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  *من جدول األعمال املؤقت ٥البند 
  إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

        يف جمال منع اجلرمية
أجل احليلولة عمل بشأن االستراتيجيات وأفضل املمارسات من الحلقة     

      دون اكتظاظ املرافق اإلصالحية
      **خلفيةمعلومات ورقة     
صملخ  

، وإن كانــت معقَّــدة، ينبغــي أن  ســجونالتخفيــف مــن االكتظــاظ يف ال  إنّ مســألة  
تسـاهم يف وجـود تلـك املشـكلة،     الـيت  عوامـل  ال تسـتعرض  هذه الورقـة و. أولوية عالية تولَى

ربمـا مل يقـيم أثرهـا تقييمـاً     الـيت  سياسات العدالة اجلنائية الـيت تـرجح املعاقبـة أو     ومنها مثال
ادئ التوجيهية اخلاصة بإصدار األحكـام  والسياسات واملب ؛لسجنوعدم توفّر بدائل لوافياً؛ 

اســتخدام تــدابري غــري احتجازيــة؛ وعــدم الكفــاءة والتــأخري يف إجــراءات   علــى الــيت تشــجع 
يواجهها الفقراء والفئـات الضـعيفة يف الوصـول إىل العدالـة؛ وقلـة       اليت صعوباتالالعدالة؛ و

ة للسـجناء؛ وعـدم كفايـة    برامج إعادة اإلدمـاج يف اتمـع والـدعم الالحـق لإلفـراج املتاحـ      
  .البنية التحتية للسجون وسعتها

───────────────── 
  * A/CONF.213/1.  
يل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية يود األمني العام أن يعرب عن تقديره للمركز الدو **  

 .وملعهد آسيا والشرق األقصى ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني ملا قدماه من مساعدة يف تنظيم حلقة العمل
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    مقدمة  -أوال  
مـن أخطـر املشـاكل الـيت تواجـه نظـام        يشكِّل التزايد السريع يف عدد السجناء مشكلةً  -١

 ٩.٨ووفقــاً للمركــز الــدويل لدراســات الســجون يوجــد أكثــر مــن  . العدالــة اجلنائيــة يف العــامل
ــة يف شــىت أرجــاء العــامل، ويشــمل ذلــك العــدد    شــخص مــودعني يف مؤسســات ت  ماليــني أديبي

وتشـري اإلحاطـة الـيت     )١(.السجناء الذين ينفِّذون أحكامـاً واحملتجـزين أيضـاً يف انتظـار احملاكمـة     
World Prison Briefعنـوان  باملركـز   أعـدها 

يف املائـة مـن    ٧١إىل أن عـدد السـجناء ارتفـع يف     )٢(
ئـة  يف املا ٨٣املائة من البلـدان يف أفريقيـا، و  يف  ٦٤يف (ية البلدان املشمولة بالدراسة االستقصائ

يف املائـة   ٦٠يف املائـة يف أوروبـا، و   ٦٨يف املائـة يف آسـيا، و   ٧٦من بلدان القارة األمريكيـة، و 
كما أن معدالت السـجناء املـودعني يف السـجون، احملسـوبة علـى أسـاس عـدد        ). يف أوقيانوسيا

تتفاوت كثرياً يف خمتلف مناطق العامل وداخـل املنطقـة    من السكان، ١٠٠ ٠٠٠السجناء لكل 
  .الواحدة وبني مرافق السجون داخل البلدان

بلـدا   ١٩١مـن   ١١٤يف السـجون يف   اإلقامـة ووفقاً لإلحاطـة املـذكورة كانـت نسـبة       -٢
). يـدلّ علـى االكتظـاظ   هـذا  و(يف املائـة   ١٠٠من البلدان اليت توافرت بيانات بشـأا تتجـاوز   

يف املائـة، بينمـا    ٢٠٠مـن تلـك البلـدان تتجـاوز      ١٦يف  )٣(عدالت اكتظاظ السجونوكانت م
ووفقـاً للرابطـة الدوليـة    . يف املائـة  ٢٠٠يف املائة و ١٥٠دالت تتراوح بني بلداً عن مع ٢٥أفاد 

يف املائـة   ٣٠يتجاوز عدد السجناء يف أوروبا السـعة الرمسيـة بنسـبة     ،إلصالح قوانني العقوبات
 ١٠٧، يف حني يبلغ متوسط معدل شغل السجون يف الواليات املتحـدة األمريكيـة   يف املتوسط

يف املائة من السعة الرمسية، وهو أعلى معـدل   ٢٨٨ويف بنغالديش يبلغ عدد السجناء . يف املائة

───────────────── 
  )١(  Roy Walmsley, “World prison population list”, 8th ed. (London, King’s College, International Centre for 

Prison Studies, December 2008).  متاح يفwww.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downloads/wppl-

8th_41.pdf. 
فرباير /شباط ٨يه آخر مرة يف اطلع عل( /www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbriefمتاح يف  )٢(  

٢٠١٠.( 
يف املائة  ١٠٠السجون  نسبة نزالءتجاوز فيها تعموماً إىل األوضاع اليت  "اكتظاظ السجون"تشري العبارة  )٣(  

ولكن تتباين طريقة قياس سعة السجون من بلد إىل آخر، حسب املساحة املخصصة لكل . من سعة السجن
وال . قواعد اإلدارية، ولذلك ميكن أن تكون مقارنات االكتظاظ مضلِّلةسجني وفقاً للتشريع الوطين وال

يتوقّف أثر االكتظاظ على املساحة املخصصة لكل سجني وحدها، وإنما يتوقف أيضاً على الوقت الذي 
وال يشمل نطاق هذه الورقة التدابري اليت ميكن . ميكن أن يقضيه كل سجني يف ممارسة أنشطة خارج زنزانته

 .اذها داخل السجون للتخفيف من آثار االكتظاظاخت
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نسـبة  بلـغ  تويوجد أعلى معدل الكتظاظ السجون يف العامل يف كينيـا، حيـث   . يف جنوب آسيا
  .يف املائة من السعة ٣٣٧السجون  نزالء
وأدرك املشاركون يف مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرميـة ومعاملـة اـرمني، املعقـود       -٣

، ويف مـؤمتر األمـم املتحـدة احلـادي عشـر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،          ٢٠٠٠يف فيينا يف عـام  
اء واكتظاظ السجون، وذلـك  ، أمهية احتواء تزايد عدد السجن٢٠٠٥املعقود يف بانكوك يف عام 

  .من خالل الترويج لبدائل مأمونة وفعالة عن السجن ووضع سياسات للعدالة التصاحلية
وأدرك املشاركون يف االجتماعات اإلقليميـة التحضـريية األربعـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة         -٤

ــة    ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــاين عشــر ملن ــق الســجون يتجــاوز    )٤(الث ســعتها وأن أن شــغل مراف
االكتظاظ مشكلة حـادة ومنتشـرة علـى نطـاق العـامل، وأوصـوا بـأن تـويل حلقـة العمـل بشـأن            
االستراتيجيات وأفضل املمارسات من أجل احليلولة دون اكتظاظ املرافـق اإلصـالحية اهتمامـاً    
خاصــاً لوضــع اســتراتيجيات وسياســات شــاملة ومنســقة ومتعــددة القطاعــات ومســتدمية تضــم 

  .اب املصلحة يف نظام العدالة اجلنائيةمجيع أصح
عامـاً علـى وضـع معـايري وقواعـد       ٥٠ علـى مـدى مـا يزيـد علـى     دأبت األمـم املتحـدة   و  -٥

وقـد يعـوق اكتظـاظ    . لتشجيع إنشاء نظم للعدالة اجلنائية تفي باملعايري األساسية حلقوق اإلنسان
سـرهم  علـى السـجناء وأُ   سـليب  مع ما يترتب علـى ذلـك مـن أثـر    السجون االمتثال لتلك املعايري، 
وعـالوة علـى ذلـك، قـد يسـاهم عـدم احتـرام احلـق يف احملاكمـة          . ونظم السجون واتمع بأسره

العادلة يف تزايد عدد احملتجـزين يف انتظـار احملاكمـة وعـدد األشـخاص املـدانني وبالتـايل يف تزايـد         
  .عدد السجناء

األمـم املتحـدة، وهـي القواعـد النموذجيـة      وتتضمن أوىل املعايري والقواعد الـيت وضـعتها     -٦
أحكاماً تتعلـق حبقـوق السـجناء واملتطلبـات الـدنيا فيمـا يتعلـق بظـروف          )٥(الدنيا ملعاملة السجناء

 جمموعــةُتوســع نطــاق تلــك املعــايري و. االحتجــاز، الــيت قــد ينــال منــها اكتظــاظ مرافــق الســجون
ون ألي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز أو     املبادئ املتعلقة حبمايـة مجيـع األشـخاص الـذين يتعرضـ     

مرفـق قـرار   (واملبـادئ األساسـية ملعاملـة السـجناء     ) ٤٣/١٧٣مرفق قرار اجلمعية العامة (السجن 

───────────────── 
تقارير االجتماعات اإلقليمية التحضريية للمؤمتر الثاين عشر ألمريكا الالتينية، وغريب آسيا، وآسيا واحمليط  )٤(  

، A/CONF.213/RPM. 1/1 ،A/CONF.213/RPM. 2/1 ،A/CONF. 213/RPM. 3/1(اهلادئ، وأفريقيا 
A/CONF. 213/RPM. 4/1ى التوايل، عل.( 

منشورات األمم ( الصكوك العاملية): اجلزء األول(، الد األول جمموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان )٥(  
 .٣٤، الفرع ياء، رقم ))الد األول، اجلزء األول( A.02.XIV.4املتحدة، رقم املبيع 
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ــة   ــة العام ــري        .)٤٥/١١١اجلمعي ــدابري غ ــة الت ــربز أمهي ــم املتحــدة ت ــاك صــكوك أخــرى لألم وهن
ت يلجأ إليهـا كحـلّ أخـري    االحتجازية واستخدام السجن واالحتجاز يف انتظار احملاكمة كخيارا

قواعـد األمـم املتحـدة    (ميكن أن تساعد يف تقليل عدد األشـخاص الـذين يودعـون يف السـجون     و
ــة    ــري االحتجازي ــدابري غ ــدنيا للت ــو (ال ــد طوكي ــة   ) (قواع ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق . ))٤٥/١١٠مرف

 االحتجــاز غــري  اخلصــوصوهنــاك مــن بــني صــكوك األمــم املتحــدة الــيت تتنــاول علــى وجــه         
قــرار اجلمعيــة (العــاملي حلقــوق اإلنســان  الضــروري أو املطــول دون داعٍ قبــل احملاكمــة اإلعــالنُ 

ــة  ــف  ٢١٧العام ــة والسياســية     )) ٣-د(أل ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــرار  (والعهــد ال ــق ق مرف
ــة   ــة العام ــاك صــكوك، )). ٢١-د(ألــف  ٢٢٠٠اجلمعي ــادئ األساســية الســتخدام    وهن ــل املب مث
عي مرفـــق قـــرار الـــس االقتصـــادي واالجتمـــا(التصـــاحلية يف املســـائل اجلنائيـــة بـــرامج العدالـــة 

