
  قواعد األمم المتحدة
 بشأن حمایة األحداث المجردین من حریتھم

   أوصى باعتمادھا مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین
  ١٩٩٠سبتمبر /أیلول ٧أغسطس إلى /آب ٢٧المعقود في ھافانا من 

   كما اعتمدت ونشرت علي المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة
  ١٩٩٠دیسمبر /كانون األول ١٤المؤرخ في  ٤٥/١١٣

   منظورات أساسیة: أوال
. ینبغي أن یساند نظام قضاء األحداث حقوق األحداث وسالمتھم، ویعزز خیرھم المادي واستقرارھم العقلي. ١

  .وینبغي عدم اللجوء إلى السجن إال كمالذ أخیر
لمبادئ واإلجراءات الواردة في ھذه القواعد وفى قواعد وینبغي عدم تجرید األحداث من حریتھم إال وفقا ل. ٢

وینبغي أال یجرد الحدث من حریتھ ). قواعد بكین(األمم المتحدة الدنیا النموذجیة إلدارة شؤون قضاء األحداث 
وینبغي للسلطة القضائیة . إال كمالذ أخیر وألقصر فترة الزمة، ویجب أن یقتصر ذلك على الحاالت االستثنائیة

  .قرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانیة التبكیر بإطالق سراح الحدثأن ت
والھدف من القواعد ھو إرساء معاییر دنیا مقبولة من األمم المتحدة لحمایة األحداث المجردین من حریتھم، . ٣

كل أنواع بأي شكل من األشكال، وفقا لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، توخیا لمجابھة اآلثار الضارة ل
  .االحتجاز ولتعزیز االندماج في المجتمع

ویتعین تطبیق القواعد بنزاھة على جمیع األحداث دون أي تمییز من حیث العنصر أو اللون أو الجنس أو . ٤
العمر، أو اللغة أو الدین أو الجنسیة، أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي، أو المعتقدات أو الممارسات 

ویتعین احترام . تلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو األصل العرقي أو االجتماعي، أو العجزالثقافیة، أو المم
  .المعتقدات والممارسات الدینیة والثقافیة للحدث ومفاھیمھ األخالقیة

وقد نظمت القواعد بحیث تكون معاییر مرجعیة سھلة التناول وتقدم التشجیع واإلرشاد للمھنیین العاملین . ٥
  .جال تدبیر شؤون نظام قضاء األحداثفي م

ویحق لألحداث . ویتعین جعل ھذه القواعد میسورة المنال للعاملین في مجال قضاء األحداث بلغاتھم الوطنیة. ٦
غیر المتمكنین من اللغة التي یتكلم بھا موظفو مرفق االحتجاز أن یحصلوا على خدمات مترجم شفوي، حیثما 

  .ا أثناء الفحوص الطبیة واإلجراءات التأدیبیةیلزم ذلك، دون مقابل، وخصوص
وعلى الدول، عند االقتضاء، أن تدرج ھذه القواعد في تشریعاتھا أو أن تعدل تشریعاتھا وفقا لھا، وأن تھیئ . ٧

وعلى الدول . سبل انتصاف فعالة في حالة خرقھا، بما في ذلك دفع التعویضات عندما یلحق األذى باألحداث
  .طبیق ھذه القواعدأیضا أن تراقب ت

وعلى السلطات المختصة أن تسعى دائما إلى زیادة وعى الجمھور بأن رعایة األحداث المحتجزین وتھیئتھم . ٨
للعودة إلى المجتمع یشكالن خدمة اجتماعیة بالغة األھمیة، وتحقیقا لھذا الغرض ینبغي اتخاذ خطوات فعالة 

  .المحلىإلیجاد اتصاالت مفتوحة بین األحداث والمجتمع 
وال یجوز تأویل أي من ھذه القواعد على أنھ یستبعد تطبیق صكوك ومعاییر األمم المتحدة والصكوك . ٩

والمعاییر الخاصة بحقوق اإلنسان التي یعترف بھا المجتمع الدولي، والتي تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق 
  .األحداث واألطفال وجمیع الشباب وإلى كفالة رعایتھم وحمایتھم

وفى حالة تعارض التطبیق العملي لبنود معینة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى الخامس مع . ١٠
  .القواعد الواردة في ھذا الفرع یعتبر االمتثال للقواعد األخیرة ھو الشرط الغالب

  نطاق القواعد وتطبیقھا: ثانیا
  :ألغراض ھذه القواعد تنطبق التعاریف التالیة. ١١

ویحدد القانون السن التي ینبغي دونھا عدم السماح . لحدث ھو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمرا) أ(
  بتجرید الطفل من حریتھ أو الطفلة من حریتھما،

یعنى التجرید من الحریة أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي ) ب(
فق إرادتھ، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائیة أو إداریة أو عام أو خاص ال یسمح لھ بمغادرتھ و

  .سلطة عامة أخرى
ویؤمن . یجرى التجرید من الحریة في أوضاع وظروف تكفل احترام ما لألحداث من حقوق اإلنسان. ١٢

لألحداث المحتجزین االنتفاع في مرافق االحتجاز بأنشطة وبرامج مفیدة غایتھا تعزیز وصون صحتھم 
واحترامھم لذاتھم، وتقویة حسھم بالمسؤولیة، وتشجیع المواقف والمھارات التي تساعدھم على تنمیة قدراتھم 

  .الكامنة بوصفھم أعضاء في المجتمع
ال یحرم األحداث المجردین من حریتھم، ألي سبب یتعلق بوضعھم ھذا، من الحقوق المدنیة واالقتصادیة . ١٣



یة التي یخولھم إیاھا القانون الوطني أو الدولي والتي ال تتعارض مع التجرید والسیاسیة واالجتماعیة والثقاف
  .من الحریة

تؤمن السلطة المختصة حمایة الحقوق الفردیة لألحداث، مع إیالء اعتبار خاص لقانونیة تنفیذ تدابیر . ١٤
اقبة أخرى تضطلع بھا، االحتجاز، على أن تؤمن أھداف اإلدماج االجتماعي بعملیات تفتیش منتظمة ووسائل مر

