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  2003 يونيو 8 – 2 المذآرة رقم –السلطة االئتالفية المؤقتة 

 

 ن ـادرة عـ الص2المذآرة رقم 

  ةـتـؤقـة المـالفيـتـة االئـلطـالس

 

  إدارة السـجون ومـرافق احتجاز السجناء

 

 القوانين  بصفتي رئيس السلطة االئتالفية المؤقتة، وبموجبي السلطة المخولة لبناء على 
لة، بما فيها القرار ذات الصالدولي  وتمشيًا مع قرارات مجلس األمن ،األعراف المتبعة في الحربو

1483) 2003( ، 
للضرورة الملحة لتوفير السالمة والظروف اإلنسانية في السجون من أجل إعادة ترسيخ وإدراآًا  

 القانون والنظام وتوفير السالمة للشعب العراقي؛
 

لمعايير وإيماء إلى التزام السلطة االئتالفية المؤقتة باستعادة النظام العام واألمان والحفاظ على ا 
 األساسية وتأمينها للمحتجزين، 

 
 : ما يلي بموجب ذلكأعلن 

 

 1الجــزء 

 الغــرض

 
ي س       - 1 ا      يتولىتحدد هذه المذآرة المعايير الت راق تطبيقه  تحت إشراف   نظام السجون في الع

 .وزارة العدل
ًا للم                وإدارة جميع  ليتم تشغي  - 2 ًا، وفق ى أقصى حد ممكن عملي راق، إل ايير   السجون في الع ع

ايرة          ا تعليمات مغ ذه ا      . التالية ما لم تصدر إليه تم بموجب ه ق   وي ذآرة تعلي ع     لم  العمل بجمي
 .اللوائح التنظيمية الحالية المتعلقة بالسجون العراقية
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  2زء ــالج
  طـوابـضالة وـاسيـساألادئ ـمبال

 
  البشرة أو لوني العرقء االنتمامارس التمييز على أساسـُوال ي. بتجردتطبق المعايير التالية  - 1

ال  و، أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراءي الدين االنتماء أو اللغة أو الجنسأو نوع
 الوضع المبني على  األصل القومي أو االجتماعي أو الملكية أويـُمارس آذلك على أساس

 . أو أي وضع آخرمكان الميالد
 التي ينتمي إليها  للفئةلمفاهيم األخالقيةاحترام المعتقدات الدينية وا رغم ذلك يتعين - 2

 . مع ضرورة الحفاظ على األمن في السجن على نحو يتماشىالسجين، على أن يتم ذلك
 نظام  على المدير اإلداري للسلطة االئتالفية المؤقتة سيطرته الكاملةسوف يمارس - 3

لمذآرة في أي وقت ل هذه ايعد ت لهجوزلضمان تطبيق هذه المعايير، وي السجون العراقية
 .نظام السجونب فيما يتعلقإجراء آخر  ر تعليماته باتخاذاصدإأو 

لمسؤولي وزارة العدل التابعين للسلطة االئتالفية المؤقتة وقوات وعالوة على ذلك،  - 4
 التفتيشو سجن عراقي أيدخول حق  ، التي تعمل تحت إشراف هؤالء المسئولينالئتالفا

شى مع ا، على نحو يتم وإدارته السجنتشغيل بةتعلقالمتوجيهات الإعطاء لهم حق ، وعليه
  .أحكام هذه المذآرة

 

 
  3زء ــالج
  لـجـالس

 
 البيانات دون فيهـُرقم الصفحات تـُسجن فيه أشخاص سجل مجلد مـيحفظ في آل مرفق ُي - 1

  :المسئولون عن المرفق مهآل سجين يتسلعن  التالية
 

  جين؛معلومات تتعلق بهوية الس -أ
  حتجز بموجبها؛سجن والسلطة التي ُيال  احتجازه فيسبابأ -ب 
  . وساعة دخوله السجن واإلفراج عنهتاريخ -ج 

 
ي أ   - 2 ئولون ف لم المس ن يتس ن ي ل جن م جس م  نو الس رد له خص ي جن    أي ش ر س دون أم  ب

  . تفاصيله في السجلتـُدونصحيح، 
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  4زء ــالج
  ضـعـبلاها ـ بعض عننـاجيـات المسـل فئـفص

 
 أجزاء مختلفة من السجون،  فييودع السجناء المنتمون إلى فئات مختلفة في سجون مختلفة أو 
  وعمره وسجله الجنائي والسبب القانوني الحتجازه ومتطلبات التعاملجنس السجين نوع  في ذلكويراعى

 :ه، بحيثمع
 

  ؛نفصلة عن سجون النساءز الرجال في سجون ماحتجتم اي -أ 
  ؛المدانينالسجناء  و السجناء الذين لم يحاآموا بينفصلم التي -ب 
السجناء المدنيين غيرهم من  وهمنوسجن األشخاص المسجونين بسبب ديـُي -ج 

 اآلخرين في مكان منفصل عن السجناء المسجونين الرتكابهم أعماًال
  جنائية؛

ارهم عن      ق سجن السجناء الذين ت   ـُي -د  ًا    18ل أعم ان      عام ل عن   منفص في مك
  . البالغيناءالسجن

 
 

  5زء ــالج
  ومـان النـمك

 
 آل ينبغي أن يشغللشخص واحد،  للنوم زنزانات أو غرف ة المخصصعندما تكون األماآن - 1

 ذ إجراءاتخاسجن لل ة المرآزيلإلدارة جوزوي.  بمفرده أثناء الليل زنزانة أو غرفةسجين
  . في السجنل االزدحام المؤقتاستثنائي مغاير لهذه القاعدة ألسباب خاصة، مث

 
 من  شاغلى آل عنبر أو ردهة، يتم اختيارعنابر النوم أو الردهاتفي حالة استخدام  - 2

هم تعاملو  ُيـراعى فيها أن يكون تواجدهم في عنبر واحد أو ردهة واحدةسجناء بعنايةال
على السجناء م إشراف منتظم نظَّوُي. بعض مناسبًا في ظل هذه الظروفال مع بعضهم فيه

