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1-1 �خللفية

1- ين�س القانون الدويل على وجوب األَّ يقت�سر احلب�س على حرمان ال�سخ�س من حريته فقط، واإمنا ينبغي اأن 
ُيف�ِسح الفر�س اأمام ال�سجناء لكت�ساب املعارف واملهارات التي ميكن اأن ت�ساعدهم على اإعادة الندماج يف املجتمع 
بعد اإطلق �سراحهم بغر�س درء معاودة الإجرام. ومبا اأنَّ ال�سجن ل ي�ستطيع، يف حد ذاته، اأن يتعامل مع امل�سائل 
املتعلقة باإعادة اإدماج ال�سجناء يف املجتمع فاإنَّ العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ين�س على ما 
يلي "يجب اأن يراعي نظام ال�سجون معاملَة امل�سجونني معاملًة يكون هدفها الأ�سا�سي اإ�سلحهم واإعادة تاأهيلهم 
كذلك  ينبغي  فاإنه  عليهم  املحكوم  امل�سجونني  جلميع  تتوفر  اأن  ينبغي  املعاملة  هذه  اأنَّ  حني  ويف   )1



الجتماعي".)
اإف�ساح الفر�سة اأمام املحتجزين احتياطيًّا ملمار�سة اأن�سطة هادفة. ففي بلدان كثرية ي�سمل املحتجزون احتياطيًّا 

جزءًا كبريًا من ال�سجناء لكنهم م�ستبَعدون من اأن�سطة اإعادة التاأهيل. 

2- اإنَّ قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل( هي اأهم جمموعة 
معايري دولية منفردة "ُتبنيِّ ... املبادَئ واملمار�ساِت املقبولَة عمومًا باعتبارها مبادَئ وممار�ساٍت جيدًة يف جمال 
2( ويف اأعقاب عملية ا�ستعرا�سية حكومية دولية م�ستفي�سة للن�سخة الأ�سلية، 



معاملة ال�سجناء واإدارة ال�سجون".)
املعتمدة يف عام 1957، اعَتمدت اجلمعيُة العامة للأمم املتحدة يف كانون الأول/دي�سمرب 2015 ن�سخَة القواعِد 
ثًا ب�ساأن اإدارة ال�سجون يف القرن احلادي والع�سرين. وتبنيِّ هذه القواعُد،  ل بحقٍّ خمططًا حمدَّ املنقحَة، مما �سكَّ
يف مبادئها الأ�سا�سية، بجلء �سديد اأنَّ توفرَي برامج اإعادة تاأهيل داخل ال�سجون، على نحو يعزز رغبة ال�سجناء يف 

)1(العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، قرار اجلمعية العامة 2200 األف )د-21(، الفقرة 3 من املادة 10.

)2(قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، A/RES/70/175 (2015)، امل�سار اإليها فيما بعد 

با�سم "قواعد نيل�سون مانديل"، امللحظة التمهيدية 1.

مقدمة   -1

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 4

1- ترمي عقوبة احلب�س وغريها من تدابري حرمان الأ�سخا�س من حريتهم ب�سفة اأ�سا�سية اإىل حماية املجتمع 
من اجلرمية واحلد من حالت معاودة الإجرام. ول �سبيل اإىل حتقيق هذين الغر�سني اإل اإذا ا�سُتخدمت فرتُة 
احلب�س للو�سول، حتى اأق�سى قدر م�ستطاع، اإىل �سمان اإعادة اإدماج هوؤلء الأ�سخا�س يف املجتمع بعد اإطلق 

�سراحهم، بحيث يتمكنون من العي�س معتمدين على اأنف�سهم يف ظل احرتام القانون.



الف�سل الأولخ�رطة طريق من اأجل و�سع برامج لإع�دة الت�أهيل يف ال�سجون 2

العي�س معتمدين على اأنف�سهم يف ظل احرتام القانون بعد اإطلق �سراحهم، اأمٌر اأ�سا�سي للحد من معدلت معاودة 
الإجرام وحت�سني اأمان النا�س، وهما الغاية التي تن�سدها يف نهاية املطاف اأيُّ عقوبة حب�ٍس.

اأجريت  النطاق  وا�سعة  املبداأَ اجلوهري. فمثًل َوجدت درا�سٌة  و�سواهُد جتريبيٌة تدعم هذا  3- وهناك درا�ساٌت 
يف الوليات املتحدة الأمريكية موؤخرًا اأنَّ احتمالت عودة ال�سجناء الذين ح�سلوا على تعليم عام وتدريب مهني اإىل 
اأثناء فرتة حب�سهم،  اأقلُّ بكثري مقارنة باأقرانهم الذين مل يح�سلوا على هذه الفر�س  ال�سجن بعد اإطلق �سراحهم 
ُر الأمم  واأنَّ احتمالِت عثورهم على عمل اأكرُب بكثري مقارنة بهوؤلء الأقران )انظر الإطار الوارد اأدناه(. كما اأفاد مقرِّ
اإيجابي من حيث تقلي�س  املتحدة اخلا�س املعني باحلق يف التعليم باأنَّ التعلُّم يف ال�سجن ُيعترب بوجه عام ذا تاأثري 
اأكرث حتديدًا،  اأو�سى، على نحو  والعثور على عمل. وقد  التاأهيل  اإعادة  الإجرام وزيادة احتمالت  احتمالت معاودة 
باتخاذ ترتيبات تكفل و�سع برامج تعليمية �ساملة ترمي اإىل تنمية القدرات الكاملة لكل �سجني: "وينبغي اأن تهدف 
 هذه الربامج كذلك اإىل اأن تقلل اإىل اأدنى حد اآثار ال�سجن ال�سلبية، واأن حت�سن اآفاق اإعادة الإدماج واحرتام الذات 

)3


ومعنويات ال�سجني".)

4- وعلى الرغم مما �سبق، ل َت�سنح فر�سُة التعلم اأو العمل، يف العديد من نظم ال�سجون، اإلَّ لعدد قليل من 
فر�س  توفري  اأجل  من  ال�سجون  نظُم  تكاِفح  املرتفع  الدخل  م�ستوى  ذات  البلدان  من  الكثري  فحتى يف  ال�سجناء. 
التعليم والتدريب املهني والعمل مبعدلت تقت�سيها ال�سرورة حتى تعود بالنفع على عموم نزلء ال�سجن. فعلى �سبيل 
اأنه بينما توجد ن�سبة كبرية من الأفراد ذوي املهارات املحدودة من بني  اأوروبا  املثال راأى ا�ستعرا�ٌس للتعليم يف 
جمموع نزلء ال�سجون يف الحتاد الأوروبي، البالغ عددهم 000 640 �سجني، فاإنَّ اأقل من ُربع ال�سجناء ي�ساركون 
ا يف البلدان ذات م�ستوى الدخل الأقل، فكثريًا ما  4( اأمَّ



يف اأن�سطة تعليمية وتدريبية يف معظم دول الحتاد الأوروبي.)
تكون ن�سبُة ال�سجناء امل�ساركني يف اأن�سطة بناءة اأقلَّ من ذلك مبقدار كبري. 

التعليم"،  يف  املحتجزين  الأ�سخا�س  A/HRC/11/8 (2009)،"حق  مونوز،  فرينور  التعليم،  يف  باحلق  املعني  اخلا�س  املقرر  )3(تقرير 

الفقرة 91 )ب(.
 GHK Consulting (2013): “Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges”; Report)4(

.authored for the European Commission

�لوليات �ملتحدة: �لتعليم و�لتدريب �ملهني يف �ل�ضجون يوؤديان �إىل تقلي�ص �حتمالت معاودة �لإجر�م و�إىل حت�ضني 
�آفاق �حل�ضول على فر�ضة عمل

اأ�سخُم درا�سة  اإليها  اأعلنت موؤ�س�سُة RAND )الوليات املتحدة( النتائَج التي خل�ست  يف اآب/اأغ�سط�س 2013 
الوليات  يف  الإ�سلحية  التعليمية  للربامج  الأمريكية،  العدل  وزارة  من  بتكليف  الإطلق،  على  اأُجريت  �ساملة 

املتحدة.
واأكد التحليل وجوَد ارتباط وا�سح بني توفري برامج تعليمية وتدريب مهني يف ال�سجون وبني تقلي�س احتمالت 
التعليمية  الربامج  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة  انتهت  كما  عمل.  فر�سة  على  احل�سول  اآفاق  وحت�سني  الإجرام  معاودة 
الإ�سلحية فعالة التكلفة اإذا روعيت التكاليف املبا�سرة لتوفري التعليم وتكاليف اإعادة احلب�س. وعلى وجه اأكرث 

حتديدًا َوجدت الدرا�سُة ما يلي:
اإىل ال�سجن تقل بن�سبة 43 يف  اإ�سلحية  اأن احتمالت عودة ال�سجناء الذين �ساركوا يف برامج تعليمية   

املائة عن احتمالت عودة الذين مل ي�ساركوا يف تلك الربامج اإىل ال�سجن؛
واأن احتمالت عثور ال�سجناء الذين �ساركوا يف برامج تعليمية اأكادميية اأو مهنية على فر�س عمل تزيد   

بن�سبة 13 يف املائة عنها فيما يخ�س اأقرانهم الذين مل ي�ساركوا يف مثل هذه الربامج؛ 
واأن احتمالت عثور ال�سجناء الذين �ساركوا يف اأن�سطة تدريبية مهنية على فر�س عمل بعد اإطلق �سراحهم   

تزيد بن�سبة 28 يف املائة عنها فيما يخ�س اأقرانهم الذين مل ي�ساركوا يف مثل هذه الأن�سطة؛
واأن التكاليف املبا�سرة لتوفري التعليم تقدر مبا يرتاوح بني 400 1 دولر و750 1 دولرًا لكل �سجني، واأن   
تكاليف اإعادة حب�س احلا�سلني على تعليم اإ�سلحي تقل مبا يرتاوح بني 700 8 دولر و700 9 دولر لكل �سجني 

عن تكاليف اإعادة حب�س غري احلا�سلني على مثل هذا التعليم.
 RAND Corporation (2013): Evaluating the Effectiveness of Correctional Education – A Meta-Analysis of امل�سدر: 

.Programs that Provide Education to Incarcerated Adults



3 مقدمة 3الف�صل الأول

5- اإلَّ اأنَّ هناك اعرتافًا متزايدًا باأهمية برامج اإعادة تاأهيل ال�سجناء يف �ستى اأنحاء العامل. وعندما اجتمع، 
يف الدوحة بقطر يف الفرتة من 12 اإىل 19 ني�سان/اأبريل 2015، ممثلو الدول الأع�ساء ومتخذو القرارات واخلرباء 
دارت مناق�ساٌت ب�ساأن اأهم اأولويات العمل خلل ال�سنوات اخلم�س املقبلة. واأعاد اإعلن الدوحة، الذي انبثق عن 
ز على التعليم والعمل  هذا املوؤمتر، التاأكيَد على التزام الدول الأع�ساء بتنفيذ وتعزيز �سيا�سات ب�ساأن ال�سجناء ُتركِّ

)5


والرعاية الطبية واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع ومنع معاودة الإجرام.)

رات واجلرمية، باعتباره احلار�س الأمني على تطبيق قواعد نيل�سون  6- ون�سر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
6( ومن بني هذه الوثائق َن�سر املكتُب يف عام 



مانديل، عددًا من الوثائق الإر�سادية يف جمال اإدارة ال�سجون واإ�سلحها.)
 “Introductory Handbook للمجرمني  الإدماج الجتماعي  واإعادة  الإجرام  ب�ساأن منع معاودة  ا  بًا متهيديًّ كتيِّ  2012
”on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of  Offenders، ي�سهب يف طرح ممار�سات 

وبرامج واعدة ترمي اإىل احلد من معدلت معاودة الإجرام عن طريق الت�سدي لتحديات اإعادة الندماج الجتماعي 
التي تواجه جميع املجرمني، خا�سة املحبو�سني احلاليني اأو ال�سابقني منهم. وت�سعى هذه الوثيقة الراهنة اإىل التو�سع يف 
 ذلك الكتيِّب عن طريق اقرتاح خطوات واعتبارات عملية على اإدارات ال�سجون الوطنية ميكن من خللها تطبيق اأو تعزيز 

برامج واعدة.

1-2 ملاذ� �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لعمل؟

7- يف حني اأنَّ اإعادة التاأهيل تغطي طائفة متنوعة من الأن�سطة، ت�سمل برامج العلج الطبي والنف�سي وبرامج 
الثلثة،  الرئي�سية  َين�سبُّ على املجالت  ال�سلوكية، فاإنَّ تركيز خارطة الطريق هذه  الإدراكية  التوجيه والربامج 
يف  الأن�سطة  نطاق  تو�سيع  اإىل  تدعو  اأ�سباب  عدة  وهناك  ال�سجون.  يف  والعمل  املهني  والتدريب  التعليم  وهي  األ 
يتمتع  اأن  ينبغي  التي  الأ�سا�سية  الإن�سان  حلقوق  ممار�سٌة  هما  والعمل  التعليم  اأنَّ  اأقلها  من  لي�س  املجالت،  تلك 
تعليم  فالتعليم، خا�سة  املقرتنة باحلب�س.  القيود  النظر عن  الأ�سخا�ُس املحرومون من حريتهم بغ�س  اأي�سًا  بها 
تقريبًا. ال�سخ�سية  والتطورات  التغريات  جميُع  عليه  تعتمد  الذي  الأ�سا�س  هو  واحل�ساب،  والكتابة   القراءة 

)5("اإعلن الدوحة ب�ساأن اإدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول اأعمال الأمم املتحدة الأو�سع من اأجل الت�سدي للتحديات 

الجتماعية والقت�سادية وتعزيز �سيادة القانون على ال�سعيدين الوطني والدويل وم�ساركة اجلمهور"، الفقرة 5 )ي(.
)6(ت�سمل تلك الوثائُق اأدلَة املكتِب التايل بيانها: كتيِّب لقيادات ال�سجون؛ ودليل اإدارة ملف ال�سجناء؛ ودليل عن ال�سجناء ذوي الحتياجات 

مع  التعامل  ب�ساأن  وكتيِّب  ال�سجون؛  يف  الكتظاظ  من  احلد  اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ودليل  وال�سجن؛  املراأة  عن  وكتيِّب  اخلا�سة؛ 
ال�سجون.  العنف يف  اإىل  د املف�سي  الت�سدُّ والوقاية من  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  �سوؤون  اإدارة  ب�ساأن  ال�سديدي اخلطورة؛ وكتيِّب  ال�سجناء 
ويف الآونة الأخرية اأَعدَّ املكتُب اأي�سًا املن�سور املعنون "تقييم مدى المتثال لقواعد نيل�سون مانديل: قائمة مرجعية لآليات التفتي�س الداخلية".

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 4

والتدريب املهني والعمل، ف�سًل عن  التعليم  اأن توفر  وال�سلطات املخت�سة  ال�سجون  2- )...( ينبغي لإدارات 
الأ�سكال الأخرى من امل�ساعدة املنا�سبة واملتاحة، مبا يف ذلك اأ�سكال امل�ساعدة ذات الطابع الإ�سلحي والأخلقي 
والروحي والجتماعي وال�سحي والريا�سي. وينبغي تقدمي جميع هذه الربامج والأن�سطة واخلدمات مبا يتما�سى 

مع مقت�سيات املعاملة الفردية لل�سجناء.

القاعدة 5
1- ينبغي لنظام ال�سجون ال�سعي اإىل اأن يقل�س اإىل اأدنى حد من الفوارق بني حياة ال�سجن واحلياة احلرة، 

وهي فوارق من �ساأنها اأن تهبط بح�س امل�سوؤولية لدى ال�سجناء اأو بالحرتام الواجب لكرامتهم الب�سرية.



الف�سل الأولخ�رطة طريق من اأجل و�سع برامج لإع�دة الت�أهيل يف ال�سجون 4

املهني  التدريب  ميثل  اأخرى  ناحية  ومن 
اإ�سراَك  تكفل  ا  جدًّ مبا�سرًة  و�سيلًة  والعمل 
اأعداد �سخمة من ال�سجناء يف اأن�سطة بناءة 
هم يف العثور على وظيفة  ز فر�سَ على نحو يعزِّ
قدرَتهم على  ثم  ومن  �سراحهم  اإطلق  عند 
ويف  املجتمع.  داخل  بنجاح  الندماج  اإعادة 
حني اأنَّ ال�ستثمار يف البنى التحتية وموظفي 
تنفيذ  اأجل  من  �سروريًّا  يكون  قد  ال�سجون 
التمكَن من  املفرت�س  فاإنَّ من  الأن�سطة  تلك 
تلك  جميع  يف  ن�سبيًّا  �سريع  حت�سن  اإحراز 
املوارد  ذات  البلدان  يف  الثلثة  املجالت 
اإيجابي  تاأثري  حتقيق  ومن  امل�ستوى  املتفاوتة 
�سواء فيما يخ�س ال�سجناَء املحتَجزين داخل 
ال�سجناء  يخ�س  فيما  اأو  ال�سجون  جدران 

املفرَج عنهم.

ا لإعادة التاأهيل ينطوي على ما هو اأكرث من هذه املكونات  8- ومن البديهي اأنَّ اأيَّ نظام �سجون �سامل و�سالح حقًّ
الثلثة. فهناك مقت�سيات يرى البع�س اأنها جوهرية بقدر اأكرب، حيث من غري املرجح اأن ينجح بدونها حتى اأكرث 
والوفاء  لئقة،  معي�سية  اأو�ساع  وتوفري  الأ�سا�سية،  ال�سجناء  احتياجات  تلبية  وهي  ابتكارًا،  التاأهيل  اإعادة  برامج 
باحتياجات الرعاية ال�سحية، واإر�ساء علقات بناءة بني موظفي ال�سجن وال�سجناء اخلا�سعني مل�سوؤوليتهم. ومن 
املهم بالقدر نف�سه و�سع ترتيبات تكفل توفري الدعم والإ�سراف يف املرحلة التي تلي اإطلَق �سراح ال�سجناء، علمًا 
باأنَّ انعدام تلك اخلدمات قد يوؤدي اإىل اأن تذهب هباًء اجلهوُد التي بذلها ال�سجن يف تعليم ال�سجناء وتدريبهم، 
نظرًا لأنَّ ال�سجناء يعودون اإىل "اأ�ساليبهم القدمية" يف ال�سلوك الإجرامي. وعلى الرغم من هذه التقييدات التي 
تت�سم بها خارطة الطريق هذه يظل مو�سوعها—األ وهو التعليم والتدريب املهني والعمل—مُيثِّل، اإن مل يكن كافيًا 
يف حد ذاته، نقطَة انطلق حيويًة جلميع نظم ال�سجون التي ت�سعى اإىل اأن تكون فعالًة ومتوافقًة يف الوقت ذاته مع 

املعايري والقواعد الدولية.

غ ال�ستثماَر يف التعليم والتدريب والعمل: 9- ومن منظور ُنُظم ال�سجون هناك اأربعة اأ�سباب رئي�سية ت�سوِّ

ي�ساعدهم على  اأن  ال�سجناء لكت�ساب مهارات جديدة وخربات عملية  اأمام  الفر�سة  اإف�ساح  �ساأن  •  من 
البتعاد عن جمال اجلرمية عند مغادرتهم ال�سجَن، الأمر الذي ُيِعني اإدارَة ال�سجون على اإجناز مهمتها 
التي  البحوث  ا كبريًا من  اأنَّ هناك كمًّ اإىل  الإ�سارة  النا�س. وقد �سبقت  اأمان  تعزيز  املتمثلة يف  العامة 
الأ�سا�سية؛  ومهاراتهم  تعليمهم  م�ستوى  انخفا�س  من  يعانون  كثرية  بلدان  يف  ال�سجناء  اأنَّ   ’1‘ ُتبنيِّ 
فيما يخ�س احلد من معدلت معاودة  اإيجابي  تاأثري  له  يكون  اأن  املهارات ميكن  تلك  اأنَّ حت�سني  و‘2’ 
7( وهذا معناه اأنَّ برامج 



الإجرام وتعزيز اإعادة الإدماج يف املجتمع واحتمالت احل�سول على وظيفة.)
ة  َتَبعيَّ م�ستويات  وخف�س  املحلية  املجتمعات  اأمان  حت�سني  على  ت�ساعد  ال�سجون  داخل  التاأهيل   اإعادة 

ال�سجناء ال�سابقني.

•  من �ساأن توفري اأن�سطة بناءة يف ال�سجون اأن ي�ساعد على جعل احلياة داخل ال�سجن اأ�سبَه باحلياة خارجه. 
وي�سار اأي�سًا اإىل ذلك باعتباره مبداأ "التطبيع" الذي تن�س �سراحًة على وجوب حتقيقه القاعدة 5 )1( 

 Justice Analytical Services/Scottish Government (2015): What Works to اأُجري موؤخرًا، انظر  ا�ستعرا�س  )7(للطلع على 

.Reduce Reoffending: A summary of the Evidence
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ل ق�ساُء وقت كاٍف يف ال�سطلع باأن�سطة تعليمية اأو تدريبية مهنية  8( وي�سكِّ


من "قواعد نيل�سون مانديل".)
 )



اأو اأعمال اإنتاجية ذات بال ما ُتطلق عليه قواعُد نيل�سون مانديل عبارَة "الظروف املهنية الطبيعية"،)9
وهي الظروف التي ينبغي لإدارة ال�سجن اأن ت�سعى اإىل تهيئتها قدر امل�ستطاع. فمن �ساأن متكني ال�سجني 
من اأن يعي�س حياة مفعمة بالن�ساط داخل ال�سجن اأن ي�ساعد على تقلي�س خماطر اإ�سابته بالكتئاب اأو 
غريه من امل�ساكل ال�سحية العقلية اأو خماطر احلد من قدرته على اأن يعي�س حياًة م�ستقلًة يعتمد فيها 

على نف�سه )خماطر "اإيداعه يف موؤ�س�سة احتجازية" اأو اإك�سابه �سعورًا بالعجز(.

•  من �ساأن توفري برامج التعليم والتدريب املهني والعمل يف ال�سجون اأن ي�ساعد على تعزيز النظام والأمان 
فال�سجناء  اأكرب(.  )بقدر  اإيجابية  بيئات  اإر�ساء  على  ال�سجوَن  ُيعنِي  واأن  ال�سجون  مرافق  يف  والأمن 
امل�ساركون يف اأن�سطة بناءة اأقلُّ عر�سًة لل�سعور بال�سخط وخلق امل�ساكل. ولعل هذا َي�سحُّ بوجه خا�س اإذا 
كانت هناك حوافُز ومزايا مرتبطٌة مب�ساركة ال�سجناء يف الأن�سطة املعرو�سة عليهم، مثل تقلي�س مدة 
العقوبة اأو اإعطاء مكافاأة مالية، علمًا باأنَّ اإعطاء مقابل مايل اأمٌر لزم يف حالة برامج العمل. واإعادة 
التاأهيل تعني قدرًا اأكرب من ال�سهولة يف اإدارة �سوؤون ال�سجناء وقدرًا اأقل من ميل ال�سجناء اإىل العنف. 
ويف حني اأنَّ الأمن واإعادة التاأهيل ُينظر اإليهما يف بع�س الأحيان على اأنهما نقي�سان فاإنَّ الواقع يقول اإنَّ 

ز الأماَن وحُتِكم ال�سيطرَة داخل ال�سجن. برامج اإعادة التاأهيل املُدارة على نحو جيد تعزِّ

اأن يفرز موارَد مالية وغريها لل�سجناء امل�ساركني يف برامج العمل ولنظام  •  ميكن للعمل، بوجه خا�س، 
التي تتوىل بنف�سها زراعَة ما  ال�سجون  اأن تكون موارَد مبا�سرًة، مثًل يف  ال�سجون. وهذه املوارد ميكن 
ال�سجن و�سيانته،  بغية تنظيف  ال�سجناء  به  الذي قد ي�سطلع  العمل  اأو من خلل  ت�ستهلكه من غذاء، 
داخل  الأرباح  من  جزء  ا�ستثماُر  وُيعاد  ال�سجناء  عمل  نواجُت  ُتباع  عندما  مثًل  مبا�سرةٍ،  غرَي  موارَد   اأو 

نظام ال�سجن.

برامج  يف  ت�ستثمر  اأن  ال�سجون  لُنُظم  ينبغي  اأجلها  من  التي  الأ�سباَب  اآنفًا  اإليها  امل�سار  املربراُت  وتو�سح    -10
التعليم والتدريب املهني والعمل. وهي ُتبنيِّ اأنَّ هناك منافَع ل تقت�سر على ال�سجناء امل�ساركني وحدهم واإمنا تعود 
التي جتلبها على هذا  والفوائد  للمزايا  الرتويُج  اأن يكون  الأعر�س. وميكن  ال�سجون واملجتمع  اإدارات  اأي�سًا على 
النحو اإعادُة التاأهيل يف ال�سجون و�سيلًة مفيدة يف توليد واإدامة اإرادة �سيا�سية ت�سعى اإىل اإ�سلح ال�سجون علوة 
على تعزيز دعم عامة النا�س وتفهمهم. وقد يعرت�س البع�س على اإعادة تاأهيل ال�سجناء باعتباره ليونًة مفرطة يف 
التعامل مع املجرمني، يف حني قد ينتقد البع�س الآخر برامج العمل، خا�سة باعتبارها �سكًل من اأ�سكال ال�ستعانة 
ل  بعمالة رخي�سة. اإلَّ اأنَّ الراأي الغالب يقف عادًة موقَف التاأييد لفكرة اأنَّ التجريد من احلرية هو وحُده الذي ي�سكِّ

العقوبَة املفرو�سة على ال�سجناء واأنه ينبغي لل�سجون اأن تتيح فر�َس اإ�سلٍح حقيقيًة.

1-3 هدف خارطة �لطريق ونطاقها
11- يتمثل هدف هذه الوثيقة يف طرح خارطة طريق عملية على اإدارات ال�سجون من اأجل م�ساعدتها على و�سع 
برامج ومبادرات م�ستدامة رفيعة اجلودة )اأكرث عددًا وتنوعًا( ب�ساأن اإعادة تاأهيل ال�سجناء داخل من�ساآتها العقابية. 
ويوحي م�سطلح "خارطة الطريق" باأنَّ املق�سود من وراء هذه الوثيقة هو طرح �سل�سلة من اخلطوات العملية اللزم 
اتخاذها بغية الو�سول اإىل غاية معيَّنة، األ وهي هنا اإقامة نظام �سجون يكفل ا�ستيفاَء املعايري والقواعد الدولية 
فيما يخ�س برامج التعليم والتدريب املهني والعمل يف ال�سجون، اأو ي�سري ُقدمًا على طريق ا�ستيفائها. وعلى الرغم 

م العمل وطرائقه يف ال�سجن  )8(فيما يخ�س برامج العمل يف ال�سجون، انظر اأي�سًا القاعدة 99 )1( من "قواعد نيل�سون مانديل": "ينظَّ

على نحو يقرتب به قدر الإمكان من الأعمال املماثلة خارج ال�سجن، بغية اإعداد ال�سجناء للظروف املهنية الطبيعية."
)9( "قواعد نيل�سون مانديل"، القاعدة 99 )1(.
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من اأنَّ اأهمية كل خطوة من اخلطوات املطروحة يف هذه الوثيقة قد تتفاوت فيما بني الدول الأع�ساء فاإنَّ الوثيقة 
تكييفها بحيث ت�سلح  ال�سجون وميكن  بالنفع على جمموعة عري�سة من نظم  تعود  اقرتاحات  اإىل عر�س  ترمي 

لل�ستعمال يف �ستى مناطق العامل.

واأي�سًا  منها،  لكل  الفعلية  النطلق  نقطة  حيث  من  بينها  فيما  �ستختلف  ال�سجون  نظم  اأنَّ  البديهي  12- ومن 
تكون  وقد  املجتمع.  يف  اإدماجهم  واإعادة  ال�سجناء  تاأهيل  اإعادة  يف  لل�ستثمار  املتاحة  املوارد  م�ستوى  حيث  من 
نظُم ال�سجون التابعُة لوزارات العدل اأكرث ا�ستعدادًا لل�ستثمار يف اإعادة التاأهيل مقارنة بنظم ال�سجون اخلا�سعة 
مل�سوؤولية وزارات الداخلية اأو الأمن. واختلف اأمناط احلب�س قد يفتح الباب اأمام اختلف اأولويات اإعادة التاأهيل. 
املنخف�سة  البلدان  من  كثري  ويف  التاأهيل.  اإعادة  اأن�سطة  اإر�ساَء  تواجه  التي  التحديات  يف  اأي�سًا  َتباُيناٌت  وهناك 
على  وافية  غرَي  لل�سجون  والب�سرية  التحتية  البنى  موارُد  تبدو  قد  نزاعات،  اأتون  من  لتوها  اخلارجة  اأو  املوارد، 
مواقُف  اأو  الأمنية  املطالُب  ل  ُت�سكِّ فقد  دخًل  الأعلى  البلدان  يف  ا  اأمَّ ال�سدد.  هذا  يف  تقدم  اأيِّ  لإحراز  الإطلق 
اأن  اأنواعها، ميكن  البلدان كافة، على اختلف  بناءة. ويف  باأن�سطة  اأمام تعزيز ال�سطلع  املُعاديُة عقبًة  النا�س 
مت يف البداية بغر�س  مِّ ي�سكل اكتظاظ ال�سجون عقبًة اأمام اإعادة التاأهيل الفعالة، وذلك �سواء لأنَّ املباين التي �سُ
اأن ُتعقد فيها حلقاُت عمل اأو ف�سوٌل درا�سية قد حتولت اإىل اأماكن لإيواء النزلء، اأو لأنَّ عدَد املوظفني غرُي كاٍف 
للإ�سراف على اأن�سطة ي�سطلع بها ال�سجناء، اأو لأنَّ الطلب الفعلي على الأماكن املتعلقة بربامج التعليم والتدريب 
املهني والعمل يفوق املعرو�َس منها. واأخريًا فاإنَّ الأن�سطة القائمة يف بع�س ال�سجون، خا�سة برامج العمل، قد تكون 

منظمًة على نحو ل يتما�سى مع املعايري والقواعد الدولية، مما يقت�سي اإ�سلَحها.

13- وَحلُّ م�سكلة اكتظاظ ال�سجون ل ميكن اأن يتمثل يف بناء �سجون جديدة دون اأن يقرتن بناوؤها بال�ستثمار يف 
املجالت املذكورة وباإ�سلح وا�سع النطاق للعدالة اجلنائية. اإلَّ اأنَّه يف بع�س الأو�ساع "ميكن اأن يكون بناء قدرات 
ا�ستيعابية جديدة �سروريًّا ل�ستبدال البنية التحتية الهرمة وتوفري م�ساحة كافية وم�ستويات معي�سية منا�سبة، مبا 
( واإذا �َسنحت فر�سٌة مدرو�سة بتاأنٍّ من اأجل تخطيط وت�سميم وت�سييد 



يتما�سى مع القانون الوطني والدويل".)10
مرافق �سجون جديدة فينبغي اأن تكفل اإداراُت ال�سجون وجوَد قدر كاٍف من احليز املادي والبنى التحتية واملعدات 
( اإلَّ اأنَّ التحدي يتمثل يف معظم الأحيان يف تعزيز نظام ال�سجن 



بغية تقدمي خدمات اإعادة تاأهيل رفيعة اجلودة.)11
داخل مباٍن مكتظة جتاوَزها الزمُن حتى اأ�سبحت يف حاجة اإىل جتديد وترميم، وهي اأن�سطة حتديثية ميكنها، اإذا 

)


اأُح�سن تنظيُمها، اأن تزيد من فر�س اإعادة تاأهيل ال�سجناء.)12

1-4 �لقيود على تنفيذ خارطة �لطريق
فهناك  البالغني.  ال�سجناء  على  امل�ستهدفة  الفئة  يخ�س  فيما  الطريق  خلارطة  الرئي�سي  الرتكيز  14- ين�سب 
اإيلء  وجوب  يعني  مما  ع�سرة(،  الثامنة  )دون  حريتهم  من  املجردين  الأطفال  على  تنطبق  خا�سة  متطلبات 
(  ويف مرافق احتجاز الأحداث قد تكون لربامج التعليم واملعاملة 



اعتبار على حدة لتلبية احتياجاتهم املحددة.)13

رات واجلرمية، بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )2014(: دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات  )10(مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون، ال�سفحة 34.
 Technical Guidance for Prison Planning. Technical and  :)2016( امل�ساريع  خلدمات  املتحدة  الأمم  مكتب  اأي�سًا  )11(انظر 

.operational considerations based on the Nelson Mandela Rules

رات واجلرمية ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ يف ال�سجون؛ وهو  )12(انظر دليل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الدليل الذي يرى اأنَّ الكتظاظ ميكن اأن يوؤدي "اإىل احلد من احتمالت م�ساعدة ال�سجناء يف اإعادة تاأهيلهم اأو الق�ساء على تلك الحتمالت"، 
ال�سفحة 13.

)13(انظر، يف جملة اأمور، "اتفاقية حقوق الطفل"، قرار اجلمعية العامة 25/44 )1989(؛ و"قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا 

لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث"، قرار اجلمعية العامة 44/40 )1985(؛ و"قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم"، 
قرار اجلمعية العامة 113/45 )1990(؛ و"ا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للق�ساء على العنف �سد الأطفال يف 

جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، قرار اجلمعية العامة 194/69 )2014(.
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( اإلَّ اأنَّ خارطة الطريق هذه تخ�س ال�سباب املجرمني الذين جتاوزوا الثامنة ع�سرة من 


ال�سخ�سية اأهميٌة اأكرب.)14
العمر والذين ينبغي اإعطاوؤهم الأولوية فيما يخ�س التعليم والتدريب املهني.

15- وفيما يخ�س الربامج الواردة يف خارطة الطريق فاإنَّ هناك جوانَب تتعلق بالتعليم، باأو�سع معانيه، ل تتناولها 
ل  كما  وترفيهية.  ثقافية  اأن�سطة  تنظيم  اأو  والديني  والبدين  ال�سحي  التعليم  مثًل  ومنها  كامًل،  تناوًل  الوثيقُة 
تت�سمن خارطُة الطريق اإر�ساداٍت ب�ساأن كيفية اإعداد وتكييف وتنفيذ دورات متخ�س�سة ت�سعى اإىل الت�سجيع على 
َهْجر جمال الإجرام. وهناك اعرتاٌف متناٍم لدى الدول الأع�ساء باأنَّ بو�سع ما يطَلق عليه ا�سُم "برامج ال�سلوك 
ا يف تغيري  الإجرامي"، خا�سة الربامج التي ت�ستند اإىل مبادئ علم النف�س ال�سلوكي الإدراكي، اأن توؤدي دورًا هامًّ
مواقف ال�سجناء و�سلوكياتهم. ويف حني اأنَّ هذه الربامج هي، دون �سك ومبعناها الف�سفا�س، برامُج ترَبويٌة اإلَّ اأنَّ 
ا ويتطلب قدرًا من العناية ُيخرجها من نطاق خارطة الطريق املطروحة هنا. تنفيذها قد يكون معقدًا ومكلِّفًا و�ساقًّ

اإيجابي يف  توؤدَيه من دور  اأن  اأهمية تلك الربامج وما ميكنها  اإنكاَر  اإغفاُل هذه اجلوانب  اإطلقًا  16- ول يعني 
اأنَّ  هو  الأمر  يف  ما  فغاية  ال�سجن.  داخل  احلياة  على  تعود  عري�سةٍ  منافَع  من  جتلَبه  واأن  والتغريُّ  التعلُّم  حتفيز 
تفيد طائفًة عري�سة من  اإر�سادات  اإعطاء  اإىل  تركيزًا،  اأ�سيَق  اأخذها منحًى  تهدف، من خلل  الطريق  خارطة 
الدول الأع�ساء املهتمة بتح�سني فر�س التعليم والتدريب املهني والعمل املتاحة لل�سجناء، ومن ثم اإر�ساء الأ�س�س 

التي ت�ستند اإليها نظم ال�سجون البناءة، خا�سة حيثما يكون م�ستوى الن�ساط الأ�سا�سي احلايل فيها منخف�سًا. 

الطريق، عدَة موا�سيع متقاطعة  ا�ستخدامها خارطَة  العتبار، عند  بعني  الأع�ساء  الدوُل  تاأخذ  اأن  17- ينبغي 
تلبية  اإىل  احلاجُة  املوا�سيع  هذه  ومن  املن�سور.  هذا  يف  بالتف�سيل  تناولها  يتعذر  لكن  الربامج  كل  على  تنطبق 
"قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية  الحتياجات اخلا�سة لل�سجينات متا�سيًا مع 
للمجرمات )قواعد بانكوك(". وتختلف الأ�سباب التي تدفع املراأة والرجل اإىل دخول ال�سجن، وقد يكون هناك ما 
ع الدوُل الأع�ساء على اتباع نهج يراعي اجلوانَب اجلن�سانية  ي�ستدعي و�سَع خارطة طريق خا�سة باملراأة. وت�سجَّ
فيما يتعلق باإعادة تاأهيل الن�ساء واإعادة اإدماجهن يف املجتمع. واأثناء ال�سعي اإىل تعزيز برامج اإعادة التاأهيل يف 

)14( جتدر اأي�سًا ملحظة اأنَّ بع�س الدول الأع�ساء تطبق املمار�سة اجليدة املتمثلة يف ال�سماح للأحداث الذين يبلغون �سنَّ الر�سد اأثناء 

ق�سائهم عقوبَة احلب�س يف اأحد مرافق احتجاز الأحداث باأن ي�ستكملوا درا�ستهم فيه حتى بعد جتاوزهم �سنَّ الع�سرين بب�سع �سنوات.

