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متهيد
اأُعدت الطبعة الأوىل من الكتيب التمهيدي ب�ساأن منع معاودة الإجرام واإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع، التي ُن�سرت 
يف عام 2012، من اأجل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب( من ِقبل فيفيان ت�سني، الع�سوة 
املنت�سبة اإىل املركز الدويل لإ�سلح القانون اجلنائي و�سيا�سات العدالة اجلنائية بكندا، واإيفون داندوران، اأخ�سائي 
علم اجلرمية بجامعة فريزر فايل بكندا. وا�سُتعر�ض امل�سروع الأويل للطبعة الأوىل من الكتيب ونوق�ض خلل اجتماع 
اأ�سماوؤهم اقرتاحات  لفريق خرباء ُعقد يف فيينا يومي 16 و17 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2011. وقدم اخلرباء الآتية 
وم�ساهمات قيمة يف هذا الجتماع: ت�سارلز روبرت اآلن، واإبراهيم ح�سن املروكي، و�سلطان حممد النيادي، وطومري�ض 
واأجنيل  ا�سكوبار،  وعايدة  اإدغار،  وكيميت  �سيموجن،  وانياما  واإلينور  كارانزا،  واإليا�ض  بروكمولر،  وكارين  اأطاباي، 
وهوغو  مينيزي�ض،  ومارينا  ماك�سريا،  �سو�سانا  وريتا  كينغ-وي�سلز،  واأندريا  هايت،  واإيزابيل  فيليو،  وخو�سيه  اإيفانز، 
مورالي�ض، وعمر ن�سابه، ومايكل بلتزر، وروبرتو �سانتانا، وغاي �سميت، وفيكتوريا �سريغييفا، وجانغ �سياوهوا، وجاو 
لينا. كما �ساهم موظفو املكتب الآتية اأ�سماوؤهم يف اإعداد الطبعة الأوىل من الكتيب: بيريا بارزانو، واإ�ستيل ماري�ض 

ديون، وفابيان هاريغا، وفالريي لوبو، واألك�سندرا مارتين ز، وفيليب ماي�سرن، واآنا جوداي�ض، ومريي �سارون.

ويف عام 2017، �سرع املكتب يف تنقيح طبعة عام 2012 من الكتيب لأغرا�ض منها تعزيز م�سمونه وت�سمينه اأحكام 
الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها 
اأعّدا  اللذان  واإيفون داندوران  حة فيفيان ت�سني  175/70 املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 2015. واأعدَّ الطبعة املنقَّ
اأي�سًا طبعة عام 2012 من الكتيب. وا�سطلع موظفا املكتب فيليب ماي�سرن ومورييل جوردان-اإتفينيو باملراجعة النهائية 
للطبعة املنقحة. كما �ساهم موظفو املكتب الآتية اأ�سماوؤهم يف اإعداد الطبعة املنقحة: بيريا بارزانو، واآنيا بو�سي، واآنا 

جوداي�ض، و�سفني فايفر، ودايان فاريا�ض بيكون، واإيهاب �سلح. 

ويود املكتب اأن يعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمته حكومة قطر لإعداد الطبعة املنقحة من الكتيب، مبا يف ذلك 
ترجمتها اإىل الإ�سبانية والرو�سية والعربية والفرن�سية، يف اإطار الربنامج العاملي لتنفيذ اإعلن الدوحة: �سوب تر�سيخ 

ثقافة احرتام القانون.

الطبعة املنقحة من الكتيب خم�س�سة ملوظفي ال�سجون ومراقبة ال�سلوك، وكذلك ملقدمي اخلدمات واملتطوعني الذين 
يعملون من اأجل تعزيز اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع يف جميع اأنحاء العامل.
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مة مقدِّ �أوًل-  

الكتيب التمهيدي ب�ساأن منع معاودة الإجرام واإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع هو طبعة منقحة من املن�سور الذي 
املتحدة  الأمم  مكتب  ها  يعدُّ التي  العملية  الأدوات  من  جمموعة  من  جزء  وهو  العنوان.  بنف�ض  عام 2012  يف  �سدر 
رات واجلرمية )املكتب( من اأجل دعم البلدان يف منع اجلرمية، وتنفيذ اإ�سلحات العدالة اجلنائية،  املعني باملخدِّ
وتعزيز �سيادة القانون. وتهدف تلك الأدوات اإىل دعم البلدان يف تطبيق معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويركز املن�سور على منع معاودة الإجرام، وي�سدد على الأهمية احلا�سمة للربامج الفعالة 
اإدماجهم يف املجتمع. فاملجرمون املحتجزون يواجهون حتديات  اإعادة  للإ�سراف على املجرمني وم�ساعدتهم ودعم 
حقيقية مبعنى الكلمة عند الإفراج عنهم، واملجتمعات املحلية ت�سبح غري اآمنة عندما ُيفَرج عن املجرمني دون اإعداد 

اأو اإ�سراف اأو دعم كاف. 

وبعد ن�سر الطبعة الأوىل من الكتيب يف عام 2012، وقع حدثان مهمان اأعادا التاأكيد على اأهمية اإعادة تاأهيل املجرمني 
واإعادة اإدماجهم يف املجتمع. كان احلدث الأول هو اعتماد قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
العامة 175/70، املرفق(؛ وترد الأحكام ذات ال�سلة من  نيل�سون مانديل( يف عام 2015 )قرار اجلمعية  )قواعد 
قواعد نيل�سون مانديل يف هذه الطبعة من الكتيب. وكان احلدث الثاين هو قيام املكتب باإعداد الربنامج العاملي لتنفيذ 
اإعلن الدوحة: �سوب تر�سيخ ثقافة احرتام القانون، الذي اأعقب اعتماد اإعلن الدوحة ب�ساأن اإدماج منع اجلرمية 
يات الجتماعية والقت�سادية وتعزيز  والعدالة اجلنائية يف جدول اأعمال الأمم املتحدة الأو�سع من اأجل الت�سدي للتحدِّ
�سيادة القانون على ال�سعيدين الوطني والدويل وم�ساركة اجلمهور )قرار اجلمعية 174/70، املرفق( يف ختام موؤمتر 
الأمم املتحدة الثالث ع�سر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقود يف الدوحة يف ني�سان/اأبريل 2015. وت�سمل هذه 
املبادرة، ومدتها اأربع �سنوات، عن�سرًا رئي�سيًّا ب�ساأن تعزيز اإعادة تاأهيل ال�سجناء، مما يج�سد التزام الدول الأع�ساء 
املعرب عنه يف اإعلن الدوحة )قرار اجلمعية 174/70، املرفق، الفقرة 5 )ي((، لتنفيذ وتعزيز �سيا�سات ب�ساأن نـزلء 
ز على التعليم والعمل والرعاية الطبية واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج يف املجتمع ومنع معاودة الإجرام؛  ال�سجون ُتركِّ
جن  والنظر يف تطوير وتدعيم ال�سيا�سات الرامية اإىل دعم اأ�سر ال�سجناء؛ وكذلك ترويج وت�سجيع ا�ستخدام بدائل ال�سَّ
حيثما كان ذلك منا�سبًا، ومراجعة اأو اإ�سلح الإجراءات اخلا�سة بالعدالة الت�ساحلية وغريها من الإجراءات دعمًا 

لنجاح عملية اإعادة الإدماج.

الت�سدي  طريق  عن  الإجرام  معاودة  من  احلد  اإىل  الرامية  والربامج  الواعدة  املمار�سات  للقارئ  الكتيب  ويقدم 
لتحديات اإعادة الإدماج الجتماعي التي يواجهها جميع املجرمني، وخ�سو�سًا امل�سجونني اأو من �سبق لهم اأن �ُسجنوا. 
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وميكن ا�ستخدام هذه الأداة يف �سياقات متنوعة، مبا يف ذلك يف اإطار م�ساريع امل�ساعدة التقنية وبناء القدرات. بيد 
اأن املق�سود منها اأن تكون مفيدة ب�سفة خا�سة يف دعم الإ�سلحات وو�سع الربامج يف البلدان املنخف�سة واملتو�سطة 
الدخل.)1( واجلمهور امل�ستهدف من الكتيب هو كل املعنيني باإجراءات العدالة اجلنائية، مبن فيهم مقررو ال�سيا�سات 
والإفراج  ال�سلوك  مراقبة  و�سباط  ال�سجون  وموظفو  ومديرو  القانون  اإنفاذ  عن  وامل�سوؤولون  والق�ساة  وامل�سرعون 
امل�سروط ومقدمو اخلدمات واأع�ساء املنظمات غري احلكومية وغريهم من اأ�سحاب امل�سلحة املهتمني مبنع اجلرمية 

ومعاملة املجرمني. 

ويف حني اأن الكتيب لي�ض ملِزمًا، فاإنه ي�سرت�سد باأدلة على املمار�سات الناجحة يف اإعادة الإدماج الجتماعي ويقدم، 
عن  عامة  ملحة  �سريع،  مرجعي  منط  يف  يقدم،  وهو  وتنفيذها.  الربامج  ت�سميم  ب�ساأن  امل�سورة  القت�ساء،  ح�سب 
الدولية  والقواعد  املعايري  اإىل  اإ�سارات متكررة  الإدماج الجتماعي مع  اإعادة  تنفيذ برامج  الرئي�سية يف  العتبارات 
الواجبة التطبيق. وهو ي�سمل الربامج التي ميكن تنفيذها خلل فرتة ال�سجن وبعدها وكذلك، واإن بدرجة اأقل، الربامج 

التي ميكن تقدميها كبدائل لل�سجن. ويوىَل اهتمام خا�ض للربامج التي تركز على عودة املجرمني اإىل املجتمع.)2(

الإدماج الجتماعي، مبا يف  اإعادة  برامج  املحلية يف  واملجتمعات  البلدان  ا�ستثمار  اأهمية  الثاين على  الف�سل  ويوؤكد 
ذلك من خلل اإدخال املفاهيم الأ�سا�سية وامل�سطلحات واملعايري والقواعد الدولية ذات ال�سلة. ويقدم الف�سل الثالث 
ا�ستعرا�سًا للدرو�ض امل�ستفادة والبحوث التي اأُجريت ب�ساأن التنفيذ الناجح لربامج اإعادة الإدماج، ويقدم اإر�سادات 
ال�سجون، مبا يف ذلك  التاأهيل يف  اإعادة  برامج  التالية على  الثلثة  الف�سول  وتركز  واإدارتها.  الربامج  و�سع  ب�ساأن 
برامج ما قبل الإفراج )الف�سل الرابع(، واخلدمات والإ�سراف يف فرتة ما بعد الإفراج )الف�سل اخلام�ض( والتدابري 
غري الحتجازية املجتمعية )الف�سل ال�ساد�ض(. ويعر�ض الف�سل ال�سابع التدخلت املتخ�س�سة وبرامج اإعادة اإدماج 
ي�سكلون  الذين  اأو  الحتياجات اخلا�سة  ذوي  املجرمني  الأخرى من  والفئات  واملجرمات  للقانون  املخالفني  الأطفال 

خماطر خا�سة.

ويرد يف نهاية الكتيب مرفق بقائمة من من�سورات املكتب الأخرى ذات ال�سلة وم�سرد للم�سطلحات.

لت�سنيف  الدويل  للبنك  الرئي�سي  املعيار  وهو  للفرد،  الإجمايل  القومي  الدخل  اإىل  املتو�سط"  والدخل  املنخف�ض  "الدخل  )1(ي�سري 

اأنها  على  القت�سادات  جميع  ت�سنَّف  الت�سغيلية،  الدويل  البنك  اإقرا�ض  فئات  اإىل  وا�ستنادًا  والت�سغيلية.  التحليلية  للأغرا�ض  القت�سادات 
ُي�ستخدم  العامة،  املناق�سات  الدخل. ويف  اأو مرتفعة  عليا(  ومتو�سطة  دنيا  متو�سطة  اإىل  تنق�سم  الدخل )وهذه  متو�سطة  اأو  الدخل  منخف�سة 

الدخل. واملتو�سطة  املنخف�سة  القت�سادات  جمموعة  اإىل  للإ�سارة  عادًة  النامية"  "القت�سادات  م�سطلح 
بعد  ما  مبرحلة  متر  التي  البلدان  يف  الجتماعي  الإدماج  لإعادة  برامج  و�سع  يف  ال�سروع  عند  تلوح  التي  املحددة  التحديات  )2(تقع 

الكتيب. نطاق هذا  النزاع خارج 
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مل�ذ� �ل�شتثم�ر يف �إع�دة   ث�ني�ً- 
�إدم�ج �ملجرمني يف �ملجتمع؟ 

�ألف- �ملع�يري و�لقو�عد �لدولية ذ�ت �ل�شلة
يواجه معظم املجرمني م�سائل تكيف اجتماعي كبرية، ميكن اأن ت�سمل الو�سم والنبذ الأ�سري واملجتمعي، وما يرتتب 
على ذلك من اآثار �سلبية على قدرتهم على اإيجاد فر�ض العمل اأو ال�سكن اأو العودة اإىل التعليم النظامي اأو بناء )اأو 
خطر  يواجهون  فاإنهم  امل�سائل،  هذه  ملواجهة  م�ساعدة  يتلقوا  مل  وما  والجتماعي.  الفردي  املال  راأ�ض  بناء(  اإعادة 

النخراط يف حلقة مفرغة من الف�سل يف الندماج الجتماعي ومعاودة الإجرام وجتدد الإدانة والرف�ض الجتماعي.

وينبغي اإذن اأن تكون اإعادة تاأهيل املجرمني والنجاح يف اإعادة اإدماجهم يف املجتمع من بني الأهداف الأ�سا�سية لنظم 
يف  وكذلك  قانونًا،)3(  امللزمة  الدولية  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  يف  امل�ساألة  بهذه  بو�سوح  وُيعرتف  اجلنائية.  العدالة 
معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، التي توؤكد اأهمية التدخلت من اأجل دعم 

اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع بو�سفها و�سيلة ملنع املزيد من اجلرمية وحماية املجتمع.)4(

فعلى �سبيل املثال، تثبت قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(—وهي اأهم 
واأحدث جمموعة من املعايري الدولية ب�ساأن املبادئ واملمار�سات املقبولة عمومًا باعتبارها مبادئ وممار�سات جيدة يف 
جمال معاملة ال�سجناء واإدارة ال�سجون—بو�سوح اأن توفري برامج جمدية لإعادة التاأهيل يف ال�سجون اأمر بالغ الأهمية 
لتحقيق الأهداف النهائية لعقوبة ال�سجن، وهي حتديدًا احلد من معاودة الإجرام وحت�سني ال�سلمة العامة. وتوؤكد 
التعليم والتدريب  اإدارات ال�سجون وال�سلطات املخت�سة الأخرى  اأن توفر  اأي�سًا على �سرورة  قواعد نيل�سون مانديل 
املهني والعمل والعلج وغري ذلك من اأ�سكال امل�ساعدة، مبا يتما�سى مع مقت�سيات املعاملة الفردية للمجرمني، من 

اأجل دعم اإعادة اإدماج ال�سجناء يف املجتمع.)5(

)د-21(،  األف   2200 العامة  اجلمعية  )قرار  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  ين�ض  التحديد،  وجه  )3(على 

الجتماعي"  تاأهيلهم  واإعادة  اإ�سلحهم  الأ�سا�سي  يكون هدفها  معاملة  امل�سجونني  معاملة  ال�سجون  نظام  يراعي  "اأن  �سرورة  على  املرفق( 
)املادة 10، الفقرة 3(.

اجلرمية  منع  جمال  يف  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  جمموعة  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  )4(انظر 

.)2016 )نيويورك،  اجلنائية  والعدالة 
املرفق(،   ،175/70 العامة  اجلمعية  )قرار  مانديل(  نيل�سون  )قواعد  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  )5(قواعد 

.4 والقاعدة   1 التمهيدية  امللحظة 



املجتمع املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  الإجرام  ب�شاأن منع معاودة  كتيب متهيدي  الف�سل الأول4

 ،4 �لق�عدة  م�نديال(:)�أ(  نيل�شون  )قو�عد  �ل�شجن�ء  ملع�ملة  �لدني�  �لنموذجية  �ملتحدة  �لأمم  قو�عد 
1 �لفقرة 

4 القاعدة 

حماية  اإىل  اأ�سا�سية  ب�سفة  يتهم  حرِّ من  الأ�سخا�ض  حرمان  تدابري  من  وغريها  احلب�ض  عقوبة  1- ترمي 
املجتمع من اجلرمية واحلدِّ من حالت معاودة الإجرام. ول �سبيل اإىل حتقيق هذين الغر�سني اإلَّ اإذا ا�سُتخدمت 
بعد  املجتمع  يف  الأ�سخا�ض  اأولئك  اإدماج  اإعادة  �سمان  اإىل  م�ستطاع،  مدى  اأق�سى  حتى  للو�سول،  احلب�ض  فرتة 

القانون. احرتام  ظلِّ  يف  اأنف�سهم  على  معتمدين  العي�ض  من  نون  يتمكَّ بحيث  �سراحهم،  اإطلق 

...
.175/70 العامة  )اأ( مرفق قرار اجلمعية 

والتدابري غري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  قواعد  ال�سجينات يف  على  تنطبق  التي  املميزة  بالعتبارات  وُي�سلَّم 
الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(. ومما له اأهميته اأن هذه القواعد ت�سلِّم باأنَّ عددًا من املجرمات ل ي�سكل 
خطرًا على املجتمع واأن �سجنهن قد يجعل اإعادة اإدماجهن يف املجتمع اأكرث �سعوبة. وعلوة على ذلك، تق�سي قواعد 
بانكوك باأن تعمل �سلطات ال�سجن، بالتعاون مع الدوائر املعنية مبراقبة ال�سلوك و/اأو الدوائر املعنية بتقدمي خدمات 
اإدماج  لإعادة  �ساملة  برامج  اإعداد  على  احلكومية،  غري  واملنظمات  املحلي  املجتمع  وجماعات  الجتماعية  الرعاية 

ال�سجينات قبل اإطلق �سراحهن وبعده وتنفيذها، مبا يكفل اأخذ الحتياجات اخلا�سة للن�ساء يف العتبار.)6(

وُيطلب اإىل الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل اأن تكفل األ ُي�ستخدم "اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو �سجنه ... 
للقانون ا�ست�سواب ت�سجيع  اأي ا�ستجابة للطفل املخالف  واأن تراعي  اأخري ولأق�سر فرتة زمنية منا�سبة"،  اإل كملجاأ 
اإعادة اإدماج الطفل وقيامه بدور بناء يف املجتمع. ووفقًا لقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء 
الأحداث )قواعد بكني(، يجب اأن يكون الهدف من التدريب والعلج املقدمني للأطفال املحرومني من حريتهم هو 
تزويدهم بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية م�ساعدتهم على القيام باأدوار اجتماعية بناءة ومنتجة يف 
املجتمع. وفيما يخ�ض العلج خارج املوؤ�س�سات الإ�سلحية، ينبغي اأن "ُتبذل جهود لتزويد الأحداث، يف جميع مراحل 
الإجراءات، مبا يحتاجون اإليه من م�ساعدة مثل امل�سكن اأو التعليم اأو التدريب املهني اأو العمل اأو اأية م�ساعدة اأخرى، 

مفيدة اأو عملية، بغية تي�سري عملية اإعادة تاأهيلهم".)7(

ويبني الرتكيز على "ال�سلوك امللتزم بالقانون" و"الأدوار الجتماعية البناءة" كهدفني للعلج اأهمية النظر اإىل منع 
منع  باأن  اجلرمية  ملنع  التوجيهية  املبادئ  وتقر  اجلنائية.  العدالة  لتدخلت  �سامًل  هدفًا  بو�سفه  الإجرام  معاودة 
اجلرمية ي�سمل طائفة وا�سعة من النهوج، ومن بينها تدابري "منع العودة اإىل ارتكاب اجلرائم وذلك بامل�ساعدة على 
الأمم  مبادئ  وت�سري  الإدماج(".  اإعادة  )برامج  املنع  اآليات  من  ذلك  وغري  جديد  من  املجتمع  يف  املجرمني  اإدماج 
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مبادئ الريا�ض التوجيهية( اإىل اأهمية التدابري الرامية اإىل تي�سري التن�سئة 

والإدماج الجتماعيني جلميع الأطفال وال�سباب.)8( 

العامة  اجلمعية  )قرار  بانكوك(  )قواعد  للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  )6(قواعد 

.46 القاعدة  واملرفق،  الديباجة،  الثالثة ع�سرة من  الفقرة   ،)229/65
)7(اتفاقية حقوق الطفل )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531( )املادة 37، الفقرة )ب(، واملادة 40، 

الفقرة 1(؛ وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �سوؤون ق�ساء الأحداث )قواعد بكني( )قرار اجلمعية العامة 33/40، املرفق( 
24-1 و1-26. القاعدتان 

الأمم  ومبادئ  )د(؛   6 الفقرة  املرفق(،   ،13/2002 والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  )قرار  اجلرمية  ملنع  التوجيهية  )8(املبادئ 

.10 الفقرة  املرفق(،   ،112/45 العامة  اجلمعية  )قرار  التوجيهية(  الريا�ض  )مبادئ  الأحداث  ملنع جنوح  التوجيهية  املتحدة 



ملاذا ال�ستثمار يف اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع؟  الف�سل الأول

الأع�ساء  الدول  طوكيو(  )قواعد  الحتجازية  غري  للتدابري  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  تدعو  واأخريًا، 
وتر�سيد  ال�سجن،  ا�ستخدام  من  تخفف  اأخرى  اختيارات  توفري  اإىل  تهدف  احتجازية  غري  تدابري  ا�ستحداث  اإىل 
�سيا�سات العدالة اجلنائية، وا�سعة يف اعتبارها مراعاة حقوق الإن�سان ومقت�سيات العدالة الجتماعية واحتياجات 
عامة  بني  بناءة  مواقف  واإيجاد  الوعي  اإذكاء  اإىل  الرامية  اجلهود  طوكيو  قواعد  كما ت�سجع  اجلاين.  تاأهيل  اإعادة 
اإىل  وتدعو  املجتمع،  يف  املجرمني  اإدماج  اإعادة  اأهمية  وكذلك  غري الحتجازية،  التدابري  قيمة  ب�ساأن  اجلمهور 
حماية  يف  املحلي  املجتمع  اأفراد  مل�ساهمة  "فر�سة  اعتبارها  يجب  التي  ال�سجن  بدائل  تنفيذ  يف  اجلمهور   م�ساركة 

جمتمعهم".)9( 

وترد اإ�سارات اأكرث تف�سيًل اإىل املعايري والقواعد الدولية ذات ال�سلة يف الف�سول الواردة اأدناه.

ب�ء- م� هي بر�مج �إع�دة �لإدم�ج �لجتم�عي؟
م�ساعدة  من  يحتاجونه  قد  مبا  املجرمني  تزويد  يف  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  لربامج  الأ�سا�سي  الهدف  يتمثل 
ال�سلوك  اإىل  العودة  وتفادي  املجتمع،  يف  بنجاح  الندماج  واإعادة  اجلرمية،  عن  البتعاد  اأجل  من  واإ�سراف 
الإجرامي. وبوجه عام، هناك ثلث فئات رئي�سية من برامج اإعادة الإدماج الجتماعي: )اأ( برامج اإعادة التاأهيل 
املجتمعية  الربامج  و)ج(  الإفراج؛)10(  عند  املقدمة  اللحقة  والرعاية  الإدماج  اإعادة  برامج  و)ب(  ال�سجون؛   يف 

غري الحتجازية. 

واحلدود بني هذه الفئات لي�ست دائمًا وا�سحة املعامل. فبع�ض التدخلت اللحقة للإفراج تبداأ يف الواقع بينما ل يزال 
املجرمون يف احلب�ض؛ وترمي هذه التدخلت اإىل تي�سري تكيفهم بعد الإفراج عنهم. ويف العديد من البلدان، يتجدد 
الت�سديد على اأهمية اإدارة عودة املجرمني اإىل املجتمع. وعادًة ما يكون دعم العودة يف نهاية فرتة ال�سجن، واإن اأمكن 
م قبل ذلك كجزء من برنامج للإفراج امل�سروط، مع اإ�سراف ر�سمي اأو بدونه. وقد اعتمدت رابطة كبار �سباط  اأن يقدَّ
املراقبة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�سمالية التعريف التايل ل "برامج اإعادة النخراط املجتمعي" 
- وهو م�سطلح خمتلف للتعبري عن تدخلت اإعادة الإدماج الجتماعي: "عملية منهجية وقائمة على الأدلة ُتتخذ من 
خللها اإجراءات للعمل مع املجرم، اأثناء �سجنه وبعد الإفراج عنه، بحيث يت�سنى حت�سني حماية املجتمعات املحلية من 
الأذى واحلد من معاودة الإجرام بدرجة كبرية. وهي ت�سمل جممل العمل مع ال�سجناء واأ�سرهم و�سركاء حياتهم يف 

�سراكة مع منظمات قانونية وطوعية". 

وميكن لتدخلت اإعادة الإدماج الجتماعي اأن تتم يف مراحل خمتلفة من اإجراءات العدالة اجلنائية، وحتى خارجها 
عندما يتم حتويل املجرمني اإىل خدمات وبرامج بديلة )انظر ال�سكل الأول(. وهي ت�سمل طائفة وا�سعة من اخلدمات 
واملبادرات التي ينفذها اأو يرعاها نظام العدالة اجلنائية، وغالبًا ما ُت�ستكمل مبخططات تعاونية مع وكالت جمتمعية 

ومنظمات غري حكومية.

املرفق(،   ،110/45 العامة  اجلمعية  )قرار  طوكيو(  )قواعد  الحتجازية  غري  للتدابري  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  )9(قواعد 

القواعد 1-5  و17-2 و18-3 و4-18.
اللحقة"  "الرعاية  برامج  با�سم  املجتمعية،  التدخلت  فيها  مبا  للإفراج،  اللحقة  التدخلت  اإىل  الأخرية  ال�سنوات  يف  )10(ي�سار 

هذا  نهاية  يف  الوارد  امل�سطلحات  م�سرد  )انظر  املجتمعي"  النخراط  و"اإعادة  الجتماعي"  الإدماج  "اإعادة  اأو  النتقالية"  "اخلدمات  اأو 
املن�سور(.
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�ل�شكل �لأول - بر�مج �إع�دة �لإدم�ج �لجتم�عي و�إجر�ء�ت �لعد�لة �جلن�ئية

الإفراج املبكر اأو امل�سروط

 برامج ما قبل 
الإفراج والعودة

 التحويل )الإحالة 
اإىل مرفق علجي مثًل(

 اجلزاءات املجتمعية )مثل الإفراج 
 حتت املراقبة، وتاأدية اخلدمات 
املجتمعية، والعدالة الت�ساحلية(

 ال�سجن/مركز الحتجاز
 )برامج التعليم والتدريب املهني 

واإعادة التاأهيل(

 ما بعد 
الإفراج امل�سروط

الرعاية اللحقة

 بدًل من اإجراءات 
العدالة اجلنائية

 كجزء من عقوبة 
يف اإطار العدالة اجلنائية

 اإعدادًا ودعمًا للعودة 
اإىل املجتمع

 بعد الإفراج 
امل�سروط

 بعد الإفراج 
 من موؤ�س�سة، 

�سواء باإ�سراف اأو بدونه

م هذه التدخلت جميعها على اأف�سل وجه كجزء من برنامج متكامل ملعاجلة امل�سائل املحددة التي تخ�ض كل  وتقدَّ
اإعادة الإدماج  اإيجابية على �سعيد  جمرم على حدة وما يواجهه من حتديات. ويزداد احتمال احل�سول على نتائج 
بطريقة  والجتماعية  البدنية  احتياجاتهم  وتلبية  املجرمني  لدى  الإجرامي  لل�سلوك  املهيئة  العوامل  مواجهة  عندما 
م�ستمرة و�ساملة �سواء اأثناء ال�سجن اأو بعده.)11( ولهذا ال�سبب، من املهم التاأكيد على التدخلت ال�ساملة، ا�ستنادًا اإىل 
ا�ستمرارية الرعاية، وتقدمي م�ساعدة مت�سقة للمجرمني داخل بيئة ال�سجون وخارجها. فعلى �سبيل املثال، ينبغي اأن 
ر النتقال ال�سل�ض  يبداأ التح�سري للعودة اإىل املجتمع قبل الإفراج عن املجرم. وبعد الإفراج، ينبغي للتدخلت اأن ُتي�ِسّ
ز املكا�سب التي حتققت يف ال�سجن عن طريق العلج والربامج التثقيفية، واأن  من ال�سجن اإىل املجتمع املحلي، واأن تعزِّ

ت�ستمر حتى تتحقق اإعادة الإدماج بنجاح.)12( 

يكون  ما  نادرًا  باأكملها(  املنظومة  نطاق  التدخلت على  )اأي منط  الكاملة" هذا  "الرعاية  نهج  اأن  له  يوؤ�سف  ومما 
و�سع  يتفاقم  قد  اخل�سو�ض،  وجه  على  الدخل  واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان  ويف  املجرمني.)13(  لغالبية  متاحًا 
املجرم ب�سبب الفقر والو�سم والإق�ساء الجتماعي، اإىل جانب تعذر �سبل الو�سول اإىل اأي �سكل من اأ�سكال الرعاية 
 ال�سحية اأو التعليم اأو امل�ساعدة اإل ب�سكل متقطع. ويف هذه احلالت، ل يوؤدي ال�سجن �سوى اإىل تفاقم امل�ساكل التي 

يواجهها املجرم.

غري  للإفراج  اللحقة  اخلدمات  يف  التكميلية  ال�ستثمارات  دون  وحدها  ال�سجون  يف  ال�ستثمارات  تكون  ما  وغالبًا 
كافية ملعاجلة هذا الو�سع وحتقيق انخفا�ض معترب يف معدلت معاودة الإجرام. وميكن لفرتة احلب�ض—حيث يخ�سع 
دفعتهم  التي  اجلذرية  الأ�سباب  معاجلة  يف  وال�سروع  ا�ستقرارهم  لتحقيق  ُت�ستخدم  �سارمة—اأن  لرقابة  املجرمون 
لرتكاب اجلرمية؛ بيد اأنه يف غياب الدعم املقابل لإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع بعد الإفراج عنهم، كثريًا ما 
تكون هذه املكا�سب ق�سرية الأجل. وبالرغم من اأهمية برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون، جتدر الإ�سارة اإىل اأن العديد 
م على نحو اأكرث  من التدخلت الرامية اإىل تعزيز اإعادة تاأهيل املجرمني واإعادة اإدماجهم يف املجتمع ميكن اأن تقدَّ
فعالية يف املجتمع املحلي. ويف الواقع، كثريًا ما ميكن لل�سجن اأن يعرقل ب�سكل خطري اآفاق اإعادة الإدماج الجتماعي 
الإجرامية،  بالعنا�سر  اأكرث عر�سة للختلط  الذين مي�سون فرتات طويلة يف احلب�ض  الأفراد  اأن  للمجرمني. ذلك 

 J. Travis, A. L. Solomon and M. Waul, From Prison to Home: The Dimensions and Consequences of Prisoner Reentry)11( 

.(Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2001)

 A. Fox, “Aftercare for drug-using prisoners: lessons from an international study”, Probation Journal, vol. 49, No.)12(

.2 (2002), pp. 120–129

 M. Borzycki, Interventions for Prisoners Returning to the Community (Canberra, Australian Government )13(انظر 

.Attorney-General’s Department, 2005)
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عند  اأكرب  �سعوبات  ومواجهة  والجتماعية،  الأ�سرية  علقاتهم  يف  اأكرب  لتدهور  والتعر�ض  الإجرامية،  القيم  وتبني 
عودتهم اإىل املجتمع. لكن بالن�سبة لل�سجناء، ينبغي اأن ُت�ستغل فرتة ال�سجن قدر الإمكان لدعم اإعادة اإدماجهم يف 

املجتمع يف نهاية املطاف. 

جيم- �ل�شلة بني �إع�دة �لإدم�ج �لجتم�عي و�ل�شالمة �لع�مة 
فاإن  العاملية،  الإح�ساءات  توافر  الإجرام مرتفعًا بني فئات معينة من املجرمني. ورغم عدم  يزال معدل معاودة  ل 
البيانات الواردة من بلدان منفردة توؤكد ارتفاع معدل معاودة الإجرام، حيث يفوق 70 يف املائة يف بع�ض الأحيان. ذلك 
اأنَّ كثريًا من املجرمني، حتى بعد ق�ساء اأحكام متكررة بال�سجن، ل ميتنعون عن ارتكاب اجلرائم ول يندجمون جمددًا 
يف املجتمع. وال�سجن يف حد ذاته غري قادر على الت�سدي مل�سائل الندماج الجتماعي للمجرمني. وحتى عندما ت�ساعد 
برامج ال�سجن الفعالة املجرمني على اإحراز تقدم اأثناء الحتجاز، فاإن هذا التقدم غالبًا ما ُيفقد ب�سبب غياب املتابعة 
املتمثلة يف الإ�سراف وامل�ساعدة بعد الإفراج عنهم. ولذلك، فاإن ال�سرتاتيجيات الفعالة ملنع اجلرمية على ال�سعيدين 
ا لإدماج )واإعادة اإدماج( املجرمني يف املجتمع.)14( ويف الواقع، ميكن  املحلي والوطني يجب اأن تويل اهتمامًا خا�سًّ
القول اإن اتخاذ تدابري للقيام بذلك هو من اأف�سل ال�سبل واأكرثها فعالية من حيث التكلفة ملنع عودة املجرمني اإىل 

ارتكاب اجلرائم.

وت�سكل التكاليف الجتماعية والقت�سادية لف�سل اإعادة اإدماج املجرمني م�سدر قلق كبري ملقرري ال�سيا�سات يف جميع 
اأنحاء العامل. فلكل جرمية تكلفتها الجتماعية. واإ�سافًة اإىل تكاليف التحقيق يف اجلرائم ومقا�ساة مرتكبيها وتكاليف 
الإجراءات القانونية وتكاليف ال�سجن، ل بد اأي�سًا من و�سع "التكاليف الجتماعية" الأخرى على ال�سحايا واملجتمع 

يف العتبار:

اإعادة الندماج، فهناك ... تكاليف مبا�سرة وغري مبا�سرة يتحملها املجتمع.  اإذا مل ينجح �سجني �سابق يف 
واإذا عاد ال�سجناء للجرمية بعد الإفراج عنهم، فاإن �سلمة املجتمع تتعر�ض للخطر من خلل زيادة اجلرمية. 
وهناك التكاليف املرتبطة ب�سبط الأمن ومقا�ساة هذه اجلرائم اجلديدة، اإ�سافًة اإىل تكاليف تنفيذ اجلزاءات 
اجلديدة. وهناك تكاليف ي�سعب ح�سابها اأو غري مبا�سرة يتحملها املجتمع، مثل تلك التي يتحملها �سحايا 
هذه اجلرائم، اأو تلك املرتبطة بالقدرة القت�سادية واملجتمعية املفقودة، اأو ب�سبب اعتماد ال�سجناء ال�سابقني 

على اخلدمات الجتماعية بدًل من امل�ساهمة يف املجتمع.)15( 

وعلوة على ذلك، ي�سكل اكتظاظ ال�سجون حتديًا رئي�سيًّا يف العديد من البلدان. ورغم اأن اكتظاظ ال�سجون م�سكلة 
ا اإىل العدد الكبري من املجرمني املعاودين الذين ميكثون يف ال�سجون وكان اأثر  اأنه ُيعزى جزئيًّ معقدة، ما من �سك 
ال�سجن حمدودًا اأو معدومًا يف جعلهم يكّفون عن ارتكاب اجلرمية. وتتمثل اإحدى ال�سرتاتيجيات الرئي�سية خلف�ض 
عدد ال�سجناء يف توفري برامج فعالة لإعادة تاأهيل ال�سجناء ودعم اإدماجهم يف املجتمع بعد الإفراج عنهم.)16( ومن 
املوؤ�سف اأن اكتظاظ ال�سجون نف�سه يوؤثر على قدرة ال�سجون على تقدمي برامج اإعادة تاأهيل مفيدة، ومن �ساأنه اأن يحدَّ 

من و�سول ال�سجناء اإىل الربامج القائمة.
اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجيات  ب�ساأن  دليل  انظر  ال�سجون،  اكتظاظ  معاجلة  ب�ساأن  التفا�سيل  من  مزيد  على    للطلع 

الأحمر لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  املكتب  ن�سره  الذي  ال�سجون )2013(،  الكتظاظ يف  احلد من 

ال�ساملة  العمل  خطة  ت�سمل  اأن  ينبغي  املدن،  يف  اجلرمية  منع  ميدان  يف  التقنية  وامل�ساعدة  للتعاون  التوجيهية  للمبادئ  )14(وفقًا 

ال�سجن  داخل  العقوبة،  اإطار  لل�سجناء يف  اجتماعي  تعليمي-  دعم  تقدمي  الإجرام عن طريق  اإىل  العود  ملنع  تدابري  ملنع اجلرمية  واملتكاملة 
ومتهيدًا للإفراج عنهم، واإعطاء املجتمع املحلي دورًا اإيجابيًّا يف اإعادة تاأهيل املجرمني )قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 9/1995، 

املرفق(، الفقرة 3 )د( ’2‘.
http://www.ibrarian.net/ الرابط:  على  متاح   .M. Borzycki and T. Makkai, “Prisoner reintegration post-release”)15(

.navon/page.jsp?paperid=6084622&searchTerm=prison+reintegration

 F. Lösel, “Counterblast: the prison overcrowding crisis and some constructive perspectives for crime policy",)16(

.Howard Journal of Criminal Justice, vol. 46, No. 5 (2007), pp. 512–519
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املجتمع املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  الإجرام  ب�شاأن منع معاودة  كتيب متهيدي  8

ا اآخر. ففي الكثري من الأحيان حتتك ن�سبة كبرية من املجرمني بنظام  ومتثل م�سكلة معاودي الإجرام �ساغًل رئي�سيًّ
ال�سجون ب�سبب جرائم ب�سيطة ن�سبيًا، مثل جرائم املمتلكات ال�سغرية، حيث يق�سون فرتات �سجن متعاقبة وق�سرية 
ن�سبيًّا. وعلى الرغم من اأن هذه اجلرائم ذات طابع اأقل خطورة، فاإن تاأثريها كبري على املجتمعات املحلية وال�سلمة 
رات والإدمان  العامة وثقة اجلمهور يف نظام العدالة. وميكن ربط قدر كبري من �سلوك هوؤلء املجرمني بتعاطي املخدِّ
ق�سرية،  اأحكامًا  يق�سون  ما  كثريًا  ولأنهم  اأخرى.  وم�سائل  الوظيفية  املهارات  اإىل  والفتقار  العقلية  وال�سطرابات 
الإفراج، حمدود  بعد  ما  والإ�سراف  وكذلك اخلدمات  ال�سجن،  اأثناء  الأخرى  والربامج  العلج  على  فاإن ح�سولهم 
للغاية بحيث اإنهم يظلون عر�سة خلطر معاودة الإجرام بدرجة كبرية. ومن هذا املنطلق، فاإنهم ل ي�سكلون م�سدر 
اندماجهم  وتكون فر�ض  ال�سجون  اكتظاظ  اأي�سًا يف  يت�سببون  بل  العامة فح�سب،  ال�سلمة  فيما يخ�ض  قلق حقيقي 
الإدماج  اإعادة  برامج  اإىل  الو�سول  يف  الأولوية  املعاودين  املجرمني  اإعطاء  املهم  من  ولذلك،  حمدودة.  املجتمع  يف 

الجتماعي، مبا يف ذلك الإ�سراف املجتمعي الفعال، عند الإفراج عنهم.)17( 

اإعادة  ويف البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل، يرتدد مقررو ال�سيا�سات يف بع�ض الأحيان يف ال�ستثمار يف برامج 
العاديني  للمواطنني  ب�سهولة  واخلدمات  امل�ساعدة  هذه  تتوافر  ل  عندما  �سيما  ول  للمجرمني،  الجتماعي  الإدماج 
اأي�سًا  اأن هذه الربامج لي�ست �سرورية للمجرمني فقط، بل  اأن يتذكروا  اأ�سا�سًا. ومع ذلك، فاإن على �سانعي القرار 

لل�سلمة العامة، ويف نهاية املطاف، للتنمية الجتماعية والقت�سادية للبلدان.

د�ل- منع مع�ودة �لإجر�م وم� يت�شل به� من عو�مل �خلطر
ي�سكل تي�سري اإعادة اإدماج املجرمني اإحدى املهام املعقدة، وكثريًا ما يكون تاأثري التدخلت املحددة �سعب القيا�ض،)18( 
"معاودة  اإعادة الإدماج الجتماعي. وي�سري م�سطلح  ويظل احلد من معاودة الإجرام املوؤ�سر النهائي لنجاح برامج 
الإجرام" )اأو "النكو�ض"( اإىل ما اإذا كان �سخ�ض مو�سع تدخل من ِقبل العدالة اجلنائية يعاود الإجرام يف وقت لحق.

وعلى م�ستوى الفرد، يتم درء معاودة الإجرام عندما يكف املجرم عن ارتكاب اجلرمية. وي�سري م�سطلح "الكف عن 
ال�سلوك  يف  النخراط  عن  بدونه،  اأو  خارجي  بتدخل  �سواء  مبوجبها،  املجرمون  يتوقف  التي  العملية  اإىل  اجلرمية" 
الإجرامي ويعي�سون حياتهم بعيدًا عن ارتكاب اجلرائم. وهناك عدد من العوامل املرتبطة بالكف عن اجلرمية، مثل 
اكت�ساب مهارات جديدة اأو العمل بدوام كامل اأو اإقامة �سراكة حياة مهمة. وت�سكل التغيريات يف الأ�سرة وظروف العمل 
عوامل رئي�سية توؤدي اإىل الكف عن ارتكاب اجلرمية. ومع ذلك، يف حني يبدو من املعقول اأن ي�سبح الكف عن اجلرمية 
ال�سلوك  وغياب  العوامل  هذه  بني  ال�سببية  العلقة  فاإن  الإ�سكالية،  الجتماعية  الظروف  تزداد  عندما  احتماًل  اأقل 

الإجرامي ي�سعب حتديدها.)19( 

ال�سيطرة الق�سرية الأجل،  التغيري الطويل الأجل بدل  القائمة على نظرية الكف عن اجلرمية على  وتوؤكد الربامج 
ا. وين�سبُّ الرتكيز على دعم املجرمني لينظروا  اأو م�ستمرًّ الأرجح لن يكون مبا�سرًا  التقدم على  باأن  مع العرتاف 
اإىل اأنف�سهم نظرة جديدة اأكرث اإيجابية، ي�ساحبها الأمل يف امل�ستقبل. ويفرت�ض النهج اأن اإعادة الإدماج الجتماعي 
الناجح للمجرم ي�ستند اإىل مزيج من احلوافز وراأ�ض املال الب�سري والجتماعي. وي�سري "راأ�ض املال الب�سري" يف جزء 
العمل  مثل  عوامل  الجتماعي"  املال  "راأ�ض  وي�سمل  الأهداف.  التغيريات وحتقيق  اإحداث  على  الفرد  قدرة  اإىل  منه 

والعلقات الداعمة الأ�سرية اأو غريها.)20( 

 P. Dawson and L. Cuppleditch, “An impact assessment of the Prolific and Other Priority Offender programme”,)17(

.Home Office Online Report 08/07 (London, Home Office, 2007)
 C. T. Griffiths, Y. Dandurand and D. Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention)18(

.(Ottawa, Public Safety Canada, National Crime Prevention Centre, 2007)
 S. Farrall, Rethinking What Works with Offenders: Probation, Social Context and Distance from Crime)19(

.(Cullompton, Devon, Willan Publishing, 2002), p. 212
 Resource Material Series No. 82 (Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment)20(

 of Offenders, 2010), Work Product of the 145th International Training Course, “The Effective Resettlement of Offenders by
.Strengthening ‘Community Reintegration Factors’”, Visiting Experts’ Papers, S. Pitts, pp. 3 ff
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اإعادة  وجتعل  للخطر  املجرمني  �ض  تعرِّ التي  العوامل  فهم  على  تقوم  فعالة  تدخلت  الإجرام  معاودة  منع  ويتطلب 
اندماجهم بنجاح يف املجتمع اأمرًا �سعبًا. وتكون بع�ض عوامل اخلطر دينامية—مبعنى اأنها قابلة للتغيري—يف حني 
جملة  يف  ت�سمل،  وهي  الزمن؛  مرور  مع  تتغري  ل  الثابتة  اخلطر  وعوامل  كذلك.)21(  )ثابتة(  اأخرى  عوامل  تكون  ل 
اأمور، جوانب مثل نوع جن�ض املجرم وتاريخه اجلنائي و�سنه عند العتقال وم�ساكل ال�سحة العقلية التي عانى منها 
يف ال�سابق. اأما عوامل اخلطر الدينامية، فيمكن معاجلتها من خلل تدخلت داخل نطاق نظام العدالة اجلنائية 
اأو خارجه. وتختلف الربامج املقابلة باختلف عوامل اخلطر ونوع حتديات اإعادة الإدماج الجتماعي التي �سممت 
تلك الربامج ملعاجلتها. ويركز العديد من الربامج على التحديات املحددة التي تواجه املجرمني، مثل تدين امل�ستوى 
للتعامل مع فئات معينة من املجرمني، مثل  اأخرى �سممت  رات. وهناك برامج  اأو تعاطي املخدِّ البطالة  اأو  التعليمي 
واملجرمني ذوي  رات  املخدِّ تعاطي  ا�سطرابات  يعانون من  الذين  واملجرمني  املعاودين  واملجرمني  ال�سباب  املجرمني 

الإعاقات الذهنية ومرتكبي اجلرائم اجلن�سية.)22(

عقبات  ت�سبح  ما  غالبًا  التي  وال�سخ�سية  والقت�سادية  الجتماعية  التحديات  من  طائفة  املجرمني  معظم  ويواجه 
اأمام اندماجهم الجتماعي. وبع�ض هذه التحديات ناجت عن البيئة الجتماعية للمجرم اأو اأ�سرته اأو جمموعة اأقرانه 
اأو تدين م�ستوى تعليمه ومهاراته. وقد يكون للمجرمني تاريخ من العزلة الجتماعية والتهمي�ض، اأو العتداء اجل�سدي 
اأو العاطفي، اأو �سوء �سروط العمل اأو البطالة، اأو امل�ساركة يف منط حياة اإجرامي بداأ يف �سن مبكرة. كما قد يواجه 
رات والإدمان عليها.  املجرمون اإعاقات ج�سدية اأو عقلية اأو م�ساكل �سحية، مبا يف ذلك امل�ساكل املتعلقة بتعاطي املخدِّ
يف  والنجاح  التناف�ض  عليهم  ال�سعب  من  جتعل  املهارات  يف  خطرية  عجز  حالت  من  املجرمني  من  العديد  ويعاين 
املجتمع، ومن ذلك: �سعف املهارات ال�سخ�سية، اأو تدين م�ستويات التعليم النظامي، اأو الأمية الأبجدية اأو احل�سابية، 

اأو �سعف الأداء الإدراكي اأو العاطفي، اأو نق�ض مهارات التخطيط والإدارة املالية.)23(

وميكن للربامج املوؤ�س�سية واملجتمعية اأن تعالج عوامل اخلطر الدينامية هذه بالرتكيز على التحفيز، والتعليم، وتنمية 
رات والكحول، والرعاية ال�سحية العقلية،  املهارات، والعمل، وال�سكن، والعلقات ال�سخ�سية، والعلج من تعاطي املخدِّ

والتدخلت الإدراكية ال�سلوكية.)24(

 G. Harper and C. Chitty, eds., The Impact of Corrections on Re-offending: A Review of “What Works”, 3rd ed.,)21(

.Home Office Research Study 291 (London, Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, 2005)
 Y. Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations: A Comparative )22(انظر 

 Analysis (Vancouver, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 2008), p. 8; and Griffiths,
.Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 4

نف�سه. )23(املرجع 

ما  التعليم  التدخلت  تلك  وت�سمل  اخلطر.  عوامل  من  حتد  اأن  ميكن  التي  املبكرة  الوقائية  التدخلت  من  عددًا  الباحثون  )24(حدد 

واملهارات الجتماعية،  املنطقي  التفكري  والتدريب على  الأبوية،  الرعاية  والدعم يف جمال  واملعلومات  الأ�سرية،  الأمية  املدر�سي، وحمو  قبل 
 Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of )انظر  القراءة  اإتقان  وبرامج  املدار�ض  يف  التنظيمي  والتغيري 
املجتمعية وحماكم حل  العدالة  مبادرات  البلدان من  العديد من  ي�ستفيد  Offenders and Crime Prevention, p. 4(. وعلوة على ذلك، 

واإ�سراك  واحتياجاتهم  املجرمني  خطر  عوامل  ومعاجلة  لل�سجن  بدائل  توفري  اأجل  من  العلجي،  الجتهاد  مفهوم  اإىل  ا�ستنادًا  امل�سكلت، 
املجتمع. اإدماجهم يف  اإعادة  بن�ساط يف  املجتمع 

ملاذا ال�ستثمار يف اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع؟  9الف�سل الأول
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يف  املجرمني  اإدماج  واإعادة  الإجرام  معاودة  منع  ب�ساأن  و�ساملة  فعالة  ا�سرتاتيجية  لو�سع  ب�سيطة  و�سفة  توجد  ل 
املجتمع. ويتحدد النهج املتبع يف كل بلد، اإىل حد كبري، ح�سب القوانني القائمة واملوارد املتوفرة يف نظام العدالة 
واملجتمع، وكذلك تقبُّل ال�سكان للمبادرات التدريجية ملنع معاودة الإجرام. ومع ذلك، فاإن بع�ض اخلطوات الأ�سا�سية 
اإىل حد كبري )انظر  وتنفيذها مت�سابهة  للمجرمني  الإدماج الجتماعي  اإعادة  التخطيط ل�سرتاتيجيات  املتبعة يف 

ال�سكل الثاين(.

�ل�شكل �لث�ين- عن��شر ��شرت�تيجي�ت �إع�دة �لإدم�ج �لجتم�عي للمجرمني

• حتديد اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سينينقطة �لنطالق

•  ت�سجيع التعاون بني اأ�سحاب امل�سلحة الرئي�سيني وتركيز اهتمامهم على اإعادة اإدماج 
املجرمني يف املجتمع

•  فهم طبيعة م�سائل العودة املحلية ونطاقها واملوارد وال�سياقات الجتماعية التي يعود 
اإليها املجرم

مو�جهة �لتحدي�ت

�لتعلم

 •  دمج ولية لإعادة الإدماج الجتماعي يف وليات خمتلف الوكالت ومهامها 
وخطط عملها 

• ا�ستعرا�ض القوانني وال�سيا�سات القائمة وتعديلها لدى القت�ساء

• حتديد املوارد وتعبئتها لتنفيذ متويل ال�سرتاتيجية

• تاأمني موارد اإ�سافية ح�سب القت�ساء

• و�سع اتفاقات وبروتوكولت م�سرتكة بني الوكالت

• تعزيز تكامل النظام و�سمان ا�ستمرار الرعاية

 •  تثقيف اجلمهور ب�ساأن املخاطر النا�سئة واحتياجات املجرمني الذين ينبغي دعم 
اإعادة اإدماجهم

• الر�سد الدقيق لتنفيذ ال�سرتاتيجية

• قيا�ض نتائج ال�سرتاتيجية وتقييم اأثرها

كيفية �ل�شتثم�ر يف �إع�دة   ث�لث�ً- 
�إدم�ج �ملجرمني يف �ملجتمع
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وقد يكون من املمكن بدء العملية باعتماد ت�سريعات جديدة اأو باإن�ساء وظائف اأو مراكز م�سوؤولية جديدة بولية �سريحة 
ب�ساأن منع معاودة الإجرام. ويف بع�ض احلالت، قد تكون ا�سرتاتيجية اإعادة الإدماج الجتماعي جزءًا من ا�سرتاتيجية 
اأو�سع نطاقًا ملنع اجلرمية. ويف حالت اأخرى، قد تكون قائمة بذاتها ولمركزية ملعاجلة اأولويات منع اجلرمية املختلفة 
متعددة  م�ستويات  على  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  ا�سرتاتيجيات  ما تنطوي  وعادًة  املحلية.  املجتمعات  باختلف 
اإىل ذلك(، وح�سد  واإنفاذ القانون، وما  واإدارة ال�سجون،  للحكومة، وتن�سيق فيما بني الوكالت )ال�سحة، والتعليم، 

موارد املجتمع املحلي.

�لأمريكية �ملتحدة  �لولي�ت 

اإلكرتونية  موارد  املتحدة  بالوليات  العدل  ووزارة  احل�سري  واملعهد  للإ�سلحيات  الوطني  املعهد  و�سع 
التخطيط  خلل  من  العامة  ال�سلمة  لزيادة  ا�سرتاتيجياتها  و�سع  يف  املحلية  املجتمعات  لت�ستخدمها 
وت�سجيع  املحلية  املجتمعات  تعبئة  هو  ذلك  من  والغر�ض  املحلي.  املجتمع  اإىل  ال�سجن  من  املجرمني  لنتقال 
"النتقال  الإنرتنت  عرب  التعلم  اأدوات  جمموعة  املثال،  �سبيل  على  )انظر،  املحلية  وامل�سوؤولية  ال�سرتاتيجيات 
املعهد  التي و�سعها   )www.urban.org/projects/tjc/toolkit/ العنوان:  على  )متاحة  املجتمع"  اإىل  ال�سجن  من 
املجتمع  اإىل  العودة  ل�سيا�سات  جمال�ض  الدول  من  العديد  وتوؤ�س�ض  للإ�سلحيات(.  الوطني  واملعهد  احل�سري 

العودة. عملية  وحت�سني  املجتمعية،  املوارد  وتعبئة  احلكومية،  الوكالت  بني  الربامج  وتن�سيق  ال�سيا�سات  لو�سع 

وا�ستنادًا اإىل الأدلة املتاحة، يبدو اأن اأجنح ا�سرتاتيجيات اإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمني هي تلك التي:

اأولويات ال�سلمة العامة للمجتمع املحلي الذي ُو�سعت من اأجله بو�سائل منها اإ�سراك املجتمع  )اأ( جت�سد 
املحلي يف التخطيط للتدخلت وتنفيذها من اأجل تعزيز م�سوؤولية املجتمع عنها؛

)ب(  متيز بني الفئات اخلا�سة من املجرمني، مبا يف ذلك الأ�ساليب ال�سليمة لتقييم خماطرهم واحتياجاتهم، 
وكذلك م�سائل اإعادة الإدماج الجتماعي املحددة التي قد يواجهونها؛

اإىل  املجرم  انتقال  فرتة  طوال  وت�ستمر  الحتجاز،  رهن  املجرم  كان  اإذا  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  تبداأ  )ج(  
املجتمع )"الرعاية الكاملة"(؛

ع املجرمني للم�ساءلة عن خياراتهم واأفعالهم، ولكن مع حتقيق توازن بني املراقبة وال�سيطرة من  )د(   ُتخ�سِ
جهة، والدعم وامل�ساعدة من جهة اأخرى؛

)ه (   تقدم امل�ساعدة بطريقة متكاملة و�ساملة يف �سكل جهد من�سق بني جميع الوكالت املعنية وعلى اأ�سا�ض 
تعاون قوي بني الوكالت؛ 

)و(    ت�ستند اإىل ممار�سات قائمة على الأدلة لإدارة احلالت ونظم منا�سبة لإدارة املعلومات؛ وتقدم للمجرمني 
جهة ات�سال وحيدة للح�سول على الدعم واخلدمات، كلما كان ذلك ممكنًا؛

وامل�ساركة  الدعم  لتعزيز  املجتمعية  العلقات  واإقامة  للت�سال  جيدًا  مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  تت�سمن  )ز(   
املجتمعيني واحلفاظ عليهما؛

)ح(   تت�سمن مكونا متينا للر�سد والتقييم ي�سمح بتطوير التدخلت وحت�سينها ذاتيًّا وم�ساءلة القائمني عليها 
اأمام املجتمع عن نتائج احلد من اجلرمية؛

)ط(  تراعي العتبارات اجلن�سانية والعمرية.)25(

.Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 41 25(ا�ستنادًا اإىل(

الف�سل الثالث



�ألف- حتديد مع�مل �لإط�ر �لق�نوين وجمع �لبي�ن�ت ذ�ت �ل�شلة

1- �لقو�نني و�ل�شي��ش�ت ذ�ت �ل�شلة

يتطلب النهج ال�سرتاتيجي لو�سع �سيا�سات وبرامج اإعادة اإدماج املجرمني اإجراء ا�ستعرا�ض �سامل للقوانني وال�سيا�سات 
القائمة. ومن ال�سروري حتديد العقبات القانونية اأو التنظيمية التي قد حتول دون التعاون امل�سرتك بني الوكالت اأو 
من  خمتلفة  جوانب  وهناك  املحلي.  املجتمع  يف  وكذلك  ال�سجون،  يف  للمجرمني  وامل�ساعدة  الفعال  الإ�سراف  توفري 

الت�سريعات القائمة قد تتطلب الهتمام، مبا يف ذلك ما يلي:

)اأ( قوانني اإ�سدار الأحكام و�سيا�ساته. توؤثر القوانني اجلنائية واأحكامها املتعلقة باإ�سدار الأحكام على من 
ُيحَكم عليه بال�سجن، ولأي مدة ولأي غر�ض. كما اأنها حتدد اإمكانية توقيع الأحكام غري الحتجازية والتواتر 

الذي ميكن توقيعها به فيما يخ�ض خمتلف فئات املجرمني واأنواع اجلرائم؛

وحتدد  ال�سرطة  اأجهزة  تنظم  التي  وال�سيا�سات  القوانني  يف  التدقيق  اأي�سًا  ينبغي  ال�سرطة.  قوانني  )ب(  
هذه  جعل  وميكن  مهامها.  بها  متار�ض  التي  العامة  املعايري  وت�سع  الإداري  هيكلها  وحتدد  ووليتها،  �سلطاتها 
ال�سرطة مبا  واأجهزة  اأفراد  توجيه ومتكني  املجتمع من خلل  املجرمني يف  اإدماج  باإعادة  اأكرث �سلة  القوانني 
يخدم التعاون مع الوكالت الإ�سلحية واملنظمات املجتمعية من اأجل ت�سهيل الإ�سراف على املجرمني واإعادة 

اإدماجهم؛

الإدماج  اإعادة  برامج  نوع  ال�سجون جزئيًّا  اإدارة  تنظم  التي  واللوائح  القوانني  ال�سجون. حتدد  قوانني  )ج(  
والتدخلت املمكنة يف ال�سجون؛

ومدى  ال�سلوك  مراقبة  اأهداف  تنظم  التي  وال�سيا�سات  القوانني  بها  ُيق�سد  ال�سلوك.  مراقبة  قوانني  )د(   
املجرمني  اإىل  م  املقدَّ الإ�سراف  وطبيعة  ال�سلوك  مراقبة  باأمر  املرتبطة  وال�سروط  عقابي،  كخيار  توافرها 

اخلا�سعني للمراقبة، وكذلك القوانني التي تن�سئ دائرة مراقبة ال�سلوك وم�سوؤولياتها؛

)ه (   قوانني ق�ساء الأحداث. ت�ستحق اإعادة اإدماج الأحداث اجلانحني اأن تعاَلج على �سبيل الأولوية. ولذلك 
يجب مراجعة قوانني ق�ساء الأحداث القائمة، على �سبيل املثال، من حيث كونها توفر بدائل لل�سجن، وتتيح 
التحويل، وت�سمن توفري ما يكفي من الربامج والتعليم للأحداث املحرومني من حريتهم، وت�سهل الإفراج املبكر 

عن الأحداث اجلانحني واإعادة اإدماجهم يف املجتمع؛

)و(   قوانني اخل�سو�سية. ميكن لقوانني حماية اخل�سو�سية )والو�سول اإىل املعلومات( وكيفية تطبيقها اأن 
تي�سر اأو تعرقل عمليات تبادل املعلومات بني خمتلف الوكالت التي يلزم اأن تعمل معًا من اأجل دعم اإعادة اإدماج 

اجلناة يف املجتمع؛

ر القواننُي واملعاهدات  ر اأو ل تي�سِّ )ز(   القوانني واملعاهدات املتعلقة بالنقل الدويل للمحكوم عليهم. قد تي�سِّ
القائمة العودة الطوعية للمجرمني الأجانب اإىل البلد الذي يحملون جن�سيته؛)26(

)ح(   الأحكام القانونية املتعلقة بالتحويل. تكت�سي برامج التحويل اأهمية حا�سمة يف اإعادة اإدماج املجرمني 
يف املجتمع، وميكن اأن تي�سر الو�سول اإىل التدخلت املنا�سبة يف وقت مبكر. وكثريًا ما تكون هناك حاجة اإىل 

 Handbook on the بعنوان  اجلنائية  العدالة  كتيبات  �سل�سلة  �سمن  املكتب  عن  ال�سادر  املن�سور  اأي�سًا  ال�سدد  هذا  يف  )26(انظر 

International Transfer of Sentenced Persons )الدليل اخلا�ض بالنقل الدويل للمحكوم عليهم( )2012(.
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مراجعة اأو تو�سيح اأو تعزيز القوانني القائمة املتعلقة با�ستخدام ال�سلطة التقديرية يف خمتلف م�ستويات نظام 
العدالة اجلنائية واإمكانية حتويل املجرمني اإىل تدخلت العدالة غري اجلنائية؛ 

)ط(  الأحكام القانونية املت�سلة باإدارة الأحكام. يوؤثر ح�ساب العقوبة واإ�سقاطها وتنفيذها على التقدم الذي 
يحرزه املجرم وعودته اإىل املجتمع يف نهاية املطاف؛

)ي(  الأحكام القانونية املتعلقة بالإفراج امل�سروط. حتدد القوانني وال�سيا�سات التي ُتن�سئ العديد من برامج 
وال�سروط  القرار  اتخاذ  وعملية  والإجراءات  الأهلية  تقييم  ذلك  يف  مبا  املبكر،  والإفراج  امل�سروط  الإفراج 
يكون  مدى  اأي  واإىل  املبكر  اأو  امل�سروط  الإفراج  فيها  ُي�ستخدم  التي  املرات  عدَد  الربامج،  واإدارة  والإ�سراف 
ينبغي  القانونية،  الأحكام  مثل هذه  توجد  ل  املجتمع. وحيث  املجرمني يف  اإدماج  اإعادة  للإ�سهام يف  مًا  م�سمَّ

و�سعها على �سبيل الأولوية؛
)ك(  الأحكام القانونية املت�سلة بالأهلية للخدمات. ميكن اأن توؤثر القوانني واللوائح التنظيمية املختلفة التي 
اخلدمات.  تلك  على  املجرمني  ح�سول  اإمكانية  على  والدعم  واخلدمات  العلج  برامج  خمتلف  توفري  حتكم 
القوانني وال�سيا�سات  اإىل اخلدمات. وكثريًا ما تكون  التي حتول دون و�سولهم  العقبات  ويجب حتديد وتذليل 
التي تنظم احل�سول على اخلدمات الطبية والأدوية ذات �سلة ب�سكل خا�ض بحالة املجرمني لدى عودتهم اإىل 
الإدمان،  مواد  تعاطي  م�سكلة  اأو  عقلي  مر�ض  اأو  �سديد  مر�ض  من  يعانون  الذين  املجرمني  �سيما  ل  املجتمع، 

وكذلك احلوامل والأطفال.

2- بي�ن�ت عودة �ملجرمني 
اإ�سافًة اإىل ال�ستعرا�ض الوارد اأعله للإطار القانوين املنطبق، يتعني على وا�سعي ال�سيا�سات فهم �سمات وخ�سائ�ض 
املجرمني فهمًا وا�سحًا، مبا يف ذلك اأولئك الذين ُيفرج عنهم من ال�سجن، اإ�سافًة اإىل القدرات املوجودة يف املجتمع 
متاحًا  املجرمني  عن  التخطيطية  املعلومات  هذه  بع�ض  يكون  وقد  املجتمع.  يف  املجرمني  اإدماج  اإعادة  لدعم  املحلي 

بالفعل لدى نظام ال�سجون الوطني.

�ل�شجن�ء عودة  خمطط�ت  و�شع 
توفري  يف  خمططاتها  وو�سع  وحتليلها  ال�سجناء  بعودة  املتعلقة  البيانات  على  احل�سول  من  الغر�ض  يكمن 
ال�سابقني وغريهم  وال�سجناء  ال�سيا�سات ومقدمي اخلدمات  وامل�سوؤولني احلكوميني ومقرري  للجمهور  املعلومات 
املعلومات  اإىل هذه  ت�ستند  اأن  ذلك  بعد  املعنية  لهذه اجلهات  ال�سجناء. وميكن  لعودة  املحلية  الديناميات  ب�ساأن 
مبادرة  تف�سي  اأن  وينبغي  للعودة.  املجتمعية  وال�ستجابات  اخلدمات  وتقدمي  املحلية  ال�سيا�سة  و�سقل  لتح�سني 
عملية  توجيه  بهدف  امل�سلحة  �ساحبة  املحلية  اجلهات  بني  �سراكة  اإقامة  اإىل  ال�سجناء  عودة  خمططات  و�سع 

املحلية. املجتمعات  لتح�سني  العودة  خمططات  و�سع  تعميم 
 N. G. La Vigne, J. Cowan and D. Brazzell, Mapping Prisoner Reentry: An Action Research Guidebook, 2nd :امل�سدر

.ed. (Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2006)

وت�سمح  املجتمعية،  القوة  من  وت�ستفيد  املحلي،  املجتمع  ل�سواغل  ت�ستجيب  ملئمة  برامج  و�سع  يف  الهدف  ويكمن 
املجتمعات  عن  بيانات  على  احل�سول  املهم  من  ولذلك،  لها.  تتعر�ض  قد  التي  املخاطر  باإدارة  املحلية  للمجتمعات 

املحلية التي يعي�ض فيها املجرمون اأو يعتزمون العودة اإليها، مبا يف ذلك قدرتها على تقدمي اخلدمات والإ�سراف.

املعلومات  نظم  با�ستخدام  املجرمني  عودة  ببيانات  اخلا�سة  املخططات  و�سع  للم�ساعدة يف  ا�سُتحدثت طرائق  وقد 
اجلغرافية وبيانات تخطيط املدن. وتوفر املخططات التي تبني تركيز ال�سجناء املفرج عنهم يف املناطق املحلية اأ�سا�ض 
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مبادرات تخطيط العودة. وميكن لو�سع املخططات اأن يوفر معلومات قّيمة عن الكيفية التي قد توؤثر بها عودة ال�سجناء 
على املجتمعات املحلية ومدى قدرة املوارد واخلدمات القائمة على تلبية احتياجات ال�سجناء العائدين. وكثريًا ما توؤدي 
نتائج عمليات و�سع املخططات هذه اإىل حتديد املجتمعات املحلية التي يعود اإليها املجرمون باأعداد كبرية على نحو 
اإىل الإ�سراف، تبعًا لذلك. وعندما  اإىل اخلدمات، وكذلك  اإىل اتخاذ قرار برتكيز الو�سول  غري متنا�سب، ومن ثم 
اأ�سا�ض للعمل املجتمعي الإيجابي،  اإر�ساء  ُتن�سر بيانات العودة املحلية بعناية وُتعر�ض على نحو ا�سرتاتيجي من اأجل 
ميكن لعملية و�سع املخططات اأن ت�سهم اإ�سهامًا كبريًا يف ا�سرتاتيجيات اإ�سراك املجتمعات املحلية من خلل ح�سد 

دعم وم�ساركة اأ�سحاب امل�سلحة يف املجتمع املحلي.)27(

3- بي�ن�ت �لتقييم ومر�قبة �جلودة
تفرت�ض عملية و�سع الربامج القائمة على الأدلة، مبا يف ذلك املبادرات الرامية اإىل اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع، 
اأن النتائج الربناجمية يجري ر�سدها وتقييمها من اأجل حتديد ما اإذا كانت اأهداف الربنامج وغاياته تتحقق. وت�ستلزم 
عملية و�سع الربامج امل�ستندة اإىل الأدلة اأن ُت�ستعر�ض نتائج التقييم من اأجل حتديد الدرو�ض امل�ستفادة واملمار�سات 
اجليدة واإدماجهما يف الربامج املقبلة. ويتوقف ذلك كله على ا�ستخدام معايري وا�سحة ميكن قيا�ض نتائج الربنامج 

من خللها، وا�ستخدام تقنيات قيا�ض �سليمة، وجمع البيانات ذات ال�سلة يف �سياق تنفيذ الربنامج.

ومن الأ�سباب التي جتعل حتديد املمار�سات اجليدة فيما يتعلق بربامج اإعادة الإدماج يف املجتمع اأمرًا �سعبًا اكتفاء 
واإثارة للجدل، وهي  الأكرث �سعوبة  للمهمة  الكافـي  اإيلء الهتمام  الوكالت بقيا�ض نواجت الربنامج دون  العديد من 

قيا�ض نتائج الربنامج. وي�سمل تقييم فعالية التدخل الربناجمي اخلطوات الرئي�سية الثلث التالية على الأقل:

)اأ( قيا�ض التغيري يف النتائج امللحوظة؛
)ب(  عزو هذا التغيري يف النتائج امللحوظة اإىل الربنامج )اأي ما اإذا كان التغيري ناجتًا عن الربنامج اأو اأحد 

اأن�سطته(؛
اأو  الأخــرى،  البــرامج  اأو  املقايي�ض  اأو  الأهداف  اأو  املعايري  اإىل  بالرجوع  التغيري  قيمـة  على  احلكم  )ج(   

با�ستخدامها للمقارنة.

ويفرت�ض تقييم برامج اإعادة الإدماج يف املجتمع اأن اأهدافها وغاياتها ُحددت بو�سوح من حيث النتائج القابلة للقيا�ض. 
للقيا�ض  قابلة  املتوخاة كتغيريات  النتائج  ُتذكر  الأحيان، ل  دائمًا. ففي كثري من  لي�ض هذا هو احلال  للأ�سف  ولكن 
د الأهداف اأو مقايي�ض النجاح. وعلوة على ذلك، ويف  مبرور الوقت، وتكون الأهداف غري واقعية اأو مت�ساربة، ول حتدَّ
غياب منوذج منطقي اأو نظرية تغيري قائمة على اأ�سا�ض جتريب ي، من ال�سعب التاأكد مما اإذا كان ميكن عزو النتائج 

امللحظة على نحو منطقي وم�سروع اإىل برنامج بعينه. 

وكما لحظ الباحثون، "يرتكب النا�ض اجلرائم لأ�سباب عديدة، ويتوقفون عن ارتكابها لأ�سباب عديدة اأي�سًا".)28( ول 
ت�سكل امل�ساركة يف برامج اإعادة الإدماج الجتماعي بال�سرورة اأهم العوامل املوؤثرة يف الكف عن ارتكاب اجلرمية. 
ومع ذلك، فاإن الكف عن ارتكاب اجلرمية )اأي غياب معاودة الإجرام( هو النتيجة املرغوبة لربامج اإعادة الإدماج 
د الإدانة اأو ال�سجن. لكن من ال�سعب حتديد معدلت  الجتماعي، وعادًة ما يقا�ض مبوؤ�سر، مثل معاودة الإجرام اأو جتدُّ

 D. Brazzell, “Informing and engaging communities through reentry mapping”, Reentry Mapping Brief)27(

.(Washington, D.C.,  Urban Institute, 2007)

 A. Worrall and C. Hoy, Punishment in the Community: Managing Offenders, Making Choices (Cullompton,)28(

.Devon,  Willan Publishing, 2005), p. 11
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املجتمع املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  الإجرام  ب�شاأن منع معاودة  كتيب متهيدي  16

ذلك، ميكن  اإىل  واإ�سافًة  وتوقيتها.  الإجرام  معاودة  قيا�ض  بكيفية  تتاأثر  املعدلت  تلك  فتقديرات  الإجرام.  معاودة 
د  جتدُّ معدلت  ول�ستخدام  اجلنائية.  العدالة  بنظام  املجرم  احتكاك  من  خمتلفة  نقاط  يف  الإجرام  معاودة  قيا�ض 
اأنها مقيا�ض ثنائي  اإنها تقل عن معدلت معاودة الإجرام الفعلية، كما  الإدانة لتقدير معاودة الإجرام عيوبه، حيث 
يحت�سب كل �سيء اأو ل يحت�سب اأي �سيء؛ فهو ل يراعي التغيريات التي تطراأ على طبيعة اجلرائم املرتكبة اأو �سدتها 
اأو تواترها. وعليه، حتى اإذا كانت معاودة الإجرام موؤ�سرًا ل مفر منه لقيا�ض اأداء برامج اإعادة الإدماج الجتماعي، 

فينبغي اأن ُت�ستكمل مبوؤ�سرات اأخرى اأكرث متييزًا.

ب�ء- تعزيز �لتع�ون �مل�شرتك بني �لوك�لت 
هناك اأدوار مهمة ت�سطلع بها كل من اأجهزة ال�سرطة واإدارات ال�سجون ووكالت مراقبة ال�سلوك والكيانات احلكومية 
الأخرى واملنظمات املجتمعية يف الت�سدي على نحو م�سرتك لبع�ض التحديات املرتبطة بو�سع برامج اإعادة الإدماج 
الجتماعي واإدارتها وتقييمها. وللتعاون الفعال بني هذه الوكالت وت�ساُركها يف الروؤية وامل�سوؤولية ب�ساأن منع معاودة 
الإجرام اأهمية حا�سمة يف اإجناح ال�سرتاتيجية ال�ساملة لإعادة الإدماج يف املجتمع ومتكينها من حتقيق فوائد ملمو�سة 

على �سعيد ال�سلمة املجتمعية.

�ملتك�ملة �لرب�مج 

تقدميها  هي  حمتواها،  عن  النظر  بغ�ض  التدخلت،  جميع  لتقدمي  طريقة  اأف�سل  باأن  متزايد  اإدراك  هناك 
كجزء من برنامج متكامل م�سمم ملعاجلة الق�سايا وال�سلبيات وامل�ساكل املحددة املتعلقة بكل �سجني على حدة.

 M. Borzycki and E. Baldry, Promoting Integration: The Provision of Prisoner Post-release Services, Trends :امل�سدر
 and Issues in Crime and Criminal Justice Research Paper No. 262 (Canberra, Australian Institute of Criminology,

.September 2003)

م تلك  ويتطلب منوذج تقدمي اخلدمات القائم على توفري "الرعاية الكاملة"، اأي من ال�سجن اإىل املجتمع املحلي، اأن تقدَّ
اخلدمات من خلل �سراكات متكاملة ومتعددة الوكالت ت�سم اإدارات ال�سجون والأجهزة احلكومية الأخرى والوكالت 
غري احلكومية امل�سوؤولة عن تقدمي خدمات العلج والرعاية الجتماعية. وتتطلب مثل هذه النماذج تنفيذ ممار�سات 
�سليمة لإدارة الق�سايا، وعادة ما تنطوي على تعيني مدير حالة كنقطة مركزية لتنفيذ العلج والدعم، بل والإ�سراف، 
اأو للو�ساطة يف هذا ال�ساأن. ويف هذا ال�سدد، من املمار�سات اجليدة اأن ت�سطلع وكالة واحدة بدور قيادي يف ال�سراكة 
واأن تكون م�سوؤولة عن تن�سيق التدخل. ومن املرجح اأن يوؤدي هذا الرتتيب اإىل م�ساعدة خمتلف ال�سركاء وغريهم من 
التوا�سل ب�سكل  اأ�سحاب امل�سلحة يف و�سع روؤية م�سرتكة ملا ينبغي حتقيقه واعتماد لغة م�سرتكة ميكن من خللها 

اأف�سل فيما بينهم ب�ساأن اإجراءات الربامج واأهدافها.

�لإدم�ج لإع�دة  �لوك�لت  بني  و�مل�شرتكة  �لن�جحة  ُهج  �لنُّ خ�ش�ئ�ص 

•  و�سوح الأهداف

للموارد حمدد  تخ�سي�ض    •

املعنية( )والوكالت  املعنيني  املوظفني  اأدوار  و�سوح    •
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الأمام اإىل  الأمور  القيادة والتبني بغية دفع    •

امل�سرتكة القرارات  اتخاذ  اإجراءات    •

الأُ�سر  اأهمية دور  •  تقدير 

الت�سال والإجراءات اجليدة حلل م�ساكل  الت�سال اجليد    •

والتدريب التطوير  وال�ستثمار يف  املوظفني  على  اجليد  الإ�سراف    •

غري  كانت  اإذا  الإجراءات  ومراجعة  املعلنة  الأهداف  اإحراز  نحو  املحرز  التقدم  وتقييم  امل�سائل  •   تدار�ض 

ت�سكل حجر عرثة. اأنها  ات�سح  اإذا  اأو  فعالة 

.A. Haggel, “Key elements of effective practice: resettlement” (London, Youth Justice Board, 2004) :امل�سدر

ويف الظروف املثلى، ينبغي اأن تكون الوكالت ال�سريكة قادرة على العتماد على نظام اإدارة معلومات م�سرتك وفعال 
يوفر احلماية الواجبة للمعلومات ال�سرية ويحمي الأفراد من اإ�ساءة ال�ستخدام املحتملة لهذه املعلومات.