 .شى مع طبيعة السجناأثناء الليل بما يتم
 
 ال سيما جميع أماآن النوم،وماآن التي يستخدمها السجناء، ألجميع اتكون يجب أن  - 3

ء االهتمام يالة، ويجب إي الصحتطلباتمالجميع   إلى أقصى حد ممكن عمليًامستوفية
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وتوفير  ،اة فيه المتوفر الهواءآميات، وخاصة  في تلك األماآنالواجب للظروف المناخية
  . واإلضاءة والتدفئة والتهوية األرضيةالحد األدنى من المساحة

 
 :في جميع األماآن التي يتعين أن يعيش أو يعمل فيها السجناء - 4
 

في لتمكين السجناء من القراءة أو اكال لقدريجب أن تكون النوافذ واسعة با - أ
 ويجب أن تكون مبنية على نحو العمل مستعينين بالضوء الطبيعي،

 تهوية  أو عدم وجوددووجبغض النظر عن  تهوية المكان،يسمح ب
  اصطناعية؛

 
يجب توفير إضاءة اصطناعية آافية لتمكين السجناء من القراءة أو العمل  -ب 

 .دون اإلضرار ببصرهم
 

 الطبيعية يجب أن تكون المرافق الصحية آافية لتمكين آل سجين من قضاء احتياجاته - 5
 .حسب االقتضاء وعلى نحو نظيف والئق

ن آل سجين من االستحمام ي توفير مرافق مناسبة لالستحمام ولالستحمام بالدوش لتمكتمي - 6
 مع  درجة الحرارة فيهاتناسبأن ت ويـُراعى في تلك المرافق. أو االستحمام بالدوش

 تقتضيه إدارة السجن من وأن تتيح فرصة االستحمام لكل سجين بالتواتر الذيالمناخ 
،  النظافة الصحية العامة وفقًا للطقس والمنطقة الجغرافيةالسجناء من أجل المحافظة على

 . ولكن على األقل مرة واحدة في األسبوع
 يستخدمها السجناء بصورة ادات أو أحواض الغسل والوضوء التيّجميع القعـحفظ ـُت - 7

 على نظافتها التامة في جميع ةحافظالم راعىتـُ و،منتظمة في أي سجن على نحو سليم
  .األوقات

 
 

 6زء ــالج
 يةـصـخـة الشـافـظـالن

 
 لتحقيق هذه الغاية، ،وفر لهمـُ وي،حافظة على نظافتهم الشخصيةالم اء مسئوليةيتحمل السجن - 1

  . الصحة والنظافة المحافظة علىاهقتضيت التيحمام ستالماء ومستلزمات اال
 
لعناية السليمة بالشعر واللحية من أجل تمكين ا  يحصل فيها السجناء علىر مرافقيتم توفي - 2

شى مع ايتسنى لهم الظهور بمظهر حسن يتم حتى تظمةنالرجال من الحالقة بصورة م
  .احترام الذات

 
 

 7زء ــالج
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 راشـالفلـوازم س وـالبـالم
 
 يةآافو للمناخ ةبمالبس مناسب  الخاصة،سمح له بارتداء مالبسهـُ ال ي،زود آل سجينـُي - 1

بأية أو تقلل من شأنه   للسجينمهينة بسالموال تكون هذه ال. ة جيدةيإلبقائه في حالة صح
 .صورة آانت

 
 هم تغيير مالبس على السجناءويجب. حالة جيدةفي يجب أن تكون جميع المالبس نظيفة و - 2

  . والصحةى النظافة للحفاظ علينلتواتر الالزمالنتظام واالداخلية وغسلها با
 
 إلى عند وصولهمإذا آان مسموحًا للسجناء ارتداء مالبسهم الخاصة، تـُتخذ ترتيبات  - 3

  . في السجن لالستعمالصالحيتها و نظافة المالبسالسجن لضمان
 
 خاص مع اللوازم الكافية الخاصة بفراشه، التي يجب أن تكونيوفر لكل سجين سرير  - 4

لوازمه في حالة جيدة، ويتم ويجب الحفاظ على ترتيب الفراش و. ه لانظيفة عند تسليمه
  .اكافيين لضمان نظافتهالتواتر والتغيير لوازم الفراش باالنتظام 

 
 

 8الجزء 
 ءــذاالغ

 
غذائية ال قيمته تكفي  جيد النوعتوفر إدارة السجن لكل سجين في مواعيد منتظمة غذاًء - 1

  .لصحة والقوةا للمحافظة على
 
  .ا لكل سجين آلما احتاج إليه متاحة ومتوفرةتكون مياه الشرب - 2
 
 

 9زء ــالج
 ةـيـاضـريـاب الـن واأللعـاريـالتم

 
على ما ال يقل عن ساعة واحدة يوميًا  في الهواء الطلق  يؤديهآل سجين غير مستخدم في عمل يحصل 
  . ظروف الطقس تسمح بذلك التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا آانتلممارسة
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 10زء ــالج
 ةـيـبـات الطـدمـالخ

 
، مؤهلواحد  مسؤول طبي  طبية للسجناء، ويقدمها لهم على األقليوفر آل سجن خدمات - 1

 . بالطب النفسييكون ملمًا
 لعالج على أيدي أخصائيين، إلى مرافق وناجتحي الذين ،يتم نقل السجناء المرضى - 2

 في سجن لعالج المرضى مرافق في حالة وجودو. تشفيات مدنية مس إلىمتخصصة أو
لرعاية تقديم اتكون معداتها وتجهيزاتها وإمداداتها الصيدالنية مناسبة ليتعين أن ما، 

 من  العاملة فيهاادروكالتكون يتعين أن لسجناء المرضى، آما ل العالجالصحية و
  .الموظفين المدربين تدريبًا مناسبًا

  .خدمات طبيب أسنان مؤهلإمكانية الحصول على  سجين تتاح لكل - 3
 جعناية وعالزم من لتقديم ما يخاصة لالتجهيزات ال  جميعري توف يتمفي سجون النساء - 4

 عمليًا، لكي يولد تيسر ذلكما آلترتيبات، التخذ تو.  الحوامل قبل الوالدة وبعدهاللسجينات
ل في السجن، ال يـُذآر ذلك في شهادة وإذا ولد طف. األطفال في مستشفى خارج السجن

  .الميالد
يتم توفير  مع أمهاتهم،  ببقاء األطفال الرضع في السجن فيهاسمحـُ ي سجون النساء التييف - 5