قو�عد �لأمم �ملتحدة ملعاملة �ل�ضجينات و�لتد�بري غري �لحتجازية للمجرمات )قو�عد بانكوك(

القاعدة 42
ن ال�سجيناُت من اللتحاق بربنامج اأن�سطة متوازن و�سامل ياأخذ يف العتبار الحتياجات امللئمة لنوع  1- متكَّ

اجلن�س. 

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(

القاعدة 2
2- بغية تطبيق مبداأ عدم التمييز يف املمار�سة العملية، تاأخذ اإدارات ال�سجون يف العتبار الحتياجات الفردية 
حقوق  وتعزيز  حلماية  تدابري  اتخاذ  اللزم  ومن  ال�سجون.  بيئات  يف  الأ�سعف  الفئات  وخ�سو�سًا  لل�سجناء، 

ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة. ويجب األ ينظر اإىل تلك التدابري على اأنها تدابري تنطوي على متييز.

القاعدة 2-5
تهيئ اإدارات ال�سجون جميع الرتتيبات التي�سريية والتعديلت املعقولة ل�سمان معي�سة ال�سجناء ذوي الإعاقات 

البدنية اأو العقلية اأو غريها من الإعاقات يف ال�سجن ب�سكل كامل وفعال على اأ�سا�س من امل�ساواة.
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ال�سجون ينبغي ل�سلطات ال�سجون اأن تويل اأي�سًا العتباَر الواجب حلماية واإعلء حقوق ال�سجناء ذوي الحتياجات 
اخلا�سة، واأن تكفل لل�سجناء ذوي الإعاقات وامل�ساكل ال�سحية، اجل�سدية والعقلية على ال�سواء، قْدرًا مت�ساويًا من 

اإمكانية اللتحاق بتلك الربامج متا�سيًا مع قواعد نيل�سون مانديل.

18- وثمة مو�سوع اآخر من هذه املوا�سيع املتقاطعة، األ وهو ما لإقامة و�سون روابط متينة مع الوكالت واملنظمات 
على  الأمر  هذا  وينطوي  ال�سجون.  يف  التاأهيل  اإعادة  لربامج  بالن�سبة  اأهمية  من  املحلي  املجتمع  داخل  القائمة 
امل�ساعدة على  توؤديه يف  اأن  املحلي  املجتمع  القائمة داخل  للمنظمات  الذي ميكن  الهام  الدور  اأولهما  عن�سرين، 
اإعادة التاأهيل داخل ال�سجن، وثانيهما اأهمية ا�ستمرار القدرة على ح�سول ال�سجني على خدمات اإعادة تاأهيله بعد 
اإطلق �سراحه. وقد يبدو العن�سُر الأول بديهيًّا غري اأنه يجدر التاأكيد على ما يلي: يف الكثري من نظم ال�سجون 
تتوىل منظماٌت واقعة خارج ال�سجن تنتمي اإىل القطاع اخلا�س اأو العام اأو التطوعي توفرَي معظم فر�س التعليم 
من  عري�سة  طائفة  مع  را�سخة  علقات  و�سون  اإر�ساء  يكون  هنا  ومن  جزئيًّا.  اأو  ا  كليًّ والعمل،  املهني  والتدريب 

ا اإذا اأريد خلدمات اإعادة التاأهيل اأن تتاح باحلجم ال�سروري. مقدمي اخلدمات اأمرًا اأ�سا�سيًّ

ا فيما يخ�س العن�سَر الثاين، فبما اأنَّ الأغلبية العظمى من ال�سجناء يطَلق �سراُحهم بعد حنيٍ طال اأو  19- اأمَّ
ر تقت�سي فعاليُة برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون اأن يكون بو�سع ال�سجناء اأن يح�سلوا با�ستمرار على فر�س  َق�سُ
يوفرها لهم املجتمع املحلي وعلى الدعم و/اأو الإ�سراف الذي ميكنه ت�سجيع ال�سجناء ال�سابقني على موا�سلة الناأي 
ُدور  مثًل  منها  ال�سراح،  اإطلق  ملرحلة  اللحق  الدعم  من  متنوعة  اأمناط  وهناك  الإجرام.  عامل  عن  باأنف�سهم 
التاأهيل، واإجراءات املراقبة اأو الإفراج امل�سروط، والإر�ساد "عرب البوابة". لكن التطرق اإىل اأوجه العناية اللحقة 
اأنه ينبغي ل�سلطات ال�سجون، عند اإعداد الربامج وحتى  اإلَّ  لإطلق ال�سراح يتجاوز نطاق خارطة الطريق هذه. 
حتقق تلك الربامج مفعوًل اأمثَل، اأن حتر�س على �سمان اأن يتمكن ال�سجناء امل�ساركون فيها من النتفاع منها بعد 
اإطلق �سراحهم. وفيما يخ�س برامج العمل فاإنَّ الأمر قد ل يقت�سر على و�سع ترتيبات عملية ت�ساعد ال�سجناء 
اأو على العودة اإىل اأح�سانه مرة اأخرى واإمنا قد ي�سمل الدعوَة اإىل تقليل القيود  على العبور اإىل املجتمع املحلي 

املفرو�سة على فر�س العمل املتاحة اأمام اأ�سحاب ال�سوابق اجلنائية.

هيكل خارطة �لطريق  5-1
20- يتناول الف�سل 2 حاجَة �سلطات ال�سجون اإىل تقييم منط نزلء ال�سجن، علوة على تقييم احلالة الراهنة 
لأن�سطة اإعادة التاأهيل يف ال�سجن. وهو يطرح �سل�سلة من الأ�سئلة التي حتتاج اإىل اإجابة بغية حتديد نقطة النطلق 
الق�سور  اأوجه  اإىل  النظر  على  التقييم  ذلك  يقت�سر  األَّ  املهم  ومن  اللحقة.  التطوير  عمليات  منها  تبداأ  التي 
. وَيقرتح الف�سُل  وال�سعف التي ت�سوب الرتتيباِت الراهنَة، واإمنا اأن ينظر اأي�سًا اإىل اأوجه قوتها وقدرتها على التغريُّ
بعد ذلك اإطارًا ا�سرتاتيجيًّا يكفل و�سَع واإر�ساَء وتنفيَذ مبادرات داخل ال�سجن، ويناق�س الهياكَل املحتملة لل�سري 

ُقُدمًا بتلك املبادرات.

اإىل  ال�سجون  اإدارات  تعمد  يلزم بحثها عندما  التي  املوا�سيع اخلا�سة  اإىل   5 اإىل   3 الف�سول من  21- وتتطرق 
تو�سيع نطاق برامج التعليم )الف�سل 3( والتدريب املهني )الف�سل 4( والعمل )الف�سل 5(. ول تنتق�س تغطيُة 
يف  اجلمع  فر�سَة  ال�سجناء  تعطي  برامج  ا�ستحداث  اإمكانية  من  حدة  على  كل  الثلث  للفئات  الطريق  خارطة 
اأنَّ هذه التغطية امل�ستقلة  اإلَّ  وقت واحد بني اكت�ساب مهارات جديدة واحل�سول على دخٍل ماديٍّ وخربةٍ عملية. 
اأنَّ هناك  الربامج. ويف حني  فئات  فئة من  بكل  املتعلقة  والتحديات اخلا�سة  املوا�سيع  تناوَل جميع جوانب  تتيح 
فيما  التداخل  قدر من  ثم وجود  ومن  ال�سجون،  الربامج يف  اأنواع  �ستى  باإقامة  تتعلق  موا�سيَع م�سرتكًة  بالتاأكيد 
بني تلك الف�سول الثلثة من خارطة الطريق، فاإنَّ ا�ستيفاء املعايري الدولية يف جمالت التعليم والتدريب املهني 
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 والعمل يف ال�سجون يثري م�سائَل حمددة حتتاج اإىل تناول كل منها على حدة. وُيبنيِّ كلُّ ف�سل من الف�سول من 3 
اإىل 5 ما يلي:

•  الن�سو�س ذات ال�سلة يف املعايري والقواعد الدولية املتعلقة بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون، خا�سة 
ما يرد منها يف قواعد نيل�سون مانديل

• املوا�سيع الرئي�سية التي يتعني النظر فيها عند تخطيط تلك الربامج و/اأو ا�ستهللها و/اأو تعزيزها
• اأنواع الربامج املرجح اأن تكون ملئمة، والأ�سكال التنظيمية املختلفة التي ميكن لتلك الربامج اأن تتخذها

• العقبات التي ميكن اأن تعرت�س تنفيذ تلك الربامج وكيفية التغلب عليها

22- ويربز الف�سل 6 احلاجَة اإىل املواظبة على ر�سد التقدم الذي حترزه املبادرات اجلديدة بعد اإطلقها. وهذا 
اأمر هام من اأجل �سمان ا�ستبانة اأيِّ م�ساكل عملية ت�سوب تنظيَم برامج اإعادة التاأهيل، مبا يف ذلك اأ�ساليب تذليل 
كل منها، ومن اأجل قيا�س ما اإذا كان التاأثري الفعلي لأيِّ برنامج يرقى اإىل م�ستوى الآمال املعقودة عليه، وليكن مثًل 
من حيث م�ستوياُت م�ساركة ال�سجناء، مبا يف ذلك تعقيباتهم، ومن حيث حتقيُق نواجت التعلم اأو م�ستوياُت اإنتاجيِة 

امل�سانع واحلقوِل التابعة لل�سجن.

املراحل  اأهمَّ  توجز  رئي�سية  مرجعية  قائمًة  يت�سمن  كما  ختاميًة.  وملحظاٍت  خل�سة   7 الف�سل  23- ويقدم 
املذكورة يف خارطة الطريق. ولعل هذه القائمة املرجعية الرئي�سية تفيد اإدارات ال�سجون يف و�سع خططها الأولية 
املتعلقة بالأن�سطة اجلديدة، ويف التفاو�س مع غريها من اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية ب�ساأن الدعم 
داخل  التاأهيل  اإعادة  لربامج  واجلماهريي  ال�سيا�سي  الدعم  التما�س  ويف  التعاون،  وب�ساأن  املايل،  غري  اأو  املايل 
ال�سجون. وتقدم القوائُم املرجعية الأربع التي تلي القائمَة املرجعية الرئي�سية معلوماٍت اإ�سافيًة اأكرَث اإ�سهابًا ب�ساأن 

�ستى املراحل املذكورة يف القائمة املرجعية الرئي�سية.
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ن �سلطات ال�سجن، قبل ال�سروع يف ا�ستحداث برامج اإعادة تاأهيل جديدة، �سورًة �ساملة عن  24- من املهم اأن ُتكوِّ
منط نزلء ال�سجن علوة على طائفة الأن�سطة الراهنة امل�سطلع بها داخل ال�سجن يف جمالت التعليم والتدريب 
م فعليًّا  املهني والعمل. والأمر هنا ل يقت�سر على جمرد النظر اإىل ما يقت�سيه القانون، واإمنا ل بد من حتليل ما يقدَّ
على اأر�س الواقع يف �ستى من�ساآت ال�سجون، على نحو ي�سمل ما يقدم للرجال والن�ساء. ومن املهم اأي�سًا معرفة مدى 

جودة الأن�سطة امل�سطلع بها يف ال�سجون.

25- لذا تتاألف اأوىل مراحل خارطة الطريق من اإجراء تقييم لهذه امل�سائل بغية حتديد نقطة انطلق الرحلة نحو 
ا اأو مبعاونة خرباء خارجيني. فمثًل اإذا كانت لدى نظام ال�سجون  حتقيق التح�سن. وهذا التقييم ميكن اإجراوؤه داخليًّ
ا البديل فهو اأن يكون مبقدور  اأو الوزارة التي يْتَبُعها �سعبة بحوث وحتاليل فقد يكون بو�سعها اإجراء هذه الدرا�سة. اأمَّ
اإحدى اجلامعات اأو معاهد البحوث اخلارجية اأو املنظمات الدولية ذات ال�سلة تقدمي اخلربات التقنية ال�سرورية. 
ففي بنما اأجرى مركز درا�سات الأمن العام، التابع جلامعة �سيلي، يف عام 2006، يف اإطار م�سروع التعاون الأمني 
الأوروبي،  الحتاُد  متويَله  ويتوىل  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتُب  تنفيَذه  يتوىل  الذي  بنما  يف 
( وقد تكون 



ت�سخي�سًا لربامج اإعادة التاأهيل، وذلك متهيدًا لت�سميم منوذج جديد لإعادة الإدماج الجتماعي.)15
هناك جهات مانحة دولية م�ستعدًة لتمويل مثل هذا التحليل للحتياجات.

26- لكن اأيًّا كانت اجلهة التي تتوىل تنظيَم التقييِم ومتويَله فاإنَّ من املرجح احل�سول على اأف�سل النتائج من 
خلل دعوة اخلرباء الوطنيني يف جمالت التعليم والتدريب املهني والعمل اإىل امل�ساركة يف التقييم بحيث يت�سنى 
ل ب�سدة اأن تاأتي  م يف ال�سجون وما هو متاح يف املجتمع املحلي. فاملعايري الدولية ُتف�سِّ اإجراء مقارنات بني ما يقدَّ
اأن�سطة التعليم والتدريب املهني والعمل امل�سطلع بها داخل ال�سجون انعكا�سًا ملا هو متاح ومماَر�س  اأنواُع ونوعية 

)


داخل املجتمع املحلي.)16

27- وينبغي لأيِّ بحث اأو تقييم اأ�سا�سي اأن يجمع ما بني املعلومات الكمية واملعلومات النوعية. وينبغي له اأن ي�سعى 
م يف ال�سجون، علوة على نتائجه مبا يف ذلك تكاليفه وفوائده املالية. وينبغي لهذه  قدر الإمكان اإىل حتليل ما يقدَّ
الدرا�سة اأي�سًا اأن حت�سل على تعقيبات من ال�سجناء احلاليني و/اأو ال�سابقني ومن امل�ساركني يف ت�سيري الربامج 

اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 25-23  اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج  )15( م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف بنما 

كانون الثاين/يناير 2017(.
)16(فيما يخ�س التعليم، مثًل، تن�س القاعدة 104 )2( من "قواعد نيل�سون مانديل" على ما يلي: "ُيجعل تعليم ال�سجناء، يف حدود 

امل�ستطاع عمليًّا، متنا�سقًا مع نظام التعليم العام يف البلد، بحيث يكون يف مقدورهم، بعد اإطلق �سراحهم، اأن يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء".  

تقييم احلالة   -2 
  الراهنة وتخطيط 
عمليات التح�سني



الف�سل الث�ينخ�رطة طريق من اأجل و�سع برامج لإع�دة الت�أهيل يف ال�سجون 12

)مع الت�سليم بالأبعاد الأخلقية التي ينطوي عليها ذلك(. ومن الأهمية مبكان حتديد مواقف وخماوف املعلِّمني 
الأ�سا�سيني وموظفي ال�سجن علوة على كبار املديرين الذين قد يكونون ميَّالني اإىل اإ�سفاء بريق اأكرث زهاًء على 

الأن�سطة. واإذا �ساركت منظمات املجتمع املدين يف الربامج َوَجب الوقوُف على اآرائها هي الأخرى.

ما هي نقطة �لبد�ية؟  1-2
28- اإنَّ موطن الرتكيز الرئي�سي لأيِّ تقييم اأ�سا�سي يكمن يف فهم ماهية الأن�سطة امل�سطلع بها ونطاقها وحجمها 
وجودتها وُفَر�ِس التو�سع التي ت�سمح بها. وقد ي�ساعد منوذٌج معياري على �سمان التمكن، على نحو مت�سق، من جمع 
معلومات �ساملة عن كل �سجن. وَيقرتح املرفُق األف املوا�سيَع التي ُتدرج يف مثل هذا النموذج. ومن املوارد التي 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  العدالة اجلنائية"، اخلا�سة مبكتب  تقييم نظم  "عدُة  ال�سدد  تفيد يف هذا  قد 

واجلرمية، وقائمُتها املرجعية املتعلقة بتقييم المتثال لقواعد نيل�سون مانديل.

�لنقاط �لعامة �لالزم تقييمها
املهني  والتدريب  التعليم  األ وهي فئات  الثلث،  التاأهيل  اإعادة  29- من املهم، فيما يخ�س جميع فئات برامج 

والعمل، اإيجاد اإجابات عن الأ�سئلة ال�ستة التالية:

)اأ(  ما هي املعلومات املعروفة عما ميلكه ال�سجناء من مهارات وتطلعات، وعن م�ستوى تعليمهم النمطي، وعن 
مدى امتلكهم اأيَّ مهارات مهنية، وعن مدى قدرتهم على الإ�سهام يف التعلُّم والتدرُّب؟

ى ب�سدة باإجراء حتليل وم�سح ل�سجلت ال�سجناء بغية احل�سول على اإجابات عن هذه الأ�سئلة الأ�سا�سية التي  يو�سَ
تدور حول "زبائن" اإعادة التاأهيل، علمًا باأنَّ هذا التحليل جوهري رغم اأنه كثريًا ما ُيغَفل اأو ُيهَمل عند التخطيط 
ملبادرات جديدة. ويف الدول الأع�ساء التي لديها نظُم تقييماٍت فردية لل�سجناء واإدارةٍ �ساملة مللفات ال�سجناء قد 
البيانات امل�ستقاة من ال�سجلت املغفلة الهوية  يكون من ال�سهل احل�سول على هذه املعلومات عن طريق جتميع 

جلميع ال�سجناء.

�ألبانيا: تقييم بر�مج �إعادة �لتاأهيل يف �ل�ضجون من �أجل �إر�ضاء قاعدة �ملعلومات �لالزمة لإجر�ء �إ�ضالحات 

رات واجلرمية، بالتعاون الوثيق مع املديرية العامة لل�سجون، تقييمًا  يف عام 2014 اأجرى املكتب املعني باملخدِّ
�سامًل لربامج اإعادة التاأهيل يف املوؤ�س�سات املخت�سة بتنفيذ العقوبات اجلنائية يف األبانيا. وقد جاء ذلك عقب 
الألبانية  ال�سلطات  ت�ساعف  باأن  فيه  واأو�ست  اأوروبا،  املنبثقة عن جمل�س  التعذيب،  منع  اأ�سدرته جلنُة  تقرير 
املعتقلون  فيهم  مبن  جميعًا،  لهم  يت�سنى  بحيث  لل�سجناء  املتاحة  الأن�سطة  برنامج  حت�سني  اأجل  من  جهودها 
ل  احتياطيًّا، ق�ساء جزء معقول من اليوم خارج زنزاناتهم يف ال�سطلع باأن�سطة هادفة متنوعة )عمل، يف�سَّ
اأْن يكون ذا قيمة مهنية، اأو تعليم اأو ريا�سة اأو ترفيه/َتراُفق(. وقد راأى املكتب يف تقييمه اأنَّ املبادرات اجلارية 
يف جمالت التعليم والتدريب املهني والعمل مل ت�سل اإل اإىل 5 يف املائة و8 يف املائة و9 يف املائة، على التوايل، 
من اإجمايل نزلء ال�سجون، بحيث مل َيبق متاحًا اأمام غالبية ال�سجناء �سوى قدر �سئيل، اإْن ُوجد، من الأن�سطة 
النافعة. وخل�س التقرير اإىل اأنَّ ال�سبيل الأف�سل للم�سي ُقدمًا هو اتباع نهج تدرجي خمطط بعناية يرمي اإىل 

تعزيز جهود اإعادة التاأهيل. و�ساق التقريُر اأكرَث من 50 تو�سية موجهة اإىل اإدارات ووكالت حكومية متنوعة.

 Assessment report on rehabilitation programmes in Institutions for the :)2014( رات واجلرمية امل�سدر: املكتب املعني باملخدِّ
.Execution of Criminal Sentences in Albania
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وعن  والعائلية  ال�سخ�سية  ال�سجني  اأو�ساع  اأ�سا�سية عن  بيانات  �سوى  جُتَمع  ل  اأخرى  كثرية  اأع�ساء  دول  لكن يف 
اأن تتوافر يف ال�سجون �سيا�ساٌت  ( ينبغي 



جرائمه )املزعومة( و�سجله اجلنائي. ووفقًا لقواعد نيل�سون مانديل)17
قد  التي  واملخاطر  ال�سجناء  احتياجات  وت�سجيل  بتقييم  فردي،  اأ�سا�س  وعلى  ال�سليم  الوجه  على  القيام،  تكفل 

ي�سكلونها، وذلك �سواء عند التحاقهم بال�سجن اأو على فرتات منتظمة. 
ويف الأجل الق�سري قد يكون ا�ستحداُث اأداةٍ تكفل الوقوَف على م�ستوى تعليم ومهارات ال�سجناء و�سجل عملهم حلًّ 
متاحًا اأمام الدول الأع�ساء التي تفتقر اإىل مثل هذه ال�سيا�سات. وُيفرت�س يف تلك الأداة اأن تكون قادرة على تقييم 

م�ستوى دوافع ال�سجناء وقدرتهم على العمل �سمن فريق علوة على موؤهلتهم الر�سمية.

)ب(  ما هو م�ستوى م�ساركِة ال�سجناِء الراهُن يف برامج اإعادة التاأهيل؟
من املهم كذلك حتديد ن�سبة ال�سجناء )م�سنفة ح�سب �ستى فئات ال�سجناء( القادرين حاليًّا على امل�ساركة يف 
برامج التعليم والتدريب املهني والعمل، علوة على حتديد حجم تلك امل�ساركة، مبعنى حتديد ما اإذا كانت م�ساركًة 

كاملة اأو جزئية اأو َعَر�سية. 
وينبغي لأيِّ فح�س ملدى انهماك ال�سجناء يف اأن�سطة اإعادة التاأهيل اأن يكون ح�سا�سًا مبا يكفي للح�سول على �سورة 
عن اأو�ساع ال�سجناء الذين يتطلبون توفري م�ستوياِت اأمن خمتلفةٍ )مبن فيهم ال�سجناء ال�سديدو اخلطورة مثًل( 
وال�سجينات وال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة. وينبغي لهذا التقييم اأن يبحث اأي�سًا مدى وجود ترتيبات خا�سة 
ترمي اإىل اإ�سراك ال�سجناء الأميني والأحداث يف برامج التعليم وفقًا لل�سروط املناظرة املن�سو�س عليها يف املعايري 

)


والقواعد الدولية.)18

ع ال�سجناء على �ستى فئات الربامج، وهل َت�سلح هذه الربامج ملوا�سلة اأن�سطتها بعد اإطلق �سراح  )ج(   كيف يوزَّ
ال�سجناء؟

اأن�سطة اإعادة التاأهيل حجَم املعرو�س منها. لذا ميثِّل حتديُد  يف معظم نظم ال�سجون يتجاوز حجُم الطلب على 
ماهية الآلية امل�ستخدمة يف اختيار ال�سجناء امل�ساركني يف تلك الأن�سطة مهمًة هامًة بغية تقييم ما اإذا كانت تلك 
الآلية �سفافًة وعادلة ومعقولة وم�ستجيبًة، قدر الإمكان، للأف�سليات التي اأبداها ال�سجناء، اأو ما اإذا كانت ُعر�سًة 
للتمييز اأو الف�ساد. ولدى بع�س الدول الأع�ساء معايري وا�سحة ب�ساأن اإ�سراك ال�سجناء يف هذه الربامج: ففي اأحد 
ر فر�ُس العمل اإلَّ لل�سجناء الذين مل تتجاوز الفرتة  م�سانع ال�سجون الحتادية يف الوليات املتحدة، مثًل، ل توفَّ

)


املنق�سية منذ تاريخ اإطلق �سراحهم عامني كحد اأق�سى.)19

)17(انظر، يف جملة اأمور، القواعد من 6 اإىل 10، ومن 91 اإىل 94.

ف على وجه التحديد طائفَة الأعمار  )18("قواعد نيل�سون مانديل"، القاعدة 104 )1(. يف حني اأنَّ م�سطلح ال�سجناء الأحداث ل ُيعرِّ

املق�سودة فاإنَّ من املفرت�س بوجه عام اأنه ي�سمل ال�سجناء الذين ت�سل اأعمارهم اإىل 21 عامًا اأو حتى اإىل 25 عامًا.
Federal Prison Industries, Inc. (2016): “Annual Management Report to the Congress of the United States”.)19(

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 94

يو�سع من اأجل كلِّ �سجني حمكوم عليه بعقوبة ملدة منا�سبة، يف اأقرب وقت ممكن بعد دخوله ال�سجَن وبعد درا�سة 
�سخ�سيته، برنامُج معاملةٍ يتم اإعداده يف �سوء املعلومات املكت�سبة حول احتياجاته الفردية وقدراته وا�ستعداده 

ال�سخ�سي.
القاعدة 10

بال�سجناء  املتعلقة  الجتاهات  عن  بها  موثوق  بيانات  ل�ستخل�س  اأي�سًا  ال�سجناء  ملفات  اإدارة  نظُم  ُت�ستخدم 
وخ�سائ�س احلياة يف ال�سجون، مبا يف ذلك معدلت الإ�سغال، من اأجل و�سع اأ�سا�س لتخاذ القرارات بال�ستناد 

اإىل اأدلة.
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ومن املهم كذلك معرفة ما اإذا كانت هناك فر�س متاحة فعًل اأمام ال�سجناء ملوا�سلة اأن�سطة التعليم اأو التدريب 
املهني اأو العمل عند اإطلق �سراحهم، وهي م�ساألة حتتاج اإىل اإجراء م�ساورات مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب 

املهني علوة على اأ�سحاب العمل املحتملني يف املجتمع املحلي.

)د(   ما هي كيفيُة تنظيِم الأن�سطة القائمة والإ�سراِف عليها ومتويِلها، وما هي اجلهات )غري( احلكومية الأخرى 
التي يجري التعاون معها للقيام بذلك؟

ينبغي اأن حتدد الدرا�سُة املرجعية النظاَم الذي تدار به برامُج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون، مبعنى من هو ال�سخ�س 
الرئي�سي مل�سلحة  املقر  داخل  وكذلك  بعينها  �سجون  داخل  النظام  امل�سوؤولة عن هذا  الوحدة  ما هي  اأو  امل�سوؤول 
ال�سجون، وما هي امل�سوؤوليات املوَكلة اإىل ذلك ال�سخ�س اأو تلك الوحدة )الإ�سراف، مثًل، اأو الإدارة ال�سرتاتيجية 

اإلخ(، واإىل اأيِّ حد ُيعترب متويُل برامج اإعادة التاأهيل كافيًا وم�ستدامًا. 

هذه  يف  القت�ساء،  ح�سب  احلكومية  وغري  احلكومية  الأخرى،  املعنية  اجلهات  م�ساركة  مدى  تقييم  ينبغي  كما 
املعنية  اجلهات  يخ�س  وفيما  ر�سميًّا.  عليها  متفق  م�ساركة  لأية  الفعلية  العملية  الرتجمة  مدى  وتقييم  اجلهود، 
احلكومية، مثًل، ينبغي اأن تكون وزارة التعليم و/اأو وزارة ال�سوؤون الجتماعية و/اأو وزارة العمل �سركاَء طبيعيني 
من  املئويَة  الن�سبَة  اأمكن،  حيثما  الدرا�سة،  حتدد  اأن  ينبغي  كما  اجتماعيًّا.  ال�سجناء  تاأهيل  اإعادة  يف  ي�ساعدون 

ميزانيِة ال�سجن املنفقَة على اأن�سطة اإعادة التاأهيل مقارنًة بالأن�سطة الأمنية وغريها من الأولويات.

ٌز مادي متاح يكفل، على نحو اآمن وماأمون، ا�ستيعاَب برامج اإعادة التاأهيل الراهنة والإ�سافية،  )ه(   هل يوجد حيِّ
مبا يف ذلك ما يلزم من معدات وموارد؟

بد من مراعاة  الأع�ساء فل  الدول  العديد من  الكمال يف  بعيدًة عن  تكون  املادية قد  التحتية  البنى  اأنَّ  يف حني 
العنا�سر الأ�سا�سية املتعلقة بال�سحة والأمان والأمن، اأثناء برامج التدريب املهني والعمل، بوجه خا�س. كما يلزم 

)


ا.)20 د التقييُم ما اإذا كان احليز املتاح م�ستخدمًا ا�ستخدامًا تامًّ اأن يحدِّ

)و(  هل ي�سارك ال�سجناُء يف ف�سوٍل تعليمية اأو دوراٍت تدريبية مهنية اأو اأعماٍل خارج ال�سجن، ويف هذه احلالة ما 
هي الظروف التي تكتنف هذه امل�ساركَة؟ 

يقت�سي مبداأُ التطبيع وجوَب النظر اأي�سًا، اإذا كانت نتيجة تقييم املخاطر الفردية تتيح ذلك، يف تنظيم برامج 
اإعادة تاأهيل خارج ال�سجن. ولدى العديد من الدول الأع�ساء �سجون مفتوحة لل�سجناء املحدودي اخلطورة الذين 
كثريًا ما يعملون، دون رقابة، يف املجتمع املحلي ملدة عدة �ساعات يوميًّا. كما قد يكون التعليم اأو التدريب املهني اأو 
العمل يف املجتمع املحلي جزءًا من نظام �سابق ملرحلة اإطلق ال�سراح متهيدًا للعودة التدريجية اإىل احلياة داخل 

املثال،  �سبيل  على  )انظر،  املتاحة  الأرا�سي  �سئيلة من  ن�سبة  �سوى  تزرع  ل  ال�سجون  مزارع  اأنَّ  مثًل،  الدرا�سات،  بع�س  )20(اأو�سحت 

 “Pan African Institute for Development (2015): “Assessment of the Farm Management Practices on Prison Farms and the

.Implication to Food Production: Case Study of the Buea Central Prison Farm at Lysoka, Buea”)

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 88 )1(

ل ينبغي، يف معاملة ال�سجناء، اأن يكون الرتكيز على اإق�سائهم من املجتمع بل على ا�ستمرار كونهم جزءًا منه. 
ولهذا ينبغي ال�ستعانة، بقدر امل�ستطاع، بهيئات املجتمع املحلي مل�ساعدة موظفي ال�سجن على اأداء مهمة اإعادة 

التاأهيل الجتماعي لل�سجناء.
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( واإذا كانت هناك اأن�سطة ي�سطلع بها 


املجتمع، على النحو الذي تنادي به �سراحًة املعايرُي والقواعد الدولية.)21
د التقييم ال�سلطَة الوطنية امل�سوؤولَة عن هذه الأن�سطة، وذلك على نحو ي�سمل  ال�سجناء خارج ال�سجن َوَجب اأن يحدِّ

ما يخ�سها من ترتيبات تتعلق بالختيار والأمن والإ�سراف.

30- يقت�سي حت�سيُل وحتليُل املعلومات امل�سار اإليها اآنفًا قدرًا كبريًا من الوقت واخلربة، والقياَم بزيارات ملن�ساآت 
اجلارية.  التاأهيل  اإعادة  برامج  عن  بيانات  وجمَع  امل�سلحة،  اأ�سحاب  من  عدد  مع  م�ساورات  واإجراَء  ال�سجون، 
اآنفًا، اإجراَء ا�ستق�ساء لل�سجناء من اأجل الوقوف على احتياجاتهم ورغباتهم  اأ�سري  وقد تقت�سي ال�سرورة، كما 
ومواقفهم فيما يخ�س اخلدمات املقدمة يف جمال التعليم والتدريب املهني والعمل. وُيعترب الت�ساور مع ال�سجناء 
اأن  وموظفي ال�سجن بجميع م�ستوياتهم و�سيلة هامة لفهم َمواطن القوة وال�سعف يف اخلدمات املقدمة. وينبغي 
ز التقييُم الرتكيَز الواجب على املنظور اجلن�ساين علوة على تنوع القيم الأخلقية والثقافية، مع احلر�س  يُركِّ
على ت�ساوي فر�س واإمكانية احل�سول على تلك اخلدمات اأمام الفئات التي تعاين من ه�سا�سة اأو�ساعها اخلا�سة. 

ويت�سمن دليُل املكتب عن ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة اإر�سادات ب�ساأن النهج الذي ُيتَّبع اإزاء تلك الفئات. 

31- وينبغي اأن يكون تقريُر التقييم خطَّ اأ�سا�ٍس ت�ستعني به اإدارة ال�سجون يف تعديل الأن�سطة اجلارية ويف اإر�ساء 
فر�س جديدة لإعادة التاأهيل. ومن اأجل التمكن من اإجناز ذلك على نحو فعال يلزم جمع معلومات خا�سة عن كل 

فئة من فئات برامج التعليم والتدريب املهني والعمل.

تقييم بر�مج �لتعليم
32- من املهم، عند تقييم نطاق وفعالية الربامج التعليمية يف اأيِّ �سجن، حتديد حالة اجلوانب التالية:

)اأ( التعاون بني اإدارة ال�سجن ووزارة التعليم
على  اأي�سًا  علوة  التعليم  �سوؤون  ت�سيري  عن  ال�سرتاتيجية  وامل�سوؤوليات  الرتتيبات  ت�سمل  هنا  املطروقة  املوا�سيع 
امل�سائل العملية املتعلقة بقواعد اجتياز المتحانات ونظام ال�سهادات يف ال�سجون؛ وما اإذا كان مبقدور ال�سجناء اأن 
يح�سلوا على دبلومات/�سهادات معرتف بها على ال�سعيد الوطني عند اإكمالهم دوراتهم التعليمية )باملجان(؛ وما 

اإذا كانت تلك ال�سهادات َت�سدر من خلل وزارة التعليم دون اأيِّ اإ�سارة اإىل اأنَّ احل�سول عليها مت داخل ال�سجن.

)ب(  العاملون امل�ساركون يف التدري�س
ُي�ستعان  كان  اإذا  وما  التعليم  وزارة  من  منتدبني  بون  املدرَّ املدر�سون  كان  اإذا  ما  ت�سمل  هنا  الرئي�سية  الت�ساوؤلت 
بهم باعتبارهم متفرغني للعمل يف ال�سجون اأو يجري ت�سجيعهم على زيارة ال�سجون من اخلارج؛ وعدَد املدر�سني 
م طوال العام اأم اأثناء الف�سول الدرا�سية  العاملني يف كل �سجن قانونيًّا وعمليًّا؛ وما اإذا كانت خدمات التعليم ُتقدَّ
عون على تدري�س غريهم؛ ومتو�سَط عدد الطلبة يف كل �سف  فقط؛ وما اإذا كان ال�سجناء ذوو املهارات املطلوبة ُي�سجَّ

)


من ال�سفوف الدرا�سية.)22

)ج(  املناهج الدرا�سية 
ها؛  �س يف ال�سجون والكيفية التي يتم بها تقريُر املناهج الدرا�سية وا�ستعرا�سُ من املهم حتديد املوا�سيع التي تدرَّ
وما اإذا كان هناك توازن ملئم بني تدري�س املهارات الأ�سا�سية وتدري�س املواد الأعمق للطلبة الذين اأكملوا مراحَل 

)21( قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 87.

)22( يف موري�سيو�س مثًل ُوجد اأنَّ نظاَم تعليم ال�سجناء البالغني غرُي ملئم لأنه ا�ستند اإىل مبادئ تعليم الأطفال ال�سغار بحيث اأُدرجت 

  Mauritius Prison Service/UNODC (2013):فيه الإجازاُت املدر�سية؛ مما يعني انقطاع اأن�سطة التعليم طوال جزء كبري من العام )انظر
.)Strategic Plan 2013-2023– “From Prison to Correction”
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التعليِم البتدائيَة والثانويَة؛ وحتديد فر�س امل�ساركة يف التعلُّم عن بعد، ويف هذه احلالة مدى قدرة الطلبة على 
ال�ستعانة باحلوا�سيب اإن ُوجدت.

)د( موارد التدري�س
ينبغي كذلك اأن ي�سمل التقييُم مكتباِت ال�سجون، وحتديد ما اإذا كانت تلك املكتبات مزودًة على نحو واٍف مبواد 
قراءة على قدر كاٍف من اجلودة والتنوع باللغة )اللغات( الأ�سيع ا�ستعماًل؛ وحتديد ما اإذا كان ُي�سمح لل�سجناء 
الكتب  اإذا كانت  الدرو�س؛ وما  واأثاث ل�ستذكار  ز  اإذا كان هناك ما يكفي من حيِّ املكتبات؛ وما  بالدرا�سة داخل 

واملجلت متاحة باللغات ذات ال�سلة التي ت�ستعملها طوائُف الأقليات والأجانب.

تقييم بر�مج �لتدريب �ملهني
مة من اأجل اإك�ساب ال�سجناء مهاراٍت  33- اإنَّ برامج التدريب املهني اأو التعليم التقني الوظيفي يف ال�سجون م�سمَّ
وظيفيًة عامة اأو مهارات �سرورية ملَهٍن وقطاعات �سناعية بعينها. والهدف العام الذي ين�سده التدريب املهني هو 
التقليل من خماطر ارتكاب ال�سجناء جرائَم اأخرى عن طريق اإك�سابهم مهاراٍت قابلة للت�سويق ميكنهم ا�ستعمالها 
يف العثور على وظيفة واحلفاظ عليها بعد اإطلق �سراحهم. كما ميكن لربامج التدريب املهني والتقني اأن تفيد املناَخ 
العام داخل ال�سجون من خلل �سغل اأوقات الفراغ باأعمال بناءة. اأ�سف اإىل ذلك اأنَّ مبقدور بع�س برامج التدريب 

املهني اأن ت�ساعد على ت�سيري الأمور داخل ال�سجون بف�سل جعل ال�سجناء يعاونون يف اأداء مهام ال�سيانة داخلها.