اســتخدام العدالــة التصــاحلية، الــيت تيســر اســتخدام بــدائل االحتجــاز  علــى تشــجع، )٢٠٠٢/١٢
قواعــد األمــم املتحــدة النموذجيــة الــدنيا  أمــا . والســجن) التحويــل قبــل احملاكمــة (قبــل احملاكمــة 

وقواعــد ) ٤٠/٣٣مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة  ) (قواعــد بكــني(حــداث إلدارة شــؤون قضــاء األ
مرفـــق قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (األمـــم املتحـــدة بشـــأن محايـــة األحـــداث اـــردين مـــن حريتـــهم  

تــنص حصــراً علــى أحكــام خاصــة باألطفــال واألحــداث املخــالفني للقــانون،   ، فهــي)٤٥/١١٣
  .مؤسسات اليت حيبس فيها األحداثوتضع مبادئ توجيهية إلقامة عدالة األحداث ولل

٧-  ربز صكوك إقليمية املشاكل اخلطـرية الـيت يشـكلها اكتظـاظ السـجون، مـن بينـها        كما ت
علـى بـدائل فعالـة للسـجن يف     تلـك الصـكوك   احتمال تسببه يف تقويض حقوق السجناء، وتنص 

شـأن أحـوال   إعـالن كمبـاال ب  (السياسات وعملياً، كحل جمد طويل األجـل الكتظـاظ السـجون    
وإعــالن كادومـا بشــأن اخلدمــة اتمعيــة  ) ١٩٩٧/٣٦مرفــق قـرار الــس  (السـجون يف أفريقيــا  

والتوصــيات ذات الصــلة بشــأن اكتظــاظ الســجون؛   ) ، املرفــق األول١٩٩٨/٢٣قــرار الــس (
، وإعـالن  )١٩٩٩/٢٧مرفق قرار الـس  (وإعالن أروشا بشأن املمارسات احلسنة يف السجون 

  .يف أفريقيا )بشأن فرص احلصول على املعونة القانونية يف نظام العدالة اجلنائيةليلونغوي 
وينتهك اكتظاظ السجون حقوق السجناء األساسـية، ويعـرض للخطـر أمـان مـوظفي        -٨

السجون وعامة الناس كذلك، ويضعف قدرة نظـام السـجون علـى تلبيـة احتياجـات السـجناء       
اء وعلى توفري برامج إلعادة التأهيل والتعليم والتـدريب  األساسية من رعاية صحية وغذاء وإيو

ويعـوق االكتظـاظ قـدرة سـلطات السـجون علـى إدارة السـجون بفعاليـة         . واألنشطة الترفيهيـة 
وعلى معاجلة احتياجات السجناء املتعلقة بإعادة اإلدماج يف اتمع وضمان أن تفـي معاملتـهم   

وسـطاً غـري مـأمون     يوجِـد م املتحدة وقواعدها، وقـد  باملتطلبات املنصوص عليها يف معايري األم
كما أن االكتظاظ قد حيول دون إجراء إحصاء دقيق وتصـنيف فعـال   . لعمل موظفي السجون
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ومن األرجح أن يعود السجناء الـذين ال تتـاح هلـم بـرامج عالجيـة إىل اإلجـرام بعـد        . للسجناء
ة لعدم اندماج السجناء من جديـد يف اتمـع   والكلفة اليت يتكبدها اتمع نتيج. اإلفراج عنهم

  .كبرية من الناحية املالية ومن حيث اعتبارات األمن العام
اعتمدت بلدان كثرية تدابري ملعاجلة املشاكل املتعددة اليت يوجـدها اكتظـاظ املرافـق    وقد   -٩

ومـات  وتتـيح حلقـة العمـل فرصـة ملمثلـي احلك     . ومن أجل ختفيف آثـار االكتظـاظ   )٦(اإلصالحية
ــادل املعلومــات بشــأن االســتراتيجيات وأفضــل املمارســات للحــد مــن       واخلــرباء واملمارســني لتب

  :وعلى وجه التحديد، تتيح حلقة العمل منتدى ملا يلي. االكتظاظ يف املرافق اإلصالحية
  النظر يف استراتيجيات لتحسني نزاهة إجراءات العدالة اجلنائية وكفاءا؛  )أ(  
مارســـات اجليـــدة واالســـتراتيجيات لتحســـني إمكانيـــة وصـــول  اســـتعراض امل  )ب(  

  الفقراء والضعفاء للعدالة؛
واخلـروج مـن املسـار    استعراض املمارسات اجليدة فيمـا يتعلـق برفـع التجـرمي،       )ج(  

احملاكمة، والعدالة التصاحلية يف مجيع مراحل اإلجراءات وبدائل السـجن، وتقيـيم    القضائي قبل
  اكتظاظ السجون؛تلك املمارسات على أثر 

  النظر يف استراتيجيات ممكنة للتوسع يف استخدام تدابري اإلفراج املبكِّر؛  )د(  
  .ن برامج فعالة ملنع العود إىل اإلجرام كوسيلة للحد من اكتظاظ السجونتبي  )هـ(  

    
    العوامل اليت تساهم يف اكتظاظ السجون  -ثانيا  

اء على نطاق عاملي، وهـي تتبـاين مـن منطقـة     هناك أسباب عديدة لتزايد أعداد السجن  -١٠
طائفــة مــن العوامــل والسياســات  تــؤثر فيهــا أعــداد الســجناء ف. إىل أخــرى ومــن بلــد إىل آخــر 

خـدمات  تـوفُّر  وجـود شـبكات الـدعم االجتمـاعي و     كمـا يـؤثر فيهـا   االجتماعية واالقتصادية، 
، ومسـتوى تطـور نظـام العدالـة     ، وتـدابري منـع اجلرميـة   عدم توفّرهـا لرعاية الصحية اتمعية أو ل

كمـا ميكـن أن يكـون    . اجلنائية، ونظـرة اتمـع إىل اجلرميـة، ودور السـجن يف مواجهـة اجلرميـة      
لعوامــل أخــرى أثــر كــبري علــى أعــداد الســجناء، منــها الفــرط يف اســتخدام الســجن، والفســاد، 

ولــذلك فــإن دان، وتلــك العوامــل هلــا أثــر تراكمــي يف معظــم البلــ. وزيــادة التفــاوت يف الــدخل
  .حاجة إىل استراتيجية شاملة ومتعددة التخصصات ملعاجلتها بصورة فعالة هناك

───────────────── 
ومرافق االحتجاز قبل احملاكمة،  لتشمل مجيع السجون "مرافق إصالحية"يف هذه الورقة تستخدم العبارة  )٦(  

 .رغم أن األخرية ليست هلا وظيفة إصالحية
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عـدم  ) أ: (أسـباب االكتظـاظ الرئيسـية كمـا يلـي     ميكن تلخـيص   ،ألغراض هذه الورقةو  -١١
سياســات العدالـة اجلنائيـة العقابيـة والفـرط يف اســتخدام     ) ب(كفـاءة إجـراءات العدالـة اجلنائيـة؛     

عــدم كفايــة الــنص يف   ) ج(از والســجن، خصوصــاً يف املرحلــة الســابقة للمحاكمــة؛     االحتجــ
التشريعات على تدابري وجزاءات غري احتجازية ونقص السياسات واملبادئ التوجيهيـة الواضـحة   

الصــعوبات الــيت تواجههــا ) د(إلصــدار األحكــام الــيت تشــجع تطبيــق تلــك التــدابري واجلــزاءات؛  
ءة عـدم كفـا   )هــ (اء والضـعفاء للوصـول إىل العدالـة؛    تمع، خصوصاً الفقرقطاعات كبرية من ا

عــدم كفايــة ) ز(نقــص بـرامج اإلفــراج أو قلــة اســتخدامها؛  ) و( تـدابري منــع العــود إىل اإلجــرام؛ 
  .مرافق السجون ومواردها أو نقصها

    
    عدم كفاءة إجراءات العدالة اجلنائية  -ألف  

يف نظـام   ناجتـا عـن مشـاكل ومـواطن عـدم كفـاءة       كثرياً مـا يكـون اكتظـاظ السـجون      -١٢
العدالة اجلنائية، من بينـها التحقيقـات غـري الفعالـة أو املتـأخرة، واالسـتخدام احملـدود للنصـوص         
ــوارد       ــاءة ممارســات إدارة القضــايا، وامل ــل احملاكمــة، وعــدم كف ــاإلفراج قب التشــريعية اخلاصــة ب

ــام والقضــاء،     ــى اإلجــراءات املســتعجلة أو    احملــدودة يف خــدمات االدعــاء الع ــنص عل وعــدم ال
ــأخريات     )٧(.اســتخدامها احملــدود ــراكم القضــايا يف احملــاكم ويف ت وتســاهم تلــك املشــاكل يف ت

طويلة وغري مقبولة يف إكمال التحقيقات وإحالة القضايا للمحاكمـة، ويف التـأجيالت املتعـددة    
يف حسـم القضـايا، وكلـها عوامـل     وغري الضرورية يف كثري من احلـاالت إلجـراءات احملاكمـة و   

───────────────── 
إىل إجراءات مبسطة تعجل إجراءات احملاكمة  "اإلجراءات املستعجلة"ألغراض هذه الورقة، تشري العبارة  )٧(  

جراءات وتستخدم اإل. بغرض ضمان املزيد من الكفاءة يف نظام العدالة اجلنائية واحلد من التكاليف
ستغىن فيها عن املستعجلة عموماً يف احملاكم الدنيا، وعادة فيما يتعلق جبرائم بسيطة، وهي إجراءات سريعة ي

في كندا، مثالً، انطوى تعديل التشريعات الوطنية ف. فيها تلك اإلجراءات إجراءات رمسية معينة أو تبسط
حمكمة اجلنايات على النظر فيها قبل  تقتصركانت  جرائم مبوجب القانون اجلنائي "جني"ذات الصلة على 

ويسمح ذلك التهجني للمدعني العامني بأن خيتاروا اإلجراءات املستعجلة يف احلاالت املناسبة، . ذلك
أو ) جلسة إحالة(مثل جلسة متهيدية (الالزمة للجرائم اخلطرية  تعقُّدامتجنبني بذلك اإلجراءات األكثر 

ويتيح التهجني طريقة لتبسيط إجراءات احملاكمة وتعجيلها يف القضايا ). حملّفني حماكمة أمام قاض وهيئة
ولالطالع على استعراض لعدد من اإلصالحات . املتعلقة باجلرائم البسيطة وإلجازة اإلجراءات املستعجلة

ات ا تقليل شكليجلنائية، بوسائل منهاليت نفِّذت يف نظم العدالة اجلنائية التحقيقية دف تعجيل اإلجراءات ا
 Albin Eser, “The acceleration of criminal proceedingsاحملاكمات اجلنائية وتبسيط عملية التحقيق، انظر 

and the rights of the accused: comparative observations as to the reform of criminal procedure in 

Europe”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 3, No. 4 (1996). 
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وهنـاك حـاالت تتجـاوز     )٨(.حددت على أا تساهم يف طـول فتـرات االحتجـاز قبـل احملاكمـة     
ويف كـثري مـن الواليـات    . فيها فترة االحتجاز قبل احملاكمة طول املدة اليت حيتمـل أن حيكـم ـا   
  )٩(.ءالقضائية يشكّل احملتجزون قبل احملاكمة نسبة كبرية من عدد السجنا

