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�سكر وتقدير
رات واجلرمية )املكتب( الأ�ستاذ الدكتور �سان براينـز،  اأََعدَّ هذا الكتيِّب من اأجل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
و�ساهم  ال�سجون.  يف  العنيف  ف  للتطرُّ الت�سدي  وُنُهج  العقوبات،  قوانني  اإ�سلح  جمال  يف  ال�ست�ساري  اخلبري 
م�سروع  ا�ستعرا�ض  اأي�سًا  تولَّيا  اللذان  )املكتب(،  مي�سرن  وفيليب  بارزانو  بيريا  الكتيِّب  اإعداد  مراحل  جميع   يف 

�سيغته النهائية. 

اإىل   16 من  الفرتة  يف  فيينا  يف  ُعقدا  اخلرباء  من  لفريق  اجتماعني  اأثناء  منه  ق  والتحقُّ الكتيِّب  ا�ستعرا�ض  ومت 
ه مع التقدير  اأن ينوِّ اإىل 3 حزيران/يونيه 2016. ويود املكتب  18 كانون الأول/دي�سمرب 2015، ويف الفرتة من 1 
مة من اخلرباء الوطنيني الذين �ساركوا يف هذين الجتماعني، وهم: ب�سري اآدا )اجلزائر(، حممد  بامل�ساهمات املقدَّ
العربية  )الإمارات  امل�سكري  جمعة  عادل  ال�سعودية(،  العربية  )اململكة  املري  حممد  اهلل  عبد  )هولندا(،  اأجواو 
اآ�سرتيد  )فرن�سا(،  بوا�سو  ناتايل  )الفلبني(،  بويا  فران�سي�ض  مارك  )ال�سومال(،  ب�سري  جمال  حممد  املتحدة(، 
بوليار )بلجيكا(، جاك برغر )هولندا(، عماد دريدي )تون�ض(، اأ�سكات اإيجيمبريديف )جمهورية قريغيز�ستان(، 
دميرتي  )تركيا(،  كامر  قدري  وهبي  )ماليزيا(،  كاليموتو  اأناتوراي  الرو�سي(،  )الحتاد  غنيدوف  اإيفغيني 
كي�سكني )الحتاد الرو�سي(، م�سطفي خياط )املغرب(، تريي كيدويل )الوليات املتحدة الأمريكية(، م�سطفي 
مورييل  لوبي�ض  في�سنتي  اآنخيل  )الدامنرك(،  ريكا غرو لر�سن  )بلجيكا(،  كوين لمبرييخت  )املغرب(،  لفراخي 
)اإ�سبانيا(، اآندريا موزر )كندا(، رجاء اأبي نادر )لبنان(، اإلينا ناين )اإيطاليا(، اإيزايا �سامويل اأوزوغو )كينيا(، 
�سريغي �سافيلييف )كازاخ�ستان(، روث �سرودر )اأملانيا(، هوي كيات ريك �سي )�سنغافورة(، ر�سلن اأورازباييف 
كازايل  يي�سماغامبيتوفا )كازاخ�ستان(،  الأمريكية(، عزيزة  املتحدة  )الوليات  وودورث  )كازاخ�ستان(، جيفري 

يو�سف )نيجرييا(.

اأ�سماوؤهم  التالية  فريق اخلرباء  اجتماع  امل�ساركون يف  قدمها  التي  مة  القيِّ بامل�ساهمات  التنويه  اأي�سًا  املكتب  ويود 
ال�سلة:  ذات  البحث  ومعاهد  والإقليمية وغري احلكومية،  الدولية  واملنظمات  الأخرى،  املتحدة  الأمم  كيانات  من 
�ساكا اأزميازي )�سبكة املوؤ�س�سات الوطنية الأفريقية حلقوق الإن�سان(، ليبـي �سودوري )اإدارة عمليات حفظ ال�سلم 
التابعة للأمم املتحدة(، كري�ستوفر دين )املركز العاملي للتعاون يف جمال الأمن(، اإليزابيث اإيدلند )دائرة العمل 
اخلارجي الأوروبية(، باتريك فوك�ض )معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة(، براين غوان�ض 
اإنديانا، الوليات املتحدة  )اللجنة الدولية للرعاية الأبر�سية الكاثوليكية يف ال�سجون(، مارك هام )جامعة ولية 
الأمريكية(، كري�سنت هاوليت�سيك )املنظمة الأوروبية لإدارة ال�سجون والإ�سلحيات(، هيدويت�ض هازلزيت )الحتاد 
الأوروبي(، تغريد جابر )الرابطة الدولية لإ�سلح قوانني العقوبات(، اإيلكو كي�سيل )املركز العاملي للتعاون يف جمال 
الأمن(، نيكول اخلوري )جلنة الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب(، كري�ستيان كون )اللجنة الدولية للرعاية الأبر�سية 
اإيلني بري�سمان )املركز الدويل ملكافحة الإرهاب(، جوليا رينويلت )�سبكة الوقاية من  الكاثوليكية يف ال�سجون(، 
العنف(، حامد ال�سيد )مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب(،اآندرو �سيلكه )جامعة �سرق لندن، اململكة املتحدة(، 
�سي�سيليا دي اأزيفيدو �سودري )مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب(، اإيلينا تانيفا )جمل�ض اأوروبا(، عي�سى ثيوين 

)اإدارة عمليات حفظ ال�سلم، مايل(، ميكائيل فايرن )مفو�سية الأمم املتحدة حلقوق الن�سان(.

و�ساهم الزملء التالية اأ�سماوؤهم من املكتب اأي�سًا يف املناق�سات التي دارت خلل اجتماعي فريق اخلرباء: �سادية 
اأفكري، بيل كولن، عثمان ديالو، فيليب ديفيت، ليوناردو هوي-كارا�سكو، جوان يو�سف، اآريان ليوبور، كاورو مييديكو، 

باتري �سابارباييف. 

ها: �ساكا اأزميازي، اآتا باركيندو، بيرت  وت�ستند بع�ض املواد املدرجة يف الكتيِّب اإىل درا�سات حالة واأعمال �سابقة اأعدَّ
بينيت، اأحمد بيلو دوغاراوا، بول اإجنلي�ض، �سريبانو �سكور، اآندرو �سيلكه، تينكا فيلدوي�ض، اآندرو اإيزادويان زاماين. 
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مة ب�ساأن م�ساريع ال�سيغ ال�سابقة  وقدم اآتا باركيندو وريك ماكاإيكران وماري موريف واإيفون �ستي�ض تعليقات واآراء قيِّ
للدليل. وقامت لورين رو�ساتي بتدقيق الكتيِّب. 

ويود املكتب اأي�سًا اأن يعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمته حكومة اأملانيا من اأجل اإعداد الكتيِّب بو�سائل منها متويل 
اجتماعي فريق اخلرباء وترجمة الكتيِّب اإىل الرو�سية والعربية والفرن�سية. 
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1-1- امل�ستهدفون بالكتيِّب ونطاقه
يندرج هذا الكتيِّب �سمن �سل�سلة من الأدوات التي يعدها املكتب من اأجل دعم الدول الأع�ساء يف تنفيذ �سيادة القانون 
م لكي ي�ستخدمه مديرو وموظفو ال�سجون على وجه اخل�سو�ض، ولكنه  وتطوير اإ�سلح العدالة اجلنائية. وهو م�سمَّ
عني  وامل�سرِّ ال�سيا�سات  ري  مقرِّ مثل  اجلنائية،  العدالة  بنظام  املعنية  الأخرى  الفاعلة  للجهات  اأي�سًا  مفيدا  �سيكون 
اأو  ال�سياقات، �سواء كوثيقة مرجعية  واأع�ساء املنظمات غري احلكومية. وميكن ا�ستخدامه يف جمموعة متنوعة من 
كاأ�سا�ض لتدريب املوظفني. ويف حني اأنَّ بع�ض عنا�سر الكتيِّب قد ل تكون قابلة للتحقيق على الفور يف بع�ض الوليات 
الق�سائية، ول �سيما يف حالت ما بعد انتهاء النـزاع، فاإنَّ الكتيِّب يوفر لل�سلطات الوطنية مبادئ توجيهية من اأجل 

دة الدولية. و�سع ال�سيا�سات والربوتوكولت التي تفي باملعايري واملمار�سات اجليِّ

ف العنيف يف ال�سجون  وي�سكل هذا الكتيِّب اأول اأداة توجيهية تقنية تتناول مظاهر الت�سدد املف�سي اإىل العنف والتطرُّ
على م�ستوى الأمم املتحدة. وهو يقدم توجيهات عملية ب�ساأن ما يلي:

ف العنيف( فني العنيفني )ال�سجناء الذين يعتنقون التطرُّ  اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ
للت�سدد  عر�سة  يكونون  قد  الذين  )ال�سجناء  ال�سجون  يف  العنيف  ف  التطرُّ اإىل  التحول    منع 

املف�سي اإىل العنف(
فني العنيفني بالعنف وتي�سري اإعادة اإدماجهم    التدخلت الرامية اإىل فك ارتباط ال�سجناء املتطرِّ

يف املجتمع عند الإفراج عنهم.

ويتناول الكتيِّب، يف اإطار هذه الأجزاء، ال�سيا�سات والآليات الرئي�سية على �سعيد اإدارة ال�سجون، مثل احلاجة اإىل: 
تهيئة الظروف العامة يف ال�سجون لكي تتما�سى مع املعايري الدولية الدنيا، وو�سع اأنظمة فعالة للتقييم والت�سنيف، 
والإن�سانية وغري  املن�سفة  واملعاملة  املهنيني،  ال�سجون  وتدريب موظفي  والدينامي،  والإجرائي  املادي  الأمن  وتوفري 
التمييزية، ومنع الف�ساد، وخمتلف فئات تدخلت فك الرتباط التي ي�سارك فيها خرباء من خمتلف التخ�س�سات، 

واإعادة الإدماج الجتماعي والدعم بعد الإفراج عن ال�سجناء.

ويدعو الكتيِّب عمومًا اإىل اعتماد نهج يرمي اإىل تعزيز هذه العنا�سر الرئي�سية لإدارة ال�سجون. والأخذ بهذا النهج 
اإيجاد منافع  اأي�سًا يف  يفيد  اإليه �سراحة،  تدعو  الدولية  دة  املمار�سات اجليِّ وثائق  اأنَّ  ناهيك عن  لأنه،  �سروري 
�ض العتبارات التالية املبادئ الرئي�سية التي تقوم عليها جميع  م�ستدامة تعود على نظام ال�سجون بكامله. وتلخِّ

التو�سيات الواردة يف الكتيِّب:
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 2

  التقيد باحلقوق الأ�سا�سية واملعايري الدولية واملمار�سات احل�سنة يف ال�سجون: من املهم للغاية األَّ توؤدي اأيُّ 
ف العنيف اإىل تقوي�ض حقوق الإن�سان املكفولة جلميع  جهود ُتبذل يف ال�سجون �سمن اإطار الت�سدي للتطرُّ
ُي�سمح  الإن�سان، ل  الدويل حلقوق  القانون  العنيفون. ومبوجب  فون  املتطرِّ ال�سجناء  الأ�سخا�ض، مبن فيهم 
باأيِّ ا�ستثناءات اأو قيود فيما يخ�ض حظر التعذيب اأو غريه من �سروب املعاملة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو 
املهينة. وتت�سم بالأهمية ذاتها حمايُة حق اأيِّ اإن�سان يف اأن يعتنق اآراء اأو اأن يدين بدين ما اأو اأن يعتنق اأيَّ 
دين اأو معتقد يختاره،)1( واإن كانت هناك مظاهر معيَّنة قد تخ�سع لقيود اإذا كانت تت�سم بال�سرورة الق�سوى 
وين�ض عليها القانون )مثل حماية النظام العام اأو احرتام حقوق الآخرين(. ويف الوقت نف�سه، ينبغي للدول 
اأو الدينية  اأو العن�سرية  اأو اأيَّ دعوة اإىل الكراهية القومية  الأع�ساء اأن حتظر بالقانون اأيَّ دعاية للحرب 

ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العداوة اأو العنف.

فني    اأهمية جممل الأو�ساع يف ال�سجون واإدارة ال�سجون: يجب اأن تكفل التوجيهات ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون اأن يكون اأيُّ تدخل مقرتح مدجمًا باإحكام يف  العنيفني والوقاية من الت�سدُّ
جهود اإ�سلح ال�سجون الأو�سع نطاقًا. ومن غري املحتمل اأن ُت�سفر التدخلت املنف�سلة لفك الرتباط التي 
ذ مبعزل عن �سياق ال�سجون الأو�سع عن نتائج اإيجابية، ل �سيما اإذا مل ُيتقيَّد يف �سياق ال�سجون باملعايري  تنفَّ
د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون املكتظة اأو التي تعاين من نق�ض  والقواعد الدولية. ويتفاقم التعر�ض للت�سدُّ

مة.  املوظفني اأو ل توفر اخلدمات الأ�سا�سية لل�سجناء اأو تدار بطريقة غري منظَّ

اإن�سانية حترتم احلقوق  احتجاز  �سيا�سة  اعتماد  �سك  بل  هو  ال�سجون  د يف  الت�سدُّ مكافحة  �سلح يف  اأقوى  اإنَّ 
التدبري  اأو  للحكم  بد  ل  وعليه،  الإدماج.  واإعادة  التاأهيل  اإعادة  على  كلل  بل  وتركز  للمحتجزين  الأ�سا�سية 
اإطار ظروف نف�سية-اجتماعية وبدنية ومادية حترتم كرامة الإن�سان، واأن يتيح حفظ  ذ يف  اأن ُينفَّ الحتجازي 

احرتام املحتَجز لذاته اأو منو ذلك الحرتام، واأن يخاطب م�سوؤوليته الفردية والجتماعية.

Belgium Federal Public Service - Justice (2014): Action Plan against Radicalisation in Prisons, pp. 4 and 6.

بل هو  لي�ض ظاهرة جديدة،  ال�سجناء  د  ت�سدُّ اأنَّ  دًا على  الكتيِّب جمدَّ يوؤكد هذا  والتمييز:  التعاريف    اأهمية 
ا ل ت�سكل يف حد ذاتها تهديدًا لإدارة ال�سجن اأو املجتمع اإذا مل تت�سل بالعنف. ولي�ض كل  م�ساألة قدمية جدًّ
فًا عنيفًا  دين ي�سبح متطرِّ ا من املت�سدِّ اأنَّ عددًا �سئيًل جدًّ ف العنيف. ذلك  اأو متهيدًا للتطرُّ ا  د �سلبيًّ ت�سدُّ
يف  املتمثل  احل�سا�ض  املو�سوع  مع  التعامل  لدى  املهمة  الأمور  من  والتمييز  التعاريف  فاإنَّ  ثم  ومن  بالفعل. 

د )املف�سي اإىل العنف(، وخا�سة من اأجل التمييز بني الفكر والعمل. ف )العنيف( والت�سدُّ التطرُّ

 انظر امل�سرد للطلع على تعريف للم�سطلحات الرئي�سية امل�ستخدمة لأغرا�ض هذا الكتيِّب.

التعذيب وغريه من  مناه�سة  اتفاقية  واملادة 2)2( من  وال�سيا�سية؛  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ض  العهد  و19)1( من  و18)1(  )1(املواد 7 

 �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة؛ واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 3؛ والتعليق العام رقم 22،
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرتان 2-3؛ والتعليق العام رقم CCPR/C/GC/34  ،34، الفقرة  9.



الف�سل 1 الف�سل1الف�سل

فون العنيفون: على الرغم مما �سبق، فاإنَّ على مديري ال�سجون    التحديات اخلا�سة التي ي�سكلها ال�سجناء املتطرِّ
فون العنيفون وغريهم من املجرمني اإىل ا�ستخدام العنف لتحقيق اأهداف  األَّ ين�سوا اأنه بينما قد يلجاأ املتطرِّ
ال�سيا�سية،  اأو  الدينية  اأو  الأيديولوجية  املكا�سب  بدافع  يت�سرفون  العنيفني  فني  املتطرِّ معظم  فاإنَّ  دة،  حمدَّ
ويعتقدون اأنهم يقاتلون من اأجل ق�سية. وميكن اأن يكون لذلك اأثر كبري على الطريقة التي يجب اأن يدار بها 

فون العنيفون، كما يبنيِّ هذا الكتيِّب. ال�سجناء املتطرِّ

دة  فني العنيفني البالغني من الذكور والإناث. و�سيجري تناول امل�ساألة املحدَّ ويركز هذا الكتيِّب على ال�سجناء املتطرِّ
فة عنيفة اأو ُيتَّهمون بذلك اأو ُي�سلَّم باأنهم قاموا به يف من�سور  املتمثلة يف الأطفال الذين ُيزعم اأنهم ارتكبوا جرائم متطرِّ
منف�سل للمكتب اإقرارًا باختلف النظام القانوين املنطبق على الأطفال املحرومني من حريتهم. كما ل ي�سمل هذا 
ف العنيف حيث اإنه يركز على ال�سجني الفردي والتدخلت الرامية اإىل فك  الكتيِّب فك الرتباط اجلماعي بالتطرُّ
الرتباط بالعنف على امل�ستوى الفردي. وميكن للجماعات اأي�سًا اأن تتخلى عن جلوئها اإىل الو�سائل العنيفة، بيد اأنَّ 

اأ�سباب قيامها بذلك لي�ست بال�سرورة نف�ض الأ�سباب الواردة عندما يفك اأحد الأفراد ارتباطه بالعنف.)2(

ف العنيف ال�سياق العام للتطرُّ  -2-1

الإن�سان  وحقوق  والأمن  ال�سلم  يقو�ض  فهو  ومبادئها.  املتحدة  الأمم  ملقا�سد  اإ�ساءة  العنيف  ف  التطرُّ يف  اإنَّ 
ف العنيف ظاهرة تت�سم بالتنوُّع وتفتقر اإىل  والتنمية امل�ستدامة، ول ي�سلم اأيُّ بلد اأو منطقة من اآثاره ... والتطرُّ
 ... د. وهو لي�ض بالأمر اجلديد، ول يقت�سر على منطقة اأو جن�سية بعينها اأو على نظام عقائدي معنيَّ تعريف حمدَّ
ف العنيف" هو من اخت�سا�ض الدول الأع�ساء، ويجب اأن يكون متفقًا مع التزاماتها  وتعريف "الإرهاب" و"التطرُّ
جهودنا  �ض  يقوِّ العنيف  ف  التطرُّ اإنَّ  الإن�سان...  حلقوق  الدويل  القانون  ول �سيما  الدويل،  القانون  مبوجب 
اجلماعية الرامية اإىل �سون ال�سلم والأمن الدوليني، وتعزيز التنمية امل�ستدامة، وحماية حقوق الإن�سان، وتعزيز 

�سيادة القانون، وال�سطلع بالعمل الإن�ساين.

ف العنيف - تقرير الأمني العام للأمم املتحدة، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرات 1 و2  خطة عمل ملنع التطرُّ
و5 و12.

يف حني ين�سب معظم اهتمام و�سائط الإعلم على اأعمال الإرهاب املنهجية التي ترتكبها جماعات من قبيل 
تنظيم الدولة الإ�سلمية يف العراق وال�سام )داع�ض( وجماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة با�سم الإ�سلم، من 
ارُتكبت  الأو�سط،  ال�سرق  واحد. فحتى يف  تقت�سر على دين  ف ل  املتطرِّ العنف  الزيادة يف  اأنَّ  املهم ملحظة 
اآ�سيا، ارتكبت  جرائم با�سم الدفاع عن اليهودية، وتوجد ميلي�سيات م�سيحية يف اأجزاء كثرية من العامل. ويف 
جمموعات انتهاكات با�سم الهندو�سية والبوذية، ويف اأجزاء اأخرى من العامل، اأدت الأيديولوجيات ال�سيا�سية اإىل 

اأن تقوم جماعات بحمل ال�سلح.

 Countering Violent Extremism While Respecting The Rights And Autonomy Of Women And Their Communities in:
 Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing The Peace - A Global Study on the Implementation of United Nations

.Security Council Resolution 1325, (2015), p. 222

 وهناك العديد من البلدان التي تواجه حاليًّا تهديدًا من التطرُّف العنيف، ول يكاد مير اأ�سبوع دون اأن يقع عمل من اأعمال 
التطرُّف العنيف يف مكان ما من العامل. وُي�سنَّف خطر الإرهاب على اأنه "�سديد" يف كثري من البلدان، و�سهدت معظم 
فة   مناطق العامل عواقب اأفعال واأنواع خمتلفة من التطرُّف العنيف. وتت�سبب الهجمات التي تقوم بها اجلماعات املتطرِّ

 Cronin, A. (2009) How  Terrorism Ends: Understanding the Decline 2(للطلع على مناق�سة ب�ساأن فك الرتباط اجلماعي بالعنف، انظر(

 and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton: Princeton University Press; and Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism
 .Behind: Individual and collective disengagement, London: Routledge
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 4

العنيفة يف ما هو اأكرث من اخل�سائر يف الأرواح والأ�سرار القت�سادية؛ فهي ميكن اأن تزرع بذور النق�سام بني املجتمعات 
فة بدرجة متزايدة يف اأجزاء اأخرى من املجتمع. وي�سهم ذلك يف تهيئة  املحلية، مما يف�سي اإىل ظهور اآراء رجعية ومتطرِّ

د املف�سي اإىل العنف والعدوان والردود العنيفة.  تربة خ�سبة للتطرف العنيف، مما يدمي حلقة مفرغة من الت�سدُّ

دة ميكن اأن جتعل النا�ض ي�ستخدمون العنف، لكن ميكن ت�سنيف الدوافع الرئي�سية للجوء اإىل الأعمال  وثمة دوافع متعدِّ
فة العنيفة �سمن ثلثة عناوين رئي�سية، وهي: املتطرِّ

 العنف الأيديولوجي
اأو  الأبي�ض  العرق  تفوُّق  وجماعات  القومية  اجلدد  النازيني  جماعات  مثل  ال�سيا�سية  الأيديولوجيات  )اأ( 
فة للأيديولوجيات واملعتقدات  جماعات الكراهية التي تدعو اإىل ا�ستخدام العنف، اأو )ب( التف�سريات املتطرِّ

الدينية التي تدعو اإىل ا�ستخدام العنف، اأو )ج( الأيديولوجيات الي�سارية والفو�سوية واليمينية العنيفة.

 العنف القائم على م�سائل معيَّنة
ف العنيف املت�سل بالبيئة اأو  )اأ( احلركات العنيفة لتحرير احليوان وتعزيز حقوق احليوان، اأو )ب( التطرُّ
النظام الإيكولوجي، اأو )ج( احلركات املناه�سة للحكومات اأو العوملة اأو الراأ�سمالية التي تدعو اإىل ا�ستخدام 

العنف.

 العنف الإثني-القومي اأو النف�سايل
الن�سال ال�سيا�سي اأو من اأجل ال�ستقلل واملت�سم بالعنف على اأ�سا�ض العرق اأو الثقافة اأو اجلغرافيا اأو الأ�سل 

الإثني.

فة ت�سيطر الآن  ف العنيف واتخذ اأ�سكاًل جديدة واكت�سب قدرات جديدة. ذلك اأنَّ اجلماعات املتطرِّ وقد تطور التطرُّ
على م�ساحات �سا�سعة من الأرا�سي، وت�ستحوذ على موارد كبرية وتولِّدها )مثل النفط وعمليات اخلطف والتجارة 
وتعميم  ر�سائلها  لن�سر  متطور  نحو  على  الت�سال  واأدوات  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  وت�ستخدم  امل�سروعة(،  غري 
وو�سائله  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ اجتاهات  ع  تو�سُّ نف�سه  بالقدر  ويتوا�سل  العنف.  على  والتحري�ض  اأيديولوجيتها 
على  حكرًا  اأن�سطته  تعد  ومل  الأيديولوجيات،  من  اأكرب  جمموعة  من  الآن  العنيف  ف  التطرُّ وُي�ستوحى  واأمناطه.)3( 
ا لي�سمل اجلماعات ال�سغرية واخلليا والفاعلني  منظمات تخ�سع لإدارة مركزية وهرمية. وقد تطور اخلطر تدريجيًّ
املنفردين الذين يتحركون بطريقة متحررة من القيود اأ�سا�سًا ول ميكن التنبوؤ بها. فهم يخططون للهجمات بتوجيه 
فون العنيفون من التقدم املحرز على  اأ�سعب. وي�ستفيد املتطرِّ اأو بل توجيه من منظمة، مما يجعل الوقاية  حمدود 
التوا�سل  �سبكات  مواقع  من  بال�ستفادة  ال�ساخط،  ال�سباب  مع  للتوا�سل  جديدة  �سبل  لإيجاد  التكنولوجيا  �سعيد 
فة. وهم مييلون اإىل ن�سر دعايتهم على نطاق اأو�سع،  الجتماعي وقنوات الفيديو عرب الإنرتنت وغرف الدرد�سة املتطرِّ

وب�سرعة وفعالية اأكرب، وعادة بهمة اأكرب، من احلكومات.

فني العنيفني من اأجل فك ارتباطهم بالعنف �سوى باهتمام �سئيل  وعلى مر التاريخ، مل حتَظ فكرة العمل مع املتطرِّ
للغاية، رمبا با�ستثناء الو�سائل التقليدية املتمثلة يف القوة البدنية اأو ال�سجن. ويف الآونة الأخرية، اأدركت البلدان اأنها 
ف العنيف بالقوة وال�سجن وحدهما )وهو ما ي�سار اإليه بالنهج "اجلامد"(.)4( واأدركت  ل ميكن اأن حتل م�سكلة التطرُّ
تلك  حتلها  التي  امل�سكلت  ا  فعليًّ تفوق  قد  وحدها  القمعية  الو�سائل  على  العتماد  ي�سببها  التي  امل�سكلت  اأنَّ  اأي�سًا 
ه الهتمام على نحو متزايد اإىل اعتماد اأ�سلوب اأكرث منهجية و�سمولية يف فهم واإدارة خماطر  الو�سائل. ولذلك، ُيوجَّ

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social)3(

 Committee and the Committee of the Regions  - Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism: strengthening

.the EU´s response (2014)

. Cronin, A. (2009) How Terrorism Ends: Understanding the decline and demise of terrorist campaigns, Princeton Press)4(



الف�سل1

اإليها، ويف ا�ستك�ساف الطرائق الرامية اإىل  فة العنيفة اأو معاودة ان�سمامهم  ان�سمام الأفراد اإىل اجلماعات املتطرِّ
بالنهج  اإليه  ي�سار  )ما  املجتمع  اإدماجهم يف  اإعادة  ثم  ومن  العنيف طوعا،  ف  بالتطرُّ ارتباطهم  بفك  الأفراد  اإقناع 

"املرن"(.)5( 

فون العنيفون  1-3- ال�سجون وال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني املحبو�سني حاليًّا يف جميع اأنحاء العامل. ذلك اأنَّ بع�ض البلدان  من امل�ستحيل حتديد عدد ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني يف اأنظمة ال�سجون، بينما يوجد لدى بلدان اأخرى عدة مئات اأو اآلف  ل يوجد لديها �سوى قلة من املتطرِّ
اأنَّ  �سك  ما من  فاإنه  املوجودين يف احلب�ض حاليًّا،  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  اإىل عدد  وبالنظر  املحتجزين.  من 
ا عندما يتعلق الأمر بالت�سدي للتطرف العنيف - وهو دور يتزايد العرتاف به لدى الأمم املتحدة  لل�سجون دورًا مهمًّ

واملجتمع الدويل باأ�سره. 

لذلك، فاإنني اأو�سي الدول الأع�ساء مبا يلي: )و( اإ�سلح الأطر القانونية الوطنية واأنظمة ال�سجون لكفالة اأمن 
د يف ال�سجون ومكافحتها على اأ�سا�ض حقوق  ال�سجناء واملوظفني واملرافق، وو�سع اإجراءات ملنع تغذية نزعة الت�سدُّ

الإن�سان و�سيادة القانون.

ف العنيف - تقرير الأمني العام، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرة 50 )و(. خطة عمل ملنع التطرُّ

ل ميكن اإر�ساء القانون والنظام وحفظ �سلمة واأمن املواطنني والدولة دون عمل ال�سرطة وغريها من اأجهزة 
اإنفاذ القانون بالتزامن مع نظم فعالة يف جمال العدالة والإ�سلحيات. وُتَعدُّ النظم الفعالة للإ�سلحيات �سرطا 
ف العنيف  ا اأي�سًا فيما يتعلق باجلهود الرامية اإىل الت�سدي للتهديدات العاملية "اجلديدة"، مثل التطرُّ اأ�سا�سيًّ

واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، التي توؤثر على عدد متزايد من حالت النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع.
 Prison Support in UN Peace Operations (2015), United Nations Department of Peacekeeping Operations, Department

.of Field Support, Ref. 2015.11

املتخ�س�ض  التدريب  توفر  اأن  الإرهاب،  مبنع  بالتزامها  وفائها  ل�سمان  للدول،  بد  ل  الإرهاب:  مبنع  اللتزام 
وامل�ساعدة التقنية واملادية اللزمة لل�سلطات امل�سوؤولة عن ذلك. كما ل بد للدول من اتخاذ ما يلزم من �سيا�سات 
وبرامج غري عقابية وم�سادة للتطرف تت�سمن امل�ساركة والعمل مع ... برامج اإعادة تاأهيل ال�سجون ... ل�سمان 

اًل وا�ستدامتها. تنفيذ تلك الإجراءات اخلا�سة تنفيذًا فعَّ

املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ساأن حقوق الإن�سان وال�سعوب اأثناء مكافحة الإرهاب يف اأفريقيا )2015(، 
اجلزء 1 )ب(.

ُيَعدُّ النظام الفعال لحتجاز الإرهابيني املدانني جزءًا يف غاية الأهمية من الرد الفعال لنظام العدالة اجلنائية 
ف، ومينع توجيه اأو دعم الن�ساطات  على الإرهاب... ويجب... اأن يحول دون دفع ال�سجناء اإىل مزيد من التطرُّ
ف واإعادة دمج ال�سجناء يف املجتمع كلما كان ذلك ممكنًا  الإرهابية من داخل ال�سجن، ويوفر �سبل نزع التطرُّ

للحد من عودة الأ�سخا�ض اإىل الن�ساط الإجرامي.

الة يف قطاع  دة لإجراءات فعَّ املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب )2012(، مذكرة الرباط ب�ساأن املمار�سات اجليِّ
دة رقم 11. العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب، املمار�سة اجليِّ

 Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)5(

.Routledge, p. 2
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فني عنيفني مزعومني اأو متهمني اأو مدانني مت�ساوية مع  ول تزال املهمة الرئي�سية لل�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ
على  يجب  املهمة،  بهذه  ال�سطلع  وبغية  العامة.  ال�سلمة  حتقيق  يف  الإ�سهام  حتديدًا  وهي  اآخر،  �سجن  اأيِّ  مهمة 
ال�سجون اأن حتافظ على �سلمة هوؤلء ال�سجناء، واأن ت�سمن عدم هروبهم من الحتجاز القانوين. ومن املتوقع اأي�سًا 
اإدماجهم  لإعادة  منهم  العديد  تهيئة  ثم  ومن  امل�ستقبل،  يف  بالعنف  ارتباطهم  فك  على  ال�سجون  اإدارات  تعمل   اأن 

يف املجتمع.

ويف �سوء املخاطر املتمثلة يف كون ال�سجون ت�سكل مواقع حمتملة لقيام ال�سجناء املحكوم عليهم يف جرائم ل متت اإىل 
د املف�سي اإىل العنف، ينبغي لل�سجون اأن توا�سل ال�سعي اإىل احليلولة دون اعتناق  ف العنيف ب�سلة باعتناق الت�سدُّ التطرُّ
د املف�سي اإىل العنف. ويف الوقت نف�سه، يجب على اإدارات ال�سجون اأن ت�سع ن�سب اأعينها اأنَّ  �سجناء اآخرين الت�سدُّ
ال�سجون تتيح الفر�سة لل�سجناء لفك ارتباطهم بالعنف. ذلك اأنَّ الوقت الذي يتم ق�ساوؤه يف ال�سجن قد ُيحِدث حتوًل 

زًا للتغري الإيجابي.)6( ف العنيف - بل وميكن اأن يكون عامًل حمفِّ بعيدًا عن التطرُّ

فني العنيفني و�سوء �سلوكهم وات�سالتهم اخلارجية غري  وتقلل الإدارة ال�سليمة لل�سجناء فر�ض هروب ال�سجناء املتطرِّ
د  الت�سدُّ ُيعتنق فيها  اأماكن  ال�سجون  األَّ ت�سبح  اأي�سًا على �سمان  ي�ساعد  اأن  ال�سجون  بيئة  لتح�سني  امللئمة. وميكن 
ال�سجناء  واإيجابيًّا جتاه  ا  اإن�سانيًّ الذين ينتهجون �سلوكًا  ال�سجون  للتفاعلت مع موظفي  العنف. وميكن  اإىل  املف�سي 

فني العنيفني اأن تفتح اأبوابا لإحداث تغيريات يف تفكري ال�سجناء و�سلوكهم. املتطرِّ

فني العنيفني من  اأنظمة ال�سجون يف العديد من الدول الأع�ساء للتحدي املتمثل يف حب�ض ال�سجناء املتطرِّ وتت�سدى 
خلل ال�سعي اإىل حت�سني جميع جوانب اإدارة ال�سجون. ومن �ساأن تنفيذ ذلك النهج حت�سني اإدارة عامة ال�سجناء ويف 
دة لفك ارتباطهم  الوقت نف�سه متكني اإدارة ال�سجن من اأن حتدد مبزيد من الو�سوح من يحتاجون اإىل تدخلت حمدَّ
فني العنيفني  األَّ ي�سرف الرتكيُز على ال�سجناء املتطرِّ اأيديولوجية. وب�سفة عامة، ينبغي  اأ�س�ض  بالعنف القائم على 
وال�ستثمار فيهم النتباه عن عامة ال�سجناء، مبن فيهم �سائر الأفراد اأو اجلماعات ممن لديهم احتياجات خا�سة اأو 
قد ي�سكلون تهديدًا خمتلفًا للمجتمع. ومن ثم من ال�سروري اأن متتد فائدة اأيِّ دعم مادي اأو مايل اإ�سافي لل�سجون 

لت�سمل النظام ككل اإذا اأريد اأن يكون له تاأثري اإيجابي على نحو م�ستدام واأن يتجنب التمييز.)7( 

العنا�سر املهمة ب�سفة خا�سة. وعلى  اأحد  العنيفني  فني  ال�سجناء املتطرِّ العاملني مع  وُيَعدُّ اختيار وتدريب املوظفني 
فون عنيفون اأن يكونوا قادرين على مقاومة حماولت تكييفهم  املوظفني العاملني يف �سجون يوجد بها �سجناء متطرِّ
د املف�سي اإىل العنف. ويكون على موظفي ال�سجون  والتلعب بهم وكذلك، يف بع�ض الظروف، دفعهم اإىل اعتناق الت�سدُّ
ارتباطهم  بفك  ال�سجناء  اإقناع  اإىل  الرامية  اجلهود  يف  بن�ساط  وامل�ساركة  الفرار،  منع  على  نف�سه  الوقت  يف  العمل 
األَّ يعتمد املوظفون نهجا يت�سم باحلما�ض املفرط اأو التمييز جتاه فئات  اأي�سًا على �سمان  بالعنف. وينبغي احلر�ض 
هة اإليهم، اإذ اإنَّ ذلك ميكن اأن ي�ستعديهم وي�ستعدي كذلك  ال�سجناء على اأ�سا�ض معتقداتهم اأو التهم اجلنائية املوجَّ

املتعاطفني معهم. 

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون يف  واأخريا، جتدر الإ�سارة اإىل اأنَّ الدرا�سات التجريبية يف جمال قيا�ض مدى الت�سدُّ
اأخرى،  التي تعزز فك الرتباط بالعنف يف الدول الأع�ساء من ناحية  خمتلف املناطق من ناحية، وفعالية الربامج 
ل تزال حمدودة. ولذلك ي�سعى هذا الكتيِّب، ا�ستنادًا اإىل التحليلت ونتائج البحوث والأمثلة العملية املتاحة حاليًّا 
وامل�ستمدة من جمموعة متنوعة من الدول الأع�ساء، اإىل توفري املعارف واخليارات املتاحة ب�ساأن اأف�سل ال�سبل لإدارة 

فني العنيفني يف ال�سجون وللعمل على اإ�سلحهم.  املتطرِّ

 Jones, C. (2014). “When foreign fighters return: managing terrorists behind bars, The Conversation”, September 1,)6(

.2014

 International Committee of the Red Cross (2016): Responding to radicalization in detention: An ICRC 7(انظر(

.perspective



1-4- التوجيهات القائمة 
من  والوقاية  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  اإدارة  ب�ساأن  القائمة  التوجيهية  املبادئ  تكرار  اإىل  الكتيِّب  هذا  ي�سعى  ل 
د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون اأو توفري قائمة مرجعية ثانية رفيعة امل�ستوى باملوا�سيع الرئي�سية. فاملق�سود  الت�سدُّ
التوجيهات والبحوث احلالية والبناء عليها وتقدمي املزيد من املعلومات املف�سلة والأمثلة  اإىل  الإ�سارة  بالأحرى هو 
العملية للنُُّهج الإدارية املت�سلة بهذه الفئة حتديدًا من ال�سجناء. وقد �ساغت املنظمات واملنتديات ومعاهد البحوث 
فني العنيفني، وي�سار اإىل  الدولية املذكورة اأدناه وثائق لتقدمي التوجيهات ب�ساأن خمتلف جوانب اإدارة ال�سجناء املتطرِّ

تلك الوثائق يف جميع موا�سع هذا الكتيِّب:

 جمل�ض اأوروبا
Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism (2016) -

 املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب
فني امل�ستخدمني للعنف  دة لإعادة تاأهيل ودمج املجرمني املتطرِّ -  مذكرة روما اخلا�سة باملمار�سات اجليِّ

)2012(
Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of Violent Extremist Detainees (2012) -

 املركز الدويل ملكافحة الإرهاب
 Core Principles & Good Practices for the Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders  -

(2012)

 املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون
ال�سجون  داخل  الراديكايل  ف  التطرُّ ظاهرة  وخماطبة  ملكافحة  ال�سجون  باإدارة  املرتبطة  -  التو�سيات 

)2015(

املعيار  بو�سفها  مانديل(،  نيل�سون  )قواعد  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد  وُتعترب 
الأ�سا�سي املنطبق على ال�سجون الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة، منظورا �سامل يتم من خلله قراءة 

وتف�سري جميع املبادئ التوجيهية والتو�سيات الأخرى.)8(

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  "قواعد  املعنونة   ،)2015 الأول/دي�سمرب  كانون   15(  A/RES/70/175 الوثيقة  )8(انظر 

الوثيقة اأي�سًا  انظر  ال�سجينات،  حالة  ويف  مانديل".  نيل�سون  بـ"قواعد  بعد  فيما  اإليها  امل�سار  مانديل("،  نيل�سون  )قواعد   ال�سجناء 
)قواعد  للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  "قواعد  املعنونة   ،)2011 اآذار/مار�ض   16(  A/RES/65/229

بانكوك("، امل�سار اإليها فيما بعد بـ "قواعد بانكوك".
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مة 2-1- مقدِّ
فني عنيفني، اإىل حد كبري، النهج "الأ�سا�سي" نف�سه لإدارة ال�سجون  تتطلب اإدارة املوؤ�س�سات التي حتتجز �سجناء متطرِّ
العنيفون،  فون  املتطرِّ ال�سجناء  ويحتاج  ال�سجناء.  من  اأخرى  اأيَّ جمموعة  التي حتتجز  ال�سجون  اإدارة  ب�ساأن  املعتمد 
الغذاء  مثل  الأ�سا�سية  احتياجاتهم  ُتلبَّى  واأن  اأمنهم،  على  يحاَفظ  اأن  اإىل  الآخرين،  ال�سجناء  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنهم 

والك�ساء، واأن يحظوا بالرعاية الإن�سانية ومُينحوا الفر�ض لإ�سلح واإعادة تاأهيل اأنف�سهم. 

ُتبنيِّ البحوث اأنَّ املعاملة القا�سية يف مرافق الحتجاز ميكن اأن يكون لها دور يت�سم بقدر حمريِّ من القوة يف جتنيد 
الإرهابية. وقد مت حتديد  العنيفة والتنظيمات  فة  اإىل اجلماعات املتطرِّ ان�سموا  الذين  الأفراد  عدد كبري من 
العديد من العوامل التي حتفز ال�سجناء على طلب احلماية بالن�سمام اإىل اجلماعات، ومنها ظروف الحتجاز 
واملعاملة اللاإن�سانية للنـزلء، وف�ساد املوظفني و�سباط الأمن، واأن�سطة الع�سابات، وتعاطي املخدرات، وانعدام 

الأمن واملرافق امللئمة، والكتظاظ ...

ف العنيف - تقرير الأمني العام، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرة 31. خطة عمل ملنع التطرُّ

لل�سجناء  الإن�سانية  والكرامة  والت�سامح  التنوع  ال�سجن على احرتام  النظام يف  الإدارة اجليِّدة وح�سن  تنطوي 
ف العنيف. د والتطرُّ واملوظفني على حد �سواء، حيث ي�ساعد ذلك على تفادي احلالت املوؤدية اإىل الت�سدُّ

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
.Principle 8

اإن احرتام كرامة جميع الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم وحماية �سلمتهم البدنية والنف�سية هما الأ�سا�ض لأيِّ 
معاملة وبرامج ناجحة يف ظروف الحتجاز.

.International Committee of the Red Cross (2016): Responding to radicalization in detention: An ICRC perspective

فني العنيفني ميكن اأن تنطوي اأي�سًا على حتديات اإ�سافية ب�ساأن الأمن من  ومن جهة اأخرى، فاإنَّ اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
د املف�سي اإىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين وموظفي ال�سجون وكذلك ملظاهر ال�سلوك  حيث الت�سدي خلطر الت�سدُّ

املعادي لل�سلطة.

9
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تعزيز حقوق الإن�سان  -2-2
العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  واإدارة  لحتجاز  وا�سحان  اإجرائي  واإطار  قانوين  اأ�سا�ض  هناك  يكون  اأن  املهم  من 
يتوافقان مع اللتزامات التي يفر�سها القانون الدويل، ويحددان بو�سوح املوؤ�س�سات والأجهزة املعنية، اإىل جانب اأدوار 

وم�سوؤوليات و�سلطات كل منها يف هذا املجال.

ويقوم اأحد املبادئ الأ�سا�سية املن�سو�ض عليها يف القانون الدويل وجميع املعايري والقواعد الدولية ذات ال�سلة املتعلقة 
مبعاملة ال�سجناء على �سرورة اأن يعاَملوا معاملة اإن�سانية حترتم كرامتهم املتاأ�سلة كب�سر. وُيحظر التعذيب واملعاملة 
فون العنيفون، ول يجوز لإدارات ال�سجون التذرع  اللاإن�سانية واملهينة فيما يتعلق بجميع ال�سجناء، مبن فيهم املتطرِّ

باأيِّ ظروف كانت كمربر للتعذيب اأو �سوء املعاملة.)9(

لة كب�سر. ول يجوز اإخ�ساع اأيِّ �سجني للتعذيب  ُيعاَمل كلُّ ال�سجناِء بالحرتام الواجب لكرامتهم وقيمتهم املتاأ�سِّ
ر جلميع ال�سجناء حماية من ذلك كله، ول يجوز  اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، وُتوفَّ
مي اخلدمات  واملوظفني ومقدِّ ال�سجناء  واأمن  له. ويجب �سمان �سلمة  غًا  باعتبارها م�سوِّ باأيِّ ظروف  ع  التذرُّ

ار يف جميع الأوقات. والزوَّ

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 1.

الدولية  للمعايري  وميتثلن  القانون،  �سيادة  مبداأ  اإىل  دائمًا  العنيف  ف  والتطرُّ د  الت�سدُّ ومكافحة  منع  وي�ستند 
د.  حلقوق الإن�سان لأنَّ احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون جزء اأ�سا�سي من املجهود الناجح ملكافحة الت�سدُّ

د.  وي�سكل عدم المتثال لذلك اأحد العوامل التي قد ت�سهم يف زيادة الت�سدُّ
 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,

.Principle 1

ويف حني ميكن القول اإنَّ هذا احلظر املطلق هو اأهم اجلوانب الأ�سا�سية يف احرتام كرامة ال�سجناء كب�سر، فاإنَّ مبداأ 
املعاملة الإن�سانية ي�سمل العديد من اجلوانب الأخرى لإدارة ال�سجون.)10( ويعني احرتام كرامة ال�سجناء كب�سر اأنَّ على 
�سلطات ال�سجن اأن تكفل اأن تلبي ظروف احتجازهم احتياجاتهم الأ�سا�سية على الأقل، والتي ت�سمل اأماكن الحتجاز 
التمارين  وممار�سة  الطلق  الهواء  اإىل  اخلروج  واإمكانية  والتغذية  ال�سرب  ومياه  والثياب  ال�سرير  ولوازم  والفرا�ض 
الريا�سية والإ�ساءة الطبيعية وال�سطناعية ودرجة حرارة منا�سبة لل�سحة والنظافة ال�سخ�سية واملرافق ال�سحية. 
فون العنيفون، ال�ستفادة من الظروف املعي�سية العامة التي تتناولها  ويحق جلميع ال�سجناء، مبن فيهم ال�سجناء املتطرِّ

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(: 

)9(انظر املادتني 7 و10 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ واملادتني 2 و16 من اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة؛ والقاعدة 1 من قواعد نيل�سون مانديل؛ واملبداأين 1 و6 من جمموعة املبادئ املتعلقة 
بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن؛ والقاعدتني 1 و72-1 من القواعد الأوروبية لل�سجون؛ واملبداأ 
الأول من املبادئ واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني؛ والتو�سيات 1-3 من اإعلن كمبال ب�ساأن 

اأحوال ال�سجون يف اأفريقيا.
)10(انظر املبادئ الأ�سا�سية لقواعد نيل�سون مانديل املنطبقة على جميع ال�سجناء، مبا فيها القاعدتان 3 و5)1(.



"ُتطبَّق على جميع ال�سجناء دون ا�ستثناء الظروف املعي�سية العامة التي تتناولها هذه القواعد، مبا يف ذلك ال�سروط 
املتعلقة بال�سوء والتهوية ودرجة احلرارة وال�سرف ال�سحي والتغذية ومياه ال�سرب واإمكانية اخلروج اإىل الهواء الطلق 

ز املكاين ال�سخ�سي.")11( وممار�سة الريا�سة البدنية والنظافة ال�سخ�سية والرعاية ال�سحية والقدر الكافي من احليِّ

ويقع على الدول التزام فعلي بالوفاء بهذه املعايري الأ�سا�سية دون اأيِّ نوع من اأنواع التمييز، ول ميكنها التذرع باأنَّ نق�ض 
املوارد املادية والتمويل مينعها من القيام بذلك - وهي نقطة جددت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان التاأكيد عليها يف 

تعليقها العام على املادة 10 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:

"اإنَّ معاملة جميع الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم معاملة اإن�سانية حترتم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة 
املادية  املوارد  على  اأدنى،  كحد  القاعدة،  هذه  تطبيق  يتوقف  اأن  ميكن  ل  لذلك،  ونتيجة  عامليًا.  التطبيق 

املتوافرة يف الدولة الطرف.")12(

ومن املهم يف هذا ال�سدد اأن ُيلَحظ اأنَّ معاملة ال�سجناء باإن�سانية ل تعيق حفظ الأمن والنظام يف ال�سجون، بل على 
العك�ض من ذلك، فهي اأمر اأ�سا�سي ل�سمان اأن تكون ال�سجون اآمنة وماأمونة. وقد اأظهرت املمار�سات اجليِّدة يف اإدارة 
ال�سجون اأنه عندما حتظى حقوق الإن�سان اخلا�سة بال�سجناء وكرامتهم بالحرتام وعندما يعاَملون معاملة من�سفة، 
فاإنَّ احتمالت اأن يت�سببوا يف ال�سطراب والفو�سى ترتاجع بدرجة كبرية ويزداد الحتمال باأن يتقبلوا �سلطة موظفي 
فني العنيفني باحرتام ميكن اأي�سًا اأن تقو�ض منطق "نحن وُهم" وال�سيطنة  ال�سجون. كما اأنَّ معاملة ال�سجناء املتطرِّ
والتجريد من الإن�سانية واملواقف التي تربر الإجرام. ومن الناحية النف�سية، فهي ميكن اأن تت�سدى ب�سكل مبا�سر اإىل 

ف العنيف. ر التطرُّ طرائق التفكري والت�سورات عن اجلماعات التي تي�سِّ

ويف البلدان ذات الدخل املنخف�ض وبيئات ما بعد النـزاع، فاإنَّ تلبية هذه املتطلبات الأ�سا�سية قد ي�سكل حتديات كبرية، 
ل �سيما عندما تكون ال�سجون مكتظة، وغالبا ما يكون هذا هو احلال. ويف مثل تلك الوليات الق�سائية، قد يكون هناك 
م من الوكالت املانحة للوفاء باملتطلبات الأ�سا�سية، وهذا الدعم ل يكون متاحا دائمًا. وعادة  اعتماد كبري على الدعم املقدَّ
ما يعتمد ال�سجناء على اأ�سرهم لتزويدهم مبا يكفي من الطعام، ول يحظون باحليز املكاين الكافي اأو الظروف الأخرى التي 
تعزز ال�سحة البدنية والعقلية وحتميها. وهذه احلالة تتعار�ض مع املعايري الدولية، كما اأنَّ عدم الوفاء بهذه الحتياجات 
فني العنيفني القائمني، على �سبيل  فة العنيفة لت�سهيل التجنيد وا�ستبقاء املتطرِّ الأ�سا�سية ميكن اأن ت�ستغله اجلماعات املتطرِّ

فة العنيفة توفري الغذاء اأو ال�سلمة اأو التعليم لل�سجناء )واأ�سرهم(.  املثال عندما تتوىل اجلماعات املتطرِّ

)11(املرجع نف�سه، القاعدة 42؛ وللطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر القواعد 12 اإىل 17 ب�ساأن اأماكن الحتجاز، والقاعدة 18 ب�ساأن 

الريا�سية،  التمارين  ب�ساأن   23 والقاعدة  الطعام،  ب�ساأن   22 والقاعدة  ال�سرير،  ولوازم  الثياب  ب�ساأن   21 اإىل   19 والقواعد  ال�سخ�سية،  النظافة 
والقواعد 24 اإىل 35 ب�ساأن الرعاية ال�سحية.

)12(اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 21، الفقرة 4 )1992(.

فني العنيفني: م�سائل اأ�سا�سيةالف�سل 2 الف�سلالف�سل1 11اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 12

ت�ن�ص: خم�طر الكتظ�ظ يف ال�شج�ن

يجب اأن تكون الظروف املعي�سية يف ال�سجون اآمنة واإن�سانية بحيث تكون اإدارة ال�سجن قادرة ب�سهولة على حتديد 
وت�سخي�ض خطر التجنيد والتدخل حلماية الأفراد واملجرمني. ذلك اأنَّ اكتظاظ الغرف من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل انعدام 
ف. كما اأنَّ اكتظاظ ال�سجون ميثل  الأمن واحلد من ال�سيطرة مما �سيوفر الفر�ض للتجنيد والتحوُّل اإىل الفكر املتطرِّ
خطرًا حقيقيا داخل ال�سجون لأنه يوؤثر �سلبا على توفري خدمات الرعاية الأ�سا�سية وبرامج اإعادة التاأهيل والتقومي. 
كما يوؤدي الكتظاظ اإىل الإحباط والعنف والتوتر، مما �سيقود ال�سجناء اإىل التما�ض احلماية من خلل الن�سمام 

فة العنيفة اإذ اإنها �ستوفر الرعاية النف�سية واملادية املفقودة لدى اإدارة ال�سجن. اأو النتماء اإىل اجلماعات املتطرِّ

فني  باإدارة ال�سجناء املتطرِّ مة من الإدارة العامة لل�سجون والإ�سلح يف تون�ض خلل اجتماعي فريق اخلرباء املعني  م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/ العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

يونيه 2016(.

فاإنَّ  العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ يكفيان وحدهما حلفز  ل  ال�سجون  واكتظاظ  املعي�سية  الظروف  �سوء  اأنَّ  ويف حني 
ُتعترب معاجلة  اأن  بد  للمجتمع.)13( ولذلك ل  املعادية  الروايات  خ  الأ�سا�ض لرت�سُّ يولِّدا ال�ستياء ويوفرا  اأن  باإمكانهما 
ال�سجون.)14(  يف  العنيف  ف  التطرُّ مكافحة  اإىل  الرامية  اجلهود  من  يتجزاأ  ل  جزءا  ال�سجون  يف  ال�سيئة  الظروف 
التلفزة  املياه اجلارية والأ�سّرة واأجهزة  اأ�سهمت معاجلة م�سكلة الكتظاظ وتوفري  ويف ال�سومال، على �سبيل املثال، 
نت املوظفني من اإ�سراك ال�سجناء بفعالية اأكرب يف اأن�سطة فك الرتباط.  لل�سجناء يف احلد من العنف يف ال�سجن، ومكَّ

ينبغي األ يوؤدي الرتكيز على جمموعة واحدة من املحتجزين اأو ال�ستثمار يف امل�سائل اخلا�سة بها اإىل حتويل النتباه 
عن �سائر الأفراد اأو املجموعات ممن لهم احتياجات خا�سة اأو قد ميثلون تهديدا خمتلفًا بالن�سبة للمجتمع. فاأيُّ 
م فيما يخ�ض الحتجاز ينبغي اأن يعود بالفائدة على املنظومة باأكملها لكي يكون له  دعم مادي اأو مايل اإ�سايف يقدَّ
اأثر اإيجابي م�ستدمي ولتجنب التمييز ال�سلبي. وينطبق ذلك اأي�سًا على التدخلت اخلارجية، مثل مبادرات التعاون 

الثنائية واحلكومية.)...(

دون" اأو املحتجزين لأ�سباب تتعلق باأعمال اإرهابية يف�سي  ر اأنهم "مت�سدِّ اإنَّ اإيلء اهتمام خا�ض للمحتجزين املت�سوَّ
اأحيانا اإىل حرمان املجموعات الأخرى من املحتجزين من احل�سول على القدر الأدنى من الهتمام باإن�سانيتهم 
وكرامتهم وعلى القدر الكايف من الهتمام من اإدارة ال�سجن وموظفيه. ويقوم هذا الو�سع ب�سفة خا�سة يف احلالت 
التي تواجه فيها النظم الحتجازية م�ساكل ج�سيمة )مثل حالت الكتظاظ ال�سديد واملزمن واحلالت التي ي�سود 

فيها م�ستوى عال من العنف(. وميكن اأن يف�سي هذا الأمر اإىل قيام تهديدات جديدة اأمام ال�سلمة والأمن.

د يف مراكز الحتجاز: منظور اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر". اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر )2016(: "الت�سدُّ

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent)13(

.extremism, Principle 9

 ICCTR Paper on the Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist2؛ رقم  اجليدة  املمار�سة  روما،  )14(مذكرة 

 Offenders, Subsection II (Prison Context, International Standards); Global Center on Cooperative Security (2015):
 Countering Violent Extremism and Promoting Community Resilience in the Greater Horn of Africa: an Action Agenda,

.Action 8



وينبغي اأن تبداأ التدابري املطلوب اتخاذها لتح�سني الظروف يف ال�سجون باإجراء ا�ستعرا�ض ل�سيا�سات العدالة اجلنائية 
بهدف احلد من ا�ستخدام الحتجاز ال�سابق للمحاكمة وال�سجن عندما ل ت�ستلزمهما ال�سرورة الق�سوى. وعلوة على 
ذلك، يجب اتخاذ خطوات للتخفيف من اأثر الكتظاظ والتو�سع اإىل اأق�سى حد يف ا�ستخدام القدرات القائمة عن 

طريق التخطيط الدقيق وال�ستخدام املبتكر للحيز املتاح.

وقد توؤدي برامج مثل الإفراج امل�سروط اأو الإفراج املبكر ا�ستنادًا اإىل ح�سن ال�سلوك اأو الأحكام البديلة لل�سجن اإىل 
فني العنيفني )امل�ستبه فيهم( مبا من �ساأنه احلد  تقلي�ض الوقت الذي يت�سل فيه النـزلء العاديون بال�سجناء املتطرِّ
من الكتظاظ وفر�ض التجنيد على ال�سواء. وميكن لبدائل ال�سجن اأي�سًا اإ�سلح ال�سرر الواقع على ال�سحايا، وتوفري 
منافع للمجتمع املحلي من خلل اخلدمة املجتمعية، وحت�سني معاجلة اأ�سكال الرتهان اأو الأمرا�ض العقلية، واإعادة 
اأف�سل على مواردها التي  اأن تركز على نحو  اأن تتيح لإدارة ال�سجون  اأي�سًا  تاأهيل املجرمني. وميكن لبدائل ال�سجن 
كثريًا ما تكون حمدودة يف ال�سجون على ال�سجناء الذين يت�سح من التقييمات اأنهم ي�سكلون خطرًا كبريًا. واإذا كانت 
ما خ�سي�سا ويت�سم بالفعالية من حيث  املحاكم لديها خيارات اأخرى عدا ال�سجن، فمن الأف�سل اأن ت�سدر حكما م�سمَّ

التكلفة مبا ينا�سب اجلاين واجلرمية ويف نف�ض الوقت يحمي املجتمع املحلي. 

 للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر "دليل ب�ساأن ال�سرتاتيجيات الرامية اإىل احلد من الكتظاظ 
رات واجلرمية.)15( ه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ         يف ال�سجون" )2013(، الذي اأعدَّ

يًا من حيث اأماكن الحتجاز.  ومن منظور اإدارة ال�سجون، فاإنَّ الكتظاظ لي�ض امل�ساألة الوحيدة التي ميكن اأن ت�سكل حتدِّ
ذلك اأنه حتى عندما يكون هناك ما يكفي من اأماكن الإيواء، فاإنَّ تلك الأماكن قد ل تكون منا�سبة لإ�سكان ال�سجناء 
فني العنيفني اإذا كانت عبارة عن غرف كبرية اأو عنابر تاأوي املئات من ال�سجناء وتخ�سع اإىل احلد الأدنى من  املتطرِّ
فني عنيفني اإىل قدرات لإدارة هوؤلء  الإ�سراف من ِقبل موظفي ال�سجون. وحتتاج ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ

ال�سجناء يف جمموعات �سغرية بدًل من الأعداد الكبرية. 

فون العنيفون، �سمن حدود معيَّنة،  احلق يف احلياة الأ�سرية والت�سال بالعامل اخلارجي)16(: يحتفظ ال�سجناء املتطرِّ
باحلق يف احلياة الأ�سرية وعدم النعزال الكامل عن املجتمع، رغم اأنهم قد ُيحرمون من التفاعل املادي مع العامل 
اخلارجي. كما اأنَّ قدرة ال�سجناء على موا�سلة الت�سال بالعامل اخلارجي، ول �سيما اأ�سرهم، متثل اأي�سًا عامًل اأ�سا�سيًّا 
يف احتمالت اإعادة اإدماجهم يف املجتمع بنجاح، وفقًا ملا اأكدته قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء 
)قواعد نيل�سون مانديل(. ولذلك، فاإنَّ اإتاحة ذلك الت�سال جزء اأ�سا�سي من ال�سرتاتيجيات التي تهدف اإىل �سمان 
احرتام حقوق الإن�سان اخلا�سة بهم وتعزيز فر�سهم يف اإعادة الندماج الجتماعي. وحيث اإنَّ مرافق ال�سجون امللئمة 
قد توجد يف مواقع بعيدة عن اأُ�سر ال�سجناء يف بع�ض البلدان، ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تبذل جهودا خا�سة من اأجل 
منع انهيار الروابط الأ�سرية، وذلك من خلل ال�سماح بالزيارات والر�سائل واملكاملات الهاتفية اإىل اأق�سى حد ممكن 

مع �سمان اتخاذ الحتياطات الأمنية اللزمة.