ويكون التعاون فيما بني الوكالت اأكرث فعالية عندما يتم اإ�سفاء الطابع الر�سمي عليه وتعزيزه بربوتوكولت وا�سحة 
لتبادل املعلومات وتخ�سي�ض املوارد وحل امل�ساكل. ويجب حتديد الأدوار وامل�سوؤوليات اخلا�سة بجميع الوكالت بو�سوح 
الإمكان، يف  تنظر، عند  اأن  املعنية  للمنظمات  ويجوز  كيان وممار�ساته.  كل  ل�سيا�سات  متبادل  فهم  اإيجاد  اأجل  من 
والعمل  وال�سحة  العدالة اجلنائية  امل�ستمدة من قطاعات  البيانات  تبادل وحتليل  املعلومات بحيث ميكن  ربط نظم 
لبع�ض  ال�سرية  بالطبيعة  اللتزام  مع  املعلومات  تبادل  اأهمية  فهم  وُيعترب  القت�ساء.  الجتماعية، ح�سب  واخلدمات 
واإتاحتها  تقا�سمها  ميكن  التي  املعلومات  من  واقعية  فرعية  جمموعة  حتديد  اأجل  من  مهمة  اأوىل  خطوة  املعلومات 
امل�ستنرية  املوافقة  على  اإجراءات ميكن مبوجبها احل�سول  لو�سع  على احلالت. وميكن  والقائمني  القرار  ل�سانعي 
للأفراد على الو�سول امل�سرتك بني الوكالت اإىل معلوماتهم ال�سخ�سية اأن يعزز الو�سول اإىل املعلومات ذات ال�سلة 

بني خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة. 

كما اأن التعاون الوثيق بني خمتلف الوكالت املعنية ي�ساعدها على الإبلغ العلني عن تركيزها على �سلمة املجتمع 
ومنع معاودة الإجرام. لكن غالبًا ما يكون من ال�سروري اإن�ساء جلنة من امل�سوؤولني الرفيعي امل�ستوى وقادة املجتمع 
املحلي لتوفري اآلية تن�سيق مركزية ولتوجيه ال�سرتاتيجية العامة للمجتمع املحلي. ويحتاج عمل هذه اللجنة اإىل دعم 
جيد من املوظفني الذين ميكنهم تي�سري الت�سالت الروتينية بني الوكالت، واحلفاظ على اأنظمة اإدارة املعلومات، 

والإعداد للجتماعات وتي�سريها واإعداد املواد.

دور اأجهزة ال�سرطة
على  يركز  املجتمعي  الأمن  منوذج حلفظ  مع  متامًا  الإجرام  معاودة  ومنع  املجرمني  اإدماج  اإعادة  مبادرات  تتلءم 
دورًا  تلعب  اأن  لل�سرطة  وميكن  املحليني.  امل�سلحة  واأ�سحاب  الأخرى  الوكالت  مع  التعاون  خلل  من  امل�ساكل  حل 
ا، اإن مل يكن قياديًّا، يف مبادرات اإعادة اإدماج املجرمني. ولكن من اأجل اأن ت�سطلع ال�سرطة بهذا الدور يلزم اأن  مهمًّ
ع فهمها التقليدي لإنفاذ القانون لي�سمل منع اجلرمية وحل امل�ساكل واإ�سراك املجتمع املحلي واإقامة ال�سراكات  تو�سِّ
خلل  من  جتنيه  اأن  املجرمني  اإدماج  اإعادة  دعم  يف  امل�ساركة  للجهات  ميكن  الذي  الكثري  وهناك  ال�سرتاتيجية. 
م�ساركة ال�سرطة. ذلك اأن اإ�سراك ال�سرطة ميكن اأن يكون من �ساأنه دعم مهام الإ�سراف على املجرمني وم�ساعدتهم 
يف املجتمع، وكذلك ت�سجيع امتثال املجرمني ل�سروط الإفراج اأو املراقبة. وكثريًا ما ت�سطلع ال�سرطة بدور يف اإنفاذ هذه 
 ال�سروط مبوجب القانون. ففي الوليات املتحدة الأمريكية، على �سبيل املثال، ت�سارك ال�سرطة يف مقاطعة كولومبيا 

كيفية ال�ستثمار يف اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع 17الف�سل الثالث
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"جولت امل�ساءلة"، حيث جُترى زيارات اإىل منازل املجرمني ال�سديدي اخلطورة بال�سرتاك مع م�سوؤول اإ�سراف  يف 
جمتمعي وموظف من اإدارة ال�سرطة.

�ملجرمني �إدم�ج  و�إع�دة  �ل�شرطة 

املفرج  ال�سجناء  بني  الإجرام  معاودة  من  احلد  يف  الرئي�سيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  اأحد  ب�سفتها  لل�سرطة،  ميكن 
يلي: ما  ت�ستجيب عن طريق  اأن  عنهم، 

الإ�سراف لتعزيز  امل�سروط  والإفراج  ال�سلوك  مراقبة  �سلطات  مع  �سراكة  العمل يف    •

ودعمه املحلي  املجتمع  بتوقعات  العائدين  ال�سجناء  تخطر  التي  الدورات  عقد  تي�سري    •

يواجهون  عنهم  املفرج  ال�سجناء  اأن  اإىل  ت�سري  التي  ال�سلوك،  حول  ال�ستخبارية  املعلومات  وتبادل  •   جمع 

كانوا  التي  الع�سابات  اأفراد  مع  وقتهم  يق�سون  املثال،  �سبيل  )على  املجتمع  يف  الندماج  اإعادة  يف  م�ساكل 
التجول( حظر  قيود  ينتهكون  اأو  اإليها،  ينتمون 

العودة ملبادرات  التعاوين  العمل  لتعزيز  جدد(  �سركاء  )واإ�سراك  القائمة  ال�سراكات  على  •   البناء 

املجتمعية واملوارد  باخلدمات  عنهم  املفرج  املجرمني  •   ربط 

ال�سابقة الأ�سرار  عن  الناجمة  احلواجز  على  للتغلب  ال�سكان  مع  •   التوا�سل 

 N. G. La Vigne and others, Prisoner Reentry and Community Policing: Strategies for Enhancing Public امل�سدر: 
.Safety (Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2006)
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بر�مج �إع�دة  ر�بع�ً- 
 �لت�أهيل يف �ل�شجون

تعقيد  اإىل  غالبًا  توؤدي  التي  وال�سخ�سية  والقت�سادية  الجتماعية  التحديات  من  طائفة  ال�سجناء  يواجه 
وجتاربهم  املجرمني  ظروف  عن  التحديات  هذه  بع�ض  وينتج  كبري.  ب�سكل  املجتمع  يف  اإدماجهم  اإعادة 
عنهم  املفرج  املجرمني  جتاه  املجتمع  وموقف  ال�سجن  عن  مبا�سر  ب�سكل  ناجتة  اأخرى  حتديات  وتكون   اخلا�سة. 

ومعاملته لهم.

عي�سهم  م�سدر  يفقدون  فرمبا  للمجرمني:  جانبية")29(  "اأ�سرار  عدة  يف  نف�سه  ال�سجن  يت�سبب  ما  وكثريًا 
خطري  مبر�ض  ي�سابون  ورمبا  ولأ�سرهم؛  لأنف�سهم  ال�سكن  على  احلفاظ  على  وقدرتهم  ال�سخ�سية  وممتلكاتهم 
ال�سجن ب�سبكاتهم الجتماعية ورمبا يفقدون علقات �سخ�سية مهمة؛ ورمبا يواجهون  اأثناء الحتجاز؛ ورمبا ي�سر 
اأن  املعروف  من  واأخريًا،  الف�سل.)30(  اإىل  موؤدية  ومواقف  عادات  يكت�سبون  اأو  العقلية  بال�سحة  متعلقة  �سعوبات 
اإعادة  جتعل  اأخرى  �سخ�سية  م�ساكل  ومواجهتهم  بال�سجن،  املجرمني  ارتباط  يف  ي�سهمان  ونظامه  ال�سجن  ظروف 
يت�ساءل  املتعددة،  التحديات  هذه  مواجهة  على  املجرمني  مل�ساعدة  فعالة  برامج  غياب  ويف  �سعوبة.  اأكرث  اإدماجهم 
تقييم  اإىل  ت�ستند  اأكرث فعالية عندما  ال�سجون  التاأهيل يف  اإعادة  اإدماجهم. وتكون برامج  اإعادة  النجاح يف  احتمال 
املجرم  دخول  بعد  ممكن  وقت  اأقرب  يف  التقييم  هذا  اإجراء  ويلزم  وو�سعه.)31(  للمجرم  كامل  وفردي  ت�سخي�سي 
اأن  للربامج  ميكن  الطريقة،  وبهذه  وفردية.  �ساملة  تدخل  خلطة  كاأ�سا�ض  اأمكن،  اإن  ُي�ستخدم،  واأن  ما،  موؤ�س�سة 
للإفراج  اإعدادهم  اأجل  من  املجرمون  يواجهها  التي  التحديات  من  وغريها  الدينامية  اخلطر  عوامل  على  تركز 
واأن  الثقافية  الفوارق  يراعي  نحو  على  الربامج  جميع  م  ت�سمَّ اأن  ويجب  املجتمع.  يف  بنجاح  اإدماجهم  واإعادة 
معينة  اأخرى  لفئات  اخلا�سة  الحتياجات  وكذلك  لل�سجينات،  اجلن�سانية  الحتياجات  القت�ساء،  ح�سب   تعالج، 

من ال�سجناء.

املجتمعية  الوكالت  مع  بالتعاون  مبا�سرة  املجرمني  عن  الإفراج  قبل  املتخ�س�سة  الربامج  تقدمي  وميكن 
الروابط  اإن�ساء  ال�سجون  مل�سوؤويل  وينبغي  ومتابعتهم.  للمجرمني  اللحقة  الرعاية  خدمات  توفري  على  القادرة 
املجتمعية  اخلدمات  مقدمي  من  وغريها  ال�سحية  الوكالت  مع  والتعاون  فعال  ب�سكل  وت�سهيلها   اللزمة 

ذوي ال�سلة.

.Borzycki and Makkai, “Prisoner reintegration”, post-release, p. 10)29(

.Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, p. 9 30(انظر(

 United States, Department of Justice, “Roadmap to reentry: reducing recidivism through reentry reforms at the)31(

.Federal Bureau of Prisons” (Washington, D.C., April 2016)
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�ألف- �ملع�يري و�لقو�عد �لدولية ذ�ت �ل�شلة
ب�سكل عام، يوؤثر م�ستوى امتثال نظام ال�سجون جلميع قواعد نيل�سون مانديل، مبا يف ذلك املبادئ الأ�سا�سية واملعايري 
مدى  يف  ال�سجون،  موظفي  وكفاءات  ال�سجون  اإدارة  وممار�سات  ال�سجناء  ومعاملة  ال�سجون  باأو�ساع  املتعلقة  الدنيا 
منع  يف  رمبا  اأو  �سراحهم  اإطلق  عند  بنجاح  املجتمع  يف  اإدماجهم  اإعادة  يف  ال�سجن  يف  املجرمني  جتربة  م�ساعدة 
ذلك النجاح. وعلوة على ذلك، فاإن قواعد نيل�سون مانديل تربط ب�سكل جوهري بني حتقيق الهدف النهائي لأي 
لإك�ساب  بن�ساط  ُت�ستخدم  التي  ال�سجن  الإجرام—وفرتة  معاودة  من  واحلد  املجتمع  حماية  وهو  �سجون—األ  نظام 
ال�سجناء القدرة على العي�ض بعد اإطلق �سراحهم يف ظلِّ القانون معتمدين على اأنف�سهم ولإك�سابهم الرغبة يف ذلك 

)القاعدتان 4 و91(.

92 �لق�عدة  1 من  و�لفقرة   91 �لق�عدة  نيل�شون م�نديال:  قو�عد 

 91 القاعدة 
بقدر  يكون،  اأن  ية يجب  بتدبري مماثل يحرمهم من احلرِّ اأو  بال�سجن  املحكوم عليهم  الغر�ض من معاملة 
على  معتمدين  القانون  ظلِّ  يف  �سراحهم  بعد اإطلق  العي�ض  يف  الرغبة  اإك�سابهم  العقوبة،  ة  مدَّ بذلك  ما ت�سمح 
وتنمية  لذواتهم  احرتامهم  ت�سجيع  اإىل  املعاملة  تهدف هذه  اأن  ويجب  الرغبة.  لتحقيق هذه  وتاأهيلهم  اأنف�سهم، 

لديهم. امل�سوؤولية  روح 

92 القاعدة 
التي  البلدان  يف  الدينية  الرعاية  �سيما  ول  املنا�سبة،  الو�سائل  جميع  ُت�ستخَدم  املقا�سد،  لهذه  1- حتقيقًا 
والتوجيه  الإفرادية،  الجتماعية  امل�ساعدة  واأ�ساليب  املهنيني،  والتدريب  والإر�ساد  والتعليم،  ذلك،  فيها  يت�سنى 
تاريخه  مراعاة  مع  �سجني،  لكلِّ  الفردية  للحتياجات  تبعًا  ال�سخ�سية،  وتنمية  البدنية  والريا�سة  املهني، 
بعد  وم�ستقبله  عقوبته،  ة  ومدَّ ال�سخ�سي،  ومزاجه  والذهنية،  البدنية  وملكاته  وقدراته  واجلنائي،  الجتماعي 

�سراحه. اإطلق 
...

ومتا�سيًا مع هذا املبداأ الأ�سا�سي، فاإن احلاجة اإىل تعزيز اإمكانات اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء قا�سم م�سرتك 
بني جميع القواعد وت�سكل الأ�سا�ض لأحكام اأ�سا�سية اأخرى، مبا يف ذلك تلك التي توؤكد على اأن معاملة ال�سجناء ينبغي 
ا  اأن ت�سهل اإقامة روابط وثيقة مع الوكالت املجتمعية اأو اأن تكون م�ستندة اإىل تلك الروابط، واأن تويل اهتمامًا خا�سًّ
ل�سون العلقات بني ال�سجناء واأ�سرهم اأو حت�سينها. وجتدر امللحظة بالقدر نف�سه يف هذا ال�سدد اأن قواعد نيل�سون 
مانديل ت�سجع على اإيداع ال�سجناء بالقرب من منازلهم اأو اأماكن اإعادة التاأهيل الجتماعي اخلا�سة بهم. )ُتتناول 
املعايري والقواعد الدولية املطبقة على فئات حمددة من برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون يف الف�سل الرابع، الفرع 

جيم، اأدناه؛ وُتتناول املعايري والقواعد الدولية ذات ال�سلة بالفئات اخلا�سة من املجرمني يف الف�سل ال�سابع اأدناه.(



الف�سل الرابع

59 و88 و106 و107 �لقو�عد  قو�عد نيل�شون م�نديال: 

59 القاعدة 
اجتماعيًّا. تاأهيلهم  اإعادة  اأماكن  اأو  منازلهم  من  قريبة  �سجون  على  امل�ستطاع،  قدر  ال�سجناء،  ع  يوزَّ

...

88 القاعدة 
كونهم  ا�ستمرار  على  بل  املجتمع،  من  اإق�سائهم  على  الرتكيز  يكون  اأن  ال�سجناء،  معاملة  يف  ينبغي،  ل   -1
اأداء  على  ال�سجن  موظفي  مل�ساعدة  املحلي  املجتمع  بهيئات  امل�ستطاع،  بقدر  ال�ستعانة،  ينبغي  ولهذا  منه.  جزءًا 

لل�سجناء. الجتماعي  التاأهيل  اإعادة  مهمة 
احلفاظ  مهمة  بهم  وتناط  �سجن  كل  مع  يتعاونون  اجتماعيون  م�ساعدون  هناك  يكون  اأن  ينبغي   -2
بالفائدة،  عليه  تعود  التي  الجتماعية  وباملنظمات  باأ�سرته  امل�ستح�سنة  ال�سجني  علقات  كل  ا�ستمرار  على 
طبيعة  ومع  القانون  مع  املتَّفقة  احلدود  اأق�سى  اإىل  تكفل،  تدابري  اتِّخاذ  ينبغي  كما  العلقات.  تلك  وحت�سني 
من  ذلك  وغري  الجتماعي  بال�سمان  وبتمتُّعه  املدنية  مب�ساحله  تتَّ�سل  حقوق  من  ما لل�سجني  حماية  العقوبة، 

املزايا الجتماعية.
...

106 القاعدة 
يف  ذلك  ما يكون  بقدر  وحت�سينها،  باأ�سرته  ال�سجني  علقات  ا�ستمرار  على  للحفاظ  خا�سة  عناية  ُتبذل 

الطرفني. كل  �سالح 

107 القاعدة 
ع  وُي�سجَّ �سراحه،  اإطلق  بعد  ال�سجني  م�ستقبل  ال�سجن،  عقوبة  تنفيذ  بداية  منذ  العتبار،  يف  يو�سع 
وُي�ساَعد على اأن ي�سون اأو ُيقيم من العلقات بالأ�سخا�ض اأو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ساأنه اأن ي�ساعده 

وجه. اأف�سل  على  اأ�سرته  م�سالح  ويخدم  تاأهيله  اإعادة  على 

�نظر م�نديال،  نيل�شون  لقو�عد  �لمتث�ل  تقييم  كيفية  ب�ش�أن  عملية  توجيه�ت  على  لالطالع 

الذي   ،)2017( الداخلية  التفتي�ض  لآليات  مرجعية  قائمة  مانديل:  نيل�سون  لقواعد  المتثال  مدى   تقييم 
املكتب ن�سره 

ب�ء- تقييم�ت �ملجرمني
د قواعد نيل�سون مانديل على اأنه من اأجل توفري تدخلت وخدمات جمدية وم�سممة خ�سي�سًا لل�سجناء، ومن  ت�سدِّ
اأجل مراعاة التنوع الكبري للمخاطر والحتياجات بني نزلء ال�سجون، حتتاج اإدارات ال�سجون اإىل ت�سنيف ال�سجناء يف 
اأقرب وقت ممكن عند دخولهم ومن ثم اإعداد خطط فردية لأحكامهم تتنا�سب مع خلفياتهم و�سخ�سياتهم املختلفة. 
وعادًة ما يطرح املجرمون جمموعة وا�سعة من املخاطر والحتياجات يجب معاجلتها بالكامل ملنع معاودة الإجرام. 
ومع ذلك، فاإن النجاح يف حتديد املخاطر والحتياجات بني املجرمني وا�ستهدافها والت�سدي لها يعتمد على نظام 

تقييم فعال لتحديد تلك الحتياجات وقيا�ض التغري يف مدى وجودها. 

21برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون
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وميكن اإجراء عمليات التقييم عند دخول املجرم ال�سجن وعلى فرتات منتظمة بعد ذلك، وكذلك يف مراحل خمتلفة 
من عملية العدالة اجلنائية واإعادة التاأهيل. وعلى وجه التحديد، ميكن اإجراء التقييم: )اأ( وقت �سدور احلكم؛ اأو 
)ب( عند النظر يف التحويل من الإجراءات اجلنائية الر�سمية؛ اأو )ج( كلما طراأت تغيريات كبرية يف حياة املجرمني؛ 
اأو )د( عند النظر يف الإفراج املبكر عن املجرم؛ اأو )ه ( يف بداية فرتة الإ�سراف اأو عند النظر يف تغيري يف طبيعة 
اإطلع  ويجب  دوريًّا.  واأهميتها  دقتها  ُت�ستعر�ض  واأن  م�ستمرة  التقييم  عملية  تكون  اأن  وينبغي  م�ستواه.  اأو  الإ�سراف 
ينظر يف عوامل  اأن  للتقييم  وينبغي  بن�ساط.)32(  فيها  امل�ساركة  قادرين على  يكونوا  واأن  العملية  املجرمني على هذه 
الأ�سا�سية  املهارات  تقييم  اأي�سًا  املهم  ومن  ال�سمود(.)33(  القدرة على  )اأو عوامل  الوقائية  العوامل  وكذلك  اخلطر 
للمجرم وتعليمه للتخطيط للتدخلت امل�ستقبلية، مع مراعاة اأن نق�ض املهارات الأ�سا�سية ل يرتبط بال�سرورة مبعاودة 
التكيف معها،  اأو �سعف  ارتباطها بالإجرام، وهي: �سوء جتربة املدر�سة  ُيعرف  اأخرى  الإجرام ولكن يرتبط بعوامل 
جتاه  واملواقف  الذات  مبفهوم  املرتبطة  الإدراكية  اأو  النف�سية  العوامل  وخمتلف  الجتماعي،  والإق�ساء  والبطالة، 

الإجرام.)34(

1- تقييم خطر مع�ودة �لإجر�م لدى �ملجرم 

املجرم  لدى  الإجرام  معاودة  احتمال  على  تاأثري  لها  يكون  قد  التي  الرئي�سية  العوامل  لتقييم  خمتلفة  اأدوات  توجد 
معاودة  )اأو خطر(  احتمال  تزيد من  �سابقة  عوامل  اأنها  على  عوامل اخلطر هذه  ف  وُتعرَّ ابتعاده عن اجلرمية.  اأو 
درا�سة  نت  مكَّ املثال،  �سبيل  فعلى  املحلي.  واملجتمع  ال�سحية  على  املجرم  ميثله  قد  الذي  املحتمل  واخلطر  الإجرام 
لعوامل اخلطر املرتبطة مبعاودة الإجرام الباحثني يف هولندا من تقدمي امللمح اجلنائية للجانحني ال�سباب. وحتدد 
هذه امللمح عددًا من العوامل امل�سنفة �سمن الفئات ال�سبع التالية: )اأ( البيئة الأ�سرية؛ )ب( عوامل اخلطر املرتبطة 
باجلرمية وتعاطي مواد الإدمان؛ )ج( تاريخ ال�سلوك الإجرامي؛ )د( العوامل النف�سية الإدراكية؛ )ه ( ال�سطرابات 
عند  املوؤ�س�سات،  اإحدى  يف  ال�سجن  اأثناء  ال�سلوك  )ز(  ال�سخ�سية؛  والعلقات  الجتماعي  ال�سلوك  )و(   النف�سية؛ 

القت�ساء.)35(

2- �إط�ر �خلطر و�لحتي�ج�ت و�ل�شتج�بة
الإجرامي.)36(  ال�سلوك  التورط يف  احتمال  بتزايد  يرتبط  الفرد  تراكم عوامل اخلطر يف حياة  اأن  اإىل  الأدلة  ت�سري 
وقد اأجُنزت درا�سات عديدة ملحاولة حتديد اإطار جتريب ي قادر على دعم القرارات املتعلقة مبعاملة املجرمني واإعادة 
اإدماجهم بنجاح يف املجتمع. ومن هذه الأطر اإطار اخلطر والحتياجات وال�ستجابة،)37( الذي قام يف البداية على 
اأ�سا�ض اأبحاث لتحديد عوامل اخلطر املرتبطة مبعاودة الإجرام )انظر ال�سكل الثالث(. وعوامل اخلطر هذه لي�ست 

1، التي اعتمدتها جلنة   )2010( CM/Rec اأوروبا للإفراج حتت املراقبة )التو�سية  )32(انظر القاعدتني 69 و70 من قواعد جمل�ض 

20 كانون الثاين/يناير 2010(. اأوروبا يف  وزراء جمل�ض 
 F. Lösel and D. Bender, “Protective factors and resilience”, in Early Prevention of Adult Antisocial Behaviour, D.)33(

.P. Farrington and J. W. Coid, eds. (Cambridge, Cambridge University Press, 2003), pp. 130–204

.Harper and Chitty, The Impact of Corrections on Re-offending)34(

 E. Mulder and others, “Risk factors for overall recidivism in serious juvenile offenders”, International Journal of)35(

.Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 55, No. 1 (2011), pp. 118–135

 D.P. Farrington, “Childhood risk factors and risk-focused prevention”, in The Oxford Handbook of Criminology,)36(

.4th ed., M. Maguire، R. Morgan and R. Reiner, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2007), pp. 602–640

 D. A. Andrews and J. Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 5th ed. (Albany, New )37(انظر، على �سبيل املثال، 

.York, Lexis Nexis/Anderson Publishing, 2010)
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�سببية بال�سرورة ولكنها تتعلق مب�سائل )اأو "احتياجات مولِّدة للجرمية"( يجب مواجهتها بالعلج ملنع معاودة الإجرام، 
مبا يف ذلك خمتلف اأ�ساليب التدخل الإدراكي ال�سلوكي. ومع ذلك، وبالنظر اإىل اأن فعالية هذا العلج من املحتمل 
اأن تتاأثر بكيفية تقدميه و�سياقه )العنا�سر العلجية، والرتكيز على العمليات الإدراكية، ومدى ملءمتها للمجرمني 
اأنف�سهم وخ�سائ�سهم وحالتهم، فقد اأ�سبح الإطار  املنفردين، والإ�سراف املنظم( بقدر ما تتاأثر بدوافع املجرمني 

النموذجي ي�سمل ُبعدًا ثالثًا، وهو ال�ستجابة.

�ل�شكل �لث�لث- �إط�ر �خلطر و�لحتي�ج�ت و�ل�شتج�بة

ويبني ال�سكل الرابع العوامل العامة املت�سلة مبعاودة الإجرام وما يرتبط بها من احتياجات مولِّدة للجرمية. وميكن 
ويبقى  املحلي.  املجتمع  اأو يف  املوؤ�س�سات  اإما يف  الحتياجات  التعامل مع هذه  املجرمني على  مل�ساعدة  العلج  تقدمي 
تدخلت حمددة  اإىل  الإطار  اإليه  ي�ستند  الذي  املجرد  النموذج  ترجمة  �سعوبة  متمثًل يف  بطبيعة احلال،  التحدي، 

مكيَّفة ح�سب جمموعات خمتلفة من املجرمني. 

 �خلطر: مواءمة �سدة التدخلت 
 مع خطر معاودة الإجرام 
)"من ينبغي ا�ستهدافه"(

�خلطر

�لحتي�ج�ت: ا�ستهداف التدخلت للحتياجات 
الإجرامية )اأي عوامل اخلطر الدينامية( لل�سجني 

)"ما ينبغي ا�ستهدافه"(
�لحتي�ج�ت

 �ل�شتج�بة: مواءمة طريقة التدخلت 
 مع خ�سائ�ض ال�سجني الفردية 

)"كيفية التنفيذ"(
�ل�شتج�بة
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�ل�شكل �لر�بع- �لعو�مل �ملرتبطة مبع�ودة �لإجر�م و�لحتي�ج�ت �ملولِّدة للجرمية

تاريخ ال�سلوك 
املعادي 
للمجتمع

ال�سخ�سية 
املعادية 
للمجتمع

املعارف 
املعادية 
للمجتمع

املواقف 
املعادية 
للمجتمع

تعاطي مواد 
الإدمان

امل�سائل 
الأ�سرية

املدر�سة/
العمل

الأن�سطة 
الرتفيهية 

الجتماعية
املوؤ�سرات

امل�ساركة املبكرة 
واملتوا�سلة يف 

الأعمال املعادية 
للمجتمع يف 

�سياقات متنوعة

املوؤ�سرات

الندفاع، 
حب املغامرة، 

البحث 
عن املتعة، 
العدوانية، 
الع�سبية، 

الكذب

املوؤ�سرات

امل�ساركة 
املبكرة 

واملتوا�سلة 
يف الأعمال 

املعادية 
للمجتمع 

يف �سياقات 
متنوعة

املوؤ�سرات

القيم 
واملعتقدات 

والرت�سيد

املوؤ�سرات

تعاطي 
رات  املخدِّ

واإدمانها

املوؤ�سرات

العلقات 
اخللفية مع 
الأ�سرة و/اأو 

الزوج)ة(

املوؤ�سرات

�سعف الرتباط 
والأداء 

املدر�سيني؛ 
البطالة؛

العجز عن 
تنفيذ مهام 

العمل

املوؤ�سرات

�سعف 
الرتباط 

بالأن�سطة 
املجتمعية 

واملت�ساحلة 
مع املجتمع

الحتياجات

اعتماد �سلوك 
بديل غري 

اإجرامي يف 
املواقف اخلطرة

الحتياجات

اكت�ساب 
مهارات حل 

امل�ساكل، 
ومهارات اإدارة 

العواطف 
والتكيف

الحتياجات

احلد من 
املعارف 
املعادية 

للمجتمع 
والتفكري 

اخلطر، وبناء 
بدائل للتفكري 

اخلطر

الحتياجات

التقليل من 
الرتباط 

باملجرمني 
وتعزيز 

الرتباطات مع 
الآخرين

الحتياجات

احلد من 
تعاطي مواد 

الإدمان 
ومعاجلته

الحتياجات

تطوير علقات 
اإيجابية وتعلم 

التعامل مع 
ال�سراع

الحتياجات

تعزيز الأداء 
والر�سا يف 

العمل/املدر�سة

الحتياجات

مكافاأة 
الأن�سطة 

املت�ساحلة 
مع املجتمع 
والعلقات 

املوؤاتية 
للمجتمع 
والقبول 

الجتماعي

3- منوذج "�حلي�ة �جليدة" 
ي�ستند منوذج "احلياة اجليدة" اإىل افرتا�ض اأن النا�ض ي�سعون حتمًا اإىل بلوغ اأهداف معينة اأو اأغرا�ض ب�سرية اأ�سا�سية، 
اإقامة  مثل  الثانوية،  الأغرا�ض  اأما  ال�سعادة.  اأو  الجتماعي  العرتاف  اأو  ال�سداقة  اأو  اأو ال�ستقللية  املعرفة  مثل 
الأ�سا�سية. ومن  الأغرا�ض  توفر و�سائل احل�سول على  التعليم، فهي  اأو احل�سول على  بالعمل  اأو اللتحاق  العلقات 
هذا املنظور، ينبغي األ تقت�سر التدخلت على اإدارة خطر معاودة الإجرام اأو احلد منه، بل اأن ت�ساعد الأفراد اأي�سًا 
اأهداف املجرمني  اإىل  التقييم  اأ�ساليب  انتباه  النموذج  ه  ويوجِّ بالغري.  الإ�سرار  الرئي�سية دون  الأهداف  على حتقيق 

ودوافعهم واإحباطاتهم امل�سروعة. 

فئ�ت �لرب�مج جيم- 
ي�سنِّف هذا الفرع خمتلف اأنواع برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون �سمن �ست فئات عامة )انظر ال�سكل اخلام�ض(، 
مبا ل ي�سمل برامج التح�سري للعودة اأو برامج ما قبل الإفراج التي تناَق�ض ب�سكل منف�سل. وهذه الفئات هي الرعاية 
ملعاجلة  وبرامج  الإدمان؛  مواد  تعاطي  من  والعلج  النف�سي؛  والدعم  العقلية  ال�سحية  والرعاية  البدنية؛  ال�سحية 

ال�سلوك واملواقف )مبا يف ذلك العلج الإدراكي ال�سلوكي(؛ والتعليم والتدريب املهني؛ واخلربة يف العمل.
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�ل�شكل �خل�م�ص- �أنو�ع �لرب�مج د�خل �ل�شجن

الكاملة من  املجموعة  لتوفري  اللزمة  والو�سائل  املوارد  ال�سجون  اإدارات  لدى  تتوفر  ما  نادرًا  العملية،  املمار�سة  ويف 
الربامج املذكورة اأعله جلميع ال�سجناء الذين يحتاجون اإليها، وللقيام بذلك عندما يحتاج ال�سجناء اإليها. وعادًة ما 

يكون على ال�سجناء النتظار، ل�سنوات اأحيانًا، قبل التمكن من الو�سول اإىل اأحد الربامج. 

1- �لرع�ية �ل�شحية �لبدنية و�لعقلية
ياأتي الأ�سخا�ض الذين يدخلون ال�سجون يف الغالب من فئات املجتمع الفقرية واملحرومة اجتماعيًّا واقت�ساديًّا. وقبل 
ال�سجن، قد ل يكون كثري منهم على ات�سال باخلدمات ال�سحية ل�سنوات عديدة، اأو على الإطلق، يف حني يعي�سون 
اأمناط حياة خطرية على �سحتهم. ولهذه الأ�سباب، غالبًا ما تكون �سحة ال�سجناء البدنية والعقلية اأ�سعف منها لدى 
رات  عامة ال�سكان. وتكرث معاناة ال�سجناء من م�ساكل �سحية من قبيل الإ�سابة بالأمرا�ض العقلية والرتهان للمخدِّ
وم�ساكل الأ�سنان والأمرا�ض اجللدية والأمرا�ض املعدية. ويف الوقت نف�سه، قد يكون بع�ض املجرمني خا�سعني بالفعل 
للعلج من مر�ض ما يف املجتمع املحلي اأو يف ال�سجن بحيث يكون ا�ستمرار تلقيهم العلج عند دخولهم ال�سجن اأو عند 

الإفراج عنهم اأمرًا اأ�سا�سيًّا ل�سحة املجرم ولل�سحة يف ال�سجون وال�سحة العامة.

1 2؛ و32، �لفقرة  24؛ و25؛ و27، �لفقرة  قو�عد نيل�شون م�نديال: �لقو�عد 

24 القاعدة 
ال�سجناء على نف�ض م�ستوى  اأن يح�سل  لل�سجناء. وينبغي  تتوىلَّ الدولة م�سوؤولية توفري الرعاية ال�سحية   -1
اأن يكون لهم احلقُّ يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية ال�سرورية  الرعاية ال�سحية املتاح يف املجتمع، وينبغي 

القانوين. و�سعهم  اأ�سا�ض  على  متييز  ودون  انًا  جمَّ

وبطريقة  العمومية  لل�سحة  العامة  بالإدارة  وثيقة  ال�سحية من خلل علقة  م اخلدمات  ُتنظَّ اأن  ينبغي   -2
والأمرا�ض  ل  وال�سُّ الب�سرية  املناعة  فيما يخ�ضُّ فريو�ض نق�ض  والرعاية، مبا يف ذلك  العلج  ا�ستمرارية  ت�سَمن 

رات. للمخدِّ الرتهان  وكذلك  الأخرى،  املُعدية 

�لرع�ية �ل�شحية �لبدنية

�لرع�ية �ل�شحية �لعقلية و�لدعم �لنف�شي

�لعالج من تع�طي مو�د �لإدم�ن

مع�جلة �ل�شلوك و�ملو�قف

�لتعليم و�لتدريب �ملهني

�خلربة �لعملية
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25 القاعدة 
والعقلية  البدنية  ال�سحة  بتقييم  مكلَّفة  ال�سحية  الرعاية  خلدمات  دائرة  �سجن  كلِّ  يف  يكون  اأن  1- يجب 
رعاية  اإىل  احتياجات  لديهم  الذين  لل�سجناء  خا�ض  اهتمام  اإيلء  مع  وحت�سينها،  وحمايتها  وتعزيزها  لل�سجناء 

تاأهيلهم. اإعادة  تعوق  �سحية  م�ساكل  من  يعانون  اأو  خا�سة  �سحية 
الأفراد  من  كافيًا  عددًا  ي�سمُّ  �سات  التخ�سُّ د  متعدِّ فريق  من  ال�سحية  الرعاية  خدمات  دائرة  2- تتاألَّف 
والطــب  النفــ�ض  علم  فــي  خبــرة  من  يكفي  ما  وت�سمُّ  تامة،  اإكلينيكية  با�ستقللية  يعملون  الذين  لني  املوؤهَّ

ل. موؤهَّ اأ�سنان  طبيب  خدمات  �سجني  لكلِّ  ُتتاح  اأن  ويجــب  النف�ســي. 
...

27 القاعدة 
...

ملوظفي  يجوز  ول  اإكلينيكية،  قرارات  اتخاذ  امل�سوؤولني  ال�سحية  الرعاية  لخت�سا�سيي  اإلَّ  يجوز  ل   -2
جتاهلها. ول  القرارات  تلك  اإلغاء  ال�سجون 

...
32 القاعدة 

املبادئ  نفــ�ض  وال�سجنــاء  ال�سحية،  الرعاية  اخت�سا�سيي  من  غريه  اأو  الطبيب،  بني  العلقَة  حتُكم   -1
يلي: ما  وخ�سو�سًا  املجتمع،  يف  املر�سى  على  تنطبق  التي  واملهنيــة  الأخلقيــة 

اأ�س�ض  على  ومعاجلتها  الأمرا�ض  من  ووقايتهم  لل�سجناء  والعقلية  البدنية  ال�سحة  حماية  )اأ( واجب   
فقط؛ اإكلينيكية  ية  طبِّ

يخ�ض  فيما  امل�ستنرية  واملوافقة  ب�سحتهم  يتعلق  فيما  الذاتية  ال�سجناء  با�سـتقللية  )ب(  التقيُّد   
واملري�ض؛ الطبيب  بني  العلقة 

د باإحلاق ال�سرر  ية، ما مل يوؤدِّ ذلك اإىل خطر حقيقي وو�سيك يهدِّ ية املعلومات الطبِّ )ج(   احرتام �سرِّ  
بغريه؛ اأو  باملري�ض 

غريه  اأو  تعذيبًا  ل  ت�سكِّ قد  اأفعال  يف  فاعل،  غري  اأو  فاعل  ب�سكل  �سواء  للم�ساركة،  املطلق  احلظر  )د(     
التي  العلمية  اأو  ية  الطبِّ التجارب  املهينة، مبا يف ذلك  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  من �سروب 

اأع�سائهم. نزع  اأو  ال�سجناء  اأن�سجة من ج�سم  اأو  اإزالة خليا  مثل  ال�سجني،  ب�سحة  ت�سرُّ  قد 
...

ول ي�سهم �سمان تلبية احتياجات ال�سجناء ال�سحية يف اإعادة اإدماج ال�سجناء بنجاح يف املجتمع فح�سب، اإذ اإنه ياأخذ 
والزائرين ومقدمي  ال�سجون  ال�سجناء وموظفي  املحلي من خلل  واملجتمع  ال�سجون  النتقال بني  اأي�سًا  العتبار  يف 
اخلدمات. وملنع انت�سار الأمرا�ض املعدية التي تتف�سى يف ال�سجون اإىل املجتمع املحلي، ينبغي تنظيم خدمة الرعاية 
ال�سحية يف ال�سجون يف اإطار علقة وثيقة مع خدمات الرعاية ال�سحية العامة. وعلوة على ذلك، ينبغي األ تقت�سر 
اخلدمات ال�سحية على الرعاية العلجية، بل ينبغي اأن ت�سمل اأي�سًا الوقاية، وتعزيز ال�سحة، وال�سحة الإجنابية، 

و�سحة الأم والطفل، والرعاية ال�سحية الت�سكينية.
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ال�سل والتهاب الكبد وفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية )اأ( 
ميثل ال�سل، اإىل جانب الأيدز، اأحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة يف ال�سجون. والإ�سابة بهذين املر�سني، على غرار التهاب 
الكبد من النوعني B وC، ميكن الوقاية منها. كما اأن التهاب الكبد من النوع C وال�سل مر�سان قابلن للعلج. لكن 
  Cو B يف الواقع، كثريًا ما تكون معدلت الإ�سابة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية وال�سل والتهاب الكبد من النوعني 
اأعلى بكثري يف �سفوف ال�سجناء منها بني عامة ال�سكان. )للطلع على مزيد من الإر�سادات ب�ساأن املجرمني امل�سابني 

بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، انظر الف�سل ال�سابع، الفرع جيم، اأدناه.( 

�ملن�عة  نق�ص  لفريو�ص  �لت�شدي  �إىل  �لر�مية  �لتد�بري  ب�ش�أن  تف�شيلية  �إر�ش�د�ت  على  لالطالع 
�نظر �ل�شجون،  يف  و�لأيدز  �لب�شرية 

 HIV and AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policymakers, Programme Managers, Prison Officers and

العاملية  ال�سحة  ومنظمة  املكتب  بني  بال�سرتاك  ُن�سر  الذي   ،Health Care Providers in Prison Settings (2008)

وفريو�سه الأيدز  ب�ساأن  امل�سرتك  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

�سحة الفم )ب( 
يدخل العديد من ال�سجناء ال�سجَن ب�سحة فم متدنية. وقد ُيعزى ذلك اإىل حمدودية �سبل الو�سول اإىل اأطباء الأ�سنان، 
رات على اللثة والأ�سنان. فمن املرجح اأن يبلِّغ متعاطو  اأو حمدودية املعرفة ب�سحة الفم، اأو اآثار الكحول والتبغ واملخدِّ
ي�سبحون  ولذا  الأفيونيات،  على  ح�سولهم  قل  اإذا  الأ�سنان  يف  �سديدة  اآلم  عن  املثال،  �سبيل  على  الأفيونية،  املواد 
بحاجة اإىل رعاية اأ�سنان عاجلة يف كثري من الأحيان بعد دخول ال�سجن. ولفقدان الأ�سنان وقلة النظافة ال�سحية، 
للَبَخر  التعر�ض  واإمكانية  الطعام  تناول  والقدرة على  الكلم  القدرة على  تاأثري على  اآثارهما اجلمالية،  اإىل  اإ�سافًة 
الفموي )الرائحة الكريهة(، ولذا فهما من الأمور املهمة من اأجل اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع. ولذلك، ينبغي 
اأن تكون خدمات طب الأ�سنان التي تقدمها اأفرقة موؤهلة يف �سحة الأ�سنان متاحة يف جميع ال�سجون. وينبغي معاجلة 

احلالت الطارئة وامل�ساكل املزمنة وتوفري معلومات عن �سحة الفم جلميع ال�سجناء.

الرعاية ال�سحية العقلية والدعم النف�سي )ج( 
اإن لل�سجن يف حد ذاته تاأثريًا �سلبيًّا على ال�سحة العقلية لل�سخ�ض. وعادًة ما يكون انت�سار ال�سطرابات العقلية اأو�سع 
�ض حالتهن باأنهن م�سابات  بني ال�سجناء منه بني عامة ال�سكان. ويبدو اأن ال�سجينات اأكرث عر�سة عمومًا لأن ت�سخَّ
اإجرامي  تاريخ  عقلية  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  لل�سجناء  يكون  ما  وغالبًا  الذكور.  ال�سجناء  من  عقلي  مبر�ض 
رات. ويف الوقت نف�سه، غالبًا ما يكون لل�سجن تاأثري �سار ب�سكل خا�ض  اأطول، وهم اأكرث عر�سة مل�ساكل تعاطي املخدِّ
على الأ�سخا�ض امل�سابني باأمرا�ض عقلية. وينبغي توفري رعاية ال�سحة العقلية وفقًا ملبداأ اأقل البيئات تقييدًا، وحيثما 
بذلك  ات�سال  نقطة  اأقرب  يف  اجلنائية  العدالة  نظام  من  العقلية  الأمرا�ض  اأو  الإعاقة  ذوي  الأفراد  حتويل  اأمكن، 
يعانون من  الذين  الأ�سخا�ض  �سجن  وحده  العامة  النف�سية  ال�سحة  وجود خدمات  يربر عدم  اأن  ينبغي  ول  النظام. 
ا�سطرابات ال�سحة العقلية. )للطلع على مزيد من الإر�سادات ب�ساأن املجرمني امل�سابني باإعاقات ذهنية، انظر 

الف�سل ال�سابع، الفرع جيم، اأدناه.(

رات  علج ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ )د( 
على  هم  الذين  الأ�سخا�ض  �سيما  ول  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  النا�سئة  ال�سطرابات  ذوي  للأ�سخا�ض  ا  جدًّ املهم  من 
رات. وتعاين ن�سبة كبرية من ال�سجناء  احتكاك بالقانون، اأن يح�سلوا على علج قائم على الأدلة من الرتهان للمخدِّ
ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  املجرمون  ويتطلب  رات.  املخدِّ تعاطي  عن  نا�سئة  ا�سطرابات  من  البلدان  معظم  يف 
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من  التام  ال�سفاء  وي�ستغرق  متكامًل.  علج  نهج  العقلية،  ال�سحة  ا�سطرابات  اإىل  اإ�سافًة  رات،  املخدِّ تعاطي 
رات وقتًا طويًل، ويتطلب علجًا فعاًل تتبعه اإدارة فعالة للم�سكلة مع مرور الوقت. ويكت�سي ا�ستمرار  الرتهان للمخدِّ
ويتلقون  رات  املخدِّ تعاطي  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  املجرمني  يخ�ض  فيما  بالغة  اأهمية  الإفراج  بعد  الرعاية 
اإعادة  اأمرًا �سروريًّا ل�سمان جناح  رات  للمخدِّ الرتهان  املنا�سب من  العلج  وُيعترب احل�سول على  الدوائي.  العلج 
رات. )للطلع على مزيد  الإدماج الجتماعي للمجرمني الذين يعانون من ال�سطرابات الناجمة عن تعاطي املخدِّ
ال�سابع،  الف�سل  انظر  رات،  املخدِّ تعاطي  عن  الناجمة  بال�سطرابات  امل�سابني  املجرمني  ب�ساأن  الإر�سادات   من 

الفرع جيم، اأدناه.(

2- �لرب�مج �له�دفة �إىل تغيري �ل�شلوك و�ملو�قف 
اأ�سكال خمتلفة من الربامج على تغيري مواقف املجرمني و�سلوكهم من خلل حتفيزهم على تغيري عملياتهم  تركز 
الإدراكية اأو خماطبة عواطفهم من خلل توفري القدوة احل�سنة لهم. وعادة ما تتمثل اأهداف هذه الربامج يف الكف 

عن اجلرمية والتكييف الجتماعي امل�سبق. ويرد و�سف لبع�ض الأمثلة اأدناه. 

)اأ( برامج العلج الإدراكي ال�سلوكي 
الإ�سارات  تف�سري  و�سوء  الذاتي،  التربير  على  القائم  )التفكري  امل�سوه  الإدراك  املجرمني  لدى  املتكررة  ال�سمات  من 
ذلك(.  اإىل  وما  وال�ستحقاق،  الهيمنة  واأمناط  الأخلقي،  التفكري  وق�سور  الآخرين،  اإىل  اللوم  ونقل  الجتماعية، 
وميكن للعلج الإدراكي ال�سلوكي اأن يعالج اأوجه الق�سور الإدراكية هذه من خلل تعليم املجرمني كيفية فهم عملية 
التفكري واخليارات املرتبطة ب�سلوكهم الإجرامي. وميكن للمجرمني اأن يتعلموا ت�سحيح تفكريهم باأنف�سهم وحتديد 
وت�سحيح اأمناط التفكري التي تت�سم بالتحيز اأو اخلطورة اأو الق�سور. وغالبًا ما تت�سمن هذه التدخلت التدريب على 
املهارات الإدراكية، واإدارة الغ�سب )ملعاجلة اأمناط الأفكار التلقائية التي توؤدي اإىل ردود فعل عنيفة(، وغريهما من 
الأ�ساليب املتعلقة بتنمية املهارات الجتماعية والن�سج بني الأ�سخا�ض، والتنمية الأخلقية ومنع النتكا�ض. وميكن اأن 

يكون لهذا النوع من التدخلت تاأثري كبري على احلد من معاودة الإجرام.)38(

ويرى بع�ض املهنيني اأن اأكرث اأنواع العلج فعالية بالن�سبة للمجرمني ت�ستند اإىل ُنُهج التعلم الإدراكي ال�سلوكي والتعلم 
الجتماعي، ول �سيما عندما تاأخذ يف العتبار اخل�سائ�ض ال�سخ�سية للمجرم من قبيل احل�سا�سية بني الأ�سخا�ض 
والقلق بني الأ�سخا�ض والذكاء اللفظي.)39( ومن الوا�سح اأن العلج الإدراكي ال�سلوكي هو من بني العلجات التاأهيلية 
الواعدة فيما يخ�ض املجرمني. وباملقارنة بُنُهج العلج الأخرى، يحتل العلج الإدراكي ال�سلوكي عمومًا مرتبة متقدمة 
من حيث الآثار الإيجابية على معاودة الإجرام. وي�ستند العلج الإدراكي ال�سلوكي اإىل اأ�سا�ض نظري حُمكم ي�ستهدف 
"التفكري الإجرامي" كعامل م�ساهم يف ال�سلوك املنحرف، وميكن تكييفه ليلئم جمموعة متنوعة من  ب�سكل وا�سح 
اإما  اأي�سًا يف املجتمع املحلي،  م بنجاح  ُيقدَّ اأن  املجرمني. وعلى غرار معظم الربامج الأخرى داخل ال�سجون، ميكن 

كجزء من جمموعة �ساملة من اخلدمات اأو كتدخل قائم بذاته.)40(

وُت�ستخدم اإدارة الغ�سب مل�ساعدة املجرمني، ل �سيما العنيفني منهم، يف ال�سيطرة على ا�ستجاباتهم الغا�سبة. وغالبًا 
تتكون من  التي  اإىل تلك الربامج،  ال�سيطرة عليه  الذين يرتكبون جرائم ب�سبب غ�سب ل ميكنهم  الأفراد  ما يحال 
يثريه،  ما  فهم  وكيفية  غ�سبهم،  اأعرا�ض  على  التعرف  كيفية  الأ�سخا�ض  لتعليم  مة  م�سمَّ حمددة  ودرو�ض  تدخلت 

 M. W. Lipsey, N. A. Landenberger and S. J. Wilson, “Effects of cognitive-behavioral programs for criminal)38(

.offenders”, Campbell Systematic Reviews, vol. 3, No. 6 (2007)

 D. A. Andrews, J. Bonta and R. D. Hoge, “Classification for effective rehabilitation: املثال،  �سبيل  على  )39(انظر، 

.rediscovering psychology”, Criminal Justice and Behavior, vol. 17, No. 1 (1990), pp. 19–52

.Lipsey, Landenberger and Wilson, “Effects of cognitive-behavioral programs for criminal offenders”)40(
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وكيفية ال�سيطرة عليه، وكيفية التحكم يف عواطفهم على نحو اأف�سل، وكيفية اإقامة علقات اإيجابية، وكيفية التعبري 
عن اأنف�سهم ب�سكل يت�سم باجلزم ولكن يخلو من الغ�سب، وكيفية التعامل مع الأ�سخا�ض الذين ي�سعب التفاهم معهم 

ومع املواقف ال�سعبة. 

فعلى �سبيل املثال، ت�ستخدم الدائرة الوطنية املعنية مبراقبة ال�سلوك يف اململكة املتحدة برناجمًا جماعيًّا للتحكم يف 
اإدارة غ�سبهم وعواطفهم  لتطبيقها يف  امل�ستفيدين مهارات جديدة  لتعليم   )CALM( اإدارته وتعلم كيفية  الغ�سب 
الأخرى. وقد تاأمر املحكمة املجرم باتباع الربنامج كجزء من ق�ساء عقوبته اأو ك�سرط له. وُي�ستخدم الربنامج لتعليم 
امل�ساركني كيفية التحدث اإىل الآخرين، وكيفية التعبري عن امل�ساعر، وكيفية حل امل�ساكل دون اأن ي�سبحوا عدوانيني. 
ويجب على امل�ساركني ح�سور جميع اجلل�سات، والو�سول يف الوقت املحدد، والبقاء حتى انتهائها، والقيام بدور ن�سط، 
رات اأو الكحول اأو  والعمل بني احل�س�ض اإذا ُطلب منهم ذلك، واحلفاظ على الذهن �سافيًا )اأي خاليًا من تاأثري املخدِّ

املذيبات(، ومعاملة املدر�سني واأع�ساء املجموعة الآخرين باحرتام.

علج منع النتكا�ض  )ب( 
يعلِّم علج منع النتكا�ض، الذي ُي�ستخدم يف كثري من الأحيان يف احلالت التي تنطوي على الإدمان، ا�سرتاتيجيات 
التكيف للحفاظ على ال�سلوك املتغري. ويف بع�ض الأحيان، تنطوي هذه ال�سرتاتيجيات على تغيري املواقف والبيئات 
برنامج  على  عمومًا  النتكا�ض  منع  وينطوي  الإدماين.  ال�سلوك  اأ�سباب  بع�ض  وجتنُّب  املادية  والبيئات  الجتماعية 
م لتعليم املجرمني مهارات مل�ساعدتهم على التعرف على علمات التحذير باأن اأعرا�سهم قد  للمراقبة الذاتية م�سمَّ

تزداد �سوءًا اأو اأنهم قد يعودون اإىل �سلوك اأو عادات غري مرغوب فيها وغري �سحية. 

يق�سي عليها. ومع ذلك، غالبًا ما  اأو  الت�سرف بطريقة معينة  امللحة يف  الرغبة  اإىل علج  النتكا�ض  يوؤدي منع  ول 
فهم  على  املجرمني  مل�ساعدة  ال�سلوك  باأمناط  الوعي  واإذكاء  التثقيف  من  كبرية  درجة  اإىل  حاجة  هناك  تكون 
حمددة  واأفعال  وم�ساعر  اأفكار  على  التعرف  على  الأفراد  هوؤلء  م�ساعدة  على  ذلك  وينطوي  ال�سلوكي.  منطهم 
بها.  التنبوؤ  ميكن  التي  والأفعال  وامل�ساعر  الأفكار  من  �سل�سلة  نتاج  هو  �سلوكهم  اأن  يفهموا  حتى  للجرائم  �سابقة 
رات  باملخدِّ مرتبطة  اأم  جن�سية  اأكانت  �سواء  امللحة،  رغباتهم  مع  للتعامل  �سحية  اأكرث  طرق  على  الأفراد  ُيطَلع  كما 
خا�سة النتكا�ض  ملنع  فردية  خطة  و�سع  ميكن  وحتليلها،  العوامل  هذه  كل  فهم  ومبجرد  بالعنف.  اأم  بالغ�سب   اأم 

بكل جمرم.

مهارات احلياة والعلقات الأ�سا�سية  )ج( 
ل تكون لدى املجرمني خلل فرتة �سجنهم �سيطرة على اجلوانب اليومية حلياتهم، ويكونون مطالبني باللتزام ببيئة 
دة. ولذلك، فاإن ال�سجناء، ل �سيما اأولئك الذين ظلوا قيد احلجز لفرتة طويلة، عادة ما يعانون من نق�ض  ال�سجن املقيِّ
يف ال�ستقلل والكتفاء الذاتي واحرتام الذات واملبادرة. وعند الإفراج عنهم، ُيطلب منهم فجاأة اأن ينظموا حياتهم 
على نحو م�ستقل خارج النظام املغلق الذي كان ينظم حياتهم اليومية. ورمبا مل ت�سنح لبع�سهم، ومن بينهم ال�سباب 
اأن�سطة حياتهم اليومية. ويعاين اآخرون من  اجلانحون، فر�سة منا�سبة لكت�ساب املهارات الأ�سا�سية اللزمة لإدارة 
اإىل امل�ساعدة يف تطوير  اأ�ساليب التعامل النا�سج بني الأ�سخا�ض واملهارات اللزمة لذلك، وقد يحتاجون  نق�ض يف 
اأكرث  ب�سكل  امل�ساركة  على  والقدرة  وحلها،  الن زاعات  اإدارة  ومهارات  اجتماعيًّا،  املقبولة  ال�ستجابات  من  جمموعة 
جناحًا يف التفاعلت الجتماعية. وقد يحتاجون اإىل التخلي عن بع�ض اأمناط التفاعل الجتماعي التي تعلموها اأثناء 

وجودهم يف ال�سجن.

اأن ت�ساعد املجرمني على اكت�ساب مهارات حل امل�ساكل  وميكن لربامج تطوير مهارات احلياة والعلقات الأ�سا�سية 
والتحكم  وال�سرب  الذات  ن�سرة  اأ�ساليب  تطوير  كيفية  ب�ساأن  التوجيه  تلقي  وكذلك  النزاعات،  وحل  والتوا�سل 
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احلياة  مع  اأ�سهل  لتكيف  املجرمني  اإعداد  �ساأنها  من  اأمور  وجميعها  البّناء،  واحلزم  الغ�سب  واإدارة  الندفاعات   يف 
يف املجتمع.

)د( التحفيز
املجرمني  حالة  اإ�سكاليًّا، خا�سة يف  له  والمتثال  وح�سوره  ال�سجن  ذ يف  ُينفَّ برنامج  اأي  الت�سجيل يف  يكون  ما  غالبًا 
الذين تقل دوافعهم لتغيري �سلوكهم اأو اأ�سلوب حياتهم. وال�سجن يف حد ذاته لي�ض كافيًا لتحفيز املجرم على التغيري 
والكف عن ارتكاب اجلرمية. بل يف الواقع ُيفرت�ض اأن يكون وا�سحًا متامًا اأن "النا�ض ل يرحبون بالإدانة اأو الإكراه اأو 
النتقاد اأو احلرمان من الختيار".)41( ول ميكن اأن ُيتوقع من املجرمني اأن ي�ستجيبوا على نحو خمتلف واأن يتفادوا 
الزدراء واملقاومة وال�ستجابات الت�سادمية. ويبقى ال�سوؤال هو كيفية حتفيز املجرمني للتغيري وامل�ساركة ب�سكل مفيد 

يف الربامج التي تقدم لهم.

اأنه يف معظم احلالت، تكون دوافع املجرم بالأ�سا�ض هي العوامل الداخلية نف�سها بالن�سبة لأي  وجتدر الإ�سارة اإىل 
اإن�سان اآخر )العوامل املتاأ�سلة والنا�سئة من داخل ال�سخ�ض، مثل حتقيق الأهداف ذات القيمة وجتنب الأمل والهروب 
الت�سجيع  )مثل  الأ�سخا�ض  بني  بالعلقات  املرتبطة  والعوامل  الجتماعي(  العرتاف  ونيل  التبغي�سية  العواطف  من 
اإىل ذلك.(. فالديناميات هي   ونيل القبول الجتماعي ونيل الدعم الإيجابي من املجموعة املرجعية لل�سخ�ض، وما 

نف�سها اأ�سا�سًا. 

اأن  للتغيري.)42( ذلك  دوافعهم  زيادة  اأو  املجرمني  دوافع  تقييم  املمكن  من  كان  اإذا  ما  وهو  �سلة،  ذو  �سوؤال  وهناك 
القيا�سات ال�سحيحة لدوافع املجرم، التي ي�سار اإليها اأحيانًا بقيا�سات "ال�ستعداد للتغيري" اأو "ال�ستعداد للم�ساركة 
يف برنامج مفيد" ل تزال نادرة. ويف بع�ض الأحيان ُي�سمح للم�ست�سارين با�ستخدام مهاراتهم املهنية اخلا�سة لتقييم 
مدى رغبة املجرمني يف امل�ساركة يف الربامج العلجية اأو مهاراتهم ال�سخ�سية وقدرتهم على تكوين علقات الثقة 
مع من يحاولون م�ساعدتهم. ومن الوا�سح اأي�سًا اأن هناك ال�سوؤال الآخر املتعلق مبا اإذا كانت دوافع املجرمني للتغيري 
�سرطًا م�سبقًا للتدخل الناجح، وما اإذا كان ميكن فر�ض العلج دون اأن يفقد جناعته عند غياب تلك الدوافع )يف 

بادئ الأمر(.

وميكن للتدخلت العلجية اأن تلهم املجرمني للتغيري، واأن تدعمهم يف عملية التغيري من خلل تبديد �سكوكهم اإزاء 
اأو يولد توقعات �سيئة  اأو تعزيز احرتام الذات والثقة بالنف�ض لديهم. فغياب الثقة بالنف�ض قد يقو�ض الأمل  التغيري 
زون  ا اإىل حقائق ومواقف ملتب�سة، وهو ما ميكن اأن ُيف�ِسل حماولت املجرمني للتغيري. فالأ�سخا�ض املحفَّ تتحول ذاتيًّ
للتغيري قد يقاومون التغيري رغم ذلك عندما يفقدون الإميان بقدرتهم على التغيري. وتكون التدخلت �سرورية يف 
بع�ض الأحيان لزيادة ثقتهم يف قدرتهم على القيام مبهمة حمددة )الكفاءة الذاتية(. واأخريًا، قد تكون التدخلت 
ال�سعف  اأو  )ال�سيق  بالتغيري  املرتبطة  امل�ساعر  حتمل  عن  عجزهم  مواجهة  على  املجرمني  م�ساعدة  اإىل  الرامية 

ال�سخ�سي اأو اخلوف من املجهول اأو اخلوف من الف�سل، وما اإىل ذلك( مفيدة.)43(

 V. López Viets, D. Walker and W. R. Miller, “What is motivation to change? A scientific analysis”, in Motivating)41(

 Offenders to Change: A Guide to Enhancing Engagement in Therapy, M. McMurran, ed. (Chichester, West Sussex, and New
.York, Wiley, 2002), pp. 15–30

 M. McMurran, “Motivation to change: selection criterion or treatment need?”, in Motivating Offenders to )42(انظر 

.Change: A Guide to Enhancing Engagement in Therapy, M. McMurran, ed., pp. 3–14

 L. Jones, “An individual case formulation approach to the assessment of motivation”, in Motivating Offenders to)43(

.Change: A Guide to Enhancing Engagement in Therapy, M. McMurran, ed., pp. 31-54

الف�سل الرابع



)ه ( منح الفر�سة للمجرمني لأن ي�سبحوا مواطنني فاعلني

ت�سمل ال�سحة النف�سية الإيجابية ال�سعور بالثقة واحرتام الذات. وهي تنطوي على ال�سعور بامل�سوؤولية عن النف�ض وعن 
اأخرى تقدم لهم فر�سة التطوع يف  الآخرين. وهناك بع�ض برامج ال�سجن التي توفر فر�ض عمل لل�سجناء، وبرامج 
م�ساريع مل�ساعدة الآخرين. وهناك جمموعة متزايدة من الأبحاث حول اإعادة تر�سيخ دور ال�سجناء كمواطنني ن�سطني، 
على �سبيل املثال، عن طريق زراعة اخل�سروات والتربع باملنتجات اإىل ماأوى للن�ساء، اأو عن طريق �سنع ملب�ض اأطفال 
للمحتاجني. فال�سجناء ي�سبحون مواطنني ن�سطني عندما ميار�سون امل�سوؤولية من خلل تقدمي م�ساهمات اإيجابية يف 

حياتهم يف ال�سجن اأو يف املجتمع ككل.

ويف اململكة املتحدة، يقرتح تقرير اأُِعدَّ من اأجل رابطة اإ�سلح ال�سجون فئات خمتلفة من املواطنة الن�سطة يف ال�سجون 
املوجودة يف البلد، وهي: )اأ( خمططات يقوم فيها ال�سجناء مب�ساعدة اأقرانهم ال�سجناء ودعمهم؛ )ب( خمططات 
ع  للدعم املجتمعي ت�سمل العمل مع اأ�سخا�ض خارج ال�سجن اأو نيابة عنهم؛ )ج( برامج العدالة الت�ساحلية، حيث ُي�سجَّ
ال�سجناء على العرتاف بال�سرر الذي ت�سببوا فيه وعلى العمل على تلفيه؛ )د( امل�ساركة الدميقراطية يف احلياة 
داخل ال�سجن مبا ي�سمل، على �سبيل املثال، الع�سوية يف جمال�ض ال�سجناء اأو املنتديات الأخرى؛ )ه ( م�ساريع الفنون 

والإعلم، مثل املحطات الإذاعية اأو ال�سحف اأو برامج الفنون الأدائية يف ال�سجون.)44( 

ووجد التقرير اأن ال�سجناء الذين تطوعوا يف خمتلف الربامج �سنحت لهم فر�سة اكت�ساب مهارات جديدة وك�سب ثقة 
الآخرين، وزادت قدرتهم على حتمل امل�سوؤولية، ووجدوا مغزى للوقت الذي يق�سونه يف ال�سجن، و�سعروا باأن لديهم 
اإىل  التقرير  اإىل م�ساهمني يف املجتمع. وخل�ض  فر�سة لتقدمي �سيء ما، وحتولوا من متلقني �سلبيني )من النظام( 

خطوات عملية ميكن لل�سجون اتخاذها من اأجل تطوير وتعزيز فر�ض املواطنة الن�سطة.)45(

�ل�شم�لية( )�أيرلند�  �ملتحدة  �ململكة 

ملراقبة  ال�سمالية  اأيرلندا  وجمل�ض  لل�سجون  ال�سمالية  اأيرلندا  م�سلحة  يد  على  ال�سجن  فنون  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
وهدف  املجتمعية.  الفنون  ومنتدى  املجتمعية  العلقات  وجمل�ض  للفنون  ال�سمالية  اأيرلندا  وجمل�ض  ال�سلوك 
وال�سابقني  احلاليني  ال�سباب  واملجرمني  وال�سابقني  احلاليني  ال�سجناء  جميع  و�سول  �سبل  اإتاحة  هو  املوؤ�س�سة 
الذين  جميع  لدى  وتقديرها  الفنون  ممار�سة  ع  وتو�سِّ املوؤ�س�سة  ع  وت�سجِّ ال�سمالية.  اأيرلندا  يف  الفنون  اإىل 
من  متنوعة  جمموعة  ب�ساأن  عمل  حلقات  م  وتنظَّ املقيم".  "الفنان  برامج  خلل  من  احلب�ض  عقوبات  يق�سون 
وال�سريك/امل�سرح احلركي  واملو�سيقى  والفنون اجلميلة واحلرف  والتمثيل  الكتابة  الفنية، مبا يف ذلك  الأ�سكال 
ويف  باأنف�سهم.  ثقتهم  وتعزيز  اإبداعًا  الأكرث  با�ستك�ساف جانبهم  لل�سجناء  العمل هذه  وت�سمح حلقات  والرق�ض. 
الإفراج  بعد  الفنية  م�ساعيهم  يف  ال�سجن  فنون  موؤ�س�سة  يف  ينخرطون  الذين  ال�سجناء  ُيدَعم  الأحيان،  بع�ض 

الندماج. اإعادة  يف  مل�ساعدتهم  كطريقة  عنهم 

. www.prisonartsfoundation.com/about/ امل�سدر: 

برامج رعاية احليوان )و( 
اأثناء وجودهم يف  يكونون م�سوؤولني عن رعايتها  اأو  باحليوانات  ات�سال  لديهم  يكون  الذين  ال�سجناء  يكون  ما  عادًة 
ال�سجن اأكرث ا�ستعدادًا للعودة اإىل املجتمع. وتدفعهم هذه الربامج اإىل حتمل م�سوؤولية حيوان ما، وهو ما من �ساأنه 

 K. Edgar, J. Jacobson and K. Biggar, Time Well Spent: A Practical Guide to Active Citizenship and Volunteering)44(

.in Prisons (London, Prison Reform Trust, 2011)

نف�سه. )45(املرجع 
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تعليمهم احرتام اأ�سكال احلياة الأخرى وتقديرها. ويف الوقت نف�سه، ميكن للربامج اأن توفر فر�سًا تعليمية، ومنا�سبًة 
للمجرمني لكت�ساب مهارات جديدة، ويف نف�ض الوقت، تطوير ثقتهم باأنف�سهم وكفاءتهم الذاتية.

وت�ستند بع�ض برامج ال�سجون اإىل مبادئ العلج مب�ساعدة احليوانات. وقد اأُدجمت الأن�سطة املدعومة باحليوان يف 
جمموعة متزايدة من برامج ال�سجون. وميكن لل�سجناء ذوي الحتياجات اجل�سدية والعاطفية املختلفة التفاعل مع 
اأو ملطفتها(. ووفقًا لإحدى الدرا�سات،  اأو العناية بها  حيوانات مثل الكلب واخليول واللما )من خلل تدريبها 
فاإن "امل�سوؤوليات واأن�سطة تقدمي الرعاية املرتبطة باحليوانات الأليفة هي روابط بواقع ميكن، خلفًا لذلك، اأن يكون 
غائبًا بالن�سبة اإىل ال�سجني املوَدع يف موؤ�س�سة اإ�سلحية. كما توفر احليوانات الأليفة منفذًا لل�سخ�ض لإثبات قدرته 
على اللتزام، لي�ض باملهام املطلوبة يف رعاية احليوان فح�سب، بل اأي�سًا بالكائن احلي الذي يعتمد عليه".)46( ففي 
فييت نام، على �سبيل املثال، تدير مدر�سٌة اإ�سلحية للمجرمني ال�سباب يف حمافظة دونغ ناي حديقة حيوان �سغرية 

ت�سم حيوانات غريبة يتحمل الن زلء م�سوؤوليتها ب�سكل جماعي.

�لرب�مج و�لأن�شطة �لق�ئمة على �ملعتقد �لديني  -3

املجرمني  اإ�سراك  يف  ت�ساعد  اأن  تقدمه،  الذي  والعقلي  الروحي  الدعم  اإىل  اإ�سافًة  الدينية،  للأن�سطة  ميكن 
تقدم  اأن  الدينية  للجماعات  ميكن  املنطلق،  هذا  ومن  حياتهم.  عن  امل�سوؤولية  وحتمل  التغيري  على  وحتفيزهم 
ويف  املجرمني.  مل�ساعدة  املجتمعية  املوارد  ح�سد  على  قادرة  عادًة  تكون  كما  لل�سجناء.  الأهمية  بالغ  دعمًا 
للمجرمني  ميكن  التي  الوحيدة  ال�سجن  برامج  اأ�سا�سًا  الدينية  اجلماعات  تقدم  الفقرية،  البلدان  من   العديد 

الو�سول اإليها.

و66  65 �لق�عدت�ن  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

65 القاعدة 

لهذا  ممثِّل  ُيعتَمد  اأو  يعنيَّ  الدين،  نف�ض  يعتنقون  الذين  ال�سجناء  من  كافيًا  عددًا  ي�سمُّ  ال�سجن  كان  1- اإذا 
ذلك  ر  يربِّ ال�سجناء  عدد  كان  اإذا  كامل  بدوام  للعمل  التعيني  هذا  يكون  اأن  وينبغي  ة.  املهمَّ لهذه  ل  موؤهَّ الدين 

ت�سمح به. الظروف  وكانت 

الدينية  ال�سعائر  ُيقيم  اأن  القاعدة  هذه  من   1 للفقرة  وفقًا  الـُمعتَمد  اأو  املعنيَّ  ل  املوؤهَّ للممثِّل  2- ُي�سمح 
لهم. رعايًة  دينه  اأهل  لل�سجناء من  ٍة  بزيارات خا�سَّ منا�سبًا،  كان ذلك  كلَّما  يقوم،  واأن  بانتظام 

اإذا  ا  ل لأيِّ دين. ويف مقابل ذلك، ُيحرتم راأي ال�سجني كليًّ اأيُّ �سجني من الت�سال باملمثِّل املوؤهَّ 3- ل ُيحرم 
اأيِّ ممثِّل ديني بزيارة له. اعرت�ض على قيام 

66 القاعدة 

ال�سلوات  بح�سور  الدينية  حياته  فرو�ض  باأداء  عمليًّا،  ممكنًا  ذلك  ما يكون  بقدر  �سجني،  لكل  ُي�سمح 
طائفته. بها  تاأخذ  التي  الدينية  والرتبية  ال�سعائر  كتب  وبحيازة  ال�سجن،  يف  املقامة 

 G. A. Furst, Animal Programs in Prison: A Comprehensive Assessment (Boulder, Colorado, First Forum Press,)46(

.2011)
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وميكن للجماعات الدينية اأن ت�ساعد ال�سجناء على اإقامة ات�سالت غري ر�سمية باملجتمع املحلي وتقدمي الدعم املطلوب 
باإحلاح عند عودتهم. وتوفر العديد من هذه اجلماعات موجهني من املجتمع املحلي قبل الإفراج وبعده. وكثريًا ما 
رات—وهو ما قد ل يكون متاحًا  تن�سئ وتدير مرافق وموارد—مثل دور التاأهيل اأو مراكز التعافي من تعاطي املخدِّ

للمجرمني املفرج عنهم لول ذلك.

فيجي

فيجي  جزر  �سكان  لدى  اأ�سا�سية  اأهمية  واحلكومة  واملعتقد  )ال�سعب(  للأر�ض  والولء  الحرتام  مفهوم  يكت�سي 
ال�ست�سارات  قبل  عملها. فحتى  �سميم  يف  املجرمني  روح  فيجي  يف  الإ�سلحيات  دائرة  وت�سع  الأ�سليني. 
ن�ساأوا  الذي  الدين  �سعائر  باأداء  للمجرمني  ُي�سمح  الإدراكية،  الو�سائل  ت�ستخدم  التي  الأخرى  والُنُهج  ال�سلوكية 
الروحية  بالأمور  وُيعنى  يختارونها.  التي  الديانة  من  روحيون  موجهون  واإر�سادهم  توجيههم  ويتوىل  عليه، 
دائرة  وت�ستعني  الأخرى.  املراحل  على  لتوزيعهم  متهيدًا  املجرمني  معظم  "تلطيف"  على  ي�ساعد  ذلك  لأن 
على  تطراأ  التي  التغريات  مراقبة  لإتاحة  ال�سلوكيني  وامل�ست�سارين  الروحيني  باملر�سدين  فيجي  يف  الإ�سلحيات 

مو�سوعية.  اأكرث  نحو  على  وتقييمها  املجرمني 

 I. Naivalurua, “Community social reintegration: the Fiji approach”, in Survey of United Nations and Other :امل�سدر
 Best Practices in the Treatment of Prisoners in the Criminal Justice System, K. Aromaa and T. Viljanen, eds.,
 HEUNI Publication Series, No. 65 (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with

.the United Nations, 2010), p. 40

�شنغ�فورة

تعاطي  من  التاأهيل  لإعادة  ربحي  غري  ديني  مركز  عن  عبارة  �سنغافورة  يف   Breakthrough Missions موؤ�س�سة 
وتن�سيق  ال�سيارات،  و�سيانة  املنعك�سات،  وعلم  اخل�سبية،  الأعمال  يف  التدريب  للم�ستفيدين  يقدم  رات  املخدِّ
ومهارات  الفنية(،  )للأعمال  الأطر  و�سناعة  الكتب،  وجتليد  النحا�سية،  الأدوات  و�سناعة  والب�ستنة،  احلدائق 
�سجناء  فيه  يعمل  املحاكم  من  بالقرب  �سعبيًّا  مطعمًا  املركز  افتتح  وقد  الطعام.  واإعداد  والتموين  احلا�سوب، 
الدعم  من  بالكثري  املطعم  ويحظى  القانون.  ملخالفي  وامل�ساعدة  املعلومات  يقدم  كما  وطهاة،  كنادلني  �سابقون 

اأف�سل. حياة  يعي�سوا  اأن  يحاولون  وهم  �سابقني  �سجناء  روؤية  للنا�ض  ميكن  حيث  ال�سعبي، 

�ملتحدة �لولي�ت   

يوفر برنامج تابع ل�سركة Colorado Correctional Industries للمجتمع اخلارجي الكلب التي يدربها ال�سجناء. 
اأدائهم  اإىل  ي�ستند  راتب  وك�سب  الذات،  احرتام  وحت�سني  جديدة،  مهارات  تعلم  للمجرمني  الربنامج  ويتيح 

الكلب. تروي�ض  جمال  يف  مهنية  �سهادة  على  احل�سول  الربنامج  يف  امل�ساركني  لل�سجناء  ويحق  الوظيفي. 

. www.coloradoci.com/serviceproviders/puppy/index.html?intro امل�سدر: 

واأعد مركز املبادرات الدينية واملجتمعية يف وزارة العمل بالوليات املتحدة "جمموعة اأدوات عودة ال�سجناء" لفائدة 
املوؤ�س�سات الدينية واملنظمات املجتمعية، وهي ت�سم اإر�سادات ب�ساأن كيفية ت�سميم برنامج عودة فعال، وكيفية تكوين 
ال�سراكات، واإدارة احلالت، واإزالة احلواجز اأمام احل�سول على فر�ض العمل من خلل اخلدمات الداعمة، وتوجيه 

ال�سجناء ال�سابقني البالغني، ومراقبة مدى جناح الربنامج.)47(

. www.doleta.gov/PRI/PDF/Pritoolkit.pdf الرابط  الأدوات متاحة على  )47(جمموعة 
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4- �لتعليم
تزداد �سعوبة اإعادة الإدماج الجتماعي لدى املجرمني ذوي امل�ستويات املتدنية من التعليم واملهارات الأ�سا�سية. فعلى 
�سبيل املثال، يبني التقرير الأوروبي عن التثقيف والتدريب يف ال�سجون يف اأوروبا الكيفية التي ي�ساعد بها تعليم ال�سجناء 
املجتمع.)48(  اإدماجهم يف  واإعادة  ال�سجناء  تاأهيل  اإعادة  للجرمية ودعم  التكاليف الجتماعية  تقليل  وتدريبهم على 
وملعاجلة هذا ال�ساغل العملي واملهم للغاية، تو�سي قواعد نيل�سون مانديل بدمج تعليم ال�سجناء يف النظام التعليمي 

للبلد، بحيث يت�سنى لل�سجناء اختيار موا�سلة تعليمهم دون �سعوبة بعد الإفراج عنهم.

