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تضمَّنها على اإلعراب عن أيِّ رأي كان يوال طريقة عرض املادة اليت  ا املنشورال تنطوي التسميات املستخَدمة يف هذ
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 ،أن يعرب عن تقديره للمدخالت القيِّمة اليت قدمها املشاركون التالون يف اجتماع فريق اخلرباء أيضًا يود املكتبو
اهد حبثية ذات العاملون يف كيانات األمم املتحدة األخرى أو يف منظمات دولية أو غري حكومية أخرى أو يف مع

املسامهون بصفتهم الشخصية كخرباء مستقلني: كومسا غوتيتا (مبادرة حتسني معايري السجون، إثيوبيا)، صلة، أو 
بيري سيمونو -مرياندا مريكفيالدزي (املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي)، روسيندا سيلفا (منظمة العمل الدولية)، جان

(اليونسكو)، رئيس شعبة البحوث التطبيقية املتعلقة بالتعليم يف السجون)،  لم والثقافة(منظمة األمم املتحدة للتربية والع
  بتر بومساكوف (مؤسسة فولنو ديلو، االحتاد الروسي)، السيد يسكايل ساالماتوف (كازاخستان). 

أوجو أغوموه،  اء:شارك الزمالء التالون العاملون يف املكتب يف املناقشات اليت دارت أثناء اجتماع فريق اخلربكما 
  نويل رودريغز.-ثمان ديالو، ماريابريا بارزانو، ع

يف إطار الكتيِّب الدعم الذي قدمته من أجل إعداد هذا حلكومة قطر على ويود املكتب كذلك أن يعرب عن امتنانه 
  .، اخلاص باملكتب"لعاملي لتنفيذ إعالن الدوحةاربنامج ال"
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  مةمقد  -١
 اخللفية  ١-١

  

    
وإمنا ينبغي أن  ،يقتصر احلبس على حرمان الشخص من حريته فقط ينص القانون الدويل على وجوب أالَّ  -١

دماج يف املجتمع يت ميكن أن تساعدهم على إعادة االنالفرص أمام السجناء الكتساب املعارف واملهارات ال ُيفِسح
السجن ال يستطيع، يف حد ذاته، أن يتعامل مع املسائل  نَّ . ومبا أمعاودة اإلجرام درءبعد إطالق سراحهم بغرض 

قوق املدنية والسياسية ينص على ما يلي "جيب العهد الدويل اخلاص باحل جتمع فإنَّ املتعلقة بإعادة إدماج السجناء يف امل
 )١(."أن يراعي نظام السجون معاملَة املسجونني معاملًة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي

الفرصة أمام  ينبغي كذلك إفساحهذه املعاملة ينبغي أن تتوفر جلميع املسجونني املحكوم عليهم فإنه  نَّ ويف حني أ
جزءًا كبريًا من السجناء  ن كثرية يشمل املحتجزون احتياطيًّامارسة أنشطة هادفة. ففي بلدامل املحتجزين احتياطيًّا

 لكنهم مستبَعدون من أنشطة إعادة التأهيل. 

ديال) هي أهم جمموعة معايري قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مان إنَّ  -٢
املبادَئ واملمارساِت املقبولَة عمومًا باعتبارها مبادَئ وممارساٍت جيدًة يف جمال معاملة السجناء  ... "ُتبيِّن منفردةدولية 

، ١٩٥٧ويف أعقاب عملية استعراضية حكومية دولية مستفيضة للنسخة األصلية، املعتمدة يف عام  )٢(.وإدارة السجون"
 خمططًامما شكَّل حبقٍّ ، نسخَة القواعِد املنقحَة ٢٠١٥دت اجلمعيُة العامة لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب اعَتم
 نَّ جبالء شديد أ ، يف مبادئها األساسية،وتبيِّن هذه القواعدُ  بشأن إدارة السجون يف القرن احلادي والعشرين. ثًاحمدَّ

العيش معتمدين على أنفسهم يف ظل احترام ، على حنو يعزز رغبة السجناء يف توفَري برامج إعادة تأهيل داخل السجون
ومها الغاية اليت  ،بعد إطالق سراحهم، أمٌر أساسي للحد من معدالت معاودة اإلجرام وحتسني أمان الناس القانون

 تنشدها يف هناية املطاف أيُّ عقوبة حبٍس.

ملبدَأ اجلوهري. فمثًال َوجدت دراسٌة واسعة النطاق أجريت يف هذا ا موهناك دراساٌت وشواهُد جتريبيٌة تدع  -٣
احتماالت عودة السجناء الذين حصلوا على تعليم عام وتدريب مهين إىل  نَّ الواليات املتحدة األمريكية مؤخرًا أ

أنَّ و ،همأقراهنم الذين مل حيصلوا على هذه الفرص أثناء فترة حبسمقارنة ببكثري  السجن بعد إطالق سراحهم أقلُّ 
الوارد أدناه). كما أفاد مقرُِّر األمم اإلطار ؤالء األقران (انظر مقارنة هببكثري  عثورهم على عمل أكربُ  احتماالتِ 

احتماالت  تقليصالتعلُّم يف السجن ُيعترب بوجه عام ذا تأثري إجيايب من حيث بأنَّ املتحدة اخلاص املعين باحلق يف التعليم 
________________  

 .١٠من املادة  ٣ )، الفقرة٢١-ألف (د ٢٢٠٠مة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قرار اجلمعية العا  )١(
)، املشار إليها فيما بعد ٢٠١٥( A/RES/70/175د األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال)، عقوا  )٢(

 .١باسم "قواعد نيلسون مانديال"، املالحظة التمهيدية 

 (قواعد نيلسون مانديال) سجناءقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  ٤القاعدة 
جتمع من اجلرمية واحلد إىل محاية املترمي عقوبة احلبس وغريها من تدابري حرمان األشخاص من حريتهم بصفة أساسية   -١

لوصول، حىت أقصى قدر لمن حاالت معاودة اإلجرام. وال سبيل إىل حتقيق هذين الغرضني إال إذا اسُتخدمت فترُة احلبس 
ن العيش معتمدين على مستطاع، إىل ضمان إعادة إدماج هؤالء األشخاص يف املجتمع بعد إطالق سراحهم، حبيث يتمكنون م

  ظل احترام القانون.أنفسهم يف
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وقد أوصى، على حنو أكثر حتديدًا، باختاذ  احتماالت إعادة التأهيل والعثور على عمل. ةوزيادمعاودة اإلجرام 
 هذهترتيبات تكفل وضع برامج تعليمية شاملة ترمي إىل تنمية القدرات الكاملة لكل سجني: "وينبغي أن هتدف 

 واحترام الذات اإلدماجإعادة  ة، وأن حتسن آفاقالسلبي السجن أن تقلل إىل أدىن حد آثارإىل  كذلك الربامج
  )٣(."ومعنويات السجني

  

 
لعدد قليل من إالَّ ، يف العديد من نظم السجون، ال َتسنح فرصُة التعلم أو العمل ،وعلى الرغم مما سبق  -٤

. فحىت يف الكثري من البلدان ذات مستوى الدخل املرتفع تكاِفح نظُم السجون من أجل توفري فرص التعليم السجناء
املهين والعمل مبعدالت تقتضيها الضرورة حىت تعود بالنفع على عموم نزالء السجن. فعلى سبيل املثال  والتدريب

رأى استعراٌض للتعليم يف أوروبا أنه بينما توجد نسبة كبرية من األفراد ذوي املهارات املحدودة من بني جمموع نزالء 
أقل من ُربع السجناء يشاركون يف أنشطة  ، فإنَّ سجني ٠٠٠ ٦٤٠السجون يف االحتاد األورويب، البالغ عددهم 
 كثريًا ما تكون نسبةُ ف ،يف البلدان ذات مستوى الدخل األقلأمَّا  )٤(.تعليمية وتدريبية يف معظم دول االحتاد األورويب

 من ذلك مبقدار كبري.  السجناء املشاركني يف أنشطة بناءة أقلَّ 
________________  

،"حق األشخاص املحتجزين يف التعليم"، الفقرة A/HRC/11/8 (2009) التعليم، فرينور مونوز، تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف  )٣(
 (ب). ٩١

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

authored for the European Commission.  

اودة اإلجرام وإىل حتسني آفاق الواليات املتحدة: التعليم والتدريب املهين يف السجون يؤديان إىل تقليص احتماالت مع
  احلصول على فرصة عمل.

على اسة شاملة ُأجريت (الواليات املتحدة) النتائَج اليت خلصت إليها أضخُم در RANDأعلنت مؤسسُة  ٢٠١٣يف آب/أغسطس 
  حدة.اإلطالق، بتكليف من وزارة العدل األمريكية، للربامج التعليمية اإلصالحية يف الواليات املت

ص احتماالت معاودة اإلجرام وأكد التحليل وجوَد ارتباط واضح بني توفري برامج تعليمية وتدريب مهين يف السجون وبني تقلي
ة فعالة التكلفة إذا روعيت الربامج التعليمية اإلصالحي نَّ ة إىل أوحتسني آفاق احلصول على فرصة عمل. كما انتهت الدراس

  اسُة ما يلي:التكاليف املباشرة لتوفري التعليم وتكاليف إعادة احلبس. وعلى وجه أكثر حتديدًا َوجدت الدر
ئة عن احتماالت يف املا ٤٣ة أن احتماالت عودة السجناء الذين شاركوا يف برامج تعليمية إصالحية إىل السجن تقل بنسب  

  عودة الذين مل يشاركوا يف تلك الربامج إىل السجن؛
يف  ١٣عمل تزيد بنسبة  وأن احتماالت عثور السجناء الذين شاركوا يف برامج تعليمية أكادميية أو مهنية على فرص  
  أقراهنم الذين مل يشاركوا يف مثل هذه الربامج؛  ها فيما خيصاملائة عن

ق سراحهم تزيد بنسبة جناء الذين شاركوا يف أنشطة تدريبية مهنية على فرص عمل بعد إطالوأن احتماالت عثور الس  
  أقراهنم الذين مل يشاركوا يف مثل هذه األنشطة؛ ها فيما خيصيف املائة عن ٢٨

يف لكل سجني، وأن تكال دوالرًا ٧٥٠ ١دوالر و ٤٠٠ ١وأن التكاليف املباشرة لتوفري التعليم تقدر مبا يتراوح بني   
 عن تكاليف إعادة دوالر لكل سجني ٧٠٠ ٩دوالر و ٧٠٠ ٨إعادة حبس احلاصلني على تعليم إصالحي تقل مبا يتراوح بني 

  حبس غري احلاصلني على مثل هذا التعليم.
 RAND Corporation (2013): Evaluating the Effectiveness of Correctional Education – A Meta-Analysis of Programsاملصدر: 

that Provide Education to Incarcerated Adults. 
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مهية برامج إعادة تأهيل السجناء يف شىت أحناء العامل. وعندما اجتمع، يف الدوحة هناك اعترافًا متزايدًا بأأنَّ إالَّ   -٥
، ممثلو الدول األعضاء ومتخذو القرارات واخلرباء دارت مناقشاٌت ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢بقطر يف الفترة من 

انبثق عن هذا املؤمتر، التأكيَد  بشأن أهم أولويات العمل خالل السنوات اخلمس املقبلة. وأعاد إعالن الدوحة، الذي
وإعادة  الطبيةكِّز على التعليم والعمل والرعاية ذ وتعزيز سياسات بشأن السجناء ُترعلى التزام الدول األعضاء بتنفي

 )٥(ومنع معاودة اإلجرام. يف املجتمعالتأهيل وإعادة اإلدماج 

اعتباره احلارس األمني على تطبيق قواعد نيلسون مانديال، رات واجلرمية، بونشر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  -٦
كتيِّبًا  ٢٠١٢يف عام  شر املكتبُ ومن بني هذه الوثائق نَ  )٦(عددًا من الوثائق اإلرشادية يف جمال إدارة السجون وإصالحها.

 Introductory Handbook on the Prevention of(بشأن منع معاودة اإلجرام وإعادة اإلدماج االجتماعي للمجرمني متهيديًّا 

Recidivism and the Social Reintegration of  Offenders( يسهب يف طرح ممارسات وبرامج واعدة ترمي إىل احلد من ،
االجتماعي اليت تواجه مجيع املجرمني، خاصة  االندماجمعدالت معاودة اإلجرام عن طريق التصدي لتحديات إعادة 

عن طريق اقتراح خطوات  الكتيِّبسابقني منهم. وتسعى هذه الوثيقة الراهنة إىل التوسع يف ذلك املحبوسني احلاليني أو ال
 هلا تطبيق أو تعزيز برامج واعدة.ميكن من خال واعتبارات عملية على إدارات السجون الوطنية

 
  ملاذا التعليم والتدريب املهين والعمل؟  ٢-١

  
برامج تشمل برامج العالج الطيب والنفسي وة متنوعة من األنشطة، إعادة التأهيل تغطي طائف نَّ يف حني أ  -٧

أال وهي  ،تركيز خارطة الطريق هذه َينصبُّ على املجاالت الرئيسية الثالثة والربامج اإلدراكية السلوكية، فإنَّ  التوجيه
 ،طة يف تلك املجاالتالتعليم والتدريب املهين والعمل يف السجون. وهناك عدة أسباب تدعو إىل توسيع نطاق األنش

ليس من أقلها أنَّ التعليم والعمل مها ممارسٌة حلقوق اإلنسان األساسية اليت ينبغي أن يتمتع هبا أيضًا األشخاُص 
تعليم القراءة والكتابة واحلساب، هو املحرومون من حريتهم بغض النظر عن القيود املقترنة باحلبس. فالتعليم، خاصة 

ملهين والعمل مجيُع التغريات والتطورات الشخصية تقريبًا. ومن ناحية أخرى ميثل التدريب ا األساس الذي تعتمد عليه
________________  

الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدي للتحديات "إعالن   )٥(
 (ي). ٥االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور"، الفقرة 

السجون؛ ودليل إدارة ملف السجناء؛ ودليل عن السجناء ذوي  كتيِّب لقيادات: هنابيا تشمل تلك الوثائُق أدلَة املكتِب التايل  )٦(
املرأة والسجن؛ ودليل بشأن االستراتيجيات الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف السجون؛ عن  كتيِّباالحتياجات اخلاصة؛ و

املتطرِّفني العنيفني والوقاية من السجناء  بشأن إدارة شؤونكتيِّب السجناء الشديدي اخلطورة؛ وكتيِّب بشأن التعامل مع و
االمتثال لقواعد مدى تقييم "السجون. ويف اآلونة األخرية َأعدَّ املكتُب أيضًا املنشور املعنون التشدُّد املفضي إىل العنف يف 

 .الداخلية" نيلسون مانديال: قائمة مرجعية آلليات التفتيش

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال
  ٤القاعدة 

ل، فضالً عن األشكال األخرى (...) ينبغي إلدارات السجون والسلطات املختصة أن توفر التعليم والتدريب املهين والعم  -٢
والروحي واالجتماعي والصحي  املساعدة املناسبة واملتاحة، مبا يف ذلك أشكال املساعدة ذات الطابع اإلصالحي واألخالقيمن 

  لة الفردية للسجناء.والرياضي. وينبغي تقدمي مجيع هذه الربامج واألنشطة واخلدمات مبا يتماشى مع مقتضيات املعام
  

  ٥القاعدة 
ة احلرة، وهي فوارق من ىل أن يقلص إىل أدىن حد من الفوارق بني حياة السجن واحلياينبغي لنظام السجون السعي إ  -١

 شأهنا أن هتبط حبس املسؤولية لدى السجناء أو باالحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
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تكفل إشراَك أعداد ضخمة من السجناء يف أنشطة بناءة على حنو يعزِّز فرَصهم يف العثور على  مباشرًة جدًّا وسيلةً 
االستثمار يف  نَّ خل املجتمع. ويف حني أوظيفة عند إطالق سراحهم ومن مث قدرَتهم على إعادة االندماج بنجاح دا

لتمكَن من إحراز من املفترض ا من أجل تنفيذ تلك األنشطة فإنَّ  ية وموظفي السجون قد يكون ضروريًّاالبىن التحت
يف مجيع تلك املجاالت الثالثة يف البلدان ذات املوارد املتفاوتة املستوى ومن حتقيق تأثري إجيايب  حتسن سريع نسبيًّا

  .السجناء املفرَج عنهم داخل جدران السجون أو فيما خيص خيص السجناَء املحتَجزين  فيما ءسوا
  

  السجون داخلأنواع برامج إعادة التأهيل 

  

  

  

  
  
  
  
  
إلعادة التأهيل ينطوي على ما هو أكثر من هذه  أيَّ نظام سجون شامل وصاحل حقًّا ومن البديهي أنَّ   -٨

حيث من غري املرجح أن ينجح بدوهنا حىت  ،ت يرى البعض أهنا جوهرية بقدر أكرباملكونات الثالثة. فهناك مقتضيا
الئقة، والوفاء تلبية احتياجات السجناء األساسية، وتوفري أوضاع معيشية  ، وهيالتأهيل ابتكارًا إعادة أكثر برامج

ني ملسؤوليتهم. ومن املهم باحتياجات الرعاية الصحية، وإرساء عالقات بناءة بني موظفي السجن والسجناء اخلاضع
انعدام بأنَّ علمًا  ،بالقدر نفسه وضع ترتيبات تكفل توفري الدعم واإلشراف يف املرحلة اليت تلي إطالَق سراح السجناء

السجناء نَّ تلك اخلدمات قد يؤدي إىل أن تذهب هباًء اجلهوُد اليت بذهلا السجن يف تعليم السجناء وتدريبهم، نظرًا أل
"أساليبهم القدمية" يف السلوك اإلجرامي. وعلى الرغم من هذه التقييدات اليت تتسم هبا خارطة الطريق يعودون إىل 

ُيمثِّل، إن مل يكن كافيًا يف حد ذاته، نقطَة انطالق  - أال وهو التعليم والتدريب املهين والعمل - هذه يظل موضوعها
  ومتوافقًة يف الوقت ذاته مع املعايري والقواعد الدولية. حيويًة جلميع نظم السجون اليت تسعى إىل أن تكون فعالةً 

  السجون هناك أربعة أسباب رئيسية تسوِّغ االستثماَر يف التعليم والتدريب والعمل:منظور ُنُظم ومن   -٩
يساعدهم على  اب مهارات جديدة وخربات عملية أنمن شأن إفساح الفرصة أمام السجناء الكتس  •

ن على إجناز مهمتها واألمر الذي ُيِعني إدارَة السج ،مية عند مغادرهتم السجنَ االبتعاد عن جمال اجلر
كبريًا من البحوث اليت ُتبيِّن  هناك كمًّاأنَّ قد سبقت اإلشارة إىل املتمثلة يف تعزيز أمان الناس. والعامة 

أنَّ  ‘٢‘سية؛ ويعانون من اخنفاض مستوى تعليمهم ومهاراهتم األساالسجناء يف بلدان كثرية  نَّ أ ‘١‘
دة اإلجرام وتعزيز حتسني تلك املهارات ميكن أن يكون له تأثري إجيايب فيما خيص احلد من معدالت معاو

الرعاية 
الصحية البدنية

الرعاية الصحية 
الذهنية والدعم 

 النفسي

اخلربات 
عمللاملتعلقة با العالج من 

ان العقاقريإدم

التعليم والتدريب 
 املهين

 التصدي للسلوكيات 
 واملواقف
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برامج إعادة التأهيل أنَّ وهذا معناه  )٧(إعادة اإلدماج يف املجتمع واحتماالت احلصول على وظيفة.
 َتَبعيَّة السجناء السابقني.مستويات  داخل السجون تساعد على حتسني أمان املجتمعات املحلية وخفض

من شأن توفري أنشطة بناءة يف السجون أن يساعد على جعل احلياة داخل السجن أشبَه باحلياة خارجه.   •
 )١( ٥القاعدة ويشار أيضًا إىل ذلك باعتباره مبدأ "التطبيع" الذي تنص صراحًة على وجوب حتقيقه 

يف االضطالع بأنشطة تعليمية أو تدريبية  وقت كافٍ  ل قضاءُ ويشكِّ  )٨(."قواعد نيلسون مانديال"من 
مهنية أو أعمال إنتاجية ذات بال ما ُتطلق عليه قواعُد نيلسون مانديال عبارَة "الظروف املهنية 

فمن شأن  وهي الظروف اليت ينبغي إلدارة السجن أن تسعى إىل هتيئتها قدر املستطاع. )٩(،الطبيعية"
يساعد على تقليص خماطر إصابته  أنعيش حياة مفعمة بالنشاط داخل السجن متكني السجني من أن ي

باالكتئاب أو غريه من املشاكل الصحية العقلية أو خماطر احلد من قدرته على أن يعيش حياًة مستقلًة 
 (خماطر "إيداعه يف مؤسسة احتجازية" أو إكسابه شعورًا بالعجز). يعتمد فيها على نفسه

ى تعزيز النظام واألمان امج التعليم والتدريب املهين والعمل يف السجون أن يساعد علمن شأن توفري بر  •
أكرب). فالسجناء  واألمن يف مرافق السجون وأن ُيعِين السجوَن على إرساء بيئات إجيابية (بقدر
 ذا َيصحُّ بوجه خاصاملشاركون يف أنشطة بناءة أقلُّ عرضًة للشعور بالسخط وخلق املشاكل. ولعل ه

عليهم، مثل تقليص مدة  مبشاركة السجناء يف األنشطة املعروضة ومزايا مرتبطةٌ  إذا كانت هناك حوافُز
 حالة برامج العمل. وإعادة إعطاء مقابل مايل أمٌر الزم يفبأنَّ علمًا  ،العقوبة أو إعطاء مكافأة مالية

يل السجناء إىل العنف. من م أقلالتأهيل تعين قدرًا أكرب من السهولة يف إدارة شؤون السجناء وقدرًا 
الواقع يقول  نقيضان فإنَّ  األمن وإعادة التأهيل ُينظر إليهما يف بعض األحيان على أهنماأنَّ ويف حني 

 سيطرَة داخل السجن.برامج إعادة التأهيل اُملدارة على حنو جيد تعزِّز األماَن وُتحِكم ال نَّإ

نظام لرامج العمل وبلسجناء املشاركني يف لمالية وغريها  ميكن للعمل، بوجه خاص، أن يفرز مواردَ   •
ما  توىل بنفسها زراعةَ تالسجون. وهذه املوارد ميكن أن تكون موارَد مباشرًة، مثًال يف السجون اليت 

 أو ،لسجن وصيانتهتستهلكه من غذاء، أو من خالل العمل الذي قد يضطلع به السجناء بغية تنظيف ا
ُر جزء من األرباح داخل نظام مثًال عندما ُتباع نواتُج عمل السجناء وُيعاد استثماموارَد غَري مباشرٍة، 

 السجن.

السجون أن تستثمر يف برامج التعليم لُنُظم ينبغي  وتوضح املربراُت املشار إليها آنفًا األسباَب اليت من أجلها  -١٠
على السجناء املشاركني وحدهم وإمنا تعود أيضًا على هناك منافَع ال تقتصر أنَّ وهي ُتبيِّن والتدريب املهين والعمل. 

إدارات السجون واملجتمع األعرض. وميكن أن يكون الترويُج للمزايا والفوائد اليت جتلبها على هذا النحو إعادُة 
وسيلًة مفيدة يف توليد وإدامة إرادة سياسية تسعى إىل إصالح السجون عالوة على تعزيز دعم  التأهيل يف السجون

 ،وتفهمهم. وقد يعترض البعض على إعادة تأهيل السجناء باعتباره ليونًة مفرطة يف التعامل مع املجرمنيامة الناس ع
أنَّ إالَّ يف حني قد ينتقد البعض اآلخر برامج العمل، خاصة باعتبارها شكًال من أشكال االستعانة بعمالة رخيصة. 

________________  
 Justice Analytical Services/Scottish Government (2015): What Works toنظر لالطالع على استعراض ُأجري مؤخرًا، ا  )٧(

Reduce Reoffending: A summary of the Evidence.  
) من "قواعد نيلسون مانديال": "ينظَّم العمل وطرائقه يف السجن ١( ٩٩فيما خيص برامج العمل يف السجون، انظر أيضًا القاعدة   )٨(

 ه قدر اإلمكان من األعمال املماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف املهنية الطبيعية."على حنو يقترب ب
 ).١( ٩٩"قواعد نيلسون مانديال"، القاعدة   )٩(
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املفروضة على  ل العقوبةَ ه الذي يشكِّ من احلرية هو وحدُ  التجريد أنَّ فكرة لالتأييد  موقفَ  عادةً  الرأي الغالب يقف
  السجناء وأنه ينبغي للسجون أن تتيح فرَص إصالٍح حقيقيًة.

  
 هدف خارطة الطريق ونطاقها  ٣-١
هتا على وضع يتمثل هدف هذه الوثيقة يف طرح خارطة طريق عملية على إدارات السجون من أجل مساعد  -١١

داخل منشآهتا العقابية. ويوحي  (أكثر عددًا وتنوعًا) بشأن إعادة تأهيل السجناء مستدامة رفيعة اجلودةبرامج ومبادرات 
عملية الالزم اختاذها بغية املقصود من وراء هذه الوثيقة هو طرح سلسلة من اخلطوات البأنَّ مصطلح "خارطة الطريق" 

خيص برامج التعليم  اعد الدولية فيمااملعايري والقو يكفل استيفاَءأال وهي هنا إقامة نظام سجون  ،نةيَّالوصول إىل غاية مع
أمهية كل خطوة من أنَّ ن . وعلى الرغم م، أو يسري ُقدمًا على طريق استيفائهاوالتدريب املهين والعمل يف السجون

عرض اقتراحات تعود ي إىل الوثيقة ترمفإنَّ اخلطوات املطروحة يف هذه الوثيقة قد تتفاوت فيما بني الدول األعضاء 
  العامل. اطقبالنفع على جمموعة عريضة من نظم السجون وميكن تكييفها حبيث تصلح لالستعمال يف شىت من

لكل منها، وأيضًا من  نظم السجون ستختلف فيما بينها من حيث نقطة االنطالق الفعلية نَّ ومن البديهي أ  -١٢
جتمع. وقد تكون نظُم أهيل السجناء وإعادة إدماجهم يف املحيث مستوى املوارد املتاحة لالستثمار يف إعادة ت

نظم السجون اخلاضعة ملسؤولية بالسجون التابعُة لوزارات العدل أكثر استعدادًا لالستثمار يف إعادة التأهيل مقارنة 
وهناك  إعادة التأهيل. واختالف أمناط احلبس قد يفتح الباب أمام اختالف أولوياتوزارات الداخلية أو األمن. 

البلدان املنخفضة املوارد، أو اخلارجة  أنشطة إعادة التأهيل. ويف كثري من أيضًا يف التحديات اليت تواجه إرساءَ  َتباُيناتٌ 
تقدم يف أيِّ ى اإلطالق إلحراز وافية عل البىن التحتية والبشرية للسجون غريَ  ، قد تبدو مواردُ نزاعاتلتوها من أتون 
الناس اُملعاديُة عقبًة أمام تعزيز  بلدان األعلى دخًال فقد ُتشكِّل املطالُب األمنية أو مواقفُ يف الأمَّا هذا الصدد. 

ظ السجون عقبًة أمام ويف البلدان كافة، على اختالف أنواعها، ميكن أن يشكل اكتظااالضطالع بأنشطة بناءة. 
عقد فيها حلقاُت عمل أو فصوٌل ُتبداية بغرض أن املباين اليت ُصمِّمت يف النَّ وذلك سواء أل ،إعادة التأهيل الفعالة

اف على أنشطة يضطلع هبا كاٍف لإلشر املوظفني غريُ  عددَ نَّ يواء الرتالء، أو ألقد حتولت إىل أماكن إل دراسية
. هين والعمل يفوق املعروَض منهاالطلب الفعلي على األماكن املتعلقة بربامج التعليم والتدريب املنَّ السجناء، أو أل

ى حنو ال يتماشى مع املعايري عل األنشطة القائمة يف بعض السجون، خاصة برامج العمل، قد تكون منظمةً  وأخريًا فإنَّ 
  ها.مما يقتضي إصالحَ  ،والقواعد الدولية

كتظاظ السجون ال ميكن أن يتمثل يف بناء سجون جديدة دون أن يقترن بناؤها باالستثمار اوَحلُّ مشكلة   -١٣
اء قدرات يف بعض األوضاع "ميكن أن يكون بن أنَّهإالَّ  ت املذكورة وبإصالح واسع النطاق للعدالة اجلنائية.يف املجاال

الستبدال البنية التحتية اهلرمة وتوفري مساحة كافية ومستويات معيشية مناسبة، مبا يتماشى  استيعابية جديدة ضروريًّا
من أجل ختطيط وتصميم وتشييد مرافق سجون  بتأنٍّ ٌة مدروسة فرص نحتوإذا سَ  )١٠(مع القانون الوطين والدويل".

قدر كاٍف من احليز املادي والبىن التحتية واملعدات بغية تقدمي  السجون وجوَد جديدة فينبغي أن تكفل إداراتُ 
مباٍن  التحدي يتمثل يف معظم األحيان يف تعزيز نظام السجن داخلأنَّ إالَّ  )١١(خدمات إعادة تأهيل رفيعة اجلودة.

________________  
): دليل بشأن ٢٠١٤ألمحر (رات واجلرمية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب امكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ  )١٠(

 .٣٤ الصفحةيات الرامية إىل احلد من االكتظاظ يف السجون، االستراتيج
 Technical Guidance for Prison Planning. Technical and): ٢٠١٦انظر أيضًا مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع (  )١١(

operational considerations based on the Nelson Mandela Rules. 
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وهي أنشطة حتديثية ميكنها، إذا ُأحسن تنظيُمها،  ،حىت أصبحت يف حاجة إىل جتديد وترميم ها الزمنُ مكتظة جتاوزَ 
  )١٢(أن تزيد من فرص إعادة تأهيل السجناء.

  
 الطريق خارطةتنفيذ  القيود على  ٤-١
جناء البالغني. فهناك متطلبات على الس الفئة املستهدفةفيما خيص التركيز الرئيسي خلارطة الطريق ينصب   -١٤

تلبية ل ةعلى حدمما يعين وجوب إيالء اعتبار  ،من حريتهم (دون الثامنة عشرة) املجردينخاصة تنطبق على األطفال 
إالَّ  )١٤(لربامج التعليم واملعاملة الشخصية أمهيٌة أكرب. ويف مرافق احتجاز األحداث قد تكون )١٣(احتياجاهتم املحددة.

شباب املجرمني الذين جتاوزوا الثامنة عشرة من العمر والذين ينبغي إعطاؤهم األولوية ختص اللطريق هذه خارطة اأنَّ 
  فيما خيص التعليم والتدريب املهين.

، بأوسع معانيه، ال تتناوهلا هناك جوانَب تتعلق بالتعليم يف خارطة الطريق فإنَّ  الواردةوفيما خيص الربامج   -١٥
طة ثقافية وترفيهية. كما ال تتضمن ومنها مثًال التعليم الصحي والبدين والديين أو تنظيم أنش ،الً الوثيقُة تناوًال كام

شجيع على َهْجر جمال كيفية إعداد وتكييف وتنفيذ دورات متخصصة تسعى إىل التخارطُة الطريق إرشاداٍت بشأن 
برامج السلوك اإلجرامي"، خاصة ق عليه اسُم "بوسع ما يطلَ بأنَّ اإلجرام. وهناك اعتراٌف متناٍم لدى الدول األعضاء 
تغيري مواقف السجناء  يف كي اإلدراكي، أن تؤدي دورًا هامًّاالربامج اليت تستند إىل مبادئ علم النفس السلو

قد يكون  تنفيذهاأنَّ إالَّ  ترَبويةٌ  هذه الربامج هي، دون شك ومبعناها الفضفاض، برامُجأنَّ ويف حني وسلوكياهتم. 
  ملطروحة هنا.ويتطلب قدرًا من العناية ُيخرجها من نطاق خارطة الطريق ا دًا ومكلِّفًا وشاقًّامعق
ه من دور إجيايب يف حتفيز تؤديَ  وال يعين إطالقًا إغفاُل هذه اجلوانب إنكاَر أمهية تلك الربامج وما ميكنها أن  -١٦

خارطة الطريق أنَّ ما يف األمر هو  غايةفياة داخل السجن. تعود على احل عريضةٍ  التعلُّم والتغيُّر وأن جتلَبه من منافَع
الدول األعضاء املهتمة  هتدف، من خالل أخذها منحًى أضيَق تركيزًا، إىل إعطاء إرشادات تفيد طائفًة عريضة من

السجون  ليت تستند إليها نظمومن مث إرساء األسس ا ،بتحسني فرص التعليم والتدريب املهين والعمل املتاحة للسجناء
  البناءة، خاصة حيثما يكون مستوى النشاط األساسي احلايل فيها منخفضًا. 

