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   (FNPs)الحقوق اإلنسانیة األساسیة للسجناء األجانب 
 

 
 

معلومات  
 

1. ، أو الحق في تلقي معلومات بلغة یفھمھا الشخص المعني عن حقوقھ وعن كیفیة االستفادة من ھذه الحقوق لحظة توقیفھ وعند بدء احتجازه أو سجنھ 
بصورة سریعة عقب بدء االحتجاز أو السجن؛   
(UN Principles 13-14, CoE Police 55)  

 

2.   الحق في االطالع على أسباب التوقیف وعن التھم المنسوبة إلیھ بلغة یكون السجین قادرا على فھمھا؛ 
(ICCPR 14.3, UN Principles 10, EU2012 6)                                                      

3.   الحق في إعالم شخص یختاره باالحتجاز؛ 
(UN Principle 16.1, CoE FNP 15.2, CoE Police 57, EU2012 4.2 c)  

 

4.                                                            الحق في الحصول على معلومات عن قواعد السجن وعن حقوق السجناء وواجباتھم بلغة یكون السجین قادرا على فھمھا؛ 
(UN Rec 4, SMR 54-55, EPR 30.1, CoE FNP 15.1)  

 

5.                                                     الحق في االطالع على االستحقاقات القنصلیة بغیة االتصال بالسلطات القنصلیة وتلقي زیارات ومساعدات قنصلیة؛  
(UN Rec 4, SMR 54-55, EPR 30.1, CoE FNP 15.1)  

 

6.   د األصلي؛الحق في االطالع على إمكانیات النقل إلى البل 
(EPR 37.5, CoE FNP 15.3, CoE Transfer 4.1, EU909JHA 6.4)  

 
 

محاكمة عادلة   
 

7. ً الحق في انتصاف فعلي وفي محاكمة عادلة.   ؛ كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئاً إلى أن تثبت إدانتھ قانونا  
(ICCPR 14, UDHR10-11.1, ECHR 6, EU Charter 46-47)  

 

8. المساعدة القانونیة أو الدفاع في اإلجراءات الجنائیة؛الحق في الحصول على    
(ICCPR 14.3 d, SMR 61, UN Principles 17-18, EPR 23, CoE FNP 21)  

 

9. الحق في الحصول على مساعدة مجانیة من قبل مترجم شفوي حین ال یكون السجین قادرا على فھم أو الحدیث باللغة المستخدمة في المحكمة؛   
(ICCPR 14.3 f, UN Principles 14, UN Res (c))     

 

الحق في التمتع بالمساواة أمام المحكمة وفي أن ُیحاكم بال تأخیر ال مبرر لھ؛ .10  
(ICCPR 14.3 f, UN Principles 14, UN Res (c))  

 

ة العدالة؛ الحق في إطالق سراحھ في فترة انتظار المحاكمة، ما لم تقرر سلطة قضائیة أو سلطة أخرى خالف ذلك لمصلحة إدار .11  
(UN Principle 39, CoE FNP 5)  

 

ھ فیھم؛الحق في أن ُیؤخذ في االعتبار في ما یعني مجموعة العقوبات والتدابیر التي ال تشمل االحتجاز على غرار المعمول بھ مع غیره من المشتب .12  
(UN Rec 2, UN Res (d), CoE FNP 4, 14.1)  

 

الحق في عدم التعرض لعقوبات حبس أكثر شدة أو لظروف سجن أكثر رداءة بسبب جنسیتھ األجنبیة؛  .13  
(UN Res (b))  

 

الحق في أن یكون مؤھال ألن یؤخذ في االعتبار بشكل كامل في ما یعني اإلفراج المبكر؛ .14  
(CoE FNP 6)  

 
 

المعاملة   
 

المتأصلة في اإلنسان؛الحق في أن ُیعاَمل بإنسانیة واحترام للكرامة  .15  
(ICCPR 10.1, UDHR 5, SMR 1, CAT 1-2, UN Basic Principles 1, ECHR 3, EU Charter 4, EPR 1)  

 

؛الحق في التمتع بالحمایة من التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة أو المھینة أو العقاب .16  
 (ICCPR 7, UDHR 5, CAT 7, ECHR 3, EU Charter 4)  

 
 

  ُیعاَمل بشكل یأخذ في االعتبار الحاالت الخاصة واالحتیاجات الفردیة للسجناء األجانب؛الحق في أن  .17
(CoE FNP 3)  

 

الحق في عدم التعرض لتمییز ضده (بما في ذلك التمییز بسبب أصلھ الوطني ولغتھ) وفي الحصول على حمایة حقیقیة ضد التمییز؛ .18  
(ICCPR 26, UDHR 7, SMR 2, UN Principles 5, UN Basic Principle 2, EU Charter 21-22, EPR 13, CoE FNP 7)  

 

الحق في الحصول على ذات برامج العالج والرعایة الصحیة الموفرة لسجناء آخرین؛ .19  
(EU Charter 35, CoE FNP 31)  

 

الحق في حریة الفكر والوجدان والدین وحریة التعبیر عن ھذا بالتعبد وااللتزام؛ .20  
(ICCPR 18.1, UDHR 18, SMR 65-66, UN Basic Principles 3, UN Rec 3, EU Charter 10.1, EPR 29, CoE FNP 30)  
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یأخذ الحق في ارتداء مالبس وفي الحفاظ على النظافة الشخصیة بصورة ال تسيء إلى المشاعر الثقافیة أو الدینیة للسجین وفي الحصول على طعام  .21
بعین االعتبار المتطلبات الثقافیة والدینیة؛  