104 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

104 القاعدة 

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

ال�سجن. اإدارة  من  خا�سة  بعناية 

يكون  البلد، بحيث  العام يف  التعليم  نظام  متنا�سقًا مع  امل�ستطاع عمليًّا،  ال�سجناء، يف حدود  تعليم  2- ُيجعل 
الدرا�سة دون عناء. يوا�سلوا  اأن  اإطلق �سراحهم،  بعد  يف مقدورهم، 

ويكت�سي التعليم اأهمية كبرية اأي�سًا فيما يتعلق بدعم �سبل الو�سول اإىل �سوق العمل، وهو ما يتطلب عادًة م�ستوى من 
املهارات الوظيفية املت�سلة بالإملام بالقراءة والكتابة واحل�ساب، وهو ما يفتقر اإليه العديد من ال�سجناء. ومن هنا، فاإن 
امتلك املهارات الوظيفية املت�سلة بالإملام بالقراءة والكتابة و�سهادة يف التعليم الأ�سا�سي )اأو ما يعادل �سهادة اإمتام 

الدرا�سة الثانوية، وهو الأف�سل( من �ساأنهما ت�سهيل التوظيف مب�ستوى املبتدئني.

�أوكر�ني�

حتظى  الإنرتنت  �سبكة  عرب  درا�سية  حلقات  خلل  من  ُبعد  عن  التعلُّم  يف  اأوكرانيا  يف  ال�سجينات  بع�ض  ت�سارك 
وامل�ساركني. املقدم  بني  املبا�سر  الت�سال  با�ستثناء  الدرا�سية  احللقة  مزايا  بجميع 

�نظر �ل�شجون،  يف  �لتعليمية  �لرب�مج  ب�ش�أن  عملي  توجيه  على  لالطالع 
.3 الف�سل  ال�سجون )2017(،  التاأهيل يف  اأجل و�سع برامج لإعادة  خارطة طريق من 

5- �لتدريب �ملهني و�لعمل 
ت�سكل حمدودية، بل ندرة، فر�ض العمل اأمام من يفتقرون اإىل اخلربة العملية املنا�سبة م�سكلة للكثري من املجرمني. 
اأن قابلية التحاق ال�سجناء بالعمل اأحد العوامل الرئي�سية التي تقلل من احتمال معاودتهم  ويف الوقت نف�سه، ُيعتقد 

 J. Hawley, I. Murphy and M. Souto-Otero, Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and)48(

.Challenges (European Commission, 2013)

الف�سل الرابع



الإجرام. فالعمل مفتاح قدرة املجرمني على تاأمني ال�سكن، وحتقيق ال�ستقرار املايل، ودعم اأفراد الأ�سرة، واكت�ساب 
الثقة بالنف�ض، وتكوين ال�سداقات، والكف عن ارتكاب اجلرمية يف نهاية املطاف.

1 و2؛ و103-99 96؛ و97؛ و98، �لفقرت�ن  قو�عد نيل�شون م�نديال: �لقو�عد 

96 القاعدة 

اأن  على  تاأهيلهم،  اإعادة  يف  بن�ساط  امل�ساركة  و/اأو  للعمل  عليهم  املحكوم  لل�سجناء  الفر�سة  اإتاحة  1- يجب 
والعقلية. البدنية  لياقتهم  لني  املوؤهَّ ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  من  غريه  اأو  طبيب  ر  يقرِّ

العادي.  العمل  يوم  طوال  لت�سغليهم  يكفي  منتج  عمل  لل�سجناء  ر  2- ُيوفَّ

97 القاعدة 

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

ا�ستعبادهم. اأو  ال�سجناء  ا�سرتقاق  يجوز  2- ل 

ال�سجن. لأيِّ موظف من موظفي  اأو خا�سة  �سخ�سية  اأجل منفعة  بالعمل من  اأيِّ �سجني  3- ل جتوز مطالبة 

98 القاعدة 

يزيد قدرته  اأو  الذي ي�سون  النوع  امل�ستطاعة، من  اأق�سى احلدود  اإىل  لل�سجني،  ر  ُيوفَّ الذي  العمل  1- يكون 
�سراحه. اإطلق  بعد  �سريف  بك�سب  عي�سه  تاأمني  على 

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

...

99 القاعدة 

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

اأن ت�سبح م�سلحة ال�سجناء وتدريبهم املهني خا�سعني ملق�سد حتقيق ربح مايل من وراء العمل  2- ل يجوز 
ال�سجن. يف 

100 القاعدة 

ومزارعه. م�سانعه  بت�سغيل  اخلا�سون،  املقاولون  ل  مبا�سرًة،  ال�سجن  اإدارة  تقوم  اأن  ل  1- يف�سَّ

اإ�سراف  دائمًا حتت  يكونوا  اأن  ال�سجن، يجب  اإدارة  ل�سلطان  اأعمال ل تخ�سع  ال�سجناء يف  ُي�ستخَدم  2- حني 
م لهم هذا  موظفي ال�سجن. وما مل يكن العمل حل�ساب اإدارات حكومية اأخرى، يجب على الأ�سخا�ض الذين ُيقدَّ

ال�سجناء. اإنتاجية  مع مراعاة  عادًة عنه،  ُيتقا�سى  الذي  الأجر  كامل  ال�سجن  لإدارة  يدفعوا  اأن  العمل 
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)تابع(

101 القاعدة 

و�سحتهم. الأحرار  العمال  �سلمة  حلماية  املتَّخذة  الحتياطات  ال�سجون  يف  1- ُتراعى 

اأقل  تكون  ب�سروط ل  املهنية،  الأمرا�ض  العمل، مبا يف ذلك  اإ�سابات  ال�سجناء عن  لتعوي�ض  تدابري  2- ُتتَّخذ 
الأحرار. للعمال  القانون  التي مينحها  تلك  من  موؤاتاًة 

102 القاعدة 

اإدارية،  تنظيمية  بلوائح  اأو  بالقانون  لل�سجناء  والأ�سبوعي  اليومي  العمل  ل�ساعات  الأق�سى  العدد  د  1- يحدَّ
الأحرار. العمال  ا�ستخدام  املتَّبعة يف جمال  املحلية  العادات  اأو  القواعد  مع مراعاة 

من  وغريه  للتعليم  كاٍف  ووقت  الأ�سبوع  يف  للراحة  يوم  ُيرتك  اأن  املذكورة  ال�ساعات  حتديد  يف  2- ُي�سرَتط 
تاأهيلهم. واإعادة  ال�سجناء  معاملة  من  كجزء  رة  املقرَّ الأن�سطة 

103 القاعدة 

من�سف. اأجور  لنظام  وفقًا  عملهم  على  ال�سجناء  1- ُيكاَفاأ 

�ض  مرخَّ اأ�سياء  �سراء  يف  اأجرهم  من  الأقل  على  جزءًا  ي�ستخدموا  باأن  لل�سجناء  النظام  ي�سمح  اأن  2- يجب 
اأ�سرتهم. اإىل  منه  اآخر  جزءًا  ير�سلوا  واأن  ال�سخ�سي  ل�ستعمالهم  بها 

يتمُّ  خرًا  مدَّ ك�سبًا  ل  ي�سكِّ بحيث  الأجر  من  جلزء  الإدارة  احتجاز  على  اأي�سًا  النظام  ين�ضَّ  اأن  3- يجب 
�سراحه. اإطلق  لدى  لل�سجني  ت�سليمه 

العمل  وخربة  املهنية  املهارات  على  التدريب  تقدمي  على  كبري  ب�سكل  الرتكيز  ال�سجون  �سلطات  على  يتعني  ولذلك، 
املجدية واملدرة للدخل يف ال�سجون، وهو ما يحتاجه املجرمون من اأجل اإيجاد العمل واحلفاظ عليه بعد الإفراج عنهم. 

وبدون هذه املهارات، تبقى اإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمني اإ�سكالية. 

ومن املرجح اأن يكون تاأثري برامج التدريب املهني والعمل اأكرب عندما ت�ستند هذه الربامج بقوة اإىل الطلب يف �سوق 
العمل. وحتى اإذا مل ي�سطر املجرمون اإىل ا�ستخدام املهارات املهنية اأو التدريبات التي تلقوها يف ال�سجن بعد الإفراج 
عنهم يف نهاية املطاف، فاإن املهارات التي قد يكت�سبونها والتي تعزز قابليتهم للتوظيف )املوثوقية، اأو اجلدارة بالثقة، 
اأو القدرة على العمل مببادرتهم اخلا�سة( غالبًا ما تكون �سرورية لآفاق توظيفهم.)49( وي�سكل الأجر الذي ينبغي اأن 
�ض منه جزء ك�سندوق ادخار ُي�سلَّم اإىل  يتلقاه املجرمون عن العمل الذي يوؤدونه يف ال�سجن، والذي ينبغي اأن ُيخ�سَّ

ا اآخر يدعم اإعادة انخراط املجرمني جمتمعيا فورًا بعد الإفراج عنهم. ال�سجناء عند الإفراج عنهم، عامًل مهمًّ

�نظر �ل�شجون،  و�لعمل يف  �ملهني  �لتدريب  بر�مج  ب�ش�أن  عملية  �إر�ش�د�ت  على  لالطالع 
4 و5. ال�سجون )2017(، الف�سلن  التاأهيل يف  اأجل و�سع برامج لإعادة  خارطة طريق من 

 United Kingdom, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons, Her Majesty’s Inspectorate of Probation, and Office for)49(

 Standards in Education, Children’s Services and Skills, Resettlement Provision for Adult Offenders: Accommodation and
.Education, Training and Employment (London, 2014)

الف�سل الرابع



37برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجونالف�سل الرابع

د�ل- �لتدخالت و�لرتتيب�ت �ل�ش�بقة لالإفر�ج 
الواقع  ال�سغط  يزداد  وقد  للمجرمني؛  بالن�سبة  املحلي على حتديات  املجتمع  اإىل  ال�سجن  النتقال من  تنطوي فرتة 
عليهم اإذا خ�سعوا للمراقبة اأو الإ�سراف عليهم يف املجتمع بعد الإفراج عنهم. وكما ُذكر اآنفًا، قد يكون ال�سجن نف�سه 
قد خلَّف اآثارًا �سلبية عديدة على قدرة املجرمني على عي�ض حياة يعيلون فيها اأنف�سهم يف ظل احرتام القانون. وقد 
�ض الت�سرد، على وجه اخل�سو�ض، املجرمني خلطر معاودة الإجرام. واأخريًا، ويف غياب اآفاق احل�سول على فر�سة  يعرِّ

عمل مربح وامتلك القدرة على ك�سب العي�ض يف املجتمع، فاإن املجرمني غالبًا ما يرتّدون اإىل الأن�سطة الإجرامية.

و108  87 �لق�عدت�ن  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

87 القاعدة 

لل�سجني  ُت�سَمن  لكي  ال�سرورية  التدابري  اتِّخاذ  اإىل  العقوبة،  ة  مدَّ انتهاء  قبل  ُيعمد،  اأن  امل�ستح�سن  من 
لإطلق  د  ميهِّ نظام  خلل  من  للحالة،  تبعًا  بلوغه،  ميكن  هدف  وهذا  املجتمع.  يف  احلياة  اإىل  تدريجيٌة  عودٌة 
اإطلق �سراحه حتت الختبار  اأو من خلل  اأخرى ملئمة،  اأو يف موؤ�س�سة  ذ يف ال�سجن نف�سه  ُينفَّ �سراح ال�سجني 

الة. فعَّ اجتماعية  م�ساعدة  على  وي�ستمل  ال�سرطة،  ل تتوله  والرقابة  الإ�سراف  من  ل�سرب  اإخ�ساعه  مع 

...

108 القاعدة 

تثبيت  اإعادة  على  ال�سجن  من  اخلارجني  ت�ساعد  التي  اخلا�سة،  اأو  احلكومية  والهيئات  الأجهزة  1- على 
واأوراق  الوثائق  �سراحهم على  املطَلق  ال�سجناء  واللزم ح�سول  املمكن  بالقدر  ت�سَمن  اأن  املجتمع،  اأقدامهم يف 
ر لهم من  توفِّ واأن  الهوية ال�سرورية، وعلى امل�سكن والعمل املنا�سبني، وعلى ثياب لئقة تنا�سب املناخ والف�سل، 
مبا�سرة  تلــي  التـي  الفرتة  خــلل  لهم  العيــ�ض  اأ�سبــاب  ولتاأميــن  وجهتهم  اإلــى  لو�سولهــم  يكفي  ما  الو�سائل 

�سراحهم. اإطلق 

اإىل  والو�ســول  ال�سجــن  دخول  اإمكانية  املذكورة  الأجهزة  تعتمدهم  الذين  للممثِّلني  تتاح  اأن  2- يجب 
عقوبته. تنفيذ  بداية  منذ  ال�سجني  م�ستقبل  ب�ساأن  ُي�ست�ساروا  اأن  ويجب  ال�سجناء، 

بجهودها  ُينتفع  كيما  الإمكان  بقدر  قًة  من�سَّ اأو  ممركزًة  املذكورة  الهيئات  اأن�سطة  تكون  اأن  3- ُي�ست�سوب 
اأف�سل وجه. على 

بعناية خدمات  ُتربط  واأن  ال�سجن،  الجتماعي يف  الإدماج  اإعادة  دعم  تدخلت  تبداأ  اأن  يجب  تقدم،  ما  �سوء  ويف 
اخلدمات  اإىل  الإحالة  جمرد  من  بكثري  اأكرث  هو  ما  على  ينطوي  وهذا  املجتمعية.  باخلدمات  الإ�سلحية  املوؤ�س�سة 
باإحالة  تكتفي  التي  التدخلت  اأن  على  ُتذكر  اأدلة  هناك  لي�ست  الواقع،  ويف  ال�سجني.  عن  الإفراج  عند  املجتمعية 
املجرمني اإىل اخلدمات املجتمعية تقدم م�ساعدة فعالة يف عملية اإعادة الإدماج يف املجتمع. وب�سفة عامة يت�سم توفري 
الإحالت بدًل من الرعاية اللحقة امللمو�سة بكونه عدمي الفعالية. وبدًل من ذلك، يجب اأن تكون هناك روابط بني 

ذة داخل ال�سجون والتدخلت املجتمعية ل�سمان ا�ستمرار الدعم باملعنى احلقيقي.)50( الربامج املنفَّ

.Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 6)50(
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�أفريقي� جنوب 

بجنوب  تاون  كيب  يف  حكومية  غري  منظمة  وهو  املجرمني،  اإدماج  واإعادة  اجلرمية  ملنع  الوطني  املعهد  يقدم 
اإىل  بالعودة  املتعلقة  املعقدة  امل�ساكل  حل  يف  وامل�ساعدة  املجرمني  اإدماج  اإعادة  يف  للم�ساعدة  برامج  اأفريقيا، 
با�ستكمال  كامًل  التزامًا  يتطلب  مما  املعهد،  مع  التعاقد  الأفراد  ويختار  جديد.  من  فيه  وال�ستقرار  املجتمع 
باملنح  الدعم  خلل  من  للدرا�سة  للمجرمني  الفر�سة  لإتاحة  ال�سجون  داخل  اأي�سًا  املعهد  ويعمل  الربنامج. 

املجرمني.  لأطفال  درا�سية  منح  تقدمي  اأي�سًا  وميكن  املالية. 

. www.nicro.org.za/ امل�سدر: 

وهناك حاجة حقيقية لأن ت�سهم التدخلت يف تخفيف ال�سيق املحتمل املرتبط بالعودة وتلبي احتياجات املجرمني يف 
جمال اإعادة الندماج يف املجتمع على املدى الطويل. ويعاين ال�سجناء ال�سابقون من م�ستويات من الكتئاب اأو القلق 
تتجاوز النطاق العادي.)51( فعلى �سبيل املثال، اأظهرت درا�سة اأُجريت يف اململكة املتحدة اأن احتمال معاودة الإجرام 
لدى ال�سجناء يكون اأقل، ومن ثم تكون فر�ض جناحهم يف اإعادة الندماج يف املجتمع اأكرب، اإذا حتققت لهم اأمور منها 
تلقي الزيارات اأثناء فرتة ال�سجن وامل�ساركة يف اأندية عمل ال�سجن والتوا�سل مع مراقب ال�سلوك وح�سور دورات توعية 

ب�ساأن ال�سحايا.)52(

دوا بقوائم بخدمات  وميكن لل�سجناء اأن ي�ستفيدوا من الدعم ال�سابق للإفراج عنهم؛ فعلى �سبيل املثال، ميكن اأن ُيزوَّ
اإذا لزم الأمر، باإحالت اإىل خدمات ال�سحة العقلية ذات ال�سلة، حيثما كان ذلك متاحًا.  الدعم املتاحة وكذلك، 
وا عن م�ساعرهم اإزاء مغادرة بيئة ال�سجن والعودة من جديد  وتكتفي بع�ض الربامج بتوفري الفر�سة لل�سجناء كي يعربِّ
اإىل املجتمع ومناق�سة ذلك. وت�ستطيع بع�ض املنظمات العمل مع املجرمني قبل الإفراج عنهم وبعده، وبذلك تدعمهم 

طوال تلك الفرتة احلرجة. 

مثل هذه  تقدمي  الأف�سل  من  يكون  ما  وعادًة  عنهم.  للإفراج  ال�سجناء  لإعداد  التدخلت  من  ت�سميم عدد  وميكن 
ال�سجناء،  عن  الإفراج  بعد  التدخل  يف  ال�ستمرارية  من  قدر  ل�سمان  املجتمعية  الوكالت  مع  �سراكة  يف  التدخلت 
د ما يحدث  وتكت�سي الأ�سابيع التي ت�سبق مبا�سرة الإفراج عن املجرم من ال�سجن وتليه اأهمية خا�سة. وغالبًا ما يحدِّ
خلل هذه الأ�سابيع القليلة ما اإذا كانت اإعادة اإدماج املجرم �ستكلل بالنجاح اأم ل.)53( ومما يوؤ�سف له اأن التخطيط 

للعودة جانب ل يحظى بالهتمام الكافـي من جوانب عملية اإعادة التاأهيل.

1- �لت�ش�ل ب�لأ�شرة و�ملجتمع �ملحلي 
ع ال�سجناء على  تعزل ال�سجون املجرمني عن اأ�سرهم و�سركاء حياتهم واأ�سدقائهم. وعلوة على ذلك، غالبًا ما ُيوزَّ
ال�سجون وفقًا ملدى اخلطر الأمني الذي ي�سكلونه، وهو ما قد ينطوي على نقلهم بعيدًا عن منازلهم واأ�سرهم. وتكون 
ال�سجينات، لكونهن اأقل عددًا من ال�سجناء الذكور، اأكرث عر�سة لأن يودعن مرافق بعيدة عن منازلهن. ويف الوقت 
والوكالت ذات  بالأ�سدقاء  باأ�سرهم واحلفاظ عليه، وكذلك  اء  بنَّ اإقامة ات�سال  ال�سجناء على  فاإن م�ساعدة  نف�سه، 

 A. J. Shinkfield and J. Graffam, “The relationship between emotional state and success in community reintegration)51(

 for ex-prisoners”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 54, No. 3 (2010), pp.
.346–360

 C. May, N. Sharma and D. Stewart, “Factors linked to reoffending: a one-year follow-up of prisoners who took)52(

.part in the Resettlement Surveys 2001, 2003 and 2004”, Research Summary 5 (United Kingdom, Ministry of Justice, 2008)

 D. Plecas and others, Getting Serious about Crime Reduction: Report of the Blue Ribbon Panel on Crime)53(

.Reduction (British Columbia, Canada, Ministry of Justice, 2014), e-book
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املطاف.  نهاية  يف  عنهم  الإفراج  بعد  املجتمع  يف  اإدماجهم  اإعادة  لت�سهيل  مهمة  و�سيلة  ُتَعدُّ  ال�سجن،  خارج  ال�سلة 
وُيفرت�ض اأن تكون هذه امل�ساعدة مفيدة ب�سكل خا�ض للمجرمني ال�سباب واملجرمني البالغني الذين ُيعتمد عليهم ب�سكل 

اأ�سا�سي يف تقدمي الرعاية للأطفال.

106 1؛ و�لق�عدة  �لفقرة   ،58 3؛ و�لق�عدة  �لفقرة   ،43 �لق�عدة  نيل�شون م�نديال:  قو�عد 

43 القاعدة 

...

ول  باأ�سرهم.  الت�سال  من  ال�سجناء  منَع  التقييد  تدابري  اأو  التاأديبية  اجلزاءات  ن  تت�سمَّ اأن  يجوز  ل   -3
والنظام. الأمن  اأ�سيق حدود لزمة حلفظ  اإلَّ لفرتة زمنية حمدودة ويف  الأ�سري  �سبل الت�سال  تقييد  يجوز 

58 القاعدة 

على  منتظمة  على فرتات  واأ�سدقائهم  باأ�سرتهم  بالت�سال  ال�سرورية،  الرقابة  لل�سجناء، يف ظل  ُي�سَمح   -1
التايل:  النحو 

الإلكرتونية  والو�سائل  الت�سال  و�سائل  با�ستخدام  متاحًا،  يكون  وحيثما  كتابًة،  )اأ( باملرا�سلة 
وغريها؛ والرقمية 

الزيارات. با�ستقبال  )ب(  

...

106 القاعدة 

يف  ذلك  ما يكون  بقدر  وحت�سينها،  باأ�سرته  ال�سجني  علقات  ا�ستمرار  على  للحفاظ  خا�سة  عناية  ُتبذل   
الطرفني. كل  �سالح 

ومن الناحية العملية، كثريًا ما ُيقلَّل من اأثر زيارة الأ�سرة والأ�سدقاء على ال�سحة النف�سية لل�سجناء، وعلى دوافعهم 
للكف عن ارتكاب اجلرمية، واإجرامهم يف امل�ستقبل، واآفاق اإيجاد امل�سكن والعمل بعد الإفراج عنهم. وت�سع العديد 
من اإدارات ال�سجون قيودًا على عدد الزيارات، وحتدُّ من الوقت الذي ميكن اأن يق�سيه ال�سجناء مع اأفراد اأ�سرهم، ول 
تويل عناية كافية لظروف الزيارة وما لها من تاأثري عاطفي اإيجابي. وكثريًا ما ُتعاَمل زيارات ال�سجن على اأنها امتياز 

ميكن �سحبه ب�سهولة، ل حقٌّ لل�سجناء يكت�سي اأهمية اأ�سا�سية يف اإعدادهم للعودة.

وقد اأدت زيادة الرتكيز على اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع اإىل اإعادة توجيه انتباه املمار�سني ومقرري ال�سيا�سات 
اإىل اأهمية ال�سلت الأ�سرية. وميكن من خلل اإدخال تغيريات ب�سيطة على ال�سيا�سات والأنظمة القائمة واإخ�ساع 
املوظفني لتدريبات ب�سيطة اأن تتحول زيارات ال�سجون اإىل فر�ض منظمة مل�ساعدة املجرمني على اإعادة النخراط يف 
الزيارات  توفري  ينبغي  وبينما  وزوارهم.  ال�سجناء  لكل من  اإيجابية  ال�سجن جتربة  زيارة  تكون  اأن  املجتمع، و�سمان 
الأ�سرية وغري الأ�سرية طيلة فرتة ال�سجن، فاإن هذه الزيارات ُتعترب حا�سمة اأي�سًا يف فرتة ما قبل الإفراج حيث تتيح 

لل�سجني واأ�سرته، على وجه اخل�سو�ض، و�سع خطط واقعية للفرتة النتقالية.

39برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجونالف�سل الرابع
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الإجرام الأ�سرية واحلد من معاودة  العالقات 

�إعادة  لدى  �ل�سجني  �إليها  يعود  �أ�سرة  وجود  عدم  �أو  �لأ�سرة  تفكك  �أو  �لأ�سرة  مع  �لتو��سل  عدم  �ساأن  من  �إن 
�أفر�د  مع  حقيقية  عالقات  على  �حلفاظ  فاإن  �ملقابل،  ويف  �لإجر�م.  معاودة  دورة  ت�سهيل  جمتمعيا  �نخر�طه 
�لتفكري  �أمناط  ت�سكيل  و�إعادة  �لأ�سرية،  �لعالقات  �إقامة  ومهار�ت  و�لأمومة  �لأبوة  مهار�ت  و�كت�ساب  �لأ�سرة، 
�لنخر�ط  �إعادة  لدى  �إليها  �لعودة  ميكن  د�عمة  �أ�سرة  ووجود  �لأ�سرة،  مع  �لتفاعل  يف  �ل�سلبية  و�ل�سلوك 
�لإجر�م  �نتقال  منع  يف  �أي�سًا  بل  فح�سب،  �لإجر�م  معاودة  يف  لي�س  وقائية  عو�مل  ُتعترب  كلها   �ملجتمعي، 

�لأجيال. بني 

 United Kingdom, Department for Business Innovation and Skills, and National Offender Management �مل�سدر: 
 Service, Parenting and Relationship Support Programmes for Offenders and Their Families, vol. II, Best Practice

.in Commissioning and Service Provision (2014), p. 3

ُبعد  عن  �جلماعي  و�ملرئي  �ل�سمعي  للتو��سل  مر�فق  �سنغافورة  يف  �ل�سجون  م�سلحة  ��ستحدثت  �ملثال،  �سبيل  فعلى 
لتمكني �أفر�د �لأ�سرة من روؤية �لأقارب �مل�سجونني و�لتحدث معهم دون �ل�سطر�ر �إىل قطع م�سافة قد تكون طويلة �إىل 
�ل�سجن. كما يجوز للمجرم �لقليل �خلطورة وذي �ل�سجل �ل�سلوكي �جليد �أن يق�سي نهاية عقوبته يف منزله. ومن �ساأن 

ذلك �أن يي�سر �إعادة �لإدماج �لتدريجية للمجرم يف حميط �لأ�سرة و�ملجتمع �ملحلي. 

ويف جمهورية كوريا، على �سبيل �ملثال، �أقامت د�ئرة �لإ�سالحيات �لوطنية ُدورً� منف�سلة للقاء �لأ�سري د�خل مر�فق 
�ل�سجون لل�سماح لل�سجناء بق�ساء ليلة ويومني مع �أفر�د �لأ�سرة من �أجل �حلفاظ على �لعالقات �لأ�سرية. وتعمل دور 
�للقاء �لأ�سري هذه حاليًّا يف 41 مرفقًا يف 40 منطقة يف جميع �أنحاء �لبلد. و�إىل جانب ��ستخد�م دور �للقاء �لأ�سري، 
مُينح �ل�سجناء �أي�سًا �أيامًا للقاء �أ�سرهم، وُي�سمح لهم بتناول وجبات �لطعام مع �أفر�دها يف بيئة تبعث على �ل�سرور، 

مثل �حلد�ئق. 

با�ستخد�م  �لأ�سرية  بالت�سالت  �لآن  ُي�سمح  �ملثال،  �سبيل  على  �لرو�سي،  �لحتاد  يف  كر��سنويار�سك  منطقة  ويف 
زيادة  �أجل  من  �ملرئي،  �لهاتف  ومكاملات  �لأ�سرة  �أفر�د  من  �لإلكرتوين  �لربيد  ر�سائل  مثل  �لإلكرتونية،  �لتطبيقات 

�لتو��سل �لأ�سري.

و�إ�سافًة �إىل تي�سري �لت�سال بني �ملجرمني و�أ�سرهم، من �ملهم يف كثري من �لأحيان تقدمي �خلدمات و�لدعم لأفر�د �أ�سر 
�ل�سجناء و�أطفالهم.)54( فكثريً� ما يعتمد �ملجرمون �ملفرج عنهم على �أ�سرهم مل�ساعدتهم يف �لعديد من �لحتياجات 
�لعاجلة، مبا يف ذلك �ل�سكن و�لعمل و�لدعم �ملايل. ويف �لوقت نف�سه، قد تكون �لعديد من �لأ�سر تعاين بالفعل من 
م�ساكل خمتلفة، وقد ل تكون قادرة على تقدمي �لدعم �لذي قد يتوقعه �ملجرم. وعالوة على ذلك، فاإن �أفر�د �لأ�سرة 
رمبا عانو� معاناة كبرية خالل فرتة �ل�سجن. وقد يكون بع�سهم �نتقل �إىل مكان �آخر �أو �أقام عالقات جديدة. وينبغي 
�أن يتلقى �أفر�د �لأ�سرة يف �لوقت �ملنا�سب �إخطارً� ومعلومات عن �لإفر�ج عن �ملجرم. وميكن ح�سد وكالت �خلدمات 
�لجتماعية لتقدمي �مل�ساعدة لأفر�د �أ�سرة �ملجرم وم�ساعدتهم على �لتعامل مع �مل�سائل �لعاطفية و�ملالية و�ل�سخ�سية 

�ملتعلقة بعودة �ملجرم �إىل �أ�سرته وجمتمعه.

٢- اإعداد املجتمع املحلي
�لوقت  ويف  �ملجتمع  مع  �لتو��سل  على  �ملجرمني  بها  ت�ساعد  �أن  �ل�سجون  لإد�رة  �لتي ميكن  �ل�سبل  �لعديد من  هناك 
نف�سه تدير �أي خماطر حمتملة تتعلق بالأمان �أو �لأمن. وميكن للعمل مع �ملنظمات �ملجتمعية �أو �لدينية �أو �ملتطوعني 

 United Kingdom, Ministry of Justice and Department for Children, Schools and Families, “Reducing re-offending:)54(

 supporting families, creating better futures–a framework for improving the local delivery of support for the families of
.http://dera.ioe.ac.uk/207/ offenders” (2014). متاح على �لعنو�ن: 
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اأن ي�ساعد على اإيجاد مثل هذه الفر�ض للمجرمني. ويف بع�ض احلالت، ُي�سمح لل�سجناء بالتطوع بخدماتهم اأو وقتهم 
اأن ت�ساعد  اأو للم�ساركة يف ال�سعائر الدينية يف املجتمع املحلي، على �سبيل املثال. وميكن  لدعم املبادرات املجتمعية 
اإعادة  اأو  املجرمني يف �سون  املفتوح(  الحتجاز )الحتجاز  �سبه  اأو  املوؤقت  الت�سريح  اأو  النهار  لفرتة  الإفراج  برامج 
قد  فرن�سا،  املحتملني. ويف  ومقدمي اخلدمات  العمل  باأرباب  ال�سجن، مبا يف ذلك  باملجتمع خارج  الت�سال  اإر�ساء 
تتيح املحكمة اأو القا�سي امل�سوؤول عن اإدارة العقوبة لل�سجناء ال�ستفادة من �سبه الحتجاز. وي�سمح لهم ذلك مبغادرة 

ال�سجن اأثناء النهار حل�سور دورات اأو للعمل اأو لتلقي العلج الطبي اأو رعاية اأ�سرهم.

�شنغ�فورة

معًا  العاملة  احلكومية  غري  والهيئات  واخلا�ض  العام  القطاعني  هيئات  الأ�سفر"  ال�سريط  "م�سروع  ي�سمل 
مل�ساعدة املجرمني ال�سابقني يف اإيجاد وظيفة وم�سكن، واإعادة ال�سلة بالأ�سر والأ�سدقاء وتعلم مهارات جديدة 
�سبيل  فعلى  اخلارجي.  بالعامل  تربطهم  اأعمال  ال�سجناء يف  وينخرط  املجتمع.  اإىل  بعودتهم  بالرتحاب  وال�سعور 
موؤ�س�سات  لفائدة  حقيقية  م�ساريع  على  والعمل  الإلكرتونية  املواقع  بناء  على  التدريب  ال�سجناء  يتلقى  املثال، 
اأنواع املخبوزات الأخرى لفائدة منافذ خمتلفة  جتارية. كما يعملون يف خمبز داخل ال�سجن ينتج اخلبز وجميع 
العمل  وبرامج  املهني  التدريب  لهم  م  ُيقَدّ ال�سجن،  من  عنهم  الإفراج  ومبجرد  �سنغافورة.  يف  التجزئة  لتجارة 

وظائف. على  العثور  يف  مل�ساعدتهم  التاأهيل"  اإعادة  مل�ساريع  �سنغافورة  "موؤ�س�سة  ُتدعى  وكالة  خلل  من 

�أوغند�

با�سم  اأي�سًا  )املعروف  البيت"  اإىل  ال�سجن  من  "العودة  امل�سمى  الأوغندية  ال�سجون  دائرة  م�سروع  ي�ستند 
الذي  الت�ساحلية  العدالة  نهج  اإىل  املجتمع"(  يف  اإدماجهم  واإعادة  اجتماعيًّا  املجرمني  تاأهيل  اإعادة  "م�سروع 

ت�سببها  التي  الأ�سرار  جرب  بغر�ض  املحلية  واملجتمعات  وال�سحايا  اجلناة  بني  وامل�ساحلة  الو�ساطة  على  ي�سدد 
وال�سرطة  الدينيون  والزعماء  الع�سائر  وقادة  املحلية  املجال�ض  روؤ�ساء  الربنامج  يف  ي�سارك  ما  وعادًة  اجلرمية. 
واأفراد من املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمايْل اإعادة التاأهيل والإدماج الجتماعيني 
للجناة. ومن بني تلك املنظمات اجلمعية الأوغندية مل�ساعدة ال�سجناء املفرج عنهم، التي تتخ�س�ض يف الرعاية 
ا�ستعدادها  املجتمعات  تلك  واأبدت  عليه،  واإطلعها  بالربنامج  املحلية  املجتمعات  توعية  وجرت  اللحقة. 
ومكاتب  املجتمعية  ال�سرطة  برنامج  خلل  من  ال�سرطة  مع  �سراكة  يف  ال�سجون  دائرة  ودخلت  فيه.  للم�ساركة 

والطفل. الأ�سرة  حماية  ووحدات  املجتمعي  الت�سال 

ومن املهم، لدى التخطيط للإفراج عن املجرمني، فهم من قد يكون يف خطر عند اقرتاب الإفراج عن جمرم معني. ومن 
املهم، من اأجل تقييم تلك املخاطر واأخذها يف العتبار عند التخطيط لعودة املجرم اإىل املجتمع، ال�ستفادة على اأف�سل 
وجه ممكن من جميع املعلومات املتاحة عن اأي تاريخ من ال�سراع اأو العنف اأو التهديد من اأفراد املجتمع املحلي اأو �سدهم. 

�ملتحدة �لولي�ت 

واأ�سرته  امل�سجون  الفرد  ت�سمل  للعودة  للتخطيط  جماعية  عملية  هاواي  يف  الت�ساحلية  هويكاهي  دوائر  ت�سكل 
هذه  اأواهو  يف  الإ�سلحية  واياوا  موؤ�س�سة  ا�ستحدثت  وقد  الأقل.  على  ال�سجن  من  واحدًا  وممثًل  واأ�سدقاءه 
املجتمعي  والتحالف  والقانوين،  املدين  للتثقيف  هاواي  اأ�سدقاء  وهما  مع منظمتني جمتمعتني،  بالتعاون  العملية 

ال�سجون.  ب�ساأن 

رات،  املخدِّ تعاطي  زيادة  مثل  خطرية،  وج�سدية  عاطفية  عواقب  من  امل�سجونني  الآباء  ذوو  الأطفال  ويعاين 
من  ي�ستطيع  عملية  هويكاهي  دوائر  وتوفر  والعار.  بالذنب  وال�سعور  والكتئاب،  والإجهاد،  النوم،  وا�سطرابات 

والعقاب. اجلرمية  عن  الناجت  ال�سرر  من  للتعافـي  �سبل  اإيجاد  واأحباوؤهم  املحتجزون  الأفراد  خللها 
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وبالن�سبة للمجرمني، تكون اإعادة الت�سال بال�سحايا وغريهم ممن ت�سرروا ب�سلوكهم عملية �سعبة. ففي العديد من 
احلالت، تت�سرر العلقات ب�سكل خطري ول ميكن اإ�سلحها ب�سهولة اأو على الفور. وميكن لعمليات العدالة الت�ساحلية 
وغريها من التدخلت التي تتم بالو�ساطة اأن ت�ساعد املخالفني يف اإيجاد مكانهم يف املجتمع بدءًا من وقت وجودهم 
يف ال�سجن. وهذا ما ُيطلق عليه اأحيانًا "عملية اإعادة الإدماج الت�ساحلية". وهناك زخم متعاظم باجتاه ا�ستخدام 

املمار�سات الت�ساحلية لت�سهيل اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء العائدين اإىل املجتمع.

وميكن التخطيط للتدخلت بحيث يتم اإخطار �سحايا املجرم واأع�ساء املجتمع املحلي ذوي ال�سلة واإعدادهم لعودته 
اإىل املجتمع وتوفري احلماية وخدمات امل�سورة والدعم لهم. فقرارات ال�سجناء وخططهم بعد الإفراج عنهم، مبا يف 
اآثار على �سلمة �سحاياهم ال�سابقني اأو حتى اأفراد اأ�سرهم، عندما يكون  ذلك تلك املتعلقة بال�سكن، قد تكون لها 

هناك احتمال حدوث عنف اأ�سري، على �سبيل املثال. 

ويجوز لل�سحية اختيار عدم امل�ساركة يف اأي قرار يتعلق باملجرم، ولكن قد يتعني اإخطارها عند وقت اإطلق �سراح 
ا بالن�سبة ل�سحية اجلرمية اأن تبلَّغ عن توقيت وظروف الإفراج عن املجرم وعودته اإىل املجتمع  املجرم. وقد يكون مهمًّ
كانت  اإذا  ما  اإىل  ي�سري  �سجل  املجرم  تفرج عن  التي  الإ�سلحية  املوؤ�س�سة  لدى  يكون  املثالية،  الظروف  املحلي. ويف 
ال�سحية ترغب يف اأن ُتخطر اأم ل. وحيثما اأمكن، يجب توفري امل�سورة والدعم ل�سحايا اجلرمية، ح�سب القت�ساء، 

لإعدادهم لعودة املجرم اإىل املجتمع املحلي. 

3- مع�جلة �لعو�قب �مل�لية لل�شجن

اإدماجهم يف  اإعادة  النظر يف خطة  واأ�سرهم عند  املجرمني  ال�سجن على  املرتتبة عن  املالية  الآثار  ل ميكن جتاهل 
املجتمع. ويكون فقدان الدخل ورمبا فقدان احل�سابات امل�سرفية من الأمور املعتادة عندما يكون لدى الفرد �سجل 
اأي�سًا. وميكن  املو�سعة  الأ�سرة  اأفراد  الأحيان  من  كثري  ويف  املقربون،  الأ�سرة  اأفراد  ذلك  بتاأثري  ي�سعر  كما  جنائي. 
لل�سجن اأن يوؤدي اإىل ارتفاع الديون ال�سخ�سية. ومن املرجح اأن يكون الو�سع قد ازداد �سوءًا لدى الإفراج اإذا كان هذا 
الدين هو �سبب ال�سجن، خا�سة اإذا كانت معدلت الفائدة مرتفعة. وقد تعني عقوبة ال�سجن اأي�سًا فقدان الت�سال 
بالدائنني واجلهات املالية التي ميكن اأن ت�ساعد املجرمني. ونادرًا ما تقدم اإدارات ال�سجون خدمات لل�سجناء حول 
كيفية اإدارة �سوؤونهم املالية، وهي غالبًا ل تقدم الكثري من حيث فر�ض ك�سب املال اأو ادخاره. وي�سكل الإق�ساء املايل 

الناجم عن احلب�ض عقبة خطرية اأمام اإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمني بعد الإفراج عنهم. 

درا�سة   )UNLOCK( العائدين  للمجرمني  الوطنية  واجلمعية  ال�سجون  اإ�سلح  رابطة  اأعدت  املتحدة،  اململكة  ويف 
بعنوان "الوقت من ذهب" خل�ست اإىل اأن:

ال�سديد  املايل  الإق�ساء  من  بالفعل  يعانون  كانوا  ال�سجن  دخلوا  الذين  الأ�سخا�ض  من  كبرية  ن�سبة  "هناك 

اإدخال  وميكن  املالية.  اخلدمات  اإىل  افتقارهم  من  تزيد  اجلنائية  الإدانة  فاإن  ذلك،  ومع  وامل�ستمر".)55( 
تغيريات على النظام يكون من �ساأنها اأن تعزز ال�سمول املايل، مما �سيوؤدي بدوره اإىل دعم اإعادة النخراط 

املجتمعي الفعالة وتخفي�ض معدل معاودة الإجرام".

وقد يكون تقييم الو�سع املايل للمجرم عند التحاقه بنظام ال�سجون اأف�سل وقت للتحقق من الأثر املايل لل�سجن على 
الفرد. وينبغي اإدراج املعلومات املتعلقة بالأو�ساع املالية لل�سجناء يف ملفاتهم ال�سخ�سية، واأخذها يف العتبار بعناية 

عند و�سع خطة الإفراج اخلا�سة بهم. 

 C. Bath and K. Edgar, Time is Money: Financial Responsibility after Prison (London, Prison Reform Trust and)55(

.UNLOCK, 2010), p. 8
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ويف اململكة املتحدة، تتاح امل�سورة والدعم لل�سجناء يف امل�سائل املالية اأثناء الحتجاز للم�ساعدة يف اإعادة انخراطهم 
جمتمعيا بعد الإفراج عنهم. وتعمل ال�سجون ودوائر املراقبة يف �سراكة مع املنظمات املجتمعية القادرة على م�ساعدة 
ال�سجناء ذوي ال�ستحقاقات، مثل ا�ستحقاقات ال�سكن، وتقدمي امل�سورة ب�ساأن املطالبة بها عند الإفراج عنهم. وقد 
يكون ال�سجناء عند الإفراج عنهم موؤهلني للح�سول على اأموال اإ�سافًة اإىل منحة اإفراج مل�ساعدتهم يف تاأمني ال�سكن.

ومن جوانب اإعادة الإدماج الجتماعي املهمة الأخرى الأمن املايل، مبعنى اأن ال�سجناء ال�سابقني يحتاجون، يف معظم 
املجتمعات، اإىل ح�ساب م�سريف، ويف جميع احلالت، اإىل معرفة اأ�سا�سية بكيفية اإدارة �سوؤونهم املالية وكيفية حتمل 
امل�سوؤولية عن مواردهم املالية. وميكن للربامج التي ت�ساعد ال�سجناء على تعلم هذه املهارات اأن تقدم م�ساهمة مهمة 
على  العثور  عليها  ينطوي  التي  ال�سعوبات  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  الجتماعي،  الإدماج  اإعادة  �سعوبات  تخفيف  يف 

ال�سكن والعمل.

4- �لتخطيط للعودة 

يجب احلفاظ على التقدم الذي اأحرزه ال�سجناء خلل فرتة �سجنهم وتوطيده، وُيف�سل تعزيزه، بعد الإفراج عنهم. 
اإىل  العودة  عند  انقطاع  بل  والدعم  تلقيهم اخلدمات  ل�سمان  املجرمني  للإفراج عن  التخطيط  املهم  من  ولذلك، 
اإدارات ال�سجون ومقدمي  املجتمع. وميكن حتقيق ا�ستمرارية الرعاية هذه من خلل الروابط الوثيقة والتعاون بني 
ب�سكل  املجرمني  عودة  ت�سهيل  الأحيان  من  كثري  يف  املهم  من  بها،  املعمول  بالقوانني  ورهنًا  املجتمعيني.  اخلدمات 
تدريجي اإىل املجتمع من خلل ال�سماح لهم مبغادرة املوؤ�س�سة—ليوم اأو لب�سعة اأيام—للإعداد لعودتهم اإىل املجتمع 

يف نهاية املطاف.

107 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

107 القاعدة 
ع  وُي�سجَّ �سراحه،  اإطلق  بعد  ال�سجني  م�ستقبل  ال�سجن،  عقوبة  تنفيذ  بداية  منذ  العتبار،  يف  يو�سع 
وُي�ساَعد على اأن ي�سون اأو ُيقيم من العلقات بالأ�سخا�ض اأو الهيئات خارج ال�سجن كل ما من �ساأنه اأن ي�ساعده 

وجه. اأف�سل  على  اأ�سرته  م�سالح  ويخدم  تاأهيله  اإعادة  على 

�لرنويج
"�سمان  �ستن�سئ  اأنها   2005 عام  يف  الرنويج  حكومة  اأعلنت  به"،  التنبوؤ  وميكن  اآمن  "اإفراج  اإيجاد  اأجل  من 
اخلدمات،  من  جمموعة  عنه،  الإفراج  لدى  لل�سجني،  م  تقدَّ اأن  �سمان  على  ذلك  وينطوي  الإدماج".  اإعادة 
من  الرغم  وعلى  ذلك.  اإىل  وما  الديون،  ب�ساأن  وامل�سورة  التعليمية  والفر�ض  والعمل  ال�سكن  مكان  ذلك  يف  مبا 
ياأمل،  البلديات، فهو  اأو يف  الإ�سلحية  الدوائر  العدالة اجلنائية، �سواء يف  القيود املو�سوعة على قدرات نظام 
الرعاية  نظام  اأي  اأ�سا�سًا،  بها  املعنية  اجلهة  اإىل  الجتماعية  امل�ساكل  م�سوؤولية  اإعادة  يف  احلكومة،  من  بدعم 
ال�سلطات  اعرتاف  عن  الآن  حتى  الإ�سلحية  اخلدمات  اإدارة  بذلتها  التي  اجلهود  اأ�سفرت  وقد  الجتماعية. 
يتمتع  وا�سح،  ب�سكل  ال�سجن  حقيقة  ت�ستدعيها  التي  القيود  با�ستثناء  باأنه،  والعمالية  وال�سحية  الجتماعية 

الآخرين. املواطنني  جميع  بها  يتمتع  التي  احلقوق  بنف�ض  ال�سجناء 

.2012 �سباط/فرباير  الإ�سلحية،  اإدارة اخلدمات  الرنويجية،  العام  والأمن  العدل  وزارة  امل�سدر: 
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�ل�شم�لية( )�أيرلند�  �ملتحدة  �ململكة 

دعم  واآليات  العمل  اإىل  م�سالك  توفري  بهدف  ال�سخ�سي"  التقدم  "نظام  ي�سمى  ما  ال�سمالية  اأيرلندا  اأر�ست 
�سجني،  لكل  التوظيف  لقابلية  تقييمات  النظام  هذا  يف  العاملون  ويجري  عنهم.  الإفراج  بعد  لل�سجناء 
كما  عنهم.  الإفراج  بعد  ال�سجناء  اإدماج  اإعادة  ل�سمان  املجتمعي  النخراط  لإعادة  خطط  و�سع  يف  وي�ساعدون 
التي  واملجتمعية  التطوعية  والوكالت  والعامة  اخلا�سة  الوكالت  مع  قوية  روابط  النظام  على  القائمون  يقيم 
اأي�سًا  النظام  على  القائمون  ويتوا�سل  عنهم.  الإفراج  مبجرد  لل�سجناء  الدعم  من  خمتلفة  اأنواع  تقدمي  ميكنها 

عقوباتهم. يق�سوا  اأن  بعد  لل�سجناء  الوظائف  توفري  من  يتمكنون  قد  الذين  العمل  باأرباب 

ويف الظروف املثالية، ينبغي اأن تت�سمن الربامج املوؤ�س�سية تدخلت ملهنيني ميكنهم العمل مع املجرمني وم�ساعدتهم 
رة  على التخطيط لعودتهم اإىل املجتمع وال�ستعداد لها.)56( وميكن اأن ي�سمل ذلك مناق�سات اأو دورات جماعية مي�سَّ
مل�ساعدة ال�سجناء على التعامل مع امل�ساكل التي يتوقعون مواجهتها بعد الإفراج عنهم، مثل امل�ساكل املتعلقة بال�سكن 

رات والكحول والأ�سرة.  والعمل واملزايا وال�سحة واملخدِّ

ومن املهم اأي�سًا التاأكد من اأن ال�سجناء الذين ي�ستعدون للإفراج عنهم لديهم وثائق هوية وغريها من الوثائق املدنية. 
ومن �ساأن الفتقار اإىل مثل هذه الوثائق وقت الإفراج اأن يعيق ح�سول الفرد على اخلدمات وال�سكن والعمل. وينبغي 
املحلي؛  املجتمع  يف  والدعم  اخلدمات  اأ�سكال  خمتلف  على  احل�سول  كيفية  عن  مبعلومات  ال�سجناء  تزويد  اأي�سًا 
قبل اخلدمات  هذه  على  للح�سول  بطلبات  التقدم  على  عنهم  للإفراج  التخطيط  ينطوي  قد  احلالت،  بع�ض   ويف 

الإفراج عنهم.

وينبغي و�سع خطة �سابقة للإفراج حتدد الحتياجات والظروف اخلا�سة للمجرم، وحتدد نوع الربامج التعليمية اأو 
برامج العمل التي ينبغي للمجرم الو�سول اإليها من اأجل زيادة حظوظه يف اإعادة الندماج بنجاح. ويجب اأن توؤخذ بعني 
العتبار الظروف الفردية )مثل العمر واخلربة يف العي�ض امل�ستقل ومكان العمل ونوعه، وما اإذا كان ال�سخ�ض م�سوؤوًل 
الثقافية  واخللفية  الأ�سري،  والتاريخ  الت�سرد،  اأو  املاأوى  ا�ستخدام  حيث  من  وتاريخه  اآخرين،  اأو  اأطفال  رعاية  عن 
والإثنية، وال�سحة( بقدر ما تراعى الحتياجات اخلا�سة )مثل تلك الناجمة عن الإعاقات البدنية(. وينبغي خلطة ما 
قبل الإفراج اأن تراعي اأي�سًا ما اإذا كان ملُّ �سمل الفرد مع اأفراد اأ�سرته �سيكون له تاأثري �سلبي على الأ�سرة، اأو ما اإذا 

كان للأ�سرة تاأثري �سلبي على الفرد بحيث تزيد من خماطر معاودته الإجرام. 

طلب الإفراج امل�سروط  )اأ( 

لإجراء  الرتتيبات  اتخاذ  ينبغي  م�سروطًا،  اأو  مبكرًا  اإفراجًا  عنهم  الإفراج  يف  للنظر  املوؤهلني  ال�سجناء  حالة  يف 
يف  مثًل(  امل�سروط  الإفراج  )جمال�ض  امل�سروط  الإفراج  �سلطات  اإليهما  ت�ستند  اإفراج  خطة  وو�سع  للمخاطر  تقييم 
القرار الذي �ستتخذه. وينبغي تزويد املجرمني مبعلومات عن الطلب وعملية اتخاذ القرار ب�ساأنه، واأهليتهم املحتملة 
امل�سروط  للإفراج  طلباتهم  اأو  مذكراتهم  اإعداد  يف  امل�ساعدة  اإىل  املجرمون  يحتاج  وقد  ال�ساري.  القانون  مبوجب 
امل�سروط  الإفراج  قرارات  تعتمد  ما  وغالبًا  ق�سيتهم.  لتقدمي  قانونيني  م�ساعدين  دعم  اإىل  يحتاجون  وقد  عنهم، 
باأنواعها على ما اإذا كان املجرمون قد �ساركوا يف برامج م�سممة ملعاجلة بع�ض عوامل اخلطر املرتبطة بهم وغري 

تقييم  لإجراء  اجتماعيون،  ومر�سدون  بون  مدرَّ م�ست�سارون  وهم  احلالت،  مبديري  املوؤ�س�سات  ت�ستعني  البلدان،  من  العديد  )56(يف 

وتنقيح  ور�سد  و�سع  احلالة  مدير  يتوىل  التقييم،  ذلك  اإىل  وا�ستنادًا  املوؤ�س�سات.  دخولهم  عند  املجرمني  جميع  واحتياجات  ملخاطر  �سامل 
خطة لإعادة اإدماج كل جمرم. وحتدد اخلطة نقاط قوة املجرم وعوامل اخلطر اخلا�سة به واحتياجاته الرئي�سية—التعليم والتدريب املهني 
ا�سرتاتيجيات  املهنية—وت�سع  واملهارات  الكحول  اأو  رات  املخدِّ وتعاطي  احلياتية  واملهارات  ال�سلوك  وم�ساكل  الأ�سرية  والرعاية  وال�سكن 

املوؤ�س�سة. يف  وجوده  اأثناء  امل�ساكل  تلك  بع�ض  معاجلة  يف  لل�سروع  ا�ستخدامها  للمجرم  ميكن 
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اأم  واقعية  املجرم  عن  الإفراج  خطة  كانت  اإذا  ما  اإىل  اأي�سًا  القرارات  هذه  ت�ستند  اأن  وميكن  التحديات.  من   ذلك 
غري واقعية.

امل�ساعدة يف احل�سول على ال�سكن )ب( 

كثريًا ما ي�سكل اإيجاد ال�سكن املنا�سب حتديًا كبريًا اأمام ال�سجناء ال�سابقني، وهناك اأدلة على اأنه قد يكون مت�سًل 
اأ�سا�سيًّا للح�سول على عمل  اأن وجود مكان ميكن العي�ض فيه لفرتة اأطول يعد �سرطًا  بخطر معاودة الإجرام. ذلك 
اآمن للعي�ض، من ال�سعب احل�سول على عمل؛ وبدون عمل، من ال�سعب تاأمني مكان  وال�ستمرار فيه. وبدون مكان 
يخلق  قد  فاإنه  ممكنًا،  يكون  وعندما  دائمًا،  ممكنًا  اأمرًا  �سديق  اأو  الأ�سرة  اأفراد  اأحد  مع  العي�ض  يكون  ول  للعي�ض. 
م�ساكل جديدة. ول يتوفر لدى الغالبية العظمى من الأ�سخا�ض الذين ُيفرج عنهم من ال�سجون اإمكانية احل�سول على 
�سكن ملئم. فمعدل الت�سرد يف اأو�ساط ال�سجناء املفرج عنهم حديثًا اأعلى منه عادًة لدى اأي جمموعة اأخرى. وهناك 
جمموعات فرعية معينة من ال�سجناء ال�سابقني، مثل الذين يعانون من اإعاقات ذهنية، وال�سباب غري املرتبطني الذين 
يق�سون عقوبات ق�سرية، والعزباوات ذوات الأطفال، ممن يواجهون �سعوبات اأكرب يف تاأمني ال�سكن املنا�سب. وتوؤدي 

العزلة الجتماعية الناجتة عن ذلك اإىل جعل اإعادة اإدماجهم يف املجتمع اأكرث �سعوبة.

على  ويجب  امللئم.  ال�سكن  لتاأمني  خطة  للإفراج  ال�سابقة  وامل�ساعدة  التخطيط  برامج  تت�سمن  اأن  ينبغي  ولذلك، 
املنظمات  مع  العمل  يكون  ما  وغالبًا  ال�سكن.  اأنواع  من  نوع  بكل  املرتبطة  والقيود  واملخاطر  الفوائد  فهم  ال�سجناء 
اأن ت�سمل هذه اخليارات اأف�سل طريقة للو�سول اإىل كافة خيارات ال�سكن املتاحة يف املجتمع.)57( وينبغي   املجتمعية 

ما يلي: 

اأو مدفوعة جزئيًّا من  اأو رمبا مدعومة  املوؤجرة )عادًة ما تكون موؤجرة من القطاع اخلا�ض  )اأ( امل�ساكن 
م�سادر عامة(؛

)ب(  العي�ض مع اأفراد الأ�سرة اأو الأ�سدقاء؛ 
)ج(   ال�سكن العام اأو املدعوم؛

)د(    دور التاأهيل اأو املراكز النتقالية؛
)ه (   م�ساكن عودة متخ�س�سة اأخرى لل�سجناء ال�سابقني )تديرها عادًة منظمات غري ربحية وتقدم دعم 

الأقران واأ�سكال م�ساعدة اأخرى(.

املجتمعات،  من  العديد  ويف  دائمًا.  كافية  �سرورتها،  على  املنا�سب،  ال�سكن  تاأمني  يف  املجرمني  م�ساعدة  تكون  ول 
الأولوية  مُتنح  ما  ونادرًا  اإليها،  يحتاجون  الذين  للأ�سخا�ض  التكلفة  املي�سورة  امل�ساكن  يكفي من  ما  اأ�سا�سًا  يوجد  ل 
لل�سجناء ال�سابقني يف احل�سول على املعرو�ض املحدود من امل�ساكن املي�سورة التكلفة. بل اإنه يف بع�ض احلالت، قد 
اأو  العام  ال�سكن  ال�سكن املدعوم. وفيما يتعلق باحل�سول على  تلقائيًّا من  ال�سوابق اجلنائية  ُي�ستبعد الأ�سخا�ض ذوو 
املدعوم اأو الداعم، ينبغي اأن تكون لدى �سلطات الإ�سكان العمومية �سيا�سات وا�سحة ل�سمان ال�ستخدام غري التمييزي 

لل�سجلت اجلنائية من جانب مقدمي امل�ساكن. 

وقد تتطلب ا�سرتاتيجية جمتمعية �ساملة ملواجهة هذا التحدي توفري م�ساكن مي�سورة التكلفة، وال�ستفادة الق�سوى 
من املوارد ال�سكنية القائمة، واإزالة احلواجز التي متنع املجرمني واأ�سرهم من احل�سول على م�ساكن مي�سورة التكلفة 
من  املزيد  لتوفري  ا�ستباقية  تدابري  املجتمعية  املنظمات  تتخذ  اأن  اأي�سًا  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  وتتطلب  ومنا�سبة. 
امل�ساكن النتقالية الداعمة للأ�سخا�ض املفرج عنهم. وميكن ملنظمات التنمية املجتمعية و�سلطات الإ�سكان واملنظمات 

 B.D. Williams, “Employment and housing models for people with criminal records” in Resource Material Series)57(

 No. 99 (Tokyo, Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, September 2016),
.pp. 45–57
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اإعادة  لت�سهيل  املتخ�س�سة  املوارد  تلك  اإيجاد  ال�سجون، على  �سلطات  مع  بالتعاون  تعمل،  اأن  والدينية  الربحية  غري 
اإدماج ال�سجناء يف املجتمع.

امل�ساعدة يف احل�سول على العمل )ج( 

ميكن للنخراط يف العمل اأن يحد ب�سكل كبري من خطر معاودة الإجرام. ومن املوؤ�سف اأن معظم ال�سجناء ل ي�ستفيدون 
ر مبا يكفي لتحقيق اإليهم ذلك الدعم يف وقت مبكِّ ُيقدم  اأو ل   من الدعم للح�سول على العمل بعد الإفراج عنهم، 

اأثر جمد. 

واإ�سافًة اإىل برامج التدريب والتثقيف التي �سبق ذكرها، ميكن تقدمي عدد من التدخلت كجزء من برامج ما قبل 
الإفراج لإعداد املجرمني للندماج جمددًا يف �سوق العمل. وقد ت�سمل هذه التدخلت اخلدمات الرامية اإىل م�ساعدة 
اأنف�سهم وخو�ض املقابلت، واملناق�سات حول التوقعات،  ال�سجناء على تطوير مهاراتهم يف البحث عن عمل وتقدمي 
ومعاجلة القلق املرتبط بعملية البحث عن عمل، وتوفري املعلومات حول �سوق العمل، واإعداد ال�سرية الذاتية وطلبات 
اللتحاق واملعلومات والت�سال بوكالت التوظيف العامة واخلا�سة، والت�سال بالأفراد اأو اأرباب العمل ال�سابقني الذين 
قد يكونون قادرين على تقدمي امل�ساعدة يف البحث عن عمل. ويجوز اأن تت�سمن امل�ساعدة اأي�سًا تقدمي م�سورة حمددة 
لل�سجناء ب�ساأن حقوقهم وم�سوؤولياتهم عند الك�سف عن �سجلتهم اجلنائية لزيادة فر�سهم يف احل�سول على عمل. 
والتقدم  الوظائف  البحث عن  لل�سجناء حول كيفية  وامل�ساعدة  امل�سورة  فيها  م  تقدَّ اأندية عمل  ال�سجون  بع�ض  وتدير 

اإليها، مبا يف ذلك كيفية اإعداد ال�سرية الذاتية وال�ستعداد ملقابلة العمل.

�ملتحدة �ململكة 

لتزويد  برامج  املتحدة،  اململكة  يف  اجلرمية  من  واحلد  الجتماعية  للعدالة  خريية  جمعية  وهي   ،Nacro تقدم 
وتقدم  اجلرمية.  عن  والبتعاد  حياتهم  ملوا�سلة  ودعم  ومواقف  وم�سورة  مهارات  من  يحتاجونه  مبا  املجرمني 
والتعليم  والتدريب  والتوظيف  ال�سكن  عن  ثة  حمدَّ معلومات  خللها  من  توفر  الإنرتنت  عرب  خدمة  اجلمعية 
واكت�ساب  للعي�ض  مكان  اإيجاد  على  النا�ض  اخلدمات  وت�ساعد  ال�ست�سارية.  واخلدمات  املالية  وامل�سورة  واملزايا 
وبرامج  امل�ساكل،  حل  حول  ودورات  واملهني،  املهني  قبل  التدريب  برامج  توفر  وهي  امل�ستقل.  العي�ض  مهارات 

الأمام. اإىل  للم�سي  و�سيلة  اإيجاد  ي�ستطيعون  ل  الذين  الأ�سخا�ض  لفائدة  للعمل  الإعداد 

. www.nacro.org.uk/ امل�سدر: 

دور التاأهيل )د( 

توفر املراكز النتقالية ووحدات اإعادة النخراط املجتمعي ومراكز ما قبل الإفراج اأماكن �سكنية خا�سعة للإ�سراف 
مل�ساعدة املجرمني على املرور مبرحلة انتقالية من العي�ض يف ال�سجن اإىل العي�ض يف املجتمع. فهي ت�سمح للمجرمني 

بتفاعل كبري مع العامل اخلارجي، وكذلك الت�سال باأ�سرهم واأرباب العمل )املحتملني(. 

وتوفر بع�ض اإدارات ال�سجون فر�سًا لل�سجناء للعمل خارج ال�سجن. ففي جمهورية كوريا، يقدم مركز لإعادة التاأهيل 
افتتحته دائرة الإ�سلحيات الوطنية يف عام 2009 امل�ساعدة لل�سجناء على التكيف الجتماعي، مبا يف ذلك امل�ساعدة 
يف التكيف مع بيئة مفتوحة وكيفية التكيف مع برنامج عمل. ويرتبط املركز بربنامج لبدء الأعمال التجارية ي�ساعد 
"بيت الأمل" يف عام 2009 لفائدة  اإيجاد فر�ض عمل بعد الإفراج عنهم. و�ُسيدت دار للتاأهيل ت�سمى  ال�سجناء على 
ع�سرة �سجناء. ويق�سي ال�سجناء عادًة ما بني ثلثة و�ستة اأ�سهر يف دار التاأهيل قبل الإفراج امل�سروط عنهم. وهناك 
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قيادة  التجارية وجتديد رخ�ض  الأعمال  وبدء  التوظيف  ال�سجناء يف جمالت  لدعم  للإفراج حمددة  �سابقة  برامج 
والتعليم  بال�سكن  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  الأ�سا�سية،  املعي�سية  الحتياجات  لتغطية  الأموال  وتوفري   ال�سيارات؛ 

واخلدمات الطبية.

ل�شني �

اإ�سلحية  موؤ�س�سة  كاأول  �سنوات  ب�سع  قبل  بكني  يف  �ساويانغ  مقاطعة  يف  للتاأهيل  ال�سروق"  "دار  تاأ�سي�ض  مت 
املجتمع.  اإىل  لعودتهم  ال�ستعداد  يف  ال�سجناء  �سرير   200 ي�ستوعب  الذي  املرفق  وي�ساعد  ال�سني.  يف  جمتمعية 
يف  امل�ساعدة  جانب  اإىل  وامل�سورة،  النف�سي  والدعم  القانوين  والتثقيف  املهني  التدريب  لل�سجناء  يوفر  وهو 
التي  املهارات  اكت�ساب  التاأهيل املجرمني على  دار  والدعم يف  والتعليم  العمل  وي�ساعد ق�سم  لعودتهم.  التح�سري 
موظفو  ويقيم  املهنية.  املهارات  على  التدريب  مدار�ض  مع  �سراكات  بف�سل  وذلك  عمل،  لإيجاد  اإليها  يحتاجون 
اإىل جنب مع املجرمني وي�ساعدونهم  التاأهيل جنبًا  التاأهيل يف دار  واإعادة  التدريب  الإ�سلحيات طوال برنامج 

ال�سني. من  كثرية  اأخرى  اأنحاء  يف  النموذج  هذا  وُي�ستن�سخ  يومي.  ب�سكل  ال�سخ�سية  تنميتهم  يف 

لهند �

الذين  لل�سجناء  املخ�س�ض  الإ�سلحي،  الطلق"  "الهواء  منزل  البنغال  غرب  الإ�سلحية  اخلدمات  دائرة  تدير 
ال�ساد�سة �سباحًا  ال�ساعة  املنزل يف  لل�سجناء مبغادرة  وُي�سمح  �سلوكًا ح�سنًا.  واأظهروا  ثلثي مدة عقوبتهم  اأكملوا 
عملية  خربات  اكت�ساب  ثم  ومن  املجتمع،  يف  العمل  من  نهم  ميكِّ مما  م�ساًء،  الثامنة  ال�ساعة  يف  العودة  �سريطة 
غري  منظمات  وهناك  املجتمع؛  يف  مكان  اأي  يف  عمل  عن  البحث  حرية  النزلء  ولدى  العقوبة.  مدة  انتهاء  قبل 
والأبقار.  املاعز  ل�سراء  املال  ال�سجناء ما يكفي من  خر  يدَّ العملية. ويف بع�ض احلالت،  ت�ساعد يف هذه  حكومية 

مبا يك�سبونه. والحتفاظ  للعموم  احليوانات  هذه  حليب  ببيع  عندئذ  لهم  وُي�سمح 

ويف الوليات املتحدة، تدير موؤ�س�سة Safer Foundation مراكز انتقالية للبالغني نيابًة عن اإدارة الإ�سلحيات يف ولية 
اإلينوي. وتوؤكد املوؤ�س�سة اأن هناك اأربعة عنا�سر �سرورية لت�سهيل انتقال ال�سجني ال�سابق بنجاح اإىل املجتمع، وهي: 
البيئة الآمنة واملنظمة؛ واملوظفون املدربون جيدًا واملهتمون؛ والعميل املتحم�ض؛ وجمموعة �ساملة من الربامج اجليدة 
الق�سايا،  اإدارة  مثل  جمالت  يف  امل�ساعدة  النتقالية  املراكز  وتقدم  العميل.  احتياجات  لتلبية  امل�سممة  واخلدمات 
ودعم الأ�سرة، ومهارات الأبوة، والعلج من تعاطي مواد الإدمان، واملهارات الأ�سا�سية، واملهارات احلياتية، وال�سحة 

العقلية، والعلجات الإدراكية، واخلدمة املجتمعية، والرعاية ال�سحية، والرتفيه.

وتدير الرابطة الكندية جلمعيات Elizabeth Fry العديد من الربامج الناجحة التي تعالج احتياجات الن�ساء اللواتي 
ينتقلن من ال�سجن اإىل العي�ض امل�ستقل يف املجتمع، ولكنهن يفتقرن اإىل املاأوى اأو العمل اأو مهارات التكيف الأ�سا�سية. 
وتوفر الرابطة ال�سكن النتقايل، وامل�سورة ملنع اجلرمية والإدمان، والتخطيط للأهداف، والدعم املنظم ملنع النتكا�ض، 

وامل�ساعدة املالية.

47برامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجونالف�سل الرابع
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�خلدم�ت و�لإ�شر�ف يف فرتة  خ�م�ش�ً- 
م� بعد �لإفر�ج

يواجهون  ما  عادًة  فهم  املجرمني.  على  ال�سعوبة  بالغة  تكون  اأن  املجتمع  اإىل  ال�سجن  من  النتقال  لفرتة  ميكن 
الو�سم  ومواجهة  املت�سررة،  العلقات  واإ�سلح  وال�سكن،  العمل  اإيجاد  اإىل  باحلاجة  املرتبطني  والتوتر  القلق 
عن  الإفراج  ت�سبق  التي  الأ�سابيع  اأن  تبني  وقد  الر�سمي.  الإ�سراف  ل�سروط  والمتثال  املحتملة،  والعزلة  الجتماعي 
اأُجريت  درا�سة  ويف  املجتمع.  يف  اندماجهم  اإعادة  جناح  مدى  حتديد  يف  حا�سمة  ُتعترب  مبا�سرة  وتليه  ال�سجناء 
عن  مقابلت  معهم  اأُجريت  الذين  ال�سجناء  عينة  ن�سف  نحو  اأبلغ  )كوين زلند(،)58(  اأ�سرتاليا  يف  ال�سجناء  على 
قبل العقلية  تدهور �سحتهم  كثريون عن  واأبلغ  عنهم.  للإفراج  ال�سابقة  الأ�سابيع  الأقل يف  على  معتدل  نف�سي   كرب 

الإفراج عنهم.

حمدودة  بو�سائل  املنا�سب  ال�سكن  تاأمني  مثل  العملية،  التحديات  من  عددًا  عنهم  الإفراج  بعد  املجرمون  ويواجه 
يبداأوا  اأن  اإىل  الإطلق  على  مدخرات  اأي  بدون  اأو  املدخرات  من  �سئيل  بقدر  املالية  �سوؤونهم  واإدارة  للغاية، 
لتلبية  والدعم  اخلدمات  على  واحل�سول  اليومية،  ال�سروريات  من  جمموعة  على  واحل�سول  الأجور،  ك�سب  يف 
عن  الناجح  الإدماج  اإعادة  على  توؤثر  التي  باملتغريات  املتعلقة  الأبحاث  ك�سفت  وقد   

املحددة.)59( احتياجاتهم 
املادي  الدعم  غياب  ويف  الجتماعية.)60(  ال�سبكات  ودعم  الإدمان  ومعاجلة  وال�سكن  العمل  بني  الرتباط 
الإفراج  من  مفرغة  حلقة  يف  املجرمني  من  العديد  يقع  قد  النتقالية،  الفرتة  هذه  خلل  والجتماعي   والنف�سي 

واإعادة العتقال. 

فعالة لحقة  تدخلت  ت�ستحدث  اأن  املحلي،  املجتمع  �سلمة  على  اأجل احلفاظ  من  على احلكومات،  يتعني  ولذلك، 
للإفراج اأو يف جمال الرعاية اللحقة بهدف م�ساعدة ال�سجناء ال�سابقني على الندماج يف املجتمع من جديد والكف 
عن ارتكاب اجلرمية. وحتظى اإدارة عمليات العودة وبرامج اإعادة النخراط املجتمعي بقبول اأو�سع نطاقًا، وميكن اأن 

توفر و�سيلة فعالة للغاية من حيث التكلفة ملنع اجلرمية. 

ال�سجن.  يف  ق�سوها  التي  املدة  بعد  املجتمع  يف  اإدماجهم  واإعادة  املجرمني  عودة  لدعم  خمتلفة  ُنُهج  وهناك 
اإطار برنامج للإفراج  ومبوجب بع�ض هذه التدخلت، يخ�سع املجرمون لفرتة من الإ�سراف يف املجتمع—غالبًا يف 
املجتمع.  اإىل  ال�سجن  من  املجرم  انتقال  لت�سهيل  امل�ساعدة  تقدمي  على  الآخر  البع�ض  يركز  حني  امل�سروط—يف 

 S. A. Kinner, The Post-Release Experience of Prisoners in Queensland (Brisbane, University of Queensland,)58(

.Queensland Alcohol and Drug Research and Education Centre, March 2006)

.Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 4 59(انظر(

 C. A. Visher, “Returning home: emerging findings and policy lessons about prisoner reentry”, Federal Sentencing)60(

.Reporter, vol. 20, No. 2 (2007), p. 95
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النف�سية  امل�ساكل  واآثار  املجرمني  عداء  م�ساعر  من  يخفف  اأن  املثال،  �سبيل  على  الجتماعي،  للدعم   وميكن 
املحتملة.)61(

وملَّا كان ال�سجناء ال�سابقون ل يت�سكلون من جمموعة متجان�سة، ينبغي اأن ت�ستند خدمات ما بعد الإفراج اإىل نهج اإدارة 
احلالت الفردي، وينبغي اأن تاأخذ يف العتبار عوامل مثل التاريخ اجلنائي للمجرم ال�سابق وطول مدة العقوبة واأي 
اأو الإعاقات العقلية.)62( وينبغي  رات  اأمور منها ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ احتياجات خا�سة تنتج عن 
اأ�سكال  ُت�ستكمل ب�سكل من  واأن  ال�ساد�ض(  ال�سكل  التدخلت )انظر  الإفراج جمموعة من  اأن ت�سمل خدمات ما بعد 

الإ�سراف، ح�سب القت�ساء.)63(

�ل�شكل �ل�ش�د�ص- منوذج لإد�رة �لق�ش�ي�

.Canada, British Columbia, Community Corrections and Corporate Programs Division, May 2009 :امل�سدر

و�سائل  تطوير  املجتمع على  املجرمني يف  اإدماج  باإعادة  املتعلق  النقا�ض  ز جزء كبري من  َتركَّ الأخرية،  ال�سنوات  ويف 
اأف�سل لإدارة عودتهم اإىل املجتمع من خلل توفري مزيج فعال ومتوازن من الإ�سراف وامل�ساعدة واإيجاد طرق للقيام 
بذلك من خلل تعاون فعال مع اإدارات ال�سجون وهيئات اإنفاذ القانون واملنظمات املجتمعية. وت�سعى بع�ض الربامج 

بن�ساط اإىل حتفيز امل�ساركة املجتمعية وم�ساعدة املجتمعات املحلية لت�سبح اأكرث ا�ستجابة لو�سع املجرمني.

�ألف-  �ملع�يري و�لقو�عد �لدولية ذ�ت �ل�شلة
تقدمي  )اأ(  ذلك  يف  مبا  الإفراج،  بعد  ما  خدمات  اإىل  احلاجة  على  ال�سوء  خمتلفة  دولية  وقواعد  معايري  ت�سلط 
 خدمات الرعاية اللحقة لل�سجناء ال�سابقني؛ و)ب( الإفراج املبكر من ال�سجون والإ�سراف املجتمعي على املجرمني؛ 

و)ج( الدور احلا�سم للمجتمع املحلي يف اإعادة اإدماج املجرمني ال�سابقني. 

 A. Hochstetler, M. DeLisi and T. C. Pratt, “Social support and feelings of hostility among released inmates”,)61(

 S. J. Bahr and others, “Successful reentry: اأي�سًا:  وانظر  Crime and Delinquency, vol. 56, No. 4 (2010), pp. 588–607؛ 
 what differentiates successful and unsuccessful parolees?”, International Journal of Offender Therapy and Comparative

.Criminology, vol. 54, No. 5 (2010), pp. 667–692

 J. Shinkfield and J. Graffam, “Community reintegration of ex-prisoners: type and degree of change in )62(انظر 

 variables influencing successful reintegration”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,
.vol. 53, No. 1 (2009), pp. 29–42

 .Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, p. 5 63(انظر(
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تقييم املجرمني 
لتحديد خماطرهم 

واحتياجاتهم

حتديد التدخلت الأكرث 
فّعالية ملواجهة خماطر 
املجرمني واحتياجاتهم 

واإعادة تاأهيلهم

اإكمال التدخلت مما 
قد ينطوي على اإحالة 

املجرمني اإىل الربامج 
والوكالت ذات ال�سلة 

التي تقدم العلج

اإعادة تقييم تقدم 
املجرمني على نحو 

م�ستمر من اأجل 
حتديد اأثر التدخلت 

ومراجعة النهج 
ل�ستيعاب التقدم 

املحرز

تقييم
�ملخ�طر/�لحتي�ج�ت

تنفيذ
 �حل�لت

تنفيذ
 �حل�لت

 تخطيط 
�حل�لت



�سراح  "باإطلق  ينتهي  ل  املجتمع  واجب  باأن  قوية  تذكرة  على  مانديل  نيل�سون  قواعد  ت�ستمل  ذلك،  من  والأهم 
ال�سجني" )القاعدة 90(؛ وهي ت�سدد على احلاجة اإىل الرعاية اللحقة الفعالة التي تقدمها الكيانات احلكومية 
وغري احلكومية على ال�سواء. وتدعو قواعد طوكيو اإىل توافر طائفة عري�سة من التدابري البديلة اللحقة ل�سدور 
احلكم، والنظر فيها يف وقت مبكر، مبا يف ذلك خمتلف اأ�سكال اإخلء ال�سبيل امل�سروط واإ�سقاط العقوبة والعفو. 
واأخريًا، ت�سجع قواعد نيل�سون مانديل وقواعد طوكيو بقوة م�ساركة اجلمهور يف اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع 
بني تدريبًا ملئمًا(، حيث ينبغي النظر اإليها  والتدخلت املجتمعية املقابلة )مبا يف ذلك ال�ستعانة مبتطوعني مدرَّ
على "اأنها فر�سة مل�ساهمة اأفراد املجتمع املحلي يف حماية جمتمعهم" )قواعد طوكيو، القاعدة 17-2(. وبالنظر 
التن�سيق والروابط الفعالة  اآليات  اإىل امل�ساركة املرغوبة من جانب خمتلف الكيانات العامة وغري احلكومية، فاإن 
اأدناه  ال�سابع  الف�سل  بفعالية. )ترد يف  الإفراج  بعد  توفري خدمات ما  الأهمية يف  باعتبارها حا�سمة  ر بحق  ُت�سَوّ
فئات خا�سة  على  والإ�سراف  املجرمني  الإفراج عن  بعد  ما  بخدمات  املتعلقة  الدولية  والقواعد  للمعايري   مناق�سة 

من املجرمني(.