________________  
إىل احلد من االكتظاظ يف السجون؛ وهو  رات واجلرمية بشأن االستراتيجيات الراميةتحدة املعين باملخدِّانظر دليل مكتب األمم امل  )١٢(

عادة تأهيلهم أو القضاء على تلك إ"إىل احلد من احتماالت مساعدة السجناء يف  االكتظاظ ميكن أن يؤديأنَّ الدليل الذي يرى 
 .١٣ الصفحةاالحتماالت"، 

)؛ و"قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ١٩٨٩( ٤٤/٢٥ية العامة عور، "اتفاقية حقوق الطفل"، قرار اجلمانظر، يف مجلة أم  )١٣(
)؛ و"قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين ١٩٨٥( ٤٠/٤٤إلدارة شؤون قضاء األحداث"، قرار اجلمعية العامة 

و"استراتيجيات األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على  )؛١٩٩٠( ٤٥/١١٣من حريتهم"، قرار اجلمعية العامة 
 ).٢٠١٤( ٦٩/١٩٤العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية"، قرار اجلمعية العامة 

ين يبلغون سنَّ الرشد بعض الدول األعضاء تطبق املمارسة اجليدة املتمثلة يف السماح لألحداث الذأنَّ جتدر أيضًا مالحظة   )١٤(
قضائهم عقوبَة احلبس يف أحد مرافق احتجاز األحداث بأن يستكملوا دراستهم فيه حىت بعد جتاوزهم سنَّ العشرين  أثناء
  سنوات. ببضع
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استخدامها خارطَة الطريق، عدَة مواضيع متقاطعة تنطبق على  ، عندبعني االعتبار األعضاء لدوُلا أن تأخذ ينبغي  -١٧

االحتياجات اخلاصة للسجينات ع احلاجةُ إىل تلبية كل الربامج لكن يتعذر تناوهلا بالتفصيل يف هذا املنشور. ومن هذه املواضي
األسباب وختتلف شيًا مع "قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)". امت

 وتشجَّع الدوُلخارطة طريق خاصة باملرأة.  وقد يكون هناك ما يستدعي وضَع ،إىل دخول السجنوالرجل اليت تدفع املرأة 
اجلنسانية فيما يتعلق بإعادة تأهيل النساء وإعادة إدماجهن يف املجتمع. وأثناء السعي  األعضاء على اتباع هنج يراعي اجلوانَب

إىل تعزيز برامج إعادة التأهيل يف السجون ينبغي لسلطات السجون أن تويل أيضًا االعتباَر الواجب حلماية وإعالء حقوق 
وأن تكفل للسجناء ذوي اإلعاقات واملشاكل الصحية، اجلسدية والعقلية على السواء،  ،الحتياجات اخلاصةالسجناء ذوي ا

  شيًا مع قواعد نيلسون مانديال.اتلك الربامج متب االلتحاققْدرًا متساويًا من إمكانية 
مع الوكاالت واملنظمات  أال وهو ما إلقامة وصون روابط متينة ،من هذه املواضيع املتقاطعة ومثة موضوع آخر  -١٨

 ،القائمة داخل املجتمع املحلي من أمهية بالنسبة لربامج إعادة التأهيل يف السجون. وينطوي هذا األمر على عنصرين
أوهلما الدور اهلام الذي ميكن للمنظمات القائمة داخل املجتمع املحلي أن تؤديه يف املساعدة على إعادة التأهيل داخل 

وقد  مهية استمرار القدرة على حصول السجني على خدمات إعادة تأهيله بعد إطالق سراحه.السجن، وثانيهما أ
منظماٌت واقعة خارج  لكثري من نظم السجون تتوىلغري أنه جيدر التأكيد على ما يلي: يف ا العنصُر األول بديهيًّايبدو 

، كليًّا أو لتعليم والتدريب املهين والعملالسجن تنتمي إىل القطاع اخلاص أو العام أو التطوعي توفَري معظم فرص ا
إذا أريد  ة من مقدمي اخلدمات أمرًا أساسيًّا. ومن هنا يكون إرساء وصون عالقات راسخة مع طائفة عريضجزئيًّا

  التأهيل أن تتاح باحلجم الضروري.خلدمات إعادة 
ناء يطَلق سراُحهم بعد حٍني طال أو َقُصر من السجالعظمى األغلبية أنَّ الثاين، فبما  العنصرَ فيما خيص أمَّا   -١٩

تقتضي فعاليُة برامج إعادة التأهيل يف السجون أن يكون بوسع السجناء أن حيصلوا باستمرار على فرص يوفرها هلم 
املجتمع املحلي وعلى الدعم و/أو اإلشراف الذي ميكنه تشجيع السجناء السابقني على مواصلة النأي بأنفسهم عن 

املراقبة إجراءات ، وور التأهيلدُ منها مثًال  ،الدعم الالحق ملرحلة إطالق السراح وهناك أمناط متنوعة من .عامل اإلجرام
أو اإلفراج املشروط، واإلرشاد "عرب البوابة". لكن التطرق إىل أوجه العناية الالحقة إلطالق السراح يتجاوز نطاق 

عند إعداد الربامج وحىت حتقق تلك الربامج مفعوًال أمثَل، أن أنه ينبغي لسلطات السجون، إالَّ خارطة الطريق هذه. 

  كوك)قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بان
  ٤٢القاعدة 

 مة لنوع اجلنس. ات املالئمتكَّن السجيناُت من االلتحاق بربنامج أنشطة متوازن وشامل يأخذ يف االعتبار االحتياج  -١

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  ٢ القاعدة
الحتياجات الفردية للسجناء، بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز يف املمارسة العملية، تأخذ إدارات السجون يف االعتبار ا  -٢

ناء ذوي االحتياجات اخلاصة. الالزم اختاذ تدابري حلماية وتعزيز حقوق السجوخصوصًا الفئات األضعف يف بيئات السجون. ومن 
  ينظر إىل تلك التدابري على أهنا تدابري تنطوي على متييز. وجيب أال
  ٢‐٥القاعدة 

عقلية ي اإلعاقات البدنية أو الهتيئ إدارات السجون مجيع الترتيبات التيسريية والتعديالت املعقولة لضمان معيشة السجناء ذو
 غريها من اإلعاقات يف السجن بشكل كامل وفعال على أساس من املساواة.  أو
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حترص على ضمان أن يتمكن السجناء املشاركون فيها من االنتفاع منها بعد إطالق سراحهم. وفيما خيص برامج 
ى األمر قد ال يقتصر على وضع ترتيبات عملية تساعد السجناء على العبور إىل املجتمع املحلي أو عل العمل فإنَّ 

إىل تقليل القيود املفروضة على فرص العمل املتاحة أمام أصحاب  الدعوةَ  وإمنا قد يشمل مرة أخرى العودة إىل أحضانه
  السوابق اجلنائية.

  
 هيكل خارطة الطريق  ٥-١
احلالة الراهنة تقييم السجن، عالوة على  نزالءحاجَة سلطات السجون إىل تقييم منط  ٢يتناول الفصل   -٢٠

ادة التأهيل يف السجن. وهو يطرح سلسلة من األسئلة اليت حتتاج إىل إجابة بغية حتديد نقطة االنطالق اليت ألنشطة إع
يقتصر ذلك التقييم على النظر إىل أوجه القصور والضعف اليت  تبدأ منها عمليات التطوير الالحقة. ومن املهم أالَّ 
عد ذلك إطارًا ب قترح الفصلُ وجه قوهتا وقدرهتا على التغيُّر. ويَ تشوب الترتيباِت الراهنَة، وإمنا أن ينظر أيضًا إىل أ

  املحتملة للسري ُقُدمًا بتلك املبادرات. ويناقش اهلياكلَ  ،يكفل وضَع وإرساَء وتنفيَذ مبادرات داخل السجن استراتيجيًّا
ات السجون إىل توسيع إىل املواضيع اخلاصة اليت يلزم حبثها عندما تعمد إدار ٥إىل  ٣وتتطرق الفصول من   -٢١

). وال تنتقص تغطيُة خارطة الطريق ٥) والعمل (الفصل ٤) والتدريب املهين (الفصل ٣نطاق برامج التعليم (الفصل 
اكتساب  اجلمع يف وقت واحد بني للفئات الثالث كل على حدة من إمكانية استحداث برامج تعطي السجناء فرصةَ 

 مجيع جوانبتتيح تناوَل  هذه التغطية املستقلةأنَّ إالَّ عملية.  خربٍةو ماديٍّ  دخلٍ  واحلصول علىمهارات جديدة 
تتعلق  مشتركةً  هناك بالتأكيد مواضيعَ أنَّ ملواضيع والتحديات اخلاصة املتعلقة بكل فئة من فئات الربامج. ويف حني ا

الفصول الثالثة من خارطة بإقامة شىت أنواع الربامج يف السجون، ومن مث وجود قدر من التداخل فيما بني تلك 
استيفاء املعايري الدولية يف جماالت التعليم والتدريب املهين والعمل يف السجون يثري مسائَل حمددة حتتاج  الطريق، فإنَّ 

  :ما يلي ٥إىل  ٣إىل تناول كل منها على حدة. وُيبيِّن كلُّ فصل من الفصول من 
لية املتعلقة بربامج إعادة التأهيل يف السجون، خاصة النصوص ذات الصلة يف املعايري والقواعد الدو  •

 يرد منها يف قواعد نيلسون مانديال ما

 املواضيع الرئيسية اليت يتعني النظر فيها عند ختطيط تلك الربامج و/أو استهالهلا و/أو تعزيزها  •

 تلك الربامج أن تتخذهاواألشكال التنظيمية املختلفة اليت ميكن ل ،أنواع الربامج املرجح أن تكون مالئمة  •

 العقبات اليت ميكن أن تعترض تنفيذ تلك الربامج وكيفية التغلب عليها  •
احلاجَة إىل املواظبة على رصد التقدم الذي حترزه املبادرات اجلديدة بعد إطالقها. وهذا أمر  ٦ويربز الفصل   -٢٢

دة التأهيل، مبا يف ذلك أساليب تذليل كل مشاكل عملية تشوب تنظيَم برامج إعاأيِّ هام من أجل ضمان استبانة 
من  برنامج يرقى إىل مستوى اآلمال املعقودة عليه، وليكن مثالً يِّ ومن أجل قياس ما إذا كان التأثري الفعلي أل ،منها

  املصانعإنتاجيِة نواتج التعلم أو مستوياتُ  مشاركة السجناء، مبا يف ذلك تعقيباهتم، ومن حيث حتقيُق حيث مستوياتُ 
  واحلقوِل التابعة للسجن.

ومالحظاٍت ختاميًة. كما يتضمن قائمةً مرجعية رئيسية توجز أهمَّ املراحل املذكورة  خالصة ٧ويقدم الفصل   -٢٣
تفيد إدارات السجون يف وضع خططها األولية املتعلقة  الرئيسية يف خارطة الطريق. ولعل هذه القائمة املرجعية

ض مع غريها من اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية بشأن الدعم املايل أو غري ويف التفاو ،باألنشطة اجلديدة
وتقدم القوائُم ويف التماس الدعم السياسي واجلماهريي لربامج إعادة التأهيل داخل السجون.  ،املايل، وبشأن التعاون

إسهابًا بشأن شىت املراحل املذكورة يف  ثرَ أك إضافيةً  معلوماتٍ  املرجعية األربع اليت تلي القائمَة املرجعية الرئيسية
   القائمة املرجعية الرئيسية.
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  تقييم احلالة الراهنة وختطيط عمليات التحسني  -٢
ديدة، صورًة شاملة سلطات السجن، قبل الشروع يف استحداث برامج إعادة تأهيل ج أن ُتكوِّنمن املهم   -٢٤

االت التعليم والتدريب راهنة املضطلع هبا داخل السجن يف جمعن منط نزالء السجن عالوة على طائفة األنشطة ال
على   بد من حتليل ما يقدَّم فعليًّاال وإمنا ،واألمر هنا ال يقتصر على جمرد النظر إىل ما يقتضيه القانون املهين والعمل.

معرفة مدى جودة  يضًاأأرض الواقع يف شىت منشآت السجون، على حنو يشمل ما يقدم للرجال والنساء. ومن املهم 
  األنشطة املضطلع هبا يف السجون.

بغية حتديد نقطة انطالق الرحلة حنو هلذه املسائل لذا تتألف أوىل مراحل خارطة الطريق من إجراء تقييم   -٢٥
فمثًال إذا كانت لدى نظام السجون أو مبعاونة خرباء خارجيني.  وهذا التقييم ميكن إجراؤه داخليًّاحتقيق التحسن. 

البديل فهو أن يكون مبقدور أمَّا الوزارة اليت يْتَبُعها شعبة حبوث وحتاليل فقد يكون بوسعها إجراء هذه الدراسة.  أو
إحدى اجلامعات أو معاهد البحوث اخلارجية أو املنظمات الدولية ذات الصلة تقدمي اخلربات التقنية الضرورية. ففي 

، يف إطار مشروع التعاون األمين يف بنما ٢٠٠٦امعة شيلي، يف عام بنما أجرى مركز دراسات األمن العام، التابع جل
رات واجلرمية ويتوىل متويَله االحتاُد األورويب، تشخيصًا لربامج الذي يتوىل تنفيَذه مكتُب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

تكون هناك جهات ماحنة  وقد )١٥(وذلك متهيدًا لتصميم منوذج جديد إلعادة اإلدماج االجتماعي. ،إعادة التأهيل
  دولية مستعدًة لتمويل مثل هذا التحليل لالحتياجات.

من املرجح احلصول على أفضل النتائج من خالل  كانت اجلهة اليت تتوىل تنظيَم التقييِم ومتويَله فإنَّ  لكن أيًّا  -٢٦
يف التقييم حبيث يتسىن إجراء مقارنات دعوة اخلرباء الوطنيني يف جماالت التعليم والتدريب املهين والعمل إىل املشاركة 

بني ما يقدَّم يف السجون وما هو متاح يف املجتمع املحلي. فاملعايري الدولية ُتفضِّل بشدة أن تأيت أنواُع ونوعية أنشطة 
  )١٦(التعليم والتدريب املهين والعمل املضطلع هبا داخل السجون انعكاسًا ملا هو متاح ومماَرس داخل املجتمع املحلي.

النوعية. وينبغي له أن يسعى  حبث أو تقييم أساسي أن جيمع ما بني املعلومات الكمية واملعلوماتيِّ وينبغي أل  -٢٧
فوائده املالية. وينبغي هلذه وقدر اإلمكان إىل حتليل ما يقدَّم يف السجون، عالوة على نتائجه مبا يف ذلك تكاليفه 

ني يف تسيري الربامج (مع ومن املشارك جناء احلاليني و/أو السابقنيالدراسة أيضًا أن حتصل على تعقيبات من الس
وخماوف املعلِّمني األساسيني  التسليم باألبعاد األخالقية اليت ينطوي عليها ذلك). ومن األمهية مبكان حتديد مواقف

وإذا  ًء على األنشطة.ثر زهاالني إىل إضفاء بريق أكوموظفي السجن عالوة على كبار املديرين الذين قد يكونون ميَّ 
  شاركت منظمات املجتمع املدين يف الربامج َوَجب الوقوُف على آرائها هي األخرى.

  
  ؟ما هي نقطة البداية  ١-٢
يكمن يف فهم ماهية األنشطة املضطلع هبا ونطاقها وحجمها  تقييم أساسييِّ موطن التركيز الرئيسي أل إنَّ   -٢٨

ا. وقد يساعد منوذٌج معياري على ضمان التمكن، على حنو متسق، من مجع وجودهتا وُفَرِص التوسع اليت تسمح هب
ومن املوارد اليت قد  معلومات شاملة عن كل سجن. وَيقترح املرفُق ألف املواضيَع اليت ُتدرج يف مثل هذا النموذج.

________________  
 ٢٥-٢٣مسامهة قدمها فرع املكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا،   )١٥(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير 
السجناء، يف حدود ) من "قواعد نيلسون مانديال" على ما يلي: "ُيجعل تعليم ٢( ١٠٤فيما خيص التعليم، مثًال، تنص القاعدة   )١٦(

الدراسة  ، متناسقًا مع نظام التعليم العام يف البلد، حبيث يكون يف مقدورهم، بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوااملستطاع عمليًّا
 دون عناء".
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رات واجلرمية، وقائمُتها ين باملخدِّ تفيد يف هذا الصدد "عدةُ تقييم نظم العدالة اجلنائية"، اخلاصة مبكتب األمم املتحدة املع
  املرجعية املتعلقة بتقييم االمتثال لقواعد نيلسون مانديال.

  

    
  النقاط العامة الالزم تقييمها

من املهم، فيما خيص مجيع فئات برامج إعادة التأهيل الثالث، أال وهي فئات التعليم والتدريب املهين والعمل،   -٢٩
  لستة التالية:األسئلة ا عنإجياد إجابات 

  
ما هي املعلومات املعروفة عما ميلكه السجناء من مهارات وتطلعات، وعن مستوى تعليمهم النمطي، وعن مدى امتالكهم   (أ)

  أيَّ مهارات مهنية، وعن مدى قدرهتم على اإلسهام يف التعلُّم والتدرُّب؟

اليت تدور األسئلة األساسية  هذه ابات عنيوَصى بشدة بإجراء حتليل ومسح لسجالت السجناء بغية احلصول على إج
هذا التحليل جوهري رغم أنه كثريًا ما ُيغَفل أو ُيهَمل عند التخطيط ملبادرات بأنَّ علمًا  ،حول "زبائن" إعادة التأهيل

للسجناء وإدارٍة شاملة مللفات السجناء قد يكون من  فرديةجديدة. ويف الدول األعضاء اليت لديها نظُم تقييماٍت 
  جلميع السجناء. املغفلة اهلويةالسهل احلصول على هذه املعلومات عن طريق جتميع البيانات املستقاة من السجالت 

 

  إلجراء إصالحات  ألبانيا: تقييم برامج إعادة التأهيل يف السجون من أجل إرساء قاعدة املعلومات الالزمة
للسجون، تقييمًا شامًال لربامج إعادة  عامة، بالتعاون الوثيق مع املديرية الاملعين باملخدِّرات واجلرمية أجرى املكتب ٢٠١٤يف عام 

أصدرته جلنُة منع التعذيب، املنبثقة  التأهيل يف املؤسسات املختصة بتنفيذ العقوبات اجلنائية يف ألبانيا. وقد جاء ذلك عقب تقرير
احة للسجناء حبيث طة املتأوصت فيه بأن تضاعف السلطات األلبانية جهودها من أجل حتسني برنامج األنشوعن جملس أوروبا، 

م يف االضطالع بأنشطة هادفة متنوعة ، قضاء جزء معقول من اليوم خارج زنزاناهتحتياطيًّايتسىن هلم مجيعًا، مبن فيهم املعتقلون ا
ية يف املبادرات اجلار نَّأ هتقييميف تب ترفيه/َتراُفق). وقد رأى املكأو رياضة أو تعليم  ، أو(عمل، يفضَّل أْن يكون ذا قيمة مهنية

 ،ائة، على التوايل، من إمجايل نزالء السجونيف امل ٩يف املائة و ٨يف املائة و ٥جماالت التعليم والتدريب املهين والعمل مل تصل إال إىل 
السبيل األفضل  نَّلص التقرير إىل أحبيث مل َيبق متاحًا أمام غالبية السجناء سوى قدر ضئيل، إْن ُوجد، من األنشطة النافعة. وخ

توصية موجهة  ٥٠قريُر أكثَر من وساق الت .لمضي ُقدمًا هو اتباع هنج تدرجي خمطط بعناية يرمي إىل تعزيز جهود إعادة التأهيلل
  إىل إدارات ووكاالت حكومية متنوعة.

 Assessment report on rehabilitation programmes in Institutions for the): ٢٠١٤(املعين باملخدِّرات واجلرمية املصدر: املكتب 

Execution of Criminal Sentences in Albania. 

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  ٩٤القاعدة 
يوضع من أجل كلِّ سجني حمكوم عليه بعقوبة ملدة مناسبة، يف أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجَن وبعد دراسة شخصيته، 

  نامُج معاملٍة يتم إعداده يف ضوء املعلومات املكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي.بر
  ١٠ القاعدة

أيضًا الستخالص بيانات موثوق هبا عن االجتاهات املتعلقة بالسجناء وخصائص احلياة يف  السجناء ُتستخدم نظُم إدارة ملفات
 ، من أجل وضع أساس الختاذ القرارات باالستناد إىل أدلة.السجون، مبا يف ذلك معدالت اإلشغال
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لكن يف دول أعضاء كثرية أخرى ال ُتجَمع سوى بيانات أساسية عن أوضاع السجني الشخصية والعائلية وعن 
ينبغي أن تتوافر يف السجون سياساٌت تكفل  )١٧(ديالووفقًا لقواعد نيلسون مانجرائمه (املزعومة) وسجله اجلنائي. 

 ،القيام، على الوجه السليم وعلى أساس فردي، بتقييم وتسجيل احتياجات السجناء واملخاطر اليت قد يشكلوهنا
  وذلك سواء عند التحاقهم بالسجن أو على فترات منتظمة. 

جناء وسجل عملهم ومهارات الس ستوى تعليمويف األجل القصري قد يكون استحداُث أداٍة تكفل الوقوَف على م
األداة أن تكون قادرة على  األعضاء اليت تفتقر إىل مثل هذه السياسات. وُيفترض يف تلك متاحًا أمام الدول حالًّ 

  .دوافع السجناء وقدرهتم على العمل ضمن فريق عالوة على مؤهالهتم الرمسية مستوىتقييم 
  

  الراهُن يف برامج إعادة التأهيل؟ما هو مستوى مشاركِة السجناِء  (ب)

لى املشاركة يف برامج ع ىت فئات السجناء) القادرين حاليًّامن املهم كذلك حتديد نسبة السجناء (مصنفة حسب ش
كاملة  ا إذا كانت مشاركةً عالوة على حتديد حجم تلك املشاركة، مبعىن حتديد م ،التعليم والتدريب املهين والعمل

  ية. أو جزئية أو َعَرض
فحص ملدى اهنماك السجناء يف أنشطة إعادة التأهيل أن يكون حساسًا مبا يكفي للحصول على صورة يِّ وينبغي أل

(مبن فيهم السجناء الشديدو اخلطورة مثًال) والسجينات  خمتلفةٍ أمن مستوياتِ توفري عن أوضاع السجناء الذين يتطلبون 
ا التقييم أن يبحث أيضًا مدى وجود ترتيبات خاصة ترمي إىل إشراك والسجناء ذوي االحتياجات اخلاصة. وينبغي هلذ

  )١٨(يف برامج التعليم وفقًا للشروط املناظرة املنصوص عليها يف املعايري والقواعد الدولية. واألحداثالسجناء األميني 
  

  الق سراح السجناء؟بعد إطكيف يوزَّع السجناء على شىت فئات الربامج، وهل َتصلح هذه الربامج ملواصلة أنشطتها   (ج)

عادة التأهيل حجَم املعروض منها. لذا ميثِّل حتديُد ماهية يف معظم نظم السجون يتجاوز حجُم الطلب على أنشطة إ
اآللية املستخدمة يف اختيار السجناء املشاركني يف تلك األنشطة مهمًة هامًة بغية تقييم ما إذا كانت تلك اآللية شفافًة 

الفساد.  وأأو ما إذا كانت ُعرضًة للتمييز  ،لألفضليات اليت أبداها السجناء ، قدر اإلمكان،ومستجيبًةوعادلة ومعقولة 
ولدى بعض الدول األعضاء معايري واضحة بشأن إشراك السجناء يف هذه الربامج: ففي أحد مصانع السجون االحتادية 

تاريخ إطالق مل تتجاوز الفترة املنقضية منذ جناء الذين لسلإالَّ فرُص العمل ال توفَّر يف الواليات املتحدة، مثًال، 
  )١٩(سراحهم عامني كحد أقصى.

ة التعليم أو التدريب املهين متاحة فعًال أمام السجناء ملواصلة أنشطومن املهم كذلك معرفة ما إذا كانت هناك فرص 
ليم والتدريب املهين خدمات التعوهي مسألة حتتاج إىل إجراء مشاورات مع مقدمي  ،أو العمل عند إطالق سراحهم

  عالوة على أصحاب العمل املحتملني يف املجتمع املحلي.
  

حلكومية األخرى اليت جيري التعاون ما هي كيفيُة تنظيِم األنشطة القائمة واإلشراِف عليها ومتويِلها، وما هي اجلهات (غري) ا  (د)
  معها للقيام بذلك؟

________________  
 .٩٤إىل  ٩١، ومن ١٠إىل  ٦مجلة أمور، القواعد من  انظر، يف  )١٧(
مصطلح السجناء األحداث ال ُيعرِّف على وجه التحديد طائفَة أنَّ ). يف حني ١( ١٠٤"قواعد نيلسون مانديال"، القاعدة   )١٨(

 عامًا. ٢٥عامًا أو حىت إىل  ٢١ين تصل أعمارهم إىل من املفترض بوجه عام أنه يشمل السجناء الذ األعمار املقصودة فإنَّ
)١٩(  Federal Prison Industries, Inc. (2016): “Annual Management Report to the Congress of the United States”.  
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سجون، مبعىن من هو الشخص املسؤول ظاَم الذي تدار به برامُج إعادة التأهيل يف الينبغي أن حتدد الدراسُة املرجعية الن
 ،ي ملصلحة السجونأو ما هي الوحدة املسؤولة عن هذا النظام داخل سجون بعينها وكذلك داخل املقر الرئيس

وإىل  ،خل)تيجية إاالسترارة اهي املسؤوليات املوَكلة إىل ذلك الشخص أو تلك الوحدة (اإلشراف، مثًال، أو اإلد  وما
  حد ُيعترب متويُل برامج إعادة التأهيل كافيًا ومستدامًا. أيِّ 

  

    
 ،مدى مشاركة اجلهات املعنية األخرى، احلكومية وغري احلكومية حسب االقتضاء، يف هذه اجلهودكما ينبغي تقييم 

وفيما خيص اجلهات املعنية احلكومية، مثًال، ينبغي  .عليها رمسيًّا وتقييم مدى الترمجة العملية الفعلية ألية مشاركة متفق
يف إعادة تأهيل أن تكون وزارة التعليم و/أو وزارة الشؤون االجتماعية و/أو وزارة العمل شركاَء طبيعيني يساعدون 

 على أنشطة . كما ينبغي أن حتدد الدراسة، حيثما أمكن، النسبَة املئويَة من ميزانيِة السجن املنفقةَ السجناء اجتماعيًّا
  إعادة التأهيل مقارنًة باألنشطة األمنية وغريها من األولويات.

  
هل يوجد حيٌِّز مادي متاح يكفل، على حنو آمن ومأمون، استيعاَب برامج إعادة التأهيل الراهنة واإلضافية، مبا يف ذلك   )ه(

  يلزم من معدات وموارد؟ ما

يدًة عن الكمال يف العديد من الدول األعضاء فال بد من مراعاة العناصر البىن التحتية املادية قد تكون بعأنَّ يف حني 
قة بالصحة واألمان واألمن، أثناء برامج التدريب املهين والعمل، بوجه خاص. كما يلزم أن حيدِّد لاألساسية املتع

  )٢٠(.املتاح مستخدمًا استخدامًا تامًّا التقييُم ما إذا كان احليز
  

ويف هذه احلالة ما هي الظروف  ، يف فصوٍل تعليمية أو دوراٍت تدريبية مهنية أو أعماٍل خارج السجنهل يشارك السجناُء  (و)
   اليت تكتنف هذه املشاركَة؟

يقتضي مبدُأ التطبيع وجوَب النظر أيضًا، إذا كانت نتيجة تقييم املخاطر الفردية تتيح ذلك، يف تنظيم برامج إعادة 
الذين كثريًا  املحدودي اخلطورةمفتوحة للسجناء  سجونمن الدول األعضاء  تأهيل خارج السجن. ولدى العديد

. كما قد يكون التعليم أو التدريب املهين أو العمل تمع املحلي ملدة عدة ساعات يوميًّاما يعملون، دون رقابة، يف املج
جيية إىل احلياة داخل املجتمع، على يف املجتمع املحلي جزءًا من نظام سابق ملرحلة إطالق السراح متهيدًا للعودة التدر

وإذا كانت هناك أنشطة يضطلع هبا السجناء خارج  )٢١(النحو الذي تنادي به صراحًة املعايُري والقواعد الدولية.

________________  
على سبيل املثال، مزارع السجون ال تزرع سوى نسبة ضئيلة من األراضي املتاحة (انظر،  نَّأوضحت بعض الدراسات، مثًال، أ  )٢٠(

“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”(. 
  .٨٧اعدة قواعد نيلسون مانديال، الق  )٢١(

 (قواعد نيلسون مانديال) سجناءقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  )١( ٨٨القاعدة 
ي ينبغ وهلذام جزءًا منه. ال ينبغي، يف معاملة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم من املجتمع بل على استمرار كوهن

 ة التأهيل االجتماعي للسجناء.ملساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعاد املحلياالستعانة، بقدر املستطاع، هبيئات املجتمع 
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وذلك على حنو يشمل ما خيصها من  ،السجن َوَجب أن حيدِّد التقييم السلطَة الوطنية املسؤولَة عن هذه األنشطة
  واإلشراف.واألمن ختيار ترتيبات تتعلق باال

خلربة، والقياَم بزيارات ملنشآت املعلومات املشار إليها آنفًا قدرًا كبريًا من الوقت وا وحتليلُ  حتصيلُ يقتضي   -٣٠
تأهيل اجلارية. وقد ومجَع بيانات عن برامج إعادة ال السجون، وإجراَء مشاورات مع عدد من أصحاب املصلحة،

هتم ورغباهتم ومواقفهم للسجناء من أجل الوقوف على احتياجااستقصاء فًا، إجراَء تقتضي الضرورة، كما أشري آن
ر مع السجناء وموظفي السجن خيص اخلدمات املقدمة يف جمال التعليم والتدريب املهين والعمل. وُيعترب التشاو  فيما

ن يُركِّز التقييُم التركيَز غي أجبميع مستوياهتم وسيلة هامة لفهم َمواطن القوة والضعف يف اخلدمات املقدمة. وينب
لى تساوي فرص وإمكانية عة والثقافية، مع احلرص الواجب على املنظور اجلنساين عالوة على تنوع القيم األخالقي

يُل املكتب عن السجناء ويتضمن دل احلصول على تلك اخلدمات أمام الفئات اليت تعاين من هشاشة أوضاعها اخلاصة.
   ة إرشادات بشأن النهج الذي ُيتَّبع إزاء تلك الفئات.ذوي االحتياجات اخلاص

نشطة اجلارية ويف إرساء يف تعديل األ خطَّ أساٍس تستعني به إدارة السجون وينبغي أن يكون تقريُر التقييم  -٣١
ومات خاصة عن كل فرص جديدة إلعادة التأهيل. ومن أجل التمكن من إجناز ذلك على حنو فعال يلزم مجع معل

  فئات برامج التعليم والتدريب املهين والعمل. فئة من
  

  تقييم برامج التعليم
  اجلوانب التالية: سجن، حتديد حالةأيِّ من املهم، عند تقييم نطاق وفعالية الربامج التعليمية يف   -٣٢
  
 التعاون بني إدارة السجن ووزارة التعليم  (أ)

عليم عالوة أيضًا على املسائل تيجية عن تسيري شؤون التاستراملواضيع املطروقة هنا تشمل الترتيبات واملسؤوليات اال
مبقدور السجناء أن حيصلوا  العملية املتعلقة بقواعد اجتياز االمتحانات ونظام الشهادات يف السجون؛ وما إذا كان

ا كانت املجان)؛ وما إذعلى دبلومات/شهادات معترف هبا على الصعيد الوطين عند إكماهلم دوراهتم التعليمية (ب
   داخل السجن.احلصول عليها مت إشارة إىل أنَّ  در من خالل وزارة التعليم دون أيِّ تلك الشهادات َتص

  
  العاملون املشاركون يف التدريس  (ب)

ُيستعان هبم  التساؤالت الرئيسية هنا تشمل ما إذا كان املدرسون املدرَّبون منتدبني من وزارة التعليم وما إذا كان
رسني العاملني على زيارة السجون من اخلارج؛ وعدَد املدجيري تشجيعهم أو  رغني للعمل يف السجونمتف باعتبارهم

؛ وما إذا كانت خدمات التعليم ُتقدَّم طوال العام أم أثناء الفصول الدراسية فقط؛ وما يف كل سجن قانونيًّا وعمليًّا
غريهم؛ ومتوسَط عدد الطلبة يف كل صف من  على تدريسُيشجَّعون إذا كان السجناء ذوو املهارات املطلوبة 

  )٢٢(الصفوف الدراسية.
  

________________  
نظاَم تعليم السجناء البالغني غُري مالئم ألنه استند إىل مبادئ تعليم األطفال الصغار حبيث ُأدرجت  نَّيف موريشيوس مثًال ُوجد أ  )٢٢(

 Mauritius Prison Service/UNODC فيه اإلجازاُت املدرسية؛ مما يعين انقطاع أنشطة التعليم طوال جزء كبري من العام (انظر

(2013): Strategic Plan 2013-2023– “From Prison to Correction”.( 
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   املناهج الدراسية  (ج)

اهج الدراسية واستعراُضها؛ وما إذا من املهم حتديد املواضيع اليت تدرَّس يف السجون والكيفية اليت يتم هبا تقريُر املن
ذين أكملوا مراحَل التعليِم األعمق للطلبة الد كان هناك توازن مالئم بني تدريس املهارات األساسية وتدريس املوا

طلبة على االستعانة دى قدرة الماالبتدائيَة والثانويَة؛ وحتديد فرص املشاركة يف التعلُّم عن بعد، ويف هذه احلالة 
  ُوجدت. باحلواسيب إن

  موارد التدريس  (د)

لك املكتبات مزودًة على حنو واٍف مبواد ينبغي كذلك أن يشمل التقييُم مكتباِت السجون، وحتديد ما إذا كانت ت
قراءة على قدر كاٍف من اجلودة والتنوع باللغة (اللغات) األشيع استعماًال؛ وحتديد ما إذا كان ُيسمح للسجناء 

وما إذا كانت الكتب ؛ ستذكار الدروسبالدراسة داخل املكتبات؛ وما إذا كان هناك ما يكفي من حيِّز وأثاث ال
  باللغات ذات الصلة اليت تستعملها طوائُف األقليات واألجانب.واملجالت متاحة 

  
  تقييم برامج التدريب املهين

 برامج التدريب املهين أو التعليم التقين الوظيفي يف السجون مصمَّمة من أجل إكساب السجناء مهاراتٍ  إنَّ  -٣٣
العام الذي ينشده التدريب املهين هو التقليل  وقطاعات صناعية بعينها. واهلدف نٍ عامة أو مهارات ضرورية ملهَ  وظيفيًة

من خماطر ارتكاب السجناء جرائَم أخرى عن طريق إكساهبم مهاراٍت قابلة للتسويق ميكنهم استعماهلا يف العثور على 
وظيفة واحلفاظ عليها بعد إطالق سراحهم. كما ميكن لربامج التدريب املهين والتقين أن تفيد املناَخ العام داخل 

بعض برامج التدريب املهين أن  مبقدورأنَّ مال بناءة. أضف إىل ذلك جون من خالل شغل أوقات الفراغ بأعالس
  يف أداء مهام الصيانة داخلها.تساعد على تسيري األمور داخل السجون بفضل جعل السجناء يعاونون 

  

  اململكة املتحدة: حترير الطاقات الكامنة من خالل التعليم يف السجون
ينبغي اعتبار مجيع جماالت نظام السجون للتعليم داخل السجون يف اململكة املتحدة إىل أنه  ٢٠١٦خلص استعراض أجري عام 

  صاحلًة للتعلُّم؛ لكنه حدد أبعادًا معينة لعملية التعليم، منها ما يلي:
تطوير املهارات األساسية يف تعلُّم القراءة والكتابة واحلساب ويف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من خالل الدورات   •

 أو حلقات العمل أو مسارح العمل األخرى (كاملطابخ والبساتني مثًال) املكثفة، أو دعم السجناء لبعضهم البعض،

التنمية الشخصية واالجتماعية، مبا يف ذلك الربامج السلوكية، والتعلم من أفراد األسرة واملعارف، واكتساب املهارات   •
 العملية (مثًال يف جماالت تربية النشء وإدارة اجلوانب املالية والشؤون املحلية)

 قدمي الدعم املالئم الحتياجات السجناء الذين يعانون من مشاكل وإعاقات تتعلق بالتعلُّمت  •

 عرض أنشطة فنية وموسيقية ورياضية  •

 تقدمي الدعم والتدريب يف جمال العمل بالشركات وإنشاء املشاريع الفردية  •

  التعلُّم املعتِمد على الذات  •
مات واالتصاالت، على حنو يشمل التعلُّم عن بعد الذي ميكن أن يدعم اكتساب التعلُّم باالستعانة بتكنولوجيا املعلو  •

 املؤهالت بدءًا باملستوى التحضريي ووصوًال إىل املستوى املتقدم
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  فيما خيص التدريب املهين من املهم حتديد املعلومات التالية:  -٣٤
  
 طاق املهارات الوظيفية واملهنية اجلاري تدريسهان  (أ)

ملعايري  من املهم معرفة كيفية اختاذ القرارات بشأن استخدام حلقات العمل؛ وما إذا كان السجناء يتدربون وفقًا
ة يالتدريب على املهارات املهنوطنية معترف هبا وحيصلون على مؤهالت معَتمدة نظري تعلُّمهم؛ وما إذا كانت برامج 

ُتختار وُتصمَّم على حنو يساعد السجناء على احلصول على وظائف عند إطالق سراحهم، أي على حنو يتوافق مع 
  احتياجات السوق الفعلية.