�ململكة �ملتحدة: حترير �لطاقات �لكامنة من خالل �لتعليم يف �ل�ضجون

خل�س ا�ستعرا�س اأجري عام 2016 للتعليم داخل ال�سجون يف اململكة املتحدة اإىل اأنه ينبغي اعتبار جميع جمالت 
نظام ال�سجون �ساحلًة للتعلُّم؛ لكنه حدد اأبعادًا معينة لعملية التعليم، منها ما يلي:

•  تطوير املهارات الأ�سا�سية يف تعلُّم القراءة والكتابة واحل�ساب ويف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، من خلل 
)كاملطابخ  الأخرى  العمل  م�سارح  اأو  العمل  حلقات  اأو  البع�س،  لبع�سهم  ال�سجناء  دعم  اأو  املكثفة،  الدورات 

والب�ساتني مثًل(
•  التنمية ال�سخ�سية والجتماعية، مبا يف ذلك الربامج ال�سلوكية، والتعلم من اأفراد الأ�سرة واملعارف، واكت�ساب 

املهارات العملية )مثًل يف جمالت تربية الن�سء واإدارة اجلوانب املالية وال�سوؤون املحلية(
•  تقدمي الدعم امللئم لحتياجات ال�سجناء الذين يعانون من م�ساكل واإعاقات تتعلق بالتعلُّم

•  عر�س اأن�سطة فنية ومو�سيقية وريا�سية
•  تقدمي الدعم والتدريب يف جمال العمل بال�سركات واإن�ساء امل�ساريع الفردية

•  التعلُّم املعتِمد على الذات
يدعم  اأن  الذي ميكن  بعد  التعلُّم عن  ي�سمل  نحو  والت�سالت، على  املعلومات  بتكنولوجيا  بال�ستعانة  •  التعلُّم 

اكت�ساب املوؤهلت بدءًا بامل�ستوى التح�سريي وو�سوًل اإىل امل�ستوى املتقدم
بالتعليم  املتعلقة  اخليارات  ب�ساأن  ح�سيفًة  قراراٍت  الأفراد  اتخاَذ  تكفل  التي  والإر�سادات  امل�سورة  •  توفري 

والأعمال والوظائف اللحقة
التقدم عن طريق  الأفراد من موا�سلة  البوابة" بحيث يتمكن  "عرب  امل�سورة  اإ�سداء  الدعم من خلل  •  تقدمي 
التعليم والتدريب املهني والعمل بعد اإطلق �سراحهم. وميكن اأن يتم ذلك اأي�سًا من جانب اأ�سحاب ال�سوابق 

الذين جنحوا يف النخراط من جديد داخل املجتمع بعد مغادرتهم ال�سجن
•  اكت�ساب مهارات مهنية وتوظيفية رفيعة اجلودة توؤهل الأفراَد للعثور على فر�س عمل عند اإطلق �سراحهم 
م بالتعاون مع اأ�سحاب العمل ومن اأجل اللتحاق بوظائف لديهم(   )مثًل من خلل التدريب ال�سناعي امل�سمَّ

.Dame Sally Coates (2016): Unlocking Potential: A review of education in prison :امل�سدر
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34- فيما يخ�س التدريب املهني من املهم حتديد املعلومات التالية:

)اأ( نطاق املهارات الوظيفية واملهنية اجلاري تدري�سها
من املهم معرفة كيفية اتخاذ القرارات ب�ساأن ا�ستخدام حلقات العمل؛ وما اإذا كان ال�سجناء يتدربون وفقًا ملعايري 
املهارات  التدريب على  اإذا كانت برامج  تعلُّمهم؛ وما  وطنية معرتف بها ويح�سلون على موؤهلت معَتمدة نظري 
م على نحو ي�ساعد ال�سجناء على احل�سول على وظائف عند اإطلق �سراحهم، اأي على نحو  املهنية ُتختار وُت�سمَّ

يتوافق مع احتياجات ال�سوق الفعلية.

)ب(  اختيار الربنامج التدريبي
الختيار  حق  ميار�سوا  اأن  ال�سجناء  بو�سع  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  ت�ساوؤلت  طرح  ينبغي  الدولية  املعايري  مع  متا�سيًا 
م على نحو يتوافق مع  ( وما اإذا كان التدريب ينظَّ



ال�سخ�سي للربنامج التدريبي الذي يرغبون يف اللتحاق به،)23
م�ساركة ال�سجناء يف اأ�سكال اأخرى من التعليم اأو العمل املدفوع الأجر.

)ج(  جودة التعليمات وحلقات العمل
يتعلق الأمر هنا مب�ساألة اجلهة امل�سوؤولة عن تنفيذ التدريب )كمعاهد التدريب املهني مثًل، اأو ال�سركات اأو املوظفني 
اإيلء  ذلك  يف  مبا  العمل،  حلقات  يف  امل�ستخدمة  والأجهزة  املعدات  جودة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سجون(  يف  العاملني 

العتبار الواجب للحتياطات الأمنية )ملب�س واقية مثًل(.

تقييم بر�مج �لعمل
اأجل  ومن  اأكرب  بقدر  بناءًة  ال�سجن  يف  اإقامتهم  جعل  اأجل  من  لل�سجناء  العمل  فر�س  توفري  املهم  35- من 
م�ساعدتهم على ا�ستبقاء الدوافع اللزمة لتباع منط اأن�سطة منتظم، اأو اأحيانًا، وللمرة الأوىل، على اكت�ساب تلك 
الدوافع. وخل�سة القول اإنَّ بو�سع برامج العمل اأن "حتفز وت�سجع ثقافة العمل واأن تكافح الك�سَل يف اأماكن التجريد 

)


من احلرية".)24

ا يف الكثري من نظم ال�سجون.  36- وبطبيعة احلال فاإنَّ هذا الأمر يتيح الفر�سة لك�سب دخل واإن كان حمدودًا جدًّ
اأجل �سداد تعوي�سات  اأموال من  ال�سجن وادخار  ال�سجناَء من حت�سني جودة معي�ستهم داخل  ن  العمل ميكِّ اأنَّ  اإلَّ 
اأو ديون اأخرى قد تكون م�ستحقة عليهم و/اأو اإر�سال نقود لدعم اأ�سرهم خارج ال�سجن. واأخريًا، بو�سع العمل يف 
ال�سجن اأن يولِّد دخًل لل�سجن ذاته، ميكن بدوره اأن ُي�ستخدم يف حت�سني الأو�ساع داخل ال�سجن ويف دعم ا�ستدامة 

برامج اإعادة التاأهيل. لذا فاإنَّ الت�ساوؤلت الرئي�سية املتعلقة بتقييم برامج العمل يف ال�سجون تدور حول ما يلي:

)اأ( الغر�س من العمل
ينبغي اأن يحدد التقييم ما اإذا كان الغر�س الأول من العمل هو فعًل �سمان اكت�ساب ال�سجناء مهاراٍت ت�ساعدهم 
على العثور على وظيفة عند اإطلق �سراحهم، اأم اأنَّ الواقع العملي يقول اإنَّ غر�س حتقيق اإدارة ال�سجن اأرباحًا 

َيُجبُّ غر�َس اإك�سابهم تلك املهاراِت.

)23( تن�س القاعدة 98 )3( من "قواعد نيل�سون مانديل" على ما يلي: "تتاح لل�سجناء، يف حدود ما يتما�سى مع الختيار املهني ال�سليم 

ومتطلبات اإدارة ال�سجن والن�سباط فيه، اإمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به".
 Principle XIV of the Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas,)24(

.Inter-American Commission on Human Rights (2008)
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)ب(  طبيعة العمل املعرو�س
تقييم  اإىل  ي�ستند  العمل  برامج  اختيار  اإذا كان  ما  الأمر هنا بوجه خا�س مب�ساألة  يتعلق  املهني،  بالتدريب  اأ�سوة 

لحتياجات �سوق العمل يف املجتمع املحلي.

)ج(  الأجر وظروف العمل

مبا اأنه ينبغي اأن يح�سل ال�سجناء على اأجر مقابل العمل الذي يوؤدونه فاإنه ينبغي للتقييم اأن يحدد كيفيَة ح�ساب 
ذلك الأجر؛ وعلقَته باحلد الأدنى الوطني للأجور، ح�سب القت�ساء؛ وكيفيَة تنفيذ واإدارة نظام الأجور.

 )


اأ�سف اإىل ذلك وجوب اإجراء فح�س متاأنٍّ ملعرفة ما اإذا كان اأيُّ عمل من الأعمال ميكن و�سفه باأنه "موؤمل")25
ل و�سعًا ا�ستغلليًّا ُتهدر فيه حقوُق ال�سجني. وينبغي الرجوُع يف هذا ال�سدد  يقًا—اأو ي�سكِّ —اأي ي�سبب َوَجعًا اأو �سِ

اإىل اآليات الإ�سراف، اإن ُوجدت، على نحو ي�سمل اخت�سا�ساِتها و�ُسلَطتها وتواتَر زياراتها لل�سجني وا�ستنتاجاِتها.

)د(    دور وم�ساركة القطاع اخلا�س

اإذا كانت هناك �سركات خا�سة ت�سارك يف عر�س فر�س عمل على ال�سجناء فاإنه ينبغي للتقييم اأن يقف بو�سوح 
على �سروط تعاقدها وترتيباتها املالية، وذلك �سواء بني اإدارة ال�سجن وال�سركة اخلا�سة من ناحية، وبني ال�سجن 

وال�سركة وال�سجناء الذين يوؤدون العمل من ناحية اأخرى.

ما َيلزم عمُله �إز�ء �لتقييم
37- من املفرت�س اأن ُتر�سي املعلوماُت املجمعة اأثناء التقييم اأ�سا�سًا متينًا ُي�ستَند اإليه يف اإجراء حتليل للثغرات بحيث 
�سدَّ  تكفل  ع خطٌة  وتو�سَ الراهن  الوقت  ال�سجن يف  التاأهيل يف  اإعادة  برامج  توفرَي  ت�سوب  التي  الق�سور  اأوجُه  د  حتدَّ
تلك الثغرات. ول بد ل�سلطات ال�سجن من التعاون يف هذا ال�سدد مع اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني اخلارجيني ومع 
( ومن ال�سعي 



اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية، على النحو املبنيَّ يف املعايري والقواعد الدولية والإقليمية،)26
اإىل اإ�سراكهم يف عملية حتديد �ُسبل ال�سري ُقدمًا. ومن املرجح اأن يت�سمن اأ�سحاب امل�سلحة ذوو ال�سلة ما يلي:

الوزارات املعنية والإدارات/الوكالت احلكومية ذات ال�سلة
وهي ت�سمل، بوجه خا�س، وزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، علوة على الإدارات الأخرى 
ا ال�سركاء  املعنية بالعمل/التوظيف اأو امل�ساريع القت�سادية، مبا فيها اجلهات املكلَّفة باعتماد التدريب املهني. اأمَّ

العموميون ذوو ال�سلة فقد يت�سمنون الإدارات احلكومية املحلية واملجال�س البلدية.

منظمات املجتمع املدين
ا يف ال�سجون، وذلك من خلل عدة و�سائل  يف العديد من الدول الأع�ساء، توؤدي منظمات املجتمع املدين دورًا هامًّ
اإىل  ت�سعى  منظماٍت  تكون  قد  املنظمات  وهذه  الربامج.  تلك  توفري  اأو  ال�سجناء  تاأهيل  اإعادة  برامج  دعم  منها 
معاونة ال�سجناء كجزء من مهامها اأو اأنواعًا اأخرى من منظمات املجتمع املدين ُتعنى بالدفاع عن حقوق الفئات 

امل�ست�سعفة اأو عن رفاه تلك الفئات. وينبغي اأي�سًا اإ�سراُك احتادات العمال ح�سب القت�ساء.

)25(انظر القاعدة 97 )1( من "قواعد نيل�سون مانديل" التي تن�س على اأنه "ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة موؤملة".

 principle XIII of the Principles and 26(انظر، يف جملة اأمور، القواعد 88 و90 و104 )2( و108 من "قواعد نيل�سون مانديل"؛ و(

.Best Practices in the Americas
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ال�سركات اخلا�سة
ميكن لل�سركات اخلا�سة، يف ظل توافر ال�سمانات ال�سليمة، اأن تنه�س بدور رئي�سي يف توفري فر�س العمل داخل 
ال�سجون وخارجها، وكذلك عند اإطلق �سراح ال�سجناء. لذا ينبغي توجيه الدعوة اإىل فرادى ال�سركات اأو ممثلي 

رابطات ال�سركات من اأجل مناق�سة ما ميكنها اأن ت�ساهم به من جهود داخل ال�سجون.

املنظمات املانحة
عادة ما يقت�سي اإر�ساُء اأن�سطة اإعادة التاأهيل، خا�سة يف املرحلة الأولية، موارَد اإ�سافيًة ت�سمل اأعمال التجديد و/
اأو �سراء املعدات و/اأو �سداد اأجور املوظفني الإ�سافيني. وميكن احل�سول على تلك املوارد من م�سادر حكومية اأو 
موؤ�س�سات خريية اأو جهات مانحة دولية. ومن ثم ينبغي اإ�سراك ممثلي املنظمات الدولية ذات ال�سلة يف املراحل 
املبكرة من عملية ت�سميم وا�ستحداث املبادرات اجلديدة. وميكن للجهات املانحة اأن تتوىل متويل برامج عملية 
واأن ت�سجع امل�ستفيدين على اتخاذ خطوات اإ�سافية من اأجل جعل مبادرات اإعادة التاأهيل قابلًة لل�ستدامة. ويف 
بنما اتفق املكتب مع اإدارة نظام املوؤ�س�سات الإ�سلحية، ك�سرط لتمويل حلقات عمل تتعلق باحلوا�سيب واحلياكة 
ق الإدارُة املذكورة الدوراِت التدريبيَة املهنية  والزراعة املائية بوا�سطة ِمَنح مقدمة من الوليات املتحدة، على اأن ُتن�سِّ

)


تن�سيقًا وثيقًا مع اجلهة العمومية املعنية، األ وهي املعهد الوطني للتدريب املهني يف جمال التنمية الب�سرية)27

و�ضع ��ضرت�تيجية وهيكل وخطط  2-2
38- بعد النتهاء من اإجراء التقييم وت�سكيل جمموعة ت�سم اأ�سحاب امل�سلحة، تكمن املهمة اللحقة يف و�سع 

ما يلي:

)اأ( ا�سرتاتيجية جامعة على ال�سعيد الوطني ب�ساأن حت�سني اإعادة التاأهيل داخل ال�سجون

املتعلقَة بفرتة زمنية معيَّنة ترتاوح عادة بني ثلث  والأولويات  ال�ساملة  الروؤيَة  توفر هذه ال�سرتاتيجيُة  اأن  يجب 
وخم�س �سنوات.

)ب(  هيكل حوكمة دائم يكفل الإ�سراف على تنفيذ ال�سرتاتيجية

اأن يت�سمن يف جميع  اأو وحدة داخل نظام ال�سجن، لكنه ينبغي  اأو فريق عامل  الهيكُل �سكَل جلنة  قد يتخذ هذا 
الأحوال ممثلني من الوزارات والوكالت الأخرى ذات ال�سلة.

رات واجلرمية يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف  )27(م�ساهمة قدمها فرع املكتب املعني املخدِّ

ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.

زمبابوي: �ل�ضجناء َيقهرون �لربَد ب�ضنع قم�ضانهم �ل�ضوفية

تربعت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر باآلت حياكة وخياطة ل�سجن هراري املركزي التابع مل�سلحة ال�سجون 
واملوؤ�س�سات الإ�سلحية يف زمبابوي. كما عر�ست اللجنة على ال�سجناء وموظفي ال�سجون برناجمًا تدريبيًّا ملدة 

�سهرين يف جمال تقنيات احلياكة واخلياطة. ومن املتوقع اأن ُينتج امل�سروع 000 10 قمي�س �سوفي �سنويًّا.

امل�سدر: اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )2016(. 
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)ج( خطط تف�سيلية ب�ساأن ا�ستحداث اأن�سطة يف �سجون معيَّنة
املتعلقة  التفا�سيل  حتديد  وتقت�سي  م�ساريع،  جمموعات  اأو  فردية  م�ساريع  �سكَل  اخلطُط  هذه  تتخذ  ما  عادًة 
بالتكاليف واجلداول الزمنية وتوزيع امل�سوؤوليات اخلا�سة باإدارة وتنفيذ برامج اإعادة التاأهيل على ال�سعيد املحلي.

�إر�ضاء ��ضرت�تيجية �إعادة تاأهيل

من  جزءًا  تكون  اأن  توخي  ال�سجون  يف  التاأهيل  لإعادة  ا�سرتاتيجية  و�سع  عند  ينبغي  كثرية،  حالت  يف    -39
املهني  والتدريب  التعليم  برامج  وفيما يخ�س  برمتها.  ال�سجون  وتكامًل تخ�س م�سلحَة  �سموًل  اأكرث  ا�سرتاتيجية 
اأنَّ  اآنفًا. ويف حني  اإليه  امل�سار  التقييم  التخطيط ال�سرتاتيجي اعتمادًا �سديدًا على  َتعتمد عمليُة  اأن  والعمل يجب 
هناك نهوجًا متنوعة ميكن اتباعها حيال و�سع ال�سرتاتيجيات فاإنَّ العنا�سر التالية مكوناٌت رئي�سية يف العديد منها.

40- فعادًة ما تبداأ الوثائق ال�سرتاتيجية ببيان ب�ساأن املهمة يحدد اأن�سطَة اجلهة املعنية واأهداَفها والنهَج الذي 
م�ستقبًل.  املن�سوَد  املعنية  اجلهة  و�سَع  ي�سف  الروؤية  ب�ساأن  بياٌن  وي�ساغ  الأهداف.  تلك  حتقيق  اأجل  من  تتبعه 
واأحيانًا ما يجري اجلمع بني العنا�سر الواردة يف بياين املهمة والروؤية من اأجل اإفراز بيان ب�ساأن اأغرا�س م�سلحة 

ال�سجون ومراميها وقيمها.

41- وبعد ذلك تنحو ال�سرتاتيجيات اإىل اإدراج حتليل للأو�ساع الأعر�س التي تكتنف ت�سغيَلها:

)اأ( م�سح بيئي
هذا امل�سح يلقي نظرة عامة على الجتاهات ال�سائدة يف املجتمع الأعر�س، ونظام العدالة اجلنائية، والوزارة بل 
وم�سلحة ال�سجون يف حد ذاتها. ويف بع�س الأحيان، اأُِخذ يف اإجراء هذا امل�سح بنهج ينطوي على حتليل الجتاهات 
يخ�س  فيما  املفيد،  ومن  ال�سجون.  على  وتاأثريها  والتكنولوجية  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية 
برامج التعليم والتدريب املهني والعمل، اإجراء حتليل تف�سيلي ل�سوق العمل على نحو يعطي معلومات عن جمالت 
ة. ويف بع�س الدول  ا واملهارات التي يحتاجها اأ�سحاب العمل وفر�س مزاولة اأعمال ُحرَّ القت�ساد التي ت�سهد منوًّ

الأع�ساء قد تتوىل وزارة العمل جمع اإح�ساءات واإجراء درا�سات ب�ساأن الجتاهات النا�سئة. 

)ب(  حتليل ب�ساأن اجلهات املعنية
يخت�س هذا اجلزء بتحليل �ستى املنظمات التي ترتبط بها اإدارُة ال�سجون الوطنيُة، على نحو ي�سمل م�سالح تلك 
املنظمات لدى الإدارة املذكورة وتوقعاتها منها. وقد تعمد ال�سرتاتيجية اإىل ت�سنيف اجلهات املعنية تبعًا ملا لها 

موري�ضيو�ص وغانا: بياٌن ب�ضاأن �ملهمة وبياٌن ب�ضاأن �لروؤية

بياٌن ب�ساأن املهمة �سادٌر عن م�سلحة ال�سجون يف موري�سيو�س:
لأن  اإعدادهم  على  وامل�ساعدة  واإن�سانيًّا  اآمنًا  حب�سًا  حمبو�سني  املعتقلني  اإبقاء  خلل  من  املجتمَع  نخدم  "نحن 

يعي�سوا حياة نافعًة"
بيان ب�ساأن الروؤية �سادٌر عن م�سلحة ال�سجون يف غانا:

رفيعة  درجة  على  موظفون  ت�سغيلها  يتوىل  فعالة  اإ�سلحية  موؤ�س�سة  اإىل  غانا  يف  ال�سجون  م�سلحة  "حتويل 

يف  للنخراط  تاأهيلهم  واإعادة  املدانني  املجرمني  اإ�سلح  على  حري�سون  والتفاين،  والن�سباط  التدريب  من 
جمتمعاتنا املحلية"

.Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025؛ وMauritius Prison Service Strategic Plan 2013-2023 :امل�سدر
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( وعند و�سع ا�سرتاتيجية ب�ساأن برامج التعليم والتدريب املهني والعمل ل بد 


من تاأثري ونفوذ على نظام ال�سجن.)28
لإدارة ال�سجون، كما اأ�سري اآنفًا، اأن ُت�سرك فيها على الأقل وزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة ال�سوؤون الجتماعية 

وغريها من الإدارات امل�سوؤولة عن العمالة وال�سناعة والأ�سغال العامة. 

)ج(  حتليل ملواطن القوة وال�سعف يف نظام ال�سجون وللفر�س التي يتيحها والتهديدات التي يواجهها

يفرز هذا التحليل قائمة مبواطن القوة وال�سعف يف نظام ال�سجون علوة على الفر�س التي يتيحها والتهديدات 
علقات  وجوَد  القوة  مواطُن  تت�سمن  وقد  ال�سرتاتيجية.  تغطيها  التي  الفرتة  اأثناء  لها  يتعر�س  اأن  يرجح  التي 
لل�سجون  التابعة  الأرا�سي  لرقعة  الن�سبي  والت�ساَع  ال�سجون  العاملة داخل  القوة  ووفرَة  التعليم  وزارة  را�سخة مع 
واإمكانيَة حتقيق دخل مادي. ولعل من اأمثلة الفر�س التي يتيحها النظاُم الدعَم الذي تتلقاه ال�سجون من منظمات 
يف  بالدخول  اخلا�س  القطاع  واهتماَم  الئتمانية  الت�سهيلت  وتوافَر  �سانحة  جتارية  بيئة  ووجوَد  املدين  املجتمع 

�سراكات مع ال�سجون.

)د(  حتليل تنظيمي

ال�سرتاتيجي/ امل�ستوى  على  �سواء  ال�سجون  م�سلحة  بها  تدار  التي  الكيفية  معرفة  يف  الثالثة  اخلطوة  تتمثل 
ال�سيا�ساتي اأو على م�ستوى الت�سغيل اليومي. كما تبحث هذه اخلطوُة كيفيَة اإدارة املوارد الب�سرية، مبعنى الكيفية 
التي يجري بها تعيني املوظفني وحتديد رواتبهم وتدريبهم، مبا يف ذلك طائفة املهارات التي ميلكونها. ومن املهم 
ا، فيما يخ�س برامج التعليم والتدريب املهني والعمل، حتديد اأعداد وموؤهلت املدر�سني واملعلِّمني واخلرباء  جدًّ
ينظر  اأن  اأي�سًا  ويجب  ال�سناعية.  واخلربات  املهارات  ذوو  اأو  الزراعيون  املهند�سون  مثًل  ومنهم  املتخ�س�سني، 
التحليُل التنظيمي يف املوارد املتاحة مل�سلحة ال�سجون من حيث املعدات والبنى التحتية التي ميكن ا�ستعمالها يف 

اأن�سطة اإعادة التاأهيل.

الأولويات  البت يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  اإطار عملية  يتعني يف  ال�سابق  التحليل  اإجراء  النتهاء من  42- بعد 
ه ا�سرتاتيجي عام يتاألف من عدة اأهداف ا�سرتاتيجية.  ال�سرتاتيجية للفرتة املقبلة. وقد ي�سمل ذلك حتديد َتوجُّ

وعادًة ما تكون اإعادة تاأهيل ال�سجناء واحدة من تلك الأولويات يف ا�سرتاتيجيات ال�سجون ال�ساملة.

ه اأو الهدف ال�سرتاتيجي يلزم تعيني الأغرا�س الأكرث حتديدًا واتخاذ تدابري تكفل بلوَغها.  43- وبعد حتديد التوجُّ
تربط  اأداة  هو  الإطار  وهذا   .)log frame( منطقي  باإطار  ال�ستعانة  هو  ذلك  لتحقيق  امل�ستعملة  النهوج  واأ�سيع 
خمرجات اأو اأن�سطة م�سروع اأو برنامج جديد بالنواجت والأغرا�س التي ُيتوقع منه حتقيُقها. كما ين�س هذا الإطار على 
موؤ�سرات اإجناز واأداء تكفل ر�سَد التقدم املحرز �سوب حتقيق النتائج املرجوة. وت�ساعد موؤ�سراُت الأداء على حتديد 
، علمًا باأنَّ هذه املوؤ�سرات ينبغي اأن تكون "ذكية" اأو "�سمارت" ح�سب و�سفها باللغة الإنكليزية   مدى بلوغ غر�س معنيَّ
دة وقابلًة  SMART (Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic and Time-bound) )اأي اأن تكون جمدَّ

للقيا�س ومتفقًا عليها وواقعيًة وموقوتة(.

ا للنجاح اإلَّ اأنَّ �سمان كونها معداِت تغيريٍ مفيدًة يتطلب م�ستويي  44- وُيعترب اإعداد مثل هذه اخلطط �سرطًا هامًّ
عمل اإ�سافيني. اأولهما، �سمان وجود هيئة م�سوؤولة تتوىل الإ�سراَف على اجلهد املبذول لتحقيق الأغرا�س املن�سودة؛ 

وثانيهما، تنفيذ التدابري امليدانية التي تكفل حتقيق تلك الأغرا�س.

)28(على �سبيل املثال �سملت اجلهات املعنية التي حددتها اخلطة ال�سرتاتيجية الَع�سرية مل�سلحة ال�سجون يف غانا ما يلي: ال�سجناء؛ 

النا�س، وامل�ستهلكني )الأ�سخا�س املرتبطني  العدالة اجلنائية، وعامة  واأجهزة  والزراعة،  الأغذية  واحلكومة مبا فيها وزارة ال�سحة، ووزارة 
الدولية،  واملنظمات  الدينية،  واملنظمات  والبنوك،  جتارية(،  م�ساريع  يف  امل�ساركة  على  )القادرة  وال�سناعات  بال�سجون(  مبا�سرًا  ارتباطًا 
)انظر  بالأيدز  املعنية  واللجنة  الإن�سان،  حقوق  وجلنة  التقليدية،  وال�سلطات  الإعلم،  وو�سائل  املدين،  املجتمع  ومنظمات  املانحة  واجلهات 

.)Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025, pp. 10-13
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�ضلطة م�ضوؤولة عن �إعادة �لتاأهيل

45- خل�ست درا�سة اأجريت يف اأوروبا موؤخرًا اإىل ما يلي: "نظرًا ل�سدة تنوع ال�سياقات التي تكتنف عمل ال�سجون 
والتعليم داخل ال�سجون يف �ستى البلدان الأوروبية )حيث تتفاوت مثًل اأعداُد ال�سجون واأحجاُم نزلئها ومعدلُت 
اإ�سغالها ومناذج ال�سجناء( ل ميكن اأن يكون هناك نهج وحيد ُيتَّبع حيال الرتتيبات املتعلقة بالتعليم والتدريب يف 
( وهذا القول ي�سح بالتاأكيد على برامج العمل يف ال�سجون، 



ال�سجون بحيث يت�سنى تطبيقه على جميع البلدان".)29
الدرا�سة  هذه  وتفيد  العاملي.  ال�سعيد  على  واأكرَب  اأكرَب  احلال  بطبيعة  ي�سبح  الوطنية  ال�سياقات  تنوع  باأنَّ  علمًا 
ب�ساآلة الأدلة التي ت�سهد بوجود "تعاون متعدد التخ�س�سات فيما بني جميع الوكالت بهدف توفري ‘حزمة الدعم’ 

)


الأ�سمل للمجرمني اأثناء ق�سائهم مدة عقوبتهم وبعدها".)30

 GHK Consulting (2013): “Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges”;)29( 

.report authored for the European Commission, p. 53

)30(املرجع نف�سه، ال�سفحة 50.

غانا: مثال لإطار منطقي يتعلق مب�ضانع �ل�ضجون
�ملوؤ�ضر�ت�لأن�ضطة�لغر�ص�لهدف

اإن�ساء وت�سغيل 
 م�سانع �سجون
تت�سم بالفعالية

اإن�ساء و�سون 
د  م�سانع تولِّ

منتجات تناف�سية 
رفيعة اجلودة 

بكميات جتارية

اإجراء م�سح لل�سوق وامل�سانع 
بغية حتديد املزايا املقارنة 

التي يحققها ال�سجن. وو�سع 
خطة جتارية تتما�سى مع 

املزايا املقارنة -ت�سييد وتاأثيث 
وتف�سيل - بالتعاون مع ال�سركاء 
املعنيني. وتدبري راأ�سمال ابتدائي 

بال�ستعانة باملوؤ�س�سات املالية 
واملنظمات غري احلكومية 
واجلهات املانحة والدوائر 

ال�سناعية. واقتناء معدات 
وتكنولوجيا �سناعية حديثة.

النتهاء من اإجراء م�سح 
لل�سوق ومن و�سع خطة 

جتارية بحلول عام 
.2015

ا�ستهلل الت�سغيل على اأ�سا�س 
جتريبي و�سوًل اإىل معدل الت�سغيل 

الكامل بحلول عام 2018.

بدء العمليات على 
اأ�سا�س جتريبي يف عام 

.2016
اإعادة تنظيم وحدة الت�سييد 

من اأجل طرح عقود ترمي اإىل 
حتقيق دخل مادي واإجراء 

�سيانة للبنية التحتية املادية.

النتهاء من اإعادة 
التنظيم بحلول عام 

.2015

اإقامة �سراكة مع القطاع 
اخلا�س من اأجل تي�سري �سنع 

منتجات تولِّد دخًل ماديًّا.

حتديد ال�سركاء 
وتوقيع مذكرة تفاهم 

بحلول نهاية عام 
.2015

.Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025 :امل�سدر
 Department of Correctional Service of South Africa: Strategic Plan 2012/13—2016/17: “: Breaking the :امل�سدر

.cycle of crime”, p. 16
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46- وبغ�س النظر عما �سبق من املهم اأن تكون هناك وحدة خم�س�سة، اأيًّا كان �سكلها، م�سوؤولة عن تطوير واإدارة 
برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون. وقد لحظت الدرا�سة امل�سار اإليها اآنفًا اأنَّ هناك ميًل لإ�سناد م�سوؤولية التعليم 
العام يف ال�سجون الأوروبية اإىل وزارة التعليم الوطنية )16 بلدًا( و/اأو وزارة العدل )15 بلدًا(، يف حني تتحمل 
م�سوؤوليَة التعليم املهني اأ�سا�سًا وزارُة التعليم )14 بلدًا( و/اأو وزارة العدل )14 بلدًا(. وتفيد ثالث الإجابات الأكرث 
مثًل  منها  بلدان(،  اأخرى )7  �سلطات/منظمات  تقع على عاتق  املهنيني  والتدريب  التعليم  م�سوؤولية  باأنَّ  �سيوعًا 

وزارة العمل/الرعاية ال�سحية اأو م�سلحة ال�سجون الوطنية.
47- ويف ال�سجون الحتادية يف الأرجنتني يتوىل تن�سيَق اأن�سطة العمل والتدريب املهني برنامُج العمل الوطني يف 
ال�سجون الذي يقع �سمن اخت�سا�سات نائب وزير العدل امل�سوؤول عن العلقات مع ال�سلطة الق�سائية وال�سجون. 
ويعمل هذا الربنامج بالتن�سيق مع موؤ�س�سة  ENCOPE (Ente Cooperador Penitenciario)، وهي منظمة عامة 
م�ستقلة تدير 400 ور�سة اإنتاجيةٍ يعمل بها نحو 000 8 �سجني، اأي ما ميثل تقريبًا ثلثة اأرباع اإجمايل عدد نزلء 
( وهناك ترتيبات م�سابهة يف اجلزائر، حيث يتوىل ديوان وطني للرتبية والتعليم، وهو وحدة م�ستقلة 



ال�سجون.)31
الوثائق احلكومية  تتوىل طباعَة  الور�ُس مطبعًة  وت�سمل هذه  الور�س.  ت�سغيَل جمموعة من  ال�سجون،  لإدارة  تابعة 

)


والقوانني والقرارات ال�سادرة عن املحاكم.)32

ال�سجون  لنظام  اأعمق  توجيه  اإعادة  عملية  اإجراُء  يكون  اأن  اأي�سًا  املمكن  من  التاأهيل  اإعادة  لأهمية  48- نظرًا 
ل نظاُم ال�سجون بحيث اأ�سبح يف عام 2010 "املعهَد الوطني لإعادة  �سبيًل لل�سري ُقدمًا. ففي اأوروغواي مثًل ُحوِّ
تقريبًا  ال�سجناء  عدد  ن�سف  الآن  اأ�سبح  املناظرة  التغيريات  واإدخال  املعهد  هذا  اإن�ساء  اأعقاب  ويف  التاأهيل". 

)


َيدر�سون اأو َيعملون.)33

ال�ستقلل  بعناية يف م�ستوى  تنظر  اأن  ال�سجون  لإدارات  اأي�سًا  ينبغي  الدقيق  التنظيمي  الرتتيب  كان  49- واأيًّا 
املمنوح لفرادى ال�سجون ويف املقدار الذي َي�ستبقيه املقرُّ الرئي�سي لإدارة ال�سجون لنف�سه من عملية اتخاذ القرارات.

)31(م�ساهمة قدمها اخلبري التابع لوزارة العدل الأرجنتينية اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
يف  التاأهيل  اإعادة  بربامج  املعني  املكتب  خرباء  فريق  اجتماع  اأثناء  اجلزائر  يف  التاأهيل  واإعادة  ال�سجون  اإدارة  قدمتها  )32(م�ساهمة 

ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
.Agencia EFE (2016): “Uruguay to increase work opportunities for inmates to combat lack of security”, 27 December)33(

�إنكلرت� وويلز: �لطابع �لالمركزي لعملية �تخاذ �لقر�ر�ت يف �ل�ضجون )تابع(

يف اإطار عملية اإ�سلحية كربى يف اإنكلرتا وويلز من املقرر اإعطاء ماأموري ال�سجون �سلطًة اأكرب يف تنفيذ ترتيبات 
اإعادة التاأهيل القائمة يف ال�سجون التي يديرونها. وا�ستنادًا اإىل تفوي�س ال�سلطات الذي بداأ فعًل يف �ستة �سجون 

اإ�سلحية �ستقوم وزارة العدل، اعتبارًا من ني�سان/اأبريل 2017، مبا يلي:
‘1’  اإعطاء ماأموري ال�سجون �سلطَة و�سع اخلطط اخلا�سة بالقوة العاملة لديهم وتقرير الهياكل الأقدر على 

تلبية احتياجاتهم املحلية
ال�سجن، من خلل تفوي�سهم �سلطَة  التي يوفرها  البتِّ يف اخلدمات  ال�سجون �سلحيَة  ‘2’  اإعطاء ماأموري 

الرقابة على برامج التعليم والعمل وال�سلوك الإجرامي واإعادة التوطني، واإعطائهم نفوذًا اأكرب فيما يخ�س 
خدمات الرعاية ال�سحية

‘3’  اإعطاء ماأموري ال�سجون �سلطًة اأكرب يف البتِّ يف اأوجه اإنفاق ميزانياتهم بهدف تنفيذ ا�سرتاتيجياتهم، من 

خلل اإزالة القيود املركزية املفرو�سة على اإنفاق وتخ�سي�س ميزانيات التعليم والأُ�َسر
ملاأموري  ال�سماح  خلل  من  الرئي�سية،  الت�سغيلية  بال�سيا�سات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  �سلطة  ‘4’  تفوي�س 

نة، مثل الإفراج عن ال�سجناء بناء على ترخي�س موؤقت من اأجل  ال�سجون بالتو�سع يف ا�ستخدام اأدوات معيَّ
متكينهم من امل�ساركة يف اأن�سطة هادفة، كالعمل مثًل، يف اإطار العقوبة املفرو�سة عليهم

.Prison Safety and Reform :)2016( امل�سدر: وزارة العدل



الف�سل الث�ينخ�رطة طريق من اأجل و�سع برامج لإع�دة الت�أهيل يف ال�سجون 24

تخطيط بر�مج �إعادة �لتاأهيل يف �ل�ضجون: �حليز و�ملوظفون و�لنظام و�لإمد�د�ت 

تخطيط  عند  فيها  النظر  ينبغي  التي  املحددة  الق�سايا  ب�ساأن  تف�سيلية  اإر�سادات  التالية  الف�سول  50- توفر 
و�سع  لزم  �ساملة  حت�سينات  حتقيق  اأريد  واإذا  ال�سجون.  يف  وتنفيذها  والعمل  املهني  والتدريب  التعليم  م�ساريع 
د الربامج اللزم ا�ستهللها  خطط اإمنائية حمددة التكاليف. وقد تود ال�سلطة امل�سوؤولة و�سع منوذج معياري يحدِّ
وحت�سينها ومتطلبات التغيري املناظرة يف كل �سجن من ال�سجون. وينبغي اأن يغطي هذا النموذج، على اأقل تقدير، 

املوا�سيَع التالية.