و108  90 �لق�عدت�ن  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

90 القاعدة 
اأو خا�سة  هيئات حكومية  تكون هناك  اأن  ينبغي  ولذلك  ال�سجني.  �سراح  باإطلق  املجتمع  واجب  ينتهي  ل 
ة  حدَّ تخفيف  اإىل  تهدف  �سراحه،  اإطلق  بعد  ناجعًة  رعايًة  يته  حرِّ ا�سرتدَّ  الذي  ال�سجني  ُتعري  اأن  على  قادرة 

املجتمع. اإىل  للعودة  تاأهيله  باإعادة  وت�سمح  ه  �سدَّ العفوية  العداء  مواقف 

...

108 القاعدة 
تثبيت  اإعادة  على  ال�سجن  من  اخلارجني  ت�ساعد  التي  اخلا�سة،  اأو  احلكومية  والهيئات  الأجهزة  1- على 
واأوراق  الوثائق  �سراحهم على  املطَلق  ال�سجناء  واللزم ح�سول  املمكن  بالقدر  ت�سَمن  اأن  املجتمع،  اأقدامهم يف 
ر لهم من  توفِّ واأن  الهوية ال�سرورية، وعلى امل�سكن والعمل املنا�سبني، وعلى ثياب لئقة تنا�سب املناخ والف�سل، 
مبا�سرة  تلــي  التـي  الفرتة  خــلل  لهم  العيــ�ض  اأ�سبــاب  ولتاأميــن  وجهتهم  اإلــى  لو�سولهــم  يكفي  ما  الو�سائل 

�سراحهم. اإطلق 

اإىل  والو�ســول  ال�سجــن  دخول  اإمكانية  املذكورة  الأجهزة  تعتمدهم  الذين  للممثِّلني  تتاح  اأن  2- يجب 
عقوبته. تنفيذ  بداية  منذ  ال�سجني  م�ستقبل  ب�ساأن  ُي�ست�ساروا  اأن  ويجب  ال�سجناء، 

بجهودها  ُينتفع  كيما  الإمكان  بقدر  قًة  من�سَّ اأو  ممركزًة  املذكورة  الهيئات  اأن�سطة  تكون  اأن  3- ُي�ست�سوب 
وجه. اأف�سل  على 

51اخلدمات والإ�سراف يف فرتة ما بعد الإفراجالف�سل اخلام�ض
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�لقو�عد  طوكيو(:)�أ(  )قو�عد  �لحتج�زية  غري  للتد�بري  �لنموذجية  �لدني�  �ملتحدة  �لأمم  قو�عد 
9-1 �إىل 9-4 و1-22

احلكم ل�سدور  اللحقة  9- الرتتيبات 

اإيداع  يتلفى  لكي  احلكم  ل�سدور  اللحقة  البديلة  التدابري  من  عري�سة  طائفة  املخت�سة  للهيئة  تتاح     1-9
املجتمع. يف  مبكرة  اندماج  عودة  على  وم�ساعدته  احتجازية  موؤ�س�سة  يف  املجرم 

يلي: ما  ل�سدور احلكم  اللحقة  التدابري  ت�سمل  اأن  ميكن   2-9

التاأهيل؛ ودور  بالغياب،  )اأ( الت�سريح 
العلم؛ تلقي  اأو  العمل  اأجل  ال�سراح من  اإطلق  )ب(  

اأ�سكاله؛ مبختلف  امل�سروط  ال�سبيل  اإخلء  )ج(   
العقوبة؛ اإ�سقاط  )د(   

العفو. )ه (   

ِقبل  من  نظر  لإعادة  العفو،  حالة  با�ستثناء  احلكم،  لإ�سدار  اللحقة  بالتدابري  املتعلق  القرار  يخ�سع   3-9
اجلاين. طلب  على  بناء  خمت�سة،  م�ستقلة  اأخرى  هيئة  اأو  ق�سائية  هيئة 

غري  برنامج  اإىل  واإحالته  اجلاين  �سراح  اإطلق  اأ�سكال  من  �سكل  اأيِّ  يف  ممكنة  مرحلة  اأبكر  يف  ينظر   4-9
احتجازي.

...

ال�سلة ذات  والأن�سطة  الأجهزة  مع  الروابط   -22

جمالت  يف  الروابط،  اإقامة  ت�سهل  منا�سبة  اآليات  خمتلفة،  م�ستويات  على  ت�ستحدث،  اأن  22-1 ينبغي 
فروع  من  وغريها  الحتجازية  غري  التدابري  عن  امل�سوؤولة  الدوائر  بني  والعمل،  والتعليم  والإ�سكان  كال�سحة 
احلكومية،  وغري  منها  احلكومية  الجتماعية،  والرعاية  الجتماعية  التنمية  واأجهزة  اجلنائية،  العدالة  نظام 

الإعلم. وو�سائط 

.110/45 العامة  قرار اجلمعية  )اأ(مرفق 

ب�ء- �لرع�ية �لالحقة و�مل�ش�عدة يف عملية �لعودة 
ميكن للعديد من البلدان العتماد على الوكالت املتخ�س�سة امل�سوؤولة عن توفري امل�ساعدة يف جمال الرعاية اللحقة 
والإ�سراف على املجرمني املفرج عنهم حديثًا. ويف بع�ض احلالت، تتيح هذه الربامج دوائُر مراقبة ال�سلوك؛ ويف حالت 
اأخرى، ميكن اأن تقدمها املنظمات غري احلكومية. ويف حني اأن معظم برامج العودة ل تخ�سع لتقييماٍت مراَقبة، ومل 
د بعد النهج الأكرث جناحًا حتديدًا كامًل، اإل اأن الكثري اأ�سبح ُيعرف عن العوامل التي توؤثر على ا�ستبقاء الربنامج  ُيحدَّ
ن ا�ستبقاء الربنامج واأن  و/اأو ا�ستكماله.)64( فتح�سني العمل وال�سكن والتعليم، على وجه اخل�سو�ض، ميكنه اأن يح�سِّ

يكون له اأثر اإيجابي على اإعادة الإدماج الجتماعي للمجرمني.

C. A. Visher, “Effective reentry programs”, Criminology and Public Policy, vol. 5, No. 2 (2006), pp. 299– )64(انظر 

 302; and S. J. Listwan, “Reentry for serious and violent offenders: an analysis of program attrition”, Criminal Justice Policy
.Review, vol. 20, No. 2 (2009), pp. 154–169
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كينيا
الرعاية  جمال  يف  للدعم  برناجمًا  الالحقة  والرعاية  ال�سلوك  مراقبة  خدمات  اإدارة  تنفذ  كينيا،  يف 
َيعترب  وال  املجتمع.  اإىل  للعودة  كربنامج  ال�سابقني  للمجرمني  والدعم  االإ�سراف  يوفر  الالحقة 
االجتماعية  الرعاية  جمال  يف  امل�ساعدة  اإىل  ويحتاجون  حمرومون  ال�سابقني  املجرمني  اأن  الربنامج 
املجرمني  على  االإدارة  وت�سرف  االإجرام.  معاودة  جتنب  عن  م�سوؤولني  اأي�سًا  يعتربهم  اإنه  اإذ   فح�سب، 
مدة  ويكملون  برتخي�ص  عنهم  ُيفَرج  الذين  حريتهم  من  املحرومني  االأطفال  عن  النظر  ال�سابقني—ب�سرف 
الرعاية  جمال  يف  الدعم  برنامج  ويجمع  طوعي.  اأ�سا�ص  ال�سلوك—على  مراقبي  اإ�سراف  حتت  عقوبتهم 
يخ�سعون  الذين  ال�سابقون  املجرمون  وي�سمل  املجرم.  م�سوؤولية  ومنوذج  الفر�ص  عجز  منوذج  بني  الالحقة 
يعانون  الذين  واملجرمني  املدى  الطويلة  االأحكام  ذوي  ال�سابقني  املجرمني  اأ�سا�سًا  الربنامج  اإطار  يف  لالإ�سراف 
ي�ستحقون  ال  املجرمني  اأن  اأ�سا�ص  على  الربنامج  ويقوم  حريتهم.  من  املحرومني  واالأطفال  نف�سية  اأمرا�ص  من 
اجلنائي.  النظام  من  عنهم  االإفراج  بعد  اجلرمية  من  خالية  حياة  لبناء  فر�سة  اأي�سًا  بل  فح�سب،  العقاب 

ال�سجن. كانوا يف  فيها عندما  �ُسرع  التي  التاأهيل  اإعادة  كامتداد جلهود  الالحقة  الرعاية  اإىل  ُينظر  ولذلك، 
 Kenya, Office of the Vice-President and Ministry of Home Affairs, Department of Probation and Aftercare :امل�سدر

.Services, Research Report on the Impediments to Offender Reintegration and Resettlement (Nairobi, 2007)

1- امل�ساعدة يف العودة اإىل �سوق العمل 
من الوا�سح اأن العمل عامل رئي�سي يف جناح اإعادة اإدماج ال�سجناء ال�سابقني. فالعمل اأكرث من جمرد م�سدر للدخل. 
اًل يف الوقت نف�سه اإقامتهم �سالت  فهو يهيئ هيكاًل منظمًا رتيبًا وفر�سًا لالإ�سهام يف عمل االآخرين وحياتهم، م�سهِّ
تعزيز  وي�سهم يف  املحلي،  املجتمع  التوا�سل مع عنا�سر  اإعادة  ال�سابقني على  ال�سجناء  ي�ساعد  مة. وهو  قيِّ اجتماعية 

تقديرهم لذاتهم وثقتهم باأنف�سهم واكتفائهم الذاتي.)65(

ال�سابقني املجرمني  اإدماج  اإعادة  يف  العمل  اأهمية 
منظمًا  اأي�سًا هيكاًل  يوفر  فهو  املالئمة.  املادية  الظروف  لتوفري  الالزمة  االإيرادات  اأكرث من جمرد  العمل  يوفر 
رتيبًا وي�سغل الوقت يف االآن ذاته. كما اأنه يوفر الفر�ص للمرء كي يو�سع �سبكته االجتماعية بحيث ت�سمل اأع�ساء 
من  ذلك  وغري  الذات  تقدير  تعزيز  يف  ي�سهم  اأن  للعمل  ميكن  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة  املجتمع.  يف  اآخرين  منتجني 

النف�سية. ال�سحة  جوانب 
 J. Graffam and others, “Variables affecting reintegration as perceived by offenders and professionals”, امل�سدر: 

.Journal of Offender Rehabilitation, vol. 40, Nos. 1 and 2 (2005), pp. 147–171

عمل  وفر�ص  مرتدية  اقت�سادية  ظروف  وذات  حمرومة  حملية  جمتمعات  اإىل  يعودون  ما  كثريًا  املجرمني  اأن  بيد 
حمدودة. وعادًة ما تكون ات�ساالت جمموعات االأقران يف تلك املجتمعات املحلية حمدودة باأو�ساط العمل امل�سروع، 
وقد يجعل االفتقار اإىل ات�ساالت جيدة من ال�سعب على االأفراد حتديد فر�ص العمل القليلة املتاحة يف جمتمعهم 
املحلي واال�ستفادة منها. وي�سري خرباء اقت�ساد العمل اإىل اأن ندرة فر�ص العمل توؤثر ب�سكل غري متنا�سب على اأكرث 

الباحثني عن العمل حرمانًا، واأن املجرمني يقرتبون من اأ�سفل قائمة تف�سيالت اأ�سحاب العمل.)66(
وكثريًا ما يرتدد اأ�سحاب العمل يف ت�سغيل جمرمني �سابقني، ال �سيما اإذا كان ال يزال على اأولئك املجرمني ال�سابقني 
اأن يثبتوا جدارتهم بعد االإفراج عنهم من االحتجاز، وكانوا يعانون من الو�سم املرتبط بال�سجن. واإ�سافًة اإىل ذلك، ال 

 J. Graffam and others, Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment Support Workers, )65(انظر 

 and Prisoners and Offenders towards Employing Ex-Prisoners and Ex-Offenders (Burwood, Victoria, Deakin University,
.School of Health and Social Development, 2004), p. 4

 L. Hannson and R. DeFina, “The state of the economy and the relationship between prisoner reentry and crime”,)66(

.Social Problems, vol. 57, No. 4 (2010), p. 612
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تتوافر املهارات اأو اخلربة اأو التجربة التي يبحث عنها اأرباب العمل �سوى لدى قليل من املجرمني ال�سابقني. واأخريًا، 
اأن يكون ملحدودية  اأو بل مال على الإطلق. وميكن  اإىل املجتمع بقليل من املال،  ال�سابقون  ال�سجناء  عادًة ما يعود 
اأو  الو�سائل املالية تاأثري �سلبي على ح�سور املجرم مقابلت العمل وقدرته على احل�سول على عمل واحلفاظ عليه، 

النتقال اإىل مكان العمل، اأو اقتناء امللب�ض اأو الأدوات اللزمة للعمل اأو تاأ�سي�ض م�سروعه التجاري اخلا�ض به. 

وتو�سلت الأبحاث اإىل اأن مكا�سب العمل فيما يتعلق باحلد من معاودة الإجرام قد ل ترتبط فقط بح�سول املجرم 
تتاأثر العلقة بني العمل  اأي�سًا.)67( وعلوة على ذلك، قد  ال�سابق على فر�سة عمل—فهي قد ترتبط بنوعية العمل 
القانوين وانخفا�ض معاودة الإجرام ب�سدة بالتفاعل بني العوامل التالية: ال�سكن امل�ستقر، وامتلك املوؤهلت املتعلقة 
رات، والإقدام على طلب امل�ساعدة يف عمليات البحث  بالعمل، وعدم التاأثر بال�سطرابات الناجتة عن تعاطي املخدِّ

عن فر�ض العمل.)68(

2- �ل�شكن و�مل�ش�عدة �مل�لية
ا يوؤثر على مدى قدرة املجرم على الندماج بنجاح يف جمتمعه، حيث  كما ُذكر اأعله، يجب اعتبار ال�سكن عامًل رئي�سيًّ
من املحتمل اأن يكون له اأي�سًا اآثار مبا�سرة على العمل وخدمات الدعم الجتماعي. وكثريًا ما ي�سري املجرمون الذين 
يعاد �سجنهم اإىل عدم قدرتهم على تاأمني �سكن منا�سب كاأحد الأ�سباب التي اأدت يف نهاية املطاف اإىل عودتهم اإىل 
اجلرمية.)69( وعادًة ما يتلقى ال�سجناء دعمًا حمدودًا ل�سمان احل�سول على �سكن قبل الإفراج عنهم، وغالبًا ما يتعذر 
عليهم اإيجاد ترتيبات معي�سية منا�سبة يف املجتمع املحلي. وت�سكل العزلة الجتماعية جتربة اأ�سا�سية لدى العديد من 

ال�سجناء ال�سابقني الذين قد ينتهي بهم الأمر اإىل الت�سرد اأو ال�سكن غري امل�ستقر اأو غري املنا�سب. 

وعلوة على ذلك، كثريًا ما يكون الت�سرد نتيجة مبا�سرة لل�سجن. فاأماكن الإقامة يف الأزمات، مثل الفنادق املوؤقتة، 
هي بيئات �سعبة وقد جتعل الت�سالت الجتماعية للفرد مق�سورة على الأ�سخا�ض ذوي اخللفيات اأو امل�ساكل املماثلة. 
وغالبًا ما يوؤدي ال�سكن غري امل�ستقر اأو غري الآمن اإىل تفاقم ال�سعوبات التي يواجهها املجرمون الذين يتعاطون مواد 
اأو يعانون من م�ساكل ال�سحة العقلية. ويوؤدي غياب برامج معاجلة الت�سرد ب�سكل عام اإىل تفاقم امل�سكلة.  الإدمان 
وحتى عند وجود نظام اإ�سكان عام، فاإنه غالبًا ما يكون �سعب الو�سول اإليه اأو غري قادر على ال�ستجابة لحتياجات 

ال�سجناء ال�سابقني.

3- �حل�شول على �لرع�ية �ل�شحية و�ل�شم�ن �لجتم�عي 
اأو  اأي علج  تلقي  ال�سابقني يف  ال�سجناء  ا�ستمرار  اأهمية �سمان  ال�سوء على  نيل�سون مانديل  ت�سلط قواعد  يف حني 
اأثناء فرتة �سجنهم )"ا�ستمرارية العلج والرعاية" )القاعدة 24،   رعاية �سحية قد يحتاجونها وقد يكونون تلقوها 
يف  ال�سحية  اخلدمات  على  احل�سول  يف  العوائق  من  العديد  عنهم  املفرج  ال�سجناء  يواجه  ما  عادًة   ،))2 الفقرة 

املجتمع، مبا يف ذلك اخلدمات ذات الطبيعة املالية اأو النف�سية.

 C. Uggen, “Ex-offenders and the conformist alternative: a job quality model of work and crime”, Social Problems,)67(

 vol. 46, No. 1 (1999), pp. 127–151; and R. Webster and others, Building Bridges to Employment for Prisoners, Home Office
.Research Study No. 226 (London, Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, 2001)

 S. Niven and J. Olagundoye, “Jobs and homes: a survey of prisoners nearing release”, Findings, No. 173 (London,)68(

.Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, 2002)

 A. Nilsson, “Living conditions, social exclusion and recidivism among prison inmates”, Journal of Scandinavian)69(

.Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 4, No. 1 (2003), pp. 57–83
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ال�سحي.  التاأمني  اأنواع  نوع من  باأيِّ  املفرج عنهم م�سمولني  ال�سجناء  يكون  البلدان، ل  بع�ض  املثال، يف  �سبيل  فعلى 
وعلوة على ذلك، قد يكون من ال�سعب على �سجني �سابق اأن يتقدم اإىل م�ست�سفى وي�سرح تاريخه واحتياجاته ال�سحية. 
ولذلك، ينبغي اأن تكفل ال�سلطات الوطنية اأن يكون ال�سجناء املفرج عنهم م�سمولني بنظام لل�سمان الجتماعي، ح�سب 
القت�ساء، اأو ح�سولهم على م�ساعدة ما يف م�سائل ال�سحة وال�سمان الجتماعي يف حال عدم وجود مثل هذا النظام. 
ويلزم اإن�ساء روابط مع دوائر اخلدمات ال�سحية يف املجتمع قبل الإفراج عنهم، مبا يف ذلك الوقاية والعلج والرعاية 
عن  الناجمة  ال�سطرابات  وكذلك  الأخرى،  املعدية  والأمرا�ض  وال�سل  الب�سرية  املناعة  نق�ض  بفريو�ض   املت�سلة 

رات. تعاطي املخدِّ

4- دعم �لأ�شرة 
التي ت�سري  الأدلة  اإىل املجتمع. وهناك بع�ض  اأ�سر املجرمني م�سدرًا حمتمًل للدعم وامل�ساعدة عند عودتهم  ت�سكل 
عمل  على  احل�سول  حيث  من  اأف�سل  اأداًء  يحققون  اأكرب  اأ�سري  بدعم  يحظون  الذين  ال�سابقني  املجرمني  اأن  اإىل 
وال�ستقرار فيه مقارنًة مبن يحظون بدعم اأقل اأو ل يحظون باأي دعم على الإطلق.)70( غري اأنه ينبغي العرتاف باأن 
من اخل�سائ�ض امل�سرتكة للمجرمني افتقارهم اإىل الدعم الأ�سري. ويكت�سي التحدي الذي ميثله غياب الدعم الأ�سري 
اأهمية خا�سة بني ال�سجينات املفرج عنهن، اللواتي غالبًا ما يعانني من الو�سم اأكرث من الرجال، وذلك لدرجة اأنهن 

قد ل يتمكنَّ من العودة اإىل اأ�سرهن وجمتمعهن. 

يزال  ل  بينما  التدخلت  تبداأ  اأن  ينبغي  اآنفًا،  املبني  النحو  وعلى  الأ�سر.  مع  للعمل  خمتلفة  برامج  ت�سميم  وميكن 
املتحدة،  الوليات  ففي  املقبلة.  النتقالية  للفرتة  الأ�سرة  لإعداد  تدابري  اتخاذ  وميكن  الحتجاز،  قيد  ال�سجناء 
الدور  ب�سبب  اأ�سرهم  مع  ال�سجناء  فيها  ي�سارك  اأن�سطة  الأ�سري  الإدماج  لإعادة  الأخ�سر"  "ال�سوء  برنامج  يت�سمن 
ا�ستك�ساف  على  الربنامج  ويركز  املجتمع.  اإىل  العودة  يف  املجرم  جتربة  يف  الأ�سرة  به  ت�سطلع  قد  الذي  احلا�سم 
الق�سايا  ا�ستباق  على  م�ساعدته  وعلى  البيت،  اإىل  العائد  ال�سخ�ض  دعم  الأ�سرة  لأفراد  بها  ميكن  التي  ال�سبل 
اإعادة  اإذا اأمكن.)71( وو�سعت منظمات اأخرى موارد لأ�سر املجرمني ال�سابقني مل�ساعدتهم يف عملية   الأ�سرية وحلها 

الإدماج.)72(

وبالن�سبة للمجرمني ذوي امل�سوؤولية الأبوية، قد يكون جمع �سملهم مع اأطفالهم ورعايتهم اأمرًا ينطوي على حتديات. 
يق معني، خا�سة  وعادًة ما يعاين الأطفال الذين ينف�سلون عن والدهم اأو الو�سي عليهم ب�سبب ال�سجن من م�ستوى �سِ
اإذا كان الوالد اأو الو�سي هو مقدم الرعاية الوحيد اأو الأ�سا�سي. وقد يعاين الأطفال اأي�سًا من �سعوبات يف احلفاظ 
على العلقات مع والديهم ال�سجينني ب�سبب جوانب امل�سافة والتكاليف وال�سدمة والو�سم املرتبطة باأ�سكال خمتلفة 
من الزيارات والو�سع اجلنائي للوالدين. ومع ذلك، هناك اأدلة جتريبية وا�سحة على اأن احلفاظ على البيئة الأ�سرية 
والعلقات الأ�سرية، عندما ل ي�سر ذلك ب�سلمة الطفل ورفاهه، ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج اإيجابية لي�ض فقط بالن�سبة 
للطفل )احلد من تدخل الدولة، وزيادة التكييف الإيجابي، وما اإىل ذلك(، ولكن اأي�سًا بالن�سبة للوالدين )احلد من 

معاودة الإجرام، وزيادة فر�ض العمل، وما اإىل ذلك(.

 Graffam and others, Attitudes of Employers, Corrective Services Workers, Employment Support Workers, and)70(

.Prisoners, p. 4

 M. Bobbitt and M. Nelson, “The front line: building programs that recognize families’ role in reentry”, Issues in)71(

.Brief (New York, Vera Institute of Justice, September 2004), p. 3

.Canadian Families and Corrections Network, “Time’s up: a reintegration toolkit for families” (2008))72(
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�ل�شجن�ء عودة  برن�مج 
حل  عن  عبارة  املجتمعية  للو�ساطة   Community Mediation Maryland ملوؤ�س�سة  التابع  ال�سجناء  عودة  برنامج 
الفر�سة  اإتاحة  خلل  من  ديارهم  اإىل  العودة  �سعوبات  على  التغلب  يف  املجرمني  م�ساعدة  اإىل  ي�سعى  مبتكر 
و�سيط،  ب  وبتي�سري من مدرِّ ب�سكل فردي  الآخرين،  الداعمني  والأفراد  الأ�سرة  مع  لإجراء حمادثات  للمجرمني 

... للم�ستقبل  خطط  وو�سع  العلقات،  واإ�سلح  املا�سي،  اأخطاء  معاجلة  من  يتمكنوا  حتى 

الو�سطاء  جهود  وبف�سل  للم�ساركني...  املنا�سبني  واملكان  الوقت  يف  املحلي  املجتمع  يف  الو�ساطة  جل�سات  وُتعقد 
عن  امل�ساركني  الو�سطاُء  ويدعم  اأف�سل.  نحو  على  بع�سًا  وبع�سهم  اأنف�سهم  امل�ساركون  يفهم  التفاهم،  بناء  يف 
طريق عملية لتطارح الأفكار ينظر امل�ساركون من خللها يف جمموعة من اخليارات، وتاأتي كل الأفكار واحللول 
يف  مل�ساعدتهم  اأ�سئلة  الو�سطاء  يطرح  احللول،  بع�ض  ب�ساأن  التوافق  نحو  امل�ساركني  تقدم  ومع  امل�ساركني.  من 

خلططهم... تفا�سيل  و�سع 

ي�سع  مما  مغزى،  ذات  مناق�سات  لإجراء  فر�سة  الداعمني  الأفراد  من  وغريهم  لل�سجناء  الو�ساطة  وتوفر 
ديارهم. اإىل  واقعية  اأكرث  لعودة  الأ�سا�ض 

 L. Charkoudian and others, “The role of family and pro-social relationships in reducing recidivism”, امل�سدر: 
.Corrections Today (August/September 2012), pp. 94–97

جيم-  بر�مج �لإفر�ج �ملبكر

ميثل العفو ب�سكليه العام واخلا�ض اآلية ُت�ستخدم للإفراج عن املخالفني قبل انتهاء مدة عقوبتهم. فالعفو العام، الذي 
يكون يف  ما  عادًة  وهو  امل�سروط؛  الإفراج غري  اأ�سكال  من  �سكل  هو  اأو احلكم،  الإدانة  اإلغاء  بعد  الإفراج  اإىل  ي�سري 
م موعد الإفراج  اأي�سًا رئي�ض الدولة، فهو يقدِّ ياأمر به  اأما العفو اخلا�ض، الذي  �سكل مكرمة مينحها رئي�ض الدولة. 
و"العفو  العام"  "العفو  اإن  بحيث  ثابت  غري  امل�سطلحني  هذين  مدلول  اأن  بيد  املجرمني.  من  فئة  اأو  جمرم  عن 
وقد  النطاق،  وا�سعة  مبكر  اإفراج  برامج  البلدان  بع�ض  و�سعت  وقد  كمرتادفني.)73(  ُي�ستخدمان  ما  كثريًا  اخلا�ض" 
الإفراج عن  برامج  وتوؤدي  واحد.  وقت  ُيفَرج عنهم يف  الذين  ال�سجناء  الآلف من  يكن  اإن مل  املئات  بع�سها  ي�سمل 
املجتمعات  لدى  ذلك  يف  مبا  الإدماج،  اإعادة  جمال  يف  كبرية  حتديات  ظهور  اإىل  هذه  وا�سع  نطاق  على  املجرمني 
 املحلية التي يعود اإليها املجرمون. ويكاد يكون من امل�ستحيل تقدمي خدمات م�ساعدة فعالة يف جمال العودة على هذا 

النطاق الوا�سع.

�سارية  وتظل  الإفراج،  قبل  د  حُتدَّ ب�سروط  موؤ�س�سة  من  جمرم  عن  الإفراج  اإىل  امل�سروط  الإفراج  وي�سري 
يلي  عندما  اإلزاميًّا  الإفراج  يكون  اأن  وميكن  الكاملة.  احلكم  مدة  تنتهي  اأن  اإىل  تغيريها،  يتم  مل  ما  املفعول، 
قرار  اتخاذ  يلزم  عندما  تقديريًّا  يكون  قد  اأو  العقوبة،  من  ثابتة  ن�سبة  ُتق�سى  عندما  اأو  دنيا،  زمنية  فرتة 
يرتئي  خمتلط  نظام  يوجد  البلدان،  بع�ض  ويف  امل�سروط(.)74(  الإفراج  )اأي  ب�سروط  ال�سجني  �سراح   باإطلق 

كل الحتمالني. 

وعادًة  امل�سروط،  الإفراج  قرارات  لإ�سدار  خمولة  �سلطة  متنحه  م�سروط  اإفراج  هو  التقديري  امل�سروط  والإفراج 
اللوائح  اأو  القانون  مبوجب  القيا�سية  ال�سروط  د  وحتدَّ خا�سة.  و/اأو  قيا�سية  اإفراج  )التزامات(  ل�سروط  يخ�سع  ما 
التنظيمية، وتنطبق على جميع املجرمني املفرج عنهم يف نطاق ولية ق�سائية معينة. وُيق�سد بال�سروط اخلا�سة اأن 

بالقانون؛  امللتزم  ال�سلوك  من  طويلة  فرتة  بعد  للمجرمني  اجلنائي  ال�سجل  "حمو"  عملية  اإىل  العام"  "العفو  ي�سري  قد  كندا،  )73(يف 

ويتممها. الطويل  الأجل  اإدماج املجرمني يف  اإعادة  وقد يعزز ذلك 
 Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, Criminal Justice )74(انظر 

.Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.07.XI.2), p. 49
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تعالج احلالت اأو عوامل اخلطر املرتبطة مبخاطر معاودة فرادى املجرمني للإجرام، وقد ت�سمل امل�ساركة يف برامج 
العلج اأو التنمية ال�سخ�سية اأو اإعادة التاأهيل.

ومن الوا�سح اأن هناك العديد من العوامل املوؤثرة يف حتديد ما اإذا كان املجرم �سيتم فرتة الإفراج امل�سروط بنجاح، 
والأهم من ذلك، ما اإذا كان �سينجح يف اإعادة الندماج يف املجتمع. وللعوامل الفردية وطبيعة ومدى �سلوع ال�سخ�ض 
برامج  التاأهيل وغري ذلك من  واإعادة  العلج  برامج وخدمات  توافر  ذاتها  الأهمية  له  اأهميتها، ومما  يف اجلرمية 
اإفراجًا  عنهم  املفرج  املجرمني  على  بالإ�سراف  املتعلقة  العوامل  اأي�سًا  ال�سلة  ذات  الأمور  ومن  الدعم.  وخدمات 
ذ بها   م�سروطًا، مبا يف ذلك �سيا�سات الإ�سراف واإجراءاته واأ�سلوبه، وطبيعة ال�سروط املفرو�سة، والطريقة التي تنفَّ

هذه ال�سروط.)75(

ويف بع�ض الأحيان، تنقطع حماولت املجرم لإعادة الندماج يف املجتمع، اإما ب�سبب ارتكاب جرمية جديدة اأو لنتهاك 
�سروط الإفراج عنه. ويوؤدي ذلك اإىل تعليق الإفراج عن املجرم اأو ا�ستدعائه اإىل ال�سجن اأو اإلغاء ترخي�ض الإفراج 
امل�سروط عنه. ويف العديد من البلدان، يبدو اأن هناك زيادة يف ن�سبة املجرمني الذين ل يكملون فرتة الإ�سراف بعد 
الإفراج عنهم على نحو م�سروط ومبكر من الحتجاز. ول يعود هذا القدر من الف�سل بال�سرورة اإىل تزايد معدلت 
ل�سروط  ال�سارم  الإنفاذ  اإىل  ُيعزى  بل قد  امل�سروط؛  الإفراج  امل�ستفيدين من  املجرمني  اأو�ساط  الإجرام يف  معاودة 
الإفراج الأخرى من جانب امل�سرفني.)76( ويف الواقع، فاإن عودة ن�سبة كبرية من املخالفني العائدين اإىل املوؤ�س�سات 
مرّدها انتهاكات ل�سروط الإفراج امل�سروط فح�سب ولي�ض ارتكاب جرمية جديدة؛ ومن ذلك، على �سبيل املثال، التغيب 

عن جل�سات العلج اأو خرق حظر التجول اأو انتهاك مناطق احلظر/ال�ستبعاد.)77(

1- قر�ر�ت �لإفر�ج �لتقديرية 

يف حني تختلف طبيعة ال�سلطات املخول لها اإ�سدار الإفراج امل�سروط ودورها و�سلحياتها ووظائفها من بلد اإىل اآخر، 
فاإن دورها الأ�سا�سي هو البت فيما اإذا كان ينبغي منح الإفراج امل�سروط اأو رف�سه. ويف بع�ض احلالت، تو�سع مبادئ 
املق�سية،  العقوبة  مبدة  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  املثال،  �سبيل  )على  القرارات  هذه  مثل  لتخاذ  �سارمة  توجيهية 
وخطورة اجلرمية وخماطر معاودة الإجرام(. ويف حالت اأخرى، ت�ستند قرارات الإفراج امل�سروط اإىل نتائج تقييمات 
ا. ويف بع�ض الوليات  املخاطر التي تهدف اإىل تقييم خطر معاودة الإجرام الذي ميثله املجرم تقييمًا منهجيًّا وم�ستمرًّ
الق�سائية، كما هو احلال يف اإثيوبيا، فاإن �سلطة اإ�سدار الإفراج امل�سروط تكون عبارة عن �سيا�سي يت�سرف بناًء على 

تو�سيات اإدارة ال�سجن اأو هيئة ا�ست�سارية اأن�سئت لهذا الغر�ض.

2- �ملعلوم�ت �ملطلوبة لتخ�ذ قر�ر�ت �لإفر�ج 

اإعداد  الإ�سراف  �ستتوىل  التي  املجتمعية  الوكالة  اأو  ال�سجون  اإدارة  تتوىل  الوطنية،  الق�سائية  الوليات  معظم  يف 
للغاية  حمدودين  وجودتها  املعلومات  هذه  نطاق  يكون  وقد  امل�سروط.  الإفراج  منح  �سلطة  لرتاجعها  املعلومات 
�سليمة  معلومات  يف  النظر  ال�سليمة  الإفراج  قرارات  وتتطلب  ال�سجناء.  ملفات  لإدارة  ملئم  نظام  غياب  ب�سبب 
املبكر.  الإفراج  برنامج  من  لل�ستفادة  واأهليته  واحتياجاته  ال�سجني  ملخاطر  فردي  تقييم  نتائج  اإىل  ا�ستنادًا 

.Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, pp. 6–8 75(انظر(

 N. Padfield, ed., Who to Release? Parole, Fairness and Criminal Justice (Portland, Oregon, Willan Publishing,)76(

.2007)

J. W. Stickels, “A study of probation revocations for technical violations in Hays County, Texas, USA”,)77( 

. Probation Journal, vol. 54, No. 1 (2007), pp. 52–61
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املجتمع املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  الإجرام  ب�شاأن منع معاودة  كتيب متهيدي  58

اإعادة  يف  املحرز  والتقدم  العامة  ال�سلمة  وهما  الإفراج،  قرارات  اتخاذ  لدى  عامني  معيارين  اإىل   وُي�ستند 
تاأهيل املجرم:

)اأ( ال�سلمة العامة: "هل ميكن اإدارة املجرم باأمان يف املجتمع يف اإطار جمموعة ظروف ملئمة؟" يكون 
هذا املفهوم �سريحًا يف جميع العرائ�ض، ب�سفته مبداأً يف �سنع قرار الإفراج امل�سروط، ويف حتديد ال�سروط 

التي �سُتفر�ض؛ 
يف  عنه  ُيفرج  عندما  للمجرم  متاحة  املطلوبة  املوارد  �ستكون  "هل  الإدماج:  التاأهيل/اإعادة  اإعادة  )ب(  
املجتمع املحلي؟" ول يفوق ذلك اأهمية اإل مفهوم ال�سلمة العامة. وين�سب الرتكيز هنا ب�سكل عام على جانب 

"الحتياجات".)78(

ا اإىل ما اإذا كان  ويف حني ي�سعب تقييم ال�ستعداد الفعلي للإفراج، كثريًا ما ت�ستند قرارات الإفراج امل�سروط جزئيًّ
اإذا  التحديات وما  اأو غريها من  به  املتعلقة  املجرم قد �سارك يف برامج م�سممة ملعاجلة بع�ض من عوامل اخلطر 
اأوروبا  جمل�ض  قواعد  ت�سرتط  املثال،  �سبيل  على  الإقليمي،  امل�ستوى  وعلى  واقعية.  املجرم  عن  الإفراج  خطة  كانت 
ذلك  يف  مبا  الفردية،  للحالة  و�ساملة  منهجية  درا�سة  يت�سمن  للمجرمني  تقييم  ُيجرى  اأن  املراقبة  حتت  للإفراج 
املخاطر والعوامل الإيجابية والحتياجات والتدخلت اللزمة لتلبية تلك الحتياجات وا�ستجابة املجرمني للتدخلت. 
واأهميته  دقته  ا�ستعرا�ض  ينبغي  واأنه  م�ستمرة  عملية  عن  عبارة  التقييم  اأن  على  القواعد  ت�سدد  املبداأ،  حيث   ومن 

ب�سكل دوري.)79(

3- م�ش�ركة �ملجرمني و�ل�شح�ي� يف قر�ر�ت �لإفر�ج 

وفقًا لقواعد جمل�ض اأوروبا للإفراج حتت املراقبة، ل يجب اأن يكون املجرمون على علم بعملية التقييم ونتائجه فح�سب، 
اأي�سًا ال�سماح لهم، حيثما اأمكن، بتقدمي م�ساهمة فعالة فيه بو�سائل منها اإيلء العتبار الواجب لوجهات  بل يجب 
نظرهم وطموحاتهم ال�سخ�سية، اإىل جانب مواطن قوتهم ال�سخ�سية وم�سوؤوليتهم يف جتنب املزيد من اجلرائم.)80( 

الإفراج عنهم اختلفًا كبريًا. ففي بع�ض  العملية، يختلف نطاق م�ساركة املجرمني يف قرارات  اأنه يف املمار�سة  بيد 
طلب  تقدمي  فر�سة  له  تتاح  ول  عنه،  املبكر  الإفراج  يف  النظر  يجري  باأنه  علم  على  املجرم  ل يكون  قد  البلدان، 
)كوينزلند(،  اأ�سرتاليا  ففي  امل�سروط.  الإفراج  جل�سات  يف  املجرمون  ي�سارك  اأخرى،  بلدان  ويف  ال�ساأن.  بهذا 
وويلز(،  )اإنكلرتا  املتحدة  اململكة  ويف  عنه.  نيابًة  وكيل  اأو  هو  ليمثل  طلب  تقدمي  للمجرم  ميكن  املثال،  �سبيل  على 
اأن  للمجرم  وميكن  اأ�سا�سًا.  الورق  على  الإلغاء  عقب  الإفراج  واإعادة  امل�سروط  بالإفراج  املتعلقة  القرارات  ُتتخذ 
وميكن  ال�ستماع.  جل�سة  يف  حا�سرًا  يكون  ل  ولكنه  عمومًا(،  القانوين  ممثله  )مب�ساعدة  خطية  بيانات  يقدم 
للمجرمني  وميكن  الأحداث(،  ق�سايا  يف  دائمًا  بذلك  )تقوم  املجرم  م�ساركة  تختار  اأن  امل�سروط  الإفراج  للجنة 
قانوين  متثيل  الغالب  يف  لهم  يكون  املجرمون،  ي�سارك  وعندما  فيها.  يح�سرون  �سفوية  ا�ستماع  جل�سة  يطلبوا   اأن 

يف اجلل�سة.

اأي�سًا النظر يف الطلبات املقدمة من  ويف بع�ض الوليات الق�سائية، ت�ستطيع ال�سلطة املخولة ملنح الإفراج امل�سروط 
�سحايا اجلرمية )اأو من ميثلهم(، وميكن اإخطار ال�سحايا بالقرار وبالإفراج املتوقع عن املجرم.

.Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, p. 16)78(

الإفراج امل�سروط. 69 و70 من قواعد  القاعدتني  )79(انظر 

الإفراج امل�سروط. 66 و69 من قواعد  القاعدتني  )80(انظر 
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د�ل- �لإ�شر�ف على �ملجرمني ودور �ملجتمع �ملحلي

1- �لإ�شر�ف على �ملجرمني

يكت�سي الإ�سراف على املجرمني بعد الإفراج عنهم اأهمية يف امل�ساهمة يف جناح عودتهم اإىل املجتمع واإعادة اإدماجهم 
فيه.)81( بيد اأن الإ�سراف يتعدى جمرد مراقبة امتثال املجرم لل�سروط املرتبطة باإطلق �سراحه. فالإ�سراف ينطوي 
على اإدارة املخاطر التي ي�سكلها املجرم، واكت�ساب و/اأو تنظيم املوارد لتلبية احتياجات املجرم، واإقامة و�سون علقة 
اإن�سانية مع املجرم تولد الثقة �سمن احلدود اللئقة. وي�سمل الإ�سراف اأي�سًا اأعمال املراقبة والتدري�ض والدعم وتعزيز 
اإعادة  فاإنه ي�سمل يف جوهره دعم  اأما من اجلانب املهني،  ال�سلبي.  ال�سلوك  العواقب على  واإنفاذ  الإيجابي  ال�سلوك 

اإدماج املجرم يف املجتمع دون اأن ُيغفل قطعيًّا اخلطر املتمثل يف اإمكانية معاودته الإجرام.)82(

)اأ( مناذج الإ�سراف على املجرمني
ت�سمل مناذج الإ�سراف على املجرمني مناذج قائمة على املخاطر واأخرى قائمة على الحتياجات. وتعمل ال�سرتاتيجيات 
القائمة على املخاطر على اأ�سا�ض اأن بع�ض املجرمني ي�سكلون خطرًا ويجب ر�سدهم ومراقبتهم ب�سكل وثيق. وتركز 
ا�سرتاتيجيات الإ�سراف القائمة على الحتياجات على احتياجات املجرمني املف�سية للجرمية وتدعم م�ساركتهم يف 

برامج العلج املنا�سبة.)83(

على  املجرمني  م�ساعدة  يف  املتمثل  املزدوج  الهدف  حتقيق  يف  �سعوبة  امل�سروط  الإفراج  �سباط  يواجه  ما  وكثريًا 
ا اإىل  اإعادة الندماج يف املجتمع بنجاح وحماية املجتمع من الأفراد الذين ينطوون على خماطر. ويعود ذلك جزئيًّ
التوتر بني الوظائف الرئي�سية لدورهم كم�سرفني، الذي يجمع بني جانبْي امل�ساعدة و�سبط الأمن.)84( ومن املرجح 
"الأ�سلوب الإ�سرافي" للم�سرفني على الإفراج امل�سروط، مبا يف ذلك كيفية حتديدهم لدورهم على اأ�سا�ض  اأن يكون 
املجرم  اإدماج  اإعادة  النجاح يف  الإ�سراف ورمبا على  تاأثري على جودة  ذا  وامل�ساعدة،  املراقبة  املتبادل بني   التفاعل 

يف املجتمع.)85(

من  لذلك،  فعالة.)86(  تدخل  ا�سرتاتيجية  املهارات  وتنمية  العلج  عن�سر  بدون  املراقبة  على  القائم  النهج  ُيَعدُّ  ول 
املهم اأن يكون الإ�سراف م�سحوبًا بفر�ض العلج للمجرمني، ول �سيما علج الأ�سخا�ض الذين يعانون من ا�سطرابات 
رات. ومن املهم اأي�سًا اللتزام بنهج جمتمعي للإ�سراف ُتقام مبوجبه ال�سراكات بني ال�سرطة  مرتبطة بتعاطي املخدِّ
هذه  وتهدف  واأ�سرهم.  واملجرمني  ال�سحايا  عن  واملدافعني  املحلي  املجتمع  واأع�ساء  العامة  اخلدمات  ومقدمي 
ال�سراكات اإىل اإدارة خماطر املجرمني وزيادة احتمال جناحهم يف الإ�سراف على الإفراج امل�سروط من خلل عملية 

املراقبة غري الر�سمية.

 H. L. Chung, C. A. Schubert and E. P. Mulvey, “An empirical portrait of community reentry among serious)81(

.juvenile offenders in two metropolitan cities”, Criminal Justice and Behavior, vol. 34, No. 11 (2007), pp. 1402-1426

.Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations 82(انظر(

 S. Maruna and T. LeBel, “Revisiting ex-prisoner re-entry: a buzzword in search of a narrative”, in Reform)83(

 and Punishment: The Future of Sentencing, S. Rex and M. Tonry, eds. (Cullompton, Devon, Willan Publishing, 2002), 
.pp. 158-180

 R. P. Seiter, “Prisoner reentry and the role of parole officers”, Federal Probation, vol. 66, No. 3 (2002), pp. 50-54;)84(

 and R. P. Seiter and A. D. West, “Supervision styles in probation and parole: an analysis of activities”, Journal of Offender
.Rehabilitation, vol. 38, No. 2 (2003), pp. 57-75

 J. F. Quinn and L. A. Gould, “The prioritization of treatment among Texas parole officers”, The Prison Journal,)85(

.vol. 83, No. 3 (2003), pp. 323-336

.Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 18)86(
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العمر  اإىل  ذلك  وي�سري  الإجرام".  عن  "الكّف  على  قائم  فهم  اإىل  املجرم  على  الإ�سراف  عملية  ت�ستند  اأن  ويجب 
عن  الكّف  اإن  يقال  ما  وكثريًا  املتغرية.  ال�سخ�سية  الهويات  واإىل  الجتماعية،  ال�سلت  اأو  الروابط  واإىل  والن�سج، 
يجب  ولذلك  الهوية.  وم�سائل  الذاتية  باجلوانب  لرتباطه  نظرًا  فردية  عملية  فهو  عملية.  بل  حدثًا  لي�ض  الإجرام 
تقييم كاف  اإىل  امل�ستند  التغيري. وميكن للإ�سراف،  الإ�سراف على تطوير دوافع املجرمني وقدراتهم على  اأن يركز 
اآليًة فعالًة لتعزيز الكفِّ عن الإجرام لدى   لحتياجات املجرم ودوافعه وحالته ونهج �سليم لإدارة احلالت، اأن يكون 

املجرمني ال�سابقني.

الإفراج امل�سروط )ب( 

النظر  العقوبة، بغ�ض  انتهاء مدة  ال�سجناء قبل  الإفراج عن  ال�سروط على  امل�سروط بع�ض  يطبق كل نظام للإفراج 
عما اإذا كانوا �سيخ�سعون للإ�سراف فعليًّا بعد الإفراج عنهم. وتكون بع�ض تلك ال�سروط عند حدها الأدنى يف بع�ض 
الأحيان. ومع ذلك، ُتفر�ض على املجرم يف العديد من احلالت �سروط قيا�سية )اإلزامية( و�سروط خا�سة. ويف بع�ض 

احلالت، حتظى �سلطة الإفراج امل�سروط ب�سلطة تقديرية كبرية فيما يخ�ض حتديد مثل هذه ال�سروط اخلا�سة.)87(

د ال�سروط القيا�سية للإفراج يف معظم الأحيان يف الت�سريعات اأو اللوائح التي حتكم الإفراج امل�سروط، وعادة  وحُتدَّ
ما ت�سمل ما يلي:

)اأ( الت�سال الأويل بامل�سرف؛
)ب(  التوا�سل امل�ستمر مع م�سرف الإفراج امل�سروط؛

)ج(   اإخطار م�سوؤول الإفراج امل�سروط باأي تغيري يطراأ على ظروف املعي�سة اأو العمل؛
)د(    القيود املفرو�سة على ال�سفر؛

)ه (   اأن يكون املجرم "ح�سن ال�سلوك" و/اأو يحرتم القانون يف جميع الأوقات.)88(

اأكرث  ا�ستجابة  لتقدمي  للإفراج  خا�سة  �سروط  فر�ض  ميكن  اأعله،  املذكورة  القيا�سية  ال�سروط  اإىل  واإ�سافًة 
اإعادة  جمال  يف  لحتياجاته  تف�سيًل  اأكرث  ا�ستجابة  اأو  املجتمع،  على  املجرم  ي�سكلها  قد  التي  للمخاطر  حتديدًا 
و�سريح  مبا�سر  ب�سكل  املتعلقة  ال�سروط  )اأ(  فئتني:  اإىل  عادًة  ال�سروط  هذه  وتنق�سم  املجتمع.  يف  اإدماجه 
منها  التحقق  ميكن  معلومات  على  احل�سول  من  امل�سرفني  ن  متكِّ التي  ال�سروط  و)ب(  املجرم؛  اإجرام   بنمط 

حول املجرم.

رة للإ�سراف على املجرمني مطالبة املجرمني باخل�سوع اإىل حتليل البول اأو املراقبة  وت�سمل الأمثلة على ال�سروط املي�سِّ
ع �سانعو القرار، من خلل ا�ستخدام ال�سروط اخلا�سة، على تكييف  اأو الإبلغ الدوري لل�سرطة. وُي�سجَّ الإلكرتونية 
بدرجة  اخلا�سة  ال�سروط  ا�ستخدام  يرتبط  اأن  يجب  كما  املجرم.  يطرحها  التي  التحديات  ح�سب  الإفراج  �سروط 
�سروطًا  للمجرم  الإجرامي  بالنمط  املتعلقة  ال�سروط  تت�سمن  قد  املثال،  �سبيل  فعلى  املجرم.  ي�سكلها  التي  املخاطر 

خمتلفة، مثل �سروط:

)اأ( جتنب بع�ض املناطق اجلغرافية؛

رات؛ )ب(  المتناع عن ا�ستخدام امل�سكرات و/اأو املخدِّ

.Dandurand and others, Conditional Release Violations, Suspensions and Revocations, pp. 18 and 19)87(

و20.  19 ال�سفحتان  نف�سه،  )88(املرجع 
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)ج(    عدم القرتاب من اأ�سخا�ض معينني اأو التوا�سل معهم؛

)د(     الإقامة يف مكان معني؛

)ه (     البقاء على ات�سال مبتطوع اأو �سخ�ض اآخر ب�سكل دوري؛

)و(  امل�ساركة يف برنامج علج معني؛

)ز(  الن�سياع حلظر للتجول؛

اإكمال  ذلك  يف  )مبا  بهما  املو�سى  العلج  اأو  الرعاية  يف  وامل�ساركة  النف�سية  امل�سورة  على  )ح( احل�سول 
برنامج علجي(؛

رات و/اأو اجلن�ض و/اأو املقامرة و/اأو املذيبات،  )ط(   معاجلة امل�سكلت املتعلقة باإدمان الكحول و/اأو املخدِّ
وكذلك امل�سكلت املتعلقة باإدارة الغ�سب و/اأو الديون و/اأو ال�سلوك الإجرامي، يف مركز حمدد؛

)ي(    عدم العمـل اأو امل�سـاركة يف اأن�ســطة منظمة مع اأ�ســخا�ض دون �سن معينة و/اأو عـدم الإقامة يف نف�ض 
الأ�سرة املعي�سية لأطفال يف عمر حمدد.

المتثال واإنفاذ �سروط الإفراج )ج( 

متثل الن�سبة املرتفعة من املجرمني الـُمفَرج عنهم ب�سروط الذين ينتهكون ال�سروط املرتبطة بالإفراج املبكر م�سكلة 
اأنه ل يوجد دليل قاطع يثبت اأن عدم المتثال لل�سروط التقنية ينمُّ  خطرية يف العديد من الوليات الق�سائية. بيد 
عن احتمال انخراط اجلاين يف مزيد من ال�سلوك الإجرامي اأو اأن اإعادة املجرمني املفرج عنهم اإفراجًا م�سروطًا اإىل 
ي�ساعد  امل�سروط ل  الإفراج  اإلغاء  فاإذا كان  ال�سلوك الإجرامي.)89(  التورط يف مزيد من  ال�سجون متنعهم فعًل من 
على احلد من العودة اإىل الإجرام، فمن املهم اإعادة النظر يف ا�ستخدامه ويف العتماد املتزايد على مثل هذا النهج 
ًل للغاية فيما يتعلق بعملية اإعادة اإدماج املجرم؛ وينبغي اأي�سًا اأن توؤخذ تكاليف  املكلف. وميكن للتعليق اأن يكون معطِّ
ال�سجن بعني العتبار. وُيقرتح يف بع�ض الأحيان اعتماد نهج اأكرث ا�سرتاتيجيًة، ي�ستند اإىل املحاولت املنهجية لتعزيز 
احتمال جناح الإ�سراف مع ا�ستخدام النتهاكات كفر�ض للتعامل مع املجرمني واإعادة توجيه �سلوكهم.)90( ومن اأجل 
حتقيق ذلك، من ال�سروري يف كثري من الأحيان تنفيذ عقوبات متو�سطة لعدم المتثال ل�سروط الإفراج. ففي الوليات 
املتحدة، ا�ستحدث عدد من الوليات عقوبات و�سيطة على النتهاكات التقنية ل�سروط الإفراج. وتنطوي هذه العقوبات 

على جانب احتجازي واآخر علجي، ولكنها ل تنطوي على العودة اإىل ال�سجن.

ر قواعد جمل�ض اأوروبا للإفراج حتت املراقبة املمار�سني باحلاجة اإىل �سمان اإملام املجرمني التام مبا هو مطلوب  وُتذكِّ
منهم، وبواجبات موظفي املراقبة وم�سوؤولياتهم، وعواقب عدم المتثال. وينبغي األَّ تعتمد مراقبة املجرم على احتمال 
اأي�سًا. ويف حالة عدم المتثال، يجب اأن  فر�ض عقوبات على عدم المتثال فقط؛ بل يجب اأن ت�سمل تعاونه الن�سط 

تراعي ال�ستجابة ظروف عدم المتثال مراعاة كاملة.)91(

 N. Padfield and S. Maruna, “The revolving door at the prison gate: exploring the dramatic increase in recalls to)89(

.prison”, Criminology and Criminal Justice, vol. 6, No. 3 (2006), pp. 329–352

 P. Burke, A. Gelb and J. Horowitz, “When offenders break the rules: smart responses to parole and probation)90(

.violations”, Public Safety Policy Brief, No. 3, November 2007 (Washington, D.C., Pew Center on the States, 2007)

85 اإىل 87 من قواعد الإفراج حتت املراقبة. )91(انظر القواعد 
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برامج الإ�سراف املكثف )د( 
للمراقبة عن كثب، مع وجود متطلبات  اإ�سراف مكثف  برنامج  اإطار  املراقبة يف  املو�سوعون حتت  يخ�سع املجرمون 
للتجول ومراقبة الت�سالت من قبل  ال�سلوك وحظر  تتعلق بعقد اجتماعات متكررة وجهًا لوجه مع موظفي مراقبة 
رات وكذلك املراقبة الإلكرتونية  ال�سرطة، واخل�سوع لختبارات ع�سوائية متكررة فيما يخ�ض تعاطي الكحول اأو املخدِّ
يف بع�ض احلالت. وت�سري اأبحاث اإىل اأنه �سمن جمتمع املجرمني ومعاودي الإجرام ب�سكل عام، فاإن املجرمني �سديدي 
اخلطورة هم، على وجه اخل�سو�ض، من ي�ستفيدون على الأرجح من التدخلت املوؤ�س�سية واملجتمعية املكثفة.)92( ففي 
اإىل  اخلطورة  ال�سديدي  املجرمني  على  املكثف  الإ�سراف  ممار�سات  لتطبيق  تقييٌم  خل�ض  املثال،  �سبيل  على  كندا، 
اأن جمموعة الإ�سراف املكثف �سجلت معدلت اأدنى من حيث العودة اإىل ال�سجن ب�سبب اإلغاء الإفراج امل�سروط.)93( 
ويختلف الأمر بالن�سبة للمجرمني الذين ل ي�سكلون خطرًا كبريًا، والذين قد توؤدي برامج العلج املكثف يف الواقع اإىل 

زيادة معدلت عودتهم للإجرام.)94(

وُت�ستخدم املراقبة ال�ساتلية بالنظام العاملي لتحديد املواقع (GPS) للمجرمني الذين يت�سمون باأعلى درجة من اخلطورة 
كجزء من �سل�سلة عقوبات متدرجة اأو ك�سرط خا�ض تفر�سه �سلطة الإفراج. وُت�ستخدم املراقبة بالنظام العاملي لتحديد 
املواقع لفر�ض حظر التجول واإن�ساء مناطق حمظورة/مقيَّدة وتقييم حركة املجرم يف املجتمع ومراقبتها.)95( وتبعًا 
لنوع تكنولوجيا النظام العاملي لتحديد املواقع امل�ستخدمة، ميكن مراقبة املجرم ب�سكل اآينًّ تقريبًا. وقد تتيح هذه الأداة 
الفعالة، بالرغم من تعقيدها وتكلفتها، ممار�سة رقابة م�سددة على املجرمني ال�سديدي اخلطورة يف بع�ض الوليات 

الق�سائية مع ال�سماح لهم بالندماج من جديد يف املجتمع.)96(

املراقبة الإلكرتونية )ه ( 
ُت�ستخدم املراقبة الإلكرتونية كعن�سر من عنا�سر الإ�سراف املكثف يف بع�ض الوليات الق�سائية. ومل يخل�ض حتليل 
جتميعي للدرا�سات التي ُتعنى بتاأثري املراقبة الإلكرتونية على ال�سلوك الإجرامي للمجرمني ذوي درجة اخلطورة التي 
ترتاوح ما بني املتو�سطة وال�سديدة اإىل اأي دليل قاطع يو�سح فعالية املراقبة الإلكرتونية يف احلد من معاودة الإجرام 
ق بفعالية اأكرب  اأو يف زيادة الفعالية مقارنًة بربامج التحويل الأخرى. واأ�سار التحليل اإىل اأن املراقبة الإلكرتونية تطبَّ
التعلم" يف  "برنامج موارد  اأجراه  تقييٌم  ثبتت فعاليتها.)97( ومتخ�ض  بتدخلت علجية  بالقرتان  ا�ستخدامها  عند 
كندا عن بع�ض الأفكار اجلديرة بالهتمام. فقد اأتاح الربنامج للمجرمني املو�سوعني حتت املراقبة الإلكرتونية �سبل 
احل�سول على ال�ست�سارة الفردية واجلماعية وتنمية مهاراتهم. ولوحظ اأن معدلت العودة للإجرام لدى املجرمني 
املجرمني  لدى  مثيلتها  من  اأدنى  كانت  املكَثّف  والعلج  الإلكرتونية  للمراقبة  خ�سعوا  الذين  اخلطورة  ال�سديدي 
التاأهيل  اإعادة  اأثبت فعالية خدمات  اأنه  التقييم يف  اأهمية هذا  ال�سديدي اخلطورة الذين مل يخ�سعوا لهما. وتكمن 

املكثفة للمجرمني ال�سديدي اخلطورة التي ت�ستمل على مزيج من الإ�سراف والعلج.

 D. A. Andrews and J. Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, 3rd ed. (Cincinnati, Ohio, Anderson, )92(انظر 

 2003); and M. A. Paparozzi and P. Gendreau, “An intensive supervision program that worked: service delivery, professional
.orientation, and organizational supportiveness”, The Prison Journal, vol. 85, No. 4 (2005), pp. 445-466

 R. Serin, B. Voung and S. Briggs, “Intensive supervision practices: a preliminary examination”, Research Brief)93(

 Paparozzi and Gendreau, “An intensive supervision اأي�سًا  No. B-31 (Ottawa, Correctional Service of Canada, 2003)؛ انظر 
.program that worked”

 P. Gendreau, A Review of the Learning Resources Program, John Howard Society of Newfoundland (Ottawa,)94(

.Solicitor General of Canada, 1996)

 International Association of Chiefs of Police, “Tracking sex offenders with electronic monitoring technology:)95(

.implications and practical uses for law enforcement” (Alexandria, Virginia, 2008)

 M. Nellis, “Understanding the electronic monitoring of offenders in Europe: expansion, regulation and )96(انظر 

 prospects”, Crime, Law and Social Change, vol. 62, No. 4 (2014), pp. 489-510; and H. Graham and G. McIvor, Scottish
 and International Review of the Uses of Electronic Monitoring, Report No. 8/2015 (Stirling, University of Stirling, Scottish

.Centre for Crime and Justice Research, 2015)

 M. Renzema and E. Mayo-Wilson, “Can electronic monitoring reduce crime for moderate to high-risk offenders?”,)97(

.Journal of Experimental Criminology, vol. 1, No. 2 (2005), pp. 215-237

الف�سل اخلام�ض



2- دور �ملجتمع �ملحلي

قد يكون من اخلطاأ مع ذلك توجيه برامج اإعادة الإدماج يف املجتمع بحيث تركز تركيزًا مفرطًا على اإدارة عوامل 
للمجتمعات  الأ�سا�سي  الدور  الأحيان  بع�ض  ُيغَفل  بذلك،  القيام  فعند  لحتياجاتهم.  وال�ستجابة  املجرمني  خطورة 
ز برامج اإعادة الإدماج على الهدف الرئي�سي املتمثل يف بناء علقات  املحلية يف عملية اإعادة الإدماج. كما يجب اأن تركِّ

تقوم على دعم املجرم ومراقبته اجتماعيًّا.

�ملحلي �ملجتمع  م�ش�ركة 
التي  ال�سراكات  اأنواع  منع اجلرمية يف جميع  عنا�سر  اأ�سا�سيًّا من  املحلية عن�سرًا  م�ساركة اجلماعات  اأ�سبحت 

اخلا�ض. والقطاع  الجتماعية  واخلدمات  ال�سحة  ودوائر  واملدار�ض  ال�سرطة  واأجهزة  البلديات  ت�سمل 

 M. Shaw, “Communities in action for crime prevention”, background paper prepared for the Sixth Annual :امل�سدر
.Colloquium of the International Centre for the Prevention of Crime, Canberra, 14 and 15 September 2006

ويف حني اأن املنظمات املجتمعية توؤدي دورًا رئي�سيًّا يف دعم اإعادة اإدماج املجرمني بنجاح يف املجتمع، توجد حاجة 
ل�سرتاتيجيات حمددة حل�سد واإدامة اهتمام املجتمع املحلي وم�ساركته. فاملجتمعات املحلية ل ت�ستجيب دائمًا لفكرة 
املبادرات املجتمعية ل�ستقبال املجرمني ال�سابقني ودعمهم، ول �سيما يف البلدان التي تكون فيها املوارد املخ�س�سة 
ملجموع ال�سكان حمدودة اأ�سًل وحيث تكون �سبل الو�سول اإىل اخلدمات الأ�سا�سية �سعيفة. وكثريًا ما يتخذ ال�سكان 
موقفًا عقابيًّا ل ي�ساعد على و�سع برامج اإ�سلحية جمتمعية. وميكن للمنظمات غري احلكومية اأن ت�ساعد يف �سمان 
اإبقاء هذه الق�سية �سمن جدول الأعمال ال�سيا�سي واأن تدعو اإىل التغيري. وهناك بع�ض الربامج، ل �سيما تلك التي 
توفر للمجرمني الفر�سة لأداء خدمات جمتمعية اأو للتطوع لفائدة املجتمع، التي ميكن اأن تكلَّل بنجاح كبري يف اإعادة 
تاأهيل فئات معينة من املجرمني وتوعية اجلمهور. بيد اأن هذه الربامج تكاد تكون غري قابلة للعمل دون دعم املجتمع 

املحلي، اإذ يعتمد جناحها يف الغالب على امل�ساركة الفعالة لأفراد املجتمع.

واإ�سافًة اإىل ذلك، كثريًا ما يخ�سع م�ستوى م�ساركة املجتمع اأي�سًا لدرجة انفتاح نظام العدالة اجلنائية و�سفافيته. 
ذلك اأن من املرجح اأن يكون نظام العدالة اجلنائية امللتزم مبعايري عالية من ال�سفافية وامل�ساءلة والنزاهة والنفتاح 
اأكرث انفتاحًا على اأ�سكال خمتلفة من امل�ساركة املجتمعية. اأما املنظومات القمعية فتكون اأقل ا�ستعدادًا بكثري لإف�ساح 

املجال للم�ساركة املجتمعية، بل ولأي نوع من امل�ساركة املوؤثرة للمجتمع املدين.

اخلدمات  ملزودي  ائتلف  لت�سكيل  املجتمعية  اخلدمات  دوائر  مع  �سراكات  الق�سائية  ال�سلطات  بع�ض  اأقامت  وقد 
خدمات  ُت�ستحدث  املثال،  �سبيل  على  كندا،  ففي  الإدماج.)98(  اإعادة  جمال  يف  ال�ساملة  اخلدمات  تن�سيق  اأجل  من 
هذه  وجت�سد  الأ�سليني.  ال�سكان  جمتمعات  من  العديد  يف  ب�سروط  عنهم  امُلفرج  للمجرمني  جمتمعية  وبرامج 
الت�ساحلية  العدالة  ُمُثل  يف  عادًة  متجذرة  تكون  وهي  التقليديتني  وروحانيتهم  الأ�سليني  ال�سكان  ثقافة   الربامج 

واملجتمعية.)99(

 J. Roman and others, “Impact and cost-benefit analysis of the Maryland Reentry Partnership ،98(انظر، على �سبيل املثال(

.Initiative” (Washington, D.C., Urban Institute, Justice Policy Center, 2007)

.Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 32)99(
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فيجي

ال�شريط  "م�شروع  لت�شويق عملها وترويجه. فقد واءمت  التو�شيم كو�شيلة  ت�شتخدم دائرة الإ�شالحيات يف فيجي 
مبادئ  اإىل  وا�شتنادًا  العالقات.  وبناء  احلوار  وت�شجيع  العامة  العقليات  تغيري  اأجل  من  �شنغافورة  يف  الأ�شفر" 
احل�شرية  واملناطق  وامل�شتوطنات  والقرى  املدار�س  ت�شتهدف  فهي  املجتمعي(،  )العمل  والعمل  والقبول  الوعي 
التي  ر�شالتها  لبث  الو�شائط  اأ�شكال  بجميع  ت�شتعني  كما  اخلا�س.  والقطاع  والكنائ�س  والأحياء  احل�شرية  و�شبه 

ثانية. اإىل فر�شة  اأن كل جمرم يحتاج  مفادها 
 Naivalurua, “Community social reintegration: the Fiji approach”, in Survey of United Nations and Other امل�شدر: 
 Best Practices in the Treatment of Prisoners in the Criminal Justice System, K. Aromaa and T. Viljanen, eds.,
 HEUNI Publication Series, No. 65 (Helsinki, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with

.the United Nations, 2010), p. 42

لهند ا
اإن�شانية  اأعمال  يف  للم�شاركة  املفتوح  باتناييك"  "بيجو  �شجن  لن زلء  الفر�شة  اأتيحت  الهند،  يف  اأوري�شا  ولية  يف 
اأن  املجتمعية  امل�شاركة  النوع من  لهذا  الفي�شانات. وميكن  قرى غمرتها  على  اإغاثة  مواد  توزيع  مهمة متثلت يف 
ال�شجناء  َتعترب  قد  واأنها  خا�شة  الإدماج،  اإعادة  يف  النجاح  باإمكانية  الإقرار  على  املحلية  املجتمعات  ي�شاعد 

اإيجابية. بطرق  فيه  للم�شاركة  وم�شتعدة  باملجتمع  معنية  اأطرافًا 

ال�شتعانة باملتطوعني )اأ( 
ُتَعدُّ ال�شتعانة باملتطوعني طريقة فعالة لإ�شراك املجتمع املحلي وتوفري الدعم الذي ت�شتد حاجة املجرمني اإليه. وت�شدد 
قواعد طوكيو على اأهمية دور املتطوعني، ل �شيما عند تدريبهم والإ�شراف عليهم ب�شكل �شحيح،)100( وعلى اأهمية دعم 

عملهم مبختلف الطرق العملية.

 3-19 اإىل   1-19 قواعد طوكيو: القواعد 
19- املتطوعون

تنفيذها  املراد  بالأعمال  القيام  على  قدرتهم  اإىل  ا�شتنادًا  وُيعيَّنون  بالغة  بدقة  املتطوعون  ُيختار   1-19
اإمكانية  لهم  وتتاح  بها،  �شي�شطلعون  التي  املحددة  امل�شوؤوليات  على  املالئم  بالتدريب  ويزودون  بها.  واهتمامهم 

معها. الت�شاور  وفر�س  املخت�شة  ال�شلطة  من  والإر�شاد  الدعم  على  احل�شول 

تو�شيع  وعلى  املجتمع،  مع  مفيدة  روابط  اإقامة  على  واأ�شرهم  اجلناة  ي�شجعوا  اأن  للمتطوعني  ينبغي   2-19
لقدرتهم  وفقًا  املالئمة،  امل�شاعدة  اأ�شكال  من  ذلك  وبغري  اإليهم  امل�شورة  باإ�شداء  وذلك  ات�شالتهم،  نطاق 

اجلناة. ولحتياجات 

اإليهم  وُتَردُّ  العامة.  وامل�شوؤولية  والإ�شابات  احلوادث  �شد  ملهامهم  تنفيذهم  يف  املتطوعني  على  ن  يوؤمَّ  3-19
اأن ينالوا عرفان اجلمهور لقاء اخلدمات  قيمة النفقات املاأذون بها التي يتكبدونها يف قيامهم بعملهم. وينبغي 

املجتمع. خلري  يقدمونها  التي 

)100(يف هذا ال�شدد، من املهم اللتزام باملبداأ القائل بعدم م�شاركة املتطوعني اأو غريهم من اأفراد املجتمع مطلقًا يف مهام تاأديبية 

اإنفاذية، مبا يف ذلك القرار النهائي ب�شاأن ما اإذا كان املجرم مل يتقيد بال�شروط التي حددتها املحكمة )انظر التعليق على القاعدة 19  اأو 
.)ST/CSDHA/22)( )قواعد طوكيو( الحتجازية  للتدابري غري  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  على  تعليق  يف 

الف�شل اخلام�س



املجتمع  يف  الإدماج  اإعادة  عملية  يف  املهنيني  نظراءهم  املتطوعون  ال�سلوك  مراقبة  موظفو  ي�ساعد  اليابان،  ويف 
يف  للم�ساعدة  الرئي�سية  الأن�سطة  وتتمثل  ال�سلوك.  مراقبة  موظفي  كبري  اإليهم  يحيلها  التي  احلالت  اإىل  ا�ستنادًا 
اإعادة التاأهيل يف: )اأ( الإ�سراف على املجرمني اخلا�سعني للمراقبة والـُمفرج عنهم اإفراجًا م�سروطًا وم�ساعدتهم؛ 
تقييم  اإجراء  )ج(  عنه؛  الإفراج  عند  ال�سابق  ال�سجني  فيها  �سيعي�ض  التي  بالبيئة  تتعلق  حتقيقات  اإجراء  )ب( 
دورًا  املجتمعيون  املتطوعون  فيوؤدي  كينيا،  يف  اأما  املطاف.  نهاية  يف  العفو  من  ي�ستفيدون  قد  الذين  للأفراد  اأويل 
النائية املناطق  يف  لهم  امل�ساعدة  يد  ومد  اللحقة  رعايتهم  على  والإ�سراف  املجرمني  �سلوك  مراقبة  يف  ا   مهمًّ

من البلد.

دوائر الدعم وامل�ساءلة )ب( 

ت�سكل دائرة الدعم وامل�ساءلة �سكًل من اأ�سكال برنامج اإعادة الإدماج يف املجتمع املحلي ي�سعى اإىل احلد من خطر 
عودة مرتكبي اجلرائم اجلن�سية اإىل الإجرام لدى عودتهم اإىل املجتمع املحلي دون اإ�سراف بعد ق�ساء مدة عقوبتهم. 
وتهدف الدائرة، التي تتخذ من املجتمع الديني مركزًا لها، اإىل تعزيز ال�سلمة العامة من خلل العمل بالتعاون مع 

ال�سرطة وجماعات الأحياء وال�سحايا واملهنيني املعنيني بالعلج.

احلكومة  �سيا�سة  تركتها  التي  اخلدمات  يف  الفجوة  ل�سد  كو�سيلة  كندا  يف  اأ�سًل  الربامج  من  النوع  هذا  ارتئي  وقد 
وقد  املدة.  تلك  انتهاء  عند  عنهم  واأُفرج  ال�سجن  يف  بالكامل  عقوبتهم  مدة  ق�سوا  الذين  بالأفراد  يتعلق  فيما 
الربنامج  اأُطلق  وقد  اإ�سراف.  اأو  م�ساعدة  اأي  وبدون  اللحقة  للرعاية  ر�سمية  عملية  دون  الأفراد  هوؤلء  عن  اأُفرج 
جرائم  مرتكبي  كانوا  منهم  )كثري  خطرية  جرائم  ارتكبوا  الذين  عنهم  املفرج  الأفراد  مع  للعمل  ال�سرورة  بدافع 
اهتمام  وجذب  عام  انزعاج  اإىل  املجتمع  اإىل  عودتهم  توؤدي  اأن  املرجح  من  كان  والذين  العلج(  يتلقوا  مل   جن�سية 

اإعلمي كبري.

ويقدم الربنامج مثاًل جيدًا على امل�ساركة املجتمعية وال�سراكات الناجحة بني املجتمع ونظام الق�ساء. ويجري اختيار 
املتطوعني امل�ساركني يف الربنامج من املجتمع بعناية، كما يتلقون تدريبًا مهنيًّا ودعمًا منا�سبًا. وُيرَبم اتفاق بني الع�سو 
الأ�سا�سي )املجرم( وما ي�سل اإىل �سبعة متطوعني يف اإطار الدائرة. وتكون امل�ساركة طوعية من كل اجلانبني. بيد اأن 
التفاق ي�سبح، مبجرد اإبرامه، خارطة الطريق فيما يخ�ض الدعم وامل�ساءلة اللذين ميكن جلميع امل�ساركني توقعهما. 
بون مهنًيّا وممثلو  "املهنية" اخلارجية اإىل الدعم والتوجيه والتدخلت التي يقدمها امل�ساركون املدرَّ وت�سري الدائرة 

اأجهزة اإنفاذ القانون الر�سمية اأو اإدارات ال�سجون.)101(

العدالة الت�ساحلية )ج( 
ميكن لربامج العدالة الت�ساحلية املجتمعية بناء راأ�ض املال الجتماعي وجعل املجتمع اأكرث تقبًل لدعم اإعادة اإدماج 
املجرمني واأكرث م�ساركًة فيها. ويوفر تطبيق اإطار العدالة الت�ساحلية على اإعادة اإدماج املجرمني فر�سًة لو�سع معامل 
اأي�سًا من حيث م�ساعدة املجتمعات على تهيئة قدرتها على  الربامج لي�ض من حيث التدخلت الفردية فح�سب، بل 
ال�سمود وح�سد اإمكاناتها وبناء كفاءتها اجلماعية ملمار�سة الرقابة الجتماعية غري الر�سمية على املجرمني واإنفاذ 
قيمها اخلا�سة. وميكن للمجتمع األ يكون م�سدرًا للدعم الجتماعي غري الر�سمي فح�سب، بل اأي�سًا م�سدرًا للرقابة 
املعطاة  الأهمية  "ترتكز  الإدماج:  واإعادة  اللتئام  لتعزيز  اللزمة  املوارد  لديه  اأن  ذلك  الر�سمية.  غري  الجتماعية 
للعلقات الجتماعية يف العمليات الت�ساحلية ويف �سياق اإعادة الإدماج على مفهوم املجتمع باعتباره �سبكات مرتابطة 

 R. E. Brown and Y. Dandurand “Successful strategies that contribute to safer communities”, in Selected Papers)101(

 on Successful Reduction and Prevention Strategies in the Urban Context, S. Maio, ed. (Riyadh, Naif Arab University for
.Security Sciences, 2007)
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من العلقات بني املواطنني واجلماعات املجتمعية حيث ميلك الطرفان جمتِمعنْي الأدوات واملوارد التي ميكن تعبئتها 
لتعزيز اللتئام واإعادة الدماج.")102(

املجتمعات املحلية املعر�سة للخطر )د( 

يعاين الكثري من املجتمعات الفقرية واملحرومة من معدل جرمية اأعلى بكثري من املجتمعات الأخرى، وكذلك من ن�سبة 
ع بالت�ساوي  اأكرب بكثري من الأ�سخا�ض امل�سجونني والـُمفرج عنهم كل عام. كما اأن عدد ال�سجناء العائدين غري موزَّ
ي�سع  اإىل جمتمعات حمرومة و�سعيفة، وهو ما  تعود  ال�سجناء  ن�سبة كبرية من  فاإن  ولذلك  املناطق.  اأو  املدن  داخل 
حتديات خا�سة اأمام املجرمني واملجتمع على ال�سواء. وقد تكون بع�ض املجتمعات اأو عنا�سر معينة من املجتمع معر�سة 
للخطر ب�سكل خا�ض، وهو ما يجب اإيلوؤه عناية خا�سة. وت�سمح طريقة و�سع خمططات العودة امل�سار اإليها اأعله )يف 
الف�سل الثالث، الق�سم األف( للموظفني العموميني بالتعاون مع املجتمعات املحلية لتحديد موقع ا�ستقرار املجرمني 
بعد الإفراج عنهم، وذلك من اأجل تخفيف اأي تاأثري حمتمل على تلك القطاعات وامل�ساعدة يف التخطيط ل�ستفادة 

املجرم من اخلدمات.