  
 اختيار الربنامج التدرييب  (ب)

  مع املعايري الدولية ينبغي طرح تساؤالت بشأن ما إذا كان بوسع السجناء أن ميارسوا حق االختيار الشخصيشيًاامت
وما إذا كان التدريب ينظَّم على حنو يتوافق مع مشاركة السجناء  )٢٣(للربنامج التدرييب الذي يرغبون يف االلتحاق به،

  يف أشكال أخرى من التعليم أو العمل املدفوع األجر.
  

  جودة التعليمات وحلقات العمل  (ج)

لتدريب املهين مثًال، أو الشركات أو املوظفني كمعاهد ايتعلق األمر هنا مبسألة اجلهة املسؤولة عن تنفيذ التدريب (
العاملني يف السجون) باإلضافة إىل جودة املعدات واألجهزة املستخدمة يف حلقات العمل، مبا يف ذلك إيالء االعتبار 

  الواجب لالحتياطات األمنية (مالبس واقية مثًال).
  

  تقييم برامج العمل
ومن أجل مساعدهتم  بقدر أكرب إقامتهم يف السجن بناءًة أجل جعل منمن املهم توفري فرص العمل للسجناء   -٣٥

 .، أو أحيانًا، وللمرة األوىل، على اكتساب تلك الدوافععلى استبقاء الدوافع الالزمة التباع منط أنشطة منتظم

________________  
شى مع االختيار املهين ايتم ) من "قواعد نيلسون مانديال" على ما يلي: " تتاح للسجناء، يف حدود ما٣( ٩٨تنص القاعدة   )٢٣(

 قيام به".لااختيار نوع العمل الذي يرغبون يف  ة السجن واالنضباط فيه، إمكانيةالسليم ومتطلبات إدار

تعلقة بالتعليم واألعمال والوظائف توفري املشورة واإلرشادات اليت تكفل اختاَذ األفراد قراراٍت حصيفًة بشأن اخليارات امل  •
 ةالالحق

م عن طريق التعليم والتدريب تقدمي الدعم من خالل إسداء املشورة "عرب البوابة" حبيث يتمكن األفراد من مواصلة التقد  •
جنحوا يف االخنراط من  املهين والعمل بعد إطالق سراحهم. وميكن أن يتم ذلك أيضًا من جانب أصحاب السوابق الذين

 جديد داخل املجتمع بعد مغادرهتم السجن

ق سراحهم (مثًال من اكتساب مهارات مهنية وتوظيفية رفيعة اجلودة تؤهل األفراَد للعثور على فرص عمل عند إطال  •
 م)  خالل التدريب الصناعي املصمَّم بالتعاون مع أصحاب العمل ومن أجل االلتحاق بوظائف لديه

  .Dame Sally Coates (2016): Unlocking Potential: A review of education in prisonاملصدر: 
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يد من بوسع برامج العمل أن "حتفز وتشجع ثقافة العمل وأن تكافح الكسَل يف أماكن التجر وخالصة القول إنَّ 
  )٢٤(احلرية".

الكثري من نظم السجون.  يف حمدودًا جدًّاكان  ة لكسب دخل وإنهذا األمر يتيح الفرص وبطبيعة احلال فإنَّ   -٣٦
ن أجل سداد تعويضات أو ممن حتسني جودة معيشتهم داخل السجن وادخار أموال  العمل ميكِّن السجناءَ أنَّ إالَّ 

وسع العمل يف بو إرسال نقود لدعم أسرهم خارج السجن. وأخريًا، ديون أخرى قد تكون مستحقة عليهم و/أ
لسجن ويف دعم استدامة السجن أن يولِّد دخًال للسجن ذاته، ميكن بدوره أن ُيستخدم يف حتسني األوضاع داخل ا

  ما يلي: السجون تدور حول التساؤالت الرئيسية املتعلقة بتقييم برامج العمل يف برامج إعادة التأهيل. لذا فإنَّ 
  

 الغرض من العمل  (أ)

ناء مهاراٍت تساعدهم على ينبغي أن حيدد التقييم ما إذا كان الغرض األول من العمل هو فعًال ضمان اكتساب السج
َيُجبُّ  ارة السجن أرباحًاغرض حتقيق إد الواقع العملي يقول إنَّ أنَّ العثور على وظيفة عند إطالق سراحهم، أم 

  .هاراتِ غرَض إكساهبم تلك امل
  

 طبيعة العمل املعروض  (ب)

لعمل يستند إىل تقييم الحتياجات أسوة بالتدريب املهين، يتعلق األمر هنا بوجه خاص مبسألة ما إذا كان اختيار برامج ا
  سوق العمل يف املجتمع املحلي.

  
  األجر وظروف العمل  (ج)

م أن حيدد كيفيَة حساب ذلك فإنه ينبغي للتقيي مبا أنه ينبغي أن حيصل السجناء على أجر مقابل العمل الذي يؤدونه
  ظام األجور.ناألجر؛ وعالقَته باحلد األدىن الوطين لألجور، حسب االقتضاء؛ وكيفيَة تنفيذ وإدارة 

أي  - )٢٥(عمل من األعمال ميكن وصفه بأنه "مؤمل" ملعرفة ما إذا كان أيُّ  أضف إىل ذلك وجوب إجراء فحص متأنٍّ 
هذا الصدد إىل وينبغي الرجوُع يف  ُتهدر فيه حقوُق السجني. استغالليًّا أو يشكِّل وضعًا - يقًايسبب َوَجعًا أو ضِ 
  وتواتَر زياراهتا للسجني واستنتاجاِتها. وُسلَطتهاُوجدت، على حنو يشمل اختصاصاِتها  آليات اإلشراف، إن

  
  دور ومشاركة القطاع اخلاص  (د)

يقف بوضوح على  ض فرص عمل على السجناء فإنه ينبغي للتقييم أنإذا كانت هناك شركات خاصة تشارك يف عر
ية، وبني السجن والشركة من ناح وذلك سواء بني إدارة السجن والشركة اخلاصة ،شروط تعاقدها وترتيباهتا املالية

  والسجناء الذين يؤدون العمل من ناحية أخرى.
  

________________  
)٢٤(  Principle XIV of the Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas, Inter-

American Commission on Human Rights (2008). 
 مل يف السجن ذا طبيعة مؤملة".أن يكون الع ) من "قواعد نيلسون مانديال" اليت تنص على أنه "ال جيوز١( ٩٧انظر القاعدة   )٢٥(



 

18 

  التقييمإزاء ما َيلزم عمُله 
حبيث  املعلوماُت املجمعة أثناء التقييم أساسًا متينًا ُيستَند إليه يف إجراء حتليل للثغراتُترسي من املفترض أن   -٣٧

حتدَّد أوجُه القصور اليت تشوب توفَري برامج إعادة التأهيل يف السجن يف الوقت الراهن وتوَضع خطٌة تكفل سدَّ تلك 
ب املصلحة الرئيسيني اخلارجيني ومع اجلهات وال بد لسلطات السجن من التعاون يف هذا الصدد مع أصحاالثغرات. 

ومن السعي إىل إشراكهم  )٢٦(،املعنية احلكومية وغري احلكومية، على النحو املبيَّن يف املعايري والقواعد الدولية واإلقليمية
  يف عملية حتديد ُسبل السري ُقدمًا. ومن املرجح أن يتضمن أصحاب املصلحة ذوو الصلة ما يلي:

  
  عنية واإلدارات/الوكاالت احلكومية ذات الصلةالوزارات امل

لى اإلدارات األخرى عالوة ع ،وهي تشمل، بوجه خاص، وزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعية
الشركاء أمَّا د التدريب املهين. املعنية بالعمل/التوظيف أو املشاريع االقتصادية، مبا فيها اجلهات املكلَّفة باعتما

  عموميون ذوو الصلة فقد يتضمنون اإلدارات احلكومية املحلية واملجالس البلدية.ال
  

  منظمات اجملتمع املدين

ذلك من خالل عدة وسائل و ،يف السجون نظمات املجتمع املدين دورًا هامًّاتؤدي م ،عديد من الدول األعضاءاليف 
نظماٍت تسعى إىل معاونة موهذه املنظمات قد تكون منها دعم برامج إعادة تأهيل السجناء أو توفري تلك الربامج. 

ن حقوق الفئات املستضعفة السجناء كجزء من مهامها أو أنواعًا أخرى من منظمات املجتمع املدين ُتعىن بالدفاع ع
  أو عن رفاه تلك الفئات. وينبغي أيضًا إشراُك احتادات العمال حسب االقتضاء.

  
  الشركات اخلاصة

رص العمل داخل ف، يف ظل توافر الضمانات السليمة، أن تنهض بدور رئيسي يف توفري ميكن للشركات اخلاصة
أو ممثلي  لشركاتاالسجون وخارجها، وكذلك عند إطالق سراح السجناء. لذا ينبغي توجيه الدعوة إىل فرادى 

  رابطات الشركات من أجل مناقشة ما ميكنها أن تساهم به من جهود داخل السجون.
  

  
  ملاحنةا املنظمات

تشمل أعمال التجديد و/أو  إرساُء أنشطة إعادة التأهيل، خاصة يف املرحلة األولية، موارَد إضافيًةعادة ما يقتضي 
شراء املعدات و/أو سداد أجور املوظفني اإلضافيني. وميكن احلصول على تلك املوارد من مصادر حكومية أو 

________________  
 principle XIII of the Principles من "قواعد نيلسون مانديال"؛ و ١٠٨) و٢( ١٠٤و ٩٠و ٨٨انظر، يف مجلة أمور، القواعد   )٢٦(

and Best Practices in the Americas. 

  زمبابوي: السجناء َيقهرون الربَد بصنع قمصاهنم الصوفية
السجون واملؤسسات  املركزي التابع ملصلحة يتربعت اللجنة الدولية للصليب األمحر بآالت حياكة وخياطة لسجن هرار

شهرين يف جمال تقنيات احلياكة  ملدة بيًّاوموظفي السجون برناجمًا تدري اإلصالحية يف زمبابوي. كما عرضت اللجنة على السجناء
  .صويف سنويًّا قميص ١٠ ٠٠٠واخلياطة. ومن املتوقع أن ُينتج املشروع 
 ). ٢٠١٦املصدر: اللجنة الدولية للصليب األمحر (
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إشراك ممثلي املنظمات الدولية ذات الصلة يف املراحل املبكرة مؤسسات خريية أو جهات ماحنة دولية. ومن مث ينبغي 
تشجع  أن تتوىل متويل برامج عملية وأن من عملية تصميم واستحداث املبادرات اجلديدة. وميكن للجهات املاحنة
املكتب  اتفق أهيل قابلًة لالستدامة. ويف بنمااملستفيدين على اختاذ خطوات إضافية من أجل جعل مبادرات إعادة الت

واحلياكة والزراعة املائية مع إدارة نظام املؤسسات اإلصالحية، كشرط لتمويل حلقات عمل تتعلق باحلواسيب 
ح مقدمة من الواليات املتحدة، على أن ُتنسِّق اإلدارُة املذكورة الدوراِت التدريبيَة املهنية تنسيقًا وثيقًا مع نَ بواسطة مِ 

  )٢٧(املعهد الوطين للتدريب املهين يف جمال التنمية البشرية. اجلهة العمومية املعنية، أال وهي
  
  وضع استراتيجية وهيكل وخطط  ٢-٢
  يلي: لالحقة يف وضع ماأصحاب املصلحة، تكمن املهمة ا تضم بعد االنتهاء من إجراء التقييم وتشكيل جمموعة  -٣٨
  
 داخل السجوناستراتيجية جامعة على الصعيد الوطين بشأن حتسني إعادة التأهيل   (أ)

ة تتراوح عادة بني ثالث عيَّنمجيب أن توفر هذه االستراتيجيُة الرؤيَة الشاملة واألولويات املتعلقَة بفترة زمنية 
  سنوات.  ومخس

  
 هيكل حوكمة دائم يكفل اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية  (ب)

ن يتضمن يف مجيع األحوال ألكنه ينبغي  ،قد يتخذ هذا اهليكُل شكَل جلنة أو فريق عامل أو وحدة داخل نظام السجن
  ممثلني من الوزارات والوكاالت األخرى ذات الصلة.

  
  ةمعيَّنخطط تفصيلية بشأن استحداث أنشطة يف سجون   (ج)

اصيل املتعلقة بالتكاليف وتقتضي حتديد التف ،عادًة ما تتخذ هذه اخلطُط شكَل مشاريع فردية أو جمموعات مشاريع
  الصعيد املحلي. وتوزيع املسؤوليات اخلاصة بإدارة وتنفيذ برامج إعادة التأهيل علىواجلداول الزمنية 

  
  إرساء استراتيجية إعادة تأهيل

  

________________  
ثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف يف بنما أاملعين املخدِّرات واجلرمية مسامهة قدمها فرع املكتب   )٢٧(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣السجون (فيينا، 

  موريشيوس وغانا: بياٌن بشأن املهمة وبياٌن بشأن الرؤية
  :بياٌن بشأن املهمة صادٌر عن مصلحة السجون يف موريشيوس

  ى إعدادهم ألن يعيشوا حياة نافعًة"واملساعدة عل ني حمبوسني حبسًا آمنًا وإنسانيًّا"حنن خندم اجملتمَع من خالل إبقاء املعتقل
  الرؤية صادٌر عن مصلحة السجون يف غانا: بيان بشأن

ة من التدريب واالنضباط "حتويل مصلحة السجون يف غانا إىل مؤسسة إصالحية فعالة يتوىل تشغيلها موظفون على درجة رفيع
  لية"والتفاين، حريصون على إصالح اجملرمني املدانني وإعادة تأهيلهم لالخنراط يف جمتمعاتنا احمل

 .Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025؛ وMauritius Prison Service Strategic Plan 2013-2023املصدر: 
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كون جزءًا من تأن توخي وضع استراتيجية إلعادة التأهيل يف السجون ينبغي عند  ،يف حاالت كثرية   -٣٩
يم والتدريب املهين والعمل وفيما خيص برامج التعلتها. استراتيجية أكثر مشوًال وتكامًال ختص مصلحَة السجون برم

هناك هنوجًا  نَّ ه آنفًا. ويف حني أجيب أن َتعتمد عمليُة التخطيط االستراتيجي اعتمادًا شديدًا على التقييم املشار إلي
  نها.يف العديد م العناصر التالية مكوناٌت رئيسية متنوعة ميكن اتباعها حيال وضع االستراتيجيات فإنَّ 

عنية وأهداَفها والنهَج الذي تتبعه عادًة ما تبدأ الوثائق االستراتيجية ببيان بشأن املهمة حيدد أنشطَة اجلهة املف  -٤٠
وأحيانًا ما جيري  َد مستقبًال.من أجل حتقيق تلك األهداف. ويصاغ بياٌن بشأن الرؤية يصف وضَع اجلهة املعنية املنشو

  وقيمها. صلحة السجون ومراميهامبياين املهمة والرؤية من أجل إفراز بيان بشأن أغراض اجلمع بني العناصر الواردة يف 
  ها:تشغيلَ  عرض اليت تكتنفاأل لألوضاعوبعد ذلك تنحو االستراتيجيات إىل إدراج حتليل   -٤١
  
  مسح بيئي  )أ(

جلنائية، والوزارة بل ومصلحة اة هذا املسح يلقي نظرة عامة على االجتاهات السائدة يف املجتمع األعرض، ونظام العدال
ليل االجتاهات السياسية هذا املسح بنهج ينطوي على حت، ُأِخذ يف إجراء السجون يف حد ذاهتا. ويف بعض األحيان

امج التعليم فيما خيص بر واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية وتأثريها على السجون. ومن املفيد،
االت االقتصاد اليت جم حتليل تفصيلي لسوق العمل على حنو يعطي معلومات عن مل، إجراءوالتدريب املهين والع

الدول األعضاء قد تتوىل  ويف بعض واملهارات اليت حيتاجها أصحاب العمل وفرص مزاولة أعمال ُحرَّة. تشهد منوًّا
  وزارة العمل مجع إحصاءات وإجراء دراسات بشأن االجتاهات الناشئة. 

  
  بشأن اجلهات املعنية حتليل  (ب)

، على حنو يشمل مصاحل تلك املنظمات السجون الوطنيةُ  إدارُةخيتص هذا اجلزء بتحليل شىت املنظمات اليت ترتبط هبا 
وقد تعمد االستراتيجية إىل تصنيف اجلهات املعنية تبعًا ملا هلا من تأثري ونفوذ لدى اإلدارة املذكورة وتوقعاهتا منها. 

وعند وضع استراتيجية بشأن برامج التعليم والتدريب املهين والعمل ال بد إلدارة السجون،  )٢٨(على نظام السجن.
على األقل وزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون االجتماعية وغريها من  شرك فيهاكما أشري آنفًا، أن تُ 

  اإلدارات املسؤولة عن العمالة والصناعة واألشغال العامة. 
  

  واطن القوة والضعف يف نظام السجون وللفرص اليت يتيحها والتهديدات اليت يواجههاحتليل مل  (ج)

تيحها والتهديدات اليت ييفرز هذا التحليل قائمة مبواطن القوة والضعف يف نظام السجون عالوة على الفرص اليت 
جوَد عالقات راسخة مع وزارة ووة يرجح أن يتعرض هلا أثناء الفترة اليت تغطيها االستراتيجية. وقد تتضمن مواطُن الق

للسجون وإمكانيَة حتقيق دخل  التعليم ووفرَة القوة العاملة داخل السجون واالتساَع النسيب لرقعة األراضي التابعة
بيئة  ووجودَ  ات املجتمع املدينالدعَم الذي تتلقاه السجون من منظم اليت يتيحها النظامُ  مادي. ولعل من أمثلة الفرص

  ات مع السجون.الدخول يف شراكبالقطاع اخلاص  التسهيالت االئتمانية واهتمامَ  حنة وتوافرَ جتارية سا
  

________________  
على سبيل املثال مشلت اجلهات املعنية اليت حددهتا اخلطة االستراتيجية الَعشرية ملصلحة السجون يف غانا ما يلي: السجناء؛   )٢٨(

(األشخاص  واملستهلكني، وعامة الناس، ووزارة األغذية والزراعة، وأجهزة العدالة اجلنائية، واحلكومة مبا فيها وزارة الصحة
املرتبطني ارتباطًا مباشرًا بالسجون) والصناعات (القادرة على املشاركة يف مشاريع جتارية)، والبنوك، واملنظمات الدينية، 

وق اإلنسان، ين، ووسائل اإلعالم، والسلطات التقليدية، وجلنة حقواملنظمات الدولية، واجلهات املاحنة ومنظمات املجتمع املد
 ). Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025, pp. 10-13يدز (انظر واللجنة املعنية باأل
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  حتليل تنظيمي  (د)

ستوى االستراتيجي/السياسايت املتتمثل اخلطوة الثالثة يف معرفة الكيفية اليت تدار هبا مصلحة السجون سواء على 
مبعىن الكيفية اليت جيري هبا  ،كيفيَة إدارة املوارد البشريةعلى مستوى التشغيل اليومي. كما تبحث هذه اخلطوُة   أو

، فيما خيص برامج ات اليت ميلكوهنا. ومن املهم جدًّاتعيني املوظفني وحتديد رواتبهم وتدريبهم، مبا يف ذلك طائفة املهار
تخصصني، ومنهم مثًال خلرباء املالتعليم والتدريب املهين والعمل، حتديد أعداد ومؤهالت املدرسني واملعلِّمني وا

املهندسون الزراعيون أو ذوو املهارات واخلربات الصناعية. وجيب أيضًا أن ينظر التحليُل التنظيمي يف املوارد املتاحة 
  ملصلحة السجون من حيث املعدات والبىن التحتية اليت ميكن استعماهلا يف أنشطة إعادة التأهيل.

يف األولويات البت التخطيط االستراتيجي  يف إطار عمليةابق يتعني بعد االنتهاء من إجراء التحليل الس  -٤٢
لفترة املقبلة. وقد يشمل ذلك حتديد َتوجُّه استراتيجي عام يتألف من عدة أهداف استراتيجية. وعادًة لاالستراتيجية 

  تكون إعادة تأهيل السجناء واحدة من تلك األولويات يف استراتيجيات السجون الشاملة. ما
وبعد حتديد التوجُّه أو اهلدف االستراتيجي يلزم تعيني األغراض األكثر حتديدًا واختاذ تدابري تكفل بلوَغها.   -٤٣

). وهذا اإلطار هو أداة تربط خمرجات log frameوأشيع النهوج املستعملة لتحقيق ذلك هو االستعانة بإطار منطقي (
ليت ُيتوقع منه حتقيُقها. كما ينص هذا اإلطار على مؤشرات أو أنشطة مشروع أو برنامج جديد بالنواتج واألغراض ا

إجناز وأداء تكفل رصَد التقدم املحرز صوب حتقيق النتائج املرجوة. وتساعد مؤشراُت األداء على حتديد مدى بلوغ 
  أو "مسارت" حسب وصفها باللغة اإلنكليزية  "ذكية" هذه املؤشرات ينبغي أن تكون نَّ بأعلمًا  ،معيَّنغرض 

SMART (Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic and Time-bound)  وقابلًة للقياس ومتفقًا  جمدَّدة أن تكون(أي
  .)وموقوتة عليها وواقعيًة

ضمان كوهنا معداِت تغيٍري مفيدًة يتطلب مستويي أنَّ إالَّ للنجاح  إعداد مثل هذه اخلطط شرطًا هامًّا وُيعترب  -٤٤
. أوهلما، ضمان وجود هيئة مسؤولة تتوىل اإلشراَف على اجلهد املبذول لتحقيق األغراض املنشودة؛ عمل إضافيني

  ية اليت تكفل حتقيق تلك األغراض.وثانيهما، تنفيذ التدابري امليدان
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  التأهيل إعادة عن مسؤولة سلطة
السياقات اليت تكتنف عمل السجون "نظرًا لشدة تنوع  :يلي ما إىل مؤخرًا أوروبا يف أجريت دراسة خلصت  -٤٥

أعداُد السجون وأحجاُم نزالئها ومعدالُت  مثالً  والتعليم داخل السجون يف شىت البلدان األوروبية (حيث تتفاوت
ال ميكن أن يكون هناك هنج وحيد ُيتَّبع حيال الترتيبات املتعلقة بالتعليم والتدريب يف  إشغاهلا ومناذج السجناء)

علمًا  ،برامج العمل يف السجون وهذا القول يصح بالتأكيد على )٢٩(ىن تطبيقه على مجيع البلدان".السجون حبيث يتس
تنوع السياقات الوطنية يصبح بطبيعة احلال أكَرب وأكَرب على الصعيد العاملي. وتفيد هذه الدراسة بضآلة األدلة  بأنَّ 

للمجرمني األمشل  ‘حزمة الدعم‘الت هبدف توفري اليت تشهد بوجود "تعاون متعدد التخصصات فيما بني مجيع الوكا
  )٣٠(أثناء قضائهم مدة عقوبتهم وبعدها".

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

for the European Commission, p. 53.  
 .٥٠ الصفحة املرجع نفسه،  )٣٠(

    لق مبصانع السجونغانا: مثال إلطار منطقي يتع
  املؤشرات  األنشطة  الغرض  اهلدف

إنشاء وتشغيل 
مصانع سجون 
  تتسم بالفعالية

إنشاء وصون مصانع 
تولِّد منتجات تنافسية 
رفيعة اجلودة بكميات 

  جتارية

إجراء مسح للسوق واملصانع بغية حتديد 
وضع واملزايا املقارنة اليت حيققها السجن. 

- يا املقارنةخطة جتارية تتماشى مع املزا
بالتعاون مع  - تشييد وتأثيث وتفصيل

 ئيابتداالشركاء املعنيني. وتدبري رأمسال 
ات غري باالستعانة باملؤسسات املالية واملنظم
صناعية. احلكومية واجلهات املاحنة والدوائر ال

  ة.واقتناء معدات وتكنولوجيا صناعية حديث

االنتهاء من إجراء مسح 
للسوق ومن وضع خطة 

رية حبلول عام جتا
٢٠١٥.  

 استهالل التشغيل على أساس جترييب وصوًال    
إىل معدل التشغيل الكامل حبلول عام 

٢٠١٨.  

بدء العمليات على أساس 
  .٢٠١٦جترييب يف عام 

إعادة تنظيم وحدة التشييد من أجل طرح     
عقود ترمي إىل حتقيق دخل مادي وإجراء 

  صيانة للبنية التحتية املادية.

ء من إعادة التنظيم االنتها
  .٢٠١٥حبلول عام 

إقامة شراكة مع القطاع اخلاص من أجل     
  ا.تيسري صنع منتجات تولِّد دخًال ماديًّ

حتديد الشركاء وتوقيع 
مذكرة تفاهم حبلول هناية 

  .٢٠١٥عام 
  .Ghana Prison Service 10-year Strategic Plan 2015-2025املصدر: 
 .Department of Correctional Service of South Africa: Strategic Plan 2012/13—2016/17: “: Breaking the cycle of crime”, p. 16املصدر: 



23 

لة عن تطوير وإدارة كان شكلها، مسؤو هم أن تكون هناك وحدة خمصصة، أيًّاوبغض النظر عما سبق من امل  -٤٦
ًال إلسناد مسؤولية التعليم العام ميهناك  أنَّ برامج إعادة التأهيل يف السجون. وقد الحظت الدراسة املشار إليها آنفًا 

يف حني تتحمل مسؤوليَة  ،لدًا)ب ١٥بلدًا) و/أو وزارة العدل ( ١٦يف السجون األوروبية إىل وزارة التعليم الوطنية (
فيد ثالث اإلجابات األكثر شيوعًا بلدًا). وت ١٤بلدًا) و/أو وزارة العدل ( ١٤التعليم املهين أساسًا وزارُة التعليم (

منها مثًال وزارة  ،)بلدان ٧مسؤولية التعليم والتدريب املهنيني تقع على عاتق سلطات/منظمات أخرى ( نَّ بأ
  العمل/الرعاية الصحية أو مصلحة السجون الوطنية.

ويف السجون االحتادية يف األرجنتني يتوىل تنسيَق أنشطة العمل والتدريب املهين برنامُج العمل الوطين يف   -٤٧
نائب وزير العدل املسؤول عن العالقات مع السلطة القضائية والسجون. ي يقع ضمن اختصاصات السجون الذ

منظمة عامة مستقلة ، وهي ENCOPE (Ente Cooperador Penitenciario)ويعمل هذا الربنامج بالتنسيق مع مؤسسة 
 )٣١(رباع إمجايل عدد نزالء السجون.سجني، أي ما ميثل تقريبًا ثالثة أ ٨ ٠٠٠ورشة إنتاجيٍة يعمل هبا حنو  ٤٠٠تدير 

 ،إلدارة السجونحيث يتوىل ديوان وطين للتربية والتعليم، وهو وحدة مستقلة تابعة  ،وهناك ترتيبات مشاهبة يف اجلزائر
تشغيَل جمموعة من الورش. وتشمل هذه الورُش مطبعًة تتوىل طباعَة الوثائق احلكومية والقوانني والقرارات الصادرة 

  )٣٢(كم.عن املحا
    

لنظام السجون سبيًال  أعمقمن املمكن أيضًا أن يكون إجراُء عملية إعادة توجيه نظرًا ألمهية إعادة التأهيل   -٤٨
"املعهَد الوطين إلعادة التأهيل".  ٢٠١٠للسري ُقدمًا. ففي أوروغواي مثًال ُحوِّل نظاُم السجون حبيث أصبح يف عام 

________________  
ملعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون امسامهة قدمها اخلبري التابع لوزارة العدل األرجنتينية أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب   )٣١(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 
املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون  مسامهة قدمتها إدارة السجون وإعادة التأهيل يف اجلزائر أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب  )٣٢(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 

  عملية اختاذ القرارات يف السجون (تابع)ل الطابع الالمركزيإنكلترا وويلز: 
تنفيذ ترتيبات إعادة التأهيل  ًة أكرب يفيف إطار عملية إصالحية كربى يف إنكلترا وويلز من املقرر إعطاء مأموري السجون سلط

ن إصالحية ستقوم وزارة العدل، القائمة يف السجون اليت يديروهنا. واستنادًا إىل تفويض السلطات الذي بدأ فعًال يف ستة سجو
  ، مبا يلي:٢٠١٧اعتبارًا من نيسان/أبريل 

قدر على تلبية احتياجاهتم ديهم وتقرير اهلياكل األإعطاء مأموري السجون سلطَة وضع اخلطط اخلاصة بالقوة العاملة ل  ‘١‘
 املحلية

لطَة الرقابة على برامج إعطاء مأموري السجون صالحيَة البتِّ يف اخلدمات اليت يوفرها السجن، من خالل تفويضهم س  ‘٢‘
 الصحية ت الرعايةالتعليم والعمل والسلوك اإلجرامي وإعادة التوطني، وإعطائهم نفوذًا أكرب فيما خيص خدما

تيجياهتم، من خالل إزالة القيود إعطاء مأموري السجون سلطًة أكرب يف البتِّ يف أوجه إنفاق ميزانياهتم هبدف تنفيذ استرا  ‘٣‘
 املركزية املفروضة على إنفاق وختصيص ميزانيات التعليم واُألَسر

أموري السجون بالتوسع يف ن خالل السماح ملتفويض سلطة اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات التشغيلية الرئيسية، م  ‘٤‘
ن املشاركة يف أنشطة ة، مثل اإلفراج عن السجناء بناء على ترخيص مؤقت من أجل متكينهم ممعيَّناستخدام أدوات 

 هادفة، كالعمل مثًال، يف إطار العقوبة املفروضة عليهم

 .Prison Safety and Reform): ٢٠١٦املصدر: وزارة العدل (
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التغيريات املناظرة أصبح اآلن نصف عدد السجناء تقريبًا َيدرسون  ويف أعقاب إنشاء هذا املعهد وإدخال
  )٣٣(َيعملون. أو
ية يف مستوى االستقالل كان الترتيب التنظيمي الدقيق ينبغي أيضًا إلدارات السجون أن تنظر بعنا وأيًّا  -٤٩

  .فسه من عملية اختاذ القراراتنلاملقرُّ الرئيسي إلدارة السجون املمنوح لفرادى السجون ويف املقدار الذي َيستبقيه 
    

   إلمداداتختطيط برامج إعادة التأهيل يف السجون: احليز واملوظفون والنظام وا
يها عند ختطيط مشاريع فتوفر الفصول التالية إرشادات تفصيلية بشأن القضايا املحددة اليت ينبغي النظر   -٥٠

ة لزم وضع خطط إمنائية حمددة وإذا أريد حتقيق حتسينات شاملالتعليم والتدريب املهين والعمل وتنفيذها يف السجون. 
هلا وحتسينها ومتطلبات التغيري التكاليف. وقد تود السلطة املسؤولة وضع منوذج معياري حيدِّد الربامج الالزم استهال

  يَع التالية.املناظرة يف كل سجن من السجون. وينبغي أن يغطي هذا النموذج، على أقل تقدير، املواض
  

  احليز
ًا ما يكون احليُز حمدودًا ريوكث يتمثل أحد أوائل األسئلة اليت جيب طرحها يف املكان الذي سُيضطلع فيه بالنشاط.

عدم  املذكور لتربيرالسبب  وكثريًا ما يكون االفتقار إىل حيز كاٍف هو ،والتهافُت عليه شديدًا يف السجون جدًّا
ستعمل يف إيوائهم قاعاٌت تُ تكون أماكُن إيواء السجناء مكتظًة حيث دًّا جة. ويف أحيان كثرية معيَّنوجود أنشطة 

يز اللجوَء إىل توخي كانت يف األصل خمصصة ألنشطة إعادة تأهيلهم. وتشمل احللول املبتَكرة ملشكلة قصور احل
؟ وهل ميكن استعمال تعليمية عقد دوراتلأو كنيسة أو مصلى هل ميكن استعمال قاعة عشاء  مبعىن املرونة االستيعابية.