ومن الشواغل الرئيسية أيضاً قلة التعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية مثل الشرطة والنيابـة    - ١٣
وأحــد األســباب . العامــة واحملــاكم، والــيت يضــاعفها يف بعــض احلــاالت ســوء تبــادل املعلومــات   

ــودعني يف         ــراد امل ــن األف ــة ع ــة واحلديث ــات الدقيق ــو نقــص املعلوم ــك التحــديات ه ــية لتل  األساس
سـجالت دقيقـة ال تتـوافر لـدى سـلطات السـجون معلومـات        وجود ودون . املؤسسات التأديبية

. عـن تعقّـب ملفـات قضـايا أولئـك السـجناء       تلـك السـلطات   هوية السـجناء، وتعجـز   عنكافية 
ويف حالة احملتجزين يف انتظار حماكمتـهم ميكـن أن يـؤدي نقـص السـجالت الدقيقـة، ومـن بينـها         

ووجـود نظـام كامـل ودقيـق     . احملاكم، إىل فترات طويلـة مـن التـأخري    سجالت لتواريخ جلسات
  .وسهل املنال مللفات السجناء شرط أساسي لتقرير السياسات وإدارة السجون بفعالية

    
    سياسات العدالة اجلنائية العقابية والفرط يف استخدام االحتجاز والسجن  - باء  

ر علـى تزايـد عـدد السـجناء وعلـى اكتظـاظ       كان لسياسات العدالة اجلنائية العقابية أثـ   -١٤
وتشـري البحـوث الـيت أجريـت يف بعـض البلـدان إىل أن زيـادة عـدد         . السجون يف بلـدان كـثرية  

ويف حـاالت كـثرية    )١٠(.السجناء ترجع إىل أسباب كثرياً ما تكون غري متصلة مبعدالت اجلرمية
د تكــون لغــرض خــاص  سياســات عقابيــة قــ  عــنيبــدو أن الزيــادة يف اســتخدام الســجن ناجتــة  

مـن   ومـن األرجـح اليـوم أكثـر ممـا كـان قبـل عقـد        . وتدفعها ضرورات سياسـية قصـرية األجـل   
أن حتكــم احملــاكم يف بلــدان كــثرية علــى اجلنــاة بالســجن وأن تصــدر أحكامــاً بالســجن    الــزمن

وهناك اجتـاه متزايـد يف بعـض البلـدان إىل اسـتخدام السـجن مـدى         )١١(.أطول مدة من ذي قبل
ويف كـثري مـن   . مع إمكانية اإلفراج املشـروط أو بـدوا لطائفـة أكثـر مشـوالً مـن اجلـرائم        احلياة

البلدان، يسجن اجلناة غـري العنـيفني الـذين ارتكبـوا جـرائم بسـيطة بـدالً مـن التعامـل معهـم يف           
───────────────── 

 ,The Perverse Side of Things”: Torture, Inadequate Detention Conditions“: منظمة رصد حقوق اإلنسان )٨(  

and Excessive Use of Force by Guinean Security Forces (New York, 2006) متاح يف ،
www.hrw.org/reports/2006/guinea0806/. 

، متاح يف Country reports on human rights practices: Senegal (2007): وزارة اخلارجية للواليات املتحدة )٩(  
www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100501.htm. 

)١٠(  “Over-use of imprisonment: causes, consequences and responses”, Penal Reform International 

Newsletter, vol. 55, July 2006, p. 5. 
 .املرجع نفسه  )١١(
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املرحلــة األوىل مــن إجــراءات العدالــة اجلنائيــة بالتحــذير أو توقيــع غرامــة أو إصــدار حكــم مــع   
  .نفيذ أو بأحد تدابري العدالة التصاحليةوقف الت

وحددت سياسات معينة للعدالة اجلنائية على أا مـن العوامـل الرئيسـية الـيت تسـاهم يف        -١٥
زيادة أعداد السجناء ويف اكتظاظ السجون، مـن بينـها توسـيع نطـاق اجلـرائم الـيت تنطبـق عليهـا         

 نةعقوبة السجن وزيادة مدة عقوبة السجن اليت حيكمكمـا ميكـن أن تسـاهم     )١٢(.ا جلرائم معي
السياسـات الـيت تتطلـب أن يقضـي اجلنـاة املـدانون مزيـداً مـن الوقـت يف السـجن،           يف االكتظاظ 
حمـددة إىل إصـدار أحكـام حمـددة، والزيـادة يف عـدد       التحول من إصـدار أحكـام غـري     ومنها مثال

حسـن السـلوك خيصـم مـن      سجناء وقتاً مقابلوإلغاء أسلوب منح ال )١٣(األحكام الدنيا اإللزامية،
فقد يوجد حبكم الواقع يف جمتمعـات  . كما يؤدي الضغط من اتمع دوراً مساعداً .مدة العقوبة

لتشريعات وسياسات تساهم يف اكتظاظ السجون، مبـا فيهـا اتسـاع     تأييد مهتمة باألمن واألمان
الضـغط الـذي ميارسـه املواطنـون     ك أنّ يضـاف إىل ذلـ  . اسـتخدام االحتجـاز قبـل احملاكمـة    نطاق 

مـن بـني أسـباب     هـو  على احلكومات ملعاقبة اجلناة، وكثرياً ما يكون ذلك عرب وسائط اإلعـالم، 
اتمـع   الضـغط الـذي ميارسـه   ورمبـا جيعـل    )١٤(.بقـاء السـجون إحـدى أدوات العقـاب األساسـية     

قـد يعـوق   هـو  إفراجـاً مبكـراً أو   راغبة عن منح اجلناة تلك االس جمالس اإلفراج املشروط على 
  .من جديد بنجاح يف اتمع إنشاء برامج وخدمات ملساعدة اجلناة يف االندماج

وميكـــن أن يكـــون للسياســـات املتعلقـــة بـــاإلجراءات اجلنائيـــة أثنـــاء عمليـــة التحقيـــق     -١٦
وجـود  فعـدم  . واحملاكمة وشروط الكفالة أو اإلفراج قبل احملاكمة أثر كبري على عـدد السـجناء  

تشريعات أو عدم إنفاذ التشريعات القائمة املتعلقة مبعـايري االحتجـاز يف انتظـار احملاكمـة ميكـن      
وميكـن أن  . أن حيد من إمكانية الوصول إىل الكفالـة أو غـري ذلـك مـن اخليـارات قبـل احملاكمـة       

ري ملدد طويلة نتيجة لسياسات وممارسات تسـبب تـأخرياً غـري ضـرو     املعادونيسجن السجناء 
ويف بعـض الواليـات القضـائية يتوقّـع أن يعـرض املشـتبه فـيهم        . وعدم كفاءة إجـراءات العدالـة  

ولكن قد ال يكون هنـاك حـد لعـدد املـرات الـيت ميكـن أن       . على احملكمة يف غضون فترة حمددة
───────────────── 

)١٢(  David Beck-Brown, “The high cost of prison overcrowding”, San Diego Union-Tribune, 27 April 2006 
؛ انظر أيضاً )www.davidbeck-brown.com/literaryarts_cost_of_prisonovercrowding.shtmيف متاح (

Patrick Kinkade, Matthew Leone and Scott Semond, “The consequences of jail crowding”, Crime and 

Delinquency, vol. 41, No. 1 (1995), pp. 150-161. 
)١٣(  Julia Sloth-Nielsen and Louise Ehlers, “Assessing the impact: mandatory and minimum sentences in 

South Africa”, SA Crime Quarterly, vol. 14, December 2005, pp. 15-22. 
)١٤(  Jeremy Sarkin, ed., Human Rights in African Prisons, Ohio University Research in International 

Studies, Africa Series (Athens, Ohio, Ohio University Press, 2008), p. 2. 
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والنتيجـة هـي أنـه    . حتصل فيهـا الشـرطة علـى متديـد لتلـك الفتـرة إىل حـني أن تكمـل حتقيقاـا         
  .أن حيتجز أشخاص لفترات طويلة دون توجيه مة إليهم ميكن

    
    عدم كفاية النص على تدابري وجزاءات غري احتجازية  - جيم  

ال تــنص التشــريعات الوطنيــة يف كــثري مــن البلــدان إالّ علــى بــدائل حمــدودة للســجن،      -١٧
وميكـن  . ن عـادة توجد تلك البدائل كثرياً ما متـانع احملـاكم اسـتخدامها، مفضـلة السـج      وعندما

من سياسـة للعدالـة اجلنائيـة     الحتجازية استخداماً حمدوداً جزءاًأن يكون استخدام التدابري غري ا
إصــالح التشــريعات  بعــدم التوفيــق يفتكــون عقابيــة ككــل، أو ميكــن أن يكــون ذلــك متصــالً  

نتيجة لـنقص املـوارد ونقـص التـدريب املتـاح للقضـاة وعـدم وجـود مبـادئ توجيهيـة واضـحة            
  .استخدام التدابري غري االحتجازيةعلى إلصدار األحكام تشجع 

اسـتخدام الـربامج اتمعيـة    علـى  إصـدار األحكـام الـيت تشـجع      تـنظّم والسياسات اليت   -١٨
 وال تـؤدي بـأي شـكل إىل   ولكن ال تقر أي التزام بوضـع تلـك الـربامج وإدامتـها ليسـت فعالـة       

ثما توجد تلك البدائل للسجن، يلـزم وجـود مـوارد    وحي. االكتظاظ يف السجون من تخفيفال
  .كافية لدعم التدابري غري االحتجازية ولإلشراف على اجلناة يف اتمع

    
    مسائل تتعلق بالوصول إىل العدالة  - دال  

ــادة عــدد          -١٩ ــانوين يف زي ــل الق ــال للتمثي ميكــن أن يســاهم عــدم وجــود نظــام ســليم وفع
لـذين ال يوجـد هلـم متثيـل خلطـر االحتجـاز حـىت تـاريخ مسـاع          فقد يتعرض املتهمون ا. السجناء

الدعوى أو احملاكمة أو إىل حني احلكـم بالسـجن عنـد اإلدانـة، حـىت يف القضـايا املنطويـة علـى         
ونقـص التمثيـل   . أكثر مما يتعرض له املتهمون الذين حيصلون علـى متثيـل   وذلك جرائم بسيطة،

وقــد يكــون عــدد  . إجــراءات العدالــة اجلنائيــة  هــو أحــد األســباب أيضــاً يف حــدوث تــأخري يف 
أو املساعدين القانونيني املتاحني لتمثيل املتـهمني أو مسـاعدم يف خمـافر     القانونينياملستشارين 

ويف كـثري مـن الواليـات    . الشرطة أو يف احملاكم أو السجون قليالً، خصوصـاً يف املنـاطق النائيـة   
ــراء   ــة وصــول الفق ــة الــيت ميكــن أن    القضــائية ال تكفــي إمكاني والضــعفاء إىل املســاعدة القانوني

تساعدهم على البقاء ضمن اتمـع إىل حـني مسـاع الـدعوى واحملاكمـة أو علـى التمـاس بـديل         
  .للسجن عند اإلدانة
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    إىل اإلجرام ةعدم كفاءة تدابري منع العود  - هاء  
ا أو عـدم فعاليتـها، يف   ميكن أن يكون عدم وجود تدابري إلعادة تأهيـل اجلنـاة أو تقييـده     -٢٠