 G. Bazemore and C. Erbe, “Operationalizing the community variable in offender reintegration: theory and)102(

.practice for developing intervention social capital”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 1, No. 3 (2003), p. 254
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�لعقوب�ت غري �لحتج�زية �ش�د�ش�ً- 

ي�سكل ال�سجن، بالن�سبة للعديد من املجرمني، طريقة بائ�سة لت�سجيعهم على الكّف عن الإجرام ومنع معاودته. وميكن 
اللجوء اإىل العقوبات غري الحتجازية لتجنب الآثار ال�سارة لل�سجن على املجرمني وال�سماح لهم باأداء عقوبتهم يف 
اإىل بدائل ال�سجن يف احلالت املنا�سبة قدرة  املجتمع بدًل من ذلك، مع اخل�سوع للإ�سراف اللزم. ويعزز اللجوء 
املجرمني على الختيار من بني بدائل خمتلفة، وتغيري حياتهم، وامل�ساركة بن�ساط يف جرب ال�سرر الذي ت�سببوا فيه، 
على  ت�ساعدهم  اأن  ميكن  جمتمعية  علجية  وبرامَج  خدماٍت  اأي�سًا  املجرمون  يح�سر  وقد  املجتمع.  يف  وامل�ساهمة 

الت�سدي مل�سائل الإدمان اأو ال�سحة العقلية.

وعلى خلف ال�سجن، ت�سعى العقوبات غري الحتجازية اإىل اإقامة علقات بني املجرمني واأفراد املجتمع حيثما اأمكن 
ذلك. وهي تهدف اإىل تقوية تلك العلقات بدًل من قطعها، ا�ستنادًا اإىل الأ�سا�ض املنطقي القائل اإن املجرمني الذين 
لهم ارتباطات قوية مبجتمعاتهم ويهتمون بالنا�ض املحيطني بهم يقل احتمال عودتهم اإىل الإجرام. ويتاح للُمعيلني 
اإمكانية ال�ستمرار يف ذلك بو�سائل منها البقاء كعاملني باأجر اأو امل�ساهمة بطريقة اأخرى يف جمتمعهم. ويف احلالت 

ل العقوبات غري الحتجازية بذلك ال�سلمة املجتمعية وامل�ساءلة واإدماج املجرمني بنجاح يف املجتمع. املنا�سبة، ُت�سهِّ

اعتماد  من  تكلفة  اأقل  اأي�سًا  اإنها  اإذ  فح�سب،  الإجرام  معاودة  منع  فعاليتها يف  الحتجازية  التدابري غري  ُتثِبت  ومل 
الربامج القائمة على ال�سجن. ومن هذا املنظور، فاإن اللجوء با�ستمرار اإىل بدائل ال�سجن ميكن اأن يوؤدي اإىل تخفي�ض 

تكاليف ال�سجن وتخفيف الكتظاظ يف ال�سجون.

واإ�سافًة اإىل العقوبات غري الحتجازية، ت�ستحق برامج ال�ستعا�سة عن الق�ساء هي اأي�سًا بع�ض الهتمام. فبالن�سبة 
اإدماجهم يف املجتمع ومنع  اإعادة  لبع�ض املجرمني، ل تكون العقوبة اجلنائية الر�سمية �سرورية ول مفيدة لتي�سري 
معاودة الإجرام. ويف احلالت املنا�سبة، ميكن اللجوء اإىل تدخلت اأخرى اأكرث فعالية واأقل و�سمًا يف املجتمع، مبا يف 
ذلك برامج التحويل التي "تعيد توجيه" املجرمني من اإجراءات العدالة اجلنائية اإىل تدخلت اأخرى اأكرث ملءمة. 
لإحالة  العامة،  والنيابة  ال�سرطة  مثل  اجلنائية،  العدالة  مل�سوؤويل  التقديرية  ال�سلطة  اإىل  التحويل  برامج  وت�ستند 
�سيما يف  امللئمة، ول  الظروف  العدالة اجلنائية. وميكن يف  اإجراءات  املنا�سبة كبديل عن  الربامج  اإىل  املجرمني 
احلالت التي تنطوي على املجرمني ال�سباب اأو املجرمني الذين يعانون من اأمرا�ض نف�سية اأو ا�سطرابات مرتبطة 
رات، لربامج التحويل اأن ت�سمن ح�سول املجرمني على التدخلت اأو العلج الأكرث ملءمة وفعالية مع  بتعاطي املخدِّ

جتنب اخل�سوع غري ال�سروري لإجراءات العدالة اجلنائية الر�سمية.

 Handbook of Basic Principles and انظر  ال�سجن،  بدائل  ب�ساأن  التفا�سيل  من  مزيد  على    للطلع 
الواعدة  واملمار�سات  الأ�سا�سية  املبادئ  )كتيب   Promising Practices on Alternatives to Imprisonment

واجلرمية باملخدرات  املعني  املكتب  ال�سادر عن  بدائل احلب�ض( )2007(،  ب�ساأن 
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املجرمني اأو�ساط  يف  امل�ساءلة  لتعزيز  ا�سرتاتيجيات 

بال�ضحية الـُملَحق  الأذى  جرب  على  الرتكيز    •

للمجتمع تعوي�ضات  تقدمي  تتيح  اإجراءات  توفري    •

الآخرين تاأثري اجلرم على  لكيفية  اأكرب  لفهم  اإجراءات  توفري    •

عمله عن  امل�ضوؤولية  يتحمل  لكي  للمجرم  جمدية  طريقة  توفري    •

الندم التعبري عن  اأو  العتذار  ت�ضجيع    •

امل�ضاءلة تدابري  و�ضع  واملجتمع يف  ال�ضحايا(  )اأو  ال�ضحية  اإ�ضراك    •

املجرم جانب  من  امل�س�ؤولية  حتمل  عنا�سر 

الناجم بال�ضرر  العرتاف    •

الآخر ال�ضخ�ص  ال�ضرر من وجهة نظر  •  فهم 

اآنذاك •  العرتاف بوجود خيار 

ال�ضرر( التعوي�ص عن اجلرم )العتذار، جرب  لتقدمي  اتخاذ خطوات    •

ح عودته اإىل الإجرام مرة اأخرى •  اتخاذ اإجراءات لإحداث تغيريات يف حياة املرء بحيث ل ُترجَّ

 United States, Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency :امل�ضدر
Prevention, Guide for Implementing the Balanced and Restorative Justice Model (Washington, D.C., 1998). متاح 

. www.ojjdp.gov/pubs/implementing/contents.html الرابط  على 

األف- املعايري والق�اعد الدولية ذات ال�سلة
تتجنب  ل�ضيا�ضة عدالة جنائية اختزالية  الأ�ضا�َص  البديلة غري الحتجازية يف قواعد طوكيو  للتدابري  الرتويج  ي�ضكل 
اللجوء غري ال�ضروري اإىل ال�ضجن، وت�ضجع على زيادة امل�ضاركة املجتمعية يف معاملة املجرمني، وتعزز �ضعور املجرمني 
ل الدعوة اإىل اإتاحة جمموعة وا�ضعة من التدابري غري الحتجازية  بامل�ضوؤولية جتاه املجتمع. ومن هذا املنطلق، ت�ضكِّ
ومقت�ضيات  الإن�ضان  ... مع مراعاة حقوق  العدالة اجلنائية  �ضيا�ضات  "تر�ضيد  املتمثل يف  الأو�ضع  الهدف  جزءًا من 
باأن  طوكيو  قواعد  تقر  نف�ضه،  الوقت  ويف   .)5-1 )القاعدة  اجلاين"  تاأهيل  اإعادة  واحتياجات  الجتماعية  العدالة 
"اإقامة توازن �ضحيح بني حقوق اجلاين وحقوق املجني عليه،  اأن ي�ضتند اإىل  تطبيق التدابري غري الحتجازية يجب 
املتعلقة  الدولية  والقواعد  للمعايري  مناق�ضة  )ترد   .)4-1 )القاعدة  اجلرمية"  ومنع  العام  بالأمن  املجتمع  واهتمام 

بالتدابري غري الحتجازية فيما يخ�ص فئات معينة من املجرمني يف الف�ضل ال�ضابع اأدناه.(

الف�ضل ال�ضاد�ص



قو�عد طوكيو 2-3 و2-5 و2-6 و17-1 و2-17

الحتجازية غري  التدابري  نطاق   -2

...

وخلفيته،  اجلاين  و�سخ�سية  خطورته،  ومدى  اجلرم  طبيعة  مع  يت�سق  مبا  املرونة  من  مزيد  توفري  2-3- بغية 
العدالة اجلنائية  اأن يوفر نظام  ينبغي  ال�سجن بل داع،  ا�ستخدام عقوبة  ومقت�سيات حماية املجتمع، ولجتناب 
اللحقة  التدابري  حتى  للمحاكمة  ال�سابقة  التدابري  من  بدءًا  الحتجازية،  غري  التدابري  من  عري�سة  طائفة 

... لإ�سدار احلكم 

...

اأو  الر�سمية  الإجراءات  اإىل  للجوء  الإمكان  قدر  جتنبًا  املجتمع،  اإطار  يف  اجلناة  مع  التعامل  يف  2-5- ُينظر 
القانون. وحكم  القانونية  لل�سمانات  وفقًا  حمكمة،  اأمام  املحاكمة 

التدخل. من  حد  باأدنى  يق�سي  الذي  للمبداأ  وفقًا  الحتجازية  غري  التدابري  ا�ستخدام  2-6- ينبغي 

...

اجلمهور م�ساركة   -17

حت�سني  عوامل  اأهم  من  وواحدًا  رئي�سيًّا  موردًا  باعتبارها  اجلمهور  جانب  من  امل�ساركة  ت�سجيع  17-1- ينبغي 
الروابط بني اجلناة اخلا�سعني للتدابري غري الحتجازية من ناحية والأ�سرة واملجتمع املحلي من ناحية اأخرى. 

اجلنائية. العدالة  �سوؤون  اإدارة  على  القائمني  لة جلهود  مكمِّ امل�ساركة  تكون هذه  اأن  وينبغي 

يف  املحلي  املجتمع  اأفراد  مل�ساهمة  فر�سة  اأنها  على  اجلمهور  جانب  من  امل�ساركة  اإىل  النظر  17-2- ينبغي 
جمتمعهم. حماية 

ب�ء- �شي��ش�ت �إ�شد�ر �لأحك�م وتق�رير �لتحقيق�ت �لجتم�عية

1- �شي��ش�ت �إ�شد�ر �لأحك�م

الناحية  وي�ستند، من  العقوبات،  قانون  اإىل  الحتجازية  اأو اجلزاءات غري  ال�سجن  اإىل  اللجوء  ب�ساأن  القرار  يخ�سع 
املثالية، اإىل �سيا�سة �سريحة ووا�سحة ب�ساأن اإ�سدار الأحكام. ويف بع�ض البلدان، ل تتعدى �سيا�سات اإ�سدار الأحكام 
اأو املخففة املحتملة يف  اإعادة التاأكيد على مبادئ الإن�ساف والتنا�سب والإقرار باأهمية النظر يف الظروف امل�سددة 
حتديد احلكم. وُي�سار يف بع�ض الأحيان اإىل اإعادة تاأهيل املجرمني وحماية املجتمع املحلي كاأهداف ر�سمية، لكن دون 
حتديد كيفية حتقيق هذه الأهداف يف غالب الأحيان. ول ُيعرتف دائمًا اعرتافًا كامًل باحلاجة اإىل اإ�سفاء الطابع 
الفردي على العقوبة ل من اأجل مراعاة خطورة اجلرم ودرجة م�سوؤولية املجرم فح�سب، واإمنا اأي�سًا الظروف التي 
ارُتكبت فيها اجلرمية، وكذلك خ�سائ�ض املجرم واحتياجاته. واأخريًا، هناك حالت كثرية ل تتعر�ض فيها �سيا�سات 

اإ�سدار الأحكام للكيفية والتوقيت الدقيقني للجوء اإىل الأحكام غري الحتجازية كو�سيلة لإعادة تاأهيل املجرمني.

، عند القت�ساء، �سمنه �سيا�سة  ا ينبغي اأن ت�ساغ وُت�سنَّ وتوفر املعايري والقواعد الدولية، مثل قواعد طوكيو، اإطارًا عاًمّ
وتنفيذها  ال�سيا�سات  �سياغة هذه  م�سوؤولية  الوطنية  ال�سلطات  عاتق  على  تقع  ومع ذلك،  العقوبات.  لإ�سدار  وطنية 
الأحكام  اإ�سدار  ممار�سات  جت�سد  اأن  ال�سيا�سات  هذه  ت�سمن  اأن  ويجب  ال�سجن.  اإىل  املفرط  اللجوء  دون  للحيلولة 
ل اإعادة تاأهيل املجرمني  ال�ستخدام الأمثل ملجموعة العقوبات املحتملة املن�سو�ض عليها يف قوانني العقوبات، وت�سهِّ

69العقوبات غري الحتجازيةالف�سل ال�ساد�ض
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الأحكام  اإ�سدار  �سيا�سات  تعالج  اأن  اأي�سًا  اأحيانًا  ويلزم  العامة.  ال�سلمة  وت�ساهم يف  املجتمع،  اإدماجهم يف  واإعادة 
كيفية تاأثري ممار�سات اإ�سدار الأحكام والعوامل النظامية القائمة على جماعات معينة. فعلى �سبيل املثال، اأُن�سئت يف 
اأ�سرتاليا وكندا ونيوزيلندا حماكم اإ�سدار الأحكام على ال�سكان الأ�سليني )ي�سار اإليها اأحيانًا يف كندا با�سم "حماكم 
املجتمعية  الأحكام  اإىل  اللجوء  وتي�سري  ال�سجون  يف  الأ�سليني  ال�سكان  ن�سبة  ارتفاع  م�ساألة  ملعاجلة  الأوىل"(  الأمم 

والت�ساحلية.)103(

اإ�سدار  جمال  يف  من�سفة  �سيا�سات  وو�سع  ال�سجن  نطاق  من  احلد  كيفية  عن  املعلومات  من  زيد  على    للطلع 
ن�سره  الذي   ،)2013( ال�سجون  يف  الكتظاظ  من  احلد  اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجيات  ب�ساأن  دليل  انظر  الأحكام، 

الأحمر لل�سليب  الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  املكتب 

2- �أنو�ع �لعقوب�ت غري �لحتج�زية

ميكن ا�ستخدام جمموعة وا�سعة من العقوبات اأو الأحكام اجلنائية الأخرى بخلف ال�سجن ملحا�سبة املجرمني على 
جرائمهم، مع الإ�سهام املبا�سر يف اإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع. ويتطلب العديد من اجلزاءات غري 

ا ل�ستخدامها كاأحكام بديلة واقعية لل�سجن: الحتجازية التالية، لكن لي�ض جميعها، هيكًل اإدارًيّ

)اأ( العقوبات ال�سفوية مثل التحذيرات والتوبيخيات والإنذارات؛
)ب(   العقوبات القت�سادية واجلزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛

)ج(   الأوامر برد احلق اإىل املجني عليه اأو تعوي�سه؛
)د( الأوامر بتاأدية خدمات للمجتمع املحلي؛
)ه ( الأوامر مب�سادرة الأموال اأو نزع امللكية؛

)و( العقوبات التي مت�ض حالة الفرد القانونية وُيحَرم املجرم مبوجبها من حقوق معينة يف املجتمع؛
)ز( اإطلق ال�سراح حتت املراقبة والإ�سراف الق�سائي؛

)ح( اإخلء ال�سبيل امل�سروط؛
)ط(  الأحكام املوقوف تنفيذها اأو املوؤجلة، حيث ي�سدر احلكم بال�سجن ولكن يوقف تنفيذه لفرتة من الزمن 

ب�سرط حتدده املحكمة؛
)ي( الإحالت اإىل مركز مثول، وهو مرفق يق�سي فيه املجرم يومه ليعود اإىل املنزل يف امل�ساء؛

)ك(   الإقامة اجلربية؛
)ل(    اأي �سكل اآخر من اأ�سكال املعاملة غري الإيداع يف موؤ�س�سة احتجازية؛

)م( اأي جمموعة من التدابري املدرجة اأعله.)104(

 E. Marchetti, “Delivering justice in indigenous sentencing courts: what this means for judicial officers, )103(انظر 

.elders, community representatives, and indigenous court workers”, Law and Policy, vol. 36, No. 4 (2014) , pp. 341-369

احلب�ض  بدائل  ب�ساأن  الواعدة  واملمار�سات  الأ�سا�سية  املبادئ  كتيب  انظر  تف�سيًل،  اأكرث  �سروح  وعلى  التعاريف  على  )104(للطلع 

 (Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, Criminal Justice Handbook
.)E.07.XI.2 املبيع  (Series )من�سورات الأمم املتحدة، رقم 

الف�سل ال�ساد�ض



3- �لتقييم�ت قبل �إ�شد�ر �حلكم

من اأجل حتديد ما اإذا كانت حالة حمددة تتما�سى مع العقوبات املجتمعية، يلزم اإجراء تقييم للظروف التي ارُتكبت 
للمحاكم،  وينبغي  العلجية.  للتدخلت  تقبله  ومدى  خماطره  ومنط  املجرم  لحتياجات  وكذلك  اجلرمية،  فيها 
عن  وكذلك  والربامج،  العقوبات  هذه  عن  معلوماٌت  ت�سرفها  حتت  توجد  اأن  بديلة،  عقوبات  فر�ض  يف  تنظر  كي 
العملية،  هذه  ت�سهيل  مماثلة  اأخرى  دائرة  اأي  اأو  ال�سلوك  مراقبة  لدائرة  وميكن  وظروفهم.  املجرمني  فرادى 
احلكم( لإ�سدار  �سابق  تقرير  )اأو  اجتماعية  حتقيقات  تقرير  تقدمي  اأو  ال�سفوية  العرو�ض  خلل  من  مثًل   وذلك 

اإىل املحكمة.

وت�سري قواعد طوكيو �سراحًة اإىل قيمة تقارير التحقيقات الجتماعية،)105( والتي ينبغي لها: و�سف خلفية املجرمني 
لديهم؛  الكامنة  القوة وعوامل اخلطورة  نقاط  ارتكابهم اجلرميَة؛ وحتديد  �سبب  لفهم  بحياتهم  تتعلق  واأي ظروف 
وتقدمي تو�سيات حول التدخلت املحتملة يف البيئات الحتجازية اأو غري الحتجازية. وعندما ُيو�سى بعقوبة جمتمعية، 
ح اأن يتكيف بها املجرم يف املجتمع وميتثل لأي �سروط اأو قيود  ُيتوقع اأن يت�سمن التقرير معلومات عن الكيفية التي يرجَّ

قد تنظر فيها املحكمة.

�لجتم�عية �لتحقيق�ت  تقرير  �أو  �حلكم  �إ�شد�ر  قبل  م�  تقرير  حمتوي�ت  عينة 

التقرير يف  امل�ستخدمة  املعلومات  م�سادر    •

باملجرم اخلا�سة  ال�سخ�سية  املعلومات    •

للمجرم ال�سخ�سي  التاريخ    •

للأطفال( بالن�سبة  )خا�سة  املجرم  اأ�سرة  حول  معلومات    •

احلالية اجلنائية  التهمة  حول  تفا�سيل    •

واأقرانه ومدى �سلوعه يف اجلرمية للمجرم  الإجرامي  والتاريخ  •  معلومات حول ظروف اجلرمية 

ال�سحايا( )اأو  وال�سحية  باجلرمية  يتعلق  فيما  وموقفه  ودوافعه  للمجرم  العام  املوقف    •

والعقلية البدنية  ال�سحة  حول  معلومات    •

الـُممار�سة حاليًا الوظيفة  اأو  باملدار�ض  الت�سجيل  ذلك  التوظيف، مبا يف  تاريخ  و/اأو  املدر�سة    •

ال�سحايا( )اأو  لل�سحية  الـُم�سبَّب  ال�سرر    •

الكحول اأو  رات  املخدِّ تعاطي  ب�سبب  ا�سطرابات  وجود  احتمال    •

له املنطقي  والأ�سا�ض  احلكم  ب�ساأن  تو�سية    •

الق�سائية  للهيئة  جاز  اجتماعية،  حتقيقات  تت�سمن  بتقارير  ال�ستعانة  اإمكانية  تي�سرت  "متى  طوكيو:  قواعد  من   1-7 )105(القاعدة 

اأن يت�سمن هذا التقرير معلومات عن اخللفية الجتماعية للجاين تت�سل  اأو جهاز خمت�ض ومفو�ض. وينبغي  اأن ت�ستعني بتقرير يعده موظف 
اإ�سدار احلكم. كذلك  باإجراءات  اأي�سًا معلومات وتو�سيات ذات �سلة  اأن يت�سمن  الراهنة. وينبغي  ال�سخ�سي يف الإجرام واجلرائم  بنمطه 

التحديد." وا�سحة  فيه  عنها  املعرب  الآراء  تكون  واأن  التحيز  وعدم  واملو�سوعية  بالواقعية  التقرير  يت�سم  اأن  ينبغي 
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جيم- مر�قبة �ل�شلوك و�خلدمة �ملجتمعية
تو�سف مراقبة ال�سلوك باأنها "مورد غري م�ستغل" لت�سهيل اإعادة اإدماج املجرمني يف املجتمع.)106( وقد ارتبطت الوظيفة 
ا بالرفاه. ذلك اأن و�سع املجرم  التاريخية ملراقبة ال�سلوك يف العديد من الوليات الق�سائية ب�سكل يكاد يكون ح�سريًّ
ا لرفاه املجرم واحتياجاته الأخرى. وبينما ل  اأن دائرًة اجتماعية �ستويل اهتمامًا خا�سًّ "حتت املراقبة" يعني فقط 

يزال هذا هو احلال يف العديد من البلدان، فقد حتولت دائرة مراقبة ال�سلوك يف بلدان اأخرى اإىل وكالة م�سوؤولة يف 
املقام الأول عن �سمان امتثال املجرمني لأوامر املحكمة، مبا يف ذلك الأوامر ب�ساأن ما يجب اأو ل يجب على املجرمني 

فعله للبقاء يف املجتمع بدًل من ال�سجن.

فان يف قواعد طوكيو، ياأتي  ويف حني اأن الو�سع حتت املراقبة والإ�سراف املجتمعي حتت رعاية ال�سلطة الق�سائية ل ُيعرَّ
ذكر كل من "الإدماج الجتماعي للمجرمني" و"�سلمة املجتمع" يف �سياق املبادئ الأ�سا�سية للو�سع حتت املراقبة �سمن 
ف م�سطلح "الو�سع حتت املراقبة" على اأنه "يتعلق بالتنفيذ يف  قواعد جمل�ض اأوروبا للإفراج حتت املراقبة، كما ُيعرَّ
املجتمع املحلي للجزاءات والتدابري املحددة يف القانون واملفرو�سة على املجرم. وي�سمل الو�سع حتت املراقبة جمموعة 
من الأن�سطة والتدخلت التي ت�سمل الإ�سراف والإر�ساد وامل�ساعدة بهدف اإدماج املجرم يف املجتمع، وكذلك امل�ساهمة 

يف �سلمة املجتمع".)107(

باحلكم  يتعلق  فيما  ناجعًا  يكون خيارًا  يكاد  ل  فاإنه  معينة،  ق�سائية  ولية  املراقبة يف  الو�سع حتت  كان منوذج  واأيًّا 
ال�سادر دون اأن يكون لدى دائرة املراقبة بنية حتتية منا�سبة. ويجب اأن تكون دائرة املراقبة قادرة على تنفيذ اأمر 
املحكمة بالو�سع حتت املراقبة من خلل توفري دعمها والإ�سراف على ال�سروط التي تفر�سها املحكمة. وقد ي�سمل 
ذلك تنفيذ جزاءات وتدابري جمتمعية اأخرى مثل رد العتبار لل�سحية والأحكام املوقوف واملوؤجل تنفيذها ب�سروط، بل 

واأوامر اخلدمة املجتمعية والإقامة اجلربية. ويجوز للمحاكم اأن ُت�سرك املنظمات املجتمعية يف هذه املهمة.

�ملتحدة تنـز�ني�  جمهورية 

اأُن�سئت اإدارة مراقبة ال�سلوك واخلدمة املجتمعية يف وزارة الداخلية بجمهورية تنزانيا املتحدة.  يف عام 2008، 
يلي: فيما  الإدارة  اأهداف  وتتمثل 

البلد ال�سجون يف  داخل  الكتظاظ  الق�ساء على    •

البلد ال�سجون يف  اإدارة  تكاليف  تخفي�ض    •

باملجرمني اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  حماية    •

الإجرام معاودي  اأو  ال�سديدي اخلطورة  باملجرمني  الب�سيطة  مرتكبي اجلرائم  اختلط  منع    •

املجتمع تاأهيلهم يف  اإعادة  وكذلك يف عملية  املجرمني  الإ�سراف على  املحلي يف عملية  املجتمع  اإ�سراك    •

املجرمون به  يقوم  الذي  العمل  من  للمجتمع  املبا�سرة  ال�ستفادة  من  التاأكد    •

اأ�سرهم اإعالة  ال�ستمرار يف  •  متكني املجرمني من 

غري  الربامج  اإطار  يف  املجرمني  بقبول  اجلمهور  توعية  خلل  من  ال�سجن  عقوبة  عن  الناجت  و�سم  •   مكافحة 
الحتجازية

اإدماج املجرمني مرة اأخرى يف املجتمع اإعادة    •

 D. L. MacKenzie, “Probation: an untapped resource in U.S. corrections”, in Rethinking Corrections: Rehabilitation,)106(

.Reentry, and Reintegration, L. Gideon and H.-E. Sung, eds. (Thousand Oaks, California, Sage, 2010), pp. 97-125

Council of Europe Probation Rules (http://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2015/03/CMRec20101E. )107(

pdf), appendix I, part I (Scope, application, definitions and basic principles).
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اأخرى ذات �سلة بالعدالة اجلنائية املجتمعية.  اأي�سًا وظائف  ال�سلوك التي توؤدي  وهناك العديد من وكالت مراقبة 
فعلى �سبيل املثال، قد ت�سطلع مب�سوؤولية الإ�سراف على املجرمني بعد اإطلق �سراحهم من ال�سجن واإدارة بع�ض املرافق 
اأداء اخلدمة املجتمعية.  اأوامر  باإدارة  البلدان  العديد من  اأي�سًا يف  الرعاية اللحقة. كما تقوم  النتقالية وخدمات 
ومن امل�ست�سوب اجلمع بني مهام اإدارة الربامج الإ�سلحية املجتمعية وجعلها م�سوؤولية دائرة واحدة على النحو الذي 
ت�سجع عليه قواعد نيل�سون مانديل )الفقرة 3 من املادة 108(. ففي كينيا، على �سبيل املثال، تتوىل اإدارة خدمات 
مراقبة ال�سلوك والرعاية اللحقة بوزارة ال�سوؤون الداخلية م�سوؤولية الإ�سراف على اأوامر املحكمة ب�ساأن العقوبات غري 
الحتجازية، اأي الأوامر املتعلقة بالو�سع حتت املراقبة واخلدمة املجتمعية. وت�سمل املهام الرئي�سية الأخرى للإدارة 
الإفراج  قبل  وما  احلكم  اإ�سدار  قبل  وما  بكفالة  الإفراج  قبل  ما  مراحل  التقارير يف  ذلك  التقارير )مبا يف  اإعداد 
منع  مبادرات  يف  وامل�ساركة  املجتمع،  يف  ال�سابقني  املجرمني  اإدماج  واإعادة  بال�سحية(،  حلق  الذي  ال�سرر  وتقارير 

اجلرمية، وت�سهيل الأن�سطة امل�سطلع بها مع ال�سحايا، مبا فيها امل�ساحلة.
ويف عام 2011، اأ�سدر مركز العدالة ملجل�ض حكومات الوليات، وهو منظمة وطنية غري ربحية يف الوليات املتحدة، 
الع�سر لإعادة تنظيم الإدارات املعنية بالو�سع حتت املراقبة من  "دليل اخلطوات  ال�سيا�سات بعنوان  دليًل لوا�سعي 
باإر�سادات  املراقبة  بالو�سع حتت  املعنية  الدوائر  د  يزوِّ اأدناه(،  )انظر الإطار  الإجرام")108(  معاودة  من  اأجل احلد 
حول كيفية اإعادة تنظيم وكالتهم لتح�سني معدلت المتثال لدى املجرمني اخلا�سعني للمراقبة. وميكن من خلل 
زة لعوامل اخلطر اخلا�سة باملجرمني اخلا�سعني للمراقبة واحتياجاتهم ونقاط قوتهم )العوامل  عمليات التقييم املعزَّ

الوقائية( و�سع ا�سرتاتيجيات اإ�سراف فردية ب�سكل اأكرث فعالية فيما يخ�ض كل جمرم خا�سع للمراقبة.

�أجل �حلد من  �ملر�قبة من  ب�لو�شع حتت  �ملعنية  �لإد�ر�ت  �لع�شر لإع�دة تنظيم  دليل �خلطو�ت 
�لإجر�م مع�ودة 

التغيري اأجل  الأعمال من  و�سع جدول 
وتوجيهها الرئي�سية  املعنية  الأطراف  1- اإ�سراك  اخلطوة 

وتقييمها للإدارات  احلالية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  2- مراجعة  اخلطوة 
التغيري على  للإ�سراف  اآلية  وا�ستحداث  التقييم  3- حتليل  اخلطوة 

وممار�ساتها الإدارات  �سيا�سات  ت�سميم  اإعادة 
للمراقبة  اخلا�سعني  املجرمني  وتقييم  متحي�ض  عمليات  4- حت�سني  اخلطوة 

والتقييم التمحي�ض  ونتائج  الإ�سراف  خطط  بني  5- التوفيق  اخلطوة 
والعقاب احلوافز  ا�سرتاتيجيات  و�سع  6- اإعادة  اخلطوة 

الإجرام التدريب على احلد من معاودة  7- تطوير  اخلطوة 

التقدم ومراقبة  اجلودة  ل�سمان  اإجراءات  تنفيذ 
وتنفيذه والنتائج  العملية  عن  امل�ساءلة  نظام  8- تطوير  اخلطوة 

م�ستوى  على  الإجرام  معاودة  من  احلد  جهود  لتعزيز  املوظفني  تقييم  نظام  تنظيم  9-  اإعادة  اخلطوة 
الوكالت

امل�ستمر للتح�سني  اأهداف  وو�سع  التقدم  ا�ستعرا�ض     -10 اخلطوة 

 Council of State Governments Justice Center, A Ten-Step Guide to Transforming Probation Departments امل�سدر: 
https://knowledgecenter.csg.org/kc/system/files/A_Ten- to Reduce Recidivism (New York, 2011). متاح على الرابط: 

.Step_Guide_to_Transforming_Probation_Departments_to_Reduce_Recidivism.pdf

 Council of State Governments Justice Center, A Ten-Step Guide to Transforming Probation Departments to)108(

.Reduce Recidivism (New York, 2011)
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1- �ل�شروط �ملفرو�شة على �لو�شع حتت �ملر�قبة

نف�سه  الوقت  ال�سحايا( ويف  وال�سحية )اأو  اإىل حماية املجتمع  املراقبة  الو�سع حتت  باأمر  املرتبطة  ال�سروط  تهدف 
واأن يفهمها املجرم جيدًا. ووفقًا لقواعد  ال�سروط ب�سيطة  اأن تكون هذه  مراعاة حقوق املجرم واحتياجاته. وينبغي 
طوكيو )القاعدتان 12-2 و12-4(، ينبغي اأن تكون ال�سروط التي يجب اأن يراعيها املجرم عملية ودقيقة وقليلة ما 
اندماجه  الإجرامي وزيادة فر�ض  ال�سلوك  اإىل  ارتداد اجلاين  اإ�سعاف احتمال  ت�ستهدف بو�سوح  اأن  وينبغي  اأمكن. 
جمددًا يف املجتمع، مع مراعاة احتياجات املجني عليه. واإ�سافًة اإىل ذلك، ينبغي تو�سيح ال�سروط للمجرم بو�سوح، 

وقد تعدلها ال�سلطة املخت�سة وفقًا ملا يحرزه اجلاين من تقدم.

2- �لإ�شر�ف على �ملجرمني �ل�ش�بقني

ياأتي الإ�سراف على املجرمني يف املجتمع يف �سميم الأمر بالو�سع حتت املراقبة، ولكن هناك طرق عديدة لتحديد 
اأن  يجب  الأول(،  )اجلزء  املراقبة  حتت  للإفراج  اأوروبا  جمل�ض  لقواعد  ووفقًا  وفهمها.  الفعال  الإ�سراف  مكونات 
اإيجابية مع املجرمني من  اإقامة علقات  الإجرام من خلل  "احلد من معاودة  اإىل  ال�سلوك  تهدف وكالت مراقبة 
الناجح".  اندماجهم  وتعزيز  وم�ساعدتهم  وتوجيههم  ال�سرورة(  الإ�سراف عليهم )مبا يف ذلك �سبطهم عند  اأجل 
متطوعني  اإ�سراك  اإىل  الدول  بع�ض  عمدت  واإن  املهنيني،  عاتق  على  عمومًا  املجرمني  على  الإ�سراف  م�سوؤولية   وتقع 

للقيام بذلك.

�لي�ب�ن

على  التاأهيل  اإعادة  عملية  يف  املهنيني  املراقبة  موظفي  املتطوعون  ال�سلوك  مراقبة  موظفو  ي�ساعد  اليابان،  يف 
يف:  التاأهيل  اإعادة  اأن�سطة  اأهم  وتتمثل  ال�سلوك.  مراقبة  موظفي  كبري  اإليهم  يحيلها  التي  احلالت  اأ�سا�ض 
التحقيقات  اإجراء  و)ب(  م�سروطًا؛  اإفراجًا  عنهم  واملُفرج  للمراقبة  اخلا�سعني  املجرمني  على  الإ�سراف  )اأ( 
املتعلقة بالبيئة التي �سيعي�ض فيها ال�سجني بعد الإفراج عنه؛ و)ج( اإجراء تقييم اأويل للأفراد الذين قد ي�سدر 

عنهم. عفو 

املتطوع  املراقبة  موظف  يعمل  كاأخ�سائي،  احلالة  يف  م�ساركًا  يكون  املهني  املراقبة  موظف  اأن  حني  ويف 
العمل  لتاأمني  املحلي  جمتمعه  �سبكة  ي�ستخدم  اأن  له  ويجوز  املجتمع،  عن  نيابًة  ي�ساعده  حيث  للمجرم،  كجاٍر 
ال�سلوك  مراقبة  مكتب  اإىل  املحرز  التقدم  عن  �سهرية  تقارير  املتطوعون  املراقبة  موظفو  يقدم  كما  للمجرمني. 

املراقبة. اإلغاء  اأو  الإ�سراف  مهام  من  باإعفاء  فيها  التو�سية  ميكنهم 

وعادًة ما يعمل موظف املراقبة املتطوع ملدة �سنتني مع اإمكانية اإعادة تعيينه. وينبغي ملوظفي املراقبة املتطوعني 
اإىل  اإ�سافًة  املايل،  بال�ستقرار  ويتمتعون  لعملهم  ويتحم�سون  كبري  باحرتام  يحظون  اأ�سخا�سًا  يكونوا  اأن 
ب�ساأن  التدريبية، مبا يف ذلك دورة  الدورات  اأنواع من  املتطوعون خم�سة  والن�ساط. ويح�سر  بال�سحة  ات�سامهم 
للمجرمني  مفيدة  معلومات  املتطوعون  املراقبة  �سباط  يوفر  كما  اجلدد.  للملتحقني  الأويل  الأ�سا�سي  التدريب 
عامة  نظرة  وتغيري  الجتماعية  املوارد  تعبئة  يف  املجتمع  يف  موقعهم  بحكم  امل�ساعدة  وميكنهم  املجتمع،  حول 

املجرم. اإىل  النا�ض 
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كيني�
"�سباط املراقبة امل�ساعدين"، مكاتب مراقبة  ي�ساعد موظفو مراقبة ال�سلوك املتطوعون، املعروفون اأي�سًا با�سم 
لدعم  املجتمع  داخل  من  وُيختارون  والنزاهة،  ال�سرية  بح�سن  يت�سمون  اأنا�ض  وهم  عملها.  يف  كينيا  يف  ال�سلوك 
مبوظفي  ُي�ستعان  كما  املجرمني.  على  الوثيق  بالإ�سراف  ال�سطلع  خلل  من  ال�سلوك  مراقبة  موظفي  عمل 
التحقق من  الن�سطة، من خلل  املناطق احل�سرية  املحاكم يف  تقارير  اإعداد  للم�ساعدة يف  امل�ساعدين  املراقبة 

املثال. �سبيل  على  للمجرمني  الأخرى  والظروف  العناوين  مثل  املعلومات 

اإحالٌت  الأقل،  اأو، على  امل�ساعدة  اأ�سكال  �سكٌل من  بالكامل،  فعاًل  يكون  لكي   ، املجتمعيَّ الإ�سراَف  يرافق  اأن  وينبغي 
والجتماعية  النف�سية  بامل�ساعدة  اجلناة  د  "يزوَّ اأن  ينبغي  طوكيو،  لقواعد  ووفقًا  املنا�سبة.  اخلدمات  اإىل  منا�سبٌة 
"ينبغي  واملادية وبفر�ض توطيد روابطهم مبجتمعهم وتي�سري عودتهم اإىل النخراط فيه )القاعدة 10-4(؛ وكذلك 
تقرير اأن�سب نوع من الإ�سراف والعلج، يف اإطار التدبري غري الحتجازي لكل حالة على حدة مبا يهدف اإىل م�ساعدة 
القت�ساء"  ح�سب  ل  يعدَّ واأن  والعلج  الإ�سراف  هذا  يف  دوريًّا  النظر  يعاد  اأن  على  اإجرامه.  معاجلة  على   اجلاين 

)القاعدة 3-10(.

خمتلفة  م�ستويات  توفري  وميكن  �سدته.  يف  يتباين  واأن  عديدة  وكالت  يت�سمن  اأن  املجرمني  على  للإ�سراف  وميكن 
من الإ�سراف يف املجتمع، مبا يف ذلك الإ�سراف املنتظم والإ�سراف امل�سحوب باخلدمة املجتمعية والإ�سراف املكثف 
ومراكز املثول اليومي والإقامة اجلربية مع املراقبة الإلكرتونية ومراكز الرعاية اللحقة/مراكز العلج الإيوائية ودور 
التاأهيل. ففي كينيا، على �سبيل املثال، تدير اإدارة خدمات مراقبة ال�سلوك والرعاية اللحقة خم�ض دور للو�سع حتت 
املراقبة بطاقة ا�ستيعاب قوامها نحو 200 �سخ�ض.)109( ويف الوليات املتحدة، ُت�ستخدم املحاكم املعنية بالعودة لتوفري 
الإ�سراف الفعال خلل فرتة الو�سع حتت املراقبة وكجزء من اجتاه اأو�سع لإن�ساء "حماكم حل امل�سكلت". فعلى �سبيل 
املثال، تتعامل حمكمة امل�ساءلة خلل فرتة الو�سع حتت املراقبة يف �سان فران�سي�سكو مع الأفراد الذين يخرقون بنود 
املراقبة اخلا�سة بهم، وُت�سرف على ا�ستفادتهم من خدمات "الرعاية الفردية املكثفة"، امل�سممة ب�سكل فردي خلدمة 
البالغني الذين يعانون من م�ساكل �سحية واجتماعية معقدة من خلل التعاون بني الوكالت. ومُينح املجرم ال�سابق 

فر�سة اأخرى لل�ستفادة من اخلدمات والدعم اللزمني ب�سدة بدًل من العودة اإىل ال�سجن.

ب�سبب  لل�سجون  ا  �سيا�سيًّ م�ست�ساغة  بدائَل  املكثف  الإ�سراف  اأ�سكال  من  �سكًل  تقدم  التي  الربامج  ُتعترب  ما  وغالبًا 
يخ�سع  عامة،  وب�سفة  الدوام.  على  بدقة  "مكثفًا" غري حمدد  الإ�سراف  يجعل  وما  املراقبة.  على  الكبري  تركيزها 
املجرمون املو�سوعون حتت املراقبة املعنيون بهذه الربامج للإ�سراف عن كثب، يف ظل وجود متطلبات تتعلق بعقد 
اجتماعات دورية وجهًا لوجه مع موظفي مراقبتهم، اأو حظر جتول حمدد اأو مراقبة الت�سال بال�سرطة اأو اعتقالت 
رات، وكذلك املراقبة الإلكرتونية يف بع�ض احلالت.  اأو اإجراء اختبارات ع�سوائية متكررة لتعاطي الكحول اأو املخدِّ
ل  الإجرام،  معاودة  نتائج  على  ُتوؤثر  ذاتها  حد  يف  الإ�سراف  �سدة  كانت  اإذا  ما  بعد  يت�سح  مل  ذلك،  من  وبالرغم 
الإدراكيني  امل�سورة  اأو  التدريب  مثل  التدخل،  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  باأي  م�سحوبًا  الإ�سراف  يكون  ل  عندما   �سيما 

وال�سلوكيني.)110(

وكمبداأ عام، من املهم تكييف �سدة التدخل مع م�ستويات درجة خطورة املجرم ال�سابق واحتياجاته وم�ستوى ال�ستجابة 
لديه. وعلوة على ذلك، يجب اأن تكون هناك اإجراءات منا�سبة للتعامل ب�سورة عادلة وفعالة مع اجلرائم اجلديدة 
واأي انتهاك لل�سروط التي فر�ستها املحكمة. وعادًة ما يوؤدي خرق هذه ال�سروط اإىل تعديل اأمر الو�سع حتت املراقبة 

 R. Allen, “Alternatives to imprisonment in East Africa: trends and challenges” (London, Penal Reform )109(انظر 

.International, 2012)

 R. Moore and others, Managing Persistent and Serious Offenders in the Community: Intensive Community)110(

.Programmes in Theory and Practice (Cullompton, Devon, Willan Publishing, 2006), p. 64
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اأو اإلغائه، وقد يوؤدي اإىل حب�ض املجرم ال�سابق. ووفقًا لقواعد طوكيو )القواعد 14-2 اإىل 14-4 و14-6(: ينبغي عدم 
التدبري  اإخفاق  يوؤدي  األ  وينبغي  للوقائع؛  بعد درا�سة دقيقة  اإل  اإلغائه  اأو  التدبري غري الحتجازي  تعديل  ال�سروع يف 
ا اإىل فر�ض تدبري احتجازي؛ ول ينبغي فر�ض عقوبة ال�سجن اإل اإذا انعدمت البدائل الأخرى  غري الحتجازي تلقائيًّ
املنا�سبة؛ واأخريًا، يف حالة تعديل التدبري غري الحتجازي اأو اإلغائه ينبغي اأن يكون للجاين حق ال�ستئناف اأمام هيئة 

ق�سائية اأو هيئة اأخرى م�ستقلة خمت�سة.

�لكف�ء�ت وتنمية  �لفع�ل  �لتع�في  لتحقيق  �لرئي�شية  �ل�شرت�تيجي�ت 

والتجريبية. الفعلية  والأن�سطة  الربامج  خلل  من  وممار�ستها  الكفاءة  لكت�ساب  الفر�سة  املجرمني  • منح 

الكتفاء  من  بدًل  املحلي،  املجتمع  من  البالغني  اأو  الإيجابيني  الأقران  مع  التفاعل  لزيادة  الربامج  •  ت�سميم 
اخلدمة. مزودي  مع  بالتفاعل 

والإنتاجية. والتجريبية  الفعلية  الأن�سطة  يف  القرار  و�سنع  املعريف  التعلم  •  دمج 

املجتمع. يف  بالقانون  امللتزمني  الأفراد  مع  وتفاعلهم  املجرمني  •  عمل 

ال�سلبيني. والو�سم  التو�سيم  تفادي  اأجل  من  اأمكن  كلما  املجرمني  وغري  املجرمني  بني  الختلط  •  حتقيق 

3- �حل�شول على �لعالج خالل فرتة �ملر�قبة

يتيح اأمر الو�سع حتت املراقبة، اإ�سافًة اإىل اإتاحة اإمكانية الإ�سراف الفعلي على املجرمني يف املجتمع، بع�ض الفر�ض 
 احلقيقية لت�سجيلهم يف برامج العلج وامل�ساعدة املفيدة. وبتحديد اأكرث، تن�ض قواعد طوكيو )القاعدتان 13-1 و4-13( 
على اأنه ينبغي يف احلالت املنا�سبة وبالتعاون مع املجتمع املحلي ونظم الدعم الجتماعي، وح�سب القت�ساء، و�سع 
والعلج  علجية،  دور  يف  الإقامة  وبرامج  اجلماعي،  والعلج  الجتماعية،  احلالت  كمعاجلة  خمتلفة،  "خمططات 

املتخ�س�ض لفئات خمتلفة من اجلناة، وذلك لتلبية احتياجات اجلناة مبزيد من الفعالية."

ن املجرمني من  ل الإ�سراف املجتمعي ومتكِّ وميكن للتدخلت التي تركز على تطوير الكفاءات وفر�ض العمل اأن تكمِّ
اأجل  من  مثًل  القرار  و�سنع  املعرفية  املهارات  على  التدريب  تقدمي  وميكن  جديدة.  عمل  وعادات  مهارات  اكت�ساب 
معاجلة م�سائل حمددة تعيق قدرة املجرمني على اتخاذ خيارات معقولة والتحكم يف �سلوكهم. وقد تركز تدخلت 
اإ�سافية على حت�سني املنطق الأخلقي و�سنع القرار واإدارة الغ�سب لدى املجرمني من خلل تقنيات جتريبية ت�سمح 

لهم بالتعلم من خلل املمار�سة.

4- �خلدمة �ملجتمعية

لعدد حمدد  اأجر  بل  باأعمال  يقوم اجلاين  باأن  باأداء خدمة جمتمعية  الأمر  يق�سي  املراقبة،  الو�سع حتت  بخلف 
اأو باأداء مهمة حمددة. وينبغي اأن ينطوي العمل، كما يوحي ا�سمه، على اأداء خدمة للمجتمع املحلي.  من ال�ساعات 
الذي  الجتماعي  املال  راأ�ض  بع�ٍض من  بناء  اإعادة  ب�سدد  يكونون  قد  فاإنهم  املجتمعية  للخدمة  املجرمني  تاأدية  ومع 
و�سعهم يف جمتمعهم  ا�ستعادة  املجرمني من  لتمكني  ب�سكل كبري  منا�سبة  تكون  العقوبة  اأن  كما  اإليه.  مت�ض احلاجة 
املجرم من جديد  يندمج  ما يلزم كي  يكون ذلك كل  قد  بع�ض احلالت،  �سلوكهم. ويف  لتغيري  نيتهم  واإثبات   املحلي 

يف جمتمعه.

الف�سل ال�ساد�ض



اأوغندا
ت�ضطلع  �أن  �ل�ضجون  ل�ضلطات  وميكن  �لبديلة،  �لأحكام  يف  �ملحاكم  نظر  وتعزيز  لت�ضجيع  تد�بري  �تخاذ  ينبغي 
غياب  ففي  �أوغند�.  يف  �ملجتمعية  �خلدمة  باأو�مر  معني  برنامج  من  يت�ضح  كما  �لعملية،  هذه  ت�ضهيل  يف  بدور 
�أوغند� مع منظمة غري حكومية لفرز  د�ئرة عاملة فيما يتعلق بالو�ضع حتت �ملر�قبة، تتعاون د�ئرة �ل�ضجون يف 
خالل  من  �لعقوبة  لأد�ء  موؤهلني  يكونون  قد  �لأ�ضخا�ص  حتديد  �أجل  من  �حتياطيًّا  �ملحبو�ضني  �ملتهمني  ق�ضايا 
�إىل  كمجموعة،  �لق�ضايا،  هذه  باإحالة  يقومان  ثم  �ملرتكب.  باجلرم  لالعرت�ف  وم�ضتعدين  �ملجتمعية  �خلدمة 

مبكر. قر�ر  لتخاذ  �ملحاكم 
 United Nations Office on Drugs and Crime, Persisting Challenges and Emerging Strengths: Findings and �مل�ضدر: 

.Recommendations—Report of the UNODC Prisons Assessment Mission to Uganda, 2009

دال- التحويل والعدالة الت�صاحلية

1- برامج التحويل

ميثل �لتحويل و�ضيلة لال�ضتجابة للمخالفات �جلنائية دون �للجوء �إىل عقوبات جنائية. وحتيل هذه �لإجر�ء�ت �ملجرم 
مبو�فقته �إىل بر�مج تثقيفية �أو توجيهية �أو بر�مج للم�ضاعدة �أو �لإ�ضر�ف دون �ملرور باإجر�ء�ت ر�ضمية. وتنطوي بع�ص 
�إجر�ء�ت ت�ضاحلية كثريً� ما تكون يف �ضكل و�ضاطة بني �ملجرم و�ل�ضحية )�أو �ل�ضحايا( و�أفر�د  هذه �لرب�مج على 

�ملجتمع �ملحلي.

�لعد�لة  باإجر�ء�ت  �ملجرمني  �حتكاك  من  �لإمكان  قدر  �حلد  يف  �لتحويل  لرب�مج  �لرئي�ضية  �لأهد�ف  �أحد  ويتمثل 
�آثار �لو�ضم �ملرتتبة على �لتعامل مع نظام �لعد�لة �جلنائية. وقد �أف�ضت �ملز�يا  �جلنائية �لر�ضمية، ومن ثم جتنب 

�لتالية لرب�مج �لتحويل �إىل ��ضتخد�مها على نطاق و��ضع يف �لعديد من �لوليات �لق�ضائية:

)�أ( �لبت يف �أمر �ملجرم وتلبية �حتياجاته وكذلك �حتياجات �ل�ضحية )�أو �ل�ضحايا( و�ملجتمع �ملحلي ب�ضكل 
�أ�ضرع و�أجنع؛

مة لفائدة  )ب(  تقلي�ص عبء عمل �أجهزة �لعد�لة، مبا ي�ضمح بتخ�ضي�ص �ملو�رد للرب�مج و�لأن�ضطة �مل�ضمَّ
�أ�ضد �ملجرمني خطورة؛

�ل�ضحايا( وكذلك، عند  )�أو  �ل�ضحية  وعائلة  �ل�ضحايا(  )�أو  و�ل�ضحية  �ملجرم  لعائلة  �لفر�ضة  )ج( توفري 
يف  جمددً�  �لندماج  على  �ملجرم  وم�ضاعدة  �لق�ضايا  معاجلة  يف  للم�ضاركة  �ملحلي  �ملجتمع  �ضكان  �لقت�ضاء، 

�ملجتمع.

م لتلبية �حتياجات �ملجرمني وت�ضوية �لنز�عات وزيادة  وتختلف بر�مج �لتحويل �ختالفًا كبريً� فيما بينها وغالبًا ما ت�ضمَّ
م�ضاركة �ملو�طنني ومعاجلة خماوف �ملجتمع وتقدمي تعوي�ضات لل�ضحايا. وتنطوي بع�ص هذه �لتدخالت على طبيعة 
�ضروط  و�ضع  ر�ت، مع  �ملخدِّ بتعاطي  �ملرتبطة  �ل�ضلوكية لال�ضطر�بات  �مل�ضورة  �أو  �ملد�و�ة  �أو  �لعالج  وتقدم  عالجية 
تقييدية يف بع�ص �لأحيان.)111( وهذ� هو �حلال يف كثري من �لأحيان بالن�ضبة لالإحالت �لعالجية �لتي ت�ضدرها حماكم 

�إىل مر�فق �لعالج �ملجتمعي و�لذين  �لـُمحالني  �أن �ملناق�ضات ب�ضاأن بر�مج �لعودة غالبًا ما ت�ضتثني �ملجرمني  �إىل  )111(جتدر �لإ�ضارة 

�ل�ضابقني  �ل�ضجناء  حاجة  عن  �لتحويل  بر�مج  �إىل  حاجتهم  غالبًا  تختلف  ول  بهم.  �خلا�ضة  �لعودة  حتديات  مو�جهة  �أي�ضًا  عليهم  يجب 
لذلك.
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رات البديل عن  رات املتخ�س�سة. ففي الوليات املتحدة، على �سبيل املثال، يتيح برنامج العلج من تعاطي املخدِّ املخدِّ
رات الذين اعرتفوا بارتكاب اجلرم الإحالة  ال�سجن يف بروكلني، نيويورك، للمجرمني املقبو�ض عليهم ب�سبب بيع املخدِّ
اإىل مرفق علج اإيوائي ملدة ترتاوح بني 18 و24 �سهرًا.)112( ومن اجلدير بالذكر اأن ال�سطرابات املرتبطة بتعاطي 
رات عبارة عن ا�سطرابات �سحية، واأن العلج منها ينبغي اأن يكون دائمًا طوعيًّا ومبوافقة م�ستنرية.)113( وتنطوي  املخدِّ
التدخلت الأخرى على طبيعة اأكرث ت�ساحلية، مما مينح املجرم فر�سة جلرب ال�سرر الناجم عن �سلوكه. وتركز فئات 
اأخرى من برامج التحويل على تنمية املهارات التي تهدف اإىل تي�سري تكيف املجرم )مثل املهارات احلياتية واملهارات 
 املهنية اأو التعليم( اأو على توفري جتربة تكوينية قد حتدث تغيريًا يف �سلوك املجرم )مثل برامج التوجيه اأو املغامرة 

يف الهواء الطلق(.

وميكن ا�ستخدام عدد من الآليات الإجرائية خللق فر�ض لإحالة املجرمني اإىل برامج التحويل. ففي بع�ض البلدان، 
لتعليق  احلكم"  "تعليق  اأو  الإجراءات"  "تاأجيل  اأو  الإجراءات"  "وقف  خيارات  والق�ساة  العامون  املدعون  ي�ستخدم 
معينة  �سروط  تلزم  اأن  ميكن  ذلك،  على  وعلوة  جرمية.  بارتكاب  املتهم  املجرم  �سد  موؤقتًا  الر�سمية  الإجراءات 
تدابري التحويل. فاإذا امتثل املذنبون لل�سروط بنجاح، فاإنهم ُيعفون من اخل�سوع ملزيد من الإجراءات يف اإطار نظام 

العدالة الر�سمي. اأما اإذا مل ميتثلوا لل�سروط، فُتعاد اإقامة الدعوى اجلنائية الأ�سلية اأو ُيعاد فتحها.

وا�ستحداث  التقديرية  ال�سلطة  ملمار�سة  ال�سرطة  ل�سباط  فر�سًة  ال�سرطة  على  تعتمد  التي  التحويل  برامج  وتوفر 
التعامل  القانون  اإنفاذ  ملوظفي  التحويل  ويتيح  امل�ستقبل.  يف  الإجرام  اإىل  املجرمني  عودة  ملنع  اإبداعية  تدخلت 
ورد  الإنذار  مثل  ر�سمية  غري  ا�ستجابات  خلل  من  �سلوكهم  عن  املجرمني  م�ساءلة  و�سمان  ب�سرعة  احلالت  مع 
العدالة  نظام  �ض  تقوِّ التي  الب�سيطة  اجلرائم  عدد  من  ذلك  ويقلل  املجتمعية.  اخلدمة  واأداء  والعتذار  احلق 
اإ�سراك  طريق  عن  ت�ساحلية  اأكرث  ُنُهج  اتباع  لت�سجيع  كو�سيلة  التحويل  ا�ستخدام  ميكن  كما  الر�سمي.  اجلنائية 
�سباط  وي�سطلع  اإدماجه.  واإعادة  وتعافيه  املجرم  م�ساءلة  دعم  يف  املحلي  املجتمع  واأفراد  وال�سحايا  الأ�سر 
العمل  )اأ(  وهي:  التهم،  توجيه  قبل  التحويل  برامج  يف  الأقل  على  مهمة  اأدوار  بثلثة  مبا�سرة  املعنيون  ال�سرطة 
مواقف  عن  معلومات  تقدمي  و)ب(  الربنامج؛  اإىل  اإحالتها  ميكن  التي  احلالت  فرز  طريق  عن  اإحالة  كموظفي 
التحويل  جلنة  اإىل  املتخ�س�سة  امل�سورة  تقدمي  و)ج(  واملعي�سية؛  الأ�سرية  وظروفه  و�سلوكه  واحتياجاته   املجرم 

ومقدمي اخلدمات.

اأن  بيد  التحويل.  برامج  اإىل  للإحالت  الرئي�سيني  امل�سدرْين  البلدان  معظم  يف  العامون  واملّدعون  ال�سرطة  وت�سكل 
درجة ما لديهما من �سلطة تقديرية فيما يتعلق مبلحقة املجرمني من عدمه تختلف اختلفًا كبريًا من نظام قانوين 
اإىل اآخر. ويعتمد نطاق ال�سلطة التقديرية اإىل حد كبري على ما اإذا كانت هذه القرارات �ست�ستند اإىل مبداأ ال�سرعية 
ا  )املقا�ساة الإلزامية(، وهو ما ين�سئ التزامًا على املدعي العام باملقا�ساة، اأو مبداأ اإتاحة الفر�سة الذي ي�سمح تقليديًّ
�ض مبداأ ال�سرعية يف حد ذاته حتويل الق�سايا، مثل تلك  باتخاذ القرار بناًء على حيز من ال�سلطة التقديرية. ول ُيقوِّ
اإحالة ق�سية ما اإىل برنامج العدالة الت�ساحلية قبل  اأنه قد يجعل من ال�سعب  التي ت�سمل املجرمني الأحداث. بيد 
و�سولها اإىل املحكمة. ووفقًا للقاعدة 3-3 من قواعد طوكيو، ينبغي للهيئة الق�سائية اأو غريها من الهيئات امل�ستقلة 
ووفقًا  امل�سوؤولية كاملة  الدعوى، وذلك ب�سمان حتمل  "يف جميع مراحل  ال�ستن�سابية  املخت�سة ممار�سة �سلحيتها 

حلكم القانون وحده".

 H.-E. Sung, “From diversion to reentry: recidivism risks among graduates of an alternative to incarceration)112(

.program”, Criminal Justice Policy Review, vol. 22, No. 2 (2011), p. 221

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “From coercion to cohesion: treating drug dependence 113(انظر(

through health care, not punishment”, discussion paper based on a scientific workshop, Vienna, 28–30 October 2009. متاحة 
.www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Coercion_Ebook.pdf يف الرابط 

الف�سل ال�ساد�ض

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Coercion_Ebook.pdf
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املجرمني  ل  حتمِّ التي  تلك  هي  للجرمية  فعالية  ال�ستجابات  اأكرث  اإن  القائل  املبداأ  اإىل  الت�ساحلية  العدالة  ت�ستند 
امل�سوؤولية عن �سلوكهم بطرق تعيد اإدماجهم يف املجتمع بدًل من زيادة �سعورهم بالعزلة والو�سم. ويتمثل الهدف يف 
م�ساعدة املجرمني على فهم عواقب اأفعالهم واإ�سلح علقاتهم مع الآخرين يف املجتمع، مبا يف ذلك �سحاياهم.)114( 
وميكن للعدالة الت�ساحلية، من خلل اإحاطة املجرمني بالأثر الكامل ل�سلوكهم على كل من حولهم، اأن ت�سجع التغيري 
احلقيقي والدائم. ويف الوقت نف�سه، قد ت�ساعد م�ساركة �سحايا اجلرمية واأع�ساء املجتمع املحلي يف تعزيز الروابط 

فيه وتي�سري تنمية القدرات املجتمعية من اأجل م�ساعدة املجرمني.

امل�سائل  يف  الت�ساحلية  العدالة  برامج  ل�ستخدام  الأ�سا�سية  املبادئ  يف  الت�ساحلية"  "العملية  تعبري  ف  وُيعَرّ
فيها  ي�سارك  عملية  "اأي  اأنه  على  املرفق(،   ،12/2002 والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  )قرار  اجلنائية 
اجلرمية،  من  املت�سررين  الآخرين  املحلي  املجتمع  اأع�ساء  اأو  الأفراد  من  اأي  القت�ساء  وعند  واجلاين،  ال�سحية 
ويجوز  ر".  مي�سِّ من  مب�ساعدة  عامة،  ب�سفة  وذلك،  اجلرمية،  عن  النا�سئة  امل�سائل  ت�سوية  يف  معًا  ن�سطة  م�ساركة 
ب�ساأن  والت�ساور  والق�ساة  املحامني  بني  والتفاو�ض  وامل�ساحلة،  الو�ساطة،  الت�ساحلية  العمليات  تت�سمن   اأن 

اإ�سدار الأحكام.

ويتناول اجلزء الأ�سا�سي من املبادئ الأ�سا�سية و�سع املعايري ل�ستخدام العدالة الت�ساحلية والتدابري التي ينبغي اأن 
تعتمدها الدول الأع�ساء ل�سمان حماية امل�ساركني يف العمليات الت�ساحلية ب�سمانات قانونية منا�سبة. وبتحديد اأكرث، 
ُيذكر يف الق�سمني الثاين والثالث من املبادئ الأ�سا�سية اأن العمليات الت�ساحلية ينبغي األ ُت�ستخدم اإل عندما تكون 
هناك اأدلة كافية لتوجيه التهام اإىل اجلاين، وعندما تكون هناك موافقة حرة وطوعية من ال�سحية واجلاين، واأنه 
ا�ستخدام  القت�ساء، حتكم  ت�سريعي عند  ب�سند  ومعايري،  توجيهية  و�سع مبادئ  الأع�ساء يف  الدول  تنظر  اأن  ينبغي 

برامج العدالة الت�ساحلية.

9-6 �لفقر�ت  �جلن�ئية:)�أ(  �مل�ش�ئل  يف  �لت�ش�حلية  �لعد�لة  بر�مج  ل�شتخد�م  �لأ�ش��شية  �ملب�دئ 

...

الت�ساحلية العدالة  برامج  ا�ستخدام  ثانيًا-  

رهنًا  اجلنائية،  العدالة  نظام  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  الت�ساحلية  العدالة  برامج  ا�ستخدام  6- ميكن 
الوطني. بالقانون 

اجلاين،  اإىل  التهام  لتوجيه  كافية  اأدلة  هناك  تكون  عندما  اإل  الت�ساحلية  العمليات  ُت�ستخدم  األ  7- ينبغي 
تلك  �سحب  واجلاين  ال�سحية  مبقدور  يكون  اأن  وينبغي  واجلاين.  ال�سحية  من  والطوعية  احلرة  وباملوافقة 
التزامات  �سوى  تت�سمن  ل  واأن  ا  طوعيًّ التفاقات  اإىل  التو�سل  وينبغي  العملية.  اأثناء  وقت  اأي  يف   املوافقة 

ومتنا�سبة. معقولة 

 Y. Dandurand, “Alternative approaches to preventing recidivism: restorative justice and the social reintegration)114(

 of offenders”, in Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration: Suggestions for
.Succeeding Generations, vol. 2, H. Kury, S. and E. Shea, eds. (Zurich, Springer International Publishing, 2016), pp. 283-299
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)تابع(

كاأ�سا�ض  للق�سية  الأ�سا�سية  الوقائع  على  واجلاين  ال�سحية  يتفق  اأن  العادية،  الأحوال  يف  8- ينبغي، 
يف  بالذنب  العرتاف  على  كدليل  اجلاين  م�ساركة  ا�ستخدام  ينبغي  ول  الت�ساحلية.  العملية  يف  مل�ساركتهما 

اللحقة. القانونية  الإجراءات 

العملية،  تلك  ت�سيري  ويف  الت�ساحلية  العملية  اإىل  الق�سية  اإحالة  لدى  العتبار،  يف  تو�سع  اأن  9- ينبغي 
الأطراف. الثقافية بني  التباينات  وكذلك  القوى،  توازن  اختلل  اإىل  املوؤدية  الفوارق 

املرفق.  ،12/2002 والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  قرار  )اأ( 

املجرمني على  الإجرام عن طريق م�ساعدة  الت�ساحلية جناحًا كبريًا يف احلد من معاودة  العدالة  ُنُهج  اأثبتت  وقد 
ي�ساعد  الت�ساحلية  العدالة  تدخل  فاإن  اأكرث،  وبتحديد  �سلوكهم.  عن  امل�سوؤولية  وحتمل  ت�سرفاتهم  عواقب   فهم 

املجرمني على:

)اأ( حتمل امل�سوؤولية عن �سلوكهم ال�سار بطريقة هادفة؛
)ب(   فهم اأ�سباب �سلوكهم واآثاره على الآخرين؛

)ج(   تغيري �سلوكهم والكّف عن الإجرام؛
)د(    نيل القبول حني العودة اإىل جمتمعهم.

وميكن تطبيق املبادئ الت�ساحلية كجزء من برنامج حتويل اأو فيما يتعلق باأمر ملراقبة ال�سلوك. ويحكم القا�سي يف 
منوذج "املراقبة الت�ساحلية" على املجرم بالو�سع حتت املراقبة مع وقف التنفيذ، بينما يجتمع جمل�ض جلرب ال�سرر 
من املتطوعني باملجرم وال�سحية للتفاق على عقد يوافق املجرم على تنفيذه. ويكون الوفاء بالعقد هو ال�سرط الوحيد 
يف املراقبة، وي�ستند العقد اإىل اأهداف ت�ساحلية، اأي فهم املجرم لآثار اجلرمية وتعلمه كيفية جتنب معاودة الإجرام، 
الـُملحق بال�سحية وتعافيه، واطمئنان املجتمع املحلي و�سماحه باندماج املجرم من جديد.)115( وتبعًا  وجرب ال�سرر 

للحالة قيد النظر، ميكن اأن تكون جمال�ض جرب ال�سرر اأكرث فعالية من املراقبة القيا�سية.)116(، )117(

 L. Kurki, “Restorative and community justice in the United States”, Crime and Justice: A Review of Research,)115(

.vol. 27, M. Tonry, ed. (2000), p. 283

 K. J. Fox, “Second chances: a comparison of civic engagement in offender reentry programs”, Criminal Justice)116(

.Review, vol. 35, No. 3 (2010), pp. 335-353

 Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook )117(للطلع على املزيد من املعلومات، انظر 

.Series (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15).
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�لفئ�ت �خل��شة   �ش�بع�ً- 
من �ملجرمني

�لأطف�ل �ملخ�لفون للق�نون �ألف- 

ينبغي، كمبداأ عام، اأن يكون حتقيق اإعادة الإدماج الجتماعي الهدف الأ�سا�سي لأي اإجراء تتخذه ال�سلطات العامة 
ويكون له تاأثري على الأطفال)118( املخالفني للقانون، وينبغي اأن يكون �سروريًّا كي ي�سطلع الطفل بدور بّناء يف املجتمع. 
كما ينبغي اأن تبداأ برامج اإعادة تاأهيل الأطفال املخالفني للقانون واإعادة اإدماجهم يف املجتمع باكت�ساب فهم متعمق 
لظروف الطفل واحتياجاته ال�سخ�سية. وتكت�سي الأدوار اخلا�سة بكل من الأ�سرة واملدر�سة واملجتمع املحلي يف تي�سري 
اإعادة اإدماج الأطفال املخالفني للقانون يف املجتمع اأهمية خا�سة. وعلوة على ذلك، يتطلب حت�سني فعالية التدخلت 
بالن�سبة للفتيات املخالفات للقانون مناذج تدخل �ساملة تدمج املخاطر املرتبطة بنوع اجلن�ض والحتياجات وعوامل 
ذ من خلل نهج متعدد  امل�سوؤولية والأدوار الجتماعية. وينبغي اأن ت�ستند جميع الربامج اإىل منظور اإمنائي واأن تنفَّ
التخ�س�سات. كما ينبغي اأن تكون تثقيفية الطابع اأ�سا�سًا وقادرة على مواجهة التحديات اخلا�سة التي تواجه الأطفال 

املخالفني للقانون.

التدابري  تف�سيل  ينبغي  ممكنة،  زمنية  فرتة  ولأق�سر  اأخري  كملذ  اإل  ُي�ستخدم  األ  ينبغي  الحتجاز  اإن  وحيث 
اجلنائية  العدالة  نظام  اإطار  خارج  التدخلت  تكون  اأن  اأمكن،  كلما  وينبغي،  املبكر.  الإفراج  وبرامج  البديلة 
ممكن  دعم  اأق�سى  حريتهم،  من  جتريدهم  لدى  الأطفال،  يتلقى  اأن  وينبغي  التحويل.  اآليات  خلل  من  بالكامل 
والتعليمية  الفردية—الجتماعية  وامل�ساعدة  واحلماية  الرعاية  ذلك  وي�سمل  املجتمع.  يف  اإدماجهم  لإعادة 
وينبغي  و�سخ�سيتهم.  وجن�سهم  �سنهم  اإىل  بالنظر  تلزمهم  قد  واجل�سدية—التي  والطبية  والنف�سية  واملهنية 
يكون  اأن  ا  جدًّ املرجح  ومن  الفردية.  وظروفه  احتياجاته  ح�سب  التدخلت  وتكييف  حدة  على  طفل  كل  تقييم 
والتكيف الر�سد  مرحلة  اإىل  بنجاح  النتقال  على  قادرًا  �سي�سبح  الطفل  كان  اإذا  ما  على  تاأثري  التدخلت   لهذه 

اجتماعيًّا.)119(

الطفل كل  "يعنى   ،)27531 رقم   ،1577 املجلد  املعاهدات،  املتحدة، جمموعة  الطفل )الأمم  اتفاقية حقوق  1 من  للمادة  )118(وفقًا 

اأي�سًا قواعد الأمم املتحدة ب�ساأن  الثامنة ع�سرة، ما مل يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه". )انظر  اإن�سان مل يتجاوز 
)اأ((. الفقرة   ،11 القاعدة  املرفق(،   ،113/45 العامة  املجردين من حريتهم )قرار اجلمعية  الأحداث  حماية 

 E. S. Scott and L. Steinberg, Rethinking Juvenile Justice (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press,)119(

.2008)
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�ملع�يري و�لقو�عد �لدولية ذ�ت �ل�شلة  -1

اإن القانون الدويل يف جمال ق�ساء الأحداث حمكم ومف�سل.)120( ويتمثل اأحد املبادئ الرئي�سية يف اأنه ينبغي للدول األ 
جترد الطفل من حريته اإل كملذ اأخري ولأق�سر فرتة زمنية ممكنة. اأما عند احلكم على طفل ب�سبب جرمية، ينبغي 
األ ت�ستند ال�ستجابة اإىل خطورة اجلرمية اجلنائية وال�سرر امل�سبَّب فح�سب، بل اأي�سًا اإىل الظروف الفردية للطفل 
من  بو�سع جمموعة  الدول  على  التزامًا حمددًا  الدولية  املعايري  وتفر�ض  الأ�سرية.  واحلالة  الجتماعية  احلالة  مثل 
عى اأنهم انتهكوا قانون العقوبات  التدابري غري الحتجازية وت�سجيع التحويل عن طريق التعامل مع الأطفال الذين ُيدَّ
اأو ُيَتّهمون بذلك اأو َيثُبت عليهم ذلك دون اللجوء اإىل الإجراءات الق�سائية، متى كان ذلك منا�سبًا وم�ست�سوبًا. ويجب، 
بغية تي�سري الف�سل تقديريًّا يف الق�سايا، بذل جهود لتوفري برامج جمتمعية و�سوغ وتنفيذ برامج تهدف اإىل تدعيم 

امل�ساعدة الجتماعية.

3 )ب( من �مل�دة 40 37، و�لفقرة  �تف�قية حقوق �لطفل:)�أ( �لفقرة )ب( من �مل�دة 

املادة 37
الأطراف: الدول  تكفل 

...

اأو  الطفل  اعتقال  يجرى  اأن  ويجب  تع�سفية.  اأو  قانونية  غري  ب�سورة  حريته  من  طفل  اأي  يحرم  األ  )ب( 
منا�سبة، زمنية  ولأق�سر فرتة  اأخري  كملجاأ  اإل  يجوز ممار�سته  ول  للقانون  وفقًا  �سجنه  اأو  احتجازه 

...

املادة 40
...

على  خ�سي�سًا  منطبقة  وموؤ�س�سات  و�سلطات  واإجراءات  قوانني  اإقامة  لتعزير  الأطراف  الدول  ت�سعى   -3
القيام  وخا�سة  ذلك،  عليهم  يثبت  اأو  بذلك  يتهمون  اأو  العقوبات  قانون  انتهكوا  اأنهم  يدعى  الذين  الأطفال 

مبا يلي:

...

ق�سائية،  اإجراءات  اإىل  اللجوء  دون  الأطفال  هوؤلء  ملعاملة  القت�ساء  عند  تدابري  اتخاذ  ا�ست�سواب  )ب( 
كامًل. احرتاما  القانونية  وال�سمانات  الإن�سان  حقوق  حترتم  اأن  �سريطة 

...

.27531 1577، رقم  )اأ(الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 

هذين  جانب  واإىل  وال�سيا�سية؛  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  والعهد  الطفل  حقوق  اتفاقية  اخل�سو�ض،  وجه  على  )120(انظر، 

رئي�سية  �سكوك  اجلنائية خم�سة  والعدالة  منع اجلرمية  وقواعدها يف جمال  املتحدة  الأمم  معايري  ت�سم  قانونًا،  امللزمني  الدوليني  ال�سكني 
الأمم  وقواعد  بكني(،  )قواعد  الأحداث  ق�ساء  �سوؤون  لإدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  الأمم  قواعد  فيها  مبا  الأحداث،  بق�ساء  تتعلق 
نظام  يف  بالأطفال  املتعلق  للعمل  توجيهية  ومبادئ  التوجيهية،  الريا�ض  ومبادئ  حريتهم،  من  املجردين  الأحداث  حماية  ب�ساأن  املتحدة 
العملية النموذجية  30/1997، املرفق(، وا�سرتاتيجيات الأمم املتحدة وتدابريها  العدالة اجلنائية )قرار املجل�ض القت�سادي والجتماعي 

اجلنائية. والعدالة  منع اجلرمية  الأطفال يف جمال  �سد  العنف  على  للق�ساء 
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يف  �لأطف�ل  �شد  �لعنف  على  للق�ش�ء  �لنموذجية  �لعملية  وتد�بريه�  �ملتحدة  �لأمم  ��شرت�تيجي�ت 
31 �لفقرة  و�لعد�لة �جلن�ئية:)�أ(  جم�ل منع �جلرمية 

العدالة بنظام  املحتكني  الأطفال  عدد  من  ع�سر- احلد  حادي 
...