طالع بأنشطة تعليمية أثناء ؟ وهل ميكن استعمال مهجع ليلي يف االضقد فصول ُتدرَّس فيها فنوُن الطهواملطبخ يف ع
  ة يف الفناء اخلارجي إذا مسح الطقس بذلك؟معيَّنالنهار؟ وهل ميكن االضطالع بأنشطة 

عمد املكتب، يف إطار مشروع عن "دعم إصالح السجون  وسعيًا إىل التصدي لالفتقار إىل قاعات دراسية يف السجون
 ،(ُتستعمل ثالٌث منها كقاعات دراسية بينما ُتستعمل الرابعة كغرفة للمدرسني) يف بنما"، إىل اقتناء أربع حاويات

ون يف ويف إيطاليا اسُتعملت أموال الغرامات اليت سددها املجرم )٣٤(مما أدى إىل إجياد حل سريع لقضية احليز املتاح.
سجينًا يف أعمال التشييد والصيانة والزخرفة بعد  ٧٤حيث جرى تشغيل  ،سجنًا ١٢جتديد حيز غري مستخَدم يف 

  )٣٥(تدريبهم عليها.
السماح بااللتحاق  فمثًال ميكن كما ينبغي النظر يف جدولة األنشطة على حنو يتيح االستعمال األفضل للمرافق املتاحة.

  لعمل األسبوعية وحدها.اء الفترات املسائية وعطالت هناية األسبوع ال أثناء أيام بربامج إعادة التأهيل أثنا
  

________________  
)٣٣(  Agencia EFE (2016): “Uruguay to increase work opportunities for inmates to combat lack of security”, 27 December.  
 ٢٥-٢٣مسامهة قدمها فرع املكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا،   )٣٤(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير 
املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون مسامهة قدمها اخلبري ممثل إدارة السجون يف إيطاليا أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب   )٣٥(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 
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  املوظفون
م ومؤهالهتم. ويف ميادين ، وكذلك ملهاراهتاألنشطة اجلديدةلتنفيذ يلزم إجراء تقييم واقعي للموظفني الضروريني 

ى الرغم من وجوب عدم جتاهل عل ،نظام السجونالتعليم والتدريب املهين عادًة ما ُتجَلب املوارُد البشرية من خارج 
ضرورة. وميثِّل احلصول على عدد إذا اقتضت ال إعطائهم تدريبًا إضافيًّاب، القائموناملسامهات اليت يقدمها املوظفون 

  كاٍف من املوظفني اإلضافيني موضوَع مفاوضات شاقة مع اإلدارات والوكاالت ذات الصلة.
املتخصصني، سواء أكانوا مدرسني أو معلمني أو مهندسني زراعيني، يلزم أن يؤدي استكماًال جلهود املوظفني و

املوظفون القائمون أدوارًا داعمًة على أقل تقدير. كما ينبغي متكني املتطوعني أو املتدربني من املسامهة يف هذه اجلهود. 
االستعانة هبم أنَّ ويف حني  ،الَل الكايفالسجناء أنفسهم ميثلون يف بعض السجون موارد غَري مستَغلة االستغ نَّ بل إ

يف النجاح يف استحداث جدًّا للمخاطر اليت يشكلوهنا واإلشراَف عليهم فإهنا قد تكون مفيدةً  متأنٍّتقتضي إجراءَ تقييم 
  مشاريع جديدة.

  
  النظام

كولوجي األوسع داخل عند إنشاء برامج جديدة يتعني على السلطات أن تبحث تأثَري تلك الربامج على النظام اإلي
إنشاء ورشة جديدة إىل استنفاد اإلمدادات الكهربائية املتاحة؟ وكيف ميكن ملبادرة زراعية  السجن. فهل يؤدي مثالً 

جديدة أن تؤثر يف موارد املياه املحدودة املتاحة للسجناء؟ وال بد أيضًا من اختاذ قرارات بشأن السجن املعيَّن (السجون 
النظام املعيَّن (مستويات النظام املعيَّنة) الذي ُيضطلع بالنشاط فيه وبشأن املؤهَّلني للمشاركة فيه. املعيَّنة) ومستوى 

االضطالع بأنشطة جديدة النعكاسات اليت ميكن أن تترتب على ا بشأن متأنٍّ ومن املهم أن يكون هناك ختطيٌط 
 يلزم وضعها، مثًال من أجل تغطية عملية وبشأن إجراءات التشغيل النمطية اليت ،خيص مهام موظفي السجن  فيما

  حراسة السجناء أثناء التحاقهم بإحدى الورش أو اإلشراف اخلارجي عليهم أثناء عملهم يف إحدى املزارع امليدانية.
ة وإمنا تشمل أيضًا مقار السجون كلها. فمن معيَّنهناك انعكاسات ال تقتصر على النظم القائمة داخل سجون  نَّ أإالَّ 
يكون مبقدور السجناء مواصلة أنشطة التعليم والتدريب إذا ُرحِّلوا من سجن  ، على سبيل املثال، أنجدًّاستصوب امل

 إىل آخر. لذا ينبغي أن تراعي أيضًا اإلجراءاُت املتعلقة بإدارة نزالء السجون تأثَري ذلك على عملية إعادة تأهيلهم.
  

  اإلمدادات
زمة لتشغيل األنشطة بنجاح. فتشغيل األنشطة على النحو املخطط له يقتضي جيب إجراء جرد مستفيض للموارد الال

سواء كان األمر يتعلق بكتب من أجل املكتبة، أو حواسيب من أجل التعلم عن بعد،  ،إنشاء سلسلة إمدادات شاملة
تقييم مايل أو مواد خام من أجل صناعة منتجات. وحىت تكون املشاريع قادرة على االستدامة ال بد من إجراء 

  رأس املال والريع.جم واقعي حل وتقديرٍ مسؤول 
والغلة اليت تفرزها  لدخللوتوحي اخلربة املكتسبة بوجوب إجراء تقديرات متحفظة بشأن إنتاجية املشاريع املولِّدة 

نشطة املزارع، خاصة يف مراحل التنفيذ املبكرة. فإنتاجية مصانع السجون متيل إىل أن تكون أقل من إنتاجية األ
وذلك سواء بسبب االفتقار إىل املهارات التجارية الصناعية، أو الرتفاع معدالت  ،التجارية املماثلة يف املجتمع املحلي

. لذا من املهم عدم هلمسائل األمنية داخللأو  السجن تبديل القوة العاملة، أو الخنفاض ساعات العمل نتيجة لنظام
صادية عند التماس دعم مايل من داخل نظام السجون أو من األجهزة احلكومية اإلفراط يف التعهد بتحقيق منافع اقت

  أو من اجلهات املاحنة الدولية.األخرى 
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تصلح يف مجيع احلاالت. وتتضمن تلك وباإلضافة إىل تلك املجاالت األربعة هناك ممارسات جيدة أخرى   -٥١
  املمارسات ما يلي:

 الوقوع يف أخطاء وعواقب ارتكاهباإنشاء سجل للمخاطر حيدد احتماالت   (أ)  

وضع استراتيجية اتصاالت تكفل تزويد السجناء واملوظفني وغريهم من أصحاب املصلحة، مبن فيهم   (ب)  
  ، مبعلومات سليمة بشأن ما يستجد من تطوراتعامة الناس

لتدريب املهين إرساء آليات تفتيش داخلية ومستقلة تكفل أن يكون ما ُيضطلع به يف جمال التعليم وا  (ج)  
  والعمل ممتثًال لاللتزامات القانونية املحلية والدولية

ويقتضي ضماُن أخذ تلك األمور بعني االعتبار الواجب عند ختطيط األنشطة توافَر مهارات راسخة بشأن   -٥٢
على ، ويكاد يكون من املؤكد يقينًا وجوُب إعطاء موظف كبري يف كل سجنإدارة املشاريع لدى إدارة السجن. 

  ل بالنجاح والوقَت الالزَم لذلك.أن تكلَّ جدًّا مسؤوليَة وضع مبادراٍت ُيَرجَّح  ،جدًّاقل األ
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  وضع برامج تعليم يف السجون  -٣
  
  املعايري الدولية  ١-٣
  

    
 التربويةشأنه شأن حقوق السجناء يف األنشطة  )٣٦(يف القانون الدويل رسخ بقوةحق كل إنسان يف التعليم مُ   -٥٣
التعليم جلميع السجناء، مع إيالء عناية  يتاحوينبغي أن  )٣٧(".بشريةلشخصية اللالكامل  النموقافية "الرامية إىل والث

الدولية بشدة إدراَج التعليم يف السجون ضمن نظام  ذ املعايريُ بِّ حخاصة بتعليم األحداث واألميني من السجناء. وتُ 
س يف احلالتني وترتفع احتماالت َتمكُّن السجناء من مواصلة تعليمهم بعد التعليم العام يف كل بلد حبيث تتشابه املقايي

  إطالق سراحهم.

وجوَد عدد كاٍف من املدرسني العاملني يف السجون على أساس دائم،  نيلسون مانديال كما تقتضي قواعدُ   -٥٤
تكليف السجناء أنفسهم،  من املمكن نَّ مع إمكانية استكماهلم مبدرسني غري متفرغني ومتطوعني. أضف إىل ذلك أ

ة ما دام هذا التكليف خاضعًا إلشراف مالئم. معيَّنفرادى أو مجاعات، بتنفيذ أنشطة اجتماعية أو تربوية أو رياضية 
فئات السجناء، الذين ينبغي تشجيعهم على  سجن مكتبٌة جيدة التجهيز يستعملها كلُّ  وينبغي أن تكون لدى كلِّ 

ساعات عمل السجناء وقتًا كافيًا ُتفِسح نظام إعادة التأهيل العام تنص القواعد على أن االستفادة منها. وفيما خيص 
  )٣٨(ألنشطة التعليم وغريها من أنشطة إعادة التأهيل.

من التوصيات اهلامة املتعلقة  التعليم سلسلةً  باحلق يفاألمم املتحدة اخلاص املعين  رُ م مقرِّقدَّ ٢٠٠٩ ويف عام  -٥٥
  جون، منها ما يفيد مبا يلي:بالتعليم يف الس

ينبغي أن ُيكفل التعليم لألشخاص املحتجزين يف صكوك دستورية و/أو تشريعية، وأن ُتوفَّر له موارُد   (أ)  
 كافيٌة من األموال العامة.

________________  
 .٦ادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي ورد من قبل نصٌّ ُمقتبٌس منه، امل  )٣٦(
 The Basic Principles and Bestيضًا أنظر ؛ ا٦)، املبدأ ١٩٩٠( ٤٥/١١١املبادئ األساسية ملعاملة السجناء، قرار اجلمعية العامة   )٣٧(

Practices in the Americas, Principle XIII ، ائي أو األساسي جمانيًّاليم االبتديوضح املبدأ الثالث عشر وجوب أن يكون التعحيث 
) ٢٠٠٦( ٢وروبية، التوصية د السجون األللسجناء البالغني الذين مل يتابعوا أو يستكملوا دورَة التعليم االبتدائي برمتها؛ وقواع

)European Prison Rules, Recommendation Rec (2006)2 (لس أوروبا، الصادرة عن جلنة وزراء الدول األعضاء التابعة ملج
 .١٠٦القاعدة 

 .١٠٢و ٧٨و ٦٤و ٤٠قواعد نيلسون مانديال، القواعد   )٣٨(

 (قواعد نيلسون مانديال) سجناءألمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة القواعد ا

  ١٠٤القاعدة 
ليم الديين يف البلدان اليت ميكن فيها ترتيبات ملواصلة تعليم السجناء القادرين على االستفادة منه، مبا يف ذلك التعُتتَّخذ   -١

 إدارة السجن. ، وأن حيظى بعناية خاصة منزاميًّاناء من األميني واألحداث إلذلك. وجيب أن يكون تعليم السج

لبلد، حبيث يكون يف مقدورهم، ا، متناسقًا مع نظام التعليم العام يف السجناء، يف حدود املستطاع عمليًّاُيجعل تعليم   -٢
 بعد إطالق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
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ذلك إىل وضع  ينبغي أن يكون التمحيص املنهجي جلميع السجناء هو العرف السائد، حبيث يؤدي  (ب)  
استكمال بياناهتا من وشاركة املحتجز الكاملة. وينبغي أن جيري رصد هذه اخلطط وتقييمها خطط تعليم فردية مب

 وقت دخول الشخص وحىت اإلفراج عنه.

ستمر وبيئة عمل مينبغي أن حيصل املدرسون يف أماكن االحتجاز على تدريب معَتمد وتطوير مهين   (ج)  
  ر.آمنة، وعلى التقدير الالئق من حيث شروط العمل واألج

رة اينبغي أن يصبح تقييم ورصد برامج التعليم يف أماكن االحتجاز هو العرف السائد، وأن تكون وز  (د)  
  )٣٩(التعليم مسؤولة عن ذلك.

  
  نوضع برامج تعليمية يف السجو دالقضايا املحددة اليت ينبغي حبثها عن  ٢-٣
  

  تلبية جمموعة متنوعة من االحتياجات التعليمية
ات التعليمية ويف املستويات ضم معظم السجون سجناء يتفاوتون تفاوتًا واسعًا يف اخلربمن املرجح أن ت  -٥٦

غريهم استكملوا تعليمهم أنَّ ففي حني يفتقر الكثريون منهم إىل املهارات األساسية يالَحظ  التعليمية اليت بلغوها.
نسبة األشخاص الذين يعانون من أنَّ  الثانوي أو حىت اجلامعي. وتشري الدراسات اليت أجريت يف بعض البلدان إىل

وينبغي أن تسعى السجون  )٤٠(، كُعْسر القراءة مثًال، قد تكون مرتفعة بني نزالء السجون.تعليمية وصعوبات مشاكل
  يفتقرون إىل املهارات األساسية. إىل إفساح فرصة التعليم أمام اجلميع، مع إعطاء األولوية إىل الذين

عملية تقييم متأنية لكنها سريعة للسجناء عند التحاقهم  إىل رتبة على ما سبق احلاجُةومن االنعكاسات املت  -٥٧
، مع استعمال أدوات مالئمة لتقدير املستوى التعليمي لكل واحد منهم. والوضع األمثل هو أن يكون ذلك بالسجن

عليمية إىل جانب طائفة من للمخاطر واالحتياجات يقيس اإلجنازات واإلخفاقات التأوسع نطاقًا جزءًا من تقييم 
املعلومات الشخصية واألسرية واالجتماعية. وفيما خيص السجناء املدانني ينبغي أن ُتستعمل تلك املعلومات، جنبًا 

مكاَن قضاء  إىل جنب مع عناصر أخرى (ليس أقلها ما يسوقه السجناُء أنفُسهم)، من أجل وضع خطة عقابية تبيِّن
  )٤١(التأهيل اليت ينبغي توفريها بغية تقليص احتماالت معاودة اإلجرام. ونوَع أنشطة إعادة العقوبة
لغة  لَتعلُّم توفري فرص تدريبية ُينظر إىلويف البلدان اليت توجد هبا أعداد كبرية من السجناء األجانب كثريًا ما   -٥٨

اخل السجن وااللتحاق ل دالبلد املضيف باعتباره أمرًا ذا أولوية. فمن شأن ذلك أن يساعد السجني على التواص
  بدورات تربوية أو تدريبية أخرى تنظَّم بلغة البلد املضيف.

________________  
ن قبل نٌص مقتبس منه، الفقرات م)، الذي ورد ٢٠٠٩( A/HRC/11/8 نوز،تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، فرينور مو  )٣٩(

 .٩٧و ٩٦و ٩٢(أ) و ٩٠
لديهم صعوباٍت و/أو عجزًا بشأن التعلم؛  نَّ، بأيبًا، عند تقييمهم تقييمًا أوليًّايف إنكلترا وويلز، مثًال، أقر ثلُث السجناء تقر  )٤٠(

 Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: Aسجون (انظر وذلك حسب استعراض أجري مؤخرًا عن التعليم يف ال

review of education in prison”, p. iii.(  
 تليب االحتياجات املتعلقة بالتعليم تقتصر هذه اخلطة على تدابري . وينبغي أال٩٤َّانظر أيضًا قواعد نيلسون مانديال، القاعدة   )٤١(

ق بالسلوك اإلجرامي، وكيفية معاونة بغي أن تشمل أيضًا أيَّ متطلبات َتَدخُّلية حمددة تتعلوالتدريب املهين والعمل وإمنا ين
 .بأي التزامات مالية أو غري مالية مستحقة عليه الوفاءعلى والسجني على التواصل مع أسرته 
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  حتفيز السجناء على التعلُّم
أهم أسباب اخنفاض أعداد السجناء الذين أنَّ سلطات السجن ترى أنَّ وجد استقصاء أجري يف أوروبا   -٥٩

فيها. وبغض النظر عما إذا كان هذا الرأي صحيحًا  يشاركون يف الربامج التعليمية هو عزوف السجناء عن املشاركة
كن هلم تالعديد من السجناء ذوي املهارات األساسية املتواضعة مل أنَّ  من املقطوع به من الناحية املوضوعية أم ال فإنَّ 

، باعتبارهم وقد يستشعر هؤالء السجناُء احلرجَ  )٤٢(مؤسسة تعليمية رمسية أخرى.أيِّ يف املدرسة أو يف جتربة إجيابية 
وقد ُيبُدون ممانعًة يف التسليم بذلك أو يف التعلُّم  ،بالغني، إزاء عجزهم عن القراءة أو الكتابة على النحو السليم

  واختيارًا. طوعًا
، يظل من املهم إجياد ء األميني ينبغي أن يكون إلزاميًّاتعليم السجناأنَّ ويف حني توضِّح قواعد نيلسون مانديال   -٦٠

وقد تكون فرصة التواصل االجتماعي خارج الزنزانة حافزًا كافيًا  )٤٣(الكفيلة بتحفيز رغبة السجني يف التعلُّم. السبل
  األخرى. للسجناء من أجل االنضمام إىل الفصول الدراسية يف السجون اليت تشح فيها فرص التواصل االجتماعي

يعملوا حىت يتقاَضوا أجرًا أو حىت حيق هلم ختفيُض  ن العديد من السجون قد يفضلون أالسجناء يفأنَّ إالَّ   -٦١
لذا من املهم بالنسبة ملوظفي السجن جبميع مستوياهتم وأنواعهم أن يروجوا للتعليم تروجيًا  العقوبة املوقعة عليهم.

ن لك ،على ذلك شديدًا وأن يشجعوا السجناء عليه. ويف بعض احلاالت قد تساعد اإلشعارات والكتيبات اإلعالمية
 هو الذي يصنع الفارَق. ولدى بعض الدول األعضاء نيزمالء السج أن يكون تأثُرياملرجَّح يف حاالت أخرى من 

فآت، أو على فوائد أخرى، من اعلى بعض أشكال املك تتيح للسجناء املشاركني يف برامج تعليمية احلصولَ  آلياتٌ 
ويف معظم احلاالت ال يكون  )٤٤(لون مقابل أجر.أجل عدم جعلهم يف وضع خاسر قياسًا على زمالئهم الذين يعم

أن دفع مقابل مادي للسجناء خيارًا جمديًا، وإمنا ميكن للربط بني االلتحاق بربامج تعليمية وإمكانية اإلفراج املبكر 
  .يكون حافزًا قويًّا

________________  
اء البالغني أفادوا بأهنم اسُتبعدوا سجنيف املائة من ال ٤٢ نَّأ ٢٠١٦وجد استعراض السجون الذي أجري يف إنكلترا وويلز يف عام   )٤٢(

 ).Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: A review of education in prison”, p. iiiاستبعادًا دائمًا من املدارس (انظر 
ع السجناء املدانني على ) من قواعد السجون األوروبية، اليت تنص صراحًة على "وجوب تشجيع مجي٢( ١٠٦انظر أيضًا القاعدة   )٤٣(

 املشاركة يف الربامج التعليمية والتدريبية."
يف نيوزيلندا مثًال ُتدفع "عالوة حتفيزية" صغرية للسجناء الذين يشاركون يف تدريب عملي (انظر إدارة املؤسسات اإلصالحية   )٤٤(

)٢٠٠١ :(Inmate Employment Policy, p. 14.(  
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أثناء  ًاتقييدأقل ضاع أي نظام ميكن فيه للسجناء أن ينتقلوا إىل أو –يف البلدان اليت لديها نظام تدرجي و  -٦٢
ميكن ملشاركة السجني يف برنامج تعليمي واجتيازه إياه أن يزيد فرصته يف التدرج حنو  - عقوبتهم قضائهم مدةَ 

ج ُتدعى خرُّ حتفى باالستكمال الناجح للربامج التعليمية بتنظيم حفل تَ أوضاع أكثر انفتاحًا. ويف بعض البلدان يُ 
  إىل حضوره. السجناء  عائالتُ 

  
  القصرية أو الطويلة املدةالسجناء ذوو العقوبات 

يف احلبس قبل اإلفراج عنهم أو قبل  ناء، خاصة املحتجزين احتياطيًّا، فترة قصرية نسبيًّايقضي بعض السج  -٦٣
تقييم الحتياجاهتم التعليمية، ناهيك أيِّ ترحيلهم إىل منشأة أخرى. ويف هذه الظروف قد يكون من الصعب إجراء 

األنشطة املضطلع أنَّ ري دورة تعلُّم متينة القوام هلم. وقد الحظت جلنة منع التعذيب، التابعة ملجلس أوروبا، عن توف
لسجناء ا يكون ورأت أنه ينبغي السعي إىل ضمان أن )٤٥(،هبا يف العديد من سجون احلبس التحفظي حمدودة للغاية

ء جزء معقول من اليوم (مثاين ساعات أو أكثر) خارج املحبوسون يف منشآت االحتجاز االحتياطي قادرين على قضا
زنزاناهتم يف االضطالع بأنشطة هادفة ذات طابع متنوع. وبطبيعة احلال ينبغي أن تكون النظُم املعمول هبا يف املنشآت 

  )٤٦(س فيها السجناء املدانون مالئمًة بقدر أكرب وأكرب.اليت ُيحبَ 
ورات منطية قصرية قادرة على تزويد السجناء الذين يبقون ملدد قصرية ينبغي استحداث دومن زاوية التعليم   -٦٤

من منظور سياسات العدالة اجلنائية األوسع فمن األفضل إخضاع السجناء الذين يقضون أمَّا خبربات إجيابية َتنفعهم. 
قف تنفيذ العقوبة أو ة، مثل اإلخضاع للمراقبة أو ومعيَّن. فمن شأن تدابري جمتمعيةعقوبات قصرية املدة جلزاءات 

________________  
مثل هذه املنشآت، اليت تتسم باالرتفاع النسيب يف معدل تناوب نزالئها، ليس أمرًا هينًا. ومن  تنظيم أنشطة منهجية يف إنَّ  )٤٥(

الواضح أنه ال سبيل يف هذه احلالة للحديث عن برامج معاملة فردية من النوع الذي ميكن التطلع إليه يف املنشآت اليت تضم 
على امتداد أسابيع طويلة بل شهور حمبوسني داخل زنزاناهتم دون أدىن أنه ال ميكن االكتفاء بترك السجناء  سجناء مدانني. إالَّ

نشاط؛ وذلك بغض النظر عن مدى جودة الظروف املادية اليت قد تكون سائدة داخل تلك الزنزانات". (معايري جلنة منع 
 ).٤٧، الفقرة ٢٠١٥التعذيب: األقسام "اجلوهرية" من التقارير العامة الصادرة عن اللجنة، 

 املرجع نفسه.  )٤٦(

  ليمية قوبات مقابل املشاركة يف برامج تعالربازيل واململكة العربية السعودية: تقليص مدة الع
ة على َمْن يعملون مع الترتيبات املماثلة متت املواءمة يف الربازيل بني الترتيبات املتعلقة بتقليص مدة العقوبات املطبق ٢٠٠١منذ عام 

يقابلها تقليُص يوٍم كامٍل من مدة  ميةاملطبقة على َمْن يتعلمون. فالقانون هناك ينص على أن كلَّ ثالثة أيام ُتنَفق يف أنشطة تعلي
نامج قراءة. وما أْن َيفَرغ السجني العقوبة. كما جيوز للسجناء أن يلتمسوا من إحدى اللجان إفساَح الفرصة أمامهم للمشاركة يف بر
رًا طاء النحوية وحمرَّاليًا من األخخ من قراءة كتاب حىت يطاَلب بكتابة تقرير أو حبث عنه. وحىت جتيز اللجنُة البحَث جيب أن يكون

بعة أيام من مدة عقوبته. وهذه بإتقان ومربِهنًا على ُحسن استيعاب موضوع الكتاب. وإذا ُقبل البحُث حصل السجني على َخصم أر
  ومًا يف السنة الواحدة.ي ٤٨مما يفضي إىل إمكانية تقليص مدة عقوبة السجني بواقع  ،العملية قد تتم مرة واحدة شهريًّا

للسجني تقليص مدة عقوبته  ملكة العربية السعودية أعلن رئيس السجون يف مكة وضَع لوائح جديدة من شأهنا أن تتيحويف امل
يف حده األقصى إىل نسبة تقليص قدرها  يف املائة إذا اجتاز بنجاح عامًا دراسيًّا أو دورتني تدريبيتني معاِدلتني مبا يصل ٥بنسبة 
  ا عام واحد أو أكثر.يف املائة من عقوبة سجن مدهت ١٥

انون ): ق٢٠١٤؛ جريدة األنباء العربية (Time (2012): Brazil inmates get chance to read their way to freedom, 28 Juneاملصدر: 
 كانون األول/ديسمرب.  ١٣جديد ملساعدة السجناء على إعادة االندماج داخل اجملتمع، 
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متكني املجرمني من البقاء يف منازهلم ومواصلة العمل أو التعلُّم يف مؤسسات أو العمل دون أجر (العمل املجتمعي)، 
  املجتمع املحلي.

ائفة متنوعة كافية من قد تكون هناك صعوبة يف توفري ط ذوي العقوبات الطويلة املدةوفيما خيص السجناء   -٦٥
لى اختاذ السجناء عترب اإلبقاء عمية اليت متكِّنهم من مواصلة التقدم على امتداد سنوات كثرية. لذا ُيالدورات التعلي
عند تصميم الربامج التعليمية. ومن  يلزم أخذه يف احلسبان م الطويلة حتديًا رئيسيًّاطوال مدد عقوباهت موقفًا إجيابيًّا

مما قد  ،فسية بعد إطالق سراحهمالطويلة املدة قد يعانون مشاكل ن السجناء ذوي العقوباتبأنَّ  املهم أيضًا التسليُم
تخذ لسجن. لذا ينبغي أن َتاجيعل من الصعب عليهم عندئذ تطبيق املهارات النظرية و/أو العملية اليت اكتسبوها يف 

التعليم انب برامج مساعدة نفسية للسجناء عند التحاقهم هبا جمددًا إىل ج تكفل تقدميَ  ترتيباتٍ  السجونُ 
  والعمل.  والتدريب

  
  العقبات الشائعة  ٣-٣
  

  احلصول على فرص تعليمية
ومنهم مثًال  ،فصول التعليميةة من السجناء بالمعيَّنيف بعض الدول األعضاء قد حيُظر القانوُن التحاَق فئات   -٦٦

هذا احلظر أنَّ ب علمًا ،ورةة شديدة اخلطمعيَّنن بارتكاب جرائم والسجناء املحكوم عليهم بالسجن املؤبد أو املدان
دون حصول السجناء على  يتماشى مع املعايري والقواعد الدولية. وحىت إذا مل تكن هناك عقبات قانونية حتول ال

و السجن لسجناء بعينهم، فرص تعليمية فإهنم قد ُيحرمون من تلك الفرص نتيجة، مثًال، للعداء الذي َيِكنه موظف
ًا ما كان هلذا البعض أن السجناء ُيمنحون فرصبأنَّ  تيجة إحساس أعم يساور البعضَ نتيجة شواغل أمنية، أو ن أو

  يتمتع هبا. 
ويف حاالت االكتظاظ قد يكون هناك مزيد من االفتقار إىل الفصول املخصصة للدراسة وإىل مناطق هادئة   -٦٧

السجناء أثناء وجودهم  ون حراسَةموظفني يتول توفريهم. كما قد يكون دروسَ  يستذكروايستطيع فيها السجناء أن 
أحد أسباب حرمان هي الشواغل األمنية  يف الفصول الدراسية أو يف املكتبة عقبًة أمام مشاركة السجناء. وقيل إنَّ 

بعض هذه الشواغل صحيٌح فقد أوصى استعراٌض أنَّ من املؤكد أنَّ السجناء من الوصول إىل اإلنترنت. ويف حني 
تعزز استعمالَ تكنولوجيا املعلومات ترتيبات أمنية  اختاذ ظر يفالنعليم يف إنكلترا وويلز بوجوب أجري مؤخرًا بشأن الت

ميكِّن   وعلى وجه أكثر حتديدًا ينبغي السماح ملأموري السجون بوضع هنج واالتصاالت يف السجون يف الوقت الراهن.
 يم مالئم للمخاطر اليت يسببها هؤالء السجناء،السجناَء املشاركني يف أنشطة تعليمية داخل السجون، بناء على تقي

  )٤٧(من الوصول املراَقب لإلنترنت من أجل دعم دراساهتم وتيسري فرص حصوهلم على وظائف عند إطالق سراحهم.
  