وميكـن أن يعـوق نقـص بـرامج     . إىل اإلجـرام  ةكل من اتمع والسجن، أثر على معدالت العـود 
ــذلك        ــد ب ــاة يف اتمــع، فيزي ــل داخــل املرافــق اإلصــالحية جنــاح إعــادة إدمــاج اجلن إعــادة التأهي

ويف . د السـجناء إىل اإلجرام، وميكن أن يكون لذلك بدوره أثـر كـبري علـى أعـدا     ةاحتمال العود
بعض الواليات القضائية تتألف الشـرحية األسـرع تزايـداً مـن السـجناء مـن جنـاة خـالفوا شـروط          

غــري أنــه ينبغــي أيضــاً أن يؤخــذ يف االعتبــار احتمــال أن تكــون الشــروط  )١٥(.اإلفــراج أو املراقبــة
لـى اجلنـاة أن   املفروضة على اإلفراج املشروط أو املراقبة شديدة أكثر ممـا ينبغـي حبيـث يصـعب ع    

ميتثلوا هلا، وأنه يف بعض الواليـات القضـائية ال يوجـد خيـار للسـلطات يف حالـة اإلخـالل بتلـك         
الشروط غري األمر بإعادة اجلاين إىل السجن، ويف بعض احلاالت لقضاء املـدة احملكـوم عليـه ـا،     

  ).مثل اإلخالل مبوعد حظر التجول(حىت إذا كان اإلخالل بسيطاً 
    

    ص برامج اإلفراج أو قلة استخدامهانق  -واو  
يف كــثري مــن الواليــات القضــائية ال يوجــد إالّ قليــل مــن التشــريعات الــيت تــنص علــى      -٢١

اإلفراج املبكّر من السجن، وحيث توجـد تلـك األحكـام كـثرياً مـا يقـل اسـتخدام تلـك اآلليـة          
الــة أو غــري الكفــؤة أو ونظــم اإلفــراج املشــروط غــري الفع. نظــراً لقيــود املــوارد وعوامــل أخــرى

قواعــد اإلفــراج املشــروط الصــارمة الــيت تقيــد عــدد القضــايا الــيت ميــنح فيهــا اإلفــراج املشــروط   
وال يتوقـف عـدد حـاالت وقـف أو إلغـاء اإلفـراج       . تساهم يف وجود أعداد كبرية من السجناء

يف  املشـروط علــى ســلوك اجلنـاة فحســب، وإمنــا يتوقـف أيضــاً علــى أسـلوب اإلشــراف علــيهم    
  .اتمع واإلطار القانوين الذي جيري ضمنه ذلك اإلشراف

    
    عدم كفاية البنية التحتية للسجون وسعتها  - زاي  

ــد       - ٢٢ ــة إىل اإلحــالل أو التجدي ــدان كــثرية يف حاج ــق الســجون يف بل فهــي ال تكفــي  . مراف
سـجون يف كـثري   وقـد دمـر نظـام ال   . الستيعاب أعداد السجناء احلاليني أو زيادات يف عدد السجناء

. من اتمعات اخلارجة من نزاع ويف البلدان االنتقالية، أو أصيب نظام السجون فيهـا بضـرر كـبري   
───────────────── 

)١٥(  Yvon Dandurand and others. Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations: A 

Comparative Analysis (Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice 

Policy, November 2008), p. 3 متاح يف ،www.icclr.law.ubc.ca/files/books/Conditional Release 

Violations Final_English.pdf. 
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ويساهم نقص االستثمار يف إقامة السجون وجتديـدها والتـأخري يف بنـاء مرافـق جديـدة يف اكتظـاظ       
مـن خطــة   قامــة السـجون جيــب أن يكـون ذلـك جــزءاً   وحيـث جتـري إ  . السـجون ويف تفـاقم آثــاره  

  .استراتيجية شاملة ملعاجلة االكتظاظ يف السجون، بوسائل منها تدابري خلفض عدد املسجونني
    

    عوامل أخرى  - حاء  
شــهدت بعــض املنــاطق زيــادة ســريعة يف عــدد املــودعني يف ســجوا نتيجــة لزيــادة يف     -٢٣

ت ملعاجلـة الفقـر   عـدم املسـاواة وعـدم كفايـة االسـتجابا     بمعدالت اإلجـرام، الـيت تـرتبط إجيابيـاً     
ويف كثري من البلدان تتفاقم مشكلة اكتظاظ السـجون ألن كـثرياً مـا     )١٦(.والتهميش يف اتمع

حىت إن كانوا مقيمني بصورة غـري مشـروعة يف   (حيتجز املهاجرون غري الشرعيني قبل ترحيلهم 
ت ويف حـاالت أخـرى، أصـبح   ). البلد املعين منذ وقت طويل، كمـا حيـدث يف حـاالت كـثرية    

  .من مشاكل يف الصحة العقلية يعانونالسجون هي املرافق الوحيدة املتاحة ألشخاص 
    

    استراتيجيات للتخفيف من اكتظاظ السجون  -ثالثا  
ــاً      - ٢٤ تتبـــاين االســـتراتيجيات الـــيت توضـــع مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن اكتظـــاظ الســـجون وفقـ

ــات القضــائية    ــدة   وتتطلّــب املم. لالحتياجــات احملــددة ملختلــف الوالي ــوداً موح ارســات الفضــلى جه
وشاملة من جانب نظام العدالة اجلنائية بأسره، تنطوي على تعـاون مجيـع أصـحاب املصـلحة يف نظـام      

وينبغــي للــدول أن جتــري حتلــيالً لنظمهــا الوطنيــة للعدالــة اجلنائيــة يف . العدالــة اجلنائيــة والتنســيق بينــهم
  : ومـن بـني االسـتراتيجيات احملـددة مـا يلـي      . والثقافيـة  سياق خلفيتها التارخييـة والقانونيـة واالقتصـادية   

ضمان اتباع ج شامل للنظام ومتكامل ومسـتمر حيـال إجـراءات العدالـة اجلنائيـة والـربامج ذات       ) أ(
ضـمان وجـود سياسـات شـاملة إلصـدار      ) ج(حتسني كفاءة إجـراءات العدالـة اجلنائيـة؛    ) ب(الصلة؛ 

كحـلّ   إىل السـجن ل االحتجاز والسجن على أسـاس مبـدأ اللجـوء    زيادة استخدام بدائ) د(األحكام؛ 
وضـع أحكـام يف   ) و(تعزيز إمكانية الوصول للعدالة وآليات الدفاع العام؛ ) هـ(أخري ومبدأ التناسب؛ 

إىل  ةتعزيـز تـدابري ملنـع العـود    ) ز(التشريعات تنص على اإلفراج املبكّر أو تعزيزها، حسب االقتضـاء،  
ــرا  ــادة ســعة الســجون إن كــان ذلــك   ) ح(مج إلعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج؛  اإلجــرام، مثــل ب زي

إجراء أنشطة للبحث والتطـوير تتعلـق بـنظم للمعلومـات خاصـة بقطـاعي       ) ط(ضرورياً وال مفر منه، 
───────────────── 

 Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman and Norma Loayza, “Inequality and violent crime”, Journal ofانظر   )١٦(

Law and Economics, vol. 45, No. 1 (April 2002) انظر أيضاً ؛Elias Carranza and others, Cárcel y 

Justicia Penal en América Latina y el Caribe: Cómo Implementer el Modelo de Derechos y 

Obligaciones de las Naciones Unidas (Mexico City, Siglo XXI, 2009). 
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ــب  ــة والتأدي ــد اجلنســاين وأن      . العدال ــن االكتظــاظ البع ــي أن تراعــي اســتراتيجيات التخفيــف م وينبغ
  .الحتياجات الفئات املستضعفة تستجيب على حنو فعال

عدداً مـن األدوات  ) املكتب(وضع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وقد   -٢٥
واألدلة ميكن أن تستعني ا الدول األعضـاء كإرشـادات عمليـة عنـد وضـع اسـتراتيجيات، مثـل        

كمـا صـمم املكتـب    . حتجازيـة بشأن التدابري االحتجازية وغري اال دة تقييم نظم العدالة اجلنائيةع
أدوات حمددة يستعان ا عند وضـع اسـتراتيجيات للتخفيـف مـن اكتظـاظ السـجينات والفئـات        

مثل الكتيب اخلاص مبديري السـجون ومقـرري السياسـات فيمـا يتعلـق      املستضعفة يف السجون، 
لـى ذلـك،   وعـالوة ع  )١٨(.السـجناء ذوي االحتياجـات اخلاصـة    عـن والدليل  )١٧(،باملرأة والسجن

إىل املـدير التنفيـذي للمكتـب أن يعقـد      ١٨/١طلبت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف قرارها 
اجتماعــاً لفريــق خــرباء حكــومي دويل مفتــوح العضــوية، لكــي يصــوغ، اتســاقاً مــع املبــادئ           

 االحتجازيـة  النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري
، قواعــد تكميليــة خاصــة مبعاملــة النســاء املوقوفــات واملعــتقالت يف املرافــق         )قواعــد طوكيــو  (

ــة  ــة وغــري االحتجازي ــانكوك مــن    . االحتجازي  ٢٦إىل  ٢٣وصــدق االجتمــاع، الــذي عقــد يف ب
، علـى جمموعـة مـن القواعـد التكميليـة تـنص، يف مجلـة أمـور، علـى          ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

وسـيعرض مشـروع القواعـد    . ة استخدام بدائل السجن يف حالـة فئـات معينـة مـن اجلانيـات     زياد
  .بشأنه للنظر فيه واختاذ اإلجراء املناسب) A/CONF.213/17الوثيقة (على املؤمتر 

    
    السياسات والربامج الشاملة اخلاصة بالعدالة اجلنائية  -ألف  

كتظـاظ السـجون إىل اتبـاع ـج متكامـل      تستند االسـتراتيجيات الناجحـة للتخفيـف مـن ا      - ٢٦
فهم متعمق لطبيعـة مشـكلة اجلرميـة واألداء     ويعضدهاومتواصل إزاء تعزيز إجراءات العدالة اجلنائية 

وميكـن أن تتضـمن االسـتراتيجيات    . الفعال لنظام العدالة اجلنائيـة واسـتراتيجيات عامـة ملنـع اجلرميـة     
اســتراتيجيات حتــد مــن مــدى نظــام العدالــة اجلنائيــة، مثــل   الشــاملة كــالّ مــن تــدابري منــع اجلرميــة و  

ــدانون    فيقــلّاســتخدام رفــع التجــرمي أو التحويــل قبــل احملاكمــة،    ــذين ي ــذلك عــدد األشــخاص ال ب
وآليات العدالة غـري الرمسيـة والتصـاحلية يف إمكاـا أن تقلـل تكـاليف احملـاكم والوقـت         . ويسجنون

كما ينبغي للسياسـات أن تـثين عـن    . جمتمعية حلسم القضايا الالزم لسري القضايا وأن تتيح منتديات
  .استخدام نظم العدالة اجلنائية ملعاجلة مسائل اجتماعية مثل مشاكل الصحة العقلية