وفقا للمعاییر الدولیة والقوانین واألنظمة الوطنیة، ھیئة مشكلة وفقا لألصول ومأذون لھا بزیادة األحداث وغیر 
  .تابعة لمرفق االحتجاز

تنطبق ھذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق االحتجاز التي یجرد فیھا األحداث من حریتھم، وتنطبق . ١٥
ل والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق االحتجاز واألطر المؤسسیة التي یحتجز الفروع األو

األحداث فیھا، بینما یطبق الفرع الثالث على وجھ التحدید علي األحداث المقبوض علیھم أو الذین ینتظرون 
  .المحاكمة

  .ثقافیة السائدة في كل من الدول األعضاءتنفذ ھذه القواعد في سیاق األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة وال. ١٦
  األحداث المقبوض علیھم أو الذین ینتظرون المحاكمة: ثالثا
أبریاء ) الذین لم یحاكموا بعد(یفترض أن األحداث المقبوض علیھم أو الذین ینتظرون المحاكمة . ١٧

ذلك على الظروف ویحاكمون على ھذا األساس، ویجتنب، ما أمكن، احتجازھم قبل المحاكمة، ویقصر 
ولكن إذا استخدم االحتجاز الوقائي، تعطى محاكم . ولذلك یبذل قصارى الجھد لتطبیق تدابیر بدیلة. االستثنائیة

األحداث وھیئات التحقیق أولویة علیا للتعجیل إلى أقصى حد بالبت في ھذه القضایا لضمان أقصر فترة ممكنة 
  .ین لم یحاكموا، والذین أدینواویفصل بین األحداث المحتجزین الذ. لالحتجاز

وینبغي أن تكون الشروط التي یحتجز بموجبھا الحدث الذي لم یحاكم بعد متفقة مع القواعد المبینة أدناه، . ١٨
مع ما یلزم ویناسب من أحكام إضافیة محددة تراعى فیھا متطلبات افتراض البراءة، ومدة االحتجاز، واألوضاع 

  .والظروف القانونیة للحدث
  :یمكن لھذه األحكام أن تشمل ما یلي، ولكن لیس على سبیل الحصرو
یكون لألحداث الحق في الحصول على المشورة القانونیة وفى التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حیثما ) أ(

  ویضمن لھذا االتصال الخصوصیة والسریة،. یتوفر ھذا العون، واالتصال بانتظام بالمستشار القانوني
حداث حیثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعلیم أو التدریب، ولكن ال یجوز تتاح لأل) ب(

  وینبغي أال یتسبب العمل أو التعلیم أو التدریب، بأي حال في استمرار االحتجاز،. إلزامھم بذلك
تفق وصالح إقامة یتلقى األحداث المواد الالزمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفیھ ویحتفظون بھا، حسبما ی) ج(

  .العدل
  إدارة مرافق األحداث: رابعا

  السجالت) أ(
توضع كل التقاریر بما في ذلك السجالت القانونیة والسجالت الطبیة وسجالت اإلجراءات التأدیبیة وكل . ١٩

الوثائق األخرى المتصلة بشكل العالج ومحتواه وتفاصیلھ، في ملف إفرادي سرى یجرى اسیتفاؤه بما یستجد، 
ویكون لكل حدث حق . ال یتاح االطالع علیھ إال لألشخاص المأذونین، ویصنف بطریقة تجعلھ سھل الفھمو

االعتراض، حیثما أمكن، على أي واقعة أو رأى وارد في ملفھ، بحیث یتاح تصویب البیانات غیر الدقیقة أو 
د إجراءات تسمح لطرف ثالث ومن أجل ممارستھ لھذا الحق، یتعین وجو. التي ال سند لھا أو المجحفة بحقھ

وتختم ملفات األحداث عندما یطلق سراحھم ثم تعدم في الوقت . مناسب باالطالع على الملف عند الطلب
  .المناسب

ال یستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازیھ دون أمر احتجاز صحیح صادر من سلطة قضائیة أو إداریة أو . ٢٠
وال یحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق . مر في السجل فوراوتدون تفاصیل ھذا األ. أي سلطة عامة أخرى

  .لیس فیھ مثل ھذا السجل
   اإلدخال إلى المؤسسة والتسجیل والحركة والنقل) ب(

یحتفظ في كل مكان یحتجز فیھ األحداث بسجل كامل ومأمون یتضمن المعلومات التالیة عن كل حدث . ٢١
  :یستقبل فیھ

  الحدث،المعلومات المتعلقة بھویة ) أ(
  واقعة االحتجاز وسببھ والسند الذي یخولھ،) ب(
  یوم وساعة اإلدخال، والنقل واإلفراج،) ج(
تفاصیل اإلشعارات المرسلة إلى الوالدین أو أولیاء األمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو إفراج یتصل ) د(

  بالحدث الذي كان في رعایتھم وقت االحتجاز،
فة المتصلة بالصحة البدنیة والعقلیة، بما في ذلك إساءة استعمال المخدرات تفاصیل المشاكل المعرو) ھـ(

  .والكحول
تقدم المعلومات المتصلة باإلدخال والمكان والنقل واإلفراج، دون إبطاء إلي والدي الحدث المعني أو . ٢٢



  .أولیاء أمره أو أقرب قریب لھ
علومات مالئمة فیما یتصل بأحوال كل حدث توضع في أقرب فرصة تلي االستقبال تقاریر كاملة وم. ٢٣

  .وظروفھ الشخصیة، وتقدم إلى اإلدارة
یعطى كل األحداث عند إدخالھم إلى المؤسسة، وبلغة یفھمونھا، نسخا من نظام المؤسسة وبیانا خطیا . ٢٤

و الخاصة بحقوقھم وواجباتھم، إلى جانب عناوین السلطات المختصة بتلقي شكاویھم وعناوین الھیئات العامة أ
وإذ كان األحداث أمیین أو یتعذر علیھم فھم اللغة المكتوبة، ینبغي . أو األفراد الذین یقدمون المساعدة القانونیة