  االفتقار إىل املوارد التعليمية 
املقصود باملوارد بأنَّ  علمًا ،أن ينتقص بشدة من فعالية التعليم يف السجون ميكن لالفتقار إىل املوارد التعليمة  -٦٨

هنا ال يقتصر على جمرد الكتب ومواد القراءة. فالتعليم يعتمد على حنو متزايد على توافر املعدات التكنولوجية، 
على زيادة حجم كاحلواسيب مثًال، من أجل التعلُّم عن بعد. ومثة فرص متاحة أمام السجون اللتماس املساعدة 

من خالل خماطبة اجلمهور، واملدارس، واملكتبات، واجلامعات، والصحف وغريها من دور وتنوع املوارد التعليمية 

________________  
)٤٧(  Dame Sally Coates (2016): “Unlocking Potential: A review of education in prison”, p. 7. 
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مد تلك الشركات عْ خاصة عندما َت ،النشر. كما قد تكون الشركات اخلاصة مصدرًا للحصول على معدات حاسوبية
  .إىل االرتقاء بنظمها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات من خالل االستعاضة عنها بنسخ أحدث

  
ُتوفِّر إدارة املؤسسات اإلصالحية، بالتشارك مع جامعة جنوب أفريقيا، وصلَة إنترنت  يف جنوب أفريقياو  -٦٩

مباشرًة للسجناء الذين يدرسون حبيث يكون مبقدورهم أن يستخدموا االتصال احلاسويب املباشر يف تقدمي طلبات 
وقد تيسرت هذه املهمة بفضل قيام اإلدارة حاضرين. تسجيل أمسائهم ويف إرسال تكليفاهتم ويف التواصل مع امل

حاسوبًا، من أجل أن يستعملها السجناء  ٣٢املذكورة بشراء عربات حواسيب حممولة يستطيع كلٌّ منها محل 
عرف باسم لون يف برامج التعلُّم عن بعد اليت تنظمها جامعة جنوب أفريقيا (وقد أصبحت هذه احلواسيب تُ املسجَّ 
جنوب أفريقيا، حيث يقتصر نطاق االطالع فيها على املعلومات واملوارد اإللكترونية اخلاصة باجلامعة جامعة  ُقَبب

ُيهَدى  كتابٌ "" (un libro para la cárcel, una ventana a la libertadاملذكورة). ويف بنما أدت محلة ُأطلق عليها اسم "
  )٤٨( مجع آالف الكتب املهداة إىل مكتبات السجون يف البلد.إىل مكتبة السجن، نافذٌة ُتفَتح على باب احلرية") إىل

  
  قصور أعداد املوظفني

مبا يف ، طوال العام أعداد وافية من املدرسني املؤهلني واملتفانني املتفرغني للعمل يف السجن إىل هناك حاجة  -٧٠
إضافية تتيح تقدمي خدمات تعليمية العطالت الرمسية. وال بد من ختصيص اعتمادات مالية و اإلجازات أثناء أيام ذلك

أسبوعًا يف السنة، أو تنظيم أنشطة بديلة أثناء فترات العطالت. وميكن أن تتضمن تلك األنشطة أنشطة  ٥٢طوال 
رياضية أو ثقافية أو أنشطة أخرى ُتثري نظام السجن. وجيوز أن يعاون املوظفني املهنيني متطوعون يأتون إىل السجن 

  اكتساب مهارات أساسية أو متقدمة.جناء على من أجل مساعدة الس
سبانيا مثًال، قائمة انتظار لطاليب العمل وإن تكن هناك، يف إ ،مل يف السجونالعمن بعض املدرسني ينفر وقد   -٧١

يف السجون. فمن ناحية أوىل شهدت السجون يف جنوب أفريقيا معدَل تناوٍب مرتفعًا للموظفني. ويف كازاخستان 
املدرسني على العمل يف السجون لكن هناك تفاوت يف جودة اخلدمات اليت يقدموهنا نظرًا الفتقارهم  يشجَّع شبابُ 

وهناك أسباب وجيهة  وَتعرض بلداٌن أخرى وظائف يف السجون يف إطار تدريب املدرسني. )٤٩(إىل اخلربة الالزمة.
اتباع هنج يتسم باملرونة والتلقائية نظرًا لوجود تسوِّغ اختيارَ معلِّمني مالئمني خصيصًا. فالتدريس يف السجون يتطلب 

________________  
مسامهات قدمها خرباء إدارة املؤسسات اإلصالحية يف جنوب أفريقيا وممثل فرع املكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء   )٤٨(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣ السجون (فيينا، املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف
سبانيا واخلبري املستقل من كازاخستان أثناء اجتماع فريق اخلرباء التابع خرباء اإلدارة العامة للسجون يف إقدمها  مسامهات  )٤٩(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣للمكتب بشأن برامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا، 

  السجونفرنسا: توفري تدريب متخصص ُملعلِّمي 
سابيع (غري متالحقة) أثناء السنة أيف السجون بتلقي تدريب ملدة ثالثة  درسون الذين يؤدون دورًا تعليميًّايف فرنسا يطاَلب امل
رة التعليم املدرسي (التابعة لوزارة تشارك يف توفري هذا التدريب إدارة السجون (التابعة لوزارة العدل) وإداتاألوىل من عملهم. و

ى اكتساب مهارات تدريسية وهو يهدف إىل معاونة املدرسني على التكيف مع ظروف العمل داخل السجون وعل ،لوطين)التعليم ا
  احتياجات السجناء. تليب

 Grundtvig European Project (2011): Desk Research: France – Summary of training offered to newly appointed prisonاملصدر: 

teachers. Funded by the Directorate General for Education and Culture, European Commission.  
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وجيوز فيه أن تكون هناك قيوٌد  مناخ عام قد َتكُثر فيه احلاالت اليت يتعذر فيها على املدرس االسترساُل يف الشرح
املهنية  مفروضة على استخدام اُملعِينات التدريسية كاملعدات اإللكترونية مثًال. كما قد يشعر معلِّمو السجون بالعزلة

  يت تكتنف عمَل ُمعلِّمي السجون.نظرًا لعدم َتفهُّم املدرسني العاملني يف املدارس أو الكليات العادية للبيئة والقيود ال
ومن أجل جماهبة هذا التحدي أنشأ مشروٌع مموَّل من االحتاد األورويب بشأن "التأهيل الفعال ملدرسي   -٧٢

موجهًا إىل مدرسي  ليم يف السجون، برناجمًا تعليميًّا أوروبيًّاة وقيمة التعالسجون"، يرمي إىل توعية الناس بأمهي
أوضاع السجناء النفسية؛  ‘٣‘األمن؛ و ‘٢‘التدريس والتعلُّم يف بيئات احتجازية؛ و ‘١‘السجون يتضمن منائط عن 

  )٥٠(الشبكات واملوارد. ‘٤‘و
فاملدرسون  تخصص إضايف على نوع السجن.وتتوقف احلاجة إىل تزويد املدرسني بتأهيل أو تدريب م  -٧٣

مثًال، حيتاجون إىل التعرف على حماوالت التالعب هبم. لذا ينبغي أن  تتسم حبراسة أمنية متشددةالعاملون يف سجون 
مالبسات، أيِّ حيصل هؤالء املوظفون على تدريب بشأن أمهية التقيد بالسياسات واإلجراءات، واإلبالغ الفوري عن 

وإرساء حواجز  ،واألمن الدينامي ،ي لكن ال كأصدقاء)راط يف تبسيط التعامل مع السجناء (تعامٌل ودِّ وتفادي اإلف
  )٥١(ف على حنو مهين وموثوق ومتسق.روالتص ،ة (عدم تبادل املعلومات الشخصية مثًال)معيَّن
هلم احلصول على  قما إذا كان حيومستوى الرواتب اليت يتقاضاها مدرسو السجون وال بد من النظر يف    -٧٤

ُريهم من املوظفني. ويف بعض البلدان إذا مل يكاَفأ غ مشاكَلب سبِّ ذلك قد يُ أنَّ إالَّ . الشاقة عالوٍة نظري ظروف العمل
قاٍل. ويف بلدان أخرى حيصل املدرسون، شأهنم شأن أطباء السجون، على مكافآت إضافية أو عالوات أو بدالت انت

ثًال حيق ملدرسي السجون ميساعد على الترقي الوظيفي يف جمال التعليم. ففي تايلند ميكن للتدريس يف السجون أن 
  السجون.أن يكون مسارهم الوظيفي ضمن أن خيتاروا 

دة، إذ يرون وشهدت بعض البلدان مقاومة من جانب بعض موظفي السجون إلدخال أنشطة تعليمية جدي  -٧٥
سبل الكفيلة جبعل املوظفني سة السجناء واإلشراف عليهم. وتتضمن الأهنا تلقي على عاتقهم أعباء جديدة تتعلق حبرا

اصَل الفعال مع مجيع مستويات يتقبلون التغيَري حتسَني التدريب األساسي، وإشراَك املوظفني يف بعض الربامج، والتو
يمية، شأهنم شأن فرص تعل املوظفني بشأن عمليات التطوير املزمعة. ويف بعض البلدان يتاح للموظفني احلصوُل على

  ة (كاحلواسيب مثًال) أثناء الفترة املسائية.معيَّنالسجناء، أو الوصوُل إىل موارد 
  
  املتعلقة بالتعليم يف السجون التنظيمية النماذج  ٤-٣
الشخصي، والتعلم عن  واالستذكارمنها التعلم داخل الفصول،  ،طائفة من الطرائقبني التعليم املعاصر جيمع   -٧٦

تعلم من النظراء. وأشارت البحوث إىل حاجة السجون إىل اتباع هنج يتمحور حول املتعلِّم، ُيستند فيه إىل بعد، وال
جنبًا إىل جنب مع أساليب تدريس وتعلُّم بديلة ُتحفِّز السجَني وتثري  ،املهارات والكفاءات واخلربات السابقة الفردية

وذلك مثًال من خالل استعمال  ،اليب وفقًا لسياق السجنمن املهم تصميم أسأنَّ أضف إىل ذلك  )٥٢(اهتماَمه.
  ما سبق اكتسابه من تعليم. دورات تتألف من منائط أو وحدات قائمة بذاهتا، واعتماد 

________________  
)٥٠(  Grundtvig European Project (2011): Effective induction for prison teachers – European Programme. 
  .)٢٠١٥( بشأن التعامل مع السجناء الشديدي اخلطورةاملكتب كتيِّب انظر أيضًا يف هذا الصدد   )٥١(
)٥٢(  GHK Consulting (2013): “Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges”; report authored 

for the European Commission, p. 54. 
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أنه يتعذر يف بعض األحيان األخذ هبذا النهج يف السجون الكبرية أو املكتظة اليت ُيرجَّح فيها أن يكون إالَّ   -٧٧
، تتنامى الشراكات بني اجلامعات والسجون ،خالل النظراء خيارًا أجنع. ويف دول أعضاء كثرية التعليم عن بعد أو من

وهو هنج يتوافق مع املعايري اإلقليمية، ويشجِّع على توفري خدمات تعليمية يف السجون بالتعاون مع املجتمع من خالل 
  )٥٣(يمية اخلاصة.مشاركة الرابطات املدنية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات التعل

  
  التعليم الذي يقوده النظراء

تقييم مالئم للمخاطر، يف بلدان متنوعة ميكن للسجناء ذوي املستوى التعليمي اجليد أن يؤدوا، رهنًا بإجراء   -٧٨
معات ففي والية راجاستان اهلندية، مثًال، يتطوع السجناء خرجيو اجلا يف تعليم نظرائهم األقل منهم مهارًة. دورًا هامًّا

ويف اململكة  )٥٤(من مدة عقوبتهم. خصم يومني شهريًّابتدريس زمالئهم السجناء، وميكن أن حيصلوا مقابل ذلك على 
سلسلة من املبادرات الرامية إىل حتسني القدرة  )Shannon Trust(املتحدة استحدثت مؤسسة شانون تراست اخلريية 

الذي يتوىل تنفيذه بالكامل "ُمَوجِّهون نظراء" بدًال ، Turning Pagesءة على القراءة والكتابة، منها مبادرة برنامج القرا
  )٥٥(من املدرسني أو املرشدين.

  الشراكات بني السجون واجلامعات
وتضمنت تلك  شراكاٌت بني اجلامعات والسجون. ُأرسيت باطراديف جمموعة متنوعة من السياقات الوطنية   -٧٩

علموا جنبًا إىل جنب مع طلبة اجلامعات والكليات، وأن يلتحقوا بدورات منتظمة الشراكات برامج تتيح للسجناء أن يت
  التعلُّم معًاظمت مبادرة على مستوى اجلامعات والكليات ميكنهم استكماهلا بعد إطالق سراحهم. وقد نَ 

)Learning Together.هذه الربامج  ىوتعَف )٥٦()، ومقرها يف اململكة املتحدة، دوراٍت للسجناء والطلبة يف علم اجلرمية
 ويف بنما وقعت وزارة الداخلية وجامعة بنما )٥٧(الدراسية من الرسوم اجلامعية يف عدد من الدول األعضاء، منها نيجرييا.

امرأة  ٢٠٠التحقت به منذ إنشائه  ،ق مبركز إعادة تأهيل النساءيتيح إنشاَء فرع للجامعة ُيلَح اتفاَق شراكةٍ  ٢٠١٣يف عام 
يف أمَّا  )٥٨(.Renacer Elكان جيري تنفيذ مبادرة مماثلة يف سجن الرجال  ٢٠١٧امرأة خترجن فعًال. ويف عام  ٣٠ِمْنُهن 

  )٥٩(كندا فقد ُوضعت بعض الربامج التعليمية سواء داخل نظام السجون أو يف املجتمع اخلارجي.

________________  
)٥٣(  Principles and Best Practices in the Americas, Principle XIII. 
 ,”Times of India (2013): “Now, education to help prisoners’ early releaseاملوقع اإللكتروين لسجن راجاستان؛ انظر أيضًا   )٥٤(

21 January.  
سجنًا يف شىت أرجاء إنكلترا وويلز وأيرلندا  ١٢٤لدعم القدرة على القراءة؛ وقد ُنفِّذ يف  الربنامج يستعمل هنجًا صوتياًّ اصطناعيًّا  )٥٥(

 Birmingham City University (2016): “Turning Pages, Changing Lives – Anالشمالية (انظر موقع جامعة مدينة بريمينغهام 

Evaluation of the Shannon Trust Reading Programme Turning Pages”.( 
)٥٦(  Armstrong R. and Ludlow A. “Educational Partnerships Between Universities and Prisons: How Learning Together can be 

Individually, Socially and Institutionally Transformative”, Prison Service Journal, May 2016.  
)٥٧(  Premium Times, “Nigeria Open University waives fees for prison inmates”, 5 May 2016.  
 ٢٥-٢٣مسامهة قدمها فرع املكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا،   )٥٨(

 ).٢٠١٧انون الثاين/يناير ك
مسامهة قدمها خبري "ِمنرب اليونسكو للبحوث التطبيقية يف جمال التعليم يف السجون" أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين   )٥٩(

  .http://www.cmv-educare.com/en). ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣بربامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا، 



35 

  الواليات املتحدة واهلند: شراكات بني السجون واجلامعات  
الية نيويورك وجامعة هي شراكة بني إدارة املؤسسات اإلصالحية يف و Prison to College Pipeline (P2CP)الشراكة املعروفة باسم 

حق السجناء الذين ُتقبل متوسط. ويلت أميننة نيويورك. ويعقد موظفو اجلامعة فصوًال دراسية يف سجن رجاٍل ذي مستوى مدي
للغة اإلنكليزية وعلم االجتماع اطلباُتهم بدورات جامعية تغطي جمموعة متنوعة من التخصصات املتعلقة بالعلوم اإلنسانية تشمل 

استيفاؤها، بعد  عايري واملتطلبات املتوقع منهممتينًا ُيجهِّز الطلبَة للتعامل مع امل ساسًا أكادمييًّاوفر تلك الدورات أوعلم اآلثار. وت
الغرض ُتدَعم هذه الدوراُت  إطالق سراحهم، عند أدائهم األعماَل املتخصصة اليت ُتسَند إىل خرجيي اجلامعات. ومن أجل هذا

ربنامج أوسع نطاقًا يليب بو ،ية إرشاديةوخبدمة أكادمي ،يه مهاراِت القراءة والكتابةبربنامج تعليمي إمنائي كامل ُيكسب املشاركني ف
ة الصحية، والصحة العقلية االحتياجات الفريدة لكل شخص عند عودته إىل السجن، على حنو يشمل السكَن، واإلعاشة، والرعاي

  إلفراج. االعدالة اجلنائية بعد رات، والدعم االجتماعي، واالمتثال لشروط أو العالج من إدمان املخدِّ
يف السجون املوجودة يف  ا خاصًّامركزًا دراسيًّ ٩٤اليت أنشأت وهناك منوذج خمتلف تقدمه جامعة إنديرا غاندي الوطنية املفتوحة 

كذلك شراكات مع اجلامعات وسجني. ومن أجل تطوير هذه ال ٢٥ ٠٠٠شىت أحناء اهلند. وقد استفاد من هذه املبادرة حىت اآلن 
لطرفني على َبيِّنة امع جهات خارجية أخرى ال بد لسلطات السجن أن تربم عقودًا أو اتفاقات واضحًة حبيث يكون كال 

وذجية ُتَربم بني السجون بالتوقعات. ونظرًا لشدة االهتمام بتوسيع نطاق الربنامج اهلندي صاغت احلكومة مذكرة تفاهم من
  ات الطرفني على النحو الوارد أدناه:ليووحتدد تلك املذكرة مسؤ .واجلامعة

  
  تقوم املؤسسة املضيفة (السجن) مبا يلي:

تعيني املشرف على السجن أو أي موظف آخر تسميه 
 السلطة املالئمة باعتباره املنسق املركزي.

جِّهني حتديد الرتالء الذين يتصرفون بصفتهم مرشدين/ُمو
 لشىت الربامج. 

ن هناك الضرورية إذا كااحلصول على املوافقات/التصاريح 
 مرشدون خارجيون يتولون إدارَة دورات االتصال.
مساحتها  ختصيص قاعة، أو قاعتني، للجامعِة وحِدها تتراوح

لتابع اقدم مربع لتكون مكتبًا للمنسِّق،  ٨٠٠و ٥٠٠بني 
 ملركز الدراسات اخلاصة (السجون).

ى امعة علتعليق الفتة حتمل اسم مركز الدراسات اخلاص باجل
 حنو بارز ويف مكان مناسب.

 ختصيص قاعات/غرف من أجل عقد امتحاناٍت توجيهيةٍ 
 وعمليٍة وامتحاناِت هنايِة املدة.

بعًا ت وغريها،تقدمي خدمات املكتبة واحلاسوب واملخترب 
 الحتياجات الربامج املعروضة.

يل واالمتحانات التقيد جبداول اجلامعة الزمنية املتعلقة بالتسج
 املواعيد األكادميية.وغريها من 

  

  تقوم اجلامعة مبا يلي:
وضة) من مواد توفري ما يلزم للربنامج املعروض (الربامج املعر

 التعلُّم الذايت واملواد السمعية البصرية.
ت إضافية، النظر يف تزويد مركز الدراسات مبكونا

شاهدة فزيون وهوائي استقباٍل ملكحاسوب مثًال وجهاز تل
 يف هذا املركز عليمية، إذا زاد عدد املتعلمنيبرامج اجلامعة الت

 شخصًا. ١٥٠على 
 عدم حتميل نزالء املؤسسة املضيفة املسجَّلني يف

 .الربنامج/الربامج أيَّ رسوم دراسية/تكاليف أخرى
مساعدة املنسِّق، عند االقتضاء، يف عملية فحص 

 الطلبات/إجراء االمتحانات.
 .هريًّاروبية ش ٠٠٠ ٣تغطية تكاليف راتب املنسِّق مبعدل 

األدوات باملساعدة على تغطية النفقات املتكررة املتعلقة 
 يف.املكتبية والطوابع الربيدية والتصوير الفوتوغرا

حسب  سداد مكافآت املرشدين (الداخليني أو اخلارجيني)
 املشاريع./معايري اجلامعة، وحتمُّل نفقات تقييم التكليفات

ة أثناء تلك قيام بعمليات مراقبإجراء امتحانات يف السجن وال
 االمتحانات وسداد تكاليف إجرائها.

لَحق مركُز يُ يف املدن اليت يكون للجامعة فيها مركٌز إقليمي 
إلقليمي اهبذا املركز  (املعين بالسجون) الدراسات اخلاصة
كون يأما يف األماكن األخرى اليت ال  ،ألغراض إدارية

لدراسات ُيلَحق مركُز اللجامعة فيها أي مراكز إقليمية ف
 اخلاصة بأقرب مركز دراسات عادية.

صة سات اخلااممارسة احلق يف نقل أو إغالق مركز الدر
 (السجون) إذا الحظت عدم توفري خدمات الدعم، حسب

  شروط اجلامعة.
  

 John Jay College of Criminal Justice / Prisoner Reentry Institute (2011): Prison-to-CollegePipeline (2013): Providingاملصدر: 

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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  وضع برامج تدريب مهين تنفَّذ يف السجون  -٤
  
  املعايري الدولية  ١-٤

د الطلب عليها يشكِّل جزءًا قواعد نيلسون مانديال أنَّ تدريَب السجناِء املهينَّ يف املجاالت اليت يشتوضح ت  -٨٠
اختيار املهارات اليت ة، من معيَّنوأنَّه ينبغي متكني السجناء، ضمن حدود  ،من نظام إعادة التأهيل يف السجون هامًّا

  السجناِء املهينُّ اعتبارًا أهمَّ من حتقيق أرباح من وراء عملهم.يرغبون يف اكتساهبا. وينبغي أن ميثِّل تدريُب 
االحتجازية للمجرمات" (قواعد  غري "قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري نَّ قيل من قبل إ  -٨١

تتضمن و )٦٠(بانكوك) تشري إىل احلاجة إىل وضع برنامج أنشطة يأخذ يف االعتبار االحتياجات املالئمة للجنس.
تعليقات املكتب على قواعد بانكوك قائمة بأنشطة التدريب املهين املمكنة اليت قد تساعد النساء على أن َيِعشن حياًة 

اريع وذلك على حنو يشمل املهارات اإلدارية واحلاسوبية، والطالء والزخرفة، وإدارة مش ،مستقلة بعد إطالق سراحهن
فادة من التيسريات االئتمانية الصغرية. ويف حني تشمل القائمة أيضًا رعايَة األطفال، ، واالستجمتمعية تولِّد دخًال ماديًّا

تقتصر على هذه األنشطة  برامج التدريب املهين ينبغي أالَّ  فإنَّ  ،، وتصفيف الشعر وحياكة املالبس والتطريزووالطه
  )٦١(ا مالئمة للمرأة.إليها من منظور القوالب النمطية اجلنسانية على أهنالتقليدية اليت ُينظر 

  
  دة يلزم النظر فيها عند وضع برامج تدريب مهين تنفَّذ يف السجونقضايا حمدَّ   ٢-٤

  تصميم مناهج دراسية تالئم سياق السجون

________________  
 ٦٥/٢٢٩د األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات" ("قواعد بانكوك")، قرار اجلمعية العامة "قواع  )٦٠(

 ).١( ٤٢)، القاعدة ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢١(
لمجرمات والتعليقات قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية ل - ): قواعد بانكوك٢٠١٤املكتب (  )٦١(

 .٣٩ الصفحة)، ٤٢عليها (التعليق على القاعدة 

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة القواعد 

  ٩٨القاعدة 
 يوفَّر تدريب مهين نافع للسجناء القادرين على االنتفاع به، وال سيما السجناء الشباب.  -٢

فيه، إمكانية اختيار  نضباطتتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشى مع االختيار املهين السليم ومتطلبات إدارة السجن واال  -٣
 نوع العمل الذي يرغبون يف القيام به.

  إجراء دراسات استقصائية لألسواق املحلية
يف القطاع الرمسي والقطاع  املعلومات املتعلقة بسوق العمل هي بيانات كمية ونوعية بشأن اجتاهات التوظيف والبطالة إنَّ 
  الرمسي. غري

احتادات العمال من أجل وءات تفصيلية جتريها وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل واملعلومات األكيدة تستند إىل استقصا
  بيان النسبة املئوية للمشاركني يف شىت القطاعات االقتصادية ممن بلغوا سنَّ العمل.

  ت املحلية.مثل املقاالت الصحفية، واملعارف واخلربا ،أما املعلومات الفضفاضة فتأيت من مصادر أقل دقًة
رص العمل للسجناء السابقني. ن اجلمع بني نوعي هذه املصادر أن يعطي صورة أمينة عن القطاعات اليت قد توفر أفضَل فومن شأ

الفئات الفرِص املتاحة أمام خمتلف وة يف شىت القطاعات، معيَّنويلزم إجراء مزيد من التحليل ملعرفِة املهارات املطلوبة لوظائف 
 سجل اجلنائي يف هذا الصدد.، والتأثِري املحتمل للالعمرية
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مثل مهارات  ،هارات تقليديةم مشولمييل هذا التدريب إىل  ،ًا مهنيًّاويف العديد من السجون اليت توفر تدريب  -٨٢
  املجتمعات الريفية، فإنَّ ، خاصة يفهذه املهارات قد تكون مفيدة جدًّاأنَّ ويف حني ة والزراعة. النجارة واحلداد

 ةرحلة انتقالية، إىل طائفاالقتصادات العصرية حتتاج اآلن، حىت يف املجتمعات ذات الدخل املنخفض أو اليت متر مب
فرص  اء السجناء أفضَلن سوق العمل بغية إعطاحلصول على معلومات ع أعرض من املهارات. ومن هنا تتبدى أمهيةُ 

تار بعناية استنادًا إىل احتياجات العثور على وظيفة بعد إطالق سراحهم. وينبغي أن تتمثل األولويةُ يف توفري دورات ُتخ
  األسواق املحلية.

    

  
والسجناء املحكوم  زين احتياطيًّاوأيضًا من أجل استيعاب املحتجَ العديد من الدورات، مدة ونظرًا لطول   -٨٣

ويف سجن إيكويا  عليهم بعقوبات قصرية املدة، ينبغي النظر كذلك يف إفساح طائفة من الفرص التدريبية األقصر مدًة.
إعادة مهنية قصرية األجل من خالل برنامج اإلعادة الثالثية، أي إعادة التكوين وتدريبية  عقد دوراتٌ بنيجرييا، مثًال، ُت

جمال (صناعة اخلرز)، عالوة على دورة يف  ِحَرفيةً  وسلعًا كيميائيًة ماج. وأنشئت ورٌش تنتج موادَّ اإلدإعادة التأهيل و
فهي توفر التدريب ملدة تتراوح بني  ،األغذية واملشروبات. وهناك حلقة عمل ترفيهية تتسم بأهنا تقليدية بقدر أقل

  )٦٢(.ثالثة وستة أشهر يف جماالت املوسيقى والتمثيل والرقص واملسرح
  

  احلصول على مؤهالت معتَمدة
من املهم أيضًا توفري برامج تفضي إىل  نَّ فإ ،ب طرح طائفة واسعة من الدوراتوَ املستص  منيف حني أنَّ   -٨٤

جمانًا ومن املهم توفري تلك الربامج  الصناعية وأصحاب العمل. دة تعترف هبا اهليئاتُ احلصول على مؤهالت معتمَ 
ذكر ذلك قد يؤدي إىل االنتقاص من قيمة الشهادات اليت َتصُدر نَّ أل ،الدورات جترى يف السجون أنَُّيذكر فيها  وأالَّ

  وصم السجني. احتمال يف هنايتها يف نظر بعض أصحاب العمل وإىل
  

________________  
 ٢٥-٢٣دة التأهيل يف السجون (فيينا، مسامهة قدمها فرع املكتب يف نيجرييا أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعا  )٦٢(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

  جورجيا والواليات املتحدة: تنويع دورات التدريب املهين يف السجون
عد اإلفراج عنهم. فعالوة بتوفَّر اآلن للسجناء طائفٌة عريضة من الدورات هبدف حتسني فرص التحاقهم بوظائف  ،يف جورجيا

وااللتحاق  ،ا اإلنكليزية واألملانية، منهتعلُّم لغاٍت أجنبيةء أيضًا ميكن للسجنا ،على تعلُّم أساليب البناء والطهو وحنت اخلشب
التجارية الصغرية، واجلوانب  كيفية العمل كمرشدين سياحيني، وكيفية إدارة املنشآتتعلُّم بدورات عن إدارة دور الضيافة، و

  النظرية الالزمة للحصول على رخصة قيادة، وكيفية تصميم املواقع اإللكترونية.
جماالت البناء، والسالمة املهنية،  جدت األحباث يف الواليات املتحدة أن أشيع شهادات العمل اليت ُأبلغ عن إصدارها تندرج يفوَو

بأهنم مينحون شهادات الع الرأي املجيبني على استطوالسباكة أو الكهرباء، وصيانة السيارات، واللحام. كما أفاد أكثر من نصف 
  ت احلاسوبية العامة.جناء املهارامما يدل على األمهية املعطاة لتعليم الس ،Microsoft Officeية تتعلق بالربامج احلاسوب

 Presentation from Georgia-based Rehabilitation Expert in Dushanbe, Tajikistan, 20-21 December 2016; RAND (2014): Howاملصدر: 

Effective Is Correctional Education, and Where Do We Go From Here? The result of a comprehensive evaluation.  
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  التوظيف بعد اإلفراج
صول مث يعجزون بعد ذلك عن احل ،من غري املرجح أن يتمكن السجناء الذين حيصلون على تدريب مهين  -٨٥

استعداَد أصحاب العمل داخل املجتمع املحلي أنَّ وهذا معناه  )٦٣(من جتنب العودة إىل عامل اجلرمية. ،على وظيفة
معاودة  لدرءال للنجاح يف رفع معدالت التوظيف فقط وإمنا أيضًا  أمٌر جوهري لتوظيف أصحاب السوابق اجلنائية

أيام مفتوحة ومعارض ألصحاب العمل من أجل الترويج اإلجرام. وينبغي أن تنظر سلطات السجن يف استضافة 
  للفرص التدريبية والعملية اليت تتيحها السجون. 

ومن املهم أيضًا أن تعمد السجون إىل تدعيم صالهتا باجلهات املعنية داخل املجتمع املحلي، اليت قد تستطيع   -٨٦
قد تكون أجهزة املراقبة والرعاية  ،ويف بعض البلدانرةً أو مساعدة املجرمني على العثور عليها. فرص عمل مباشَ  عرضَ 

تدريب مهين حصلوا عليه من أيِّ االجتماعية الالحقة يف وضع يؤهلها متامًا ملساعدة السجناء على االستفادة من 
 مُيلِز  مما ،أجل العثور على وظيفة مناسبة. ويف النرويج، مثًال، حيصل السجناء على "ضمانة" بإعادة اإلدماج يف املجتمع

ويف أوروغواي،  )٦٤(مجيَع اإلدارات والوكاالت احلكومية القادرة على معاونة السجني املفرج عنه بأن تفعل ذلك.
يف املائة تقريبًا من قواها  ٥ينبغي للشركات أن ختصِّص يف عقود األشغال العمومية واخلدمات العمومية نسبًة قدرها 

  )٦٥(العاملة للسجناء السابقني.
  

  السجينات
على  قائمةً اخلدمات املعروضة على النساء يف إطار برامج إعادة تأهيلهن  يف سجون كثرية تكون أنواعُ   -٨٧

حيث ُتركِّز عادًة على األنشطة اليت جرى العرف على النظر إليها على أهنا مالئمة للمرأة. ويف  اعتبارات جنسانية،
 نادرًا جدًّا ،عمل بعد اإلفراج عنهمجه عام حنو جتهيزهم للاملهارات اليت ُتلقَّن للرجال تكون موجهة بوأنَّ حني 

 يف كثري من األحيان تناظريكون الوضع كذلك بالنسبة للمهارات اليت تَدرَّب عليها النساُء. فتلك املهارات  ما
يت تدرُّ أقل الدخول ألداء الوظائف ال أو هي ُتجهِّز النساءَ  ،األعماَل اليت جرت العادُة على أن تؤديها النساُء يف املرتل

هلا دخًال  املادية يف املجال االقتصادي. ويؤدي ذلك إىل دعم تبعية املرأة للرجل وعجزها عن العثور على عمل يدرُّ 
   )٦٦(كافيًا بعد إطالق سراحها.

، على األقل، من السجيناتمثل يف "متكني تهدفًا ي يف موريشيوسوتتضمن استراتيجية مؤسسة السجون   -٨٨
ووجوب تصميم تلك األنشطة على  ،تتساوى مع فرص السجناء التدريبية والتعليمية األنشطةعلى فرص يف احلصول 

يكون التدريب املهين موجهًا حنو األعمال النمطية اجلنسانية،  حنو ُيجهزهن للمرحلة التالية لإلفراج عنهن. وينبغي أالَّ

________________  
)٦٣(  Ministry of Justice (United Kingdom, 2013): “Transforming Rehabilitation: A summary of evidence on reducing 

reoffending”.  
)٦٤(  Confederation of European Probation (2005): “Norwegian Reintegration Guarantee aims to provide exprisoners the right 

tools for resocialization”. 
  ).١٧٨٩٧ون اخلاص بنظام السجون اإلنساين (القانون رقم من القان ١٤انظر املادة   )٦٥(
)، ٢٠١٣( A/68/340  ،شيدة ماجنوبشأن العنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، ر املقررة اخلاصةانظر، على سبيل املثال، تقرير   )٦٦(

 A/HRC/11/8التعليم، يف  وز، بشأن حق األشخاص املحتجزيني؛ وانظر أيضًا تقرير املقرر اخلاص، فرينور مون٦٨الفقرة 
 .٥١)، الفقرة ٢٠٠٩(
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ن يكون هناك عدد أكرب من اخليارات، وأن تعبِّر تلك مثل تصفيف الشعر، أو احلياكة، أو الطهو؛ وإمنا ينبغي أ
  )٦٧(".نأداءها وأن تفضي إىل فرص توظيف حقيقية بعد إطالق سراحه النساءُ اخليارات عن الوظائف اليت تفضِّل 

  
  العقبات الشائعة  ٣-٤
لى التدريب املهين يف ، تنطبق بالقدر نفسه ع٣الكثري من العقبات اليت تواجه التعليم، املسرودة يف الفصل  إنَّ  -٨٩

دورات تدريبية ب االلتحاقاحلواجز اليت تقف أمام أنَّ السجون. فقد خلصت البحوث اليت أجريت يف أستراليا إىل 
تتضمن حاجة السجناء إىل متابعة برامج تعاجل السلوك اإلجرامي أو رغبتهم يف  أو استكمال تلك الدورات مهنية

ومن العوامل األخرى اليت أشارت إليها البحوث قصُر  )٦٨(ألجر يف السجن.كسب املال من خالل العمل املدفوع ا
السجناء إىل مركز آخر دون  قوائم االنتظار املتعلقة بالدورات، ونقُل ، وطولُ شهرًا) ١٢(أقل من  مدة العقوبات

ك احلواجز ميكن تلأنَّ سراحهم قبل املوعد املتوقع. وقد انتهت هذه الدراسات إىل  سابق إخطار كاٍف أو إطالقُ 
التغلب عليها عن طريق عقد الدورات يف أوقات ال تتعارض مع دورات التحكم يف السلوك أو مع فرص العمل 
املدفوع األجر، عالوة على التشاور مع السلطات املسؤولة عن توقيع العقوبات على السجناء وإطالق سراحهم. 

  لكن يظل هناك عدد من العراقيل اليت يلزم جتاوزها.
  

  املساندة كفالة توفُّر
املسؤولة عن توفري هذا  دعم ألنشطة التدريب املهين يف السجون من األجهزة الوطنيةعلى  قد يكون احلصولُ   -٩٠

د ال تكون األنشطة املضطلع ق ،التدريب أصعَب مما هو احلال بالنسبة ألنشطة التعليم. وعندما تكون املوارد حمدودة
للتدريب املهين قيمًة. نَّ أموظفي السجن أيضًا قد ال جيدون يف بعض األحيان  ل إنَّ هبا يف السجون ذات أولوية. ب

حيان كثرية قبل طرح مبادرات لذا يكون حتقيق االلتزام باالستثمار يف السجون شرطًا ال بد من استيفائه أوًال يف أ
  جديدة. ومن املهم أيضًا إشراك طائفة عريضة قدر اإلمكان من أصحاب املصلحة. 

ويف أعقاب دراسة حبثية  )٦٩(صناعة النسيج يف تدريب السجناء.عمال  ويف أوروغواي، مثًال، ُتشَرك احتاداتُ   -٩١
نشرت هيئة التدريب الوطنية األسترالية استراتيجيَتها الوطنية املتعلقة بالتعليم والتدريب املهنيني للبالغني من  ،تفصيلية

الواليات  مجيعهذه الوثيقة إطارًا ميكن داخله لنظم السجون يف . وأرست ٢٠٠١السجناء واملجرمني يف عام 
واملقاطعات وضُع برامِج شراكٍة مع مقدمي خدمات التدريب املهين وإنشاُء نظام متويلي يشتمل على ما يلزم من 

  )٧٠(للمسؤوليات فيما بني الوكاالت.وإسناد معايري 
  

________________  
 .Mauritius Prison Service/UNODC (2013): Strategic Plan 2013-2023 – “From Prison to Correction”, p. 77انظر   )٦٧(
)٦٨(  Australian Institute for Criminology (2008): Reducing recidivism through vocational education and training programs. 
 ٢٥-٢٣مسامهة قدمها فرع املكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إعادة التأهيل يف السجون (فيينا،   )٦٩(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير 
)٧٠(  Australian National Training Authority (2001): “National Strategy for Vocational Education and Training for Adult 

Prisoners and Offenders in Australia” . 
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  التكاليف
 درًا أكرب من املوارد، مقارنة مبا يتطلبه التعليم، من حيث احليزُ ميكن أن تتطلب ورش التدريب املهين ق  -٩٢

وميكن  سجناء من ُنزالئه.ن سواء أكانوا موظفني يف السجن أو منتدبني من خارجه أو ون املؤهلوواملعلم واملعداتُ 
 )٧١(غيل اآلالت.مثل اإلمدادات الكهربائية الكافية لتش ،ض اخلطُط املتعلقة بالورش بسبب نقص األساسياتأن ُتجهَ 

كأن  ،ويكون احلصوُل على األموال الضرورية للتغلب على تلك العقبات أيسَر إذا اقترن التدريب بتوليد دخل مادي
  يقترن بإنتاج سلع، مثًال، أو باملسامهة يف أعمال الصيانة أو التجهيز أو البناء داخل السجن.