(UN Rec 4, CoE FNP 18,19)  
 

الحق في عدم التعرض لتدخل غیر مشروع في حیاتھ الخاصة أو في حیاتھ األسریة أو مراسالتھ وفي التواصل (أیضاً عبر زیارات) مع أسرتھ  .22
وأصدقائھ بصورة منتظمة؛  

(ICCPR 17, UDHR 12, SMR 58, UN Rec 5, EU Charter 7, EPR 24, CoE FNP 22)  
 

ُتوفر لھ في السجن خدمات الترجمة الشفویة والتحریریة وإمكانیة تعلم لغة من أجل تیسیر التواصل؛  الحق في أن .23  
(SMR 61.2, EPR 38.3, CoE FNP 8, 29.1)  

 

الحق في الحصول على نفس فرص التعلیم والعمل والتدریب المھني التي یتمتع بھا السجناء الوطنیون؛  .24  
(UN Rec 1, SMR 4.2, 71, EPR 26, 28, CoE FNP 27.1, 29)  

 

ن الحق في تقدیم طلب أو شكوى إلى اإلدارة المركزیة للسجن أو إلى السلطات القضائیة أو إلى سلطات مختصة أخرى عبر القنوات المعتمدة بدو .25
التعرض لرقابة؛  

 (SMR 56, UN Rec 4, EPR 70)  
 

 

التوطین   
 

التأھیل االجتماعي تحضیرا للعودة للحیاة في المجتمع بعد اإلفراج؛الحق في الحصول على معاملة ترمي إلى اإلصالح وإعادة  .26  
(ICCPR 10.3, SMR 4, EPR 6, 107, CoE FNP 9, 29.2, 35)  

 

الحق في أن ُیحاطوا علما في أسرع وقت ممكن بوضعھم القانوني وموقفھم بعد اإلفراج عنھم؛  .27  
(CoE FNP 35.2 a)  

 

عادة ("اإلعادة القسریة") أو التسلیم إلى بلد یوجد فیھ خطر جدي في أن یتعرض الشخص لعقوبة اإلعدام أو الحق في التمتع بالحمایة من الطرد، اإل .28
(UDHR 14, CAT 3, EU Charter 19.2)التعذیب أو غیرھا من ضروب المعاملة الالإنسانیة أو المھینة أو العقاب.    

 

بعین االعتبار في قرار نقلھ إلى بلد آخر؛الحق في أن یؤخذ قبول السجین وإعادة اندماجھ اجتماعیا  .29  
 (UN Transfer 1, CoE Transfer 4, CoE FNP 10)  

 

الحق في إقامة عالقات مع وكاالت خارجیة لتلقي مساعدة ودعم مع إعادة التوطین بعد اإلفراج.  .30  
  (SMR 107-108, 81, EPR 107, CoE FNP 37, CoE Probation 64)  

 
 
 

األمم المتحدة   
 

• (UDHR)لحقوق اإلنسان	اإلعالن العالمي   
•   (ICCPR)المدنیة والسیاسیة العھد الدولي الخاص بالحقوق 
• (CAT)اتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب    
•   ) SMR(قواعد نیلسون ماندیال  السجناء لمعاملة القواعد النموذجیة الدنیا 
• (VCCR)اتفاقیة فیینا للعالقات القنصلیة    
• (UN Transfer)النموذجي بشأن نقل السجناء األجانباالتفاق    
• مبادئ األمم المتحدة األساسیة لمعاملة السجناء (المبادئ األساسیة لألمم المتحدة)   
• (مبادئ األمم المتحدة)أو السجن  من أشكال االحتجاز ألي شكل جمیع األشخاص الذین یتعرضون المتعلقة بحمایة مجموعة مبادئ األمم المتحدة   
• ات بشأن معاملة السجناء األجانب (توصیات األمم المتحدة)توصی   
• (قرارات األمم المتحدة)حول وضعیة المواطنین األجانب في اإلجراءات الجنائیة  22/1998قرار األمم المتحدة    

 
مجلس أوروبا  

 

• (ECHR)ألوروبیة لحقوق اإلنسان االتفاقیة ا    
• (EPR)قواعد السجون األوروبیة     
• (CoE FNP)بشأن السجناء األجانب   12(2012)التوصیة    
•    (CoE Transfer) االتفاقیة الخاصة بنقل األشخاص المحكوم علیھم  
• (CoE Probation)قواعد االختبارحول  2010CM/Rec(2010)1لسنة  1رقم توصیة ال   
• (سیاسات مجلس أوروبا) المیثاق األوروبي ألخالقیات الشرطة 10 (2001) التوصیة رقم   

 
االتحاد األوربي  

 

• (EU Charter)میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي      
• JHA(EU909JHA)/2008/909طاري لالتحاد األوروبي القرار اإل   
• (EU2010)لحق في الترجمة الشفویة والتحریریة في اإلجراءات الجنائیة في شأن ا  2010لسنة  64رقم التوجیھ    
•   (EU2012) الحق في المعلومات في اإلجراءات الجنائیة في شأن 2012لسنة  13التوجیھ رقم  

 

 