احليز

يتمثل اأحد اأوائل الأ�سئلة التي يجب طرحها يف املكان الذي �سُي�سطلع فيه بالن�ساط. وكثريًا ما يكون احليُز حمدودًا 
ا والتهافُت عليه �سديدًا يف ال�سجون، وكثريًا ما يكون الفتقار اإىل حيز كاٍف هو ال�سبب املذكور لتربير عدم  جدًّ
ا تكون اأماكُن اإيواء ال�سجناء مكتظًة حيث ُت�ستعمل يف اإيوائهم قاعاٌت  وجود اأن�سطة معيَّنة. ويف اأحيان كثرية جدًّ
كانت يف الأ�سل خم�س�سة لأن�سطة اإعادة تاأهيلهم. وت�سمل احللول املبتَكرة مل�سكلة ق�سور احليز اللجوَء اإىل توخي 
املرونة ال�ستيعابية. مبعنى هل ميكن ا�ستعمال قاعة ع�ساء اأو م�سلى اأو كني�سة لعقد دورات تعليمية؟ وهل ميكن 
�س فيها فنوُن الطهو؟ وهل ميكن ا�ستعمال مهجع ليلي يف ال�سطلع باأن�سطة  ا�ستعمال املطبخ يف عقد ف�سول ُتدرَّ

تعليمية اأثناء النهار؟ وهل ميكن ال�سطلع باأن�سطة معيَّنة يف الفناء اخلارجي اإذا �سمح الطق�س بذلك؟

اإ�سلح  "دعم  م�سروع عن  اإطار  املكتب، يف  ال�سجون عمد  درا�سية يف  قاعات  اإىل  للفتقار  الت�سدي  اإىل  و�سعيًا 
ُت�ستعمل الرابعة كغرفة  اأربع حاويات )ُت�ستعمل ثلٌث منها كقاعات درا�سية بينما  ال�سجون يف بنما"، اإىل اقتناء 
( ويف اإيطاليا ا�سُتعملت اأموال الغرامات التي 



للمدر�سني(، مما اأدى اإىل اإيجاد حل �سريع لق�سية احليز املتاح.)34
�سددها املجرمون يف جتديد حيز غري م�ستخَدم يف 12 �سجنًا، حيث جرى ت�سغيل 74 �سجينًا يف اأعمال الت�سييد 

)


وال�سيانة والزخرفة بعد تدريبهم عليها.)35

كما ينبغي النظر يف جدولة الأن�سطة على نحو يتيح ال�ستعمال الأف�سل للمرافق املتاحة. فمثًل ميكن ال�سماح باللتحاق 
بربامج اإعادة التاأهيل اأثناء الفرتات امل�سائية وعطلت نهاية الأ�سبوع ل اأثناء اأيام العمل الأ�سبوعية وحدها.

املوظفون

ويف  وموؤهلتهم.  ملهاراتهم  وكذلك  اجلديدة،  الأن�سطة  لتنفيذ  ال�سروريني  للموظفني  واقعي  تقييم  اإجراء  يلزم 
ميادين التعليم والتدريب املهني عادًة ما جُتَلب املوارُد الب�سرية من خارج نظام ال�سجون، على الرغم من وجوب 
ا اإذا اقت�ست ال�سرورة. وميثِّل  عدم جتاهل امل�ساهمات التي يقدمها املوظفون القائمون، باإعطائهم تدريبًا اإ�سافيًّ

احل�سول على عدد كاٍف من املوظفني الإ�سافيني مو�سوَع مفاو�سات �ساقة مع الإدارات والوكالت ذات ال�سلة.

وا�ستكماًل جلهود املوظفني املتخ�س�سني، �سواء اأكانوا مدر�سني اأو معلمني اأو مهند�سني زراعيني، يلزم اأن يوؤدي 
املوظفون القائمون اأدوارًا داعمًة على اأقل تقدير. كما ينبغي متكني املتطوعني اأو املتدربني من امل�ساهمة يف هذه 
اأنَّ  الكافي، ويف حني  ال�ستغلَل  م�ستَغلة  ال�سجون موارد غرَي  بع�س  اأنف�سهم ميثلون يف  ال�سجناء  اإنَّ  بل  اجلهود. 
ا يف  ال�ستعانة بهم تقت�سي اإجراَء تقييم متاأنٍّ للمخاطر التي ي�سكلونها والإ�سراَف عليهم فاإنها قد تكون مفيدًة جدًّ

النجاح يف ا�ستحداث م�ساريع جديدة.

)34(م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون 

الثاين/يناير 2017(.
)35(م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل اإدارة ال�سجون يف اإيطاليا اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
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النظام
عند اإن�ساء برامج جديدة يتعني على ال�سلطات اأن تبحث تاأثرَي تلك الربامج على النظام الإيكولوجي الأو�سع داخل 
ملبادرة  ميكن  وكيف  املتاحة؟  الكهربائية  الإمدادات  ا�ستنفاد  اإىل  جديدة  ور�سة  اإن�ساء  مثًل  يوؤدي  فهل  ال�سجن. 
زراعية جديدة اأن توؤثر يف موارد املياه املحدودة املتاحة لل�سجناء؟ ول بد اأي�سًا من اتخاذ قرارات ب�ساأن ال�سجن 
بالن�ساط فيه وب�ساأن  املعنيَّ )ال�سجون املعيَّنة( وم�ستوى النظام املعنيَّ )م�ستويات النظام املعيَّنة( الذي ُي�سطلع 
على  ترتتب  اأن  ميكن  التي  النعكا�سات  ب�ساأن  متاأنٍّ  تخطيٌط  هناك  يكون  اأن  املهم  ومن  فيه.  للم�ساركة  لني  املوؤهَّ
يلزم  التي  النمطية  الت�سغيل  اإجراءات  وب�ساأن  ال�سجن،  موظفي  مهام  فيما يخ�س  جديدة  باأن�سطة  ال�سطلع 
و�سعها، مثًل من اأجل تغطية عملية حرا�سة ال�سجناء اأثناء التحاقهم باإحدى الور�س اأو الإ�سراف اخلارجي عليهم 

اأثناء عملهم يف اإحدى املزارع امليدانية.

اإلَّ اأنَّ هناك انعكا�سات ل تقت�سر على النظم القائمة داخل �سجون معيَّنة واإمنا ت�سمل اأي�سًا مقار ال�سجون كلها. 
لوا  ُرحِّ اإذا  والتدريب  التعليم  اأن�سطة  ال�سجناء موا�سلة  يكون مبقدور  اأن  املثال،  �سبيل  ا، على  امل�ست�سوب جدًّ فمن 
تاأثرَي ذلك على عملية ال�سجون  نزلء  باإدارة  املتعلقة  الإجراءاُت  اأي�سًا  تراعي  اأن  ينبغي  لذا  اآخر.  اإىل   من �سجن 

اإعادة تاأهيلهم.

الإمدادات
له  النحو املخطط  الأن�سطة على  الأن�سطة بنجاح. فت�سغيل  لت�سغيل  للموارد اللزمة  اإجراء جرد م�ستفي�س  يجب 
يقت�سي اإن�ساء �سل�سلة اإمدادات �ساملة، �سواء كان الأمر يتعلق بكتب من اأجل املكتبة، اأو حوا�سيب من اأجل التعلم 
عن بعد، اأو مواد خام من اأجل �سناعة منتجات. وحتى تكون امل�ساريع قادرة على ال�ستدامة ل بد من اإجراء تقييم 

مايل م�سوؤول وتقديٍر واقعي حلجم راأ�س املال والريع.

وتوحي اخلربة املكت�سبة بوجوب اإجراء تقديرات متحفظة ب�ساأن اإنتاجية امل�ساريع املولِّدة للدخل والغلة التي تفرزها 
املزارع، خا�سة يف مراحل التنفيذ املبكرة. فاإنتاجية م�سانع ال�سجون متيل اإىل اأن تكون اأقل من اإنتاجية الأن�سطة 
لرتفاع  اأو  ال�سناعية،  التجارية  املهارات  اإىل  الفتقار  ب�سبب  �سواء  وذلك  املحلي،  املجتمع  يف  املماثلة  التجارية 
معدلت تبديل القوة العاملة، اأو لنخفا�س �ساعات العمل نتيجة لنظام ال�سجن اأو للم�سائل الأمنية داخله. لذا من 
املهم عدم الإفراط يف التعهد بتحقيق منافع اقت�سادية عند التما�س دعم مايل من داخل نظام ال�سجون اأو من 

الأجهزة احلكومية الأخرى اأو من اجلهات املانحة الدولية.

51- وبالإ�سافة اإىل تلك املجالت الأربعة هناك ممار�سات جيدة اأخرى ت�سلح يف جميع احلالت. وتت�سمن تلك 
املمار�سات ما يلي:

)اأ( اإن�ساء �سجل للمخاطر يحدد احتمالت الوقوع يف اأخطاء وعواقب ارتكابها
)ب(  و�سع ا�سرتاتيجية ات�سالت تكفل تزويد ال�سجناء واملوظفني وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة، مبن 

فيهم عامة النا�س، مبعلومات �سليمة ب�ساأن ما ي�ستجد من تطورات
)ج(   اإر�ساء اآليات تفتي�س داخلية وم�ستقلة تكفل اأن يكون ما ُي�سطلع به يف جمال التعليم والتدريب املهني 

والعمل ممتثًل لللتزامات القانونية املحلية والدولية

52- ويقت�سي �سماُن اأخذ تلك الأمور بعني العتبار الواجب عند تخطيط الأن�سطة توافَر مهارات را�سخة ب�ساأن 
اإدارة امل�ساريع لدى اإدارة ال�سجن. ويكاد يكون من املوؤكد يقينًا وجوُب اإعطاء موظف كبري يف كل �سجن، على الأقل 

ا اأن تكلَّل بالنجاح والوقَت اللزَم لذلك. ح جدًّ ا، م�سوؤوليَة و�سع مبادراٍت ُيَرجَّ جدًّ
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�ملعايري �لدولية  1-3

( �ساأنه �ساأن حقوق ال�سجناء يف الأن�سطة الرتبوية 


53- حق كل اإن�سان يف التعليم ُمر�سخ بقوة يف القانون الدويل)36
( وينبغي اأن يتاح التعليم جلميع ال�سجناء، مع اإيلء 



والثقافية "الرامية اإىل النمو الكامل لل�سخ�سية الب�سرية".)37
ذ املعايرُي الدولية ب�سدة اإدراَج التعليم يف ال�سجون �سمن  عناية خا�سة بتعليم الأحداث والأميني من ال�سجناء. وحُتبِّ
ن ال�سجناء من موا�سلة  نظام التعليم العام يف كل بلد بحيث تت�سابه املقايي�س يف احلالتني وترتفع احتمالت مَتكُّ

تعليمهم بعد اإطلق �سراحهم.

54- كما تقت�سي قواعُد نيل�سون مانديل وجوَد عدد كاٍف من املدر�سني العاملني يف ال�سجون على اأ�سا�س دائم، مع 
اإمكانية ا�ستكمالهم مبدر�سني غري متفرغني ومتطوعني. اأ�سف اإىل ذلك اأنَّ من املمكن تكليف ال�سجناء اأنف�سهم، 
اأو ريا�سية معيَّنة ما دام هذا التكليف خا�سعًا لإ�سراف  اأو تربوية  اأن�سطة اجتماعية  اأو جماعات، بتنفيذ  فرادى 
ملئم. وينبغي اأن تكون لدى كلِّ �سجن مكتبٌة جيدة التجهيز ي�ستعملها كلُّ فئات ال�سجناء، الذين ينبغي ت�سجيعهم 
على ال�ستفادة منها. وفيما يخ�س نظام اإعادة التاأهيل العام تن�س القواعد على اأن ُتف�ِسح �ساعات عمل ال�سجناء 

)


وقتًا كافيًا لأن�سطة التعليم وغريها من اأن�سطة اإعادة التاأهيل.)38

)36(العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، الذي ورد من قبل ن�سٌّ ُمقتب�ٌس منه، املادة 6.

 The Basic Principles and Best 37(املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء، قرار اجلمعية العامة 111/45 )1990(، املبداأ 6؛ انظر اأي�سًا(

Practices in the Americas, Principle XIII، حيث يو�سح املبداأ الثالث ع�سر وجوب اأن يكون التعليم البتدائي اأو الأ�سا�سي جمانيًّا لل�سجناء 

 (European Prison التو�سية 2 )2006(  الأوروبية،  ال�سجون  التعليم البتدائي برمتها؛ وقواعد  ي�ستكملوا دورَة  اأو  يتابعوا  الذين مل  البالغني 
(Rules, Recommendation Rec (2006)2 ال�سادرة عن جلنة وزراء الدول الأع�ساء التابعة ملجل�س اأوروبا، القاعدة 106.

)38(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 40 و64 و78 و102.

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 104

يف  الديني  التعليم  ذلك  يف  مبا  منه،  ال�ستفادة  على  القادرين  ال�سجناء  تعليم  ملوا�سلة  ترتيبات  1- ُتتَّخذ 
البلدان التي ميكن فيها ذلك. ويجب اأن يكون تعليم ال�سجناء من الأميني والأحداث اإلزاميًّا، واأن يحظى بعناية 

خا�سة من اإدارة ال�سجن.
2- ُيجعل تعليم ال�سجناء، يف حدود امل�ستطاع عمليًّا، متنا�سقًا مع نظام التعليم العام يف البلد، بحيث يكون يف 

مقدورهم، بعد اإطلق �سراحهم، اأن يوا�سلوا الدرا�سة دون عناء.
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الهامة  التو�سيات  من  �سل�سلًة  التعليم  باحلق يف  املعني  اخلا�س  املتحدة  الأمم  ُر  مقرِّ م  قدَّ  2009 عام  55- ويف 
املتعلقة بالتعليم يف ال�سجون، منها ما يفيد مبا يلي:

ر له موارُد  )اأ( ينبغي اأن ُيكفل التعليم للأ�سخا�س املحتجزين يف �سكوك د�ستورية و/اأو ت�سريعية، واأن ُتوفَّ
كافيٌة من الأموال العامة.

)ب(  ينبغي اأن يكون التمحي�س املنهجي جلميع ال�سجناء هو العرف ال�سائد، بحيث يوؤدي ذلك اإىل و�سع 
خطط تعليم فردية مب�ساركة املحتجز الكاملة. وينبغي اأن يجري ر�سد هذه اخلطط وتقييمها وا�ستكمال بياناتها 

من وقت دخول ال�سخ�س وحتى الإفراج عنه.
)ج(   ينبغي اأن يح�سل املدر�سون يف اأماكن الحتجاز على تدريب معَتمد وتطوير مهني م�ستمر وبيئة عمل 

اآمنة، وعلى التقدير اللئق من حيث �سروط العمل والأجر.
)د(    ينبغي اأن ي�سبح تقييم ور�سد برامج التعليم يف اأماكن الحتجاز هو العرف ال�سائد، واأن تكون وزارة 

)


التعليم م�سوؤولة عن ذلك.)39

3-2 �لق�ضايا �ملحددة �لتي ينبغي بحثها عند و�ضع بر�مج تعليمية 
يف �ل�ضجون

تلبية جمموعة متنوعة من الحتياجات التعليمية

امل�ستويات  التعليمية ويف  وا�سعًا يف اخلربات  تفاوتًا  يتفاوتون  ال�سجون �سجناء  اأن ت�سم معظم  56- من املرجح 
التعليمية التي بلغوها. ففي حني يفتقر الكثريون منهم اإىل املهارات الأ�سا�سية يلَحظ اأنَّ غريهم ا�ستكملوا تعليمهم 
الثانوي اأو حتى اجلامعي. وت�سري الدرا�سات التي اأجريت يف بع�س البلدان اإىل اأنَّ ن�سبة الأ�سخا�س الذين يعانون 
ت�سعى  اأن  وينبغي   )



ال�سجون.)40 نزلء  تكون مرتفعة بني  قد  مثًل،  القراءة  كُع�ْسر  تعليمية،  و�سعوبات  من م�ساكل 
ال�سجون اإىل اإف�ساح فر�سة التعليم اأمام اجلميع، مع اإعطاء الأولوية اإىل الذين يفتقرون اإىل املهارات الأ�سا�سية.

57- ومن النعكا�سات املرتتبة على ما �سبق احلاجُة اإىل عملية تقييم متاأنية لكنها �سريعة لل�سجناء عند التحاقهم 
بال�سجن، مع ا�ستعمال اأدوات ملئمة لتقدير امل�ستوى التعليمي لكل واحد منهم. والو�سع الأمثل هو اأن يكون ذلك 
جزءًا من تقييم اأو�سع نطاقًا للمخاطر والحتياجات يقي�س الإجنازات والإخفاقات التعليمية اإىل جانب طائفة من 
املعلومات،  تلك  ُت�ستعمل  اأن  ينبغي  املدانني  ال�سجناء  يخ�س  وفيما  والجتماعية.  والأ�سرية  ال�سخ�سية  املعلومات 
جنبًا اإىل جنب مع عنا�سر اأخرى )لي�س اأقلها ما ي�سوقه ال�سجناُء اأنف�ُسهم(، من اأجل و�سع خطة عقابية تبنيِّ مكاَن 

)


ق�ساء العقوبة ونوَع اأن�سطة اإعادة التاأهيل التي ينبغي توفريها بغية تقلي�س احتمالت معاودة الإجرام.)41

تدريبية  توفري فر�س  اإىل  ُينظر  ما  كثريًا  الأجانب  ال�سجناء  اأعداد كبرية من  بها  توجد  التي  البلدان  58- ويف 
لَتعلُّم لغة البلد امل�سيف باعتباره اأمرًا ذا اأولوية. فمن �ساأن ذلك اأن ي�ساعد ال�سجني على التوا�سل داخل ال�سجن 

م بلغة البلد امل�سيف. واللتحاق بدورات تربوية اأو تدريبية اأخرى تنظَّ

)39(تقرير املقرر اخلا�س املعني باحلق يف التعليم، فرينور مونوز، A/HRC/11/8 (2009)، الذي ورد من قبل ن�ٌس مقتب�س منه، الفقرات 

90 )اأ( و92 و96 و97.
التعلم؛  ب�ساأن  عجزًا  و/اأو  �سعوباٍت  لديهم  باأنَّ  اأوليًّا،  تقييمًا  تقييمهم  عند  تقريبًا،  ال�سجناء  ثلُث  اأقر  مثًل،  وويلز،  اإنكلرتا  )40(يف 

  Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: A review ofوذلك ح�سب ا�ستعرا�س اأجري موؤخرًا عن التعليم يف ال�سجون )انظر
.)education in prison”, p. iii

بالتعليم  املتعلقة  تلبي الحتياجات  األَّ تقت�سر هذه اخلطة على تدابري  القاعدة 94. وينبغي  نيل�سون مانديل،  اأي�سًا قواعد  )41(انظر 

على  ال�سجني  معاونة  وكيفية  الإجرامي،  بال�سلوك  تتعلق  حمددة  لية  َتَدخُّ متطلبات  اأيَّ  اأي�سًا  ت�سمل  اأن  ينبغي  واإمنا  والعمل  املهني  والتدريب 
التوا�سل مع اأ�سرته وعلى الوفاء باأي التزامات مالية اأو غري مالية م�ستحقة عليه.
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حتفيز ال�سجناء على التعلُّم
59- وجد ا�ستق�ساء اأجري يف اأوروبا اأنَّ �سلطات ال�سجن ترى اأنَّ اأهم اأ�سباب انخفا�س اأعداد ال�سجناء الذين 
الراأي  هذا  كان  اإذا  عما  النظر  وبغ�س  فيها.  امل�ساركة  عن  ال�سجناء  عزوف  هو  التعليمية  الربامج  يف  ي�ساركون 
�سحيحًا من الناحية املو�سوعية اأم ل فاإنَّ من املقطوع به اأنَّ العديد من ال�سجناء ذوي املهارات الأ�سا�سية املتوا�سعة 
( وقد ي�ست�سعر هوؤلء ال�سجناُء 



مل تكن لهم جتربة اإيجابية يف املدر�سة اأو يف اأيِّ موؤ�س�سة تعليمية ر�سمية اأخرى.)42
احلرَج، باعتبارهم بالغني، اإزاء عجزهم عن القراءة اأو الكتابة على النحو ال�سليم، وقد ُيبُدون ممانعًة يف الت�سليم 

بذلك اأو يف التعلُّم طوعًا واختيارًا.
ح قواعد نيل�سون مانديل اأنَّ تعليم ال�سجناء الأميني ينبغي اأن يكون اإلزاميًّا، يظل من املهم  60- ويف حني تو�سِّ
( وقد تكون فر�سة التوا�سل الجتماعي خارج الزنزانة 



اإيجاد ال�سبل الكفيلة بتحفيز رغبة ال�سجني يف التعلُّم.)43
التوا�سل  فر�س  فيها  ت�سح  التي  ال�سجون  يف  الدرا�سية  الف�سول  اإىل  الن�سمام  اأجل  من  لل�سجناء  كافيًا  حافزًا 

الجتماعي الأخرى.
وا اأجرًا اأو حتى يحق لهم تخفي�ُس  61- اإلَّ اأنَّ ال�سجناء يف العديد من ال�سجون قد يف�سلون اأن يعملوا حتى يتقا�سَ
العقوبة املوقعة عليهم. لذا من املهم بالن�سبة ملوظفي ال�سجن بجميع م�ستوياتهم واأنواعهم اأن يروجوا للتعليم ترويجًا 
�سديدًا واأن ي�سجعوا ال�سجناء عليه. ويف بع�س احلالت قد ت�ساعد الإ�سعارات والكتيبات الإعلمية على ذلك، لكن يف 
اآلياٌت  ح اأن يكون تاأثرُي زملء ال�سجني هو الذي ي�سنع الفارَق. ولدى بع�س الدول الأع�ساء  حالت اأخرى من املرجَّ
تتيح لل�سجناء امل�ساركني يف برامج تعليمية احل�سوَل على بع�س اأ�سكال املكافاآت، اأو على فوائد اأخرى، من اأجل عدم 
( ويف معظم احلالت ل يكون دفع مقابل مادي 



جعلهم يف و�سع خا�سر قيا�سًا على زملئهم الذين يعملون مقابل اأجر.)44
لل�سجناء خيارًا جمديًا، واإمنا ميكن للربط بني اللتحاق بربامج تعليمية واإمكانية الإفراج املبكر اأن يكون حافزًا قويًّا.

62- ويف البلدان التي لديها نظام تدرجي—اأي نظام ميكن فيه لل�سجناء اأن ينتقلوا اإىل اأو�ساع اأقل تقييدًا اأثناء 
ق�سائهم مدَة عقوبتهم—ميكن مل�ساركة ال�سجني يف برنامج تعليمي واجتيازه اإياه اأن يزيد فر�سته يف التدرج نحو 

)41(وجد ا�ستعرا�س ال�سجون الذي اأجري يف اإنكلرتا وويلز يف عام 2016 اأنَّ 42 يف املائة من ال�سجناء البالغني اأفادوا باأنهم ا�سُتبعدوا 

.)Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: A review of education in prison”, p. iii ا�ستبعادًا دائمًا من املدار�س )انظر
)42(انظر اأي�سًا القاعدة 106 )2( من قواعد ال�سجون الأوروبية، التي تن�س �سراحًة على "وجوب ت�سجيع جميع ال�سجناء املدانني على 

امل�ساركة يف الربامج التعليمية والتدريبية."
)43(يف نيوزيلندا مثًل ُتدفع "علوة حتفيزية" �سغرية لل�سجناء الذين ي�ساركون يف تدريب عملي )انظر اإدارة املوؤ�س�سات الإ�سلحية 

.)Inmate Employment Policy, p. 14 :)2001(

�لرب�زيل و�ململكة �لعربية �ل�ضعودية: تقلي�ص مدة �لعقوبات مقابل �مل�ضاركة يف بر�مج تعليمية 
منذ عام 2001 متت املواءمة يف الربازيل بني الرتتيبات املتعلقة بتقلي�س مدة العقوبات املطبقة على َمْن يعملون مع 
الرتتيبات املماثلة املطبقة على َمْن يتعلمون. فالقانون هناك ين�س على اأن كلَّ ثلثة اأيام ُتنَفق يف اأن�سطة تعليمية 
الفر�سة  اإف�ساَح  اللجان  اإحدى  من  يلتم�سوا  اأن  لل�سجناء  يجوز  كما  العقوبة.  مدة  من  كامٍل  يوٍم  تقلي�ُس  يقابلها 
اأمامهم للم�ساركة يف برنامج قراءة. وما اأْن َيفَرغ ال�سجني من قراءة كتاب حتى يطاَلب بكتابة تقرير اأو بحث عنه. 
رًا باإتقان ومربِهنًا على ُح�سن ا�ستيعاب  وحتى جتيز اللجنُة البحَث يجب اأن يكون خاليًا من الأخطاء النحوية وحمرَّ
مو�سوع الكتاب. واإذا ُقبل البحُث ح�سل ال�سجني على َخ�سم اأربعة اأيام من مدة عقوبته. وهذه العملية قد تتم مرة 

واحدة �سهريًّا، مما يف�سي اإىل اإمكانية تقلي�س مدة عقوبة ال�سجني بواقع 48 يومًا يف ال�سنة الواحدة.
ويف اململكة العربية ال�سعودية اأعلن رئي�س ال�سجون يف مكة و�سَع لوائح جديدة من �ساأنها اأن تتيح لل�سجني تقلي�س 
ا اأو دورتني تدريبيتني معاِدلتني مبا ي�سل يف حده  مدة عقوبته بن�سبة 5 يف املائة اإذا اجتاز بنجاح عامًا درا�سيًّ

الأق�سى اإىل ن�سبة تقلي�س قدرها 15 يف املائة من عقوبة �سجن مدتها عام واحد اأو اأكرث.

امل�سدر: Time (2012): Brazil inmates get chance to read their way to freedom, 28 June؛ جريدة الأنباء العربية )2014(: 
قانون جديد مل�ساعدة ال�سجناء على اإعادة الندماج داخل املجتمع، 13 كانون الأول/دي�سمرب. 
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ج ُتدعى  اأو�ساع اأكرث انفتاحًا. ويف بع�س البلدان ُيحتفى بال�ستكمال الناجح للربامج التعليمية بتنظيم حفل َتخرُّ
عائلُت ال�سجناء اإىل ح�سوره. 

ال�سجناء ذوو العقوبات الق�سرية اأو الطويلة املدة
63- يق�سي بع�س ال�سجناء، خا�سة املحتجزين احتياطيًّا، فرتة ق�سرية ن�سبيًّا يف احلب�س قبل الإفراج عنهم اأو 
قبل ترحيلهم اإىل من�ساأة اأخرى. ويف هذه الظروف قد يكون من ال�سعب اإجراء اأيِّ تقييم لحتياجاتهم التعليمية، 
ناهيك عن توفري دورة تعلُّم متينة القوام لهم. وقد لحظت جلنة منع التعذيب، التابعة ملجل�س اأوروبا، اأنَّ الأن�سطة 
اأن  اأنه ينبغي ال�سعي اإىل �سمان  45( وراأت 



امل�سطلع بها يف العديد من �سجون احلب�س التحفظي حمدودة للغاية،)
)ثماين  اليوم  من  معقول  جزء  ق�ساء  على  قادرين  الحتياطي  الحتجاز  من�ساآت  يف  املحبو�سون  ال�سجناء  يكون 
�ساعات اأو اأكرث( خارج زنزاناتهم يف ال�سطلع باأن�سطة هادفة ذات طابع متنوع. وبطبيعة احلال ينبغي اأن تكون 

)


النظُم املعمول بها يف املن�ساآت التي ُيحَب�س فيها ال�سجناء املدانون ملئمًة بقدر اأكرب واأكرب.)46

يبقون ملدد  الذين  ال�سجناء  ا�ستحداث دورات منطية ق�سرية قادرة على تزويد  ينبغي  التعليم  64- ومن زاوية 
ا من منظور �سيا�سات العدالة اجلنائية الأو�سع فمن الأف�سل اإخ�ساع ال�سجناء  ق�سرية بخربات اإيجابية َتنفعهم. اأمَّ
الذين يق�سون عقوبات ق�سرية املدة جلزاءات جمتمعية. فمن �ساأن تدابري معيَّنة، مثل الإخ�ساع للمراقبة اأو وقف 
تنفيذ العقوبة اأو العمل دون اأجر )العمل املجتمعي(، اأو متكني املجرمني من البقاء يف منازلهم وموا�سلة العمل اأو 

التعلُّم يف موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

65- وفيما يخ�س ال�سجناء ذوي العقوبات الطويلة املدة قد تكون هناك �سعوبة يف توفري طائفة متنوعة كافية 
نهم من موا�سلة التقدم على امتداد �سنوات كثرية. لذا ُيعترب الإبقاء على اتخاذ  من الدورات التعليمية التي متكِّ
ال�سجناء موقفًا اإيجابيًّا طوال مدد عقوباتهم الطويلة حتديًا رئي�سيًّا يلزم اأخذه يف احل�سبان عند ت�سميم الربامج 
التعليمية. ومن املهم اأي�سًا الت�سليُم باأنَّ ال�سجناء ذوي العقوبات الطويلة املدة قد يعانون م�ساكل نف�سية بعد اإطلق 
يف  اكت�سبوها  التي  العملية  و/اأو  النظرية  املهارات  تطبيق  عندئذ  عليهم  ال�سعب  من  يجعل  قد  مما  �سراحهم، 
ال�سجن. لذا ينبغي اأن َتتخذ ال�سجوُن ترتيباٍت تكفل تقدمَي م�ساعدة نف�سية لل�سجناء عند التحاقهم بها جمددًا اإىل 

جانب برامج التعليم والتدريب والعمل.

3-3 �لعقبات �ل�ضائعة
احل�سول على فر�س تعليمية

66- يف بع�س الدول الأع�ساء قد يحُظر القانوُن التحاَق فئات معيَّنة من ال�سجناء بالف�سول التعليمية، ومنهم 
مثًل ال�سجناء املحكوم عليهم بال�سجن املوؤبد اأو املدانون بارتكاب جرائم معيَّنة �سديدة اخلطورة، علمًا باأنَّ هذا 
ح�سول  دون  حتول  قانونية  عقبات  هناك  تكن  مل  اإذا  وحتى  الدولية.  والقواعد  املعايري  مع  ل يتما�سى  احلظر 
ال�سجناء على فر�س تعليمية فاإنهم قد ُيحرمون من تلك الفر�س نتيجة، مثًل، للعداء الذي َيِكنه موظفو ال�سجن 
ل�سجناء بعينهم، اأو نتيجة �سواغل اأمنية، اأو نتيجة اإح�سا�س اأعم ي�ساور البع�َس باأنَّ ال�سجناء مُينحون فر�سًا ما كان 

لهذا البع�س اأن يتمتع بها. 

)45(اإنَّ تنظيم اأن�سطة منهجية يف مثل هذه املن�ساآت، التي تت�سم بالرتفاع الن�سبي يف معدل تناوب نزلئها، لي�س اأمرًا هينًا. ومن الوا�سح 

اأنه ل �سبيل يف هذه احلالة للحديث عن برامج معاملة فردية من النوع الذي ميكن التطلع اإليه يف املن�ساآت التي ت�سم �سجناء مدانني. اإلَّ اأنه ل 
ميكن الكتفاء برتك ال�سجناء على امتداد اأ�سابيع طويلة بل �سهور حمبو�سني داخل زنزاناتهم دون اأدنى ن�ساط؛ وذلك بغ�س النظر عن مدى 
التقارير العامة  "اجلوهرية" من  التعذيب: الأق�سام  جودة الظروف املادية التي قد تكون �سائدة داخل تلك الزنزانات". )معايري جلنة منع 

ال�سادرة عن اللجنة، 2015، الفقرة 47(.
)46(املرجع نف�سه.
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67- ويف حالت الكتظاظ قد يكون هناك مزيد من الفتقار اإىل الف�سول املخ�س�سة للدرا�سة واإىل مناطق هادئة 
ي�ستطيع فيها ال�سجناء اأن ي�ستذكروا درو�َسهم. كما قد يكون توفري موظفني يتولون حرا�سَة ال�سجناء اأثناء وجودهم 
يف الف�سول الدرا�سية اأو يف املكتبة عقبًة اأمام م�ساركة ال�سجناء. وقيل اإنَّ ال�سواغل الأمنية هي اأحد اأ�سباب حرمان 
ال�سجناء من الو�سول اإىل الإنرتنت. ويف حني اأنَّ من املوؤكد اأنَّ بع�س هذه ال�سواغل �سحيٌح فقد اأو�سى ا�ستعرا�ٌس 
تكنولوجيا  ا�ستعماَل  تعزز  اأمنية  ترتيبات  اتخاذ  النظر يف  بوجوب  وويلز  اإنكلرتا  التعليم يف  ب�ساأن  موؤخرًا  اأجري 
ال�سجون  ملاأموري  ال�سماح  ينبغي  اأكرث حتديدًا  وجه  وعلى  الراهن.  الوقت  ال�سجون يف  والت�سالت يف  املعلومات 
التي  للمخاطر  تقييم ملئم  على  بناء  ال�سجون،  داخل  تعليمية  اأن�سطة  امل�ساركني يف  ال�سجناَء  ن  نهج ميكِّ بو�سع 
وتي�سري فر�س ح�سولهم على  درا�ساتهم  اأجل دعم  للإنرتنت من  املراَقب  الو�سول  ال�سجناء، من  هوؤلء  ي�سببها 

)


وظائف عند اإطلق �سراحهم.)47

الفتقار اإىل املوارد التعليمية 
املق�سود  باأنَّ  ال�سجون، علمًا  التعليم يف  فعالية  ب�سدة من  ينتق�س  اأن  التعليمة  املوارد  اإىل  68- ميكن للفتقار 
املعدات  توافر  على  متزايد  نحو  على  يعتمد  فالتعليم  القراءة.  ومواد  الكتب  جمرد  على  يقت�سر  ل  هنا  باملوارد 
التكنولوجية، كاحلوا�سيب مثًل، من اأجل التعلُّم عن بعد. وثمة فر�س متاحة اأمام ال�سجون للتما�س امل�ساعدة على 
وال�سحف  واجلامعات،  واملكتبات،  واملدار�س،  التعليمية من خلل خماطبة اجلمهور،  املوارد  وتنوع  زيادة حجم 
وغريها من دور الن�سر. كما قد تكون ال�سركات اخلا�سة م�سدرًا للح�سول على معدات حا�سوبية، خا�سة عندما 

َتْعمد تلك ال�سركات اإىل الرتقاء بنظمها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من خلل ال�ستعا�سة عنها بن�سخ اأحدث.

ر اإدارة املوؤ�س�سات الإ�سلحية، بالت�سارك مع جامعة جنوب اأفريقيا، و�سلَة اإنرتنت  69- ويف جنوب اأفريقيا ُتوفِّ
تقدمي  يف  املبا�سر  احلا�سوبي  الت�سال  ي�ستخدموا  اأن  مبقدورهم  يكون  بحيث  يدر�سون  الذين  لل�سجناء  مبا�سرًة 
بف�سل  املهمة  هذه  تي�سرت  وقد  املحا�سرين.  مع  التوا�سل  ويف  تكليفاتهم  اإر�سال  ويف  اأ�سمائهم  ت�سجيل  طلبات 
قيام الإدارة املذكورة ب�سراء عربات حوا�سيب حممولة ي�ستطيع كلٌّ منها حمل 32 حا�سوبًا، من اأجل اأن ي�ستعملها 
لون يف برامج التعلُّم عن بعد التي تنظمها جامعة جنوب اأفريقيا )وقد اأ�سبحت هذه احلوا�سيب  ال�سجناء امل�سجَّ
الإلكرتونية  واملوارد  املعلومات  على  فيها  الطلع  نطاق  يقت�سر  اأفريقيا، حيث  ُقَبب جامعة جنوب  با�سم  ُتعرف 
 “un libro para la cárcel, una ventana a اخلا�سة باجلامعة املذكورة(. ويف بنما اأدت حملة اأُطلق عليها ا�سم
”la libertad )"كتاٌب ُيهَدى اإىل مكتبة ال�سجن، نافذٌة ُتفَتح على باب احلرية"( اإىل جمع اآلف الكتب املهداة اإىل 

)


مكتبات ال�سجون يف البلد.)48

ق�سور اأعداد املوظفني
العام،  ال�سجن طوال  للعمل يف  املتفرغني  واملتفانني  املوؤهلني  املدر�سني  وافية من  اأعداد  اإىل  70- هناك حاجة 
مبا يف ذلك اأثناء اأيام الإجازات والعطلت الر�سمية. ول بد من تخ�سي�س اعتمادات مالية اإ�سافية تتيح تقدمي 

.Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: A review of education in prison”, p. 7)47(

)48(م�ساهمات قدمها خرباء اإدارة املوؤ�س�سات الإ�سلحية يف جنوب اأفريقيا وممثل فرع املكتب يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب 

املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.

فرن�ضا: توفري تدريب متخ�ض�ص ملُعلِّمي �ل�ضجون
يف فرن�سا يطاَلب املدر�سون الذين يوؤدون دورًا تعليميًّا يف ال�سجون بتلقي تدريب ملدة ثلثة اأ�سابيع )غري متلحقة( 
اأثناء ال�سنة الأوىل من عملهم. وتت�سارك يف توفري هذا التدريب اإدارة ال�سجون )التابعة لوزارة العدل( واإدارة 
مع ظروف  التكيف  على  املدر�سني  معاونة  اإىل  يهدف  وهو  الوطني(،  التعليم  لوزارة  )التابعة  املدر�سي  التعليم 

العمل داخل ال�سجون وعلى اكت�ساب مهارات تدري�سية تلبي احتياجات ال�سجناء.
 Grundtvig European Project (2011): Desk Research: France – Summary of training offered to newly امل�سدر: 
.appointed prison teachers. Funded by the Directorate General for Education and Culture, European Commission
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اأن تت�سمن  اأثناء فرتات العطلت. وميكن  اأن�سطة بديلة  اأو تنظيم  ال�سنة،  اأ�سبوعًا يف  خدمات تعليمية طوال 52 
تلك الأن�سطة اأن�سطة ريا�سية اأو ثقافية اأو اأن�سطة اأخرى ُترثي نظام ال�سجن. ويجوز اأن يعاون املوظفني املهنيني 

متطوعون ياأتون اإىل ال�سجن من اأجل م�ساعدة ال�سجناء على اكت�ساب مهارات اأ�سا�سية اأو متقدمة.