  .أن تقدم لھم المعلومات بطریقة تمكنھم من فھمھا تماما
دف الرعایة تقدم المساعدة إلى كل األحداث لفھم اللوائح التي تسرى على التنظیم الداخلي للمؤسسة، وأھ. ٢٥

المقدمة ومنھجیتھا، والمقتضیات واإلجراءات التأدیبیة، وسائر ما ھو مرخص بھ من طرائق التماس 
المعلومات وتقدیم الشكاوى، وكل ما ھنالك من المسائل األخرى الالزمة لتمكینھم من الفھم التام لحقوقھم 

  .وواجباتھم أثناء االحتجاز
في وسائط نقل ذات تھویة وإضاءة مالئمتین، وفي أوضاع ال یتعرضون  ینقل األحداث علي حساب اإلدارة،. ٢٦

  .وال یجوز نقل األحداث من مؤسسة إلي أخري تعسفا. فیھا، بأي حال، للعناء أو المھانة
  التصنیف واإللحاق) ج(

تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخالھ إلى المؤسسة، ویعد تقریر نفسي واجتماعي تحدد . ٢٧
ویرسل ھذا التقریر إلى . یھ أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعایة والبرامج التي یحتاج الحدث إلیھاف

المدیر مشفوعا بالتقریر الذي یعده الموظف الطبي الذي فحص الحدث عند إدخالھ، بغیة تحدید المكان األنسب 
وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة . للحدث داخل المؤسسة، ونوع ومستوى الرعایة والبرامج الالزم اتباعھا

بإعادة التأھیل، ویسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة، ینبغي لموظفي المؤسسة المدربین إعداد خطة 
مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أھداف المعالجة وإطارھا الزمني والوسائل والمراحل وفترات 

  .یق ھذه األھدافالتأخیر التي ینبغي السعي بھا إلى تحق
ال یحتجز األحداث إال في ظروف تراعى تماما احتیاجاتھم الخصوصیة وأوضاعھم والمتطلبات الخاصة . ٢٨

المتصلة بھم وفقا للعمر والشخصیة والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلیة والبدنیة، وتكفل لھم الحمایة، 
أن یكون المعیار األساسي للفصل بین مختلف فئات  وینبغي. ما أمكن، من التأثیرات الضارة وحاالت الخطر

األحداث المجردین من حریتھم ھو تقدیم نوع الرعایة األنسب الحتیاجات األفراد المعنیین وحمایة سالمتھم 
  .البدنیة والعقلیة والمعنویة وخیرھم

ویجوز، . راد من ذات األسرةیفصل، في كل المرافق، بین النزالء األحداث والنزالء البالغین ما لم یكونوا أف. ٢٩
في ظروف خاضعة للمراقبة، الجمع بین أحداث وبالغین مختارین بعنایة، ضمن برنامج خاص تبین أنھ مفید 

  .لألحداث المعنیین
وینبغي أن . تنشأ لألحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة، وھى مرافق تنعدم التدابیر األمنیة فیھا، أو تقل. ٣٠

وینبغي أن یكون عدد األحداث في المؤسسات المغلقة . المؤسسات أدنى ما یمكن یكون عدد النزالء في ھذه
وینبغي أن تكون مؤسسات األحداث ذات طابع . صغیرا إلى حد یمكن من االضطالع بالعالج على أساس فردى

وینبغي إنشاء مؤسسات صغیرة تندمج في البیئة . غیر مركزي وذات حجم یسھل االتصال بینھم وبین أسرھم
  .الجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة للمجتمع المحلىا
  البیئة المادیة واإلیواء ) د(

  .لألحداث المجردین من الحریة الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة والكرامة اإلنسانیة. ٣١
ألحداث عن یتعین أن یكون تصمیم مؤسسات األحداث وبیئتھا المادیة متوافقا مع غرض إعادة تأھیل ا. ٣٢

طریق عالجھم أثناء إقامتھم في المؤسسات، مع إیالء االعتبار الواجب لحاجة الحدث للخصوصیة وتنمیة 
مداركھ الحسیة، وإتاحة فرص التواصل مع األقران، واشتراكھ في األلعاب الریاضیة والتمارین البدنیة وأنشطة 

ة بطریقة تقلل إلى الحد األدنى من خطر الحریق ویتعین أن تكون مرافق األحداث مصممة ومبنی. أوقات الفراغ
ویجب أن تكون مزودة بنظام فعال لإلنذار في حالة نشوب حریق، مع اتخاذ . وتضمن إخالء المباني بأمان

وینبغي عدم اختیار مواقع المرافق في مناطق معروفة . إجراءات نظامیة ومجربة عملیا لضمان سالمة األحداث
  .غیر صحیة بتعرضھا ألخطار صحیة أو

ینبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مھاجع جماعیة صغیرة أو غرف نوم فردیة تراعى فیھا المعاییر . ٣٣
ویتعین خالل ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم، بما في ذلك الغرف . المحلیة

كل حدث وفقا للمعاییر المحلیة أو الوطنیة، ویزود . الفردیة والمھاجع الجماعیة، ضمانا لحمایة كل حدث
بأغطیة أسرة منفصلة وكافیة، وتسلم إلیھ نظیفة وتحفظ في حالة جیدة، ویعاد تغییرھا بما یكفى لضمان 

  .نظافتھا
تحدد مواقع دورات المیاه وتستوفى فیھا المعاییر بما یكفى لتمكین كل حدث من قضاء حاجتھ الطبیعیة، . ٣٤

  .لك، في خلوة ونظافة واحتشامكلما احتاج إلى ذ



تشكل حیازة المتعلقات الشخصیة عنصرا أساسیا من عناصر الحق في الخصوصیة، وعامال جوھریا . ٣٥
وینبغي أن یحظى حق كل حدث في حیازة متعلقات شخصیة والتمتع بمرافق . لضمان صحة الحدث النفسیة