فني العنيفني، والذين ُيحتمل اأن يق�سوا  وبينما تزداد اأهمية ما هو مذكور اأعله ب�سفة خا�سة يف حالة ال�سجناء املتطرِّ
 اأحكاما بال�سجن لفرتات طويلة، فاإنَّ واجب اإدارة ال�سجون بت�سجيع الت�سال بالعامل اخلارجي يجب اأن يكون متوازنا 

)15(انظر اأي�سًا تقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان عن الآثار املرتتبة على حقوق الإن�سان من جراء اللجوء املفرط اإىل 

الإيداع يف احلب�ض واكتظاظ ال�سجون، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/30/19، 10 اآب/اأغ�سط�ض 2015، الفقرات 68-66.
)16(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 58-63 و106؛ وانظر اأي�سًا القاعدتني 23 و26 من قواعد بانكوك؛ واملبداأين 19 و20 من جمموعة 

املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لأيِّ �سكل من اأ�سكال الحتجاز اأو ال�سجن؛ وتو�سيات الأمم املتحدة ب�ساأن ال�سجن مدى 
احلياة، الفقرة 11.
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فني العنيفني على التوا�سل مع من هم خارج ال�سجن. ويجب اإدارة  مع املخاطر التي قد ترتبط بقدرة ال�سجناء املتطرِّ
الت�سالت من اأجل منع اجلرمية، واحليلولة دون الجتار بالأ�سياء غري املرخ�ض بها، و�سمان حماية اجلمهور من 
الت�سالت غري املرغوب فيها، ومنع الفرار. وقد يتعني على موظفي ال�سجون، عند القت�ساء، ر�سد ومراقبة ات�سالت 
بحقوق  امل�سا�ض  دون  ال�سجن،  اإىل  القادمني  الزوار  اأو  ال�سجن  خارج  املوجودين  الأ�سخا�ض  مع  العنيفني  فني  املتطرِّ
فني العنيفني. وقد ينطبق هذا على الزيارات العائلية اأو املكاملات الهاتفية اأو الربيد اأو الربيد  الدفاع القانونية للمتطرِّ
�ساأنها  التي من  الت�سالت  واعرتا�ض جميع  وردع  لك�سف  يتخذوا خطوات  اأن  ال�سجون  ملوظفي  وينبغي  الإلكرتوين. 

فني العنيفني.)17( خدمة هدف املتطرِّ

ميكن للدول اأن تنظر، على اأ�سا�ض كل حالة على حدة واآخذة يف احل�سبان القوانني الوطنية والدولية ذات ال�سلة، 
يف و�سع اآليات مراقبة وحتكم يف ات�سالت ال�سجناء داخل وخارج ال�سجن. وميكن مل�سوؤويل ال�سجن اأن يدر�سوا، 
دة  اأو احلد من الت�سال بني ال�سجناء العامني وفئات حمدَّ عندما يكون ذلك �سروريا ومنا�سبًا، م�ساألة تقييد 

فني امل�ستخدمني للعنف. منهم، وعلى وجه اخل�سو�ض املتطرِّ

فني امل�ستخدمني للعنف )2012(، املمار�سة اجليِّدة  مذكرة روما اخلا�سة باملمار�سات اجليِّدة لإعادة تاأهيل ودمج املجرمني املتطرِّ
رقم 6.

فني العنيفني متوافقة  ومع ذلك، من املهم اأن تكون القيود التي يفر�سها موظفو ال�سجون على ات�سالت ال�سجناء املتطرِّ
وغريه  التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  انتقدت  وقد  التطبيق.  الواجبة  والدولية  املحلية  والقوانني  التهديد  م�ستوى  مع 
من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة التابعة للأمم املتحدة وكذلك اللجنة الأوروبية ملنع 
التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اللاإن�سانية اأو املهينة يف منا�سبات عدة القيود غري املربرة املفرو�سة على ال�سجناء 
املحكوم عليهم بال�سجن ملدد طويلة واأولئك املحتجزين يف ظل اإجراءات اأمنية م�سددة يف ات�سالتهم بالعامل اخلارجي. 
وكقاعدة عامة، ينبغي اأن ُي�سمح جلميع ال�سجناء، يف ظل الرقابة ال�سرورية، بالت�سال باأ�سرهم والأ�سخا�ض الآخرين 

ب�سكل منتظم عن طريق الر�سائل والهاتف والزيارات.

ب�سبب  لها،  تقييد  واأيُّ  بال�سجناء  اخلا�سة  والزيارات  والت�سالت  اللقاءات  على  اإ�سراف  اأيُّ  يكون  اأن  يجب 
ذ يف ظل الحرتام الكامل ملعايري حقوق الإن�سان  د، متنا�سبا مع اخلطر املقيَّم واأن ُينفَّ ال�سواغل املتعلقة بالت�سدُّ
من   24 القاعدة  مع  متفقا  يكون  واأن  املحرومني من حريتهم،  بالأ�سخا�ض  املتعلقة  الوطنية  والقوانني  الدولية 

القواعد الأوروبية لل�سجون ب�ساأن ات�سال ال�سجناء بالعامل اخلارجي.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
.Principle 3

�سبل  ال�سجناء،  جميع  �ساأن  �ساأنهم  العنيفني،  فني  املتطرِّ لل�سجناء  تتاح  اأن  يجب  القانوين)18(:  التمثيل  اإىل  الو�سول 
م للم�ساعدة القانونية. وكقاعدة، ل ميكن تقييد زيارات املمثلني القانونيني اإلَّ يف ظروف   الو�سول اإىل حمام اأو مقدِّ

خارج  العنيفني  فني  باملتطرِّ الت�سال  على  املحافظة  اإىل  احلاجة  التدريبية  اأدلتها  يف  العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات  بع�ض  )17(اأَدرجت 

العنوان: على  )متاح   Al-Qaeda training manual – Lesson 18: Prisons and Detention centres املثال:  �سبيل  على  انظر   ال�سجن. 
الزيارات  من  "ال�ستفادة  يلي:  مبا  يو�سي  والذي   ،)www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_4.pdf  
اأهميته  الر�سائل  اإخفاء  فن  ولإتقان  ال�سجن...  خارج  عملهم  يف  لهم  مفيدة  تكون  قد  التي  املعلومات  وتبادل  ال�سجن  خارج  الإخوة  مع  للتوا�سل 

البديهية يف هذا ال�سياق".
)18(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 61 و120-119. 



ا�ستثنائية، اأي بناء على اأمر من �سلطة ق�سائية.)19( وينبغي اأن ُتعقد الجتماعات مع املحامني بعيدا عن اأ�سماع موظفي 
ال�سجون، واإن جرت العادة على اأن ُتعقد على مراأى منهم. وينبغي اأن تعاَمل الوثائق واملرا�سلت القانونية بو�سفها 

�سرية، واأن يجري تفتي�ض املحامني بح�سا�سية خا�سة.

حرية الدين:)20( تن�ض املعايري الدولية بو�سوح �سديد على اأنَّ جلميع ال�سجناء احلق يف ممار�سة �سعائرهم الدينية. 
املجاهرة  "يتمتعون بحقوقهم يف  ال�سجناء يظلون  اأنَّ  الإن�سان على  املعنية بحقوق  اللجنة  دت  �سدَّ املثال،  �سبيل  فعلى 
د للقيود".)21( كما ميكن اأن ُتعترب حرية املرء يف اعتناق  بدينهم اأو معتقدهم اإىل اأق�سى حد يتم�سى مع الطابع املحدَّ
اأو معتقد من اختياره ويف املجاهرة بذلك اأحد العنا�سر التي يتكون منها اأيُّ نظام �سجون بّناء ومتوازن. ومن  دين 
الناحية العملية، قد ي�ساعد الدين بع�ض ال�سجناء على تقبُّل الأحكام املفرو�سة عليهم والظروف الحتجازية التقييدية 
ارتكبوها.  التي  اجلرائم  يف  ر  للتفكُّ اإدانتهم  تتم  الذين  للأ�سخا�ض  الفر�سة  ر  يوفِّ بينما  فيها  اأنف�سهم  يجدون  التي 
وخل�ض الباحثون اإىل اأنَّ ارتفاع م�ستويات التدين يرتبط بارتفاع م�ستويات التكيف داخل ال�سجون، ويرتبط ارتباطًا 

كبريًا برتاجع اأعداد النتهاكات لقواعد ال�سجون.)22(

)اأو  يكت�سفون  الذين  الأ�سخا�ض  بني  ُيخلط  األَّ  مبكان  الأهمية  من  الدين،  من  امل�ستلهم  ف  التطرُّ يخ�ض  فيما 
يعتنقون  الذين  النا�ض  دة. ومعظم  اآراء مت�سدِّ ون  يتبنَّ اأ�سبحوا  الذين  والأ�سخا�ض  اكت�ساف( عقيدتهم  يعيدون 
الإ�سلم مثًل اأو يعودون اإليه اأثناء ال�سجن اإمنا يفعلون ذلك لدوافع فردية �سلمية اأو للن�سمام اإىل جمموعة من 
ف ل تزال حا�سرة للغاية، وقد تعرقل  ال�سجناء الآخرين. بيد اأنَّ الأحكام امل�سبقة حول ال�سلة بني الدين والتطرُّ

ح�سن تقييم املخاطر.

 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons.and Probation - practitioners working paper, p. 3

وينبغي اأن تكون هناك �سيا�سات وا�سحة للتعامل مع الق�سايا الدينية يف ال�سجن ولحرتام جميع املعتقدات الدينية 
اأن ي�سهم يف  فني عنيفني. وميكن لإظهار ذلك الحرتام  التي ت�سم �سجناء متطرِّ املمثَّلة يف ال�سجون، مبا فيها تلك 
ر ملوظفي  فة العنيفة التي منها، على �سبيل املثال، عدم الت�سامح مع الختلف. وينبغي اأن يوفَّ تقوي�ض الأفكار املتطرِّ
ال�سجون التدريب املنا�سب لزيادة وعيهم وتعزيز اعتنائهم بواجبهم املتمثل يف تعزيز واحرتام احلق يف حرية الدين 
للموظفني  مرجعيني  كاأ�سخا�ض  والعمل  التدريب  ذلك  لتوفري  الدينيني  بامل�سوؤولني  ال�ستعانة  وميكن  املعتقد.)23(  اأو 
اأو ح�سور اأيِّ �سعائر  اإلزام اأيِّ �سخ�ض بالن�سمام اإىل اأيِّ دين  الآخرين ب�ساأن امل�سائل الدينية. وباملثل، ينبغي عدم 
دينية، �سواء من جانب موظفي ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرين. وينبغي األَّ يت�سرر اأيُّ �سجني ب�سبب معتقداته الدينية 
اأو الفتقار اإليها، ول بد من اتخاذ تدابري حلماية ال�سجناء من اأن ُيرَغموا على التحول اإىل دين معنيَّ اأو اإىل ممار�سة 

. �سعائر دين معنيَّ

د القواعد الأوروبية لل�سجون تلك الظروف ال�ستثنائية وما يقابلها من قيود على ال�سرية مبنع اجلرائم اخلطرية  )19(على �سبيل املثال، تقيِّ

اأو النتهاكات الرئي�سية ل�سلمة ال�سجون واأمنها )القاعدة 5-23(. 
)20(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدتان 65 و66.

املتحدة  الأمم  وثيقة  الدين،  اأو  الوجدان  اأو  الفكر  حرية  ب�ساأن   )1993(  22 رقم  العام  التعليق  الإن�سان،  بحقوق  املعنية  )21(اللجنة 

اأو املعتقد، هايرن بيليفيلت، 30 كانون الثاين/ اأي�سًا تقرير املقرر اخلا�ض املعني بحرية الدين  CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، الفقرة 8؛ وانظر 

يناير 2015، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/28/66/Add.2، الفقرة 59.
 Clear T., Sumter M. (2002): “Prisoners, prison and religion”, Journal of Offender Rehabilitation, :22(انظر، على �سبيل املثال(

 35(3-4), pp. 125-156; O'Connor T. and Perreyclear M. (2002), “Prison religion in action and its influence on offender
.rehabilitation, Journal of Offender Rehabilitation”, 35(3-4), pp. 11-34

 ،A/60/399 املتحدة  الأمم  وثيقة  اأ�سماء جاهانغري،  ال�سيدة  املعتقد،  اأو  الدين  بحرية  املعنية  اخلا�سة  للمقررة  املوؤقت  التقرير  )23(انظر 

30 اأيلول/�سبتمرب 2005، الفقرات 91-69. 
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فني الذين ي�ستوحون اأفكارهم  تعترب حكومة اململكة املتحدة اأنَّ اخلطر الأكرب عليها يف هذا الوقت يتمثل يف املتطرِّ
من تنظيم القاعدة. ويجب عدم اخللط بني هذا والدين الإ�سلمي. فالإ�سلم اأحد الأديان الرئي�سية يف العامل. 
ا  اأمَّ الثلث.  الكربى  التوحيدية  الأديان  اأحد  الب�سرية جمعاء. وهو  والت�سامح جتاه  اإىل وحدانية اهلل  ي�ستند  وهو 
الثنان الآخران فهما اليهودية وامل�سيحية. والإ�سلم يعني "ال�سلم" وال�ست�سلم الكامل لإرادة اهلل. وامل�سلم هو 
اإىل  الأ�سكال  �سكل من  باأيِّ  ت�سري  الإميان  امل�سروعة عن  التعبريات  باأنَّ  يوحي  ما  يوجد  ول  ال�سلم".  ين�سر  "من 
�سجوننا. وميكن  املماَر�سة يف  العقائد  تنوُّع  ت�سهيل  و�سنوا�سل  الأديان،  ونحن نحرتم جميع  ف.  التطرُّ اأو  د  الت�سدُّ
للعتقاد اأن يوؤدي دورًا اإيجابيًّا يف حياة ال�سجناء واإعادة تاأهيلهم. وميثل رجال الدين امل�سلمون م�سدرًا مل�سورات 

دة ب�ساأن الإ�سلم داخل ال�سجون. حمدَّ

 National Offender Management Service (NOMS) – England and Wales, Extremism and Radicalisation - Guidance.for Staff

تلك  مثل  ال�سلة،  الأخرى ذات  املتطلبات  وتلبية  املعتمدة  الدينية  الكتب  وقراءة  بال�سلة  لل�سجناء  ال�سماح  وينبغي 
فني العنيفني املنت�سبني اإىل الدين نف�سه بالتجمع  املتعلقة بالتغذية والنظافة ال�سخ�سية. ويجوز ال�سماح لل�سجناء املتطرِّ
للحتفال بالأيام اخلا�سة اأو ممار�سة العبادة اجلماعية مع مراعاة تقييمات املخاطر الفردية. وينبغي توفري املرافق 
املنا�سبة، مثل قاعات ال�سلة. كما ينبغي اأن تتاح الفر�سة لل�سجناء لأن يزورهم ممثلون موؤهلون من نف�ض دينهم �سواء 

يف �سعائر خا�سة اأو جماعية، اإذا رغبوا يف ذلك. 

الدينيون  واأن يكون املمثلون  الدينية،  اتفاقات مع الطوائف  ال�سجون  اإدارات  اأن تربم  اأعله، ينبغي  ولتي�سري ما ورد 
بني تدريبًا منا�سبًا ب�ساأن كيفية ممار�سة مهامهم يف بيئة ال�سجن.)24( وينبغي اأن يج�سد عدد امل�سوؤولني الدينيني يف  مدرَّ
كل �سجن اأعداد ال�سجناء من كل اعتقاد يف ذلك ال�سجن. ويجوز لل�سجن اأو م�سوؤوليه توظيف بع�ض القيادات الروحية 
املجتمعات  الدينيني من  للقادة  ُي�سمح  بدًل من ذلك، قد  القانون.  يكون ذلك م�سموحا ح�سب  ب�سكل مبا�سر عندما 
املدنية تاأدية خدمات ال�سلة داخل ال�سجون. وعلى اأيِّ حال، يحق ل�سلطات ال�سجون التدقيق يف املعلومات املتعلقة 
ت بع�ض اإدارات  فة العنيفة بني ال�سجناء. وقد اأعدَّ باملمثلني الدينيني الذين يدخلون ال�سجون ملنع ن�سر الآراء املتطرِّ
املجموعات  جميع  على  ويجب  الروحيني.)25(  امل�ست�سارين  اختيار  عند  ل�ستخدامها  بالكفاءات  موجزات  ال�سجون 

والأفراد اأن يخ�سعوا لنف�ض عملية التدقيق واملراجعة الأمنية.)26( 

كافية من  اإمدادات  ال�سجون  لدى  تكون  اأن  ينبغي  ال�سجناء،  اإىل  الدينيني  امل�سوؤولني  و�سول  �سبل  اإتاحة  واإىل جانب 
الن�سو�ض الدينية املعتمدة التي كتبها ممثلون موؤهلون من خمتلف الديانات املمثَّلة يف ال�سجن. وُيَعدُّ توافر املوؤلفات 
ذات احلجية ب�ساأن امل�سائل الدينية اإحدى الو�سائل امل�ستخدمة ل�سمان عدم اعتماد ال�سجناء الذين يرغبون يف تطوير 
اأو  العرقية  اأو  القومية  الكراهية  اإىل  والتي قد تدعو  ال�سجن  اإىل  بة  املهرَّ الن�سو�ض  الأمور على  تلك  ب�ساأن  معارفهم 

الدينية التي ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العداء اأو العنف.)27(

 للطلع على التدخلت الدينية كو�سيلة لفك الرتباط بالعنف، انظر الف�سل اخلام�ض.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent)24(

.extremism, Principle 24

 Ajouaou, M. (2008): Religious competency profile for Islamic spiritual counsellors in the Justice :25(انظر، على �سبيل املثال(

.Department - working document on behalf of the Muslims and the Government Liaison Committee, The Netherlands

ف الراديكايل  )26(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

ف الراديكايل داخل  داخل ال�سجون، التو�سية الرابعة ع�سرة - دعم الدور الذي تلعبه اخلدمات الدينية واخلدمات الأخرى كو�سائل ملكافحة التطرُّ
ال�سجون.

)27(العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 20)2(. وانظر اأي�سًا خطة عمل الرباط ب�ساأن حظر الدعوة اإىل الكراهية 

القومية اأو العرقية اأو الدينية التي ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العداء اأو العنف، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/22/17/Add.4، 11 كانون الثاين/
يناير 2013، املرفق، التذييل.



2-3- كفالة الحتجاز الآمن
اإن م�سداقية اأيِّ نظام لل�سجون تتوقف على قدرته على الحتفاظ بال�سجناء يف احلب�ض على نحو اآمن وماأمون - وبعبارة 
اأخرى، على منع العنف اأو الأذى داخل ال�سجون ومنع حالت الفرار. وُيَعدُّ منع حالت الهروب اأحد الأن�سطة الأ�سا�سية 
الإعلم  وو�سائط  وي�سهم يف منح اجلمهور  الإجرامية،  الأعمال  املزيد من  لأنه يحمي اجلمهور من  ال�سجون  لإدارة 
مة داخل  ن ال�سجناء من ال�ستفادة من اأن�سطة اإعادة التاأهيل املقدَّ وال�سيا�سيني الثقة يف نظام العدالة اجلنائية، وميكِّ
فني العنيفني عواقب خطرية. وهناك حالت ارتكب  نظام ال�سجون. ومن املمكن اأن تكون حلالت فرار ال�سجناء املتطرِّ
فون العنيفون الهاربون اأعماًل اإرهابية، وقتلوا اأفرادًا من اجلمهور واأجهزة اإنفاذ القانون و/اأو  فيها ال�سجناء املتطرِّ

اأحلقوا بهم اإ�سابات خطرية، وارتكبوا اأن�سطة اإجرامية خطرية اأخرى.

ف العنيف جمه�رية قريغيز�شت�ن: ح�دث فرار مت�شل ب�لتطرُّ

فني  حتى حزيران/يونيه 2016، كان نظام ال�سجون يف جمهورية قريغيز�ستان ي�سم 239 من ال�سجناء املتطرِّ
العنيفني، منهم 159 �سخ�سًا يف �سجون من النوع املغلق، و30 �سخ�سًا يف �سجون من النوع املفتوح، و50 جمرمًا 
والأع�ساء  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  من  ت�سعة  هروب  واأ�سفر  ال�سلوك.  مراقبة  اإدارة  لدى  امل�سجلني  من 
�سخ�سًا،   13 مقتل  عن   2015 الأول/اأكتوبر  ت�سرين   12 يف  حمظورة  فة  متطرِّ اإ�سلمية  جماعة  يف  املزعومني 
�سفوف  ويف  ال�سيا�سة  اأو�ساط  يف  النطاق  وا�سعة  ا�ستنكار  موجة  واأثار  ال�سجون،  موظفي  من  اأربعة  بينهم  من 
اجلمهور. ونتيجة لذلك، اتخذت حكومة جمهورية قريغيز�ستان تدابري طارئة وخ�س�ست اأموال لت�سييد �سجن 
اإىل ذلك، اعتمد رئي�ض جمهورية  واإ�سافة  ال�سجون.  باملزيد من موظفي  املوارد لل�ستعانة  متخ�س�ض وتوفري 
قريغيز�ستان القانون رقم 44 جلمهورية قريغيز�ستان ب�ساأن تعديلت مدخلة على قانون العقوبات ترتئي اإيواء 

فني العنيفني على نحو منف�سل يف مرافق موؤلفة من زنزانات. ال�سجناء املتطرِّ

املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  التابع  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  باإدارة  املعني  اخلرباء  فريق  اجتماعي  خلل  مة  مقدَّ م�ساهمة 
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. باملخدِّ

ونظم  والأبواب  والأقفال  النوافذ  على  والق�سبان  مثل اجلدران  املادية،  الأمنية  بالو�سائل  ال�سجون  الأمن يف  وُيكفل 
الإنذار، وما اإىل ذلك؛ وبالو�سائل الإجرائية، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها، مثل القواعد املتعلقة بتنقل ال�سجناء 
اأمور  اإقامتهم، من بني  واأماكن  ال�سجناء  تفتي�ض  بها وعمليات  التي ميكنهم الحتفاظ  واملمتلكات  ال�سجن  اأنحاء  يف 
اأخرى؛ وبالأمن الدينامي، الذي يتطلب وجود موظفني يقظني يتعاملون مع ال�سجناء بطريقة اإيجابية وي�سركونهم يف 
اأن�سطة بناءة، مما ي�سمح للموظفني بتوقع امل�سكلت ومنعها قبل وقوعها. وينبغي احلفاظ على توازن �سليم بني الأمن 
التوازن  و�سيعتمد  العنيفون.  فون  املتطرِّ ال�سجناء  فيهم  مبن  ال�سجناء،  جميع  حالة  يف  والدينامي  والإجرائي  املادي 
ال�سحيح ملنع الفرار واحلفاظ على النظام على عدد من العوامل مثل حالة مرافق ال�سجون، وم�ستوى التكنولوجيا 
املتاحة، وعدد املوظفني، ونوع ال�سجناء املحتجزين. فعلى �سبيل املثال، حيثما يكون الأمن املادي �سعيفا )كما قد يكون 

عليه احلال يف بيئات ما بعد النـزاع التي تت�سم مبحدودية املوارد(، ي�سبح الأمنان الإجرائي والدينامي اأكرث اأهمية.

العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  تقت�سر على حماولة  الفرار ل  اأنَّ حماولت  اأي�سًا  تدرك  اأن  ال�سجون  لإدارات  وينبغي 
�سبه  منظمات  لديها  التي  تلك  �سيما  ول  العنيفة،  فة  املتطرِّ اجلماعات  اأنَّ  ذلك  الداخل.  من  ال�سجن  من  اخلروج 
�ض على اأعمال �سغب  ع�سكرية و�سيطرة كبرية على اأرا�ض وموارد، ت�سن هجمات ب�سورة متزايدة على ال�سجون وحترِّ
اجلماعات  تهاجم  احلالت،  بع�ض  ويف  امل�سجونني.  الأع�ساء  فرار  حتقيق  اأجل  من  ال�سجون  داخل  النطاق  وا�سعة 
العنيفة كثمن  فة  املتطرِّ يتم عندئذ جتنيدهم يف اجلماعة  الذين  ال�سجناء،  لتي�سري فرار  ال�سجون  العنيفة  فة  املتطرِّ

لقيام اجلماعة بتحريرهم.

فني العنيفني: م�سائل اأ�سا�سيةالف�سل 2 الف�سلالف�سل1 17اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ
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ملنع  ال�سرورية  التدابري  اإىل  اأي�سًا  ولكن  فح�سب  الفرار  مبنع  الكفيلة  الو�سائل  اإىل  ال�سجون  اأمن  ي�سري  ل  واأخريا، 
فة العنيفة وغريها من الأن�سطة الإجرامية التي جتري خارج  فني العنيفني من توجيه الأن�سطة املتطرِّ ال�سجناء املتطرِّ
ال�سجن. واإىل جانب توجيه الأن�سطة الإرهابية، قد ي�سمل ذلك الن�ساط الإجرامي اأي�سًا ال�سعي اإىل تخويف ال�سهود اأو 

اجلهاز الق�سائي اأو املحامني اأو املحلفني اأو اإف�سادهم.)28(

التدابري  من  قدر  لأقل  ال�سجناء  يخ�سع  اأن  �سرورة  يف  ال�سجون  يف  الإدارة  ح�سن  مبادئ  من  اأ�سا�سي  مبداأ  ويتمثل 
فني العنيفني  التقييدية ال�سرورية حلماية اجلمهور وال�سجناء الآخرين واملوظفني.)29( ويتقبل معظم ال�سجناء املتطرِّ
و�سعهم ك�سجناء عندما تكون الظروف من�سفة ومنا�سبة، ويتقبل معظمهم واقع حالتهم. ولن يحاول معظم ال�سجناء 

الفرار اأو تعطيل الإجراءات الروتينية يف ال�سجن �سريطة اأن يخ�سعوا لتدابري اأمنية ملئمة ومعاملة من�سفة.

فني العنيفني الذين قد يبذلون كل ما يف و�سعهم ملحاولة الهروب اأو  بيد اأنَّ هناك اأقلية �سغرية من ال�سجناء املتطرِّ
ال�سروع يف اأن�سطة ترمي اإىل تقوي�ض ح�سن النظام يف ال�سجن. وي�سعى اآخرون اإىل اإف�ساد املوظفني اأو التلعب بهم 
فة  املتطرِّ للجماعات  الإجرامية، ميكن  بال�سبكات  واأ�سوة  ال�سجن.  اإىل داخل  امل�سروعة  ال�سلع غري  تهريب  ويحاولون 
بع�ض  ويف  ال�سجن،  يف  وجودها  اأثناء  ات�سالت  جتري  اأن  وميكنها  ال�سجون.  داخل  الوجود  يف  ت�ستمر  اأن  العنيفة 
فون العنيفون وقتهم يف ال�سجن اأي�سًا لتعلم  ع ن�ساطها خارج نظام ال�سجون. وقد ي�ستغل ال�سجناء املتطرِّ احلالت، تو�سِّ
التقنيات الإجرامية من املجرمني "العاديني" اأو للعتماد على خدماتهم )على �سبيل املثال، فيما يتعلق بتوريد الأ�سلحة 
اأو جوازات ال�سفر املزورة( لإعداد اأو تن�سيق الأن�سطة الإرهابية خارج ال�سجن. ويعني ذلك اأنَّ على �سلطات ال�سجون 

اأن تكون قادرة على تقييم املخاطر التي ي�سكلها كل �سجني للتاأكد من اأنَّ كل واحد يخ�سع للظروف الأمنية امللئمة.

  فيما يخ�ض خطر اإف�ساد موظفي ال�سجون وتكييفهم والتلعب بهم، انظر الف�سل الثالث )6(فيما يخ�ض ترتيب ال�سجناء 
فني العنيفني فئويا من الناحية الأمنية، انظر الف�سل الرابع املتطرِّ

وتعديلها  بانتظام  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  املطبقة على  الأمنية  التدابري  بد من مراجعة  وعلوة على ذلك، ل 
ح�سب القت�ساء. وي�سهم تنفيذ هذا املبداأ يف كفالة اأن يتعني الإبقاء على عدد قليل فقط من ال�سجناء يف ظروف اأمنية 
م�سددة، مما يكفل الإ�سراف عليهم واإدارتهم على نحو فعال. وهو يكفل اأي�سًا عدم هدر املوارد الب�سرية واملالية على 

الحتفاظ بعدد كبري من ال�سجناء يف اأماكن احتجاز اأكرث تقييدا مما هو �سروري.

 Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن اأمن ال�سجون، انظر  
 Handbook on the Managementدليل ب�ساأن الأمن الدينامي وا�ستق�ساء املعلومات ال�ستخبارية يف ال�سجون )2015(( و(
of High-Risk Prisoners )دليل ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة )2016(( ال�سادرين عن مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

الأع�ساء  الدول  اإىل  هة  املوجَّ اأوروبا  ملجل�ض  التابعة  الوزراء  للجنة   CM/Rec(2014)3 التو�سية  على   )21 الفقرة  التعليق )يف  ح  )28(يو�سِّ

متطلبات  يولِّدون  الإرهاب  و/اأو  املنظمة  اجلرمية  يف  م�ساركتهم  اأ�سا�ض  على  خطورتهم  تتحدد  الذين  املجرمني  اأنَّ  اخلطريين  املجرمني  ب�ساأن 
دة، ول �سيما فيما يتعلق مب�سائل الأمن والنظام العام: �سرورة تفادي ن�سوء ظواهر من قبيل العنف و/اأو التب�سري يف ال�سجون؛ وعند القت�ساء،  حمدَّ
يتمكن  اأّل  وينبغي  قوي؛  بوجود  الإجرامية  التنظيمات  فيها  تتمتع  التي  الأماكن  بعيدة عن  �سجون  املجرمني اخلطريين يف  هوؤلء  احتجاز  ينبغي 
هوؤلء املجرمون اخلطريون من ال�سطلع باأن�سطتهم الإجرامية اأثناء الحتجاز )على �سبيل املثال، ينبغي اأّل تتاح لهم فر�سة اإر�سال الأوامر اإىل 

�سركائهم يف اخلارج(.
)29(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 36؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون، القاعدتان 3 و18-10؛ والتو�سية CM/Rec(2014)3 للجنة وزراء 

الدول الأع�ساء ب�ساأن املجرمني اخلطريين )التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف 19 �سباط/فرباير 2014(، الفقرة 4.



2-4- اأهمية ال�ستخبارات يف ال�سجون
نظام  ال�سجون  جميع  لدى  يكون  اأن  امل�سروعة،  غري  الأن�سطة  حتديد  على  ال�سجن  �سلطات  قدرة  ل�سمان  يجب، 
ا�ستخبارات حمكم جلمع املعلومات الأمنية وغريها من املعلومات ذات ال�سلة يف بيئة ماأمونة ومبا يتفق مع الت�سريعات 
املعلومات  بن�ساط على جمع  العمل  ال�سجون م�سوؤولية  تقع على جميع موظفي  اأن  وينبغي  الدولية.  واملعايري  الوطنية 
الأمنية ونقل هذه املعلومات اإىل اإدارة الأمن. وُيَعدُّ هذا جانبًا اأ�سا�سيًّا من جوانب الأمن الدينامي، ويتطلب اأن يتوا�سل 

دة النوعية. املوظفون بن�ساط مع ال�سجناء واأن يقيموا علقات مهنية معهم اإذا اأرادوا اأن يح�سلوا على معلومات جيِّ

ميكن ملوظفي الإ�سلحيات، ول �سيما "موظفو الت�سال املبا�سر"، اأن ي�سطلعوا بدور حموري يف حتديد من ين�سر 
د ومن يقع �سحية له من خلل التنبُّه اأكرث ملا يجري على نطاق فرادى مرافقهم الإ�سلحية. وميكن ملوظفي  الت�سدُّ
الإ�سلحيات املتمر�سني تطوير حا�سة �ساد�سة ب�ساأن "الإح�سا�ض" امل�ست�َسف من بع�ض البيئات الإ�سلحية. فهم 
يعرفون عندما يكون هناك �سيء غري �سحيح اأو غري طبيعي. ويكون جمع املعلومات ال�ستخبارية جمرد �سقل 
و�سلوك  ت�سرفات  يف  والتغريات  والرتباطات  واملحادثات  امل�ساهدات  عن  واإبلغ  املكت�سبة  اخل�سائ�ض  لتلك 

املجرمني، اإلخ، وتوثيق لكل ذلك.

.Sturgeon, W. (2015) Radicalization and Intelligence Gathering In Correctional Institutions

فني العنيفني وتقييمها ومقارنتها وحتليلها ون�سرها اأمرًا  وُتَعدُّ القدرة على جتميع املعلومات املرتبطة بال�سجناء املتطرِّ
بالغ الأهمية ل من اأجل اإجراء العمليات الآمنة داخل مرافق ال�سجون فح�سب، بل اأي�سًا ملنع ح�سول التحول الراديكايل 
نحو العنف. وت�ساعد اأنظمة املعلومات ال�ستخبارية داخل ال�سجون يف توفري الأمن، وتي�سري ا�ستقبال النـزيل وتقييمه 
وت�سنيفه، وتوجيه التدخلت والتدابري املرتبطة باإعادة التاأهيل. كما ت�ساعد املعلومات ال�ستخبارية الدقيقة اإدارة 
ال�سجون على اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية �سليمة ب�ساأن اأماكن اإيواء النـزلء وتوزيع املوارد الب�سرية واملالية يف ال�سجون 

د املف�سي اإىل العنف لدى عموم نزلء ال�سجون.  ملعاجلة الق�سايا الأمنية، مبا يف ذلك منع الت�سدُّ

فني العنيفني اأمل�ني� )ولية ه�شن(: �شبكة ا�شتخب�رات يف ال�شج�ن ب�ش�أن ال�شجن�ء املتطرِّ

ثَّل الهدف العام يف اإن�ساء نقطة ات�سال  يف عام 2016، اأُن�سئت اإدارة جديدة يف دائرة ال�سجون )وزارة العدل(. ومَتَ
مركزية ومركز اخت�سا�ض جلمع املعارف ذات ال�سلة املتولدة من خلل تنفيذ امل�ساريع، وجعل تلك املعارف متاحة 
ه�سن  ولية  يف  ال�سجون  خمتلف  يف  هيكليني"  "مراقبني  �سبعة  ن�سر  مت  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  الأخرى.  للموؤ�س�سات 
للعمل بو�سفهم جهات تن�سيق للمعلومات ذات ال�سلة يف املوقع. وي�سمل عملهم التعاون الوثيق وتبادل املعلومات مع 
موظفي ال�سجون من خمتلف الإدارات والتخ�س�سات، واملدربني من �سبكة منع العنف، واأئمة ال�سجون، واملراقبني 
الداخلي،  الأمن  ووكالة  اجلنائية  التحقيقات  ومكتب  العدل  وزارة  مع  وكذلك  الأخرى،  ال�سجون  يف  الهيكليني 
العنيفني: فني  املتطرِّ بال�سجناء  يتعلق  فيما  ور�سده  يلي  ما  على  الإ�سراف  مهامهم  ت�سمل  كما  القت�ساء.   ح�سب 
)اأ( املرا�سلت الربيدية، و)ب( املكاملات الهاتفية، و)ج( الزيارات، وفقًا للظروف، و)د( التحويلت النقدية، 

فني العنيفني و/اأو ا�ستهللها. وكذلك )هـ( امل�ساركة يف اجتماعات مناق�سة احلالة املتعلقة بال�سجناء املتطرِّ

ف العنيف: )اأ(  التقييم الدوؤوب للمعلومات وال�ستخبارات القائمة )مثل الوثائق املتعلقة  وي�سمل حتديد التطرُّ
ل للفرد اأثناء ق�سائه عقوبة ال�سجن، و)ج(  التبادل  بحكم ال�سجن اخلا�ض بكل فرد، اإلخ(، و)ب(  الر�سد املف�سَّ
امل�ستمر للمعلومات مع جهات مثل ال�سرطة ووكالة الأمن الداخلي. وفيما يتعلق بهذا العن�سر الأخري، و�سعت
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توجيهية  مبادئ  ولية ه�سن  والإدماج يف  الجتماعية  ال�سوؤون  ووزارة  والريا�سة  الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة 
خم�س�سة ب�ساأن التعاون بني ال�سرطة ووكالة الأمن الداخلي ودوائر ال�سجون/مراقبة �سلوك اجلناة يف حالت 

ف العنيف. العنف ذات الدوافع ال�سيا�سية واجلرمية املنظمة، وكذلك من اأجل مكافحة التطرُّ

فني  املتطرِّ ال�سجناء  اإدارة  ب�ساأن  اأملانيا، خلل اجتماعي فريق اخلرباء  ال�سجون، ولية ه�سن،  مة من دائرة  درا�سة حالة مقدَّ
الأول/دي�سمرب 2015 و3-1  النم�سا؛ 16-18 كانون  رات واجلرمية )فيينا،  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  التابع ملكتب  العنيفني 

حزيران/يونيه 2016(. 

امل�سوؤولني  وا�ستخدام  جتميع  كيفية  تعتمد  ال�سجون،  بعمليات  املرتبطة  العنا�سر  اأغلب  اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  وكما 
اأن  وينبغي  ومواردهم.  وثقافاتهم  القانونية  اأطرهم  ذلك  العوامل، مبا يف  العديد من  على  ال�ستخبارية  للمعلومات 
تتوفر لدى اأنظمة ال�سجون وحدة مركزية لتجميع املعلومات تتوىل تزويد اإدارة ال�سجون باملعلومات الدقيقة ويف الوقت 
د املف�سي اإىل العنف وحت�سني الربوتوكولت الأمنية داخل ال�سجون. ويتحقق ذلك  املنا�سب فيما يتعلق بن�ساطات الت�سدُّ
الكتابية  التقارير  وتوثيقه ومعاجلته. ومتثل  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  �سلوك  اأف�سل نحو من خلل مراقبة  على 

ف عنيف اأحد النُُّهج امل�ستخدمة لدعم النتباه املت�سق والفردي.  املنتظمة حول كل �سجني متطرِّ

طوال  ال�ستخبارية  املعلومات  يف  التعاوين  الت�سارك  اأي�سًا  العنيفني  فني  املتطرِّ لل�سجناء  الفعالة  الإدارة  وتتطلب 
فرتة �سجنهم )قبل حماكمتهم، وبعد اإدانتهم، وقبل الإفراج عنهم(. وينبغي اأن ُت�ستخدم جميع امل�سادر القانونية 
د املف�سي اإىل العنف  لتجميع املعلومات حول التطورات احلا�سلة داخل ال�سجون كطريقة لتحديد احتمالية الت�سدُّ
داخل ال�سجون.)30( ول توجد ال�سجون ووحدات ا�ستخبارات ال�سجون ب�سورة منعزلة، كما اأنَّ التعامل مع ال�سجناء 
د املف�سي اإىل العنف يتطلبان اتباع نهج �سامل ي�ستند اإىل املعايري املهنية املعتمدة  فني العنيفني ومنع الت�سدُّ املتطرِّ
على جميع امل�ستويات—املحلية والوطنية والدولية. لذا ينبغي اأن تتعاون دوائر ال�سجون مع دوائر مراقبة �سلوك 
اجلناة، حيثما ُوجدت، و�سائر وكالت اإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والهيئات العامة واخلا�سة واملجتمع املدين 

لتحقيق النجاح يف فك ارتباط ال�سجناء واإعادة اإدماجهم.)31(

ف العنيف ال�سجن، تكون هناك معلومات وفرية حتتفظ بها ال�سرطة  ويف املرحلة التي يدخل عندها ال�سجني املتطرِّ
والنيابة العامة واجلهاز الق�سائي ودوائر اخلدمة الجتماعية والوكالت الأخرى بالفعل عن الفرد. ومن ال�سروري، يف 
ف  لع وحدة ال�ستخبارات يف ال�سجون على جميع املعلومات ال�ستخبارية املتاحة عن ال�سجني املتطرِّ هذه املرحلة، اأن تطَّ
العنيف وتن�سئ موجز �سمات فيما يخ�سه. وللقيام بذلك على نحو فعال، وبغية جتنب العمل خلدمة مقا�سد متعار�سة، 
دة بني وحدة ال�ستخبارات يف ال�سجون ونظرياتها لدى ال�سرطة والدوائر  من ال�سروري اأن تكون هناك علقة عمل جيِّ
الأمنية والدوائر الأخرى املكلفة بالت�سدي للتطرف العنيف. ويوجد لدى معظم دوائر ال�سرطة وبع�ض الدوائر الأمنية 

اإدارة لل�ستخبارات تتوىل جمع ومعاجلة ال�ستخبارات املت�سلة بال�سجناء. 

وينبغي اأن تكون ال�سجون مفتوحة لتلّقي وتبادل املعلومات ال�ستخبارية واأن يكون موظفو ال�سجون مدركني للكيفية التي 
�سُت�ستخدم بها املعلومات. وينبغي اأن ينظر امل�سوؤولون يف و�سع الربوتوكولت واتخاذ الإجراءات املنا�سبة من اأجل تبادل 
املعلومات داخليا وخارجيا. ومن اأجل تي�سري تبادل املعلومات بني جميع القطاعات املعنية بال�سلمة العامة، ينبغي اأن 
تكون تلك الربوتوكولت قائمة على اأ�سا�ض املعاملة باملثل. فاإذا كانت وكالت خارجية ت�سارك يف جمع ال�ستخبارات من 

ف الراديكايل  )30(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

داخل ال�سجون، التو�سية الثانية ع�سرة: )ا�ستخدام جميع امل�سادر القانونية اخلا�سة لتجميع املعلومات حول التطورات احلا�سلة داخل ال�سجون 
كطريقة لتحديد احتمالية ح�سول الراديكالية العنيفة داخل ال�سجون(.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent 31(انظر(

.extremism, Principles 26-27



داخل نظام ال�سجون، ينبغي تن�سيق تلك اجلهود مع م�سوؤويل ال�سجون لتجنب تعطيل ح�سن اإدارة ال�سجن اأو التدخلت 
مة للمعلومات ال�ستخبارية ذات ال�سلة بالعدالة اجلنائية والأمن القومي، ولذا ينبغي اأن  اجلارية. فال�سجون م�سادر قيِّ

تكون مفتوحة لتبادل املعلومات ال�ستخبارية كما هي مفتوحة لتلّقي تلك املعلومات من الأجهزة ال�سريكة.

ف لدى الدائرة ال�طنية لإدارة املجرمني اإنكلرتا وويلز: وحدة التطرُّ

وحدة التطرُّف هي جزء من جمموعة الأمن )اإدارة ال�سجون( التابعة للدائرة الوطنية لإدارة املجرمني، وهي م�سوؤولة 
فون  واملتطرِّ الإرهابيون  ي�سكلها  التي  للمخاطر  املنا�سبة  والإجرائية  وال�سيا�ساتية  ال�سرتاتيجية  التدابري  و�سع  عن 
د. وهي تتلقى ال�ستخبارات واملعلومات املتعلقة بالتطرُّف من جميع ال�سجون يف اإنكلرتا وويلز،  واملحر�سون على الت�سدُّ
وت�ستخدم هذه املعلومات لإعداد حتليلت ا�سرتاتيجية مل�ساعدة الزملء املعنيني بالعمليات يف ال�سجون وتوجيه جمع 
املعلومات ال�ستخبارية يف امل�ستقبل. وتعمل وحدة التطرُّف مع املن�سقني الإقليميني ملكافحة الإرهاب املنت�سرين يف 
املوجودين يف  فني  املتطرِّ اأو  الإرهابيني  ال�سجناء  واإدارة  لتطوير ال�ستخبارات ور�سد  وويلز  اإنكلرتا  خمتلف مناطق 
احلب�ض. ويعمل املن�سقون الإقليميون ملكافحة الإرهاب مع ال�سركاء الرئي�سيني مثل دوائر مراقبة �سلوك اجلناة وال�سرطة 

والأمن لتبادل املعلومات وامل�ساعدة على اإدارة املخاطر التي ي�سكلها هوؤلء اجلناة. 

.National Offender Management Service (2014): Managing Terrorist and Extremist Offenders in the Community, p. 10

ويف املمار�سة العملية، كثريًا ما يلزم دعم التعاون امل�سرتك بني الوكالت باتفاقات وبروتوكولت تعاون تف�سيلية حتدد 
بو�سوح م�سوؤوليات جميع الوكالت املعنية واملوارد التي �سوف ت�ستخدمها واخلدمات التي تلتزم بتاأديتها. وعادة ما 
يكون التعاون بني الوكالت اأجنع عندما يكت�سب طابعا ر�سميا ويكون م�سحوبا بربوتوكولت وا�سحة من اأجل تقا�سم 
دة ومفهومة بو�سوح، وميكن  املوارد وتبادل املعلومات وحل امل�سكلت. وينبغي اأن تكون اأدوار وم�سوؤوليات كل جهاز حمدَّ
التي تتبعها الوكالت الأخرى والتي كثريًا ما  ال�سيا�سات واملمار�سات  اأن ي�ستفيدوا من فهم  للموظفني من كل جهاز 

تكون خمتلفة. 

كندا: ترتيب�ت تب�دل املعل�م�ت بني ال�ك�لت

حتدد دائرة ال�سجون الكندية الأ�سخا�ض الذي ي�سكلون م�سدر قلق حقيقي على الأمن القومي بثلث طرائق 
الكندي(،  اجلنائي  القانون  من   01-83 )املادة  اإرهابية  جرمية  بارتكاب  املدانون  الأفراد  هي:  رئي�سية، 
والأ�سخا�ض الذين يحددهم ال�سركاء اأو اأطراف ثالثة من الوكالت )على �سبيل املثال، �سرطة اخليالة امللكية 
الكندية ووكالة ال�ستخبارات الأمنية الكندية(؛ واأولئك الذين حتددهم داخليا دائرة ال�سجون الكندية. وللك�سف 
وحتديد الهوية املبكرين اأهمية بالغة، وهما يتيحان للدائرة القدرة على الر�سد الوثيق لهذه احلالت من خلل 
عمليات ال�ستخبارات الأمنية القائمة. وت�سكل الرتتيبات القائمة لتبادل املعلومات مع ال�سركاء اخلارجيني )عن 
طريق مذكرات التفاهم( عن�سرًا اأ�سا�سيًّا يف عملية حتديد الهوية والك�سف واملنع. وقد اأبرمت الدائرة مذكرات 
تفاهم مع �سركاء خمتلفني يف جمال العدالة اجلنائية واإنفاذ القانون ت�سمح بتبادل املعلومات ب�ساأن ق�سايا الأمن 

القومي. وي�سمل ذلك تقدمي الدعم للتحقيقات العملياتية واجلنائية الن�سطة. 

العنيفني )فيينا،  فني  املتطرِّ ال�سجناء  باإدارة  املعني  الكندية خلل اجتماعي فريق اخلرباء  ال�سجون  مة من دائرة  م�ساهمة مقدَّ
النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

دة اأن يكون هناك اتفاق ب�ساأن تبادل املعلومات على امل�ستوى املحلي من اأجل تي�سري هذه العملية  ومن املمار�سات اجليِّ
وجعلها تت�سم بال�سفافية حيثما اأمكن. ول ينبغي تبادل املعلومات �سوى عند ال�سرورة الق�سوى لبلوغ النتيجة املرجوة 
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للمخاطر  تقييم مهني  وجود  وتنا�سبه  املعلومات  تبادل  لتحديد �سرورة  الرئي�سية  العوامل  ومن  معها.  يتنا�سب  ومبا 
على الفرد اأو اجلمهور. ويف العديد من الوليات الق�سائية، يتطلب قيام هيئات القطاع العام بتبادل البيانات وجود 
�سلطة قانونية للقيام بذلك. كما يجب اأن متتثل املعلومات التي جتمعها املنظمات للمبادئ التوجيهية و/اأو الت�سريعات 

الوطنية ذات ال�سلة لإدارة املعلومات.
  للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن اخل�سو�سية وحماية البيانات ال�سخ�سية واملوافقة امل�ستنرية على تبادل البيانات، 

انظر الف�سل ال�ساد�ض )6(

املوؤ�س�سات الآمنة واملنظمة  -5-2
يًا ل�سلطات ال�سجون من حيث اإنَّ عليها اأن حتقق التوازن بني اخلطر  فني العنيفني حتدِّ ت�سكل اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
الذي ميكن لهوؤلء ال�سجناء اأن ي�سكلوه على النظام داخل ال�سجون، مبا يف ذلك اخلطر املتمثل يف اأنهم �سي�سعون اإىل 

د املف�سي اإىل العنف لدى الآخرين، والتزام الدولة مبعاملة جميع ال�سجناء ب�سورة لئقة واإن�سانية.  زرع الت�سدُّ

فون  فة العنيفة، وكذلك الأفراد املتطرِّ ومن املمكن حتديد طائفة الأن�سطة التي ُيحتمل اأن ت�سطلع بها اجلماعات املتطرِّ
العنيفون، يف بيئة ال�سجن. وقد يتَّخذ بع�ض هذه الأن�سطة، بل العديد منها، اأ�سكاًل تندرج �سمن ال�سلوك العادي يف ال�سجن 
ف العنيف على م�ستوى الأفراد اأو اجلماعات.  وقد ل ُتعترب، على اأ�سا�ض فردي، موؤ�سرات موثوقا بها على ال�سلوك املتطرِّ
وهناك اأربع فئات من الأن�سطة املحتملة التي ميكن اأن يكون لها اأثر �سلبي على الأمن والنظام يف ال�سجن، وهي: )اأ( ت�سكيل 
املجموعات وظهور التنظيمات، و)ب( ا�ستخدام املقاومة ال�سلبية اأو غري العنيفة، و)ج( ا�ستخدام و�سائل عنيفة ملقاومة 
�سلطات ال�سجن بن�ساط، و)د( الرتهيب من خلل التهديدات بالعنف �سد اأُ�سر موظفي ال�سجن اأو ال�سجناء الآخرين. ومن 
فة العنيفة ا�ستخدام الهياكل القيادية الهرمية �سبه الع�سكرية التي ُت�ستورد  ال�سمات التي يبديها عدد من اجلماعات املتطرِّ
من الهياكل التنظيمية اخلارجية اإىل داخل ال�سجن. ويتفق ا�ستخدام تلك الهياكل والأدوار �سبه الع�سكرية )مثل "قائد 

فة العنيفة ب�سرورة اعتبار �سجنائهم اأ�سرى حرب. الوحدة"( مع وجهة نظر بع�ض اجلماعات املتطرِّ

فون العنيفون اأنف�سهم طوعا عن بقية نزلء ال�سجن. فعلى �سبيل املثال، قد ي�سعى ال�سجناء  وقد يف�سل ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني كو�سيلة لتعزيز الت�سامن وجتنب النـزاع مع  اإىل النتقال اإىل زنزانات اأو غرف مع الزملء من املتطرِّ
ت�سرتك جمموعات منظمة  ال�سجون حيث  اإدارات  اإىل  بالن�سبة  الف�سل م�سكلة  وقد ي�سبح هذا  الآخرين.  ال�سجناء 
يتجلى  وقد  ال�سجون.  يف  التنظيمي  الن�سباط  ممار�سة  لتويّل  حثيثة  جهود  يف  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  من 
الف�سل الذاتي يف جوانب اأخرى من حياة ال�سجن، مثل رف�ض تقا�سم املرافق الدينية اأو امل�ساركة يف ال�سعائر الدينية 
اجلماعية. ومن ناحية اأخرى، فاإنَّ جانبا اأ�سا�سيًّا من جوانب وجود اأيِّ منظمة يكمن يف قدرتها على جتنيد واإدماج 
فة العنيفة ب�سكل ا�ستباقي اإىل جتنيد اأع�ساء جدد من عامة  الأع�ساء اجلدد. ولذلك قد ت�سعى بع�ض اجلماعات املتطرِّ
ال�سجناء. ويف بع�ض احلالت، قد تتناف�ض جماعات خمتلفة على هوؤلء املجنَّدين اجلدد الذين ُيجربون اأو ُيرَهبون من 

اأجل الن�سمام اإليها.

د املف�سي اإىل العنف داخل ال�سجون، انظر الف�سل ال�سابع.    للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن الت�سدُّ

اأمناط  العنيفون يف رف�ض النخراط يف  فون  التي يبديها املتطرِّ ويتمثل جانب متكرر من جوانب املقاومة اجلماعية 
داخل  العمل  يف  امل�ساركة  اأو  ال�سجن  زي  ارتداء  رف�ض  ذلك  ي�سمل  وقد  ال�سجون.  يف  العتيادية  والأن�سطة  ال�سلوك 
فة العنيفة عن ال�سجناء اجلنائيني العاديني وكذلك انتزاع  ال�سجن. ويوؤدي ذلك الرف�ض اإىل متييز اجلماعة املتطرِّ
ال�سلطة من �سلطات ال�سجن. كما ميكن ا�ستخدام الدعاءات املت�سقة ب�سوء املعاملة على اأيدي ال�سلطات كجزء من 

ا�سرتاتيجية مدرو�سة لعرقلة العمليات الطبيعية داخل ال�سجن. 



وقد يقع العنف البدين يف جميع بيئات ال�سجون. وتقع مواجهات بني ال�سجناء من ناحية، وبني ال�سجناء واملوظفني 
من ناحية اأخرى، ب�سبب م�سائل متنوعة، مثل ال�سيطرة على املوارد، والو�سول اإىل المتيازات، اأو كو�سيلة من و�سائل 
دة  اأهداف حمدَّ ولتحقيق  ب�سكل جماعي  العنف  ُي�ستخدم  اأن  اأي�سًا  ذلك، ميكن  ومع  فح�سب.  الذات  على  املحافظة 
مبا�سر  ال�سجون كتحدٍّ  اعتداءات عنيفة على موظفي  �سن  اإىل  العنيفة  فة  املتطرِّ ت�سعى اجلماعات  وقد  ال�سجن.  يف 
باحتجاز  عنيفة  فة  متطرِّ جماعات  قيام  على  اأمثلة  توجد  كما  ال�سلطة.  على  لل�ستيلء  وكو�سيلة  ال�سجون  ل�سلطات 

رهائن يف ال�سجون وبدء اأعمال �سغب. 

فة العنيفة ت�سعى اإىل بناء  اأنَّ اجلماعات املتطرِّ فني العنيفني التي �سبطتها الدوائر الأمنية اإىل  وت�سري وثائق املتطرِّ
فة  �سبكاتها التنظيمية داخل ال�سجون من خلل ممار�سات جرى تطويرها بعناية.)32( فهناك بع�ض اجلماعات املتطرِّ
ر اأدلة تدريبية ب�ساأن كيفية الت�سرف والتنظيم داخل ال�سجن، وتو�سي باإر�ساء هيكل مياثل على نحو  العنيفة التي توفِّ
فة العنيفة يف ال�سجون  فة العنيفة.)33( وهناك اأي�سًا بع�ض ال�سواهد على اأنَّ اجلماعات املتطرِّ وثيق هياكل اخلليا املتطرِّ
اجلماعات  ومن  القائمة  ال�سجون  ع�سابات  من  متبناة  ممار�سة  كرموز—وهي  الإثنية  والكتابات  اللغات  ت�ستخدم 
فني العنيفني دون اأن  فة التي ت�ستخدم الكتابات القدمية كرموز—للتوا�سل �سرا وتهريب مواد املتطرِّ اليمينية املتطرِّ
فني العنيفني  ُتكت�سف.)34( وينبغي اأن يكون املوظفون متنبهني لذلك الن�ساط. واأخريا، قد يظل بع�ض ال�سجناء املتطرِّ
يت�سمون بح�سن ال�سلوك وال�سلبية والمتثال )"ال�سجناء النموذجيون"( بغية اإقناع موظفي ال�سجون باأنهم ل ي�سكلون 
بال�سعي  املوظفني  �سيطرة  تقوي�ض  على  عاكفني  يكونوا  اأن  ا  املمكن جدًّ من  اأنَّ  ال�سجن. غري  النظام يف  على  خطرًا 
د املف�سي اإىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين واإدارة ع�سابات ال�سجون والتحكم يف ال�سجناء  اإىل زرع نزعات الت�سدُّ
الأ�سباب  حتديد  من  املوظفني  دة  اجليِّ واخلربات  التدريبات  ن  متكِّ و�سوف  القواعد.  خرق  على  حلملهم  الأ�سعف 

د بها يف ال�سجن. احلقيقية لل�سطرابات الفعلية اأو املهدَّ
فون عنيفون من خلل الرقابة امل�سددة، واإن كان  وميكن حتقيق النظام يف ال�سجون التي ُيحتجز فيها �سجناء متطرِّ
القيام بذلك من �ساأنه اأن يجعل ال�سجون عقابية وتقييدية وقمعية وخا�سعة لرقابة مفرطة. ذلك اأنَّ احلب�ض التع�سفي 
فني العنيفني.  والوح�سية القمعية والرتهيب اأمور ل مكان لها يف نظام ال�سجن احلديث، حتى عند اإدارة ال�سجناء املتطرِّ

وت�سيري  القيود ل�سمان �سلمة الحتجاز  اللزم من  والنظام دون جتاوز احلدِّ  الن�سباط  يجب احلفاظ على 
دة التنظيم. �سوؤون ال�سجن باأمان وحتقيق حياة جمتمعية جيِّ

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 36. 