───────────────── 
 .E.08.IV.4ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي  )١٧(
 .A.09.IV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٨(
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مـا قبـل   : وينبغي لالستراتيجيات أن تشـمل مراحـل إجـراءات العدالـة اجلنائيـة الـثالث        -٢٧
ليــل مــن اســتخدام االحتجــاز قبــل احملاكمــة  وتتضــمن تــدابري التق. احملاكمــة واحملاكمــة واإلدانــة

ومدته أطر السياسات العامة والتشريعات اليت تضمن عـدم اسـتخدام االحتجـاز لـدى الشـرطة      
ــارات        ــل احملاكمــة إالّ يف حــاالت الضــرورة القصــوى؛ وتشــجيع اســتخدام خي واالحتجــاز قب

ة خمتصـة وأن يكـون لفتـرة    اإلفراج قبل احملاكمة؛ واقتضاء أن تقرر االحتجاز قبل احملاكمة سلط
وميكـن  . حمددة؛ واقتضاء إجراء احملاكمات يف غضون فترة معقولة ال يسمح بعـدها باالحتجـاز  

الستراتيجيات مثل املساومة على ختفيف العقوبة أو اإلقرار بالذنب يف مرحلـة مبكـرة أو إدارة   
أن تنظــر يف وينبغــي للحكومــات . القضــايا يف مســار ســريع أن تشــجع حســم القضــايا مبكــراً  

وقـد  . إنشاء حماكم للدعاوى البسيطة أو حماكم تنظر يف القضايا املنطوية على خمالفـات بسـيطة  
أنشأ عدد مـن الواليـات القضـائية حمـاكم متخصصـة يقصـد منـها معاجلـة االحتياجـات احملـددة           

ن مـرض  فكثرياً ما يقع جناة يعـانون مـ  . لفئات معينة من اجلناة وتوفري بديل الستخدام السجن
ويف هـذا اـال ثبـت    . عقلي أو يرنون املخدرات يف دائرة ال مفر منها من السـجن واإلفـراج  

مثل حمـاكم معاجلـة إدمـان    (جناح استراتيجيات تستخدم سلطة احملكمة إللزام التدخل العالجي 
  )١٩().املخدرات واحملاكم اليت تنظر يف القضايا املتعلقة بالعنف يف حميط األسرة

    
    حتسني كفاءة إجراءات العدالة اجلنائية  - باء  

أحد التحديات الرئيسية اليت جيب أن تعاجل بواسطة استراتيجيات للتخفيـف مـن عـدد      -٢٨
السـجناء هــو أوجـه عــدم الكفـاءة يف إجــراءات العدالــة اجلنائيـة الــيت هلـا أثــر مباشـر علــى عــدد       

املمارسـات الـيت تسـاهم يف    حتديد خالل إجراء استعراض شامل للنظام،  من ،وميكن. السجناء
  .عدد احملتجزين قبل احملاكمة احملالة إىل احملكمة وزيادةالقضايا  بتكديساكتظاظ السجون 

كمـــا جيـــب أن تســـعى االســـتراتيجيات أيضـــاً إىل تقليـــل الوقـــت الفاصـــل بـــني بـــدء     -٢٩
لقـانون  مـثالً مبوجـب ا  (اإلجراءات وانتهائها بصدور احلكم النهائي؛ وأن تفرض حدوداً زمنيـة  

إلكمـال التحقيقـات واحملاكمـات؛ وأن تسـتعرض القواعـد اإلجرائيـة       ) التشريعي أو الدستوري
وقواعد احملـاكم؛ وأن حتسـن التحقيقـات املشـتركة واالتصـاالت بـني الشـرطة ودوائـر االدعـاء          
ا العام ؛ وأن حتسن إدارة احملاكم، مبا يف ذلـك خطـط للتشـغيل اآليل واجلدولـة وتعقُّـب القضـاي      

ــل اإلباحــة         ــل احملاكمــة مث ــا قب ــز إدارة القضــايا؛ وتبســيط إجــراءات م ورصــد القضــايا؛ وتعزي
وتتضـمن االسـتراتيجيات الـيت ميكـن حبثهـا إنشـاء       . واإلقرارات واالجتماعات اخلاصة بالقضايا

───────────────── 
)١٩(  John Weekes and others, “Drug treatment courts”, FAQs, Canadian Centre on Substance Abuse 

(Ottawa, March 2007) متاح يف ،www.ccsa.ca. 
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ــة       ــة نظــام العدال ــادة طاق ــوارد لزي ــة؛ وختصــيص امل ــاطق الريفي ــدة، خصوصــاً يف املن حمــاكم جدي
وإجيــاد فــرص للجنــاة لإلقــرار بالــذنب يف وقــت  )٢٠(األخــذ بــاإلجراءات املســتعجلة؛اجلنائيــة؛ و

ــاة؛ وحتســني كفــاءة إدارة القضــايا؛ وحتســني إجــراءات       ــادة التمثيــل القــانوين للجن مبكــر؛ وزي
  .اجلدولة واإلخطار؛ وتعزيز دور املساعدين القانونيني املهنيني يف سري القضايا

حتسني كفاءة إجراءات العدالة اجلنائية تضافر اجلهود مـن  وتتطلّب املبادرات من أجل   -٣٠
ــدريباً للشــرطة واملــدعني العــامني        ــة بأســره، وقــد يتطلــب ذلــك ت ــة اجلنائي جانــب نظــام العدال
ــات         ــة وســائر اهليئ ــة غــري احلكومي ــات اتمعي ــق اإلصــالحية واملنظم ــوظفي املراف والقضــاة وم

ــربط التسلســلي، الــيت جيــ  . واملنظمــات ــادرة ال ــة،   ومب ري تنفيــذها يف عــدد مــن الــدول األفريقي
تنطوي على التعاون بني احملاكم واملدعني العـامني والسـجون واخلـدمات االجتماعيـة وقيـادات      

ويعقـد املشـاركون يف املبـادرة اجتماعـات منتظمـة      . اتمعات احمللية واملنظمات غري احلكوميـة 
ألداء متفقـاً عليهـا ووزعوهـا، وقـد     وجيرون زيارات مشتركة للسـجون كمـا وضـعوا معـايرياً لـ     

ــة           ــم ســجنوا خمالف ن أــي ــذين تب ــراج عــن احملتجــزين ال ــل ســري القضــايا واإلف جنحــت يف تعجي
وتؤدي املؤمترات اإلقليمية والوطنية اليت تشرك مجيع أصحاب املصلحة يف العدالـة   )٢١(.للقانون

ر التعـاون فيمـا بـني خمتلـف     دور منتديات مفيدة لبحـث وسـائل لتحسـني إقامـة العـدل ولتطـوي      
فمــثالً، يشــارك املكتــب واملركــز الــدويل إلصــالح القــانون اجلنــائي ولسياســة العدالــة  . اهليئــات

اجلنائية وبعثة األمم املتحدة يف السودان يف دعم جهود بناء القدرات واإلصـالح الـيت تقـوم ـا     
ــوب الســودان   ــز   . إدارة الســجون يف جن ــك األنشــطة تركِّ ــة    ويف حــني أن تل ــم خدم ــى دع عل

السجون فهي تشمل أيضاً تعزيز التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة يف نظام العدالة اجلنائيـة  
  .من أجل تعيني املسائل الرئيسية وصوغ استراتيجيات لوضع بدائل للسجن

وينبغـي أن تكـون نظـم العدالــة مدعومـة بـنظم جيــدة إلدارة املعلومـات تـوفِّر معلومــات          -٣١
الـدليل بشـأن إدارة ملفــات   ويــربز . ة املنــال عـن القضـايا واملتــهمني واجلنـاة املـدانني    حمدثـة وسـهل  
الــذي نشــره املكتــب أمهيــة احلفــاظ علــى ملفــات دقيقــة للســجناء كوســيلة لضــمان   )٢٢(الســجناء

تعجيـل   فاإلدارة الفعالـة لسـريان القضـايا ميكـن أن تسـاعد     . االمتثال للمعاهدات واملعايري الدولية
ستماع إىل احملتجزين قبل احملاكمة، وأن تيسر حتديد املدانني املؤهلني لإلفـراج املبكِّـر   جلسات اال

ونظــر املشــاركون يف  . وضــمان تــوفري اإلشــراف املناســب واخلــدمات الوافيــة للمفــرج عنــهم       
───────────────── 

 .أعاله ٧انظر احلاشية   )٢٠(
 Penal Reform International, “Index of Good Practices inقانون العقوبات، الرابطة الدولية إلصالح   )٢١(

Reducing Pre-Trial Detention”, version 7, October 2005 متاح يف ،www.penalreform.org. 
 .E.08.IV.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٢(
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االجتماعات التحضريية اإلقليمية األربعة للمؤمتر الثاين عشـر يف التحـديات اخلاصـة املترتبـة علـى      
لرعايا األجانب أصبحوا يف السنوات األخرية يشكلون نسبة كبرية من السجناء يف كثري مـن  أن ا

وتتضمن بعض املمارسات املقترحة كوسيلة لتخفيف تلك املشكلة األحكـام اإلجتزائيـة   . البلدان
ري وينبغـي أن جيـ   )٢٣(.وبرامج لتبادل السجناء األجانب وخمططات إقليمية لنقل أولئك السـجناء 

نقل السجناء األجانب إىل بلدام األصلية وفقاً للمعايري الدولية، وأن يكون ذلك قـدر اإلمكـان   
  )٢٤(.متشياً مع االتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء األجانب

    
    السياسات الشاملة إلصدار األحكام  - جيم  

حـة، أن ترشـد   ميكن للسياسات الشاملة إلصدار األحكام، املسـتندة إىل تشـريعات مبي    -٣٢
وعند صوغ سياسات إصـدار األحكـام ينبغـي أن    . احملاكم وأن تشجع استخدام بدائل السجن

. تؤخــذ يف احلســبان كلفــة الســجن الــيت يتكبــدها اتمــع مقارنــة بتكــاليف اخليــارات األخــرى 
وميكــن للتشــريعات والسياســات املســتندة إىل مبــدأ الســجن كحــل أخــري ومبــدأ التناســب أن     

وميكن أن تتضمن السياسات تقـدمي إرشـاد غـري ملـزم     . التخفيف من أعداد السجناءتساهم يف 
للمحــاكم بشــأن الســلطة التقديريــة القضــائية ووضــع احلــدود العليــا واحلــدود الــدنيا املرنــة           

ــة    ــادئ توجيهي ــاد مب ــات أو اعتم ــق     لألحكــام للعقوب ــا يتعل ــات فيم ــاً تنشــئ أولوي ــة قانون ملزم
  .اكم بتقرير العقوبات وفقاً حلدود السعة املتاحة يف السجونباستخدام السجن وتلزم احمل

وميكن أن تساعد تلك السياسات احلد من استخدام األحكام اإللزامية حبيث ميكـن زيـادة     - ٣٣
وسجن اجلناة الذين ال يشكّلون خطراً حقيقياً علـى  . مراعاة العوامل املخففة وقت إصدار األحكام

قهم اإلنســانية وتعـرض صــحتهم العقليـة والبدنيــة ورفاهتـهم عمومــاً    اتمـع، يف ظـروف ختــل حبقـو   
فينبغـي لسياسـات إصـدار األحكـام أن     . للخطر ال يفضي إىل جناح إعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج

ــاً     ــاة اجتماعي ــل اجلن ــنص علــى شــروط واضــحة تتعلــق بإعــادة تأهي ــدان   . ت وقــد أخــذت بعــض البل
قـدمي تقـارير سـابقة إلصـدار احلكـم تسـمح للقضـاة بدراسـة         بإجراءات إلصدار األحكام تقضـي بت 

. كما ميكن صوغ ـوج خمتلفـة للعدالـة التصـاحلية تقضـي ببـدائل غـري احتجازيـة        . خيارات متنوعة
  .كما ينبغي لسياسات إصدار األحكام أن تعاجل أثر العود إىل اإلجرام على أعداد السجناء

  
───────────────── 

م استخدام عمليات النقل كأسلوب لطرد السجناء أو يضمن اقتضاء وجوب موافقة السجناء على النقل عد  )٢٣(
 ).١٤، الفقرة A/CONF. 121/10الوثيقة (كوسيلة للتسليم املقنع 

سبتمرب /أيلول ٦ ‐أغسطس /آب ٢٦ميالنو، ، مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة ارمني  )٢٤(
  ، الفصل األول، )A.86.IV.1رقم املبيع منشورات األمم املتحدة، ( تقرير أعدته األمانة: ١٩٨٥

 .، املرفق األول١ -اجلزء دال 
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    جنزيادة استخدام بدائل االحتجاز والس  - دال  
ــة علــى جمموعــة        -٣٤ ــأن تــنص التشــريعات اجلنائي ــة ذات الصــلة ب توصــي الصــكوك الدولي

واسـعة مـن العقوبــات غـري االحتجازيـة تنطبــق علـى أنــواع خمتلفـة مـن اجلــرائم وعلـى ظــروف         
ومـن الواضـح أن تـوافر جمموعـة مـن بـدائل       ). مـن قواعـد طوكيـو    ١-٨مثالً، القاعدة (اجلاين 

صوب زيادة استخدام العقوبات غـري االحتجازيـة يف املمارسـة    السجن ضروري كخطوة أوىل 
ــة ــدائل احلــبس    ويف . العملي ــادئ األساســية واملمارســات الواعــدة بشــأن ب ــل املب ــذي  )٢٥(،دلي ال

أصدره املكتب، تقدم املبادئ األساسية اليت يرتكز عليها فهـم بـدائل السـجن يف مجيـع مراحـل      
أحنــاء العــامل ممارســات الواعــدة املنفّــذة يف خمتلــف ويــرد وصــف لل. إجــراءات العدالــة اجلنائيــة

  ).٢و ١انظر اإلطارين (
    

  ١اإلطار 
  املمارسات اجليدة يف اهلند وجنوب أفريقيا

جنحت خطة جتريبية لتوفري املعلومات بشأن الكفالة من أجل احلد مـن اسـتخدام االحتجـاز يف    
جـزين يف انتظـار احملاكمـة ويف    للعـاجزين عـن دفـع كفالـة يف ختفـيض عـدد احملت       أفريقيـا جنوب 

وكـان الـرأي السـائد عنـد املشـاركني يف اخلطـة هـو        . حتسني أداء احملاكم يف عدة مواقع جتريبية
  )أ(.أا حققت نتائج إجيابية

ويف اهلنـد، جنــح مشــروع جتــرييب لتنفيــذ برنــامج لــزوار الســجون ومحلــة لرصــد احلقــوق، كــان  
جاز وتعجيل احملاكمـات، يف ختفـيض عـدد احملتجـزين     الغرض منها هو الثين عن استخدام االحت

  )ب(.يف انتظار احملاكمة
                            

 Louise Ehlers, “Frustrated potential: the short and long term impact of pretrial services in  )أ(

South Africa”, in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York, Open Society Justice 

Initiative, 2008), pp. 121-140.  
 ,”R. K. Saxena, “Catalyst for change: the effect of prison visits on pretrial detention in India  )ب(

Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York, Open Society Justice Initiative, 2008), 

pp. 57-69.  
  

───────────────── 
 .E.07.XI.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٢٥(
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ــدائل الســجن الــيت ميكــن النظــر فيهــا لــدى اســتعراض تشــريعات وسياســات       -٣٥ تتضــمن ب
إصدار األحكام وقف تنفيـذ األحكـام، ونظـام مراقبـة السـلوك، واخلدمـة اتمعيـة، والغرامـات،         
والتعويض، واألحكام املشروطة، واالحتجاز املرتيل مـع مراقبـة إلكترونيـة أو بـدوا، واجلـزاءات      

ويف بعض الواليات القضائية يستخدم نظام مراقبة السـلوك علـى   . ية، وتقييد حقوق معينةالشفو
. ويرجع امليل إىل نظـام املراقبـة إىل حـد كـبري إىل تعـدد اسـتعماالته      . نطاق واسع كبديل للسجن

فيمكن تصميم مدة املراقبة وشروطها مبا يناسـب احتياجـات اجلـاين وظروفـه، كمـا ميكـن باملثـل        
وميكــن ملــراقيب الســلوك، . ف مســتوى اإلشــراف وفقــاً لدرجــة اخلطــر الــيت يشــكلها اجلــاين تكييــ

ــي يف        ــام باإلشــراف، أن يســاعدوا األشــخاص املوضــوعني حتــت إشــراف جمتمع إضــافة إىل القي
الوصول إىل برامج عالجية، مثل بـرامج منـع العنـف وإدارة تعـاطي مـواد اإلدمـان والـربامج الـيت         

ويف كـثري مـن الواليـات    . ئم اجلنسية من خالل ج للمهارات اإلدراكيـة تستهدف مرتكيب اجلرا
ــة        ــرامج املراقب ــع يف اســتخدام ب ــق التوس ــات املتحــدة حقَّ ــة وكــذلك يف الوالي القضــائية األوروبي

كمـا  . وأجهزة املراقبة اإللكترونية زيادة يف عدد اجلنـاة الـذين ميكـن اإلشـراف علـيهم يف اتمـع      
املراقبـة لتشـمل وحـدات متخصصـة تـوفِّر املراقبـة يف اتمـع علـى اجلنـاة          وسعت خـدمات نظـام   

  )٢٦(.الذين يشكلون درجة أعلى من اخلطر، ومن بينهم مرتكبو اجلرائم اجلنسية

    
  ٢اإلطار 

  ٢٠٠٧إصالح العدالة اجلنائية يف عام : ممارسة جيدة يف قريغيزستان
ــران ٢٥يف  ــه /حزي ــائي    اعتمــدت قريغيزســتان عــدداً  ٢٠٠٧يوني مــن التعــديالت لقانوــا اجلن

وجـاءت التغـيريات   . وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوبات ولسبعة قـوانني أخـرى  
ببدائل جديدة للسجن، ووسعت استخدام البدائل القائمة وقلّلت طول مدة األحكـام املنطبقـة   

ص مــن املــدعي العــام إىل ونقــل حــق اختــاذ قــرار إلقــاء القــبض علــى شــخ . علــى جــرائم معينــة
وكنتيجــة مباشــرة لتلــك التغــيريات، اخنفــض عــدد الســجناء يف قريغيزســتان اخنفاضــاً   . احملــاكم

وكـان ذلـك   . ٢٠٠٩يوليه /يف متوز ٩ ٧٩٧إىل  ٢٠٠٦يوليه /يف متوز ١٥ ٢٤٩ملحوظاً من 
االخنفــاض راجعــاً إىل حــد كــبري إىل التخفيــف مــن أحكــام الســجن وختفيــف شــروط اإلفــراج   

  .املبكّر املشروط
  

ــة الســلوك        -٣٦ ــرامج مراقب ــدائل مثــل ب ــدخل، حيــث يســتتبع الب ــا يف البلــدان املنخفضــة ال أم
واملراقبة اإللكترونية عبء مايل ال حيتمـل، قـد تفضـل خيـارات أكثـر بسـاطة، مثـل وقـف تنفيـذ          

───────────────── 
)٢٦(  Curt T. Griffiths, Canadian Corrections, 3rd ed. (Toronto, Nelson Education, 2010).  
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دون مقابـل  والعمـل  ). احملسـوبة بإنصـاف  (زيل، والتعـويض والغرامـات   ـاألحكام، واالحتجاز املن
وتـنص التشـريعات يف واليـات    . بديل آخر ممكـن لألحكـام القصـرية بالسـجن    ) اخلدمة اتمعية(

قضائية كثرية على طائفة من اجلزاءات املنطبقة يف احلاالت اليت يفشل فيها تنفيذ احلكـم، وتـنص   
 ويعمل املكتـب يف أفغانسـتان مـن أجـل زيـادة اسـتخدام      . صراحة على السجن كحل أخري فقط

بدائل السـجن، وذلـك بتشـجيع اسـتخدام البـدائل املنصـوص عليهـا بالفعـل مبوجـب التشـريعات           
تـب  وتستند هذه املبادرة إىل تقييم شامل لالحتياجات، نشر املك. ذات الصلة ولكن ال تستخدم

 ,Afghanistan: Implementing Alternatives to Imprisonment:بعنـوان  ٢٠٠٨ملخصاً له يف عام 

in Line with International Standards and National Legislation) . تنفيـذ بـدائل   : أفغانسـتان
ووجــه املكتــب ضــمن تلــك العمليــة ). الســجن، متشــياً مــع املعــايري الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة

استعراضاً لقانون اإلجراءات اجلنائية يف أفغانسـتان، كمـا أوصـى بـأن تـنص التشـريعات الوطنيـة        
  .أكرب من بدائل االحتجاز قبل احملاكمة على عدد

وهناك حاجة إىل بناء القدرات والتوعية بغية زيادة استخدام التدابري البديلـة مـن جانـب      -٣٧
غري أن أحد الشواغل الرئيسية فيما يتعلق بوضـع  . الشرطة وأجهزة االدعاء العام واهليئة القضائية
  .ة باإلشراف على عدد أكرب من األشخاصبدائل للسجن هو احلاجة إىل قيام نظام العدال

وتــوافر املــوارد الكافيــة لتنفيــذ التــدابري غــري االحتجازيــة ضــروري ألي اســتراتيجية          -٣٨
وميكن للمجتمع املـدين، مبـا فيـه املنظمـات غـري      . للتخفيف من االكتظاظ يف املرافق اإلصالحية

ــدائل الســجن      ــاً يف اســتخدام ب ــؤدي دوراً حموري ــة، أن ي ــةاحلكومي وأحــد التحــديات  . اتمعي
الرئيسية هو ابتكار استراتيجيات إلشراك اتمع وإدامـة مشـاركته والنـهوض بقبـول اجلمهـور      

وإشــراك اتمــع يف خطــط التخفيــف مــن اكتظــاظ  . خلطــط تســمح للجنــاة بالبقــاء يف اتمــع 
. اإلصـالح  السجون ليس فعاالً من حيث التكلفة فحسب وإمنا يعمل أيضاً علـى تعزيـز جهـود   

وميكن ألنشطة توعيـة اجلمهـور بشـأن فعاليـة األحكـام اتمعيـة أن تزيـد تقبـل اجلمهـور تلـك           
كمــا ينبغــي النظــر يف تصــميم تــدابري بديلــة لفئــات خاصــة مــن اجلنــاة، مثــل احلوامــل   . البــدائل