متعلقات الحدث الشخصیة التي یرغب في عدم وتودع . مالئمة لحفظ ھذه المتعلقات باالعتراف واالحترام
االحتفاظ، بھا أو التي تصادر منھ، في حیازة مأمونة، وتعد بھا قائمة یوقع علیھا الحدث، وتتخذ اإلجراءات 

وتعاد كل ھذه المواد والنقود إلى الحدث عند اإلفراج عنھ، ناقصا منھا النقود . الالزمة لحفظھا في حالة جیدة
وإذا تلقى الحدث أو . لھ بصرفھا والممتلكات التي یكون قد أذن لھ بإرسالھا خارج المؤسسة التي یكون قد أذن

  .وجدت في حیازتھ أي أدویة، یترك للموظف الطبي أن یقرر وجھ استخدامھا
وعلى المؤسسات االحتجازیة أن تضمن أن . یكون لألحداث قدر اإلمكان حق استخدام مالبسھم الخاصة. ٣٦

البس شخصیة مالئمة للمناخ وكافیة إلبقائھ في صحة جیدة وال یكون فیھا إطالقا حط من یكون لكل حدث م
ویؤذن لألحداث الذین ینقلون من المؤسسة أو یغادرونھا ألي غرض بارتداء مالبسھم . شأنھ أو إذالل لھ

  .الخاصة
ت الوجبات العادیة تؤمن كل مؤسسة احتجازیة لكل حدث غذاء، یعد ویقدم على النحو المالئم في أوقا. ٣٧

بكمیة ونوعیة تستوفیان معاییر التغذیة السلیمة والنظافة واالعتبارات الصحیة، وتراعى فیھ، إلى الحد الممكن، 
  .وینبغي أن یتاح لكل حدث، في أي وقت، میاه شرب نظیفة. المتطلبات الدینیة والثقافیة

  التعلیم والتدریب المھني والعمل) ھـ(
لتعلیم اإللزامي الحق في تلقى التعلیم المالئم الحتیاجاتھ وقدراتھ والمصمم لتھیئتھ لكل حدث في سن ا. ٣٨

ویقدم ھذا التعلیم خارج المؤسسة االحتجازیة في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، . للعودة إلى المجتمع
البلد، بحیث یتمكن األحداث، وفى كل األحوال، بواسطة معلمین أكفاء یتبعون برامج متكاملة مع نظام التعلیم في 

وینبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اھتماما خاصا . بعد اإلفراج عنھم، من مواصلة تعلمھم دون صعوبة
ولألحداث . لتعلیم األحداث الذین یكونون من منشأ أجنبي أو تكون لدیھم احتیاجات ثقافیة أو عرفیة خاصة

  .دراك أو التعلم الحق في تلقى تعلیم خاصاألمیین أو الذین یعانون من صعوبات في اإل
ینبغي أن یؤذن لألحداث الذین تجاوزوا سن التعلیم اإللزامي ویودون متابعة دراستھم بأن یفعلوا ذلك وأن . ٣٩

  .یشجعوا علیھ، وینبغي بذل قصارى الجھد لتمكینھم من االلتحاق بالبرامج التعلیمیة المالئمة
ت أو الشھادات الدراسیة التي تمنح لألحداث أثناء احتجازھم أیة إشارة إلى أن ال یجوز أن تتضمن الدبلوما. ٤٠

  .الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازیة
توفر في كل مؤسسة احتجازیة مكتبة مزودة بما یكفى من الكتب والنشرات الدوریة التعلیمیة والترفیھیة . ٤١

  .ام ھذه المكتبة استخداما كامالالمالئمة لألحداث، وینبغي تشجعیھم وتمكینھم من استخد
  .لكل حدث الحق في تلقى تدریب مھني على الحرف التي یحتمل أن تؤھلھ للعمل في المستقبل. ٤٢
تتاح لألحداث، مع إیالء االعتبار الواجب لالختیار المھني المالئم ولمتطلبات إدارة المؤسسات، إمكانیة . ٤٣

  .اختیار نوع العمل الذین یرغبون في أدائھ
تطبق على األحداث المحرومین من حریتھم كل معاییر الحمایة الوطنیة والدولیة المطبقة على تشغیل . ٤٤

  .األطفال والنشء
تتاح لألحداث، كلما أمكن، فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكن، كتكملة للتدریب . ٤٥

ویتعین أن یكون . ئمة عند عودتھم إلى مجتمعاتھمالمھني الذي یتلقونھ، لتعزیز فرص عثورھم على أعمال مال
ویتعین أن یكون تنظیم العمل . ھذا العمل من نوع یشكل تدریبا مناسبا یعود بالفائدة على الحدث بعد اإلفراج عنھ

المتاح في المؤسسة االحتجازیة وأسلوبھ شبیھین ما أمكن بتنظیم وأسلوب العمل المماثل في المجتمع، بحیث 
  .اث لظروف الحیاة المھنیة الطبیعیةیھیئ األحد

وال یجوز إخضاع مصالح األحداث ومصالح تدریبھم المھني . لكل حدث یؤدى عمال الحق في أجر عادل. ٤٦
وینبغي، عادة، أن یقتطع جزء من إیرادات الحدث كمدخرات . لغرض تحقیق ربح للمؤسسة االحتجازیة أو للغیر

حق في استعمال باقي األجر في شراء أشیاء الستعمالھ الخاص أو في تسلم إلیھ عند إطالق سراحة وللحدث ال
تعویض الضحیة التي نالھا األذى من جریمتھ، أو إلرسالھ إلى أسرتھ أو إلى أشخاص آخرین خارج المؤسسة 

  .االحتجازیة
  الترویج) و(

ا، في الھواء الطلق إذا لكل حدث الحق في فترة زمنیة مناسبة یمارس فیھا التمارین الریاضیة الحرة یومی. ٤٧
وتوفر لھذه األنشطة األماكن . سمح الطقس بذلك، ویقدم لھ خاللھا عادة التدریب الترویحي والبدني المناسب

ولكل حدث الحق في فترة زمنیة إضافیة یومیة لممارسة أنشطة وقت الفراغ . والتجھیزات والمعدات الكافیة
وتتأكد . لمساعدتھ على تنمیة مھاراتھ الفنیة والحرفیة یومیا، یخصص جزء منھا، إذا طلب الحدث ذلك،