الأطفال  عدد  لتقلي�ض  الفعالية  وال�سديدة  الهامة  ال�سبل  من  باأن  منها  اإقرارا  الأع�ساء،  الدول  وحتث   -31
اآليات حتويل وبرامج عدالة ت�ساحلية وا�ستخدام برامج معاجلة وتعليم  اأمام نظام العدالة و�سع  الذين ميثلون 
عند  القيام،  على  للأ�سر،  الدعم  تقدمي  على  علوة  الق�سائية  للإجراءات  بديلة  تدابري  باعتبارها  ق�سرية  غري 

يلي: ال�سلة، مبا  ذات  الدولية  الإن�سان  �سكوك حقوق  مراعاتها  ومع  القت�ساء 
ال�سرطة  موظفي  اأمام  خيارات  وتوفري  املجتمعية،  احللول  على  قائمة  حتويل  برامج  و�سع  يف  النظر  )اأ( 
نظام  خارج  الأطفال  حتويل  لهم  تتيح  والق�ساة  العامة  النيابة  واأع�ساء  القانون  اإنفاذ  موظفي  من  وغريهم 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  اخليارات  تلك  تطبيق  مع  جمتمعية،  اأعمال  باأداء  والتكليف  الإنذار  ي�سمل  مبا  العدالة، 

الت�ساحلية؛ العدالة  عمليات 
واخلدمات  الجتماعية  الرعاية  وخدمات  الطفل  وحماية  العدالة  قطاعات  بني  الوثيق  التعاون  تعزيز  )ب( 
تلك  وتطبيق  وللحتجاز  الق�سائية  للإجراءات  البديلة  التدابري  ا�ستخدام  يعزز  مبا  والتعليمية  ال�سحية 

التدابري؛
للإجراءات  بديلة  تدابري  باعتبارها  الأطفال  تخ�ض  ت�ساحلية  عدالة  برامج  وتنفيذ  ت�سميم  يف  النظر  )ج( 

الق�سائية؛
للإجراءات  بديلة  تدابري  باعتبارها  ق�سرية  غري  وم�ساعدة  وتعليم  معاجلة  برامج  ا�ستخدام  يف  النظر  )د( 

املجتمع. يف  الإدماج  لإعادة  فعالة  وبرامج  احتجازية  غري  بديلة  تدخل  عمليات  وا�ستحداث  الق�سائية، 

املرفق.  ،194/69 العامة  )اأ(قرار اجلمعية 

28 �لفقرة  �ملجردين من حريتهم:)�أ(  �لأحد�ث  ب�ش�أن حم�ية  �ملتحدة  �لأمم  قو�عد 
واملتطلبات  واأو�ساعهم  اخل�سو�سية  احتياجاتهم  متامًا  تراعي  ظروف  يف  اإلَّ  الأحداث  ُيحتجز  ل   -28
وتكفل  والبدنية،  العقلية  ال�سحة  وكذلك  اجلرم  ونوع  واجلن�ض  وال�سخ�سية  للعمر  وفقًا  بهم  املت�سلة  اخلا�سة 
للف�سل  الأ�سا�سي  املعيار  يكون  اأن  وينبغي  اخلطر.  وحالت  ال�سارة  التاأثريات  من  اأمكن،  ما  احلماية،  لهم 
املعنيني  الأفراد  لحتياجات  الأن�سب  الرعاية  نوع  تقدمي  هو  حريتهم  من  دين  املجرَّ الأحداث  فئات  خمتلف  بني 

وخريهم. واملعنوية  والعقلية  البدنية  �سلمتهم  وحماية 

املرفق.  ،113/45 العامة  )اأ(قرار اجلمعية 

�لأحد�ث )قو�عد بكني(:)�أ(  �شوؤون ق�ش�ء  لإد�رة  �لنموذجية  �لدني�  �ملتحدة  �لأمم   قو�عد 
1-26 �لق�عدة 

الإ�سلحية املوؤ�س�سات  يف  العلج  اأهداف   -26
الهدف من تدريب وعلج الأحداث املو�سوعني يف موؤ�س�سات ا�سلحية هو تزويدهم بالرعاية واحلماية   -1-26

املجتمع. يف  ومنتجة  بّناءة  اجتماعية  باأدوار  القيام  على  م�ساعدتهم  بغية  املهنية  واملهارات  والتعليم 
...

املرفق.  ،33/40 العامة  )اأ(قرار اجلمعية 

83الفئات اخلا�سة من املجرمنيالف�سل ال�سابع



املجتمع املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  الإجرام  ب�شاأن منع معاودة  كتيب متهيدي  84

ر تطبيق اأي تدابري بديلة اأن يكون الغر�ض الأ�سا�سي من الحتجاز، اأو اأي اإجراء يتخذ �سد طفل يف  ويجب عند تعذُّ
نظام ق�ساء الأحداث، اإعادَة تاأهيل الطفل واإعادة اإدماجه يف املجتمع. وينبغي اأن يتلقى الأطفال اأثناء فرتة الحتجاز 
اأنواع امل�ساعدة الفردية، مبا يف ذلك امل�ساعدة ذات الطابع الجتماعي والتعليمي واملهني  الرعاية واحلماية وجميع 
والنف�سي والطبي واجل�سدي، التي قد تلزمهم بالنظر اإىل �سنهم وجن�سهم و�سخ�سيتهم وبهدف امل�ساعدة على منوهم 
ا �سليمًا )انظر قواعد بكني، القاعدتني 13-5 و26-2(. كما ينبغي اأن ُتتاح لل�سجينات القا�سرات �سبل ال�ستفادة  منوًّ
من الربامج واخلدمات التي تراعي ال�سن ونوع اجلن�ض، من قبيل امل�سورة ب�ساأن النتهاك اأو العنف اجلن�سي )انظر 

قواعد بانكوك، القاعدة 38(.

العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجيات  وتدعم  املتزايد.  العنف  خطر  للقانون  املخالفون  الأطفال  ويواجه 
العامة  اجلمعية  )قرار  اجلنائية  والعدالة  اجلرمية  منع  جمال  يف  الأطفال  �سد  العنف  على  للق�ساء  النموذجية 
194/69، املرفق( نهجًا �سامًل وعلى نطاق املنظومة وا�سرتاتيجيًّا ملنع العنف �سد الأطفال والت�سدي له على نحو 
فعال. وُيقرتح عدد من ال�سرتاتيجيات ملنع الأطفال من الوقوع �سحايا الإيذاء اأثناء احتكاكهم بنظام العدالة، مبا يف 
ذلك نظام ق�ساء الأحداث. وبالنظر اإىل اأن اأحد الأهداف املهمة لنظام العدالة هو حماية حقوق الأطفال، فاإن العنف 
�سد الأطفال يف اإطار هذا النظام يعيق حتقيق ذلك الهدف ويقو�ض اجلهود الرامية اإىل اإعادة تاأهيل الطفل واإعادة 

اإدماجه بنجاح.

 “Introducing the United انظر:  العدالة،  الأطفال يف نظام  العنف �سد  التفا�سيل حول منع    للطلع على مزيد من 
 Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime

.Prevention and Criminal Justice: a new tool for policymakers, criminal justice officials and practitioners” (2015)

2- �لتقييم�ت �لفردية

ال�سحيَح  الأ�سا�َض  واحتياجاته  ي�سكلها  التي  اخلطر  وعوامل  املجرم  حلالة  املنا�سب  التقييم  ميثِّل  عامة،  كقاعدة 
للتدخلت الفعالة والفردية لدعم اإعادة اندماجه يف املجتمع. وينطبق ال�سيء ذاته على الأطفال املخالفني للقانون 
الذين ينبغي اأن يخ�سعوا لذلك التقييم مع اإيلء العتبار الواجب لأعمارهم وم�ستوى منوهم وخرباتهم ال�سخ�سية 
تقو�ض  اأن  التي ميكن  واملخاطر  للطفل  املحددة  الحتياجات  التقييم  د  يحدِّ اأن  ينبغي  كما  التبعي.  الإيذاء  وخماطر 
و�سع  ينبغي  التقييم،  اإىل  وا�ستنادًا  ال�سخ�سية.  الطفل  نظر  وجهات  يراعي  واأن  املجتمع  يف  الإدماج  اإعادة  عملية 
ال�سليمة  واملوؤ�سرات  الوا�سحة  الأهداف  ذلك  يف  مبا  للطفل،  الجتماعي  الإدماج  اإعادة  اأو  الفردي  للتدخل  خطة 
املهم  ومن  الطفل.)121(  اأف�سل وجه لحتياجات  ت�ستجيب على  التي  املنتظمة وحتديد اخلدمات  واملراجعات  للتقدم 
اإدماجهم  اإعادة  وامل�ساعدة يف  الأطفال  تقييم  امل�سوؤولني عن  املتخ�س�سة جلميع  التقييم  اأدوات  ر جميع  توفُّ  �سمان 

يف املجتمع.

3- �لتحويل

اأعربت جلنة حقوق الطفل، جت�سيدًا للإ�سارة اخلا�سة يف اتفاقية حقوق الطفل اإىل تدابري معاملة الأطفال املخالفني 
للقانون دون اللجوء اإىل اإجراءات ق�سائية )املادة 40، الفقرة 3 )ب((، عن راأي مفاده اأنه ينبغي للدول الأطراف اأن 

.27 القاعدة  دين من حريتهم،  املجرَّ الأحداث  ب�ساأن حماية  املتحدة  الأمم  قواعد  )121(انظر 
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جتعل تدابري التحويل جزءًا ل يتجزاأ من نظام ق�ساء الأحداث واأن تكفل احرتام حقوق الأطفال و�سماناتهم القانونية 
وحمايتها بالكامل.)122(

تلك  يف  والبت  اجلنائية  العدالة  اإجراءات  من  للقانون  املخالفني  الأطفال  ا�ستبعاد  خلل  من  للتحويل،  وميكن 
الر�سمية  للإجراءات  ال�سلبية  الآثار  من  احلد  على  ي�ساعد  اأن  املجتمعية،  الربامج  اإىل  توجيهها  اإعادة  اأو  الق�سايا 
اأن تتخذ برامج التحويل عددًا من الأ�سكال ولكنها تت�سمن ب�سفة عامة  اللحقة يف نظام ق�ساء الأحداث. وميكن 
التقديرية  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإىل  عادًة  التحويل  وي�ستند  الت�ساحلية.  العدالة  اأو  الإ�سراف  اأو  الو�ساطة  عنا�سر 
اأ�سبح  مثًل،  تايلند  ففي  الأحداث.  ق�سايا  مع  تتعامل  التي  الأخرى  الهيئات  اأو  العامة  النيابة  اأو  لل�سرطة  مة  املنظَّ
مبوجب  ممكنًا  الأحداث  ق�ساء  نظام  يف  الت�ساحلية  العدالة  ممار�سات  ا�ستخدام  خلل  من  بالتحويل  الأخذ 
مركز  مدير  من  تو�سية  على  بناء  التهم  باإ�سقاط  العامني  للمدعني  ي�سمح  الأحداث  اإجراءات  قانون  يف   ن�ض 

تدريب الأحداث.

�لق�ش�ء عن  �ل�شتع��شة  تد�بري  ��شتخد�م  ب�ش�أن  توجيه  �لطفل:  حقوق  جلنة 

اإقرارًا منها باحلاجة اإىل حماية حقوق الأطفال ووجود �سمانات قانونية عند تنفيذ  ت�سدد جلنة حقوق الطفل، 
يلي: الطفل، على ما  اتفاقية حقوق  40 من  املادة  اإىل  وبالإ�سارة  التحويل،  برامج 

اأو  العقوبات،  قانون  انتهكوا  اأنهم  عى  يَدّ الذين  الأطفال  مع  للتعامل  تدابري  )اأي  التحويل  ُي�ستخدم  األ  •  ينبغي 
يتهمون بذلك اأو يثبت عليهم ذلك دون اللجوء اإىل الإجراءات الق�سائية( اإل عندما يكون هناك دليل قاطع 
الرتهيب  ُي�ستخدم  ومل  وطواعية،  بحرية  مب�سوؤوليته  اعرتف  واأنه  املزعومة،  اجلرمية  ارتكب  الطفل  اأن  على 

اإجراء قانوين لحق. اأي  ُي�ستخدم العرتاف �سده يف  اأو ال�سغط لنتزاع ذلك العرتاف، واأخريًا، لن 
اأ�سا�ض  على  املوافقة  تكون  اأن  وينبغي  وكتابًة،  وطواعية  بحرية  التحويل  على  موافقته  الطفل  يعطي  اأن  •  يجب 
عدم  على  املرتتبة  العواقب  وب�ساأن  ومدته،  وم�سمونه  التدبري  هذا  طبيعة  ب�ساأن  حمددة  دقيقة  معلومات 
تنظر  اأن  الأطراف  للدول  الآباء،  م�ساركة  تعزيز  وبهدف  واإمتامه.  تنفيذه  وعدم  التدبري  هذا  يف  التعاون 

ال�ساد�سة ع�سرة من عمره. الطفل دون  اإذا كان  �سيما  الأبوين، ل  اأي�سًا يف طلب موافقة 
تنظيم  وينبغي  التحويل،  فيها  ميكن  التي  احلالت  اإىل  ت�سري  حمددة  اأحكامًا  ي�سمل  اأن  القانون  على  •  يتعني 
يف  املتخذة  القرارات  يخ�ض  فيما  الأخرى  الوكالت  و/اأو  العامني  واملدعني  ال�سرطة،  �سلطات  وا�ستعرا�ض 

التمييز. الطفل من  اأجل حماية  �سيما من  ل  ال�سدد،  هذا 
ملءمة  ب�ساأن  امللئمة  امل�ساعدة  من  وغريها  القانونية  امل�ساعدة  التما�ض  فر�سة  الطفل  اإعطاء  •  يجب 

التدبري. هذا  ا�ستعرا�ض  اإمكانية  وب�ساأن  املخت�سة،  ال�سلطات  تعر�سه  الذي  التحويل  وا�ست�سواب 
بالإمكان  اأنه  ورغم  نهائي.  ب�سكل قطعي  الق�سية  اإغلق  اإىل  التحويل  لربنامج  الطفل  اإكمال  يوؤدي  اأن  •  ينبغي 
على  اإليها  النظر  ينبغي  ل  فاإنه  وا�ستعرا�سية،  اإدارية  لأغرا�ض  التحويل  عن  �سرية  ب�سجلت  الحتفاظ 
مدان  اأنه  على  ال�سابق  يف  التحويل  اإىل  خ�سع  الذي  الطفل  اإىل  النظر  يجب  ول  جنائية"  "�سجلت  اأنها 
ال�سلطات  يف  ح�سره  ينبغي  املعلومات  تلك  اإىل  الو�سول  فاإن  احلدث،  لهذا  ت�سجيل  اأي  وقع  واإذا  �سابقًا. 
على  �سنة  اأق�ساها  حمدودة،  زمنية  ولفرتة  للقانون  املخالفني  الأطفال  مع  بالتعامل  لها  املرخ�ض   املخت�سة 

املثال. �سبيل 

 ،)CRC/C/GC/10( الأحداث  ق�ساء  يف  الطفل  بحقوق  املتعلق   )2007(  10 رقم  العام  التعليق  الطفل،  حقوق  جلنة  امل�سدر: 
.27 الفقرة 

الفقرة   ،)CRC/C/GC/10( الأحداث الطفل يف ق�ساء  ب�ساأن حقوق   )2007( 10 العام رقم  التعليق  الطفل،  )122(انظر جلنة حقوق 

.1-6 26؛ وقواعد بكني، القاعدة 
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4- �لتد�بري �ملجتمعية

ت�سع اتفاقية حقوق الطفل التزامًا حمددًا على الدول بو�سع جمموعة من بدائل التجريد من احلرية ل�سمان معاملة 
الأطفال بطريقة تلئم رفاههم وتتنا�سب مع ظروفهم وجرمهم على ال�سواء. وبتحديد اأكرث، ُي�سار اإىل اأوامر الرعاية 
والإر�ساد والإ�سراف، وامل�سورة، والختبار واحل�سانة، وبرامج التعليم والتدريب املهني وغريها من البدائل للرعاية 

املوؤ�س�سية.)123( ويجب تكييف جميع التدابري مع خمتلف مراحل منو الأطفال املخالفني للقانون.

وتدعو املعايري والقواعد الدولية اإىل منح قدر منا�سب من ال�سلطات التقديرية يف جميع مراحل الإجراءات، مبا فيها 
التحقيق واملحاكمة واإ�سدار احلكم ومتابعة تنفيذ الأحكام، وذلك حتى يت�سنى مل�سوؤويل العدالة اجلنائية ذوي ال�سلة 
اتخاذ الإجراء املنا�سب يف كل حالة على حدة. كما يجب تخويل ال�سرطة والنيابة العامة والهيئات الأخرى التي تتعامل 
وفقًا  ر�سمية،  حماكمة  جل�سات  عقد  دون  تقديرها،  ح�سب  الق�سايا،  هذه  يف  الف�سل  �سلطة  الأحداث  املجرمني  مع 
للمعايري املو�سوعة لهذا الغر�ض يف القانون الوطني وكذلك ال�سوابط واملوازين ال�سحيحة لكبح اأي اإ�ساءة ل�ستخدام 
العدالة.  الأطفال مواجهة نظام  تتيح جتنيب  وتنفيذ برامج جمتمعية  التقديرية. وينبغي بذل جهود ل�سوغ  ال�سلطة 
اجلنائية  العدالة  نظام  يوؤديها  التي  التكاملية  والأدوار  الوثيق  التعاون  اأهمية  على  ال�سوء  ُي�سلط  ال�سياق،  هذا  ويف 
يف  الر�سمية  غري  العدالة  ونظم  بل  والجتماعية،  والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات  وقطاعات  الأطفال  حماية  وهيئات 

بع�ض احلالت.)124(

اإن  بل  احلرية.  من  للحرمان  كبرية  بدرجة  وفعالة  معقولة  بدائل  املجتمعية  التدابري  توفر  العملي،  ال�سعيد  وعلى 
من  وبدًل  اأ�سا�سًا.  الحتجاز  ا�ستخدام  تربر  ل  ال�سكن،  اإىل  احلاجة  مثل  الأطفال،  على  توؤثر  التي  الظروف  بع�ض 
ذلك، ينبغي اأن تكون هناك بدائل اأخرى، مثل "املنازل اجلماعية" واملدار�ض الإيوائية اأو الرعاية لدى اإحدى الأ�سر 
 احلا�سنة. ويعد الإ�سراف املجتمعي )مراقبة الأحداث اأو مراقبة ال�سباب( اأحد اأكرث التدابري البديلة فعالية للحرمان 

من احلرية.

ن�م فييت 
املخالفني  الأطفال  مل�ساعدة  خ�سي�سًا  امل�سممة  املجتمعية  الأن�سطة  من  العديد   Plan Viet Nam م�سروع  �سمل 
امل�ساعدة  وتقدمي  املتطوعني،  تدريب  امل�سروع  اأن�سطة  و�سملت  بنجاح.  املجتمع  يف  الندماج  اإعادة  يف  للقانون 
وحلقات  املجتمع(،  اإىل  للإعادة  النقل  ذلك  يف  )مبا  اإ�سلحية  مدر�سة  من  عنهم  املفرج  للأطفال  املبا�سرة 
القانونية  وامل�ساعدة  جتاري،  م�سروع  بدء  على  وامل�ساعدة  وظائف،  يف  والتعيني  والأمهات،  الآباء  مع  عمل 
الفردية. وبالرغم من عدم تقدمي اأي من هذه اخلدمات على نطاق وا�سع حتى الآن، فقد اأثبت امل�سروع جناعة 
من  للكثري  مفيدة  القانونية  امل�ساعدة  كانت  املثال،  �سبيل  فعلى  الأطفال.  اإدماج  اإعادة  دعم  يف  اخلدمات  تلك 
من  وغريها  ميلدهم  �سهادات  على  واحل�سول  بت�سجيلهم  املتعلقة  القانونية  التعقيدات  مع  التعامل  الأطفال يف 

بو�سعهم. املتعلقة  الإدارية  امل�سائل  بع�ض  معاجلة  ويف  اللزمة  الر�سمية  الوثائق 

والتعاون  التن�سيق  امل�سروع على م�ستوى املجتمع املحلي قدرته على ت�سجيع  التي حققها  املتميزة  ومن الإجنازات 
الوثيق الذي ن�ساأ نتيجة للم�سروع بني  التعاون  ر  اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني. فعلى �سبيل املثال، يب�سِّ بني عدد من 
الفعال  املنع  اأجل  من  �سروري  التعاون  هذا  لأن  للم�ستقبل،  باخلري  املحلية  وال�سرطة  املحلي  املجتمع  جماعات 

�سواء. املجتمع على حد  املجرمني يف  اإدماج  واإعادة  للجرمية 

 Y. Dandurand, “Final review and development assessment of the Juvenile Crime Prevention and امل�سدر: 
.Reintegration Project" (Hanoi, Plan Viet Nam, February 2011)

.1-18 القاعدة  اأي�سًا قواعد بكني،  انظر  الفقرة )4(؛   ،40 املادة  الطفل،  )123(اتفاقية حقوق 

العملية  وتدابريها  املتحدة  الأمم  ا�سرتاتيجيات  اأي�سًا  انظر  11-4؛  اإىل  و1-11   3-6 اإىل   1-6 القواعد  بكني،  قواعد  )124(انظر 

النموذجية للق�ساء على العنف �سد الأطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، �سابعًا )تعزيز التعاون فيما بني �ستى القطاعات(.

الف�سل ال�سابع



5- �حلرم�ن من �حلرية

اإجراء يتخذ �سد  اأي  اأن يتمثل الهدف الرئي�سي حلرمان طفل خمالف للقانون من حريته، مثله يف ذلك مثل  يجب 
اإيداع  لدى  ُي�سرت�سد  اأن  ينبغي  ولذلك  اإدماجه.  واإعادة  الطفل  تاأهيل  اإعادة  يف  الأحداث،  ق�ساء  نظام  يف  الأطفال 

الأطفال املوؤ�س�سات بتقدمي نوع الرعاية الأن�سب لحتياجاتهم اخلا�سة وحماية �سلمتهم البدنية والعقلية وخريهم.

ويجب اأن ُيف�سل الأطفال، لدى حرمانهم من حريتهم، عن البالغني ما مل تكن م�سلحة الطفل تقت�سي خلف ذلك، 
حيث يوجد كم وافر من الدلئل على اأن اإيداع الأطفال يف �سجون اأو مرافق حب�ض البالغني ي�سر ب�سلمتهم ورفاههم 
الأ�سا�سيني وقدرتهم م�ستقبًل على اخلل�ض من اجلرمية والندماج جمددًا.)125( وينبغي اأن جت�سد ظروف مرافق 
الحتجاز اخلا�سة بالأطفال غر�ض اإعادة التاأهيل عن طريق علجهم اأثناء اإقامتهم يف املوؤ�س�سات، واأن تراعي حاجة 
الريا�سية  الألعاب  يف  وا�سرتاكه  الأقران،  مع  التوا�سل  فر�ض  واإتاحة  احل�سية،  مداركه  وتنمية  للخ�سو�سية  الطفل 

والتمارين البدنية واأن�سطة اأوقات الفراغ.)126( 

وبالنظر اإىل الآثار البالغة ال�سرر للحتجاز على الأطفال، ينبغي اأن يتلقوا الرعاية واحلماية وجميع اأنواع امل�ساعدة 
الفردية ال�سرورية التي قد يحتاجونها اأثناء حرمانهم من حريتهم بالنظر اإىل �سنهم وجن�سهم و�سخ�سيتهم، مبا يف 
ذلك امل�ساعدة ذات الطابع الجتماعي والتعليمي واملهني والنف�سي والطبي واجل�سدي. وُيَعدُّ التعليم وتنمية املهارات 
على وجه اخل�سو�ض عن�سرين حيويني لإعادة تاأهيل الطفل واإعادة اإدماجه يف املجتمع بعد الإفراج عنه. وبتحديد 
اأكرث، لكل طفل يف �سن التعليم، بغ�ض النظر عن نوع جن�سه، حق مت�ساو يف تلقي التعليم امللئم لحتياجاته وقدراته 
وكذلك التدريب املهني على احِلَرف التي ُيحتمل اأن توؤهله للعمل يف امل�ستقبل. وعلوة على ذلك، ل يجوز امل�سا�ض بحق 
الأطفال يف التمتع باأعلى م�ستوى �سحي ميكن بلوغه ومبرافق علج الأمرا�ض واإعادة التاأهيل ال�سحي خلل فرتة 
حرمانهم من حريتهم، مبا يف ذلك احل�سول على الرعاية ال�سحية الوقائية والعلجية. ومن الأف�سل توفري جميع 
الطفل وكذا تعزيز  اأجل منع و�سم  ال�سحية املجتمعية من  املرافق واخلدمات  ال�سحية من خلل  الرعاية  خدمات 

احرتام الذات واإعادة الإدماج الجتماعي.)127(

واأخريًا، يكت�سي الت�سال بالعامل اخلارجي اأهمية بالغة بالن�سبة للأطفال املحرومني من حريتهم حيث اإن احلفاظ 
على العلقات اأو اإر�ساءها من جديد كثريًا ما يكون �سرطًا اأ�سا�سيًّا لإعادة اإدماجهم بنجاح يف املجتمع. ولذلك، فاإن 
املعايري الدولية تعترب اأن حق الطفل يف البقاء على ات�سال باأ�سرته واأ�سدقائه وبالأ�سخا�ض الآخرين الذين ينتمون 
ل  جزءًا  ي�سكل  والزيارات،  املرا�سلت  طريق  عن  املنظمات،  هذه  مبمثلي  اأو  ال�سمعة  ح�سنة  خارجية  منظمات  اإىل 
املحرومني  الأطفال  ملنح  الواجب  العتبار  اإيلء  وينبغي  واإن�سانية.  معاملة عادلة  يلقى  اأن  الطفل يف  يتجزاأ من حق 
لأ�سباب  اأو  املهني  التدريب  اأو  التعليم  بتلقي  تتعلق  لأ�سباب  املوؤ�س�سة  مغادرة  اأو  منازلهم  بزيارة  الإذن  حريتهم   من 

مهمة اأخرى.)128(

85؛  الفقرة   ،)CRC/C/GC/10( الأحداث  ق�ساء  يف  الطفل  حقوق  ب�ساأن   )2007(  10 رقم  العام  التعليق  الطفل،  حقوق  )125(جلنة 

 29 اأي�سًا الفقرة )ج( من املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة )د( من القاعدة 11 من قواعد نيل�سون مانديل، والقاعدة  وانظر 
املجردين من حريتهم. الأحداث  املتحدة حلماية  الأمم  قواعد  من 

املجردين من حريتهم. الأحداث  ب�ساأن حماية  املتحدة  الأمم  32 من قواعد  القاعدة  )126(انظر 

قواعد  من  و55-49   46-38 والفقرات  بكني،  قواعد  من   5-13 والقاعدة  الطفل،  حقوق  اتفاقية  من  و28   24 املادتني  )127(انظر 

بانكوك. قواعد  37 من  والقاعدة  نيل�سون مانديل،  قواعد  104-1 من  والقاعدة  املجردين من حريتهم،  الأحداث  املتحدة حلماية  الأمم 
حريتهم،  من  املجردين  الأحداث  حلماية  املتحدة  الأمم  وقواعد  )ج(؛  الفقرة   ،37 املادة  الطفل،  حقوق  اتفاقية   )128(انظر 
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م�شر
الت�سريعية  قدرتها  واجلرمية،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  مب�ساعدة  م�سر،  حكومة  عززت 
ملحقًا  لل�سباب،  جمل�سًا  م�سر  اأن�ساأت  اأكرث،  وبتحديد  للقانون.  املخالفني  الأطفال  مع  التعامل  على  واملوؤ�س�سية 
الأطفال  اإىل حت�سني ظروف احتجاز  ي�سعى  الأحداث. كما  ت�سريعات جرائم  التدريب على  العدل، يقدم  بوزارة 
ور�ض  من  الأحداث  وي�ستفيد  اجتماعيًّا.  تاأهيلهم  واإعادة  اإدماجهم  اإعادة  ت�سهيل  اأجل  من  للقانون  املخالفني 
اإىل  اإ�سافًة  والكهرباء،  احلا�سوب  ومهارات  وال�سباكة  واللحام  الأحذية  �سناعة  منها  جمالت  يف  مهنية  عمل 

الأمية. حمو  ف�سول 

وركز اجلزء الثاين من م�سروع املكتب يف م�سر على تدريب وبناء قدرات املنظمات غري احلكومية التي ت�ساعد 
وقد  والقليوبية.  واجليزة  القاهرة  مدن  يف  الحتجاز  من  عنهم  الإفراج  بعد  حريتهم  من  املحرومني  الأطفال 
وال�سحة  العمل  مثل  جمالت  لي�سمل  وبعده  الإفراج  قبل  الإدماج  اإعادة  برامج  نطاق  تو�سيع  عن  امل�سروع  اأ�سفر 
القليلة  الأ�سهر  يف  حياة"  "خطة  و�سع  على  ال�سباب  ب  ُيدرَّ املثال،  �سبيل  فعلى  والتعليم.  والعقلية  الجتماعية 
ن العديد منهم من احل�سول على  الأخرية من احتجازهم ملتابعة الربامج املقدمة عند الإفراج عنهم. وقد متكَّ

الإفراج عنهم. بعد  الرخام  واإنتاج  امللب�ض  النجارة وم�سانع  ور�ض  وظائف يف 

وتعتمد الكيفية التي يعي�ض بها الأطفال احلرمان من احلرية اإىل حد كبري على م�ستوى منوهم، وميكن اأن يوؤثر ذلك 
على منوهم م�ستقبًل. وميكن للتاأثري ال�سخ�سي للحرمان من احلرية اأن يوؤثر على قدرة الأطفال على ال�ستفادة من 
التدخلت املختلفة اأثناء ال�سجن اأو بعده، وكذلك على قدرتهم على التغلب على حتديات الو�سم الجتماعي واإعادة 
الإدماج الجتماعي عند الإفراج عنهم. ولذلك، ينبغي ت�سميم التدخلت مبا من �ساأنه تعزيز تنمية الطفل. وبناًء على 
ذلك، يجب اأن يهدف نظام الأن�سطة داخل املوؤ�س�سة اإىل التنمية التعليمية وال�سخ�سية والجتماعية والتدريب املهني 

واإعادة التاأهيل والإعداد للإفراج.)129(

ي�سكل حتديات  العقلية، مما  اأعرا�ض ال�سطرابات  الأحداث من  اأنظمة ق�ساء  الأطفال يف  ن�سبة عالية من  وتعاين 
العديد  اأُجريت يف  موثوقة  اأبحاث  واأظهرت  الوطنيني.  العقلية  ال�سحة  ونظام  الأحداث  ق�ساء  نظم  لكل من  كبرية 
من البلدان الأوروبية اأن ما بني ن�سف وثلثْي الأطفال الذين يدخلون مراكز الحتجاز قبل املحاكمة ي�ستوفون معايري 
ا�سطراب عقلي واحد اأو اأكرث، مبا يف ذلك تعاطي مواد الإدمان.)130( ويف الوليات املتحدة، خل�ست درا�سة �ساملة 
متعددة الوليات اأجريت عام 2006 وحللت بيانات عن 400 1 طفل يف مرافق خمتلفة من ق�ساء الأحداث )الربامج 
ا�ستوفوا معايري ا�سطراب  الأطفال  املائة من  اأن 70 يف  اإىل  الآمنة(  الإيوائية  واملرافق  املجتمعية ومراكز الحتجاز 
واحد على الأقل يف جمال ال�سحة العقلية، واأن اأكرث من 60 يف املائة ا�ستوفوا معايري ثلثة اأو اأكرث من الت�سخي�سات. 

ووجدت الدرا�سة اأن الفتيات معر�سات خلطر اأكرب )80 يف املائة( مقارنة بالفتيان )67 يف املائة(.)131(

6- �لإفر�ج �ملبكر �أو �مل�شروط

لل�سلطات  ت�سمح  التي  امل�سروط،  اأو  املبكر  الإفراج  برامج  اإىل  اللجوء  �سرورة  على  الدولية  والقواعد  املعايري  تن�ض 
بالإفراج عن الأطفال مبجرد اأن ي�سبحوا م�ستعدين للعودة اإىل املجتمع، فيما يخ�ض الأطفال املحرومني من حريتهم 

 D. P. Mears and J. Travis, “Youth development and reentry”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 2, No. 1)129(

.(2004), pp. 3–20

 International Juvenile Justice Observatory, Mental Health Resources for Young Offenders: European Comparative)130(

 Analysis and Transfer of Knowledge—MHYO Manual for Improving Professional Knowledge, Skills and Developing
.Advocacy Programme, vol. II (Brussels, 2011)

 J. Shufelt and J. Cocozza, “Youth with mental health disorders in the juvenile justice system: results from)131( 

 a multi-state prevalence study”, Research and Program Brief (Delmar, New York, National Center for Mental Health and
.Juvenile Justice, 2006)
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اإىل اأق�سى حد ممكن ويف اأبكر وقت م�ستطاع.)132( ولكي توؤدي برامج الإفراج املبكر وظيفتها ب�سكل �سحيح، ينبغي 
بنجاح  اإدماجهم  اإعادة  اآفاق  لتحديد  دوري  ب�سكل  ال�سجن  يف  وجودهم  اأثناء  الأطفال  يحرزه  الذي  التقدم   تقييم 

يف املجتمع.

وهناك �سلة بني النتقال الذي مير به الأطفال اأثناء منوهم اإىل مرحلة البلوغ والنتقال الذي يواجهونه عند عودتهم 
اإىل جمتمعهم املحلي. وتت�سم التحديات التي تن�ساأ عن هذا النتقال املزدوج بكونها كبرية ومتعددة الأوجه.)133( ذلك 
اأن الأطفال يواجهون العديد من امل�ساكل التي يواجهها البالغون لدى اإعادة اإدماجهم يف املجتمع. بيد اأنه اإ�سافًة اإىل 
ذلك، فاإن الأطفال يكونون ب�سدد النتقال من العتماد على اأ�سرهم اإىل ال�ستقللية، ومن املدر�سة اإىل العمل، ومن 
النغما�ض يف جمموعة اأقرانهم من املراهقني اإىل ال�سراكة احلميمة والأبوة. ولذا فاإن جناحهم يف اإعادة الندماج يف 
املجتمع من جديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاحهم على طول م�سارات النمو الأخرى هذه.)134( ويتيح الإفراج املبكر 
واإعادة الإدماج على حد �سواء. وبذلك  النمو  اإمكانية مراعاة م�ساألتْي  التقييمات ال�سحيحة لكل طفل  اإىل  ا�ستنادًا 
ميكن للإفراج املبكر اأو امل�سروط، اإن هو اقرتن بالإ�سراف وامل�ساعدة املنا�سبني، اأن يكون اأداة قوية ل�سمان النجاح يف 

اإعادة اإدماج الأطفال املحرومني من حريتهم يف املجتمع.

7- �خلدم�ت و�لإ�شر�ف يف فرتة م� بعد �لإفر�ج

تلبية  ت�ستهدف  التي  واملرافق  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  اإىل  احلاجة  على  الدولية  والقواعد  املعايري  ت�سدد 
الحتياجات املختلفة للأطفال املخالفني للقانون والعائدين اإىل املجتمع، واإىل توفري الإر�ساد والدعم لهم، باعتبار 
اإىل  والقواعد  املعايري  هذه  تدعو  اأكرث،  وبتحديد  بنجاح.  جديد  من  املجتمع  يف  اندماجهم  نحو  مهمة  خطوة  ذلك 
ترتيبات  واأي  النهاري  التدريب  التعليمية ومراكز  واملراكز  التاأهيل  �سبه موؤ�س�سية—مبا يف ذلك دور  ترتيبات  توفري 
منا�سبة اأخرى—من �ساأنها ت�سهيل العودة التدريجية للمجتمع، وكذلك اإىل اخلدمات والربامج املجتمعية التي تقدم 
بهدف  وذلك  القت�ساء،  املفرج عنهم، ح�سب  للأطفال  العلجية  والتدخلت  وامل�ساعدة  وامل�سورة  املنا�سبة  الرعاية 
يواجهها  التي  العاجلة  الحتياجات  بعناية  ُتراعى  اأن  ينبغي  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة  املجتمع.  يف  اإدماجهم  اإعادة  دعم 
من  يكفي  وما  وملب�ض  احلالت(  بع�ض  )يف  وعمل  م�سكن  من  يلئمه  ما  )مثل  عنه  الإفراج  لدى  املحتجز  الطفل 
اأ�سباب العي�ض(. ويف هذا ال�سدد، ينبغي ح�سد جميع املتطوعني واملوؤ�س�سات املحلية وغريها من موؤ�س�سات املجتمع 
 املحلي بهدف امل�ساهمة يف اإعادة اإدماج الأطفال يف اإطار جمتمعي يكون، اإىل اأبعد مدى م�ستطاع، يف اإطار الوحدة

الأ�سرية.)135(

تلك  ففي  بالغة.  باأهمية  تت�سم  املوؤ�س�سية  الرعاية  من  الأطفال  الإفراج عن  بعد  الأوىل  القليلة  الأ�سهر  اأن  تبني  وقد 
املرحلة الزمنية، يجدون اأنف�سهم حمرومني من الإطار التوجيهي اأو الإ�سراف اأو الدعم الذي توفره املوؤ�س�سة. ذلك اأن 
اة، مبا يقو�ض فر�سهم  الكثري من الأطفال يعودون اإىل جمتمعاتهم املحلية يف ظل خماطر كبرية واحتياجات غري ملبَّ
يف الندماج من جديد بنجاح. وكثريًا ما يعود الأطفال املفرج عنهم اإىل عائلت وجمتمعات ل ت�ستطيع ا�ستيعابهم 

حتى يف اأف�سل الظروف. ولذلك، تكت�سي التدخلت الداعمة خلل تلك الفرتة اأهمية بالغة.

.1-28 القاعدة  قواعد بكني،  )132(انظر 

 D. M. Altschuler and R. Brash, “Adolescent and teenage offenders confronting the challenges and opportunities)133(

.of reentry”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 2, No. 1 (2004), pp. 72–87

 M. L. Sullivan, “Youth perspectives on the experience of reentry”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 2,)134(

.No. 1 (2004), pp. 56–71

املتحدة  الأمم  وقواعد  و35؛   32 الفقرتني  التوجيهية،  الريا�ض  ومبادئ  و29-1؛  و2-28   1-25 القواعد  بكني،  قواعد  )135(انظر 

و80.  79 الفقرتني  املجردين من حريتهم،  الأحداث  حلماية 
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ويف اإطار ا�سرتاتيجية للرعاية اللحقة، ميكن تقدمي عدد من التدخلت مل�ساعدة الأطفال على الندماج من جديد 
يف اأ�سرهم وجمتمعهم املحلي. وينبغي لهذه التدخلت اأن تتوافق مع احتياجات الطفل وظروفه، كما يجب اأن ي�ستند 
اختيار التدخل اإىل تقييم واقعي لتحديات الفرد واحتياجاته. وعادة ما يتعلق الأمر بتقييم املخاطر التي ي�سكلها الطفل 
الإفراج يكون من �ساأنها احلد من خطر  العامة، ح�سب القت�ساء، وو�سع خطة م�سبقة لفرتة ما بعد  ال�سلمة  على 

معاودة الإجرام وتوفري دوائر مت�سافرة للدعم من خلل العمل مع الأ�سر واأرباب العمل ومنظمات املجتمع املحلي.

وعادًة ما ت�سمل التدخلت الفعالة يف مرحلة ما بعد الإفراج ثلث مراحل، هي: التخطيط واخلدمات املوؤ�س�سية اأو 
التخطيط واخلدمات ال�سابقنْي للإفراج؛ واإعداد العودة اإىل املجتمع؛ واخلدمات املجتمعية بعد الإفراج من املوؤ�س�سة. 
ت�سمل  اللحقة  للعناية  مكثفة  برامج  تو�سع  وا�سعة من اخلدمات،  بها جمموعة  توجد  التي  الق�سائية  الوليات  ويف 
التخطيط للحالت الفردية ومزيجًا من املراقبة واخلدمات وموازنة بني احلوافز والعقوبات املتدرجة والو�ساطة ب�ساأن 

اخلدمات املقدمة لدى املوؤ�س�سات املجتمعية. وتبني التجربة اأن هذه الربامج تنجح عند:

اإعداد الأطفال ملزيد من امل�سوؤولية وال�ستقللية املتزايدتني تدريجيًّا يف املجتمع املحلي؛ )اأ( 
ت�سهيل التفاعل والتوا�سل بني الأطفال واملجتمع املحلي؛ )ب( 

واأرباب  واملدار�ض  والأقران  )الأ�سرة  الأهداف  املحددة  املجتمعي  الدعم  واأنظمة  الطفل  مع  العمل  )ج( 
العمل( ب�ساأن ال�سمات التي يتطلبها التفاعل البناء؛

تطوير موارد ودعم جديدين عند القت�ساء؛ )د( 
ب�سكل  الآخر  مع  الواحد  العمل  على  قدرتهما  حيث  من  املحلي  واملجتمع  الأطفال  واختبار  مراقبة   )ه ( 

منتج.)136(

وينبغي لتدخلت الدعم اأن تربط اخلدمات املوؤ�س�سية باخلدمات املجتمعية. ويتعدى هذا جمرد تقدمي الإحالت التي 
تبني اأنها غري كافية لوحدها. ولذلك، يجب اأن تكون هناك روابط جوهرية حقيقية بني الربجمة املوؤ�س�سية والتدخلت 
املجتمعية ل�سمان ا�ستمرارية الدعم. وعلوة على ذلك، توجد حاجة لأن حتقق خدمات ما بعد الإفراج لفائدة الأطفال 
�ض  التوازن بني الإ�سراف والحتياجات املرتبطة بتطور الأطفال، مع مراعاة عوامل اخلطر والعوامل الوقائية التي تقوِّ
التكيف الجتماعي اأو ت�سهم فيه.)137( ول تكون الربجمة مع الرتكيز على عنا�سر التاأديب اأو املراقبة فعالة بقدر النهج 
الذي يدمج التدخلت الرامية اإىل م�ساعدة الأطفال على التغلب على امل�ساكل، مبا يف ذلك العوامل التي قد تكون 
�ساهمت يف �سلوكهم الإجرامي. ويرد يف الأق�سام الفرعية اأدناه و�سف للتدابري التي ميكن اتخاذها كجزء من خطط 

الإفراج املبكر والتدخلت اللحقة للإفراج على ال�سواء.

)اأ( مراكز الإ�سراف واحل�سور

عادًة ما يقع الإ�سراف الداعم، اإىل جانب الطرق الفعالة لإدارة احلالت، يف �سميم التدخل الفعال للرعاية اللحقة 
فيما يخ�ض الأطفال املفرج عنهم من موؤ�س�سة ما. وهو كثريًا ما يعني البقاء يف من�ساأة انتقالية اأو اإحدى دور احل�سانة 
يف  م�سوؤول  بالغ  �سخ�ض  وتوجيه  اإ�سراف  حتت  الطفل  و�سع  يف  التدخل  يتمثل  احلالت،  بع�ض  ويف  للتاأهيل.  دار  اأو 
املجتمع املحلي )على �سبيل املثال، معلم اأو اأخ�سائي اجتماعي اأو ع�سو يف املجتمع املحلي اأو اأحد الوالدين اأو قريب 

 D. M. Altschuler and T. L. Armstrong, Intensive Aftercare for High-Risk Juveniles: Policies and Procedures)136(

.(Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 1994)

 H. L. Chung, M. Little and L. Steinberg, “The transition to adulthood for adolescents in the juvenile justice system:)137(

 a developmental perspective”, in On Your Own Without a Net: The Transition to Adulthood for Vulnerable Populations, D.
.W. Osgood and others, eds. (Chicago, University of Chicago Press, 2005), pp. 68-91
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هيئة  عاتق  على  الطفل  على  الإ�سراف  م�سوؤولية  تقع  اأخرى،  حالت  ويف  �سلوكه.  وتوجيه  مراقبة  اأجل  من  اآخر( 
الطفل  وكالة حلماية  اأو  اللحقة(  والرعاية  ال�سلوك  ملراقبة  هيئة  )مثل  اجلنائية  العدالة  لنظام  تابعة   متخ�س�سة 

ورعايته.

اأما يف مركز املثول اأو احل�سور النهاري، فُيطلب من الأطفال احل�سور اإىل مركز اجتماعي غري اإيوائي لعدد حمدد 
من ال�ساعات كل اأ�سبوع. وتوفر هذه املراكز، التي تديرها عادًة وكالت حملية اأو منظمات غري حكومية، بيئًة تخ�سع 
التوظيف  يف  )امل�ساعدة  والرتفيه  والتعافي  التعليم  برامج  يف  امل�ساركة  للأطفال  ميكن  حيث  الدقيق،  للإ�سراف 
املهارات  على  والتدريب  رات  واملخدِّ الكحول  تعاطي  ب�ساأن  امل�سورة  وتقدمي  الأمية  وحمو  التعليم  وف�سول  والتدريب 
للقانون،  املخالفني  للأطفال  والإ�سراف  التوجيهي  الإطار  احل�سور  مراكُز  وتوفر  الريا�سية(.  والأن�سطة  احلياتية 
ذ يف  وطريقة بّناءة لق�ساء اأوقات فراغهم، والتوا�سل الإيجابي مع البالغني والأقران. وقد ثبت اأن الربامج التي ُتنفَّ
املراكز املجتمعية اأو مراكز الرتفيه القائمة والتي جتمع الأطفال بالأقران غري اجلانحني تكون بالغة الفعالية بالن�سبة 

للمجموعات املنا�سبة من الأطفال املخالفني للقانون.

)ب( احل�سور املدر�سي والتدريب على املهارات املهنية

ميكن ت�سجيع الأطفال املخالفني للقانون على اللتزام باللتحاق باملدار�ض ب�سكل منتظم اأو اللتحاق بربنامج للتدريب 
املهني اأو لتطوير املهارات عند الإفراج عنهم. وقد ُيطلب يف بع�ض احلالت من ال�سلطات املحلية اأو الوكالت الأخرى 
تقدمي الدعم لل�سماح للمجرم بالعودة اإىل املدر�سة اأو احل�سول على تدريب لتطوير املهارات )مثل تخفي�ض الر�سوم 
اأو الإعفاء من دفعها(. ومن الوا�سح اأن تطوير املهارات املطلوبة للعمل ميثل اأولوية بالن�سبة لكثري من الأطفال. وتكون 
العثور  وت�ساعدهم كذلك يف  الت�سويقية  باملهارات  الأطفال  تزود  التي  تلك  فعالية هي  الأكرث  املهني  التدريب   برامج 

على عمل.

)ج( اأعمال اخلدمة املجتمعية

لعدد حمدد  الأجر  باأعمال غري مدفوعة  القيام  القانون  الذي يخالف  الطفل  املجتمعية من  اأعمال اخلدمة  تقت�سي 
للتعوي�ض  للطفل  الفر�سة  اإتاحة  يف  ذلك  من  الغر�ض  ويتمثل  املجتمع.  على  بالنفع  تعود  ما  بطريقة  ال�ساعات  من 
اأن  الطفل ميكن  اأن  يدل على  للمجتمع ككل، مبا  اأو  لل�سحية  اإما  قيمة  ب�سيء ذي  امل�ساهمة  عن جرميته عن طريق 
املجتمعية  اخلدمة  باأعمال  اخلا�سة  التعيينات  تكون  ما  كثريًا  للأطفال،  وبالن�سبة  املجتمع.  يف  منتجًا  ع�سوًا  يكون 
اأو الأقران ومتنحهم الفر�سة  الأكرث فعالية هي تلك التي تتطلب منهم العمل جنبًا اإىل جنب مع قدوة من البالغني 
اأو م�ساريع التنظيف  ملمار�سة واإظهار ال�سلوك الكفء وامل�سوؤول. فعلى �سبيل املثال، ت�ساعد م�ساريع البناء املجتمعي 
مهارات  بناء  على  بالقانون  ملتزمني  بالغني  اأو  اأقران  مع  جماعية  بيئة  يف  الأطفال  يعمل  اأن  تتطلب  التي  ال�سغرية 
متزايد  وباحرتام  بالإجناز  �سعورًا  الطفل  ومُينح  املجرم  عمل  من  املجتمع  وي�ستفيد  الجتماعية.  واملهارات  العمل 
من  يقابله  وما  الأطفال  عمل  بتنظيم  يتعلق  فيما  احلذر  توخي  يجب  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ذلك  ومع   للذات. 

خماطر ال�ستغلل.

)د( برامج تنمية الكفاءات

برامج تطوير الكفاءات عبارة عن برامج متخ�س�سة م�سممة مل�ساعدة الأطفال املخالفني للقانون يف معاجلة امل�ساكل 
الكامنة يف منوهم املعريف والتي رمبا تكون قد �ساهمت يف �سلوكهم امل�سيء. وت�سمل املو�سوعات التي ي�سيع تناولها �سنع 
وتت�سم معظم  الغ�سب.  واإدارة  الذات  النزاعات واحرتام  وت�سوية  امل�سكلت  التوا�سل وحل  امل�سوؤول ومهارات  القرار 
برامج تطوير الكفاءات بكونها برامج "اختبارية" اأو برامج تعلمية تفاعلية. وقد اأظهرت الدرا�سات يف كثري من املرات 
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لة على وعظ املجرمني  اأن برامج التعلم التفاعلي التي تزود الأطفال بفر�سة ملمار�سة اأو منذجة ال�سلوك الإيجابي مف�سَّ
ب�ساأن القوانني وال�سلوك املنا�سب واأكرث فعالية منه بكثري.

رات اأو اإدمان الكحول )ه ( العلج من ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ

قد يرتبط ال�سلوك الإجرامي للأفراد، مبن فيهم الأطفال، ارتباطًا مبا�سرًا مب�سكلة كامنة، مثل ال�سطرابات النا�سئة 
رات اأو الكحول. وعلوة على ذلك، من املاألوف اأن يقع الأطفال املخالفون للقانون �سحايا للعنف،  عن تعاطي املخدِّ
وقد يحتاجون اإىل تدخل متخ�س�ض مل�ساعدتهم على التعافـي من اآثار هذا العنف. وميكن يف مثل هذه احلالت اإحالة 
مبجرد  تطبيقهما  عند  املبكرْين،  والعلج  للتدخل  ميكن  كما  متخ�س�ض.  علجي  اأو  ا�ست�ساري  برنامج  اإىل  الطفل 
رة. وقد ي�سكل هذا النوع من تدخلت ما بعد  حتديد امل�سكلة الأ�سا�سية، اأن ي�ساعدا على منع ت�ساعد العادات املدمِّ

الإفراج امتدادًا لربامج العلج التي رمبا �سارك الطفل فيها بالفعل يف البيئة املوؤ�س�سية.

)و( برامج التوجيه

برامج  وهناك  للقانون.  املخالفني  الأطفال  يخ�ض  فيما  ا�ستخدامًا  التدخلت  اأ�سيع  من  واحدًا  التوجيه  ميثل 
بني  علقات  اإقامة  جانب  اإىل  اخلدمات،  وتوفري  احلياتية  املهارات  على  التدريب  تت�سمن  اللحقة  للعناية  �ساملة 
ا من الربامج امل�ستخدمة للم�ساعدة  الأطفال املفرج عنهم من مرفق موؤ�س�سي واملوجهني. وُيعترب التوجيه نوعًا مهمًّ
توجيه  ينطوي  اأن  ينبغي  املثالية،  الناحية  ومن  واجلانحة.  اخلطرة  ال�سلوكيات  عن  بعيدًا  ال�سباب  توجيه  يف 
امل�ساعدة  نظم  من  اأخرى  باأ�سكال  اأي�سًا  ُي�ستكمل  اأن  وينبغي  املر�سد،  مع  العلقة  على  للقانون  املخالفني   الأطفال 

والدعم.)138(

�ملتحدة �ململكة 
ال�سجون  وموظفي  ال�سباب  املجرمني  موؤ�س�سات  مع  وثيقة  �سراكة  يف  احلكومية  غري   Trailblazers منظمة  تعمل 
الإجرام.  معاودة  من  حريتهم  من  املحرومني  الأطفال  ملنع  املتحدة  اململكة  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  من  وغريهم 
اأ�سهر  �ستة  اإىل  ت�سل  ملدة  معهم  املتطوعون  يعمل  املجتمع،  اإىل  العائدين  ال�سباب  ا�ستقرار  على  وللم�ساعدة 
الدعم  وميتد هذا  املتخ�س�سة.  الوكالت  اإىل  و"الإر�ساد"  املكثف  التوجيه  ذلك من خلل  الإفراج، مبا يف  قبل 
ملعاودة  املتو�سط  املعدل  فاإن  للمنظمة،  ووفقًا  الإفراج.  بعد  املجتمع  يف  الدعم  من  اأ�سهر  ت�سعة  اإىل  ت�سل  لفرتة 
هني  الإجرام على مدار العامني كان 9 يف املائة مقارنًة باأرقام حكومية تزيد على 70 يف املائة. وُينتظر من املوجِّ
احلياة،  عن  نا�سجة  نظرة  لديهم  تكون  اأن  والعرقية  املهنية  اخللفيات  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل  ينتمون  الذين 
وم�ساكلهم  ق�ساياهم  ذلك  يف  )مبا  ال�سباب  مع  ومتعاطفًا  الأحكام  اإطلق  على  قائم  غري  موقفًا  يعتمدوا  واأن 
�سهرًا.   12 عن  تقل  ل  لفرتة  التزام  على  يوافقوا  واأن  وواقعيني،  وعمليني  متحم�سني  يكونوا  واأن  واإخفاقاتهم(، 
وال�سكن،  والتعليم  التدريب  فر�ض  حول  اأبحاثًا  ويجري  اأ�سبوع،  كل  �ساعة  ملدة  ال�سجن  يف  ال�سابَّ  ُه  املوجِّ ويزور 
ال�سجن.  من  عنه  الإفراج  عند  ال�ساب  ويدعم  �سلة،  ذات  اأخرى  وكالت  مع  روابط  ويقيم  القت�ساء،  ح�سب 
على  الهاتف  عرب  معه  التحادث  طريق  عن  املحلي  املجتمع  يف  بال�ساب  ات�سال  على  البقاء  الدعم  هذا  وي�سمل 
ح�سور  على  ه  املوجِّ يواظب  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة  ذلك.  اأمكن  حيثما  اأ�سبوعني  كل  به  والجتماع  اأ�سبوعي  اأ�سا�ض 

للمجموعة. ف�سلي  واجتماع  اإ�سراف  وجل�سات  تدريبية  دورات 

. www.trailblazersmentoring.org.uk/ امل�سدر: 

 P. Tolan and others, “Mentoring interventions to affect juvenile delinquency and associated problems: a systematic)138(

.review”, Campbell Systematic Reviews, No. 10, 2013
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عدم النخراط يف الع�سابات الإجرامية )ز( 
ا اأمام اإعادة الإدماج.  ميثل النخراط يف ع�سابة اإجرامية بالن�سبة للأطفال املخالفني للقانون حتديًا اجتماعيًّا خا�سًّ
ع�سوية  بها  َتِعُد  قد  التي  واحلماية  بالنتماء  ال�سعور  ب�سبب  الإجرامية  الع�سابات  اإىل  الأطفال  ينجذب  ما  وكثريًا 
املجموعة، مبا قد يوؤدي اإىل حالة ل ي�ستطيع فيها الأطفال روؤية اأي فر�ض خارج نطاق حياة الع�سابات. ومن املرجح 
اأن ي�سبح الأطفال املنخرطون يف اجلماعات الإجرامية يف �سن مبكرة، اأي يف �سن 11 اأو 12 �سنة، جمرمني معاودين 
للإجرام عند البلوغ. وللع�سوية يف الع�سابة تاأثري �سلبي للغاية على قدرة الأطفال املحرومني من حريتهم على الندماج 
بنجاح يف املجتمع عند الإفراج عنهم، كما تزيد من احتمال العودة )املبكرة( اإىل الإجرام. ومييل الأطفال املنخرطون 

يف الع�سابات الإجرامية اإىل العودة اإىل الإجرام يف وقت اأبكر مقارنة بغري املنخرطني فيها.)139(

وتتوفر اأدوات لتحديد الأطفال املعر�سني خلطر كبري من النخراط يف الع�سابات ولدعم جهود الوقاية املكثفة التي 
تركز على جمموعة من املخاطر ال�سائعة التي يواجهها ال�سباب )مثل اأداة تقييم عوامل خطر النخراط يف الع�سابات 
الجرامية(.)140( وميكن و�سع برامج مل�ساعدة الأطفال املخالفني للقانون على قطع روابطهم بالع�سابات الإجرامية 
اأو ال�سركاء الإجراميني ودعم ا�سرتاتيجيات خروج حمددة للأطفال الذين يحاولون ترك الع�سابات الإجرامية.)141( 
واإزالة  امل�سورة  الع�سابات، مبا يف ذلك  للتخلي عن  ال�سجون يف �سنغافورة برناجمًا  املثال، تقدم دائرة  �سبيل  فعلى 
الو�سم والفعاليات الحتفالية. وقد يكون ال�سباب املنخرطون يف ع�سابات والذين هم من بني املوجودين يف امل�ستويات 

الأدنى من املجموعة اأن�سب املر�سحني للعلج يف �سكل العلج اجلماعي والعلج الأ�سري وبدائل اأخرى.

)��شكتلند�( �ملتحدة  �ململكة 

الع�سابات  ثقافة  ملحاربة  اأن�سئت  التي  العنف"،  من  للحد  املجتمعية  "املبادرة  فاإن  ال�سكتلندية،  لل�سرطة  وفقًا 
يف غل�سغو، قد اأدت اإىل انخفا�ض كبري يف اأعمال العنف يف اأجزاء من املدينة. فقد تراجع معدل الإجرام لدى 
امل�ساركني يف اأكرث الربامج كثافة بن�سبة 73 يف املائة. وتراجع معدل حمل ال�سكاكني بني امل�ساركني بنحو 60 يف 
املائة، كما كان هناك انخفا�ض بن�سبة 25 يف املائة يف اجلرائم العنيفة يف اأو�ساط اأفراد الع�سابات يف مناطق 

املبادرة بعد. ت�سملها  ل  التي  املدينة 

حمكمة  يف  جل�سة  حل�سور  املعروفون  الع�سابات  اأع�ساء  خللها  ُيدعى  "نداءات"  جوهره  يف  الربنامج  ويت�سمن 
لثقافة  الب�سرية  التكلفة  الطبي  املجال  يف  والعاملون  وال�سرطة  الأ�سر  اأفراد  وي�سف  غل�سغو.  يف  الأمن  مفو�ض 
ويحظى  الربنامج.  مع  والعمل  اأ�سلحتهم  عن  بالتخلي  تعهد  على  للتوقيع  امل�ساركون  ُيدعى  كما  الع�سابات، 
توظيفهم  فر�ض  على  تعمل  التي  الوكالت  من  متنوعة  جمموعة  من  بدعم  التعهد  على  عوا  وقَّ الذين  امل�ساركون 
ع امل�ساركون بعد ذلك على تو�سيل الر�سالة اإىل اأع�ساء الع�سابات الآخرين. ورفاههم اجل�سدي والعاطفي. وي�سجَّ

 .K. Scott, “Glasgow gang project leads to cut in violent crime", The Guardian, 4 July 2011 :امل�سدر 
. www.guardian.co.uk/ متاح يف 

 Kate O’Brien and others, “Youth gang affiliation, violence, and criminal activities: a review of motivational, 139(انظر(

 risk, and protective factors”, Aggression and Violent Behavior, vol. 18, No. 4 (2013), pp. 417–425; see also R. L. Mullis and
 others, “Young chronic offenders: a case study of contextual and intervention characteristics”, Youth Violence and Juvenile
 Justice, vol. 3, No. 2 (2005), pp. 133–150; S. H. Decker, D. C. Pyrooz, and R. K. Moule, “Disengagement from gangs as
 role transitions”, Journal of Research on Adolescence, vol. 24, No. 2 (2014), pp. 268–283; A. Braga, A. M. Piehl and D.
 Hureau, “Controlling violent offenders released to the community: an evaluation of the Boston Reentry Initiative”, Journal
 of Research in Crime and Delinquency, vol. 46, No. 4 (2009), pp. 411–436; and J. W. Caudill, “Back on the swagger:
 institutional release and recidivism timing among gang affiliates”, Youth Violence and Juvenile Justice, vol. 8, No. 1 (2010),

.pp. 58–70

 K. M. Hennigan and others, “Identifying high-risk youth for secondary gang prevention”, Journal of Crime 140(انظر(

.and Justice, vol. 37, No. 1 (2014), pp. 104-128

 S. Decker, Strategies to Address Gang Crime: A Guidebook for Local Law Enforcement (Washington, D.C.,)141(

.United States Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2008)
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ب�ء- �ملجرم�ت
ُيعترب عدد ال�سجينات منخف�سًا ن�سبيًّا مقارنًة بعدد ال�سجناء. ورغم الختلفات الإقليمية الكبيـرة وارتفاٍع بن�سبة 50 
يف املائة منذ عام 2000، ت�سكل ال�سجينات حاليًّا نحو 7 يف املائة من عدد ال�سجناء على ال�سعيد العاملـي)142(. ونتيجة 
لذلك، فاإن معظم نظم ال�سجون وبراجمها متيل يف تخطيطها وت�سميمها واإدارتها اإىل كفة ال�سجناء، مما تظل معه 
الحتياجات اخلا�سة لل�سجينات دون معاجلة. ول تتلقى ال�سجينات يف كثري من الأحيان املوارد اأو التوجيهات التاأهيلية 
الكافية واملراعية للعتبارات اجلن�سانية من اأجل اإعدادهن للإفراج واحلياة بعد ال�سجن، رغم كونهن غري م�ستعدات 
غالبًا للإفراج عنهن.)143( ومن الأرجح اأن تكون لدى ال�سجينات �سوابق من التعر�ض للعتداء اجلن�سي واجل�سدي، 
كما اأنهن يعانني من الأمرا�ض العقلية مبعدل اأعلى من ال�سجناء. وعلوة على ذلك، اإذا كان لدى ال�سجينات تاريخ من 
رات، فاإنه يكون يف الأغلب خمتلفًا عن مثيله لدى ال�سجناء. وميكن احتجاز معظم الن�ساء، ب�سبب طبيعة  تعاطي املخدِّ
اجلرائم التي يرتكبنها، باأمان ومب�ستويات اأمنية اأقل �سرامة بكثري من الرجال - وهي حقيقة لها اآثار على القيود التي 

ميكن اأن تعيق اإعادة اندماجهن يف املجتمع.

اأن تكون الربامج اخلا�سة بال�سجينات بل معنى ما مل يكن ال�سجن نف�سه يدار بطريقة تراعي الفوارق بني  وميكن 
التنظيمي  التخطيط  ذلك  يف  مبا  ال�سامل،  ال�سجون  نظام  يف  بالن�ساء  اخلا�سة  الحتياجات  فيها  ُتدمج  اجلن�سني، 
وتدريب املوظفني والعلج والظروف العامة لل�سجن )من ذلك مثًل امللب�ض والإمدادات واملرافق ال�سحية وت�سميم 

الزنزانة و�سبل احل�سول على اخلدمات الطبية وُنُهج تدابري الأمن وال�سلمة(.

واإ�سافًة اإىل ذلك، تواجه الن�ساء حتديات خا�سة تتعلق بالندماج الجتماعي يف املجتمع املحلي. ذلك اأن الوقوع �سحية 
اأمام ال�سطرابات  ال�سريك احلميم، قد يف�سح املجال  اأو على يد  التعر�ض للإيذاء يف مرحلة الطفولة  �سابقًا، مثل 
تاريخ  وميهد  الإجرامي.)144(  الن�ساط  يف  وال�سلوع  والبغاء  العمل  فر�ض  وحمدودية  رات  املخدِّ تعاطي  عن  النا�سئة 
من  كبرية  ن�سبة  منها  تعاين  التي  والقت�سادية  الجتماعية  وال�سلبيات  املعاجَلة  غري  النف�سية  وال�سدمات  الإيذاء 
لفت  ب�سكل  مرتفعة  معدلت  من  ال�سجينات  وتعاين  النف�ض.)145(  واإيذاء  العقلية  للأمرا�ض  �سهن  لتعرُّ ال�سجينات 
والرهاب  والقلق  والكتئاب  لل�سدمات  اللحقة  النف�سية  ال�سطرابات  مثل  العقلية،  ال�سحة  م�ساكل  من  للنتباه 
رات. وكثريًا ما ي�سكل ذلك عقبة كبرية حتول دون  وال�سطرابات الع�سبية وال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ
قبولهن يف جمتمعهن. ويجب اعتبار و�سع ا�سرتاتيجيات ملنع النتحار واإيذاء النف�ض وتقدمي علج مل�سكلت ال�سحة 
العقلية يراعي الفوارق اجلن�سية للمجرمات، �سواء خلل فرتة �سجنهن اأو بعدها )عند عودتهن اإىل املجتمع(، من 

بني الأولويات.

الثانية )2014( الطبعة  وال�سجن،  املراأة  كتيب عن  انظر   ال�سجينات،  التفا�سيل حول  من  مزيد  على   للطلع 

1- �ملع�يري و�لقو�عد �لدولية ذ�ت �ل�شلة

فيما يتعلق ب�سجن الن�ساء ب�سكل عام، من املهم الإ�سارة اإىل اأن اجلمعية العامة، ت�سليمًا منها باأن عددًا من املجرمات 
اإدماجهن يف املجتمع اأكرث �سعوبة، �ساأنهن يف ذلك �ساأن  اإعادة  ل ي�سكل خطرًا على املجتمع واأن �سجنهن قد يجعل 

 R. Walmsley, “World female imprisonment list”, 4th ed. (London, World Prison Brief, Institute for Criminal)142(

.Policy Research, and Birkbeck University of London, 2017), p. 2

 ،)A/68/340( الن�ساء وظروفه وعواقبه ب�ساأن دروب �سجن  واأ�سبابه وعواقبه  )143(تقرير املقررة اخلا�سة املعنية بالعنف �سد املراأة 

 F. Gerry and L. Harris, “Women in prison: is the penal system fit for purpose?” (London, Halsbury’s الفقرة 67؛ انظر اأي�سًا 
.Law Exchange, 2014)

 K. S. van Wormer and C. Bartollas, Women in the Criminal Justice System, 2nd ed. (Boston, Pearson)144( 

.Education, 2007)

 UNODC and World Health Organization (WHO), Women’s Health in Prison: Correcting Gender Inequity in)145(

.Prison Health (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2009)
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املجرمني عمومًا، اعتمدت يف قرارها 229/65 قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غـري الحتجازيـة 
الظروف  مع  التعامل  ب�ساأن  اإر�سادات  بانكوك  قواعد  وتقدم  القرار.  بذلك  املرفقة  بانكوك(  )قواعد  للمجرمات 
ل  وتكمِّ ال�سجناء.  توليها لحتياجات  التي  الأهمية  نف�ض  الحتياجات  لتلك  وتويل  لل�سجينات،  والحتياجات اخلا�سة 
قواعد بانكوك قواعد نيل�سون مانديل، التي—واإن انطبقت على املجرمني من الذكور والإناث على حد �سواء—ل تاأخذ 

دائمًا يف العتبار الحتياجات اجلن�سانية وظروف الن�ساء.

ب�نكوك(:)�أ(  )قو�عد  للمجرم�ت  �لحتج�زية  و�لتد�بري غري  �ل�شجين�ت  ملع�ملة  �ملتحدة  �لأمم  قو�عد 
�لقو�عد 42 و45 �إىل 47 و60 و61

42 القاعدة 
الحتياجات  العتبــار  يف  ياأخـذ  و�سـامل  متـوازن  اأنـ�سطة  بربنــامج  اللتحـاق  مـن  الـ�سجينات  1- متكـَّن 

اجلن�ض. لنوع  امللئمة 

والأمهات  احلوامـل  احتياجـات  يلـبي  بحيـث  املرونـة  مـن  كـاف  بقـدر  ال�سجن  نظام  يت�سم  اأن  2- يجب 
لرعاية  اللزمة  الرتتيبـات  اأو  املرافـق  وتـوفر  الـ�سجن.  يف  اأطفـالهن  يرافقهن  اللواتي  والن�ساء  املر�سعات 

ال�سجن. تنظم يف  الـتي  الأنـ�سطة  املـ�ساركة يف  مـن  ال�سجينات  اأجل متكني  من  ال�سجون  الأطفال يف 

يرافقهن  اللـواتي  والنـ�ساء  املر�سـعات  والأمهـات  احلوامل  تلئم  برامج  لتوفري  خا�سة  جهود  3- تبذل 
ال�سجن. يف  اأطفالهن 

�سيما  ول  نفـ�سي،  دعـم  اإىل  يحـتجن  اللـواتي  ال�سجينات  تلئم  خدمات  لتوفري  خا�سة  جهود  4- تبذل 
جن�سية. اأو  نف�سية  اأو  ج�سدية  لعتداءات  تعر�سن  اللواتي  ال�سجينات 

...

45 القاعدة 
ودور  املفتوحـة  والـ�سجون  املنــزلية  الإجـازات  قبيـل  مـن  خيـارات،  للـ�سجينات  ال�سجن  �سلطات  تتيح 
احلرية  اإىل  الـ�سجن  مـن  انتقـالهن  لتيـ�سري  ممكـن  حد  اأق�سى  اإىل  املجتمعية،  واخلدمات  والربامج  التاأهيل 

ممكنة. مرحلة  اأقرب  يف  اأ�سرهن  مع  توا�سلهن  واإعادة  و�سمهن  اإمكانية  وتقلي�ض 

46 القاعدة 
املعنيـة  الـدوائر  و/اأو  ال�سلوك  مبراقبة  املعنية  الدوائر  مع  بالتعاون  تعمل،  اأن  ال�سجن  �سلطات  على 
برامج  اإعداد  علـى  واملنظمـات غـري احلكوميـة،  املحلـي  املجتمع  وجماعـات  الجتماعية  الرعاية  بتقدمي خدمات 
اخلا�سة  الحتياجات  اأخذ  يكفـل  مبا  وتنفيذها،  وبعده  �سراحهن  اإطلق  قبل  ال�سجينات  اإدماج  لإعادة  �ساملة 

العتبار. يف  للن�ساء 

47 القاعدة 
وطبيـة  نفـ�سية  مـ�ساعدة  اإىل  ويحـتجن  �ســراحهن  يطلـق  اللـواتي  للــ�سجينات  اإ�سـافـي  دعـم  يقـدم 
بتقدمي  املعنيـة  الـدوائر  مـع  بالتعـاون  املجتمـع،  يف  اإدمـاجهن  اإعـادة  يف  النجـاح  لـ�سمان  وعمليـة  وقانونية 

املحلي. املجتمع  يف  اخلدمات 

...
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)تابع(

60 القاعدة 

مع  الحتجازيـة  غـري  التدابري  دمج  اأجل  من  املجرمات  حالة  تنا�سب  بدائل  لإيجاد  ملئمة  موارد  تتاح 
اجلنائيـة.  العدالة  نظـام  النـ�ساء حتـت طائلـة  الـتي جتعـل  �سـيوعا  املـ�ساكل  لأكثـر  للتـ�سدي  املتخـذة  الإجراءات 
وقـد تـ�سمل تلـك البـدائل تنظـيم دورات علجيـة وتقـدمي املـ�سورة اإىل النـ�ساء �سحايا العنف العائلي والعتداء 
وتدريبية  تعليمية  برامج  وتوفري  عقلية  اإعاقة  مـن  يعـانني  اللـواتي  النـ�ساء  اإىل  املنا�سب  العلج  وتقدمي  اجلن�سي 
واخلدمات  للأطفال  الرعاية  توفري  �سرورة  العتبار  يف  الـربامج  هـذه  وتاأخـذ  تـوظيفهن.  فـر�ض  لتح�سني 

غريهن. دون  للن�ساء  املخ�س�سة 

61 القاعدة 
النظر  مـن  الـتي متكنـها  بالـ�سلحيات  املجرمات،  �سـد  اأحكامـًا  اإ�سـدارها  عند  املحاكم،  تتمتع  اأن  يجب 
ن�سبيًّا  الإجرامي  الـ�سلوك  خطـورة  وعـدم  جنـائي  �سـجل  وجـود  عـدم  قبيل  من  للحكم  املخففة  العوامل  يف 

املعتادة. واخللفيات  املعنيات  النـ�ساء  عـاتق  علـى  امللقـاة  الرعايـة  مـ�سوؤوليات  �سـوء  يف  الـ�سلوك،  هـذا  وطبيعة 

املرفق.  ،229/65 العامة  )اأ(قرار اجلمعية 

معاملة ال�سجينات )اأ( 
اإعادة  دعم  وخدمات  ال�سجون  يف  التاأهيل  اإعادة  بربامج  املتعلقة  مانديل  نيل�سون  قواعد  اأحكام  جميع  اأن  حني  يف 
الإدماج يف املجتمع تنطبق بالت�ساوي على ال�سجينات، فاإن قواعد بانكوك ت�سدد على احلاجة اإىل نظام �سجن يراعي 
اأطفالهن.  يرافقهن  اللواتي  والن�ساء  املر�سعات  والأمهات  للحوامل  الواجب  العتبار  اإيلء  مع  اجلن�سانية  الفوارق 
قواعد  فاإن  القت�ساء،  اأطفالهن، ح�سب  ومع  اأ�سرهن  مع  امل�ستمر  ال�سجينات  لتوا�سل  الكبرية  الأهمية  اإىل  وبالنظر 
بانكوك تدعو اإدارات ال�سجون اإىل ت�سجيع هذا الت�سال وتي�سريه ب�سكل فعال، مبا يف ذلك من خلل الزيارات وبكل 
الو�سائل املعقولة، واإىل توفري بيئة منا�سبة ميكن اأن جتعل من جتارب الزيارات جتارب اإيجابية من نواح عدة، مبا 
ال�سعور  الن�ساء على  التدابري  بلقاء مفتوح بني الأم والطفل )املادتان 26 و28(. وت�ساعد مثل هذه  ال�سماح  يف ذلك 

بالتوا�سل مع العامل اخلارجي وبالقرب اإىل اأطفالهن واأ�سرهن عن طريق احلد من م�ساعر العزلة والوحدة والعجز.

اأقرب  اإىل املجتمع يف  ا  ال�سجينات تدريجيًّ اأهمية ت�سهيل عودة  توؤكد قواعد بانكوك جمددًا على  اإىل ذلك،  واإ�سافًة 
وقت ممكن وباأكرب قدر ممكن—مبا يف ذلك عن طريق الإجازات املنزلية وال�سجون املفتوحة ودور التاأهيل والربامج 
املجتمعية )القاعدة 45(؛ كما ينبغي اأن ت�ستند القرارات املتعلقة بالإفراج امل�سروط اإىل م�سوؤولية ال�سجينات عن توفري 

الرعاية واحتياجاتهن اخلا�سة فيما يتعلق باإعادة الإدماج يف املجتمع )املادة 63(.

التدابري غري الحتجازية للمجرمات ) ب( 
تدابري  ب�ساأن  نوع اجلن�ض  تراعي  و�سع خيارات  )اأ(  على:  الدول  بانكوك  قواعد  ت�سجع  ال�سجن،  ببدائل  يتعلق  فيما 
واإ�سدار  املحاكمة  رهن  الحتجاز  وبدائل  اجلنائية  العدالة  نظام  نطاق  خارج  اإ�سلح  برامج  اإىل  املجرمات  اإحالة 
اللواتي  الن�ساء  اأو  احلوامل  حالة  يف  �سيما  ل  وممكنًا،  ملئمًا  ذلك  كان  حيثما  البدائل  هذه  اإىل  واللجوء  الأحكام 
الواجب خللفياتهن وروابطهن  اإيلء العتبار  اأ�سرهن دون  الن�ساء عن  اأطفاًل؛)146( و)ب( �سمان عدم ف�سل  ُيِعلَن 

اللواتي  املجرمات  اأو  والعنيفة  املجرمات على اجلرائم اخلطرية  الحتجازية بحق  الأحكام  تقت�سر  اأن  ينبغي  )146(يف هذه احلالت، 

الرعاية  لتوفري  ترتيبات ملئمة  و�سع  كفالة  ومع  لأطفالهن  الف�سلى  امل�سالح  بعد مراعاة  �سوى  يكون ذلك  األ  على  ا،  م�ستمرًّ ي�سكلن خطرًا 
للأطفال.

الف�سل ال�سابع



الأ�سرية؛ و)ج( الإذن للمحاكم بالنظر يف جمموعة من العوامل املخففة عند اإ�سدار اأحكام على املجرمات، مبا يف 
ذلك م�سوؤوليتهن عن توفري الرعاية )القواعد 57 و58 و61 و64(.