د وتعزيزها. ولذا يجب  وميكن اأن يوؤدي قيام اإدارة ال�سجن باتخاذ تدابري غري متنا�سبة اإىل اإبراز عمليات الت�سدُّ
اأن تكون التدابري العقابية وا�ستخدام القوة وو�سائل التقييد متنا�سبة مع التهديدات املبا�سرة واخلطرية لتعطيل 
ح�سن النظام وال�سلمة والأمن يف �سجن معنيَّ من اأجل احلفاظ بالقدر املمكن على علقات الثقة والدعم يف 

امل�ساعدة على اإعادة اإدماج اجلاين.
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الآخرين  ال�سجناء  اإىل  �سيتطلعون  ال�سجناء  فاإنَّ  الآمنة،  الظروف  توفري  ال�سجون  مديرو  ي�ستطيع  ل  حيثما  اأنه  بيد 
الدفع  اأو  الع�سابات،  اإىل  الن�سمام  يلي:  ما  اإىل  ال�سجناء  يقود  اأن  الأمان  بعدم  ال�سعور  �ساأن  ومن  للحماية.  طلبا 
من اأجل احلماية )يف �سكل �سلع اأو خدمات(، اأو القيام باأن�سطة غري م�سروعة )مثل تهريب الب�سائع اأو امل�ساركة يف 
ال�سطرابات اأو العتداء على ال�سجناء الآخرين اأو املوظفني( يف مقابل احلماية. ويف حالة ال�سجون التي ُيحتجز فيها 
ن ال�سجناء حتالفات  فون عنيفون، هناك خطر اإ�سافي يتمثل يف اأنه اإذا مل تكن املوؤ�س�سة اآمنة، قد يكوِّ �سجناء متطرِّ
فة العنيفة من اأجل البقاء على قيد احلياة. وباإمكان املرفق اأن ُي�سِعف جاذبية هذه اجلماعات  مع اجلماعات املتطرِّ
اأن  نف�سه  ال�سجن  على  يجب  التي  الأخرى  واخلدمات  احلماية  توفر  ل  اأنها  من  التاأكد  خلل  من  العنيفة  فة  املتطرِّ
ر جميع مظاهر �سعف ال�سجناء، مبا فيها ال�سعور بعدم الأمان، فر�سا حمتملة لتجنيدهم واعتناقهم  يوفرها. وتوفِّ
الأفراد  ل�ستهداف  والفر�سة  واحليز  الوقت  لهم  �سيتوفر  العنيفة  فة  املتطرِّ للأيديولوجية  املروجني  اإنَّ  اإذ  د،  الت�سدُّ

د.35 الذين قد يكونون اأكرث عر�سة للت�سدُّ

احلوافز: يكمن التحدي الذي يواَجه يف اأيِّ نظام لل�سجون يف التعامل مع عدم الن�سباط بطريقة تكفل اأمن و�سلمة 
ال�سجناء واملوظفني، وت�سجيع ال�سجناء على اأن يتعلموا احرتام القواعد واللوائح القائمة. ومفهوم احلوافز هو اأحد 
املفاهيم التي ا�ستخدمتها اإدارات ال�سجون يف جميع اأنحاء العامل ل�سنوات عديدة فيما يخ�ض جميع ال�سجناء، مبن 
امل�سوؤول  ال�سلوك  العنيفني من ك�سب منافع مقابل  فني  ال�سجناء املتطرِّ اأنَّ متكني  العنيفون. كما  فون  فيهم املتطرِّ
تكون  لل�سيطرة  وخ�سوعا  ان�سباطا  اأكرث  بيئة  تهيئة  وي�سمن  الرتباط،  تدخلت فك  امل�ساركة يف  على  ي�سجعهم 
اأكرث اأمانا للموظفني وال�سجناء. وت�سمل النتائج الإيجابية الأخرى املحتملة تقليل خطر الإيذاء ال�سخ�سي وحت�سني 

العلقات بني ال�سجناء واملوظفني. 

فني العنيفني، من وقت اإىل اآخر، قواعد  القيود واجلزاءات التاأديبية: ل منا�ض من اأن ينتهك بع�ض ال�سجناء املتطرِّ
ل�سرف  الأحيان،  بع�ض  الفو�سى، يف  ي�ستخدموا  اأو  املوؤ�س�سة  النظام يف  �سري  يهددوا ح�سن  اأو  ال�سجون،  ولوائح 
النتباه وتي�سري حماولة للفرار. وُيَعدُّ النظام التاأديبـي اأحد اأ�ساليب حفظ النظام يف ال�سجون، وهو ي�سمل اآليات 
الت�سوية غري الر�سمية اأو التدابري التاأديبية الداخلية اأو—يف حالة الأفعال اجلنائية املزعومة اخلطرية التي ُترتكب 

يف ال�سجون—امللحقة اجلنائية.

ويجوز اأن يخ�سع ال�سجناء، اإذا اأدينوا بارتكاب خمالفة تاأديبية، اإىل جمموعة من القيود واجلزاءات. وينبغي اأن تكون 
تاأديبية  لعملية  وتتويجا  نتيجة  تكون  اأن  وينبغي  املعنية،  ومتنا�سبة مع اجلرمية  دائمًا عادلة  واجلزاءات  القيود  تلك 
ُتفر�ض بعد ثبوت ادعاء �سد ال�سجني. ول يجوز باأيِّ حال من الأحوال اأن ت�سل القيود اأو اجلزاءات التاأديبية اإىل حدِّ 
اأو املهينة. ويف هذا ال�سدد، حتظر قواعد  اأو اللاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية  اأو غريه من �سروب املعاملة  التعذيب 

الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �سراحة عددًا من املمار�سات حظرا تاما، مبا يف ذلك ما يلي:

لإجراء  �سبيل  دون  اليوم  يف  اأكرث  اأو  �ساعة   22 ملدة  ال�سجناء  حب�ض  باأنه  ف  ُيعرَّ الذي  النفرادي،  �احلب�ض  �•
ات�سال ذي معنى مع الغري، اإىل اأجل غري م�سمى؛

ف باأنه احلب�ض النفرادي ملدة تزيد على خم�سة ع�سر يومًا متتالية؛ ل، الذي ُيعرَّ احلب�ض النفرادي املطوَّ �•

ع، والأمهات املر�سعات،  �احلب�ض النفرادي يف حالة الأحداث، واحلوامل، والن�ساء اللواتي لديهن اأطفال ُر�سَّ �•
وال�سجناء ذوي الإعاقة العقلية اأو البدنية )فيما يخ�ض هذه الفئة الأخرية، بقدر ما �ستتفاقم اأو�ساعهم من 

جراء تلك التدابري(؛
�حب�ض ال�سجني يف زنزانة مظلمة اأو ُم�ساءة دون انقطاع؛ �•

ف الراديكايل  )35(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

ف الراديكايل العنيف ب�سكل مبكر وتكون  داخل ال�سجون، التو�سية الثانية: احلفاظ على بيئة اآمنة واإن�سانية يكون من املمكن فيها ت�سخي�ض التطرُّ
دين الإرهابيني ل�ستهداف الأ�سخا�ض من �سعفاء النفو�ض. فيها فر�سة اأقل للمجنِّ



�العقاب البدين، مبا يف ذلك خف�ض كمية الطعام اأو مياه ال�سرب؛ �•

�العقاب اجلماعي.)36( �•

ا�ستعمال القوة: ينبغي اأن يظل ا�ستخدام القوة من جانب موظفي ال�سجون كملذ اأخري واأن يخ�سع ب�سكل �سارم ملبداأي 
ال�سرورة والتنا�سب. وينبغي اأن يقت�سر على حالت حماولة الفرار اأو املقاومة البدنية بالقوة اأو بالمتناع ال�سلبي لأمر 
ي�ستند اإىل القانون، اأو عند تهديد الأمن ال�سخ�سي. وهناك مبادئ خا�سة يجب اتباعها فيما يتعلق بالأ�سلحة النارية. 
ون مهامَّ جتعلهم على احتكاك مبا�سر بال�سجناء اأن يكونوا  بيد اأنه كقاعدة عامة، ل ينبغي ملوظفي ال�سجون الذين يوؤدُّ
دة اأن ُي�ستخَدم ال�سجناء اأو ُيعتَمد  م�سلَّحني، اإلَّ يف ظروف ا�ستثنائية. واأخريا، ل يجوز قطعيا يف �سجن يخ�سع لإدارة جيِّ

عليهم على نحو اآخر ملراقبة ال�سجناء الآخرين.)37( 

الطلبات اأو ال�سكاوى: ينبغي اأن تكون لدى جميع اأنظمة ال�سجون جمموعة وا�سحة من الإجراءات التي تتيح لل�سجني 
ف العنيف، اأو ملحاميه، تقدمي طلب اأو �سكوى، اأو التعبري عن مظلمة، دون خوف من النتقام.)38( وتكت�سي فائدة  املتطرِّ
ال�سجون  اإدارة  التوا�سل مع  ال�سجناء على  ع  ي�سجَّ اأن  وينبغي  اأهمية كربى.  اإن�سانية  اأيِّ موؤ�س�سة  ال�سليم يف  الت�سال 
ال�سكاوى  اإجراءات  تت�سمن  اأن  وينبغي  بجدية.  �ستعاَلج  �سكاواهم  اأنَّ  اإىل  يطمئنوا  واأن  لديهم،  �سعوبات  اأيِّ  ب�ساأن 
و�سفا للكيفية التي ميكن بها لل�سجني اأن يقدم طلبا ب�ساأن املعاملة التي يلقاها، واأن ت�سف اأي�سًا �سبل التظلم املتاحة 
الهيئات  اإىل  ال�سرورة،  اقت�ست  اإذا  وكذلك،  ال�سجن  م�ستوى يف  اأعلى  اإىل  وو�سول  املحلي  بامل�ستوى  بدءا  لل�سجناء، 

واملنظمات اخلارجية )مثل مقر اإدارة ال�سجون اأو هيئة تفتي�ض ال�سجون اأو اأمني املظامل اأو املحاكم(.

  للطلع على مزيد من التفا�سيل عن الت�سغيل الآمن واملنظم لل�سجون، انظر الف�سل ال�ساد�ض من "دليل اإدارة ال�سجناء 
ال�سديدي اخلطورة" الذي اأ�سدره مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )2016(

)36(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 43-45؛ وانظر اأي�سًا القاعدتني 22 و23 من قواعد بانكوك.

)37(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدتان 40)1( و82؛ ومدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، املادة 2؛ ومبادئ اأ�سا�سية 

ب�ساأن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، املبداآن 15 و16.
)38(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدتان 56 و57.
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مة 3-1- مقدِّ
واأن تخ�س�ض  اأن تعرتف بذلك  ال�سجون  لل�سجون. وينبغي لإدارات  اأيِّ نظام  اأهم عن�سر من عنا�سر  اإنَّ املوظفني 
الكثري من الوقت واملوارد حل�سد املوظفني الذين يعملون يف ال�سجن واختيارهم وتدريبهم. وينبغي اأن يكون التاأكد من 
بني تدريبًا  دة واملدرَّ فني عنيفني بها عدد كاف من املوظفني ذوي النوعية اجليِّ اأنَّ ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ

دًا اإحدى اأولويات جميع اأنظمة ال�سجون.  جيِّ

فني العنيفني يف مرافق منف�سلة، �سيجد موظفو ال�سجون  ويف الوليات الق�سائية التي ُيحتفظ فيها بال�سجناء املتطرِّ
فون العنيفون يف جميع  فني العنيفني دون غريهم. ويف البلدان الأخرى التي ُيدمج فيها املتطرِّ اأنف�سهم يعملون مع املتطرِّ
فني  دة، قد يعمل موظفو ال�سجون مع املتطرِّ عون بني قلة من ال�سجون التي تخ�سع لإجراءات اأمنية م�سدَّ ال�سجون اأو ُيوزَّ
ال�سجناء  مع  ال�سجن  م�سوؤولو  بها  يتعامل  التي  الطريقة  فاإنَّ  احلالتني،  كلتا  ويف  تواترا.  اأقل  اأ�سا�ض  على  العنيفني 
فني العنيفني )الذين يرف�سون اأحيانًا المتثال للتوقعات امل�سروعة( ميكن اأن تكون اأحد اأكرب التحديات اأمام  املتطرِّ
الكفاءة املهنية ملوظفي ال�سجون. وينبغي ملديري ال�سجون واملوظفني اأن يقيموا توازنا بني الأمن وال�سيطرة من جهة، 
فني العنيفني. ويف حني  وتنفيذ تدابري فك الرتباط واإعادة الإدماج من جهة اأخرى لدى العمل مع ال�سجناء املتطرِّ
اأنَّ العنا�سر العامة املتعلقة باملوظفني م�سمولة يف من�سورات املكتب الأخرى، فاإنَّ الق�سد هنا هو ت�سليط ال�سوء على 

فني العنيفني. امل�سائل املت�سلة حتديدًا بالعمل مع ال�سجناء املتطرِّ

اخلطورة  ال�سديدي  ال�سجناء  اإدارة  ب�ساأن  املكتب  دليل  من  الثالث  الف�سل  انظر  التفا�سيل،  من  مزيد  على    للطلع 
)2016(، مبا يف ذلك التوجيهات ب�ساأن: �سفات موظفي ال�سجون، وح�سد املوظفني واختيارهم، والتدريب والتطوير، 
ال�سخ�سية،  املهارات  واأهمية  املهنية،  والأخلقيات  واملعايري  ال�سجون،  واإدارة  التوظيف،  وم�ستويات  و�سروط اخلدمة، 

وممار�سة ال�سلطة التقديرية، وخطر التلعب باملوظفني وتكييفهم. 

3-2- �سفات موظفي ال�سجن 
فني العنيفني حائزين جمموعة جيِّدة من اخل�سال ال�سخ�سية  ُي�سرتط اأن يكون املوظفون العاملون مع ال�سجناء املتطرِّ
نهم من التعامل مع جميع ال�سجناء، مبن  واملهارات التقنية. ذلك اأنهم يحتاجون اإىل ال�سفات ال�سخ�سية التي متكِّ

فيهم من يت�سمون بال�سعوبة واخلطورة والتلعب، على نحو من�سف واإن�ساين وعادل. 
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ال�سجون. ويغريِّ ذلك  اأي�سًا يف جمتمع  د  الأمر الذي جت�سَّ تنوُّعًا وتعقيدًا وترابطًا،  اأكرث  اأ�سبح املجتمع عمومًا 
ف، وهو اأمر كثريًا ما يكون  د والتطرُّ املتطلبات املتعلقة مبهارات وكفاءات املوظفني، ول �سيما فيما يتعلق بالت�سدُّ
الأخرى  والدينية  الثقافية  والتعبريات  والقيم  املعايري  جتاه  احل�سا�سية  اأ�سبحت  وقد  رئي�سي.  دور  فيه  للهوية 
دة بني املوظفني واجلناة. وميكن لأ�سكال حتيُّز  وفهمها من الأمور املتزايدة الأهمية من اأجل بناء علقات جيِّ
املوظفني وتخوفهم، التي توؤدي اإىل الإبلغ املفرط والتفاعلت ال�سلبية مع املعتقلني، اأن تقو�ض اجلهود املبذولة 
اإىل  املدانني  الإرهابيني  مع  مبا�سر  ب�سكل  يتعاملون  الذين  املوظفون  ويحتاج  الرتباط.  د/فك  الت�سدُّ لجتثاث 
وتدريب  اختيار  يف  التحديات  اأحد  ويتمثل  منا�سبني.  املوظفني  جميع  ولي�ض  املهارات،  من  دة  حمدَّ جمموعات 

ف العنيف. د والتطرُّ املوظفني على التعامل مع الت�سدُّ

 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
.and Probation - practitioners working paper, p. 3

ره اأنَّ الأ�سخا�ض الذين ين�سمون اإىل اإدارة ال�سجن تكون لديهم بالفعل، عندما يقومون بذلك، طائفة  ومما ينبغي تذكُّ
مة، واأن تبني على  من املهارات واملعارف والقدرات. ومن املهم اأن تعترب اإدارات ال�سجون املوظفني من املوجودات القيِّ

د من اأيِّ مواهب قائمة ولكن مل يتم تطويرها بعد.  هذه ال�سفات القائمة، واأن ت�ستفيد على نحو جيِّ

3-3- ح�سد املوظفني واختيارهم 
ومعظم  الدولية.)39(  ال�سكوك  من  عدد  يف  ال�سجون  ملوظفي  الدقيقني  والختيار  احل�سد  اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلَّط 
فني العنيفني حيث اإنَّ العمل بفعالية  الوليات الق�سائية ل تعنيِّ �سوى املوظفني ذوي اخلربة للعمل مع ال�سجناء املتطرِّ
مع هوؤلء ال�سجناء يتطلب املزيد من املهارات املتخ�س�سة وم�ستوى عاليا من النـزاهة ال�سخ�سية. ويعني ذلك، اأول 
فني عنيفني يلزم اختيارهم بعناية  وقبل كل �سيء، اأنَّ الرجال والن�ساء الذين �سيعملون يف �سجون ت�سم �سجناء متطرِّ

للتاأكد من اأنَّ لديهم اخل�سائ�ض واملعارف واخلربات الإ�سافية اللزمة. 

ت�سم  التي  ال�سجون  اأي�سًا موظفون جدد يف  ُي�ستخدم  باأن  ال�سيا�ساتي  القرار  الق�سائية  الوليات  بع�ض  اتخذت  وقد 
را لدى املوظفني العاملني  فني عنيفني، وذلك ل�سمان توافر منظورات جديدة، وتفنيد الآراء الأكرث جتذُّ �سجناء متطرِّ
اجلدد  املوظفني  هوؤلء  و�سيتطلب  احلاليني.  املوظفني  بع�ض  اأو�ساط  يف  الف�ساد  م�سكلت  على  والتغلب  اأطول،  ملدد 

تدريبًا ودعمًا �ساملني ومتعمقني حيث اإنهم �سيكونون م�ستجدين على العمل يف بيئة ال�سجن. 

يف  اأع�ساء  لي�سوا  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  مع  للعمل  املختارين  املوظفني  اأنَّ  من  للتاأكد  �سمانات  و�سع  وينبغي 
فة عنيفة اأو ع�سابات اإجرامية اأو مرتبطني باجلرمية املنظمة، واأنهم ل ُي�ستخدمون للت�سلل اإىل داخل  جماعات متطرِّ
ال�سجن. ويف حالت ما بعد النـزاع على وجه اخل�سو�ض، من املهم اأن يتم على نحو فعال فح�ض الأ�سخا�ض- املوظفني 
فني العنيفني ل�سمان عدم وجود ولءات م�سبقة اأو  احلاليني واجلدد على ال�سواء- الذين �سيعملون مع ال�سجناء املتطرِّ

فني العنيفني.  اأيِّ عداء بني املوظفني وال�سجناء املتطرِّ

وينبغي اعتماد تقنيات تراعي الفوارق بني اجلن�سني يف توظيف الن�ساء يف اإدارات ال�سجون وال�ستبقاء عليهن وترقيتهن 
فات  لت�سحيح اأيِّ خلل يف التوازن بني اجلن�سني. وينبغي توظيف املوظفات وتدريبهن على العمل مع ال�سجينات املتطرِّ

العنيفات وعلى ت�سميم وتنفيذ التدخلت اجلن�سانية املنا�سبة. 

فات العنيفات، انظر الف�سل الرابع )7(    للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن الحتياجات اخلا�سة لل�سجينات املتطرِّ

واملبادئ  املادة 18؛  القوانني،  باإنفاذ  املكلفني  للموظفني  ال�سلوك  قواعد  ومدونة  و75؛   74 القاعدتني  مانديل،  نيل�سون  قواعد  )39(انظر 

واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني، املبداأ الع�سرين؛ واإعلن كمبال ب�ساأن اأحوال ال�سجون يف 
اأفريقيا، 6؛ والقواعد الأوروبية لل�سجون، القاعدتني 77 و82.



فني العنيفنيالف�سل 3  اإدارة موظفي ال�سجون والأ�سخا�ض الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء املتطرِّ

بني  املمثَّلة  الأ�سلية  وال�سعوب  والعرقية  والدينية  الإثنية  الأقليات  املوظفني من  بذل ق�سارى اجلهود حل�سد  وينبغي 
الثقافات  ب�ساأن  املوظفني  بني  اأف�سل  فهم  اإىل  التو�سل  �سمان  على  ذلك  و�سي�ساعد  العنيفني.  فني  املتطرِّ ال�سجناء 
بني  الثقة  وتعزيز  الأ�سلية،  وال�سعوب  الأقليات  اإىل  املنتمني  ال�سجناء  جتاه  متييزي  غري  موقف  واعتماد  املختلفة، 
ال�سجناء واملوظفني. وي�ساعد ح�سد املوظفني من الأقليات اأي�سًا على الت�سدي للتحديات املت�سلة باللغة والتف�سري، وهو 
كثريًا ما يجعل من ال�سعب على املوظفني فهم املحادثات اأو الرتجمة الدقيقة لبع�ض الكلمات والبيانات، مما يوؤدي 
الفعالة  التدخلت )حيث تكون الت�سالت  تنفيذ  والتحديات عند  التف�سريات اخلاطئة والأخطاء ال�ستخبارية  اإىل 

حا�سمة الأهمية(.)40( 

القدرات  اأ�سحاب  املوظفني  وتعيني  اختيار  الإمكان،  قدر  تتوىل،  اأن  ال�سلوك  ومراقبة  ال�سجون  لدوائر  ينبغي 
اللغوية ذات ال�سلة والوعي باخل�سو�سيات الثقافية. و�سوف ت�سكل الدورات التدريبية الرامية اإىل زيادة الوعي 
بالثقافات واملعتقدات املتعددة لفائدة املوظفني جزءا ل يتجزاأ من التعليم والتدريب من اأجل تعزيز فهم تنوع 

املعتقدات والتقاليد والت�سامح معه.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent
.extremism, Principle 13

الثقافية  اأو  الدينية  اأو  الإثنية  نف�ض اخللفية  اإىل  ينتمون  الذين  املوظفني  اأنَّ  تدرك  اأن  ال�سجون  اإدارات  اأنَّ على  بيد 
فني العنيفني قد يعتربهم هوؤلء ال�سجناء يف بع�ض احلالت من اخلونة، وهو ما ميكن، يف حد ذاته،  لل�سجناء املتطرِّ
فة عنيفة اآراءها ومعتقداتها،  اأن يولِّد نزاعا. وعلوة على ذلك، اإذا كان اأحد موظفي ال�سجن ي�ساطر جماعة متطرِّ

�ض للعمل مع �سجناء ينتمون اإىل تلك املجموعة.  فينبغي األَّ ُيخ�سَّ

اأفرادًا �سبق تدريبهم يف مهنة  اأن يكون هوؤلء  اإيلء اهتمام خا�ض لتعيني املوظفني املتخ�س�سني. وُيحتمل  وينبغي 
بني وموظفي الرعاية ال�سحية. كما ينبغي تعيني اأعداد  دة. و�سوف ي�سملون الزعماء الدينيني واملعلمني واملدرِّ حمدَّ
النف�سيني والأخ�سائيني الجتماعيني يف  النف�سانيني والأخ�سائيني  كافية من املوظفني املتخ�س�سني، مثل الأطباء 
فني عنيفني، بالنظر اإىل �سرط تلبية الحتياجات املعقدة لهذه الفئة من ال�سجناء.  ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ
وا تدريبًا مهنيا �سيكونون منا�سبني ب�سكل تلقائي للعمل يف بيئة ال�سجن.  وينبغي األَّ ُيفرت�ض اأنَّ الأ�سخا�ض الذين تلقَّ
يف  به  ي�سطلعوا  اأن  ُيتوقع  الذي  الدور  ب�ساأن  و�سوح  هناك  يكون  واأن  بعناية  اأي�سًا  هم  اختيارهم  يتم  اأن  يلزم   اإذ 

اإدارة ال�سجن. 

3-4- تدريب املوظفني وتطوير قدراتهم 
ال�سجناء  العاملني مع  الأ�سخا�ض  اإىل  بالن�سبة  اأهمية خا�سة  بيئة،  اأيِّ  الأهمية يف  اأمر حا�سم  التدريب، وهو  يكت�سي 
يف  العمل  بدء  قبل  التدريب  ال�سجون  موظفو  يتلقى  اأن  ينبغي  اأنه  اإىل  الدولية  املعايري  وت�سري  العنيفني.  فني  املتطرِّ
ال�سجون )التدريب "التوجيهي" قبل اخلدمة( وطوال حياتهم الوظيفية يف اإدارة ال�سجون )التدريب "التذكريي" اأثناء 

اخلدمة(.)41( 

.Sydney Memorandum, Internal Challenge 5 40(انظر(

)41(انظر القاعدتني 75 و76 من قواعد نيل�سون مانديل؛ والقاعدتني 29 و33 من قواعد بانكوك.
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فني العنيفني كندا: ت�فري التدريب للم�ظفني الع�ملني مع ال�شجن�ء املتطرِّ

اإن مرافق دائرة ال�سجون الكندية من البيئات الآمنة حيث يتم ب�سكل روتيني مراقبة �سلوك املجرمني ور�سده 
العاملني يف اخلط  امل�سروط  والإفراج  والأمن  ال�سجون  ملوظفي  التدريب  ر  وُيوفَّ عنه.  والإبلغ  عليه  والإ�سراف 
دات الهوية و�سلوك  الأمامي ب�ساأن حتديد واإدارة جمموعة التهديدات الأمنية، والذي ي�سمل التدريب على حمدِّ

الأفراد واجلماعات التي ت�سكل خطرًا اأمنيًّا على عمليات دائرة ال�سجون الكندية.

اأنحاء البلد، ويتلقى موظفو  دين يف بع�ض مرافق دائرة ال�سجون الكندية يف جميع  وقد مت حتديد جناة مت�سدِّ
برنامج موظفي  )اأي  العدالة اجلنائية  �سركاء خارجيني يف جمال  والتوجيه من  الدعم  املواقع  الأمن يف هذه 
معلومات مكافحة الإرهاب التابع ل�سرطة اخليالة امللكية الكندية(. وتعرتف دائرة ال�سجون الكندية باحلاجة 
ف العنيف من خلل توعية املوظفني والتدريب  د والتطرُّ اأمام الت�سدُّ اإىل بناء القدرة التنظيمية على ال�سمود 
التثقيفي. ويعتمد التدخل اعتمادا كبريًا على قوة ممار�سات حتديد الهوية حيث اإنَّ الك�سف املبكر من �ساأنه اأن 
يتيح لدائرة ال�سجون الكندية اأن تتدخل للت�سدي للعوامل امل�ساِهمة يف الإجرام واملولِّدة له والتي حتفز الأفراد 

ف وامل�ساِركة فيها. على دعم الأن�سطة العنيفة ذات ال�سلة بالتطرُّ
العنيفني )فيينا،  فني  املتطرِّ ال�سجناء  باإدارة  املعني  الكندية خلل اجتماعي فريق اخلرباء  ال�سجون  مة من دائرة  م�ساهمة مقدَّ

النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

التي ت�سم �سجناء  ال�سجون  العمل يف  يبداأوا  اأن  للموظفني قبل  اإ�سافي  املمار�سات اجليِّدة يف تقدمي تدريب  وتتمثل 
فني العنيفني  فني عنيفني. وميكن تقدمي مناذج تعليمية على امل�ستوى التمهيدي ب�ساأن موا�سيع منها "اإدارة املتطرِّ متطرِّ
املوظفني اجلدد كجزء من  اإىل  ال�سجون"  داخل  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ وت�سخي�ض  "حتديد  اأو  ال�سجون"  داخل 
التوجيهي الأويل. وعلوة على ذلك، من املهم توفري دورات درا�سية تقوم بتثقيف وتوعية املوظفني ب�ساأن  تدريبهم 
التنوُّعات اللغوية والثقافية والدينية. فعلى �سبيل املثال، يف عام 2016، قدمت دائرة ال�سجون النيجريية دورة تدريبية 
د. وهذه الدورة هي جزء من  فني العنيفني وتخلي�سهم من نزعات الت�سدُّ ملدة اأ�سبوعني ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ

املنهج الدرا�سي لتدريب جميع املوظفني اجلدد.

مًا، واأن ي�سمل  فني العنيفني على اأ�سا�ض يومي تدريب اأكرث تقدُّ م اإىل املوظفني العاملني مع ال�سجناء املتطرِّ ويجب اأن يقدَّ
فني  ف املف�سي اإىل العنف، وتقييم ال�سجناء املتطرِّ ف العنيف، ومتييز علمات التطرُّ موا�سيع من قبيل: فهم التطرُّ
فني العنيفني، وتقييم املعلومات ال�ستخبارية وغريها من املعلومات  اإيجابي لل�سجناء املتطرِّ العنيفني، وتنفيذ نظام 
فني العنيفني، والتدريب على مكافحة التكييف والتلعب، والتعامل مع العنف الفردي اأو اجلماعي  عن ال�سجناء املتطرِّ
بطريقة حتمي املوظفني مع ا�ستخدام احلد الأدنى من القوة، والتقيد باملعايري الأخلقية واملهنية، واكت�ساب مهارات 
املعتقد،  اأو  الدين  وحرية  الديني  والتنوع  الإجهاد،  ومعاجلة  ال�ستخبارية،  املعلومات  وجمع  الآخرين،  مع  التعامل 
دة. والدورات التدريبية التوعوية التي تركز على اللغة وال�سلوك وامل�سائل الثقافية والدينية ذات ال�سلة مبجموعات حمدَّ

ويف البلدان املنخف�سة املوارد وبلدان ما بعد النـزاع، قد ل يكون تقدمي دورات تدريبية ر�سمية للموظفني ممكنًا دائمًا. 
ويف ظل تلك الظروف، ل بد اأن ينظم املوظفون الأكرث خربة جل�سات منتظمة للإحاطة باملوا�سيع ذات ال�سلة قبل 

بداية املناوبات.

علمات  على  للتعرف  اجلناة  �سلوك  مراقبة  وموظفي  ال�سجون  يف  الأول  اخلط  موظفي  جميع  تدريب  ينبغي 
دة. بيد اأنه من  د. ولي�ض من ال�سروري اأن يكون جميع املوظفني خرباء ب�ساأن اأيديولوجيات اأو اأديان حمدَّ الت�سدُّ
ال�سروري اأن يكون لدى �سباط ال�سجون بع�ض املعارف الأ�سا�سية عن اخللفيات الدينية والثقافية للنـزلء الذين 

فة. يعملون معهم. وهذا اأمر �سروري لفهم الفرق بني التعبريات الثقافية والدينية العادية والتعبريات املتطرِّ
 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons

.and Probation - practitioners working paper, p. 4



فني عنيفني جمهزين جتهيزا كافيا  ومن الأهمية مبكان اأن يكون املوظفون العاملون يف ال�سجون التي تاأوي �سجناء متطرِّ
يتعاملون ب�سفة مبا�سرة  العنف.)42( وينطبق هذا ب�سفة خا�سة على من  اإىل  د املف�سي  الت�سدُّ للتعرف على علمات 
د املف�سي اإىل العنف. وعلى الرغم من اأنَّ هوؤلء املهنيني لي�سوا جميعا من موظفي  �سني خلطر الت�سدُّ مع الأفراد املعرَّ
ال�سجون، فاإنَّ التدريب الذي يتلقونه ووعيهم باحتياجات الأفراد املعر�سني للخطر يعنيان اأنهم غالبا ما يكونون الأقدر 
د املف�سي اإىل العنف. بيد اأنَّ العاملني عند اخلط الأمامي لي�ض لديهم  هم نحو الت�سدُّ على متييز الأفراد الذين يجري جرُّ
د املف�سي اإىل العنف اأو ل يعرفون دائمًا كيفية الرد عليه. ولذلك فاإنَّ التدريب مطلوب  د لعملية الت�سدُّ دائمًا فهم جيِّ
التدخلت  اأحد  كان  اإذا  ما  على  احلكم  وعلى  العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ وتف�سري علمات  على متييز  مل�ساعدتهم 
الأقل  للموظفني  كـ"نقاط مرجعية" ميكن  املتمر�سون  املوظفون  ُيعنيَّ  الق�سائية،  الوليات  اأم ل.)43( ويف بع�ض  منا�سبًا 
د املف�سي اإىل العنف.  خربة اأن ينقلوا اإليها �سواغلهم ويطلبوا امل�سورة ب�ساأن ما اإذا كان �سلوك معني ُيَعدُّ دليًل على الت�سدُّ

د املف�سي اإىل العنف داخل ال�سجون، انظر الف�سل ال�سابع.     للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن الوقاية من الت�سدُّ

فني العنيفني اإيط�لي�: دورة تدريبية للم�ظفني الع�ملني مع ال�شجن�ء املتطرِّ

حدد مكتب التدريب التابع لإدارة ال�سجون يف وزارة العدل الإيطالية، يف عام 2010، احلاجة اإىل ا�ستحداث دورة 
فني العنيفني امل�سلمني. وكان للدورة هدفان هما:  تدريبية للموظفني احلاليني ب�ساأن كيفية اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
اأن ي�سيء اإىل احل�سا�سية الدينية لل�سجناء امل�سلمني،  م�ساعدة املوظفني على تفادي الت�سرف على نحو ميكن 
وتزويد املوظفني باملعارف الكافية ب�ساأن الإ�سلم ل�سمان عدم قيام ال�سجناء با�ستغلل الفتقار اإىل املعرفة. 
اأيام من جل�سات ب�ساأن: اجلوانب الثقافية والدينية للإ�سلم،  وتاألفت الدورة التدريبية التي دامت ملدة ثلثة 
د، واإدارة  واملمار�سات الدينية الإ�سلمية، والإرهاب الدويل واخللفية الأيديولوجية ون�سرها، والتب�سري والت�سدُّ

الإرهابيني الدوليني يف ال�سجون، والتقنيات العملياتية.

وخل�ض تقييم على �سبيل املتابعة ملدة �ستة اأ�سهر اإىل اأنَّ 80 يف املائة من املوظفني الذين اأمتوا الدورة لحظوا 
حدوث حت�سن كبري يف نوعية واجباتهم اليومية يف ال�سجون، و�سعروا باأنهم اأكرث وعيا باجلوانب املت�سلة بالثقافة 

واملمار�سات الدينية لل�سجناء امل�سلمني، واأنهم لذلك اأقدر على اإقامة علقات بّناءة مع هوؤلء ال�سجناء.

.Office of Training, Penitentiary Department, Ministry of Justice, Italy

جميع  فاإنَّ  اخلام�ض،  الف�سل  يف  املبنيَّ  النحو  على  الرتباط،  لفك  تدابري  ال�سجون  فيها  تتخذ  التي  احلالت  ويف 
النظاميني  وغري  النظاميون  والأفراد  الدينيون  والقادة  العلماء  فيهم  )مبن  تلك  الرتباط  فك  عملية  يف  امل�ساركني 
فني  وموظفو اخلط الأمامي( يكونون بحاجة اإىل تدريب لتوعيتهم بالتدابري، واأهدافها وغاياتها، ونوع ال�سجناء املتطرِّ
د املف�سي اإىل  العنيفني الذين يتعاملون معهم، وكيفية اإدارة الأزمات عند ن�سوئها، وكيفية التمييز بني علمات الت�سدُّ

العنف والتعبريات امل�سروعة عن العقيدة اأو الأيديولوجية.)44( 

الإدماج  واإعادة  الأمامي متفهمني لعملية فك الرتباط  ال�سجن يف اخلط  اأن يكون موظفو  ومن املهم ب�سفة خا�سة 
اتخاذ  املوظفون  يتجنب  اأن  وينبغي  تنفيذها.  عن  مبا�سر  ب�سكل  م�سوؤولني  يكونوا  مل  لو  حتى  معها،  بدقة  ومتكيفني 

ف الراديكايل  )42(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

داخل ال�سجون، التو�سية اخلام�سة: اللتزام بتطوير اأفراد مهنيني داخل الطاقم مع الرتكيز اخلا�ض على العنا�سر التي �ست�ساعد امل�سوؤولني يف 
ف الراديكايل العنيف داخل ال�سجون. حتديد وخماطبة التطرُّ

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and)43(

 Social Committee and the Committee of the Regions on preventing radicalisation to terrorism and violent extremism:
.Strengthening the EU's response (2014), para 2.4

 ICCTR Paper on the Rehabilitation and Reintegration of Violent وانظراأي�سًا  5؛  رقم  اجليدة  املمار�سة  روما،  )44(مذكرة 

.Extremist Offenders, Subsection II (Staff training)
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اإجراءات تقو�ض عملية فك الرتباط واإعادة الإدماج. ويكون من املفيد بالن�سبة ملوظفي ال�سجن اأن يتوفر لديهم فهم 
روا ذلك الدور.)45( �سامل للدور املهم الذي ي�سطلعون به لدعم العملية واأن يقدِّ

تبادل  اأجل  من  الأخرى  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  مع  املتبادل  للتدريب  والفر�ض  ال�سبل  عن  البحث  كذلك  املفيد  ومن 
املعلومات العملياتية واملمار�سات اجليِّدة. وميكن اأي�سًا للتدريب الذي ي�سم ممثلني عن خمتلف الإدارات والوكالت 
احلكومية اأن يوؤدي اإىل زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه املنظمات ال�سريكة ومبا لدى تلك املنظمات من قدرات 

واإىل تعزيز التن�سيق وتبادل املعلومات بني الوكالت.)46(

"CoPPRa" بلجيك�: منيطة تدريب امل�ظفني املعروفة ب��شم

َم يف البداية لفائدة �سباط ال�سرطة يف بلجيكا، ولكنه ُي�ستخدم منذ  مِّ النميطة "CoPPRa" هي م�سروع تدريبـي �سُ
ذلك احلني لتدريب موظفي ال�سجون وغريهم من العاملني يف جمال العدالة اجلنائية. ويهدف الربنامج اإىل 
د املف�سي اإىل العنف. وهو يقوم  حت�سني قدرة موظفي العدالة اجلنائية يف اخلط الأمامي للحيلولة دون الت�سدُّ
على افرتا�ض اأنه بينما ي�سطلع موظفو اخلط الأمامي بدور رئي�سي يف الوقاية، فاإنه ل يوجد لديهم دائمًا فهم 
د املف�سي اإىل العنف اأو كيفية التعرف على علمات الإنذار اأو ما يجب عليهم عمله ا�ستجابة لذلك.  د للت�سدُّ جيِّ

ويهدف هذا امل�سروع اإىل امل�ساعدة على معاجلة هذا املوقف من خلل ن�سر املعارف والتدريبات ذات ال�سلة.

بني، وبرناجما  ولتحقيق ذلك، اأََعدَّ م�سروع "CoPPRa" دليًل خمت�سرًا ملوظفي اخلط الأول، ودليًل لتدريب املدرِّ
للتعلم الإلكرتوين على موقعه ال�سبكي، وقر�سا مدجما يت�سمن �سرائح حا�سوبية برباجمية "باور بوينت" لنمائط 
التدريب املختلفة. وهذه املواد متاحة جمانا ملنظمات العدالة اجلنائية املهتمة. كما ميكن تكييفها مع الحتياجات 

واحلالت املحلية. وت�ستغرق درا�سة املواد بالكامل نحو 8 �ساعات.

ويف عام 2015، مت تكييف منيطة "CoPPRa" بحيث ميكن اإدراجها الآن يف التدريب الأ�سا�سي الذي يتلقاه جميع 
د  موظفي ال�سجون يف بلجيكا، مع الرتكيز بوجه خا�ض على م�ساعدة املوظفني على الك�سف عن علمات الت�سدُّ
املف�سي اإىل العنف بني ال�سجناء. والهدف من التدريب هو رفع م�ستويات الوعي لدى املوظفني، مع احلد اأي�سًا 

من الإنذارات الزائفة وال�سواغل غري ال�سرورية.

.http://www.coppra.eu/resources.php :متاح على العنوان

ا، فمن املهم اأن  دة من خمتلف املناطق ميكن اأن تكون مفيدة جدًّ وعلى الرغم من اأنَّ مناق�سة ممار�سات التدريب اجليِّ
تتلءم الدورات مع البيئة املحلية، واأن ي�سعى امل�ساركون اإىل الت�سدي للتحدي املتمثل يف النظر يف الكيفية التي ميكن 
بها لل�سرتاتيجيات واملمار�سات الدولية اأن تعمل يف بلدانهم. وعلوة على ذلك، ينبغي مواءمة التدريب مع التحديات 

املاثلة اأمام خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة وم�سوؤولياتهم وقدراتهم ل�سمان اأن يحقق اأق�سى قدر من التاأثري. 

جمال  يف  التدريب  اإىل  اأي�سًا  �سجونهم  يف  عنيفني  فني  متطرِّ �سجناء  يحتجزون  الذين  ال�سجون  مديرو  ويحتاج 
ال�سا�سة وو�سائط  املعروفني لدى  ال�سجناء  اإدارة  اأن يكونوا قادرين على  اأنه يجب  ال�سيا�سية". مبعنى  "ال�ستخبارات 
الإعلم واجلمهور. ومن �ساأن ذلك اأن يخ�سع اأيُّ قرار عملياتي فيما يتعلق بهوؤلء ال�سجناء اإىل مزيد من التمحي�ض 

والعناية. ولذا من املهم اأن يفهم مديرو ال�سجون امل�سهد الأو�سع واأن يكونوا قادرين على جتاوز ال�سغوط الإ�سافية. 

)45(املرجع نف�سه، املمار�سة اجليدة رقم 9.

 Global Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community)46(
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كما تو�سح قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، ينبغي اأن مُينح موظفو 
ال�سجون مركزا منا�سبًا، وم�ستويات اأجور و�سروط عمل منا�سبة.)47( وينبغي اأن جت�سد �سروط خدمة املوظفني العاملني 
فني العنيفني ما ينطوي عليه هذا الدور من حتديات وما يكت�سيه من اأهمية. وتتطلب م�ساألة الأجر  مع ال�سجناء املتطرِّ
درا�سة متاأنية. ذلك اأنه اإذا مل يتلقَّ املوظفون رواتب تتنا�سب م�ستوياتها مع احلالة القت�سادية يف بلدهم، فقد يكونون 

منفتحني على ف�ساد ذي طابع مبا�سر اأو غري مبا�سر. 

فة عنيفة نتيجة  �ض موظفو ال�سجون يف عدد من الوليات الق�سائية للهجوم والقتل على اأيدي جماعات متطرِّ وقد تعرَّ
فني عنيفني. ولذلك ينبغي لإدارة ال�سجون اأن تتخذ اخلطوات امللئمة ل�سمان  للعمل يف �سجون ت�سم �سجناء متطرِّ
اأثناء وجودهم يف  �سواء  فني عنيفني،  �سجناء متطرِّ ت�سم  التي  ال�سجون  العاملني يف  للموظفني  ال�سخ�سية  ال�سلمة 
واأفراد  اإىل املوظفني  اأو بينما يكونون خارجه. وهناك حالت ُوجهت فيها تهديدات مبا�سرة  اخلدمة داخل ال�سجن 
اأ�سرهم، وت�سمنت بع�ض احلالت "القتل امل�ستهدف" مل�سوؤولني واأفراد اأ�سرهم، وخ�سو�سا اإذا مل يتعاونوا على تلبية 

فني العنيفني.  مطالب ال�سجناء املتطرِّ

واأ�سرهم  ال�سكن الآمن للموظفني  التدابري الإ�سافية على توفري  اأيِّ وقت معني، قد تنطوي  وتبعا مل�ستوى اخلطر يف 
ر  ُتوفَّ تركيا، حيث  كما هو احلال يف  اأمثلة،  اأي�سًا  وهناك  ال�سخ�سية.  الإنذار  واأجهزة  لتفتي�ض مركباتهم،  واملعدات 
فني العنيفني. واأحيانًا يعرب مديرو ال�سجون  م�ساكن حكومية ومركبات خا�سة للموظفني العاملني مع ال�سجناء املتطرِّ
هذه  تواجه  التي  الفريدة  التحديات  اأنَّ  من  القلق  عن  عنيفني  فني  متطرِّ �سجناء  ت�سم  �سجون  على  ي�سرفون  الذين 
املرافق ميكن اأن تولِّد قدرًا كبريًا من الإجهاد لدى املوظفني الذين يعملون يف تلك ال�سجون. وينبغي لإدارات ال�سجون 

اأن حتاول التخفيف من اآثار هذه البيئة بطرق متنوعة. 

واأخريا، ينبغي اأن يكفل مديرو ال�سجون اأن يكون يف كل �سجن عدد منا�سب من املوظفني املوجودين يف اخلدمة يف 
جميع الأوقات لتمكني ال�سجن من المتثال للمعايري الدولية والقوانني والأنظمة الوطنية.)48( وينبغي اأن يتوقف م�ستوى 
فني عنيفني على عدد املوظفني املطلوب اأن يوجدوا يف اخلدمة  امللك الوظيفي املنا�سب لكل �سجن ي�سم �سجناء متطرِّ
اأن ُيعنيَّ عدد كاٍف من املوظفني لتمكني  اأي�سًا  اأيِّ وقت من الأوقات لكفالة الأمن وال�سلمة والنظام. ومن املهم  يف 
فني العنيفني من امل�ساركة يف جمموعة من الأن�سطة البناءة املتعلقة بالنظام، مبا يف ذلك تدخلت فك  ال�سجناء املتطرِّ

الرتباط، واأن يتم ذلك دون التاأثري �سلبا على اأمن ال�سجن و�سلمته وا�ستقراره.

  للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن م�ستويات التوظيف، انظر الف�سل 2-3 من دليل املكتب ب�ساأن اإدارة ال�سجناء 
ال�سديدي اخلطورة )2016(
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فون العنيفون تقوي�ض الكفاءة املهنية للموظفني وي�سعون اإىل ا�ستغلل املوظفني للح�سول  قد يحاول ال�سجناء املتطرِّ
على ال�سلع غري امل�سروعة، اأو مل�ساعدتهم على تنفيذ حماولة فرار اأو للعمل كقناة للتوا�سل مع جماعات اإجرامية خارج 

ال�سجن. ولذا فاإنَّ على املوظفني ا�ستيفاء معايري عالية من ال�سلوك املهني وال�سخ�سي يف جميع الأوقات.)49( 

)47(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 74.

يف  حريتهم  من  املحرومني  الأ�سخا�ض  بحماية  املتعلقة  الف�سلى  واملمار�سات  املبادئ  من  الع�سرين  املبداأ  املثال،  �سبيل  على  )48(انظر، 

الأمريكتني.
)49(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 77؛ ومدونة الأمم املتحدة لقواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، املادة 7.
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ويندرج �سمن ال�سلوك غري املهني ما يلي: التمييز، والتحر�ض، والإيذاء اأو الرتهيب، واملعاملت مع ال�سجناء احلاليني 
وال�سجناء ال�سابقني واأ�سدقائهم واأقاربهم، واإثارة اأحد ال�سجناء اأو ا�ستخدام القوة �سده ب�سكل غري �سروري اأو غري 
واإعطاء  �سجني،  مع  جن�سية  علقة  اأيِّ  يف  والدخول  �سجني،  �سد  جارحة  لغة  وا�ستخدام  عليه،  العتداء  اأو  قانوين 
ال�سجناء احلاليني اأو ال�سابقني معلومات �سخ�سية اأو اأيَّ معلومات اأخرى ب�ساأن املوظفني اأو ال�سجناء اأو اأ�سدقائهم اأو 

اأقاربهم ُيحتفظ بها ب�سكل �سري.

د  الت�سدُّ اإنَّ  اإذ  ال�سجون م�سكلة فح�سب  الإرهابيني يف  د لدى املدانني  الت�سدُّ الزيادة الظاهرة يف نزعة  ل متثل 
املحتمل لنـزلء وموظفي ال�سجون ميثل م�سكلة هو اأي�سًا. ففي عام 2005، �ساعد حار�ض يف �سجن كيبوروكان يف 
بايل على تهريب حا�سوب حممول اإىل داخل ال�سجن ملفجر بايل، وهو اإمام �سامودرا، الذي كان اآنذاك يف جناح 
املحكوم عليهم بالإعدام. وُك�سف لحقا عن اأنَّ �سامودرا ا�ستخدم ذلك احلا�سوب للتحدث مع نا�سطني اآخرين 

وامل�ساعدة على تخطيط تفجري بايل الثاين.
 Ungerer C.: “Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience”, Australian Strategic Policy

.Institute, 2011/ 40, p. 12

وينبغي اأن يخ�سع امل�سوؤولون عن ال�سجون للم�ساءلة للتاأكد من اأنَّ �سجونهم لديها املعايري والأ�ساليب الداخلية واأنها 
الأمني يف  للفح�ض  املوظفني  اإخ�ساع  الأ�ساليب  على  الأمثلة  بع�ض  وت�سمل  ومكافحته.)50(  الف�ساد  ملنع  بفعالية  ذ  تنفَّ
للموظفني،  معلنة  غري  تفتي�ض  عمليات  واإجراء  العنيفني،  فني  املتطرِّ ال�سجناء  مع  للعمل  والختيار  التوظيف  مرحلة 
الف�ساد  تقارير  يف  للتحقيق  املهنية  املعايري  اأو  الداخلية  لل�سوؤون  وحدة  واإن�ساء  با�ستمرار،  العمل  مناوبات  وتغيري 

ومقا�ساة املوظفني الفا�سدين علنا جلعلهم عربة للآخرين.

باملوظفني.  التلعب  اإىل  ي�سعون  قد  ال�سجناء  اأنَّ  يف  ال�سجن  يف  احلياة  �سمات  من  �سمة  تتمثل    التلعب: 
فني عنيفني، حيث اإنَّ بع�ض ال�سجناء  وميكن اأن ي�سود ذلك بدرجة اأكرب يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ
فني العنيفني ميكن اأن يتمتعوا مبهارة كبرية يف الت�سال والتلعب. وقد يقومون بذلك لأ�سباب كيدية  املتطرِّ
اأو كا�سرتاتيجية لتحقيق الوجاهة النف�سية. واأيًّا كانت الدوافع، فاإنَّ العواقب تكون خطرية على الدوام. وي�سعى 
ال�سجناء، من خلل التلعب باملوظفني، اإىل انتزاع ال�سيطرة منهم مما ي�سكل تهديدًا للحتجاز الآمن ويبث 
القلق وعدم اليقني يف نفو�ض املوظفني. ومن اأجل منع التلعب، ينبغي اأن يتحلى املوظفون باملهنية واأن تت�سم 
ت�سرفاتهم بال�سفافية واحلياد والت�ساق. وينبغي للمديرين اأن يكفلوا اأن يتلقى املوظفون التدريب ب�ساأن التلعب 

واأن يتوخوا اليقظة با�ستمرار اإزاء حماولت التلعب بهم.
فون العنيفون مبهارة خا�سة يف تكييف موظفي ال�سجون. وميكن تعريف    التكييف: يتمتع بع�ض ال�سجناء املتطرِّ
اإىل  ي�سري  فاإنه  ال�سجون،  �سياق  ويف  للمتلعب.  مزية  حتقيق  �سوب  القوى  بتوازن  التلعب  باأنه  التكييف 
الكيفية التي يفر�ض بها ال�سجناء اإرادتهم على املوظفني، والكيفية التي يفر�ض بها بع�ض املوظفني اإرادتهم 
فني العنيفني اأن يعتمدوا عددًا من الأ�ساليب لتحديد الأهداف  على املوظفني الآخرين. وميكن لل�سجناء املتطرِّ

املحتملة من املوظفني من اأجل تكييفهم وا�ستغللهم. 
عملياتهم  يف  كبريًا  جناحا  العنيفون،  فون  املتطرِّ الأفراد  وكذلك  العنيفة،  فة  املتطرِّ اجلماعات  اأبدت  وقد 
املتعلقة بال�سجون عندما اأف�سدوا املوظفني املتعاطفني اأو اأخافوا قوات احلر�ض التي تعاين من نق�ض الأفراد 

ف الراديكايل  )50(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

داخل ال�سجون، التو�سية احلادية ع�سرة- )اتخاذ التدابري الوقائية ملحاربة الف�ساد للتقليل من فر�ض الراديكالية والتاأكد من اأنه يف حال وجود 
الف�ساد �ستتم معاقبة مرتكبيه بالطريقة امللئمة(.



العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات  اأعدتها  التي  الأدلة  وت�سري  بها.)51(  تلعبوا  اأو  التعليمي  م�ستواهم  تديّن  اأو 
م الدرو�ض ب�ساأن كيفية التلعب مبوظفي  فة العنيفة تقدِّ و�سبطتها اأجهزة الأمن اإىل اأنَّ اجلماعات املتطرِّ
ولي�ض  كاأفراد  ال�سجون  موظفي  مع  التحدث  يلي:  ما  على  ال�سجناء  ت�سجع  وهي  واإف�سادهم.)52(  ال�سجون 
للموظفني.  املعنوي  التوجيه  �سيئا مثلما قيل لهم، وتقدمي  لي�ض  ال�سجني  باأنَّ  املوظفني  واإقناع  كمجموعات، 
فني العنيفني ب�ساأن ما يجب مناق�سته مع املوظفني، وادعاء  كما تقدم الأدلة مبادئ توجيهية لل�سجناء املتطرِّ

التعر�ض للأذى، والحتجاج ب�ساأن املعاملة التي يتلّقونها. 

وينبغي لإدارات ال�سجون اأن تتخذ اخلطوات اللزمة للتاأكد من اأنَّ املوظفني ل ي�ست�سلمون للتكييف وال�ستغلل. 
وينبغي اأن يتلقى املوظفون التدريب على ما يلي: اأهمية التقيد بال�سيا�سات والإجراءات، والإبلغ عن التكييف 
على الفور، وجتنب احلميمية املفرطة مع ال�سجناء )اإقامة علقات ودٍّ ولي�ض �سداقة(، والأمن الدينامي، 

واإقامة احلدود )مثل عدم تبادل املعلومات ال�سخ�سية(، والعمل على نحو مهني وموثوق ومت�سق.

وابتزازهم  املوظفني  تخويف  اإىل  اأي�سًا  يلجاأوا  اأن  العنيفني  فني  املتطرِّ لل�سجناء  والبتزاز: ميكن    التخويف 
لتحقيق اأهدافهم املتمثلة يف الفرار، اأو خلق الفو�سى، اأو ارتكاب اأن�سطة اإجرامية اأثناء وجودهم يف ال�سجن. 
ويف ظل تلك الظروف، هناك خطر يتمثل يف اأنَّ بع�ض موظفي ال�سجون �سي�ستجيبون بالرتاجع وال�سطلع 

بدور �سلبي بحيث ل يبذلون جهدا ُيذكر لإنفاذ القواعد اأو ت�سحيح �سلوك ال�سجناء. 
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الأخ�سائيون الدينيون)53(
باإمكانهم  لأنَّ  الرتباط  فك  عملية  يف  امللئمني  الدينيني  الأخ�سائيني  دمج  يف  تنظر  اأن  الأع�ساء  للدول  ينبغي 
الأيديولوجية  اإلهامه من  ي�ستقي  الذي  العنيف  ف  املتطرِّ الن�ساط  العملية. ففي حالة  بدور مهم يف  ي�سطلعوا  اأن 
به  يقومون  ما  لتربير  بالدين  ي�ست�سهدون  الذين  امل�سجونني  العنيفني  فني  املتطرِّ لدى عدد من  يكون  قد  والدين، 
الأخ�سائيون  ع  ي�سجَّ اأن  وينبغي  اأعمالهم.  ي�ستلهمون منه  اأنهم  ُيفرت�ض  الذي  بالدين  اأعمال معرفة �سطحية  من 
فني العنيفني وعلى اإمكانية اأن  دًا على النخراط يف حوار �سامل مع ال�سجناء املتطرِّ بون تدريبًا جيِّ الدينيون املدرَّ

يثريوا ال�سكوك ب�ساأن اآرائهم اخلا�سة مبقبولية ا�ستخدام العنف. 

الأخ�سائيون  يجد  وقد  علجية.  بوظيفة  لل�سطلع  دًا  جيِّ تاأهيًل  ًل  موؤهَّ ديني  اأخ�سائي  كل  يكون  اأن  ُينتظر  ول 
اإعادة  اإنَّ  ال�سجن حيث  بيئة  العمل يف  �سعوبة يف  الرعوي  العمل  وا�سعتان يف  معرفة وخربة  لديهم  الذين  الدينيون 
فني العنيفني عملية تتطلب جمموعة خمتلفة من املهارات والكفاءات. ولذلك ينبغي اأن يكون تقييم رغبة  تاأهيل املتطرِّ

الأخ�سائي الديني يف العمل يف البيئة العلجية وقدرته على ذلك عامًل اأ�سا�سيًّا يف عملية الختيار.

 )Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars, p. 3)51. متاح على العنوان:

. www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf 
العنوان: على  متاح   . “al-Qaeda training manual – Lesson 18: Prisons and Detention centres”،املثال �سبيل  على   )52(انظر 

. www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2002/10/08/manualpart1_4.pdf 
الرعاية  ومقدمي  العقيدة  وامل�ست�سارين يف جمال  الدين  اإىل علماء  للإ�سارة  ال�سياق  الديني" يف هذا  "الأخ�سائي  )53(ُي�ستخدم م�سطلح 

الروحية من جميع الأديان والتقاليد الدينية الذين تتوافر لديهم معرفة م�ستفي�سة بعقيدتهم على وجه اخل�سو�ض. 
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ت�جيه�ت ب�ش�أن دور علم�ء الدين وغريهم من اخلرباء الأيدي�ل�جيني 

�سًا فيما يتعلق مبهامهم قبل اأن يبداأوا هذا العمل. و�سوف  ينبغي للحكومات اأن توفر لعلماء الدين تدريبًا متخ�سِّ
الدور  من  النتقال  على  وكذلك  ال�سجناء،  مع  والتعامل  ال�سجون  العمل يف  كيفية  على  التدريب  اإىل  يحتاجون 
الرعوي التقليدي اإىل دور ي�سمل و�سعا ينطوي على مزيد من التوعية يف املجتمع العلجي. و�سيكون التدريب 
ا من عنا�سر التدريب لعلماء الدين حيث اإنَّ عملهم �سي�سمل بعدا  الأ�سا�سي يف علم النف�ض اأي�سًا عن�سرًا مهمًّ

نف�سيا كبريًا.

وينبغي للحكومات اأن تتخذ خطوات لفح�ض املعلومات املتعلقة بعلماء الدين قبل ال�سماح لهم بالعمل يف جمال 
اإعادة التاأهيل ل�سمان اأن تكون معارفهم واآراوؤهم املو�سوعية مقبولة ومت�سقة مع الأهداف العلجية ول ُيحتمل 

اأن توؤدي اإىل نتائج عك�سية.

وينبغي للحكومات اأي�سًا فح�ض املواد التي ي�ستخدمها علماء الدين والتي يتم اإدخالها اإىل ال�سجون، للتاأكد من 
فة اأو تدعمها. اأنها تدعم اأهداف اإعادة التاأهيل ول تتغا�سى عن الأيديولوجية املتطرِّ

 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute / Government of Spain (2013): Building on the
 GCTF’s Rome Memorandum – Additional Guidance on the Role of Religious Scholars and other Ideological Experts in

.Rehabilitation and Reintegration Programmes

ف العنيف، يف  وميكن للأخ�سائي الديني الذي ينتمي اإىل نف�ض املجموعة القبلية والعرقية واللغوية لل�سجني املتطرِّ
بع�ض الظروف، اأن يكون ذا تاأثري اأكرب من نظريه الذي ينتمي اإىل �سريحة خمتلفة من املجتمع. بيد اأنه مبا اأنَّ هوؤلء 
فني العنيفني، ينبغي للدول الأع�ساء اأن تنظر يف اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان  العلماء قد ي�سبحون اأهدافا للمتطرِّ

�سلمتهم اأثناء هذه العملية.)54(

   للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن التدخلت الدينية، انظر الف�سل اخلام�ض )7(

الأمر  يتعلق  عندما  التدخلت  �سيقودون  الذين  الدينيني  الإخ�سائيني  وتدريب  لختيار  خا�سة  عناية  اإيلء  وينبغي 
بالطوائف والتعاليم املختلفة. فقد واجهت بع�ض برامج فك الرتباط حتديات عندما مل يتمكن الأخ�سائيون الدينيون 
فة العنيفة. ويف ظل تلك  من التفاق على نوع العقيدة املذهبية التي يتعني ا�ستخدامها يف مكافحة الأيديولوجية املتطرِّ
الظروف، ينبغي الت�سديد على الدور املحوري للعقائد الدينية التي ت�سجع على ال�سلم والت�سامح. وينبغي اأن يتجاوز 
تدريب القادة الدينيني انتماءاتهم الطائفية واأن يكون ملتزما بق�سايا ال�سلم والأمن امل�سرتكة بني اجلميع يف مكافحة 

ف العنيف.  التطرُّ

الأخ�سائيون النف�سيون
يف  كامل  ب�سكل  دجمهم  وينبغي  الرتباط،  فك  عملية  يف  رئي�سي  بدور  ي�سطلعوا  اأن  النف�سيني  للأخ�سائيني  ميكن 
والنف�سية  الجتماعية  العوامل  على حتديد  ي�ساعدوا  اأن  فبو�سعهم  الهدف.)55(  ذلك  اإىل حتقيق  الرامية  التدخلت 
ف العنيف وكذلك على حتديد العوامل املحفزة التي �ساهمت  التي �ساهمت يف جعل ال�سخ�ض عر�سة للتاأثر بالتطرُّ
ف العنيف. ومن �ساأن هذه املعلومات اأن ت�ساعد على توجيه عملية تقييم  يف اتخاذه قرار النخراط يف الن�ساط املتطرِّ

)54(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة 10.

 Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2013) Building on the GCTF’s Rome )55(انظر 

.Memorandum: Additional Guidance on the Role of Psychologists/Psychology in Rehabilitation and Reintegration Programs



بـ"فك  املت�سل  الن�ساط  اإىل  واإ�سافة  عنيف.  ف  متطرِّ �سجني  كل  تنا�سب  فردية  خطة  وو�سع  والحتياجات  املخاطر 
التي توجد فيها �سواغل  اأهمية يف املجالت الأعم، مبا يف ذلك احلالت  النف�سيون  الرتباط"، يكت�سي الأخ�سائيون 
تخ�ض ال�سحة العقلية التي تكون �سلتها بالأيديولوجية �سئيلة اأو معدومة. وميكن ملعاجلة هذه امل�سائل الأعم اأن توؤثر 

بطريقة غري مبا�سرة على التغيري اأو فك الرتباط.

ا للقيام بهذا النوع من العمل.)56( وينبغي اأن يكون لديهم  وا تدريبًا خا�سًّ وينبغي اأن يكون الأخ�سائيون النف�سيون قد تلقَّ
فهم اأ�سا�سي على الأقل للتطرف العنيف والإرهاب وكذلك، حيثما اأمكن، فهم اأ�سا�سي للعنا�سر التاأ�سي�سية لتدخلت 
فك الرتباط واإعادة الإدماج داخل ال�سجن. بيد اأنَّ على الأخ�سائيني النف�سيني اأن يدركوا اأي�سًا اأنَّ العمل مع ال�سجناء 
فني العنيفني، وينبغي األَّ ينظروا اإىل هذه الفئة اخلا�سة  الآخرين ينطوي كذلك على خربة قيِّمة يف التعامل مع املتطرِّ

من املجرمني باعتبار اأنَّ العمل معها �سديد ال�سعوبة اأو الختلف.
   للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن التدخلت النف�سية واملعرفية، انظر الف�سل اخلام�ض )8(

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف العديد من الوليات الق�سائية، ول �سيما يف البلدان املنخف�سة املوارد، قد يكون هناك عدد 
ينبغي  الأمر كذلك،  يكون  ال�سجون. وعندما  اأ�سًل—العاملني يف  ُوجدوا  النف�سيني—اإن  الأخ�سائيني  حمدود من 
األَّ ُيعترب ذلك �سببا لتاأخري العمل اخلا�ض بتدخلت فك الرتباط. وميكن للموظفني الآخرين اأن يكون لهم دور رئي�سي 
يف و�سع اأ�ساليب وتدخلت تقييم فك الرتباط. وت�سمل هذه الفئات من املوظفني: موظفي ال�سجون عمومًا واملعلمني 
والأخ�سائيني  الأبر�سية  الرعاية  مي  ومقدِّ البدنية  اللياقة  ومترينات  الريا�سة  بي  ومدرِّ املهني  التدريب  �سي  ومدرِّ

الدينيني والأخ�سائيني الجتماعيني.

ال�سحايا ومنا�سرو ال�سحايا
�سمن  اإدراجهم  يف  تنظر  اأن  الأع�ساء  للدول  وميكن  قوية،  اأ�سوات  مبثابة  يكونوا  اأن  ومنا�سريهم  لل�سحايا  ميكن 
التدخلت الرامية اإىل فك الرتباط، حيثما كان ذلك منا�سبًا. واإذا مت تنفيذ الأمر على الوجه ال�سحيح، رمبا يكون 
هناك احتمال باأن ي�سهم الت�سال بني ال�سحية واجلاين يف التعافي النف�سي واجل�سدي لل�سحايا. كما اأنَّ ذلك ميكن اأن 
فني العنيفني ملا لعنفهم من تاأثري ماأ�ساوي على املواطنني العاديني من فم  يفيد اجلناة اأي�سًا. ف�سماع ال�سجناء املتطرِّ
ال�سحايا اأنف�سهم قد يحدث تغيريا يف عقلية هوؤلء ال�سجناء.)57( وعلوة على ذلك، ميكن حلوار يجري بني ال�سجناء 
ف  ارتباط املتطرِّ النف�سي ورمبا ي�سهم يف جناح فك  التوتر  اأن يقل�ض  اأو منا�سريهم  العنيفني وال�سحايا  فني  املتطرِّ
العنيف واإعادة اإدماجه. ومن املهم اأن يتم النظر بعناية يف اأمر توقيت وكيفية تقدمي ال�سحايا وهوية ال�سحايا الذين 
�سيتم تعريف ال�سجناء بهم كي يكون ال�سجناء اأكرث تقبل لر�سائلهم، ورمبا الأهم من ذلك، لتقلي�ض اأيِّ تاأثري جانبي 

�سلبي حمتمل على ال�سحايا—حيث اإنَّ اإعادة ال�سخ�ض اإىل و�سع ال�سحية اأمر وارد.

فني العنيفني، انظر    للطلع على مزيد من التفا�سيل عن ال�سحايا يف �سياق اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء املتطرِّ
الف�سل الثامن )6(

فون العنيفون ال�سابقون املتطرِّ
الرتباط، وميكن  عملية فك  ال�سجناء من خلل  هوؤلء  على  تاأثري  ال�سابقني  العنيفني  فني  للمتطرِّ يكون  اأن  ميكن 
فني العنيفني ال�سابقني، خا�سة  �سمهم اإىل العملية حيثما كان ذلك ممكنًا ومنا�سبًا. ومن اجلائز اأن يكون للمتطرِّ

)56(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة 8.

)57(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة 12.
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فني العنيفني امل�ساركني يف هذه  اأولئك الذين اجتازوا هم اأنف�سهم عملية فك الرتباط، تاأثري على ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني ال�سابقني اأن تكون مبثابة دليل بالغ التعبري على منافع  التدخلت. وميكن ل�سهادات ال�سجناء املتطرِّ
التغري.)58( وميكن ل�سهاداتهم ب�ساأن موا�سيع منها: عملية تلقني املبادئ، وانت�سال اأنف�سهم من العنف، والواقع املر 
فني العنيفني احلاليني. ومع ذلك، يجب اأن يتم متحي�ض  ف عنيف اأن يكون لها تاأثري كبري على املتطرِّ للعي�ض كمتطرِّ
فني العنيفني ال�سابقني قد  فني العنيفني ال�سابقني بدقة واختيارهم بعناية. بيد اأنه مبا اأنَّ هوؤلء املتطرِّ هوؤلء املتطرِّ
ي�سبحون هم اأنف�سهم اأهدافا للنتقام العنيف، ينبغي للدول الأع�ساء اأن تنظر يف اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان 

�سلمتهم اأثناء هذه العملية.)59( 

اإندوني�شي�: ا�شتخدام الإره�بيني ال�ش�بقني يف اأن�شطة فك الرتب�ط

د من املدانني الإرهابيني تركيزًا قويًّا على املجموعة القيادية  يركز نهج ال�سرطة الإندوني�سية يف اجتثاث الت�سدُّ
ال�سابقة للجماعة الإ�سلمية. ففي اإطار هذا النهج، واإ�سافة اإىل تقدمي حوافز مالية اإىل بع�ض الأفراد، ُتدَرج 
عنا�سر من برنامج مكافحة الأيديولوجية لإقناع املقاتلني باأنَّ العنف لي�ض جزءا من الدين. وبناء على ذلك، 
قادت ال�سرطة مبادرة ل�ستخدام املقاتلني ال�سابقني الذين راجعوا مواقفهم ب�ساأن العنف للتوا�سل مع مقاتلني 
دين ال�سابقني لهم تاأثري اأطول اأجًل على موؤيدي اجلهاد  اآخرين يف ال�سجون. وي�ستند ذلك اإىل افرتا�ض اأنَّ املت�سدِّ

العنيف مقارنة بنداءات ال�سخ�سيات الدينية املعتدلة.

 Ungerer C.’ Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience’. Australian Strategic Policy Institute.
.2011; 40: 1-20

اأفراد الأ�سرة والأ�سخا�ض املهّمون الآخرون
ينبغي اأي�سًا النظر يف اإدماج اأفراد الأ�سرة والأ�سخا�ض املهّمني الآخرين يف تدخلت فك الرتباط. فالأُ�سرة ميكن اأن 
توؤدي دورًا اأ�سا�سيًّا يف جناح التدخلت الرامية اإىل فك الرتباط وهي ت�ساعد ب�سفة خا�سة بعد الإفراج عن ال�سجني 
ف العنيف. لذا ينبغي اأن ُي�سَرك اأفراد اأُ�سر ال�سجناء بن�ساط  يف اإعادة اإدماج الفرد ومنعه من العودة اإىل حياة التطرُّ
يف التدخلت الرامية اإىل فك الرتباط.)60( و�سي�ساعد هذا اأي�سًا على اأن تفهم الأ�سرة ما مير به ال�سجني وتتعاطف 
معه وتكون اأكرث ا�ستعدادا لتهيئة بيئة داعمة له بعد الإفراج عنه. ولن يكون اأيُّ دور ذي مغزى للأُ�سر ممكنًا اإلَّ اإذا 
�سعر اأفراد الأ�سرة بالأمان ومل يتعر�سوا للتخويف. وقد تكون علقتهم بالدولة يف البداية قائمة على الريبة واخلوف، 

ولذا فاإنَّ جتاربهم قد تتطلب �سمانات اإ�سافية. 

م بعناية  بيد اأنَّ هناك حالت اأ�سهم فيها اأفراد الأ�سرة يف توجيه ال�سجني نحو العنف، وينبغي لإدارات ال�سجون اأن تقيِّ
اإ�سراك اأفراد الأ�سرة يف هذه احلالت ا�ستنادًا اإىل تقييم للمخاطر.)61(

  Speckhard, A., Shaikh, M., and Stern, J. (2014).  Undercover Jihadi: Inside the Toronto 18, املثال:  �سبيل  على   )58(انظر 

 Al Qaeda Inspired, Homegrown, Terrorism in the West, Advances Press; Husain, E. (2007) The Islamist: why I joined radical Islam
 in Britain, what I saw inside and why I left, London: Penguin Books, pp. 48-66; Jacobson, M. (2010). “Terrorism Dropouts:
 Learning from Those Who Have Left”, Policy Focus: 101, The Washington Institute for Near East Policy; Choudhury, T.
 (2009) Stepping out: supporting exit strategies from Violence and extremism. Project: European network of former extremists,

.feasibility assessment, Institute for Strategic Dialogue

)59(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 13.

 Disley, E. et al (2011) Individual disengagement from Al Qa’ida-influenced terrorist groups: A Rapid Evidence)60(

 Assessment to inform policy and practice in preventing terrorism, Office for Security and Counter-Terrorism, UK Home
.Office, pviiv
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فني العنيفني �شنغ�ف�رة: الدعم لأُ�شر ال�شجن�ء املتطرِّ

اأن�سئ فريق م�سرتك بني الوكالت للرعاية اللحقة يف �سنغافورة للحفاظ على ا�ستقرار الأ�سرة و/اأو ت�سهيله 
ف العنيف يف ال�سجن. وكان املحرك الرئي�سي للفريق هو دعم اأُ�سر ال�سجناء  خلل الفرتة التي يكون فيها املتطرِّ
اأزواج  �سكوك  على  الفريق  وتغلَّب  ال�سجني.  احتجاز  بعد  بذلك  القيام  من  فة  املتطرِّ اجلماعات  منع  اأجل  من 
ا—على �سبيل املثال، عن طريق تقدمي امل�ساعدة املالية، على اعتبار اأنَّ ال�سجناء  ال�سجناء بطرائق عملية جدًّ
القراءة  وعلَّمهم  عمل،  على  العثور  على  الأزواج  الفريُق  �ساعد  كما  الوحيدين.  املعيلني  كثرية  اأحيان  كانوا يف 
وكفل ا�ستمرار تعليم اأطفال ال�سجناء دون انقطاع بو�سائل خمتلفة منها ت�سجيلهم يف الربامج الدرا�سية وتاأمني 

اإعفائهم من الر�سوم املدر�سية وتوفري م�سروف اجليب اخلا�ض بهم.

فني العنيفني )فيينا،  مة من دائرة ال�سجون يف �سنغافورة خلل اجتماعي فريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

اأفراد املجتمع

ميكن لأفراد املجتمع، مبن فيهم امل�ساهري وغريهم من ال�سخ�سيات املوؤثرة، اأن ي�ساعدوا اأي�سًا على حفز التغيري لدى 
فني العنيفني، وميكن اإ�سراكهم يف التدخلت الرامية اإىل فك الرتباط. ذلك اأنَّ املوا�سيع التحفيزية  ال�سجناء املتطرِّ

ور�سائل النفع العام التي يو�سلونها ميكن اأن تكون اآ�سرة وفعالة اإىل حد بعيد. 

مكافحة  جمال  يف  الناجحة  للربامج  الفعالني  والتنفيذ  الت�سميم  اأجل  من  حيويًّا  اأمرًا  املجتمع  اإ�سراك  ُيعترب 
ال�سيا�سات  تلك  يف  املجتمعية  امل�ساركة  زيادة  اإىل  امل�ساركون  دعا  ولذلك  د.  الت�سدُّ واجتثاث  العنيف  ف  التطرُّ
واإىل �سرورة حتديد ال�سركاء املجتمعيني احلقيقيني وذوي امل�سداقية من اأجل ت�سميم وتطوير عملية التكيف 
التعامل  وكيفية  للنـزلء،  احلقيقية  احلالة  ب�ساأن  وال�سفافية  ال�سمانات  املجتمع  م�ساركة  ر  وتوفِّ الجتماعي. 
ن العلقات بني الدولة  فني العنيفني. كما اأنه يح�سِّ معهم ورعايتهم مبا من �ساأنه تفنيد اإحدى اأهم حجج املتطرِّ

وجمتمعاتها املحلية، ويعزز الثقة والتعاون.
 Global Counterterrorism Forum: Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of Violent

.Extremist Detainees (2012), Solution Strategy 6

وينبغي اأي�سًا النظر يف اإ�سراك املنظمات غري احلكومية ومنظمات القطاع املجتمعي والقطاع اخلا�ض. وهذه الهيئات 
فني  املتطرِّ بال�سجناء  علقات  اإقامة  الأي�سر  من  جتد  قد  فهي  ولذا  الدولة،  اأو  النظام  من  جزءا  ُتعترب  ل  ما  كثريًا 
العنيفني. ويجلب اإ�سراك هذه اجلماعات فائدة م�سافة تتمثل يف ا�ستمرارية الرعاية من اأجل اإعادة اإدماج ال�سجناء 

فني العنيفني عند الإفراج عنهم.  املتطرِّ

اأمل�ني� - �شبكة منع العنف 

تعمل "�سبكة منع العنف"، وهي منظمة غري حكومية، منذ عام 2001، بنجاح على احلد من اجلرائم اخلطرية 
فة ذات الدوافع الأيديولوجية والدينية التي يرتكبها ال�سباب. وا�ستنادًا اإىل اأ�سلوب تعليم  واأعمال العنف املتطرِّ
امل�سوؤولية (®Verantwortungspädagogik)، حددت �سبكة منع العنف طريقة للتعامل مع الأ�سخا�ض الذين ينتمون 

ل عودتهم اإىل املجتمع الدميقراطي.  اإىل هياكل مناه�سة للدميقراطية من دون اإهانتهم، مما ي�سهِّ

فني العنيفنيالف�سل 3  اإدارة موظفي ال�سجون والأ�سخا�ض الآخرين الذين يعملون مع ال�سجناء املتطرِّ 39الف�سل 3 الف�سل1
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ف  اأيديولوجيا واملجرمني العنيفني املدفوعني بدافع التطرُّ اأنَّ الأ�سخا�ص ال�سعفاء  وتقوم الروؤية املعتمدة على 
املجتمع  من  جزءا  وي�سبحون  م�ستقلة،  حياة  ويعي�سون  د،  الت�سدُّ اجتثاث  جهود  خالل  من  �سلوكهم  ون  يغيِّ
ف من اأيِّ نوع. وتعمل �سبكة منع العنف على �سمان ح�سول النا�ص على الأدوات  الدميقراطي، من اأجل منع التطرُّ
ر يف اأمناطهم ال�سلوكية ال�سابقة والتغلب عليها. والهدف هو متكينهم من عي�ص حياة ل  واملوارد املتاحة للتفكُّ

يوؤذون فيها اأنف�سهم اأو الآخرين.

"جزء  اأنهم  على  اإليهم  ُينظر  ل  الذين  رين  املي�سِّ اإىل  العنيفون  فون  املتطرِّ ال�سجناء  يتحدث  اأن  املرجح  ومن 
اأي�سر بكثي نظرا لعدم وجود عالقات  اأ�سهل ويكون التوا�سل القائم على الندية  من النظام". ويكون الو�سول 
بون  قائمة على القوة اأو الت�سل�سل الهرمي كما هو احلال عند التعامل مع موظفي ال�سجن. وينبغي اأن يكون املدرِّ
ف العنيف اأن ينتمي اإليهم، ومن غي املرجح اأن تكون لدى موظفي ال�سجون/ اأ�سخا�سًا ميكن لل�سجني املتطرِّ
املوظفني العموميني �سخ�سية ميكن لل�سجني اأن يتماثل معها. وميكن ملمار�سي املنظمة غي احلكومية اأن يوا�سلوا 
ف العنيف ال�سابق ميكن اأن يلجاأ اإىل املدرب الذي يعرفه ويثق  العمل معه عند الإفراج عنه، اأْي اأنَّ ال�سجني املتطرِّ

به بالفعل بدًل من ال�سطرار اإىل التعامل مع غريب.

فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛  مة من �سبكة منع العنف خالل اجتماعي فريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
١٦-١8 كانون الأول/دي�سمرب ٢0١٥ و١-3 حزيران/يونيه ٢0١٦(.

فني  م بعناية الهيئات اخلارجية قبل اأن ُي�سمح لها بالتعامل مع ال�سجناء املتطرِّ وينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن تقيِّ
العنيفني. وينبغي الهتمام اأي�سًا باإبرام اتفاق خطي مع الهيئة املعنية واأن يحدد ذلك التفاق ما ينبغي للمنظمة 

عمله اأو المتناع عنه. 



مة مقدِّ  -1-4
فهو  ال�سجون.  اإدارة  جمال  يف  اجليِّدة  لل�سيا�سات  الأ�سا�سية  املكونات  اأحد  ال�سجناء  ملخاطر  ال�سليم  التقييم  ُيعترب 
ن من ال�ستخدام الكفء للموارد، ومواءمة الأحكام مع احلالت الفردية، وحماية اجلمهور، ودعم حقوق الإن�سان  ميكِّ
ن  اخلا�سة بال�سجناء. وميكن اأي�سًا لل�ستثمار يف اإر�ساء وتنفيذ نظم فعالة وقائمة على الأدلة لتقييم املخاطر اأن ميكِّ

فني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف.  الدول الأع�ساء من حت�سني فر�ض اإقناع ال�سجناء املتطرِّ

ول ميكن اإدارة ال�سجناء بنجاح دون تقييم املخاطر التي ميثلونها. ولذلك، ل بد لإدارة ال�سجون اأن جتري تقييما دقيقا، 
ر تقييم اأكرث تف�سيل للمخاطر  ُيعرف اأحيانًا بـ"الفرز"، جلميع ال�سجناء عندما يدخلون ال�سجن لأول مرة، على اأن ُيكرَّ

على فرتات منتظمة بعد ذلك. وينبغي اأن ت�سمل جمموعة الأخطار التي يجري تقييمها خلل الفرز الأويل ما يلي:

املت�سلة  )املخاطر  زائريه  اأو  ال�سجن  العاملني يف  بالأ�سخا�ض  اأو  الآخرين  بال�سجناء  اأو  بالنف�ض    الإ�سرار 
بالأ�سرار(؛

د املف�سي اإىل العنف لدى ال�سجناء الآخرين )املخاطر املت�سلة    تهديد ح�سن النظام يف ال�سجن وزرع الت�سدُّ
بالنظام(؛

  احتمال الفرار )املخاطر املت�سلة بالأمن(؛
  ارتكاب جرمية خطرية اأخرى اأثناء الإجازة املمنوحة لل�سجني من ال�سجن اأو عند الإفراج عنه )املخاطر 

املت�سلة مبعاودة الإجرام(؛
  التحري�ض على ارتكاب اجلرائم يف املجتمع بالتعاون مع ال�سركاء يف العامل اخلارجي )املخاطر املت�سلة 

باجلرائم(؛
مت�سلة  الفعلية  اأو  املزعومة  اجلرمية  فيها  تكون  ل  التي  احلالت  ذلك  يف  مبا  العنيف،  ف  املتطرِّ   حتديد 

ف العنيف. مبا�سرة بالتطرُّ

ف العنيف تاأثري كبري على ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر،  وُيفرت�ض اأن يكون لنوع املخاطر التي ي�سكلها ال�سجني املتطرِّ
املخاطر  اإدارة  على  يتعني  �سوف  املثال،  �سبيل  فعلى  ال�سجناء.  جميع  يخ�ض  فيما  احلال  عليه  يكون  اأن  ينبغي  كما 
د التدابري والإجراءات  ر اأنهم ي�سكلون خطرًا ج�سيمًا من حيث اإمكانية فرارهم اأن ت�سدِّ اخلا�سة بال�سجناء الذين ُيقدَّ
ر اأنهم ي�سكلون خطرًا على النظام قد ل حتتاج اإىل  الأمنية، يف حني اأنَّ اإدارة املخاطر اخلا�سة بال�سجناء الذين ُيقدَّ
التاأكيد على الأمن بقدر التاأكيد على اجلهود الرامية اإىل تغيري املواقف وال�سلوك. ويف حالة ال�سجناء املدانني بارتكاب 
اأو جماعتهم  اإدراجها ما يلي: دورهم داخل تنظيمهم  التي ينبغي  دة  جرائم تتعلق بالإرهاب، ت�سمل املخاطر املحدَّ
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د املف�سي اإىل العنف )اأي  )اأي ارتفاع اأو انخفا�ض امل�ستوى(، وقيامهم بتجنيد ال�سجناء الآخرين اأو دفعهم اإىل الت�سدُّ
باأن�سطة  اإن�ساء هياكل قيادة عملياتية يف ال�سجن، والتخطيط للقيام  اأو  اأو اجلاذبية(، و�سون  درجة القيادة امللهمة 

عنيفة واإجرامية من داخل ال�سجن، بالتوا�سل مع اأطراف موجودة خارجه. 

فني العنيفني ل ي�سكلون جمموعة متجان�سة. وكثريًا ما تكون الدوافع  ومن الأهمية مبكان اأن ُيفهم اأنَّ ال�سجناء املتطرِّ
املخاطر  لتقييم  وينبغي  ومعقدة.)62(  متنوعة  عنيف  ف  جرائمتطرُّ يرتكبون  اأفرادًا  جتعل  التي  والأ�سباب  والظروف 
اخلا�ض مبثل هوؤلء ال�سجناء اأن ي�سرت�سد بفهم دقيق خل�سائ�ض اأيِّ تنظيم ينتمون اإليه ولدوافعهم. كما ينبغي األَّ 
ُيفرت�ض اأنَّ جميع ال�سجناء املدانني بارتكاب جرائم مت�سلة بالإرهاب ملتزمون بتحقيق تغيري �سيا�سي اأو اجتماعي اأو 
بالكفاح من اأجل ق�سية اأخلقية اأو دينية. وقد اأظهرت املمار�سة العملية اأنَّ بع�سهم ينخرط يف ذلك الن�ساط ب�سبب 
دوافع اإجرامية تقليدية اأ�سا�سًا )مثل الك�سب املايل اأو للإثارة اأو ملجرد متعة مكت�سبة من ارتكاب اأعمال العنف(، يف 
اإىل املكانة  اأو وجودية يف الأ�سا�ض )مثل احلاجة  اأنَّ البع�ض الآخر ي�سلع فيه لإ�سباع حاجات ورغبات متاأ�سلة  حني 
التطرُّف  اإىل  بارتكاب جرمية ل متت  ال�سجناء  اأخرى، يدان  املعنى(. ويف بع�ض احلالت، من ناحية  اأو  اأو النتماء 
ف العنيف. ومن �ساأن تطبيق تقييم �سامل وموثوق للمخاطر اأن ي�ستبني  العنيف ب�سلة ولكن تكون نيتهم مت�سلة بالتطرُّ

ف العنيف.  ال�سجناء الذين يرتبط دافعهم احلقيقي بالتطرُّ

ولذا فاإنَّ من الأهمية مبكان اأن يتم تقييم كل فرد، مبا يف ذلك الظروف ال�سخ�سية وال�سياقية التي اأ�سهمت يف تكوين 
فة العنيفة والتي ُيحتمل اأن ت�سهم يف مثل ذلك الإجرام يف امل�ستقبل.  اآرائه املتطرِّ

  للطلع على مزيد من التفا�سيل، انظر الف�سل الرابع من دليل املكتب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة 
دة ب�ساأن:  )Handbook on the Management of High-Risk Prisoners( )2015(، مبا يف ذلك التوجيهات املحدَّ

التقييمات والت�سنيف والرتتيب الفئوي والتخ�سي�ض وتخطيط الأحكام. 

القبول والت�سنيف والرتتيب الفئوي   -2-4
تقت�سي قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل( �سرورة الف�سل بني ال�سجناء 
دائمًا ح�سب و�سعهم القانوين )بني من هم بانتظار املحاكمة واملحكوم عليهم(، ونوع اجلن�ض )بني الرجال والن�ساء(، 
اأجل  ال�سجناء عند قبولهم من  اأن ُيجرى تقييم جلميع  وال�سن )بني الأطفال والبالغني(. وعلوة على ذلك، ينبغي 
حتديد املخاطر التي قد ي�سكلونها على اأنف�سهم و/اأو الآخرين وكذلك احتياجاتهم. ولتلك التقييمات الفردية اأهمية 
وال�ستجابة لحتياجات  اأدنى حد  اإىل  املخاطر  للتقليل من هذه  اللزمة  التدابري  ُتتخذ  اأن  اأجل �سمان  حا�سمة من 
ال�سجناء بطريقة تتيح اإدماجهم الجتماعي يف نهاية املطاف. وينبغي ت�سنيف كل �سجني، على اأ�سا�ض تقييم خماطره 
نتائج  مع  تتوافق  اأمنية  فئة  تخ�سي�ض  ذلك  يف  مبا  معاملته،  ومقت�سيات  وطباعه  اجلنائي  ل�سجله  وفقًا   وحاجاته، 

تقييم املخاطر.)63(

وُيعترب ت�سنيف ال�سجناء وترتيبهم الفئوي �سروريني لتخاذ القرار ب�ساأن توزيعهم على �سجن منا�سب اأو وحدة منا�سبة 
داخل �سجن، وي�سكلن، اإىل جانب نتائج تقييم املخاطر واحلاجات اخلا�ض بهم، الأ�سا�ض لو�سع خطط فردية لتنفيذ 
 الأحكام. وتنطبق هذه القواعد الأ�سا�سية على اإدارة جميع ال�سجناء. وهي يف الواقع بالغة الأهمية يف حالة ال�سجناء 

 Stys, Y. & Michel, S. (2014).  Examining the Needs and Motivations of Canada’s Federally: )62(انظر، على �سبيل املثال 

.Incarcerated Radicalized Offenders (Research Report R-344). Ottawa, ON: Correctional Service of Canada

)63(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 11 و89 )1(-)2( و93.



فني العنيفني حيث اإنَّ اأيَّ ق�سور يف تقييمهم وت�سنيفهم وترتيبهم الفئوي وتوزيعهم ميكن اأن تكون له عواقب  املتطرِّ
وخيمة وبعيدة املدى على ال�سجناء واجلمهور.

اأوىل مهمة. وتبداأ اخلطوات  اأن يكون تطوير نظام قبول وتقييم وت�سنيف فعال لل�سجناء اجلدد خطوة  ميكن 
املهمة الأوىل يف اإدارة ال�سجون عند دخول ال�سجناء اجلدد مبنى ال�سجن. وعليه، ميكن اأن يتم حتديد النـزلء 
امل�ستهدفني يف برامج اإعادة التاأهيل ب�سكل وا�سح ول التبا�ض فيه على اأ�سا�ض معايري معيَّنة. وت�سكل معرفة اأكرب 
قدر ممكن عن خلفية ال�سجناء ال�سخ�سية و�سجلهم اجلنائي و�سماتهم ال�سخ�سية واأيديولوجيتهم و�سلوكهم يف 

ا لتخاذ قرارات ت�سنيف �سائبة ولت�سميم برامج اإعادة تاأهيل فردية فعالة. ال�سجن اأمرًا مهمًّ

دة 3. مذكرة روما، املمار�سة اجليِّ

يتيح غر�ض  اإنَّ ح�سن تنفيذ تلك الإجراءات  ال�سجناء حيث  اإيلء عناية خا�سة لإجراءات قبول جميع  وينبغي 
يف  وي�سهم  الدخول،  عند  ال�سحية  حلالتهم  �سليم  تقييم  اإجراء  يتيح  مما  ال�سجناء  يف  والأمان  الثقة  م�ساعر 

د للمخاطر واحلاجات، وو�سع خطط تنفيذ الأحكام، والت�سنيف والتوزيع والإيواء. التقييم اجليِّ
 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,

.Principle 19

ف العنيف من املدعى عليهم وخلفيته ال�سخ�سية وتاريخه اجلنائي  وتتيح معرفة اأكرب قدر ممكن عن زملء املتطرِّ
ففي  امللئمة.  بال�سورة  والتوزيع  الفئوي  الرتتيب  واإجراء  اأدق  نحو  على  الت�سجيل  واأيديولوجيته  املهمة  وات�سالته 
واأ�سا�سية تنطوي على توجيه  ب�سيطة  اأداة تقييم  ا�ستخدام  ال�سجون على  َب موظفو  ُدرِّ املثال،  ال�سومال، على �سبيل 
ف عنيف  جمموعة مكونة من 45 �سوؤال اإىل ال�سجناء. وقد ا�سُتخدم هذا التقييم مع ما يزيد على 800 �سجني متطرِّ
ا الآخرون، فكانوا  مزعوم وحمكوم عليه حيث تبنيَّ اأنَّ 148 �سجينًا فقط هم ممن لديهم دوافع اأيديولوجية اأو دينية؛ اأمَّ
اجلماعة  اإىل  الن�سمام  اإىل  ال�سجناء  هوؤلء  ُدفع  وقد  العنيفة.  فة  املتطرِّ اجلماعة  تقدمها  مالية  بحوافز  مدفوعني 

فة العنيفة ب�سبب الفقر ولي�ض الأيديولوجية اأو الدين.  املتطرِّ

املعلومات  جُتمع  اأن  ينبغي  العنيف،  ف  املتطرِّ ال�سجني  مع  مقابلت  باإجراء  جُتمع  التي  املعلومات  اإىل  واإ�سافة 
اإنفاذ  اأجهزة  من  النوعية  دة  اجليِّ املعلومات  على  احل�سول  وُيعترب  الأخرى.  امل�سادر  من  متنوعة  جمموعة  من 
بعمليات  ال�سجن  اإدارة  ا�سطلع  على  ي�سجع  اإنه  اإذ  املهمة  الأمور  من  الق�سايا  على  املطلعة  واملحاكم  القانون 
الت�سجيل والت�سنيف على نحو اأكرث ا�ستنارة. وميكن اأي�سًا ل�سجلت املحاكم والتقييمات التي يعدها الأخ�سائيون 
ما للمعلومات، وهو ما ينطبق اأي�سًا  الجتماعيون والأخ�سائيون النف�سيون والأطباء النف�سانيون اأن توفر م�سدرًا قيِّ

ف العنيف واأ�سدقائه.  على الت�سال باأ�سرة املتطرِّ

ينبغي اأن ت�ستند التقييمات اإىل م�سادر متعددة للمعلومات من اأجل زيادة املوثوقية. وينبغي للم�سادر اأن تتاألف 
من:

 البيانات الكتوارية: عن الفرد واجلرمية
  العوامل الدينامية: مثل العمل وال�سكن وال�سحة العقلية والدعم الأ�سري، وما اإىل ذلك. وقد ت�سكل التغريات 

فة حتد منه. زات لزيادة اخلطر اأو ظروفا خمفِّ يف هذه العوامل على وجه اخل�سو�ض حمفِّ
لتقييم  واملهنية  ال�سخ�سية  اخلربة  با�ستخدام  واخلربة،  مهنيا  الأمور  على  احلكم  ال�سريرية:    العوامل 

عة من خلل املقابلت وقراءة امللفات. املعلومات املجمَّ
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  املعلومات الواردة من ال�سركاء يف اإطار متعدد الوكالت: املعلومات الواردة من الأخ�سائيني الجتماعيني 
وال�سرطة ودوائر ال�ستخبارات وغريها اإزاء الق�سية اخلا�سة باأحد الأفراد.

 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN Prisons
.and Probation - practitioners working paper, p. 5

ومن املهم اأي�سًا و�سع نظام فعال لإدارة ملفات ال�سجناء وقاعدة بيانات لت�سجيل املعلومات وح�سر جميع ال�سجناء 
فني العنيفني من وقت دخولهم ال�سجن لأول مرة حتى نهاية عقوبتهم. كما ُتبنيَّ ب�سورة م�ساوية اأهمية نظام  املتطرِّ
)قواعد  ال�سجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد  الرئي�سية يف  وعنا�سره  ال�سجناء  ملفات  اإدارة 

نيل�سون مانديل(.)64( 

اإدارة ملف ال�سجناء )2008( ال�سادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني  التفا�سيل، انظر دليل    للطلع على مزيد من 
رات واجلرمية. باملخدِّ

اإنَّ  وحيث  معتمدون.  القت�ساء،  عند  وكذلك،  ملئما  تدريبًا  بون  مدرَّ موظفون  التقييمات  اإجراء  يتوىل  اأن  وينبغي 
التقييم ينبغي اأن ي�سمل طائفة من املخاطر وامل�سائل، ينبغي اأن ي�سارك يف التقييم موظفون من تخ�س�سات خمتلفة. 

  الف�سل: كما ورد �سابقا، يجب الف�سل بني ال�سجناء ح�سب مركزهم القانوين ونوع جن�سهم وعمرهم. وفيما 
�سبيل  الظروف، على  ا من  قليل جدًّ اإلَّ يف عدد  تتغري  ثابتة ول  العوامل  فاإنَّ هذه  ال�سجناء،  يخ�ض معظم 
املثال، عندما ي�سبح الأطفال بالغني. ويكون هذا الف�سل عامًل اأ�سا�سيًّا عندما يتعلق الأمر بالتوزيع على 

�سجن اأو جزء من �سجن)65( ول يتوقف على اأيِّ تقييم للمخاطر.

ل اإيداعهم ال�سجن )الق�سم(    الت�سنيف: ينطوي الت�سنيف على متييز اأكرث تطورا للف�سل بني ال�سجناء حيث ي�سهِّ
الأن�سب والذي يكفل )اأ( معاجلة م�سائل ال�سحة وال�سلمة والأمن على النحو املنا�سب؛ و)ب( امل�ساهمة يف 
تهيئتهم يف الوقت املنا�سب للإفراج عنهم يف نهاية املطاف. وت�ستند عملية الت�سنيف اإىل املعلومات املكت�سبة 
عن طريق تقييم املخاطر والحتياجات الفردي لكل �سجني، وقد توجهها اأي�سًا امل�سائل ال�سحية املحتملة املقيَّمة 

اأثناء الفح�ض الطبي عند القبول.

1- الأغرا�ض من الت�سنيف هي:

ح، ب�سبب �سجلهم اجلنائي اأو طباعهم، اأن يكونوا ذوي تاأثري  ل عن الآخرين ال�سجناُء الذين يرجَّ )اأ( اأن ُيف�سَ
�سيِّئ عليهم؛

يًا لإعادة تاأهيلهم الجتماعي. )ب(  اأن ُي�سنَّف ال�سجناء يف فئات، بغية تي�سري معاملتهم توخِّ

ال�سجن  اأق�سام خمتلفة يف  اأو  �سجون خمتلفة  الإمكان،  بقدر  ال�سجناء،  فئات  ملعاملة خمتلف  2- ُت�ستخَدم 
الواحد.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 93؛ انظر اأي�سًا قواعد الأمم املتحدة 
ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد بانكوك(، القاعدتني 40 و41.

)64(قواعد نيل�سون مانديل، القواعد 10-6.

)65(املرجع نف�سه، القاعدة 11.



فني العنيفني فئويا وفقًا    الرتتيب الفئوي: كما هو احلال بالن�سبة اإىل جميع ال�سجناء، ينبغي اأي�سًا ترتيب املتطرِّ
للمخاطر الأمنية )الفرار( وخماطر ال�سيطرة )احتمال امل�ساركة يف اأن�سطة من �ساأنها اأن تعطل ال�سجن اأو 
د املف�سي اإىل العنف( مبا يتفق مع ا�ستنتاجات تقييم املخاطر اخلا�ض بهم.  تغر�ض يف ال�سجناء الآخرين الت�سدُّ
وي�سري الرتتيب الفئوي الأمني اإىل تخ�سي�ض فئة اأمنية لل�سجناء ينبغي اأن تكون اأدنى فئة مت�سقة مع اإدارة 
رة فيما يخ�ض ال�سجني ومن ثم اإىل اإيداعه نظام �سجن منا�سبًا لإدارة م�ستواه الأمني  املخاطر الأمنية املقدَّ

وخماطره وحاجاته الأخرى على امل�ستوى الفردي.)66(

ويف معظم الوليات الق�سائية، ُتو�سف ال�سجون بح�سب فئتها الأمنية، والتي قد تكون مرتفعة اأو متو�سطة اأو منخف�سة. 
وت�ستند الفئة الأمنية لل�سجن اإىل م�ستوى الأمن املوجود فيه. فال�سجن الذي يخ�سع لإجراءات اأمنية م�سددة توجد به 
ترتيبات اأمنية مادية واإجرائية ودينامية كبرية بحيث ي�ستحيل على ال�سجني الهروب. ويف املقابل، يف ال�سجون ذات 
امل�ستوى الأمني املنخف�ض قد ل توجد اأقفال على اأبواب الزنزانات وقد يكون ال�سياج املحيط منخف�سا. ولدى اتخاذ 
القرار ب�ساأن توزيع ال�سجناء، ينبغي احرتام املبادئ القائلة ب�سرورة حجز جميع ال�سجناء يف اأقل الأماكن تقييدا من 

اأجل احتجازهم على نحو اآمن وماأمون، ا�ستنادًا اإىل تقييمات املخاطر الفردية اخلا�سة بهم ومن دون متييز.

ذا  �سجنًا  كبريًا  خطرًا  ي�سكلون  باعتبارهم  فون  وي�سنَّ ُيقيَّمون  الذين  العنيفون  فون  املتطرِّ ال�سجناء  يودع  ما  وعادة 
دة �سمن �سجن ذي فئة اأمنية اأدنى )�سجن ذي م�ستوى اأمني  م�ستوى اأمني مرتفع اأو وحدة تخ�سع حلرا�سة اأمنية م�سدَّ
ُيعتربون �سديدي اخلطورة  الذين  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  ال�سغري من  العدد  اإيداع  يلزم  متو�سط مثًل(. وقد 
مرافق تخ�سع حلرا�سة اأمنية ق�سوى، قد تكون عبارة عن �سجون خا�سة اأو وحدات منف�سلة داخل �سجن اآخر )على 

د احلرا�سة ي�سم �سجناء اآخرين �سديدي اخلطورة(. �سبيل املثال داخل �سجن م�سدَّ

ويف البلدان ذات املوارد املنخف�سة، وخا�سة يف �سياقات ما بعد انتهاء النـزاع، نادرا ما جُترى تقييمات فردية للمخاطر. 
وعادة ما ُيجرى ت�سنيف ال�سجناء وترتيبهم فئويا على اأ�سا�ض نوع اجلن�ض وال�سن واأحيانًا اأي�سًا احلالة ال�سابقة على 
ف عنيف  املحاكمة، واإن كان حتى هذا النوع من الف�سل غري مطبَّق دائمًا. وقد ُيحتجز ال�سجناء املدانون بجرائمتطرُّ
دة وبالغة التقييد، لي�ض على اأ�سا�ض تقييم فردي للمخاطر، واإمنا ب�سورة خال�سة ا�ستنادًا  تلقائيا يف ظروف اأمنية م�سدَّ
يطرحها  التي  التحديات  تفاقم  اإىل  املزمن  الكتظاظ  ويوؤدي  اإليهم.  املوجهة  التهم  اأو  اأحكامهم  وطبيعة  طول  اإىل 
اإىل نظام �سليم للتقييم والت�سنيف. ويف ظل هذه الظروف، فاإنَّ �سمان ال�سلمة والأمن يف ال�سجون التي  الفتقار 
فون عنيفون ينطوي على حتديات ب�سكل خا�ض. ومن الأهمية مبكان اأن ُتبذل اجلهود، حتى  ُيحتجز بها �سجناء متطرِّ
يف البلدان ذات املوارد ال�سحيحة، من اأجل اتخاذ تدابري لو�سع نظام للتقييمات الفردية، على الأقل من اأجل ف�سل 

من ي�سكلون خطورة �سديدة عن الآخرين، والتاأكد من اأنَّ من يحتاجون اإىل احلماية يحظون بها.

ولي�ض الفح�ض التقييمي لل�سجني عند الدخول �سوى بداية لعملية تقييم املخاطر. ذلك اأنه ل بد من اإجراء تقييم كامل 
التقييمات على فرتات منتظمة  املزيد من  اإجراء  مع  العنيف،  بتطرفه  املت�سلة  والحتياجات  املخاطر  للتعرف على 

ف العنيف يف احلب�ض. خلل الفرتة التي يق�سيها ال�سجني املتطرِّ

القاعدتني 51)4(  لل�سجون،  الأوروبية  والقواعد  و41؛  و40   4 القواعد  بانكوك.  قواعد  اأي�سًا  وانظر  القاعدة 89)2(؛  نف�سه،  )66(املرجع 

و53)5(.
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ال�لي�ت املتحدة الأمريكية: التحقق من جمم�ع�ت التهديد الأمني واإدارته�

اأي�سًا با�سم  اإليها  ف العنيف يف ال�سجون، التي ي�سار  يف ثمانينات القرن الع�سرين، �سهد عدد جماعات التطرُّ
جمموعات التهديدات الأمنية، يف �سجون الوليات املتحدة منوا مّطردا. وواجه موظفو ال�سجون يف جميع اأنحاء 
البلد التحدي املتمثل يف اإدارة العنف والن�ساط الإجرامي املرتبطني بهوؤلء ال�سجناء، ويف الوقت نف�سه �سمان 

عدم انتهاك حقوقهم املدنية وتلك املتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.

وُتَعدُّ العملية امل�سماة "التحقق من جمموعة التهديد الأمني" اإحدى اأقيم الأدوات التي جرى تطويرها يف الوليات 
املتحدة. وي�سمل التحقق تقييم اإمكانية كون اأحد النـزلء ع�سوًا يف جمموعة تهديد اأمني، وذلك ا�ستنادًا اإىل 
اجلنائي،  والتاريخ  الراهنة،  اجلنائية  اجلرمية  طبيعة  مثل  التحديد  �سابقة  لعوامل  مو�سوعي  ا�ستعرا�ض 
الأمني، وحيازة رموز و/اأو  التهديد  اأع�ساء معروفني يف جمموعات  والتجمع مع  والو�سم،  الذاتي،  والعرتاف 
قيمة  العوامل  لكل عامل من هذه  �ض  وُتخ�سَّ الأمني.  التهديد  اإىل ذلك، تخ�ض جمموعات  وما  وثائق و�سور، 
اأ�سا�ض م�ستوى م�ساركته ون�ساطه مع املجموعة.  رقمية. واإذا بلغ ال�سجني عتبة معيَّنة، ميكن التحقق منه على 
وب�سبب الختلفات يف القوانني والأنظمة، وكذلك الختلفات الثقافية على نطاق البلد، فاإنَّ العوامل والأوزان 
املخ�س�سة لها قد تختلف من ولية اإىل اأخرى، ولكن العملية هي نف�سها اأ�سا�سًا. ويف معظم الوليات الأمريكية، 
يجوز لل�سجني اأن ي�ستاأنف اأيَّ قرار ب�ساأن ارتباطه مبجموعة تهديد اأمني على اعتبار اأنَّ ذلك القرار ميكن اأن 

يوؤثر على القرارات املتعلقة بت�سنيف احلجز وال�سكن والربامج واجلوانب الأخرى املتعلقة بحب�سه.

ومن املهم األَّ يغيب عن الأذهان اأنَّ التحقق من حيث النتماء اإىل جمموعة تهديد اأمني يختلف عن الت�سنيف. 
بهم.  اخلا�سة  والحتياجات  املخاطر  لتحديد  مو�سوعية  ت�سنيف  لعملية  يخ�سعون  ال�سجناء  جميع  ول يزال 
وت�ساعد عملية التحقق من حيث ع�سوية جمموعة التهديد الأمني على توجيه القرارات اخلا�سة بالت�سنيف. 
كما اأنها ت�ساعد على جتنب "و�سم" ال�سجناء باعتبارهم اأع�ساء يف جمموعات التهديد الأمني ب�سمان اأن ُتتَّبع 
نف�ض العملية ال�سفافة واملو�سوعية واملوثَّقة يف جميع احلالت. ويتمثل عامل مهم اآخر يف اأنَّ التحقق من ع�سوية 
جمموعة التهديد الأمني والت�سنيف على هذا الأ�سا�ض عملية م�ستمرة. ومع تغريُّ حالة �سجني و�سلوكه، يجوز 

اإعادة النظر يف التحقق من ع�سوية جمموعة التهديد الأمني والت�سنيف على اأ�سا�سها. 

وُتَعدُّ عملية التحقق من ع�سوية جمموعة التهديد الأمني عن�سرًا رئي�سيًّا يف الإدارة الفعالة لأع�ساء جمموعات 
التهديد الأمني يف �سجون الوليات املتحدة. كما اأنها توؤدي اإىل تبادل املعلومات بني الوحدات املعنية مبجموعات 
للتحري عن الع�سابات،  الوليات  اإقليمية وعلى م�ستوى  البلد وتكوين �سبكات  اأنحاء  التهديد الأمني يف جميع 
وهو اأمر اأ�سا�سي للر�سد الفعال لن�ساط هذه اجلماعات، التي غالبا ما تكون عابرة خلطوط الوليات الق�سائية.

مة من املكتب الحتادي لل�سجون، الوليات املتحدة الأمريكية، خلل اجتماعي فريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء  م�ساهمة مقدَّ
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. املتطرِّ

4-3- التوزيع واأماكن الحتجاز
فني العنيفني داخل نظام ال�سجون  يتعنيَّ على جميع اإدارات ال�سجون اأن حتدد الكيفية التي �ستاأوي بها ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني  اخلا�ض بها.)67( ويرتبط هذا القرار بعدد من امل�سائل، منها ما اإذا كان ينبغي الف�سل بني ال�سجناء املتطرِّ
وعامة ال�سجناء )الف�سل(، واإذا كان الأمر كذلك، ما اإذا كان ينبغي اأن ُيعَزل بع�سهم عن بع�ض )العزل(، اأو ُيحتفظ 
ا  اأمَّ اإذا كان ينبغي تفريقهم على نطاق عدد �سغري من ال�سجون )التفريق(.  اأو ما  بهم يف مكان واحد )الرتكيز(، 
فني العنيفني يف عامة ال�سجناء )الإدماج(. وميكن ملحظة وجود مزيج من هذه  البديل فهو اإدماج ال�سجناء املتطرِّ
الق�سم  نوق�ض يف  وكما  الأحيان.  املعتمد يف كثري من  املختلط هو  النهج  فاإنَّ  الواقع  الأع�ساء، ويف  الدول  النُّهج بني 

ف عنيف �سيكون لها اأي�سًا اآثارها على القرارات اخلا�سة بالتوزيع. ال�سابق، فاإنَّ الفئة الأمنية لكل �سجني متطرِّ

)67(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 4.



وبغ�ض النظر عما اإذا كان ال�سجناء املحكوم عليهم يف جرائم مت�سلة بالإرهاب يو�سعون يف �سجون اأو اأجنحة 
د  عون على نطاق نظام ال�سجون، فاإنَّ املخاطر التي قد ي�سكلونها، مبا يف ذلك خطر غر�ض الت�سدُّ منف�سلة اأو ُيوزَّ
يف ال�سجناء الآخرين، ُتقيَّم ب�سورة فردية قبل البت يف كيفية توزيعهم، وجتري مراجعتها على فرتات منتظمة.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
.Principle 20

الحتجاز،  اأماكن  الأمثل جتاه  النهج  د  اأن حتدِّ ال�سجون  اإدارات  يتعني على  و�سوف  وحيد،  ثمة جواب �سحيح  ولي�ض 
دة داخل البلد.)68( وت�سمل هذه العوامل ما يلي: ا�ستنادًا اإىل عوامل حمدَّ

فني العنيفني الذين �سيتم ف�سلهم اأو تفريقهم؛  عدد ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني  اإذا مت تفريق املتطرِّ   حالة البنية التحتية لل�سجون وقدرة الإدارة على تاأمني الحتجاز الآمن 

على عدد من ال�سجون؛
  قدرات املوظفني واأعدادهم وم�ستوى مهاراتهم؛

فني العنيفني؛    املوارد املالية املتاحة لإدارة ال�سجناء املتطرِّ
  الإطار الت�سريعي وال�سلطات امل�سوؤولة؛ 

  ال�سياق الثقافي وال�سيا�سي والجتماعي؛ 
بغر�ض هذا  قيامه  اأو من  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ نحو  انقياده  ا�ستمرار  الفرد من  الذي ميثله    اخلطر 

د يف الآخرين؛ الت�سدُّ
فة العنيفة وهيكلها التنظيمي.   طريقة عمل اجلماعة املتطرِّ

فني العنيفني  فرن�ش�: اإي�اء ال�شجن�ء املتطرِّ
الرئي�سية  التدابري  اأحد  فرن�سا  يف  ال�سجون  يف  العنيفني  فني  املتطرِّ لل�سجناء  خم�س�سة  اأجنحة  اإن�ساء  ميثل 
ذ فيها هذه التدابري  ُتنفَّ اإدارة ال�سجون يف �سياق مكافحة الإرهاب. ويتم اختيار ال�سجون التي  التي اعتمدتها 
ال�سجون  للعمل يف هذه الأجنحة من  وفقًا لت�سميمها املعماري وموقعها وقدرتها. ويخ�سع املوظفون املنتدبون 
�ض جناحان لتقييم ال�سجناء  لدورة تدريبية مدتها ثلثة اأ�سابيع. ومن بني الأجنحة اخلم�سة يف ال�سجون، ُيخ�سَّ
لإدارة  الأخرى  الثلثة  الأجنحة  �ض  ُتكرَّ بينما  العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ طريق  على  هم  من  اأو  دين  املت�سدِّ

فني العنيفني. ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني �سوى ال�سجناء الذكور البالغني. ويقع اختيار  ول ُيودع اأجنحة ال�سجون املخ�س�سة لل�سجناء املتطرِّ
ال�سجناء اأثناء اجتماع ي�سم مديري ال�سجون وكذلك مديري خدمات اإعادة الإدماج الجتماعي ودائرة مراقبة 

ال�سلوك. وت�ستند قرارات التوزيع اإىل موجز/خلفية ال�سجني ومدى جتاوبه.
العنيفني يف زنزانات فردية،  فني  املتطرِّ لل�سجناء  ال�سجون املخ�س�سة  اأجنحة  التوزيع يف  يتم  وكقاعدة عامة، 
اأ�سا�سًا من اأجل احرتام مبداأ الف�سل بني املحتجزين قبل املحاكمة وال�سجناء املحكوم عليهم. وتتما�سى معاملة 
ال�سجناء يف الأجنحة املخ�س�سة مع نظام ال�سجون العادية من حيث حقوق وواجبات ال�سجناء املعنيني، مبا يف 
ذلك احلق يف البقاء على ات�سال بالأ�سرة، واإمكانية الو�سول اإىل الأن�سطة البناءة، اإلخ. وتختلف اإدارة ال�سجناء 

فني العنيفني باختلف اأجنحة ال�سجون. فعلى �سبيل املثال: يف اأجنحة ال�سجون املخ�س�سة لل�سجناء املتطرِّ

ف الراديكايل  )68(املعهد الدويل للعدالة و�سيادة القانون )2015(، التو�سيات املرتبطة باإدارة ال�سجون ملكافحة وخماطبة ظاهرة التطرُّ

داخل ال�سجون، التو�سية ال�ساد�سة - اأخذ العوامل امللئمة بعني العتبار عند حتديد ما اإذا كان يجب عزل اأو تفريق النـزلء مع اإيلء اهتمام خا�ض 
فة العنيفة. رين الأيديولوجيني والقادة الإرهابيني واأولئك الذين هم عر�سة لر�سائلهم املتطرِّ للمنظِّ

فون العنيفونالف�سل 3  تقييم واإدارة املخاطر التي ي�سكلها ال�سجناء املتطرِّ 47الف�سل 4 الف�سل1



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 48

  يف بع�ض اأجنحة ال�سجون، تكون الربامج اإلزامية مما يعني اأنَّ على ال�سجناء امل�ساركة يف اأن�سطة التدريب 
وجميع  املناق�سة،  واأفرقة  الوطني(،  التعليم  وزارة  من  موفدون  معلمون  يقدمها  التي  )الدورات  العامة 

دة. الأن�سطة ال�سرورية الأخرى التي تعالج خماطر حمدَّ
التخ�س�سات  خمتلف  من  املهنيني  اأنَّ  اأْي  فردية،  املحتجزين  اإدارة  تكون  الأخرى،  ال�سجون  اأجنحة    يف 

يقومون بتقدمي اخلدمات/اإجراء املقابلت على اأ�سا�ض فردي.

فني العنيفني من ثلث مراحل، وهي: )اأ( اكت�ساب ثقة ال�سجني؛ و)ب( معاجلة  وتتاألف اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
يف  املنجزة  الأعمال  وتت�سم  بامل�ستقبل.  اخلا�سة  والتوقعات  الذاتي  التقييم  و)ج(  واملعتقدات؛  الأيديولوجيات 
وموظفو  ال�سجون،  حرا�ض  هناك  الأول،  امل�ستوى  فعند  التخ�س�سات.  بتعددية  املخ�س�سة  ال�سجون  اأجنحة 
�سون.  ال�سجون امل�سوؤولون عن اإعادة الإدماج الجتماعي، ومراقبو ال�سلوك، وكذلك الأخ�سائيون النف�سيون واملدرِّ
وعند امل�ستوى الثاين، هناك �سركاء اآخرون ذوو �سلة يعملون مع ال�سجناء، من قبيل ممثلي نظام التعليم الوطني 

ووحدات الرعاية ال�سحية، وما اإىل ذلك.

فني العنيفني  مة من مديرية اإدارة ال�سجون، فرن�سا، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ درا�سة حالة مقدَّ
كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/ النم�سا؛ 18-16  رات واجلرمية )فيينا،  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  التابع ملكتب 

يونيه 2016(.

فني العنيفني عن عامة ال�سجناء اإىل اأن ت�سبح اإدارتهم اأ�سهل،    الف�سل: ميكن اأن يوؤدي ف�سل ال�سجناء املتطرِّ
د املف�سي اإىل العنف يف الآخرين.)69( واإ�سافة اإىل ذلك، فاإنَّ املوارد  وهو يقلل من خطر قيامهم بغر�ض الت�سدُّ
ال�سرورية، مبا فيها التدابري الأمنية الإ�سافية وتدريب �سباط ال�سجون واملوظفني املتخ�س�سني، قد ل تلزم 
فني العنيفني عن  اإلَّ يف عدد حمدود من املواقع. ومع ذلك، هناك اأي�سًا جوانب �سلبية لف�سل ال�سجناء املتطرِّ
عامة ال�سجناء، فاإبقاء هوؤلء ال�سجناء منف�سلني ميكن اأن يولِّد خماطر. فقد ُيعلي الف�سل مكانتهم يف اأعني 
فني العنيفني الذين ُيبدون  ال�سجناء الآخرين اأو اجلماعات الأخرى يف املجتمع. كما اأنَّ جمع ال�سجناء املتطرِّ
دًا  د املف�سي اإىل العنف ينطوي على خطر اأن يتاأثر ال�سجناء الأقل ت�سدُّ م�ستويات �سديدة التباين من الت�سدُّ
فني العنيفني يف اأجنحة منف�سلة يف ال�سجون قد  دًا.)70( كما اأنَّ حب�ض ال�سجناء املتطرِّ بال�سجناء الأكرث ت�سدُّ
ب اندماجهم مع عامة ال�سجناء عند نقلهم اإىل نظام  يعزز رف�ض هوؤلء ال�سجناء اأو و�سمهم، مما قد ي�سعِّ
لل�سجون العادية )على �سبيل املثال، تنفيذًا خلطة لفك الرتباط اأو اإعادة الإدماج(. واإ�سافة اإىل ذلك، كثريًا 

ما ي�سفي الف�سل م�ستويات غري مرغوب فيها من املكانة/ال�سعور بالأهمية على الفريق املنف�سل. 

  Netherlands - Veldhuis, T.M. & Lindenberg, S. (2012a) “Limits of Tolerance under:69(للطلع على اأمثلة عن الف�سل، انظر(

 pressure: A case study of Dutch terrorist detention policy”. Critical Studies on Terrorism, 5, 425-443); Kenya – Kenya to tackle
radicalisation with new prison for “extremists”, 16 February 2016, Available at: http://uk.reuters.com/article/uk-kenya-prison-
 idUKKCN0VQ0S4; Saudi Arabia - Boucek, C., (2008) “Jailing Jihadis”: Saudi Arabia’s special terrorist prisons”. Terrorism
 Monitor, 6, 4-6; Philippines - Morales, R. (2012) “Integration versus segregation: A preliminary assessment of de-radicalisation
 in two Philippine correctional facilities”. Studies in Conflict and Terrorism Journal, 35, 211–228; Australia – Brown, D. (2008)
 The effect of terrorism and terrorist trials on Australian prison regimes, in C.Cunneen & M. Salter (Eds.), Proceedings of the
 Second Australia and New Zealand Critical Criminology Conference, Sydney, Australia, 19–20 June. (pp. 61-76). Sydney:

.University of New South Wales.)