. المؤسسة االحتجازیة من تمتع كل حدث بالقدرة البدنیة على االشتراك في برامج التربیة البدنیة المتاحة لھ
  .وتقدم التربیة البدنیة العالجیة والمداواة، تحت إشراف طبي، لألحداث الذین یحتاجون إلیھما

  



  الدین) ز(
مح لكل حدث باستیفاء احتیاجاتھ الدینیة والروحیة، وبصفة خاصة بحضور الشعائر أو المناسبات یس. ٤٨

ویسمح لھ بحیازة ما یلزم من الكتب أو . الدینیة التي تنظم في المؤسسة االحتجازیة أو بأداء شعائره بنفسھ
م عددا كافیا من األحداث الذین وإذا كانت المؤسسة تض. مواد الشعائر والتعالیم الدینیة التي تتبعھا طائفتھ

یعتنقون دینا ما، یعین لھم واحد أو أكثر من ممثلي ھذا الدین المؤھلین، أو یوافق على من یسمى لھذا الغرض، 
ولكل حدث . ویسمح لھ بإقامة مراسم دینیة منتظمة وبالقیام بزیارات رعویة خاصة لألحداث بناء على طلبھم

دیانة التي یحددھا، كما أن لھ حق االمتناع عن االشتراك في المراسم الدینیة الحق في أن یزوره ممثل مؤھل لل
  .وحریة رفض التربیة الدینیة أو اإلرشاد أو التعلیم في ھذا الخصوص

  الرعایة الطبیة) ح(
لكل حدث الحق في الحصول على رعایة طبیة وقائیة وعالجیة كافیة، بما في ذلك رعایة في طب األسنان . ٤٩

یون والطب النفسي، وفى الحصول على المستحضرات الصیدلیة والوجبات الغذائیة الخاصة التي یشیر وطب الع
وینبغي، حیثما أمكن، أن تقدم كل ھذه الرعایة الطبیة إلى األحداث المحتجزین بالمؤسسة عن . بھا الطبیب

سسة االحتجازیة، منعا طریق المرافق والخدمات الصحیة المختصة في المجتمع المحلى الذي تقع فیھ المؤ
  .لوصم األحداث وتعزیزا الحترام الذات ولالندماج في المجتمع

لكل حدث الحق في أن یفحصھ طبیب فور إیداعھ في مؤسسة احتجازیة، من أجل تسجیل أیة أدلة على . ٥٠
  .سوء معاملة سابقة، والوقوف على أي حالة بدنیة أو عقلیة تتطلب عنایة طبیة

ھدف الخدمات الطبیة التي تقدم إلى األحداث اكتشاف ومعالجة أي مرض جسدي أو عقلي  ینبغي أن یكون. ٥١
وتتاح لكل . وأي حالة لتعاطى مواد اإلدمان أو غیر ذلك من الحاالت التي قد تعوق اندماج الحدث في المجتمع

دد نزالئھا مؤسسة احتجازیة لألحداث إمكانیة االنتفاع المباشر بمرافق ومعدات طبیة كافیة تناسب ع
ومتطلباتھم، وموظفین مدربین على الرعایة الطبیة الوقائیة وعلى معالجة الحاالت الطبیة الطارئة ولكل حدث 

یمرض أو یشكو من المرض أو تظھر علیھ أعراض متاعب بدنیة أو عقلیة أن یعرض على طبیب لیتولى 
  .فحصھ على الفور

بأن الصحة البدنیة أو العقلیة لحدث ما قد تضررت أو  یقوم أي موظف طبي یتوفر لدیھ سبب لالعتقاد. ٥٢
ستتضرر من جراء االحتجاز المستمر أو من اإلضراب عن الطعام أو أي ظرف من ظروف االحتجاز بإبالغ ذلك 

  .فورا إلى مدیر المؤسسة االحتجازیة المعنیة وإلى السلطة المستقلة المسؤولة عن حمایة سالمة الحدث
. الحدث الذي یعانى من مرض عقلي في مؤسسة متخصصة تحت إدارة طبیة مستقلةینبغي أن یعالج . ٥٣

وینبغي أن تتخذ، باالتفاق مع األجھزة المختصة، إجراءات تكفل استمرار أي عالج نفسي یلزم بعد إخالء 
  .السبیل

ساءة تعتمد المؤسسات االحتجازیة لألحداث برامج متخصصة یضطلع بھا موظفون أكفاء للوقایة من إ. ٥٤
وینبغي تكییف ھذه البرامج حسب أعمار األحداث المعنیین وجنسھم وسائر . استعمال المخدرات وإلعادة التأھیل

متطلباتھم، وأن توفر لألحداث الذین یتعاطون المخدرات أو الكحول مرافق وخدمات للتطھیر من السموم، تكون 
  .مجھزة بموظفین مدربین

لعالج الالزم من الوجھة الطبیة وبعد الحصول، عند اإلمكان، على موافقة ال تصرف األدویة إال من أجل ا. ٥٥
ویجب، بصفة خاصة، أال یكون إعطاء األدویة بھدف استخالص . الحدث المعنى بعد إطالعھ علي حالتھ

وال یجوز مطلقا استخدام . معلومات أو اعترافات، أو أن یكون على سبیل العقاب، أو كوسیلة لكبح جماح الحدث
وینبغي على الدوام أن یكون صرف أي عقار مخدر . حداث في التجارب التي تجرى على العقاقیر أو العالجاأل

  .بإذن وإشراف موظفین طبیین مؤھلین
  اإلخطار بالمرض واإلصابة والوفاة) ط(

الطبیة، ألسرة الحدث أو ولى أمره، أو أي شخص آخر یحدده الحدث، الحق في اإلطالع على حالة الحدث . ٥٦
ویخطر مدیر المؤسسة االحتجازیة على الفور . عند الطلب وفى حال حدوث أي تغییرات ھامة في صحة الحدث