71- وقد ينفر بع�س املدر�سني من العمل يف ال�سجون، واإن تكن هناك، يف اإ�سبانيا مثًل، قائمة انتظار لطالبي 
ويف  للموظفني.  مرتفعًا  تناوٍب  معدَل  اأفريقيا  جنوب  يف  ال�سجون  �سهدت  اأوىل  ناحية  فمن  ال�سجون.  يف  العمل 
ع �سباُب املدر�سني على العمل يف ال�سجون لكن هناك تفاوت يف جودة اخلدمات التي يقدمونها  كازاخ�ستان ي�سجَّ
املدر�سني.  تدريب  اإطار  ال�سجون يف  اأخرى وظائف يف  بلداٌن  وَتعر�س   )49



اللزمة.) اإىل اخلربة  نظرًا لفتقارهم 
يت�سم  نهج  اتباع  يتطلب  ال�سجون  فالتدري�س يف  معلِّمني ملئمني خ�سي�سًا.  اختياَر  غ  ت�سوِّ اأ�سباب وجيهة  وهناك 
باملرونة والتلقائية نظرًا لوجود مناخ عام قد َتكرُث فيه احلالت التي يتعذر فيها على املدر�س ال�سرت�ساُل يف ال�سرح 
ويجوز فيه اأن تكون هناك قيوٌد مفرو�سة على ا�ستخدام املُعِينات التدري�سية كاملعدات الإلكرتونية مثًل. كما قد 
للبيئة  العادية  الكليات  اأو  املدار�س  العاملني يف  املدر�سني  م  َتفهُّ لعدم  املهنية نظرًا  بالعزلة  ال�سجون  ي�سعر معلِّمو 

والقيود التي تكتنف عمَل ُمعلِّمي ال�سجون.

الفعال ملدر�سي  "التاأهيل  ب�ساأن  الأوروبي  ل من الحتاد  اأن�ساأ م�سروٌع مموَّ التحدي  اأجل جمابهة هذا  72- ومن 
ا اأوروبيًّا موجهًا اإىل مدر�سي  ال�سجون"، يرمي اإىل توعية النا�س باأهمية وقيمة التعليم يف ال�سجون، برناجمًا تعليميًّ
ال�سجون يت�سمن منائط عن ‘1’ التدري�س والتعلُّم يف بيئات احتجازية؛ و‘2’ الأمن؛ و‘3’ اأو�ساع ال�سجناء النف�سية؛ 

)50


و‘4’ ال�سبكات واملوارد.)

فاملدر�سون  ال�سجن.  نوع  على  اإ�سافي  متخ�س�س  تدريب  اأو  بتاأهيل  املدر�سني  تزويد  اإىل  احلاجة  73- وتتوقف 
بهم.  التلعب  حماولت  على  التعرف  اإىل  يحتاجون  مثًل،  مت�سددة  اأمنية  بحرا�سة  تت�سم  �سجون  يف  العاملون 
لذا ينبغي اأن يح�سل هوؤلء املوظفون على تدريب ب�ساأن اأهمية التقيد بال�سيا�سات والإجراءات، والإبلغ الفوري 
والأمن  كاأ�سدقاء(،  ل  لكن  ي  ودِّ )تعامٌل  ال�سجناء  مع  التعامل  تب�سيط  يف  الإفراط  وتفادي  ملب�سات،  اأيِّ  عن 
وموثوق  نحو مهني  والت�سرف على  مثًل(،  ال�سخ�سية  املعلومات  تبادل  معيَّنة )عدم  واإر�ساء حواجز   الدينامي، 

)


ومت�سق.)51

74-  ول بد من النظر يف م�ستوى الرواتب التي يتقا�ساها مدر�سو ال�سجون وما اإذا كان يحق لهم احل�سول على 
اإذا مل يكاَفاأ غرُيهم من املوظفني. ويف بع�س  ُي�سبِّب م�ساكَل  اأنَّ ذلك قد  اإلَّ  علوةٍ نظري ظروف العمل ال�ساقة. 
اأو بدلت انتقاٍل. ويف  اأو علوات  اإ�سافية  اأطباء ال�سجون، على مكافاآت  البلدان يح�سل املدر�سون، �ساأنهم �ساأن 
بلدان اأخرى ميكن للتدري�س يف ال�سجون اأن ي�ساعد على الرتقي الوظيفي يف جمال التعليم. ففي تايلند مثًل يحق 

ملدر�سي ال�سجون اأن يختاروا اأن يكون م�سارهم الوظيفي �سمن ال�سجون.

75- و�سهدت بع�س البلدان مقاومة من جانب بع�س موظفي ال�سجون لإدخال اأن�سطة تعليمية جديدة، اإذ يرون 
الكفيلة بجعل  ال�سبل  والإ�سراف عليهم. وتت�سمن  ال�سجناء  تتعلق بحرا�سة  اأعباء جديدة  تلقي على عاتقهم  اأنها 
املوظفني يتقبلون التغيرَي حت�سنَي التدريب الأ�سا�سي، واإ�سراَك املوظفني يف بع�س الربامج، والتوا�سَل الفعال مع 
جميع م�ستويات املوظفني ب�ساأن عمليات التطوير املزمعة. ويف بع�س البلدان يتاح للموظفني احل�سوُل على فر�س 

تعليمية، �ساأنهم �ساأن ال�سجناء، اأو الو�سوُل اإىل موارد معيَّنة )كاحلوا�سيب مثًل( اأثناء الفرتة امل�سائية.

التابع  اأثناء اجتماع فريق اخلرباء  اإ�سبانيا واخلبري امل�ستقل من كازاخ�ستان  )49(م�ساهمات قدمها خرباء الإدارة العامة لل�سجون يف 

للمكتب ب�ساأن برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
.Grundtvig European Project (2011): Effective induction for prison teachers – European Programme)50(

)51(انظر اأي�سًا يف هذا ال�سدد كتيِّب املكتب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة )2015(.
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3-4 �لنماذج �لتنظيمية �ملتعلقة بالتعليم يف �ل�ضجون
76- يجمع التعليم املعا�سر بني طائفة من الطرائق، منها التعلم داخل الف�سول، وال�ستذكار ال�سخ�سي، والتعلم 
عن بعد، والتعلم من النظراء. واأ�سارت البحوث اإىل حاجة ال�سجون اإىل اتباع نهج يتمحور حول املتعلِّم، ُي�ستند فيه 
ز ال�سجنَي  اإىل املهارات والكفاءات واخلربات ال�سابقة الفردية، جنبًا اإىل جنب مع اأ�ساليب تدري�س وتعلُّم بديلة حُتفِّ
خلل  من  مثًل  وذلك  ال�سجن،  ل�سياق  وفقًا  اأ�ساليب  ت�سميم  املهم  من  اأنَّ  ذلك  اإىل  اأ�سف   )



اهتماَمه.)52 وتثري 
ا�ستعمال دورات تتاألف من منائط اأو وحدات قائمة بذاتها، واعتماد ما �سبق اكت�سابه من تعليم. 

ح فيها اأن يكون  77- اإلَّ اأنه يتعذر يف بع�س الأحيان الأخذ بهذا النهج يف ال�سجون الكبرية اأو املكتظة التي ُيرجَّ
اجلامعات  بني  ال�سراكات  تتنامى  كثرية،  اأع�ساء  دول  ويف  اأجنع.  خيارًا  النظراء  خلل  من  اأو  بعد  عن  التعليم 
مع  بالتعاون  ال�سجون  يف  تعليمية  خدمات  توفري  على  ع  وي�سجِّ الإقليمية،  املعايري  مع  يتوافق  نهج  وهو  وال�سجون، 

)


املجتمع من خلل م�ساركة الرابطات املدنية واملنظمات غري احلكومية واملوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة.)53

التعليم الذي يقوده النظراء
ملئم  تقييم  باإجراء  رهنًا  يوؤدوا،  اأن  اجليد  التعليمي  امل�ستوى  ذوي  لل�سجناء  ميكن  متنوعة  بلدان  78- يف 
ا يف تعليم نظرائهم الأقل منهم مهارًة. ففي ولية راجا�ستان الهندية، مثًل، يتطوع ال�سجناء  للمخاطر، دورًا هامًّ
من  �سهريًّا  يومني  خ�سم  على  ذلك  مقابل  يح�سلوا  اأن  وميكن  ال�سجناء،  زملئهم  بتدري�س  اجلامعات  خريجو 
54( ويف اململكة املتحدة ا�ستحدثت موؤ�س�سة �سانون ترا�ست اخلريية )Shannon Trust( �سل�سلة من 



مدة عقوبتهم.)
املبادرات الرامية اإىل حت�سني القدرة على القراءة والكتابة، منها مبادرة برنامج القراءة Turning Pages، الذي 

)


هون نظراء" بدًل من املدر�سني اأو املر�سدين.)55 يتوىل تنفيذه بالكامل "ُمَوجِّ

ال�سراكات بني ال�سجون واجلامعات
وت�سمنت  وال�سجون.  �سراكاٌت بني اجلامعات  باطراد  اأُر�سيت  الوطنية  ال�سياقات  79- يف جمموعة متنوعة من 
تلك ال�سراكات برامج تتيح لل�سجناء اأن يتعلموا جنبًا اإىل جنب مع طلبة اجلامعات والكليات، واأن يلتحقوا بدورات 
 منتظمة على م�ستوى اجلامعات والكليات ميكنهم ا�ستكمالها بعد اإطلق �سراحهم. وقد َنظمت مبادرة التعلُّم معًا 
56( وتعَفى هذه 



)Learning Together(، ومقرها يف اململكة املتحدة، دوراٍت لل�سجناء والطلبة يف علم اجلرمية.)
وزارة  بنما وقعت  ( ويف 



نيجرييا.)57 الأع�ساء، منها  الدول  الر�سوم اجلامعية يف عدد من  الدرا�سية من  الربامج 
الن�ساء،  تاأهيل  اإعادة  ُيلَحق مبركز  اإن�ساَء فرع للجامعة  يتيح  اتفاَق �سراكةٍ  الداخلية وجامعة بنما يف عام 2013 
التحقت به منذ اإن�سائه 200 امراأة ِمْنُهن 30 امراأة تخرجن فعًل. ويف عام 2017 كان يجري تنفيذ مبادرة مماثلة 
ا يف كندا فقد ُو�سعت بع�س الربامج التعليمية �سواء داخل نظام ال�سجون اأو  ( اأمَّ



58(.El Renacer يف �سجن الرجال
)



يف املجتمع اخلارجي.)59

 GHK Consulting (2013): “Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges”; report)52(

.authored for the European Commission, p. 54

.Principles and Best Practices in the Americas, Principle XIII)53(

 Times of India (2013): “Now, education to help prisoners‘ early release”, 54(املوقع الإلكرتوين ل�سجن راجا�ستان؛ انظر اأي�سًا(

.21 January

ذ يف 124 �سجنًا يف �ستى اأرجاء اإنكلرتا وويلز واأيرلندا  )55(الربنامج ي�ستعمل نهجًا �سوتياًّ ا�سطناعيًّا لدعم القدرة على القراءة؛ وقد ُنفِّ

 Birmingham City University (2016): “Turning Pages, Changing Lives – An بريمينغهام  مدينة  جامعة  موقع  )انظر  ال�سمالية 
.)Evaluation of the Shannon Trust Reading Programme Turning Pages”

 Armstrong R. and Ludlow A. “Educational Partnerships Between Universities and Prisons: How Learning Together)56(

.can be Individually, Socially and Institutionally Transformative”, Prison Service Journal, May 2016

.Premium Times, “Nigeria Open University waives fees for prison inmates”, 5 May 2016)57(

)58(م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون 

الثاين/يناير 2017(.
)59(م�ساهمة قدمها خبري "ِمنرب اليون�سكو للبحوث التطبيقية يف جمال التعليم يف ال�سجون" اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني 

.http://www.cmv-educare.com/en .)2017 بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير
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�لوليات �ملتحدة و�لهند: �ضر�كات بني �ل�ضجون و�جلامعات
ال�سراكة املعروفة با�سم Prison to College Pipeline (P2CP) هي �سراكة بني اإدارة املوؤ�س�سات الإ�سلحية يف ولية 
نيويورك وجامعة مدينة نيويورك. ويعقد موظفو اجلامعة ف�سوًل درا�سية يف �سجن رجاٍل ذي م�ستوى اأمني متو�سط. 
ُتقبل طلباُتهم بدورات جامعية تغطي جمموعة متنوعة من التخ�س�سات املتعلقة بالعلوم  ويلتحق ال�سجناء الذين 
ز الطلبَة  الإن�سانية ت�سمل اللغة الإنكليزية وعلم الجتماع وعلم الآثار. وتوفر تلك الدورات اأ�سا�سًا اأكادمييًّا متينًا ُيجهِّ
املتخ�س�سة  الأعماَل  اأدائهم  اإطلق �سراحهم، عند  بعد  ا�ستيفاوؤها،  املتوقع منهم  واملتطلبات  املعايري  للتعامل مع 
التي ُت�سَند اإىل خريجي اجلامعات. ومن اأجل هذا الغر�س ُتدَعم هذه الدوراُت بربنامج تعليمي اإمنائي كامل ُيك�سب 
الحتياجات  يلبي  نطاقًا  اأو�سع  وبربنامج  اإر�سادية،  اأكادميية  وبخدمة  والكتابة،  القراءة  مهاراِت  فيه  امل�ساركني 
وال�سحة  ال�سحية،  والرعاية  والإعا�سة،  ال�سكَن،  ي�سمل  نحو  على  ال�سجن،  اإىل  عودته  عند  �سخ�س  لكل  الفريدة 

رات، والدعم الجتماعي، والمتثال ل�سروط العدالة اجلنائية بعد الإفراج.  العقلية اأو العلج من اإدمان املخدِّ
يف  ا  خا�سًّ درا�سيًّا  مركزًا   94 اأن�ساأت  التي  املفتوحة  الوطنية  غاندي  اإنديرا  جامعة  تقدمه  خمتلف  منوذج  وهناك 
ال�سجون املوجودة يف �ستى اأنحاء الهند. وقد ا�ستفاد من هذه املبادرة حتى الآن 000 25 �سجني. ومن اأجل تطوير 
هذه ال�سراكات مع اجلامعات وكذلك مع جهات خارجية اأخرى ل بد ل�سلطات ال�سجن اأن تربم عقودًا اأو اتفاقات 
الهندي  الربنامج  نطاق  بتو�سيع  الهتمام  ل�سدة  ونظرًا  بالتوقعات.  نة  َبيِّ على  الطرفني  كل  يكون  بحيث  وا�سحًة 
الطرفني  املذكرة م�سوؤوليات  تلك  ال�سجون واجلامعة. وحتدد  ُترَبم بني  تفاهم منوذجية  �ساغت احلكومة مذكرة 

على النحو الوارد اأدناه:
تقوم املوؤ�س�سة امل�سيفة )ال�سجن( مبا يلي:
تعيني امل�سرف على ال�سجن اأو اأي موظف 

اآخر ت�سميه ال�سلطة امللئمة باعتباره املن�سق 
املركزي.

حتديد النزلء الذين يت�سرفون ب�سفتهم 
هني ل�ستى الربامج.  مر�سدين/ُموجِّ

احل�سول على املوافقات/الت�ساريح ال�سرورية 
اإذا كان هناك مر�سدون خارجيون يتولون اإدارَة 

دورات الت�سال.
تخ�سي�س قاعة، اأو قاعتني، للجامعِة وحِدها 

ترتاوح م�ساحتها بني 500 و800 قدم مربع 
ق، التابع ملركز الدرا�سات  لتكون مكتبًا للمن�سِّ

اخلا�سة )ال�سجون(.
تعليق لفتة حتمل ا�سم مركز الدرا�سات 

اخلا�س باجلامعة على نحو بارز ويف مكان 
منا�سب.

تخ�سي�س قاعات/غرف من اأجل عقد امتحاناٍت 
توجيهيةٍ وعمليةٍ وامتحاناِت نهايِة املدة.

تقدمي خدمات املكتبة واحلا�سوب واملخترب 
وغريها، تبعًا لحتياجات الربامج املعرو�سة.

التقيد بجداول اجلامعة الزمنية املتعلقة 
بالت�سجيل والمتحانات وغريها من املواعيد 

الأكادميية.

تقوم اجلامعة مبا يلي:
توفري ما يلزم للربنامج املعرو�س )الربامج املعرو�سة( 

مـن مـواد التعلُّم الذاتي واملواد ال�سمعية الب�سرية.
النظر يف تزويد مركز الدرا�سات مبكونات اإ�سافية، 

كحا�سوب مثًل وجهاز تلفزيون وهوائي ا�ستقباٍل مل�ساهدة 
برامج اجلامعة التعليمية، اإذا زاد عدد املتعلمني يف هذا 

املركز على 150 �سخ�سًا.
لني يف  عدم حتميل نزلء املوؤ�س�سة امل�سيفة امل�سجَّ

الربنامج/الربامج اأيَّ ر�سوم درا�سية/تكاليف اأخرى.
ق، عند القت�ساء، يف عملية فح�س  م�ساعدة املن�سِّ

الطلبات/اإجراء المتحانات.
ق مبعدل 000 3 روبية �سهريًّا. تغطية تكاليف راتب املن�سِّ
امل�ساعدة على تغطية النفقات املتكررة املتعلقة بالأدوات 

املكتبية والطوابع الربيدية والت�سوير الفوتوغرافي.
�سداد مكافاآت املر�سدين )الداخليني اأو اخلارجيني( ح�سب 
ل نفقات تقييم التكليفات/امل�ساريع. معايري اجلامعة، وحتمُّ

اإجراء امتحانات يف ال�سجن والقيام بعمليات مراقبة 
اأثناء تلك المتحانات و�سداد تكاليف اإجرائها.

يف املدن التي يكون للجامعة فيها مركٌز اإقليمي ُيلَحق 
مركُز الدرا�سات اخلا�سة )املعني بال�سجون( بهذا املركز 

الإقليمي لأغرا�س اإدارية، اأما يف الأماكن الأخرى التي 
ل يكون للجامعة فيها اأي مراكز اإقليمية فُيلَحق مركُز 

الدرا�سات اخلا�سة باأقرب مركز درا�سات عادية.
ممار�سة احلق يف نقل اأو اإغلق مركز الدرا�سات 

اخلا�سة )ال�سجون( اإذا لحظت عدم توفري خدمات 
الدعم، ح�سب �سروط اجلامعة.

 John Jay College of Criminal Justice / Prisoner Reentry Institute (2011): Prison-to-CollegePipeline (2013): امل�سدر: 
 Providing University-Level Education to Ease Prisoner Reentry and Enhance Success; Ministry of Home Affairs (2011):

.Advisory regarding guidelines for educational programme for prison inmates, No.V-17013/01/2011-PR, 15 June
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4-1 �ملعايري �لدولية

ل  ي�سكِّ عليها  الطلب  ي�ستد  التي  املجالت  يف  املهنيَّ  ال�سجناِء  تدريَب  اأنَّ  مانديل  نيل�سون  قواعد  80- تو�سح 
اختيار  معيَّنة، من  ال�سجناء، �سمن حدود  ينبغي متكني  واأنَّه  ال�سجون،  التاأهيل يف  اإعادة  نظام  ا من  هامًّ جزءًا 
اأرباح من اأهمَّ من حتقيق  اعتبارًا  املهنيُّ  ال�سجناِء  تدريُب  اأن ميثِّل  وينبغي  اكت�سابها.  التي يرغبون يف   املهارات 

وراء عملهم.

"قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات" )قواعد  اإنَّ  81- قيل من قبل 
( وتت�سمن 



بانكوك( ت�سري اإىل احلاجة اإىل و�سع برنامج اأن�سطة ياأخذ يف العتبار الحتياجات امللئمة للجن�س.)60
تعليقات املكتب على قواعد بانكوك قائمة باأن�سطة التدريب املهني املمكنة التي قد ت�ساعد الن�ساء على اأن َيِع�سن 
والزخرفة،  والطلء  واحلا�سوبية،  الإدارية  املهارات  ي�سمل  نحو  وذلك على  �سراحهن،  اإطلق  بعد  م�ستقلة  حياًة 
واإدارة م�ساريع جمتمعية تولِّد دخًل ماديًّا، وال�ستفادة من التي�سريات الئتمانية ال�سغرية. ويف حني ت�سمل القائمة 
اأي�سًا رعايَة الأطفال، والطهو، وت�سفيف ال�سعر وحياكة امللب�س والتطريز، فاإنَّ برامج التدريب املهني ينبغي األَّ 
اأنها ملئمة  اإليها من منظور القوالب النمطية اجلن�سانية على  ُينظر  التقليدية التي  تقت�سر على هذه الأن�سطة 

)


للمراأة.)61

)60("قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات" )"قواعد بانكوك"(، قرار اجلمعية العامة 229/65 

)21 كانون الأول/دي�سمرب 2010(، القاعدة 42 )1(.
)61(املكتب )2014(: قواعد بانكوك - قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات والتعليقات عليها 

)التعليق على القاعدة 42(، ال�سفحة 39.

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 98

ر تدريب مهني نافع لل�سجناء القادرين على النتفاع به، ول �سيما ال�سجناء ال�سباب. يوفَّ  -2

تتاح لل�سجناء، يف حدود ما يتم�سى مع الختيار املهني ال�سليم ومتطلبات اإدارة ال�سجن والن�سباط فيه،   -3
اإمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.
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تدريب  بر�مج  و�ضع  عند  فيها  �لنظر  يلزم  دة  حمدَّ 4-2  ق�ضايا 
ذ يف �ل�ضجون مهني تنفَّ

ت�سميم مناهج درا�سية تلئم �سياق ال�سجون

82- ويف العديد من ال�سجون التي توفر تدريبًا مهنيًّا، مييل هذا التدريب اإىل �سمول مهارات تقليدية، مثل مهارات 
ا، خا�سة يف املجتمعات الريفية، فاإنَّ  النجارة واحلدادة والزراعة. ويف حني اأنَّ هذه املهارات قد تكون مفيدة جدًّ
القت�سادات الع�سرية حتتاج الآن، حتى يف املجتمعات ذات الدخل املنخف�س اأو التي متر مبرحلة انتقالية، اإىل 
طائفة اأعر�س من املهارات. ومن هنا تتبدى اأهميُة احل�سول على معلومات عن �سوق العمل بغية اإعطاء ال�سجناء 
بعناية  ُتختار  دورات  توفري  الأولويُة يف  تتمثل  اأن  وينبغي  �سراحهم.  اإطلق  بعد  وظيفة  على  العثور  فر�س  اأف�سَل 

ا�ستنادًا اإىل احتياجات الأ�سواق املحلية.

83- ونظرًا لطول مدة العديد من الدورات، واأي�سًا من اأجل ا�ستيعاب املحتَجزين احتياطيًّا وال�سجناء املحكوم 
عليهم بعقوبات ق�سرية املدة، ينبغي النظر كذلك يف اإف�ساح طائفة من الفر�س التدريبية الأق�سر مدًة. ويف �سجن 
اإيكويا بنيجرييا، مثًل، ُتعقد دوراٌت تدريبية مهنية ق�سرية الأجل من خلل برنامج الإعادة الثلثية، اأي اإعادة 
التكوين واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج. واأن�سئت ور�ٌس تنتج موادَّ كيميائيًة و�سلعًا ِحَرفيًة )�سناعة اخلرز(، علوة 

�إجر�ء در��ضات ��ضتق�ضائية لالأ�ضو�ق �ملحلية

اإنَّ املعلومات املتعلقة ب�سوق العمل هي بيانات كمية ونوعية ب�ساأن اجتاهات التوظيف والبطالة يف القطاع الر�سمي 
والقطاع غري الر�سمي.

واملعلومات الأكيدة ت�ستند اإىل ا�ستق�ساءات تف�سيلية جتريها وزارة العمل ومنظمات اأ�سحاب العمل واحتادات 
العمال من اأجل بيان الن�سبة املئوية للم�ساركني يف �ستى القطاعات القت�سادية ممن بلغوا �سنَّ العمل.

اأما املعلومات الف�سفا�سة فتاأتي من م�سادر اأقل دقًة، مثل املقالت ال�سحفية، واملعارف واخلربات املحلية.

ومن �ساأن اجلمع بني نوعي هذه امل�سادر اأن يعطي �سورة اأمينة عن القطاعات التي قد توفر اأف�سَل فر�س العمل 
لل�سجناء ال�سابقني. ويلزم اإجراء مزيد من التحليل ملعرفِة املهارات املطلوبة لوظائف معيَّنة يف �ستى القطاعات، 

والفر�ِس املتاحة اأمام خمتلف الفئات العمرية، والتاأثرِي املحتمل لل�سجل اجلنائي يف هذا ال�سدد.

جورجيا و�لوليات �ملتحدة: تنويع دور�ت �لتدريب �ملهني يف �ل�ضجون

ر الآن لل�سجناء طائفٌة عري�سة من الدورات بهدف حت�سني فر�س التحاقهم بوظائف بعد الإفراج  يف جورجيا، توفَّ
عنهم. فعلوة على تعلُّم اأ�ساليب البناء والطهو ونحت اخل�سب، ميكن لل�سجناء اأي�سًا تعلُّم لغاٍت اأجنبية، منها 
الإنكليزية والأملانية، واللتحاق بدورات عن اإدارة دور ال�سيافة، وتعلُّم كيفية العمل كمر�سدين �سياحيني، وكيفية 
ت�سميم  وكيفية  قيادة،  على رخ�سة  للح�سول  اللزمة  النظرية  واجلوانب  ال�سغرية،  التجارية  املن�ساآت  اإدارة 

املواقع الإلكرتونية.
وَوجدت الأبحاث يف الوليات املتحدة اأن اأ�سيع �سهادات العمل التي اأُبلغ عن اإ�سدارها تندرج يف جمالت البناء، 
اأفاد اأكرث من ن�سف املجيبني على  اأو الكهرباء، و�سيانة ال�سيارات، واللحام. كما  وال�سلمة املهنية، وال�سباكة 
ا�ستطلع الراأي باأنهم مينحون �سهادات تتعلق بالربامج احلا�سوبية Microsoft Office، مما يدل على الأهمية 

املعطاة لتعليم ال�سجناء املهارات احلا�سوبية العامة.
 Presentation from Georgia-based Rehabilitation Expert in Dushanbe, Tajikistan, 20-21 December 2016; :امل�سدر
 RAND (2014): How Effective Is Correctional Education, and Where Do We Go From Here? The result of a

.comprehensive evaluation
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توفر  فهي  اأقل،  بقدر  تقليدية  باأنها  تت�سم  ترفيهية  وهناك حلقة عمل  وامل�سروبات.  الأغذية  دورة يف جمال  على 
)



التدريب ملدة ترتاوح بني ثلثة و�ستة اأ�سهر يف جمالت املو�سيقى والتمثيل والرق�س وامل�سرح.)62

احل�سول على موؤهلت معتَمدة
84- يف حني اأنَّ من امل�ست�سَوب طرح طائفة وا�سعة من الدورات، فاإنَّ من املهم اأي�سًا توفري برامج تف�سي اإىل 
احل�سول على موؤهلت معتَمدة تعرتف بها الهيئاُت ال�سناعية واأ�سحاب العمل. ومن املهم توفري تلك الربامج 
جمانًا واألَّ ُيذكر فيها اأنَّ الدورات جترى يف ال�سجون، لأنَّ ذكر ذلك قد يوؤدي اإىل النتقا�س من قيمة ال�سهادات 

التي َت�سُدر يف نهايتها يف نظر بع�س اأ�سحاب العمل واإىل احتمال و�سم ال�سجني.

التوظيف بعد الإفراج
85- من غري املرجح اأن يتمكن ال�سجناء الذين يح�سلون على تدريب مهني، ثم يعجزون بعد ذلك عن احل�سول 
( وهذا معناه اأنَّ ا�ستعداَد اأ�سحاب العمل داخل املجتمع املحلي 



على وظيفة، من جتنب العودة اإىل عامل اجلرمية.)63
لتوظيف اأ�سحاب ال�سوابق اجلنائية اأمٌر جوهري ل للنجاح يف رفع معدلت التوظيف فقط واإمنا اأي�سًا لدرء معاودة 
الإجرام. وينبغي اأن تنظر �سلطات ال�سجن يف ا�ست�سافة اأيام مفتوحة ومعار�س لأ�سحاب العمل من اأجل الرتويج 

للفر�س التدريبية والعملية التي تتيحها ال�سجون. 
قد  التي  املحلي،  املجتمع  داخل  املعنية  باجلهات  �سلتها  تدعيم  اإىل  ال�سجون  تعمد  اأن  اأي�سًا  املهم  86- ومن 
ت�ستطيع عر�َس فر�س عمل مبا�َسرًة اأو م�ساعدة املجرمني على العثور عليها. ويف بع�س البلدان، قد تكون اأجهزة 
تدريب  اأيِّ  من  ال�ستفادة  على  ال�سجناء  مل�ساعدة  متامًا  يوؤهلها  و�سع  يف  اللحقة  الجتماعية  والرعاية  املراقبة 
مهني ح�سلوا عليه من اأجل العثور على وظيفة منا�سبة. ويف الرنويج، مثًل، يح�سل ال�سجناء على "�سمانة" باإعادة 
الإدماج يف املجتمع، مما ُيلِزم جميَع الإدارات والوكالت احلكومية القادرة على معاونة ال�سجني املفرج عنه باأن 
�س يف عقود الأ�سغال العمومية واخلدمات العمومية ن�سبًة  ( ويف اأوروغواي، ينبغي لل�سركات اأن تخ�سِّ



تفعل ذلك.)64
)



قدرها 5 يف املائة تقريبًا من قواها العاملة لل�سجناء ال�سابقني.)65

ال�سجينات
على  قائمًة  تاأهيلهن  اإعادة  برامج  اإطار  الن�ساء يف  على  املعرو�سة  اأنواُع اخلدمات  تكون  كثرية  �سجون  87- يف 
ز عادًة على الأن�سطة التي جرى العرف على النظر اإليها على اأنها ملئمة للمراأة.  اعتبارات جن�سانية، حيث ُتركِّ
ن للرجال تكون موجهة بوجه عام نحو جتهيزهم للعمل بعد الإفراج عنهم، نادرًا  ُتلقَّ اأنَّ املهارات التي  ويف حني 
ب عليها الن�ساُء. فتلك املهارات تناظر يف كثري من الأحيان  ا ما يكون الو�سع كذلك بالن�سبة للمهارات التي تَدرَّ جدًّ
اأقل  تدرُّ  التي  الوظائف  لأداء  الن�ساَء  ز  جُتهِّ اأو هي  املنزل،  الن�ساُء يف  توؤديها  اأن  العادُة على  التي جرت  الأعماَل 
الدخول املادية يف املجال القت�سادي. ويوؤدي ذلك اإىل دعم تبعية املراأة للرجل وعجزها عن العثور على عمل يدرُّ 

 )


لها دخًل كافيًا بعد اإطلق �سراحها.)66
88- وتت�سمن ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة ال�سجون يف موري�سيو�س هدفًا يتمثل يف "متكني ال�سجينات، على الأقل، من 
احل�سول على فر�س يف الأن�سطة التدريبية والتعليمية تت�ساوى مع فر�س ال�سجناء، ووجوب ت�سميم تلك الأن�سطة 

)62(م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف نيجرييا اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 25-23 

كانون الثاين/يناير 2017(.
 Ministry of Justice (United Kingdom, 2013): “Transforming Rehabilitation: A summary of evidence on reducing)63(

.reoffending”

 Confederation of European Probation (2005): “Norwegian Reintegration Guarantee aims to provide exprisoners the)64(

.right tools for resocialization”

)65(انظر املادة 14 من القانون اخلا�س بنظام ال�سجون الإن�ساين )القانون رقم 17897(.

 ،A/68/340 (2013) اأ�سبابه وعواقبه، ر�سيدة ماجنو،   )66(انظر، على �سبيل املثال، تقرير املقررة اخلا�سة ب�ساأن العنف �سد املراأة، 

الفقرة 68؛ وانظر اأي�سًا تقرير املقرر اخلا�س، فرينور مونيوز، ب�ساأن حق الأ�سخا�س املحتجزين يف التعليم، A/HRC/11/8 (2009)، الفقرة 51.
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على نحو ُيجهزهن للمرحلة التالية للإفراج عنهن. وينبغي األَّ يكون التدريب املهني موجهًا نحو الأعمال النمطية 
اجلن�سانية، مثل ت�سفيف ال�سعر، اأو احلياكة، اأو الطهو؛ واإمنا ينبغي اأن يكون هناك عدد اأكرب من اخليارات، واأن 
اأداءها واأن تف�سي اإىل فر�س توظيف حقيقية بعد اإطلق  ل الن�ساُء  تعربِّ تلك اخليارات عن الوظائف التي تف�سِّ

)


�سراحهن".)67

4-3 �لعقبات �ل�ضائعة
89- اإنَّ الكثري من العقبات التي تواجه التعليم، امل�سرودة يف الف�سل 3، تنطبق بالقدر نف�سه على التدريب املهني 
اأمام اللتحاق بدورات  التي تقف  اأنَّ احلواجز  اإىل  اأ�سرتاليا  اأجريت يف  التي  البحوث  ال�سجون. فقد خل�ست  يف 
اأو  اأو ا�ستكمال تلك الدورات تت�سمن حاجة ال�سجناء اإىل متابعة برامج تعالج ال�سلوك الإجرامي  تدريبية مهنية 
اإليها  اأ�سارت  التي  الأخرى  العوامل  ومن   )



ال�سجن.)68 الأجر يف  املدفوع  العمل  خلل  من  املال  ك�سب  رغبتهم يف 
البحوث ق�سُر مدة العقوبات )اأقل من 12 �سهرًا(، وطوُل قوائم النتظار املتعلقة بالدورات، ونقُل ال�سجناء اإىل 
مركز اآخر دون �سابق اإخطار كاٍف اأو اإطلُق �سراحهم قبل املوعد املتوقع. وقد انتهت هذه الدرا�سات اإىل اأنَّ تلك 
احلواجز ميكن التغلب عليها عن طريق عقد الدورات يف اأوقات ل تتعار�س مع دورات التحكم يف ال�سلوك اأو مع 
فر�س العمل املدفوع الأجر، علوة على الت�ساور مع ال�سلطات امل�سوؤولة عن توقيع العقوبات على ال�سجناء واإطلق 

�سراحهم. لكن يظل هناك عدد من العراقيل التي يلزم جتاوزها.

ر امل�ساندة كفالة توفُّ
90- قد يكون احل�سوُل على دعم لأن�سطة التدريب املهني يف ال�سجون من الأجهزة الوطنية امل�سوؤولة عن توفري 
هذا التدريب اأ�سعَب مما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة التعليم. وعندما تكون املوارد حمدودة، قد ل تكون الأن�سطة 
امل�سطلع بها يف ال�سجون ذات اأولوية. بل اإنَّ موظفي ال�سجن اأي�سًا قد ل يجدون يف بع�س الأحيان اأنَّ للتدريب املهني 
قيمًة. لذا يكون حتقيق اللتزام بال�ستثمار يف ال�سجون �سرطًا ل بد من ا�ستيفائه اأوًل يف اأحيان كثرية قبل طرح 

مبادرات جديدة. ومن املهم اأي�سًا اإ�سراك طائفة عري�سة قدر الإمكان من اأ�سحاب امل�سلحة. 

درا�سة  اأعقاب  ويف   )


ال�سجناء.)69 تدريب  الن�سيج يف  �سناعة  ُت�سَرك احتاداُت عمال  مثًل،  اأوروغواي،  91- ويف 
والتدريب  بالتعليم  املتعلقة  الوطنية  ا�سرتاتيجيَتها  الأ�سرتالية  الوطنية  التدريب  هيئة  ن�سرت  تف�سيلية،  بحثية 
املهنيني للبالغني من ال�سجناء واملجرمني يف عام 2001. واأر�ست هذه الوثيقة اإطارًا ميكن داخله لنظم ال�سجون 
يف جميع الوليات واملقاطعات و�سُع برامِج �سراكةٍ مع مقدمي خدمات التدريب املهني واإن�ساُء نظام متويلي ي�ستمل 

)


على ما يلزم من معايري واإ�سناد للم�سوؤوليات فيما بني الوكالت.)70

التكاليف
92- ميكن اأن تتطلب ور�س التدريب املهني قدرًا اأكرب من املوارد، مقارنة مبا يتطلبه التعليم، من حيث احليُز 
واملعداُت واملعلمون املوؤهلون �سواء اأكانوا موظفني يف ال�سجن اأو منتدبني من خارجه اأو �سجناء من ُنزلئه. وميكن اأن 
)



 جُتَه�س اخلطُط املتعلقة بالور�س ب�سبب نق�س الأ�سا�سيات، مثل الإمدادات الكهربائية الكافية لت�سغيل الآلت.)71

.Mauritius Prison Service/UNODC (2013): Strategic Plan 2013-2023 – “From Prison to Correction”, p. 77 67(انظر(

 Australian Institute for Criminology (2008): Reducing recidivism through vocational education and training)68(

.programs

)69(م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون 

الثاين/يناير 2017(.
 Australian National Training Authority (2001): “National Strategy for Vocational Education and Training for Adult)70(

.Prisoners and Offenders in Australia”

  “Strengthening the Management of the Palestinian Penitentiary System and Rehabilitation of:)2013( )71(املكتب 

”Inmates in Civil Prisons administered by the Palestinian National Authority)تعزيز اإدارة نظام ال�سجون الفل�سطيني واإعادة تاأهيل 
النزلء يف مراكز الإ�سلح والتاأهيل املدنية التي تديرها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية(، تقريُر تقييٍم م�ستقل.
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ويكون احل�سوُل على الأموال ال�سرورية للتغلب على تلك العقبات اأي�سَر اإذا اقرتن التدريب بتوليد دخل مادي، كاأن 
يقرتن باإنتاج �سلع، مثًل، اأو بامل�ساهمة يف اأعمال ال�سيانة اأو التجهيز اأو البناء داخل ال�سجن.