 فيها األطفال عندما ال ويبقىمؤهلين، الموظفين ال  من طاقم يشرف عليهاحضانة لألطفال
  .يكونون في رعاية أمهاتهم

دخاله السجن، وآلما اقتضى إ بعد  بأسرع ما يمكن بفحص آل سجينيقوم مسؤول طبي - 6
 بغية اآتشاف أي مرض  ويـُجرى هذا الفحص. إجراء مثل هذا الفحص بعد ذلكاألمر

 فصل المساجين ل، مث تجاههجسدي أو عقلي واتخاذ آافة التدابير الصحية الضرورية
ظة أية عيوب جسدية أو الذين يشتبه أنهم مصابون بأمراض سارية أو معدية، ومالح

  . الجسدية على العملتهتحديد قدرآذلك ، وه تعيق إعادة تأهيل في السجين قدعقلية
 توفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للسجناء، ًال عن المسؤول الطبي مسؤويكون - 7

، وجميع الذين يشتكون من  جميع السجناء المرضى يوميًاينبغي أن يقوم بفحصو
  . انتباهه بصورة خاصةثيرأي سجين يالمرض، و

 مدير السجن آلما اعتبر أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين  تبليغ المسؤول الطبيعلى - 8
تضررت أو قد تتضرر نتيجة الستمرار سجنه أو نتيجة ألية ظروف تتعلق قد ما 

 .بالسجن

 مدير السجن ما يلي، وإفادة بصورة منتظمة على  التفتيشعلى المسؤول الطبي - 9
  :بمالحظاته
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  إعداده وتقديمه؛طريقة آمية الغذاء ونوعيته و -أ 
 النظافة الصحية ونظافة السجن والسجناء؛ -ب 
  الصحية في السجن والتدفئة واإلضاءة والتهوية؛ مرافقال -ج 
  ؛همفراشلوازم مدى مالئمة ونظافة مالبس السجناء و -د 

وفير التةراقبم -هـ  ة رب ت ة البدني ية  ي اب الرياض جناء  واأللع االت  للس ي الح ف
  .التي ال يوجد فيها موظفون مدربون مسؤولون عن هذه األنشطة

 المسؤول الطبي بموجب هذه  ما يقدمه له مدير السجن أن يأخذ بعين االعتبارعلى - 10
يجب عليه  إذا آان يتفق مع التوصيات المقدمة،و تقارير ومشورة،  منالالئحة التنظيمية

إذا آانت هذه التوصيات خارج نطاق صالحياته أو أما .  هايتخذ فورًا إجراءات لتنفيذأن 
مشورة المسؤول َا على الفور يقدمه مع  تقريرُيِعد عليه أن يجب، اإذا آان ال يتفق معه

  .الطبي إلى سلطة أعلى

 

 

  11زء ــالج
  ابـقـب والعـأديـالت

 
القدر   المفروضةقيودالامة، على أال تتجاوز يجب الحفاظ على االنضباط والنظام بصر - 1

 في  وتنظيم حياتهم مع غيرهم من السجناءسالمة السجناءتأمين  لالالزم والضروري
  .السجن

  . صفة تأديبيةللقيام بمهام ذات أي سجين  السجنيجب أن ال يستخدم - 2
ألساليب لى نحو مناسب  ع فيما تقوم به من تطبيق السجون عائقًا أمام يكون هذا المعيارال - 3

جتماعية أو االمسؤوليات  الوأنشطة ه األناط بموجبـُتو.  في أوساط السجناءالحكم الذاتي
محددة بالسجناء المنظمين في مجموعات ألغراض التعامل معهم، الرياضية الثقافية أو ال

  . مسئولي السجنتحت إشرافويباشرونها 
  من السلطة اإلدارية المختصةعن  لما يصدر للقانون أو التالية دائمًا وفقًاتـُقرر المسائل - 4

  :لوائح تنظيمية
  تأديب؛ال  يستحق بالقواعدالسلوك الذي يشكل خرقًا للنظام أو إخالًال -أ 

  أنواع العقوبات ومدة العقوبة التي يمكن إيقاعها؛ -ب 
  .فرض هذه العقوبةل  أو المؤهلةالسلطة المخولة -ج 

 أبدًا عاقبـُتنظيمية، وال يالالئحة القانون أو ال  مثل هذاحكامأل وفقًاجين إال ال يعاقب أي س - 5
  . العمل الذي ارتكبه وعوقب عليه من قبل مرتين على نفسأي سجين



 
CPA/MEM/8 Jun 2003/02 

 

8 

زعم أنه ـُ يبعد إخطاره بالعمل المخالف للنظام أو للقواعد الذيال يعاقب أي سجين إال  - 6
 السلطة المختصة أن  علىويجب.  عن نفسهعاة للدفعد إعطائه الفرصة المناسبوب ،ارتكبه

  .تدرس المسألة دراسة مستفيضة
 .سمح للسجين تقديم دفاعه من خالل مترجم حيثما اقتضى األمر ذلك وآان عمليًاـُي - 7
حظر حظرًا تامًا العقوبة الجسدية والعقوبة بالسجن في زنزانة مظلمة وجميع العقوبات ـُت - 8

 تستحق التي قد تـُفرض على السجناء الرتكابهم أعمالانية أو المهينة إلنسلالقاسية أو ا
  .التأديب

الوجبات آميات  عقوبة تخفيضعقوبة السجن في مكان ضيق أو على السجين   تـُنفذال - 9
ما لم يقم المسؤول الطبي بفحص السجين وإعطاء شهادة مكتوبة أنه التي يتناولها الغذائية 

  .وبةذه العقه يستطيع تحمل
لسجين الجسدية أو ا على أية عقوبة أخرى قد تكون ضارة بصحة المعيارينطبق نفس  - 10

  .العقلية
ون عقوبات من هذا النوع، قّضلسجناء الذين ُيل  يوميةزيارةب ي القيامعلى المسؤول الطب - 11

يلها  إلغاء هذه العقوبة أو تبدويجب عليه إبالغ المسئول الرئيسي عن السجن إذا رأى أن
  . الجسدية أو العقلية السجينضروري ألسباب تتعلق بصحة

 