أسرة الحدث المعنى أو ولى أمره، أو أي شخص معین، في حالة الوفاة، أو حالة المرض التي تتطلب نقل 
كذلك . ساعة ٤٨مؤسسة ألكثر من الحدث إلى مرفق طبي خارج المؤسسة، أو التي تتطلب عالجا طبیا في ال

  .ینبغي إخطار السلطات القنصلیة للدولة التي یكون الحدث األجنبي من مواطنیھا
عند وفاة الحدث خالل فترة حرمانھ من الحریة، یكون ألقرب أقربائھ الحق في االطالع على شھادة الوفاة، . ٥٧

حدث أثناء االحتجاز، ینبغي إجراء تحقیق مستقل وفى حالة وفاة ال. ورؤیة الجثة وتحدید طریقة التصرف فیھا
ویجرى ھذا التحقیق أیضا إذا . في أسباب الوفاة، ویتاح ألقرب األقرباء أن یطلع على التقریر المعد بھذا الشأن

حدثت الوفاة في غضون ستة أشھر من تاریخ اإلفراج عنھ من المؤسسة وإذا كان ھناك سبب یدعو لالعتقاد 
  .ة بفترة االحتجازبأن الوفاة مرتبط

یخطر الحدث في أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرتھ المباشرة أو بإصابتھ بمرض أو ضرر . ٥٨
  .وینبغي أن تتاح لھ فرصة االشتراك في تشبیع جنازة المتوفى أو زیارة قریبھ المریض مرضا خطیرا. خطیر



  االتصال بالمحیط االجتماعي األوسع) ي(
توفیر كل السبل التي تكفل لألحداث أن یكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، ألن ذلك یشكل ینبغي . ٥٩

جزءا ال یتجزأ من حق األحداث في أن یلقوا معاملة عادلة وإنسانیة، وھو جوھري لتھیئتھم للعودة إلى 
لذین ینتمون إلى وینبغي السماح لألحداث باالتصال بأسرھم وأصدقائھم وباألشخاص اآلخرین ا. المجتمع

منظمات خارجیة حسنة السمعة، أو بممثلي ھذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات االحتجاز لزیارة بیوتھم 
وأسرھم، وبالحصول على إذن خاص بالخروج من مؤسسات االحتجاز ألسباب تتعلق بتلقي التعلیم أو التدریب 

ما بھا علیھ، یحسب الوقت الذي یقضیھ خارج وإذا كان الحدث یقضى مدة محكو. المھني أو ألسباب ھامة أخرى
  .مؤسسة االحتجاز ضمن الفترة المحكوم بھا

لكل حدث الحق في تلقى زیارات منتظمة ومتكررة، بمعدل زیادة واحدة كل أسبوع أو زیارة واحدة كل . ٦٠
ن تكون لھ شھر على األقل، من حیث المبدأ، على أن تتم الزیارة في ظروف تراعى فیھا حاجة الحدث إلى أ

  .خصوصیاتھ وصالتھ وتكفل لھ االتصال بال قیود، بأسرتھ وبمحامیھ
لكل حدث الحق في االتصال، كتابة أو بالھاتف، مرتین في األسبوع على األقل، بأي شخص یختاره، ما لم . ٦١

فعلي بھذا وینبغي أن تقدم لھ المساعدة الالزمة لتمكینھ من التمتع ال. تكن اتصاالتھ مقیدة بموجب القانون
  .ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل. الحق
تتاح لألحداث فرصة اإلطالع على األخبار بانتظام بقراءة الصحف والدوریات وغیرھا من المنشورات، . ٦٢

وعن طریق تمكینھ من سماع البرامج اإلذاعیة ومشاھدة برامج التلفزیون واألفالم، وعن طریق زیارات ممثلي 
  .نوني یھتم بھ الحدثأي ناد أو تنظیم قا

  حدود القیود الجسدیة واستعمال القوة) ك(
ینبغي أن یحظر اللجوء إلى أدوات التقیید أو إلى استعمال القوة، ألي غرض إال على النحو المنصوص . ٦٣

  .أدناه ٦٤علیھ في المادة 
، بعد أن تكون كل طرائق یحظر استخدام أدوات التقیید أو اللجوء إلى القوة إال في الحاالت االستثنائیة. ٦٤

وال . السیطرة األخرى قد استنفذت وفشلت، وعلى النحو الذي تسمح بھ وتحدده القوانین واألنظمة صراحة فقط
یجوز أن تسبب تلك األدوات إذالال أو مھانة، وینبغي أن یكون استخدامھا في أضیق الحدود، وألقصر فترة 

من مدیر المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق األذى بنفسھ أو ویمكن اللجوء إلى ھذه األدوات بأمر . ممكنة
وفى ھذه الحاالت، یتشاور المدیر فورا مع الموظف الطبي . باآلخرین أو من إلحاق أضرار كبیرة بالممتلكات

  .وغیره من الموظفین المختصین ویقدم تقریرا إلى السلطة اإلداریة األعلى
  .الھا في أیة مؤسسة الحتجاز األحداثیحظر على الموظفین حمل األسلحة واستعم. ٦٥

  اإلجراءات التأدیبیة) ل(
ینبغي أن تخدم جمیع التدابیر واإلجراءات التأدیبیة أغراض السالمة والحیاة االجتماعیة المنظمة وأن . ٦٦

تصون كرامة الحدث المتأصلة والھدف األساسي للرعایة المؤسسیة، وھو إشاعة اإلحساس بالعدل واحترام 
  .احترام الحقوق األساسیة لكل شخصالذات و

تحظر جمیع التدابیر التأدیبیة التي تنطوي على معاملة قاسیة أو الإنسانیة أو مھینة، بما في ذلك العقاب . ٦٧
البدني واإلیداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضیقة أو انفرادیا، وأي عقوبة أخرى یمكن أن تكون 

ویحظر تخفیض كمیة الطعام وتقیید االتصال بأفراد األسرة أو . قلیة للحدث المعنىضارة بالصحة البدنیة أو الع
وینظر إلى تشغیل الحدث دائما على أنھ أداة تربویة ووسیلة للتعزیز . الحرمان منھ، ألي سبب من األسباب