احلواجز اأمام التعلُّم
93- �ستظل هناك حاجة على امتداد �سنوات عديدة اإىل الت�سدي للحواجز اأمام التعلُّم، مثل املعاناة من بع�س 
الإعاقات اأو من ق�سور يف احرتام الذات. وهذا يتطلب توخي املرونة عند ت�سميم اأن�سطة التدريب املهني، خا�سة 
دورات  وتقدمي  الوطنية،  التدريب  برامج  �ستى  من  تخ�س�سية  وحدات  اأو  اأو منائط  املدة  دورات ق�سرية  تقدمي 
�ساقٌّ  املهني  التدريب  اأنَّ  ال�سجناُء  للتعلُّم قد يجد  بالن�سبة  وكما هو احلال  ال�سجناِء اخلا�سَة.  اهتمامات  تتناول 
مما يجعلهم يحتاجون اإىل دعم وت�سجيع �سخ�سيني اإ�سافيني اأثناء تعلُّمهم وبعد اإطلق �سراحهم. ولعل اإدارات 
م�ستقبلهم  ب�ساأن  قرارات ح�سيفة  اتخاذ  لهم  يت�سنى  بحيث  لل�سجناء  مهنية  اإر�سادات  تقدمي  تنظر يف  ال�سجون 

واحل�سول على ما يلزمهم من معلومات عن الفر�س التدريبية املتاحة حتى ي�ستوعبوا متطلباِتها.

اأو ما ُيطلق عليه  94- ومن طرائق التنفيذ املج�سد لهذا النموذج برامُج التوجيه التي يتولها موظفو ال�سجن، 
املوظفني  نظُم  تت�سمن  ما  عادًة  مثًل،  املتحدة،  اململكة  ففي  النظراء.  دعم  اأو  ال�سخ�سيني  املوظفني  نظم  ا�سم 
اأو بعد زمن ق�سري  ال�سخ�سيني ت�سميَة موظٍف بعينه يكون هو املرجع ال�سخ�سي لل�سجني عند التحاقه بال�سجن 
من التحاقه بال�سجن. وهذا املوظف ال�سخ�سي هو اأول َمْن يلجاأ اإليه ال�سجني، وهو ال�سخ�س الذي ُيتوقع منه اأن 
ي�ساعده يف كل �سيء بدءًا بتخطيط فرتة ق�ساء العقوبة مرورًا بتلبية املتطلبات الغذائية وانتهاًء بتجاوز امل�سائب 
التي ُتِلمُّ به. ومن اجلوانب الهامة يف دور هذا ال�سخ�س ت�سجيُع ال�سجني على اللتحاق بربامج التعليم اأو التدريب 

املهني اأو العمل وعلى املواظبة عليها.

4-4 �لنماذج �لتنظيمية للتدريب �ملهني يف �ل�ضجون
اإدراج التدريب املهني جنبًا اإىل جنب مع التعليم اأو العمل

ا �سمن برامج تعليمية اأو�سع نطاقًا اأو  95- هناك اأ�سباب وجيهة تدعو اإىل ال�سعي اإىل اإدراج التدريب املهني اإمَّ
�سمن اأن�سطة عمٍل. وت�سري بحوث اأجريت يف الوليات املتحدة اإىل اأنَّ التدريب املهني يف ال�سجون يكون اأجنَح اإذا 

ملديف وجنوب �ل�ضود�ن: َتَعلَّم و�ْرَبح

ب موؤ�س�سة  يف ملديف، تعر�س وحدة التدريب املهني برناجمًا يتاألف من ثلث مراحل. خلل املرحلة الأوىل تدرِّ
بني. وخلل  معرتف بها، ولتكن مثًل كلية فنون تطبيقية، ال�سجناء ذوي املهارات لكي ي�سبحوا هم اأنف�سهم مدرِّ
املرحلة الثانية، تتوىل موؤ�س�ساٌت خمت�سة اعتماد مواد الدورات قبل تدريب ال�سجناء عليها. ويف املرحلة الثالثة، 
ويظل  لل�سجون.  تابع  م�سنع  داخل  توظيٍف  طلَب  م  يقدِّ اأن  له  يت�سنى  حتى  موؤهٍل  على  ال�سجني  يح�سل  اأن  ما 
ال�سجني خلل ال�سهور الثلثة اإىل ال�ستة الأوىل متدربًا، وبعدها ميكن تعيينه باأجر. ويتيح هذا النهج املتدرج 

لل�سجناء اأن يتعلموا ويربحوا. 
ر دورات مدتها اأربعة �سهور  ويف جنوب ال�سودان اأن�سئت، مب�ساعدة املكتب، وحدٌة خمت�سة بالتدريب املهني ُتوفِّ
يف جمالت �سناعة ال�سجاد والبناء والكهرباء واللحام وميكانيكا ال�سيارات والزراعة وت�سفيف ال�سعر واحلياكة. 
اكتفاًء  الور�سُة  ق خدماِتها ومنتجاِتها لكي حتقق  ُت�سوِّ باعتبارها �سركًة جتاريًة؛ وهي  الوحدُة  وقد �ُسجلت هذه 
ُعر�ست   ،2016 عام  يف  �سجني،   200 من  تاألفت  التي  ال�سجناء  من  الأوىل  الدفعة  ج  َتخرُّ حفل  واأثناء  ذاتيًّا. 
ة، واأطر اأبواب خ�سبية ومعدنية، واأبواب، ونوافذ،  املنتجاُت التي قام املتدربون بت�سنيعها، ومنها قطع اأثاث، واأَ�ِسرَّ

وخزائن خ�سبية، واأدوات فلحية، وملب�س، وم�سنوعات يدوية. 

 Prison Assessment and Proposed Rehabilitation and  :)2011( ملديف  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  امل�سدر: 
 First cohort of 226 inmates :)2016( ؛ وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، جنوب ال�سودانReintegration of Offenders Report

.and prison staff graduate from the vocational training centre in Juba Central Prison
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( وهناك اإقرار متزايد لدى 


اأَْعقب برامَج تعليميًة ترمي اإىل حت�سني القدرة على التفكري والتجاوب وحل امل�ساكل.)72
طائفة من الدول الأع�ساء باأهمية املهارات الناعمة، اأي كيفية التوا�سل والت�سرف يف مكان العمل، علوة على 
املهارات التقنية الأ�سلب اللزمة لأداء املهمة. وقد يحتاج ال�سجناء اإىل معاونة اإ�سافية لكت�ساب هذين النوعني 

من املهارات.

96- وفيما يخ�س حتقيق التكامل بني التدريب املهني والعمل، يتمثل اأحد النهوج الواعدة يف اإك�ساب ال�سجناء 
مهاراٍت ميكنهم ا�ستعمالها فيما بعد من اأجل احل�سول على اأجر مقابل العمل يف ال�سجن. وميكن اإجناز ذلك من 

لة بتوفري فر�س تدريبية داخل ال�سجن. خلل قيام الهيئات التدريبية امل�سجَّ

منوذج التلمذة احلرفية—التدريب املهني الذي يوفره القطاع اخلا�س
97- ميكن اأي�سًا اأن توفر ال�سركات اخلا�سة فر�َس التدريب على اكت�ساب مهارات معيَّنة، داخل ال�سجن اأو خارجه، 
وبعد ذلك قد يتمكن ال�سجن من عر�س فر�س عمل على ال�سجناء عند اإطلق �سراحهم. فعلى �سبيل املثال، قد 
اأثناء  نة  معيَّ تدريبية  منح  على  احل�سول  اأو  نة  معيَّ حرفية  تلمذةٍ  بدورات  اللتحاق  على  قادرين  ال�سجناء  يكون 
فرتة اإقامتهم يف ال�سجن. ويف بدايات القرن الع�سرين، مثًل، اأدى النق�س يف اأعداد �سائقي �ساحنات الرافعات 
ال املتخ�س�سني يف تركيب و�سيانة اأنابيب الغاز اإىل قيام اإحدى ال�سركات بنقل برناجمها التدريبي اإىل داخل  والعمَّ
اإعطائهم  ِغية مع  َتفرُّ باللتحاق بدورة تدريبية  لهم  ال�سجناء �سمحت  ال�سجون واختيار جمموعة من  اأحد  جناح 
، فاإنه ميتاز  ( ويف حني اأنَّ هذا النموذج هو بال�سرورة اأ�سغُر حجمًا وانتقائيٌّ



�سماناٍت بتوظيفهم اإذا اجتازوها.)73
بكفالة اأن يف�سي تدريب ال�سجناء اإىل ح�سولهم على عمل بعد الإفراج عنهم. وقد ت�سعى ال�سركات اخلا�سة اإىل 
تدريب ال�سجناء لأنَّ لديهم بوجه عام حوافَز على العمل ومعدلِت ح�سورٍ مرتفعًة. وعادًة ما تكون تكاليُف الإقامة 
والإعا�سة والرعاية ال�سحية مدفوعة فعًل، وتكون الفرتاُت التي ميكن خللها لل�سجناء اللتحاق بدورات التدريب 

املهني معروفًة م�سبقًا.

التدريب على الأعمال احلرة
98- قد يود بع�س ال�سجناء اأن يعملوا حل�سابهم ال�سخ�سي عند الإفراج عنهم، م�ستخدمني يف ذلك مهاراتهم 
املتعلقة بتنظيم امل�ساريع ا�ستخدامًا قانونيًّا. لذا قد يف�سي عر�ُس فر�س تدريبية يف جمال تاأ�سي�س امل�ساريع التجارية 
اإىل نتائج اإيجابية. وتزداد احتمالت ذلك اإذا اأمكن تقدمي بع�س امل�ساعدات، املالية وغري املالية، اإىل ال�سجناء عند 

الإفراج عنهم بغية متكينهم من و�سع خططهم مو�سع التنفيذ العملي.

Doris MacKenzie (2012): The Effectiveness of Corrections-based Work and Academic and Vocational)72( 

.Education

.Home Affairs Report (2005): “Increasing ex-prisoners‘ opportunity to work”, 7 January)73(
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رو�ضيا: تدريب �ل�ضجناء على مهار�ت تنظيم �مل�ضاريع و�ملهار�ت �حلا�ضوبية

يهدف هذا امل�سروع اإىل تعليم املهارات احلا�سوبية واأ�سا�سيات تنظيم امل�ساريع. وهو عبارة عن �سراكة بني املكتب 
الحتادي لتنفيذ العقوبات التابع لوزارة العدل الرو�سية وموؤ�س�سة ”Oleg Deripaska‘s Volnoe Delo“ اخلريية 

املعنية بدعم البتكارات الجتماعية ومنظمة "اجليل ال�سحي" غري احلكومية.
ويتلقى  �سني.  املَهمَّ للأفراد  وكذلك  موؤخرًا،  عنهم  واملفرج  احلاليني  لل�سجناء  تدريبية  برامَج  امل�سروع  ويوفر 
ال�سجناء الذين ين�سمون طوعًا اإىل الربنامج تدريبًا �سمن جماعات تتاألف من 20 �سخ�سًا. وت�ستند الدورات 
امل�ساريع:  بتنظيم  املتعلقة  اجلوانب  وتغطي جميع  معتَمد،  درا�سي  منهج  اإىل  اأ�سهر  ثلثة  تدوم  التي  التدريبية 
اإدارة الأموال النقدية وانتهاًء بال�سوؤون ال�سريبية. وبعد  بدءًا بت�سجيل ال�سركة واإن�ساء املكتب ومرورًا بتقنيات 
الفعال  بالتوا�سل  تتعلق  مهارات  اكت�ساب  اأجل  من  خربة  ذوي  موظفني  اإر�ساد  حتت  تدريبية  �ساعة   15 ق�ساء 
وت�سوية النزاعات وحتفيز العاملني، يتعلم ال�سجناء كيفيَة ا�ستخدام الربجميات Word و Excel من اأجل ح�ساب 

التكاليف ومعدلت الت�سخم وانخفا�س القيمة علوة على العتمادات املالية.
تقلي�س مدة  الأجنح. وميكن  اأنها  الن�ساء  وم�ستوطنات  ال�سكانية  التجمعات  املنفذة يف  التدريبية  الربامج  واأثبتت 
عقوبة ال�سجناء الذين ي�ساركون يف الربنامج اأو منحهم اإفراجًا م�سروطًا. فمثًل اأعطيت �سجينة اإفراجًا م�سروطًا 
بعد ح�سورها التدريَب، وقامت بعد ذلك باإطلق م�سروع جتاري يف مدينة كرا�سنودار من اأجل اإنتاج ال�سلع التذكارية 
ولوازم الأفراح، التحق بالعمل فيه يف وقت لحق ثمانية �سجناء �سابقني. وعلى وجه الإجمال، متكن ما يقرب من 93 

يف املائة من امل�ساركني يف امل�سروع من العثور على وظائف اأو من افتتاح م�ساريع جتارية �سغرية ميلكونها.

املعني  املكتب  فريق خرباء  اجتماع  اأثناء   “Oleg Deripaska’s Volnoe Delo” موؤ�س�سة  قدمها اخلبري ممثل  م�ساهمة  امل�سدر: 
بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.

�لهند و�ليابان: َتعلَّم و�ربح

يف عام 2012، وقعت �سركة "هيماليا للعقاقري" مذكرة تفاهم مع �سجن اأندرا براد�س من اأجل تدريب ال�سجناء 
على زراعة الأع�ساب. وبعد التدريب �سيتمكن املحكوم عليهم، يف اإطار مبادرة املرحلة الأوىل، من زراعة الأع�ساب 
الطبية ل�سالح ال�سركة املذكورة، وذلك يف مزرعة ال�سجن الواقعة يف م�ستوطنة ال�سجناء الزراعية يف اأنانتابور.

فر�سًا  مات�سوياما  �سجن  لنزلء  توفر  عامًا،   50 طوال  البحرية،  كورو�سيما"  "�سني  تر�سانة  ظلت  اليابان،  ويف 
تدريبية واأن�سطة تقنية. ويقيم ال�سجناء يف مهاجع داخل الرت�سانة، وعادة ما يطَلق �سراُحهم بعد ق�سائهم ن�سبة 

60 يف املائة من مدة عقوبتهم. 
 Pharmabiz.com (2012): Himalaya drug company signs MoU with prisons department in AP to cultivate :امل�سدر
 medicinal herbs, 26 July; Sawanobor, Bunji (2014): Industry participation in the correctional mandate in Japan:

.The case of the Shin-Kurushima Dockyard; What is Justice? Re-imagining penal policy – Working papers
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5-1 �ملعايري �لدولية
�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 29 ب�ضاأن عمل �ل�ضخرة �أو �لعمل �لق�ضري

املادة 2
يف م�سطلح هذه التفاقية، تعني عبارة "عمل ال�سخرة اأو العمل الق�سري" جميَع الأعمال اأو اخلدمات التي   -1
ُتفر�س عنوًة على اأي �سخ�س حتت التهديد باأي عقاب، والتي ل يكون هذا ال�سخ�س قد تطوع باأدائها مبح�س 

اختياره.
ورغم ذلك، فاإن عبارة "عمل ال�سخرة اأو العمل الق�سري"، يف م�سطلح هذه التفاقية، ل ت�سمل )ج( اأيَّ   -2
عمل اأو خدمة تفر�س على �سخ�س ما بناًء على اإدانة ق�سائية، �سريطة اأن ينفذ هذا العمل اأو اخلدمة يف ظل 
يو�سع حتت  اأو  اأو جمعيات خا�سة  �سركات  اأو  لأفراد  ال�سخ�س  ر هذا  يوؤجَّ واأل  �سلطة عامة،  و�سيطرة  اإ�سراف 

ت�سرفها.
قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(

القاعدة 96
يجب اإتاحة الفر�سة لل�سجناء املحكوم عليهم للعمل و/اأو امل�ساركة بن�ساط يف اإعادة تاأهيلهم، على اأن يقرر   -1

طبيٌب اأو غريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية املوؤهلني لياقتهم البدنية والعقلية.
ر لل�سجناء عمٌل منتج يكفي لت�سغيلهم طوال يوم العمل العادي. يوفَّ  -2

القاعدة 97
ل يجوز اأن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة موؤملة.  -1

ل يجوز ا�سرتقاق ال�سجناء اأو ا�ستعبادهم.  -2
ل جتوز مطالبة اأي �سجني بالعمل من اأجل منفعة �سخ�سية اأو خا�سة لأي موظف من موظفي ال�سجن.  -3

القاعدة 98
ر لل�سجني، اإىل اأق�سى احلدود امل�ستطاعة، من النوع الذي ي�سون اأو يزيد قدرته على  يكون العمل الذي يوفَّ  -1

ك�سب معي�سته على نحو �سريف بعد اإطلق �سراحه.
تتاح لل�سجناء، يف حدود ما يتم�سى مع الختيار املهني ال�سليم ومتطلبات اإدارة ال�سجن والن�سباط فيه،   -3

اإمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.
)تابع(
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99- اإنَّ اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن عمل ال�سخرة، امللزمة للـ 178 بلدًا التي �سدقت عليها، ت�ستبعد من 
تعريف "عمل ال�سخرة اأو العمل الق�سري" اأيَّ عمل ق�سري لل�سجناء مبقت�سى ال�سروط الثلثة التالية:

‘1’ وجوب اأن يكون ال�سخ�س مدانًا بحكم �سادر عن هيئة ق�سائية.

‘2’ وجوب اأن يكون تنفيذ العمل اأو اخلدمة خا�سعًا لإ�سراف اأو �سيطرة �سلطة عامة.

)


ر ال�سخ�س لأفراد اأو �سركات اأو جمعيات خا�سة اأو يو�سع حتت ت�سرفها.)74 ‘3’ وجوب األَّ يوؤجَّ

100- وتن�س قواعد نيل�سون مانديل اأي�سًا على وجوب اأن يقوم طبيٌب اأو غريه من اخت�سا�سيي الرعاية ال�سحية 
املوؤهلني بتحديد مدى لياقة ال�سجني البدنية والعقلية، وعلى عدم جواز ا�سرتقاق ال�سجناء اأو ا�ستعبادهم، وعدم 
جواز اأن يكون العمل يف ال�سجن ذا طبيعة موؤملة، وعدم جواز مطالبة اأيِّ �سجني بالعمل من اأجل منفعة �سخ�سية اأو 
م اأنَّ نظم ال�سجون التي ت�سرتط اأن يعمل امل�سجونون املحكوم  خا�سة لأيِّ موظف من موظفي ال�سجن. وَينتج عما َتقدَّ

عليهم ل َتنتهك القانوَن الدويل �سريطة ا�ستيفائها اللتزاماِت ال�سابقَة.

الدنيا ملعاملة  النموذجية  القواعد  الأ�سلية يف  القاعدة  اأنَّ  اإىل  الإ�سارة  م، جتدر  َتقدَّ وعلى الرغم مما   -101
لت يف قواعد نيل�سون مانديل  ال�سجناء، التي تفيد باأنَّ جميع ال�سجناء املحكوم عليهم جمربون على العمل، قد ُعدِّ
مبا يفيد باأنَّ هوؤلء ال�سجناء �ستتاح لهم الفر�سُة للعمل و/اأو امل�ساركة بن�ساط يف اإعادة تاأهيلهم. وهناك التزام 
للمعتقلني  تتاح دائمًا  اأن  اأخرى، ينبغي  ُمنتج كاٍف لهم. ومن ناحية  ال�سجون بتوفري عمل  ُمناظر يقع على عاتق 

)


احتياطيًّا فر�سُة العمل، لكن دون اإجبارهم على ذلك.)75

اأو يزيد قدرة ال�سجني على ك�سب  102- وبوجه عام، ينبغي اأن يكون العمل يف ال�سجون من النوع الذي ي�سون 
عي�سه على نحو �سريف بعد اإطلق �سراحه، وينبغي اإعطاء ال�سجناء، �سمن حدود معيَّنة، بع�َس القدرة على اختيار 
العمل الذي يرغبون يف اأدائه. اأ�سف اإىل ذلك اأنَّ العمل داخل ال�سجن ينبغي تنظيمه على نحو مماثل لتنظيمه يف 
املجتمع بحيث يكون ال�سجناء م�ستعدين ملواجهة احلياة املهنية الطبيعية. وبناء عليه ُتبنيِّ قواعد نيل�سون مانديل 
( واأنَّ 



اأنَّ اأوجه احلماية املكفولة للعمال الأحرار من حيث ال�سحة وال�سلمة والتاأمني ت�سري اأي�سًا على ال�سجناء،)76
التي تنطبق حمليًّا على العمال  م على نحو يتما�سى مع القواعد والأعراف  اأن تنظَّ �ساعات عمل ال�سجناء ينبغي 

)74(املادة 2 )2( )ج( من التفاقية املتعلقة بعمل ال�سخرة اأو العمل الق�سري لعام 1930 )التفاقية رقم 29(؛ وباملثل، ي�ستبعد العهد 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من تعريفه لل�سخرة اأو العمل الإلزامي "الأعمال واخلدمات ... التي ُتفر�س عادًة على ال�سخ�س 
املعتقل نتيجة قرار ق�سائي اأو قانوين اأو الذي �سدر بحقه مثُل هذا القرار ثم اأُفرج عنه ب�سورة م�سروطة" )املادة 8 )3( ‘1’(.

)75(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 116.

لل�سجناء  اأن تكون فيه نوافذ م�سممة على نحو ي�سمح  ال�سجناء الذي ينبغي  ال�سائدة يف مكان عمل  العامة  )76(ي�سمل ذلك الظروَف 

با�ستخدام ال�سوء الطبيعي يف العمل وبا�ستن�ساق الهواء النقي؛ كما ينبغي اأن تكون الإ�ساءة ال�سطناعية كافية لتمكني ال�سجناء من العمل دون 
اإرهاق نظرهم )القاعدة 14(.

)تابع(
القاعدة 99

ينظم العمل وطرائقه يف ال�سجن على نحو يقرتب به بقدر الإمكان من الأعمال املماثلة خارج ال�سجن، بغية   -1
اإعداد ال�سجناء للظروف املهنية الطبيعية.

ل يجوز اأن ت�سبح م�سلحة ال�سجناء وتدريبهم املهني خا�سعني ملق�سد حتقيق ربح مايل من وراء العمل يف   -2
ال�سجن.
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اأ�سبوعيًّا، علوة على وقت كاٍف لل�سطلع  واحدًا  اأن َترتك لهم يوَم راحةٍ  واأنَّ �ساعات عملهم ينبغي  الأحرار، 
)



باأن�سطة التعلُّم وغريها من اأن�سطة اإعادة تاأهيلهم.)77
103- وفيما يخ�س اجلانب الإداري، ُتبدي قواعد نيل�سون مانديل تف�سيًل جليًّا مل�ساألة اأن تتوىل اإدارُة ال�سجن 
�سركاُت  فيها  تتوىل  التي  احلالت  ويف  ومزارعه.  ال�سجن  م�سانع  ت�سغيل  خا�سة،  مقاولت  �سركات  ل  مبا�سرًة، 
مقاولت خا�سٌة ت�سغيَل ال�سجناء، ينبغي اأن يظل ال�سجناء دائمًا خا�سعني لإ�سراف موظفي ال�سجن. وما مل تكن 
د تلك ال�سركاُت لإدارة ال�سجن كامَل الأجور العادية  الأعمال توؤَدى ل�سالح اإدارات حكومية اأخرى، ينبغي اأن ت�سدِّ

)


لتلك الأعمال.)78

بر�مج عمل  و�ضع  عند  بحثها  ينبغي  �لتي  �ملحددة  5-2  �لق�ضايا 
ذ يف �ل�ضجون ُتنفَّ

جتنب خمططات العمل ال�ستغللية
104- من الأهمية مبكان، عند و�سع جميع خمططات العمل يف ال�سجون، جتنب اأيِّ ترتيبات يتعر�س فيها عمل 
ال�سجناء لل�ستغلل، اأو تكون فيها لدوافع الربح الغلبُة على هدف زيادة قدرة ال�سجناء على العمل وك�سب العي�س 

بعد اإطلق �سراحهم.

نٌة عندما يعمل ال�سجناء ل�سالح �سركات خا�سة، وهذا هو ال�سبب الذي جعل  105- وهناك خماطُر ا�ستغلٍل معيَّ
"اتفاقية عمل ال�سخرة" حتُظر العمَل الق�سري لل�سجناء الذي يتوىل القطاُع اخلا�س اإدارَته. ويف حني اأنَّ هذه التفاقية 
ل تعِطي اإر�ساداٍت حمددًة ب�ساأن برامج العمل التي ي�سارك فيها القطاُع اخلا�س، فاإنَّ "جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق 

التفاقيات والتو�سيات"، التابعة ملنظمة العمل الدولية، )اخت�سارًا: "جلنة اخلرباء"( ت�سرتط ما يلي:
‘1’ اإبداَء ال�سجناِء موافقَتهم احلرَة والر�سميَة وامل�ستنريَة؛ 

‘2’ وجوَب وجوِد موؤ�سر يدل على �سحة موافقة ال�سجناء.

هذه  ظل  يف  طوعي  ال�سجن  يف  العمل  اأنَّ  على  اجليدة  املوؤ�سرات  "اأحد  فاإنَّ  الثاين،  اجلانب  يخ�س  106- وفيما 
امللب�سات يتمثل يف اأن تكون الظروُف ال�سائدة داخله قريبَة ال�سبه بالظروف ال�سائدة يف اأجواء العمل احلر، مبا يف 
ذلك من حيث �سداد الأجور ووجود عقد عمل بني ال�سجني واجلهة التي ت�ستخدم عمَله. وقد ل يكون ال�ستن�ساُخ الدقيق 
للظروف ال�سائدة يف الأ�سواق احلرة غرَي مطلوب وغري واقعي، اإلَّ اأنَّ الأو�ساع التي تكتنف اأداَء العمل يف ال�سجن، من 
ال�سائدة يف  الأو�ساع  األَّ تختلف عن  ينبغي  واملهني،  ال�سحي  والتفتي�س  وال�سلمة  والتاأمني الجتماعي  الأجور  حيث 
( كما اأكدت جلنة اخلرباء اأنه "يلزم اأن 



الأ�سواق احلرة اختلفًا يجعل من املمكن و�سَفها باأنها اأو�ساٌع ا�ستغللية.")79
 )



يتطوع ال�سجناء من تلقاء ذاتهم لأداء هذا العمل واألَّ يتعر�سوا لأيِّ �سغط اأو ‘تهديد بتوقيع اأيِّ عقوبة’".)80
107- وهذه ال�سروط ل ت�سري فقط على العمل امل�سطلع به من خلل عقود جتارية مربمة مع �سركات خا�سة 
يتحتَّم يف  لذا  �سركاٌت خا�سة.  تديرها  التي  ال�سجون  داخل  بها  امل�سطلع  الأعمال  كل  واإمنا على  ال�سجن،  داخل 
اأن تكون  العمل، وينبغي  اأنواع  اأيِّ نوع من  ال�سجناُء موافقَتهم احلرة وامل�ستنرية على  اأن يبدي  ال�سجون اخلا�سة 
ال�سجون  يف  الو�سع  هو  وهذا  احلر.  العمل  اأجواء  يف  ال�سائدة  بالظروف  ال�سبه  قريبَة  فيها  ال�سائدة  الظروُف 

العمومية/اخلا�سة املختلطة وكذلك يف ال�سجون التابعة بالكامل للقطاع اخلا�س.

)77(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 98 و101 و102.

)78(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 100.

 “Report of the Committee of Expert on the Applications of Conventions and الدويل، جنيف )2001(:  العمل  )79(مكتب 

.Recommendations”; Report III (Part 1 A) of the 89th session of the ILO Conference, para. 143

)80(ملحظة قدمتها جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق التفاقيات والتو�سيات - اعُتمدت يف عام 2008، ون�سرت �سمن وثائق الدورة 98 

ملوؤمتر العمل الدويل )2009( - النم�سا.
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لل�سجناء  جيدة  �سحية  ورعاية  مهنية  و�سلمة  اجتماعية  وتاأمينات  اأجور  توفري  من  بد  ل  عام،  108- وبوجه 
ويف  الأحرار.  العمال  عمل  ظروف  من  قريبًة  ال�سجناء  عمل  ظروف  تكون  اأن  الإمكان،  قدر  وينبغي،  العاملني، 
اأمثلة عديدة على ممار�سات عمٍل ل  ال�سجناء، ما زالت هناك  ا�ستغلل عمل  ت�سليم متناٍم مبخاطر  حني يوجد 
متتثل للمعايري الدنيا. ويجب على �سلطات ال�سجن، عند اإن�ساء برامج عمل جديدة، اأن تتجنب باأيِّ ثمن ا�ستغلَل 
ال�سجناء. ووفقًا للجنة اخلرباء، فاإنه اإذا �ساركت كيانات خا�سة يف توفري العمل، َلَزَم و�سُع �سمانات تكفل عدَم 

وجود اإكراهٍ وتوافَر ظروِف عمٍل قريبة ال�سبه بالظروف ال�سائدة يف اأجواء العمل احلر.

منع الف�ساد
يوؤديه  الذي  العمل  يجلبه  الذي  الدخل  من  جزءًا  لنف�سها  ال�سجوُن  ت�ستبقي  اأن  امل�سروع  من  اأنَّ  حني  109- يف 
ال�سجناء، فاإنَّ النظام داخلها يجب اأن يت�سم بال�سفافية واأن يخ�سع للم�ساءلة. فقد اأثريت خماوُف ب�ساأن الطريقة 
التي ُي�سمح بها بال�سطلع باأن�سطة جتارية داخل ال�سجون، حيث ي�سع موظفو ال�سجون يف جيوبهم عوائد مبيعات 
( وت�سمل اأمثلُة الف�ساد الأخرى ت�سغيَل ال�سجناء يف 



عمل ال�سجناء اأو ميتنعون عن اإعطاء ال�سجناء اأيَّ جزء منها.)81
مزارع خا�سة ميلكها موظفو ال�سجن، وطريقَة اإ�سناد العمل لل�سجناء، واإقامَة علقات غري �سليمة بني ال�سركات 
، خا�سة يف الدول  اخلا�سة وموظفي ال�سجن. ويف حني اأنَّ الت�سدي للف�ساد املنخف�س امل�ستوى لي�س بالأمر الهنيِّ
ا، فاإنَّ من املهم اإر�ساء ترتيبات روتينية واإجراءات  الأع�ساء التي تكون فيها رواتب موظفي ال�سجون منخف�سة جدًّ
ومن  ال�سجون.  موظفي  جانب  من  الت�سرف  اأو  ال�سلوك  اإ�ساءة  احتمالت  من  امل�ستطاع  قدر  تقلِّل  عمل  وطرائق 
مثًل،  ال�سجون. ويف جمهورية قريغيز�ستان،  على م�سانع  ي�سرف  اإن�ساُء جمل�س  الف�ساد  منع  اإىل  ال�سعي  مناذج 
 )



 اأن�سئ يف كانون الأول/دي�سمرب 2014 جمل�ٌس عمومي يتاألف 50 يف املائة من اأع�سائه من ممثلي املجتمع املدين.)82
وللطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر كتيِّب املكتب ب�ساأن تدابري مكافحة الف�ساد يف ال�سجون.

الأجر واملزايا
من  جزء  با�ستخدام  لهم  ال�سماح  وينبغي  عملهم.  مقابل  من�سف  اأجر  على  ال�سجناء  يح�سل  اأن  110- ينبغي 
ن  ميكِّ اأن  لل�سجن  ينبغي  كما  اأ�سرهم.  اإىل  اآخر  جزء  وباإر�سال  ال�سخ�سي  ل�ستعمالهم  اأ�سناف  ل�سراء  اأجورهم 
مبداأ  املتطلبات جزءًا من  ل هذه  وت�سكِّ �سراحه.  اإطلق  ماًل حلني  فيه  يدخر  �سخ�سي  فتح ح�ساب  ال�سجني من 
تطبيع احلياة داخل ال�سجون، وهو املبداأ الذي ينبغي اأن ت�ستند اإليه كلُّ الرتتيبات العملية داخل ال�سجون، مبا يف 
ذلك �ساعات العمل العادية، واعتبارات ال�سحة وال�سلمة، ومكافاأة ال�سجناء على نحو واٍف، واإدراجهم يف نظام 

التاأمينات الجتماعية الوطني قدر الإمكان.

التعذيب  الفرعية ملنع  اللجنُة  بها لهندورا�س يف �سباط/فرباير 2010  التي قامت  بالزيارة  املتعلق  التقرير  اأمور،  )81(انظر، يف جملة 

وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة )CAT/OP/HND/1(؛ والتقرير املتعلق بالزيارة التي قامت بها ملايل يف 
عام 2014 اللجنُة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة )CAT/OP/MLI/1(؛ والتقرير 
املتعلق بالزيارة التي قامت بها لبنن يف عام 2011 اللجنُة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية 

.)CAT/OP/BEN/1( اأو املهينة
 “Mid-term independent project evaluation of the Support to Criminal Justice and Prison  :)2015(  )82(املكتب 

.Reform in the Kyrgyz Republic”

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 103

ُيكاَفاأ ال�سجناء على عملهم وفقًا لنظام اأجور من�سف.  -1
�س بها  يجب اأن َي�سمح النظام لل�سجناء باأن ي�ستخدموا جزءًا على الأقل من اأجرهم يف �سراء اأ�سياء مرخَّ  -2

ل�ستعمالهم ال�سخ�سي واأن ُير�سلوا جزءًا اآخر منه اإىل اأ�سرتهم.
خرًا يتم ت�سليمه  ل َك�سبًا مدَّ يجب اأن ين�س النظام اأي�سًا على احتجاز الإدارة جلزء من الأجر بحيث ُي�سكِّ  -3

لل�سجني لدى اإطلق �سراحه. 
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111- ومن املهام الرئي�سية لل�سجون حتديد م�ستويات اأجور ال�سجناء الذين يوؤدون اأعماًل خمتلفة. ويجوز، من 
ناحية اأوىل، ربط الأجور باإنتاجية العمل املدرِّ لأرباٍح، لكن يجب على ال�سجون، يف ظل غياب اأيِّ اآليات حماية عادية 
للعمال—كاحتادات العمال، مثًل، واآلية اإجراء م�ساومات جماعية—يف غالبية نظم ال�سجون الوطنية، اأن تكفل 
تعادل  ال�سجون  الأجور داخل  تكاد م�ستويات  الأع�ساء،  الدول  بع�س  ( ويف 



ومعقوًل.)83 الأجور من�سفًا  كون نظام 
امل�ستويات املتاحة للعمل املماثل خارجها. ولحظت درا�سة اأجريت يف اأوروبا اأنه يوجد يف ب�سعة بلدان اأجٌر ثابٌت 
د جلميع اأنواع العمل امل�سطلع بها يف ال�سجون. لكن يف معظم البلدان الأوروبية )انظر اجلدول( يوجد قدٌر  موحَّ
من التفاوت يف معدلت الأجور املدفوعة مقابل العمل يف ال�سجون، وذلك ح�سب نوع العمل—عادًة ما يكون الأجر 
املدفوع مقابل العمل "الزراعي" اأقل من الأجر املدفوع مقابل العمل يف ور�س ال�سجون مثًل—اأو ح�سب اخلربات 
د هذه الأجور بناء على ن�سبة مئوية ثابتة من احلد الأدنى  ( ويف اأحد البلدان، حتدَّ



واملوؤهلت اللزمة لأدائه.)84
ا. فعلى �سبيل املثال،  للأجور يف البلد. اإلَّ اأنَّ معدلت الأجور املدفوعة يف الكثري من الدول الأع�ساء منخف�سة جدًّ
 كان ال�سجناء الذين يعملون يف منظمة م�سانع ال�سجون الحتادية يف الوليات املتحدة يتقا�سون يف عام 2015 

)


اأجرًا يرتاوح بني 0.23 من دولرات الوليات املتحدة و1.15 من دولرات الوليات املتحدة يف ال�ساعة.)85

�لأجور �لتي يتقا�ضاها �ل�ضجناء يف جمموعة خمتارة من �لدول �لأع�ضاء يف �لحتاد �لأوروبي
خمطط �لأجور�لبلد

العمل، وترتاوح بني النم�سا لنوع  املبالغ  ال�سجون؛ وتخ�سع  الأجور من�سو�ٌس عليها يف قانون  معدلت 
الأجور  املائة من  بن�سبة 75 يف  ال�سجون  اإدارة  ال�ساعة؛ وحتتفظ  يورو يف  يورو و7.64   5.10
كم�ساهمة يف التكاليف املتعلقة باحلب�س وتغطية ا�سرتاك ال�سجني يف املخطط الوطني للتاأمني 

�سد البطالة.
العمل، وترتاوح بني فرن�سا لنوع  املبالغ  ال�سجون؛ وتخ�سع  الأجور من�سو�ٌس عليها يف قانون  معدلت 

45 يف املائة من احلد الأدنى الوطني للأجور فيما يخ�س ال�سجناء العاملني يف قطاع الإنتاج 
ال�سجناء  يخ�س  فيما  املائة  يف  و20  املائة  يف  و25  املائة  يف  و33  ال�ساعة(،  يف  يورو   4.24(

العاملني يف اأق�سام خمتلفة تابعة لإدارة ال�سجن.
احلد الأدنى الوطني للأجور ل ي�سري على عمل ال�سجناء؛ ومعدلت الأجور حُت�سب على اأ�سا�س اأملانيا

9 يف املائة من متو�سط الدخل يف اأملانيا )1.50 يورو يف ال�ساعة( فيما يخ�س ال�سجناء املحكوم 
د الأجور الدقيقُة بعد ذلك ح�سب  عليهم )5 يف املائة فيما يخ�س املعتقلني احتياطيًّا(؛ وحُتدَّ

نوع العمل )خم�س مراتب(.
العمل، وترتاوح بني لتفيا لنوع  املبالغ  ال�سجون؛ وتخ�سع  الأجور من�سو�ٌس عليها يف قانون  معدلت 

50 يف املائة من احلد الأدنى الوطني للأجور فيما يخ�س ال�سجناء الذين يق�سون عقوبتهم يف 
اأو ن�سف مفتوحة و100 يف املائة من احلد الأدنى الوطني للأجور فيما يخ�س  �سجون مغلقة 

ال�سجناء املحتجزين على ذمة التحقيق اأو يف �سجون مفتوحة )1.91 يورو يف ال�ساعة(.
معدلت الأجور من�سو�ٌس عليها يف املر�سوم امللكي الذي يق�سي باأن يكون الأجر متما�سيًا بوجه اإ�سبانيا

عام مع احلد الأدنى املطبق على اأبناء املهنة داخل املجتمع )2.69 يورو يف ال�ساعة(؛ وتخ�سع 
املبالغ بعد ذلك للأداء ونوع الن�ساط العملي.