  

  
  التعلُّم أماماحلواجز 

مثل املعاناة من بعض  ،مالتعلُّ  أمامداد سنوات عديدة إىل التصدي للحواجز ستظل هناك حاجة على امت  -٩٣
خاصة  ،اإلعاقات أو من قصور يف احترام الذات. وهذا يتطلب توخي املرونة عند تصميم أنشطة التدريب املهين

رات تتناول من شىت برامج التدريب الوطنية، وتقدمي دو تقدمي دورات قصرية املدة أو منائط أو وحدات ختصصية
مما جيعلهم  اقٌّ التدريب املهين شأنَّ اهتمامات السجناِء اخلاصَة. وكما هو احلال بالنسبة للتعلُّم قد جيد السجناُء 

ولعل إدارات السجون تنظر يف  حيتاجون إىل دعم وتشجيع شخصيني إضافيني أثناء تعلُّمهم وبعد إطالق سراحهم.
سىن هلم اختاذ قرارات حصيفة بشأن مستقبلهم واحلصول على ما يلزمهم من تقدمي إرشادات مهنية للسجناء حبيث يت

  معلومات عن الفرص التدريبية املتاحة حىت يستوعبوا متطلباِتها.
طلق عليه اسم أو ما يُ  ،ومن طرائق التنفيذ املجسد هلذا النموذج برامُج التوجيه اليت يتوالها موظفو السجن  -٩٤
املوظفني الشخصيني  نظُمعم النظراء. ففي اململكة املتحدة، مثًال، عادًة ما تتضمن أو د نياملوظفني الشخصي نظم

________________  
 Strengthening the Management of the Palestinian Penitentiary System and Rehabilitation of Inmates in "): ٢٠١٣املكتب (  )٧١(

Civil Prisons administered by the Palestinian National Authority ")الرتالءوإعادة تأهيل  الفلسطيينإدارة نظام السجون  تعزيز 
 ، تقريُر تقييٍم مستقل.)الفلسطينيةالوطنية اليت تديرها السلطة املدنية  مراكز اإلصالح والتأهيليف 

  ملديف وجنوب السودان: َتَعلَّم واْرَبح
ب مؤسسة معترف هبا، ولتكن رِّدتتعرض وحدة التدريب املهين برناجمًا يتألف من ثالث مراحل. خالل املرحلة األوىل  ،يف ملديف

تتوىل مؤسساٌت خمتصة  ،رحلة الثانيةاملهارات لكي يصبحوا هم أنفسهم مدرِّبني. وخالل امل يذوالسجناء  ،مثالً كلية فنون تطبيقية
ى مؤهٍل حىت يتسىن له أن يقدِّم ما أن حيصل السجني عل ،اعتماد مواد الدورات قبل تدريب السجناء عليها. ويف املرحلة الثالثة

وبعدها ميكن تعيينه  ،دربًاالشهور الثالثة إىل الستة األوىل متطلَب توظيٍف داخل مصنع تابع للسجون. ويظل السجني خالل 
  بأجر. ويتيح هذا النهج املتدرج للسجناء أن يتعلموا ويرحبوا. 

ا أربعة شهور يف جماالت صناعة ويف جنوب السودان أنشئت، مبساعدة املكتب، وحدٌة خمتصة بالتدريب املهين ُتوفِّر دورات مدهت
د ُسجلت هذه الوحدُة باعتبارها اء واللحام وميكانيكا السيارات والزراعة وتصفيف الشعر واحلياكة. وقالسجاد والبناء والكهرب

حفل َتخرُّج الدفعة األوىل من السجناء اليت  . وأثناءقق الورشُة اكتفاًء ذاتيًّا؛ وهي ُتسوِّق خدماِتها ومنتجاِتها لكي حتشركًة جتاريًة
ثاث، وَأِسرَّة، وأطر أبواب أومنها قطع  ،ُعرضت املنتجاُت اليت قام املتدربون بتصنيعها، ٢٠١٦سجني، يف عام  ٢٠٠تألفت من 

  خشبية ومعدنية، وأبواب، ونوافذ، وخزائن خشبية، وأدوات فالحية، ومالبس، ومصنوعات يدوية. 
 Prison Assessment and Proposed Rehabilitation and Reintegration of): ٢٠١١ملديف (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املصدر: 

Offenders Report ٢٠١٦جنوب السودان (وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ؛ :(First cohort of 226 inmates and prison staff 

graduate from the vocational training centre in Juba Central Prison. 
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هو املرجع الشخصي للسجني عند التحاقه بالسجن أو بعد زمن قصري من التحاقه بالسجن. بعينه يكون  موظفٍ  تسميَة
بدءًا  شيءن يساعده يف كل وهو الشخص الذي ُيتوقع منه أ ،وهذا املوظف الشخصي هو أول َمْن يلجأ إليه السجني

. ومن اجلوانب اهلامة به مُّ اليت ُتلِ  بتخطيط فترة قضاء العقوبة مرورًا بتلبية املتطلبات الغذائية وانتهاًء بتجاوز املصائب
   أو العمل وعلى املواظبة عليها.السجني على االلتحاق بربامج التعليم أو التدريب املهين يف دور هذا الشخص تشجيعُ 

  
  لنماذج التنظيمية للتدريب املهين يف السجونا  ٤-٤
  

  إدراج التدريب املهين جنبًا إىل جنب مع التعليم أو العمل
ا ضمن برامج تعليمية أوسع نطاقًا أو هناك أسباب وجيهة تدعو إىل السعي إىل إدراج التدريب املهين إمَّ   -٩٥

التدريب املهين يف السجون يكون أجنَح إذا  نَّ إىل أ حبوث أجريت يف الواليات املتحدة وتشريضمن أنشطة عمٍل. 
وهناك إقرار متزايد لدى  )٧٢(َأْعقب برامَج تعليميًة ترمي إىل حتسني القدرة على التفكري والتجاوب وحل املشاكل.

عمل، عالوة على املهارات طائفة من الدول األعضاء بأمهية املهارات الناعمة، أي كيفية التواصل والتصرف يف مكان ال
  التقنية األصلب الالزمة ألداء املهمة. وقد حيتاج السجناء إىل معاونة إضافية الكتساب هذين النوعني من املهارات.

ة يف إكساب السجناء يتمثل أحد النهوج الواعد ،وفيما خيص حتقيق التكامل بني التدريب املهين والعمل  -٩٦
ميكن إجناز ذلك من خالل أجر مقابل العمل يف السجن. ومهاراٍت ميكنهم استعماهلا فيما بعد من أجل احلصول على 

  لة بتوفري فرص تدريبية داخل السجن.قيام اهليئات التدريبية املسجَّ
  

  التدريب املهين الذي يوفره القطاع اخلاص ‐ منوذج التلمذة احلرفية
داخل السجن أو ة، معيَّنميكن أيضًا أن توفر الشركات اخلاصة فرَص التدريب على اكتساب مهارات   -٩٧

 ،وبعد ذلك قد يتمكن السجن من عرض فرص عمل على السجناء عند إطالق سراحهم. فعلى سبيل املثال ،خارجه
أثناء فترة  ةمعيَّنمنح تدريبية  احلصول على أو ةمعيَّن حرفية قد يكون السجناء قادرين على االلتحاق بدورات تلمذٍة

والعمَّال  النقص يف أعداد سائقي شاحنات الرافعات ىرين، مثًال، أدإقامتهم يف السجن. ويف بدايات القرن العش
املتخصصني يف تركيب وصيانة أنابيب الغاز إىل قيام إحدى الشركات بنقل برناجمها التدرييب إىل داخل جناح أحد 

ناٍت بتوظيفهم واختيار جمموعة من السجناء مسحت هلم بااللتحاق بدورة تدريبية َتفرُِّغية مع إعطائهم ضما السجون
فإنه ميتاز بكفالة أن يفضي تدريب  ،هذا النموذج هو بالضرورة أصغُر حجمًا وانتقائيٌّ أنَّ ويف حني  )٧٣(إذا اجتازوها.

لديهم نَّ السجناء إىل حصوهلم على عمل بعد اإلفراج عنهم. وقد تسعى الشركات اخلاصة إىل تدريب السجناء أل
اإلقامة واإلعاشة والرعاية الصحية   حضوٍر مرتفعًة. وعادًة ما تكون تكاليفُ بوجه عام حوافَز على العمل ومعدالتِ 

   اليت ميكن خالهلا للسجناء االلتحاق بدورات التدريب املهين معروفًة مسبقًا.مدفوعة فعًال، وتكون الفتراتُ 
  التدريب على األعمال احلرة

راج عنهم، مستخدمني يف ذلك مهاراهتم املتعلقة قد يود بعض السجناء أن يعملوا حلساهبم الشخصي عند اإلف  -٩٨
. لذا قد يفضي عرُض فرص تدريبية يف جمال تأسيس املشاريع التجارية إىل نتائج نظيم املشاريع استخدامًا قانونيًّابت

________________  
)٧٢(  Doris MacKenzie (2012): The Effectiveness of Corrections-based Work and Academic and Vocational Education. 
)٧٣(  Home Affairs Report (2005): “Increasing ex-prisoners’ opportunity to work”, 7 January.  
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عنهم  إجيابية. وتزداد احتماالت ذلك إذا أمكن تقدمي بعض املساعدات، املالية وغري املالية، إىل السجناء عند اإلفراج
  بغية متكينهم من وضع خططهم موضع التنفيذ العملي.

  

   

  املشاريع واملهارات احلاسوبيةروسيا: تدريب السجناء على مهارات تنظيم 
اكة بني املكتب االحتادي لتنفيذ وهو عبارة عن شر .يهدف هذا املشروع إىل تعليم املهارات احلاسوبية وأساسيات تنظيم املشاريع

جتماعية البتكارات االااخلريية املعنية بدعم  "Oleg Deripaska’s Volnoe Delo"العقوبات التابع لوزارة العدل الروسية ومؤسسة 
  ومنظمة "اجليل الصحي" غري احلكومية.

مَّشني. ويتلقى السجناء الذين ينضمون ويوفر املشروع برامَج تدريبية للسجناء احلاليني واملفرج عنهم مؤخرًا، وكذلك لألفراد املَه
ثالثة أشهر إىل منهج  تدوم شخصًا. وتستند الدورات التدريبية اليت ٢٠طوعًا إىل الربنامج تدريبًا ضمن مجاعات تتألف من 

ملكتب ومرورًا بتقنيات إدارة اوتغطي مجيع اجلوانب املتعلقة بتنظيم املشاريع: بدءًا بتسجيل الشركة وإنشاء  ،دراسي معتَمد
وي خربة من أجل اكتساب ذساعة تدريبية حتت إرشاد موظفني  ١٥األموال النقدية وانتهاًء بالشؤون الضريبية. وبعد قضاء 

من  Excel و Wordخدام الربجميات يتعلم السجناء كيفيَة است ،ق بالتواصل الفعال وتسوية الرتاعات وحتفيز العاملنيمهارات تتعل
  أجل حساب التكاليف ومعدالت التضخم واخنفاض القيمة عالوة على االعتمادات املالية.

كن تقليص مدة عقوبة السجناء الذين هنا األجنح. وميوأثبتت الربامج التدريبية املنفذة يف التجمعات السكانية ومستوطنات النساء أ
وقامت بعد  ،ضورها التدريَبيشاركون يف الربنامج أو منحهم إفراجًا مشروطًا. فمثًال أعطيت سجينة إفراجًا مشروطًا بعد ح

فيه يف وقت  عملالتحق بال ذلك بإطالق مشروع جتاري يف مدينة كراسنودار من أجل إنتاج السلع التذكارية ولوازم األفراح،
 املشروع من العثور على يفيف املائة من املشاركني  ٩٣متكن ما يقرب من  ،الحق مثانية سجناء سابقني. وعلى وجه اإلمجال

  وظائف أو من افتتاح مشاريع جتارية صغرية ميلكوهنا.
تب املعين بربامج إعادة ع فريق خرباء املكأثناء اجتما "Oleg Deripaska’s Volnoe Delo" املصدر: مسامهة قدمها اخلبري ممثل مؤسسة

  ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥‐٢٣التأهيل يف السجون (فيينا، 
  م واربحعلَّاهلند واليابان: َت

السجناء على زراعة  وقعت شركة "هيمااليا للعقاقري" مذكرة تفاهم مع سجن أندرا برادش من أجل تدريب ،٢٠١٢يف عام 
عشاب الطبية لصاحل الشركة ة املرحلة األوىل، من زراعة األمكن املحكوم عليهم، يف إطار مبادريتاألعشاب. وبعد التدريب س

  وذلك يف مزرعة السجن الواقعة يف مستوطنة السجناء الزراعية يف أنانتابور. ،املذكورة
ا فرصًا تدريبية وأنشطة تقنية. معامًا، توفر لرتالء سجن ماتسويا ٥٠ظلت ترسانة "شني كوروشيما" البحرية، طوال  ،ويف اليابان

  ائة من مدة عقوبتهم. يف امل ٦٠وعادة ما يطَلق سراُحهم بعد قضائهم نسبة  ،ويقيم السجناء يف مهاجع داخل الترسانة
 ,Pharmabiz.com (2012): Himalaya drug company signs MoU with prisons department in AP to cultivate medicinal herbsاملصدر: 

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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  وضع برامج عمل تنفَّذ يف السجون  -٥
  
  املعايري الدولية  ١-٥
  

  
بلدًا اليت صدقت عليها، تستبعد من  ١٧٨للـامللزمة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل السخرة،  إنَّ  -٩٩

  الشروط الثالثة التالية: مبقتضى عمل قسري للسجناء تعريف "عمل السخرة أو العمل القسري" أيَّ 
 وجوب أن يكون الشخص مدانًا حبكم صادر عن هيئة قضائية.  ‘١‘  

 وجوب أن يكون تنفيذ العمل أو اخلدمة خاضعًا إلشراف أو سيطرة سلطة عامة.  ‘٢‘  

  العمل القسريشأن عمل السخرة أو ب ٢٩رقم  اتفاقية منظمة العمل الدولية
  ٢املادة 

يف مصطلح هذه االتفاقية، تعين عبارة "عمل السخرة أو العمل القسري" مجيَع األعمال أو اخلدمات اليت ُتفرض عنوًة   -١
 على أي شخص حتت التهديد بأي عقاب، واليت ال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها مبحض اختياره.

العمل القسري"، يف مصطلح هذه االتفاقية، ال تشمل (ج) أيَّ عمل أو خدمة ورغم ذلك، فإن عبارة "عمل السخرة أو   -٢
تفرض على شخص ما بناًء على إدانة قضائية، شريطة أن ينفذ هذا العمل أو اخلدمة يف ظل إشراف وسيطرة سلطة عامة، 

 يؤجَّر هذا الشخص ألفراد أو شركات أو مجعيات خاصة أو يوضع حتت تصرفها.  وأال

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال قواعد األمم

 ٩٦القاعدة 

جيب إتاحة الفرصة للسجناء املحكوم عليهم للعمل و/أو املشاركة بنشاط يف إعادة تأهيلهم، على أن يقرر طبيٌب أو   -١
 غريه من اختصاصيي الرعاية الصحية املؤهلني لياقتهم البدنية والعقلية.

 ر للسجناء عمٌل منتج يكفي لتشغيلهم طوال يوم العمل العادي.يوفَّ  -٢

  ٩٧القاعدة 
 ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة.  -١

  ال جيوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.  -٢
 ال جتوز مطالبة أي سجني بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة ألي موظف من موظفي السجن.  -٣

  ٩٨القاعدة 
كسب يكون العمل الذي يوفَّر للسجني، إىل أقصى احلدود املستطاعة، من النوع الذي يصون أو يزيد قدرته على   -١

 شريف بعد إطالق سراحه. على حنو معيشته

تتاح للسجناء، يف حدود ما يتمشى مع االختيار املهين السليم ومتطلبات إدارة السجن واالنضباط فيه، إمكانية اختيار   -٣
  لعمل الذي يرغبون يف القيام به.نوع ا

  ٩٩القاعدة 
ينظم العمل وطرائقه يف السجن على حنو يقترب به بقدر اإلمكان من األعمال املماثلة خارج السجن، بغية إعداد   -١

 السجناء للظروف املهنية الطبيعية.

 من وراء العمل يف السجن.ال جيوز أن تصبح مصلحة السجناء وتدريبهم املهين خاضعني ملقصد حتقيق ربح مايل   -٢
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 )٧٤(فها.يؤجَّر الشخص ألفراد أو شركات أو مجعيات خاصة أو يوضع حتت تصر وجوب أالَّ   ‘٣‘  

الرعاية الصحية  على وجوب أن يقوم طبيٌب أو غريه من اختصاصييأيضًا تنص قواعد نيلسون مانديال و  -١٠٠
وعدم جواز  ،ء أو استعبادهموعلى عدم جواز استرقاق السجنا ،املؤهلني بتحديد مدى لياقة السجني البدنية والعقلية

منفعة شخصية أو خاصة  سجني بالعمل من أجلأيِّ مطالبة  وعدم جواز ،أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة
 املحكوم عليهم املسجونون أن يعمل تشترطنظم السجون اليت أنَّ نتج عما َتقدَّم موظف من موظفي السجن. ويَ يِّ أل

  الدويل شريطة استيفائها االلتزاماِت السابقَة. نتهك القانونَ ال تَ 
الدنيا ملعاملة السجناء،  القواعد النموذجيةالقاعدة األصلية يف أنَّ إلشارة إىل جتدر ا ،وعلى الرغم مما َتقدَّم  -١٠١

بأنَّ  على العمل، قد ُعدِّلت يف قواعد نيلسون مانديال مبا يفيد جمربونمجيع السجناء املحكوم عليهم بأنَّ  اليت تفيد
أهيلهم. وهناك التزام ُمناظر يقع على عاتق للعمل و/أو املشاركة بنشاط يف إعادة ت الفرصةُ هؤالء السجناء ستتاح هلم 

لكن  ،فرصُة العمل تتاح دائمًا للمعتقلني احتياطيًّا ينبغي أن ،ومن ناحية أخرىالسجون بتوفري عمل ُمنتج كاٍف هلم. 
  )٧٥(على ذلك. إجبارهمدون 
 كسبني على يصون أو يزيد قدرة السجينبغي أن يكون العمل يف السجون من النوع الذي  ،وبوجه عام  -١٠٢
ة، بعَض القدرة على اختيار معيَّنوينبغي إعطاء السجناء، ضمن حدود  ،شريف بعد إطالق سراحهعلى حنو عيشه 

العمل داخل السجن ينبغي تنظيمه على حنو مماثل لتنظيمه يف املجتمع أنَّ العمل الذي يرغبون يف أدائه. أضف إىل ذلك 
أوجه احلماية أنَّ ة املهنية الطبيعية. وبناء عليه ُتبيِّن قواعد نيلسون مانديال حبيث يكون السجناء مستعدين ملواجهة احليا

ساعات عمل أنَّ و )٧٦(،املكفولة للعمال األحرار من حيث الصحة والسالمة والتأمني تسري أيضًا على السجناء
ساعات أنَّ و ،ى العمال األحرارعل قواعد واألعراف اليت تنطبق حمليًّاالسجناء ينبغي أن تنظَّم على حنو يتماشى مع ال

عالوة على وقت كاٍف لالضطالع بأنشطة التعلُّم وغريها من  ،ك هلم يوَم راحٍة واحدًا أسبوعيًّاعملهم ينبغي أن َتتر
  )٧٧(أنشطة إعادة تأهيلهم.

 السجن مباشرًة، ملسألة أن تتوىل إدارةُ  د نيلسون مانديال تفضيالً جليًّاُتبدي قواع ،وفيما خيص اجلانب اإلداري  -١٠٣
ال شركات مقاوالت خاصة، تشغيل مصانع السجن ومزارعه. ويف احلاالت اليت تتوىل فيها شركاُت مقاوالت خاصٌة 

وما مل تكن األعمال تؤَدى لصاحل  شراف موظفي السجن.إل خاضعنيدائمًا يظل السجناء ينبغي أن  ،السجناء تشغيلَ 
  )٧٨(ك الشركاُت إلدارة السجن كامَل األجور العادية لتلك األعمال.د تلينبغي أن تسدِّ  ،إدارات حكومية أخرى

  

________________  
يستبعد العهد  ،)؛ وباملثل٢٩(االتفاقية رقم  ١٩٣٠) (ج) من االتفاقية املتعلقة بعمل السخرة أو العمل القسري لعام ٢( ٢املادة   )٧٤(

... اليت ُتفرض عادًة على  تعريفه للسخرة أو العمل اإللزامي "األعمال واخلدماتالدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من 
  الشخص املعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوين أو الذي صدر حبقه مثُل هذا القرار مث ُأفرج عنه بصورة مشروطة"

 ).‘١‘) ٣( ٨(املادة 
  .١١٦قواعد نيلسون مانديال، القاعدة   )٧٥(
العامة السائدة يف مكان عمل السجناء الذي ينبغي أن تكون فيه نوافذ مصممة على حنو يسمح للسجناء الظروَف  ذلك يشمل  )٧٦(

كافية لتمكني السجناء  االصطناعيةباستخدام الضوء الطبيعي يف العمل وباستنشاق اهلواء النقي؛ كما ينبغي أن تكون اإلضاءة 
  ).١٤من العمل دون إرهاق نظرهم (القاعدة 

 .١٠٢و ١٠١و ٩٨لسون مانديال، القواعد قواعد ني  )٧٧(
 .١٠٠قواعد نيلسون مانديال، القاعدة   )٧٨(
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  سجونيف ال ُتنفَّذ القضايا املحددة اليت ينبغي حبثها عند وضع برامج عمل  ٢-٥
  

  جتنب خمططات العمل االستغاللية
 عمل عرض فيهاترتيبات يتأيِّ من األمهية مبكان، عند وضع مجيع خمططات العمل يف السجون، جتنب   -١٠٤

على العمل وكسب العيش  أو تكون فيها لدوافع الربح الغلبُة على هدف زيادة قدرة السجناء ،السجناء لالستغالل
  بعد إطالق سراحهم.

السبب الذي جعل  وهذا هو ،ٌة عندما يعمل السجناء لصاحل شركات خاصةمعيَّنوهناك خماطُر استغالٍل   -١٠٥
هذه االتفاقية أنَّ ه. ويف حني سري للسجناء الذي يتوىل القطاُع اخلاص إدارَت"اتفاقية عمل السخرة" حتُظر العمَل الق

جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق " فإنَّ  ،ال تعِطي إرشاداٍت حمددًة بشأن برامج العمل اليت يشارك فيها القطاُع اخلاص
  شترط ما يلي:ت اء")، (اختصارًا: "جلنة اخلرباالتفاقيات والتوصيات"، التابعة ملنظمة العمل الدولية

 إبداَء السجناِء موافقَتهم احلرَة والرمسيَة واملستنريَة؛   ‘١‘

 وجوَب وجوِد مؤشر يدل على صحة موافقة السجناء.  ‘٢‘

العمل يف السجن طوعي يف ظل هذه املالبسات أنَّ "أحد املؤشرات اجليدة على فإنَّ  ،وفيما خيص اجلانب الثاين  -١٠٦
مبا يف ذلك من حيث  ،السائدة يف أجواء العمل احلر بالظروفالشبه  السائدة داخله قريبَة وفُ الظريتمثل يف أن تكون 

 للظروفون االستنساُخ الدقيق سداد األجور ووجود عقد عمل بني السجني واجلهة اليت تستخدم عمَله. وقد ال يك
 تكتنف أداَء العمل يف السجن، من حيث األوضاع اليتأنَّ إالَّ  ،السائدة يف األسواق احلرة غَري مطلوب وغري واقعي

عن األوضاع السائدة يف األسواق ختتلف  األجور والتأمني االجتماعي والسالمة والتفتيش الصحي واملهين، ينبغي أالَّ 
كما أكدت جلنة اخلرباء أنه "يلزم أن يتطوع  )٧٩(استغاللية." ها بأهنا أوضاعٌ جيعل من املمكن وصَفاختالفًا احلرة 
   )٨٠(".‘عقوبةأيِّ هتديد بتوقيع ’ضغط أو يِّ يتعرضوا أل ء من تلقاء ذاهتم ألداء هذا العمل وأالَّ السجنا
ركات خاصة شوهذه الشروط ال تسري فقط على العمل املضطلع به من خالل عقود جتارية مربمة مع   -١٠٧

م يف السجون . لذا يتحتَّ خاصة تٌ األعمال املضطلع هبا داخل السجون اليت تديرها شركا كلوإمنا على  ،داخل السجن
ينبغي أن تكون الظروُف السائدة و ،نوع من أنواع العملأيِّ اخلاصة أن يبدي السجناءُ موافقَتهم احلرة واملستنرية على 

 لعمومية/اخلاصة املختلطةافيها قريبَة الشبه بالظروف السائدة يف أجواء العمل احلر. وهذا هو الوضع يف السجون 
  لسجون التابعة بالكامل للقطاع اخلاص.وكذلك يف ا

 ،ال بد من توفري أجور وتأمينات اجتماعية وسالمة مهنية ورعاية صحية جيدة للسجناء العاملني ،بوجه عامو  -١٠٨
وينبغي، قدر اإلمكان، أن تكون ظروف عمل السجناء قريبًة من ظروف عمل العمال األحرار. ويف حني يوجد 

ما زالت هناك أمثلة عديدة على ممارسات عمٍل ال متتثل للمعايري الدنيا.  ،تسليم متناٍم مبخاطر استغالل عمل السجناء
مثن استغالَل السجناء. ووفقًا للجنة أيِّ تتجنب بوجيب على سلطات السجن، عند إنشاء برامج عمل جديدة، أن 

________________  
 Report of the Committee of Expert on the Applications of Conventions and“): ٢٠٠١مكتب العمل الدويل، جنيف (  )٧٩(

Recommendations”; Report III (Part 1 A) of the 89th session of the ILO Conference, para. 143. 
 ٩٨، ونشرت ضمن وثائق الدورة ٢٠٠٨اعُتمدت يف عام  - مالحظة قدمتها جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  )٨٠(

 النمسا. - )٢٠٠٩ملؤمتر العمل الدويل (
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ظروِف توافَر وجود إكراٍه و َلَزَم وضُع ضمانات تكفل عدمَ  ،فإنه إذا شاركت كيانات خاصة يف توفري العمل ،اخلرباء
  قريبة الشبه بالظروف السائدة يف أجواء العمل احلر. عملٍ 

  
  منع الفساد

 ،جزءًا من الدخل الذي جيلبه العمل الذي يؤديه السجناء  لنفسهاي السجونُ من املشروع أن تستبق نَّ يف حني أ  -١٠٩
بشأن الطريقة اليت ُيسمح هبا  فقد أثريت خماوفُ النظام داخلها جيب أن يتسم بالشفافية وأن خيضع للمساءلة.  فإنَّ 

عمل السجناء باالضطالع بأنشطة جتارية داخل السجون، حيث يضع موظفو السجون يف جيوهبم عوائد مبيعات 
وتشمل أمثلُة الفساد األخرى تشغيَل السجناء يف مزارع خاصة  )٨١(جزء منها. ميتنعون عن إعطاء السجناء أيَّ  أو

ميلكها موظفو السجن، وطريقَة إسناد العمل للسجناء، وإقامَة عالقات غري سليمة بني الشركات اخلاصة وموظفي 
ا ، خاصة يف الدول األعضاء اليت تكون فيهاملستوى ليس باألمر اهليِّنالتصدي للفساد املنخفض أنَّ السجن. ويف حني 

من املهم إرساء ترتيبات روتينية وإجراءات وطرائق عمل تقلِّل قدر  ، فإنَّ رواتب موظفي السجون منخفضة جدًّا
الفساد املستطاع من احتماالت إساءة السلوك أو التصرف من جانب موظفي السجون. ومن مناذج السعي إىل منع 
 ٢٠١٤إنشاُء جملس يشرف على مصانع السجون. ويف مجهورية قريغيزستان، مثًال، أنشئ يف كانون األول/ديسمرب 

انظر  ،ولالطالع على مزيد من التفاصيل )٨٢(يف املائة من أعضائه من ممثلي املجتمع املدين. ٥٠جملٌس عمومي يتألف 
  جون.املكتب بشأن تدابري مكافحة الفساد يف السكتيِّب 

  

  
  األجر واملزايا

وينبغي السماح هلم باستخدام جزء من أجورهم ينبغي أن حيصل السجناء على أجر منصف مقابل عملهم.   -١١٠
لشراء أصناف الستعماهلم الشخصي وبإرسال جزء آخر إىل أسرهم. كما ينبغي للسجن أن ميكِّن السجني من فتح 

وتشكِّل هذه املتطلبات جزءًا من مبدأ تطبيع احلياة داخل  حساب شخصي يدخر فيه ماًال حلني إطالق سراحه.
________________  

اللجنُة الفرعية ملنع التعذيب وغريه  ٢٠١٠فرباير انظر، يف مجلة أمور، التقرير املتعلق بالزيارة اليت قامت هبا هلندوراس يف شباط/  )٨١(
؛ والتقرير املتعلق بالزيارة اليت قامت هبا ملايل يف )CAT/OP/HND/1(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

الالإنسانية أو املهينة  اللجنُة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ٢٠١٤عام 
)CAT/OP/MLI/1( اللجنُة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب  ٢٠١١؛ والتقرير املتعلق بالزيارة اليت قامت هبا لبنن يف عام

 .)CAT/OP/BEN/1(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
 Mid-term independent project evaluation of the Support to Criminal Justice and Prison Reform in the " ):٢٠١٥املكتب (  )٨٢(

Kyrgyz Republic ". 

 (قواعد نيلسون مانديال) سجناءقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  ١٠٣القاعدة 
 ُيكاَفأ السجناء على عملهم وفقًا لنظام أجور منصف.  -١

ا الستعماهلم رخَّص هبجيب أن َيسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءًا على األقل من أجرهم يف شراء أشياء م  -٢
 الشخصي وأن ُيرسلوا جزءًا آخر منه إىل أسرهتم.

خرًا يتم تسليمه للسجني لدى جيب أن ينص النظام أيضًا على احتجاز اإلدارة جلزء من األجر حبيث ُيشكِّل َكسبًا مدَّ  -٣
 إطالق سراحه. 
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وهو املبدأ الذي ينبغي أن تستند إليه كلُّ الترتيبات العملية داخل السجون، مبا يف ذلك ساعات العمل  ،السجون
اعية يف نظام التأمينات االجتمالعادية، واعتبارات الصحة والسالمة، ومكافأة السجناء على حنو واٍف، وإدراجهم 

  الوطين قدر اإلمكان.
ومن املهام الرئيسية للسجون حتديد مستويات أجور السجناء الذين يؤدون أعماًال خمتلفة. وجيوز، من ناحية   -١١١

آليات محاية عادية أيِّ لكن جيب على السجون، يف ظل غياب  ،أوىل، ربط األجور بإنتاجية العمل املدرِّ ألرباحٍ 
يف غالبية نظم السجون الوطنية، أن تكفل كون  - مساومات مجاعيةآلية إجراء مثًال، و كاحتادات العمال، - للعمال

تكاد مستويات األجور داخل السجون تعادل املستويات  ،ويف بعض الدول األعضاء )٨٣(نظام األجور منصفًا ومعقوًال.
موحَّد جلميع  ثابتٌ  ة بلدان أجرٌ ه يوجد يف بضعاملتاحة للعمل املماثل خارجها. والحظت دراسة أجريت يف أوروبا أن

قدٌر من التفاوت يف  يوجدأنواع العمل املضطلع هبا يف السجون. لكن يف معظم البلدان األوروبية (انظر اجلدول) 
عادًة ما يكون األجر املدفوع  –وذلك حسب نوع العمل  ،معدالت األجور املدفوعة مقابل العمل يف السجون

أو حسب اخلربات واملؤهالت  - من األجر املدفوع مقابل العمل يف ورش السجون مثالً مقابل العمل "الزراعي" أقل 
حتدَّد هذه األجور بناء على نسبة مئوية ثابتة من احلد األدىن لألجور يف البلد.  ،ويف أحد البلدان )٨٤(الالزمة ألدائه.

كان السجناء الذين  ،. فعلى سبيل املثالجدًّاثري من الدول األعضاء منخفضة معدالت األجور املدفوعة يف الكأنَّ إالَّ 
 ٠,٢٣ أجرًا يتراوح بني ٢٠١٥يعملون يف منظمة مصانع السجون االحتادية يف الواليات املتحدة يتقاضون يف عام 

  )٨٥(من دوالرات الواليات املتحدة يف الساعة. ١,١٥من دوالرات الواليات املتحدة و
  

  الحتاد األورويباخمتارة من الدول األعضاء يف  وعةجمماألجور اليت يتقاضاها السجناء يف 
  

  خمطط األجور  البلد
 ٥,١٠تتراوح بني ومعدالت األجور منصوٌص عليها يف قانون السجون؛ وختضع املبالغ لنوع العمل،   النمسا

ألجور كمسامهة يف يف املائة من ا ٧٥يورو يف الساعة؛ وحتتفظ إدارة السجون بنسبة  ٧,٦٤يورو و
  ضد البطالة. ف املتعلقة باحلبس وتغطية اشتراك السجني يف املخطط الوطين للتأمنيالتكالي

يف  ٤٥تتراوح بني ومعدالت األجور منصوٌص عليها يف قانون السجون؛ وختضع املبالغ لنوع العمل،   فرنسا
ورو يف ي ٤,٢٤إلنتاج (ااملائة من احلد األدىن الوطين لألجور فيما خيص السجناء العاملني يف قطاع 

عاملني يف أقسام خمتلفة تابعة يف املائة فيما خيص السجناء ال ٢٠يف املائة و ٢٥يف املائة و ٣٣الساعة)، و
  إلدارة السجن.

 ٩ب على أساس احلد األدىن الوطين لألجور ال يسري على عمل السجناء؛ ومعدالت األجور ُتحس  أملانيا
 ٥جناء املحكوم عليهم (رو يف الساعة) فيما خيص السيو ١,٥٠يف املائة من متوسط الدخل يف أملانيا (

ذلك حسب نوع العمل (مخس  )؛ وُتحدَّد األجور الدقيقُة بعدائة فيما خيص املعتقلني احتياطيًّايف امل
  مراتب).