من مرة واحدة  وال یعاقب الحدث أكثر. احترامھ لذاتھ لتأھیلھ للعودة إلى المجتمع، وال یفرض كجزاء تأدیبي
  .وتحظر الجزاءات الجماعیة. على نفس المخالفة التي تستوجب التأدیب

تحدد التشریعات أو اللوائح التي تعتمدھا السلطة اإلداریة المختصة القواعد المتعلقة بما یلي، مع المراعاة . ٦٨
  :الكاملة للخصائص واالحتیاجات والحقوق األساسیة للحدث

  خالفة تستوجب التأدیب،السلوك الذي یشكل م) أ(
  أنواع ومدة الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا،) ب(
  السلطة المختصة بفرض ھذه الجزاءات،) ج(
  .السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات) د(

أي تأخیر ال  یقدم تقریر عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة، التي ینبغي علیھا أن تبت فیھ دون. ٦٩
  .وعلى السلطة المختصة أن تدرس الحالة دراسة دقیقة. لزوم لھ

وال یفرض . ال یفرض جزاء تأدیبي على أي حدث إال بما یتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح الساریة. ٧٠
ئمة لتقدیم جزاء على أي حدث ما لم یكن قد أخطر بالمخالفة المدعى بھا بطریقة یفھمھا تماما، ومنح فرصة مال

وتحفظ سجالت كاملة بجمیع . دفاعھ، بما في ذلك كفالة حقھ في االستئناف أمام سلطة محایدة مختصة
  .اإلجراءات التأدیبیة



ال تسند ألي حدث مھام تنظیمیة إال في إطار اإلشراف على أنشطة اجتماعیة أو تربویة أو ریاضیة محددة، . ٧١
  .أو في إطار برامج اإلدارة الذاتیة

  التفتیش والشكاوى) م(
ینبغي تفویض مفتشین مؤھلین، أو ھیئة مكافئة منشأة حسب األصول غیر تابعة إلدارة المؤسسة، للقیام . ٧٢

بالتفتیش على أساس منتظم، والمبادرة بإجراء عملیات تفتیش مفاجئة، على أن یتمتع ھؤالء المفتشون 
اح للمفتشین إمكانیات الوصول، دون أي قیود، إلى وتت. بضمانات كاملة الستقاللھم في ممارسة ھذه المھمة

جمیع الموظفین أو العاملین في أیة مؤسسة یجرد فیھا األحداث من حریتھم أو یجوز أن یجردوا فیھا من 
  .حریتھم، وإلى جمیع األحداث، وكذلك إلى جمیع سجالت ھذه المؤسسات

بھیئة التفتیش أو من دائرة الصحة  یشترك في عملیات التفتیش مسؤولون طبیون مؤھلون ملحقون. ٧٣
العامة، ویقیمون مدى االلتزام بالقواعد المتعلقة بالبیئة المادیة، والصحة، والسكن، واألغذیة، والتمارین 

الریاضیة والخدمات الطبیة، وكذلك أي جانب آخر من جوانب الحیاة أو ظروفھا في المؤسسة یؤثر على الصحة 
  .ینبغي أن یكفل لكل حدث الحق في أن یسر إلى أي مفتش بما في دخیلتھو. البدنیة والعقلیة لألحداث

وینبغي أن یتضمن . بعد إكمال التفتیش، یطلب من المفتش أن یقدم تقریرا عن النتائج التي خلص إلیھا. ٧٤
یات التقریر تقییما لمدى التزام مؤسسة االحتجاز بھذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلة، وبالتوص

وتبلغ السلطات المختصة بأیة وقائع یكتشفھا أي . المتعلقة بأي خطوات تعتبر ضروریة لضمان االلتزام بھا
مفتش ویعتقد أنھا تشیر إلى وقوع انتھاك لألحكام القانونیة المتعلقة بحقوق األحداث أو بعمل مؤسسة االحتجاز 

  .للقیام بالتحقیق والمقاضاة
  .دیم طلبات أو شكاوى إلى مدیر مؤسسة االحتجاز أو إلى ممثلھ المفوضتتاح الفرصة لكل حدث لتق. ٧٥
ینبغي أن یكون لكل حدث الحق في تقدیم طلب أو شكوى، دون رقابة على المضمون، إلى اإلدارة المركزیة . ٧٦

 أو السلطة القضائیة أو غیرھا من السلطات المختصة عن طریق القنوات المعتمدة، وأن یخطر بما تم بشأنھا
  .دون إبطاء

لتلقى وبحث الشكاوى التي یقدمھا األحداث المجردون ) دیوان مظالم(تبذل الجھود إلنشاء مكتب مستقل . ٧٧
  .من حریتھم والمعاونة في التوصل إلى تسویات عادلة لھا

ینبغي أن یكون لكل حدث الحق في طلب المساعدة، من أفراد أسرتھ أو المستشارین القانونیین أو . ٧٨
وتقدم المساعدة إلى األحداث . ت العمل الخیري أو جماعات أخرى، حیثما أمكن، من أجل تقدیم شكوىجماعا

األمیین إذا احتاجوا إلى خدمات الھیئات والمنظمات العامة أو الخاصة التي تقدم المشورة القانونیة أو المختصة 
  .بتلقي الشكاوى

  العودة إلى المجتمع) ن(
األحداث من الترتیبات التي تستھدف مساعدتھم على العودة إلى المجتمع أو الحیاة ینبغي أن یستفید جمیع . ٧٩

األسریة أو التعلیم أو الوظیفة بعد إخالء سبیلھم وینبغي وضع إجراءات، تشمل اإلفراج المبكر، وتنظیم دورات 
  .دراسیة خاصة، تحقیقا لھذه الغایة

دمات لمساعدة األحداث على االندماج من جدید في على السلطات المختصة أن تقدم أو تضمن تقدیم خ. ٨٠
وینبغي أن تكفل ھذه الخدمات بالقدر الممكن، تزوید الحدث بما یالئمھ من . المجتمع، وللحد من التحیز ضدھم