.European Prison Observatory (http://www.prisonobservatory.org) et.al :امل�سدر

112- ومن الناحية النظرية، ومتا�سيًا مع مبداأ التطبيع، ينبغي لل�سجني الذي يتقا�سى اأجرًا اأن يدفع �سرائَب 
ا من الناحية العملية.  نة. اإلَّ اأنَّ ذلك نادٌر جدًّ واأن ي�ساهم يف التاأمينات الجتماعية اإذا و�سل اأجره اإىل عتبة معيَّ
اإقامتهم ومعي�ستهم. ويجب على ال�سجون اأن حتدد مقدار هذه  اأي�سًا يف تكاليف  اأن ي�ساهم ال�سجناء  كما ينبغي 

)83(ُيعرتف يف الأرجنتني باحتادات العمال التي تتاألف من �سجناء.

.Quaker Council for European Affairs (2011): “The Social Reintegration of Ex-Prisoners in CoE Member States”)84(

.UNICOR/Federal Prison Industries, Inc. (2015): 2015 “year-in-review” summary of FPI)85(
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امل�ساهمة. وهنا ينبغي لها اأن تاأخذ يف العتبار ما قد ينطبق من خ�سومات اأخرى، مثل تعوي�س �سحايا اجلرمية 
التي ارتكبها ال�سجني، اأو دفع نفقة تربية الأطفال.

113- ويف ال�سنغال، يحتفظ ال�سجن بثلث اأجر ال�سجني من اأجل تغطية التكاليف التي يتكبدها ال�سجن مقابل 
( ويف الأرجنتني، تدفع الأجور وفقًا لل�سروط املن�سو�س عليها يف ت�سريعات العمل القائمة، وهي 



اإطعامه واإيوائه.)86
تخ�سع للخ�سومات وال�سرتاكات املناظرة للتاأمينات الجتماعية. وعلوة على ذلك، هناك "�سندوق احتياطي" 
يخ�س اأجور ال�سجناء: ففي حني تتاح ن�سبة 30 يف املائة من اأجر ال�سجني ل�سراء �سلع تخ�س ا�ستعماله وا�ستهلكه 
ال�سخ�سيني داخل ال�سجن تودع ن�سبة 70 يف املائة منه يف �سندوق احتياطي ُي�ستعمل عند اإطلق �سراحه. وفيما 
 )



يخ�س املعتقلني على ذمة التحقيق تكون هاتان الن�سبتان املئويتان هما 80 يف املائة و20 يف املائة على التوايل.)87

لإنفاقها  اأجورهم  من  ا  جدًّ �سئيلة  مئوية  ن�سبة  �سوى  لل�سجناء  يتبقى  ل  قد  اخل�سومات،  هذه  كل  114- وبعد 
على اأنف�سهم اأو لإيداعها يف ح�سابهم ال�سخ�سي كوفورات اأو لإر�سالها اإىل ذويهم دعمًا لهم على اأ�سا�س طوعي. 
وقد وجدت الدرا�سة الأوروبية اأنه يف ت�سيكيا، مثًل، تبقى ن�سبة 12 يف املائة "لكي ينفقها، على هواهم، ال�سجناء 
على  العمل،  حوافز  تقوي�س  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد   )



الأخرى".)88 اخل�سومات  من  الكاملة  القائمَة  ا�ستوفوا  الذين 
الرغم من اأنَّ حجم الطلب على العمل يفوق يف كل ال�سجون تقريبًا حجَم املعرو�س منه. اإلَّ اأنَّ ذلك ل ميكن اأن ميثِّل 

ر اتباَع نهج ا�ستغليل اإزاء دفع اأجور لل�سجناء مقابل عملهم. اأيَّ نوع من اأنواع الت�سويغ التي تربِّ

115- ويف حالت كثرية، تتقل�س احتمالت اإعادة اإدماج ال�سجناء يف املجتمع بعد ق�ساء عقوبة ال�سجن ب�سبب 
اإعادة  يف  اإ�سهام  اأنه  على  املال  من  من�سف  قدر  ك�سب  من  متكينهم  اإىل  النظر  ميكن  لذا  مديونياتهم.  ارتفاع 
تاأهيلهم. كما ي�ساعد دفع اأجور لئقة لل�سجناء على �سمان األَّ توؤدي م�سانع ال�سجن اإىل تقوي�س الأعمال التجارية 

املحلية. فل ينبغي اإعطاء ال�سجناء مزايا ل مربر لها قيا�سًا على العمال يف املجتمع.

116- وفيما يخ�س اإ�سراَك القطاع اخلا�س، ل بد ل�سلطات ال�سجن اأن تنظر بعناية يف م�سوؤوليات كل طرف من 
الأطراف عند الدخول يف �سراكات مناِظرة. وينبغي اإبرام عقد تف�سيلي، ُي�ساغ بتاأنٍّ ويت�سمن الرتتيباِت املاليَة 
اأن تدفع �سركة القطاع اخلا�س  األ وهي القطاع اخلا�س وال�سجن وال�سجني. ول بد  للأطراف امل�ساركة الثلثة، 
مبلغًا ماليًّا مقابل احليز الذي ت�ستعمله، والطاقة التي ت�ستهلكها، علوة على اأيِّ تكاليف اإ�سافية يتكبدها ال�سجن 
ل ال�سجناَء باأن تدفع لل�سجن  حتى يت�سنى اإجناز العمل. وهناك حجٌج وجيهة تطاِلب ال�سركاِت اخلا�سَة التي ُت�سغِّ

احلدَّ الأدنى الوطنيَّ الكامل للأجور.

الأجور  هذه  باأنَّ  ال�سلطات  ُتقر  اأن  ينبغي  لل�سجناء،  اإعطاوؤها  ينبغي  التي  واملزايا  الأجور  حتديد  117- وعند 
واملزايا ميكن اأن توؤدي اإىل زيادة الفوارق التمييزية بني َمْن ميلكون فر�سَة عمل وَمْن ل ميلكون. وميكن اأن يف�سي 
ذلك اإىل اإيجاد اأو تقوية فوارق يف النفوذ، خا�سة يف ال�سجون التي تتمتع بقدر عاٍل من احلكم الذاتي، وهو الأمر 
الذي ي�سيف �سببًا اآخر يدعو اإىل اتباع نظام من�سف و�سفاف ُت�سَرح تفا�سيُله بو�سوح جلميع ال�سجناء. وعلوة 
( وعادة ما 



على تلقي ال�سجني اأجرًا، فاإنَّ عمله ميكن اأن يوؤدي اإىل تقلي�س مدة عقوبته يف بع�س الدول الأع�ساء.)89
يخ�سع هذا التقلي�س حل�سن ال�سري وال�سلوك، ل يف مكان العمل وحده واإمنا داخل جميع اأروقة ال�سجن. ويلزم و�سع 

نظام موثوق و�سفاف يكفل الحتفاظ ب�سجلت ح�سورٍ دقيقة يف اأماكن العمل. 

)86(املادة 56 من املر�سوم رقم 2001-362 املوؤرخ 4 اأيار/مايو 2001.

)87(م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل الأرجنتينية اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
.Quaker Council for European Affairs (2011): “The Social Reintegration of Ex-Prisoners in CoE Member States”)88(

.Law No. 5.162/14 of the Execution Code of the Republic of Paraguay, Section VII, article 120 ،89(انظر، مثًل(
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�لعقبات �ل�ضائعة  3-5
العتبارات الأمنية

118- ميكن النظر اإىل فتح باب العمل يف ال�سجون على اأنه حمفوف باملخاطر، وليكن مثًل ب�سبب ال�سماح لل�سجناء 
باحل�سول على اأدوات اأو معدات ميكنهم اأن ي�ستعملوها يف حماولة الهرب اأو يف اإيذاء اأنف�سهم اأو غريهم. وبينما 
بونها لأنف�سهم اأو لل�سجناء الآخرين، فاإنَّ  ينبغي اإخ�ساع ال�سجناء الذين يعملون لتقييم ب�ساأن املخاطر التي قد ي�سبِّ

: ذلك ل يعني وجوب حرمان ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة من فر�س العمل. فقد قالت جلنة منع التعذيب اإنَّ

"وجود برنامج اأن�سطة ُمر�ٍس يف الوحدات ذات امل�ستوى الأمني العايل يت�سم باأهمية ت�ساوي اأهمية وجوده 

للآثار  يت�سدى  اأن  الربنامج  مثل هذا  بو�سع  لأنَّ  وذلك  تفوقها.  تكن  اإن مل  العادية،  الحتجاز  اأماكن  يف 
الوحدات.  ي�سود يف هذه  الذي  املتقوقع  يعي�س يف اجلو  الذي  ال�سجني  التي تعاين منها �سخ�سية  ال�سارة 
وينبغي اأن تكون الأن�سطة املعرو�سة متنوعة قدر الإمكان )تعليم، ريا�سة، تدريب مهني، اإلخ(. وفيما يتعلق 
على وجه خا�س باأن�سطة العمل من الوا�سح اأنَّ العتبارات الأمنية قد حتول دون العديد من اأنواع العمل 
املوجودة يف ال�سجون العادية. اإلَّ اأنَّ ذلك ل يعني ق�سَر الأعمال التي ُتعَر�س على ال�سجناء على تلك التي 

)


ُتوِرث ال�سجَر".)90

119- ومن �ساأن الحتياطات ال�سديدة اأن تقلل املخاطر باأق�سى قدر ممكن، ومنها مثًل تفتي�س ال�سجناء عند 
اأو مقاعد امل�سح الأمني للفتحات اجل�سدية،  دخولهم قاعات الور�س وخروجهم منها، وا�ستعمال كوا�سف املعادن 
ر ح�سَرها، واملراقبة الل�سيقة من جانب موظفي ال�سجن  ُيَي�سِّ وا�ستعمال لوحات مظللة ب�سكل الأدوات على نحو 

)


واأجهزة الدوائر التلفزيونية املغلقة، وتنظيم العمل على هيئة جمموعات �سغرية موزعة داخل وحدات اآمنة.)91

الراأي العام

120- على الرغم من اأنَّ و�سائل الإعلم وعامة النا�س يفتقرون يف اأحيان كثرية اإىل معلومات دقيقة عن �سوؤون 
ال�سجون، فقد تكون لديهم اآراء قوية ب�ساأن ما ينبغي اأو ل ينبغي ال�سماح لل�سجون باأن تفعله. وبينما يتخذ عامة 
النا�س يف حالت كثرية موقفًا موؤيدًا لعمل ال�سجناء، فكثريًا ما ُيعتَقد اأنَّهم يعار�سون فكرة اإعطاء ال�سجناء اأجورًا 
ملئمة. ففي الواقع، قد يكون من ال�سعب يف بع�س الأحيان اإقناع النا�س بفكرة تطبيع احلياة داخل ال�سجون. اإلَّ 
اأنَّ هذا ل يعني األَّ ت�سعى ال�سلطات اإىل اإقناعهم، مو�سحًة املزايا التي ميكن اأن ترتتب على نظام اإعادة تاأهيل فعال 
فيما يخ�س اأمان النا�س واملجتمع برمته. وقد �سنت عدة بلدان حملت ترمي اإىل ك�سب الراأي العام: ومن الأمثلة 

احلديثة على ذلك حملة ”Yo Cambio“ يف ال�سلفادور وبرنامج ”Yellow Ribbon“ يف �سنغافورة.

�لنماذج �لتنظيمية للعمل يف �ل�ضجون  4-5
توظيف اإدارة ال�سجن لل�سجناء

ٌن هام من مكونات العمل بت�سيري اأمور ال�سجن، اأو ما ُيطَلق عليه ا�سم الوظائف  121- يف �سجون كثرية يتعلق مكوِّ
التدبريية اأو اخلدمية. وميكن اأن تت�سمن الأعماُل املدفوعة الأجر طهَي الطعام اأو التنظيَف اأو الغ�سيل اأو ال�سيانة 

اأو جتهيز املكتبات اأو حتى البناء.

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2015):)90(

.CPT standards: “Substantive” sections of the CPT‘s General Reports, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015, p. 27

)91(للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر كتيِّب املكتب ب�ساأن التعامل مع ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة )2015(.
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122- ومن الأ�سكال الأخرى لهذا العمل اأن يتوىل ال�سجناء ت�سنيع �سلع لنظام ال�سجون الأو�سع اأو حتى للقطاع 
احلكومي الأكرث ات�ساعًا. وي�سيع اإىل حد كبري اإنتاج امللب�س املوحدة اأو البطانيات اأو قطع الأثاث، بل اإنَّ هذا النوع 
من العمل قد ميتد، فيما يخ�س بع�س ال�سجناء املحدودي اخلطورة، لي�سمل �سيانة مرافق عمومية خارج ال�سجن، 
( ويف 



مثل احلدائق وال�سوارع. وُينتج �سجن كاميتي يف كينيا، مثًل، لوحاِت اأرقام ال�سيارات حل�ساب وزارة النقل.)92
اأنَّ الإدارة املبا�سرة لأن�سطة العمل تعطي ال�سجون قدرًا عاليًا من ال�سيطرة عليها، فاإنَّ بقاَء تلك الأن�سطة  حني 

حبي�سًة داخل جدران ال�سجن قد يوؤدي اإىل خنق روح التجديد والبتكار اللزمة للح�سول على عقود عمل.

ال�سركات احلكومية
ُيعَطى هذا  اأجل ت�سغيل ال�سجناء. وعادة ما  اإن�ساء كيان منف�سل من  123- هناك منوذج خمتلف ينطوي على 
الكيان اإعفاءاٍت �سريبيًة وحقَّ ال�سراء املبا�سر دون طرح اأيِّ عطاءات. وُيعاد داخل نظام ال�سجون ا�ستثماُر الأرباح 
التي حتققها تلك ال�سركات. وقد داأب ال�سجناء العاملون يف برنامج "يونيكور" )UNICOR( الأمريكي على اإنتاج 
اأخرى يف الوليات املتحدة، منها وزارة الدفاع. ويف  طائفة عري�سة من ال�سلع حل�ساب وكالت حكومية احتادية 
وقطع  الطوب  وقوالب  والعجائن  ال�سائكة  الأ�سلك  ُتنتج  �سجون  14 م�ستوطنة  هناك  قريغيز�ستان،  جمهورية 
البلط وامللب�س. ويف عام 2012، خ�س�ست وزارة املالية اعتمادات من اأجل تطوير الإنتاج يف املرافق الإ�سلحية 

.“Kelechek” من خلل �سركة حكومية ا�سمها

ر تركيزها على  124- وتتمثل اأهم مزايا هذا النموذج يف كون ال�سركة م�ستقلة متامًا عن ال�سجن وقادرة على َق�سْ
اإدارة خطوطها الإنتاجية وتطوير اأن�سطة جتارية جديدة. ويف بع�س البلدان، ظلت ال�سركات احلكومية تكافح حتى 
حتقق الكتفاء الذاتي يف عملها دون التما�س اأيِّ اإعانات من احلكومة، لكن هذه ال�سركات ما زالت متثِّل النموذَج 

املف�سل يف معظم بلدان الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.

توظيف القطاع اخلا�س لل�سجناء
ذ اأن تتوىل اإدارات ال�سجون مبا�سرًة، ل �سركات املقاولت  125- على الرغم من اأنَّ قواعد نيل�سون مانديل حُتبِّ
اخلا�سة، ت�سغيَل امل�سانع واملزارع التابعة لها، فاإنَّ ال�سركات اخلا�سة توؤدي دورًا متناميًا ب�ساأن برامج العمل داخل 

ال�سجون يف الكثري من الدول الأع�ساء. وهناك عدة و�سائل لإ�سراك القطاع اخلا�س يف هذه اجلهود.

‘1’  ي�سري منوذج الزبائن اإىل ترتيب يق�سي باأن ي�سرتي القطاع اخلا�س ال�سلع التي ينتجها ال�سجناء. وقد اأن�ساأت 

عدة اإدارات �سجون من�ساٍت َتعر�س من خللها ال�سلَع واخلدمات الواردة من م�سانع ال�سجون على الزبائن 
املهتمني داخل املجتمع املحلي، وذلك بدءًا مبنتجات البناء والأ�سغال املعدنية وال�سجاد واملن�سوجات، مرورًا 
اأخرى، تقام �سراكاٌت  بلدان  املا�سية. ويف  الب�ساتني، وانتهاًء مبنتجات تربية  الزراعية ومنتجات  باملنتجات 
وت�سمل  ال�سجناء.  ينتجها  �سلعًا  املحال  تلك  تبيع  حيث  التذكارية،  املنتجات  وحَمال  ال�سجون  بني  جتارية 
تلك املنتجاُت علب ال�سطرجن والتماثيل ال�سغرية و�سناديق احُللي وغريها من امل�سنوعات اليدوية. وهذه 
اأي�سًا لأنها تتيح لل�سجناء  امل�ساريع جديرة بالت�سجيع لي�س فقط لأنها ت�ستحدث و�سائل لك�سب العي�س واإمنا 

اإقامة �سلت اجتماعية ونف�سية مع املجتمع.

.PRAWA (2013): “Rehabilitation through Vocational Education and Training”, 28 January)92(

جنوب �أفريقيا: �إنتاج �خلبز �لالزم لل�ضجون

نزلء  لإطعام  تكفي  يوميًّا  رغيف   1  700 اإىل  اأفريقيا  جنوب  يف  برانديل  �سجن  ملخبز  الإنتاجية  القدرة  ت�سل 
ال�سجن و�سجن اآخر جماور له. ويبيع املخبُز الرغيَف بُثلث �سعره يف الأ�سواق املفتوحة، مما ي�ساعد على ادخار 

000 400 راند �سنويًّا.
.IOL News (2016): Prison bakery will save R 400,000 a year, 4 July :امل�سدر
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حتمل  ملنتجات  �سوق  اإىل  ليتحول  ال�سجون  يف  املنتجة  ال�سلع  بيع  نطاق  ات�سع  الق�سائية،  الوليات  من  عدد  ويف 
"علمات جتارية" خا�سة بال�سجون. فَكْون ال�سلع من اإنتاج ال�سجناء ميكن اأن يكون دافعًا ل�سرائها على اعتبار اأنَّ 

امل�ستهلك �سي�ساهم بذلك يف عمل خريي اجتماعي من خلل ت�سجيعه اإعادة تاأهيلهم واإدماجهم يف املجتمع. ففي 
باراغواي، مثًل، تاأ�س�ست علمة جتارية ا�سمها MUA ، ُتباع منها طائفة عري�سة من املنتجات يف املتاجر الكربى 
املنتجات  وت�سمل هذه  والدويل.  الوطني  ال�سعيدين  ال�سلع احل�سرية، على  ال�سياحية وحمال  واملكاتب  والفنادق 

)


امللب�س والأجهزة املنزلية وامل�سغولت اجللدية والهدايا.)93
‘2’  وعلى النقي�س من منوذج الزبائن، يتناول منوذُج القوى العاملة م�سانَع ال�سجون التي تديرها كياناٌت خا�سة 

ل ال�سجنُي من جانب اإدارة ال�سجن،  داخل مباين ال�سجن. وهو ينطوي على علقة ثلثية الأبعاد حيث ُي�سغَّ
ل ال�سركَة اخلا�سة اأجَر عمله. التي حتتفظ بكامل امل�سوؤولية عن عمله والإ�سراف عليه، لكنها حُتمِّ

‘3’  واأخريًا، هناك منوذج التوظيف الذي ي�سري اإىل ال�سجناء الذين يغادرون املرفَق من اأجل اأداء وظيفة اعتيادية 

لدى �سركة خا�سة خارج ال�سجن، وكثريًا ما يكون ذلك جزءًا من خمطط �سابق ملرحلة اإطلق �سراح ال�سجني 
اأو اأمرًا قا�سرًا على ال�سجناء املحدودي اخلطورة. ويف هذه احلالة ت�سري �سروط �سوق الأعمال العتيادية، 
مبا فيها احلد الأدنى للأجور، ح�سب القت�ساء. واأيًّا كان النموذج املتبع، ل بد ل�سلطات ال�سجن، عند و�سعها 

ترتيبات مع املنظمات اخلا�سة، اأن تتفاو�س ب�ساأن عقد وا�سح يحدد م�سوؤوليات واخت�سا�سات كل طرف.

الأعمال احلرة، والتعاونيات، ورابطات ال�سجناء
ا يعمل حل�سابه اخلا�س اأو يت�سارك مع  126- هناك منط اآخر من اأمناط عمل ال�سجناء يتمثل يف اأنَّ ال�سجني اإمَّ
�سجناء اآخرين يف تعاونية اأو رابطة اأو ترتيب م�سابه. ففي كثري من ال�سجون، يتوىل �سجناء فرادى �سنع اأو اإ�سلح 
اأ�سناف معيَّنة، اأحيانًا كجزء من الن�ساط القت�سادي داخل ال�سجن، واأحيانًا اأخرى بغر�س البيع خارج ال�سجن. 
ويف حني ينبغي ت�سجيع هذه امل�ساعي، فاإنَّ احلاجة تقت�سي وجود �سكل ما من التنظيم ب�ساأن اأنواع الأن�سطة امل�سموح 
اأن تكون  اإىل ال�سجن واإخراجها منه. كما ينبغي  اأولية ومنتجات  اإدخال مواد  اإذا كانت تنطوي على  بها، خا�سة 
هناك �سمانات تكفل اأن تدار التدفقات املالية داخل ال�سجن على نحو قانوين، واألَّ َتفتح الباَب، مثًل، لأيِّ ف�ساد 

اأو غ�سل للأموال.

)93(م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل يف باراغواي اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.

ج ملنتجات �ل�ضجناء جورجيا: موقٌع �ضبكي ُيروِّ

تدعم وزارة املوؤ�س�سات الإ�سلحية يف جورجيا اأن�سطة اإعادة تاأهيل ال�سجناء امل�سطلع بها يف �سجون البلد، عن 
طريق ت�سجيع ال�سجناء على ال�ستفادة من مواهبهم يف اإنتاج م�سنوعات يدوية وبيعها من اأجل ك�سب اأموال خلف 
الق�سبان. وقد اأُطلق موقع �سبكي جديد ميكن لل�سجناء من خلله الإعلن عن �سلعهم وبيعها. وقد ت�سنى عمل 
ذلك بعد قيام وزير املوؤ�س�سات الإ�سلحية بتوقيع مر�سوم يتيح لل�سجناء املدانني بيع �ستى الأ�سياء التي ي�سنعونها.

. Agenda.ge (2016): Georgian prisoners sell handmade goods via new online shop, 12 August :امل�سدر

ف �ضجناء �إيطاليا: �ملز�يا �لتي جتنيها �ل�ضركات �لتي ُتوظِّ

اأو  للعمل  اإما  �سجناء  تعنيِّ  التي  للجهات  �سريبية  مزايا  اإعطاء  على   2000 عام  يف  �سدر  اإيطايل  قانون  ين�س 
للح�سول على تدريب مهني اأثناء وجودهم يف ال�سجن. وتبلغ قيمة هذه املزايا 520 يورو )556 دولرًا اأمريكيًّا( 
�سهريًّا عن كل �سجني، وميكن اأن ت�ستمر ملدة 18 �سهرًا بعد الإفراج عن ال�سجني اإذا ظل يعمل يف ال�سركة. وخلل 

عام 2017 قدمت اأكرث من 350 جهة عمل طلبات للن�سمام اإىل هذا املخطط. 

امل�سدر: م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل م�سلحة ال�سجون الإيطالية اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل 
يف ال�سجون )فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
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127- وهناك اأي�سًا اأمثلة على �سجناء يعملون معًا يف تعاونيات اأو اأ�سكال اأخرى من امل�ساريع الجتماعية من اأجل 
تاأ�سي�س اأعمال جتارية اأ�سخم با�ستخدام قرو�س لل�سطلع باأن�سطة اإنتاجية متنوعة. ففي �سجون اإثيوبية، هناك 
م�ساريع جتارية تعمل داخل ال�سجون على نحو ل يختلف عن امل�ساريع التجارية العاملة خارجها، فهناك مثًل ور�س 
ل ملب�س ح�سب الطلب وحت�سل على قرو�س من البنوك املحلية وتزور ال�سجن بانتظام. وقد يلزم و�سع  ن�سيج ُتف�سِّ
الوحدة اجلنائية  ال�سجناء، يف  الأرجنتني، قامت جمموعة من  الأن�سطة. ويف  تلك  اأجل  قانوين ملئم من  اإطار 
رقم 12 من �سجن غورينا بل لتا، يف ولية بوين�س اآير�س، باإن�ساء تعاونية ن�سيج يف عام 2009 تهدف اإىل تلبية 
حاجة اأ�سحاب ال�سوابق للعمل والنخراط يف املجتمع بعد اإطلق �سراحهم. وقد اأ�سبحت اأول تعاونية تقام داخل 
نظام ال�سجون يف الأرجنتني وثاين تعاونية من نوعها يف اأمريكا اجلنوبية. كما تندرج تلك التعاونية �سمن "احتاد 

)


تعاونيات العمل يف جمهورية الأرجنتني )FECOOTRA(، الذي يروج ل�سرتاتيجيات الإدماج الجتماعي.)94
مزارع ال�سجون

اأن يعملوا ويكت�سبوا مهارات زراعية، ويجري  128- لدى ال�سجون يف بلدان عديدة مزارع ميكن فيها لل�سجناء 
اأعداد تلك املزارع. ففي  البلدان ذات الدخل املرتفع انخف�ست  اأغذية وتوليد دخل مادي. ويف بع�س  اإنتاج  فيها 
)



 عام 2010 اأغلقت كندا، مثًل، جميع مزارع ال�سجون الحتادية ال�ست، مع اأنَّ هذا القرار ُيعاد النظر فيه الآن.)95
ففي عام 2016، اأجرى نظام ال�سجون الكندي جولتي م�ساورات يف منطقة كينغ�ستون، اإحداهما على �سكل منتدى 
اإلكرتوين والأخرى على هيئة لقاء مفتوح. واأيدت اأغلبية امل�ساركني يف هاتني اجلولتني تاأييدًا �سديدًا اإعادَة اإن�ساء 
مزارع ال�سجون. وتفيد التعليقات التي وردت باأنَّ الأ�سباب الرئي�سية وراء تاأييد اإعادة فتح هذه املزارع متثلت يف اأنَّ 
تلك الربامج ت�ساعد على اإعادة تاأهيل ال�سجناء واأنَّ لها تاأثريًا اإيجابيًّا يف املجتمعات املحلية. ويف الوقت الراهن، 
م�ساريع  يف  جمددًا  انهماَكها  تكفل  جمدية  خيارات  عن  وتبحث  النتائج،  هذه  يف  النظر  ال�سجون  م�سلحة  تعيد 
( ويف الوليات املتحدة، اأُجري حتليل لعائد التكاليف خل�س اإىل اأنَّ 10 وليات من بني 47 ولية �ست�ستفيد 

زراعية.)96
( وفيما يخ�س الـ 37 ولية الأخرى، َوَجد 



من نظام مزارع �سجون اأكرث من ا�ستفادتها من برنامج اأغذية تقليدي.)97
التحليل اأنَّ من �ساأن نظم املزارع اأن توؤدي فعًل اإىل زيادة التكاليف. فمع زيادة امليكنة وخف�س عدد الوظائف يف 

القطاع الزراعي، اأ�سبحت املزارع التقليدية اأقل كفاءة.
ا يف القت�سادات ذات الدخل الأقل والعتماد الأكرب على الزراعة، فغالبًا ما تكون هناك فر�سة لأن  129- اأمَّ
توؤدي املزارع دورًا متزايدًا. لكنَّ اإن�ساء املزارع و�سيانتها والو�سول بغلَّتها اإىل اأق�سى حد لها يتطلب ا�ستثمارات 

)94(م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل الأرجنتينية اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
. Thestar.com (2016): “Trudeau government considers reopening prison farms shut down in 2010”, 10 July)95(

)96(م�ساهمة قدمها اخلبري ممثل م�سلحة ال�سجون يف كندا اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون 

)فيينا، 23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.
.Winters, Robert (2013): “Evaluating the Effectiveness of Prison Farm Programs”, 23 September)97(

INTEGRATE: عالمة جتارية تخ�ص �ل�ضجون يف بنما

INTEGRATE هي اأول علمة جتارية تخ�س ال�سجون يف بنما، وهدفها هو تي�سري اإعادة اإدماج ال�سجناء داخل 

املجتمع. واملنتجات املندرجة حتت هذه العلمة ت�سمل ملب�َس وقطع اأثاث وم�سغولٍت حرفيًة و�سلعًا فخمة رفيعة 
اجلودة. وُتنَتج تلك ال�سلع يف اأربع ور�س تقع داخل مراكز عقابية يعمل فيها 130 �سجينًا.

خلله  عر�ست  اأزياء  معر�ُس  م  ُنظِّ حيث   ،2016 الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  التجارية  العلمة  هذه  اأطلقت  وقد 
جمموعة اأزياء ”Paraíso étnico“ )امل�ستوحاة من التنوع الِعرقي لل�سكان الأ�سليني يف بنما(، وذلك بح�سور نائب 
امل�ساريع وو�سائل الإعلم. وكان  الدبلوما�سية ومنظمي  الهيئات  الوزراء، وممثلي  واأع�ساء جمل�س  رئي�س بنما، 

�سعار العلمة التجارية من ت�سميم ال�سجناء.
امل�سدر: م�ساهمة قدمها فرع املكتب يف بنما اأثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعني بربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون )فيينا، 

23-25 كانون الثاين/يناير 2017(.



ذ يف ال�سجون و�سع برامج تدريب مهني تنفَّ 53الف�سل اخلام�س

مالية وخربات. ويف الكامريون، اأظهرت درا�سة اأجريت ب�ساأن مزرعة اأحد ال�سجون عدَم وجود اأيِّ تخطيط �سابق 
درا�سة  لحظت  ال�سلفادور،  ويف   )98



الرتبة.) اإدارة  و�سوَء  الأرا�سي،  ا�ستخدام  معدل  وانخفا�َس  الزراعة،  ملرحلة 
( ويف كلتا الدرا�ستني، جاءت 



ا يف معلومات املوظفني وال�سجناء الزراعية.)99 اأخرى اإهماًل يف ا�ستخدام الآلت، و�ُسحًّ
التقييماُت خميبًة للآمال. ف�سحيح اأنَّ العمل يف املزرعتني ا�ستوعب اأعدادًا كبرية ن�سبيًّا من ال�سجناء، اإلَّ اأنهما مل 

ت�ستوفيا اإمكانياتهما الكامنة. 

130- وي�سلط البحث املعنون "منوذج لإدارة جيدة ملزارع ال�سجون يف اأفريقيا"، الذي اأعدته "الرابطة الدولية 
( ال�سوء على عملية تتاألف من ثلث مراحل:



لإ�سلح قوانني العقوبات"،)100
)اأ( من اأجل زيادة الإنتاج الغذائي، ل بد من اإعادة تنظيم اأن�سطة تخطيط وتنفيذ الأعمال يف املزارع. 
وت�سري التجارب اإىل اأنَّ ذلك يحتاج اإىل ثلث دورات ح�ساد على الأقل قبل التمكن من اإحراز تقدم كبري.

)ب(  من اأجل حتقيق الهدف الأول، ل بد من اإر�ساء هيكل مايل يكفل ال�ستقللية املالية لعملية اإدارة 
الحتياجات  اأولويات  يف  لت�سارب  خ�سوعها  اأو  لل�سطو  املزارع  خم�س�سات  تعر�س  دون  ويحول  املزارع 

والهتمامات.
)ج(   ل بد لإدارة ال�سجون اأن تكفل و�سوَل الأغذية املنَتجة اإىل اجلهات املتلقية املق�سودة فعًل، �سواء 

اأكانت تلك اجلهات هي ال�سجناء اأو املوظفون اأو غريهم )َعرْب مبيعات الغلة، مثًل(.

 Pan-African Institute for Development/Department of Development Studies, “An Assessment of Farm Management)98(

”Practices، �سبق القتبا�س من هذا امل�سدر.

  Hidalgo, Jaime (2014): “Agricultural Production and Labour in the Women‘s Prison Farm of El Salvador”;)99( 

.Research Paper, University of Ottawa

.Penal Reform International (2002): “A model for good prison farm management in Africa)100(
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اأو العمل،  اأو التدريب املهني  اإن�ساء برنامج جديد داخل ال�سجن، �سواء كان الربنامج يتعلق بالتعليم  131- عند 
ل بد من متابعته من اأجل �سمان اأنَّ الأن�سطة ت�سري على النحو املن�سود ومن اأجل اتخاذ اإجراءات علجية اإذا مل يكن 
الأمر كذلك. وهذا معناه اأنَّ الر�سد املتوا�سل لأن�سطة اإعادة التاأهيل هو اإحدى املهام الهامة ل�سلطات ال�سجن. وقد 
ف الر�سد باأنه "عملية متوا�سلة يح�سل مبقت�ساها اأ�سحاب امل�سلحة على تعقيب منتظم ب�ساأن التقدم املحرز يف  ُعرِّ
( والغاية منه هي توليد معلومات ميكن اأن ترثي عملية اتخاذ القرارات، وحت�سني 



حتقيق اأهدافهم واأغرا�سهم".)101
الأداء، وحتقيق النتائج املزمعة. وكلما ازداد و�سوح الأغرا�س املحددة لكل ن�ساط كان الر�سد اأي�سَر.

132- ويلزم احل�سول على معلومات منتظمة من اأجل الرد على الأقل على اأربعة اأ�سئلة تتعلق بالربنامج اجلديد 
اأيًّا كان نوعه. اأول هذه الأ�سئلة هو هل الربنامج ي�سري على ما ُيرام؟ مبعنى هل ا�ستوفيت النتائج املن�سودة ب�ساأن 
ع، وهل اأعداد املوظفني وافية، وهل الربنامج ي�سهد تنفيذًا وا�سع النطاق؟ فاإذا كان  عدد ال�سجناء امل�ساركني املتوقَّ
هناك اإحجام من ال�سجناء على امل�ساركة فما هو ال�سبب؟ وعندما اأجرى برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وحكومة 
اأجل  من  مهني  تدريب  وحدة  تاأ�سي�س  ت�سمنت  تو�سياٌت  درت  �سَ  ،2011 عام  يف  ال�سجون  لنظام  تقييمًا  ملديف 
اإك�ساب كلِّ �سجني مهارًة مهنية واحدًة على الأقل، مع توقع اأن تبلغ ن�سبة م�ساركة نزلء ال�سجن يف التدريب املهني 
يف اأيِّ توقيت زمني معنيَّ 75 يف املائة. وينبغي قيا�س مثل هذه املوؤ�سرات بانتظام، مع اإجراء مزيد من التحليل اإذا 

ا�ستمر معدُل الأداء دون امل�ستوى امل�ستهدف.

