣ق  ١٩٦٨ ل
...........................  

  

م   رار رق ة ق سن٢٢٢٠وزارة الداخلي ض  ١٩٧٦ة  ل ديل بع  بتع
م       رار رق سنة    ٧٢٢أحكام الق سجون العسكرية       ١٩٧٠ ل د ال  بتحدي

راد                  ي أف ا عل وم به ة المحك سالبة للحري ات ال التي تنفذ فيها العقوب
شرطة   ة ال هيئ

......................................................................  

  

 )٢(   
  حدة بشأن املعايري الدوليـــــة لألمم املت

  .معاملة السجناء واحملتجزين

  

سجناء    ] ١[ ة ال دنيا لمعامل ة ال د النموذجي القواع
............................  

  

ة  ] ٢[ ية لمعامل ادئ األساس المب
  .....................................السجناء

  

ذين  ]  ٣[ ع األشخاص ال ة جمي ة بحماي ادئ المتعلق ة المب مجموع
ون أل سجن  يتعرض از أو ال كال االحتج ن أش كل م  ي ش

............................  

  

وانين      ] ٤[ اذ الق ين  بإنف وظفين المكلف لوك الم د س ة لقواع مدون
..............  

  

صحيين            ]  ٥[ دور الموظفين ال صلة ب مبادئ آداب مهنة الطب المت
............  

  

ة للت  ] ٦[ ـا النموذجي ـدة الدني م المتح ـواعد األم ر ق دابير غي
ة     و  ( االحتجازي د طوآي ) قواع

..................................................  

  

ضائية      ] ٧[ سلطة الق تقالل ال شأن اس ية ب ادئ أساس مب
......................  

  

امين ] ٨[ شأن دور المح ية ب ادئ أساس مب
..................................  

  

ش ] ٩[ ة ب ادئ توجيهي ة  مب ة العام ضاء النياب أن أع
..........................  
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 )٣(    
  " اجلمعية الطبية العامليةقرارات " 

  

    ......................................................  إعالن طوآيو -
    ............................................  قرار بشأن حقوق اإلنسان-
    .....................................................غ   إعالن هامبور-
زين - ة المحتج ي رعاي ات ف ين والممرض   دور الممرض

  ................والسجناء
  

ذيب   - ات والتع ين والممرض   الممرض
......................................  

  

ة         - ا من ضروب المعامل ذيب وغيره    خطوط توجيهية تتعلق بالتع
سانية    ر اإلن ية وغي اب القاس والعق

  ...........................................والمهينة

  

المبادئ بشأن التحقيق الفعلي والتوثيق      "   بروتوآول اسطنبول     -
ة  سانية أو المهين ة القاسية أو الالإن ة أو المعاقب ذيب والمعامل للتع

................... "  

  

  
  

  

                                                 