�لرب�مج �لتي تر�عي �لفو�رق بني �جلن�شني  -2

�ساأنها  من  التي  ال�سرتاتيجيات  حتديد  عند  مراعاتها  ينبغي  التي  املهمة  العوامل  من  اجلن�سانية  العتبارات  ُتَعدُّ 
ت�سهيل العودة الناجحة للمجتمع.)147( وينبغي بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة عوامل اخلطر والحتياجات وال�ستجابة 
ذات ال�سلة بالعتبارات اجلن�سانية. فاإ�سافًة اإىل الختلفات يف املخاطر والقدرة على ال�ستجابة، كثريًا ما تختلف 
املجرمات عن املجرمني يف علقاتهن العاطفية والأ�سرية. وغالبًا ما ترتبط العلقات ارتباطًا حا�سمًا ب�سلوع املراأة يف 
اجلرمية. وباملثل، غالبًا ما ي�سُهل حتفيز املجرمات وال�سجينات على التغيري من خلل �سلتهن بالآخرين. وكثريًا ما 
تكون الثقة بالذات والعتزاز بها لديهن اأكرث تاأثرًا ب�سكل مبا�سر وفوري بالعلقات التي يقمنها. ويف ال�سنوات الأخرية، 
ا�سُتحدثت بع�ٌض من اأدوات تقييم املخاطر والحتياجات املراعية للعتبارات اجلن�سانية - وهي ممار�سة ُدعي اإليها 

�سراحة يف قواعد بانكوك )القاعدة 40(.)148( 

بنم� 
مع  بانكوك،  لقواعد  وفقًا  مًا  وم�سمَّ ال�سجينات  على  يركز  متخ�س�سًا  برناجمًا  املكتب،  من  بدعم  بنما،  ذت  نفَّ
اإ�سراك ال�سجينات وتوعيتهن. ونتيجة لذلك، فتحت جامعة بنما فرعًا يف �سجن الن�ساء يف مدينة  الت�سديد على 
ن اأكرث من 60 �سجينة من موا�سلة درا�ستهن اجلامعية. وعلوة على ذلك، زاد عدد اأن�سطة اإعادة  بنما، مبا مكَّ
اإدماج املراأة وحت�سنت نوعية هذه الربامج، مبا يف ذلك من خلل زيادة امل�ساريع الإنتاجية، مثل امل�ساريع ذات 

املائية. بالب�ستنة  ال�سلة 
والعدالة  اجلرمية  مبنع  املتعلقة  وقواعدها  املتحدة  الأمم  معايري  دور  عن   1 العمل  حلقة  ب�ساأن  اأ�سا�سية  معلومات  ورقة  امل�سدر: 
اخلربات  للم�ساءلة:  وتخ�سع  الإن�سانية  العتبارات  فيها  ُتراعى  ومن�سفة  الة  فَعّ جنائية  عدالة  ُنُظم  اإر�ساء  دعم  يف  اجلنائية 
اإدماجهم اجتماعيًّا  واإعادة  للن�ساء والأطفال، وبخا�سة معاملة املجرمني  الفريدة  تلبية الحتياجات  امل�ستفادة يف جمال  والدرو�ض 

)A/CONF.222/10( الفقرة 22.

�لرو�شي �لحت�د 

الن�ساء  لفائدة   2007 عام  يف  والفتيات"  للن�ساء  الجتماعي  التاأهيل  "مركز  الرو�سي  الحتاد  حكومة  اأن�ساأت 
امل�سورة  املركز  ويقدم  احتجازية.  غري  لتدابري  خ�سعن  اللواتي  اأو  ال�سجن  من  عنهن  اأُفرج  اللواتي  والفتيات 
الأمية  حمو  جمال  يف  والتدريب  عمل  على  العثور  يف  وامل�ساعدة  والتدريب  النف�سية  وال�ست�سارات  القانونية 

احلا�سوبية.

"الرعاية الفردية املكثفة" التي تاأخذ  اأف�سل غالبًا خلدمات  اأن الن�ساء ي�ستجنب ب�سكل  وفيما يتعلق بالربجمة، يبدو 
يف العتبار عدة جوانب خمتلفة من اإعادة الندماج يف املجتمع يف نف�ض الوقت.)149( وت�ستمل مناذج العناية الفردية 

 S. Spjeldnes, H. Jung and H. Yamatani, “Gender differences in jail populations: factors to consider in reentry)147(

.strategies”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 53, No. 2 (2014), pp. 75–94

 P. Van Voorhis and others, انظر  اجلن�سانية،  للعتبارات  املراعية  والحتياجات  املخاطر  تقييم  باأدوات  يتعلق  )148(فيما 

 “Women’s risk factors and their contributions to existing risk/needs assessment: the current status of a gender-responsive
 www.uc.edu/womenoffenders supplement”, Criminal Justice and Behavior, vol. 37, No. 3 (2010), pp. 261-288؛ انظر اأي�سًا 

. www.nicic.gov/womenoffendersو
 S. Covington, “A woman’s journey home: challenges for female offenders and their children”, paper presented to)149(

 the National Policy Conference “From Prison to Home: The Effect of Incarceration and Reentry on Children, Families, and
.Communities”, Washington, D. C., 30 and 31 January 2002
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ق  املكثفة على تدخلت خمتلفة للتعامل مع جمموعة التحديات التي تواجه املجرم يف اآن واحد. وُتربط اخلدمات وتن�سَّ
املراأة  لدور  وا�سح  فهم  من  بد  ول  مت�سلة.  غري  ك�سل�سلة  م  تقدَّ التي  التدخلت  عك�ض  على  واحدة،  كحزمة  م  وتقدَّ
كمربية وبنت واأم وزوجة )اأو �سريكة(، اإذ ل ميكن م�ساعدتهن بفعالية مبعزل عن �سبكاتهن الجتماعية والعلقات 

التي يقمنها داخلها.

وقد ترك العديد من ال�سجينات اأطفالهن مع اأزواجهن اأو �سركائهن اأو اأقاربهن، ويعرتيهن القلق با�ستمرار اإزاء و�سع 
اأطفالهن. وُتعترب الربامج التي ت�ساعد الن�ساء على التاأقلم مع هذا القلق وتخفف من معاناتهن اأ�سا�سية يف دعم اإعادة 

تاأهيلهن. وي�سكل تي�سري التوا�سل بني الأمهات واأطفالهن واأ�سرهن و�سيلًة ب�سيطًة وعمليًة لتقدمي امل�ساعدة.

باأنه ا�ستثمارات يف اللتزامات الرتباطية وقبول  اأن كف املراأة عن اجلرمية مرتبط مبا ميكن و�سفه عمومًا  ويبدو 
امل�سوؤولية عن الآخرين )يف �سياق الأ�سرة مثًل(. وتكت�سي التدخلت التي تقدم للمجرمات الدعم العملي والعاطفي 
للوفاء بهذه امل�سوؤوليات واللتزامات اأهمية بالغة بالن�سبة لهن. وينبغي اأن تاأخذ برامج اإعادة الإدماج يف املجتمع التي 
تراعي الفوارق بني اجلن�سني يف العتبار احلقائق املرتبطة بحياة املجرمات وما هو مهم بالن�سبة لهن وامل�سوؤوليات 

الجتماعية التي تقع على كاهلهن.)150( 

)اأ( الت�سال بالعامل اخلارجي
ال�سارة  الآثار  من  احلد  ا�سرتاتيجيات  يف  ا  مهمًّ عن�سرًا  اخلارجي  بالعامل  ال�سجناء  ات�سال  تي�سري  ل  ي�سكِّ
الأكرث  العامل  هو  الأ�سري  القبول  اإدراك  اأن  تبنيَّ  وقد  املجتمع.  يف  ال�سجناء  اإدماج  اإعادة  يف  وامل�ساعدة  لل�سجن 
اأن  لوحظ  كما  امل�ستقبل،  ب�ساأن  التفاوؤل  عن  والتعبري  رات  املخدِّ تعاطي  عن  والمتناع  التوظيف  بنجاح  ارتباطًا 
يتلقوا  مل  الذين  اأولئك  من  احتماًل  اأقل  للإجرام  اأ�سدقائهم  اأو  عائلتهم  من  زيارات  تلقوا  الذين  ال�سجناء   عودة 

اأي زيارات.)151( 

د الزيارات لأنها قد ت�سكل اإزعاجًا يف التنظيم واإدارة الأمن وكذلك عمًل  ومما يوؤ�سف له اأن بع�ض اإدارات ال�سجون تقيِّ
اإ�سافيًّا ملوظفي ال�سجون. بيد اأن جعل زيارات ال�سجناء من الأولويات وحتويلها اإىل فر�ض لإعداد املجرمني للإفراج 
بتنظيم  ترتبط  م�ساألة  جمرد  الأمر  يعدو  ل  الأحيان،  من  كثري  ففي  املوارد.  من  الكثري  بال�سرورة  يتطلب  ل  عنهم 
الزوار تتبُّع  اأجل  املعلومات من  اإجراءات لإدارة  اأمنية منا�سبة وو�سع  ال�سجناء وو�سع تدابري   وقت املوظفني وحركة 

ومعلومات الت�سال.

النف�سال  ر  يوؤثِّ ال�سبب  ولهذا  ال�سجناء،  من  اأكرث  والرتبية  بالرعاية  تتعلق  م�سوؤوليات  ال�سجينات  عاتق  على  ويقع 
املهم  من  ولذلك  خا�سة.  ب�سفة  الن�ساء  على  ا  �سارًّ تاأثريًا  لل�سجن  امل�ساحبة  والعزلة  والأطفال  الأ�سرة  عن 
ذلك  يف  مبا  عائلتهم،  اأفراد  من  الزيارات  تلقي  وال�سجينات  لل�سجناء  فيها  ميكن  مرافق  ال�سجون  ت�سم  اأن 
غريهن  من  اأكرث  ال�سجينات  تعر�ض  اإىل  بالنظر  اأنه  بيد  اأطفالهم.  مع  مفيد  وقت  ق�ساء  فيها  ميكنهم  اأماكن 
بانكوك،  قواعد  )انظر  بزيارتهن  لهم  ُي�سمح  الذين  الأ�سخا�ض  ب�ساأن  دائمًا  ا�ست�سارتهن  يجب  العائلي،   للعنف 

القاعدة 44(.

ونظرًا للعدد املحدود من �سجون الن�ساء، فاإن ال�سجينات كثريًا ما ُيحتجزن يف موؤ�س�سات بعيدة عن منازلهن، ولذا 
اجليدة  املمار�سات  من  اأطول  ل�ساعات  بالزيارة  ال�سماح  ُيعترب  ولذلك  الزوار.  من  اأقل  عددًا  ي�ستقبلن  اأن  ُيحتمل 
املكاملات  عدد  وزيادة  الهواتف  با�ستعمال  ال�سماح  ُي�ست�سوب  كما  طويلة.  مل�سافة  ال�سفر  اإىل  الزوار  ا�سطر  اإذا 

.R. Matthews and others, Exiting Prostitution: A Study in Female Desistance (London, Palgrave Macmillan, 2014)150(

 S. Spjeldnes and S. Goodkind, “Gender differences and offender reentry: a review of the literature”, Journal of)151(

 L. Bartels and A. Gaffney, Good Practice in Women’s ؛ انظر اأي�سًاOffender Rehabilitation, vol. 48, No. 4 (2009), pp. 314-335
.Prisons: A Literature Review (Canberra, Australian Institute of Criminology, 2011)
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ت�ستطيع  ل  اأو  بعيدًا  الأ�سر  اإقامة  مكان  يكون  عندما  ول �سيما  اأ�سرهن،  واأفراد  ال�سجينات  بني  املرئية  اأو  الهاتفية 
التوا�سل  على  ال�سجينات  مل�ساعدة  املجتمعية  واملنظمات  الوكالت  مع  تتعاون  اأن  ال�سجون  ل�سلطات  وميكن   الزيارة. 

مع عائلتهن.

) ب( التدخلت اخلا�سة بال�سجينات اللواتي تعر�سن للإيذاء يف ال�سابق 

على الرغم من اأن ال�سجينات يقعن �سحية للإيذاء اجلن�سي واجل�سدي والنف�سي اأكرث من غريهن، فاإن التدخلت 
ذات ال�سلة يف ال�سجون اأو يف املجتمع ل تكون متاحة يف كثري من الأحيان. وقد تتاح للن�ساء يف بع�ض البلدان اإمكانية 
التوا�سل مع م�ست�ساري اأزمات الغت�ساب اأو اإجراء تقييمات لل�سحة العقلية يليها علج طبي اأو م�سورة طبية، اأو رعاية 
وقائية، اأو تدريب على ال�سلمة والدفاع عن النف�ض. لكن يف العديد من البلدان الأخرى، ل توجد مثل هذه التدخلت، 
وغالبًا ما ُترتك الن�ساء وحدهن للتعامل مع �سدماتهن العاطفية والعقلية. ويف مثل تلك احلالت، ينبغي اعتبار و�سع 
وتقدمي برامج للرعاية ال�سحية العقلية واإعادة التاأهيل مبا يراعي العتبارات اجلن�سانية وتاأثري ال�سدمات النف�سية 
رات، لفائدة الن�ساء من الأولويات يف ال�سجون واملجتمع  ُيتعر�ض لها، مبا يف ذلك برامج معاجلة تعاطي املخدِّ التي 

املحلي على ال�سواء )انظر قواعد بانكوك، القاعدتني 12 و62(.)152( 

داخل  فردية  اأو  جماعية  ا�ست�سارية  جل�سات  عقد  املمكن  من  منا�سبًا،  تدريبًا  بني  مدرَّ م�ست�سارين  وجود  ومع 
ال�سحية  �سعور  كيفية  فهم  اأجل  من  للإيذاء،  تعر�سن  اأن  �سبق  اللواتي  ال�سجينات  عن  الإفراج  بعد  وحتى  ال�سجن، 
اللواتي  الن�ساء  لقدرة  ميكن  الأحيان،  من  كثري  ويف  احلياة.  يف  قدمًا  امل�سي  ب�ساأن  الن�ساء  خطط  ومراجعة 
اإ�سافية  قوة  ومتنحهن  للم�ستقبل  هن  تعدَّ اأن  وم�ساعرهن  اأفكارهن  عن  الإف�ساح  على  للإيذاء  �سن  تعرَّ اأن   �سبق 

لتخطي ال�سدمة.

) ج( التدخلت اخلا�سة بال�سجينات اللواتي لديهن اأطفال

اأثناء  اإذا مل يكن باإمكانهن احلفاظ على روابط مع اأطفالهن  اأمام الأمهات، خا�سة  يطرح ال�سجن حتديات خا�سة 
لتحديات  الت�سدي  جانب  اإىل  عنهن،  الإفراج  بعد  كاأمهات  دورهن  ي�ستعدن  اأن  الن�ساء  على  ويجب  ال�سجن.  فرتة 
يف  الأ�سرة  �سمل  مّل  اإعادة  يف  مهم  عامل  الأ�سري  الدعم  اأن  حني  ويف  وال�سكن.  العمل  اإىل  الفتقار  مثل  اأخرى 
الطلق  خطر  من  يزيد  مما  الأ�سرة،  تكوين  يف  ق�سرية—بتحولت  لفرتة  ال�سجن—حتى  يرتبط  املطاف،   نهاية 

اأو النف�سال.

وميكن للنف�سال عن الأطفال اأثناء ال�سجن اأن يكون له عواقب وخيمة على الن�ساء واأطفالهن على حد �سواء. ذلك 
اأن حب�ض الأم يزيد من حدة امل�ساكل التي قد يعاين منها طفلها دون اأن تكون يف و�سع ي�سمح لها بامل�ساعدة.)153( وقد 
يتقو�ض موقع �سلطة الأم فيما يتعلق باأطفالها ب�سبب ال�سجن. وكما جاء اأعله، فاإن التي�سري الفعال لزيارات الأطفال 
ا لدعم الرتابط الأ�سري واإعداد الأ�سرة للّم ال�سمل يف امل�ستقبل. ومع ذلك، كثريًا ما تبقى هناك  ي�سكل تدبريًا مهمًّ

حاجة اإىل تدخلت اأخرى لتعزيز نظم دعم الأمهات.

A.N. Cimino and others, “Women reentering the community: understanding addiction and trauma- اأي�سًا  )152(انظر 

 related characteristics of recidivism”, Journal of Human Behavior in the Social Experiment, vol. 25, No. 5 (2015), pp
.468-476

 P. Scharff Smith, When the Innocent are Punished: The Children of Imprisoned Parents, B. Crewe, Y. Jewkes, and)153(

.T. Ugelvik, eds., Palgrave Studies in Prisons and Penology Series (London, Palgrave Macmillan, 2014
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ل اأطفال ال�سجينات فئة مهملة وه�سة.)154( وهم يعانون يف كثري من احلالت من نق�ض الغذاء وعدم التعر�ض  وي�سكِّ
املرتبط  الو�سم  من  يعانون  اأنهم  كما  وال�سحية.  التعليمية  اخلدمات  على  احل�سول  وعدم  الجتماعية  للتفاعلت 
بنظام ال�سجون من خلل اأمهم. وي�سكل طول مدة بقاء الأطفال مع اأمهاتهم يف ال�سجون م�ساألة معقدة ومثرية للجدل، 
ا اأق�سى لل�سن الذي يوؤخذ بعده الطفل من ال�سجن وينتقل اإىل العائلة اأو الأ�سدقاء  حيث يفر�ض العديد من البلدان حدًّ
ال�سجون مع  تلبية احتياجات الأطفال املقيمني يف  اإر�سادات حول كيفية  اإىل دار للح�سانة. وتوفر قواعد بانكوك  اأو 
ال�سجن  اأمه يف  مع  بالبقاء  للطفل  بال�سماح  يتعلق  فيما  القرار  ُيتخذ  اأن  )اأ(  وجه اخل�سو�ض:  وعلى  اأمهاتهم،)155( 
دائمًا مبا يراعي يف املقام الأول م�سلحة الطفل )القاعدة 49(؛ و)ب( األَّ يعاَمل الأطفال الذين يرافقون اأمهاتهم 
يف ال�سجن ك�سجناء )القاعدة 49(؛ و)ج( اأن يتاح لل�سجينات اللواتي يرافقهن اأطفالهن يف ال�سجن اأق�سى ما ميكن 
اأقرب ما تكون للبيئة التي  ُيربَّى الأطفال يف بيئة  اأن  اأطفالهن )القاعدة 50(؛ و)د(  من الفر�ض لق�ساء الوقت مع 
ين�ساأ فيها الأطفال خارج ال�سجن، مبا يف ذلك مرافق رعاية الطفل وخدمات الرعاية ال�سحية املخ�س�سة للأطفال 

)القاعدة 51(.

ال�سجن، ع يف  والر�سَّ الأمهات  ب�ساأن  تو�سيتها 1469 )2000(  اأوروبا، يف  الربملانية ملجل�ض  اأو�ست اجلمعية   وباملثل، 
مبا يلي:

)اأ( و�سع وا�ستخدام عقوبات جمتمعية فيما يخ�ض اأمهات �سغار الأطفال وجتنب ا�ستخدام الحتجاز يف 
ال�سجون؛

) ب(   و�سع برامج تثقيفية للمهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية ب�ساأن م�ساألة الأمهات و�سغار الأطفال؛

) ج(   ا�ستحداث وحدات اآمنة و�سبه اآمنة �سغرية احلجم ومزودة بدعم اخلدمات الجتماعية لفائدة العدد 
مراعية  بيئة  يف  الأطفال  رعاية  ميكن  حيث  النحو،  هذا  على  احتجازهن  يلزم  اللواتي  الأمهات  من  ال�سغري 

للطفل وحيث ُتعطى الأهمية يف املقام الأول مل�سالح الطفل الف�سلى، مع �سمان الأمن العام؛

) د(   التاأكد من اأن الآباء يتمتعون بحقوق زيارة اأكرث مرونة بحيث يتمكن الطفل من ق�ساء بع�ض الوقت مع 
والديه؛

) ه (   �سمان ح�سول املوظفني على التدريب املنا�سب يف جمال رعاية الأطفال؛

للن�ساء احلوامل  باأحكام احتجازية  النطق  للمحاكم تنظر مبوجبها يف  ) و(   و�سع مبادئ توجيهية منا�سبة 
ا. والأمهات املر�سعات فقط عندما تكون اجلرمية خطرية وعنيفة وعندما متثل املراأة خطرًا م�ستمرًّ

كو�شت�ريك�
الثالثة  �سن  دون  اأطفال  لديهن  اللواتي  والأمهات  للن�ساء احلوامل  ق�سم  �سان خو�سيه  للن�ساء يف  �سجن  يوجد يف 
عام  اأعمارهم عن  تزيد  الذين  الأطفال  احتياجات  بتلبية  ماريا  �سانتا  اأخرى يف  دار ح�سانة  وتقوم  العمر.  من 

حكومية. غري  منظمة  وتديرها 

 O. Robertson, Collateral Convicts: Children of Incarcerated Parents—Recommendations and Good )154(انظر 

 Practice from the UN Committee on the Rights of the Child Day of General Discussion 2011, Human Rights and Refugees
.Publications (Geneva, Quaker United Nations Office, 2012)

.29 القاعدة  مانديل،  نيل�سون  قواعد  اأي�سًا  )155(انظر 
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كيني�
العنا�سر  على  حتتوي  لطفلها  م�ستلزمات  جمموعة  اأم  كل  اإعطاء  باأهمية  كينيا  يف  ال�سجون  م�سلحة  تعرتف 
من  وزوج  احلجم  متو�سطة  ومن�سفة  �سغرية  �سرير  وملءة  �سغريتان  وبطانيتان  متنوعة  اأطفال  ملب�ض  التالية: 
دون  للحيلولة  ال�سرير  ملءة  حتت  تو�سع  بل�ستيكية  وملءة  احلفا�سات،  من  وجمموعة  البل�ستيكية  ال�سراويل 
للأمهات  وميكن  وطبق.  وملعقة  للر�ساعة  وقنينة  اجللدي(  )للطفح  الفازلني  من  وعلبة  �سابون  وقطعة  تدنُّ�سه 
زنزانات  يف  معًا  بالبقاء  لهم  ُي�سمح  كما  �سنوات،  ثلث  اأو  �سنتني  الطفل  عمر  يبلغ  حتى  باأطفالهن  الحتفاظ 

ال�سجينات. الأمهات  حاجات  مراعاة  على  ال�سجن  حار�سات  ب  وُتدرَّ اأخريات.  ن�ساء  مع  م�سرتكة 

بريو
”Chorrillo I“ يف ليما مواًد وحلقات عمل  تقدم وزارة الرتبية والتعليم يف بريو للمعلمني يف ح�سانة �سجن الإناث 

الأمهات. لفائدة  تربوية 

�أوروغو�ي
وترعى  �سنوات.   4 �سن  دون  والأطفال  الأمهاَت  مونتيفيديو  يف   “El Molino” والطفل  الأم  وحدُة  ت�ست�سيف 
”Pájaros pintados“ املوجودة خارج ال�سجن اأطفال ال�سجينات واأطفال املوظفني واأطفال املجتمع املحلي. ح�سانة 

بدورهن  يتعلق  فيما  اإ�سافية  رات �سعوبات  املخدِّ تعاطي  نا�سئة عن  ا�سطرابات  يعانني من  اللواتي  الأمهات  وتواجه 
اأطفالهن  مع  العي�ض  يتوقعن  اللواتي  الن�ساء  اأن  اإىل  ت�سري  اأدلة  هناك  اأن  بيد  عائلتهن.  اإىل  وعودتهن  كاأمهات 
القا�سرين اأكرث احتماًل للدخول يف برنامج للعلج. فعلى �سبيل املثال، ت�سمح بع�ض برامج احل�سانة يف ال�سجون يف 
نهن من  الوليات املتحدة لل�سجينات بالعي�ض مع اأطفالهن ورعايتهم خلل جزء من فرتة عقوبتهن اأو طوالها، مبا ميكِّ
عي�ض التقارب البدين مع اأطفالهن يف بيئة داعمة. وقد اأظهرت الأبحاث التي اأُجريت على "مركز نربا�سكا الإ�سلحي 

للن�ساء" تراجع معدلت معاودة الإجرام لدى املجرمات بعد م�ساركتهن يف برنامج للح�سانة.)156(

3- �لتخطيط لالإفر�ج و�لدعم �لالحق لالإفر�ج
ينطوي التخطيط والإعداد للإفراج عن ال�سجناء على اأهمية كبرية بالن�سبة لهم جميعًا. بيد اأن التحديات التي تواجه 
ال�سجينات حتديدًا قد تكون خمتلفة للغاية. فقد يكون الو�سم الجتماعي املرتبط بال�سجن اأ�سواأ بالن�سبة للن�ساء، وقد 
ل تقبل اأ�سرهن اإعادتهن ب�سبب اخلزي الذي جلبنه لأ�سرهن وللمجتمع. وعندما ُت�سجن الن�ساء ب�سبب الزنا اأو "جرائم 
ا، بل واإيذاء بدنيًّا عقب الإفراج عنهن. واإ�سافًة اإىل ذلك، غالبًا  اأخلقية" اأخرى، فاإنهن غالبًا ما يواجهن رف�سًا تامًّ
ما تكون املوارد التي يتاح للمجرمات الو�سول اإليها اأقل مما هو متاح للمجرمني، لأنهن يف كثري من احلالت يعتمدن 
ماليًّا على اأزواجهن واأ�سرهن. ويف بع�ض البلدان، فاإن حقهن يف امللكية اإما غري موجود اأو ل يحظى باحلماية الكافية. 

وت�سكل التبعية القت�سادية للمجرمات نقطة �سعف اإ�سافية حني عودتهن اإىل املجتمع املحلي.

 L. S. Goshin and M. W. Byrne, “Converging streams of opportunity for prison nursery programs in the United)156(

.States”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 48, No. 4 (2009), pp. 271-295
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ولذلك ينبغي البدء يف التخطيط والإعداد للإفراج عن املجرمات يف وقت مبكر من اأجل ال�سماح با�ستكمال اخلطط 
اإبقاء هذه  اإذا كانت ال�سجينة تخ�سى على �سلمتها، فيجب  اأما  اأو املنظمات املجتمعية.  اأفراد الأ�سرة  وتاأكيدها مع 
اأي  اإىل  الإفراج عن املجرمة  املتعلقة بخطط  املعلومات  انتقال  اتخاذ خطوات ل�سمان عدم  وينبغي  اخلطط �سرية، 

�سخ�ض قد ي�سكل تهديدًا لها.

مراعاة  مع  ال�سجن،  من  فرتة  بعد  املحلي  املجتمع  اإىل  العائدات  الن�ساء  لحتياجات  عامة  جمالت  خم�سة  وهناك 
و�سعهن العائلي وو�سعهن الأبوي وم�سوؤولياتهن يف الرعاية: تنمية مهارات رعاية الأطفال واملهارات الأبوية؛ وبرامج 
رات؛ وامل�ساعدة يف ال�سكن والنقل؛ وخدمات التعليم والتوظيف  الرعاية ال�سحية وامل�سورة والعلج من تعاطي املخدِّ
والتدريب الوظيفي؛ والدعم الجتماعي.)157( وبناًء على ذلك، يجب اأن يتناول الدعم اللحق للإفراج عدة حتديات 
يف اآن واحد، مبا يف ذلك حاجة املراأة اإىل احلماية والدعم العاطفي والنف�سي. والأهم من ذلك هو ات�سال املجرمات 

بامل�سرفني اأو مقدمي اخلدمات القادرين على ال�ستماع اإليهن وت�سجيعهن ودعمهن وامل�ستعدين لذلك.)158(

فغ�ن�شت�ن �أ
رات واجلرمية يف كابول ومزار ال�سريف، يف �سراكة مع حكومة اأفغان�ستان  يدعم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
يجتزن مرحلة  اللواتي  للن�ساء  دارْين  ت�سيري  الأفغانية"،  باملراأة  املعنية  الن�سائية  "املنظمة  واملنظمة غري احلكومية 
جمالت  يف  التعليم  للمراأة  النتقاليان  املركزان  ويقدم  ال�سجن.  من  وخروجهن  عنهن  الإفراج  بعد  انتقالية 
الأ�سا�سية،  ال�سحية  والرعاية  املهني،  والتدريب  احلياتية،  املهارات  يف  ودرو�سًا  واحل�ساب،  والكتابة  القراءة 
الربنامج  ويوفر  ال�سرورة.  عند  الأ�سرة  �سمل  ملَّ  عمليات  اأي�سًا  املركزان  ل  وي�سهِّ والو�ساطة.  الأ�سري  والإر�ساد 

املحلي. املجتمع  يف  اإدماجهن  اإعادة  لت�سهيل  املتابعة  �سبيل  على  امل�ساعدة  من  اأ�سهر  �ستة  عن  يقل  ل  ما  للن�ساء 

كند� 
ت�ساعد  كما  البلد.  اأنحاء  جميع  يف  للن�ساء  النتقالية  امل�ساكن  من  العديد  كندا  يف   Elizabeth Fry جمعية  تدير 
مة  ومنظَّ داعمة  بيئة  يف  املقيمات  وتعمل  الطويل.  املدى  على  التكلفة  مي�سورة  م�ساكن  على  احل�سول  يف  الن�ساء 
الفردية  امل�سورة  الربنامج  يقدم  كما  املجتمع.  يف  جديد  من  والندماج  اخلا�سة  اأهدافهن  حتقيق  اأجل  من 

واملوارد. العملية  وامل�ساعدة  احلياتية  واملهارات  واجلماعية 

ليمن �
اأن�ساأت وزارة حقوق الإن�سان يف اليمن، بدعم مايل من حكومة اأملانيا، دار الرعاية الجتماعية يف عدن لت�سهيل 
لدعم  العربية  املوؤ�س�سة  امل�سروع  يف  ال�سركاء  وي�سمل  ال�سجن.  من  �سراحهن  اأُطلق  اللواتي  الن�ساء  اإدماج  اإعادة 
عنهن،  اأُفرج  من  وكذلك  ال�سجينات،  الجتماعية  الرعاية  دار  وت�ساعد  املن�سورة.  و�سجن  والأحداث  الن�ساء 
عائلتهن  اإىل  العودة  من  الن�ساء  من  العديد  يتمكن  ول  عائلتهن.  على  العتماد  من  بدًل  دخلهن  ك�سب  على 
فعلن  اإذا  ما  حالة  يف  املعاملة  و�سوء  للعنف  يتعر�سن  وقد  اأخلقية"  "جرائم  ارتكنب  لأنهن  عنهن  الإفراج  عند 
التعليمية  الفر�ض  وتوفر  العنف،  �سحايا  يقعن  اللواتي  الن�ساء  اأي�سًا  الجتماعية  الرعاية  دار  وت�ست�سيف  ذلك. 
وعلماء والأطباء  الجتماعيني  الأخ�سائيني  مع  التوا�سل  للن�ساء  ويتاح  الأمية.  حمو  ودرو�ض  املهني  والتدريب 

 J. R. Scroggins and S. Malley, “Reentry and the (unmet) needs of women”, Journal of Offender Rehabilitation,)157(

.vol. 49, No. 2 (2010), pp. 146-163

 J. E. Cobbina, “Reintegration success and failure: factors impacting reintegration among incarcerated and)158(

.formerly incarcerated women”, Journal of Offender Rehabilitation, vol. 49, No. 3 (2010), pp. 210-232
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القانونية  امل�ساعدة  حماميات  تقدم  كما  اإليه.  يحتجن  الذي  الدعم  لهن  يقدمون  الذين  واملتطوعني  النف�ض 
واكت�سنب  والكتابة،  القراءة  املُقيمات  جميع  وتعلمت  القانوين.  النظام  اإجراءات  فهم  على  وي�ساعدنهن  للن�ساء 
يف  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  درا�ستها  مهارات  دورة  من  املتخرجات  اإحدى  ووا�سلت  اليدوية.  احلرف  مهارات 

ماليًّا. واأ�سبحن م�ستقلت  اأخريات وجدن وظائف  ن�ساء  اأن  عدن، يف حني 

معهم.  التوا�سل  اإعادة  ويف  اأطفالهن  اأو  اأ�سرهن  اأفراد  مكان  حتديد  يف  امل�ساعدة  اإىل  الن�ساء  بع�ض  وحتتاج 
حيث  ال�سجن،  من  انتقالهن  ت�سهيل  على  املجرمات  الأبوية  وامل�ساعدة  الأطفال  رعاية  خدمات  مثل  برامج  وت�ساعد 
بالتنظيم  القيام  يتعني عليهن  العامل اخلارجي حيث  اإىل  نيابًة عنهن،  والتخطيط  للتنظيم  اليومية  تخ�سع حياتهن 
والتخطيط باأنف�سهن. ويتطلب تعلم كيفية التخطيط للحياة اأو اإعادة تعلمها الوقت وامل�ساعدة. فاإذا �سعرت املراأة اأن 
لديها القدرة على رعاية اأطفالها، فمن املرجح اأن ت�سعر مبزيد من الثقة يف العودة اإىل املجتمع. اأما اإذا مل ت�ستطع 
 رعاية اأطفالها، فقد ل تعود اإليه. ويف الوقت نف�سه، اإذا اأرادت اأن جتد فر�سة عمل، ف�سيلزم اأن حت�سل على نوع من 

رعاية الأطفال.

الو�سم املرتبط  اإىل املجتمع املحلي ب�سبب  اأجل جناح عودة املجرمات  اأهمية كربى من  الدعم الجتماعي  ويكت�سي 
ا يف حل النزاعات والو�ساطة  بال�سجينات وال�سرر الذي يلحق ب�سمعتهن. وميكن لقادة املجتمع املحلي اأن يوؤدوا دورًا مهمًّ
والتوفيق بني اخللفات، وكذلك يف ت�سجيع اأفراد املجتمع املحلي على قبول املجرمات ال�سابقات يف املجتمع. ومن املهم 
ملنع معاودة الإجرام بني الفقراء، مبن فيهم املجرمات، زيادة ح�سولهن على ال�سكن املي�سور التكلفة والغذاء والعمل، 
مبا يف ذلك من خلل املوؤ�س�سات اخلريية. كما تكون العديد من املجرمات يف حاجة اإىل م�ساعدة خا�سة يف العثور على 
�سكن لئق وفر�سة عمل بعد الإفراج عنهن. وميكن لدور التاأهيل وامل�ساكن النتقالية اأن ت�سهل النتقال من بيئة ال�سجن 

اإىل املجتمع املحلي وتتيح للمجرمات الفر�سة لإعادة الت�سال باأ�سرهن يف اأقرب مرحلة ممكنة.

وحتظى معظم ال�سجينات يف العديد من اأنحاء العامل بتعليم حمدود، وتكون مهاراتهن التي ت�ساعد يف احل�سول على 
وظيفة اإما حمدودة اأو منعدمة. ومع ذلك، كثريًا ما ينتهي بهن املطاف كم�سدر وحيد للدخل لأنف�سهن ولأطفالهن 
يف اأعقاب الإفراج عنهن. ولذلك ينبغي تزويدهن بالتدريب املهني وامل�ساعدة يف دخول �سوق العمل من جديد. ويف 
حني ل تزال الربامج التعليمية واملهنية متثل الدعامة الأ�سا�سية لربامج اإعادة التاأهيل يف ال�سجون، فاإن التدريب الذي 
تتلقاه الن�ساء يف ال�سجن كثريًا ما يكون حمدودًا ب�سبب القوالب النمطية عن الأدوار واملهن املنا�سبة للن�ساء. واأخريًا، 
ُتَعدُّ برامج التوجيه �سكًل من اأ�سكال التدخل ال�سائعة على نحو متزايد بالن�سبة للمجرمات، ورمبا كانت الأكرث فائدة 
الأمرا�ض  قبيل  م�ستع�سية )من  م�ساكل  يواجهن  ول  واأقل خطورة  اأق�سر  اإجرامي  تاريخ  لديهن  اللواتي  للمجرمات 
رات اأو الإدمان على الكحول(.)159( ومع ذلك، يبقى توافر املرافق النتقالية املجتمعية لتي�سري  العقلية اأو تعاطي املخدِّ

عملية اإدماج املراأة يف املجتمع من جديد اأهم بكثري.

جيم- �ملجرمون �لآخرون ذوو �لحتي�ج�ت �خل��شة �أو �لذين ي�شكلون خم�طر خ��شة

اجتماعية  حتديات  الأخرى  الفئات  بع�ض  من  املجرمون  يواجه  للقانون،  املخالفني  والأطفال  املجرمات  اإىل  اإ�سافًة 
الإعاقة  ذوو  ال�سجناء  فيهم  احتياجاتهم اخلا�سة، مبن  اإىل  بالنظر  املجتمع  اإدماجهم يف  اإعادة  فريدة على �سعيد 
رات والأفراد من  العقلية اأو البدنية وال�سجناء امل�سّنون وال�سجناء الذين يعانون من ا�سطرابات تتعلق بتعاطي املخدِّ
الأقليات الإثنية اأو العرقية وال�سعوب الأ�سلية وال�سجناء الذين احُتجزوا لفرتات طويلة قبل حماكمتهم. وت�سري قواعد 

 M. Brown and S. Ross, “Mentoring, social capital and desistance: a study of women released from prison”, 159(انظر(

.Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 43, No. 1 (2010), pp. 31-50
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اإىل جانب  وتعزيزه،  اأمنهم  تدابري حماية  ال�سجناء من  ال�سعيفة من  الفئات  ا�ستفادة  اإىل �سرورة  نيل�سون مانديل 
تي�سري ح�سولهم ب�سكل كامل وفعال على ما تتيحه احلياة يف ال�سجن. ويف الوقت نف�سه، فاإن ال�سجل اجلنائي لل�سجناء 
الذين ي�سكلون خماطر خا�سة، مثل املجرمني العنيفني ومرتكبي اجلرائم اجلن�سية واأع�ساء الع�سابات واجلماعات 

الإجرامية، ميكن اأن يتحول اإىل عقبة تكاد تكون منيعة يف اإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

2 �لفقرة   ،2 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

2 القاعدة 
...

الحتياجات  العتبار  يف  ال�سجون  اإدارات  تاأخذ  العملية،  املمار�سة  يف  التمييز  عدم  مبداأ  تطبيق  2- بغية 
وتعزيز  حلماية  تدابري  اتِّخاذ  اللزم  ومن  ال�سجون.  بيئات  يف  الأ�سعف  الفئات  وخ�سو�سًا  لل�سجناء،  الفردية 
حقوق ال�سجناء ذوي الحتياجات اخلا�سة، ويجب األَّ ُينظر اإىل تلك التدابري على اأنها تدابري تنطوي على متييز.

ومتثل تلبية احتياجات الفئات الإجرامية اخلا�سة بع�ض التحديات ال�سعبة اأمام ال�سلطات الوطنية، ل �سيما يف البلدان 
املنخف�سة الدخل حيث ت�سح موارد املجتمعات املحلية، وحيث قد ت�سكل التكاليف التي ينطوي عليها توفري العديد من 
الربامج املتخ�س�سة الواردة يف هذا الف�سل مانعًا. وعلوة على ذلك، هناك �سعوبة وا�سحة يف منح خدمات اإ�سافية 
للمجرمني وال�سجناء ال�سابقني حينما ل تتوفر هذه اخلدمات عمومًا لأفراد املجتمع العاديني. ومع ذلك، ينبغي النظر 

يف بع�ض الأ�سكال الأب�سط للتدخلت املعرو�سة هنا.

الحتياجات  ذوي  ال�سجناء  عن  دليل  انظر  امل�ست�سعفة،  ال�سجناء  فئات  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  على    للطلع 
رات واجلرمية باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ال�سادر عن مكتب  اخلا�سة )2009(، 

ب�ساأن  كتيب  انظر  اخلطورة،  البالغة  الفئات  �سمن  امل�سنَّفني  ال�سجناء  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  على    للطلع 
رات واجلرمية باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ال�سادر عن مكتب  ال�سديدي اخلطورة )2016(،  ال�سجناء  مع  التعامل 

ال�سجناء  �سوؤون  اإدارة  ب�ساأن  كتيب  انظر  العنيفني،  املتطرفني  ال�سجناء  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  على    للطلع 
الأمم  مكتب  عن  ال�سادر   ،)2016( ال�سجون  يف  العنف  اإىل  املف�سي  الت�سدد  من  والوقاية  العنيفني  املتطرفني 

واجلرمية رات  باملخدِّ املعني  املتحدة 

1- �ل�شجن�ء ذوو �لإع�قة

3؛  �لفقرة   ،39 �لق�عدة  2؛  �لفقرة   ،25 �لق�عدة  2؛  �لفقرة   ،5 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 
110 109؛ �لق�عدة  2؛ �لق�عدة  55، �لفقرة  2؛ �لق�عدة  45، �لفقرة  �لق�عدة 

5 القاعدة 
...

ذوي  ال�سجناء  معي�سة  ل�سمان  املعقولة  والتعديلت  التي�سريية  الرتتيبات  جميع  ال�سجون  اإدارات  ئ  2- تهيِّ
امل�ساواة. اأ�سا�ض من  ال على  وفعَّ كامل  ب�سكل  ال�سجن  الإعاقات يف  اأو غريها من  العقلية  اأو  البدنية  الإعاقات 
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...

25 القاعدة 
...

الأفراد  من  كافيًا  عددًا  ي�سمُّ  �سات  التخ�سُّ د  متعدِّ فريق  من  ال�سحية  الرعاية  خدمات  دائرة  2- تتاألَّف 
والطــب  النفــ�ض  علم  فــي  خبــرة  من  يكفي  ما  وت�سمُّ  تامة،  اإكلينيكية  با�ستقللية  يعملون  الذين  لني  املوؤهَّ

. لنف�ســي ا

...

39 القاعدة 
...

ال�سجني  مر�ض  اإ�سهام  وكيفية  مدى  يف  تاأديبية  جزاءات  فر�ض  قبل  تنظر  اأن  ال�سجون  اإدارات  3- على 
يجوز  ول  التاأديبـي.  اجلزاء  ي�ستوجب  الذي  الفعل  اأو  املخالفة  ارتكابه  ويف  �سلوكه  يف  ه  منوِّ اإعاقة  اأو  العقلي 
اإعاقته الذهنية. اأو  العقلي  ال�سجني  اأيِّ �سلوك يعترب نتيجة مبا�سرة ملر�ض  ال�سجون معاقبة �سجني على  لإدارات 

...

45 القاعدة 
...

هذه  �ساأن  من  كان  اإذا  البدنية  اأو  العقلية  الإعاقة  ذوي  ال�سجناء  على  النفرادي  احلب�ض  فر�ض  2- ُيحَظر 
عندما  املماثلة  والتدابري  النفرادي  احلب�ض  ا�ستخدام  حظر  وينطبق  حالتهم.  تفاقم  اإىل  توؤدي  اأن  التدابري 
يتعلق الأمر بن�ساء اأو اأطفال، على النحو امل�سار اإليه يف معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 

اجلنائية.)اأ(  والعدالة 

...

55 القاعدة 
...

املنطبقة،  ال�سجن  يف  ال�سارية  التنظيمية  واللوائح  ال�سجن  قانون  [ب�ساأن  املعلومات  م  ُتقدَّ اأن  2- ...وينبغي 
مع  نف�سه  تكييف  من  ال�سجني  لتمكني  اللزمة  الأخرى  امل�سائل  جميع  وكذلك  وواجباتهم،  ال�سجناء  وحقوق 

احتياجاتهم.  ي  تلبِّ ملئمة  بطريقة  احل�سيَّة  الإعاقات  ذوي  ال�سجناء  اإىل  ال�سجن]  يف  احلياة 
 ...

109 القاعدة 
الت�سخي�ض  يك�سف  اأو  ا  جنائيًّ م�سوؤولني  غري  اأنَّهم  يتبنيَّ  الذين  الأ�سخا�ض  ال�سجون  يف  يو�سع  اأن  يجوز  1- ل 
تفاقم  اإىل  ال�سجن  يف  بقاوؤهم  ي  يوؤدِّ ن  ممَّ �سديدًة  عقليًة  �سحيًة  م�ساكَل  و/اأو  ذهنيًة  اإعاقاٍت  لديهم  اأنَّ  لحقًا 

ممكن. وقت  اأقرب  يف  العقلية  لل�سحة  مرافق  اإىل  لنقلهم  ترتيبات  وُتتَّخذ  حالتهم، 
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)تابع(

ال�سرورة،  اقت�ست  اإذا  عقلية،  �سحية  م�ساكل  و/اأو  ذهنية  باإعاقات  امل�سابون  الآخرون  ال�سجناء  ع  2- ُيو�سَ
لني. املوؤهَّ ال�سحية  الرعاية  اخت�سا�سيي  اإ�سراف  حتت  �سة  متخ�سِّ مرافق  يف  والعلج  املراقبة  حتت 

اأمرا�ض  العلج من  اإىل  الذين يحتاجون  الآخرين  ال�سجناء  العلَج جلميع  ال�سحية  الرعاية  ر دوائر  3- توفِّ
. عقلية

110 القاعدة 
لل�سجني  النف�ساين  العلج  ملوا�سلة  تدابري  ة،  املخت�سَّ الأجهزة  مع  فاق  بالتِّ ُتتَّخذ،  اأن  امل�ستح�سن  من 

ال�سرورة. عند  �سراحه  اإطلق  بعد  له  نف�سانية  اجتماعية  م�ساعدة  ولتقدمي 

املرفق(؛   ،113/45 )القرار  يتهم  دين من حرِّ املجرَّ الأحداث  ب�ساأن حماية  املتحدة  الأمم  قواعد  67 من  القاعدة  )اأ(انظر 

)القرار  بانكوك(  )قواعد  للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  قواعد  من   22 والقاعدة 
املرفق(.  ،229/65

)اأ( ال�سجناء ذوو الإعاقات الذهنية
ي�ستخدم هذا الكتيب امل�سطلحات التي ي�ستخدمها املقرر اخلا�ض املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن 
والإعاقات  النف�سية  الإعاقات  الذهنية"  "الإعاقة  ا�ستخدام امل�سطلح اجلامع  وي�سمل  والعقلية.  البدنية  ال�سحة  من 
اأهمية يف  اأقل  م�ساكل  اأو  القطب(  الثنائي  وال�سطراب  الف�سام  النف�سية مهمة )مثل  الإعاقات  تكون  وقد  العقلية. 
العجز  اأما  القلق اخلفيفة(.  النف�سية الجتماعية )مثل ا�سطرابات  بامل�ساكل  اإليها  ي�سار  العقلية، كثريًا ما  ال�سحة 
ف باأنه "النمو العقلي املتوقف اأو غري املكتمل، وهو يت�سم ب�سعف املهارات والذكاء العام يف جمالت مثل  الذهني فُيعرَّ

الإدراك والنطق والقدرات احلركية اأو الجتماعية".)160( 

وينبغي للدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة اأن تكفل األ يكون وجود الإعاقة مربرًا باأي حال من 
الأحوال لأي حرمان من احلرية )املادة 14، الفقرة 1 )ب((؛ واأن تقر بحق جميع الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، م�ساواة 
الإعاقة على طائفة من خدمات  الأ�سخا�ض ذوي  اإمكانية ح�سول  كفالة  املجتمع، مبا ي�سمل  العي�ض يف  بغريهم، يف 
ال�سرورية  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  الإقامة وغريها من اخلدمات املجتمعية، مبا يف ذلك  املنـزل ويف حمل  املوؤازرة يف 
لتي�سري عي�سهم واإدماجهم يف املجتمع )املادة 19، الفقرة )ب((.)161( وتن�ض قواعد نيل�سون مانديل على اأنه ل يجوز 
ا اأو يك�سف الت�سخي�ض لحقًا اأنَّ لديهم اإعاقاٍت  اأن يو�سع يف ال�سجون الأ�سخا�ض الذين يتبنيَّ اأنَّهم غري م�سوؤولني جنائيًّ
ي بقاوؤهم يف ال�سجن اإىل تفاقم حالتهم؛ ويجب اأن ُتتَّخذ ترتيبات  ن يوؤدِّ ذهنيًة و/اأو م�ساكَل �سحيًة عقليًة �سديدًة ممَّ

لنقلهم اإىل مرافق لل�سحة العقلية يف اأقرب وقت ممكن )القاعدة 109، الفقرة 1(.

وبالنظر اإىل الأثر البالغ ال�سرر للحب�ض على الأ�سخا�ض ذوي الإعاقات الذهنية، ينبغي حتويلهم قدر الإمكان خارج 
نطاق نظام العدالة اجلنائية. وينبغي لربامج التحويل واآليات الإحالة اأن تكفل ح�سول املجرمني على العلج املنا�سب 
يف مرافق ال�سحة العقلية املتخ�س�سة اأو يف املجتمع املحلي. غري اأن مثل تلك املرافق اأو املوارد املجتمعية يف العديد 
من البلدان املنخف�سة الدخل ل تكون متاحة اأ�سا�سًا للمجرمني اأو يتعذر و�سولهم اإليها. وكنتيجة طبيعية لذلك، فاإن 
منا�سبني.  اهتمام  اأو  رعاية  دون ح�سولهم على  ال�سجن  بهم احلال يف  ينتهي  قد  الذهنية  الإعاقات  ال�سجناء ذوي 

 ،)E/CN.4/2005/51( تقرير املقرر اخلا�ض املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سحة البدنية والعقلية)160(

WHO, The World Health Report 2001: Mental Health—New Understanding, New Hope اأي�سًا  انظر  و19؛   18  الفقرتان 
.(Geneva, 2001), p. 35

.44910 الرقم   ،2515 املعاهدات، املجلد  املتحدة، جمموعة  )161(الأمم 
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ويف ال�سجن، يتفاقم خطر تعر�ض الأ�سخا�ض ذوي الإعاقات الذهنية اإىل الإيذاء والوقوع �سحية لل�سجناء الآخرين، 
واأحيانًا ملوظفي ال�سجن اأي�سًا. ونظرًا لأن هوؤلء الأ�سخا�ض كثريًا ما يعاَقبون على �سلوك لي�سوا قادرين على التحكم 
فيه، فاإن قواعد نيل�سون مانديل تن�ض على اأنه ل يجوز لإدارات ال�سجون معاقبة �سجني على اأيِّ �سلوك ُيعترب نتيجة 
مبا�سرة ملر�ض ال�سجني العقلي اأو اإعاقته الذهنية )القاعدة 39، الفقرة 3(. كما حتظر قواعد نيل�سون مانديل فر�ض 
احلب�ض النفرادي على ال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية اأو البدنية اإذا كان من �ساأن هذه التدابري اأن توؤدي اإىل تفاقم 

حالتهم )القاعدة 45، الفقرة 2(.

تقييم  اإجراء  اأخرى  تدخلت  اأي  اأو  له  اللحق  والعلج  الذهنية  للإعاقات  متخ�س�ض  ت�سخي�ض  اإجراء  ويتطلب 
)نف�ساين( دقيق على يد اأخ�سائي موؤهل يف ال�سحة العقلية. وتقت�سي قواعد نيل�سون مانديل اأن ت�سم دائرة خدمات 
 .)2 الفقرة   ،25 )القاعدة  النف�ســي  والطــب  النفــ�ض  علم  فــي  خبــرة  من  يكفي  ما  ال�سجون  يف  ال�سحية  الرعاية 
ومما يوؤ�سف له اأن خدمات املتخ�س�سني يف ال�سحة العقلية ل تكون متاحة دائمًا يف ال�سجون. ويف حالة غياب هوؤلء 
بني  املتخ�س�سني، ينبغي على الأقل اأن يكون باقي املتخ�س�سني يف الرعاية ال�سحية وموظفو ال�سجن العتياديون مدرَّ

على ا�ستبانة اأعرا�ض املعاناة النف�سية اأو العاطفية والتعرف على علمات الإعاقات الذهنية واأعرا�سها.

ويرجح اأن يواجه ال�سجناء ذوو الإعاقات الذهنية بع�ض امل�ساكل الفريدة عند الإفراج عنهم وعودتهم اإىل املجتمع. 
ال�سكن  على  العثور  يف  كبرية  �سعوبات  يواجهون  ما  وكثريًا  �سديدة،  اجتماعية  عزلة  من  اأحيانًا  يعانون  اأنهم  ذلك 
املنا�سب واحل�سول على فر�سة عمل. ويحتاج العديد منهم اإىل مزيد من اخلدمات الطبية اأو العلجية، وكذلك اإىل 
امل�ساعدة العملية )يف اإدارة �سوؤونهم املالية مثًل(. وهذه العوامل، علوة على خطر عدم المتثال للأوامر العلجية، 
ال�سعف  والحتياجات وجوانب  املخاطر  تتناول  توفري رعاية م�ستمرة  لغر�ض  املجتمعي  للعلج  ت�ستلزم و�سع منوذج 
التي تعاين منها هذه الفئة.)162( وت�سري قواعد نيل�سون مانديل اإىل احلاجة لأن ُتتَّخذ، بالتعاون مع الأجهزة املخت�سة، 
تدابري ملوا�سلة العلج النف�ساين لل�سجني ولتقدمي م�ساعدة اجتماعية نف�سانية له بعد اإطلق �سراحه عند ال�سرورة 
)القاعدة 110(. وي�سمل ذلك توفري اإدارة متعددة الخت�سا�سات للحالت لغر�ض توفري العلج النف�ساين واخلدمات 

الجتماعية )مثل ال�سكن والغذاء وامل�ساعدة يف احل�سول على ا�ستحقاقات العجز والتدريب املهني(.

وكثريًا ما يكون املجرمون امل�سابون با�سطرابات ال�سحة العقلية متاأثرين با�سطرابات م�ساحبة تتعلق بتعاطي مواد 
نة للمجرمني ذوي الإعاقات الذهنية ممن يعانون  الإدمان. فعلى �سبيل املثال، تبنيِّ تقييمات الربامج العلجية املح�سَّ
من م�سكلة تعاطي مواد الإدمان ما يلي: )اأ( اأن العلج والرعاية املتكاملني فيما يخ�ض ال�سحة العقلية وال�سطرابات 
حياة  نوعية  وحت�سني  ال�سحية  ال�سطرابات  ملعاجلة  به  املو�سى  النهج  ي�سكلن  الإدمان  مواد  تعاطي  عن  النا�سئة 
اأن النماذج ال�ساملة للعلج والرعاية  الأ�سخا�ض املتاأثرين بتلك ال�سطرابات املرتافقة يف كثري من الأحيان؛ )ب( 
توفر خيارات علجية متنوعة م�ستندة للأدلة يف �سياق الرعاية امل�ستمرة املحددة وفقًا لحتياجات ال�سخ�ض امل�ساب 
املتوخى من معاجلة  اأن  الإدمان؛ )ج(  تعاطي مواد  نا�سئ عن  العقلية و/اأو ا�سطراب  بال�سحة  با�سطراب مرتبط 
ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي مواد الإدمان، �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي تدخل �سحي اآخر، هو بلوغ اأعلى م�ستوى �سحي 
ميكن بلوغه. وي�ساف اإىل ذلك اأن ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي مواد الإدمان كثريًا ما تتبع م�سار ال�سطرابات 
الهدف  الإدمان  ملواد  امل�سروع  غري  التعاطي  عن  المتناع  ي�سكل  حني  يف  ال�سدد،  هذا  ويف  والنتكا�سية.  املزمنة 
النهائي للعلج، فاإن احلد من تعاطي مواد الإدمان وحت�سني نوعية احلياة واحلد من العواقب ال�سحية والجتماعية 
ال�سلبية لتعاطي مواد الإدمان تعترب هي الأخرى نتائج مهمة لذلك العلج. وكثريًا ما يعاين املجرمون امل�ساركون يف 
الكامل ب�سروط  التقيد  اإيجابية من م�ساكل يف  التام كنتيجة علجية  التي ل تقبل �سوى المتناع  العلجية   الربامج 

ذلك العلج.

 S. W. Hartwell and K. Orr, “The Massachusetts forensic transition program for mentally ill offenders re-entering)162(

.the community”, Psychiatric Services, vol. 50, No. 9 (1999), pp. 1220–1222
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وميكن اأن يكون للف�سل يف الندماج من جديد يف املجتمع اأو اإكمال مدة الإ�سراف املجتمعي نتيجة بالغة اخلطورة على 
املجرمني امل�سابني باإعاقات ذهنية، حيث قد توؤدي معاودتهم للإجرام اأو تخلفهم عن المتثال ل�سروط اأحكامهم اإىل 

تعطل علجهم وجتدد ظهور الأعرا�ض الإ�سكالية عليهم.

�لذهنية �لإع�ق�ت  ذوي  لل�شجن�ء  �لأ�ش��شية  �لتدخل  عن��شر 
يف  النجاح  على  الذهنية  الإعاقات  ذوي  ال�سجناء  مل�ساعدة  امل�سممة  للتدخلت  الأ�سا�سية  العنا�سر  ت�سمل 

يلي: ما  املجتمع  اإىل  جمددًا  ان�سمامهم 

منا�سب نحو  له على  الدواء  كاأولوية و�سرف  املجرم  ال�ستقرار يف مر�ض  • حتقيق 

امل�ستقل اأدائه  • تعزيز 

اأن يت�سرف املجرم بعنف  اأجل احلد من احتمال  •  تنفيذ ال�سوابط الداخلية واخلارجية على نحو م�ستمر من 
جديدة خمالفات  ويرتكب 

العدالة ونظام  العلج  على  القائمني  املوظفني  بني  ات�سال  •  اإر�ساء جهة 

اليومية املجرم  حياة  •  تنظيم 

منا�سب نحو  على  ال�سلطة  •  ا�ستخدام 

واندفاعاته املجرم  •  اإدارة عنف 

واإدارة احلالت العلج  التكامل بني  •  حتقيق 

ال�سرورة اقت�ست  حيثما  العلجية  املعي�سة  ترتيبات  •  تاأمني 

املجرم لدعم  عليه  التعويل  كونها م�سدرًا ميكن  على مدى  للتعرف  املجرم  اأ�سرة  مع  •  العمل 

اأثناء ق�سائهم مدة �سجنهم وعند الإفراج  اأو�ساع �سعبة  اأمام  اأنف�سهم  التعلم  اإعاقات  ال�سجناء ذوو  وعادًة ما يجد 
عنهم.)163( فقد يوؤدي عجزهم عن الكتابة والقراءة ب�سورة جيدة، اإىل جانب �سعف مهارات الكلم والفهم لديهم، 
اإىل �سعوبة تعاملهم بفعالية مع نظام ال�سجن واحتمال تعر�سهم لل�سخرية وال�ستغلل والعزلة. وهوؤلء املجرمون ل 
يفهمون دائمًا ما ُيتوقع منهم، ويعجزون عن امل�ساركة بفعالية يف العديد من الربامج. وعلوة على ذلك، فاإن قدرتهم 
ح اأن يعانوا من م�ستويات عالية  على الإعراب عن م�ساعرهم للآخرين اأحيانًا ما تكون حمدودة. وكنتيجة لذلك، يرجَّ

من الكتئاب والقلق.

ا فيما يخ�ض ال�سجناء ذوي الإعاقات املتعلقة بالتعلم  وي�سكل التخطيط الفعال لإعادة الدماج يف املجتمع اأمرًا مهمًّ
عند التح�سري للإفراج عنهم. ذلك اأنهم ل يتمتعون دائمًا باملهارات واملعارف اللزمة لتخاذ الرتتيبات ال�سرورية 
دون م�ساعدة. وعلى الرغم من النخفا�ض الن�سبي غالبًا مل�ستوى الدعم الذي يحتاجونه، فاإن احتياجاتهم لذلك الدعم 
طويلة الأجل؛ فهم قد يحتاجون، على �سبيل املثال، اإىل امل�ساعدة فيما يتعلق باإعداد امليزانية، وت�سديد الفواتري، واإقامة 

�سبكات الرعاية ال�سخ�سية وال�سداقة، والتقدمي للح�سول على فر�ض عمل اأو العثور على خمتلف اأنواع املعلومات.

وكثريًا ما تكون اإعاقات التعلم خفية. فعادًة ما يرتدد ال�سجناء ذوو اإعاقات التعلم يف الك�سف عن اإعاقاتهم وطلب 
اأو �سعوبات  اإعاقات  ال�سجناء الذين يعانون من  الفعالة فيما يخ�ض  امل�ساعدة. وتفرت�ض التدخلت وتدابري الدعم 
�سبل  ال�سجون  ملوظفي  تتاح  اأن  امل�ست�سوب  من  فاإن  ولذا  منا�سبة.  فح�ض  واإجراءات  اأدوات  توافر  بالتعلم  تتعلق 
النطق  علج  اإىل  الإحالة  اآليات  ذلك  يف  مبا  بالتعلم،  املتعلقة  الإعاقات  جمال  يف  املتخ�س�سة  اخلربات  اكت�ساب 

 J. Talbot, Prisoners’ Voices: Experiences of the Criminal Justice System by Prisoners with Learning Disabilities)163(

.and Difficulties (London, Prison Reform Trust, 2008)
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التعلم م�ساألة  اأو �سعوبات يف جمال  اإعاقات  يعانون من  الذين  الأ�سخا�ض  با�ستبانة  اللغوية. ومما يرتبط  واملهارات 
تدفق املعلومات و�سريتها، اأي التبادل املنا�سب للمعلومات مع تنقل ال�سجناء بني مراحل نظام العدالة اجلنائية ومن 
ال�سجن اإىل املجتمع املحلي. وعادة ما تكون الربوتوكولت املخ�س�سة لتوجيه تبادل تلك املعلومات ما بني الأجهزة 
املعنية �سديدة الفائدة. وي�ساف اإىل ذلك �سرورة اأن يحال ال�سجناء الذين يعانون من اإعاقات اأو �سعوبات يف جمال 
التعلم، عند الإفراج عنهم، اإىل دوائر خدمات متخ�س�سة واأن يح�سلوا على الدعم خلل فرتة الرعاية اللحقة. 
 ومن �ساأن و�سوح اإجراءات الإحالة اأن ي�ساعد على كفالة تلقي املجرمني امل�ساعدة املتخ�س�سة التي يحتاجونها بعد

الإفراج عنهم.

)ب( ال�سجناء ذوو الإعاقات البدنية

ل�سمان  املعقولة  والتعديلت  التي�سريية  الرتتيبات  جميع  ال�سجون  اإدارات  تهيئ  باأن  مانديل  نيل�سون  قواعد  تق�سي 
ال على اأ�سا�ض  معي�سة ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية اأو العقلية اأو غريها من الإعاقات يف ال�سجن ب�سكل كامل وفعَّ
مة وم�سيَّدة بحيث ل تعيق اأو متنع ال�سجناء  من امل�ساواة )القاعدة 5، الفقرة 2(. ومن املهم اأن تكون ال�سجون م�سمَّ
ذوي الإعاقات البدنية املوؤقتة اأو الدائمة من النتفاع باملرافق واخلدمات التي �ست�ساعد على اإعادة تاأهيلهم. وت�سع 
بع�ض البلدان مدونات للبناء ُتعنى مبعاجلة احتياجات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقات. وهناك بلدان اأخرى قد تكون �سنَّت 
ت�سريعات ملكافحة التمييز �سد الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة.)164( وُيفرت�ض اأن يكون لهذا الإطار القانوين اأثر مهم على 

ت�سميم املباين، مبا فيها مباين ال�سجون.

ويتطلب الأ�سخا�ض الذين يعتمدون على الكرا�سي املتحركة والعكازات، على �سبيل املثال، وجود ممرات مائلة وم�ساعد 
اإىل  ال�سمع قد يحتاجون  اأو  الب�سر  يعانون من �سعف  الذين  ال�سجناء  اأن  املباين، يف حني  العليا من  الطوابق  لبلوغ 
اأ�سخا�ض لتوجيههم ومرافقتهم يف التنقل من مكان اإىل اآخر. وقد يحتاج بع�ض ال�سجناء ذوي الإعاقات اإىل زنزانات 
معي�سية اأو�سع تكفي لحتواء كرا�سيهم املتحركة اأو اإىل اأ�سّرة خا�سة. وينبغي، على اأقل تقدير، اأن يكون موظفو ال�سجن 
حا�سلني على التدريب ولديهم الوعي باحتياجات ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية. واإ�سافًة اإىل ذلك، ينبغي اأن تكون 

لدى اإدارات ال�سجون �سيا�سات ولوائح تنظيمية تعالج �سوؤون هذه الفئة اخلا�سة من ال�سجناء.

وميكن ملوظفي ال�سجون اأن يلتم�سوا م�سورة وم�ساعدة املنظمات املجتمعية ذات اخلربة يف هذه ال�سوؤون ب�ساأن كيفية 
حت�سني ظروف ال�سجن لل�سجناء ذوي الإعاقات وكيفية توفري امل�ساعدة يف اإدارة اأن�سطتهم اليومية. وهذا الأمر اأ�سا�سي 
حيث اإن ال�سجناء ذوي الإعاقات البدنية قد ل يتمكنون دائمًا من امل�ساركة يف جميع برامج ال�سجن، مما قد يوؤثر على 
حت�سريهم للإفراج وكذلك على اأهليتهم لل�ستفادة من برامج الإفراج املبكر اأو امل�سروط. وعلوة على ذلك، كثريًا ما 
توؤدي الإعاقة البدنية اإىل عقبات اإ�سافية يف العثور على ال�سكن اأو العمل املنا�سبني. ويجوز ملوظفي ال�سجون، خ�سو�سًا 
ع بها واملتطوعني التابعني لتلك املنظمات وترتيبات ال�سراكة  عندما تكون املوارد حمدودة، ال�ستفادة من املعدات املتربَّ
مع املنظمات املتخ�س�سة يف العلج الطبيعي واإعادة التاأهيل البدين. وقد توؤدي هذه اخلدمات اإىل متكني ال�سجناء 

من التعاي�ض بفعالية اأكرب مع نظام ال�سجن، وكذلك مع احلياة يف املجتمع املحلي بعد الإفراج عنهم.

الإعاقة. ذوي  الأ�سخا�ض  حقوق  اتفاقية  اأي�سًا  انظر  الدويل،  التنظيمي  بالإطار  يتعلق  )164(فيما 
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ر�ت 2- �ملجرمون �مل�ش�بون ب��شطر�ب�ت ن��شئة عن تع�طي �ملخدِّ

رات يف نظام ال�سجون و�سع برامج م�ستندة  ي�ستلزم ارتفاع عدد ال�سجناء امل�سابني با�سطرابات نا�سئة عن تعاطي املخدِّ
رات واإعادة التاأهيل كبدائل لل�سجن، واأثناء احلب�ض وبعده. وتكت�سي جودة اخلدمات  اإىل الأدلة لعلج الرتهان للمخدِّ
العلجية املمنوحة وتنوعها، وكذلك ا�ستمرارية العلج عند الدخول اإىل ال�سجن )اأو دخوله من جديد( ومغادرته، 
رات. فتاأجيل  نا�سئة عن تعاطي املخدِّ اأجل فعالية برامج علج املجرمني امل�سابني با�سطرابات  اأهمية حا�سمة من 
برنامج العلج اأو انقطاعه قد يوؤثر �سلبًا يف حفز الأفراد على امل�ساركة يف العلج. كما ميكن اأن يكون لنقطاع �سبل 
رات عند الإفراج عنهم اآثار �سلبية على �سحتهم واآفاق اإدماجهم  ح�سول املجرمني على العلج من الرتهان للمخدِّ

من جديد يف املجتمع.

24 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 

24 القاعدة 
م�ستوى  نف�ض  على  ال�سجناء  يح�سل  اأن  وينبغي  لل�سجناء.  ال�سحية  الرعاية  توفري  م�سوؤولية  الدولة  1- تتوىلَّ 
الرعاية ال�سحية املتاح يف املجتمع، وينبغي اأن يكون لهم احلقُّ يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية ال�سرورية 

القانوين. و�سعهم  اأ�سا�ض  على  متييز  ودون  انًا  جمَّ

وبطريقة  العمومية  لل�سحة  العامة  بالإدارة  وثيقة  علقة  خلل  من  ال�سحية  اخلدمات  م  ُتنظَّ اأن  2- ينبغي 
والأمرا�ض  ل  وال�سُّ الب�سرية  املناعة  فيما يخ�ضُّ فريو�ض نق�ض  والرعاية، مبا يف ذلك  العلج  ا�ستمرارية  ت�سَمن 

رات. للمخدِّ الرتهان  وكذلك  الأخرى،  املُعدية 

العلج  ل يح�سل على  املتو�سط،  ففي  رات مبحدوديتها عمومًا:  للمخدِّ الرتهان  العلج من  �سبل احل�سول على  وتت�سم 
اإن العلج امل�ستند للأدلة من الرتهان  رات �سوى �ُسد�ض من يحتاجونه. بل  من ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ
توفر،  ما  اإذا  العلج،  هذا  نطاق  من  ُي�ستبعد  وقد  البلدان.  من  العديد  يف  احلد  ذلك  عن  يقل  ال�سجون  يف  رات  للمخدِّ
فاإن  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة  واحتجازهم.  عليهم  القب�ض  اإلقاء  قبل  يتلقونه  رمبا  كانوا  واإن  املحاكمة،  بانتظار  املحتجزون 
الفرتة التي تلي الإفراج عن ال�سجني مبا�سرة هي فرتة ي�ستد فيها خطر تناول جرعة مفرطة لدى الأ�سخا�ض امل�سابني 
اأو  التناول  عن  المتناع  فرتات  عقب  التحمل  قدرة  تنخف�ض  حيث  الأفيونية،  املوؤثرات  تعاطي  عن  نا�سئة  با�سطرابات 
انخفا�ض التعاطي غري امل�سروع لتلك املواد. وينبغي لربامج الإفراج من ال�سجن اأن ت�سمل ا�سرتاتيجيات فعالة للوقاية من 
رات بعد الإفراج. تعاطي اجلرعات املفرطة، اإ�سافًة اإىل كفالة ا�ستمرار العلج من ال�سطرابات النا�سئة عن تعاطي املخدِّ

رات احتياجات علجية متعددة يف طائفة  وكثريًا ما تكون لدى املجرمني امل�سابني با�سطرابات نا�سئة عن تعاطي املخدِّ
اأتيحت  اإذا  بفعالية  ال�سطرابات  هذه  علج  وميكن  والقت�سادية.  والجتماعية  وال�سحية  ال�سخ�سية  املجالت  من 
لهوؤلء الأ�سخا�ض �سبل احل�سول على خدمات العلج واإعادة التاأهيل املنا�سبة لحتياجاتهم وبقدر كاف من اجلودة 
العلج  للجميع. وهناك جمموعة من تدخلت  اأنه ما من نهج علجي واحد فعال  العلم  والكثافة وال�ستمرارية، مع 
النف�سي الجتماعي وال�سيدلين امل�ستندة اإىل الأدلة التي ميكن تنفيذها يف خمتلف البيئات. وينبغي اأن تتاح للمجرمني 
رات �سبل الو�سول اأو الإحالة اإىل العلج الذي يفي باحتياجاتهم على  امل�سابني با�سطرابات نا�سئة عن تعاطي املخدِّ
رات  اأف�سل وجه، مبا يف ذلك �سبل الو�سول اإىل خدمات احلد من العواقب ال�سحية والجتماعية ال�سلبية لتعاطي املخدِّ
غري امل�سروع، والذي يراعي الحتياجات اخلا�سة املتعلقة بنوع اجلن�ض والعمر وال�سحة وال�سلوك املنطوي على خماطر. 

وبغية تعزيز دعم التعافـي، ينبغي توفري طائفة وا�سعة من التدخلت الجتماعية يف املجتمع املحلي.

اإىل  اإ�سافًة  والق�سائية،  ال�سحية  ال�سلطات  بني  �سراكة  اإقامة  على  الفعال  العلجي  التخطيط  ينطوي  اأن  وينبغي 
خمتلف الأجهزة احلكومية وغري احلكومية ومقدمي اخلدمات وامل�ستفيدين منها واملجتمع املحلي. وميكن خلدمات 
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العلج واإعادة التاأهيل اأن ت�سطلع بدور اأ�سا�سي يف احلد من الو�سم الجتماعي والتمييز اللذين يتعر�ض لهما متعاطو 
رات، وكذلك يف دعم اإعادة اإدماجهم يف املجتمع باعتبارهم اأع�ساء اأ�سحاء ومنتجني يف املجتمع املحلي.)165( املخدِّ

عن  نا�سئة  با�سطرابات  امل�سابني  املجرمني  يخ�ض  فيما  ال�سجن  بدائل  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  على    للطلع 
 Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice رات، انظر تعاطي املخدِّ

اإ�سدار م�سرتك بني املكتب ومنظمة ال�سحة العاملية  ،System: Alternatives to Conviction or Punishment  (2018)

رات  املخدِّ تعاطي  عن  نا�سئة  با�سطرابات  امل�سابني  تاأهيل  اإعادة  ب�ساأن  التفا�سيل  من  املزيد  على    للطلع 
 ،Drug Dependence Treatment: Sustained Recovery Management (2008) انظر  جديد،  من  املجتمع  يف  واإدماجهم 

Sustainable livelihoods: a broader vision" (2011)"، ورقة مناق�سة �سادرة عن املكتب �سادر عن املكتب 
للأدلة، مبا يف  امل�ستند  رات  املخدِّ تعاطي  النا�سئة عن  ال�سطرابات  ب�ساأن علج  التفا�سيل    للطلع على مزيد من 
 "International standards for the treatment of drug use disorders: draft for field testing" (2016) ال�سجون  ذلك داخل 
ومنظمة  املكتب  بني  م�سرتك  اإ�سدار   ،Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison (2008)

العاملية ال�سحة 

3- �ملجرمون �مل�ش�بون بفريو�ص نق�ص �ملن�عة �لب�شرية
اأنحاء العامل.)166( وكثريًا ما يكون معدل  ي�سكل فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية والأيدز حتديًا يف ال�سجون يف جميع 
اأعلى بكثري من معدل تف�سيه يف املجتمع، ومتثل ال�سجون بيئة  تف�سي فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية داخل ال�سجون 
عالية املخاطر من حيث انت�سار هذا الفريو�ض. وتكون جميع �سبل انتقال الفريو�ض يف املجتمع )النتقال بوا�سطة الدم، 
اأي�سًا حيث ينتقل الفريو�ض من خلل ت�سارك  اإىل الطفل( واردة يف ال�سجون  والنتقال اجلن�سي، وانتقاله من الأم 
رات باحلقن يف ا�ستخدام اأدوات احلقن امللوثة؛ اأو املمار�سات اجلن�سية غري املاأمونة، التوافقية منها اأو  متعاطي املخدِّ

الق�سرية، مبا يف ذلك الغت�ساب؛ اأو ممار�سات ثقب اجللد والو�سم غري املاأمونة.

24 �لق�عدة  م�نديال:  نيل�شون  قو�عد 
24 القاعدة 

م�ستوى  نف�ض  على  ال�سجناء  يح�سل  اأن  وينبغي  لل�سجناء.  ال�سحية  الرعاية  توفري  م�سوؤولية  الدولة  1- تتوىلَّ 
الرعاية ال�سحية املتاح يف املجتمع، وينبغي اأن يكون لهم احلقُّ يف احل�سول على اخلدمات ال�سحية ال�سرورية 

القانوين. و�سعهم  اأ�سا�ض  على  متييز  ودون  انًا  جمَّ
وبطريقة  العمومية  لل�سحة  العامة  بالإدارة  وثيقة  علقة  خلل  من  ال�سحية  اخلدمات  م  ُتنظَّ اأن  2- ينبغي 
والأمرا�ض  ل  وال�سُّ الب�سرية  املناعة  فيما يخ�ضُّ فريو�ض نق�ض  والرعاية، مبا يف ذلك  العلج  ا�ستمرارية  ت�سَمن 

رات. للمخدِّ الرتهان  وكذلك  الأخرى،  املُعدية 

وتعزى م�سوؤولية ارتفاع معدلت العتلل والوفيات املت�سلة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية وال�سل اإىل ارتفاع م�ستوى 
النظافة  وتردي  الكتظاظ،  على  علوة  الرئي�سية،  ال�سكانية  للفئات  املفرط  والتمثيل  ال�سجون  نزلء  ا�ست�سعاف 
ال�سحية و�سوء التغذية، والعنف، ونق�ض �سبل احل�سول على اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية وارتفاع معدلت انت�سار 
اإ�سابتهن بعدوى فريو�ض نق�ض  اأقلية يف ال�سجون، فاإن خماطر  لن  اأن الن�ساء ي�سكِّ خمتلف الأمرا�ض املعدية. ورغم 
والقت�سادية  الجتماعية  امل�ستويات  لنخفا�ض  بالنظر  العدوى  بتلك  الرجال  اإ�سابة  خماطر  تفوق  الب�سرية  املناعة 

لهوؤلء ال�سجينات عمومًا، وبالنظر اأي�سًا لأ�سباب �سجنهن التي تختلف عن اأ�سباب �سجن الرجال.
ولذلك ينبغي اأن يتلقى جميع ال�سجناء تثقيفًا �سحيًّا ذا �سلة عند دخولهم ال�سجن، وخلل فرتة احتجازهم، وبعد 
الإفراج عنهم. وينبغي اأن تتاح �سبل اخل�سوع لختبار فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية على اأ�سا�ض طوعي، واأن تكون 

على  العامة  ال�سحة  نهج  تطبيق  ب�ساأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اإر�سادات  من  مزيد  على  )165(للطلع 

 ،“From coercion to cohesion: treating drug dependence through health care, not punishment” م�سائل الرتهان للمخدرات، انظر
www.unodc.org/docs/ الرابط  يف  متاحة   .2009 الأول/اأكتوبر  ت�سرين   30-28 فيينا،  علمية،  عمل  حلقة  اإىل  م�ستندة  مناق�سة  ورقة 

.  treatment/Coercion_Ebook.pdf

 UNODC, HIV and AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policymakers, Programme Managers, Prison 166(انظر(

.Officers and Health care Providers in Prison Settings (2008)
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اأق�سام  جلميع  وينبغي  العلج.  على  احل�سول  ب�سبل  ربطها  مع  للختبار،  ولحقة  �سابقة  �سرية  مب�سورة  م�سحوبة 
اأن تكفل ا�ستمرارية اخلدمات ذات ال�سلة بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية املقدمة  اخلدمات ال�سحية يف ال�سجون 

لل�سجناء اأثناء اإجراءات اإيداعهم ال�سجن، وذلك عند نقلهم اإىل �سجون اأخرى وعند الإفراج عنهم.