 
  12زء ــالج
  السـجـنـاء دـييـقـأدوات ت

 
، مثل األصفاد والسالسل والقيود الحديدية ومعاطف  السجناءستخدم أبدًا أدوات تقييدـُال ت - 1

وال . همديدية لتقييدستخدم السالسل أو القيود الحـُ ذلك، ال توعالوة على  .قبتهماالتكتيف لمع
  :ستخدم أدوات التقييد األخرى إال في الظروف التاليةـُت
آإجراء وقائي لمنع السجين من الهرب أثناء نقله، شريطة أن تفك هذه  -أ 

 القيود عندما يمثل السجين أمام قاٍض أو سلطة إدارية؛
  ألسباب طبية بتوجيه من المسؤول الطبي؛ -ب 
منع  في خرىاأللسيطرة ا، إذا فشلت أساليب بأمر من مدير السجن -ج 

وفي .  اء آخرين أو اإلضرار بالممتلكاتيذ إواء نفسه أيذالسجين من إ
 السجن المسؤول المسئول الرئيسي عنهذه الحاالت يجب أن يستشير 

  .الطبي فورًا وأن يبلغ السلطة اإلدارية األعلى
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يجب التي   السجناءاستخدام أدوات تقييدليب ا أنماط وأسة للسجون المرآزياإلدارةحدد ت - 2
 لتحقيق الغرض المنشود من  بالضبطتتجاوز الوقت الالزم رات زمنيةتلف عدم استخدامها

  .استخدامها
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  13زء ــالج
  مـاواهـكـقي شـناء وتلـجـات للسـومـلـديم المعـتق

 
لتنظيمية التي تنظم قدم لكل سجين عند إدخاله السجن معلومات مكتوبة عن القواعد اـُت - 1

عن ، و التأديب ومراعاة النظام في السجناتضيتقمعن التعامل مع السجناء من فئته، و
جميع المسائل عن شكاوى، والاألساليب المسموح بها للحصول على معلومات وتقديم 

 من تكييف نفسه مع ه آذلكنياألخرى الضرورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته، ولتمك
  .في السجنالحياة 

  .إذا آان أميًا السجين بالمعلومات السالفة الذآر شفويًايـُبلغ  - 2
آل يوم من أيام األسبوع الفرصة ليتقدم بطلبات أو شكاوى لمدير في تاح لكل سجين ُت - 3

  .السجن أو المسؤول المخول بتمثيله
 أثناء قيامه بعملية شكاوى إلى مفتش السجنالطلبات أو ال تقديم  للسجين إمكانيةتاحُت - 4

 أي مسؤول تفتيش آخر بدون وجود  مع الفرصة ليتحدث مع المفتش أو لهتاحُتو. التفتيش
  .خريناآلالمسئول الرئيسي عن السجن أو موظفي السجن 

 بالشكل المناسب ودون رقابة على محتواها سمح لكل سجين أن يتقدم بطلب أو شكوىـُي - 5
سلطة أخرى مناسبة من خالل إلى أو السلطة القضائية أو  اإلدارة المرآزية للسجونإلى 

 .القنوات الموافق عليها
 بسرعة والرد عليه دون أي تأخير ال مبرر له، إال إذا شكوىيتم التعامل مع آل طلب أو  - 6

  . أو ال أساس لهخال من المضمون لشكوى الطلب أو ا من الواضح أنآان

 
 

  14زء ــالج
  نـريـع اآلخـمصال ـ واالتصـلاـوالت

 
 السمعة الحسنة ي، االتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوالزمسمح للسجناء، تحت اإلشراف الـُي - 1

  .يارات منهم الزبالتقاسعلى فترات منتظمة، عن طريق المراسلة و

 وبالعاملين في  الدولة التي ينتمون إليهابدبلوماسييالتصال انب اجاأللسجناء  ليـُسمح - 2
  .للقيام بذلكمعقولة ال التسهيالت لهم وتـُوفر، لدولةقنصلية تلك ا

 االتصال لسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في العراقيـُسمح ل - 3
 الالجئين آما يـُسمح للسجناء . بدبلوماسيي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في العراق

 بالمندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى لك آذالتصالا دولة  أيإلىغير المنتمين أو 
  .أية سلطة وطنية أو دولية مهمتها حماية هؤالء األشخاصبمندوب رعاية مصالحهم أو 



 
CPA/MEM/8 Jun 2003/02 

 

11 

 إلى يـُسمح لهم االستماعسمح للسجناء قراءة المطبوعات التي ال تشكل خطرًا أمنيًا، وـُي - 4
  . وتسيطر عليها بها إدارة السجنز التي تسمح لهما التلف مشاهدة برامجأجهزة الراديو أو

 في مواعيد دخول السجن ةحمر الدوليأللجنة الصليب ال يـُسمح ألعضاء البعثات الرسمية - 5
 في تفقد الترتيبات الصحيةلهم آذلك سمح ـُوي.  ذلك اللجنة آلما طلبت،يتفق عليها الطرفان

المحتجزين على  ومقابلة جميع ظروف المعيشة وترتيبات النظافة الصحية والسجن
 هالمحتجز ونقل رسائل منالشخص تسجيل المعلومات المتعلقة بب  لهمسمحـُآما ي. انفراد

  . سلطات السجن قبلرقابة معقولة منتحت ه وبالعكس تإلى أسر
 

 
  15زء ــالج
  بـتـالك

 
 آافيًا هذه المكتبة عددًاأن تضم يجب يجب أن يضم آل سجن مكتبة الستخدام جميع فئات المساجين، و 

  . من هذه المكتبة بشكل آامللتسلية وللثقافة، ويجب تشجيع السجناء على االستفادةلكتب ال من
 
 

  16زء ــالج
  نـديـال

 
  أو إقرار من السجناء المنتمين إلى نفس الدين، يتم تعيينيًاإذا آان السجن يضم عددًا آاف - 1

إذا هذا التعيين على أساس التفرغ يكون و.  يتولى القيام بمهام متصلة بالدين مؤهلشخص
 . آان عدد السجناء يبرر ذلك وآانت الظروف تسمح به

ذي ي      شخصلهذا ا سمح ل ـُي - 2 رة          ـُعين أو ي   ـُ المؤهل، ال ه بموجب الفق ى تعيين ة   1وافق عل ، إقام
لوات ال ة والص اعمنتظم ي ب االجتم راد ف ى انف ه عل ى دين ين إل جناء المنتم ات األالس وق
  .تقديم الموعظة الدينية لهم وزيارتهم لغرض مناسبةال