  .وأمهات األطفال الصغار واملسنون والسجناء املعاقني
    

    العدالة وإىل آليات الدفاع العام تعزيز إمكانية الوصول إىل  - هاء  
حيقِّق وجود حمامني جيدين للـدفاع ونظـام فعـال للـدفاع العـام وإمكانيـة الوصـول إىل          -٣٩

التمثيل القانوين ومعلومات عن املسـاعدة القانونيـة املتاحـة حتسـناً كـبرياً يف إقامـة العـدل، كمـا         
ــ. قـــد يقلّـــل ذلـــك عـــدد األشـــخاص املـــودعني يف الســـجون  ن أن يســـاعد املستشـــارون وميكـ
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ضمان مساع الدعاوى يف غضون املهلـة احملـددة قانونـاً،     )٢٧(القانونيون أو املساعدون القانونيون
وإضــافة إىل ذلــك ميكــن أن ينصــحوا الســجناء بشــأن   . أو اإلفــراج عــن املتــهم إذا تعــذَّر ذلــك 

كمـا يـؤدون   . وحديثـة ميزات اإلقرار بالذنب يف مرحلة مبكرة وأن يزودوهم مبعلومات دقيقة 
دوراً هامــاً يف ختفيــف قلــق الســجناء وشــعورهم بــالكرب مــن خــالل رفــع مســتوى املعــارف     

وميكـن أن يسـاعد تـوفري املسـاعدة القانونيـة اانيـة ضـمان        . القانونية عند السجناء واحملتجزين
ة وصـول  ومثة اسـتراتيجية أخـرى لضـمان إمكانيـ    . إمكانية وصول اجلميع إىل املشورة القانونية

الســجناء يف ظــروف مــن االكتظــاظ إىل العدالــة، وهــي تعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل إجــراءات   
  .القانون املدين أو الدعاوى اجلماعية أو خطط التعويض

    
    وضع أحكام تقضي باإلفراج املبكِّر أو تعزيزها  -واو  

ر إعـادة التأهيـل   ميكن أن ختفّف آليات اإلفراج املبكِّر من اكتظـاظ السـجون وأن تيسـ     -٤٠
وتشــجع قواعــد طوكيــو اســتخدام البــدائل الالحقــة   . االجتمــاعي وإعــادة اإلدمــاج يف اتمــع 

لصدور األحكام من أجل جتنـب اإليـداع يف مؤسسـة احتجازيـة ومسـاعدة اجلنـاة علـى عـودة         
عمـل أو  االندماج مبكراً يف اتمع، ومنها التصريح بالغياب ودور التأهيل واإلفراج من أجل ال

كما ينبغـي النظـر   . تلقّي العلم وخمتلف أشكال إخالء السبيل املشروط وإسقاط العقوبة والعفو
ويتيح إخالء السبيل أو اإلفراج املشروط للدولـة إمكانيـة فـرض شـروط     . يف السجون املفتوحة

مصــممة خصيصــاً لتناســب احتياجــات اجلــاين منفــرداً، وملســاعدة اجلــاين علــى االنتقــال مــن       
كمــا اســتخدم العفــو العــام والعفــو  . جن إىل اإلقامــة وســط اتمــع مــع االمتثــال للقــانون  الســ

وتقدير الرأفة من أجل تقليل عدد السـجناء، خصوصـاً يف احلـاالت الـيت سـجن فيهـا أشـخاص        
أدينوا بارتكاب جـرائم بسـيطة أو أعيـد سـجنهم لفتـرات طويلـة أو إذا كـان اجلـاين يعـاين مـن           

  . املوتمرض مزمن أو يفضي إىل
وينبغي للتشريعات والسياسـات أن تـنص بوضـوح علـى إمكانيـات اإلفـراج املشـروط          -٤١

ر حبيـث  وميكـن توسـيع نطـاق بـرامج اإلفـراج املبكّـ      . أو اإلفراج املبكِّر وشـروط ذلـك اإلفـراج   
كمـا يلـزم ضـمان وجـود مـوارد      . من العملية العادية لتنفيذ األحكام جيعل اإلفراج املبكّر جزءاً

ية لإلشراف وبـرامج وتسـهيالت يف إطـار اتمـع، ووضـع واعتمـاد أدوات مناسـبة لتقيـيم         كاف
اخلطر، ميكن أن تكون مفيدة يف التعرف علـى جنـاة قـد يكونـوا مـؤهلني لإلفـراج املبكّـر، ويف        
الواليــات القضــائية الــيت جيــب أن يقــدم فيهــا الســجناء طلبــاً لإلفــراج املشــروط لكــي ينظــر يف   

───────────────── 
 .أعاله ٧انظر احلاشية   )٢٧(
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وقد دئ تلـك اإلجـراءات قلـق اجلمهـور     . أن يشجعوا على تقدمي تلك الطلباتذلك، ينبغي 
بشأن أمان اتمع وتوفِّر آلية يعلم اجلناة بواسطتها يف مرحلة مبكرة خبصوص ما يتعين علـيهم  

وينبغـي أن تكـون   . عمله من أجل التأهيـل لإلفـراج املبكّـر ولكـي ال يسـقط عنـهم ذلـك احلـق        
مة كأساس لقرارات اإلفراج املبكر، مثـل حسـن السـلوك يف السـجن، واضـحة      املعايري املستخد

ــة ــل أن       . وعادل ــاء، مث ــة لإللغ ــايري معين ــراج املشــروط مع ــاء اإلف وميكــن أن حتــدد إجــراءات إلغ
ــراج          ــاء ســريان اإلف ــة الســابقة أثن ــاود ارتكــاب اجلرمي ــداً أو أن يع ــاً جدي يرتكــب اجلــاين جرم

  .لسلطات املختصة سلطة تقديرية لتقرير اإللغاء اجلزئياملشروط، كما ميكن أن متنح ا
ــة حتتيــة إداريــة بغيــة تيســري االمتثــال لشــروط       -٤٢ وحيتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إىل بني

وميكــن أن تتضــمن تلــك الشــروط دفــع تعــويض أو جــرب للضــحايا؛   . اإلفــراج املبكّــر ورصــده
ارتكـاب اجلرميـة؛ واملشـاركة     ومعاجلة مشاكل خاصـة باملخـدرات أو الكحـول لعبـت دوراً يف    

يف عمل أو تعلُّم أو تـدريب مهـين، واملشـاركة يف بـرامج للتنميـة الشخصـية؛ أو االمتثـال ألمـر         
ــين       ــاد عــن مكــان مع ــين أو باالبتع ــاع عــن االتصــال بشــخص مع وميكــن أن يســاعد  . باالمتن

عنـهم جنـاح إعـادة     استخدام برامج وخدمات خاصة باإلفراج املبكِّـر لتقـدمي الـدعم إىل املفـرج    
  .إىل اإلجرام ةاإلدماج يف اتمع وأن يساعد احلد من العود

    
    ةتدابري فعالة ملنع العود  - زاي  

فقد يواجـه  . إىل اإلجرام مهمة للتخفيف من عدد السجناء ةالتدابري الشاملة ملنع العود  -٤٣
واد أو إدماـا، جتعـل   اجلناة حتديات اجتماعية ومالية وشخصية، مثل مرض عقلي أو تعاطي املـ 

وتتضمن مسات جهود منع اجلرمية مبعناهـا  . من الصعب عليهم جتنب العودة إىل نشاط إجرامي
الواسع توفري برامج للتدريب على مهارات، والتعليم وبرامج العـالج والـدعم النفسـاين للجنـاة     

مـن السـجن علـى أن     يف اتمع وكذلك للسجناء، وإنشاء برامج ملساعدة اجلناة املفـرج عنـهم  
وتبين البحوث أن برامج إعادة التأهيل تعطي نتـائج أفضـل   . يصبحوا مواطنني مطيعني للقانون

وينبغي أن تتضـمن االسـتراتيجيات زيـادة فعاليـة بـرامج التعلـيم       . عندما تنفَّذ يف أوساط اتمع
وتشـكّل  . ج املراقـب مـن جديـد يف اتمـع واإلفـرا     االنـدماج والتدريب املهين واملسـاعدة علـى   

برامج التدريب املهين والتعليم وإعادة التأهيل عنصراً هاماً من معظـم بـرامج إصـالح السـجون     
اليت ينفذها املكتب يف البلدان الناميـة والبلـدان اخلارجـة مـن نـزاع ويف منـاطق مثـل أفغانسـتان         

  .واألراضي الفلسطينية احملتلة وجنوب السودان
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من الواليات القضائية برامج إلعادة اإلدماج تشـدد علـى أمهيـة    وقد استحدثت يف عدد   -٤٤
كمـا أـا    )٢٨(.إعداد السجناء لإلفراج عنهم واستمرار التـدخالت العالجيـة قبـل اإلفـراج وبعـده     

ــة شــراكات مــع اتمعــات        ــة، وإقام ــة اجلنائي ــاج خمتلــف عناصــر اســتجابة العدال ــدف إىل إدم
وتـؤدي إدارة  . ة واتمعية لتشـكّل سلسـلة متصـلة ومسـتمرة    احمللية، وإدماج التدخالت املؤسسي

  .القضايا دوراً رئيسياً يف ختصيص العالج يف السجون وتيسري إعادة اإلدماج يف اتمع
وميكن أن تشمل برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج مشـاركة كـالً مـن العـاملني يف        -٤٥

ربـويني واملنظمـات غـري حكوميـة واملتطـوعني مـن       نظام العدالة واألخصـائيني االجتمـاعيني والت  
وجيب على تلك الربامج ليس فقط أن تعد السـجناء وحـدهم للعـودة إىل اتمـع وإمنـا      . اتمع

كمـا أن تثقيـف اجلمهـور عنصـر رئيسـي مـن أي       . أن تعد أيضاً أسرهم واتمع عامة لعـودم 
ــرب     ــع يف ال ــادة مشــاركة اتم ــة اخلاصــة  اســتراتيجية ــدف إىل زي ــاة  امج اتمعي ــاة واجلن باجلن

وتشجع قواعد طوكيو تنظـيم املـؤمترات واحللقـات الدراسـية والنـدوات وغـري ذلـك        . السابقني
  .من أنشطة واستخدام وسائط اإلعالم إلذكاء الوعي خبصوص احلاجة إىل مشاركة اجلمهور

    
    زيادة سعة السجون  - حاء  

سعة السجون فقد أثبتـت التجربـة أنـه لـيس مـن احملتمـل       يف حني أنه يلزم أحياناً زيادة   -٤٦
ــدة وحــده حــال مســتداماً ملشــكلة اكتظــاظ الســجون        ــاء الســجون اجلدي ــاء . أن يكــون بن وبن

السجون اجلديدة وصيانتها عمليـة مكلِّفـة إضـافة إىل ذلـك، وبالتـايل يشـكّل عبئـاً علـى مـوارد          
  .رمبا تكون حمدودة

إقامـة سـجون جديـدة، ينبغـي أن تصـاحب إقامتـها       وعندما تكـون هنـاك ضـرورة مـن       -٤٧
استراتيجية شاملة للتخفيف مـن عـدد األشـخاص الـذين يودعـون يف السـجون، بغيـة الوصـول         