 Adeline Hazan (French Prison Controller) “When I visited the prison in Fresnes, I noticed that ،70(انظر على �سبيل املثال(

 they had placed a young man who left for Syria on a whim [in a cell] with a completely radicalized leader.”, quoted in: Jublin,
 M. (2015) “France’s Prison Controller Thinks Grouping Radical Inmates Together Is a Terrible Idea”, Vice News, June 30,

.2015



اإندوني�شي�: �شي��شة ت�زيع الإره�بيني

ا مقارنة بالعدد الكلي لنـزلء ال�سجون الإندوني�سية، حيث بلغ 274 �سجينًا  اإنَّ عدد ال�سجناء الإرهابيني �سغري جدًّ
النظام، وُيحتفظ بهم يف نحو 26 �سجنًا  ن�سبيًّا يف  ال�سجناء منت�سرون  الثاين/نوفمرب 2014. وهوؤلء  يف ت�سرين 
كان  ورمبا  كامباجنان.  نو�سا  بجزيرة  خمتلفة  �سجون  يف  دًا  ت�سدُّ الأكرث  ال�سجناء  ببع�ض  ُيحتفظ  حيث  خمتلفًا، 
الرتكيز الأكرب لل�سجناء الإرهابيني يف �سجن كيبينانغ يف جاكرتا الذي كان ي�سم 54 �سجينًا اإرهابيًّا يف عام 2013.

اأثناء النـزاع مع  وقد حاولت ال�سلطات الإندوني�سية يف البداية تركيز ال�سجناء الإرهابيني. فعلى �سبيل املثال، 
حركة اآت�سيه احلرة، ُبذلت جهود لرتكيز ال�سجناء من احلركة. بيد اأنَّ هذا الو�سع تغري �سوب �سيا�سة تقوم على 
التفريق، ل �سيما بالن�سبة لل�سجناء الذين �سدرت بحّقهم اأحكام بال�سجن تتجاوز ثلث �سنوات. وجاء التغيري يف 
النهج ا�ستجابة اأ�سا�سًا للم�سائل املتعلقة باأماكن الحتجاز ولي�ض ل�سيا�سة حكومية واعية ب�ساأن التفريق. وطراأت 
م�ساألة مماثلة لحقا فيما يخ�ض ال�سجناء الإرهابيني. ويف حني اأنَّ هوؤلء ال�سجناء كثريًا ما ُيحتجزون يف �سجون 
دة احلرا�سة، فاإنهم ل ُيعزلون عن ال�سجناء الآخرين وتكون لهم املزايا نف�سها من حيث حقوق الزيارة. ويف  م�سدَّ
الواقع، فاإنَّ قدرتهم على التنقل داخل ال�سجن والو�سول اإىل اأماكن الزيارة تفوق مثيلتها لدى معظم ال�سجناء 

�سون للتخويف من ال�سجناء الإرهابيني.  الآخرين، حيث اإنَّ بع�ض املوظفني يتعرَّ

واأثريت �سواغل خطرية اإزاء ما يتمتع به هوؤلء ال�سجناء من حرية الختلط بال�سجناء الإرهابيني الآخرين، مبا 
رون الأيديولوجيون، وكذلك قدرتهم على الختلط بحرية بالفئات الأخرى من ال�سجناء،  يف ذلك القادة واملنظِّ
ا تلّقى 900  والنظام املرتخي ن�سبيًّا الذي يتيح لل�سجناء الإرهابيني اأعدادا كبرية من الزوار. و�ُسجل اأنَّ قائدًا اإرهابيًّ

زائر منف�سل على مدى �سنة. ويف اأماكن الزيارة بال�سجون، يتمتع ال�سجناء الإرهابيون بحرية التنقل والتجمع.

اإي�ست  جامعة  اجلرمية،  علم  اأ�ستاذ  �سيلكه،  اآندرو  اأعده  العنيفني  فني  املتطرِّ بال�سجناء  املت�سلة  الإدارية  للممار�سات  جتميع 
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ لندن، من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015(.

فون العنيفون ب�سورة منعزلة يف بع�ض البلدان، حيث ُيحتجز كل �سجني يف    العزل: ُيحتجز ال�سجناء املتطرِّ
ُيقلَّل ات�سالهم باملوظفني  ال�سجناء الآخرين. كما  العامل اخلارجي وعن  زنزانة وحيدة، معزول متاما عن 
اإىل احلد الأدنى، وعادة ما ل تنطوي التمرينات الريا�سية التي ميار�سونها يوميا ملدة �ساعة على اأيِّ ات�سال 
ل. ويف بلدان اأخرى، قد ُيحتجز  بال�سجناء اأو املوظفني. وُتعترب تلك املمار�سات مبثابة حب�ض انفرادي مطوَّ
فني العنيفني ب�سورة دائمة ب�سكل منف�سل عن الآخرين يف زنزانة خم�س�سة ل�سخ�ض  بع�ض ال�سجناء املتطرِّ
واحد مع �سبل �سديدة التقييد اأو معدومة للو�سول اإىل اأن�سطة النظام، وهو ما ميكن اأي�سًا و�سفه باحلب�ض 
ل. ومن املهم اأن ُيلَحظ يف هذا ال�سدد اأنَّ قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة  النفرادي املطوَّ
املحدود  اأو غري  يوما(  يتجاوز 15  ل )الذي  املطوَّ النفرادي  فيه احلب�ض  لب�ض  ال�سجناء حتدد على نحو ل 
بو�سفه اأحد املمار�سات التي ينبغي حظرها. وقد ي�سكل العزل الدائم والكامل انتهاكا اآخر للتزامات الدول 
الأع�ساء مبوجب العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 

�سروب العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة.)71(
فني العنيفني يف واحد اأو اثنني من ال�سجون لإدارة ال�سجن اأن تركز    الرتكيز: يتيح الإبقاء على ال�سجناء املتطرِّ
جميع مواردها، مبا يف ذلك التدابري الأمنية الإ�سافية وتدريب �سباط ال�سجون واملوظفني املتخ�س�سني، يف 

)71(قواعد نيل�سون مانديل، القاعدة 43 )اأ( و)ب(؛ واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان، التعليق العام رقم 20 ب�ساأن املادة 7 من العهد الدويل 

اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )1992(؛ وجلنة مناه�سة التعذيب، امللحظات اخلتامية املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثالث 
الأول/دي�سمرب  كانون   19  ،)5 اإىل   CAT/C/USA/CO/3 املتحدة  للأمم  املرجعي  )الرقم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  املقدم  اخلام�ض  اإىل 
2014، الفقرة 20؛ وانظر اأي�سًا بروتوكول ا�سطنبول ب�ساأن ا�ستخدام احلب�ض النفرادي واآثاره )A/63/175، املرفق(؛ وتقرير املقرر اخلا�ض املعني 

مب�ساألة التعذيب اإىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة، 5 اآب/اأغ�سط�ض A/66/268( 2011(، ل �سيما الفقرات 75 و76 و80 و81 و84.
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مواقع حمدودة. ومن املمكن اأي�سًا، من خلل موؤ�س�سة واحدة، اإيجاد بيئة علجية اأ�سا�سًا ميكن فيها تعزيز 
بع�ض  له  تكون  اأن  �سجنني ميكن  اأو  �سجن  العنيفني يف  فني  املتطرِّ ال�سجناء  تركيز  اأنَّ  بيد  التدخلت.  اأثر 
امل�ساوئ. اأول، ميكنه اأن يجعل ذلك ال�سجَن حمط تركيز الهجمات اخلارجية التي ُت�َسنُّ لتحرير ال�سجناء. 
فون العنيفون يف  وثانيا، ميكن اأن ت�سكل ال�سيطرة على ال�سجناء حتديات اإدارية اإذا ُو�سع ال�سجناء املتطرِّ
موؤ�س�سة واحدة، على �سبيل املثال، حيث يقرر ال�سجناء اأن يت�سببوا يف ا�سطرابات. ومن املمكن اأن يوؤدي اإيواء 
فني العنيفني معا اإىل زيادة خماطر العنف يف ال�سجون وفر�ض القيام باأن�سطة غري  جميع ال�سجناء املتطرِّ
مة اإعادة اإن�ساء هياكل القيادة العملياتية  ف العنيف ذات الهياكل املنظَّ م�سروعة. فقد حتاول منظمات التطرُّ
اخلا�سة بها، وممار�سة ال�سغط لتقوي�ض جهود فك الرتباط بالعنف، والوقوف كجبهة متحدة يف مواجهة 

�سلطات ال�سجن. وقد ميثل التلعب باملوظفني اأو توجيه التهديدات لهم اأي�سًا خطرًا كبريًا. 

اجلزائر: الت�شنيف والف�شل

مون اإىل ثلث  ُيف�سل املحتجزون املتهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب على نحو �سارم عن بقية نزلء ال�سجن، ويق�سَّ
فئات ا�ستنادًا اإىل �سخ�سيتهم وخطورة اجلرمية املزعومة:

فون العنيفون: الأفراد الذين يت�سم �سلوكهم باللجوء اإىل العنف امل�سلح والع�سيان وعدم احرتام قوانني  املتطرِّ
ال�سجن ولوائحه، اإ�سافة اإىل اإرادة قوية للهيمنة على ال�سجناء الآخرين والتلعب بهم؛

عدم  رغم  ال�سجون  مرافق  داخل  منف�سل  ب�سكل  الإرهاب  ميجدون  الذين  اأولئك  الأيديولوجيون:  فون  املتطرِّ
جلوئهم اإىل العنف ورغم احرتامهم للقوانني واللوائح؛

الآخرون: من ُيتهمون بعدم الإبلغ عن الهجمات الإرهابية، على �سبيل املثال خوفا من النتقام. وهذه الفئة من 
ال�سجناء متثل الأقل خطرًا، وهي من�سبطة عمومًا، وتتبع لوائح ال�سجن، بل وتتعاون اأحيانًا مع ال�سلطات الوطنية.

جتنيد  و/اأو  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ تفادي  اأجل  من  اأ�سا�سيًّا  اأمرًا  الفئات  هذه  بني  الف�سل  وُيعترب 
فني العنيفني على املجموعات  ال�سجناء الآخرين. وتتمثل اأهداف الت�سنيف والف�سل يف توزيع ال�سجناء املتطرِّ
الأقل الأفراد  اإىل  بالن�سبة  ال�سغرية  واملجموعات  خطورة  الأكرث  الأفراد  عزل  بني  ترتاوح  —والتي   املنا�سبة 
خطورة— وف�سلهم عن بقية نزلء ال�سجن. ويف اجلزائر، ترى اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج اأنَّ من املهم عدم 

تركيز عدد كبري من ال�سجناء املتهمني بجرائم مت�سلة بالإرهاب يف �سجن واحد.

فني  مة من اإدارة ال�سجون واإعادة الإدماج يف اجلزائر، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ درا�سة حالة مقدَّ
و3-1   2015 كانون الأول/دي�سمرب   18-16 النم�سا؛  )فيينا،  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  التابع  العنيفني 

حزيران/يونيه 2016(

التوازن  باإن�سانية وكرامة. فهناك احتمال متزايد بتقوي�ض  �سواغل خا�سة من منظور املعاملة  اأي�سًا  واأخريا، هناك 
فني العنيفني.  بني املراقبة والرعاية، ل�سالح زيادة املراقبة يف ال�سجون التي ت�سم جمموعة كبرية من ال�سجناء املتطرِّ
ونظرا لأنه ل ميكن اأن يكون هناك �سوى عدد حمدود من هذه املوؤ�س�سات �سمن نظام ال�سجون الواحد، فثمة احتمال 
متزايد باأن ُيو�سع ال�سجناء بعيدا عن ديارهم مما �سيعيق اأو يحد من الت�سالت الأُ�سرية. ومن ثم فاإنَّ اإيواء ال�سجناء 
د املف�سي اإىل العنف بدًل من الق�ساء عليها.  فني العنيفني معا قد ي�سهم فعليا يف تهيئة الظروف املوؤاتية للت�سدُّ املتطرِّ
فني العنيفني،  ويف بع�ض الأحيان، تكون مناذج الرتكيز مقرتنة بنظم تقييدية يف ال�سجون فيما يتعلق بال�سجناء املتطرِّ



يوؤجج  مما  بهم،  اخلا�سة  الدعم  و�سبكة  املعنيني  ال�سجناء  بني  العادلة  غري  واملعاملة  التمييز  م�ساعر  يثري  قد  مما 
ف.)72( الإحباط والغ�سب الكامنني يف جذور العنف املتطرِّ

اأقرانهم من ذوي الأفكار املماثلة قد يهيئ الفر�ض لهم لأن  فني العنيفني مع  اإيواء ال�سجناء املتطرِّ وباخت�سار، فاإنَّ 
فة عنيفة، كما اأنَّ ظروف احلب�ض القا�سية قد  ي�سكلوا جماعات حُمكمة البناء ويخططوا جماعيا لتنفيذ اأن�سطة متطرِّ
اأن يتحول ال�سجناء  تثري الغ�سب والإحباط وحتفز تكثيف اللتزام الأيديولوجي. وعلوة على ذلك، فاإنَّ من الوارد 
فني العنيفني اإىل اأبطال يف اأعني اأتباعهم، مبا ين�سئ قاعدة دعم اأقوى  املحتَفظ بهم يف �سجون متخ�س�سة للمتطرِّ
فة العنيفة. وبدًل من ذلك، قد يو�سمون اأي�سًا وُيرف�سون تبعا لذلك من قبل عامة اجلمهور مما قد  للأن�سطة املتطرِّ
ي�سبب م�سكلت على �سعيد اإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم ويزيد خطر معاودة الإجرام. وتبني التجارب ال�سابقة 
فني العنيفني اأنَّ تلك ال�سيا�سات ميكن اأن تولِّد جمموعة من الآثار اجلانبية  ب�ساأن ا�سرتاتيجيات تركيز ال�سجناء املتطرِّ
غري املرغوب فيها مثل املقاومة احلادة بني ال�سجناء، وح�سد املزيد من الدعم للأهداف ال�سيا�سية لل�سجناء، وزيادة 
اأ�سا�سيًّا يف  العنف بني املجتمعات التي تدعمهم. وباملثل، فاإنَّ ظروف �سجن وحب�ض الأع�ساء امل�سجونني حتتل حيزا 
رًا  فة العنيفة، مثل جماعة الإخوان امل�سلمني واجلي�ض اجلمهوري الأيرلندي، وموؤخَّ روايات العديد من احلركات املتطرِّ

الدولة الإ�سلمية )داع�ض(، ويبدو اأنها ت�سكل عوامل دافعة يف اإن�ساء قاعدة دعم لهذه احلركات.)73( 

فني العنيفني مع اأقرانهم من ذوي الأفكار املماثلة يزيد من احتمال بروز قائد ملهم  كما اأنَّ احتجاز ال�سجناء املتطرِّ
فة العنيفة.  لهم، وجتمعهم �سمن جماعة فرعية متما�سكة، وازديادهم ا�ستقطابا واعتمادهم املزيد من املواقف املتطرِّ
د يوفر هيكل مفيدا كي تعمل دائرة  ويف هذه احلالت، وعلى الرغم من اأنَّ وجود جماعة متما�سكة ذات زعيم حمدَّ
ال�سجون من خلله، قد يف�سي الأخذ بالنماذج القائمة على تركيز هوؤلء ال�سجناء يف نهاية املطاف اإىل خطر تعزيز 
ف.)74( د العنيف بدًل من كبحه، مما ميكن اأن يوؤدي اإىل تعزيز )اأو على الأقل ا�ستمرار( التهديد املتطرِّ احتمال الت�سدُّ

دة  امل�سدَّ ال�سجون  بني  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  تفريق  يجري  الق�سائية،  الوليات  بع�ض  يف    التفريق: 
كافية،  غري  اأو  موجودة  غري  احلرا�سة  امل�سددة  ال�سجون  تكون  وحيثما  ال�سجون.  موؤ�س�سة  داخل  احلرا�سة 
دة  ا يف وحدة منف�سلة م�سدَّ فون العنيفون ال�سجون العادية بحيث يو�سعون اإمَّ ميكن اأن يودع ال�سجناء املتطرِّ
احلرا�سة اأو زنزانات مفرو�سة وجمهزة بحيث توفر م�ستوى عاليا من الأمن. وعادة ما تكون هذه الزنزانات 

موجودة يف اأجزاء ال�سجن التي توفر اأكرب حماية من العامل اخلارجي.

فني العنيفني اإنكلرتا وويلز: تفريق ال�شجن�ء املتطرِّ

األف" من النـزلء  "الفئة  تاأوي  اإنكلرتا من ثمانية �سجون  دة" يف  "موؤ�س�سة ال�سجون ذات احلرا�سة امل�سدَّ تتاألف 
اإرهابيًّا، يوجد  اأكرب املخاطر املحتملة. ويوجد حاليًّا ما جمموعه نحو 120 �سجينًا  اأنهم ي�سكلون  ُيعترب  الذين 
منهم ما يزيد قليًل على 20 �سجينًا رهن التحقيق وُيحتجزون يف �سجون يف اإنكلرتا، ومعظمهم منت�سرون بني 
القاعدة،  تنظيم  لتاأثري  يخ�سعون  باعتبارهم  منهم  ت�سعون  ُحدد  وقد  احلرا�سة.  دة  امل�سدَّ الثمانية  ال�سجون 
اآخرين. حمليني  واإرهابيني  وانف�ساليني  احليوان  بحقوق  يتعلق  فيما  اإرهابيني  الباقون  الثلثون  ي�سمل  بينما 

  .Williams, R. “Why some prisons produce terrorists”, The Globe and Mail, 4 February 2015)72(

.McCoy, T. (2014) “How the Islamic State evolved in American Prison”. The Washington Post. 4 November 2014)73(

 Veldhuis, T. (2015), Captivated by fear. “An evaluation of terrorism detention policy”, PhD thesis, University of)74(

 Groningen; Ungerer C. (2011) “Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian prison experience”. Australian Strategic
.Policy Institute, 40: p. 12
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�سيا�ساتيا  حتوًُّل  العدل  وزارة  اأعلنت  احلكومة،  به  اأوعزت  ال�سجن،  يف  العنيف  د  للت�سدُّ ا�ستعرا�ض  اإجناز  اإثر 
واإيداعهم يف  العامني  ال�سجناء  املتطرفني عن  الإ�سلميني  ال�سجناء  يتمثل يف ف�سل  اآب/اأغ�سط�ض 2016،  يف 
اأنَّ بع�ض ال�سجناء  اإىل  دة. وخل�ض ال�ستعرا�ض  اأمنية م�سدَّ �سة" يف مرافق تنفذ فيها تدابري  "وحدات متخ�سِّ
د" على ال�سجناء امل�سلمني الآخرين. كما ُذِكر فيه  ذوي ال�سخ�سية اجلذابة ميار�سون "تاأثريًا حامًل على الت�سدُّ

ع على العتناق املت�سدد للإ�سلم و/اأو �سارك يف تخويف اأئمة ال�سجن. اأنَّ بع�سهم قد �سجَّ

 Pickering, R.: “Terrorism, extremism, radicalisation and the offender management system in England and Wales”, in: A.
 Silke (2014): Prisons, Terrorism and Extremism, p. 162; Ministry of Justice (2016): Government sets out new measure to

.tackle extremism in prisons, Press release, 22 August

�سجون  عدة  على  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  توزيع  �سيا�سة  اأنَّ  تعتقد  التي  ال�سجون  اإدارات  بع�ض  هناك  اأنَّ  غري 
دة احلرا�سة قد ينطوي على م�سكلت حيث قد يولِّد �سعوبات لوج�ستية واأمنية وعملياتية.)75(  م�سدَّ

املغرب: تركيز ال�شجن�ء الإره�بيني وتفريقهم

ال�سيا�سيني.  فني  املتطرِّ باأنهم من  باملغرب  ال�سجون  ُو�سف ما يقرب من 600 �سجني يف نظام  يف عام 2015، 
ف للإ�سلم، وغالبا ما تكون لهم �سلت بجماعات مثل  وعادة ما يكون هوؤلء ال�سجناء مدفوعني بتف�سري متطرِّ
ال�سجون يف  �سلطات  وقررت  )داع�ض(.  الإ�سلمية  الدولة  وتنظيم  الإ�سلمي  املغرب  بلد  القاعدة يف  تنظيم 
فني يف عدد قليل من ال�سجون وف�سلهم عن عامة ال�سجناء. واأُبقي على املجموعتني  البداية تركيز ال�سجناء املتطرِّ
د يف ال�سجناء الآخرين.  فون نزعة الت�سدُّ منف�سلتني فيما يعزى جزئيا اإىل املخاوف باأن يغر�ض ال�سجناء املتطرِّ
د بني  غري اأنَّ �سيا�سة الف�سل ُحكم عليها بالف�سل. فقد ُوجد اأنَّ تركيز ال�سجناء الإرهابيني يوؤدي اإىل تزايد الت�سدُّ
د. وا�ستد التزام ال�سجناء بالق�سية  هوؤلء ال�سجناء وتقوي�ض اجلهود الأخرى الرامية اإىل ت�سجيع اجتثاث الت�سدُّ
يف �سياق احلب�ض مع ال�سجناء ذوي اخللفيات املماثلة. وملعاجلة ذلك، ُو�سعت �سيا�سة جديدة قائمة على التفريق. 

فني ال�ستمائة على نحو 40 �سجنًا خمتلفًا. واأدى ذلك اإىل توزيع ال�سجناء املتطرِّ

فني العنيفني اأعده اآندرو �سيلكه، اأ�ستاذ علم اجلرمية، جامعة اإي�ست لندن،  جتميع للممار�سات الإدارية املت�سلة بال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب  من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

.)2015

هو  الأخرى  ال�سجناء  فئات  بني  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  اإدماج  اأنَّ  البلدان  بع�ض  يف  ات�سح    الإدماج: 
واأفكار  مبنظورات  العنيفني  فني  املتطرِّ ويواجه  متما�سكة  جماعات  ت�سكيل  دون  يحول  لأنه  الأف�سل  النهج 
ال�سجناء  اإدماج  على  القائم  احلب�ض  اأنَّ  بيد  العنيف.)76(  ف  بالتطرُّ ارتباطهم  فك  يف  ت�سهم  قد  بديلة 
د املف�سي اإىل العنف وجتنيد  فني العنيفني بني �سائر ال�سجناء اأو تفريقهم يحمل معه خماطر الت�سدُّ  املتطرِّ

ال�سجناء الآخرين.

.Sydney Memorandum, Internal Challenge 2 75(انظر(

 Jones, C. and Morales, S. (2012)- Integration versus Segregation: A Preliminary Examination of Philippine)76(

Correctional Facilities for De-Radicalisation, Studies in Conflict& Terrorism, 35:3, 211-228، خل�ض جون�ض ومورالي�ض اإىل اأنَّ اإدماج 
د. بيد اأنه من دون  النـزلء الإرهابيني مع الع�سابات يف ال�سجون قد ي�سجع موؤقتا على فك الرتباط بالعنف وو�سع الأ�س�ض لجتثاث نزعات الت�سدُّ

د مبجرد عودتهم اإىل ظروفهم الجتماعية الأ�سلية. مة خ�سي�سا للتدخل، قد يعود النـزلء الإرهابيون اإىل الت�سدُّ ا�سرتاتيجية م�سمَّ



كندا: من�ذج الت�فيق بني الإدم�ج والف�شل

ل تودع دائرة ال�سجون يف كندا املجرمني املدانني بالإرهاب لديها �سجونًا خم�س�سة، واإمنا ت�ستخدم بدًل من 
دين يف بيئة  اأ�سا�سًا على اإدماج املجرمني املت�سدِّ ذلك منوذج التوفيق بني الإدماج والف�سل. ويركز هذا النهج 
مفتوحة لعامة النـزلء؛ بيد اأنها ت�سمح بالف�سل املادي/الجغرافي لهوؤلء املجرمني يف احلالت التي ت�سري فيها 
اأو  دين ي�سكل خطرًا على اجلاين  اأكرث من اجلناة املت�سدِّ اأو  اأنَّ الجتماع املبا�سر لثنني  اإىل  املعلومات الأمنية 
د �سمن وحدة معي�سة خمتلفة يف  املت�سدِّ املجرم  الف�سل من خلل و�سع  ويجوز حتقيق  املوظفني.  اأو  املوؤ�س�سة 
نف�ض املرفق الإ�سلحي، اأو عن طريق اإيداعه موؤ�س�سة اأو اإ�سلحية خمتلفة. ومن �ساأن اإيداع املجرمني املدانني 
رة  تفادي منح مكانة غري مربَّ اأمنيًّا  ي�سكلون تهديدًا  الذين  اأخرى من املجرمني  اأنواع  با�ستمرار مع  بالإرهاب 

د". د وتبديد اأيِّ احتمال بتكوين قاعدة قوة من اأجل "التجنيد/زرع الت�سدُّ للمجرم املت�سدِّ

فني العنيفني التابع ملكتب  مة من اإدارة ال�سجون يف كندا، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ درا�سة حالة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

فون العنيفون با�ستمرار اإىل موؤ�س�سات خمتلفة ملعاجلة الكتظاظ  ويف عدد من الدول الأع�ساء، ُينقل ال�سجناء املتطرِّ
واإعادة  الرتباط  فك  جهود  تعطل  اأن  املتكررة  النقل  لعمليات  وميكن  اأمنية.  لأ�سباب  القادة،  حالة  يف  اأو،  الهيكلي 
التاأهيل.)77( ولذا ينبغي اأن تكون عمليات النقل حمدودة واأن تتم اإدارتها بفعالية للتقليل اإىل احلد الأدنى من اأثرها 

على عملية فك الرتباط واإعادة الإدماج.

ف العنيف داخل تنظيمه اأو نوع التنظيم  ويعتمد بع�ض الدول الأع�ساء نهجا خمتلطا ي�ستند اإىل دور ال�سجني املتطرِّ
فة العنيفة والقادة امللهمون باعتبارهم اأكرث  ف العنيف. فعلى �سبيل املثال، ُيقيَّم منا�سرو الأيديولوجيات املتطرِّ املتطرِّ
رين، واأن يكون لهم تاأثري مكثِّف على  د يف الآخرين ولي�ض فقط يف اأتباعهم وجنودهم امل�سخَّ احتمال لأن يزرعوا الت�سدُّ
ل َحَملة الأيديولوجيات والقادة عن عامة  ف العنيف(. ولذلك، ُيف�سَ زملئهم ال�سجناء )الذين يت�سمون فعًل بالتطرُّ

رون يف عامة النـزلء.  ال�سجناء بينما ُيدَمج الأتباع واجلنود امل�سخَّ

دة اإ�شب�ني�: ا�شرتاتيجي�ت خمتلفة للتع�مل مع جم�ع�ت اإره�بية حمدَّ

خمتلفة  ا�سرتاتيجيات  البلد  يعتمد  حيث  مميزة،  حالة  الإرهابيني  ال�سجناء  لتوزيع  الإ�سبانية  ال�سيا�سة  متثل 
اإ�سبانيا منذ  الرئي�سي يف  الإرهابي  التهديد  فاإنَّ  تاريخي،  ومن منظور  دة.  اإرهابية حمدَّ للتعامل مع جماعات 
�سبعينات القرن الع�سرين م�سدره جماعة البا�سك النف�سالية، املعروفة اخت�سارا با�سم "اإيتا" )اأر�ض البا�سك 
منظمة  �سجناء  يخ�ض  فيما  الرتكيز  على  قائمة  �سيا�سة  الإ�سبانية  ال�سلطات  طبقت  البداية،  ويف  واحلرية(. 
"اإيتا" حيث كانت حتتجزهم يف عدد �سغري من املرافق. ويف اأواخر الثمانينات من القرن الع�سرين، مت تغيري 
ال�سجون.  نظام  اأنحاء  جميع  "اإيتا" يف  منظمة  �سجناء  لن�سر  التفريق  على  قائمة  �سيا�سة  اإىل  ال�سيا�سة  هذه 
ويف املقابل، لدى بروز الإرهابيني الإ�سلميني العنيفني كتهديد كبري يف العقد الأول من الألفية الثالثة، كانت 
زين وتفادي تفريقهم على نطاق املنظومة. ومن  ال�سيا�سة الإ�سبانية تقوم على الإبقاء على هوؤلء ال�سجناء مركَّ

ثم، فاإنَّ دائرة ال�سجون الإ�سبانية تطبق �سيا�ستْي توزيع متمايزتني يف اآن واحد. 

وقد ا�ستند قرار تفريق �سجناء منظمة "اإيتا" اإىل حتليل للجماعة. ذلك اأنَّ "اإيتا" جماعة اإرهابية كبرية ن�سبيًّا 
ولديها تنظيم حمكم البناء اإىل درجة كبرية وتعتمد ت�سل�سل هرميا على الطريقة الع�سكرية. وقبل عام 1986، 
كان نهج تركيز ال�سجناء مطبقًا على ال�سجناء املنتمني اإىل منظمة "اإيتا". واأ�سارت ال�سلطات اإىل اأنَّ ذلك �سمح 
للجماعة بالحتفاظ بال�سيطرة الوثيقة على اأع�سائها، واأبقى ال�سجناء على درجة كبرية من التما�سك والتنظيم.

 Council of Europe: Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism, 77(انظر(

 .Principle 22

فون العنيفونالف�سل 3  تقييم واإدارة املخاطر التي ي�سكلها ال�سجناء املتطرِّ 53الف�سل 4 الف�سل1



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 54

ومن اأجل تقوي�ض ذلك، بداأت ال�سلطات الإ�سبانية، بعد عام 1986، يف توزيع �سجناء منظمة "اإيتا" على نطاق 
اأو�سع يف جميع اأنحاء نظام ال�سجون الإ�سباين. ويف البداية، �سمل ذلك اإر�سال ال�سجناء اإىل 54 �سجنًا خمتلفًا 
تفاوت عدد �سجناء املنظمة يف كل منها بني �سجني واحد و41 �سجينًا. واأُر�سل بع�ض ال�سجناء اإىل م�سافة تبعد عن 
اإقليم البا�سك اأكرث من 000 4 كيلومرت، وحتديدًا اإىل �سجن يف جزر الكناري. ومن الدوافع الأخرى ل�سرتاتيجية 
"اإيتا"  اأنَّ �سجناء منظمة  "اإيتا". ذلك  اأنها وفرت للحكومة م�ساألة م�ساومة يف املفاو�سات مع منظمة  التفريق 
اإىل الإقليم الذي ي�سكل وطنهم، واأتاحت ا�سرتاتيجية التفريق للحكومة  اأقرب  اأن ُيو�سعوا يف �سجون  يف�سلون 

اأمرًا ميكنها ا�ستخدامه لتقدمي تنازلت مقابل تنازلت اأخرى من املنظمة اأو ال�سجناء.

عك�ض  فعلى  ال�سجن.  �سلطات  راأت  ما  وفق  متاما  خمتلفًا  يًا  حتدِّ مثَّلوا  العنيفني  الإ�سلميني  الإرهابيني  اأنَّ  بيد 
منظمة  اإىل  ينتمون  �سجينًا،   75 وعددهم  العنيفون،  الإ�سلميون  الإرهابيون  ال�سجناء  يكن  مل  "اإيتا"،  منظمة 
اأو �سل�سلة قيادة وا�سحة. ولذا فاإنَّ التدريب والتنظيم  متما�سكة وحيدة، ول يوجد لديهم ت�سل�سل هرمي وا�سح 
املوجودين لدى �سجناء منظمة "اإيتا" لي�سا من �سمات ال�سجناء الإ�سلميني العنيفني. وعلوة على ذلك، كانت 
د يف  هناك خماوف كبرية من اأنَّ ال�سجناء الإ�سلميني العنيفني قد ُيحتمل بدرجة اأكرب اأن يحاولوا زرع الت�سدُّ
قة  ذ ال�سلطات الإ�سبانية ا�سرتاتيجية التفريق املطبَّ ال�سجناء الآخرين مقارنة مبنظمة "اإيتا". ونتيجة لذلك، مل تنفِّ
على منظمة "اإيتا" مع ال�سجناء الإ�سلميني العنيفني. ويف حني اأنَّ معظم ال�سجناء الإ�سلميني العنيفني اأُودعوا 

د. اأجنحة معزولة، فقد �ُسمح لبع�سهم بالختلط بال�سجناء الآخرين وُربط ذلك بحالت من نزعات الت�سدُّ

فني العنيفني اأعده اآندرو �سيلكه، اأ�ستاذ علم اجلرمية، جامعة اإي�ست لندن، من  جتميع للممار�سات الإدارية املت�سلة بال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015(. اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

تقييم خمتلف اأنواع املخاطر: الأدوات والنُُّهج  -4-4
اأُحرز بع�ض التقدم يف تقييم خماطر العنف خلل العقد املا�سي. وجت�سد اجلزء الأكرب من هذا التقدم يف حت�سني 
القدرة على التحديد الدقيق لهوية الأفراد الذين يواجهون خطرا كبريًا من حيث ال�سلوك العنيف يف امل�ستقبل �سمن 
الفئات التي ت�سمل البالغني الذين يعانون من اأمرا�ض عقلية خطرية، ونزلء ال�سجون، واملجرمني الذين يعانون من 

اختللت عقلية، ومرتكبي اجلرائم اجلن�سية.)78(

ويبينوا  امل�سوؤولون  د  يحدِّ اأن  املخاطر،  لتقييم  مو�سوعية  وبروتوكولت  اأدوات  ا�ستحداث  لدى  مبكان،  الأهمية  ومن 
بو�سوح اأنواع املخاطر التي ي�سعون اإىل تقييمها. فعلى �سبيل املثال، ينبغي ملوظفي ال�سجون اأن يحددوا ما اإذا كانوا 
اإىل  ي�سعون  كانوا  اإذا  اأو  ال�سجن  ي�سكل خطرًا داخل  العنيف �سوف  ف  املتطرِّ ال�سجني  اإذا كان  ما  تقييم  يرغبون يف 
ا�ستعرا�ض املخاطر التي ي�سكلها ال�سجني على املجتمع اخلارجي، اأو كليهما. وينبغي لهم كذلك تقييم املخاطر املحتملة 
د املف�سي اإىل العنف. ويف جميع  د ومن ثم احتمال حتوُّله اإىل الت�سدُّ على ال�سجني، مبا يف ذلك التعر�ض للتاأثري املت�سدِّ
احلالت، ينبغي اأن تكون هذه الأدوات لتقييم املخاطر قائمة على الأدلة ومنا�سبة ثقافيا، ولي�ست م�ستندة اإىل حتيزات 

�سخ�سية اأو اعتبارات تخمينية اأو اأمر م�ستمد من وليات ق�سائية اأخرى دون مراعاة خل�سو�سيات احلالة.

َد عدد من  ولدى تقييم املخاطر املت�سلة بالأمن، فاإنَّ العتبار احلا�سم يف تقييم املخاطر هو حماية اجلمهور. وقد ُحدِّ
فني العنيفني: املعايري لتقييم هذه املخاطر، وهي تنطبق بالقدر نف�سه على ال�سجناء املتطرِّ

 التهديد الذي قد ي�سكله ال�سجني على املجتمع يف حال فراره؛
ا مبفرده اأو مب�ساعدة خارجية؛  احتمال اأن يحاول ال�سجني الهروب اإمَّ

 Heilbrun, K. (2003) “Violence Risk: From Prediction to Management”, in انظر:  للتطورات،  موجز  على  )78(للطلع 

.Handbook of Psychology in Legal Contexts, Second Edition, edited by D. Carson and R. Bull.  John Wiley & Sons



 اأي تاريخ �سابق ب�ساأن حماولة الهروب واحل�سول على م�ساعدة خارجية؛
 طبيعة اجلرمية التي اأدين بها ال�سجني؛

 عدد واأنواع اأيِّ جرائم �سابقة؛
ه اإىل ال�سجناء الآخرين واملوظفني؛  اإمكانات التهديد املوجَّ

 املخاطر املحتملة على اجلمهور من خلل الت�سال بالعامل اخلارجي؛
 ال�سلوك ال�سابق يف ال�سجن؛

د املف�سي اإىل العنف يف الآخرين.   احتمال اأن ي�سعى ال�سجني اإىل بث الت�سدُّ

العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  اإجرام  يف  ت�ساهم  التي  وال�سياقية  ال�سخ�سية  الظروف  تقييم  اأي�سًا  مبكان  الأهمية  ومن 
ف العنيف يف  وُيحتمل اأن ت�ساهم يف اأن يعاود الإجرام - وحتديدًا، تقييم خماطر ارتكاب اجلرائم املت�سلة بالتطرُّ
امل�ستقبل. ويف �سياق ال�سجون، وفيما يخ�ض هذا النوع من املجرمني، فاإنَّ من املتَّفق عليه عمومًا اأنَّ النهج الأكرث فعالية 

م يف اإعداد التقييمات.)79(  هو ا�ستخدام التقييم املهني املنظَّ

م اأكرث النُُّهج املتعارف عليها لتقييم املخاطر. ومن املهم الإ�سارة اإىل اأنَّ م�سطلح "املهني"  وُيَعدُّ التقييم املهني املنظَّ
موظفو  املثال،  �سبيل  )على  بالعلج  خمت�سني  غري  مهنيني  هناك  اأنَّ  مفادها  التي  احلقيقة  اإىل  للإ�سارة  ُي�ستخدم 
التقييم  اأن يجري  م  املقيِّ العنف. ويجب على  تقييمات ملخاطر  اإىل ذلك( يجرون  الدينيون، وما  والزعماء  ال�سجون 
املبادئ  تلك  وتوفر  العنف.  احلالية عن  والتجريبية  واملهنية  النظرية  املعارف  التي جت�سد  التوجيهية  للمبادئ  وفقًا 
التوجيهية املجموعة الدنيا من عوامل اخلطر التي ينبغي مراعاتها يف كل حالة. وعادة ما ت�سمل املبادئ التوجيهية 
ويركز  الآراء.  واإبلغ  متعددة(  وطرائق  متعددة  م�سادر  ا�ستخدام  )مثل  املعلومات  بجمع  املتعلقة  التو�سيات  اأي�سًا 
وُتدمج  ح  وُترجَّ املعلومات  ولي�ض كجماعات. وجُتمع  كاأفراد  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  املنظم على  املهني  التقييم 
�سة لتقييم املخاطر. ولذا فاإنَّ النهج  م الذي ي�ستعني، يف اأحيان كثرية، باأداة متخ�سِّ وفقًا للتقييم الذي يجريه املقيِّ
ع على النظر يف املجموعة نف�سها من عوامل تقييم  م ُي�سجَّ ن الت�ساق لأنَّ كل مقيِّ يخ�سع للتوجيه التجريبي، وهو يح�سِّ
املخاطر بالن�سبة لكل �سخ�ض يجري تقييمه. كما يدعم هذا النهج الت�ساق ولكن ل ُيق�سد به اأن يف�سي اإىل تقييمات 
واملتاأ�سلة يف  باإجنازها  التوجيهية اخلا�سة  املبادئ  اإنتاجها )باتباع  لإعادة  قابلة  التقييمات  اإىل جعل  بل  متطابقة، 
املعارف التجريبية( و�سفافة )تقوم على اأ�سباب وا�سحة تف�سي اإىل حتديد عوامل اخلطر ذات ال�سلة، اأْي اأنَّ عوامل 
ف العنيف، كما ينبغي اأن تكون كيفية ارتباط عوامل  اخلطر ينبغي اأن ت�ستند اإىل الأدلة التي ُجمعت عن ال�سجني املتطرِّ

اخلطر هذه بالحتياجات وا�سحة(. 

وتوفر الأدوات املتخ�س�سة لتقييم املخاطر دليًل ُي�سرت�سد به، وهي حتدد املجموعة الدنيا من عوامل اخلطر التي 
ينبغي النظر فيها. ويف بع�ض احلالت، قد ل تكون بع�ض هذه العوامل ذات �سلة باملو�سوع؛ ويف حالت اأخرى، قد يلزم 
اإ�سافة املزيد من عوامل اخلطر. وينبغي اأن ينظر كل تقييم يف جميع عوامل اخلطر، حتى واإن ُرف�ض بع�سها لحقا 
ا  املتاحة حاليًّ املخاطر  تقييم  وبروتوكولت  اأدوات  العديد من  اأنَّ  بيد  بهذه احلالة اخلا�سة.  باعتباره غري ذي �سلة 
فني العنيفني لأنَّ العوامل امل�ستخدمة يف تقييم املخاطر ل تت�سل بال�سرورة بخلفية  م�سكوك يف مدى �سلتها باملتطرِّ
فني  ودوافع هذه املجموعة من املجرمني العنيفني. ومن ثم، بغية و�سع تدابري فك ارتباط فردية لفائدة ال�سجناء املتطرِّ
وخماطر  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ خماطر  لتحديد  خ�سي�سا  ة  معدَّ تقييم  اأدوات  ا�ستخدام  من  ل بد  العنيفني، 

ف العنيف يف امل�ستقبل، اإذا كانت متاحة.  ال�سطلع باأن�سطة ذات �سلة بالتطرُّ

فني العنيفني.  دة، التي تناَق�ض اأدناه، لتقييم ال�سجناء املتطرِّ وقد ا�سُتحدث حتى الآن عدد حمدود من الأدوات املحدَّ
دة،  ومل ُت�ستخدم هذه الأدوات حتى الآن �سوى مع اأعداد حمدودة من ال�سجناء، ويف وليات ق�سائية و�سياقات حمدَّ

 Monahan, J. (2012) “The individual risk assessment of terrorism”, Public Law and Legal Theory Working Paper Series, 79(انظر(

.34; Borum, R. (2015) “Assessing Risk for Terrorist Involvement”, Journal of Threat Assessment and Management, 2, 2, 63-87
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ف،  الأمر الذي قد يوحي مبحدودية �سحتها.)80( وُيحتمل اأن توفر كلتا الأداتني توجيهات مفيدة يف جمال العنف املتطرِّ
ولكن ينبغي توخي احلذر يف ا�ستخدام التقييمات يف جميع الوليات الق�سائية. وينبغي الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأنه قد ل 
يكون من الواقعي ا�ستخدام اأدوات �ساملة كتلك امل�ستخدمة يف الوليات الق�سائية ذات املوارد املحدودة، اأو يف حالت 
فني العنيفني الذين يلزم تقييمهم. وقد  ما بعد انتهاء النـزاع، اأو عندما يكون هناك عدة مئات من ال�سجناء املتطرِّ

ا�سُتحدثت اأدوات اأ�سا�سية اأب�سط للتقييم يف بع�ض الوليات الق�سائية.)81(

يف  ُي�ستبه  الذين  الأ�سخا�ض  مع  لل�ستخدام   )82()VERA-2( العنيف  ف  التطرُّ خماطر  تقييم  اأداة  مت  مِّ �سُ وقد 
د املف�سي اإىل العنف، اأو من لديهم تاريخ  د املف�سي اإىل العنف، اأو من هم ب�سدد التحول اإىل الت�سدُّ اعتناقهم الت�سدُّ
اأيِّ  الأ�سخا�ض املهتمني بتعزيز  اأدينوا بارتكاب مثل تلك اجلرائم. وهي تنطبق على  الذين  اأو  ف،  العنف املتطرِّ من 
الجتماعية  اأو  ال�سيا�سية  الق�سايا  اأو  الأيديولوجيات  فيها  العنيف، مبا  ف  التطرُّ اأيديولوجيات  متنوعة من  جمموعة 
اأو الدينية اأو غريها. وت�سهم الأداة VERA-2 يف عملية متعددة الو�سائط لتقييم املخاطر تعتمد على املعلومات التي 
حت�سل عليها مبدئيا اأجهزة ال�ستخبارات والأمن واإنفاذ القانون وحتللها وتتحقق منها. وبعد الإدانة، ُتتخذ القرارات 
ب�ساأن الت�سنيف الأمني واملكان الذي �سيو�سع فيه اجلاين مبدئيا داخل نظام ال�سجون. وت�سبح الحتياجات واملخاطر 
يتم  اإجرامية  واحتياجات  اأيُّ خماطر  وكذلك  العنيف،  ف  والتطرُّ العنف  اإىل  املف�سي  د  بالت�سدُّ ال�سلة  دة ذات  املحدَّ
حتديدها، حمط تركيز تدخلت الربنامج خلل فرتة ال�سجن. وتركز الأداة VERA-2 على عدد من العوامل، وهي: 
عوامل اخلطر املرتبطة باملواقف-املعتقدات-الأيديولوجية، وعوامل اخلطر املرتبطة بال�سياق الجتماعي والق�سد، 
وعوامل اخلطر املرتبطة بالتاريخ والقدرات، والعنا�سر التحفيزية والعنا�سر املرتبطة باللتزام، واملوؤ�سرات الوقائية. 

وت�سمل الن�سخة املعززة VERA-2R من الأداة موؤ�سرات اإ�سافية تتعلق بخلفية وحالة ال�سحة العقلية والدوافع.)83( 

تقييم  للم�ساعدة على   )84(،)ERG22+( ف التطرُّ ب�ساأن خماطر  التوجيهية  املبادئ  اأخرى، وهي  اأداة  وا�سُتحدثت 
فة العنيفة و/اأو تلك التي  كل فرد، والظروف ال�سخ�سية وال�سياقية التي �ساهمت يف قيامه بارتكاب اجلرائم املتطرِّ
ُيحتمل اأن ت�سهم يف تلك اجلرائم يف امل�ستقبل. وتعتمد هذه املبادئ التوجيهية نهج �سياغة احلالة، وهو اأ�سلوب لتحليل 
دة يف حياة �سخ�ض ما التي يبدو اأنَّ لها �سلة وظيفية باإجرامه. وهو منا�سب بوجه  الظروف الفردية وال�سياقية املحدَّ
م  املنظَّ املهني  التقييم  وُي�ستخدم  اأو وظائفها.  �سببها  ب�ساأن  اليقني  يقل  الفريدة حيث  فيما يخ�ض اجلرائم  خا�ض 
ر اإطار للم�ساعدة على جعل هذه الأحكام منهجية ومدرو�سة و�سفافة.  )الذي ورد و�سفه �سابقا يف هذا الف�سل(، ويوفَّ
يبدو  عامًل  وع�سرون  اثنان  د  وُحدِّ القدرة.  و)3(  الق�سد،  و)2(  امل�ساركة،   )1( ثلثة:  اأبعاد  يف  اخلرباء  وينظر 
فة، وهي عادة ما ترتبط بالأبعاد الثلثة. وُيطلب اإىل املقيِّمني النظر يف هذه العوامل  اأنها ت�سهم يف اجلرائم املتطرِّ
دة قد ت�سهم اإىل حد كبري يف الإجرام. وهذا التقييم دينامي من حيث اإنَّ باإمكانه  ل�سمان عدم اإغفال ظروف حمدَّ
قيا�ض اأثر التغيريات يف حياة النا�ض على م�ستوى م�ساركتهم اأو ق�سدهم اأو قدراتهم )مبا يف ذلك اأثر التدخل على 

هذه املجالت(. 
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ر اأنَّ تقييم املخاطر لي�ض علمًا دقيقًا، واأنه لن يقدم اإجابة قطعية ب�ساأن ما اإذا  واأيًّا كانت الأدوات امل�ستخدمة، ينبغي تذكُّ
اإطلق �سراحه. وتلك الأدوات هي موؤ�سرات على الأ�سباب  اأن يعاود الإجرام بعد  ح  ف العنيف ُيرجَّ كان ال�سجني املتطرِّ
فًا عنيفًا، وميكن اأن ت�ساعد على فهم ما اإذا كان خطر معاودة الإجرام يف تراجع نتيجة  الكامنة وراء كون ال�سخ�ض متطرِّ
للتدخلت. وينبغي التحقق من التقييمات با�ستخدام م�سادر اأخرى للمعلومات مثل ملحظات املوظفني وال�ستخبارات 
حدتها من  والتخفيف  املخاطر  لإدارة  ال�سبل  اأف�سل  ب�ساأن  القرارات  ه  يوجِّ التقييم  اأنَّ  هي  الرئي�سية  والنقطة   الأمنية. 

 يف امل�ستقبل. 

فني العنيفني مقارنة بامل�سادر املتاحة  ومن املهم اأي�سًا اأن يتم التحقق من �سحة املعلومات الواردة من ال�سجناء املتطرِّ
تلك  تتعار�ض مع  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  مة من  املقدَّ املعلومات  واإذا كانت  الآخرين.  وباآراء املوظفني  الأخرى 
التقييم،  اأداة  ا�ستكمال  وعند  التناق�سات.  هذه  يفح�ض  اأن  املوظف  على  يجب  وال�سجلت،  التقارير  من  امل�ستمدة 
يجب على املوظف اأن ي�ستخل�ض ا�ستنتاجات ب�ساأن موثوقية امل�سادر من جميع الأدلة املتاحة قبل اإكمال الأجزاء ذات 
ال�سلة من الوثائق. واإذا كان من ال�سعب متييز امل�سدر الأكرث موثوقية، يجب على املوظف الذي يجري املقابلة اأن 
ُيعقد  عندما  الآخرين،  للموظفني  ميكن  بحيث  اأ�سا�سيًّا  الأمر  هذا  وُيَعدُّ  الأ�سباب.  وي�سجل  املهني  التقييم  ي�ستخدم 

اجتماع مناق�سة احلالة، اأن يفهموا الكيفية التي اُتخذت بها القرارات املتعلقة بالتقييم.

ويف نهاية التقييم، يجوز اأن يتو�سل كل موظف اإىل ا�ستنتاج خمتلف اختلفًا طفيفًا ا�ستنادًا اإىل املقابلت التي اأجراها 
فني العنيفني. وعلى املوظف اأن يتيح الطلع على التقييم الذي اأجراه بناء على حكمه الفردي،  مع ال�سجناء املتطرِّ
ف  الآراء ب�ساأن املخاطر والحتياجات الإجمالية فيما يخ�ض كل �سجني متطرِّ التو�سل اإىل توافق يف  اإىل  واأن ي�سعى 

عنيف، يف اإطار الجتماع ملناق�سة احلالة.

واإجراء التقييمات مهمة لي�ست �سهلة على الإطلق. وقد ي�سعر العديد من املمار�سني بالقلق وال�سغط وعدم الأمن اإزاء 
اإجراء التقييم "على الوجه ال�سحيح". وقد يوؤدي هذا اإىل التحيز والعزوف عن املخاطرة. وبغية جتنب ذلك، ينبغي 
اأداة  نتائج  اإىل  ت�ستند  التي  تلك  �سواء  قراراتهم،  اإزاء  بالثقة  وال�سعور  قلقهم  اإدارة  بالدعم يف  املوظفون  اأن يحظى 
التقييم اأو اإىل روؤاهم املهنية. وميكن و�سع هيكل لدعم التحقق.)85( وميكن اأي�سًا معاجلة القلق بتدريب املوظفني على 
تطبيق الأدوات املتخ�س�سة واإجازتهم يف هذا ال�ساأن. وينبغي األَّ يدير التقييمات من مل يتم تدريبهم على تطبيقها 

على الوجه ال�سحيح واإجازتهم يف ذلك.

ف العنيف  4-5- فهم اأ�سباب �سلوك ال�سجناء املتطرِّ
فاإنَّ  ثم  ومن  �سرر،  يف  للت�سبب  النية  عندهم  ت�سبح  اأيديولوجية  اأو  ق�سية  اأو  بجماعة  يرتبطون  من  كل  لي�ض 
بال�ستعداد  ترتبط  التي  العقلية  الق�سد ت�سف  اأنَّ عوامل  املهمة. ذلك  العتبارات  اأحد  اإ�سافي هو  كبعد  "الق�سد" 
اأنه لي�ض كل من  دًا اإىل  ل�ستخدام العنف وتتناول الأفعال التي �سيقوم به الفرد، وغايته منها. وجتدر الإ�سارة جمدَّ
الت�سبب  اأنَّ خطط  القيام بذلك، كما  قادر على  اأيديولوجية  اأو  اأو ق�سية  نيابة عن جماعة  الت�سبب يف �سرر  يق�سد 
النجاح.  لها  ُيكتب  حتى  والتوا�سل  واملوارد  اجلماعية  اأو  ال�سخ�سية  القدرات  من  عاليًا  م�ستوى  تتطلب  العنف  يف 
ت�سمل  اأن  العنف. وميكن  الرئي�سية عند تقييم خطر  اأحد العتبارات  به يعد  القيام  الفرد  ي�ستطيع  فاإنَّ ما  ومن ثم 
 العوامل ما يلي: املعارف واملهارات والكفاءات الفردية، و�سبل الو�سول اإىل ال�سبكات اأو التمويل اأو املعدات، واخللفية

والقدرات الإجرامية.

 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context, RAN)85(

.Prisons and Probation - practitioners working paper, p. 5
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ن اإدارة ال�سجون من حتديد اأيٍّ من الطائفة الوا�سعة من الدوافع  ومن �ساأن اإجراء التقييم التف�سيلي للمخاطر اأن ميكِّ
ف العنيف. وُيَعدُّ فهم الأ�سباب التي جتعل فرادى ال�سجناء مي�سون يف  والعوامل "َجَذَب" اأو "َدَفَع" الأفراد جتاه التطرُّ
ر�سد  املنا�سبة؛ و)ب(  التدخلت  ت�سميم  )اأ(  الأ�سباب، هي:  لعدد من  الأهمية  بالغ  اأمرًا  العنيف  ف  التطرُّ طريق 
تقدم تلك التدخلت واأثرها؛ و)ج( حتديد خماطر اأعمال العنف يف امل�ستقبل؛ و)د( امل�ساعدة على حتديد العوامل 
ب�ساأن  الفرتا�سات  قيام  دون  احليلولة  و)و(  اأخرى،  اإدارية  ا�سرتاتيجيات  حتديد  على  امل�ساعدة  و)هـ(  الوقائية، 

اجلماعات بتوجيه ال�سرتاتيجيات فيما يخ�ض الأفراد )وهو ما قد تكون له نتائج عك�سية(. 

بيانات  توجد  اأنه ل  العنيف. غري  ف  التطرُّ دوافع  اأجريت بحوث عن  املا�سية،  ال�سنوات اخلم�ض ع�سرة  خلل 
د الفردي. وعلى الرغم من وجود توجهات واأمناط ي�سهل التعرف  اإح�سائية موثوقة عن ال�سبل املوؤدية اإىل الت�سدُّ
عليها، ل يوجد توافق بني اآراء الباحثني اإلَّ يف جمالت قليلة. وتوحي البحوث النوعية، التي ت�ستند ب�سكل رئي�سي 
اإىل املقابلت، باأنه ميكن التمييز بني فئتني رئي�سيتني من الدوافع، هما: "العوامل الدافعة"، اأْي الظروُف التي 
والتجارب  احلوافز  اأْي  اجلاذبة"،  و"العوامل  عنه؛  ين�ساأ  الذي  الهيكلي  وال�سياُق  العنيف  ف  التطرُّ اإىل  توؤدي 

فة عنيفة. ال�سخ�سية التي توؤدي دورًا رئي�سيًّا يف حتويل الأفكار واملظامل اإىل اأفعال متطرِّ

ف العنيف - تقرير الأمني العام، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرة 32.  خطة عمل ملنع التطرُّ

فني العنيفني ميكن مقارنة اأيِّ فرد به. وكما اأو�سح من قبل، فاإنَّ كل  ومن املهم عدم افرتا�ض اأنَّ هناك منطًا للمتطرِّ
ف عنيف فريد، وتتباين العوامل التي تدفع اإىل ارتكاب اأعمال العنف من �سخ�ض اإىل اآخر. ومع ذلك،  �سجني متطرِّ
ف العنيف. وعلى نحو  فاإنَّ هناك عددًا من الأ�سباب العامة الداعمة التي ميكن حتديدها فيما يخ�ض ال�سلوك املتطرِّ
اإىل  وتوؤدي  واملناطق،  البلدان  من  متنوعة  فيها طائفة  ت�سرتك  معيَّنة،  متكررة  دوافع  هناك  اأنَّ  يبدو  اأكرث حتديدًا، 

ف العنيف مبعزل عن العوامل الأخرى اأحيانًا وباملزج بينها اأحيانًا:  التطرُّ

  قلة الفر�ض الجتماعية-القت�سادية: اإنَّ البلدان التي تف�سل يف حتقيق م�ستويات عالية وم�ستدامة من النمو، 
واإيجاد فر�ض العمل اللئق ل�سبابها، وتخفي�ض معدلت الفقر والبطالة، وتعزيز امل�ساواة، وال�سيطرة على 
الف�ساد، واإدارة العلقات بني خمتلف مكونات املجتمع مبا يتفق والتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان بلدان 
معر�سة اأكرث من غريها للتطرف العنيف، ومتيل اإىل اأن ت�سهد عددًا اأكرب من الأحداث ذات ال�سلة به. وقد 
يعترب املواطنون �سعف نتائج التنمية تاأكيدًا لعدم �سرعية احلكومة، مما ينق�ض من فعالية موؤ�س�سات الدولة 
التنظيمات  من  البديلة  العمل  فر�ض  انعداُم  يجعل  اأن  وميكن  ظهوره.  عند  العنيف  للتطرف  الت�سدي  يف 

فة العنيفة م�سدر دخل ُمغريًا. املتطرِّ

ميكننا، من خلل العمل على اأ�سا�ض من املنطق والعدالة، اأن نعيد بناء �سعور اأ�سا�سي بالولء والنتماء يف جميع 
اأنحاء جمتمعاتنا. وينبغي حماربة التمييز، وت�سجيع امل�ساواة يف املدار�ض واأماكن العمل وقاعات املحاكم ومراكز 
ال�سرطة وال�سجون والأحياء واملجتمعات املحلية. ومن �ساأن امل�ساواة يف ح�سول اجلميع على احلقوق القت�سادية 
ف العنيف. ومما له اأهمية حيوية اأن  والجتماعية والثقافية اأن ي�سهم يف حت�سني الأفراد واملجتمعات من التطرُّ
نعزز قدرة املجتمعات املحلية املت�سررة على ال�سمود. ويتطلب ذلك بذل جهود حقيقية واتخاذ اإجراءات للق�ساء 

على الإق�ساء والتهمي�ض احلقيقيني اأو املت�سورين. 

ف العنيف، 8 ني�سان/ بيان زيد رعد احل�سني، مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان، يف موؤمتر جنيف ب�ساأن منع التطرُّ
اأبريل 2016.



  التهمي�ض والتمييز: ل يت�سم اأيُّ بلد بالتجان�ض التام، والتنوع يف حد ذاته ل يوؤدي اإىل زيادة تعر�ض اأيِّ بلد 
اأوجه انعدام الأمن من قبيل ندرة املوارد، وعندما حتتكر  اأنه عندما ي�سهد بلد ما  للتطرف العنيف. غري 
ح�ساب  على  والقت�سادية  ال�سيا�سية  القطاعات  جميع  الديمغرافي،  وزنها  يكن  ا  مهمًّ واحدة،  جمموعة 
املجموعات الأخرى، يتزايد احتمال التوترات بني الطوائف وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني وحالت التهمي�ض 
وال�ستبعاد والتمييز، على نحو ما يتبني يف تقييد اإمكانية احل�سول على اخلدمات العامة وفر�ض العمل ويف 
ف  عرقلة التنمية الإقليمية وحرية الدين. وذلك بدوره قد يدفع مبن ي�سعرون باحلرمان اإىل اعتناق التطرُّ

العنيف كو�سيلة لتحقيق اأهدافهم. 