 ألي سجين يجوز إال أنه. ة مؤهلشخصية دينيةأي بتصال لال  طلب أي سجينرفضال ُي - 3
م احترا، ويكون على سلطات السجن عندئذ ية دين شخصيةزيارة أياستقبال أن يرفض 

  . احترامًا آامًال السجينموقف
لبية احتياجات حياته الدينية من خالل حضوره تبقدر ما هو عملي،  سمح لكل سجينـُي - 4

دينية عن شعائر وتعاليم الطائفة الدينية الكتب ال حيازة تقام في السجن أو  التيصلواتال
  .التي ينتمي إليها
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  17زء ــالج

  اءـجنـات السـكـمتلـاظ بمـفـاالحت
 
 للسجين،ألخرى العائدة جميع األموال واألشياء الثمينة والمالبس والممتلكات الشخصية ا - 1

 لدى إدخال منآ مكان في  ُتودعالتي ال تسمح له اللوائح التنظيمية للسجن االحتفاظ بها،
 ترتيبات إلبقائها في تـُتخذها السجين، و عليهذه الممتلكات يوقعب قائمة وُتعد. السجين السجن

  .حالة جيدة
مح له ـُاستثناء األموال التي س به إليهلدى إطالق سراح السجين، تعاد جميع ممتلكات - 2

مح له بإرسالها خارج السجن أو أية مالبس تبين أن من ـُبإنفاقها أو الممتلكات التي س
صاًال باستالم األشياء واألموال التي يويوقع السجين إ. الضروري إتالفها ألسباب صحية

  .أعيدت إليه
  .اءلسجن ألحد االسجن من الخارجعامل بنفس الطريقة أية أموال أو أشياء يتلقاها ـُتو - 3
آيفية  المسؤول الطبي يقرر، ية لدى دخوله السجندوأو أرًا قيإذا أحضر أي سجين عقا - 4

  .استخدامها
 
 

  18زء ــالج
  .ل، إلخـقـرض أو النـاة أو المـوفـار بالـطـاإلخ

 
قله إلى مرفق  ن في حالةفي حالة وفاة سجين أو إصابته بمرض خطير أو إصابة خطيرة أو - 1

إذا آان السجين متزوجًا، ، زوجةالإخطار ب السجن فورًا مديرلعالج األمراض العقلية، يقوم 
  .ر أي شخص آخر حدده السجين مسبقًااخطإأو أقرب أقربائه، وعلى أي حال، يتعين عليه 

وفي حالة إصابة . بوفاة أي قريب له أو إصابته بمرض خطيرفورًا ر السجين اخطتم إي - 2
 السماح له بزيارة قريبه إما تحت غيأحد أقرباء السجين األقربين بمرض خطير، ينب

  . بذلك آلما سمحت الظروف،الحراسة أو بمفرده
 .من حق آل سجين أن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن آخر - 3
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  19زء ــالج
  اءـنـجـل السـنق

 
 في أدنى  ألنظار الجمهوره، يجب أن يكون تعرضهمعند نقل السجناء إلى سجن ما أو من - 1

أي بحد ممكن، ويجب اتخاذ الضمانات المناسبة لحمايتهم من اإلهانة والفضول والتشهير 
 .شكل آان

 آما يـُحظر نقلهمحظر نقل السجناء في عربات غير مزودة بتهوية أو إضاءة آافيتين، ـُي - 2
  . لهبأية وسيلة قد تعرضهم لعناء جسدي ال داعي

  .وفر لهم جميعًا ظروف متساويةـُيتم نقل السجناء على نفقة اإلدارة، وت - 3
 
 

  20زء ــالج
  نـجـو السـفـوظـم

 
 ، بعناية من جميع الفئات واختيارهم اختيار موظفي السجن سالمةتعمل إدارة السجن على - 1

تهم اسانيتهم وقدرة سليمة تتوقف على نزاهة هؤالء الموظفين وإنبصورألن إدارة السجن 
 . العمل طبيعةالمهنية وانسجام شخصياتهم مع

 موظفي السجن والجمهور بأن هذا العمل عمل تذآيرتعمل إدارة السجن باستمرار على  - 2
 على إدراآهم لذلك،  من أجل المحافظةتعمل باستمرارآما اجتماعي ذو أهمية آبيرة، 

  .ر وموظفي السجن بذلك إلعالم الجمهووسائل المناسبةالتستخدم جميع و
 هم لهذا العمل، ن موظفو السجن على أساس تفرغعّيلتحقيق الغايات السالفة الذآر، ُي - 3

موظفين في نظام الخدمة المدنية ال ويكون لهم وضع ،هم مسئولي سجون محترفينتبصف
  .دنية بحسن السلوك والكفاءة واللياقة الب بالتزامهم رهنًا فقط،األمن الوظيفيلهم وفر وي

يتميزون بمستوى  مستوى مناسب من التعليم و حاصلين علىيكون هؤالء الموظفين - 4
  .الذآاءمناسب من 

 . العملأن يبدأواقبل  دورات تدريبية على مهامهم العامة والمحددة  الموظفينهؤالءتـُعقد ل - 5
 عليهم جميعًا القيامو،  قدوة حسنة للسجناءوايكونل بالسلوك السليميلتزم الموظفون دائمًا  - 6

  .بمهامهم على نحو يترك أثرًا جيدًا في نفوس السجناء لنيل احترامهم
مه من حيث شخصيته وقدرته اإلدارية ايكون مدير السجن مؤهًال تأهيًال مناسبًا للقيام بمه - 7

  .التدريب والخبرة المناسبينحصوله على و
في هذا المنصب عين ـُهامه الرسمية وال ي وقته لم المسئول الرئيسي عن السجن آليكرس - 8

  .على أساس غير متفرغ
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أن يزور آل سجن منها على سجن مسئوًال عن سجنين أو أآثر، يجب العندما يكون مدير  - 9
  .آل سجن من هذه السجونمسئولية مسئول مقيم  يتولىيتعين أن و. فترات تتكرر بانتظام