وميكــن أن يتــيح إنشــاء الــبىن التحتيــة . إىل حــل مســتدام ملشــكلة اســتمرار تزايــد عــدد الســجناء
لســجون ومراعــاة  األساســية للســجون أو تعزيزهــا فرصــة لتحســني ظــروف الســجون وأمــن ا    

فينبغـي  . إالّ أن ذلك يتطلب أيضـاً توسـيع سـعة خـدمات السـجون     . حقوق السجناء اإلنسانية
أن توجد خدمات السجون يف مناطق نائية لكي ختفف من شـدة ازدحـام السـجون يف منـاطق     

. احلضـر، ولتعـزز تـأمني نقـل السـجناء وجتعلـه أقـل تكلفـة وتقلـل التـأخري يف إجـراءات العدالــة           

───────────────── 
)٢٨(  Curt T. Griffiths, Yvon Dandurand and Danielle Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and 

Crime Prevention, Canada, Public Safety Canada, Research Report No. 2007-2 (Ottawa, National 

Crime Prevention Centre, 2007)  متاح يفwww.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/soc-reint-eng.pdf. 
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وضع األمثل هو أن تبىن السجون على مقربة من مبـاين الشـرطة واحملـاكم مـن أجـل ختفيـف       وال
  .صعوبات نقل السجناء بني حجز الشرطة واحملاكم والسجون

فهنـاك  . وميكن أن تواجه تعبئة املوارد لربامج البناء والتجديـد الـدول األعضـاء مبعضـلة      -٤٨
اب املصلحة القادرين علـى الـدعوة للـدعم    حاجة إىل تعزيز التعاون بني خدمة السجون وأصح

وينبغي أن تنظـر خـدمات السـجون    . وزيادة إمكانية رؤية التحديات اليت تواجه نظام السجون
وميكــن أن . يف شــراكات مــع هيئــات حكوميــة أخــرى، مثــل وزارة الصــحة أو وزارة التعلــيم   

يـد األمـوال خلدمـة    تكون إقامة صـناعات يف السـجون أو دعـم تشـغيلها جتاريـاً مـن وسـائل تول       
السجون ودعم جهود إعادة التأهيل من خالل التدريب على مهارات، وميكن الترويج هلا مـن  
خالل االستثمارات اخلاصة أو التعاون مع القطاع اخلاص أو اعتمـاد سياسـات حكوميـة تعـزز     

كمــا ميكــن للمؤسســات الــيت ترصــد ظــروف      ). يف جمــال االشــتراء مــثالً  (تلــك الصــناعات  
جـاز وتصــون حقـوق الســجناء ومتنـع اســتغالل عمالـة الســجون أن تـؤدي دوراً يف تعبئــة      االحت

  .املوارد للسجون
    

    إجراء البحوث وإنشاء نظم للمعلومات  - طاء  
يب أثبــت ـعــادة مــا تكــون املبــادرات الناجحــة هــي الــيت قامــت علــى أســاس فهــم جتريــ    -٤٩

ات جلمــع املعلومــات عــن فمــن الضــروري لــذلك وضــع آليــ. صــحته كبــار أصــحاب املصــلحة
وينبغــي للواليــات . الطريقــة الــيت يعمــل ــا النظــام اإلصــالحي وعــن كيفيــة اســتخدام املــوارد  

القضائية أن تنشئ نظم املعلومات من أجل توثيق سري القضايا وإجراءات مجـع املعلومـات عـن    
ــودعني يف الســجون   ــيم فع    . األشــخاص امل ــات أساســاً لتقي ــة وميكــن أن تكــون تلــك املعلوم الي

ــات         ــك التقييم ــتخدام تل ــن اكتظــاظ الســجون، وميكــن اس ــف م ــة إىل التخفي ــادرات اهلادف املب
وينبغــي أن يســهل علــى مجيــع  . بــدورها يف إنشــاء املمارســات الفضــلى ذات الصــلة وتطبيقهــا 

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تقـام شـبكات   . كبار أصحاب املصلحة فهم كل املعلومات املتاحة
وينبغـي  . لومات بني خمتلف الواليات القضائية بغية تعزيـز مبـادرات اإلصـالح   لتيسري تبادل املع

للحكومات أن توفِّر قاعدة املعرفـة الالزمـة لتخطـيط السياسـات والتشـريعات اجلنائيـة، وذلـك        
وهناك حاجـة إىل جهـود إضـافية    . بضمان وجود البىن التحتية واملوارد الوافية الالزمة للبحوث

فيما يتعلـق باألسـلوب الـذي يعمـل بـه نظـام العدالـة اجلنائيـة ومبختلـف          إلذكاء وعي اجلمهور 
ويشكّل استحداث نظام إلدارة بيانات السـجناء عنصـراً مـن    . استراتيجيات منع اجلرمية املتاحة

  .عناصر مشاريع إصالح السجون اخلاصة باملكتب يف البلدان النامية
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    السياسات االجتماعية الشاملة  - ياء  
ة مشـكلة اجتماعيـة ال تسـتطيع نظـم العدالـة اجلنائيـة إالّ أن تـوفِّر اسـتجابة جزئيـة          اجلرمي  -٥٠
وهنــاك حاجــة إىل اســتراتيجيات لضــمان العدالــة االجتماعيــة املنصــفة والتكــافؤ االجتمــاعي . هلــا

وخفض تفاوت الدخول ومنع التهميش االجتماعي، من أجل الوصول إىل حل مسـتدام وطويـل   
وجيــب أن تكــون السياســات واإلجــراءات املتعلقــة باجلرميــة  . الســجون األجــل ملشــكلة اكتظــاظ

  .والعدالة اجلنائية شاملة وأن تضم التعليم والصحة واإلسكان والعمل وتدابري ملكافحة العنف
    

    االستنتاج  -رابعا  
االكتظاظ يف السجون عائق خطري أمام سـالمة إدارة السـجون، وإعـادة تأهيـل اجلنـاة        -٥١

وميكـن  . المتثال لصكوك األمم املتحدة ومعايريها املتصلة حبقوق السجناء اإلنسـانية بفعالية، وا
أن يؤدي اكتظاظ املؤسسات اإلصـالحية إىل انتـهاكات متعـددة حلقـوق اإلنسـان، مثـل تقييـد        

  .إمكانية الوصول إىل الرعاية الصحية والتغذية والتصحاح
يف املرافـق اإلصـالحية تتبـاين وفقـاً للوضـع      أن فعاليـة التـدابري املضـادة لالكتظـاظ      ومع  -٥٢

حلــاالت أن تكــون تلــك احملــدد املعــين ولنظــام العدالــة اجلنائيــة يف كــل دولــة، ينبغــي يف مجيــع ا  
  .من استراتيجية شاملة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية التدابري جزءاً

  :يلي فيما أن تنظر تود العملحلقة  ، لعلّعمالً مبعايري األمم املتحدة وقواعدها ذات الصلةو  - ٥٣
انتهاك غـري مقبـول   هو ينبغي للدول األعضاء أن تسلِّم بأن اكتظاظ السجون   )أ(  

وينبغــي لكــل دولــة أن تقــرر احلــد األقصــى لســعة  . حلقــوق اإلنســان يتطلّــب اســتجابة حازمــة 
مـن  وينبغي عدم اختاذ قرارات بزيادة عـدد األمـاكن يف السـجون كوسـيلة للتخفيـف      . سجوا

 تمكّـن مـن تـاليف    يف من الطلب على أماكن يف السـجون االكتظاظ دون النظر يف سبل للتخف
  حدوث زيادة شاملة يف عدد األشخاص املسجونني؛

ينبغي للـدول األعضـاء أن تنظـر يف اسـتعراض سياسـاا وقوانينـها وممارسـاا          )ب(  
  الكتظاظ السجون؛وتقييمها وحتديثها بغية ضمان مشوهلا وفعاليتها يف التصدي 

أن تراعي البعد اجلنساين وأن تسـتجيب بفعاليـة الحتياجـات    األعضاء  للدولينبغي   )ج(  
  ؛يف السجونإصالحات واستراتيجيات للتخفيف من االكتظاظ  الفئات الضعيفة عند تنفيذ

حتديـد  ن جتري استعراضاً شامالً للنظام من أجـل  تحثّ الدول األعضاء على أ  )د(  
الكفاءة يف إجراءات العدالة اجلنائية اليت تساهم يف إبقاء احملتجزين لفتـرات طويلـة   مواضع عدم 
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خــالل إجــراءات مــا قبــل احملاكمــة واحملاكمــة؛ وعلــى أن تضــع اســتراتيجيات لتحســني كفــاءة   
 أن تعـزز إجراءات العدالة اجلنائيـة، بوسـائل منـها تـدابري لتقليـل حجـم تـراكم القضـايا؛ وعلـى          

  إىل العدالة والوصول إىل آليات الدفاع العام؛إمكانية الوصول 
. ينبغــي للــدول األعضــاء أن تعتــرب االحتجــاز يف انتظــار احملاكمــة حــالّ أخــرياً     )هـ(  

آليـة ملراجعـة قـرارات    أن ترسـي  و ،وبالتايل ينبغي هلا أن تنظر يف وضع حدود زمنية لالحتجـاز 
ية وبرامج الوساطة واملراقبـة اإللكترونيـة   العدالة التصاحلب وأن تبدأ العملاحتجاز املشتبه فيهم، 

  بغية التخفيف من عدد احملتجزين يف انتظار احملاكمة ومدة ذلك االحتجاز؛
القـائم علـى    تحثُّ الدول األعضاء على ضمان أن يقـدم إىل احملـاكم اإلرشـاد     )و(  

وينبغـي  . قديريـة مبادئ بشأن إصدار األحكام، دون التعدي على استقالهلا وحريـة سـلطاا الت  
مبـدأ النسـبية بأسـلوب     جيسدتقدمي اإلرشادات املتعلقة بالتشريع أو السياسات العامة يف شكل 

  حيمي من قسوة ال أساس هلا ويضمن تنفيذ بدائل السجن على حنو فعال؛
تحثُّ الدول األعضاء بقوة على أن تستعرض مدى كفاية املساعدة القانونيـة    )ز(  

تـدابري، ـدف تعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل العدالـة وإىل آليـات الـدفاع العـام،          الوغري ذلك من 
  للفقراء وأشد الفئات ضعفاً؛ وخاصة

مشاركة مجيع أصحاب املصـلحة ذوي  على ينبغي للدول األعضاء أن تشجع   )ح(  
  الصلة يف وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية ضد االكتظاظ ويف تنفيذها؛

ــدول تحــ  )ط(   ــدين     ثُّ ال ــى أن تشــجع مشــاركة تنظيمــات اتمــع امل األعضــاء عل
  واتمعات احمللية يف تنفيذ بدائل السجن؛

تشـجع الـدول األعضـاء علــى أن تسـتحدث تـدابري تيســر اإلفـراج املبكّـر مــن          )ي(  
املرافــق اإلصــالحية، مثــل اإلحالــة إىل دور إعــادة التأهيــل واملراقبــة اإللكترونيــة وخفــض مــدة    

  مقابل حسن السلوك؛ العقوبة
ينبغي للـدول األعضـاء أن تطـور آليـات إجـراء البحـوث ومجـع البيانـات وأن           )ك(  

ل تلـك املعلومـات   اإلصالح واالستراتيجيات وأن توصتعززها بغية تقييم مدى فعالية عمليات 
  .إىل اجلمهور

 