  املظامل اجلماعية وال�سعور بالتعر�ض للإيذاء: ميكن للموروثات التاريخية اأو املظامل اجلماعية النابعة من 
الت�سلط والقمع والقهر اأو التدخل الأجنبي اأن ت�سكل اأ�سا�سًا تقوم عليه خطابات التعر�ض للإيذاء. وميكن اأن 
فة العنيفة، اإذ يتم  تثري تلك اخلطابات ردود فعل عاطفية ب�سيطة وقوية ت�ستغلها عند ذلك اجلماعات املتطرِّ
الت�سبث بذكرى الأعمال القمعية املا�سية اأو احلا�سرة، فعلية كانت اأو مت�سورة، لتغذية الرغبة يف النتقام 
بال�سياقات  ب�سدة  تتاأثر  العنيفة  فة  املتطرِّ فاحلملت  فراغ.  من  ياأتي  ل  العنيف  ف  والتطرُّ مرتكبيها.  من 
ا اأن تدعم العنف وت�سجعه  ال�سيا�سية والجتماعية-القت�سادية الأو�سع التي تن�ساأ فيها. وميكن لهذه البيئة اإمَّ

�سه.  اأو متنعه وتقوِّ

يف  الزدهار  اإىل  العنيف  ف  التطرُّ مييل  القانون:  �سيادة  وغياب  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات  احلوكمة    �سوء 
اأمناط  على  العقاب  من  الإفلت  وثقافة  والف�ساد  الدميقراطية  ق�سور  واأوجه  احلوكمة  ب�سوء  تت�سم  بيئة 
ال�سلوك غري امل�سروعة التي تاأخذ بها الدولة اأو وكلوؤها. وعندما ميتزج �سوء احلوكمة بال�سيا�سات القمعية 
ف العنيف اإىل التزايد. وحتاول اجلماعات  واملمار�سات التي تنتهك حقوق الإن�سان، متيل قوة ُمغِريات التطرُّ
فة العنيفة بن�ساط اأي�سًا اأن ت�ستغل القمع الذي متار�سه الدولة وغريه من املظامل يف حماربتها للدولة.  املتطرِّ

  النـزاعات الطويلة الأمد والنـزاعات التي مل تتم ت�سويتها: متيل النـزاعات ال�سيا�سية اأو الثقافية اأو الدولية 
الطويلة الأمد وتلك التي مل تتم ت�سويتها اإىل توفري تربة خ�سبة للتطرف العنيف، ل ب�سبب املعاناة وانعدام 
فة العنيفة  ن اجلماعات املتطرِّ احلوكمة الناجمني عن النـزاع ذاته فح�سب، بل اأي�سًا لكون هذه النـزاعات متكِّ
من ا�ستغلل املظامل العميقة اجلذور حل�سد الدعم ولل�سيطرة على الأرا�سي واملوارد والتحكم يف ال�سكان. 
ف العنيف ت�سمل جمموعات كاملة من ال�سكان، ل ينقاد اإىل  وعلى الرغم من اأنَّ الظروف املوؤدية اإىل التطرُّ
د ول يلجاأ اإىل العنف اإلَّ عدد قليل من الأفراد يف الواقع. ولكل من الدوافع ال�سخ�سية املعقدة  الفكر املت�سدِّ

والختيارات الب�سرية دورها املهم يف ا�ستغلل هذه الظروف ويف حتويل الأفكار واملظامل اإىل اأعمال عنف.

د، كما ت�سري اإليه تعاريفه، عبارة عن عملية تغيري، اأو حتول من حالة اإىل اأخرى. ولذا فاإنه لي�ض مفاجئًا،  اإنَّ الت�سدُّ
دين بني ع�سية و�سحاها، واإن اأمكن حلادثة معيَّنة )مثل فعل متييزي ُيتعر�ض له، اأو  والنا�ض ل ي�سبحون مت�سدِّ
�سخ�ض  وفاة  مثل  معنوية  اأزمة  اأو  العراق يف عام 2003،  على  قبيل احلرب  الإ�سلم من  على  مت�سور  هجوم 
ذات التفجريات النتحارية يف العراق ُقتل اأحد اأفراد اأُ�سرهن  ع العملية. وقد قيل اإنَّ معظم منفِّ حمبوب( اأن ت�سرِّ

)الأب اأو الأخ اأو البن، اإلخ( على يد القوات املتعددة اجلن�سيات اأو القوات احلكومية يف البلد.

 .Al-Lami M. (2008) Studies of radicalization: State of the field report. London: University of London, p.2

فة    اخللفيات والدوافع ال�سخ�سية: ميكن لتجربة �سخ�سية �سلبية تتناغم مع خطاب الأيديولوجيات املتطرِّ
فقد  ال�سخ�سية:  الدوافع  وتتفاوت  العنيف.  ف  التطرُّ اإىل  ال�سخ�ض  يلجاأ  اأن  احتمال  يف  تزيد  اأن  العنيفة 
اأحد  ومقتل  م�ساهدته،  اأو  للتعذيب  التعر�ض  منها  ف،  التطرُّ اإىل  تدفع  متنوعة  اأحداث  عن  باحثون  اأفاد 
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املمتلكات،  وفقدان  العادلة،  غري  واملحاكمات  اأجنبية،  دولة  اأو  اأمنية  قوات  يد  على  الأ�سدقاء  اأو  الأقارب 
مهمة  باأدوار  ي�سطلعون  عال  تعليم  على  احلا�سلني  الأ�سخا�ض  بع�ض  اأنَّ  حني  ويف  الأبوين.  اأحد  واإهانة 
ل  اإذ  املتدنية،  التعليمية  امل�ستويات  ذوي  من  الأع�ساء  من  الكثري  فاإنَّ  عنيفة،  فة  متطرِّ تنظيمات  يف 
امل�ستوى  والكتابة  بالقراءة  منهم  كبري  عدد  اإملام  يتعدى  ول  الأحيان.  اأغلب  يف  الثانوية  الدرا�سة  يكملون 
عر�سة  يجعلهم  مما  تقريبًا،  فيها  تعليم  اأيَّ  وا  يتلقَّ ومل  الدين  ب�سوؤون  معرفة  اأيَّ  يكت�سبوا  ومل   البتدائي، 

لتلقني العقائد. 

ر  حتوِّ ا�ستخدامها:  واإ�ساءة  والثقافية  العرقية  والختلفات  ال�سيا�سية  والأيديولوجيات  املعتقدات    حتوير 
وت�سيء  ال�سيا�سية  والأيديولوجيات  العرقية  والختلفات  الدينية  املعتقدات  العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات 
ا�ستخدامها، بخبث، مبتغية من وراء ذلك اإ�سفاء ال�سرعية على اأفعالها وتعزيز مطالباتها بالأرا�سي وجتنيد 
ف، واإن جاز األَّ تكون العامل الأهم.  ا يف ت�سهيل العنف املتطرِّ الأتباع. وميكن للأيديولوجية اأن توؤدي دورًا مهمًّ
فة العنيفة فهم تب�سيطي للأيديولوجية التي توؤيدها قيادة  وكثريًا ما يكون لدى املجنَّدين يف احلركات املتطرِّ
احلركة. ويف الواقع فاإنه بالن�سبة للبع�ض، ل ياأتي الفهم الأيديولوجي الأعمق اإلَّ بعد ق�ساء وقت يف ال�سجن 
الرئي�سية  امل�سائل  التف�سيليني. ومن  والنقا�ض  للحوار  الوقت اللزم  يتيح لهم  الآخرين، مما  الأع�ساء  مع 
التي يتعنيَّ النظر فيها لدى تقييم املخاطر ما اإذا كان �سلوك الفرد اأو مواقفه يوؤيدان القيم الأيديولوجية 
لتلك احلركة  الأيديولوجي  الإطار  اإىل فهم  م  املقيِّ يحتاج  �سليم،  نحو  بذلك على  القيام  وبغية  ما.  حلركة 
اإىل مزاعم غري  اأو  للجاين  الدينية  التعاليم  اإىل  الدين" )ا�ستنادًا  "با�سم  املرتكب  العنف  وُيعترب  حتديدًا. 
رة بال�ستقاء من تلك التعاليم( و"على اأ�سا�ض الدين اأو املعتقد" )ا�ستنادًا اإىل النتماء الديني لل�سحية(،  مربَّ
للغاية،  م�ساألة عاطفية  الدين  ُيعترب  النا�ض،  لكثري من  وبالن�سبة  العامل.  اأنحاء  ظاهرة معقدة يف خمتلف 
وعميقة الرتباط مب�ساعر الهوية والإخل�ض والرتباط اجلماعي. وميكن للمعتقدات الدينية اأن تدفع النا�ض 
اإىل بلوغ اآفاق جديدة والقيام باأعمال الت�سامن والتعاطف والرب. غري اأنَّ هذه الإمكانات الهائلة ميكن اأن 

ف العنيف.  تتحول اأي�سًا اإىل قوة مدمرة توؤجج التطرُّ

  القيادة وال�سبكات الجتماعية: اإنَّ العوامل ال�سياقية والتجارب ال�سخ�سية واملظامل اجلماعية قد تكون كلها 
ف العنيف، لكن ثمة �سياق اجتماعي يتيح �سكًل من اأ�سكال التنظيم والتوجيه  عوامل ت�سهم يف ظهور التطرُّ
لهذه العنا�سر. وغالبًا ما يتحقق هذا بتدخل زعيم اأو فاعل �سيا�سي ذي جاذبية، ومن خلل �سبكات اأ�سرية 
د  الت�سدُّ عملية  اأهم عن�سر يف  تكون  رمبا  الجتماعية  العوامل  اأنَّ  البحوث  وتبني  ر�سمية.  واجتماعية غري 
املف�سي  د  الت�سدُّ اأنَّ  الجتماعية  واحلركات  الجتماعية  ال�سبكة  نظريتي  موؤيدو  ويرى  العنف.  اإىل  املف�سي 
اإىل العنف ينتقل ويتكثف عن طريق النتماءات الجتماعية واأوا�سر ال�سداقة والقربى والتتلمذ وال�سبكات 

الجتماعية الأخرى. 

فة العنيفة وقد ُي�ستغلون  ر اأنَّ بع�ض النا�ض "ينقادون" اإىل اجلماعات املتطرِّ   دوافع اأخرى: ينبغي اأي�سًا تذكُّ
ل  كغطاء  العنيف  ف  املتطرِّ الن�ساط  اآخرون  ي�ستخدم  وقد  القتال.  على  وُيكَرهون  دون  ويهدَّ وُيكيَّفون 
وين�سم  املخدرات.  اأو  بالأ�سلحة  الجتار  اأو  الأ�سخا�ض  تهريب  مثل  الإجرامية  النوايا  من  للمزيد  اأكرث 
البع�ض  ويرتكب  متويله.  اأو  املخدرات  اإدمان  على  للحفاظ  العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات  اإىل  النا�ض  بع�ض 
قدمت  حالت  توجد  كما  النية.  بتلك  يرتكبونها  مل  رمبا  ولكن  العنيفة،  فة  املتطرِّ اجلماعة  تدعم  جرائم 
من�ساآت  تكوين  من  لتمكينهم  املحتملني  املجنَّدين  اإىل  املالية  القرو�ض  العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات   فيها 

جتارية �سغرية.

العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ اأ�سباب  اإرجاع  على  تقليديًّا  ال�سيا�سات  رو  مقرِّ وكذلك  الأكادمييون  يركز  وباخت�سار، 
اآثار  اإىل عوامل خارجية مثل الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية. لكن ينبغي عدم ال�ستهانة مبا للعوامل الفردية من 
ر ب�سكل مبا�سر على �سلوكه.  د. ذلك اأنَّ العوامل اخلارجية ت�سكل بيئة الفرد وتقيدها، لكنها ل توؤثِّ باعثة على الت�سدُّ



د املف�سي اإىل العنف حالة فردية تنتج اأ�سا�سًا عن مزيج من العوامل ال�سببية الجتماعية والفردية.)86( وبعبارة  والت�سدُّ
مما  العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ يف  تت�سبب  مبا�سر  ب�سكل  فيها  م�سرتكًا  الفرد  يكون  التي  الديناميات  فاإنَّ  اأخرى، 
يوؤثر  اإىل الآخرين ذوي ال�سلة  ر( بالن�سبة  اإىل اخل�سائ�ض ال�سخ�سية، فاإنَّ مركز الفرد )املت�سوَّ اإ�سافة  اأنه   يعني 

على �سلوكه.)87(

4-6- احلاجة اإىل اإعادة التقييم املنتظمة للمخاطر 
الت�سنيف  ب�ساأن  الأولية  القرارات  لت�سكيل  النتائج  البداية—وا�ستخدام  يف  املخاطر  تقييم  اإجراء  ميكن  حني  يف 
فني العنيفني—من املهم ب�سفة خا�سة اأن يتم  والرتتيب الفئوي والتوزيع والتدخل فيما يتعلق بفرادى ال�سجناء املتطرِّ
تقييم املخاطر على اأ�سا�ض م�ستمر ومنتظم. ويف الواقع، فاإنَّ التقييمات التي جتري يف وقت لحق من العملية قد تكون 
ف العنيف ومراقبته. ومن  اأدق، حيث �سيكون موظفو ال�سجون قد اأتيح لهم مزيد من الوقت للتفاعل مع ال�سجني املتطرِّ
املهم اأي�سًا اإدراك اأنَّ التقييم عملية دينامية، واأنَّ على موظفي ال�سجن مراعاة التغيري والعوامل الوقائية والظروف 
اأنواع الإجرام الأخرى، قد يكون من املهم ب�سورة خا�سة تقييم التغيريات التي تطراأ على  النا�سئة. وخلفًا ملعظم 

علقة الفرد مبجموعة اأو ق�سية اأو اأيديولوجية فيما يخ�ض هذه املجموعة بعينها.

ا بالن�سبة اإىل كل �سجني من حيث تقييمات املخاطر. وقد يبدي ال�سجناء  وُيعترب ال�سلوك اأثناء الحتجاز عامًل مهمًّ
فون العنيفون الذين ي�ساركون يف اأعمال العنف �سد املوظفني وال�سجناء الآخرين، اأو ي�ساركون يف الحتجاجات  املتطرِّ
الفرار(،  حماولت  )مثل  اأمنه  اأو  ال�سجن  تقوي�ض  بن�ساط  يحاولون  اأو  الطعام(،  عن  الإ�سرابات  )مثل  ال�سيا�سية 
اأ�سحاب  ال�سجناء  فاإنَّ  املقابل،  ويف  عنها.  نيابة  خطرية  عنف  اأعمال  يف  امل�ساركة  يف  ورغبة  بالق�سية  ا  قويًّ التزامًا 
د لديهم القدرة على المتثال للنظام، مما قد ي�سري اإىل رغبة حقيقية يف الن�سلح. فعلى �سبيل  ال�سجل ال�سلوكي اجليِّ
املثال، قد تعطي كيفية توا�سل ال�سجناء مع الزعماء الدينيني يف ال�سجن فكرة وا�سعة عن نظرتهم ومواقفهم ب�سكل 
عام. ومن امل�سائل املهمة الأخرى التي يتعني مراعاتها ما اإذا كان ال�سجني قد اأبدى ا�ستعدادًا للم�ساركة يف التدخلت 
فني العنيفني. فاإذا كان قد �سارك يف هذه التدخلت، فمن  ذة داخل ال�سجن وامل�سممة خ�سي�سا لل�سجناء املتطرِّ املنفَّ

الوا�سح اأنَّ نتيجة تلك امل�ساركة �ستكون لها اأهميتها بالن�سبة اإىل تقييم املخاطر. 

ومن ثم فاإنَّ لإعادة اإجراء تقييم للمخاطر على فرتات منتظمة اأهميته يف توجيه قرارات تقييم املخاطر واإدارتها، 
اإجراء  اإعادة  اإىل �سرورة  دة  املمار�سة اجليِّ وت�سري  الأمني.  والت�سنيف  لل�سجني  املنا�سب  املكان  اختيار  مبا يف ذلك 
اآلية  دة. وعلوة على ذلك، ل بد من ا�ستحداث  التقييمات مرة كل �ستة اأ�سهر على الأقل اأو ا�ستجابة حلوادث حمدَّ

للرقابة على عمليات تقييم املخاطر حيث يجري الطعن يف النتائج وحتليلها.

و�سوف ت�ساعد نتائج هذه التقييمات الدورية اأي�سًا موظفي ال�سجون يف تقييم اأثر ا�سرتاتيجيات التدخل، واكت�ساف 
و�سوف  ا�سرتاتيجيات تدخل معيَّنة.)88(  لتعديل  اإذا كانت هناك �سرورة  فيما  والبت  ال�سجناء،  التغريات يف مواقف 
دة اأثناء تقييمهم،  تتطلب الفئات املختلفة من ال�سجناء ا�سرتاتيجيات تدخل خمتلفة ح�سب موؤ�سرات املخاطر املحدَّ

ف العنيف لتدخلت خمتلفة.  وهي قد تتغري مع خ�سوع ال�سجني املتطرِّ

 Radicalisation Awareness Network (2016) The Root :د، انظر )86(للطلع على موجز حديث العهد لدرا�سات ب�ساأن اأ�سباب الت�سدُّ

.Causes of Violent Extremism, RAN Issue Paper

بع�ض  اأجرت  وقد   .Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law (2008) Causal factors of radicalisation)87(

ف العنيف. فعلى �سبيل املثال، يف نيجرييا، اأجرى مكتب م�ست�سار الأمن  الوليات الق�سائية بحوثًا تف�سيلية لتح�سني فهم العوامل املحركة للتطرُّ
د.  ف العنيف، مبا يف ذلك فهم الأ�سباب والعمليات املعقدة للت�سدُّ القومي درا�سات يف عام 2015 كجزء من تطوير برناجمه اخلا�ض مبكافحة التطرُّ
ه ا�سرتاتيجيات الإدارة على نطاق اأعم، مثل ا�سرتاتيجيات املراقبة والإ�سراف والحتجاز والتدخل، على  )88(ميكن للتقييم اأي�سًا اأن يوجِّ

النحو املبني يف دليل املكتب ب�ساأن اإدارة ال�سجناء ال�سديدي اخلطورة )2015(. 

فون العنيفونالف�سل 3  تقييم واإدارة املخاطر التي ي�سكلها ال�سجناء املتطرِّ 61الف�سل 4 الف�سل1



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 62

فني العنيفني املوؤهلني لأن ُينظر يف الإفراج عنهم ب�سكل مبكر اأو م�سروط، يجب و�سع ترتيبات  ويف حالة ال�سجناء املتطرِّ
لإجراء تقييم للمخاطر لتوجيه القرار الذي �ستتخذه ال�سلطات املعنية بالإفراج امل�سروط )كاأن تتخذ قرار الإفراج عن 
اجتماع  ُيعقد  اأن  ينبغي  ف عنيف،  متطرِّ �سجني  النهائي عن  الإفراج  وقبل  مثًل(.  امل�سروط  للإفراج  هيئٌة  ال�سجني 
تقييم  ل�ستعرا�ض  ُوجد،  حيثما  العنيف،  ف  املتطرِّ ال�سلوك  مراقبة  وم�سوؤول  ال�سرطة  ي�سمل  الوكالت  متعدد  ر�سمي 

املخاطر النهائي واتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ساأن الفرتة اللحقة للإفراج عن ال�سجني. 

املزيد من اجلرائم  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  يرتكب  اأن  احتمال  ب�ساأن  ال�سجون  النهائي يف  املخاطر  تقييم  وُيعترب 
ُيعترب خطر قيام  العامة. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، حيث  اأمرًا بالغ الأهمية ل�سمان ال�سلمة  العنيفة  فة  املتطرِّ
ا، ُي�سمح بالحتجاز الوقائي مبوجب القانون. ويف جميع  فة العنيفة كبريًا جدًّ الفرد بارتكاب املزيد من اجلرائم املتطرِّ
فني العنيفني يف نهاية عقوبة ال�سجن اخلا�سة بهم، حتى  الوليات الق�سائية الأخرى، يجب الإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ
واإن كانوا ل يزالون ي�سكلون خطرًا على املجتمع. وعندما ُيقيَّم اخلطر باعتباره كبريًا، ينبغي و�سع الرتتيبات املنا�سبة 

من اأجل ر�سد ال�سجني املفَرج عنه على نحو دقيق.

فون العنيفون ذوو الحتياجات اخلا�سة ال�سجناء املتطرِّ  -7-4
فات العنيفات يف ال�سجون، ل بد من كفالة المتثال للمعايري  فات العنيفات: عندما حُتتجز املتطرِّ ال�سجينات املتطرِّ
للمجرمات  الحتجازية  غري  والتدابري  ال�سجينات  ملعاملة  املتحدة  الأمم  قواعد  �سيما  ول  ال�سلة،  ذات   الدولية 

)قواعد بانكوك(. 

املعلومات  جمع  اإىل  الذكور  من  نظرائهن  لدعم  امل�ساعدة  الأدوار  من  العنيف  التطرُّف  يف  املراأة  م�ساركة  تطورت  وقد 
يف  مبا  العنف،  اأعمال  يف  املبا�سرة  وامل�ساركة  الآمنة،  البيوت  على  واملحافظة  ال�سحية،  الرعاية  وتوفري  ال�ستخبارية، 
ذات التفجريات، وفقًا لأحد التقارير،  ذلك التفجريات النتحارية.)89( ويف الفرتة بني عامي 1985 و2010، ارتكبت منفِّ
العنيفة.)90(  فة  املتطرِّ التنظيمات  العديد من خمتلف  با�سم  املجموع(  ربع  نحو  )مثَّلت  انتحاريا  من 257 هجوما   اأكرث 
العديد من اجلماعات املائة من املقاتلني يف  اإىل 40 يف  تبلغ الآن 30  الفتيات والن�ساء  ن�سبة  اأنَّ  اإىل  اآخر   وي�سري تقرير 

فة العنيفة.)91(   املتطرِّ

لل�سطلع  الإناث  من  قوات  والأيديولوجي  ال�سيا�سي  الطيف  نطاق  على  العنيفة  فة  املتطرِّ اجلماعات  وت�ستخدم 
والقتال،  النتحارية  والتفجريات  والعمليات  والتوعية،  والتجنيد  اللوج�ستي،  الدعم  منها:  الأن�سطة،  من  بطائفة 
اأن  العنيفة  فة  املتطرِّ احلركات  يف  للمراأة  وميكن  النـزاع.)92(  مناطق  يف  وال�ستجواب  والتحقيق  الأموال،  وجمع 
احلركة.  داخل  الجتماعي  التما�سك  وتعزيز  الأيديولوجي،  الدعم  وتوفري  اجلرائم،  وارتكاب  اإعداد  يف  ت�ساعد 
فة العنيفة، وميكن اأن يكنَّ �سحايا وكذلك   ولكن ميكن اأي�سًا اأن ُيرَغمن على اأن ي�سبحن جزءًا من احلركات املتطرِّ

مرتكبات للجرمية. 

 Hearne, E. (2009). Participants, Enablers, and Preventers: The Roles of Women in Terrorism. December 2009.)89(

.Research paper presented at the British International Studies Association annual conference, Leicester, UK, December 2009

.Bloom, M. (2011). “Bombshells: Women and Terror”. Gender Issues Vol. 28, Numbers 1-2, 1-21)90(

.Ness, C. (2007) “The rise in female violence”, Daedulus, Winter 2007, Vol. 136, No. 1, Pages 84-93)91(

 Institute for Strategic Dialogue: “Till Martyrdom Do Us Part” Gender and the ISIS phenomenon :92(انظر على �سبيل املثال(

Algeria female “imams” battle Islamist extremism (2015)  ;(2015)؛ وتقرير مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان عن النتهاكات 
 Penal Reform International (2015) -والعتداءات التي ترتكبها جماعة بوكو حرام واأثرها على حقوق الإن�سان يف البلدان املت�سررة )2015(؛ و
.International Experts Roundtable on Preventing Radicalisation in Prisons: Developing a Coordinated and Effective Approach



د العنيف لدى الرجال والن�ساء على ال�سواء.  ر الكثري من الظروف املوؤدية اإىل الإرهاب على اإمكانات الت�سدُّ توؤثِّ
لنوع اجلن�ض. فمن  تبعا  اأثر خمتلف  العوامل  التي قد يكون بها لهذه  الكيفية  اأنه من الأهمية مبكان فهم  غري 
املمكن بالفعل اأن يتداخل التمييز القائم على نوع اجلن�ض مع التمييز وانتهاكات احلقوق على اأ�س�ض اأخرى، مثل 
د  دة املوؤدية اإىل الت�سدُّ العرق اأو الأ�سل الإثني اأو املعتقد، واأن يفاقمهما. وعلوة على ذلك، فاإنَّ ال�سروط املحدَّ
الإرهابي لدى الن�ساء قد ت�سمل عدم امل�ساواة والتمييز القائمني على اأ�سا�ض نوع اجلن�ض، والعنف �سد املراأة، 
وال�سيا�سية  املدنية  حقوقها  ملمار�سة  للمراأة  املتاحة  الفر�ض  وانعدام  والقت�سادية،  التعليمية  الفر�ض  وانعدام 

والنخراط يف العملية ال�سيا�سية بو�سائل قانونية غري عنيفة.
 Organisation for Security and Co-operation in Europe (2013) Women and Terrorist Radicalization - Final Report,

.paragraph 6

ف العنيف. وتختلف  املراأة لي�ست جمرد �سحية اإذ اإنها ت�سارك منذ وقت طويل يف اجلماعات ال�سالعة يف التطرُّ
تنظيمات  يف  وامل�ساركة  النتحارية،  التفجريات  تنفيذ  ت�سمل  اأن  وميكن  جمموعة  كل  باختلف  الن�ساء  اأدوار 
اأن  اأي�سًا  للمراأة  ال�ستخبارية. وميكن  املعلومات  امل�سلحة وجمع  املنظمات  ن�سائية بحتة �سمن  األوية  اأو  ن�سائية 
فني العنيفني  تكون من املتعاطفات واحلا�سدات من خلل توفري الرعاية ال�سحية والغذاء والبيوت الآمنة للمتطرِّ

د. والإرهابيني. فالأمهات مثًل ميكن اأن تكنَّ مدخًل جلهود الوقاية اأو م�سدرًا للت�سدُّ
 Countering Violent Extremism While Respecting the Rights And Autonomy Of Women And Their Communities,
 Chapter 9 in: Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing The Peace - A Global Study on the Implementation

.of United Nations Security Council Resolution 1325, (2015), p225

اأنَّ معظم  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  ن�سبيًّا،  فات عنيفات ما زال غري م�ستك�سف  الن�ساء كمتطرِّ اأنَّ دور  الرغم من  وعلى 
جمموعة  اإىل  اأ�سري  كما  نف�سها.)93(  بالطريقة  الن�ساء  ز  حتفِّ اإرهابيني  ي�سبحوا  اأن  اإىل  الرجال  تدفع  التي  العوامل 
ف العنيف.)94( وميكن اأن تكون املراأة اأكرث  متنوعة من الدوافع الإ�سافية التي تدفع الن�ساء اإىل النخراط يف التطرُّ
عر�سة من الرجال للتخدير والغت�ساب والإكراه بدنيا والبتزاز عاطفيا واجتماعيا، ول �سيما يف املجتمعات الأبوية 
تقليديا حيث ل تتاح لهن �سبل ُتذكر للجوء اإىل الآليات البديلة للتمكني اأو ال�ستقلل. وعلى غرار بع�ض نظرائهن من 
ف العنيف، للثاأر لعار  الذكور، ميكن للن�ساء اأي�سًا اأن يخ�سعن لتاأثري اأفراد الأ�سرة اأو ُيجرَبن على امل�ساركة يف التطرُّ
�سخ�سي اأو اأُ�سري، اأو لتحويل مركزهن من �سحايا للعنف اجلن�سي اإىل رموز اأيديولوجية. وعلى الرغم من اأنَّ باإمكان 
الرجال القيام بال�سيء نف�سه، عادة ما يكون ذلك �سعبا اأو غري ماألوف بدرجة اأكرب بالن�سبة للن�ساء يف املجتمعات التي 

عن فيها على ال�سطلع باأدوار عامة اأو قتالية. ل ُي�سجَّ

الدولة  تنظيم  اإىل  للن�سمام  والعراق  �سوريا  اإىل  الذين غادروا  الأوروبي  الحتاد  داخل  الأفراد من  بني  ومن 
ر عددهم بنحو 000 5 �سخ�ض، هناك ما ل يقل عن 550 امراأة. والدوافع الكامنة  الإ�سلمية )داع�ض(، وُيقدَّ
وراء قيام الن�ساء يف الغرب مبغادرة بلدانهن للن�سمام اإىل تنظيم الدولة الإ�سلمية )داع�ض( يف �سوريا والعراق 

متنوعة ومعقدة. وهي كثريًا ما تنطوي على مزيج من الأ�سباب الدينية والأيديولوجية وال�سيا�سية وال�سخ�سية.

.Radicalisation Awareness Network (2015) The Role of Gender in Violent Extremism, p. 3

 Chowdhury Fink, N, Barakat, R and Shetret, L, (2013), “The Roles of Women in Terrorism, Conflict and Violent)93(

 ،Extremism: Lessons for the United National and International Actors”, Centre on Global Counterterrorism Cooperation
 Maj. Marne L. Sutten, “The Rising وللطلع على و�سف لهذه الدوافع وقائمة م�ستفي�سة بالدرا�سات عن اأدوار املراأة يف الإرهاب، انظر
 Importance of Women in Terrorism and the Need to Reform Counterterrorism Strategy”, United States Army Command and

.General Staff College, 2009

 Carter, B. (2013) “Women and violent extremism”, GSDRC Applied Knowledge Services; املثال:  �سبيل  )94(انظر على 

 Penal Reform International (2015) International Experts Roundtable on Preventing Radicalisation in Prisons: Developing a
 Coordinated and Effective Approach; Jacques and Taylor (2013) Myths and Realities of Female-Perpetrated Terrorism, Law
 and Human Behaviour, 37(1), 35-44; Sutten, M, (2009), The Rising Importance of Women in Terrorism and the Need to
 Reform Counterterrorism Strategy, United States Army, Monograph;  Cunningham, K, (2003), “Cross-Regional Trends in
 Female Terrorism”, Studies in Conflict & Terrorism, 26:171–195, 2003; Alison, M, (2003), “Cogs in the Wheel? Women in the
Liberation Tigers of Tamil Eelam”, Civil Wars, 6(4), 37-54; Jacques, K, Taylor, P., (2013), “Myths and Realities of Female-

.Perpetrated Terrorism”, Law and Human Behaviour, 37(1), 35-44
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فة العنيفة ملذات اآمنة للمراأة اأو توفر العتزاز بالنف�ض والإح�سا�ض  ويف ظروف اأخرى، قد توفر اجلماعات املتطرِّ
داخل  الرجال  نق�ض  عن  امل�ساركة  تنجم  وقد  املجتمعية.  اجلن�سانية  الأعراف  تتحدى  باأدوار  بال�سطلع  بالإجناز 
اأو عدم رغبتهم يف امل�ساركة. وقد ت�سعر الن�ساء اللتي يقعن �سحايا للعنف  اأو قتلهم  اأ�سر الأفراد  التنظيم، ب�سبب 
اإىل  بالن�سمام  قرارهن  على  يوؤثر  اأن  اأي�سًا  ل  املطوَّ للت�سرد  وميكن  عنيف.  غري  خيار  لديهن  لي�ض  باأنه  والتمييز 
اإىل  اإنها كثريًا ما تف�سي  ال�سيا�سية، بحيث  املراأة  التجارب هويات  ل جميع هذه  العنيفة. وت�سكِّ فة  اجلماعات املتطرِّ

فات عنيفات على درجة عالية من اللتزام.  تكوين متطرِّ

الذي  للدور  الكامل  ال�ستك�ساف  ي�سمنوا  اأن  ال�سجون  يف  املخاطر  تقييم  بعمليات  ي�سطلعون  الذين  املوظفني  وعلى 
ف العنيف، من املهم اأن يراعى  د تورط املراأة يف التطرُّ ف العنيف. ونظرا لتعقُّ ت�سطلع به ال�سجينات يف الن�ساط املتطرِّ
ت�سميم اأن�سطة فعالة لفك الرتباط تراعي الفوارق بني اجلن�سني.)95( ذلك اأنَّ امل�سائل اجلن�سانية ميكن اأن تكون ذات 
والرعاية  الإدماج  واإعادة  الرتباط  بفك  املعنية  للتدخلت  وينبغي  التدخلت.  منهجية  اإىل  بالن�سبة  رئي�سية  اأهمية 
اللحقة، كي تكون فعالة، اأن تراعي اجلوانب اجلن�سانية وتعالج هذه التجارب املتباينة، وكذلك العقبات والتحديات 

دة التي قد تواجهها املراأة.  املحدَّ

و�سع برامج فك الرتباط واإعادة التاأهيل واإعادة الإدماج بحيث تكون مراعية للعتبارات اجلن�سانية وملبية 
ف  التطرُّ يف  امل�ساركات  اأو  الإرهابي  د  الت�سدُّ طريق  على  ال�سائرات  والفتيات  بالن�ساء  اخلا�سة  للحتياجات 

العنيف.

.Global Counterterrorism Forum (2015) Good Practices on Women and Countering Violent Extremism, Good Practice 10

وقد اأ�سار مقرر الأمم املتحدة اخلا�ض املعني بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة 
الإرهاب اإىل اأنَّ "من املهم اإدراك اأنَّ للن�ساء دورًا يف ت�سميم تدابري مكافحة الإرهاب وتنفيذها، ف�سل عن العرتاف 
مب�ساهمتهن يف مكافحة الإرهاب".)96( ولذلك، من ال�سروري �سمان اأن تكون املراأة قادرة على اأن ت�سارك ومتثَّل يف 
مناق�سات و�سع ال�سيا�سات، واأن ُت�سم اخلربة املتعلقة بال�سوؤون اجلن�سانية يف بداية ت�سميم التدخلت التي ت�ستهدف 

فات العنيفات.  دة لتقييم املخاطر فيما يخ�ض ال�سجينات املتطرِّ ا اأيُّ اأداة حمدَّ فات العنيفات. ول توجد حاليًّ املتطرِّ

اأي�سًا اعتماد التقنيات املراعية للعتبارات اجلن�سانية لت�سحيح اختلل  اإليه يف الف�سل الثالث، ينبغي  اأ�سري  وكما 
التوازن بني اجلن�سني من خلل توظيف املراأة والإبقاء عليها وتعزيز دورها يف اإدارات ال�سجون. وينبغي تعيني املوظفات 
ميكن  كما  املنا�سبة.  اجلن�سانية  التدخلت  تنفيذ  وعلى  العنيفات  فات  املتطرِّ ال�سجينات  مع  العمل  على  وتدريبهن 
ال�ستعانة بالزعيمات الدينيات واملعلمات و�سيخات املجتمعات املحلية لتقدمي امل�سورة والتعليم والتدريب لل�سجينات 

فات العنيفات، وامل�ساعدة على تي�سري اإعادة اإدماجهن يف تيار املجتمع العام، ول �سيما بعد الإفراج عنهن.  املتطرِّ

ا فهم اأنهنَّ  وبالن�سبة للن�ساء اللتي اأُكرهن على ال�سفر للزواج، اأو اأُجربن على الزواج بعد اختطافهن، من املهم جدًّ
زيادة  اإىل  يوؤدي  قد  به  ي�سعرن  الذي  ال�سرر  فاإنَّ  واإلَّ  النف�سي،  العلج  ي  لتلقِّ وبحاجة  اجلن�سي  العنف  �سحايا   من 

مكافحة  اأن�سطة  جميع  يف  اجلن�ساين  املنظور  اإدماج  زيادة  اإىل   )2015(  2242 املتحدة  للأمم  التابع  الأمن  جمل�ض  قرار  )95(يدعو 

الأول/اأكتوبر 2015، ت�سرين   13 املعقودة يف  الأمن يف جل�سته 7533،  اعتمده جمل�ض  الذي  القرار 2242 )2015(  العنيف.  ف  والتطرُّ  الإرهاب 
S/RES/2242 (2015)، الفقرة 13.

العام،  الأمني  من  مذكرة  الإرهاب:  مكافحة  �سياق  يف  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  حقوق  حماية  املتحدة،  للأمم  العامة  )96(اجلمعية 

A/64/211، 17 اآذار/مار�ض 2010 )تقرير املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب(.



فات عنيفات ما مل تكن هناك  ف العنيف. وهنَّ غالبا من ال�سابات، وقد يكون من ال�سعب التعامل معهن كمتطرِّ التطرُّ
تدخلت تراعي الفوارق بني اجلن�سني.)97(

ول ترتبط الحتياجات اخلا�سة للمراأة بالتدخلت يف ال�سجون فح�سب. ذلك اأنه اإذا اأدينت املراأة بارتكاب جرمية 
من  تواجهها  اأن  ُيحتمل  التي  الو�سمة  ب�سبب  كبرية  �سعوبة  على  اإدماجها  اإعادة  تنطوي  اأن  ميكن  عنيفة،  فة  متطرِّ
اأ�سرتها وجمتمعها وخماطر النتقام. وقد تكون هناك �سرورة لتدخلت اإ�سافية م�سممة لتلبية البعد اجلن�ساين. وقد 
اأُ�سري م�سطرب )جتارب مع العنف املنـزيل، والعتداء  فات العنيفات علقات وتاريخ  يكون لدى ال�سجينات املتطرِّ
اجلن�سي، والعنف املت�سل بال�سرف(. وينبغي اإجراء تقييم للمخاطر من اأجل حتديد ما اإذا كانت عودة ال�سجينات 
اإىل ديارهن م�ساألة اآمنة—�سواء على امل�ستوى النف�سي اأو البدين. وعند العودة، هناك م�سائل ينبغي معاجلتها )مبا 
اإىل ذلك، كثريًا ما يكون العلج من ال�سدمات على يد معالج نف�سي  واإ�سافة  فيها تلك املت�سلة بال�سرف/العار(. 
�سروريا. وعلى الرغم من اأنَّ الن�ساء والفتيات رمبا مل يخ�سن قتال، فاإنهن كثريًا ما يعانني من ال�سدمات التي تخلفها 

جتاربهن.)98(

املعني  املكتب  عن  ال�سادر  وال�سجن  املراأة  عن  الكتيِّب  انظر  ال�سجينات،  معاملة  ب�ساأن  عامة  توجيهات  على    للطلع 
رات واجلرمية )الإ�سدار الثاين، 2014(.  باملخدِّ

 2178 الأمن  جمل�ض  قرار  يف  الأجانب"  الإرهابيني  "املقاتلني  مل�سطلح  تعريف  ورد  الأجانب:  الإرهابيون  املقاتلون 
باعتبارهم الرعايا الذين ي�سافرون اأو يحاولون "ال�سفر، اإىل دولة غري التي يقيمون فيها اأو يحملون جن�سيتها" وغريهم 
اأو يحملون  اإىل دولة غري التي يقيمون فيها  اأرا�سيها  "ال�سفر، انطلقا من  اأو يحاولون  من الأفراد الذين ي�سافرون 
اأعمال  اأو توفري تدريب على  امل�ساركة فيها،  اأو  لها  الإعداد  اأو  اأو تدبريها  اإرهابية  اأعمال  ارتكاب  جن�سيتها، بغر�ض 

ي ذلك التدريب، مبا يف ذلك يف �سياق النـزاعات امل�سلحة.")99( الإرهاب اأو تلقِّ

ووفقًا لبع�ض امل�سادر، هناك ما يقرب من 000 30 من املقاتلني الإرهابيني الأجانب املنت�سرين حاليًّا.)100( وقد ازداد 
العدد  اإىل  الأمر  يعود هذا  ول  الأخرية.  ال�سنوات  الأجانب يف  الإرهابيني  باملقاتلني  املتعلقة  اجلنائية  الق�سايا  عدد 
�سيما  ول   - الوطنية  القانونية  النظم  نطاق  تو�سيع  اإىل  اأي�سًا  بل  والعائدين فح�سب،  الأجانب  املقاتلني  املتزايد من 
ف العنيف ب�سورة  القوانني اجلنائية - التي جتري مواءمتها للت�سدي بفعالية اأكرب لظاهرة املقاتلني الأجانب، والتطرُّ
م الدول  عامة. فعلى �سبيل املثال، ي�سري قرار جمل�ض الأمن التابع للأمم املتحدة 2178 )2014( اإىل �سرورة اأن جترِّ
الأع�ساء يف ت�سريعاتها املحلية )حماولة( ال�سفر لتنفيذ اأعمال مت�سلة بالإرهاب، ومتويل مثل تلك الأعمال اأو تنظيمها 
ف العنيف الذين يدخلون  اأو ت�سهيلها باأيِّ �سكل اآخر. ولذا فاإنَّ من املرجح اأن يرتفع عدد ال�سجناء املت�سلني بالتطرُّ

نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك ال�سجون. 

ويتطلب املقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون الذين ُيحتجزون يف ال�سجون، �سواء قبل املحاكمة اأو بعد احلكم عليهم، 
اإجراء تقييمات فردية ميكن من خللها فهم دوافع �سفرهم ب�سورة اأف�سل. وينبغي تبادل اأطر تقييم املخاطر، من 

 Saltman, E. and Smith, M. (2015) “Till Martyrdom Do Us Part” Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for)97(

.Strategic Dialogue

.Radicalisation Awareness Network (2015) The Role of Gender in Violent Extremism, p. 5)98(

)99(جمل�ض الأمن التابع للأمم املتحدة، القرار 2178 )2014(: الذي اتخذه جمل�ض الأمن يف جل�سته 7272، املعقودة يف 24 اأيلول/�سبتمرب 

 de Guttry, A., Capone, F. and Paulussen, C. (eds.)(2016), Foreign :للطلع على تعريف بديل، انظر .S/RES/2178 (2014) ،2014
.Fighters under International Law and Beyond, T.M.C. Asser Press

 US Congress Homeland Security Committee, Final Report of the Task Force on Combating Terrorist and Foreign)100(

 Fighter Travel. Washington, D.C., September 2015, pp. 11 – 12; E. Schmitt and S. Sengupta, “Thousands Enter Syria to Join
 ISIS Despite Global Efforts”, New York Times, 26 September 2015; UN Meetings Coverage and Press Releases, Action Against
 Threat of Foreign Terrorist Fighters Must Be Ramped Up, Security Council Urges in High-Level Meeting, 29 May 2015;

.Schmid, A. (2015) Foreign (Terrorist) Fighter Estimates: Conceptual and Data Issues, ICCT Policy Brief, October 201
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حيث �سلتها باملقاتلني الإرهابيني الأجانب، بني الدول ال�سريكة، عند القت�ساء، للم�ساعدة على �سمان اعتماد نهج 
دة.)101( �سامل يج�سد املمار�سات اجليِّ

وقد ت�سمل العوامل املحركة التي قد توؤدي اإىل اتخاذ قرار بال�سفر اإىل منطقة نزاع ما يلي: ال�سعور بالغ�سب اإزاء ما 
ُيزعم اأنه يحدث يف البلد الذي يجري فيه النـزاع والتعاطف مع الأ�سخا�ض املت�سررين، والتقيد باأيديولوجية اجلماعة 
املتعلقة  املظامل  يف:  اأخرى  عوامل  تتمثل  وقد  والنتماء.  الهوية  عن  والبحث  اإليها،  الن�سمام  يف  الفرد  يرغب  التي 
كثريون  ي�سعى  قد  حني  ويف  الأقران.)102(  و�سغوط  الأجيال،  بني  والنـزاع  الوطنية،  وال�سيا�سة  اخلارجية،  بال�سيا�سة 
فة عنيفة، قد يعتقد اآخرون اأنهم يحمون املدنيني من القهر. وقد ل يتعدى  حتديدًا اإىل الن�سمام اإىل جماعة متطرِّ
الدافع لدى اآخرين حب املغامرة اأو الك�سب املايل، بينما رمبا يكون البع�ض قد �سافر لتقدمي امل�ساعدة الإن�سانية قبل 
ف العنيف. والبع�ض لديه ولءات، قد تكون ثقافية اأو اإثنية اأو اقت�سادية، اأو كل ذلك اأو بع�سه،  اأن ينخرط يف التطرُّ

تتجاوز احلدود ال�سيا�سية املعا�سرة بحيث اإنهم ل يعتربون اأنف�سهم من املقاتلني الأجانب. 

اأن�سب التدخلت للمقاتلني الإرهابيني الأجانب بالنظر اإىل  اإدارة ال�سجون يف حتديد  ويتمثل التحدي الذي تواجهه 
فة العنيفة.)103( وقد يزداد الو�سع  تنوع دوافعهم، ويف كثري من احلالت، قرارهم بفك الرتباط طوعا بالق�سية املتطرِّ
تعقيدا اإذا كان املقاتل الإرهابي الأجنبي العائد يعاين من ا�سطرابات اإجهادية لحقة للإ�سابة، اأو �سدمة نف�سية، اأو 
�سلوك غري قابل للتنبوؤ به، اأو عدم ال�ستقرار العاطفي، اأو م�سائل تتعلق بال�سحة العقلية نتيجة امل�ساركة يف الأن�سطة 

فة العنيفة.  املتطرِّ

الإدماج  اإعادة  برامج  اإنَّ  العائدين.  الأجانب  الإرهابيني  املقاتلني  اإدماج  لإعادة  �ساملة  برامج  ُع   َو�سْ
ال�ساملة - مبا يف ذلك يف ال�سجون - هي عن�سر حا�سم يف الرد على التهديد املحتمل الذي ي�سكله العائدون... 
على  الربامج  هذه  مثل  وتطوير  امل�ساركة  لتوجيه  العتبار  يف  اأخذها  يتعني  التي  الأ�سا�سية  املبادئ  ت�ستمل 
اأعمال  بارتكاب  العائدين  قيام  خماطر  من  للحد  الأن�سطة  من  الهدف  تو�سيح  �سرورة   )1( يلي:   ما 
اإرهابية،؛ )2( اأهمية و�سع ا�سرتاتيجيات هادفة وم�سممة مبا ينا�سب امل�ساركة على اأ�سا�ض العوامل التحفيزية 
واإ�سراك  القانون،  اإنفاذ  جمال  يف  التخ�س�سات  متعددة  فاعلة  جهات  اإ�سراك  اإىل  احلاجة   )3( دة؛  املحدَّ

املجتمعات املحلية واملنظمات الدينية.

املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، مبادرة "املقاتلني الإرهابيني الأجانب" )2014(. مذكرة لهاي-مراك�ض حول املمار�سات احل�سنة 
دة 19. ل�ستجابة اأكرث فعالية لظاهرة املقاتلني الإرهابيني: املمار�سة اجليِّ

"املقاتلني الإرهابيني الأجانب" )2014(: مذكرة لهاي-مراك�ض حول املمار�سات احل�سنة  )101(املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب، مبادرة 

ل�ستجابة اأكرث فعالية لظاهرة املقاتلني الإرهابيني: املمار�سة اجليدة 16.
 Frenett, R. and Silverman, T. (2016) “Foreign Fighters: Motivations for travelling to foreign conflicts”, in de Guttry,)102(

 A., Capone, F. and Paulussen, C. (eds.)(2016), Foreign Fighters under International Law and Beyond, T.M.C. Asser Press,
.chapter 5, pp. 64-75

 Entenmann, E. et al. (2015) Rehabilitation for Foreign Fighters? Relevance, Challenges and Opportunities for the)103(

 Criminal Justice Sector, ICCT Policy Brief, December 2015; European Commission - Radicalisation Awareness Network
 (2013) “Declaration of Good Practices for Engagement with Foreign Fighters for Prevention, Outreach, Rehabilitation and
 Reintegration”; Global Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community
 Resilience in the Greater Horn of Africa: An Action Agenda, Action 9; Jones, C. (2014). “When foreign fighters return:
managing terrorists behind bars”. The Conversation. https://theconversation.com/when-foreign-fighters-return-managing-

.terrorists-behind-bars-31054



فون العنيفون املنفردون املحليون  فون العنيفون املنفردون: ل تزال وترية الهجمات التي ي�سنها املتطرِّ ال�سجناء املتطرِّ
اآخذة يف الزيادة.)104( وعلى الرغم من اأنَّ تلك الهجمات ل تزال اأقل �سيوعا وتخلِّف عددًا اأقل من الإ�سابات مقارنة 
العنيفني  فني  املتطرِّ فاإنَّ هناك اجتاهات معيَّنة بني  تنظيمات وجماعات،  بها  تقوم  التي  العنيفة  فة  املتطرِّ بالأعمال 
د املف�سي اإىل العنف  املنفردين ميكن حتديدها:)105( تزايد ا�ستهداف اأفراد اإنفاذ القانون والع�سكريني، وزيادة الت�سدُّ
فة  اإىل جماعات متطرِّ اأيديولوجية فردية بدًل من النتماء  فة، واعتماد  عن طريق الإنرتنت وو�سائل الإعلم املتطرِّ
للأفراد  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإنرتنت  �سبكة  ع  تو�سُّ يتيح  اخل�سو�ض،  وجه  وعلى  دة.  حمدَّ منظمة  عنيفة 
د املف�سي اإىل العنف دون التفاعل املادي مع الآخرين وعلى التحري عن خمتلف منهجيات  القدرة على اعتناق الت�سدُّ
فني العنيفني املنفردين احتياجات خا�سة، وقد يتطلبون  الهجوم من غري اأن ُيكت�سف اأمرهم. وقد تكون لل�سجناء املتطرِّ

دة ينبغي حتديدها بعد اإجراء تقييم �سامل للمخاطر.  تدخلت حمدَّ

يف  امل�ستبه  الأفراد  يق�سي  قد  البلدان،  من  العديد  يف  املحاكمة:  قبل  ما  مرحلة  يف  العنيفون  فون  املتطرِّ ال�سجناء 
ارتكابهم جرائم مت�سلة بالإرهاب عدة �سنوات يف الحتجاز رهن املحاكمة، بينما يف بلدان اأخرى، قد يق�سي الأفراد 
وقتا طويل يف مرافق احتجاز ع�سكرية اأو خا�سة باملهاجرين. ويت�سم نزلء ما قبل املحاكمة بكونهم موؤقتني اأ�سا�سًا 
اأنَّ تخطيط الدعم املجدي يكون اأكرث �سعوبة يف غياب اأفق ثابت  واأقل ا�ستقرارا من ال�سجناء املحكوم عليهم. كما 
)على �سبيل املثال، �سعور ال�سجني باخلروج من ال�سجن وعجز �سلطات ال�سجن عن حتديد مدة احتجاز ال�سجني(. 
وعلوة على ذلك، نظرا للقيود القانونية اأو ال�سيا�ساتية، فاإنَّ نزلء ال�سجون يف فرتة ما قبل املحاكمة يف بلدان معيَّنة 
ل ي�ستطيعون دائمًا ال�ستفادة من نف�ض خدمات وبرامج ال�سجن اأ�سوة بال�سجناء املحكوم عليهم. واإ�سافة اإىل ذلك، 
فاإنَّ املحتجزين يكونون يف اأ�سعف حالتهم يف الفرتة التي تلي اإلقاء القب�ض عليهم مبا�سرة بحيث اإنَّ اإمكانية تاأثرهم 
فون العنيفون قد تكون اأكرب خلل هذه الفرتة ال�سابقة على املحاكمة. ومن املهم  دون املتطرِّ باجلهود التي يبذلها املجنِّ
فني العنيفني يف فرتة ما قبل املحاكمة. كما يجب  د هذه املخاطر والتحديات يف تقييم واإدارة ال�سجناء املتطرِّ اأن جُت�سَّ
فني عنيفني يف فرتة  توخي احلذر ب�سورة خا�سة من األَّ توؤدي اأيُّ تدخلت ب�ساأن التقييم والإدارة ت�سمل �سجناء متطرِّ

ما قبل املحاكمة اإىل الإ�سرار بق�سيتهم يف املحكمة. 

ف العنيف املنفرد باأنه: فاعل وحيد ي�ستخدم العنف املرتبط باأيديولوجية م�ساغة، �سواء عائدة اإليه اأو اإىل تنظيم  )104(ميكن تعريف املتطرِّ

اأكرب، ول يتلقى الأوامر اأو التوجيه اأو الدعم املادي من م�سادر خارجية.
 National Security Critical Issues Task Force (2015) Lone Wolf Terrorism, Georgetown University. See also: Hamm,)105(

 M. and Spaaij, R. (2015) Lone Wolf Terrorism in America:  Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention
 Strategies, Indiana State University: Marlatt, G. (2016) Lone Wolf Terrorism – A Brief Bibliography, Homeland Security

.Digital Library, Naval Postgraduate School, Center for Homeland Defense and Security
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"اأنا م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن ت�سرفاتي. لقد كانت ت�سرفاتي خال�سة با�سم الدين ... وميكنني اأن اأوؤكد لكم 
اأنه اإذا اأُفرج عني يف يوم من الأيام، �ساأفعل ال�سيء نف�سه متاما...".

 Al-Lami M. (2008) Studies of radicalization: State :حممد بويري، قاتل منتج الأفلم الهولندي ثيو فان غوخ، كما ُنقل عنه يف
.of the field report. London, England: University of London

القاعدة:  ال�سابق يف تنظيم  الع�سو  النقطة، هل كنت �ستحاول قتلي؟"  التقيت بي عند تلك  "لو كنت  املُحاِور: 
"بطبيعة احلال. كنت �ساأقتلك. ولكني اأراك الآن، وميكنني العي�ض ب�سلم". 

 CBS News, This Morning .التاأهيل يف اململكة العربية ال�سعودية مقابلة مع ع�سو �سابق يف تنظيم القاعدة يف مركز لإعادة 
.(November 18, 2014)

فني العنيفني بفك ارتباطهم  اإنَّ امل�ساألة التي تواجه مديري ال�سجون هي ما اإذا كان من املمكن اإقناع ال�سجناء املتطرِّ
بالعنف، واإذا كان ذلك ممكنًا، ما هي التدخلت التي ينبغي تنفيذها لتحقيق فك الرتباط املن�سود. 

ف العنيف من املجالت املهَملة، لي�ض يف �سيا�سات مكافحة الإرهاب فح�سب، بل اأي�سًا  ولقد ظل فك الرتباط بالتطرُّ
مة،  ف العنيف. غري اأنَّ هناك بع�ض الدرا�سات احلديثة التي بداأت توفر روؤى قيِّ يف البحوث التي اأجريت ب�ساأن التطرُّ
وذلك على الرغم من اأنَّ فك الرتباط ل يزال على الأرجح عملية معقدة بنف�ض درجة تعقيد التجنيد الأويل واعتناق 
د املف�سي اإىل العنف.)106( بيد اأنَّ ثمة عددًا من املحاولت لإعداد درا�سات حالة ب�ساأن فك الرتباط باجلماعات  الت�سدُّ
فة العنيفة، وو�سع �سيا�سات وتدخلت موجهة نحو تي�سري فك الرتباط الفردي بتلك اجلماعات. واأيُّ جهد  املتطرِّ
ر فك ارتباط كل فرد �سيكون م�ستندا بال�سرورة اإىل �سياق خا�ض اأو م�ستَمدا منه.  لفهم العوامل التي تدفع اأو تي�سِّ

 Altier, M., Thoroughgood, C., & Horgan, J. (2014). “Turning :106(للطلع على البحوث الأخرية ب�ساأن هذا املو�سوع، انظر(

 away from terrorism: Lessons from psychology, sociology”, and criminology. Journal Of Peace Research, 51(5), 647-661;
 Braddock, Kurt and Horgan, J. (2015). “Towards A Guide For Constructing And Disseminating Counternarratives To
 Reduce Support For Terrorism”. Studies in Conflict & Terrorism 39 (5), 381-404; Williams, M.J., Horgan, J., & Evans, W.P.
(2015). “The Critical Role of Friends in Networks for Countering Violent Extremism: Toward a Theory of Vicarious Help-
 Seeking”. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression (October). 45-65; Horgan, J., Altier, M. B., Shortland,
 N., & Taylor, M. (2016).  “Walking Away: The Disengagement and De-Radicalization of a Violent Right-Wing Extremist”.

.Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression (March), 1-15
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 70

ا اأن تكون  بيد اأنه على الرغم من اأنَّ ال�سياق ال�سيا�سي والأيديولوجي قد يكون �سديد الختلف، فاإنَّ من املمكن جدًّ
العمليات الجتماعية والنف�سية املعنية مت�سابهة، اأو قابلة للمقارنة على الأقل.

ف العنيف ل ت�سببه �سمة اأو ا�سطراب اأو خا�سية �سخ�سية مميزة. ومع ذلك، فاإنَّ  وت�سري البحوث احلالية اإىل اأنَّ التطرُّ
ف اآخذ يف التطور. وقد تكون معاجلة املر�ض  ل بها خمتلف الأمرا�ض العقلية العنف املتطرِّ فهم الكيفية التي قد ت�سهِّ
العقلي اأو دعم الأ�سخا�ض ذوي ال�سطرابات العاطفية اأو النف�سية ا�سرتاتيجية ملئمة بالن�سبة للبع�ض.)107( وينبغي 
األَّ ي�سطلع مبثل ذلك التقييم والعلج �سوى اأخ�سائيي الرعاية ال�سحية املوؤهلني، واأن ُيربط بالتدخلت النف�سية-

الجتماعية. 

العنف  ا�ستخدام  يربر  ف  متطرِّ منحى  �سوب  واملواقف  املعتقدات  بتغري  ترتبط  عملية  العنف  اإىل  املف�سي  د  والت�سدُّ
لتحقيق اأهدافه. ويف بع�ض احلالت، قد ت�ستغرق العملية �سنوات عديدة؛ وفيما يخ�ض اأ�سخا�سًا اآخرين، قد ت�ستغرق 
تدفع  التي  واملعتقدات  والأفكار  والعواطف  وامل�ساعر  والذكريات  اخلربات  من  جمموعة  وهناك  فقط.  اأ�سهر  ب�سعة 
د املف�سي اإىل العنف باعتباره عملية تغيري وحتول  ف العنيف. ولذا من الأف�سل النظر اإىل الت�سدُّ ههم نحو التطرُّ توجُّ
د املف�سي اإىل العنف هو، بالن�سبة ملعظم النا�ض،  �سخ�سي و�سيا�سي من حالة اإىل اأخرى. ويرى العلماء اأنَّ اعتناق الت�سدُّ
فًا عنيفًا  عملية تدريجية تتطلب اجتياز مراحل متميزة، وهو ل يحدث ب�سرعة اأو ب�سهولة. ول ي�سبح اأيُّ �سخ�ض متطرِّ
بني ع�سية و�سحاها، واإن اأمكن لتاأثري واقعة قد تكون مبثابة "حدث حافز"، مثل التعر�ض لعمل من اأعمال التمييز اأو 

ل العملية.  ر على اأحد الأديان اأو "اأزمة معنوية" جراء وفاة اأحد املحبوبني، اأن يعجِّ هجوم مت�سوَّ

دة  وي�ستند نهج تدخلت فك الرتباط اإىل مفهوم مفاده اأنه اإذا كان ميكن لفرد اأن يعتمد املعتقدات واملواقف املت�سدِّ
ف العنيف، فاإنَّ باإمكانه اأي�سًا اأن يتخلى عن ا�ستخدام العنف من خلل تغيري املعتقدات واملواقف  التي توؤدي اإىل التطرُّ

التي ت�سوغ ا�ستخدامه. 

اأنَّ خ�سائ�ض عملية فك الرتباط تلك كما  قد ل يكون امل�سار نحو فك الرتباط بال�سرورة نف�سه للجميع، كما 
يعي�سها الفرد لي�ست نف�سها لدى كل �سخ�ض ... وب�سبب واقع الروايات الفردية، فاإنَّ امل�سائل والتجارب املادية 
والنف�سية والطوعية والق�سرية ميكن اأن تت�سافر حتى �سمن حالة فردية واحدة لتو�سيف التعقيد احلقيقي لتجارب 
�سخ�ض واحد على �سعيد فك الرتباط. وميكن اأن يكون لفك الرتباط اأ�سباب عديدة ومت�ساربة ومتناف�سة وبالغة 
التعقيد، حتى �سمن احلالة الواحدة. ويف الواقع فاإنَّ فك ارتباط العديد من الأفراد ال�سالعني يف الإرهاب معقد 

بنف�ض درجة تعقيد العملية التي ت�سف الكيفية التي اأ�سبحوا بها متورطني يف الإرهاب يف املقام الأول.

 Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London: Routledge,
.p. 27

نقل  بب�ساطة  ميكن  ل  اأنه  ذلك  اجلميع.  على  ينطبق  الرتباط  لفك  وحيد  منوذج  يوجد  ل  اأنه  البحوث  من  ويت�سح 
تدخلت فك الرتباط من بلد اإىل اآخر، حتى داخل املنطقة نف�سها.)108( ويجب على اجلهود، كي تكون فعالة، اأن تكون 
فة العنيفة، وفرادى ال�سجناء امل�ساركني، والبيئة  مة بدقة وفقًا للبلد والثقافة املعنيني، وطبيعة اجلماعة املتطرِّ م�سمَّ

ف العنيف ال�سابق يف نهاية املطاف. التي �سُيطلق فيها �سراح املحتجز املتطرِّ

Post, J. (2007) The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda. New York: Palgrave-)107(

 Post, J. (2009) Foreword in Horgan, J. Walking Away from Terrorism: Accounts of disengagement from اأي�سًا  وانظر   .MacMillan
.radical and extremist movements. London: Routledge, p xii

 Porges, M. (2011) “Reform School for Radicals: Deradicalization programs are justified by their indirect effects”.)108(

.The American Interest. Volume 6, number 6



دة. وينبغي للتدخلت اأن تركز على العملية الجتماعية والنف�سية  اأنَّه يتعذر ا�ستبانة املمار�سات اجليِّ ول يعني ذلك 
ف العنيف و�سلوعه فيه بحيث ل يعود عر�سة ملخاطر ال�سلوع يف الن�ساط  التي ُيقلَّ�ض مبوجبها التزام الفرد بالتطرُّ
العنيف وامل�ساركة فيه. وحتقق التدخلت هذا الهدف من خلل معاجلة الأ�سباب التي تدفع النا�ض للم�ساركة وارتكاب 
نهم من ارتكاب اجلرمية. وينبغي اأن توفر اأي�سًا الفر�ض  اجلرمية، وكذلك املواقف واملعتقدات والت�سورات التي متكِّ

لتعلم املهارات واآليات التكيف اجلديدة.

5-2- حتديد اأهداف التدخلت ونتائجها
النجاح  موؤ�سرات  وبيان  والغايات  للأهداف  وا�سح  تعريف  و�سع  اأول  يتم  اأن  املهم  من  التدخلت،  �سياغة   عند 

والف�سل.)109(

ف  اإذا كان هدف التدخل هو تغيري اآراء ال�سجني املتطرِّ ولعل الأمر الأكرث اأهمية هو القيام منذ البداية بتحديد ما 
ح اأن تكون التدخلت  د( اأم تغيري �سلوكه )فك الرتباط بالعنف(. ومن املرجَّ العنيف وقيمه ومواقفه )اجتثاث الت�سدُّ
التي تهدف اإىل حتقيق فك الرتباط بالعنف اأكرث جناحا يف حتقيق اأهدافها. فهي ل حتاول تغيري معتقدات ال�سجني 
فة بل ت�سعى بدًل من ذلك اإىل اإقناع ال�سجني بالتخلي عن ا�ستخدام العنف لتحقيق اأهدافه.  دة اأو املتطرِّ واآرائه املت�سدِّ
الأيديولوجي"،  التحويل  "نظام  اأنَّ  التابعة للأمم املتحدة  الإن�سان  اللجنة املعنية بحقوق  وعلوة على ذلك، اعتربت 
َق بطريقة متييزية بهدف تغيري الراأي ال�سيا�سي لل�سجني بتقدمي حوافز للمعاملة التف�سيلية داخل ال�سجن  الذي ُطبِّ
وحت�سني اإمكانيات الإفراج امل�سروط، انتهك حرية التعبري واإظهار املعتقد على الأ�سا�ض التمييزي للراأي ال�سيا�سي.)110( 

د. ولذا فاإنَّ هذا الكتيِّب يركز على فك الرتباط ولي�ض اجتثاث الت�سدُّ

على  التدخلت  تركز  اأن  ينبغي  كان  اإذا  ما  هي  فيها  النظر  الأع�ساء  الدول  على  �سيتعني  التي  الثانية  امل�ساألة  اأما 
املراكز  يف  هم  من  يخ�ض  وفيما  القيادية.  املراكز  يف  هم  من  اأو  واملتو�سط  الأدنى  امل�ستويني  من  فني  املتطرِّ
درب  على  بهم  اللحاق  على  موؤيديهم  بتحفيز  قيامهم  اأو  اجلماعي  الرتباط  فك  هو  الهدف  يكون  قد  القيادية، 
حتقيقه  يكون  قد  ولكن  الطويل،  الأجل  يف  اأكرب  اأثر  القيادية  املجموعة  على  للرتكيز  يكون  وقد  الرتباط.   فك 

اأ�سعب بكثري. 

5-3- فهم اأ�سباب وعملية فك الرتباط
ارتباطًا  اأكرث  باأنهم  ي�سعرون  باأنهم  ويفيدون  كبري  بنجاح  اإدماجهم  اأعيد  الذين  ال�سابقني  العنيفني  فني  املتطرِّ اإنَّ 
بالجتاه ال�سائد يف املجتمع هم من قاموا بتغيريات مهمة يف �ستة جمالت، هي: "العلقات الجتماعية"، و"التكيف"، 
التطور �سمن هذه  يحدث  كثري من احلالت،  الأمل".)111( ويف  و"خيبة  العمل"،  و"توجه  و"الأيديولوجية"،  و"الهوية"، 

املجالت على مدى �سنوات. 

)109(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 1.

Yong-Joo Kang v. Republic of Korea, Views of the Human Rights Committee of 15 July 2003, UN Doc. CCPR/)110(

.C/78/D/878/1999, para. 7.2

 Barrellea, K. (2015) “Pro-integration: disengagement from and life after extremism”, يف:  جمالت  خم�سة  )111(ُحددت 

د املجال ال�ساد�ض كمو�سوع  Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, Volume 7, Issue 2, 2015, pages 129-142. وُيحدَّ
م�سرتك يف بحوث اأخرى )انظر اأدناه(.
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العلقات الجتماعية: طائفة من العلقات الداعمة واملجدية. والعلقات هي اإحدى الو�سائط الرئي�سية لفك الرتباط 
العنيف يف  ف  للمتطرِّ اللحقة  امل�ساركة  الأمثل  النحو  يتيح على  تبدو، علوة على ذلك، ما  العنيف وهي  ف  بالتطرُّ
جمالت اأخرى يف املجتمع. وت�سري البحوث اإىل اأنَّ الروابط بالأ�سرة اأو الأ�سدقاء ميكن اأن ت�سرف النا�ض عن ال�سلوع 
ف العنيف.)112( وقد �ُسلِّط ال�سوء على اأهمية الروابط الجتماعية يف اإبعاد النا�ض عن اجلماعات العنيفة  يف التطرُّ
يف عدد من الوليات الق�سائية.)113( كما ميكن لهذه الروابط اأن تكون مبثابة مرتكز لأولئك الذين فكوا ارتباطهم. 
ولهذا ال�سبب، فاإنَّ احلفاظ على الروابط الأ�سرية واملجتمعية، اأو اإعادة اإن�سائها، �سيكون �سروريا مل�ساعدة الأ�سخا�ض 

ف العنيف. الراغبني يف التخلي عن التطرُّ

فني العنيفني، انظر  اإعادة الإدماج الجتماعي لل�سجناء املتطرِّ    للطلع على مزيد من التفا�سيل عن الأُ�سر يف �سياق 
الف�سل الثامن )5(

ا اأن يكون  التكيف: القدرة على معاجلة م�سائل ال�سحة ال�سخ�سية، النف�سية منها والبدنية على ال�سواء. من الوارد جدًّ
فة عنيفة بحاجة اإىل الدعم املهني فيما يتعلق بامل�سائل البدنية اأو العاطفية. ومن  ال�سخ�ض الذي يرتك جماعة متطرِّ
ال�سائع اأن يبتئ�ض ال�سخ�ض ب�سبب فقدان الغر�ض وال�سداقات والنتماء والهوية. وي�ساب بع�ض النا�ض بجنون الرتياب 
معتقدين اأنَّ اجلماعة �ستتطلع اإىل معاقبتهم؛ وي�سعر اآخرون، اأحيانًا لأ�سباب وجيهة، اأنَّ املجتمع الذي يعتزمون العودة 
اإليه بعد الإفراج عنهم �سوف يرف�سهم. وا�ستنادًا اإىل تاريخ الفرد، قد تكون هناك م�سكلت تتعلق مب�سائل الكتئاب 
الذاتية �سرورية لأيِّ �سخ�ض يواجه  التكيف والرعاية  وُتعترب مهارات  والثقة والعلقات.  النف�سية  والقلق وال�سدمة 

حتديات �سخ�سية. ولذلك، ينبغي اإدراج اخلدمات النف�سية وال�سحية يف اأيِّ ن�ساط لفك الرتباط يف ال�سجن. 

فة عنيفة ويعيد  الهوية: فك الرتباط عبارة عن عملية حتول يف الهوية ينف�سل خللها ال�سخ�ض عن جماعة متطرِّ
الرتباط بجهة اأخرى، معيدا، لدى قيامه بذلك، اإر�ساء �سعوره بالذات. ويدعم ا�ستقراُر ومتا�سك الهوية ال�سخ�سية 
ف العنيف ال�سابق قدرَته على التوا�سل مع الآخرين خارج اجلماعة. وُيَعدُّ ظهور الهوية ال�سخ�سية  والجتماعية للمتطرِّ
فني العنيفني  ا بالن�سبة للعديد من املتطرِّ يًا خا�سًّ و/اأو تطورها عن�سرًا بالغ الأهمية يف الرفاه ب�سكل عام، وي�سكل حتدِّ
فة العنيفة لفرتة طويلة من الزمن. ويحتاج معظمهم اإىل تطوير جوانب  ال�سابقني، ل �سيما اإذا بقوا يف اجلماعة املتطرِّ

جديدة متعددة للهوية لتحديد اجلهة التي ينتمون اإليها. 

ل اأو قبول اأنَّ الآخرين  الأيديولوجية: تغريُّ الأيديولوجية بحيث ل يعود الفرد يوؤمن باأنَّ للأ�ساليب العنيفة ما يربرها؛ وحتمُّ
يوؤمنون مبعتقدات خمتلفة وينتمون اإىل جماعات هوية خمتلفة؛ وجمموعة متما�سكة من الأفكار واملعتقدات التي تتيح 
ي الإر�ساد ب�ساأن املعارف الأ�سا�سية/التاأ�سي�سية يف  تلقِّ اأنَّ  اإىل  ال�سابقون  العنيفون  فون  ال�سلمي. ي�سري املتطرِّ التعاي�ض 
تقاليدهم الدينية اأو الأيديولوجية من م�سدر حمرتم كان حا�سم الأهمية يف تغيري اآرائهم. وُتَعدُّ القدرة على حتدي 

الأفكار واملعتقدات التي تدعم العنف بطريقة تت�سم بالحرتام اأمرًا عظيم القيمة لدعم عملية فك الرتباط. 

املجتمعية  احلياة  يف  اأو  اخلا�سة  حياته  يف  ي�سارك  اأن  للفرد  ميكن  بحيث  العنيف  غري  العمل  توجيه  العمل:  توجيه 
يغادرون هذه اجلماعات  الذين  الأفراد  بع�ض  ويحتاج  فيه.  الذي يرغب  الكامل  اإىل احلد  الإفراج عنه  بعد  الأو�سع 

 Noricks, D. (2009) “Disengagement and Deradicalization: Processes and Programs”. In Social :112(انظر على �سبيل املثال(

 Science for Counterterrorism: Putting the Pieces Together, Davis, P. K. and Cragin, K. (eds), pp. 299-321. Santa Monica, SA:
 RAND Corporation: Horgan, J. (2009a) “Individual Disengagement: A psychological analysis”. In Leaving Terrorism Behind:
 Individual and Collective Disengagement, Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 17-29. London: Routledge; Jacobson, M. (2008)
 “Why Terrorists Quit: Gaining From Al Qa’ida’s Losses” CTC Sentinel, 1(8), pp. 1-4; Fink, N. C. and Hearne, E. (2008)
 Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism. New York International Peace Institute; Demant,
 F., Slootman, M., Buijs, F. and Tillie, J. (2008) Decline and Disengagement – An Analysis of Processes of Deradicalisation

.Amsterdam: IMES Amsterdam

 Beg, S. and Bokhari, L. يف  الباك�ستانيني  امل�سلحني  لفائدة  د  الت�سدُّ اجتثاث  تدخلت  برامج  ا�ستعرا�ض  املثال  �سبيل  على  )113(انظر 

 (2009) “Pakistan: In search of a disengagement strategy”. In Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement,
.Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 224-242. London: Rutledge



ال�سبل  اإيجاد  اإ�سافي يف  اإىل دعم  العنيفة، بح�سب تن�سئتهم الجتماعية قبل الدخول يف هذه اجلماعات،  فة  املتطرِّ
اأو  الأ�سرية  الأن�سطة  الن�سطة يف  امل�ساركة  اأو عي�ض حياتهم. وجت�سد  للدفاع عن ق�سيتهم  بالقانون  البناءة وامللتزمة 
وميكن  العنيف.  غري  العمل  لتوجهات  خمتلفة  مظاهر  املجتمع  مع  املتوافقة  الأن�سطة  اأو  العمل  اأن�سطة  اأو  املجتمعية 
فني العنيفني مبهارات العمل مل�ساعدتهم يف احل�سول على وظيفة اأن يقدم م�ساهمة كبرية يف   لتزويد ال�سجناء املتطرِّ

هذا املجال. 

ف العنيف.)114( ميكن  خيبة الأمل: العامل الأ�سيع ذكرا يف الكتابات باعتباره يرتبط بفك الرتباط بجميع اأنواع التطرُّ
اأن ي�ساب النا�ض بالإحباط اإزاء الطريقة التي تعمل بها اجلماعة اأو اأيديولوجيتها اأو �سلوك زعيمها اأو قواعدها. ويفيد 
الواقع". ويفيد  اأر�ض  "على  "الق�سية" وجتربتهم  اأجل  التعبئة من  دون اجلدد بوجود تناق�ض بني روؤيتهم ب�ساأن  املجنَّ
فة العنيفة باأنَّ ذلك كان اأحد العوامل يف قرارهم ب�ساأن فك الرتباط بالعنف. ويزداد  بع�ض اأع�ساء اجلماعات املتطرِّ
الإحباط لدى البع�ض الآخر اإزاء فعالية ال�ستخدام التكتيكي للعنف لتحقيق اأهدافهم، وهو ما ميكن اأن يكون مبثابة 

فة العنيفة. عامل م�ساعد قوي لإعادة تقييم ا�ستخدام العنف وم�ساركتهم يف اجلماعة املتطرِّ

العمليات  معقدة من  يتحقق من خلل جمموعة  اأن  العنيف ميكن  ف  بالتطرُّ الرتباط  فاإنَّ فك  �سبق،  ما  �سوء  ويف 
املتفاعلة التي تدعم التغيري يف جميع املجالت ال�ستة. 

ف العنيف ارتباطه بالعنف خارج نطاق �سيطرة اإدارة  وتقع بع�ض العوامل التي ميكن اأن توؤثر على فك ال�سجني املتطرِّ
ال�سجن، مثل ال�سيخوخة )من غري املرجح اأن يوا�سل الأ�سخا�ض م�ساركتهم بن�ساط يف التطرُّف العنيف مع تقدم �سنهم(، 
واملرور بحدث ي�سكل نقطة حتول )مثل وفاة �سديق حميم اأو اأحد اأفراد الأ�سرة(. كما يرتبط تغري الأولويات ال�سخ�سية، 
فة العنيفة،  مثل الرغبة يف بدء حياة اأهداأ، وتكوين اأ�سرة اأو اللتحاق بوظيفة، وق�ساء الوقت بعيدا عن اجلماعة املتطرِّ
فني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف.)115( وعلوة على ذلك، فاإنَّ فك الرتباط ل يحدث يف فراغ، كما اأنَّ  بقيام املتطرِّ
الإجراءات التي �ستتخذها الدولة جتاه الأ�سرة واملجتمع �ستوؤثر تاأثريا مبا�سرا على ما هو ممكن يف بيئة ال�سجن. وهناك 

عوامل اأخرى، مثل املظامل الجتماعية، تقع اأي�سًا خارج نطاق ما ميكن اأن تعاجله التدخلت يف ال�سجون. 

فة العنيفة اأو يدعمها،  وبعد ا�ستكمال تقييم املخاطر ال�سامل ب�ساأن الأ�سباب التي جعلت ال�سجني يرتكب الأن�سطة املتطرِّ
من املمكن حتديد "الحتياجات" املرتبطة بتلك املخاطر. وميكن اأن ُيفهم من "الحتياجات" يف هذا ال�سياق امل�سائل 
التي يجب اأن تعاجلها "التدخلت" التي توؤدي اإىل فك الرتباط بالعنف. وُيعرف هذا النهج با�سم "اإطار ال�ستجابة 
فني  املتطرِّ ال�سجناء  مل�ساعدة  منا�سبة  تدخلت  و�سع  على  الأع�ساء  الدول  ع  وُت�سجَّ والحتياجات".)116(  للمخاطر 

العنيفني على فك الرتباط بالعنف.)117( 

 Horgan, J.: “Individual Disengagement: A psychological analysis” and Barrett, R. and Bokhari, L.:)114(

 “Deradicalization and rehabilitation programmes targeting religious terrorists and extremists in the Muslim world”,
 both in: Bjørgo, T. and Horgan, J. (2009): Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, pp. 17-29.
 London: Routledge; Jacobson, M. (2008): “Why Terrorists Quit: Gaining From Al Qa’ida’s Losses” CTC Sentinel, 1(8),
 pp. 1-4; Fink, N. C. and Hearne, E. (2008): Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism.

.New York International Peace Institute

 Abuza, Z.: “The Rehabilitation of Jamaah Islamiya detainees in South East Asia” and Horgan, J.: “Individual)115(

 Disengagement: A psychological analysis”, both in: Bjørgo, T. and Horgan, J. (2009): Leaving Terrorism Behind: Individual
 and Collective Disengagement, pp. 193-211. London: Routledge; Demant, F., Slootman, M., Buijs, F. and Tillie, J. (2008)

.Decline and Disengagement An Analysis of Processes of Deradicalisation Amsterdam: IMES Amsterdam

 Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering )116(انظر 

 psychology. Criminal Justice and Behavior, 17, 19-52; Andrews, D. A., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct
 (4th ed.). Newark, NJ: LexisNexis; UNODC Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration

.of offenders (2012), p. 37

)117(انظر على �سبيل املثال، قرار جمل�ض الأمن التابع للأمم املتحدة 2178 )2014(، الفقرة 4، ب�ساأن "و�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ملقا�ساة 

املقاتلني الإرهابيني الأجانب واإعادة تاأهيلهم واإعادة اإدماجهم". 
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والأهم ... هو تدريب مديري ال�سجون على النظر اإىل ال�سجناء الإرهابيني كاأفراد وتكييف برامج ال�سجون مع 
الأ�سخا�ض  العنف بني جمموعة متباينة من  اإىل رف�ض  يوؤدي  اأن  ... ول يوجد تدخل وحيد ميكن  احتياجاتهم 

دة وخمتلفة.  دة لأ�سباب متعدِّ الذين ان�سموا اإىل احلركات املت�سدِّ

 International Crisis Group (2007) “Deradicalisation and Indonesian Prisons” Asia Report N°142. International Crisis
.Group, p. 16

م�ساعدة  الإجرام(  عن  التوقف  لنظرية  )وفقًا  املهم  من  دة،  املحدَّ الحتياجات  تلك  اإىل  ال�ستجابة  اإىل  واإ�سافة 
ال�سجناء على "النظر اإىل حياتهم من منظور جديد")118( من خلل حماولة بناء الن�سج ال�سخ�سي، واإعادة التفاو�ض 

على العلقات، وبناء اأو اإعادة بناء الروايات ال�سخ�سية.

تاأثري التدخلت واأنواعها  -4-5
فني  املتطرِّ ال�سجناء  مل�ساعدة  امل�سممة  واملنظمة  املخططة  "العمليات  باأنها  ال�سياق  هذا  يف  التدخلت  ف  ُتعرَّ
حقيقي  خطر  يف  ُيعتربون  من  يخ�ض  فيما  اأو،  العنيفة  فة  املتطرِّ الأفعال  يف  امل�ساركة  عن  التخلي  على  العنيفني 
د املف�سي اإىل العنف، على جتنب ارتكاب مثل تلك اجلرائم يف امل�ستقبل". وينبغي الإ�سارة من  من اعتناق الت�سدُّ
فني العنيفني �سوف تتداخل، يف كثري من النواحي، مع ما ينبغي تقدميه  البداية اإىل اأنَّ التدخلت لفائدة املتطرِّ
لإعادة تاأهيل ال�سجناء الآخرين )مثل التعليم والتدريب املهني والعلجني النف�سي وال�سلوكي والرعاية اللحقة(، 
فني العنيفني ت�سبه تلك املوجودة لدى ال�سجناء الآخرين.  رة لل�سجناء املتطرِّ ول �سيما عندما تكون الحتياجات املقدَّ
اأن  وينبغي  الأيديولوجية.  اأو  الدينية  بالدوافع  املتعلقة  التدخلت  على  تركيزها  يف  الأول  املقام  يف  تختلف  وهي 

ت�ستهدف التدخلت دائمًا معاجلة الحتياجات اخلا�سة لكل فرد.)119( 

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

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 92.

وميكن اأن تتخذ التدخلت اأ�سكاًل خمتلفة تتباين بني ما هو عام، من خلل تهيئة بيئة موؤ�س�سية داعمة وحتويلية، وما 
التي  الأيديولوجية املتجذرة  املعتقدات  امل�ستوى ملعاجلة  للغاية، من خلل تقدمي تدخلت منظمة ورفيعة  د  هو حمدَّ
ف العنيف. وعادة ما تتاألف التدخلت ذات ال�سلة بفك الرتباط من جمموعة متنوعة من  تدفع نحو اأعمال التطرُّ

 Porporino, F. (2010) “Bringing sense and sensitivity to corrections: from programmes to “fix” offenders to)118(

 services to support desistance”, in: J. Brayford, F. Cowe and J. Deering (eds.), What Else Works? Creative Work with Offenders,
.Cullomption: Willan

 Stys, Y., Gobeil, R., Harris, A. J.  R., & Michel, S. (2014).  Violent extremists in federal institutions: Estimating :119(انظر(

 radicalization and susceptibility to radicalization in the federal offender population (Research Report R-313). Ottawa, ON:
 Correctional Service of Canada; and Stys, Y. & Michel, S. (2014).  Examining the Needs and Motivations of Canada’s Federally

.Incarcerated Radicalized Offenders (Research Report R-344). Ottawa, ON: Correctional Service of Canada



الأن�سطة ت�سمل ما يلي: تقدمي امل�سورة والدعم النف�سيني، والربامج املعرفية-ال�سلوكية، وتدخلت العمل الجتماعي، 
واملناق�سات واحلوارات الدينية، والتعليم، والتدريب املهني، والعلج الإبداعي، والعلج البدين )مثل الريا�سة واليوغا 

وممار�سة التمارين(، والن�ساط الأ�سري، والأن�سطة الجتماعية والثقافية والرتفيهية. 

د، �شجن ك�م�نتينغ م�ليزي�: برن�مج اجتث�ث الت�شدُّ

اأن  ميكن  د  الت�سدُّ لجتثاث  برناجما  الإ�سلمية،  التنمية  اإدارة  مع  بالتعاون  املاليزية،  امللكية  ال�سرطة  و�سعت 
ُي�ستخدم مع املعتقلني مبوجب قانون الأمن الداخلي املحتجزين يف �سجن كامونتينغ. وكان من املعتقد اأنَّ معظم 
ف. وكان هوؤلء ال�سجناء ُيحتجزون يف  هوؤلء املحتجزين يرتبطون بجماعات عنيفة ذات توجه اإ�سلمي متطرِّ

اأجنحة منف�سلة عن �سائر ال�سجناء "العاديني" ولكن كان ُي�سمح لهم بالختلط فيما بينهم.

د جمموعة متنوعة من العنا�سر املختلفة، ترتاوح بني امل�سورة الدينية والتدريب  وي�سمل برنامج اجتثاث الت�سدُّ
التنمية  اإدارة  من  دينيني  خرباء  جانب  اإىل  نف�سيون  اأخ�سائيون  به  ويعمل  لل�سجناء.  النف�سي  والدعم  املهني 
معاجلة   )1( يلي:  فيما  الربنامج  اأهداف  وتتمثل  ال�سجني.  اأ�سرة  من  واأفراد  �سرطة  و�سباط  الإ�سلمية 
فة التي حفزت اإجرام ال�سجني يف ال�سابق وتبيني الكيفية التي يتناق�ض بها هذا مع تعاليم  الأيديولوجية املتطرِّ
ال�سجني  اإىل  النف�سي  الدعم  تقدمي  و)3(  ال�سجني؛  يف  املنا�سبة  املدنية  القيم  غر�ض  و)2(  الأخرى؛  الإ�سلم 

لتح�سني احرتامه لذاته؛ و)4( تقدمي التدريب املهني لتهيئة ال�سجني للحياة بعد اإطلق �سراحه.

ويقدم موظفو ال�سجون الق�سم الأكرب من التدريب، ولكن ي�سطلع موظفون خارجيون اأي�سًا بدور مهم. ويقدم 
يوم  الدينية كل  الدرو�ض  م  ُتقدَّ ال�سجناء، حيث  اإىل  الديني  التعليم  الإ�سلمية  التنمية  اإدارة  الدين من  علماء 
يحظون  الذين  اجلامعات،  اأ�ساتذة  من  ال�سيوف  باأحاديث  ذلك  وُي�ستكمل  دقيقة.   90 املتو�سط  يف  وت�ستغرق 
يف  الدرا�سية  الف�سول  معظم  وتقام  احلكومة.  عن  م�ستقلني  ُيعتربون  لأنهم  خا�ض،  ب�سكل  ال�سجناء  باحرتام 
�سكل جمموعات. ويقدم الأخ�سائيون النف�سيون امل�سورة لدعم ال�سجناء، �سواء على امل�ستوى اجلماعي اأو على 
دون الذين ُيرى اأنهم يعرقلون العملية بالن�سبة اإىل ال�سجناء  اأ�سا�ض فردي ح�سب احلاجة. وُيبَعد ال�سجناء املت�سدِّ

الآخرين، وُيحتَفظ بهم يف موقع خمتلف.

اأماكن  الناجحة يف  التدخل  التي ترتبط بربامج  املتنوعة  العنا�سر  الربنامج عمومًا على جمموعة من  ويعتمد 
اأخرى. وت�سمل هذه العوامل: معاجلة املربرات الأيديولوجية العنيفة، وحت�سني احرتام الذات وال�سحة النف�سية 
دين عن اأولئك الراغبني  د، واإبعاد ال�سجناء املت�سدِّ لدى ال�سجني، واإ�سراك اأ�سرة ال�سجني يف عملية اجتثاث الت�سدُّ

يف امل�ساركة يف الربنامج، وتوفري الدعم العملي من اأجل احلياة بعد ال�سجن.

اإي�ست  جامعة  اجلرمية،  علم  اأ�ستاذ  �سيلكه،  اآندرو  اأعده  العنيفني  فني  املتطرِّ بال�سجناء  املت�سلة  الإدارية  للممار�سات  جتميع 
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ لندن، من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015(.

للبلدان  املحلية  القانونية  والتقاليد  والثقافات  الظروف  مع  التدخلت  تكييف  ال�سروري  من  فاإنَّ  اآنفا،  نوق�ض  وكما 
ف العنيف.)120( وت�سري  املعنية، وكذلك مع الأ�سباب اجلذرية التي تخ�ض �سياقات بعينها لنخراط ال�سجناء يف التطرُّ
دة الأهداف يف حتقيق  الأبحاث اأي�سًا اإىل اأنَّ الظروف ال�سياقية الأعم ميكن اأن تكون لها نف�ض اأهمية التدخلت املحدَّ
وال�سعور  ال�سحية،  والعلقات  ال�سجن،  يف  الداعمة  البيئة  ال�سياقية:  الظروف  هذه  وت�سمل  بالعنف.  الرتباط  فك 

بالأمان، وتوافر الفر�ض للبتعاد عن اجلماعات اأو الق�سايا.

  RAND Corporation (2010): “Deradicalizing Islamist Extremists”;  Hinds, R. (2013): Islamic Radicalisation120(انظر(

 in North and West Africa: Drivers and approaches to tackle radicalisation. GSDRC, University of Birmingham; Morris, M.,
 Eberhard, F., Rivera, J. and Watsula, M. (2010, May). Deradicalization: A Review of the Literature with Comparison to

.Findings in the Literatures on Deganging and Deprogramming. Institute for Homeland Security Solutions
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 76

فني  ن ال�سجناء املتطرِّ وينبغي اأن ت�سعى تدخلت فك الرتباط اإىل معاجلة املواقف واملعتقدات والت�سورات التي متكِّ
العنيفني من دعم اأعمال العنف اأو امل�ساركة فيها. ولذا ينبغي اأن تركز التدخلت على الق�سايا الرئي�سية التالية:)121(

لتلبية  بديلة  التزامات  لو�سع  الفر�ض  النا�ض على حتديد  بالحتياجات بطريقة م�سروعة: م�ساعدة    الوفاء 
ال�سعور  على  ال�سجناء  وت�سجيع  احتياجاتهم،  مع  فعليا  م�ساركتهم  توافق  مدى  من  والتحقق  احتياجاتهم، 
�سعور  اأيِّ  وا�ستك�ساف  العنيفة،  فة  املتطرِّ اجلماعة  يف  الآخرين  الأع�ساء  مع  "متوائمني"  يعودوا  مل  باأنهم 

بال�سخط اأو خيبة الأمل ب�سبب م�ساركتهم. 

اأو عدم الدقة يف املعتقدات  اأوجه عدم الت�ساق    تطوير املواقف واملعتقدات والأفكار الداعمة: الك�سف عن 
احلالية التي تدعم العنف، وتقلي�ض القرتان مبجموعة اأو ق�سية معيَّنة )مما ميكن اأن يبداأ باإ�سعاف اأوا�سر 
الأيديولوجية(، وتقليل فر�ض روؤيتهم للجماعات الأخرى بطرق تب�سيطية من خلل متييع الأمناط القائمة 
على "نحن وهم"، واإدراك التعقيدات املرتبطة بقيم والتزامات الآخرين والقوا�سم امل�سرتكة بني اجلماعات. 

ومعتقداتهم،  بقيمهم  عواطفهم  ارتباط  بكيفية  الأفراد  وعي  زيادة  العاطفيني:  والقبول  الت�سامح    زيادة 
وم�ساعدتهم على حتمل العواطف مبزيد من الفعالية وعلى "التنفي�ض عنها"، واإدخال تغيريات على حياتهم 

لتقليل اجلانب ال�سخ�سي يف الظروف التي توؤثر على الأ�سياء التي يتعاطفون وجدانيا معها. 

ومعتقدات  قيم  يعتمدوا  اأن  للنا�ض  بها  التي ميكن  الكيفية  ب�ساأن  الأفراد  تثقيف  ال�سخ�سية:  القدرة    زيادة 
فوا باجلماعة  الآخرين دون م�ساءلة واأ�سباب ذلك، واإعادة ربطهم بهويتهم ال�سخ�سية بدًل من جمرد اأن ُيعرَّ
التزامات  لإر�ساء  اللزمة  اخلطوات  اتخاذ  يف  لهم  الدعم  وتقدمي  فة،  املتطرِّ الأيديولوجية  اأو  الق�سية  اأو 
من  وال�سغط  التخويف  اإدارة  على  وم�ساعدتهم  احتياجاتهم،  لتلبية  يكونوا  اأن  يريدون  من  جديدة جت�سد 

الآخرين ملنعهم من فك الرتباط. 

يف  باحلق  �سعورهم  ب�ساأن  النا�ض  حتدي  م�سروعة:  بطريقة  الأهداف  حتقيق  اإىل  وال�سعي  القيم  عن    التعبري 
دة )اأو نيابة عن جمموعة من الأ�سخا�ض(، وا�ستك�ساف ما اإذا كان ذلك  ا�ستخدام العنف من اأجل ق�سية حمدَّ
ال�سلوك يوؤدي اإىل نتائج عك�سية بالن�سبة اإىل ق�سيتهم، ودرا�سة عواقب ذلك ال�سلوك على الأ�سخا�ض الآخرين، 
وزيادة فهمهم باأنَّ البيئة ال�سيا�سية والجتماعية الأو�سع قد تغريت واأنَّ العنف ال�سيا�سي مل يعد �سروريا مبا يوؤدي 
اإىل اإعادة تقييم احلاجة اأو املربر ل�ستمرار التطرُّف العنيف، وت�سجيعهم على التعبري عن خيبة الأمل اإزاء �سيا�سات 
فة العنيفة وقيادتها واأهدافها )على �سبيل املثال عدم رغبتها يف التفاو�ض( اأو اإزاء تكتيكات عملياتية  اجلماعة املتطرِّ

دة للجماعة )مثل ا�ستهداف املناطق املدنية(. حمدَّ

فني العنيفني على التفكري يف خطر احلب�ض يف امل�ستقبل، والقلق    تطوير الردع املتاأخر: ت�سجيع ال�سجناء املتطرِّ
فة العنيفة، والتكاليف ال�سخ�سية الباهظة التي يتكبدونها اإذا وا�سلوا ارتكاب  املرتبط بنمط احلياة املتطرِّ

اأعمال العنف، ويف الوقت نف�سه الت�سكيك يف قدرتهم على مواكبة هذه التكاليف.

اأهدافه يف  تقييم  واإعادة  ال�سابقة  القرارات  تقييم  الفرد على  م�ساعدة  "طبيعية":  اإىل عي�ض حياة    التطلع 
ف العنيف، وت�سجيعه على الرتكيز على الرغبة يف عي�ض  احلياة، مبا يحفز اإعادة تقييم م�ساركته يف التطرُّ
حياة "طبيعية" )الزواج واإظهار املزيد من الحرتام لأطفاله والهتمام بهم(، وم�ساعدة ال�سجناء على تعلم 

املهارات حتى يتمكنوا من احل�سول على عمل عند الإفراج عنهم.

 Dean, C. (2014) The healthy identity intervention: The UK’s development of a psychologically informed :121(ا�ستنادًا اإىل(

 intervention to address extremist offending, in Silke, A. (ed) Prisons, Terrorism and Extremist – critical issues in management,
.radicalisation and reform, p. 99-100



وتتطلب معظم هذه التغيريات املعرفية اتباع نهج كلي على نطاق عدد من املجالت والتخ�س�سات وجمموعة من التدخلت. 
ف  فني العنيفني على حتديد امل�سائل التي دفعتهم باجتاه ال�سلوك املتطرِّ وُيَعدُّ ا�ستحداث تدخلت مل�ساعدة ال�سجناء املتطرِّ
العنيف يف املقام الأول مهمًة �سعبة. واملهمة الأ�سعب منها هي م�ساعدتهم على �سياغة الأهداف وحتديد احللول وتنفيذها. 

دة. فعلى �سبيل املثال:  ومن املمكن ا�ستخدام كل نوع من اأنواع التدخل للرتكيز على م�ساألة حمدَّ

  التدخلت الدينية لتحدي مربرات العنف القائمة على تف�سري لوثيقة دينية؛ اأو
  تدخل التعليم ملواجهة الأيديولوجيات القومية وتطوير التفكري النقدي؛ اأو

فني العنيفني يف املجتمع؛ اأو   التدخلت النف�سية التي تعزز اإعادة اإدماج املتطرِّ
  التدخل القائم على العمل الجتماعي لو�سع روؤية وا�سحة مل�ستقبل اأف�سل؛ اأو

  التدريب املهني لكت�ساب املهارات اللزمة لتاأمني وظيفة لل�سجني ال�سابق عند الإفراج عنه؛ اأو
  ممار�سة الريا�سة والتمرينات لتطوير العمل اجلماعي والثقة وحتقيق الذات دون احلاجة اإىل العنف؛ اأو

  العلج بالفن، مثل امل�سرح، كفر�سة للتعبري عن العواطف.

وعادة ما ت�ستند الأنواع املختلفة من التدخل بع�سها اإىل بع�ض، ويكون الأثر العام تراكميا، واأحيانًا ي�ستغرق تاأثريها 
فني العنيفني قد ي�سعرون بالندم والأ�سى لل�سحايا  ره اأي�سًا اأنَّ ال�سجناء املتطرِّ وقتا طويل يف الظهور. ومما ينبغي تذكُّ

كجزء من عملية فك الرتباط. وينبغي لإدارة ال�سجن اأن تكفل وجود اآليات الدعم والتدخلت املنا�سبة.

ف�ن العنيف�ن الذين ي�شعرون ب�لندم والذنب املتطرِّ

ملا  الأ�سى  م�ساعر  عن  كثريون  اأعرب  وقد  الإرهابيني.  بني  ال�سائعة  املوا�سيع  اأحد  الندم/الذنب  م�ساألة  متثل 
ال�سعب  وكان من  الإفراج عنهم.  اأبدا، حتى عند  الكاملة  باحلرية  ينعموا  لن  باأنهم  اعتقادهم  وعن  اقرتفوه 
عليهم اإبداء اأيِّ تعاطف حقيقي مع ال�سحايا من دون خيانة اأُ�سرهم/جمتمعهم/جماعتهم. وتاأّتى احلزن من 
معرفتهم باأنهم ارتكبوا خطاأ. وعندما يكون الندم واردا، يكون هناك اأمل يف اإحراز تقدم. بيد اأنه عندما يتحول 
الندم اإىل �سعور بالذنب، عندئذ ميكن اأن تكون هناك م�ساعر بالرغبة يف النتحار والرف�ض. واإذا اأخذنا هذه 
امل�سائل على حممل اجلد، عندئذ نحتاج اإىل موظفني واأ�سخا�ض اآخرين يف ال�سجون ممن ميكنهم التعامل مع 
هذه امل�سكلت املرتبطة بال�سحة العقلية واملتعلقة بالندم/الذنب/النتحار، بحيث ميكن اإعادة اإدماج ال�سجناء 

يف جمتمعاتهم باأمان ويف ظل فر�ض اأف�سل لإعادة التاأهيل.

مة من اللجنة الدولية للرعاية الأبر�سية الكاثوليكية يف ال�سجون خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء  م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015  فني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ املتطرِّ

و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

فني العنيفني الذين ي�ساركون يف اأن�سطة فك  دة اأي�سًا لدعم ال�سجناء املتطرِّ وكثريًا ما ُت�ستخدم برامج توجيهية حمدَّ
م  اأن يقدم الدعم املبا�سر وامل�سمَّ ه  د. وميكن للموجِّ للت�سدُّ ُيعتربون عر�سة  الرتباط، وكذلك لفائدة الأفراد الذين 
مة للتدخلت  هني اأن ي�سكلوا تكملة قيِّ دة لل�سجني. وميكن للموجِّ على اأ�سا�ض فردي خ�سي�سا لتلبية الحتياجات املحدَّ
هني من املجتمع املدين، مما  ذ يف ال�سجون، اإىل جانب كونهم تدخل قائما بذاته. وعادة ما ُي�ستعان باملوجِّ التي تنفَّ
يعني اأنهم قادرون على دعم ال�سجني اأثناء وجوده يف ال�سجن، وعند الإفراج عنه، وخلل املرحلة النتقالية احلا�سمة. 
هني بعناية وتدريبهم وتوفري الإ�سراف املهني عليهم. وباملثل،  اًل، ينبغي فح�ض املوجِّ هني فعَّ ولكي يكون برنامج املوجِّ
ينبغي و�سع خطط التوجيه الفردية وتن�سيقها مع خطة العمل اخلا�سة بال�سجني ومع طلباته. ول بد من اتخاذ خطوات 
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منظمة على �سبيل املتابعة والتعديل. ومقارنة بالتدخلت الأخرى، فاإنَّ برامج التوجيه منخف�سة التكلفة ن�سبيًّا، وميكن 
تعديلها ملواءمة الظروف الهيكلية والثقافية املختلفة.

هني الدامنرك - برن�مج تدريبـي للم�جِّ

توفري  يف  ال�سحيح"  امل�سار  اإىل  د—العودة  الت�سدُّ "اجتثاث  هني  املوجِّ تدريب  لربنامج  ال�سامل  الهدف  يتمثل 
بارتكاب جرائم جنائية،  املتهمني  اأو  املدانني  فة  املتطرِّ امليول  الأ�سخا�ض ذوي  اإىل  الأهداف  دة  اإر�سادات حمدَّ
اجلماعات  والنف�سال عن  ال�سحيح  امل�سار  اإىل  للعودة  يحتاجونهما  اللذين  والدعم  امل�ساعدة  توفري  ثم  ومن 

دة—�سواء اأثناء وجودهم يف ال�سجن اأو فيما يت�سل بعودتهم لحقًا اإىل املجتمع. املت�سدِّ

هني من ثلث حلقات درا�سية، مدة كل منها يومان، وحلقتني درا�سيتني للمتابعة،  ويتاألف الربنامج التدريبـي للموجِّ
مدة كل منهما يومان اأي�سًا. واإ�سافة اإىل ذلك، تقدم الوزارة الدامنركية للطفل وامل�ساواة بني اجلن�سني والإدماج 
مة خ�سي�سا ملدة يومني عن  وال�سوؤون الجتماعية ودائرة الأمن وال�ستخبارات الدامنركية دورة تكميلية م�سمَّ
هني. وُيَعدُّ التوجيه الفعال مهمة معقدة. ويكمن  د. كما ُتعقد اجتماعات توا�سلية لفائدة املوجِّ ف والت�سدُّ التطرُّ
بني تدريبًا منا�سبًا وميتلكون جمموعة  هني مدرَّ الثقة وال�ستعانة مبوجِّ اأ�سا�سها  اإقامة علقة  مفتاح جناحه يف 
هني ميكنهم ال�ستفادة من خرباتهم اخلا�سة ولكن اأي�سًا ال�ستلهام من الآخرين،  وا�سعة من الكفاءات - اأْي موجِّ

ي التوجيه.  هني ميكنهم التفكر يف ممار�ساتهم حتى يكونوا قادرين على تكييف نهجهم لفائدة متلقِّ وموجِّ

 Danish Department of Prisons and Probation & the Danish Ministry of Children, Gender Equality, Integration and
 Social Affairs (2014) Deradicalisation − Back On Track: Concept for mentor training programme with a focus on

.extremism and radicalisation

وُيناَق�ض يف الأق�سام التالية كل نوع من اأنواع التدخل الرئي�سية.

التعليم  -5-5

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

خا�سة من اإدارة ال�سجن.

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

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 104.

فة العنيفة.)122( ولهذا ينبغي اأن ت�سمل تدخلت فك الرتباط  ميكن للتعليم اأن يكون ترياقا مبا�سرا للر�سائل املتطرِّ
طائفة من الأن�سطة التعليمية. وبو�سع التعليم الأ�سا�سي مثل دورات حمو الأمية وتعليم الريا�سيات والتاريخ والرتبية 
فني العنيفني وينهي اعتمادهم على اأ�سخا�ض اآخرين يبلغونهم مبا  املدنية اأن يفتح عاملا من الفهم لدى ال�سجناء املتطرِّ
ينبغي اأن يحملوه من اأفكار. و�سوف يوؤدي حت�سني القدرات التعليمية لدى ال�سجناء اإىل زيادة احرتام الذات والثقة 

بالنف�ض والفر�ض واإعلء املكانة داخل جمتمعاتهم. 

)122(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 16.



فني العنيفني تباينًا كبريًا. وينتمي الكثري منهم اإىل خلفيات مهم�سة.  وتتباين م�ستويات تعليم املجرمني املتطرِّ
ومن املهم اإتاحة طائفة وا�سعة من الربامج التعليمية واأن�سطة التعلم على جميع امل�ستويات، ابتداء من التعليم 
اأن  القانونية. وميكن  والدورات  امل�ستوى اجلامعي  املتقدمة مثل درجات  التخ�س�سات  اإىل  الأ�سا�سي  البتدائي 
الدورات  نوع  ي�ستند  اأن  املهم  من  ولكن  الوطنية،  والرتبية  والتاريخ  والريا�سيات  الأمية  حمو  الدورات  ت�سمل 
لتلبية احتياجات  مة خ�سي�سا  اأن تكون م�سمَّ الثقافة واملمار�سات املحلية. وينبغي  اإىل  ال�سواء  وحمتواها على 
النـزلء وقدراتهم. وميكن اأن تقدم التعليم جمموعة من الفاعلني، مبا يف ذلك الرتبويون احلكوميون وجمموعات 
املجتمع املدين. وينبغي توخي احلر�ض يف تعيني الرتبويني وفح�سهم ور�سدهم لكفالة قيام الأ�سخا�ض املنا�سبني 
املجرمون  يتلقاه  الذي  التعليم  ن  يح�سِّ و�سوف  امللئم.  املحتوى  مناق�سة  وكفالة  الدرا�سية  الدورات  بتقدمي 
اأن  للتعلم  القابلية  ذوي  للنـزلء  وميكن  العمل.  وفر�ض  امل�ستمر  للتعليم  املحتجزين  تهيئة  العنيفون  فون  املتطرِّ
ي�سبحوا معلمني اأو م�ساعدي معلمني وقد ي�ساعدون زملءهم من النـزلء يف تعليمهم. ورئي اأي�سًا اأنَّ التعلم من 

الأقران ُيعترب و�سيلة مل�ساعدة النزلء على تطوير مهاراتهم الجتماعية.

 Global Counter-Terrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill
.Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders

اأو  الأ�سا�سي حمدودا  تعليمهم  الذين يكون  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  تقييم املخاطر  ت�ستبني عملية  اأن  وُيفرت�ض 
معدوما، ول �سيما على �سعيد الإملام باحل�ساب والقراءة والكتابة، واأن تقيِّم مدى اإمكانية اأن تكون اأوجه الق�سور تلك 
ر ال�سلوك العنيف. واإذا اأريد للوقت امل�ستغرق يف احلب�ض اأن يكون  فة التي تربِّ قد اأ�سهمت يف انفتاحهم على الآراء املتطرِّ
اإيجابيًّا، فاإنَّ توفري الفر�ض لل�سخ�ض غري امللم مبهارات القراءة والكتابة واحل�ساب للتعلم وحتقيق املوؤهلت املعرتف 
بها وطنيا �سيعود بفوائد �سخ�سية واجتماعية مهمة، مبا يف ذلك: اكت�ساب املعارف، وحت�سني املهارات الجتماعية على 
اأ�سا�ض القدرة على القراءة والكتابة واإجراء احل�سابات اليومية، واكت�ساب املوؤهلت، وزيادة احرتام الذات، وزيادة 

فر�ض العمل.

لقد غريَّ ال�سجن كل �سيء. عندما ذهبت اإىل ال�سجن، كان ذلك هو املكان الذي بداأت فيه الدرا�سة فعًل. خلل 
ال�سنة الأوىل من بقائي هناك، بداأت درا�سة الفل�سفة. وعلى مدى ن�سف عام، كنت اأقراأ بل توقف ... وتعلمت 
لأول مرة يف ال�سجن اأنَّ من املمكن النظر اإىل العامل بطرق عديدة وخمتلفة. ول ُي�سرتط اأن تكون هناك اإجابة 

�سحيحة اأو خاطئة. فهناك الكثري من الطرق املختلفة. 

 Horgan, J. (2009) Walking Away from :ف عنيف مييني نرويجي مدان ب�سبب دوره يف تفجري م�سجد. كما ا�سُت�سهد به يف متطرِّ
.Terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements, London: Routledge, p46

فني العنيفني القادرين  ول يبلغ التعليم نهايته بتحقيق املهارات الأ�سا�سية. ذلك اأنَّ هناك العديد من ال�سجناء املتطرِّ
اأن تتاح لل�سجناء  على القراءة والكتابة من قبل دخول املوؤ�س�سة، وبع�سهم لديه موؤهلت التعليم العايل. ومن املهم 
اأثناء  الأ�سا�سي  التعليم  دورات  اأكملوا  الذين  اأو  واحل�ساب،  والكتابة  القراءة  مبهارات  امللمني  العنيفني  فني  املتطرِّ
وجودهم يف املوؤ�س�سة، الفر�ض لإحراز املزيد من التقدم. وهناك اأدلة كثرية ت�سري اإىل اأنَّ توفري مناهج تعليمية وا�سعة 
وتنطوي على  اأجرا  اأعلى  وظائف  العمل يف  فر�ض  ن  يح�سِّ اأن  العايل ميكن  التعليم  اأي�سًا  ت�سمل  ال�سجون  النطاق يف 
التوا�سل مع  اأكرب من  اإىل قدر  العمل يف وظيفة م�سوؤولة وجمزية حتما  ويوؤدي  ال�سجناء.  الإفراج عن  بعد  م�سوؤولية 

املجتمع وزيادة احتمالت املحافظة على املواقف واأمناط احلياة امللئمة للمجتمع.

فني العنيفني، وخا�سة القادة، على درجة عالية من التعليم  وقد اأظهرت التجربة الدولية اأنَّ العديد من ال�سجناء املتطرِّ
وينتمون اإىل خلفيات ذات و�سع مايل مريح. ول ترتبط عوامل اخلطر باجلهل اأو الفقر، ولكنها قد تن�ساأ عن البحث 
اإح�سا�سهم بالغرتاب من  الدولة، مما يج�سد  باأنهم منف�سلون عن موؤ�س�سات  ي�سعرون فيه  الهوية يف عامل قد  عن 
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الناحية الثقافية اأو الدينية اأو الإثنية. ومن املمكن ملوا�سلة التعليم يف بيئة داعمة وتعاونية ور�سيدة اأن ت�ساعدهم على 
مراجعة وتنقيح معتقداتهم واآرائهم.

كما ينبغي للتعليم اأن يركز على تطوير املهارات احلياتية ومهارات الت�سال وتعزيز امل�ساركة والقيم املدنية وقدرات 
لدى  الذات  تقدير  وم�ساعر  الذات  واحرتام  بالنف�ض  الثقة  ن  يح�سِّ اأن  للتعليم  �سخ�ض. وميكن  لدى كل  القرار  �سنع 
الأفراد. وميكن اأن ي�ساعد على تطوير الوعي الذاتي من خلل م�ساعدة الفرد على التفكري يف املعتقدات وال�سلوك، 
وعلى تكوين هوية ذاتية اإيجابية باعتباره �سخ�سًا منِجزًا. وميكن اأن يغر�ض املنطق النقدي الذي ي�ساعد على ت�سكيل 
ر والغ�سب وروح النتقام، مبا يوؤدي اإىل تف�سريات جديدة  ك يف امل�ساعر ال�سابقة بالظلم املت�سوَّ عقلية جديدة ت�سكِّ

للعامل وكيفية �سري الأمور واأ�سباب ذلك. 

الفلبني: نظ�م التعلم البديل

م نظام التعلم البديل كربنامج تدخل جلميع النـزلء، مبن فيهم املتهمون يف ق�سايا ذات �سلة بالإرهاب.  ُيقدَّ
وهو برنامج تعليمي موؤلف من �سفوف يف املراحل الثانوية والبتدائية والبتدائية الأ�سا�سية. وي�سطلع �سباط 
النـزلء، ت�سوير ما يدور يف ال�سف بالفيديو. ثم حُتفظ  باإذن من  ال�سجون مبهمة معلمي ال�سفوف ويجري، 
الت�سجيلت اخلا�سة بكل در�ض يف قر�ض مدمج وُتعطى للزوجات لل�ستخدام مع اأطفالهم اأي�سًا. وُتَعدُّ احلزمة 
ع لنظام التعلم البديل ل يلبي حاجات الطلب من النـزلء فح�سب، بل اأي�سًا اأ�سرهم وكذلك،  مبثابة �سف مو�سَّ

وهو الأهم، اأطفالهم. 

فني  مة من مكتب اإدارة ال�سجون وعلم الإجرام، الفلبني، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
و3-1   2015 كانون الأول/دي�سمرب   18-16 النم�سا؛  )فيينا،  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  التابع  العنيفني 

حزيران/يونيه 2016(.

والواجبات  واحلقوق  القيم  يعزز  مما  املواطنة،  ب�ساأن  للتعلم  الأو�سع  التعليمية  املناهج  �سمن  حيز  توفري  وينبغي 
والعدالة  القانون  ب�ساأن  التعلم  وُيعترب  بالدولة.  يتعلق  فيما  اأو  بع�سا  بع�سهم  جتاه  �سواء  الأفراد  لدى  وامل�سوؤوليات 
والإن�ساف وحقوق الإن�سان والأخلقيات يف احلياة العامة والدميقراطية ودور احلكومة والتفكري النقدي والنقا�ض 
تبني  اأن  اأي�سًا  العنيفون. ويجوز  فون  املتطرِّ التي يروجها  للعامل  الذاتية  التف�سريات  اأ�سا�سيًّا يف مكافحة  اأمرًا  البّناء 
امل�سوؤولية املدنية واملواطنة �سعورا م�سرتكا بالثقافة داخل املجتمع الذي يتاألف من مزيج متنوع من اخللفيات الإثنية 
اأنه يف بع�ض البلدان واملناطق، قد ينطوي تنفيذ التعليم اخلا�ض  اإىل  والدينية والثقافية. ومع ذلك، جتدر الإ�سارة 

بالواجبات املدنية يف املناهج الدرا�سية، بل وحتى تربير احلاجة اإليه، على حتديات.)123(

فون العنيفون قادرين على ا�ستك�ساف الروايات  ومن خلل امل�ساركة يف مناق�سات ب�ساأن املواطنة، يكون ال�سجناء املتطرِّ
املتناف�سة بعني ناقدة ومبو�سوعية وتكوين اآرائهم ب�ساأن متطلبات املواطنة ال�ساحلة. وبهذه الطريقة، ي�سبح التعليم 
باأحداث  املرتبطة  املظامل  ب�ساأن  امل�سوهة  املعتقدات  حتدي  على  ي�ساعد  اأن  للتعليم  وميكن  تعليم.  اإعادة  عن  عبارة 
فة العنيفة والتي كثريًا ما تكون مدرجة يف املناهج الدرا�سية  تاريخية وبالدولة احلديثة التي تروجها اجلماعات املتطرِّ
فون. ويف احلالت التي قد توجد فيها م�سوغات للمعتقدات ب�ساأن  يف املوؤ�س�سات التعليمية التي ي�سيطر عليها املتطرِّ
امل�سروع من خلل  للتحدي  اأن يوفر ا�سرتاتيجيات بديلة  للتعليم  تاريخيني وم�ستمرين، ميكن  وجود ظلم وا�سطهاد 
املوؤ�س�سات احلكومية القائمة ومن دون احلاجة للجوء اإىل العنف. وتكت�سي الروايات اأو احلوارات امل�سادة، ول �سيما 
الرتباط  فك  حتقيق  يف  خا�سة  اأهمية  التف�سري،  و�سوء  النفاق  حالت  وحتدد  الكاذبة  الدعاءات  تك�سف  التي  تلك 

 Center on Global Counterterrorism Cooperation and Hedayah (2013): The Role of Education in Countering)123(

.Violent Extremism, Meeting Note, December 2013



ف  التطرُّ تدفع  التي  الأيديولوجية  يف  الت�سكيك  على  تركز  التي  التعليم  جمال  يف  التدخلت  فاإنَّ  ولذا  بالعنف.)124( 
العنيف وعلى نزع م�سروعيتها ينبغي اأن تكون جزءا من اأيِّ ن�ساط لفك الرتباط.

5-6- التدريب املهني

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

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

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 98. 

اإعالة عائلته عن�سرًا بالغ الأهمية لإعادة  ف العنيف ال�سابق قابل للتوظيف وقادرا على  ي�سكل كون ال�سجني املتطرِّ
دًا اإىل جماعة  دجمه يف املجتمع بنجاح. ومن �ساأن احل�سول على عمل اأن يقلل احلاجة والرغبة يف الن�سمام جمدَّ
فة عنيفة وجاذبية ذلك. ومن ثم، ميكن اأن يكون التدريب املهني واحل�سول على عمل من بني املكونات املهمة يف  متطرِّ
ن�ساط فك الرتباط. كما ُتعترب الفر�ض املتاحة للتدريب املهني وخربة العمل املوؤ�س�سي من الطرق املفيدة للمحافظة 
فني العنيفني، مما ي�ساعد على تخفيف امللل واخلمول اللذين ميكن اأن يوؤثرا �سلبا على  على ان�سغال ال�سجناء املتطرِّ

الرفاه اجل�سدي والعقلي ويوؤديا اإىل ال�سلوك التعطيلي. 

ولذلك اأو�سي باأن تقوم الدول الأع�ساء مبا يلي:

فة العنيفة من خلل و�سع برامج تركز على منحهم فر�سًا  ت�سجيع الأفراد على التخلي عن اجلماعات املتطرِّ
تعليمية واقت�سادية.

ف العنيف - تقرير الأمني العام، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرة 49 )ج(. خطة عمل ملنع التطرُّ

ر ال�سجن للنـزلء جمموعًة من الفر�ض لكت�ساب خربة العمل يف مهن مثل �سنع الأدوات املعدنية  وينبغي اأن يوفِّ
والزراعة والطلء واخلياطة والتنجيد واحلرف اليدوية والفنون ال�ستعرا�سية. ويف بع�ض ال�سجون، تباع ال�سلع 
اأو  اإىل احلكومة  النـزلء يف جمالت مثل النجارة وحلام احلديد/الت�سييد واملجوهرات واخلزف  التي ينتجها 
فني العنيفني بيئة منظمة  ر تعلم املهارات املهنية للمجرمني املتطرِّ املجتمعات املحلية. ويف الأجل الق�سري، يوفِّ
ا املنفعة الطويلة الأجل فهي اكت�ساب جمموعة مهارات ت�سمح للأفراد املفرج عنهم  واإدراكًا للهدف املن�سود. اأمَّ

بتاأمني العمل وك�سب العي�ض والعناية باأُ�سرهم والإ�سهام يف املجتمع بطريقة اإيجابية.

 Global Counterterrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill
.Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders

  Green, S. N. (2015) “Changing the Narrative: Countering Violent Extremist Propaganda”.:124(انظر على �سبيل املثال(

 Center for Strategic and International Studies;  and Jacobson, M. (2010) “Terrorism Dropouts: Learning from Those Who
 Have Left”. Policy Focus: 101. Washington – District of Colombia, United States of America: The Washington Institute for

.Near East Policy
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فني العنيفني الذين مل يتمكنوا من العثور على عمل منتظم  وينبغي اأن ت�ستبني عملية تقييم املخاطر ال�سجناء املتطرِّ
اإىل  اأن يكون عامًل من عوامل اخلطر املرتبطة باجنذابهم  اإذا كان هذا الأمر ُيحتمل  قبل احتجازهم وحتديد ما 
فة عنيفة. ذلك اأنَّ الإحباط الناجم عن عدم القدرة على احل�سول على عمل اأو املحافظة عليه  جماعة اأو ق�سية متطرِّ
ميكن اأن يوؤدي اإىل ال�سعور بخيبة الأمل والغ�سب جتاه الدولة والجنذاب اإىل جماعة اأو ق�سية َتِعُد مب�ستقبل اأف�سل يف 

�سكل حت�سني القيمة الذاتية واإر�ساء ال�سعور بالنتماء، بل وتاأمني الرفاه املايل. 