ظم موظفي السجن اآلخرين قادرين على تكلم لغة يجب أن يكون مدير السجن ونائبه ومع - 10
  .يفهمها العدد األآبر منهمالتي لغة الالعدد األآبر من السجناء أو 

  .ي حيثما آان ذلك ضروريًاشفه مترجم  بخدماتتتم االستعانة - 11
 االستعانة بخدمات مسئول طبي  عدد السجناء فيهاي يقتضيتلافي السجون الكبيرة  - 12

د أو أآثر، يجب أن يكون واحد منهم على األقل مقيمًا في مباني السجن أو متفرغ واح
  .بجواره مباشرة

قيم في ي ويتعين أن  إلى السجنفي السجون األخرى، يقوم المسئول الطبي بزيارة يومية - 13
 في  لتقديم خدماتهكنه من التوجه إلى السجن دون تأخيرـَمـُ ي من السجنمكان قريب

  .حاالت الطوارئ
 السجن المخصص قسملرجال والنساء، يجب أن يكون افي السجون التي يـُحتجز فيها  - 14

  . في عهدتهاقسمتكون جميع مفاتيح ذلك الو موظفة مسئولة،للنساء تحت سلطة 
لسجن المخصص للنساء ما لم ا قسم موظفًا في السجن دخول يعمل رجلسمح ألي ـُال ي - 15

 . ذلك القسم من السجنبموظفة تعمل فييكن مصحوبًا 
إال . اللواتي يعملن في السجنموظفات عليهن إال الشراف اإلال يتولى رعاية السجينات و - 16

أداء وظائفهم بال سيما األطباء والمعلمين، وموظفين، الرجال الأن هذا ال يحول دون قيام 
  . السجون المخصصة للنساءقسام أ في أو النساءالمهنية في سجون

يستخدم موظفو السجون القوة في تعاملهم مع السجناء إال للدفاع عن النفس أو في ال  - 17
 إيجابية أو  في حالة استخدام السجين لجسده بصورة الهرب، أو السجناءحاالت محاولة

 الموظفين الذينويجب على .  يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية ما أمر لمقاومةسلبية
أآثر مما يلزم منها الحتواء حادث ما،   االمتناع عن استخدام القوةم استخدا يلجأون إلىقد
  .بتقديم تقرير عن الحادث إلى مدير السجنالقيام فورًا   عليهم يجبآما

 السجناء السيطرة تمامًا علىيتلقى مسئولو السجن تدريبًا جسديًا خاصًا لتمكينهم من  - 18
  .العدوانيين

ليح   - 19 دم تس ي ع وظفيينبغ جناء  الم رًا بالس ًا مباش ون احتكاآ ذين يحتك م  ن ال ار أدائه ي إط  ف
م      ي زوت آما ينبغي عدم  .  إال في ظل ظروف خاصة     لمهامهم ا ل د موظفي السجن بالسالح م

  .يكونوا قد ُدرّبوا على استخدامه

 
 

  21زء ــالج
  شـتيـفـات التـيـملـع
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 مؤهلون لديهم خبرة، تعينهم تشون دوري منتظم على السجون وخدماتها يقوم به مفشيفتت ـُجرىي 

 وفقًا في التأآد من أن هذه السجون تـُدار ينشتفمالوعلى وجه الخصوص تتمثل مهمة هؤالء . سلطة ذات والية
  .للقوانين واللوائح السارية المفعول بغية تحقيق أهداف الخدمات الجنائية واإلصالحية

 
 

  ةـاصـات خـئـق على فـطبـر تنـاييـعـم
 

 ن صـدرت ضـدهم أحـكـام ـناء الذيـجـالس – )أ(
 

  22زء ــالج
  اءـجنـف السـيـصنـت

 
آتشاف وعالج األمراض أو العلل اللسجون في ا الخدمات الطبية يسعى العاملون لتوفير - 1

الجسدية أو العقلية التي قد تعوق إعادة تأهيل السجين، ويوفرون للسجناء جميع الخدمات 
  . تحقيق هذه الغاية من أجلسية الالزمةالطبية والجراحية والنف

 وهذا يستدعي  السجناء وفقًا لما تتطلبه حالة آل واحد منهم،تقتضي هذه المبادئ معالجة - 2
لذلك من المستحسن توزيع يكون و. نظامًا مرنًا لتصنيف السجناء إلى مجموعات

  .مجموعة مناسبًا لمعالجة آل  يكون آل منها في سجون منفصلة السجناءمجموعات
 

 

  23الجــزء 

 مـعـامـلـة السـجـناء 

الهدف من معاملة األشخاص الذين ُيقّضون أحكامَا بالسجن أو يخضعون لترتيبات مماثلة  - 1
هو ترسيخ اإلرادة فيهم ليعيشوا حياة تقوم على االمتثال لحكم القانون واالعتماد على 

قدر الذي يسمح به طول مدة بقائهم النفس بعد إطالق سراحهم، وإعدادهم للقيام بذلك بال
ويتم التعامل مع السجناء على نحو يشجعهم على الشعور باحترام الذات . في السجن

 . وعلى تنمية شعورهم بالمسؤولية
تستخدم جميع الوسائل المناسبة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق هذه الغايات، بما في ذلك  - 2

ني والتدريب وتقديم المشورة فيما يتعلق بالعمل الرعاية الدينية والتعليم والتوجيه المه
ويـُراعى استخدام هذه الوسائل وفقًا لالحتياجات الفردية لكل سجين، مع . والتوظيف
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األخذ بعين االعتبار تاريخه االجتماعي والجنائي، وقدراته البدنية والعقلية واستعداده 
 .  سراحهالشخصي، ومدة سجنه والفرص التي قد تـُتاح له بعد إطالق

يتلقى مدير السجن عن آل سجين محكوم عليه بالسجن لمدة ما تقارير آاملة عن جميع  - 3
وتـُرسل له تلك التقارير بأسرع ما يمكن بعد . المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة

وتتضمن هذه التقارير دائمًا تقريرًا عن الحالة الصحية .  إدخال السجين إلى السجن
 . للسجين يقوم بإعداده مسؤول طبي يكون، إذا أمكن، مؤهًال في الطب النفسيوالعقلية 

تـُحفظ التقارير والوثائق األخرى ذات الصلة في ملف خاص بالسجين يـُضاف إليه  - 4
باستمرار آل ما يستجد عن السجين، ويـُصنف على نحو يمّكن الموظفين المسؤولين من 