وقد اأو�ست منظمة ال�سحة العاملية، منذ عام 1993، يف مبادئها التوجيهية ب�ساأن العدوى بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية 
اأو  الإجازة  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  وقبل  احتجازهم  فرتة  "طوال  لل�سجناء  الذكري  الواقي  بتوفري  ال�سجون،  يف  والأيدز 
الإفراج". ومن العوامل التي حتد اأي�سًا من خطر انتقال عدوى فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية والتهاب الكبد الوبائي يف 
اأو�ساط ال�سجناء توافر �سبل احل�سول على معدات الو�سم املاأمونة، وكذلك برامج العلج الإبدايل بامليثادون، واحل�سول، 
رات. وبغية  عند القت�ساء، على اأدوات احلقن املاأمونة يف حالة ال�سجناء امل�سابني با�سطرابات نا�سئة عن تعاطي املخدِّ
منع انت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية و�سائر الأمرا�ض املعدية، ينبغي لل�سلطات الوطنية اأن تعالج م�ساكل اكتظاظ 
ال�سجون و�سوء الظروف املعي�سية وال�سحية فيها، ولكليهما تاأثري يف معدل انت�سار العدوى بفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية. 
واأخريًا، من املهم اإذكاء الوعي يف اأو�ساط موظفي ال�سجون وال�سجناء على حد �سواء ب�ساأن فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية 
باأ�سلوب يتفادى اإ�سدار الأحكام، وذلك بو�سائل منها تقدمي معلومات ي�سهل فهمها والو�سول اإليها لتوعية ال�سجناء مبدى 

حدة مر�سهم والأ�ساليب التي ميكنهم بها منع انت�سار فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية. 

العامة، مبا يف ذلك الربامج املت�سلة  ال�سجون منف�سلة عن برامج ال�سحة  وكثريًا ما تكون اخلدمات ال�سحية يف 
ال�سجون �سمن م�سوؤولية وزارة  التي ل تندرج فيها ال�سحة يف  البلدان  وال�سل. ويف  الب�سرية  املناعة  بفريو�ض نق�ض 
ذ الربامج اخلا�سة بال�سجون يف تعاون وثيق مع برامج ال�سحة العامة ووفقًا ملبادئها التوجيهية.  ال�سحة، ينبغي اأن تنفَّ
ويف حني اأن �سبل احل�سول على اخلدمات املجتمعية كثريًا ما تكون حمدودة، فاإن هذه اخلدمات ميكن اأن توؤدي دورًا 
ا يف توفري الختبارات وامل�سورة وكذلك التدخلت امل�ستندة للأقران من اأجل توفري الدعم ل�ستمرار احل�سول  مهمًّ
رات الإبدايل  على العلج والرعاية خارج مكان الحتجاز. وي�سكل ا�ستمرار العلج، مبا يف ذلك علج الرتهان للمخدِّ
باملوؤثرات الأفيونية وعلج الإ�سابة بال�سل وفريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية، وكذلك منع انتقال العدوى من الأم اإىل 
الطفل، اأمرًا حا�سم الأهمية حلماية �سحة املري�ض واحلد من خطر اكت�ساب املقاومة. وبالنظر اإىل اأن نظم املراقبة 
ال�سحية كثريًا ما تكون �سيئة يف ال�سجون و�سائر البيئات املغلقة وغري مربوطة بنظم املراقبة ال�سحية الوطنية اأو غري 
متما�سية معها، فمن املهم اأي�سًا بناء قدرات املهنيني العاملني يف الرعاية ال�سحية على ر�سد ال�سحة داخل ال�سجون 

ا�ستنادًا اإىل نظم مراقبة ال�سحة العامة. 

وكما ورد ذكره اآنفًا، قد يوؤدي الكتظاظ وعدم كفاية التهوية والإ�ساءة الطبيعية اإىل عرقلة تنفيذ جهود الوقاية، مبا 
فيها تلك املرتبطة مبر�ض ال�سل. ول�سوء التغذية اأي�سًا دور مهم. ففي البلدان ذات املوارد املحدودة، ميكن اأن تكون 
معدلت �سوء التغذية يف ال�سجون مرتفعة، ول �سيما يف اأو�ساط ال�سجناء الذين ل يتلقون الدعم من اأقاربهم. وتوجد 
الب�سرية،  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  امل�سابني  لفائدة  البيئات، وخ�سو�سًا  التكميلية يف هذه  للتغذية  برامج  اإىل  حاجة 

والأفراد الذين يتلقون العلج امل�ساد للفريو�سات القهقرية، واحلوامل و/اأو املر�سعات ومر�سى ال�سل.

تو لي�شو
للحد  الإ�سلحية  املوؤ�س�سات  يف  الذكري  الواقي  توزيع  برامج  يخ�ض  فيما  العامة  لل�سحة  نهجًا  لي�سوتو  تعتمد 
وبذلك  الب�سرية.  املناعة  نق�ض  بفريو�ض  العدوى  ذلك  يف  مبا  جن�سيًّا،  املنقولة  بالأمرا�ض  العدوى  انت�سار  من 
ر  اأ�سبحت لي�سوتو الآن اأحد بلدْين يف اجلنوب الأفريقي ينفذان برامج توزيع الواقي الذكري يف ال�سجون. ويوفَّ

الكائنة يف عدة مواقع. الذكري  الواقي  توزيع  اآلت  بوا�سطة  واملزلقات  الذكري  الواقي  ال�سجون  لن زلء 
املناعة  نق�ض  فريو�ض  من  الوقاية  ب�ساأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  للمكتب  التابع  الإقليمي  اخلرباء  فريق  اجتماع  امل�سدر: 
(www.unodc.org/southernafrica/ الب�سرية وبرامج توزيع الواقي الذكري يف ال�سجون، ما�سريو، 23-25 حزيران/يونيه 2015 
en/stories/lesotho-hosts-unodc-regional-expert-group-meeting-on-hiv-prevention-and-condom-programming-in-

.prisons.html)
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مولدوف� جمهورية 
نق�ض  فريو�ض  من  الوقاية  ب�ساأن  �ساملة  ا�سرتاتيجية  مولدوفا  جمهورية  يف  الإ�سلحية  املوؤ�س�سات  اإدارة  اأر�ست 
على  ال�سجناء  ح�سول  كفالة  خلل  من  ال�سجون  يف  والرعاية  العلج  خدمات  وتوفري  والأيدز  الب�سرية  املناعة 
اأو�سى  التي  التدخلت  مولدوفا حاليًّا  ال�سجون يف  نظام  وينفذ  املحلي.  املجتمع  املتوفرة يف  تلك  تعادل  خدمات 
لل�سجناء، مبا يف ذلك الختبار الطوعي لفريو�ض نق�ض املناعة  ال�ساملة  اإطار جمموعة اخلدمات  بها املكتب يف 
واملحاقن،  الإبر  توفري  وبرامج  الذكري،  الواقي  وتوفري  القهقرية،  للفريو�سات  امل�ساد  والعلج  الب�سرية، 

منها. والوقاية  رات  املخدِّ املفرطة من  واإدارة اجلرعات  الأفيونية،  باملوؤثرات  الإبدايل  والعلج 

 .UNAIDS, “Republic of Moldova progress report on HIV/AIDS” (January–December 2015) :امل�سدر 
.http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/republicofmoldova متاح يف 

واأخريًا، جتدر الإ�سارة اإىل اأن برامج التدخلت ل�سالح ال�سجناء امل�سابني بال�سل اأو التهاب الكبد الوبائي اأو فريو�ض 
نق�ض املناعة الب�سرية ل ت�ساعد على �سمان �سحة املجرمني وتي�سري اإدماجهم يف املجتمع من جديد فح�سب، اإذ اإنها 

متنع اأي�سًا ا�ستمرار انت�سار العدوى يف املجتمع املحلي )"ال�سحة يف ال�سجن هي ال�سحة العامة"(.

الأمم  وبرنامج  العاملية  ال�سحة  ومنظمة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  الدولية  العمل  ومنظمة  املكتب  اأعد  وقد 
ا للوقاية من الفريو�ض ومعاجلته يف  املتحدة امل�سرتك ب�ساأن الأيدز وفريو�سه جمموعة �ساملة من 15 تدخًل �سروريًّ
البيئات املغلقة وقايًة فعالة. ورغم فائدة كل تدخل من هذه التدخلت على حدة يف معاجلة فريو�ض نق�ض املناعة 

ذ كمجموعة كاملة.)167( الب�سرية يف ال�سجون، فاإن اأثر التدخلت يبلغ اأق�سى مداه عندما تنفَّ

4- �ملجرمون من �لرع�ي� �لأج�نب

ارتفع  الذي ُيحتجزون فيه. وقد  البلد  الذين ل يحملون جوازات �سفر  الرعايا الأجانب هم املجرمون  ال�سجناء من 
التي يكرث فيها  البلدان  اأكرب يف  ارتفاعًا كبريًا يف بلدان عديدة. وغالبًا ما يكون عددهم  عدد املحتَجزين الأجانب 
العمال العابرون اأو املهاجرون. ويواجه ال�سجناء من الرعايا الأجانب �سعوبات يف البقاء على ات�سال م�ستمر باأ�سرهم 
اآثار  من  احلد  يف  حيويًّا  عامًل  ت�سكل  التي  الدعم  واأ�سكال  الت�سالت  اإىل  عادًة  ويفتقرون  املحلية،   وجمتمعاتهم 

احلب�ض ال�سارة.

62 و�لق�عدة  1؛  �لفقرة   ،55 �لق�عدة  نيل�شون م�نديال:  قو�عد 
55 القاعدة 

التنظيمية  واللوائح  ال�سجن  قانون  ب�ساأن  املعلومات  [اأي   54 القاعدة  يف  اإليها  امل�سار  املعلومات  1- ُتتاح 
ال�سجني  لتمكني  اللزمة  الأخرى  امل�سائل  جميع  جانب  اإىل  وواجباتهم،  ال�سجناء  وحقوق  ال�سجن،  يف  ال�سارية 
كان  واإذا  ال�سجن.  نزلء  لحتياجات  وفقًا  ا�ستعماًل  اللغات  باأ�سيِع  ال�سجن]  يف  احلياة  مع  نف�سه  تكييف  من 

�سفويًّا. املعلومات  برتجمة  م�ساعدته  فينبغي  اللغات،  هذه  من  اأيًّا  يفهم  ل  ال�سجني 

...

 “HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed settings: a )167(للطلع على املزيد من التفا�سيل، انظر 

.comprehensive package of interventions”, UNODC/International Labour Organization/UNDP/UNAIDS Policy Brief (2013)
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)تابع(

62 القاعدة 
الدبلوما�سيني  باملمثِّلني  للت�سال  الت�سهيلت  من  معقوًل  قدرًا  الأجانب  الرعايا  من  ال�سجناء  1- مُينح 

اإليها. ينتمون  التي  للدولة  والقن�سليني 

لون دبلوما�سيون اأو قن�سليون يف البلد، واللجئون  2- مُينح ال�سجناء الذين هم من رعايا دول لي�ض لها ممثِّ
باأيَّة  اأو  م�ساحلهم  برعاية  املكلَّفة  للدولة  الدبلوما�سي  باملمثِّل  للت�سال  مماثلة  ت�سهيلت  اجلن�سية،  وعدميو 

الأ�سخا�ض. هوؤلء  مثل  حماية  مهمتها  تكون  دولية  اأو  وطنية  �سلطة 

فهمهم  اأمام  كبريًا  عائقًا  ي�سكل  قد  الذي  اللغة،  حاجز  اأبرزها  ال�سلبيات،  من  العديد  الأجانب  املجرمون  ويواجه 
للقانون والإجراءات القانونية وحقوقهم وواجباتهم. فعلى �سبيل املثال، ينبغي اأن يتاح لل�سجناء الأجانب قدرًا معقوًل 
من الت�سهيلت للت�سال باملمثلني الدبلوما�سيني والقن�سليني للدولة التي ينتمون اإليها. بيد اأن العديد من ال�سجناء 
الأجانب يجهلون هذا احلق، وقد ل تكون اخلدمات القن�سلية متاحة دائمًا اأو قد ل يتي�سر تقدميها جلميع ال�سجناء 
الأجانب. واإ�سافًة اإىل ذلك، قد يوؤدي عدم كفاية الوعي بالقواعد واللوائح ال�سارية يف ال�سجن اإىل اإخلل غري مق�سود 
بتلك القواعد واللوائح، مما يف�سي اإىل فر�ض عقوبات تاأديبية. كما تقل فر�ض ا�ستفادة ال�سجناء الأجانب من برامج 
التعليم والتدريب املهني وغريها، لأنهم على الأرجح اأقل قدرة على القراءة والكتابة بلغة البلد الذي هم �سجناء فيه. 
واإ�سافًة اإىل ذلك، فاإن الكثري من ال�سجناء الأجانب ل يكون و�سعهم �سليمًا كمهاجرين ول يكونون حائزين للت�سريح 
القانوين بالبقاء يف البلد، وكثريًا ما يخ�سعون لفرتات احتجاز طويلة بانتظار �سدور قرار ب�ساأن ترحيلهم اإىل بلدانهم 
الأ�سلية. وقد يعاين ال�سجناء الأجانب اأي�سًا من التمييز على اأ�سا�ض ثقافتهم اأو دينهم. كما يواجهون قدرًا كبريًا من 

العزلة نظرًا لنقطاعهم يف الغالب عن اأ�سرهم وجمتمعاتهم املحلية.

وكثريًا ما يكون ال�سجناء الأجانب غري م�ستعدين للإفراج عنهم، وقد ل يكونون موؤهلني للح�سول على خدمات ال�سحة 
والرعاية وغريها من اخلدمات املجتمعية. واإ�سافة اإىل ذلك، كثريًا ما ل يتمكنون من التاأهل لل�ستفادة من برامج 
انق�ساء مدة  واإذا تقرر ترحيلهم بعد  اإليه يف املجتمع املحلي.  اإىل مكان يعودون  املبكر، وعادًة ما يفتقرون  الإفراج 
حكمهم، فاإنهم عادًة ما ل يتلقون م�ساعدة ُتذكر يف التح�سري لعودتهم اإىل بلدانهم. وعندما تكون امل�ساعدة متاحة، 
اأحيانًا ما تكون هناك فرتات تاأخري طويلة يف اإنهاء معاملت ترحيلهم، ويعاين املجرمون كثريًا بانتظار مغادرتهم اإىل 
ا من البلدان التي توجد فيها دور تاأهيل لفائدة من هم بانتظار ترحيلهم. وعند  بلدانهم الأ�سلية. وهناك عدد قليل جدًّ
عودتهم اإىل بلدانهم، فاإن خدمات م�ساعدتهم على الندماج جمددًا يف املجتمع بعد غياب طويل، اإذا ما توفرت، تكون 
حمدودة عادة. وميكن تخفيف وطاأة الكثري من امل�ساكل التي تواجه ال�سجناء الأجانب اأثناء نقلهم عن طريق حت�سني 
الت�سالت والتعاون بني ال�سلطات امل�سوؤولة عن ال�سجون يف بلد ال�سجن ويف البلد الأ�سلي، واإن كان ذلك التعاون لي�ض 

كافيًا يف كثري من الأحيان.

وكثريًا ما يكون الرتحيل املبكر لل�سجناء الأجانب )�سواء من خلل برامج نقل ال�سجناء اأو برامج الإفراج امل�سروط 
ا يف ت�سهيل اإعادة اإدماجهم يف املجتمع بعد الإفراج عنهم. وميكن لنقل هوؤلء الأ�سخا�ض  اأو اآليات اأخرى( عامل مهمًّ
اإىل بلدانهم الأ�سلية لق�ساء مدة عقوبتهم اأن ي�سهم يف التعامل معهم باإن�ساف وفعالية. وتكاد جميع ال�سكوك التي 
تنظم عمليات النقل الدويل لل�سجناء حتدد اإعادة التاأهيل يف املجتمع باعتبارها اأحد م�سوغات دعم تلك العمليات. 
وي�سكل نقل ال�سجناء الأجانب املحكوم عليهم لق�ساء مدة عقوبتهم يف بلدانهم الأ�سلية اأ�سلوبًا بديًل لتنفيذ احلكم. 
وبافرتا�ض بقاء الأمور على ما هي عليه، يح�سل الأ�سخا�ض املحكوم عليهم الذين يق�سون مدة عقوبتهم يف بلدانهم 
الأ�سلية على فر�سة اأف�سل لإعادة تاأهيلهم واإدماجهم يف املجتمع. وهذا �سبب وجيه لنقل الأ�سخا�ض املحكوم عليهم 
اإىل اإحدى الدول التي لديهم فيها روابط اجتماعية من اأجل ق�ساء فرتة عقوبتهم. وقد يوؤدي �َسْجن ال�سخ�ض يف بلد 
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اأجنبي، بعيدًا عن اأ�سرته واأ�سدقائه، اإىل نتائج عك�سية؛ فاأ�سرة ال�سجني توفر له ال�سند والدعم االجتماعيني اللذين 
يزيدان من احتمال النجاح يف اإعادة توطينه واإدماجه. 

وبقدر ما يتعلق االأمر بال�سجينات، فاإن قواعد بانكوك )القاعدة 53، الفقرة 1( تو�سي مبا يلي: "عند وجود اتفاقات 
ثنائية اأو اتفاقات متعددة االأطراف ذات �سلة باملو�سوع، ُينظر يف نقل ال�سجينات االأجنبيات غري املقيمات يف الدولة 
التي �ُسِجنَّ فيها اإىل اأوطانهن، وبخا�سة اإذا كان لهن يف اأوطانهن اأطفال، يف اأقرب وقت ممكن خالل فرتة �سجنهن، 

بعد تقدمي املراأة املعنية طلبًا بنقلها اأو موافقتها على ذلك عن علم وبينة".)168(

 Handbook on the International Transfer انظر  االأجانب،  ال�سجناء  ترحيل  ب�ساأن  املعلومات  من  املزيد  على    لالطالع 
of Sentenced Persons (2012)، ال�سادر عن املكتب املعني باملخدرات واجلرمية 

الأوروبي الحتاد 
املفتوح  التعليم  تكنولوجيا  با�ستخدام  االأوروبية  ال�سجون  يف  اللغوية  احلواجز  "اإزالة  م�سروع  يركز 
م�سوؤويل  بني  االت�سال  م�ساكل  حل  على  االأوروبية،  املفو�سية  متوله  م�سروع  وهو  ُبعد"،  وعن 
اإ�سافية  لغة  ال�سجون  م�سوؤويل  تعلم  على  نتائجه  تقت�سر  وال  االأجانب.  وال�سجناء  االأوروبية  ال�سجون 
االأجانب،  ال�سجناء  مع  التوا�سل  ن  حت�سُّ اأي�سًا  ت�سمل  اإذ  اإجنازاتهم،  مقابل  اعتماد  على   وح�سولهم 

رفاههم. اإيجابي على  اأثر  اإىل  يف�سي  مما 

ال�سجناء  اأجل متكني  (FORINER) من  "فوريرن"  م�سروع   2016 اأي�سًا يف عام  ا�سُتهل  امل�سروع،  اإىل هذا  واإ�سافًة 
من  االأوروبي  االحتاد  داخل  �سجون  يف  واملوجودين  االأوروبي  االحتاد  يف  االأع�ساء  الدول  مواطني  من  االأجانب 
ال�سجن.  يف  وجودهم  اأثناء  االأ�سلية  بلدانهم  يف  موؤ�س�سات  بوا�سطة  والتعلم  التعليم  فر�ص  على  احل�سول 
ويج�سد امل�سروع اأحكامًا واردة يف القواعد االأوروبية لل�سجون تن�ص على حق ال�سجناء يف احل�سول على التعليم 
ُبعد  عن  التعليم  يف  �سليعة  جامعات  العديدين  امل�سروع  �سركاء  بني  ومن  جن�سيتهم.  عن  النظر  بغ�ص  والتدريب 
واأخ�سائيو  ال�سجون،  اأخ�سائيي  ومنظمات  املراقبة،  حتت  االإفراج  ورابطات  االإلكرتوين،  التعلم  بيئات  وتطوير 
اإىل  املحلية  جمتمعاتهم  يف  ال�سجناء  اإدماج  اإعادة  تتي�سر  اأن  ح  ويرجَّ ال�سجناء.  دعم  ومنظمات  الكبار،  تعليم 

االأ�سلية. بلدانهم  يف  موؤ�س�سات  توفره  الذي  التعليم  على  احل�سول  فر�ص  لل�سجناء  اأتيحت  اإذا  كبري  حد 

 European Prison Education Association (www.epea.org/); Education, Audiovisual and Culture Executive امل�سدر: 
 Agency, “Eliminating language barriers in European prisons through open and distance education technology:

.FORINER project (http://www.foriner.com/)؛ وhttp://eacea.ec.europa.eu/ متاح يف .progress report 2007”

2( تن�ص  53، الفقرة  اأطفالهن، فاإن قواعد بانكوك )القاعدة  )168(فيما يتعلق بال�سجينات االأجنبيات غري املقيمات ممن ي�سحبهن 

"ينظر يف اإعادة الطفل  على اأنه، عندما يتعني اأن يخرج من ال�سجن طفل يعي�ص مع �سجينة اأجنبية غري مقيمة يف الدولة التي �سجنت فيها، 
اأمه". مع  وبالت�ساور  الطفل  مل�سلحة  مراعاة  وطنه،  اإىل 
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5- املجرمون من الأقليات الإثنية اأو العرقية اأو ال�صعوب الأ�صلية

ميك��ن للحب���ص اأن يفاق��م اإق�س��اء وعزل��ة االأف��راد املنتم��ني اإىل االأقلي��ات مم��ن يواجه��ون بالفع��ل متيي��زًا عل��ى اأ�سا���ص 
خلفيته��م العرقي��ة اأو االإثني��ة. وكث��ريًا م��ا يك��ون هن��اك وج��ود مفرط لالأف��راد املنتم��ني اإىل االأقليات االإثني��ة اأو العرقية يف 
نظ��ام ال�س��جون نتيج��ة للت�س��ريعات وا�س��رتاتيجيات اإنف��اذ القان��ون الت��ي له��ا تاأث��ري بال��غ عل��ى تل��ك الفئ��ات. وحيثم��ا كانت 

احلال��ة كذل��ك، ُيتوق��ع اأن يواج��ه ه��وؤالء ال�س��جناء مزي��دًا م��ن التميي��ز يف وق��ت االإف��راج عنه��م.
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ح اأن تكون ملنت�سبي الأقليات احتياجات عديدة بالنظر اإىل تهمي�سهم القت�سادي والجتماعي والآثار الناجمة  ويرجَّ
عن التمييز �سدهم. وكثريًا ما تكون م�ساركتهم يف برامج ال�سجون حمدودة ب�سبب احلواجز اللغوية وقلة اأهمية تلك 
الفراج عنهم  عند  امل�ساعدة  من  اأكرب  قدر  اإىل  عادًة  هوؤلء  يحتاج  نف�سه،  الوقت  ويف  لثقافاتهم.  بالن�سبة  الربامج 
بعد  ما  فرتة  يف  املقدم  ُوجد،  اإن  النمطي،  الدعم  يراعي  وقلما  البائ�ض.  والجتماعي  القت�سادي  لو�سعهم  بالنظر 
الإثنية والعرقية وال�سعوب الأ�سلية.)169( وي�سكل  الثقافية والظروف اخلا�سة ملنت�سبي الأقليات  الإفراج الحتياجات 
التمييز الإثني اأو العرقي عقبة خطرية اأمام اإعادة اإدماج ال�سجناء يف املجتمع، وقد يوؤدي اإىل حلقة مفرغة من جتدد 

احلب�ض الذي يف�سي اإىل ا�ستدامة تهمي�سهم.

وت�سكل معاجلة م�ساألة التمييز العن�سري م�سوؤولية جماعية، بيد اأن ثمة مبادرات ميكن اتخاذها يف اإطار نظام ال�سجون 
لغر�ض احلد من التمييز العن�سري وم�ساعدة الأفراد يف التغلب على خماوفهم و�سعورهم بالغرتاب. ومن ال�سبل التي 
ميكن بها لنظم ال�سجون معاجلة التمييز العن�سري توظيف اأ�سخا�ض من خلفيات متنوعة. وينبغي اأن يتلقى موظفو 
اأن  ال�سجون ذوو اخللفيات الإثنية املختلفة تدريبًا على مراعاة الفروق الثقافية وفهمها. ويجب على هوؤلء املهنيني 
يدركوا اأن تباين ال�ستجابات الثقافية للمجرمني ولل�سلوك الإجرامي ميكن اأن يوؤثر على عملية اإعادة اإدماج املجرمني 
ورغبتهم يف ال�ستفادة من اخلدمات وقدرتهم على ذلك. وينبغي ملديري ال�سجون اأن ي�ستعر�سوا اأي جوانب من عدم 
امل�ساواة اأو احلواجز التي تتعر�ض لها الأقليات يف احل�سول على اخلدمات املتوفرة يف ال�سجون. واأخريًا، ميكن اأي�سًا 
للم�ست�سارين يف ال�سجون ولغريهم من املتطوعني من املجتمع املحلي ال�سطلع بدور مهم يف م�ساعدة ال�سجناء على 

تطوير قدرتهم على ال�سمود واكت�ساب الثقة بالنف�ض والقدرة على الت�سدي للتمييز.

�شرت�لي� �أ
الأ�سليني ال�سكان  برامج 

ذ برعاية رابطة منطقة فكتوريا لرعاية املجرمني واإعادة  اأ�سر ال�سكان الأ�سليني، الذي ينفَّ يقر برنامج زيارات 
وجمتمعاتهم.  باأ�سرهم  علقاتهم  على  الأ�سليني  ال�سكان  من  ال�سجناء  حمافظة  باأهمية  جمتمعيا،  انخراطهم 
الزيارات  تي�سري  لغر�ض  ال�سجناء  هوؤلء  لأ�سر  والإقامة  ال�سفر  م�ساعدة  الربنامج  هذا  يوفر  اأكرث،  وبتحديد 
لكبار  برامج  الحتجاز  مراكز  تن�سق  كوين زلند،  ولية  ويف  الأ�سر.  تلك  اأفراد  من  املحتجزين  لأحد  الأ�سرية 
املراكز  من  عدد  ويعمل  الأ�سلية.  ال�سعوب  مع  للعمل  الروحيني  واملعاجلني  العتبار  اأ�سحاب  والأ�سخا�ض  ال�سن 
على نحو وثيق مع منظمات ال�سكان الأ�سليني، مبا يف ذلك جمموعات العدالة املجتمعية، من اأجل توفري الدعم 
التي  الزيارات  خلل  من  الأ�سلية  املجتمعات  مع  روابط  ُتر�سى  كما  الأ�سليني.  ال�سكان  من  لل�سجناء  وامل�ساعدة 
املجتمعات  يف  العاملة  املجتمعية  العدالة  ملجموعات  الإ�سلحية  املراكز  من  عدد  من  املوظفني  كبار  يجريها 

يورك. وكيب  كاربنتاريا  خليج  جنوب  منطقتي  يف  املحلية 
M. Willis and J.-P. Moore, Reintegration of Indigenous Prisoners, Research and Public Policy Series  امل�سدر: 

 .No. 90 (Canberra, Australian Institute of Criminology, 2008)

وبغية �سمان جدوى خدمات دعم اإعادة الإدماج الجتماعي لأفراد الأقليات الظاهرة وح�سولهم على تلك اخلدمات، 
توفر املبادئ العامة الثلثة التالية بع�ض التوجيهات:

)اأ( ينبغي للخدمات اأن تعالج جوانب عدم امل�ساواة العن�سرية القائمة يف ممار�سات العدالة اجلنائية التي 
مت�ض توفري اخلدمات لأفراد الأقليات الظاهرة وتوؤثر �سلبًا على اآفاق اإعادة اإدماجهم؛

قد  واأنهن  متباينة  احتياجات  خمتلفة  وثقافية  دينية  خلفيات  لهن  اللواتي  لل�سجينات  اأنَّ  بانكوك  قواعد  توؤكد  املثال،  �سبيل  )169(على 

فاإن  ولذا  الثقافية؛  والأبعاد  اجلن�ض  نوع  تراعي  التي  واخلدمات  الربامج  من  ال�ستفادة  اأردن  ما  اإذا  التمييز  من  متعددة  اأ�سكاًل  يواجهن 
مبا  املعنية،  واجلماعات  اأنف�سهن  ال�سجينات  مع  بالت�ساور  الحتياجات،  هذه  لتلبية  �ساملة  وخدمات  برامج  م  تقدِّ اأن  ال�سجن  �سلطات  على 

54 و55(. الإفراج عنهن وبعده )القاعدتان  املنا�سبة قبل  يف ذلك اخلدمات 
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)ب(   ينبغي للخدمات اأن تقر وتعالج تاأثري ت�سورات التمييز والت�سنيف النمطي داخل نظام العدالة اجلنائية 
واملجتمع ككل، مبا يف ذلك التاأثري على ا�ستعداد املجرمني وحوافزهم للتعامل مع اخلدمات القائمة؛

باإعادة  املتعلقة  والتجارب  التطلعات  يف  الثقافية  للفوارق  واإدراك  فهم  عن  تنم  اأن  للخدمات  ينبغي  )ج(   
النخراط املجتمعي.)170( 

6- �ملجرمون �مل�شنون

تتقدم اأعمار نزلء ال�سجون �ساأنهم يف ذلك �ساأن ال�سكان بوجه عام. وكما هو احلال بالن�سبة لل�سكان العاديني يف اأي 
بلد، يت�سبب تقدم �سن ال�سجناء يف تكاليف اإ�سافية على نظام ال�سحة والرعاية الجتماعية. واإ�سافًة اإىل ذلك، بالنظر 
اإىل الجتاه ال�سائد يف العديد من الوليات الق�سائية نحو ت�سريع قوانني جزائية اأ�سد �سرامة، فاإن ن�سبة متزايدة من 
ال�سجناء يق�سون الآن عقوبات بالغة الطول، مبا فيها احلب�ض مدى احلياة. ونتيجة لذلك فاإنَّ �سن ال�سجناء يف العديد 

من البلدان يف تزايد.

ويكون للتوتر النا�سئ داخل ال�سجن اأثر اأ�سد وطاأة على �سحة ال�سجناء امل�سنني مقارنًة بن زلء ال�سجن عمومًا. بل اإن 
الأبحاث ت�سري اإىل اأن التقدم يف ال�سن داخل ال�سجن ي�سري بوترية اأ�سرع من وتريته خارجه، وذلك ب�سبب الظروف 
ال�سائدة يف ال�سجن. ويعاين العديد من ال�سجناء امل�سنني، ب�سبب اأعمارهم، من �سدمة نف�سية اأ�سد لدى �سجنهم، وهم 
ي�سعرون باأنهم اأقل قدرة من ال�سجناء ال�سباب على مواجهة بيئاتهم اجلديدة.)171( وغالبًا ما ي�سعرون بال�سعف، وقد 
ات، ب�سفة خا�سة، بالتهديد من ال�سجينات الأحدث  يتعر�سون للأذى من ال�سجناء الآخرين. وت�سعر ال�سجينات امل�سنَّ

ا، وكثريًا ما يقعن هدفًا للتنمر.)172(  �سنًّ

ولذا ينبغي منح اهتمام خا�ض لحتياجات ال�سجناء امل�سنني، مع تخ�سي�ض وحدات منف�سلة لهم حيثما اأمكن. وينبغي 
األ ُيرغم املجرمون امل�سنون على القيام باأي اأ�سغال �ساقة اأو اأعمال مرهقة، واإن لزم منحهم الفر�سة للن�سغال باأعمال 
اأو اأي اأن�سطة بناءة اأخرى. ومن املهم اأي�سًا مراعاة اأن الدعم الوحيد الذي ميكن لل�سجناء امل�سنني اأن يتوقعوا احل�سول 
عليه بعد الفراج عنهم يف العديد من احلالت، وخ�سو�سًا بعد ق�ساء اأحكام طويلة املدة، هو ذلك الذي توفره اأجهزة 
الرعاية اأو املنظمات غري احلكومية. ويعود ذلك اإىل قلة مرافق ودور رعاية امل�سنني يف العديد من املجتمعات املحلية 
و�سعوبة ا�ستفادة ال�سجناء ال�سابقني منها. وبالنظر لتعدد احتياجات ال�سجناء امل�سنني و�سعفهم، فاإن نق�ض امل�ساكن 

املخ�س�سة لإيواء ال�سجناء ال�سابقني امل�سنني بعد الإفراج عنهم ينطوي على اإ�سكالية كربى.

اأو املر�سى الذين  واأخريًا، وكنتيجة لتزايد �سن ال�سجناء يف العديد من نظم ال�سجون، قد يحتاج ال�سجناء امل�سنون 
املثال، تطبق عدة  �سبيل  للمحت�سرين. فعلى  التي مُتنح  الطبية  والرعاية  التمري�ض  اإىل خدمات  �سفائهم  اأمل يف  ل 
كل  ويوفر  املحت�سرين.  لل�سجناء  الرعاية  تقدمي  �سجناء  مبوجبها  يتوىل  رعاية  برامج  املتحدة  الوليات  يف  �سجون 
كيفية  ب�ساأن  توجيهية  مبادئ  ال�سجون  يف  املحت�سرين  لرعاية  الوطنية  والرابطة  للإ�سلحيات  الوطني  املعهد  من 
 و�سع الربامج ذات ال�سلة لتدريب ال�سجناء. وينبغي، من حيث املبداأ، النظر يف الإفراج عن ال�سجناء املحت�سرين 

لأ�سباب اإن�سانية.

 J. Jacobson, C. Phillips and K. Edgar, “Double Trouble?”Black, Asian and Minority Ethnic اإىل  ا�ستنادًا  )170(معدة 

.Offenders’ Experiences of Resettlement (London, Clinks and Prison Reform Trust, 2010), p. 4

 M. Davies, “The reintegration of elderly prisoners: an exploration of services provided in England and Wales”)171(

.(2011)

 R. H. Aday and J. J. Krabill, Women Aging in Prison: A Neglected Population in the Correctional System)172(

.(Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2011)
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�ملتحدة �ململكة 
اجلرمية،  من  باحلد  معنية  خريية  جمعية  وهي  "ناكرو"،  وجمعية  ال�سحة  وزارة  ا�سرتكت  املتحدة،  اململكة  يف 
واجلوانب  ال�سن  تقدم  جوانب  جلميع  �سرحًا  تت�سمن  امل�سنني،  ال�سجناء  مع  للعمل  موارد  جمموعة  اإعداد  يف 
ال�سحية، اإ�سافًة اإىل اأفكار ب�ساأن املمار�سات اجليدة فيما يخ�ض الأن�سطة والرعاية ال�سحية واإعادة النخراط 
خدمات  عن  للبحث  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  اإىل  املجاين  الو�سول  فر�سة  "ناكرو"  جمعية  وتوفر  املجتمعي. 
اإعادة النخراط املجتمعي )Resettlement Service Finder(، اإىل جانب معلومات ب�ساأن ال�سكن والعمل و�سائر 

بنجاح. جديد  من  املجتمع  يف  الندماج  على  ال�سجناء  مل�ساعدة  املتوفرة  اخلدمات 
 Resettlement( وعلوة على ذلك، تعمل منظمة اإعادة انخراط املجرمني ال�سابقني وال�سجناء جمتمعيا ورعايتهم
and Care of Older ex-Offenders and Prisoners(، وهي منظمة غري حكومية، على رعاية املجرمني احلاليني 

عامًا.   50 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  اأولئك  �سيما  ول  تاأهيلهم،  واإعادة  جمتمعيا  انخراطهم  واإعادة  وال�سابقني 
وتقدم املنظمة خدمات الدعم يف جمال املنا�سرة واإ�سداء امل�سورة املالية والتوجيه ب�ساأن م�سائل مثل احل�سول 
يف  التحكم  من  ال�سابقني  ال�سجناء  متكني  اأجل  من  وال�سحة  ال�سكن  ب�ساأن  والإر�سادات  والتدريب،  العمل  على 

الإجرام. عن  والبتعاد  الجتماعي  الإق�ساء  وجتنب  حياتهم  �سوؤون 
 United Kingdom Department of Health and Nacro, “A resource pack for working with older prisoners” امل�سدر: 

. www.recoop.org.uk/pages/home/ (London, Nacro, 2009)؛ انظر اأي�سًا 

�ملتحدة �لولي�ت 
يقدم  املحت�سرين  لرعاية  برنامج  ت�سيري  يف  ال�سجناء  ي�ساعد  "اأنغول"،  با�سم  املعروف  لويزيانا  ولية  �سجن  يف 
التطوع  اأو  ال�ستحمام  على  وم�ساعدتهم  الت�سكينية  الرعاية  ق�سم  يف  املقيمني  لل�سجناء  الذقن  كحلقة  خدمات 
اأن  ويعتربون  احلياة،  مدى  بال�سجن  اأحكامًا  الربنامج  يف  امل�ساركني  من  العديد  ويق�سي  زنزاناتهم.  لتنظيف 
ي�سبحون  عندما  بدورهم  مب�ساعدتهم  اآخرون  يقوم  اأن  وياأملون  الآخرين،  م�ساعدة  باب  من  التطوعي  عملهم 
اإعادة  يف  امل�سنني  ال�سجناء  م�ساعدة  اإىل  ترمي  ل  هذه  املحت�سرين  رعاية  برامج  اأن  ورغم  ال�سجن.  يف  م�سنني 

فيها. للعاملني  تاأهيلية  قيمة  ذلك  مع  لها  تكون  فقد  املجتمع،  يف  اإدماجهم 

7- �ل�شجن�ء �ملُفرج عنهم بعد فرت�ت طويلة من �لحتج�ز �ل�ش�بق للمح�كمة
ا من نزلء ال�سجون يف العديد من الوليات الق�سائية يف جميع  ي�سكل املحتَجزون بانتظار املحاكمة ن�سبة عالية جدًّ
اأنحاء العامل، بل اإن عددهم يفوق يف الواقع عدد ال�سجناء املدانني يف حالت عديدة. وقد ي�سفر انعدام كفاءة وفعالية 
نظم العدالة اجلنائية وحالت التاأخري يف توجيه التهم اأو اإحالة الق�سايا اإىل املحاكم عن اإطالة غري �سرورية لفرتة 
الحتجاز ال�سابقة للمحاكمة، يف حني اأن ارتفاع عدد ال�سجناء املوقوفني يف احلب�ض الحتياطي قد ُيعزى اإىل قلة اللجوء 
اإىل بدائل الحتجاز ال�سابق للمحاكمة.)173( بل اإن بع�ض املحتجزين رهن املحاكمة قد يبقون خلف الق�سبان ل�سنوات.

وقد يعاين املحتجزون رهن املحاكمة اأثناء فرتة وجودهم يف احلب�ض من اأ�سرار بدنية ونف�سية دائمة، وقد يتعر�سون 
 للإ�سابة بالأمرا�ض ويواجهون تاأثريات �سلبية )غري قابلة للعلج اأحيانًا( على علقاتهم باأ�سرهم وجمتمعاتهم.)174( 
ومع ذلك، فاإن املحتجزين رهن املحاكمة تقل عادًة، ب�سبب عدم اإدانتهم بعد، فر�ض و�سولهم اإىل الربامج اأو التدريب 
رهن  املحتجزين  لفائدة  مانديل  نيل�سون  قواعد  ترتئيه  الذي  اخلا�ض"  "النظام  رغم  بال�سجناء—وذلك  مقارنًة 
املحاكمة، والذي يج�سد مبداأ افرتا�ض الرباءة )القواعد 111 اإىل 120(. ويف الواقع، فاإنهم كثريًا ما يجدون اأنف�سهم 

رهن و�سع ُتفرت�ض فيه براءتهم ولكنهم يلقون معاملة اأ�سواأ من تلك التي كانوا �سيلقونها لو ثبتت اإدانتهم.

 Open Society Justice Initiative, Presumption of Guilt: The Global Overuse of Pretrial Detention (New York,)173(

.Open Society Foundations, 2014)

 Open Society Justice Initiative and United Nations Development Programme, The Socioeconomic Impact of)174(

.Pretrial Detention (New York, Open Society Foundations, 2011)
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ويتعني على الأ�سخا�ض املفرج عنهم بعد فرتة احتجاز طويلة اأن يتعاملوا مع اآثار انعزالهم وا�ستبعادهم عن املجتمع 
لفرتة طويلة، ويرجح اأن ي�سمل ذلك فقدان )اأو تراجعات خطرية يف( وظائفهم وم�ساكنهم وات�سالتهم و�سبكاتهم 

الجتماعية.

ويف الكثري من احلالت، يواجه املحتجزون رهن املحاكمة الذين ُيفرج عنهم دون اإدانة اأو تهمة )بل وحتى بعد تربئتهم( 
نف�ض الو�سم والإق�ساء عن جمتمعاتهم املحلية اللذين كانوا �سيواجهونهما فيما لو اأدينوا. بل اإن فكرة التهام يف حد 
ذاتها ميكن اأن جتلب العار واخلوف وغريهما من العواقب الجتماعية ال�سلبية على الفرد. ويف بع�ض احلالت، يجد 
اأولئك الأ�سخا�ض الذين اتُّهموا ولكن مل ت�سدر بحقهم ر�سميًّا لئحة اتهام اأو اإدانة اأن املجتمع قد حاكمهم و"اأدانهم" 
بالفعل. وقد ل ُيقبلون مطلقًا للعودة من جديد كاأع�ساء كاملني يف ذلك املجتمع. ويف مثل هذه احلالت، ينبغي توفري 
املنازل وامللجئ على اأ�سا�ض موؤقت على الأقل. ويجوز اأن تت�سمن عملية اإعادة اإدماج هوؤلء نقلهم اإىل جمتمع اآخر 
�سمانًا ل�سلمتهم واأمنهم. وميكن للمنظمات غري احلكومية اأن ت�سطلع بدور بالغ الأهمية يف توفري هذه اخلدمات. 
لع دائم بالتطورات واأن متتنع عن اتخاذ اأي تدابري  ويف الوقت نف�سه، ينبغي ل�سلطات اإنفاذ القانون اأن تظل على اطِّ

قد تعرقل اإعادة اإدماج هوؤلء الأفراد بنجاح يف املجتمع.

8- �ملجرمون �لذين ي�شكلون خم�طر معينة

)اأ( املجرمون العنيفون
ميثل املجرمون العنيفون ن�سبة �سغرية ن�سبيًّا من املجرمني عمومًا. ومع ذلك فاإن اإ�سراك املجرمني العنيفني يف برامج 
اإدماج  اإعادة  اأن  كما  الآخرون،  املجرمون  ي�سببها  التي  تلك  من  اأكرب  اإ�سكالية  على  ينطوي  ما  غالبًا  التاأهيل  اإعادة 
العنيفني يف املجتمع تنطوي على حتديات �سعبة. وغالبًا ما تكون مهارات معاجلة امل�ساكل وحلها متدنية  املجرمني 
فيه.  واندماجهم  املجتمع  مع  تفاعلهم  يقو�ض  الإجرام، مما  يعاودون  الذين  العنيفني  املجرمني  لدى  ب�سفة خا�سة 
اأ�سا�سًا املجرمني ال�سديدي  اإعادة التاأهيل والإدماج من جديد يف املجتمع على حتديات كبرية فيما يخ�ض  وتنطوي 

اخلطورة الذين يت�سم �سجل خماطرهم واحتياجاتهم بالتعقيد والتنوع.

اإطار املجتمع املحلي  اأو يف  اإدراكية �سلوكية للمجرمني العنيفني ميكن تنفيذها يف ال�سجون  وقد ُو�سعت عدة برامج 
اأو لدى الإفراج عنهم اإفراجًا م�سروطًا(.)175( وتبني الدرا�سات القائمة ب�ساأن  )اأثناء وجود املجرمني حتت املراقبة 
فعالية علج املجرمني العنيفني اأن كثافة العلج توؤثر يف النجاح الن�سبي لتلك الربامج. وغالبًا ما تكون التدخلت التي 
تتناول املهارات املعرفية والتحكم يف م�ساعر الغ�سب )العواطف( والتي تركز على الوقاية من النتكا�ض اأكرث فعالية يف 

احلد من معاودة الإجرام يف اأو�ساط املجرمني العنيفني. 

ومن اأجل منع معاودة الإجرام يف اأو�ساط املجرمني اخلطريين وال�سديدي املخاطر )الوقاية من النتكا�ض(، ُحددت 
ال�سروط امل�سبقة الثلثة التالية لتحقيق النجاح: )اأ( الكفاءة الذاتية، اأي ثقة املرء يف قدرته على معاجلة و�سع يكون 
فيه خطر معاودة الإجرام �سديدًا ن�سبيًّا؛ )ب( مهارات التاأقلم، اأي امتلك املهارات اللزمة ملواجهة خمتلف املواقف 
الو�سائل  املجرمون، من خلل  "يتعلم  لذلك.  واحلافز  الإجرام  معاودة  الرغبة يف عدم  اأي  الدافع،  اخلطرة؛ )ج( 
الإدراكية )اإعطاء فكرة ثاقبة عن كيفية و�سبب انتهاجهم هذا ال�سلوك( وال�سلوكية )توفري جتربة فعلية يف الإتقان 
نهم من ك�سر احللقة قبل اأن ينتك�سوا بالكامل".)176( والنجاح(، من نهج منع النتكا�ض اأ�ساليب جديدة للتكيف قد متكِّ

 D. Joliffe and D. P. Farrington, “A systematic review of the national and international evidence on the )175(انظر 

 effectiveness of interventions with violent offenders”, Ministry of Justice Research Series 16/07 (United Kingdom, Ministry
.of Justice, 2007)

 V. L. Quinsey and others, Violent Offenders: Appraising and Managing Risk, 2nd ed. (Washington, D.C.,)176(

.American Psychological Association, 2006), p. 251
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اأع�ساء اجلماعات الإجرامية )ب( 

ت�سكل الربجمة املوؤ�س�سية والإ�سراف على العودة اإىل املجتمع ودعمها املنا�سبنْي اأولوية بالن�سبة اإىل اأع�ساء اجلماعات 
داخل  الأدوار  مع  للتماهي  احتماًل  واأكرث  ال�سلبية،  الجتماعية  الفئات  يف  منغم�سني  اأفرادًا  باعتبارهم  الإجرامية 
اجلماعة، واأقل احتماًل لتعديل هوياتهم و�سلوكهم بعد دخول ال�سجن. ويزداد احتمال معاودة الإجرام لدى اأع�ساء 
اإىل  املنتمني  بغري  مقارنة  عنهم  الإفراج  بعد  الأقران  مع  ال�سلبي  تفاعلهم  فر�ض  تكرث  ممن  وغريهم  الع�سابات 
وثيقة  روابط  تربطهم  الذين  املجرمني  لدى  �سعوبة  اأكرث  الإجرام  عن  الكّف  يكون  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  الع�سابات. 
ا بالنتماء،  باملجرمني الآخرين اأو الع�سابات الأخرى. فالع�سابات واجلماعات الإجرامية متنح اأع�ساءها �سعورًا قويًّ
اأع�ساء مثل هذه  املفرج عنهم حديثًا. وكثريًا ما ي�سعب على  لل�سجناء  ت�سكل نقطة جذب قوية  اأن  وميكنها من ثم 
اجلماعات الن�سلخ عنها دون اأن يواجهوا خطرًا على اأمنهم ال�سخ�سي اأو يعانوا من مزيد من الغرتاب الجتماعي. 

وي�سكل �سغط الأقران والتهديد بالعنف والنتقام عقبتني خطريتني اأمام تخلي اأع�ساء الع�سابات عن ع�سويتها.

وكثريًا ما يعني النتماء اإىل ع�سابة اأن يحمي الأع�ساء بع�سهم بع�سًا ويراعوا عائلت بع�سهم بع�سًا. ومن ثم فاإن 
بيئة جديدة متامًا، بعيدًا عن  يتمثل يف بدء حياة جديدة يف  ال�سابقني كثريًا ما  الع�سابات  الوحيد لأع�ساء  البديل 
ال�سبكات املاألوفة من الأ�سدقاء واملعارف. وتعد الربامج والتدخلت الرامية مل�ساعدة املجرمني على ك�سر روابطهم 
اإىل م�ساعدة املجرمني على تطوير �سبكات دعم  الرامية  التدخلت  بالع�سابات �سرورية، مبا يف ذلك  الجتماعية 
والكثري  للعمل.  املطلوبة  ومهاراتهم  التعليمية  م�ستوياتهم  بتدين  الع�سابات  اأع�ساء  معظم  ويت�سم  للمجتمع.  موؤاتية 
فعالة  للإفراج  ال�سابقة  العادية  الربامج  تكون  ل  وقد  العمل.  فر�ض  فيها  تندر  �سة  مهمَّ جمتمعات  يف  �سّبوا  منهم 
الت�سدي للمخاطر اخلا�سة  اأع�ساء الع�سابات. ولذا يلزم و�سع برامج م�سممة خ�سي�سًا بغية   عند تطبيقها على 

املرتبطة بحالتهم.

مرتكبو اجلرائم اجلن�سية )ج( 
اأمام  جتاوزها  ميكنهم  ل  كربى  عقبة  اجلنائي  ال�سجل  ي�سبح  اأن  ميكن  اجلن�سية،  اجلرائم  مرتكبي  يخ�ض  فيما 
اإدماجهم يف املجتمع من جديد، مبا يف ذلك احل�سول على العمل وال�سكن. وعادة ما يواجه هوؤلء حتديات عديدة 
بالو�سم واملخاوف املقرتنة بالإجرام اجلن�سي، مبا يف ذلك ال�سعوبات املت�سلة باحتمال ت�سجيلهم كمرتكبي  تتعلق 
جرائم جن�سية يف �سجل متاح للطلع العام. وت�سكل العواقب العديدة املرتبطة بالإدانة باجلرائم اجلن�سية، مبا يف 
ذلك قيود احل�سول على العمل وال�سكن والدعم احلكومي، عقبات ميكن اأن تقو�ض جهود املجرمني يف العودة بنجاح 
اإىل �سفوف املجتمع والكّف عن الإجرام. وتبني الأبحاث اأن تخطيط العودة، واكت�ساب املهارات اللزمة للتحكم يف 
ال�سلوك، وتوافر الدعم الجتماعي واملوارد تعترب جميعها عوامل اأ�سا�سية للنجاح يف تغيري �سلوك املنت�سبني اإىل هذه 

الفئة اخلا�سة واندماجهم من جديد يف املجتمع.)177(

 S. Gobbels, G. M. Willis and T. Ward, “Current re-entry practices in sex offender treatment programmes:)177(

 desistance facilitating or hindering?”, Journal of Sexual Aggression, vol. 20, No. 3 (2014), pp. 354–366; and G. M. Willis
 and L. Johnston, “Planning helps: the impact of release planning on subsequent re-entry experiences of child sex offenders”,

.Journal of Sexual Aggression, vol. 18, No. 2, pp. 194–208
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اإدارة مرتكبي اجلرائم اجلن�سية اإزاء  �سامل  نهج  اعتماد  اإىل  احلاجة 
اتباع نهج متخ�ص�ص  الإجرامي اجلن�صي  ال�صلوك  بها  يت�صم  التي  املعقدة  للديناميات  تقت�صي ال�صتجابة بفعالية 
اجلرائم  مرتكبي  اإدارة  عن  امل�صوؤولة  الهيئات  بني  والتعاون  اجلن�صية.  اجلرائم  مرتكبي  اإدارة  جتاه  ومدرو�ص 
الأفرع املعنية مبعاملة مرتكبي اجلرائم اجلن�صية ومراقبتهم، وو�صع هدف م�صرتك  اجلن�صية، والتخ�ص�ص بني 
جميعها  املجتمع  على  املجرمون  ي�صكلها  التي  املخاطر  من  احلد  خالل  من  العامة  ال�صالمة  تعزيز  يف  يتمثل 

اجلن�صية. اجلرائم  مرتكبي  اإدارة  جهود  لنجاح  متكاملة  مكونات 

 M. L. Thigpen and others, Parole Essentials: Practical Guides for Parole Leaders. No.4—Special Challenges :امل�صدر
.Facing Parole (Washington, D.C., United States Department of Justice, National Institute of Corrections, 2011), p. 2

ويختلف مرتكبو اجلرائم اجلن�صية فيما بينهم باأوجه عديدة، منها خلفياتهم وخ�صائ�صهم ال�صكانية ونوع اجلرمية 
اأطفال،  اأو  بالغني  ارتكبوا جرائم جن�صية �صد  ارتكابها. ورمبا يكونون قد  املرتكبة ومنطها ودوافعها وخطر معاودة 
اأو جميعها. وفيما يلي املبادئ املقرتحة لإدارة مرتكبي  اأو �صد بع�ص هذه الفئات  اأي اجلن�صني،  اأو �صد �صحايا من 

اجلرائم اجلن�صية:

)اأ( �صرورة اأن ت�صتند التدخالت اإىل تقييم املخاطر التي ي�صكلها املجرم واإعادة تقييم تلك املخاطر؛
)ب(   �صرورة اأن تكون العوامل التي ت�صتهدفها التدخالت هي تلك التي تتعلق حتديدًا بال�صلوك الإجرامي؛

)ج(   �صرورة وجود ر�صد منا�صب لالأن�صطة امل�صطلع بها يف املجتمع املحلي؛
)د(    �صرورة تبادل املعلومات على نحو فعال بني املوظفني امل�صوؤولني عن العالج والإ�صراف.

ووفقًا لهذا النهج، ينبغي اأن يخ�صع مرتكبو اجلرائم اجلن�صية "الأ�صد خطرًا" اأو ال�صديدو اخلطورة للمراقبة الأكرث 
�صرامة على مدى فرتة طويلة. وقد اأثبتت الأبحاث اأن العاملنْي الأ�صد اأهمية فيما يت�صل مبعاودة الإجرام اجلن�صي هما 
النحراف اجلن�صي )العوامل الدينامية( والنمط املعي�صي غري امل�صتقر و/اأو الإجرامي )العوامل الثابتة والتاريخية(.
)178( واإ�صافًة اإىل ذلك، ُوجد اأن خ�صائ�ص اأمناط احلياة الإجرامية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعنف ومعاودة الإجرام 

عمومًا يف اأو�صاط مرتكبي اجلرائم اجلن�صية ومرتكبي اجلرائم العامة واملجرمني امل�صابني با�صطرابات عقلية.)179( 
وكثريًا ما يلزم وجود اإ�صراف متخ�ص�ص يف اإطار خطة الإ�صراف اخلا�صة بكل جمرم)180( )اأحيانًا على يد وحدات 
القانون  اإنفاذ  هيئات  مع  وثيق  تعاون  وتعمل يف  متخ�ص�ص  وتدريب  �صغري  ذات عبء حالت  متخ�ص�صة،  اإ�صرافية 

والهيئات الأخرى(، وذلك اإىل جانب ال�صروط والأحكام املحددة فيما يخ�ص الإفراج حتت الإ�صراف. 
وميثل الرف�ص الجتماعي اخللفية التي يواجهها مرتكبو اجلرائم اجلن�صية لدى عودتهم اإىل املجتمع املحلي. وُيعرف 
اإىل  اجلن�صية  اجلرائم  مرتكبي  عودة  عدم  من  للتاأكد  ا�صتباقية  خطوات  تتخذ  اأنها  املحلية  املجتمعات  بع�ص  عن 
ارتكابها. ول ُتعترب التدخالت الرامية اإىل اإدماج مرتكبي اجلرائم اجلن�صية من جديد يف املجتمع )مثل "دوائر الدعم 
وامل�صاءلة"( وا�صعة النت�صار. ولذلك فاإن التثقيف والتوعية يف اإطار املجتمع ميثالن عاملني حا�صمني لنجاح اأي برامج 

لإعادة اإدماج هذه الفئة من املجرمني يف املجتمع.)181(

 R. K. Hanson and K. Morton-Bourgon, Predictors of Sexual Recidivism: An Updated Meta-Analysis (Ottawa,)178(

.Public Safety Canada, 2004)

 P. Gendreau, T. Little and C. Goggin, “A meta-analysis of the predictors of adult offender recidivism: what)179(

 Griffiths, Dandurand and Murdoch, The Social اأي�صًا  وانظر  works!”, Criminology, vol. 34, No. 4 (1996), pp. 575–608؛ 
.Reintegration of Offenders and Crime Prevention, p. 26

 Center for Sex Offender Management, Twenty Strategies for Advancing Sex Offender Management in Your)180(

.Jurisdiction (Silver Spring, Maryland, Center for Effective Public Policy, 2009)

 A.-M. McAlinden, “Managing risk: from regulation to the reintegration of sexual offenders”, Criminology and)181(

 M. G. Petrunik, “Managing unacceptable risk: sex offenders, ؛ وانظر اأي�صًاCriminal Justice, vol. 6, No. 2 (2006), pp. 197–218
 community response, and social policy in the United States and Canada”, International Journal of Offender Therapy and

.Comparative Criminology, vol. 46, No. 4 (2002), pp. 483–511

121الفئات اخلا�صة من املجرمنيالف�صل ال�صابع
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كند�
اجلرائم  مرتكبي  على  تركز  التي  املتنوعة  الربامج  من  طائفة  كندا  يف  الإ�سلحية  اخلدمات  دائرة  تقدم 

يلي: ما  ت�سمل  وهي  اجلن�سية، 

•  الربنامج الوطني ملرتكبي اجلرائم اجلن�سية ال�سديدي اخلطورة، الذي ي�ستهدف مرتكبي اجلرائم اجلن�سية 
75 جل�سة  الربنامج من  ويتاألف  الإجرام.  معاودة  �سديدًا من حيث  ي�سكلون خطرًا  اأنهم  ر  يقدَّ الذين  الذكور 

ال�ساعة. ون�سف  و�ساعتني  �ساعتني  بني  ما  كل جل�سة  وتبلغ مدة  فردية.  7 جل�سات  اإىل  ي�سل  وما  جماعية 
•  الربنامج الوطني ملرتكبي اجلرائم اجلن�سية املتو�سطي اخلطورة، الذي ي�ستهدف مرتكبي اجلرائم اجلن�سية 
ر اأنهم ي�سكلون خطرًا متو�سطًا من حيث معاودة الإجرام. ويتاألف الربنامج من 55 جل�سة  الذكور الذين يقدَّ
اأفكارهم فيما يتعلق بالعنف  6 جل�سات فردية. وهو ي�ساعد هوؤلء املجرمني على فهم  اإىل  جماعية وما ي�سل 
ويتناول  ي�سكلونها.  التي  اخلطر  وعوامل  وعواطفهم  ال�سار  �سلوكهم  اإدارة  كيفية  يتعلمون  كما  اجلن�سي. 

التكيف. ا�سرتاتيجيات  وو�سع  �سليمة  علقات  اإقامة  اأهمية  اأي�سًا  الربنامج 
•  الربنامج الوطني ل�سون مرتكبي اجلرائم اجلن�سية، الذي ي�ستهدف مرتكبي اجلرائم اجلن�سية الذكور الذين 
املجرمني  الربنامج هوؤلء  وي�ساعد هذا  الأخرى ملرتكبي اجلرائم اجلن�سية.  الوطنية  الربامج  اأحد  انتهوا من 
خماطرهم.  اإدارة  يف  ال�ستمرار  على  ي�ساعدهم  كما  الأول.  الربنامج  يف  تعلموها  التي  املهارات  �سون  على 

12 جل�سة جماعية. يتاألف من  وهو  الذاتية.  والإدارة  ال�سديدة اخلطورة  املواقف  الربنامج  ويتناول 
موا  وُقيِّ جن�سية  جرائم  ارتكبوا  الذين  "الإنويت"  �سعب  من  للرجال  خم�س�ض  وهو  "توبيك"،  •  برنامج 

الإجرام. معاودة  حيث  من  �سديدة  اأو  معتدلة  خماطر  ي�سكلون  باعتبارهم 

. www.csc-scc.gc.ca/correctional-process/002001-2008-eng.shtml امل�سدر: 

وُيحتمل اأن يواجه اأفراد اأ�سرة املدان بارتكاب جرمية جن�سية حتديات عديدة يف ملِّ �سملهم مع املجرم بعد انق�ساء 
فرتة �سجنه. وُيعتقد اأنهم يعانون من اآثار احلب�ض والإفراج والعودة بحدة اأكرب مقارنًة باأفراد اأ�سر املجرمني الآخرين. 
وميكن اأن تتفكك الروابط الأ�سرية بدرجة ل ميكن اإ�سلحها بحكم طبيعة اجلرمية اجلن�سية التي ارتكبها اأحد اأفراد 
الأ�سرة، وخ�سو�سًا عندما يكون هناك �سحايا داخل الأ�سرة نف�سها. وتتحمل الأ�سر التي تختار ملَّ �سملها مع املدانني 
وانتهاك  والعزلة،  الجتماعي،  والرف�ض  والنف�سية،  العاطفية  امل�سائل  ذلك  يف  مبا  هائًل،  عبئًا  اجلن�سية  باجلرائم 
اخل�سو�سية، وامل�ساعب القت�سادية. بيد اأن مرتكبي اجلرائم اجلن�سية كثريًا ما يفتقرون اإىل �سخ�ض اآخر ميكنهم 
اللجوء اإليه عدا اأفراد اأ�سرهم. وميكن للأ�سر، اإذا ما ح�سلت على الدعم املنا�سب، اأن ت�سجع املجرم وتدعمه عاطفيًّا 
لكي ميتثل ل�سروط الإ�سراف عليه ويواظب على ح�سور جل�سات العلج ويتجنب ال�سلوك الإ�سكايل، ومن ثم اأن ت�سكل 

جزءًا اأ�سا�سيًّا من ا�سرتاتيجية منع انتكا�ض املجرم.)182(

 M. A. Farkas and G. Miller, “Reentry and reintegration: challenges faced by the families of convicted sex )182(انظر 

.offenders”, Federal Sentencing Reporter, vol. 20, No. 2 (2007), pp. 88–92
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املرفق

*
رات واجلرمية183 املن�صورات الأخرى ذات ال�صلة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

 Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System: 

Alternatives to Conviction or Punishment (2018)

خارطة طريق من اأجل و�صع برامج لإعادة التاأهيل يف ال�صجون )2017(

تقييم مدى المتثال لقواعد نيل�صون مانديال: قائمة مرجعية لآليات التفتي�ش الداخلية )2017(

Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons (2017)

دليل ب�صاأن الأطفال الذين جتندهم وت�صتغلهم اجلماعات الإرهابية واجلماعات املتطرفة العنيفة: دور نظام العدالة 
)2017(

كتيب ب�صاأن اإدارة �صوؤون ال�صجناء املتطرفني العنيفني والوقاية من الت�صدد املف�صي اإىل العنف يف ال�صجون )2016(

كتيب ب�صاأن التعامل مع ال�صجناء ال�صديدي اخلطورة )2016(

جمموعة معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )2016(

"International standards for the treatment of drug use disorders: draft for field testing" (2016)

كتيب ب�صاأن الأمن الدينامي وا�صتق�صاء املعلومات ال�صتخبارية يف ال�صجون )2015(

Training Curriculum on Women and Imprisonment: Version 1.0 (2015)

 "Introducing the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence

 against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: a new tool for policymakers,

criminal justice officials and practitioners" (2015)

الإ�صدار. �صنة  ح�صب   *مرتَّبة 
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 Planning the Implementation of the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of
Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice: A Checklist  (2015)

كتيب عن املراأة وال�صجن، الإ�صدار الثاين )2014(

دليل ب�صاأن ال�صرتاتيجيات الرامية اإىل احلدِّ من الكتظاظ يف ال�صجون )2013(، �صادر بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب 
الأحمر 

 "HIV prevention, treatment and care in prisons and other closed setting: a comprehensive package of interventions"
UNODC/International Labour Organization/UNDP/UNAIDS Policy Brief  (2013)

 Justice in Matters Involving Children in Conflict with the Law: Model Law on Juvenile Justice and Related
Commentary (2013)

Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons (2012)

 Handbook for Prison Leaders: A Basic Training Tool and Curriculum for Prison Managers Based on International
Standards and Norms (2010)

دليل عن ال�صجناء ذوي الحتياجات اخلا�صة )2009(

"HIV testing and counselling in prisons and other closed settings", UNODC/WHO/UNAIDS Policy Brief (2009)

دليل اإدارة ملف ال�صجناء )2008(

Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison (2008)

 HIV and AIDS in Places of Detention: A Toolkit for Policymakers, Programme Managers, Prison Officers and

رات واجلرمية  Health Care Providers in Prison Settings (2008)، اإ�صدار م�صرتك بني مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
ومنظمة ال�صحة العاملية وبرنامج الأمم املتحدة امل�صرتك ب�صاأن الأيدز وفريو�صه

Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment  (2007)

Criminal Justice Assessment Toolkit (2006)

Handbook on Restorative Justice Programmes  (2006)

  HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective National
رات واجلرمية ومنظمة ال�صحة العاملية وبرنامج  Response (2006)، من�صور م�صرتك بني مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

الأمم املتحدة امل�صرتك ب�صاأن الأيدز وفريو�صه
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(*)
م�شرد �مل�شطلح�ت

ي�سار به اإىل اأن�سطة امل�ساعدة التي تديرها �سلطة اأو وكالة م�سوؤولة عن �لإ�شر�ف
التنفيذ اأو تدار نيابًة عنها، واإىل الإجراء املتخذ ل�سمان وفاء املجرم 

 بجميع ال�سروط واللتزامات املفرو�سة عليه، مبا يف ذلك املراقبة 
عند القت�ساء.

اإخ�ساع املجرمني املراقبني )اأو املفرج عنهم مبكرًا( لإ�سراف �سارم، �لإ�شر�ف �ملكثف
مع مقت�سيات ت�سمل اإجراء مقابلت متكررة وجهًا لوجه مع م�سوؤويل 

املراقبة، وحظر التجول يف مواعيد حمددة، ور�سد الت�سالت مع 
ال�سرطة اأو اعتقالت، واإجراء اختبارات ع�سوائية متكررة لتناول 

رات، واملراقبة الإلكرتونية يف   الكحول اأو تعاطي املخدِّ
بع�ض احلالت.

ي�سار بها اإىل جمموعة وا�سعة من التدخلت الرامية اإىل تعزيز الكّف �إع�دة �لت�أهيل
عن الإجرام وا�ستعادة املجرم لو�سع ال�سخ�ض املمتثل للقانون.

جميع اأ�سكال الت�سريح من ال�سجن قبل اكتمال مدة العقوبة، مبا يف �لإفر�ج �ملبكر
ذلك الإفراج امل�سروط والعفو امل�سروط.

يرتبط بتنفيذ جزاءات وتدابري يف املجتمع يحددها القانون وُتفر�ض �لإفر�ج حتت �ملر�قبة
على املجرم. وقد ي�سمل ذلك جمموعة من الأن�سطة والتدخلت، مثل 

الإ�سراف والإر�ساد وامل�ساعدة بهدف اإدماج املجرم من جديد يف 
املجتمع، وكذلك امل�ساهمة يف احلفاظ على اأمن املجتمع.

ي�سار به اإىل التدخل الذي يرمي اإىل م�ساعدة املجرمني الذين ق�سوا برن�مج �إع�دة �لإدم�ج يف �ملجتمع
حكمًا يف ال�سجن على الندماج يف املجتمع من جديد بعد الإفراج 

عنهم. وميكن اأي�سًا اأن ي�سري هذا امل�سطلح اإىل التدخل الذي ينفذ 
كبديل لل�سجن.

اأوروبا  جمل�ض  قواعد  من  التعديل  مع  بع�سها  ا�سُتمد  وقد  فقط.  الكتيب  هذا  لأغرا�ض  هي  امل�سرد  هذا  يف  الواردة  )*(التعاريف 

التابعة  الوزراء  اعتمدتها جلنة  التي   ،1  )2010( CM/Rec )التو�سية   )Council of Europe Probation Rules(  املراقبة للإفراج حتت 
.)2010 الثاين/يناير  20 كانون  اأوروبا يف  ملجل�ض 
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 عملية قيام املجرمني بتخطيط عودتهم اإىل املجتمع املحلي تخطيط �لعودة
واتخاذهم خطوات فعالة للتح�سري للحياة فيه بعد الإفراج عنهم من 

ال�سجن، مبا يف ذلك اإجراء ات�سالت باملجتمع، وكذلك باأ�سرهم، 
ح�سب القت�ساء. وهو ي�سري اأي�سًا اإىل اخلطوات التح�سريية واأن�سطة 

التخطيط التي ت�سطلع بها �سلطات ال�سجن والوكالت املجتمعية 
لت�سهيل عودة املجرم يف اآخر املطاف و�سمان ا�ستمرار رعايته بعد 

الإفراج عنه.

اجلزاءات غري الحتجازية التي ُتفر�ض على املدانني البالغني اأو تد�بري �لإ�شالح �ملجتمعية
الأحداث املحاَكمني، �سواء اأكانت �سادرة عن حمكمة كبديل لعقوبة 

ال�سجن اأو عن جمل�ض للإفراج امل�سروط بعد الإفراج من ال�سجن. 
وت�سرف وكالت مراقبة ال�سلوك اأو الإفراج امل�سروط عادًة على 

تنفيذ برامج الإ�سلح املجتمعية، وميكن للربامج اأن ت�سمل الإ�سراف 
املجتمعي العام، وكذلك مراكز احل�سور اليومي ودور التاأهيل 

وغريهما من مرافق الإيواء والإفراج لغر�ض ممار�سة العمل و�سائر 
اأ(

1

الربامج املجتمعية.)

اأي اإجراء ُيتخذ ملراقبة املجرمني اأو علجهم اأو م�ساعدتهم �لتدخل
اأو توجيههم من اأجل �سرفهم عن ارتكاب املزيد من اجلرائم 

وم�ساعدتهم على انتهاج حياة ممتثلة للقانون.

 يرتبط بتنفيذ جزاءات وتدابري يف املجتمع يحددها القانون�لتدخل �لالحق لالإفر�ج
 وُتفر�ض على املجرم. وقد ي�سمل ذلك جمموعة من الأن�سطة 

والتدخلت، مثل الإ�سراف والإر�ساد وامل�ساعدة بهدف اإدماج املجرم 
 من جديد يف املجتمع، وكذلك امل�ساهمة يف احلفاظ على 

اأمن املجتمع.

ع �ملوؤ�ش�شي جميع اأ�سكال الت�سريح من ال�سجن قبل اكتمال مدة العقوبة، مبا يف �لتطبُّ
ذلك الإفراج امل�سروط والعفو امل�سروط.

 تقرير �لتحقيق�ت �لجتم�عية 
)�أو تقرير �حل�شور(

تقرير موجه اإىل املحكمة يعر�ض ملحة عامة وموجزًا خللفية املجرم 
واأمناطه الإجرامية وظروفه وعدد من العوامل الأخرى بهدف 

م�ساعدة القا�سي املعني باإ�سدار احلكم على حتديد احلكم الفردي.

عملية تقدير املخاطر وتقييم احتياجات املجرم وجوانب قوته قبل �لتقييم
التخطيط لتدخل و/اأو اإ�سداء امل�سورة لل�سلطات الق�سائية اأو غريها 
من ال�سلطات املخت�سة. وميكن اأن ي�سمل اأي�سًا حتديد التدابري التي 

ميكن اتخاذها للحد من احتمال معاودة الإجرام.

طفل اأو �سخ�ض �سغري ال�سن يجوز، مبوجب النظام القانوين، م�ساءلته �حلدث
عن جرم بطريقة تختلف عن طريقة م�ساءلة البالغ.
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عملية توفري الرعاية امل�ستمرة و�سمان ا�ستمرار تنفيذ التدخلت �لرع�ية �لك�ملة
امل�ستهلة داخل ال�سجن بعد الإفراج عن املجرم من اأجل متكينه من 

ممار�سة املهارات التي اكت�سبها اأثناء �سجنه وتعزيزها يف املجتمع 
املحلي.

ف �لرع�ية �لالحقة ت�سري اإىل الدعم الأقل ر�سمية الذي يعقب تدخًل نظاميًّا. وهي تعرَّ
اأحيانًا باأنها عملية اإعادة اإدماج جمرم يف املجتمع املحلي، على اأ�سا�ض 
اء وخمطط  طوعي وبعد اأن ُيفرج عنه نهائيًّا من الحتجاز، باأ�سلوب بنَّ

وخا�سع للإ�سراف.

التزام بتوفري خدمات ودعم م�ستمرين للمجرمني داخل ال�سجون وبعد �شل�شلة �لرع�ية
خروجهم منها.

كل �سخ�ض دون الثامنة ع�سرة من العمر.�لطفل

ب كّفهم ع�مل �خلطر �ض املجرمني للخطر وي�سعِّ  تاأثري �سلبي. عامل يعرِّ
عن الإجرام.

 ع�مل �ل�شمود 
)�أو �لع�مل �لوق�ئي(

تاأثري اإيجابي. عامل من �ساأنه احلد من خماطر ال�سلوك الإجرامي 
)امل�ستمر( املقرتن بعوامل اخلطر.

تدابري اأو عقوبات تتخذها �سلطة ق�سائية اأو اإدارية للإبقاء على �لعقوبة �ملجتمعية
املجرمني يف املجتمع املحلي، وت�سمل بع�ض التقييدات حلريتهم من 

خلل ال�سروط و/اأو اللتزامات املفرو�سة عليهم.
توقُّف املجرم عن ارتكاب اجلرائم )وقف الإجرام(. وي�سري اأي�سًا �لكف عن �لإجر�م

اإىل عملية اإنهاء املجرمني، بتدخل هيئات العدالة اجلنائية اأو بدونه، 
ل�سلوكهم الإجرامي والتزامهم بحياة خالية من الإجرام من خلل 

تطوير راأ�سمالهم الإن�ساين )من قبيل املهارات واملعارف ال�سخ�سية( 
اأو راأ�سمالهم الجتماعي )كالعمل والأ�سرة والت�سالت والروابط 

الجتماعية وامل�ساركة يف اأن�سطة املجتمع املدين(. وي�ستند هذا املفهوم 
اإىل الأبحاث ب�ساأن م�سوار املجرمني الإجرامي والعوامل املرتبطة 

بكفهم عن الإجرام يف اآخر املطاف واعتمادهم �سلوك المتثال 
للقانون يف امل�ستقبل.

مرفق علجي ُيلَزم املجرم مبراجعته على اأ�سا�ض يومي.مركز �ملثول �ليومي

ت�سري اإىل قيام �سخ�ض مو�سع تدخل )عقوبة( من ِقبل العدالة مع�ودة �لجر�م
اجلنائية بارتكاب جرمية جنائية جديدة. ولذا فاإن معاودة الجرام 

 موؤ�سر رئي�سي على اأداء برامج ومبادرات اإعادة الإدماج 
 يف املجتمع.

 �ملنزل �لنتق�يل 
)مركز �لتح�شري لالإفر�ج(

بيئة �سكنية خا�سعة للإ�سراف من اأجل امل�ساعدة على ج�سر الفجوة 
الكائنة بني احلياة داخل ال�سجن واحلياة يف املجتمع. وهو يتيح 

للمجرمني التفاعل على نطاق وا�سع مع العامل اخلارجي والت�سال 
باأ�سرهم واأرباب عملهم ال�سابقني اأو املحتملني.
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فعل ُيق�سد به منع الذات اأو منع �سخ�ض اآخر من النزلق جمددًا منع �لنتك��ص
اإىل �سلوك غري م�ست�سوب اأو غري �سحي، من خلل حتديد علمات 

الإنذار املبكر اأو التعرف على احلالت البالغة اخلطورة، وغالبًا ما يتم 
ذلك با�ستخدام اأدوات معرفية �سلوكية.

مرفق جمتمعي خم�س�ض ل�ستقبال املجرمني ومنحهم برامج علجية موؤ�ش�شة �لعالج �لإيو�ئية
اأو غريها من اأ�سكال التدخل. ويجوز للمجرمني مراجعة املوؤ�س�سة 

العلجية على اأ�سا�ض طوعي.
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