مسكن وعمل، وملبس، وبما یكفى من أسباب العیش بعد إخالء سبیلھ من أجل تسھیل اندماجھ من جدید في 
استشارة ممثلي الھیئات التي تقدم ھذه الخدمات وإتاحة وصولھم إلى األحداث  وینبغي. المجتمع بنجاح

  .المحتجزین لمساعدتھم في العودة إلى المجتمع
   الموظفون: خامسا

ینبغي استخدام موظفین مؤھلین، وأن یكون بینھم عدد كاف من المتخصصین مثل المربین، والموجھین . ٨١
وینبغي أن یعین ھؤالء . ن االجتماعیین، وأطباء وأخصائي العالج النفسيالمھنیین، والمستشارین، واألخصائیی

وال یمنع ھذا من االستعانة بعاملین غیر متفرغین أو . وغیرھم من المتخصصین، عادة، على أساس دائم
وینبغي أن . عاملین متطوعین إذا كان مستوى المساندة والتدریب اللذین یمكنھم توفیرھما مالئما ومفیدا

ید مؤسسات االحتجاز من جمیع اإلمكانیات العالجیة والتعلیمیة والمعنویة والروحیة وغیرھا من الموارد تستف
وأشكال المساعدة المالئمة والمتاحة في المجتمع، بما یتفق مع االحتیاجات الفردیة لألحداث المحتجزین 

  .ومشكالتھم
على اختالف رتبھم ووظائفھم، ألن سالمة إدارة ینبغي أن تكفل اإلدارة سالمة اختیار وتعیین الموظفین . ٨٢

مؤسسات االحتجاز تتوقف على نزاھتھم وإنسانیتھم ومقدرتھم وأھلیتھم المھنیة للتعامل مع األحداث 
  .وصالحیتھم الشخصیة للعمل

ومن أجل تحقیق األھداف السالفة الذكر، ینبغي أن یعین الموظفون بصفتھم مسؤولین مھنیین وتكون . ٨٣



وینبغي تشجیع موظفي احتجاز األحداث، . كافیة الجتذاب الرجال والنساء المناسبین واالحتفاظ بھم أجورھم
بصفة مستمرة، على أن یضطلعوا بواجباتھم والتزاماتھم بطریقة إنسانیة وملتزمة وفنیة ومنصفة وفعالة، 

رین على اكتسابھ، وأن وعلى أن یتصرفو في جمیع األوقات بطریقة تجعلھم جدیرین باحترام األحداث وقاد
  .یقدموا لھم نموذجا لألداء اإلیجابي والنظرة اإلیجابیة

وعلى الجھات المسؤولة األخذ بأشكال التنظیم واإلدارة التي تسھل االتصال بین مختلف فئات الموظفین . ٨٤
اث، وكذلك بین في كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزیز التعاون بین مختلف الدوائر العاملة في مجال رعایة األحد

الموظفین واإلدارة لضمان تمكن الموظفین الذین لھم اتصال مباشر باألحداث من العمل في ظروف مواتیة ألداء 
  .واجباتھم على نحو فعال

ویتلقى الموظفون من التدریب ما یمكنھم من االضطالع على نحو فعال بمسؤولیاتھم، وخاصة التدریب في . ٨٥
األطفال والمعاییر والقواعد الدولیة لحقوق اإلنسان وحقوق الطفل، بما فیھا ھذه علم نفس األطفال، ورعایة 

ویعمل الموظفون على ترسیخ وتحسین معرفتھم وقدراتھم الفنیة عن طریق حضور دورات للتدریب . القواعد
  .أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة طوال حیاتھم الوظیفیة

ؤھال بالقدر الكافي لمھمتھ من حیث القدرة اإلداریة والتدریب والخبرة ینبغي أن یكون مدیر المؤسسة م. ٨٦
  .المناسبین، وأن یضطلع بواجباتھ على أساس التفرغ

یراعي موظفو مؤسسات االحتجاز، في أدائھم لواجباتھم، احترام وحمایة الكرامة اإلنسانیة وحقوق  -. ٨٧
  :تالياإلنسان األساسیة لجمیع األحداث، خاصة على النحو ال

ال یجوز ألي من موظفي مؤسسات االحتجاز أو اإلصالحیات القیام بأي عمل من أعمال التعذیب أو غیره من ) أ(
ضروب المعاملة أو العقوبة أو اإلصالح أو التأدیب، المؤلمة أو القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیة، أو أن 

  یعة أو الظروف،یحرض على القیام بھ أو أن یتسامح بشأنھ، أیا كانت الذر
على جمیع موظفي المؤسسات التشدد في مقاومة ومكافحة أي فعل من أفعال فساد الذمة، وتبلیغھ دون ) ب(

  إبطاء إلى السلطات المختصة،
وعلى الموظفین الذین لدیھم سبب لالعتقاد بأن انتھاكا خطیرا . على جمیع الموظفین احترام ھذه القواعد) ج(

بسبیلھ إلى الوقوع أن یبلغوا األمر إلى سلطاتھم العلیا أو لألجھزة المخولة صالحیة  لھذه القواعد قد وقع أو
  إعادة النظر والتصحیح،

یكفل جمیع الموظفین حمایة كاملة للصحة البدنیة والعقلیة لألحداث، بما في ذلك الحمایة من االعتداء ) د(
  وریة لتأمین الرعایة الطبیة لھم كلما لزمت،واالستغالل البدني والجنسي والعاطفي، ویتخذون التدابیر الف

یحترم جمیع الموظفین حق الحدث في أن تكون لھ خصوصیاتھ، ویحمون، على وجھ الخصوص، جمیع ) ھـ(
  .المسائل السریة المتعلقة باألحداث أو أسرھم والتي یطلعون علیھا بحكم وظیفتھم

جھ االختالف بین الحیاة داخل المؤسسة وخارجھا، یسعى جمیع الموظفین إلى التقلیل قدر اإلمكان من أو) و(
   .التي من شأنھا أن تنتقص من االحترام الواجب لكرامة الحدث باعتباره إنسانا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