 . الرجوع إليه آلما اقتضت الحاجة ذلك
 

 24الجـــزء 

 تـصنـيـف السـجنـاء وتحـديد المعـاملـة الشخـصيـة لكل منـهم 

 : يهدف التصنيف إلى ما يلي - 1
فصل بقية السجناء عن األشخاص الذين يـُرجح، بحكم سجلهم الجنائي أو  -أ 

سوء ُخلقهم، أن يكون لهم تأثير سيئ على السجناء اآلخرين أو أن يشكلوا 
  أو على اآلخرين؛ خطرًا على أنفسهم

تقسيم السجناء إلى مجموعات لتيسير التعامل معهم بهدف إعادة تأهيلهم  -ب 
 . اجتماعيًا

ُتـستخدم سجون منفصلة أو أقسام منفصلة فيها على قدر اإلمكان للتعامل مع الفئات  - 2
 . المختلفة من السجناء

 

 25الجـــزء 

 االمـتـيـازات 

زات المتاحة للسجناء واألساليب المناسبة للتعامل مع فئاتهم المختلفة تحدد في آل سجن نظم االمتيا 
بغية تشجيع السلوك الحسن وتنمية الشعور بالمسؤولية وتأمين اهتمام السجناء وتعاونهم مع موظفي السجن 

 . في التعامل معهم
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  26الجـــزء 

 عـمـل السـجنـاء 

 .يجب أال يكون العمل في السجن ذا طابع مؤلم - 1
يجوز أن ُيطلب من جميع السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أن يقوموا بعمل  - 2

 . ما، رهنًا بلياقتهم البدنية والعقلية التي يقررها المسؤول الطبي
ُيوّفر للسجناء قدر آاف من العمل المفيد الذي يكفل لهم فرصة العمل الفعلي طيلة يوم  - 3

 . عمل عادي
ر للسجناء عمًال يحافظ، قدر اإلمكان، على قدرتهم على آسب ّ يـُوفـيكون العمل الذي - 4

 . عيش شريف بعد إطالق سراحهم، أو يزيد من هذه القدرة
في حالة استخدام السجناء لتأدية عمل ال يخضع لسيطرة إدارة السجن، يؤدي السجناء  - 5

خاص المستفيدين وتتلقى إدارة السجن من األش. عملهم دائمًا تحت إشراف موظفي السجن
من عمل السجناء األجور العادية الكاملة عن العمل الذي ُيؤدونه، إال إذا آان هذا العمل 

 . ويؤخذ في الحسبان اإلنتاج اليومي للسجناء. يـُؤدى لصالح جهات حكومية أخرى
تراعي السجون أيضًا اإلجراءات الوقائية المحددة في القانون العراقي المنظم للعمالة  - 6

 . ظروف العمل من أجل حماية سالمة العمال وصحتهمو
يـُحدد الحد األقصى لساعات عمل السجناء اليومية واألسبوعية وفقًا للقانون العراقي  - 7

 . المنظم للعمالة وظروف العمل
 ساعات العمل، المحددة وفقًا للقانون العراقي المذآور أعاله، يومًا للراحة آل أسبوع يحتت - 8

ًا آافيًا للنشاط الثقافي واألنشطة األخرى الالزمة لمعالجة السجناء وإعادة وتترك وقت
 . تأهيلهم

 . يوضع نظام يتم بموجبه دفع المكافآت المنصفة للسجناء نظير العمل الذي يقومون به - 9
يـُسمح للسجناء بموجب هذا النظام إنفاق جزء على األقل من إيراداتهم على أشياء  - 10

 . تخدامهم، وإرسال جزء منها إلى أسرهممصرح بها الس
آما ينبغي أن ينص النظام أيضًا على قيام اإلدارة بتجنيب جزء من إيرادات السجين  - 11

 . تكون بمثابة مدخرات ُتسّلم له لدى اإلفراج عنه

 
 

 27الجـــزء 

 النشـاط الثـقـافي والتـرفيـهي للسـجنـاء 
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ميع السجناء القادرين على االستفادة من التعليم، بما في تـُتخذ التدابير الالزمة لتعليم ج - 1
ويكون التعليم إلزاميًا للسجناء األميين والشباب، وتعيره . ذلك تقديم الدروس الدينية لهم
 . إدارة السجن اهتمامًا خاصًا

يـُدمج، قدر اإلمكان، تعليم السجناء في النظام التعليمي بغية تمكين السجناء من مواصلة  - 2
 . عليمهم بدون صعوبة بعد إطالق سراحهمت

ُتوفَّر األنشطة الترفيهية والثقافية في جميع السجون من أجل صحة السجناء العقلية  - 3
 . والبدنية

 
 

  28الجــزء 

 العـالقـات االجـتـماعيـة ورعـايـة السجـناء بعـد اإلفـراج عنـهم 

ين السجين وأسرته بغية الحفاظ عليها يتم إيالء االهتمام الخاص بالعالقات القائمة ب - 1
 .وتحسينها ألنها مفيدة للطرفين

فترة السجن التي صدر  يـُؤخذ بعين االعتبار مستقبل السجين بعد اإلفراج عنه منذ بداية - 2
 حكم عليه، ويتم تشجيعه ومساعدته على إقامة عالقات مع أشخاص أو وآاالت خارج بها

 . ات ألنها تخدم مصالح أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيًاالسجن أو الحفاظ على تلك العالق
تضمن، قدر اإلمكان والضرورة، الجهات واإلدارات الحكومية أو غير الحكومية التي  - 3

تساعد السجناء على االندماج من جديد في المجتمع بعد اإلفراج عنهم، تزويد السجناء 
آن اإلقامة والعمل المناسبة، والمالبس بالوثائق وأوراق التعريف المناسبة، وتوفر لهم أما

المناسبة والكافية المتماشية مع ظروف الطقس والموسم، وآذلك السبل الكافية لتمكينهم 
من الوصول إلى األماآن التي يقصدونها وإعالة أنفسهم في الفترة التي تلي اإلفراج عنهم 

 . مباشرة
 الضروري بالسجن والسجناء ويتم ُتـتاح لمندوبي هذه الوآاالت جميع سبل االتصال - 4