يف  ٥٠معدالت األجور منصوٌص عليها يف قانون السجون؛ وختضع املبالغ لنوع العمل، وتتراوح بني   التفيا
احلد األدىن الوطين لألجور فيما خيص السجناء الذين يقضون عقوبتهم يف سجون مغلقة املائة من 

________________  
 ُيعترف يف األرجنتني باحتادات العمال اليت تتألف من سجناء.  )٨٣(
)٨٤(  Quaker Council for European Affairs (2011): “The Social Reintegration of Ex-Prisoners in CoE Member States”. 
)٨٥(  UNICOR/Federal Prison Industries, Inc. (2015): 2015 “year-in-review” summary of FPI. 
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يف املائة من احلد األدىن الوطين لألجور فيما خيص السجناء املحتجزين على  ١٠٠نصف مفتوحة و  أو
  يورو يف الساعة). ١,٩١ذمة التحقيق أو يف سجون مفتوحة (

شيًا بوجه عام اتمم املرسوم امللكي الذي يقضي بأن يكون األجر معدالت األجور منصوٌص عليها يف  إسبانيا
عة)؛ وختضع املبالغ بعد يورو يف السا ٢,٦٩مع احلد األدىن املطبق على أبناء املهنة داخل املجتمع (

  ذلك لألداء ونوع النشاط العملي.

  .European Prison Observatory (http://www.prisonobservatory.org) et.alاملصدر: 
  

رًا أن يدفع ضرائَب وأن شيًا مع مبدأ التطبيع، ينبغي للسجني الذي يتقاضى أجاومن الناحية النظرية، ومت  ‐١١٢
من الناحية العملية. كما ينبغي   جدًّاذلك نادرٌ أنَّ إالَّ ة. معيَّنتبة يساهم يف التأمينات االجتماعية إذا وصل أجره إىل ع

ر هذه املسامهة. وهنا وجيب على السجون أن حتدد مقداف إقامتهم ومعيشتهم. يالأن يساهم السجناء أيضًا يف تك
ة اليت ارتكبها السجني، مثل تعويض ضحايا اجلرمي ،ينبغي هلا أن تأخذ يف االعتبار ما قد ينطبق من خصومات أخرى

  دفع نفقة تربية األطفال.أو 
غطية التكاليف اليت يتكبدها السجن مقابل إطعامه حيتفظ السجن بثلث أجر السجني من أجل ت ،ويف السنغال  -١١٣

وهي ختضع  ،تدفع األجور وفقًا للشروط املنصوص عليها يف تشريعات العمل القائمة ،ويف األرجنتني )٨٦(وإيوائه.
هناك "صندوق احتياطي" خيص أجور  ،للخصومات واالشتراكات املناظرة للتأمينات االجتماعية. وعالوة على ذلك

ني الشخصي واستهالكه يف املائة من أجر السجني لشراء سلع ختص استعماله ٣٠ي حني تتاح نسبة السجناء: فف
يف املائة منه يف صندوق احتياطي ُيستعمل عند إطالق سراحه. وفيما خيص املعتقلني  ٧٠داخل السجن تودع نسبة 

   )٨٧(ملائة على التوايل.يف ا ٢٠يف املائة و ٨٠على ذمة التحقيق تكون هاتان النسبتان املئويتان مها 
من أجورهم إلنفاقها على  لسجناء سوى نسبة مئوية ضئيلة جدًّاقد ال يتبقى ل ،وبعد كل هذه اخلصومات  -١١٤

أنفسهم أو إليداعها يف حساهبم الشخصي كوفورات أو إلرساهلا إىل ذويهم دعمًا هلم على أساس طوعي. 
يف املائة "لكي ينفقها، على هواهم، السجناء  ١٢، تبقى نسبة ا، مثالً كييف تشي هوجدت الدراسة األوروبية أن  وقد

على الرغم  ،وقد يؤدي ذلك إىل تقويض حوافز العمل )٨٨(الذين استوفوا القائمَة الكاملة من اخلصومات األخرى".
 ن ميثِّل أيَّ ذلك ال ميكن أأنَّ إالَّ حجم الطلب على العمل يفوق يف كل السجون تقريبًا حجَم املعروض منه. أنَّ من 

  دفع أجور للسجناء مقابل عملهم.هنج استغاليل إزاء  ر اتباعَ نوع من أنواع التسويغ اليت تربِّ 
وبة السجن بسبب تتقلص احتماالت إعادة إدماج السجناء يف املجتمع بعد قضاء عق ،يف حاالت كثريةو  -١١٥

سهام يف إعادة تأهيلهم. إف من املال على أنه ارتفاع مديونياهتم. لذا ميكن النظر إىل متكينهم من كسب قدر منص
مال التجارية املحلية. تؤدي مصانع السجن إىل تقويض األع كما يساعد دفع أجور الئقة للسجناء على ضمان أالَّ 

  فال ينبغي إعطاء السجناء مزايا ال مربر هلا قياسًا على العمال يف املجتمع.
د لسلطات السجن أن تنظر بعناية يف مسؤوليات كل طرف من ال ب ،وفيما خيص إشراَك القطاع اخلاص  -١١٦

ويتضمن الترتيباتِ املاليةَ لألطراف  بتأنٍّ ي، ُيصاغ األطراف عند الدخول يف شراكات مناِظرة. وينبغي إبرام عقد تفصيل
________________  

  .٢٠٠١أيار/مايو  ٤املؤرخ  ٣٦٢-٢٠٠١من املرسوم رقم  ٥٦املادة   )٨٦(
ربامج إعادة التأهيل يف السجون مسامهة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل األرجنتينية أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين ب  )٨٧(

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 
)٨٨(  Quaker Council for European Affairs (2011): “The Social Reintegration of Ex-Prisoners in CoE Member States”. 
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  ماليًّاشركة القطاع اخلاص مبلغًا أال وهي القطاع اخلاص والسجن والسجني. وال بد أن تدفع ،املشاركة الثالثة
تكاليف إضافية يتكبدها السجن حىت يتسىن إجناز أيِّ عالوة على  ،مقابل احليز الذي تستعمله، والطاقة اليت تستهلكها

 الوطينَّ  دىندَّ األاحلالعمل. وهناك حجٌج وجيهة تطاِلب الشركاِت اخلاصَة اليت ُتشغِّل السجناَء بأن تدفع للسجن 
  .الكامل لألجور

هذه األجور واملزايا بأنَّ  ينبغي أن ُتقر السلطات ،األجور واملزايا اليت ينبغي إعطاؤها للسجناء وعند حتديد  -١١٧
ميكن أن تؤدي إىل زيادة الفوارق التمييزية بني َمْن ميلكون فرصَة عمل وَمْن ال ميلكون. وميكن أن يفضي ذلك إىل 

وهو األمر الذي يضيف  ،بقدر عاٍل من احلكم الذايت إجياد أو تقوية فوارق يف النفوذ، خاصة يف السجون اليت تتمتع
وعالوة على تلقي السجني  ح تفاصيُله بوضوح جلميع السجناء.سببًا آخر يدعو إىل اتباع نظام منصف وشفاف ُتشرَ 

وعادة ما خيضع هذا التقليص  )٨٩(عمله ميكن أن يؤدي إىل تقليص مدة عقوبته يف بعض الدول األعضاء. فإنَّ  ،أجرًا
ال يف مكان العمل وحده وإمنا داخل مجيع أروقة السجن. ويلزم وضع نظام موثوق وشفاف  ،السري والسلوك حلسن

   يكفل االحتفاظ بسجالت حضوٍر دقيقة يف أماكن العمل.
  
  العقبات الشائعة  ٣-٥
  

  االعتبارات األمنية
سبب السماح للسجناء بكن مثًال ولي ،ميكن النظر إىل فتح باب العمل يف السجون على أنه حمفوف باملخاطر  -١١٨

وبينما ينبغي هم أو غريهم. باحلصول على أدوات أو معدات ميكنهم أن يستعملوها يف حماولة اهلرب أو يف إيذاء أنفس
ذلك ال  فإنَّ  ،سجناء اآلخرينإخضاع السجناء الذين يعملون لتقييم بشأن املخاطر اليت قد يسبِّبوهنا ألنفسهم أو لل

  نَّ:إمنع التعذيب السجناء الشديدي اخلطورة من فرص العمل. فقد قالت جلنة  يعين وجوب حرمان
يتسم بأمهية تساوي أمهية وجوده يف  ذات املستوى األمين العايليف الوحدات  رضٍ برنامج أنشطة ُم "وجود

الضارة  بوسع مثل هذا الربنامج أن يتصدى لآلثارنَّ ألذلك و. تفوقهاكن ت، إن مل العادية أماكن االحتجاز
يف اجلو املتقوقع الذي يسود يف هذه الوحدات. وينبغي أن اليت تعاين منها شخصية السجني الذي يعيش 

خل). وفيما يتعلق على وجه إتدريب مهين، تكون األنشطة املعروضة متنوعة قدر اإلمكان (تعليم، رياضة، 
العديد من أنواع العمل املوجودة يف  االعتبارات األمنية قد حتول دونأنَّ خاص بأنشطة العمل من الواضح 

ث ض على السجناء على تلك اليت ُتورِ ذلك ال يعين قصَر األعمال اليت ُتعرَ أنَّ إالَّ السجون العادية. 
  )٩٠(."الضجرَ 

ومنها مثًال تفتيش السجناء عند دخوهلم  ،ومن شأن االحتياطات الشديدة أن تقلل املخاطر بأقصى قدر ممكن  -١١٩
املسح األمين للفتحات اجلسدية، واستعمال أو مقاعد املعادن وخروجهم منها، واستعمال كواشف قاعات الورش 

َيسِّر حصَرها، واملراقبة اللصيقة من جانب موظفي السجن وأجهزة الدوائر على حنو ُيألدوات مظللة بشكل الوحات 
  )٩١(وحدات آمنة.وتنظيم العمل على هيئة جمموعات صغرية موزعة داخل التلفزيونية املغلقة، 

  
________________  

  .Law No. 5.162/14 of the Execution Code of the Republic of Paraguay, Section VII, article 120 ،انظر، مثًال  )٨٩(
)٩٠(  European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2015): 

CPT standards: “Substantive” sections of the CPT’s General Reports, CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2015, p. 27. 
 ).٢٠١٥( بشأن التعامل مع السجناء الشديدي اخلطورةاملكتب كتيِّب انظر  ،لالطالع على مزيد من التفاصيل  )٩١(
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  الرأي العام
ومات دقيقة عن شؤون يفتقرون يف أحيان كثرية إىل معل وعامة الناسوسائل اإلعالم أنَّ على الرغم من   -١٢٠

عامة عله. وبينما يتخذ فقد تكون لديهم آراء قوية بشأن ما ينبغي أو ال ينبغي السماح للسجون بأن تف ،السجون
فكرة إعطاء السجناء أجورًا  ونيعارض همأنَّفكثريًا ما ُيعتَقد  ،ؤيدًا لعمل السجناءيف حاالت كثرية موقفًا م الناس

 أنَّإالَّ ياة داخل السجون. قد يكون من الصعب يف بعض األحيان إقناع الناس بفكرة تطبيع احل ،مالئمة. ففي الواقع
ى نظام إعادة تأهيل فعال أن تترتب علموضحًة املزايا اليت ميكن  ،تسعى السلطات إىل إقناعهم هذا ال يعين أالَّ 

لعام: ومن األمثلة اخيص أمان الناس واملجتمع برمته. وقد شنت عدة بلدان محالت ترمي إىل كسب الرأي   فيما
  يف سنغافورة. "Yellow Ribbon"يف السلفادور وبرنامج  "Yo Cambio"لى ذلك محلة احلديثة ع

  
  النماذج التنظيمية للعمل يف السجون  ٤-٥
  

  توظيف إدارة السجن للسجناء
طَلق عليه اسم الوظائف أو ما يُ  ،يف سجون كثرية يتعلق مكوٌِّن هام من مكونات العمل بتسيري أمور السجن  -١٢١

نظيَف أو الغسيل أو الصيانة التدبريية أو اخلدمية. وميكن أن تتضمن األعماُل املدفوعة األجر طهَي الطعام أو الت
  ىت البناء.جتهيز املكتبات أو ح أو
  

  
يتوىل السجناء تصنيع سلع لنظام السجون األوسع أو حىت للقطاع  خرى هلذا العمل أنومن األشكال األ  -١٢٢

هذا النوع  نَّ بل إ ،املالبس املوحدة أو البطانيات أو قطع األثاثاحلكومي األكثر اتساعًا. ويشيع إىل حد كبري إنتاج 
اء املحدودي اخلطورة، ليشمل صيانة مرافق عمومية خارج السجن، مثل من العمل قد ميتد، فيما خيص بعض السجن

ويف حني  )٩٢(احلدائق والشوارع. وُينتج سجن كامييت يف كينيا، مثًال، لوحاِت أرقام السيارات حلساب وزارة النقل.
تلك األنشطة حبيسًة داخل  بقاءَ  فإنَّ  ،عليها اإلدارة املباشرة ألنشطة العمل تعطي السجون قدرًا عاليًا من السيطرة نَّأ

  قد يؤدي إىل خنق روح التجديد واالبتكار الالزمة للحصول على عقود عمل. جدران السجن
  

  الشركات احلكومية
ى هذا الكيان عَطهناك منوذج خمتلف ينطوي على إنشاء كيان منفصل من أجل تشغيل السجناء. وعادة ما يُ   -١٢٣

عطاءات. وُيعاد داخل نظام السجون استثماُر األرباح اليت حتققها تلك أيِّ ر دون طرح إعفاءاٍت ضريبيًة وحقَّ الشراء املباش
األمريكي على إنتاج طائفة عريضة من السلع  )UNICOR( "يونيكور" الشركات. وقد دأب السجناء العاملون يف برنامج

هناك  ،ويف مجهورية قريغيزستانحلساب وكاالت حكومية احتادية أخرى يف الواليات املتحدة، منها وزارة الدفاع. 

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

  جنوب أفريقيا: إنتاج اخلبز الالزم للسجون
ام نزالء السجن وسجن آخر تكفي إلطع رغيف يوميًّا ١ ٧٠٠وب أفريقيا إىل برانديل يف جنتصل القدرة اإلنتاجية ملخبز سجن 

  .راند سنويًّا ٤٠٠ ٠٠٠مما يساعد على ادخار  ،جماور له. ويبيع املخبُز الرغيَف بُثلث سعره يف األسواق املفتوحة
 .IOL News (2016): Prison bakery will save R 400,000 a year, 4 Julyاملصدر: 
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 تخصص ،٢٠١٢األسالك الشائكة والعجائن وقوالب الطوب وقطع البالط واملالبس. ويف عام  مستوطنة سجون ُتنتج  ١٤
  ."Kelechek" وزارة املالية اعتمادات من أجل تطوير اإلنتاج يف املرافق اإلصالحية من خالل شركة حكومية امسها

لى َقْصر تركيزها على ذا النموذج يف كون الشركة مستقلة متامًا عن السجن وقادرة عوتتمثل أهم مزايا ه  -١٢٤
حلكومية تكافح حىت اظلت الشركات  ،إدارة خطوطها اإلنتاجية وتطوير أنشطة جتارية جديدة. ويف بعض البلدان

ما زالت متثِّل النموذَج ت لكن هذه الشركا ،إعانات من احلكومةأيِّ حتقق االكتفاء الذايت يف عملها دون التماس 
  السابق. يتيالسوفياملفضل يف معظم بلدان االحتاد 

  
  توظيف القطاع اخلاص للسجناء

رًة، ال شركات املقاوالت قواعد نيلسون مانديال ُتحبِّذ أن تتوىل إدارات السجون مباش نَّ على الرغم من أ  -١٢٥
ناميًا بشأن برامج العمل داخل ركات اخلاصة تؤدي دورًا متالش فإنَّ  ،اخلاصة، تشغيَل املصانع واملزارع التابعة هلا

  جلهود.السجون يف الكثري من الدول األعضاء. وهناك عدة وسائل إلشراك القطاع اخلاص يف هذه ا
السجناء. وقد أنشأت  بأن يشتري القطاع اخلاص السلع اليت ينتجهاإىل ترتيب يقضي  منوذج الزبائنيشري   ‘١‘

سجون على الزبائن صاٍت َتعرض من خالهلا السلَع واخلدمات الواردة من مصانع العدة إدارات سجون من
السجاد واملنسوجات، مرورًا ووذلك بدءًا مبنتجات البناء واألشغال املعدنية  ،املهتمني داخل املجتمع املحلي

تقام شراكاٌت  ،ىلدان أخرباملنتجات الزراعية ومنتجات البساتني، وانتهاًء مبنتجات تربية املاشية. ويف ب
وتشمل تلك  ها السجناء.سلعًا ينتج تلك املحال تبيع حيث ،التذكارية املنتجاتجتارية بني السجون وَمحال 

اليدوية. وهذه املشاريع  املنتجاُت علب الشطرنج والتماثيل الصغرية وصناديق اُحللي وغريها من املصنوعات
ح للسجناء إقامة صالت ب العيش وإمنا أيضًا ألهنا تتيجديرة بالتشجيع ليس فقط ألهنا تستحدث وسائل لكس

  اجتماعية ونفسية مع املجتمع.
  

  
"عالمات حتمل اتسع نطاق بيع السلع املنتجة يف السجون ليتحول إىل سوق ملنتجات  ،ويف عدد من الواليات القضائية
املستهلك  نَّ لشرائها على اعتبار أ ن السلع من إنتاج السجناء ميكن أن يكون دافعًاوْ جتارية" خاصة بالسجون. فكَ 

غواي، باراسيساهم بذلك يف عمل خريي اجتماعي من خالل تشجيعه إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف املجتمع. ففي 
عريضة من املنتجات يف املتاجر الكربى والفنادق واملكاتب  طائفة ُتباع منها ، MUAامسهامثًال، تأسست عالمة جتارية 

  جورجيا: موقٌع شبكي ُيروِّج ملنتجات السجناء
عن طريق تشجيع  ،لبلداتدعم وزارة املؤسسات اإلصالحية يف جورجيا أنشطة إعادة تأهيل السجناء املضطلع هبا يف سجون 
لق موقع قضبان. وقد ُأطالسجناء على االستفادة من مواهبهم يف إنتاج مصنوعات يدوية وبيعها من أجل كسب أموال خلف ال
ر املؤسسات اإلصالحية شبكي جديد ميكن للسجناء من خالله اإلعالن عن سلعهم وبيعها. وقد تسىن عمل ذلك بعد قيام وزي

  بتوقيع مرسوم يتيح للسجناء املدانني بيع شىت األشياء اليت يصنعوهنا.
 . Agenda.ge (2016): Georgian prisoners sell handmade goods via new online shop, 12 Augustاملصدر:
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لع احلصرية، على الصعيدين الوطين والدويل. وتشمل هذه املنتجات املالبس واألجهزة املرتلية السياحية وحمال الس
 )٩٣(واملشغوالت اجللدية واهلدايا.

خاصة  يت تديرها كياناتٌ مصانَع السجون ال منوذُج القوى العاملة يتناول ،وعلى النقيض من منوذج الزبائن  ‘٢‘
ن جانب إدارة السجن، ثالثية األبعاد حيث ُيشغَّل السجُني م وهو ينطوي على عالقة داخل مباين السجن.

 اصة أجَر عمله.اليت حتتفظ بكامل املسؤولية عن عمله واإلشراف عليه، لكنها ُتحمِّل الشركَة اخل

الذي يشري إىل السجناء الذين يغادرون املرفَق من أجل أداء وظيفة اعتيادية  منوذج التوظيفهناك  ،وأخريًا  ‘٣‘
وكثريًا ما يكون ذلك جزءًا من خمطط سابق ملرحلة إطالق سراح  ،ركة خاصة خارج السجنلدى ش

السجني أو أمرًا قاصرًا على السجناء املحدودي اخلطورة. ويف هذه احلالة تسري شروط سوق األعمال 
لسلطات السجن، كان النموذج املتبع، ال بد  دىن لألجور، حسب االقتضاء. وأيًّااالعتيادية، مبا فيها احلد األ

صة، أن تتفاوض بشأن عقد واضح حيدد مسؤوليات واختصاصات اعند وضعها ترتيبات مع املنظمات اخل
 كل طرف.

  

  
  األعمال احلرة، والتعاونيات، ورابطات السجناء

 ا يعمل حلسابه اخلاص أو يتشارك مع سجناءإمَّ السجني هناك منط آخر من أمناط عمل السجناء يتمثل يف أنَّ   -١٢٦
يتوىل سجناء فرادى صنع أو إصالح أصناف  ،آخرين يف تعاونية أو رابطة أو ترتيب مشابه. ففي كثري من السجون

ة، أحيانًا كجزء من النشاط االقتصادي داخل السجن، وأحيانًا أخرى بغرض البيع خارج السجن. ويف حني معيَّن
ن التنظيم بشأن أنواع األنشطة املسموح هبا، ما م شكلاحلاجة تقتضي وجود  فإنَّ  ،ينبغي تشجيع هذه املساعي

بغي أن تكون هناك كما ينخاصة إذا كانت تنطوي على إدخال مواد أولية ومنتجات إىل السجن وإخراجها منه. 
فساد أو غسل يِّ مثًال، أل، فتح البابَ َت وأالَّ  ،تدار التدفقات املالية داخل السجن على حنو قانوين ضمانات تكفل أن

  لألموال.
  

________________  
عين بربامج إعادة التأهيل يف السجون فريق خرباء املكتب املمسامهة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل يف باراغواي أثناء اجتماع   )٩٣(

  ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 

  إيطاليا: املزايا اليت جتنيها الشركات اليت ُتوظِّف سجناء
لعمل أو للحصول على تدريب سجناء إما ل تعيِّنعلى إعطاء مزايا ضريبية للجهات اليت  ٢٠٠٠ينص قانون إيطايل صدر يف عام 

وميكن أن  ،عن كل سجني ريًّاوالرًا أمريكيًّا) شهد ٥٥٦يورو ( ٥٢٠ا مهين أثناء وجودهم يف السجن. وتبلغ قيمة هذه املزاي
جهة عمل  ٣٥٠كثر من قدمت أ ٢٠١٧شهرًا بعد اإلفراج عن السجني إذا ظل يعمل يف الشركة. وخالل عام  ١٨تستمر ملدة 

  طلبات لالنضمام إىل هذا املخطط. 
املعين بربامج إعادة التأهيل يف  ق خرباء املكتباملصدر: مسامهة قدمها اخلبري ممثل مصلحة السجون اإليطالية أثناء اجتماع فري

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥‐٢٣السجون (فيينا، 
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وهناك أيضًا أمثلة على سجناء يعملون معًا يف تعاونيات أو أشكال أخرى من املشاريع االجتماعية من أجل   -١٢٧

هناك مشاريع  ،ثيوبيةإباستخدام قروض لالضطالع بأنشطة إنتاجية متنوعة. ففي سجون  جتارية أضخم أعمالتأسيس 
نسيج ُتفصِّل فهناك مثًال ورش  ،ع التجارية العاملة خارجهاجتارية تعمل داخل السجون على حنو ال خيتلف عن املشاري

مالبس حسب الطلب وحتصل على قروض من البنوك املحلية وتزور السجن بانتظام. وقد يلزم وضع إطار قانوين 
من سجن  ١٢قامت جمموعة من السجناء، يف الوحدة اجلنائية رقم  ،األرجنتني ويفمالئم من أجل تلك األنشطة. 

تلبية حاجة أصحاب السوابق  هتدف إىل ٢٠٠٩يف عام  يرس، بإنشاء تعاونية نسيجآس ينوالتا، يف والية ببال غورينا 
وقد أصبحت أول تعاونية تقام داخل نظام السجون يف األرجنتني  .واالخنراط يف املجتمع بعد إطالق سراحهملعمل ل

التعاونية ضمن "احتاد تعاونيات العمل يف مجهورية وثاين تعاونية من نوعها يف أمريكا اجلنوبية. كما تندرج تلك 
  )٩٤(الذي يروج الستراتيجيات اإلدماج االجتماعي. ،)FECOOTRAاألرجنتني (

  
  مزارع السجون

وجيري فيها  ،لدى السجون يف بلدان عديدة مزارع ميكن فيها للسجناء أن يعملوا ويكتسبوا مهارات زراعية  -١٢٨
 ٢٠١٠ففي عام  .ويف بعض البلدان ذات الدخل املرتفع اخنفضت أعداد تلك املزارع إنتاج أغذية وتوليد دخل مادي.

عام   ففي )٩٥(.ُيعاد النظر فيه اآلن هذا القرارمع أنَّ  ،أغلقت كندا، مثًال، مجيع مزارع السجون االحتادية الست
ل منتدى إلكتروين إحدامها على شك ،يف منطقة كينغستون اتمشاور جوليت أجرى نظام السجون الكندي ،٢٠١٦

وأيدت أغلبية املشاركني يف هاتني اجلولتني تأييدًا شديدًا إعادَة إنشاء مزارع واألخرى على هيئة لقاء مفتوح. 
تلك أنَّ األسباب الرئيسية وراء تأييد إعادة فتح هذه املزارع متثلت يف بأنَّ السجون. وتفيد التعليقات اليت وردت 

تعيد مصلحة  ،يف املجتمعات املحلية. ويف الوقت الراهن هلا تأثريًا إجيابيًّاوأنَّ السجناء يل الربامج تساعد على إعادة تأه
ويف الواليات  )٩٦(السجون النظر يف هذه النتائج، وتبحث عن خيارات جمدية تكفل اهنماَكها جمددًا يف مشاريع زراعية.

والية ستستفيد من نظام مزارع سجون  ٤٧من بني واليات  ١٠ نَّ جري حتليل لعائد التكاليف خلص إىل أأُ ، املتحدة
________________  

عين بربامج إعادة التأهيل يف السجون مسامهة قدمها اخلبري ممثل وزارة العدل األرجنتينية أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب امل  )٩٤(
 .)٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥-٢٣(فيينا، 

)٩٥(  Thestar.com (2016): “Trudeau government considers reopening prison farms shut down in 2010”, 10 July . 
بربامج إعادة التأهيل يف السجون  مسامهة قدمها اخلبري ممثل مصلحة السجون يف كندا أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين  )٩٦(

 ).٢٠١٧ناير كانون الثاين/ي ٢٥-٢٣(فيينا، 

INTEGRATE عالمة جتارية ختص السجون يف بنما :  
INTEGRATE ل املجتمع. واملنتجات هي أول عالمة جتارية ختص السجون يف بنما، وهدفها هو تيسري إعادة إدماج السجناء داخ

دة. وُتنَتج تلك السلع يف أربع حتت هذه العالمة تشمل مالبَس وقطع أثاث ومشغوالٍت حرفيًة وسلعًا فخمة رفيعة اجلو املندرجة
  سجينًا. ١٣٠ورش تقع داخل مراكز عقابية يعمل فيها 

 أزياءخالله جمموعة  حيث ُنظِّم معرُض أزياء عرضت ،٢٠١٦وقد أطلقت هذه العالمة التجارية يف تشرين األول/أكتوبر 
"Paraíso étnico" (املستوحاة من التنوع الِعرقي للسكان األصليني يف بنما)،  س بنما، وأعضاء جملس ضور نائب رئيحبوذلك

  لتجارية من تصميم السجناء.االوزراء، وممثلي اهليئات الدبلوماسية ومنظمي املشاريع ووسائل اإلعالم. وكان شعار العالمة 
‐٢٣عادة التأهيل يف السجون (فيينا، ملكتب يف بنما أثناء اجتماع فريق خرباء املكتب املعين بربامج إاملصدر: مسامهة قدمها فرع ا

 ).٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٥
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َوَجد التحليل أنَّ من شأن نظم  ،والية األخرى ٣٧ ـوفيما خيص ال )٩٧(تقليدي. أغذيةأكثر من استفادهتا من برنامج 
أصبحت  ،مع زيادة امليكنة وخفض عدد الوظائف يف القطاع الزراعيفاملزارع أن تؤدي فعًال إىل زيادة التكاليف. 

  رع التقليدية أقل كفاءة.املزا
فغالبًا ما تكون هناك فرصة ألن تؤدي  ،يف االقتصادات ذات الدخل األقل واالعتماد األكرب على الزراعةأمَّا   -١٢٩

تها إىل أقصى حد هلا يتطلب استثمارات مالية إنشاء املزارع وصيانتها والوصول بغلَّ نَّ املزارع دورًا متزايدًا. لك
ختطيط سابق ملرحلة أيِّ أظهرت دراسة أجريت بشأن مزرعة أحد السجون عدَم وجود  ،ونوخربات. ويف الكامري

الحظت دراسة أخرى إمهاًال  ،ويف السلفادور )٩٨(الزراعة، واخنفاَض معدل استخدام األراضي، وسوَء إدارة التربة.
 جاءت التقييماتُ  ،تا الدراستنيويف كل )٩٩(يف معلومات املوظفني والسجناء الزراعية. وُشحًّايف استخدام اآلالت، 

أهنما مل تستوفيا إالَّ  ،من السجناء عتني استوعب أعدادًا كبرية نسبيًّاالعمل يف املزر نَّ لآلمال. فصحيح أ خميبةً 
  الكامنة.  إمكانياهتما

لية ويسلط البحث املعنون "منوذج إلدارة جيدة ملزارع السجون يف أفريقيا"، الذي أعدته "الرابطة الدو  -١٣٠
  الضوء على عملية تتألف من ثالث مراحل: )١٠٠(إلصالح قوانني العقوبات"،

ألعمال يف املزارع. اختطيط وتنفيذ أنشطة من أجل زيادة اإلنتاج الغذائي، ال بد من إعادة تنظيم   (أ)  
 .راز تقدم كبريذلك حيتاج إىل ثالث دورات حصاد على األقل قبل التمكن من إح نَّ وتشري التجارب إىل أ

الية لعملية إدارة من أجل حتقيق اهلدف األول، ال بد من إرساء هيكل مايل يكفل االستقاللية امل  (ب)  
 جات واالهتمامات.املزارع وحيول دون تعرض خمصصات املزارع للسطو أو خضوعها لتضارب يف أولويات االحتيا

سواء  ،ملقصودة فعًالاات املتلقية ال بد إلدارة السجون أن تكفل وصوَل األغذية املنَتجة إىل اجله  (ج)  
  َعْبر مبيعات الغلة، مثًال).أكانت تلك اجلهات هي السجناء أو املوظفون أو غريهم (

   

________________  
)٩٧(  Winters, Robert (2013): “Evaluating the Effectiveness of Prison Farm Programs”, 23 September . 
)٩٨(  Pan-African Institute for Development/Department of Development Studies, “An Assessment of Farm Management 

Practices”صدر.، سبق االقتباس من هذا امل 
)٩٩(  Hidalgo, Jaime (2014): “Agricultural Production and Labour in the Women’s Prison Farm of El Salvador”;  Research 

Paper, University of Ottawa .  
)١٠٠(  Penal Reform International (2002): “A model for good prison farm management in Africa. 
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  واإلشراف والتقييم الرصد  -٦
بد   يتعلق بالتعليم أو التدريب املهين أو العمل، ال الربنامججديد داخل السجن، سواء كان  برنامجعند إنشاء   -١٣١

ومن أجل اختاذ إجراءات عالجية إذا مل يكن األمر  األنشطة تسري على النحو املنشود نَّ من أجل ضمان أ من متابعته
الرصد املتواصل ألنشطة إعادة التأهيل هو إحدى املهام اهلامة لسلطات السجن. وقد ُعرِّف  نَّ كذلك. وهذا معناه أ

ى تعقيب منتظم بشأن التقدم املحرز يف حتقيق الرصد بأنه "عملية متواصلة حيصل مبقتضاها أصحاب املصلحة عل
والغاية منه هي توليد معلومات ميكن أن تثري عملية اختاذ القرارات، وحتسني األداء،  )١٠١(أهدافهم وأغراضهم".

  .أيسَروحتقيق النتائج املزمعة. وكلما ازداد وضوح األغراض املحددة لكل نشاط كان الرصد 
 بالربنامج اجلديد أيًّا سئلة تتعلقأربعة أ علىمنتظمة من أجل الرد على األقل ويلزم احلصول على معلومات   -١٣٢

أن عدد نتائج املنشودة بشمبعىن هل استوفيت ال ؟يسري على ما ُيرامهل الربنامج كان نوعه. أول هذه األسئلة هو 
 واسع النطاق؟ فإذا كان هناك ع، وهل أعداد املوظفني وافية، وهل الربنامج يشهد تنفيذًاالسجناء املشاركني املتوقَّ 

منائي وحكومة ملديف إحجام من السجناء على املشاركة فما هو السبب؟ وعندما أجرى برنامج األمم املتحدة اإل
جل إكساب كلِّ أ، َصدرت توصياٌت تضمنت تأسيس وحدة تدريب مهين من ٢٠١١تقييمًا لنظام السجون يف عام 

توقيت أيِّ لتدريب املهين يف امع توقع أن تبلغ نسبة مشاركة نزالء السجن يف  ،سجني مهارًة مهنية واحدًة على األقل
ن التحليل إذا استمر معدُل األداء مع إجراء مزيد م بانتظام،يف املائة. وينبغي قياس مثل هذه املؤشرات  ٧٥معيَّن زمين 

  دون املستوى املستهدف.
املهنيني، والتدريب مبعىن هل السجناء، يف حالة برامج التعليم  ء؟هل للربنامج تأثري إجيايب على السجناثانيًا،   -١٣٣

وبة؟ لوهل هم، حسب االقتضاء، جيتازون االمتحانات املوضوعة ويكتسبون املؤهالت املط ،حيققون نواتج تعليمية
قعة؟ وهتدف يف حالة برامج العمل، فهل السجناء يعملون باملستوى املطلوب ويستوفون أيَّ أهداف إنتاجية متوأمَّا 

اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها مصلحة السجون يف جنوب أفريقيا إىل زيادة النسبة املئوية من املجرمني املؤهلني 
ووضعت  )١٠٢(الذين يشاركون يف دورات حمو األمية على النحو املنصوص عليه يف اخلطط املتعلقة بتنفيذ عقوباهتم.

ة لعدد السجناء األميني مث تقليص هذه النسبة مرجعي نسبةتحديد ب البدء هذه اخلطة االستراتيجية هدفًا يتمثل يف
وإمنا هي  ،تصلح متامًا للرصد، لكنها ال تتعلق باملشاركة وحدها "الذكية" وهذه األغراض .يف املائة سنويًّا ٢  مبقدار

األميني يف صفوف السجناء اخنفضت : يف هذه احلالة مبعىن هل نسبة تتعلق مبا إذا كانت نظرية التغيري قد َفعلت مفعوَلها
  نتيجة لدورات حمو األمية.