133- ثانيًا، هل للربنامج تاأثري اإيجابي على ال�سجناء؟ مبعنى هل ال�سجناء، يف حالة برامج التعليم والتدريب 
املهنيني، يحققون نواجت تعليمية، وهل هم، ح�سب القت�ساء، يجتازون المتحانات املو�سوعة ويكت�سبون املوؤهلت 
اإنتاجية  اأهداف  اأيَّ  وي�ستوفون  املطلوب  بامل�ستوى  يعملون  ال�سجناء  فهل  العمل،  برامج  حالة  يف  ا  اأمَّ املطلوبة؟ 
متوقعة؟ وتهدف اخلطة ال�سرتاتيجية التي و�سعتها م�سلحة ال�سجون يف جنوب اأفريقيا اإىل زيادة الن�سبة املئوية 
من املجرمني املوؤهلني الذين ي�ساركون يف دورات حمو الأمية على النحو املن�سو�س عليه يف اخلطط املتعلقة بتنفيذ 
ال�سجناء  لعدد  ن�سبة مرجعية  بتحديد  البدء  يتمثل يف  ال�سرتاتيجية هدفًا  وو�سعت هذه اخلطة   )



عقوباتهم.)102
الأميني ثم تقلي�س هذه الن�سبة مبقدار 2 يف املائة �سنويًّا. وهذه الأغرا�س "الذكية" ت�سلح متامًا للر�سد، لكنها ل 
تتعلق بامل�ساركة وحدها، واإمنا هي تتعلق مبا اإذا كانت نظرية التغيري قد َفعلت مفعوَلها: يف هذه احلالة مبعنى هل 

ن�سبة الأميني يف �سفوف ال�سجناء انخف�ست نتيجة لدورات حمو الأمية.

.http://web.undp.org/evaluation/handbook)101(

. www.dcs.gov.za)102(
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نع، طلباٌت على  134- ثالثًا، هل اأثبتت الأن�سطة اأنها جمدية اقت�ساديًّا؟ مبعنى هل هناك، يف حالة اأن�سطة ال�سُ
ا يف حالة  املنتجات، وهل معدلُت البيع حتقق الهدَف املرجو منها، وهل �سل�سلة الإمداد تعمل على نحو ُمر�ٍس؟ اأمَّ
اأن�سطة التعليم والتدريب فهل يجري توفري املوارد اللزمة لبلوغ اأغرا�س التعلُّم املن�سودة من وراء �ستى الدورات؟ 
ب الربنامُج اجلديد اأيَّ م�ساكل غري متوقعة؟ مبعنى هل هناك، مثًل، خماوف ب�ساأن �سحة  135- اأخريًا، هل ي�سبِّ
اأمنية غري مق�سودة مثل ظهور  اأو غري  اأمنية  بعواقب  تتعلق  اأثناء عملهم، وهل هناك م�سائل  ال�سجناء  و�سلمة 

ممار�سات ف�ساد يف �سفوف املوظفني اأو ال�سجناء؟
اأي�سًا لدى َمْن  136- وقد تتطلب الإجابُة عن تلك الأ�سئلة توافَر خربات ل لدى �سلطات ال�سجن وحدها واإمنا 
اأو غريها من  ُهم متخ�س�سون يف جمال التعليم والتدريب وَمْن ُهم حمنكون يف عمليات التفتي�س على امل�سانع 
ا اأن يكون طابُع عمليات التفتي�س التقني داخل ال�سجن، التي يجريها مثًل مفت�سو ال�سحة  اأماكن العمل. وينبغي حقًّ
الأوىل  العمليات  تواتر  يكون  واأن  ال�سجن،  خارج  بها  امل�سطلع  امل�سابهة  الأن�سطة  لطابع  مماثًل   )



وال�سلمة،)103
مماثًل لتواتر العمليات الثانية اإن مل يزد عليها. ومن امل�ست�سوب اأن يكون هناك نوٌع من التمثيل اجلماهريي يف 
ًل متويًل  عمليات الر�سد. ومن املهم اأن ت�سع الدول الأع�ساء، اأيًّا كانت الرتتيبات الدقيقة التي تتبعها، نظامًا مموَّ
وافيًا جلمع البيانات ور�سدها. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ العديد من العتبارات التي نوق�ست يف الف�سل 2 من خارطة 
الطريق هذه، الذي يتناول احلاجَة اإىل تقييم الأو�ساع الراهنة، ينطبق اأي�سًا على الر�سد اجلاري لأن�سطة اإعادة 

التاأهيل امل�سطلع بها يف ال�سجون.
اأكرث من  اإجراء ما هو  يلزم  باعتبارها م�سروعًا رائدًا قد  تنفيذ مبادرة جديدة معيَّنة  ال�سروع يف  137- وعند 
جمرد ر�سد روتيني. فهناك عندئذ ما يدعو اإىل اأن تكون عملية الإدارة ا�ستباقيًة بقدر اأكرب، مثًل من خلل اإن�ساء 
جلنة اأو جمموعة توجيهية جتتمع بانتظام من اأجل النظر يف معلومات الر�سد وا�ستهلل اإجراءات ت�سحيحية اإذا 
اقت�ست ال�سرورة. وينبغي اأن ت�سم تلك اللجنة ممثلني من �ستى الوكالت واملنظمات امل�ساركة يف هذا الن�ساط. 
واإذا َتبنيَّ اأنَّ برنامَج العمِل اأو التدريِب ناجٌح، اأمكن النظر يف تو�سيع نطاقه لي�سمل �سجونًا اأخرى مع موا�سلة ر�سده 
للوقوف على تاأثريه على اإعادة تاأهيل ال�سجناء. وقبل التو�سل اإىل قرار ب�ساأن بدء تنفيذ اأيِّ برنامج، قد يلزم اإجراء 
تقييم كامل ملخططه التجريبي. فمن �ساأن ذلك اأن يتيح اإلقاء نظرة مو�سوعية و�سارمة على ما اأُجنز واأن ي�ساعد 

على َتداُرك اأيِّ اإفراط يف التفاوؤل ميكن اأن ي�سوب اأحيانًا امل�ساريَع الرائدة اأيًّا كان نوعها.

138- وعلوة على ر�سد اأن�سطة اإعادة التاأهيل من منظور اإداري وتقني، يلزم اإجراء فح�س اأو�سع نطاقًا ي�سمل 
منظوَر حقوق الإن�سان. وبوجه عام، فاإنَّ قواعد نيل�سون مانديل وا�سحة من حيث ا�سرتاطها اآلية تفتي�س داخلية 
( وينبغي اأن ُتويل 



تتولها الإدارُة املركزية لل�سجون واآلية تفتي�س خارجية تتولها هيئة م�ستقلة عن نظام ال�سجن.)104

)103(على النحو املن�سو�س عليه يف قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 35.

 )104(انظر قائمَة املكتب املرجعيَة ب�ساأن تقييم المتثال لقواعد نيل�سون مانديل، املن�سورة يف اأيلول/�سبتمرب 2017

.(Checklist to Assess Compliance with the Nelson Mandela Rules)

قو�عد �لأمم �ملتحدة �لنموذجية �لدنيا ملعاملة �ل�ضجناء )قو�عد نيل�ضون مانديال(
القاعدة 83

يو�سع نظام لعمليات التفتي�س املنتظمة يف ال�سجون واملرافق العقابية يت�سمن عن�سرين:  -1
)اأ( عمليات تفتي�س داخلية اأو اإدارية تقوم بها الإدارة املركزية لل�سجون؛

)ب(  عمليات تفتي�س خارجية تقوم بها هيئة م�ستقلة عن اإدارة ال�سجن، مما قد ي�سمل هيئات دولية اأو 
اإقليمية خمت�سة.

يف كلتا احلالتني، يكون الهدف املن�سود من عمليات التفتي�س هو �سمان توافق اأ�سلوب اإدارة ال�سجون مع   -2
القوانني واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات والإجراءات القائمة بغية حتقيق اأهداف املرافق العقابية والإ�سلحية، 

و�سمان حماية حقوق ال�سجناء.
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كلتا الآليتني العتباَر الواجب لدرجة وطريقة تنفيذ برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون، خا�سة برامج العمل التي 
تتعاظم فيها اإغراءاُت النحراف، وذلك من اأجل قيا�س الأداء العام لل�سجن وحماية حقوق ال�سجناء.

الدول  يف  الدور  هذا  توؤدي  اأن  الوطنية"  الوقائية  "الآلية  بو�سع  �سيكون  امل�ستقل،  التفتي�س  يخ�س  139- وفيما 
الأع�ساء التي �سدقت على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب. ففي فرن�سا، يتوىل مهمَة الإ�سراف 
اخلارجي املراقُب العام لأماكن التجريد من احلرية. ويف اإنكلرتا وويلز تقوم هيئة التفتي�س امللكية لل�سجون بزيارات 
مفاجئة لل�سجون من اأجل اإجراء تقييم �سامل لنوعية اأداء ال�سجون قيا�سًا على املعايري املحلية والدولية. وتن�سر تلك 
( فهي تتوقع، مثًل، اإ�سراَك جميع 



الهيئة مقايي�س الأداء التي تتوقعها من �ستى اأنواع املوؤ�س�سات التي تزورها.)105
ال�سجناء يف اأن�سطة هادفة طوال �ساعات اليوم العادية. وتت�سمن املوؤ�سراُت التي تفح�سها الهيئة فيما يخ�س تلك 

التوقعات ما يلي:

د ب�سرعة ودقة، وما اإذا كانت اخلطط املو�سوعة لتلبية تلك  )اأ( ما اإذا كانت الحتياجات الفردية حتدَّ
ل على نحو فعال. الحتياجات ُت�سجَّ

)ب(  ما اإذا كان يتاح لنزلء ال�سجن عدٌد كاٍف من الأماكن ي�ستوعبهم يف الأن�سطة الهادفة.
رفاَههم  ن  وحَت�سِّ لأنف�سهم،  احرتامهم  وتعزز  تفيدهم،  باأن�سطة  ي�سطلعون  ال�سجناء  كان  اإذا  ما  )ج(  

وفر�َس اإعادة انخراطهم بنجاح داخل املجتمع.
)د(    ما اإذا كان توزيع ال�سجناء يف اأماكن الأن�سطة يتم على نحو �سريع ومن�سف و�سفاف ولئق.

ل بدقة عدد ال�ساعات التي يق�سيها ال�سجناء يف اأداء  )ه(   ما اإذا كانت املوؤ�س�سة الإ�سلحية املعنية ت�سجِّ
دة الأهداف.  اأن�سطة حمدَّ

)و(    ما اإذا كان ال�سجناء ل ُيْثَنون اأو ُيْرَدعون عن امل�ساركة يف اأن�سطة معيَّنة من خلل اإجراءات ُمْثِبطة 
اأو عقوبات غري ر�سمية اأو ت�ساربات مع جداولهم الزمنية ال�سخ�سية.

)ز(   ما اإذا كانت معدلت الأجور من�سفة.

140- واأخريًا من املهم القيام، حيثما اأمكن، بجمع معلومات عما لأن�سطة اإعادة التاأهيل يف ال�سجون من تاأثري 
اإذا كان ال�سجناء الذين �ساركوا يف تلك  اأنَّ من املمكن، على مرِّ الزمن، معرفة ما  طويل الأجل. فمن املفرت�س 
ابتعدوا عن عامل اجلرمية، وهل هم قادرون على  اإطلق �سراحهم. مبعنى هل  ا�ستفادوا منها بعد  الأن�سطة قد 
ا�ستعمال املهارات التي تَعلَّموها يف ال�سجن يف ك�سب رزق �سريف؟ ولي�س من الي�سري جمع تلك البيانات، لكنَّ جمعها 

ميكن اأن ي�ساعد على اإثراء الأدلة التي يلزم اأن ت�ستند اإليها اأن�سطة التعليم والتدريب املهني والعمل يف ال�سجون.

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/prisons/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/adult-expectations-2012.pdf)105(
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اإدماجهم يف املجتمع بنجاح هو، بعد كفالة  واإعادة  ال�سجناء  تاأهيل  اإعادة  141- اإنَّ الدعم ال�ستباقي لأن�سطة 
اأمن و�سلمة احتجاز ال�سجناء، اإحدى املهام الرئي�سية لإدارات ال�سجون، اإلَّ اأنَّ تلك املهمة تنطوي على حتديات 
عديدة. فقد تكون هناك �سعوباٌت على ال�سعيد ال�سيا�سي. فعندما تكون املوارُد �سحيحًة، قد ل َي�سعر عامة النا�س 
وال�سيا�سيون باأنَّ ال�سجناء ي�ستحقون اأن يعاَملوا معاملًة جيدة. وقد يكون املتوقع من ال�سجون اأن تكون اأماكَن عقابيًة 
ل اأماكَن اإ�سلحيًة. اإلَّ اأنَّ من م�سلحة اجلميع اأن يعود ال�سجناُء اإىل املجتمع اأف�سَل ا�ستعدادًا لأن يعي�سوا حياًة 

يعتمدون فيها على ذاتهم ويتقيدون فيها بالقانون.

142- وميكن اأن تكون هناك عقباٌت مالية اأي�سًا. ويف حني اأنَّ هذا ال�سكل من اأ�سكال اإعادة التاأهيل ي�ستلزم قدرًا 
من ال�ستثمارات، فاإنَّ اإر�ساء نظام متوازن يت�سمن اأن�سطًة ُتِدرُّ دخًل هو اأمٌر ميكن اأن ي�ساعد على تغطية التكاليف 
اإعادة التاأهيل اإىل  اأن�سطة  اأن توؤدي  اأكرب حيال احلب�س. ويف الأجل الأطول، ميكن  اء بقدر  املتعلقة باتباع نهج بنَّ
ا�سرتداد قيمة ما اأُنفق يف البداية اأ�سعافًا م�ساعفًة بف�سل تقلي�س التكاليف املتعلقة بتكرار الإيذاء وبالإثقال على 
�س لإعادة التاأهيل  نظام العدالة اجلنائية وباحلب�س. لكن احل�سول على جمرد اعتمادات مالية متوا�سعة ُتخ�سَّ
يف ال�سجون ميكن اأن يكون مهمًة �ساقة يف البلدان التي تعاين من نق�س حاد يف املوارد اللزمة لتوفري اخلدمات 

الأ�سا�سية مِلَن يتقيدون بالقانون.

143- واإذا اأمكن التغلب على العقبات ال�سيا�سية والعقبات املالية، تظل هناك �سل�سلة من العوائق التقنية. وقد 
يكون توفرُي فر�س التعليم والتدريب والعمل اأي�سَر طريق ملعاونة ال�سجناء على ِهجران عامل اجلرمية، لكن الوقوف 
على اأجنع ال�سبل الكفيلة بعمل ذلك لي�س بالأمر الي�سري يف بع�س الأحيان. فهو يتطلب حتليًل م�ستفي�سًا وتخطيطًا 
�سديدًا واإدارة ر�سيدة. وهذا هو املجال الذي ت�سعى خارطُة الطريق هذه اإىل تناوله. واإذا كانت �سلطاُت ال�سجن 
املن�سور من معايرَي  نه هذا  َت�سمَّ ما  فاإنَّ  ال�سجن،  �سوؤون  اإدارة  التاأهيلي حيال  نهجها  تدعيم  وقادرًة على  عازمًة 

م من اأجل م�ساعدتها على عمل ذلك. مِّ وموا�سيِع بحٍث ومناذِج ممار�ساٍت واأمثلِة حالٍت قد �سُ

144- وتت�سمن خارطُة الطريق اأربَع مراحَل رئي�سيًة. وتنطوي املرحلة الأوىل على تقييم لأن�سطة اإعادة التاأهيل 
ع. وينبغي اأن يبحث هذا التقييُم احتياجاِت  ع فيها ونطاق هذا التو�سُّ الراهنة داخل ال�سجون، واحلاجة اإىل التو�سُّ
ال�سجناء وتطلعاتهم، وقدراِت نظام ال�سجن، والطريقَة التي يتم بها اختياُر ال�سجناء للن�سمام اإىل �ستى الأن�سطة 
وتوزيُعهم عليها. والأ�سئلة الرئي�سية التي َيجُدر طرُحها هنا تتعلق مبدى جودة عملية تقييم احتياجات ال�سجناء، 
ومعدل َقْيِدهم وم�ساركتهم يف الربامج القائمة، واحليز املتاح ل�ستيعاب مبادرات جديدة. وفيما يخ�س التعليَم 
والتدريب املهني، ينبغي اأن يبحث التقييُم مدى ملءمة املوظفني واملناهج الدرا�سية واملوارد. وينبغي اأن يدر�س 
التقييُم طبيعة وغر�س فر�س العمل املتاحة لل�سجناء واأجورهم وظروف عملهم، والدوَر الذي ُيحتمل اأن توؤديه يف 

هذا ال�سدد �سركاُت القطاع اخلا�س والذي يقت�سي وجوَد �سمانات حمددة حتول دون ا�ستغلل عمل ال�سجناء.
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145- وتتمثل ثاين مراحل خارطة الطريق يف التخطيط ملبادرات وبرامج واأن�سطة جديدة من اأجل �سد الثغرات 
ت�سمل جميع  التاأهيل  اإعادة  ب�ساأن  ا�سرتاتيجية جامعة  بو�سع  الطريق  وتو�سي خارطة  التقييم.  ك�سف عنها  التي 
خدمات ال�سجن. وينبغي اأن ت�ساغ تلك ال�سرتاتيجية بعد عملية حتليل متاأنية للبيئة اخلارجية والداخلية ودرا�سة 
م�ستفي�سة لأ�سحاب امل�سلحة. وينبغي اأن حتدد ال�سرتاتيجية اأهدافًا وا�سحة. وتو�سي خارطة الطريق با�ستخدام 
اإطار منطقي  واأغرا�س "ذكية" )"�سمارت"(. ومن املهم اأي�سًا يف هذه املرحلة حتديد ال�سلطة اأو اجلهة التنظيمية 

التي �ستتحمل امل�سوؤولية الرئي�سية عن تطبيق ال�سرتاتيجية.

146- وتنطوي املرحلة الثالثة على التطوير التف�سيلي للمبادرات اجلديدة. ول بد للخطط التف�سيلية املتعلقة 
فيه،  �ستماَر�س  الذي  )للحيز(  للمكان  دقيق  و�سف  على  حتتوي  اأن  ال�سجون  يف  بها  ُي�سطلع  حمددة  باأن�سطة 
لل�سجن  الأو�سع نطاقًا  الإدارة  ولتاأثريها على  ت�سيريها )املوظفني وغريهم(،  �سي�ساركون يف  الذين  وللأ�سخا�س 
النظر  يلزم  املهني،  والتدريب  التعليم  وفيما يخ�س  )الإمدادات(.  لتنفيذها  اللزمة  واملوارد  ال�سجن(،  )نظام 
يف ال�سبل الكفيلة بتحفيز ال�سجناء، و�سمان التحاقهم بدورات تخ�س�سيةٍ معَتمدةٍ وقادرةٍ على م�ساعدتهم على 
العثور على وظيفة بعد الإفراج عنهم. وفيما يخ�س العمَل، ل بد اأن تتجنب الأن�سطُة ال�ستغلَل والف�ساَد، واأن تكفل 

ح�سوَل ال�سجناء على اأجور معقولة.

147- وتت�سمن خارطة الطريق عددًا من النماذج الت�سغيلية، منها مثًل �سراكات بني موؤ�س�سات تعليمية وجامعية 
يقودها النظراء، والتلمذة احلرفية والتدريب يف جمال تنظيم امل�ساريع، وبرامج العمل يف ال�سجون التي تقدمها 
اإداراُت ال�سجون وحدها اأو مب�ساركة القطاع اخلا�س بدرجات متفاوتة، والأعمال احلرة، ومزارع ال�سجون. وكما هو 
ع اأن تكون هذه النماذُج ملئمًة جلميع البلدان لكنها  احلال بالن�سبة لأمور كثرية وردت يف خارطة الطريق، ل ُيتوقَّ

ت�سوق اأمثلًة على نوع النهوج التي اأثبتت جناَحها يف �سجون معيَّنة.

بد من  ال�سجون. ول  التاأهيل يف  اإعادة  برامج  وتقييَم  َفَتخ�سُّ ر�سَد  الرابعُة  الطريق  ا مرحلُة خارطِة  148- اأمَّ
احل�سول على معلومات منتظمة عن �سري العمل يف املبادرات اجلديدة وعن تاأثريها. ومن املهم لإدارة ال�سجن اأن 
تعرف ما اإذا كانت التدابري اجلديدة تعمل على النحو املتوخى وما اإذا كانت هناك اآثار غري متوقعة، �سواء اأكانت 

اإيجابية اأو �سلبية. فمن �ساأن ذلك اأن ي�سمح باتخاذ اإجراءات علجية عند القت�ساء.

149- وترد يف املرفق �سل�سلة من القوائم املرجعية التي توجز اأبرَز املراحل يف هذه الرحلة:

•  القائمة املرجعية الأوىل "الرئي�سية" تغطي، بعبارات عامة، املراحَل التي يلزم اأن تقطَعها الدوُل الأع�ساء 
التي تنظر يف حت�سني اأن�سطة اإعادة التاأهيل داخل �سجونها.

اأيُّ  منها  �ستبداأ  التي  النقطة  تقييم  عند  العتبار  بعني  اأخذه  يلزم  ما   2 املرجعية  القائمة  •  وتتناول 
عمليات تطوير.

•  وت�سري القائمة املرجعية 3 اإىل العنا�سر الرئي�سية اللزمة عند و�سع ا�سرتاتيجية ب�ساأن اإعادة التاأهيل.
•  وُتبنيِّ القائمة املرجعية 4 اخلطواِت ال�سروريَة لتنفيذ تلك اخلطة.
•  وتقرتح القائمة املرجعية 5 املجالِت الرئي�سيَة التي يلزم ر�سُدها.

ول يرمي م�ستوى التف�سيل يف القوائم املرجعية اإىل تغطية جميع احلالت، واإمنا اإىل اقرتاح اأهم الق�سايا التي 
يجدر النظر فيها.
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�لقائمة �ملرجعية 1:  �لقائمة �ملرجعية �لرئي�ضية - �ملر�حل �لرئي�ضية 
ل�ضتهالل/لتعزيز بر�مج �إعادة �لتاأهيل يف �ل�ضجون

 غري �ملهام
منجزة

منجزة 
منجزةجزئيًّا

1-1 احلكومة تدعم تعزيز اإدارة ال�سجون متا�سيًا مع قواعد نيل�سون مانديل

1-2  اإدارة ال�سجون والوزارة امل�سوؤولة عنها تدرك اأهمية التعليم والتدريب املهني 
والعمل 

اإجراء تقييم �سامل يت�سمن ما يلي:

2-1 م�ستوى تعليم ومهارات ال�سجناء 

2-2 معدلت اللتحاق بالربامج )ح�سب فئات ال�سجناء(

2-3 عمليات توزيع ال�سجناء على الأن�سطة

2-4 التنظيم والإ�سراف والتمويل 

2-5  نطاق برامج اإعادة التاأهيل، مبا يف ذلك مدى ملءمة املناهج التدريبية 
امل�ستخدمة

2-6 فر�س العمل املتاحة يف ال�سوق 

2-7 المتثال حلقوق الإن�سان 

و�سع ا�سرتاتيجية تنطوي على ما يلي:
3-1  التزام جميع اأ�سحاب امل�سلحة ذوي ال�سلة )يف احلكومة واملجتمع املدين 

والقطاع اخلا�س(، واجلهات املانحة، وال�سجناء 
3-2  م�سح بيئي علوة على حتليل ب�ساأن اأ�سحاب امل�سلحة واجلوانب التنظيمية 

ومواطن القوة وال�سعف يف نظام ال�سجون  

3-3 اإطار منطقي مع نظرية ب�ساأن التغيري 

3-4 اأهداف "ذكية" "�سمارت" حمددة وموؤ�سرات ب�ساأن الإجناز 
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اتخاذ ترتيبات اإدارية ت�شتمل على ما يلي:

4-1 ال�شلطة امل�ش�ؤولة اأو الكيان امل�ش�ؤول

4-2 ال��ش�ح ب�شاأن دور اإدارة ال�شجن 

4-3 خطط عمل مع بيان تكاليفها  

4-4 تقييمات مالية 

4-5 ا�شرتاتيجية ب�شاأن جمع التربعات  

4-6 عق�د و/اأو مذكرات تفاهم مربمة مع ال�شركاء 

4-7 �شجل للمخاطر 

4-8 ا�شرتاتيجية ب�شاأن الت�ا�شل 

4-9 اآليات اإ�شرافية 

4-10 اإجراءات الت�شغيل ال�شرورية 

و�شع برامج وم�شاريع اإعادة تاأهيل:

5-1 ت�شتند اإىل تقييم الحتياجات ال�شجناء

5-2 تت�شمن ال�شبل الكفيلة بتحفيز ال�شجناء 

5-3 تت�شدى للح�اجز التي ت�اجه التعلُّم

5-4 تت�افر لها م�ارد مالية وب�شرية وافية

5-5 تت�شمن ما يلزم من مناذج ت�شغيلية

5-6 تك�ن مالئمة ومعتَمدة 

5-7  تتاح على قدم امل�شاواة لل�شجينات ولل�شجناء من ذوي االحتياجات اخلا�شة 

5-8 تراعي االنعكا�شات املرتتبة على اإ�شراك القطاع اخلا�ص  

5-9  تت�شمن خمططات دعم تخ�ص املرحلة الالحقة لالإفراج اأو تتكامل مع مثل 
هذه املخططات 

و�شع ترتيبات ر�شد ت�فر تعقيبات ب�شاأن ما يلي:

6-1 املدخالت—ال�قائع التي حتدث ي�ميًّا

ق نتائجَ  6-2 املخرجات—حتديد الربامج التي حُتقِّ

6-3 اال�شتدامة املالية 

6-4 االمتثال حلق�ق االإن�شان 
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 �لقائمة �ملرجعية 2:  حتديد �لثغر�ت من خالل �إجر�ء 
تقييم �ضامل

1-1 اإجراء تقييم فردي لكل �سجني يف اأقرب وقت ممكن بعد التحاقه بال�سجن
1-2 جمع معلومات عن م�ستوى املهارات لدى نزلء ال�سجن، مع احل�سول على تفا�سيل اأخرى من خلل ال�ستق�ساءات

2-1 ح�ساب الن�سبة املئوية جلميع ال�سجناء امل�ساركني يف اأن�سطة التعليم والعمل والتدريب، مبن فيهم:
2-2 املحتجزون احتياطيًّا

2-3 ال�سجينات
2-4 ال�سجناء ال�سباب )25-18 عامًا(

2-5 ال�سجناء املحتجزون يف مرافق ذات م�ستوى اأمني عاٍل ومتو�سط ومنخف�س
غني/غري املتفرغني( 2-6 عدد الأماكن املتاحة )لل�سجناء املَُتفرِّ

3-1 ات�سام العمليات التي جترى باأنها معقولة و�سفافة
3-2 مراعاة ما يف�سله ال�سجناء قدر الإمكان

4-1 تخ�سي�س حيز واٍف للأن�سطة
4-2 تخ�سي�س عدد كاٍف من املوظفني لأن�سطة التعليم والتوجيه والإ�سراف

4-3 ال�ستعانة بال�سجناء
4-4 ال�ستعانة باملتطوعني

4-5 تخ�سي�س موارد تعليمية وافية
4-6 توفري فر�س للتعلُّم عن بعد

4-7 توفري فر�س ملمار�سة اأن�سطة خارج ال�سجن
4-8 توفري خدمات ال�سلمة وال�سيانة للمعدات والأدوات

4-9 عقد اتفاقات وا�سحة مع املنظمات امل�سوؤولة
4-10 �سمان ا�ستدامة التمويل

5-1 نوع التعليم )ابتدائي وثانوي وجامعي(، مبا يف ذلك عدد الأماكن
5-2 نوع التدريب املهني )املهارات(، مبا يف ذلك عدد الأماكن

5-3 اعتماد وترخي�س الدورات
5-4 جودة التعليم والتوجيه

5-5 نوع العمل، مبا يف ذلك عدد الأماكن

6-1 اإجراء تقييم لفر�س العمل الواعدة يف املجتمع املحلي
6-2 تواتر عمليات ا�ستعرا�س فر�س العمل املتاحة يف ال�سوق

6-3 تكييف برامج التدريب/العمل املهني بحيث تتلءم مع تقييم فر�س العمل املتاحة يف ال�سوق

7-1 حتديد م�ستوى الأجور
7-2 حتديد ظروف العمل

7-3 اإجراء عمليات ر�سد وتفتي�س داخلية
7-4 اإجراء عمليات ر�سد وتفتي�س خارجية

7-5 اإ�سراك ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة ومراعاتهم على نحو واٍف
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 �لقائمة �ملرجعية 3:  و�ضع ��ضرت�تيجية ب�ضاأن بر�مج �إعادة �لتاأهيل
 يف �ل�ضجون

1-1 اإجراء م�ساورات مع الإدارات والوكالت احلكومية ذات ال�سلة علوة على اجلهات التالية:
1-2 منظمات املجتمع املدين

1-3 القطاع اخلا�س
1-4 اجلهات املانحة

1-5 ال�سجناء
1-6 املنظمات املعنية الأخرى، مبا فيها املنظمات التي ت�ستطيع م�ساعدة ال�سجناء عند الإفراج عنهم

2-1 اإجراء م�سح بيئي للتعليم ي�سمل اأبعاده ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والتكنولوجية
2-2 اإجراء م�سح بيئي للتدريب املهني والعمل

ل بها ال�سجُن فيما يخ�س برامَج اإعادة  2-3  قيام اأ�سحاب امل�سلحة باإجراء حتليل خارجي ب�ساأن املنظمات التي )قد( يتَّ�سِ
التاأهيل

2-4 ت�سنيف فئات اأ�سحاب امل�سلحة ح�سب تاأثريهم واأهميتهم
2-5 اإجراء حتليل تنظيمي داخلي لبنية نظام ال�سجن التحتية

2-6 اإجراء حتليل تنظيمي داخلي ملوارد نظام ال�سجن الب�سرية
2-7 اإجراء حتليل تنظيمي داخلي لإدارة نظام ال�سجن

2-8 اإجراء تقدير واقعي مَلواطن قوة نظام ال�سجن
2-9 اإجراء تقييم نزيه ملواطن �سعف نظام ال�سجن

2-10 بيان فر�س التح�سني الواقعية
2-11 حتديد الأخطار والتهديدات التي  يتعر�س لها نظام ال�سجن

د دوَر ال�سجن واأهداَفه ونهَجه 3-1 اإ�سدار بياِن مهمٍة يحدِّ
3-2 تكوين روؤية طويلة الأجل لنظام ال�سجن

ذ يف ال�سجن، جنبًا اإىل جنب مع اأولويات اأخرى مثل الأمن وال�سلمة 3-3 اإعطاء الأولوية لو�سع اأن�سطة اإعادة تاأهيل ُتنفَّ
3-4  اإيلء الهتمام لعموم نزلء ال�سجن ولفئات خا�سة من ال�سجناء، مبن فيهم الن�ساء وال�سباب البالغون وال�سجناء املتقدمون 

يف ال�سن وال�سجناء ذوو الإعاقات، اإلخ
3-5  اإيلء الهتمام جلميع ال�سجون، مبا فيها ال�سجون ذات امل�ستوى الأمني العايل واملتو�سط واملنخف�س، وال�سجون املفتوحة، 

علوة على مرافق الحتجاز على ذمة التحقيق
3-6  و�سع ا�سرتاتيجية تت�سمن دعم ال�سجناء والإ�سراف عليهم بعد اإطلق �سراحهم، بالتعاون مع مقدمي خدمات الدعم 

اللحق لإطلق ال�سراح، ح�سب القت�ساء

4-1 اإقامة �سلت وا�سحة بني الأن�سطة والنواجت )اإطار منطقي(
4-2 اإر�ساء نظرية تغيري َتعَتمد على الأدلة وَت�سَتند اإليها ال�سرتاتيجيُة

4-3 و�سع موؤ�سرات "ذكية" "�سمارت"، تت�سم باأنها موثوقة و�ساحلة لل�ستخدام، من اأجل قيا�س التقدم املحرز
4-4 حتديد اأغرا�س قابلة للتحقيق/واقعية

4-5 موافقة امل�سوؤولني عن التنفيذ على هذه الأغرا�س
4-6 و�سع جدول زمني لإجناز الأغرا�س املحددة

4-7 اإر�ساء خطة ر�سد )انظر القائمة املرجعية 5(
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 �لقائمة �ملرجعية 4:  تنفيذ بر�مج �إعادة �لتاأهيل 
يف �ل�ضجون

1-1  اإ�سناد م�سوؤوليات وا�سحة ب�ساأن اإعادة التاأهيل يف ال�سجن، �سواء اإىل كيان تنظيمي داخل نظام ال�سجن اأو اإىل هيئة �سريكة
1-2 توخي الو�سوح يف حتديد امل�سوؤوليات املتعلقة بالإدارة ال�سرتاتيجية وعمليات التطوير والت�سغيل اليومي

2-1 توزيع الأدوار وامل�سوؤوليات توزيعًا وا�سحًا بني مديري ال�سجون واملقر الرئي�سي
2-2  توخي الو�سوح يف اإ�سناد م�سوؤوليات اإدارة العقود املربمة مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب املهني، وكذلك مع املنظمات/

ال�سركات التي توفر فر�س العمل

3-1 و�سع خطط عمل لكل ن�ساط مع بيان تكاليفها التف�سيلية

4-1 اإجراء تقييمات مالية لكل برنامج، على نحو ي�سمل ما يلي:
4-2 التكاليف الراأ�سمالية اللزمة

4-3 التقديرات الواقعية لعوائد الدخل
4-4 خطة تكفل ال�ستدامة

ا�سرتاتيجية جمع التربعات
5-1 و�سع خطة جتارية ب�ساأن الأموال الداخلية

لة ُتتَّبع حيال الأموال اخلارجية )اجلهات املانحة الدولية( طة ومف�سَّ 5-2 و�سع نهوج خمطَّ

6-1 اإعداد عقود اأو مذكرات تفاهم، يف حالة ال�ستعانة ب�سركاء، تت�سمن ما يلي:
6-2 حتديد م�سوؤوليات املوؤ�س�سة امل�سيفة وال�سريك

6-3 اتخاذ ترتيبات مالية
6-4 امل�ساءلة وامل�سوؤوليات

6-5 و�سع ترتيبات احلوكمة )كتحديد جمال�س ال�سراكة مثًل(

7-1 �سرد وت�سنيف املخاطر الرئي�سية من حيث احتمالتها وتاأثريها
7-2 اتخاذ تدابري تكفل التخفيف من حدة اأبرز املخاطر

7-3 و�سع خطط طوارئ يف حالة ظهور م�ساكل

8-1 حتديد املخاَطبني الرئي�سيني )موظفي ال�سجن، اجلهات احلكومية املعنية، عامة اجلمهور، اجلهات املانحة، اإلخ.(
8-2 توجيه ر�سائل رئي�سية اإيجابية وت�سويغية

8-3 بحث اإطلق حملت دعائية

9-1 اأداء مهمِة اإ�سراٍف تت�سمن عمليات مراقبة اإدارية داخلية �سرورية )عمليات تفتي�س داخلية(
9-2 اأداء مهمِة اإ�سراٍف تت�سمن قيام هيئة م�ستقلة باإجراء فحو�سات )عمليات تفتي�س خارجية(

9-3 اأداء مهمِة اإ�سراٍف تغطي الأبعاد التقنية والأبعاد املتعلقة بحقوق الإن�سان )انظر القائمة املرجعية 5(

10-1 و�سع اإجراءات تغطي ما يلي:
10-2 اختياَر وتوزيع ال�سجناء

10-3 حركَة ال�سجناء يف اجتاه الذهاب اإىل اأماكن الأن�سطة والعودة منها
10-4 عملياِت تفتي�ٍس واحتياطاِت �سلمٍة اأخرى ُتتخذ اأثناء تنفيذ برامج اإعادة التاأهيل

10-5 ت�سجيَل ح�سوِر ال�سجناء وم�ساركِتهم
10-6 متطلبات ال�سحة وال�سلمة والتاأمني

10-7 مكافاأة ال�سجناء على العمل الذي يوؤدونه
10-8 تخفي�س مدة عقوبة ال�سجناء، ح�سب القت�ساء

10-9 اعتماد الإجنازات
10-10 الت�سدي للحوادث
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 �لقائمة �ملرجعية 5:  �لر�ضد �ملتو��ضل لرب�مج �إعادة �لتاأهيل 
يف �ل�ضجون

1-1 ح�سر عدد ال�سجناء امل�ساركني يف برامج اإعادة التاأهيل
1-2 التاأكد من اأنَّ الأن�سطة تنفذ على النحو املخطط له )مثًل عدد حالت الإلغاء(

1-3 التاأكد من م�ساركة املوظفني على النحو املخطط له

2-1 منح �سهادات اإمتام التدريب النظري/املهني، وال�سماح باجتياز المتحانات جمانا
2-2 اإنتاجية العمل

2-3 بلوغ الأهداف )حمو الأمية مثًل(
2-4 اآراء ال�سجناء ب�ساأن الأن�سطة

3-1 توافر املوارد ال�سرورية )املواد واملعدات والأحياز(
3-2 حتقيق الإيرادات امل�ستهدفة

3-3 تلقي طلبات بالقدر امل�ستهدف

4-1 تقيُّد ال�سركاء بالعقود/مذكرات التفاهم
4-2 املخاوف املتعلقة بال�سحة وال�سلمة

4-3 �سداد اأجور ال�سجناء وفقًا للوائح/ال�سيا�سات املو�سوعة
4-4 تخفي�س مدة العقوبات، ح�سب النطباق

4-5 امل�ساكل املتعلقة بالن�سباط
4-6 احلوادث

4-7 احلادثات الأمنية
4-8 تاأثري برامج اإعادة التاأهيل على عموم اإدارة ال�سجن

5-1 ال�سكاوى
5-2 ظروف التعلُّم/العمل

5-3 اختيار وتوزيع ال�سجناء على الأن�سطة
5-4 خماطر الف�ساد وتنفيذ تدابري ترمي اإىل مكافحة الف�ساد

6-1 املخططات الرائدة
6-2 اإجراء تقييم )م�ستقل(
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