 . التشاور معهم حول مستقبل السجين منذ بداية فترة سجنه
من المستحسن أن تكون أنشطة هذه الوآاالت مرآزية أو منسقة إلى أقصى حد ممكن  - 5

 . لضمان االستفادة من خدماتها وجهودها على أفضل وجه
 
 

 ًا  السجـنـاء المجـانيـن والمخـتـلين عقـليـ–) ب(
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  29الجــزء 

 الرعـايـة الطبـيـة العقـلية 

ال يحتجز في السجون األشخاص الذين يتبين للمسئولين أنهم قد فقدوا قواهم العقلية،  - 1
 . وتتخذ اإلجراءات لنقلهم إلى مستشفيات لألمراض العقلية في أسرع وقت ممكن

 أو حاالت عقلية غير يخضع للمراقبة األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أخرى - 2
 . طبيعية، ويـُعالجون في سجون خاصة تديرها جهات طبية

 . يوضع هؤالء السجناء تحت إشراف مسؤول طبي أثناء وجودهم في السجن - 3
م الخدمات الطبية أو خدمات الطب النفسي المتاحة في السجون لجميع السجناء الذين ّتـَُقـد - 4

 . هم بحاجة إليها
 
 

 ناء المـوقـوفون أو المحـتجـزون انتـظارًا للمـحـاآمة  السجـ–) ج(

  30الجــزء 

 السجـناء الذيـن لم يقـدمـوا للمـحـاآـمة 

األشخاص الموقوفون أو المحتجزون في مراآز الشرطة أو في السجون نتيجة اتهامهم  - 1
، يـُشار بارتكاب أعمال جنائية، ولكنهم لم يقدموا بعد للمحاآمة ولم تصدر ضدهم أحكام 

 ". سجناء لم يقدموا للمحاآمة"إليهم فيما بعد في هذه القواعد بعبارة 
 . يـُفترض أن السجناء الذين لم يدانوا بعد أبرياء، ويـُعاملوا على هذا األساس - 2
يستفيد هؤالء السجناء من نظام خاص يرد وصفًا لشروطه األساسية فقط في القواعد  - 3

ظام القواعد القانونية المنصوص عليها لحماية حرية الفرد وال وال يمس هذا الن. التالية
 . يفرض إجراءات تجب مراعاتها بالنسبة للسجناء الذين لم يقدموا للمحاآمة بعد

 . يتم الفصل بين السجناء الذين لم يقدموا للمحاآمة بعد والسجناء المدانين - 4
للمحاآمة بعد والسجناء البالغين، يتم الفصل بين السجناء القـُصر الذين لم يقدموا  - 5

 . ويـُحتجزون في سجون منفصلة حيثما أمكن
ينام آل سجين لم يقدم للمحاآمة بعد بمفرده في غرفة منفصلة عن غرف السجناء  - 6

 . اآلخرين
يجوز للسجناء الذين لم يقدموا للمحاآمة بعد أن يطلبوا شراء طعامهم من خارج السجن  - 7

إذا رغبوا في ذلك، ويتم ذلك من خالل إدارة السجن أو من خالل على نفقتهم الخاصة 
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. أسرهم أو أصدقائهم في إطار الحدود المتماشية مع المحافظة على النظام في السجن
 . وإال، يكون على إدارة السجن توفير الطعام لهم

ظيفة يـُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد ارتداء مالبسه الشخصية إذا آانت ن - 8
 .ومناسبة

إذا ارتدى السجين الذي لم يـُقدم للمحاآمة بعد مالبس السجن، يجب أن تكون هذه  - 9
 .المالبس مختلفة عن مالبس السجناء المدانين

فإذا اختار هذا . ُتتاح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد فرصة العمل، ولكنه ال ُيجبر عليه - 10
 . على عملهالسجين أن يعمل، يـُدفع له أجر 

يـُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد أن يشتري على نفقته الخاصة أو على نفقة  - 11
طرف آخر الكتب والصحف وأدوات الكتابة وأدوات أخرى يشغل بها وقته تتماشى مع 

 . إقامة العدالة ومع األمن والنظام في السجن
ستقبال طبيبه الخاص أو طبيب أسنانه وتلقي يـُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد با - 12

العالج من أي منهما في حالة وجود سبب معقول يبرر طلبه، وامتالآه القدرة على دفع 
 . أية تكاليف تترتب على ذلك

يـُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد أن يخبر أسرته فورًا بنبأ احتجازه، وتـُوفر له  - 13
ة لالتصال بأسرته وأصدقائه، ويـُسمح لهم بزيارته، رهنا بما جميع التسهيالت المعقول

تلزم مراعاته من قيود وإشراف من أجل إقامة العدالة والحفاظ على األمن والنظام في 
 . السجن

يـُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاآمة بعد أن يطلب مساعدة قانونية مجانية حيثما آانت  - 14
ويـُسمح له . له هذه المساعدة ألغراض الدفاع عن نفسههذه المساعدة متوفرة، وتوفر 

بتلقي زيارات من محاميه بغرض اإلعداد للدفاع عنه، وإعداد تعليمات سرية لغرض 
ولهذه األغراض، تـُوفر للسجين أدوات الكتابة إذا رغب في . الدفاع وتسليمها للمحامي

ى مسؤول من جهاز ويجوز أن تتم المقابالت بين السجين ومحاميه على مرأ. ذلك
الشرطة أو من السجن شريطة أن يتعذر على أي منهما سماع الحديث الذي يدور بين 

 . السجين ومحاميه
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  السجـناء المـدنيـون –) د(

 31الجــزء 

 السجـنـاء المـديـنـون 

ال يخضع األشخاص الذين يسجنون بسبب الـَدْين لقيود أآبر أو أشد مما هو ضروري لضمان  
وال تكون معاملتهم أقل من معاملة السجناء الذين لم يقدموا للمحاآمة بعد، باستثناء إمكانية . مة والنظامالسال

 . إجبارهم على العمل
 
 

 32 زءــالج
 الـدخـول حيـز التـنـفيـذ 

 
  .  عليهاتوقيعال المفعول اعتبارًا من تاريخ ةصبح ساريتذ وينفت حيز الالمذآرةدخل هذا ت
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 ،بول بريمير. لإ
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