طة الُصنع، طلباٌت على املنتجات، ؟ مبعىن هل هناك، يف حالة أنشبتت األنشطة أهنا جمدية اقتصاديًّاهل أثثالثًا،   -١٣٤
حالة أنشطة التعليم  يفأمَّا  رٍض؟وهل معدالُت البيع حتقق اهلدَف املرجو منها، وهل سلسلة اإلمداد تعمل على حنو ُم
  ىت الدورات؟ والتدريب فهل جيري توفري املوارد الالزمة لبلوغ أغراض التعلُّم املنشودة من وراء ش

ثًال، خماوف بشأن صحة مبعىن هل هناك، م مشاكل غري متوقعة؟ اجلديد أيَّ  ب الربنامجُ هل يسبِّ أخريًا،   -١٣٥
ممارسات  ظهورقصودة مثل متعلق بعواقب أمنية أو غري أمنية غري وسالمة السجناء أثناء عملهم، وهل هناك مسائل ت

  ساد يف صفوف املوظفني أو السجناء؟ف

________________  
)١٠١(  http://web.undp.org/evaluation/handbook.  
)١٠٢(  www.dcs.gov.za. 
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وقد تتطلب اإلجابُة عن تلك األسئلة توافَر خربات ال لدى سلطات السجن وحدها وإمنا أيضًا لدى َمْن ُهم   -١٣٦
ريها من أماكن العمل. لتفتيش على املصانع أو غمتخصصون يف جمال التعليم والتدريب وَمْن ُهم حمنكون يف عمليات ا

 )١٠٣(، اليت جيريها مثًال مفتشو الصحة والسالمة،داخل السجن عمليات التفتيش التقين ابعُ كون طيأن  وينبغي حقًّا
ت ثًال لتواتر العملياوأن يكون تواتر العمليات األوىل مما ،مماثًال لطابع األنشطة املشاهبة املضطلع هبا خارج السجن

املهم ومن مل يزد عليها. ومن املستصوب أن يكون هناك نوٌع من التمثيل اجلماهريي يف عمليات الرصد.  الثانية إن
كانت الترتيبات الدقيقة اليت تتبعها، نظامًا مموًَّال متويًال وافيًا جلمع البيانات ورصدها.  أن تضع الدول األعضاء، أيًّا

من خارطة الطريق هذه، الذي يتناول احلاجَة  ٢االعتبارات اليت نوقشت يف الفصل العديد من  نَّ وجتدر اإلشارة إىل أ
  إىل تقييم األوضاع الراهنة، ينطبق أيضًا على الرصد اجلاري ألنشطة إعادة التأهيل املضطلع هبا يف السجون.

راء ما هو أكثر من جمرد إج ة باعتبارها مشروعًا رائدًا قد يلزممعيَّنوعند الشروع يف تنفيذ مبادرة جديدة   -١٣٧
ثًال من خالل إنشاء جلنة أو م ،فهناك عندئذ ما يدعو إىل أن تكون عملية اإلدارة استباقيًة بقدر أكربرصد روتيين. 

يحية إذا اقتضت من أجل النظر يف معلومات الرصد واستهالل إجراءات تصح جمموعة توجيهية جتتمع بانتظام
 نَّ ذا النشاط. وإذا َتبيَّن أهة ممثلني من شىت الوكاالت واملنظمات املشاركة يف الضرورة. وينبغي أن تضم تلك اللجن

ع مواصلة رصده للوقوف أمكن النظر يف توسيع نطاقه ليشمل سجونًا أخرى م ،برنامَج العمِل أو التدريِب ناجحٌ 
امج، قد يلزم إجراء تقييم كامل نبرأيِّ على تأثريه على إعادة تأهيل السجناء. وقبل التوصل إىل قرار بشأن بدء تنفيذ 

يساعد على َتداُرك أيِّ  يتيح إلقاء نظرة موضوعية وصارمة على ما ُأجنز وأن ذلك أنملخططه التجرييب. فمن شأن 
  .كان نوعها أيًّا الرائدة إفراط يف التفاؤل ميكن أن يشوب أحيانًا املشاريَع

  

  
يلزم إجراء فحص أوسع نطاقًا يشمل  ،ور إداري وتقينوعالوة على رصد أنشطة إعادة التأهيل من منظ  -١٣٨

 داخليةقواعد نيلسون مانديال واضحة من حيث اشتراطها آلية تفتيش  فإنَّ  ،منظوَر حقوق اإلنسان. وبوجه عام
وينبغي أن ُتويل  )١٠٤(تتوالها هيئة مستقلة عن نظام السجن. خارجيةتفتيش تتوالها اإلدارُة املركزية للسجون وآلية 

ا اآلليتني االعتباَر الواجب لدرجة وطريقة تنفيذ برامج إعادة التأهيل يف السجون، خاصة برامج العمل اليت تتعاظم كلت
  وذلك من أجل قياس األداء العام للسجن ومحاية حقوق السجناء. ،فيها إغراءاُت االحنراف

________________  
 .٣٥على النحو املنصوص عليه يف قواعد نيلسون مانديال، القاعدة   )١٠٣(
 Checklist to( ٢٠١٧انظر قائمَة املكتب املرجعيَة بشأن تقييم االمتثال لقواعد نيلسون مانديال، املنشورة يف أيلول/سبتمرب   )١٠٤(

Assess Compliance with the Nelson Mandela Rules.( 

 سجناء (قواعد نيلسون مانديال)قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال

  ٨٣القاعدة 
 ون واملرافق العقابية يتضمن عنصرين:يوضع نظام لعمليات التفتيش املنتظمة يف السج  -١

 عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم هبا اإلدارة املركزية للسجون؛  (أ)  

 ولية أو إقليمية خمتصة.عمليات تفتيش خارجية تقوم هبا هيئة مستقلة عن إدارة السجن، مما قد يشمل هيئات د  (ب)  

لسجون مع القوانني واللوائح ات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة يف كلتا احلالتني، يكون اهلدف املنشود من عمليا  -٢
 ضمان محاية حقوق السجناء.التنظيمية والسياسات واإلجراءات القائمة بغية حتقيق أهداف املرافق العقابية واإلصالحية، و
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أن تؤدي هذا الدور يف الدول األعضاء  سيكون بوسع "اآللية الوقائية الوطنية" ،وفيما خيص التفتيش املستقل  -١٣٩
يتوىل مهمَة اإلشراف اخلارجي  ،ففي فرنسا اليت صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

بزيارات مفاجئة  املراقُب العام ألماكن التجريد من احلرية. ويف إنكلترا وويلز تقوم هيئة التفتيش امللكية للسجون
إجراء تقييم شامل لنوعية أداء السجون قياسًا على املعايري املحلية والدولية. وتنشر تلك اهليئة للسجون من أجل 

فهي تتوقع، مثًال، إشراَك مجيع السجناء يف  )١٠٥(األداء اليت تتوقعها من شىت أنواع املؤسسات اليت تزورها. مقاييس
  تفحصها اهليئة فيما خيص تلك التوقعات ما يلي: أنشطة هادفة طوال ساعات اليوم العادية. وتتضمن املؤشراُت اليت

ملوضوعة لتلبية تلك د بسرعة ودقة، وما إذا كانت اخلطط اما إذا كانت االحتياجات الفردية حتدَّ  (أ)  
 االحتياجات ُتسجَّل على حنو فعال.

 هلادفة.اما إذا كان يتاح لرتالء السجن عدٌد كاٍف من األماكن يستوعبهم يف األنشطة   (ب)  

سِّن رفاَههم وفرَص ما إذا كان السجناء يضطلعون بأنشطة تفيدهم، وتعزز احترامهم ألنفسهم، وحتَ   (ج)  
  إعادة اخنراطهم بنجاح داخل املجتمع.

  والئق. أماكن األنشطة يتم على حنو سريع ومنصف وشفافالسجناء يف  توزيعما إذا كان   (د)  
يها السجناء يف أداء سجِّل بدقة عدد الساعات اليت يقضما إذا كانت املؤسسة اإلصالحية املعنية ت  )ه(  

  أنشطة حمدَّدة األهداف. 
من خالل إجراءات ُمْثِبطة ة معيَّنعن املشاركة يف أنشطة عون دَ ما إذا كان السجناء ال ُيْثَنون أو ُيرْ   (و)  

  مع جداوهلم الزمنية الشخصية. اتأو عقوبات غري رمسية أو تضارب
  دالت األجور منصفة.ما إذا كانت مع  (ز)  
يف السجون من تأثري طويل  وأخريًا من املهم القيام، حيثما أمكن، جبمع معلومات عما ألنشطة إعادة التأهيل  -١٤٠

ين شاركوا يف تلك األنشطة قد من املمكن، على مرِّ الزمن، معرفة ما إذا كان السجناء الذ نَّ األجل. فمن املفترض أ
على استعمال املهارات اليت  احهم. مبعىن هل ابتعدوا عن عامل اجلرمية، وهل هم قادروناستفادوا منها بعد إطالق سر

ا ميكن أن يساعد على مجعه لكنَّ  ،يف كسب رزق شريف؟ وليس من اليسري مجع تلك البيانات يف السجن تَعلَّموها
  سجون. الوالعمل يف املهين إثراء األدلة اليت يلزم أن تستند إليها أنشطة التعليم والتدريب

   

________________  
)١٠٥(  http://www.justiceinspectorates.gov.uk/prisons/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/adult-expectations-2012.pdf 
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  واالستنتاجات الصةاخل  -٧
ألنشطة إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم يف املجتمع بنجاح هو، بعد كفالة أمن  الدعم االستباقي نَّإ  -١٤١

تلك املهمة تنطوي على حتديات عديدة. أنَّ إالَّ  ،وسالمة احتجاز السجناء، إحدى املهام الرئيسية إلدارات السجون
والسياسيون  عامة الناسشعر قد ال يَ  ،شحيحًة . فعندما تكون املواردُ على الصعيد السياسي صعوباتٌ اك فقد تكون هن

 ال أماكنَ  عقابيةً  وقد يكون املتوقع من السجون أن تكون أماكنَ  السجناء يستحقون أن يعاَملوا معاملًة جيدة. نَّ بأ
إىل املجتمع أفضَل استعدادًا ألن يعيشوا حياًة يعتمدون فيها من مصلحة اجلميع أن يعود السجناُء أنَّ إالَّ . إصالحيًة

  ذاهتم ويتقيدون فيها بالقانون. على
هذا الشكل من أشكال إعادة التأهيل يستلزم قدرًا أنَّ وميكن أن تكون هناك عقباٌت مالية أيضًا. ويف حني   -١٤٢

دخًال هو أمٌر ميكن أن يساعد على تغطية التكاليف إرساء نظام متوازن يتضمن أنشطًة ُتِدرُّ فإنَّ  ،من االستثمارات
إىل استرداد  ميكن أن تؤدي أنشطة إعادة التأهيل ،املتعلقة باتباع هنج بنَّاء بقدر أكرب حيال احلبس. ويف األجل األطول

ى نظام العدالة قيمة ما ُأنفق يف البداية أضعافًا مضاعفًة بفضل تقليص التكاليف املتعلقة بتكرار اإليذاء وباإلثقال عل
اجلنائية وباحلبس. لكن احلصول على جمرد اعتمادات مالية متواضعة ُتخصَّص إلعادة التأهيل يف السجون ميكن أن 

يتقيدون  ِلَمناخلدمات األساسية من نقص حاد يف املوارد الالزمة لتوفري يف البلدان اليت تعاين  شاقة مهمةً يكون 
  .بالقانون
. وقد يكون العوائق التقنيةتظل هناك سلسلة من  ،املاليةالعقبات والسياسية  العقباتلى وإذا أمكن التغلب ع  -١٤٣
لكن الوقوف على أجنع  ،التعليم والتدريب والعمل أيسَر طريق ملعاونة السجناء على ِهجران عامل اجلرميةفرص  توفريُ 

حتليًال مستفيضًا وختطيطًا سديدًا وإدارة السبل الكفيلة بعمل ذلك ليس باألمر اليسري يف بعض األحيان. فهو يتطلب 
وإذا كانت سلطاُت السجن عازمًة وقادرًة على  .تناولهخارطُة الطريق هذه إىل تسعى  ذيالوهذا هو املجال رشيدة. 

ما َتضمَّنه هذا املنشور من معايَري ومواضيِع حبٍث ومناذِج  فإنَّ  ،تدعيم هنجها التأهيلي حيال إدارة شؤون السجن
  اٍت وأمثلِة حاالٍت قد ُصمِّم من أجل مساعدهتا على عمل ذلك.ممارس
 تقييم ألنشطة إعادة التأهيل الراهنةوتتضمن خارطةُ الطريق أربعَ مراحلَ رئيسيًة. وتنطوي املرحلة األوىل على   -١٤٤

تياجاِت السجناء . وينبغي أن يبحث هذا التقييُم احالتوسُّعفيها ونطاق هذا التوسُّع داخل السجون، واحلاجة إىل 
وتطلعاهتم، وقدراِت نظام السجن، والطريقَة اليت يتم هبا اختياُر السجناء لالنضمام إىل شىت األنشطة وتوزيُعهم عليها. 

ها هنا تتعلق مبدى جودة عملية تقييم احتياجات السجناء، ومعدل َقْيِدهم ر طرحُ جدُ واألسئلة الرئيسية اليت يَ 
ينبغي  ،والتدريب املهين واحليز املتاح الستيعاب مبادرات جديدة. وفيما خيص التعليمَ  مة،ومشاركتهم يف الربامج القائ

مدى مالءمة املوظفني واملناهج الدراسية واملوارد. وينبغي أن يدرس التقييُم طبيعة وغرض فرص  أن يبحث التقييمُ 
ديه يف هذا الصدد شركاُت القطاع تؤ والدوَر الذي ُيحتمل أن ،العمل املتاحة للسجناء وأجورهم وظروف عملهم

  .السجناء اخلاص والذي يقتضي وجوَد ضمانات حمددة حتول دون استغالل عمل
سد الثغرات اليت  أجل من التخطيط ملبادرات وبرامج وأنشطة جديدةوتتمثل ثاين مراحل خارطة الطريق يف   -١٤٥

بشأن إعادة التأهيل تشمل مجيع خدمات جية جامعة وتوصي خارطة الطريق بوضع استراتي كشف عنها التقييم.
السجن. وينبغي أن تصاغ تلك االستراتيجية بعد عملية حتليل متأنية للبيئة اخلارجية والداخلية ودراسة مستفيضة 

ألصحاب املصلحة. وينبغي أن حتدد االستراتيجية أهدافًا واضحة. وتوصي خارطة الطريق باستخدام إطار منطقي  
. ومن املهم أيضًا يف هذه املرحلة حتديد السلطة أو اجلهة التنظيمية اليت ستتحمل املسؤولية رت")("مسا وأغراض "ذكية"

  الرئيسية عن تطبيق االستراتيجية.
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وال بد للخطط التفصيلية املتعلقة بأنشطة . التطوير التفصيلي للمبادرات اجلديدةوتنطوي املرحلة الثالثة على   -١٤٦
أن حتتوي على وصف دقيق للمكان (للحيز) الذي ستماَرس فيه، ولألشخاص الذين  حمددة ُيضطلع هبا يف السجون

سيشاركون يف تسيريها (املوظفني وغريهم)، ولتأثريها على اإلدارة األوسع نطاقًا للسجن (نظام السجن)، واملوارد 
سبل الكفيلة بتحفيز السجناء، يلزم النظر يف ال ،لتنفيذها (اإلمدادات). وفيما خيص التعليم والتدريب املهينالالزمة 

على مساعدهتم على العثور على وظيفة بعد اإلفراج عنهم.  وقادرٍة معَتمدةٍ  وضمان التحاقهم بدورات ختصصيةٍ 
  معقولة. على أجور السجناء تكفل حصولَ ال بد أن تتجنب األنشطُة االستغالَل والفساَد، وأن  ،خيص العمَل  وفيما
منها مثًال شراكات بني مؤسسات تعليمية وجامعية  ،ددًا من النماذج التشغيليةوتتضمن خارطة الطريق ع  -١٤٧

وبرامج العمل يف السجون اليت تقدمها إداراُت  ،والتلمذة احلرفية والتدريب يف جمال تنظيم املشاريع ،يقودها النظراء
السجون. وكما هو احلال  ومزارع ،واألعمال احلرة ،بدرجات متفاوتة القطاع اخلاص شاركةالسجون وحدها أو مب

تكون هذه النماذُج مالئمًة جلميع البلدان لكنها تسوق  ع أن ُيتوقَّبالنسبة ألمور كثرية وردت يف خارطة الطريق، ال
  .معيَّنةأثبتت جناَحها يف سجون أمثلًة على نوع النهوج اليت 

وال بد من احلصول . ج إعادة التأهيل يف السجونبرام وتقييَم رصدَ مرحلُة خارطِة الطريق الرابعُة َفَتخصُّ أمَّا   -١٤٨
على معلومات منتظمة عن سري العمل يف املبادرات اجلديدة وعن تأثريها. ومن املهم إلدارة السجن أن تعرف ما إذا 
 كانت التدابري اجلديدة تعمل على النحو املتوخى وما إذا كانت هناك آثار غري متوقعة، سواء أكانت إجيابية أو سلبية.

  فمن شأن ذلك أن يسمح باختاذ إجراءات عالجية عند االقتضاء.
  وترد يف املرفق سلسلة من القوائم املرجعية اليت توجز أبرَز املراحل يف هذه الرحلة:  -١٤٩

األعضاء  الدولُ  تقطَعهاالقائمة املرجعية األوىل "الرئيسية" تغطي، بعبارات عامة، املراحَل اليت يلزم أن   •
 حتسني أنشطة إعادة التأهيل داخل سجوهنا. اليت تنظر يف

 ما يلزم أخذه بعني االعتبار عند تقييم النقطة اليت ستبدأ منها أيُّ  ٢وتتناول القائمة املرجعية   •
 تطوير.  عمليات

 إىل العناصر الرئيسية الالزمة عند وضع استراتيجية بشأن إعادة التأهيل. ٣وتشري القائمة املرجعية   •

 .تلك اخلطة لتنفيذ الضروريةَ  اخلطواتِ  ٤قائمة املرجعية وُتبيِّن ال  •

 ها.اليت يلزم رصدُ  الرئيسيةَ  املجاالتِ  ٥وتقترح القائمة املرجعية   •

وإمنا إىل اقتراح أهم القضايا اليت جيدر  ،وال يرمي مستوى التفصيل يف القوائم املرجعية إىل تغطية مجيع احلاالت
 فيها. النظر
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    املرفقات
ز برامج إعادة املراحل الرئيسية الستهالل/لتعزي - رئيسيةال رجعيةاملقائمة ال  :١ ة املرجعيةالقائم

  التأهيل يف السجون
  

غري     املهام
 منجزة

منجزة 
 منجزة  جزئيًّا

        شيًا مع قواعد نيلسون مانديالااحلكومة تدعم تعزيز إدارة السجون مت  ١-١
       تدرك أمهية التعليم والتدريب املهين والعمل إدارة السجون والوزارة املسؤولة عنها  ٢-١

  إجراء تقييم شامل يتضمن ما يلي:
        مستوى تعليم ومهارات السجناء  ١-٢
        معدالت االلتحاق بالربامج (حسب فئات السجناء)  ٢-٢
        على األنشطة السجناء عمليات توزيع  ٣-٢
        التنظيم واإلشراف والتمويل  ٤-٢
        إعادة التأهيل، مبا يف ذلك مدى مالءمة املناهج التدريبية املستخدمة نطاق برامج  ٥-٢
        فرص العمل املتاحة يف السوق  ٦-٢
        االمتثال حلقوق اإلنسان  ٧-٢

  وضع استراتيجية تنطوي على ما يلي:
التزام مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة (يف احلكومة واملجتمع املدين والقطاع   ١-٣

  جلهات املاحنة، والسجناءاخلاص)، وا
      

مسح بيئي عالوة على حتليل بشأن أصحاب املصلحة واجلوانب التنظيمية ومواطن   ٢-٣
  القوة والضعف يف نظام السجون

      

        إطار منطقي مع نظرية بشأن التغيري  ٣-٣
        حمددة ومؤشرات بشأن اإلجناز"مسارت" أهداف "ذكية"   ٤-٣

  ل على ما يلي:اختاذ ترتيبات إدارية تشتم
        السلطة املسؤولة أو الكيان املسؤول  ١-٤
        الوضوح بشأن دور إدارة السجن  ٢-٤
        خطط عمل مع بيان تكاليفها  ٣-٤
        تقييمات مالية  ٤-٤
        استراتيجية بشأن مجع التربعات  ٥-٤
        عقود و/أو مذكرات تفاهم مربمة مع الشركاء  ٦-٤
        سجل للمخاطر  ٧-٤
        استراتيجية بشأن التواصل  ٨-٤
        آليات إشرافية  ٩-٤
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        إجراءات التشغيل الضرورية  ١٠-٤
  وضع برامج ومشاريع إعادة تأهيل:

        تستند إىل تقييم الحتياجات السجناء  ١-٥
        تتضمن السبل الكفيلة بتحفيز السجناء  ٢-٥
        تتصدى للحواجز اليت تواجه التعلُّم  ٣-٥
        ا موارد مالية وبشرية وافيةتتوافر هل  ٤-٥
        تتضمن ما يلزم من مناذج تشغيلية  ٥-٥
        تكون مالئمة ومعتَمدة  ٦-٥
        تتاح على قدم املساواة للسجينات وللسجناء من ذوي االحتياجات اخلاصة  ٧-٥
        تراعي االنعكاسات املترتبة على إشراك القطاع اخلاص  ٨-٥
ملرحلة الالحقة لإلفراج أو تتكامل مع مثل هذه تتضمن خمططات دعم ختص ا  ٩-٥

  املخططات
      

  وضع ترتيبات رصد توفر تعقيبات بشأن ما يلي:
        الوقائع اليت حتدث يوميًّا - املدخالت  ١-٦
        حتديد الربامج اليت ُتحقِّق نتائجَ  - املخرجات  ٢-٦
        االستدامة املالية  ٣-٦
        االمتثال حلقوق اإلنسان  ٤-٦
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  : حتديد الثغرات من خالل إجراء تقييم شامل٢القائمة املرجعية 
  
  إجراء تقييم فردي لكل سجني يف أقرب وقت ممكن بعد التحاقه بالسجن  ١-١
 مجع معلومات عن مستوى املهارات لدى نزالء السجن، مع احلصول على تفاصيل أخرى من خالل االستقصاءات  ٢-١
  
  يع السجناء املشاركني يف أنشطة التعليم والعمل والتدريب، مبن فيهم:حساب النسبة املئوية جلم  ١-٢
  املحتجزون احتياطيًّا  ٢-٢
  السجينات  ٣-٢
  عامًا) ١٨-٢٥السجناء الشباب (  ٤-٢
  عاٍل ومتوسط ومنخفض أمينالسجناء املحتجزون يف مرافق ذات مستوى   ٥-٢
  املتفرغني) عدد األماكن املتاحة (للسجناء اُملَتفرِّغني/غري  ٦-٢
  
  اتسام العمليات اليت جترى بأهنا معقولة وشفافة  ١-٣
  السجناء قدر اإلمكان ما يفضلهمراعاة   ٢-٣
  
  ختصيص حيز واٍف لألنشطة  ١-٤
  ختصيص عدد كاٍف من املوظفني ألنشطة التعليم والتوجيه واإلشراف  ٢-٤
  االستعانة بالسجناء  ٣-٤
  االستعانة باملتطوعني  ٤-٤
  صيص موارد تعليمية وافيةخت  ٥-٤
  توفري فرص للتعلُّم عن بعد  ٦-٤
  توفري فرص ملمارسة أنشطة خارج السجن  ٧-٤
  توفري خدمات السالمة والصيانة للمعدات واألدوات  ٨-٤
  عقد اتفاقات واضحة مع املنظمات املسؤولة  ٩-٤
  ضمان استدامة التمويل  ١٠-٤
  
  معي)، مبا يف ذلك عدد األماكننوع التعليم (ابتدائي وثانوي وجا  ١-٥
  نوع التدريب املهين (املهارات)، مبا يف ذلك عدد األماكن  ٢-٥
  اعتماد وترخيص الدورات  ٣-٥
  جودة التعليم والتوجيه  ٤-٥
  نوع العمل، مبا يف ذلك عدد األماكن  ٥-٥
  
  إجراء تقييم لفرص العمل الواعدة يف املجتمع املحلي  ١-٦
  ستعراض فرص العمل املتاحة يف السوقتواتر عمليات ا  ٢-٦
  تكييف برامج التدريب/العمل املهين حبيث تتالءم مع تقييم فرص العمل املتاحة يف السوق  ٣-٦
  
  حتديد مستوى األجور  ١-٧
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  حتديد ظروف العمل  ٢-٧
  إجراء عمليات رصد وتفتيش داخلية  ٣-٧
  إجراء عمليات رصد وتفتيش خارجية  ٤-٧
  اء ذوي االحتياجات اخلاصة ومراعاهتم على حنو وافٍ إشراك السجن  ٥-٧
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  : وضع استراتيجية بشأن برامج إعادة التأهيل يف السجون٣القائمة املرجعية 
 
  إجراء مشاورات مع اإلدارات والوكاالت احلكومية ذات الصلة عالوة على اجلهات التالية:  ١-١
  منظمات املجتمع املدين  ٢-١
  القطاع اخلاص  ٣-١
  اجلهات املاحنة  ٤-١
  السجناء  ٥-١
  املنظمات املعنية األخرى، مبا فيها املنظمات اليت تستطيع مساعدة السجناء عند اإلفراج عنهم  ٦-١
  
  إجراء مسح بيئي للتعليم يشمل أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية  ١-٢
  إجراء مسح بيئي للتدريب املهين والعمل  ٢-٢
قيام أصحاب املصلحة بإجراء حتليل خارجي بشأن املنظمات اليت (قد) يتَِّصل هبا السجُن فيما خيص برامَج إعادة   ٣-٢

  التأهيل
  تصنيف فئات أصحاب املصلحة حسب تأثريهم وأمهيتهم  ٤-٢
  إجراء حتليل تنظيمي داخلي لبنية نظام السجن التحتية  ٥-٢
  ظام السجن البشريةإجراء حتليل تنظيمي داخلي ملوارد ن  ٦-٢
  إجراء حتليل تنظيمي داخلي إلدارة نظام السجن  ٧-٢
  إجراء تقدير واقعي َملواطن قوة نظام السجن  ٨-٢
  إجراء تقييم نزيه ملواطن ضعف نظام السجن  ٩-٢
  بيان فرص التحسني الواقعية  ١٠-٢
  حتديد األخطار والتهديدات اليت  يتعرض هلا نظام السجن  ١١-٢
  
  ار بياِن مهمٍة حيدِّد دوَر السجن وأهداَفه وهنَجهإصد  ١-٣
  تكوين رؤية طويلة األجل لنظام السجن  ٢-٣
 إعطاء األولوية لوضع أنشطة إعادة تأهيل ُتنفَّذ يف السجن، جنبًا إىل جنب مع أولويات أخرى مثل األمن والسالمة  ٣-٣
ن والسجناء املتقدمون والبالغ والشبابناء، مبن فيهم النساء إيالء االهتمام لعموم نزالء السجن ولفئات خاصة من السج  ٤-٣

  يف السن والسجناء ذوو اإلعاقات، إخل
خفض، والسجون املفتوحة، نالعايل واملتوسط وامل املستوى األمينإيالء االهتمام جلميع السجون، مبا فيها السجون ذات   ٥-٣

  عالوة على مرافق االحتجاز على ذمة التحقيق
ستراتيجية تتضمن دعم السجناء واإلشراف عليهم بعد إطالق سراحهم، بالتعاون مع مقدمي خدمات الدعم وضع ا  ٦-٣

  الالحق إلطالق السراح، حسب االقتضاء
  
  إقامة صالت واضحة بني األنشطة والنواتج (إطار منطقي)  ١-٤
  إرساء نظرية تغيري َتعَتمد على األدلة وَتسَتند إليها االستراتيجيةُ   ٢-٤
  ، تتسم بأهنا موثوقة وصاحلة لالستخدام، من أجل قياس التقدم املحرز"مسارت" وضع مؤشرات "ذكية"  ٣-٤
  حتديد أغراض قابلة للتحقيق/واقعية  ٤-٤
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  موافقة املسؤولني عن التنفيذ على هذه األغراض  ٥-٤
  وضع جدول زمين إلجناز األغراض املحددة  ٦-٤
  )٥ملرجعية إرساء خطة رصد (انظر القائمة ا  ٧-٤
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  تنفيذ برامج إعادة التأهيل يف السجون  :٤القائمة املرجعية 
 
إسناد مسؤوليات واضحة بشأن إعادة التأهيل يف السجن، سواء إىل كيان تنظيمي داخل نظام السجن أو إىل هيئة   ١-١

  شريكة
  التطوير والتشغيل اليومي توخي الوضوح يف حتديد املسؤوليات املتعلقة باإلدارة االستراتيجية وعمليات  ٢-١
  
  توزيع األدوار واملسؤوليات توزيعًا واضحًا بني مديري السجون واملقر الرئيسي  ١-٢
توخي الوضوح يف إسناد مسؤوليات إدارة العقود املربمة مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب املهين، وكذلك مع   ٢-٢

  املنظمات/الشركات اليت توفر فرص العمل
  
  ع خطط عمل لكل نشاط مع بيان تكاليفها التفصيليةوض  ١-٣
  
  إجراء تقييمات مالية لكل برنامج، على حنو يشمل ما يلي:  ١-٤
  التكاليف الرأمسالية الالزمة  ٢-٤
  التقديرات الواقعية لعوائد الدخل  ٣-٤
  خطة تكفل االستدامة  ٤-٤

  استراتيجية مجع التربعات
  ل الداخليةوضع خطة جتارية بشأن األموا  ١-٥
  وضع هنوج خمطَّطة ومفصَّلة ُتتَّبع حيال األموال اخلارجية (اجلهات املاحنة الدولية)  ٢-٥
  
  إعداد عقود أو مذكرات تفاهم، يف حالة االستعانة بشركاء، تتضمن ما يلي:  ١-٦
  حتديد مسؤوليات املؤسسة املضيفة والشريك  ٢-٦
  اختاذ ترتيبات مالية  ٣-٦
  املسؤولياتاملساءلة و  ٤-٦
  وضع ترتيبات احلوكمة (كتحديد جمالس الشراكة مثًال)  ٥-٦
  
  سرد وتصنيف املخاطر الرئيسية من حيث احتماالهتا وتأثريها  ١-٧
  اختاذ تدابري تكفل التخفيف من حدة أبرز املخاطر  ٢-٧
  وضع خطط طوارئ يف حالة ظهور مشاكل  ٣-٧
  
  ).إخل السجن، اجلهات احلكومية املعنية، عامة اجلمهور، اجلهات املاحنة، حتديد املخاَطبني الرئيسيني (موظفي  ١-٨
  توجيه رسائل رئيسية إجيابية وتسويغية  ٢-٨
  حبث إطالق محالت دعائية  ٣-٨
  
  أداء مهمِة إشراٍف تتضمن عمليات مراقبة إدارية داخلية ضرورية (عمليات تفتيش داخلية)  ١-٩
  يام هيئة مستقلة بإجراء فحوصات (عمليات تفتيش خارجية)أداء مهمِة إشراٍف تتضمن ق  ٢-٩
  )٥أداء مهمِة إشراٍف تغطي األبعاد التقنية واألبعاد املتعلقة حبقوق اإلنسان (انظر القائمة املرجعية   ٣-٩
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  وضع إجراءات تغطي ما يلي:  ١-١٠
  اختياَر وتوزيع السجناء  ٢-١٠
  أماكن األنشطة والعودة منهاحركَة السجناء يف اجتاه الذهاب إىل   ٣-١٠
  عملياِت تفتيٍش واحتياطاِت سالمٍة أخرى ُتتخذ أثناء تنفيذ برامج إعادة التأهيل  ٤-١٠
  تسجيَل حضوِر السجناء ومشاركِتهم  ٥-١٠
  متطلبات الصحة والسالمة والتأمني  ٦-١٠
  مكافأة السجناء على العمل الذي يؤدونه  ٧-١٠
  ء، حسب االقتضاءختفيض مدة عقوبة السجنا  ٨-١٠
  اعتماد اإلجنازات  ٩-١٠
  التصدي للحوادث  ١٠-١٠
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  الرصد املتواصل لربامج إعادة التأهيل يف السجون  :٥القائمة املرجعية 
 
  حصر عدد السجناء املشاركني يف برامج إعادة التأهيل  ١-١
  إللغاء)األنشطة تنفذ على النحو املخطط له (مثًال عدد حاالت ا نَّالتأكد من أ  ٢-١
  التأكد من مشاركة املوظفني على النحو املخطط له  ٣-١
  
  جمانامنح شهادات إمتام التدريب النظري/املهين، والسماح باجتياز االمتحانات   ١-٢
  إنتاجية العمل  ٢-٢
  بلوغ األهداف (حمو األمية مثًال)  ٣-٢
  آراء السجناء بشأن األنشطة  ٤-٢
  
  )واألحياز(املواد واملعدات توافر املوارد الضرورية   ١-٣
  حتقيق اإليرادات املستهدفة  ٢-٣
  تلقي طلبات بالقدر املستهدف  ٣-٣
  
  لعقود/مذكرات التفاهمباالشركاء  تقيُّد  ١-٤
  املخاوف املتعلقة بالصحة والسالمة  ٢-٤
  سداد أجور السجناء وفقًا للوائح/السياسات املوضوعة  ٣-٤
  االنطباقختفيض مدة العقوبات، حسب   ٤-٤
  املشاكل املتعلقة باالنضباط  ٥-٤
  احلوادث  ٦-٤
  احلادثات األمنية  ٧-٤
  تأثري برامج إعادة التأهيل على عموم إدارة السجن  ٨-٤
  
  الشكاوى  ١-٥
  ظروف التعلُّم/العمل  ٢-٥
  اختيار وتوزيع السجناء على األنشطة  ٣-٥
  لفسادخماطر الفساد وتنفيذ تدابري ترمي إىل مكافحة ا  ٤-٥
  
  املخططات الرائدة  ١-٦
  إجراء تقييم (مستقل)  ٢-٦
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