وينبغي، بقدر امل�ستطاع، مواءمة املهارات املكت�سبة يف دورات التدريب املهني مع مواهب الفرد واإمكاناته وتف�سيلته حيث اإنَّ 
ف العنيف املوؤهلت اللزمة اإىل جانب العتداد بالنف�ض واملكافاآت التي  هذا �سوف يزيد من احتمال اأن يحقق ال�سجني املتطرِّ

تدفع التقدم وت�ساحبه. ومن املهم اأي�سًا وجود تواوؤم بني املهارات املطلوبة والفر�ض املتاحة يف املجتمع اخلارجي.)125( 

تركي�: التدريب املهني وور�ش�ت العمل والتعليم يف ال�شج�ن 

"مقابلت" مع ال�سجناء من اأجل حتديد احتياجاتهم التعليمية. ويف نهاية املقابلة،  يعقد املعلمون يف ال�سجون 
ُتَعدُّ خطة تعليمية ت�سمل الأن�سطة التعليمية التي �سُي�سطلع بها مع ال�سجني حتى اإطلق �سراحه. وتتاح طائفة 
من اخلدمات التعليمية على خمتلف امل�ستويات داخل ال�سجن، مبا يف ذلك: املهارات الأ�سا�سية للإملام بالقراءة 
وجُترى  بعد  عن  التعليم  وُي�ستخدم  املفتوح.  التعليم  وكلية  الثانوية  واملرحلة  البتدائي،  والتعليم  والكتابة، 

المتحانات داخل ال�سجن. 

العاطلني على اكت�ساب  ال�سجناء  ال�سجون يف تركيا يف عام 1997 مل�ساعدة  العمل يف  اأن�سئ نظام ور�سات  وقد 
مهنة وحت�سني مهنهم احلالية. ويف عام 2015، اكت�سب نحو 000 47 �سجني مهنا جديدة اأثناء العمل يف 262 
�سجنًا يف جميع اأنحاء تركيا. وي�ستطيع ال�سجناء ك�سب الدخل واحل�سول كذلك على التاأمني. وهناك ثلثة نظم 
م�ستقلة يف ور�سات العمل لتزويد ال�سجناء باملهن. ففي النظام الأول، يجوز لل�سجناء العمل يف ور�سات العمل 
املوجودة داخل ال�سجون؛ ويف النظام الثاين، ميكن لل�سجناء يف ال�سجون املفتوحة اأن يعملوا يف املوؤ�س�سات العامة 
مثل البلديات واملحاكم؛ ويف النظام الثالث، يجوز لل�سجناء العمل يف ور�سات العمل التي ين�سئها القطاع اخلا�ض 

داخل ال�سجون املفتوحة واملغلقة. 

ال�سجناء  اإدارة  ب�ساأن  اخلرباء  فريق  اجتماعي  خلل  تركيا،  الحتجاز،  ومراكز  لل�سجون  العامة  املديرية  من  مة  مقدَّ م�ساهمة 
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015  فني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ املتطرِّ

و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

و�ستكون بع�ض املهارات املهنية مطلوبة على نطاق وا�سع يف جميع اأنحاء البلد. و�ستكون هناك مهارات اأخرى ينبغي 
ال�سابق  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  يعتزم  الذي  املحلي  املجتمع  اأو  املنطقة  يف  املتاحة  العمل  فر�ض  مع  مواءمتها 
يخ�ض  فيما  والتدريب  العمل  لحتياجات  حتليل  اإجراء  املهم  من  ال�سبب،  ولهذا  املطاف.  نهاية  يف  فيه  ال�ستقرار 
ه ذلك القراراِت ب�ساأن نوع العمل والتدريب  العمل املتاح يف املجتمع واملهارات املرتبطة به املطلوبة. وُيفرت�ض اأن يوجِّ
فني العنيفني )وغريهم من ال�سجناء(. ويف البلدان اخلارجة من النـزاع، على �سبيل  املطلوب اإتاحته لل�سجناء املتطرِّ
تدري�سها مهارات ميكن  وهي  واللحام،  البناء  مهارات  مثل  الأهمية اخلا�سة،  ذات  املهارات   املثال، هناك عدد من 

 يف ال�سجون. 

)125(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 17.



اأمثلة على امله�رات املهنية املدرَّب عليه� يف ال�شج�ن

�سنع الطلء امل�سنوعات املعدنية   النجارة 
�سنع الأثاث الزراعة وتربية املا�سية   اخلياطة 

�سنع ال�سابون �سنع اخلبز    الطباعة 
�سنع الأحذية الإلكرتونيات    حرف البناء 

التنظيف ال�سناعي الطلء    ت�سفيف ال�سعر 
�سناعة الفّخار املجوهرات    ميكانيك ال�سيارات 

وينبغي للموؤ�س�سة اأن تن�سق مع وكالت التوظيف واأرباب العمل املحتملني للطلع على اأحدث مهارات العمل املطلوبة 
فني العنيفني ا�ستعدادا  والفر�ض املتاحة، بحيث ميكن املحافظة على جدوى الدورات املهنية وتوجيه ال�سجناء املتطرِّ
د �سيدعمهم يف اتخاذ القرارات ب�ساأن املكان الذي �سيتقدمون اإليه طلبا للعمل  للإفراج عنهم. كما اأنَّ التن�سيق اجليِّ
وكيفية التقدمي )البحث عن وظيفة وا�ستكمال ا�ستمارات الطلب ومهارات اإعداد ال�سرية الذاتية واإجراء املقابلت(. 
فني العنيفني.  وميكن اأي�سًا اأن ي�ساعد على التخطيط للإفراج عن طريق تعريف اأرباب العمل املحتملني بال�سجناء املتطرِّ

فني  املتطرِّ ال�سجناء  بع�ض  اأنَّ  يعني  قد  مما  املنا�سبة،  الأمنية  الحتياطات  تتخذ  اأن  ال�سجون  اإدارات  على  و�سيكون 
بع�ض  تكون  وقد  بهم.  اخلا�ض  املخاطر  تقييم  على  بناء  العمل،  من  معيَّنة  اأنواع  من  ا�ستبعادهم  �سيلزم  العنيفني 
الدورات الدرا�سية واخلربات املهنية غري ملئمة، ل �سيما اإذا اأثارت عملية التقييم �سواغل ب�ساأن اإمكانية اأن ي�ستخدم 
اأو تقوي�ض اأمن  فة عنيفة  اأعمال متطرِّ الفرد املهارات املكت�سبة خلدمة طموحاته وطموحات الآخرين ب�ساأن ارتكاب 
األَّ ي�ستهني املوظفون مطلقا بالرباعة التي ميكن اأن تنبع من احلرمان من  املوؤ�س�سة اأو حتى الأمن الوطني. وينبغي 
املهارات  توفر  اأن  تعليمية غري �سارة يف ظاهرها  ومواد  لدورات  بها  التي ميكن  والكيفية  بق�سية  واللتزام  احلرية 
ا�ستعمال الإنرتنت  اإ�ساءة  اإىل  اأو  اإىل ت�سنيع الأ�سلحة وال�سموم، بل واملتفجرات،  توؤدي  اأن  التي ميكن   واملواد اخلام 

ب�سورة خطرية.

5-7- التدخلت الدينية
اإن للتدخلت الدينية يف ال�سجون �سجل طويل يف امل�ساهمة يف اإعادة تاأهيل ال�سجناء.)126( ومع ذلك، ينبغي توخي 
احلذر من حيث م�سمون تلك التدخلت. وقد اأكدت املقررة اخلا�سة املعنية بحرية الدين اأو املعتقد اأنَّ احلكومة 
اأو  الأديان  لأنَّ  ونظرا  اآخر.  معتقد  اأو  دين  لأيِّ  اأو  للإ�سلم"  احلقيقية  "الأ�سوات  عن  البحث  اأدوارها  من  لي�ض 
املجتمعات العقائدية لي�ست كيانات متجان�سة، فمن امل�ست�سوب العرتاف بتنوع الأ�سوات ومراعاته. وقد جددت 
اأو املعتقد، بينما يجوز  املقررة اخلا�سة التاأكيد على �سرورة اأن يتوىل امل�سلون اأنف�سهم حتديد حمتويات الدين 
حتديد املظاهر وفقًا للفقرة 3 من املادة 18 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، على �سبيل 

املثال منع امل�سلني من انتهاك حقوق الآخرين.)127(

Schaefer, L., Sams, T. , and Lux, J. (2016) “Saved, Salvaged, or Sunk: A Meta-Analysis of the Effects of Faith- :126(انظر(

 Based Interventions on Inmate Adjustment”, The Prison Journal, June 10, 2016; .Johnson, B. (2004) “Religious Programs and
 Recidivism Among Former Inmates: A Long- Term Follow-Up Study,” Justice Quarterly 21: 329-354; Johnson, B. Larson, D.
 and Pitts, T. (1997) “Religious Programming, Institutional Adjustment and Recidivism Among Former Inmates in Prison

.Fellowship Programs,” Justice Quarterly 14: 145-166

)127(انظر امللحظات التي اأبدتها املقررة اخلا�سة املعنية بحرية الدين اأو املعتقد يف الوثيقة A/HRC/7/10/Add.3، الفقرة 76.
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فني العنيفني الذين ي�ستخدمون معتقدهم الديني كمربر ملا يقومون به من ن�ساط عنيف.  وهناك العديد من املتطرِّ
وقد تكون يف الواقع معرفتهم بعقيدتهم وتف�سريها حمدودة، وكثريًا ما ي�سكلها الزعماء الدينيون الذين ي�سعون اإىل 

الرتويج لتف�سري خا�ض يدعو اإىل ا�ستخدام العنف. 

ودائمًا ما ت�ستوعب امل�سادر الدينية ومدونات ال�سلوك املعيارية قراءات خمتلفة ي�ستلهمها الب�سر بن�ساط. ومن ثم فاإنَّ 
القدرة الب�سرية مطلوبة حتما لدى تف�سري التقاليد اأو العقائد اأو القوانني اأو الهويات الدينية. وقد توجد التف�سريات 
املنفتحة التي ت�سجع الت�سامح والتعاطف والت�سامن عرب احلدود جنبا اإىل جنب مع التف�سريات ال�سيقة للدين نف�سه 
ر اأنَّ الب�سر  التي توؤدي اإىل اآراء عاملية متعار�سة والرف�ض العدواين ملن ينتمون اإىل معتقدات اأخرى.)128( وينبغي تذكُّ
يتحملون امل�سوؤولية، كلما جرى تربير العنف بالحتجاج بالدين اأو عزوه اإىل املبادئ الدينية )اأي الأفكار اأو املفاهيم اأو 

ال�سور اأو املخاوف الدينية(، يف نهاية املطاف عن النتائج العملية التي ي�ستخل�سونها من تف�سري عقيدتهم.

تربير  يف  الدينية  للأيديولوجية  خا�ض  تف�سري  يوؤديه  اأن  ميكن  الذي  الدور  اإىل  الدينية  التدخلت  اأهمية  وت�ستند 
التي تربر  الدينية )اأو تف�سريها(  الأيديولوجيات  اأيَّ تدخل يتطلب فهم  فاإنَّ  الأ�سا�ض،  العنيف. وعلى هذا  ف  التطرُّ

الأعمال العنيفة، ومواجهتها باحلجج العلمية البديلة. 

وينبغي اأن يكون الأخ�سائيون الدينيون مدجمني على نحو كامل يف اأع�ساء اأفرقة التدخل يف بيئة ال�سجن. ويف حني اأنَّ 
عملهم قد يكون خمتلفًا يف بع�ض اجلوانب عن عمل اخلرباء الآخرين امل�ساركني يف هذه الربامج - مثل الأخ�سائيني 
وثيق  ب�سكل  يعملوا  اأن  ينبغي مع ذلك  فاإنه  والرتبويني -  والأخ�سائيني الجتماعيني  النف�سانيني  والأطباء  النف�سيني 
اأن يكون لدى الأع�ساء الآخرين يف فريق  اأنَّ لكل منهم م�ساهمته اخلا�سة. وينبغي  اأع�ساء الفريق. ذلك  مع جميع 
التدخل فهم وا�سح لدور القادة الدينيني يف هذه العملية، وذلك ل�سمان اأن تكون جهودهم تكاملية ومتعا�سدة ومت�سمة 

بالو�سوح التام.

وعلوة على الإدانة ال�سريحة للعنف الذي ُيرتكب با�سم الدين، يتعني على الطوائف الدينية وزعمائها ت�سجيع 
فني الدينيني من خلل  روح التعاطف والت�سامح وتقدير التعددية. ويجب عليهم الطعن يف �سدق ادعاءات املتطرِّ
ف�سح جهلهم بالر�سالة الأ�سا�سية اخلرّية التي متثل جوهر التعاليم الدينية على اختلفها. وت�ستطيع الطوائف 
فني الذين يرتكبون جرائم  الدينية، وعلماء الدين، اأداء دور هام اأي�سًا يف برامج اإعادة تاأهيل الأ�سخا�ض املتطرِّ
وت�سمل  الأ�سلية،  بلدانهم  اإىل  لون  يرحَّ الذين  الأجانب  املقاتلني  وكذلك  املجتمع،  يف  اإدماجهم  واإعادة  العنف 

ف امل�ستقبلية املحتملة. )…( الأهداف املرجوة اأي�سًا حتييد حماولت التطرُّ

يتعني على الطوائف الدينية وزعمائها ت�سجيع روح التعاطف والحرتام وعدم التمييز وتقدير التعددية. ويجب 
ة التي  فني الدينيني من خلل ف�سح جهلهم بالر�سالة الأ�سا�سية اخلريِّ عليهم الطعن يف �سدق ادعاءات املتطرِّ
اأهمية  اإىل ذلك، تبادل قناعاتهم ب�ساأن  التعاليم الدينية على اختلفها. ويتعني عليهم بالإ�سافة  متثل جوهر 

احرتام حقوق الآخرين، والإ�سهام بذلك يف تعزيز الإح�سا�ض باحرتام حقوق اجلميع.

الوثيقة  ،2014 الأول/دي�سمرب  كانون   29 الإن�سان،  حقوق  جمل�ض  املعتقد،  اأو  الدين  بحرية  املعني  اخلا�ض  املقرر   تقرير 
A/HRC/28/66، الفقرتان 65 و105.

 Glenn, C., Nada G. and Nozell, M. (2015) “Muslims :128(للطلع على موجز لت�سكيك علماء الدين يف مربرات العنف، انظر(

. www.usip.org :متاح على العنوان ،Condemning Violent Extremism? Count the Ways”



احلقيقة  هذه  وتكمن  والفكرية.  الأكادميية  مل�سادرهم  دقيقا  فهما  العنيفني  فني  املتطرِّ خلطاب  الت�سدي  ويتطلب 
وراء الدور املهم الذي يوؤديه الأخ�سائيون الدينيون يف الت�سدي للتطرف الديني. وينبغي األَّ مُتلي اآراُء طائفة بعينها 
فة العنيفة، بل اأن توجهه الر�سالُة املحورية لتلك الأيديولوجيات الدينية  اخلطاَب املطبَّق ملواجهة الأيديولوجيات املتطرِّ
يف  والأمن  ال�سلم  وجتلب  الآخرين  مع  الطيبة  العلقات  ه  توجِّ التي  التعاي�ض  وروح  والتوازن  بالت�سامح  يتعلق  فيما 
املجتمع. واإىل جانب مكافحة خطاب العنف، ينبغي اأن ُت�ستخدم الفر�سة لعر�ض البدائل التي توجه ر�سائل اإيجابية 

وغري عنيفة. 

نيجريي�: التدخالت الدينية

د. ونظرا  ف العنيف يف نيجرييا باأنَّ تغيري ال�سلوك اأمر اأ�سا�سي لجتثاث الت�سدُّ يعرتف برنامج مكافحة التطرُّ
لأنَّ الإرهاب ال�سائد يف نيجرييا حاليًّا هو من النوع الذي ي�ستند اأ�سا�سًا اإىل ال�سبغة الدينية، فاإنَّ اأحد العنا�سر 
اأو العلماء الدينيني. ويتمثل  فني العنيفني يف احلب�ض يقوم على تدخل القادة  الرئي�سية ملعاملة ال�سجناء املتطرِّ
اأحد العنا�سر الرئي�سية لعملهم يف عر�ض تف�سري بديل للن�سو�ض والرتويج للمبادئ الإ�سلمية التي تدعو اإىل نبذ 
فون العنيفون اأنَّ التف�سري الوحيد الذي تعر�سوا له هو ذلك  العنف والتعاي�ض ال�سلمي. واأو�سح ال�سجناء املتطرِّ
الذي يعربِّ عنه قادة التمرد، واأنهم مل يكونوا مدركني للمعاين البديلة للن�سو�ض. كما اأنهم ل يدركون م�سادر 
تلك التف�سريات. والكثري منهم ممن ل يح�سنون القراءة اأو الكتابة بالعربية، وهم عمومًا من الأميني والعاطلني. 
ومن خلل نهج دقيق واإن�ساين، ا�ستطاع القادة الدينيون يف ال�سجون النيجريية تلطيف الآراء املعتَنقة على نحو 
فون العنيفون قابلني للم�ساركة يف التدخلت الأخرى  د. ومبجرد ك�سر هذا احلاجز، اأ�سبح ال�سجناء املتطرِّ مت�سدِّ
فني  اإدارة ال�سجناء املتطرِّ د. وُيعترب النجاح الذي �سجله القادة الدينيون يف  الت�سدُّ اأجل اجتثاث  امل�سممة من 

العنيفني يف نيجرييا كبريًا، وتقوم وليات ق�سائية اأخرى بدرا�سته. 
مة من �سبكة املوؤ�س�سات الوطنية الأفريقية حلقوق الإن�سان يف غرب اأفريقيا، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن  م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ فني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ اإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

اأو غري عنيفة، بغية تو�سيح  فة، �سواء كانت عنيفة  ويو�سى باإجراء حوار اإيجابي مع اأع�ساء اجلماعات املتطرِّ
امل�سائل اأو اإزالة ال�سك اأو ت�سوية �سوء الفهم بالن�سبة اإىل من لديهم املعرفة. ويتبواأ العلماء مركزا يوؤهلهم للتوا�سل 
فني يف حوار اإيجابي بغية دعوتهم اإىل احلقيقة، اأو اإقامة الدليل، اأو دح�ض الريب، اأو رف�ض الآراء غري  مع املتطرِّ
ال�سليمة، اأو التمييز بني احلق والباطل، اأو اإظهار اأقوى احلجج يف امل�سائل اخللفية، اأو ت�سييق فجوة اخللف.

.Mr. Ahmad Bello Dogarawa (2015), Role of Scholars in Countering Terrorism in Nigeria

اإنَّ بع�ض العنف املوجود يف نيجرييا ترتكبه جماعات م�سيحية �سد امل�سلمني. وتتطلب مكافحة الأيديولوجيات 
فة والعنيفة يف امل�سيحية اعتماد ُنُهج ثلثة. ويجب تدري�ض هذه النُّهج واتباعها وتقييمها با�ستمرار باأق�سى  املتطرِّ
فني العنيفني.  د واإعادة تاأهيل املتطرِّ قدر من اللتزام والولء، ول �سيما من جانب امل�ساركني يف اجتثاث الت�سدُّ
م�ستويات  من  اآخر  م�ستوى  ويتمثل  والعدل.  وال�سلم  على احلب  ترتكز  امل�سيحية  اأنَّ  على  الت�سديد  املهم  ومن 
دة يف امل�سيحية يف اإثبات نقطة اللتقاء بني امل�سيحية والإ�سلم. ويرمي  ف العنيف والآراء املت�سدِّ مكافحة التطرُّ
قها  ذلك اإىل التاأكيد على ما يوحد امل�سيحيني وامل�سلمني ولي�ض ما يفرقهم. وعلى مر ال�سنني، ُبذلت جهود ن�سَّ
علماء الدين والكنائ�ض واملنظمات امل�سيحية بهدف تعزيز احلوار بني الأديان والتعاي�ض ال�سلمي بني امل�سيحيني 

ف وغر�ض روح الت�سامح والتوافق. وامل�سلمني يف نيجرييا. والغر�ض من ذلك هو كبح موجة التطرُّ

 Fr. Atta Barkindo, African Conflict and Security Analysis Network, ACSAN, and the Kukah Center for Faith, Policy
.and Leadership Research, Abuja, Nigeria

اأ�سا�ض  فني الذين ميار�سون العنف على  اأنَّ الأغلبية العري�سة من املتطرِّ اأنه ينبغي توخي احلذر على اعتبار  بيد 
ديني قد ل ميلكون حتى امل�ستوى الأ�سا�سي من الفهم النقدي للن�سو�ض والعقائد الدينية مبا يكفي لأن يقتنعوا بنقد 

تدخلت فك الرتباط بالعنف يف ال�سجونالف�سل 3  85الف�سل 5 الف�سل1



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 86

ل الأخ�سائيون  اأن يعدِّ اأيِّ تدخل.)129( وقد يلزم  اأو الأيديولوجيات، على الأقل يف بداية  عقلين لتلك الن�سو�ض 
الأخ�سائيون  يكون  وقد  التنظيم.  يف  ومركزه  معرفته  وم�ستوى  ال�سجني  خلفية  اإىل  ا�ستنادًا  نهجهم  الدينيون 
خطابهم  طون  يب�سِّ بينما  دراية،  الأكرث  الأع�ساء  مع  وتعقيدا  عمقا  اأكرث  حجج  ا�ستخدام  على  قادرين  الدينيون 

وخطابهم امل�ساد مع الأتباع الآخرين.)130( 

والتنظيمات.  احلكوميني  امل�سوؤولني  لدى  وكذلك  ال�سجناء،  لدى  م�سداقية  الدينيني  للأخ�سائيني  يكون  اأن  ويجب 
وهناك عدد من املعايري املختلفة ذات ال�سلة باإر�ساء امل�سداقية والثقة اللزمتني. فالأخ�سائيون الدينيون ل بد اأن 
يكون لديهم اخللفية املهنية املنا�سبة وكذلك اخلربة والتعليم واملوؤهلت امللئمة يف هذا املجال. كما ينبغي لهم اأن 
ا ال�سجناء  فني العنيفني باأنهم يتمتعون بقدر من ال�ستقلل عن الدولة وعن �سلطات ال�سجن. اأمَّ يثبتوا لل�سجناء املتطرِّ
الذين لديهم اآراء �سلبية قوية جتاه الدولة وجتاه موؤ�س�سات حكومية مثل ال�سجون فقد ي�سعب على القادة الدينيني 
ب�ساأن  قة  معمَّ مناق�سات  بدء  قبل  الديني،  للزعيم  وينبغي  الثقة.  على  القائمة  ال�سرورية  العلقة  معهم  يقيموا  اأن 
 املوا�سيع الدينية، اأن يتعرف اأول على ال�سجناء �سخ�سيا، واأن ُيبقي تركيز املناق�سات على الأ�سرة والرفاه وموا�سيع 

اأخرى �سبيهة. 

ت  اأعلم اأنَّ بع�ض ال�سجناء �سينظرون اإيلَّ دائمًا نظرة �سلبية، لأنني اإمام حكومي. ول ميكنني اجلزم باأنني غريَّ
�سخ�سًا كان على ا�ستعداد لتفجري نف�سه. ولكن اأ�ستطيع القول اإنني بيَّنت له اأنه يوجد طريق اآخر، واأنَّ مبادئه 
الدينية خاطئة... لي�ض لديَّ مك�ساف للأفكار، ولذلك ل اأعلم ما يدور يف خلد ال�سجني. كل ما هنالك اأنَّ الأمل 

يحدوين باأنه من خلل الأمانة والدعاء، ميكنني اأن اأقودهم �سوب حت�سني الذات.

 Rose, D. (2012) Inside Britain’s terror cells: A chilling insight into how gangs of convicted :نقل عن اأحد اأئمة ال�سجون يف
 .terrorists recruit prisoners for Al Qaeda - and the courageous men and women sent in to “turn” them

وتختلف النقطة الأ�سا�سية يف عملية فك الرتباط التي يكون عندها تدخل القادة الدينيني اأكرث فعالية من �سخ�ض اإىل 
فني العنيفني بالقادة الدينيني. وبالن�سبة اإىل  اآخر، حيث يقرر فريق التدخل التوقيت الأن�سب جلمع ال�سجناء املتطرِّ
بع�ض ال�سجناء، ُتعترب الفرتة التي تلي �سدور احلكم مبا�سرة �سيئة التوقيت حيث ل يزالون يتكيفون مع احلياة يف بيئة 
ال�سجن، بينما قد مينح هذا النوع من التدخل لآخرين اأمل فوريا فيما يتعلق بحياتهم بعد ال�سجن. وينبغي حتديد 

وقت التدخل على اأ�سا�ض كل حالة على حدة.

5-8- التدخلت النف�سية واملعرفية
اإنَّ الربامج النف�سية متاحة يف ال�سجون منذ �سنوات عديدة، وخ�سع لها اآلف ال�سجناء، حيث ت�سري اأدلة بحثية كثرية 
اأهداأ.)131(  ال�سجن  اإىل جانب جعل احلياة يف  الإجرام  تقلل معاودة  اأن  "املعرفية-ال�سلوكية" ميكن  الدورات  اأنَّ   اإىل 
تكون  بينما قد  النف�سي(  العلج  "خال�ض" )مثل  نف�سي  اإليها من منظور  ُينظر  األَّ  النف�سية يجب  التدخلت  اأنَّ  بيد 

 Sageman, M. (2008). Leaderless Jihad: Terror networks in the twenty first century, Philadelphia, ،129(انظر على �سبيل املثال(

.United States of America: University of Pennsylvania Press, p14

 UNICRI (2013) Additional Guidance on the Role of Religious Scholars and other Ideological Experts in)130(

.Rehabilitation and Reintegration Programmes

 Andrews, D. and Bonta, J. (2010) “The Psychology of Criminal Conduct” (5th Edition), (New Providence, NJ:)131(

.LexisNexis)



النف�سية-الجتماعية،  للتدخلت  وميكن  الإجرام.  عن  والتوقف  الرتباط  وفك  التغيري  لت�سهيل  اأ�سا�سية  فعليا 
مة خ�سي�سا  امل�ستندة اإىل املبادئ الرا�سخة للتدخلت الفعالة ملعاجلة الأ�سكال الأخرى من الإجرام، اأن تكون م�سمَّ
على  العنيف  للتطرف  للت�سدي  فريدة  وُنُهج  �سمات  اإدماج  خلل  من  الإجرام  عن  والتوقف  الرتباط  فك   لتعزيز 

وجه التحديد.

ميكن للدول اأن تنظر يف اأمر تطوير برامج معرفية ت�ساعد اجلناة على حتديد الق�سايا التي دفعتهم نحو ال�سلوك 
ف العنيف يف املقام الأول، وبعد ذلك على �سياغة الأهداف وحتديد وتطبيق احللول املتطرِّ

دة رقم 15. مذكرة روما، املمار�سة اجليِّ

من  كثري  يف  تختلف  اأن  ميكن  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  معاملة  اأنَّ  النف�سيون  الأخ�سائيون  يفهم  اأن  وُيفرت�ض 
العنيفني مظاهر خارجية  فني  ال�سجناء املتطرِّ العنيفني الآخرين. وقد ل يبدي بع�ض  الأحيان عن معاملة املجرمني 
ُتذكر للأمرا�ض النف�سية، بيد اأنَّ البحوث تبني اأنَّ العديد منهم �سعيف عاطفيا ويعاين من م�سكلت تتعلق بالهوية 

مة وفقًا لذلك. واملكانة.)132( وينبغي اأن تكون خطط التدخل م�سمَّ

املعريف-ال�سلوكي والجتماعي، ل �سيما  التعلم  ُنُهج  اإىل  ت�ستند  لل�سجناء  العلج  اأنواع  اأجنع  اأنَّ  املهنيني  ويرى بع�ض 
اللفظي.)133(  والذكاء  ال�سخ�سي  والقلق  التفاعلية  احل�سا�سية  مثل  للمجرم،  ال�سخ�سية  اخل�سائ�ض  تراعي  عندما 
رية، التي ميكن تطويرها  ويحتاج ال�سجناء كذلك اإىل جمموعة من املهارات، مثل القدرات التوا�سلية والعاطفية والتفكُّ
ويرى  التدخلت.  الأخرى من  الأنواع  امل�ساركة يف  �ست�ساعدهم على  والتي  املعرفية-ال�سلوكية  التدخلت  من خلل 
ح اأي�سًا اأن تكون  البع�ض اأي�سًا اأنَّ املبادئ والنُُّهج الرا�سخة والقائمة على الأدلة ملنع اأ�سكال اأخرى من الإجرام ُيرجَّ

ف العنيف.)134(  ذات فائدة يف منع التطرُّ

فني العنيفني ب�ك�شت�ن: العالج لل�شجن�ء املتطرِّ

قررت املقاطعة الأكرث اكتظاظا بال�سكان يف باك�ستان، وهي البنجاب، عقد دورات تدريبية ملوظفي ال�سجون يف 
علم النف�ض اجلنائي يف حماولة لكبح الإرهاب. ويوجد حاليًّا ما بني نحو 300 اإىل 350 جمرمًا خطريًا حمتجزين 
يف 36 �سجنًا يف املقاطعة ب�سبب اأن�سطة اإرهابية واأعمال قتل طائفية وجرائم اأخرى ذات طبيعة ب�سعة �سيخ�سعون 
للعلج النف�سي املتخ�س�ض. وي�سمل تدريب موظفي ال�سجون يف املرحلة الأوىل موا�سيع خمتلفة، ويهدف اإىل 
وا تقييمات ب�ساأن ال�سجناء  بني اأن ُيِعدُّ تعزيز مهاراتهم لتقييم نف�سية املجرمني. وميكن عندئذ للموظفني املدرَّ
م�سريين اإىل بع�ض الأعرا�ض يف �سلوك ال�سجناء ُدربوا على ا�ستبانتها. ويف املرحلة الثانية، ُيِعدُّ �سباط ال�سجون 
قائمة بال�سجناء الذين يو�سون باأن يخ�سعوا للعلج، وي�سلمون القائمة اإىل الأخ�سائيني النف�سيني. ويهدف هذا 

التدريب اإىل خف�ض معدل اجلرمية يف املجتمع والإرهاب يف البلد.

www.upi.com/Top_News/World- العنوان:  على  متاح   ،Farooq Nazir, Inspector General of Punjab Prisons, Pakistan

.News/2015/04/09/Pakistan-fights-terrorism-with-therapy-for-violent-prisoners/71423538815150/

 Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2013) Building On The GCTF’s Rome)132(

.Memorandum: Additional Guidance on the Role of Psychologists/Psychology in Rehabilitation and Reintegration Programs

 Andrews, D., Bonta J., and Hoge, R. “Classification for effective rehabilitation: rediscovering :133(انظر على �سبيل املثال(

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

 Mullins, S. “Rehabilitation of Extremist Terrorists: Learning from Criminology”, Dynamics of Asymmetric Conflict,)134(

.3, 3 (2010): 162-193

تدخلت فك الرتباط بالعنف يف ال�سجونالف�سل 3  87الف�سل 5 الف�سل1

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/04/09/Pakistan-fights-terrorism-with-therapy-for-violent-prisoners/71423538815150/
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2015/04/09/Pakistan-fights-terrorism-with-therapy-for-violent-prisoners/71423538815150/


د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 88

ف العنيف اأي�سًا  ول تزال البحوث ب�ساأن مدى انطباق النُُّهج الفعالة ملنع الأنواع الأخرى من الإجرام على منع التطرُّ
فني العنيفني يف مرحلة مبكرة حيث اإنَّ  حمدودة. ول يزال حتديد النُُّهج الفريدة التي قد تكون مطلوبة لل�سجناء املتطرِّ

ز عليها ملنع معظم الأنواع الأخرى من الإجرام.  تي�سري فك الرتباط لي�ض عملية ُيركَّ

ل امل�ش�ؤولية - برن�مج ب�ش�أن نبذ الكراهية والعنف اأمل�ني�: حتمُّ

ف  ل امل�سوؤولية—نبذ الكراهية والعنف" يف بادئ الأمر يف عام 2001، وكان يركز على التطرُّ ُو�سع برنامج "حتمُّ
د لدى ال�سباب الذين اأُلقي القب�ض  اليميني. وكان الهدف من امل�سروع هو امل�ساعدة على الق�ساء على نزعة الت�سدُّ
يتم  لكي  الربنامج  نطاق  تو�سيع  ذلك احلني، جرى  ومنذ  اأيديولوجية.  دوافع  ذات  اأعمال عنف  ب�سبب  عليهم 

رًا اعُتمد اأي�سًا فيما يخ�ض النـزاع الإثني والقومي.  دين، وموؤخَّ ا�ستخدامه مع الإ�سلميني املت�سدِّ

وي�سعى الربنامج اإىل التمييز بني اجلرمية واملجرم. ومن املوا�سيع املتكررة الت�سكيك يف الأيديولوجية امل�ستخدمة 
لتربير العنف، وحتديد ونقد ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف املا�سي لتربير اجلرائم. وي�سعى الربنامج اإىل حتقيق 
�ض الأدوار  اأهدافه املختلفة من خلل اعتماد جمموعة متنوعة من النُُّهج، مبا يف ذلك الدورات التدريبية وتقمُّ
د ودورات تثقيفية اأخرى. والربنامج طوعي، ويكمن  والعرو�ض والدورات التوجيهية والتدريب على اجتثاث الت�سدُّ

عن�سر مهم يف اإقامة علقة اإيجابية بني املدربني واملتدربني على اأ�سا�ض الثقة املتبادلة. 

بني  وينق�سم الربنامج اإىل 20 ح�سة اأ�سبوعية ت�سمل �سل�سلة من النمائط. وتتاألف كل جمموعة تدريبية من مدرِّ
اثنني وما بني �ستة اإىل ت�سعة �سجناء. وقد ُي�سطلع باأعمال على اأ�سا�ض فردي لفرتات ق�سرية اإذا وجد ال�سجني 
بون اإىل خلفيات متنوعة، ولكن ل ميكن اأن يكونوا من  اأن البيئة اجلماعية مكثفة على نحو مفرط. وينتمي املدرِّ
اأنَّ قدوم املدربني من خارج  وُيعتقد  ال�سجناء فيها.  التي يجري احتجاز  اأو مرافق الحتجاز  ال�سجون  موظفي 

نظام ال�سجون عن�سر مهم يف اإقامة علقات فعالة مع ال�سجناء. 

فني العنيفني اأعده اآندرو �سيلكه، اأ�ستاذ علم اجلرمية، جامعة اإي�ست لندن، من  جتميع للممار�سات الإدارية املت�سلة بال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015(. اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

التدخالت النف�شية-الجتم�عية 

  تي�سري التغري ال�سلوكي
  تعزيز مهارات التغلب على امل�ساعب

  تعزيز �سنع القرار 
  حت�سني العلقات

  بناء احرتام الذات
  تي�سري تعزيز اإمكانات امل�ستفيدين من التدخلت وتنميتهم ومنوهم

  حت�سني املعرفة والفهم الذاتيني
  اإعادة بناء اخلربات وال�سخ�سية من اأجل املعي�سة املعدلة 

  اإبراء الأمل العاطفي وت�سوية اللتبا�ض
  حت�سني التفكري النقدي ومهارات حل امل�سكلت

  تي�سري اكت�ساب اآليات الت�سدي الفعال.

املثال  �سبيل  على  الإجرام،  عن  التوقف  تي�سري  يف  ا  مهمًّ دورًا  توؤدي  اأن  النف�سية-الجتماعية  للتدخلت  وميكن 
تدعم  التي  التفكري  وطرق  للمعتقدات  والت�سدي  امل�ساعب  على  التغلب  ودعم  الهوية  م�سائل  من خلل معاجلة 



اأن  فني العنيفني  اأن توفر املن�سة التي ميكن لل�سجناء املتطرِّ العنف ودعم توجيه العمل. وميكن لهذه التدخلت 
روا عليها الأ�سباب التي قد جتعل اأ�سكال التدخل الأخرى مهمة يف حياتهم، على �سبيل املثال، تعزيز ال�سبكات  يقدِّ
الجتماعية والأن�سطة التعليمية واملهنية، وما اإىل ذلك. ومما له اأهمية حا�سمة اأنَّ التدخلت النف�سية-الجتماعية 

ميكن اأن ت�ستحث الأفراد وتدعمهم من خلل عملية فك الرتباط.

فني العنيفني،  وحيثما اأمكن، ينبغي للإدارات اأن حتاول �سمان ال�ستمرارية يف تقدمي امل�سورة النف�سية لل�سجناء املتطرِّ
ا عدم ال�ستمرارية  وكفالة بقاء نف�ض الأخ�سائي النف�سي )اأو الأخ�سائيني النف�سيني( مع ال�سجني طوال العملية. اأمَّ

فمن املمكن اأن يجعل بناء الثقة والتوا�سل اأمرًا اأ�سعب بكثري.

5-9- الأن�سطة الإبداعية والثقافية والرتويحية 

م فــي جميــع ال�سجون، حر�سًا على �سحة ال�سجناء البدنية والعقلية، اأن�سطة ترفيهية وثقافية. ُتنظَّ

لكل �سجني غري م�ستخَدم يف عمل يف الهواء الطلق احلقُّ يف �ساعة على الأقل يف كلِّ يوم ميار�ض فيها التمارين 
الريا�سية املنا�سبة يف الهواء الطلق، اإذا �سمح الطق�ض بذلك.

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدتان 105 و23)1(.

اأن توؤدي يف حد ذاتها اإىل التوقف عن  اأنَّ امل�ساركة يف التدخلت الفنية والريا�سية ل ُيحتمل  من امل�سلَّم به عمومًا 
مبا�سرة.)135(  غري  باأ�سكال  الن�ساط  ذلك  عن  التوقف  يف  كبريًا  اإ�سهامًا  ت�سهم  اأن  ميكن  ولكن  الإجرامي،  الن�ساط 
مة للحديث عن الختلفات  وميكن للريا�سة والفنون والثقافة اأن توفر روايات بديلة مقنعة.)136( فهي توفر و�سيلة قيِّ
التفكري  يثريا  اأن  والفنون  للم�سرح  وميكن  واآمالهم.  وجتاربهم  النا�ض  من  لكثري  امل�سرتك  التاريخ  واإبراز  والتنوع، 
واخلطاب النقديني ب�ساأن التاريخ والتجارب امل�سرتكة التي قد تعرب احلدود ال�سيا�سية. كما ميكن اأن تكون الريا�سة 
دة. وميكن للريا�سة والفنون والثقافة اأن ت�ساعد اأي�سًا على ا�ستحداث و�سائل اإيجابية بديلة لفهم ومعاجلة  قوة موحِّ

ف العنيف.  املظامل والتوترات التي ميكن اأن ت�سهم يف دعم التطرُّ

 وقد تبني اأنَّ التدخلت القائمة على الفنون توؤدي اإىل: )اأ( زيادة قدرات ال�سجناء على التعبري عن اأنف�سهم؛ و)ب(امل�ساهمة 
يف تطوير جوانب قوتهم ال�سخ�سية والجتماعية؛ و)ج( اإيجاد فر�سة لل�سجناء ل�ستك�ساف هويتهم؛ و)د( م�ساعدتهم 
التقييمية  الأحكام  من  خال  حيز  توفري  و)هـ(  وميتلكونه؛  يفهمونه  �سخ�سي  خطاب  يف  واحلافز  الأمل  و�سع  على 

لل�سجناء كي يدركوا ترابطهم بالآخرين دون اأن تكون هناك �سغوط خارجية بالمتثال.)137(

 Hughes, J., Miles, A. and McLewin, A. (2005) Doing the Arts Justice: A Review of Research Literature: Practice and)135(

 .Theory, Unit for Arts and Offenders

 Hedayah and the International Centre for Counter-Terrorism (2015) Thinking Outside the Box - Exploring the)136(

.Critical Roles of Sports, Arts, and Culture in Preventing Violent Extremism, Policy Brief, February 2015

 McCourt, E. (2005) “Art of the possible: the place of art therapy in work with high risk املثال:  �سبيل  على  )137(انظر 

 offenders”, Irish Probation Journal, 2 (1), 35-41; Albertson, K. (2015) Creativity, Self-exploration and Change: Creative
 Arts-based Activities’ contribution to Desistance Narratives, Howard Journal, vol. 54, No 3, 277-291; Bolton, G. (1999) The
 Therapeutic Potential of Creative Writing: Writing Myself, London: Jessica Kingsley; Anderson, K. (2015) “Documenting
 Arts Practitioners’ Practice in prisons: What do you do in there?’’, Howard Journal, vol.  54, No 4, 371-83: Nugent, B. and
 Loucks, N. (2011) ‘The arts and prisoners: experience of creative rehabilitation’, Howard Journal, 50(4), 356-70: O’Keeffe,
 C. and Albertson, K. (2012) “The Good days are Amazing; An Evaluation of the Writers in Prison Network”, Sheffield:
 Sheffield Hallam University: Parkes, R. and Bilby, C. (2010) “The courage to create: the role of artistic and spiritual activities

.in prisons”, Howard Journal, 49, 97-110
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"اأجد �سعوبة يف التعبري عن امل�ساعر، ولكن هنا، �سعرت بالأمان للقيام بذلك، اإنه مكان اآمن. مكان ميكننا اأن 
نا  نكون فيه منفتحني ب�ساأن كيفية �سعورنا كرجال، ب�سدق و�سراحة. تقدمنا جميعا خلل الدورات معا وعربَّ
النقا�سية  اجلناة  )جمموعة  القوة.  على  باعثة  النفتاح  بهذا  الأمور  مناق�سة  على  القدرة  كانت  لقد  بحرية. 
م الربامج القائمة على الفنون الإبداعية نهجا حقيقيا قائما على نقاط القوة جتاه  املركزة، SC11("… تقدِّ
تنمية ال�سخ�سية قد تنبع منه تغريات ذاتية وهويات حتويلية يف الرغبة واللتزام، ت�ستندان اإىل اأ�س�ض واقعية 
ملراقبة  نادرة  للمجرمني  املتاحة  الفر�ض  اأنَّ  له  يوؤ�سف  ومما  وحتقيقها…  تخيُّلها  للمجرمني  ميكن  وكذلك 
وممار�سة الوظائف الذاتية التاأملية والتعبري عن العواطف والنخراط يف اأحاديث اأخلقية يف مكان اآمن وخال 

من الأحكام التقييمية داخل ال�سجن. 

 Albertson, K. (2015) Creativity, Self-exploration and Change: Creative Arts-based Activities’ contribution to Desistance
 .Narratives, Howard Journal, vol. 54, No 3, p. 287

فني العنيفني يدخلون، على الأقل، يف "حديث"  واأثناء امل�ساركة يف التدخلت القائمة على الفنون، فاإنَّ ال�سجناء املتطرِّ
عن �سيء )�سواء رواية اأو اأغنية اأو خطاب اأو م�سرحية(، ومن ثم ميار�سون التفكري النقدي ومهارات الت�سال. ول ميكن 
دة - ال�سوتية اأو اللفظية اأو  لل�سخ�ض اأن يبداأ امل�ساركة يف حتليل ذاته وحياته �سوى من خلل مهارات الت�سالت اجليِّ
الن�سية اأو القائمة على ال�سور املرئية اأو الأدائية. والت�سالت ب�ساأن احلياة والتاريخ وامل�ساعر نقطة انطلق اأ�سا�سية ميكن 
اأن تن�ساأ منها املعاين اجلديدة ومنها قد يحدث حتول يف رحلة حياته. كما ميكن ملمار�سة التفكري النقدي ومهارات الت�سال 

فني العنيفني على فك الرتباط بالعنف.  اأن توؤدي اإىل ا�ستحداث ر�سائل اإيجابية ت�ساعد ال�سجناء املتطرِّ

فني العنيفني لتبّني مفاهيم  وميكن اأي�سًا للم�ساركة يف التدخلت القائمة على الفنون اأن توفر فر�سا لل�سجناء املتطرِّ
اأن  الفنون  بالتاأملية عن طريق  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  تعريف  ويكفل  املجتمع.  توافقا مع  اأكرث  وهويات  ذاتية 
ميكنهم امل�ساركة يف الفر�ض ملحاولة اإ�سفاء معنى على حياتهم من حيث حتقيق نوع من الت�ساق الذي يكون معقول 

ومفيدا بالن�سبة لهم. 

ومن املهم اأن يكون هناك تنوع يف الأن�سطة املعرو�سة؛ اأْي الأن�سطة التي ميكن اأن ت�ستدعي طرائق خمتلفة للم�ساركة. 
وهناك طائفة من امل�ساعي الإبداعية التي ميكن ت�سجيعها وتكييفها باعتبارها من التدخلت. وقد ت�سمل تلك الأن�سطة 
اليدوية  واحلرف  اجلماعية  وال�ستعرا�سات  واخلط  والرق�ض  الطبل  على  والعزف  املو�سيقى  مثل  الأ�سلية  الفنون 
التقليدية. ولكن �سيكون من ال�سروري اأن يدرك املوظفون الأن�سطة التي تعزز تطوير هوية وطنية اإيجابية والتي ميكن 
اأن تكون فعالة يف التخفيف من ال�سدمات النف�سية، واأن يتنبهوا اإىل الأن�سطة التي تعزز النتماء اإىل جماعة اأو ق�سية 

فة عنيفة. متطرِّ

للتعبري  للنـزلء طرائق )مادية(  ال�سجن: فهي توفر  والثقافة بدور رئي�سي يف حياة  الريا�سة والفنون  ت�سطلع 
عن اأنف�سهم وزيادة ثقتهم، وت�ساعدهم على اإن�ساء علقة اإيجابية مع الآخرين )مبن فيهم موظفو ال�سجون(. 
وهي ت�ساعد على تكوين فهم اأكرب للثقافات واملمار�سات املختلفة. وت�ساعد هذه الأنواع من الأن�سطة يف تقييم 
فني العنيفني وم�ساعرهم ومواقفهم لغر�ض و�سع برامج اإعادة التاأهيل والتدخلت  احتياجات املجرمني املتطرِّ

دة الأهداف.  املحدَّ

 Global Counterterrorism Forum (2015) Detention and Reintegration Working Group Workshop on Education, Life Skill

.Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders

وُيَعدُّ العلج بالفن اأحد التدخلت التي ثبت اأنها ذات �سعبية وفعالية يف معاجلة تغريُّ املواقف وال�سلوك يف املوؤ�س�سات 
لون التعبري  الحتجازية. ذلك اأنَّ الفن اإبداعي، ومن ثم فهو تثقيفي اإذ يوفر �سعورا بالإجناز لدى اأولئك الذين يف�سِّ



املرتبطة  والعواطف  امل�ساعر  اإي�سال  الإبداعية كذلك  العملية  وتتيح  الو�سيلة حتديدًا.  عن مواهبهم من خلل هذه 
باأحداث مهمة يف احلياة، وميكن اأن ت�ساعد يف جتاوز ال�سدمات النف�سية والكتئاب وم�سائل ال�سحة العقلية. وتكت�سي 

مهارة املعاِلج بالفن وح�سا�سيته اأهمية بالغة يف اإقامة العلقة التوا�سلية.

�شري لنك�: برن�مج اإع�دة ت�أهيل من�ر حترير ت�ميل اإيالم

واجهت حكومة �سري لنكا، لدى ت�سميم برنامج اإعادة تاأهيل منور حترير تاميل اإيلم، حتديات خمتلفة، لي�ض 
تاأهيل هوؤلء ال�سجناء، ُو�سع  اإعادة  التعامل معهم. وبغية حماولة  اأقلها العدد الكبري من ال�سجناء الذين لزم 

برنامج متعدد اجلوانب. و�سملت العنا�سر الرئي�سية ما يلي:

اإىل درجة  اإيلم الذين ظلوا ملتزمني بالق�سية  دين ملنظمة منور حترير تاميل  )1( مت ف�سل الأع�ساء املت�سدِّ
كبرية عن بقية ال�سجناء، بحيث ل ي�ستطيعون فعليا حماولة تقوي�ض برنامج اإعادة التاأهيل.

)2( مل ت�سر ال�سلطات اإىل اأع�ساء التنظيم باعتبارهم "�سجناء" اأو "حمتجزين". وبدًل من ذلك، اأ�سري اإليهم 
بـ"امل�ستفيدين". وروؤي اأنَّ هذه ال�سيغة لها دللت اأكرث اإيجابية، و�ست�ساعد على اإقامة علقات اأف�سل باملوظفني 

وتكوين �سورة ذاتية اأكرث اإيجابية لدى "امل�ستفيدين" اأنف�سهم.

ع ال�سجناء على امل�ساركة يف جمموعة متنوعة من الأن�سطة الرامية اإىل ت�سجيع التنمية الفردية. و�سمل  )3( �ُسجِّ
ذلك امل�ساركة يف اليوغا لتنمية الب�سرية الروحية والأن�سطة الفنية لتي�سري التعبري الفردي. وكان الرتكيز على 
ما ملكافحة الرتكيز اجلماعي املفرط الذي كان يهيمن على الوقت الذي  التنمية الفردية يف هذه الربامج م�سمَّ

ق�ساه ال�سجناء يف التنظيم. 

اإعادة  على  ال�سجناء  �ست�ساعد  التي  املهارات  تطوير  اإىل  تهدف  مهنية  برامج  يف  اأي�سًا  ال�سجناء  �سارك   )4(
الندماج بنجاح يف املجتمع بعد الإفراج عنهم. و�سملت هذه الربامج دورات يف الت�سييد والإلكرتونيات والنجارة، 

وكذلك دورات ب�ساأن م�ستح�سرات التجميل و�سناعة امللب�ض موجهة خ�سي�سا لل�سجينات.

واأظهر تقييم الربنامج تراجعا كبريًا يف الدعم ل�ستمرار العنف ال�سيا�سي بني ال�سجناء الذين خ�سعوا لربنامج 
يف  كبرية  زيادة  الربنامج  يف  امل�سرتكون  ال�سجناء  اأظهر  وباملثل،  له.  يخ�سعوا  مل  مبن  مقارنة  التاأهيل  اإعادة 
اإعادة  اإيجابيًّا لربنامج  اأثرا  التقييم  اأظهر  واإجمال،  املراكز.  يديرون  الذين  املوظفني  الإيجابية جتاه  املواقف 

دين �سمن �سجناء التنظيم. التاأهيل حتى بني الأفراد املت�سدِّ

اإي�ست  جامعة  اجلرمية،  علم  اأ�ستاذ  �سيلكه،  اآندرو  اأعده  العنيفني  فني  املتطرِّ بال�سجناء  املت�سلة  الإدارية  للممار�سات  جتميع 
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ لندن، من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015(.

الإبداعية  العملية  على  يركز  حيث  علجيا"  باعتباره  "الفن  ب�ساأن  العام  الفهم  بني  الفرق  تو�سيح  املهم  ومن 
معاجِلون  الفن  بوا�سطة  ميار�سه  النف�سي  العلج  اأ�سكال  من  ل�سكل  حتديدًا  الأكرث  والتطور  علجا،  باعتبارها 
العميقة اجلذور  واملواقف  امل�ساعر  الرمزي عن  التعبري  واملهم هو  بالفن".  "العلج  با�سم  ُيعرف  لون  وموؤهَّ لون  م�سجَّ
فني  التي ميكن للمعاِلج والفنان حتليلها وتف�سريها يف العلقة العلجية. وهناك فر�سة للطعن يف م�سروعية املتطرِّ
د يف كثري من احلالت جمتمعا  العنيفني وتفنيد خطابهم بال�ستناد اإىل التقاليد الثقافية والفنية املحلية التي جت�سِّ

اأكرث ت�ساحما.

تدخلت فك الرتباط بالعنف يف ال�سجونالف�سل 3  91الف�سل 5 الف�سل1



د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 92

ر الأعمال الفنية والعلج بالفن و�سيلة للتعبري والتقييم. وي�سارك امل�ستفيدون يف الأعمال الفنية للتعبري عن  توفِّ
ون عن رغباتهم يف احلياة الأ�سرية واحلرية وال�سلم والوحدة. و�سملت  م�سائل قريبة على قلوبهم. فهم ُيعربِّ
بات املتعلقة مبوا�سيع احلرية واخل�سارة وا�ستح�سان  متارين الكتابة الإبداعية ال�سعر والق�سة الق�سرية والكتيِّ
على  القائمة  التاأهيل  اإعادة  برامج  ووفرت   ... والتنمية  امل�ستقبلية  واخلطط  اجلديد  والتفكري  التاأهيل  اإعادة 
و�سائل غري  الداخلية عن طريق  اأفكارهم وم�ساعرهم  للم�ساركني للإعراب عن  الإبداعي �سبل فعالة  العلج 
اإبرائي على جمموعات كبرية من النا�ض. و�سملت الأمثلة على  اأثر  اأن يكون للعلج الإبداعي  مبا�سرة. وميكن 
العلج الإبداعي الذي اأُجري يف املراكز الأعمال امل�سرحية والربامج املو�سيقية امل�سممة مل�ساعدة امل�ستفيدين 

على التوا�سل والتحول.
 Hettiarachchi, M. (2013) Sri lanka’s Rehabilitation Program: A New Frontier in Counter terrorism and Counter
 Insurgency, Prism: Vol. 4, Issue 2, (2013), p.105-122,Macquarie University, Australia, Centre for Policing,

.Intelligence and Counter Terrorism

وحتظى الريا�سة، ل �سيما كرة القدم وكرة ال�سلة واألعاب القوى، ب�سعبية يف الكثري من ال�سجون. وهي حتظى بتمثيل 
جيِّد يف بع�ض املوؤ�س�سات الحتجازية التي يوجد بها موظفون خرباء متخ�س�سون، بع�سهم معرتف به على ال�سعيدين 

الوطني والدويل. 

النا�ض يف كل بلد يحبون الريا�سة. فقيمها عاملية. وهي لغة عاملية قادرة على �سد الفجوات الجتماعية والثقافية 
والدينية. وميكن اأن تكون اأداة قوية لتعزيز التفاهم والت�سامح وال�سلم... واأعتقد اأنَّ الريا�سة ت�سهم يف حتقيق 
التنمية والنمو ال�سخ�سيني. وهي تعلمنا العمل اجلماعي والنـزاهة. وهي تبني احرتام الذات وتفتح الأبواب اأمام 

فر�ض جديدة. وهذا، بدوره، ميكن اأن ي�سهم يف رفاه املجتمعات والبلدان ككل.

خطاب الأمني العام للأمم املتحدة، كويف عنان، 1995-2006، ب�ساأن "اأثر الريا�سة يف العامل"، دافو�ض، �سوي�سرا، 2006.

والريا�سة تدخل اإيجابي مهم حيث اإنها تعزز العمل اجلماعي واملهارات القيادية والجتماعية، وت�سجع على حتديد 
ف  الأهداف وتر�سي اإح�سا�سا بالهوية والنتماء. كما تهيئ الريا�سة الفر�ض ملعاجلة عوامل اأخرى قد توؤدي اإىل التطرُّ
العنيف، مثل ال�سحة وال�سلمة وعدم امل�ساواة بني اجلن�سني وحل النـزاعات يف �سياق يكون فيه التعلم تفاعليا وُينظر 
اإليه على اأنه "متعة".)138( ومن املهم اأن ي�سكل من يقودون التدخلت الريا�سية اأمثلة اإيجابية للم�ساركني واأن ي�ساعدوا 
دة والعمل اجلماعي. ومن خلل التدخلت املختلفة ذات ال�سلة  على تعزيز املواقف الإيجابية والروح الريا�سية اجليِّ
فني العنيفني اأن يحققوا اإمكاناتهم واألَّ يقت�سروا على هوية وحيدة، مثل دينهم اأو  بالريا�سة، ميكن لل�سجناء املتطرِّ

خلفيتهم العرقية، على �سبيل املثال.

نيجريي�: دور الري��شة يف برامج فك الرتب�ط داخل ال�شج�ن

باجلموح  يت�سمون  البداية،  يف  النيجريية،  ال�سجون  دائرة  لدى  املحتجزون  العنيفون  فون  املتطرِّ ال�سجناء  كان 
فني العنيفني اعتقاد باأنَّ الريا�سة ملهاة الطغاة واأنها  والفظاظة وعدم التعاون. وكان لدى معظم ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني م�ستعدا  ا من ال�سجناء املتطرِّ جت�سد العنا�سر نف�سها التي ي�سنون احلرب عليها. وكان عدد قليل جدًّ
للم�ساركة يف الريا�سة. واأ�سرَّ فريق العلج املحلي، املوؤلَّف من معاجِلني ريا�سيني من دائرة ال�سجون النيجريية. 

 Center on Global Counterterrorism Cooperation and Hedayah (2013) The Role of Education in Countering)138(

.Violent Extremism, Meeting Note, December 2013



وعندئذ مت اإح�سار مرافق ريا�سية اأ�سا�سية وتركيبها يف ال�سجن، وهي: ملعب اأف�سل لكرة القدم والكرة الطائرة 
وكرة ال�سلة وتن�ض الطاولة. واإىل جانب جاذبية هذه الريا�سات املتنوعة، فاإنَّ من تطوعوا للم�ساركة كان لديهم 
وقت اأطول يق�سونه يف الهواء الطلق. ومت تزويدهم بالأدوات الفردية الأ�سا�سية مثل البدلت والأحذية الريا�سية 
فني  املتطرِّ ال�سجناء  من  املزيد  تطوع  ذلك،  وعقب  الحتياطية.  الداخلية  والقم�سان  اخلارجية  والقم�سان 
وكلما  للعلج.  املقاومة  الغ�سب واحلد من  اإدارة  الريا�سية على  الأن�سطة  و�ساعدت فرتة  للم�ساركة.  العنيفني 
يتحدث عن  بع�سهم  وبداأ  الأخرى.  للتدخلت  تقبُّل  اأكرث  اأ�سبح  الريا�سة،  الأ�سخا�ض يف  اأحد  زادت م�ساركة 
التفوق. ومع حتول  بغية  بينهم  التناف�ض فيما  الإفراج عنهم. وبداأ  اأن ي�سبحوا مهنيني ريا�سيني عند  اإمكانية 
د. ويف الواقع، كانت الريا�سة تدخل  اإمكانية زيادة الت�سدُّ الريا�سة اإىل جمال للن�سغال، تراجعت على الأقل 
لكرة  ناف�سوا يف مباريات  وقد  د منهم،  الت�سدُّ ونزع  نيجرييا  العنيفني يف  فني  املتطرِّ ال�سجناء  رئي�سيًّا يف علج 

القدم �سد اأفرقة عموم ال�سجناء وموظفي ال�سجون.

مة من �سبكة املوؤ�س�سات الوطنية الأفريقية حلقوق الإن�سان يف غرب اأفريقيا، خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن  م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ فني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ اإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

را  وكثريًا ما تكون الريا�سة اأول نقطة دخول اإىل نظام ال�سجون—اأْي م�ساركة اأولية يف ن�ساط يرجح اأن ُيعترب موفِّ
للمرح والهروب من الروتني اليومي واأقل احتمال باأن يكون بيانا علنيا بالمتثال. وت�سجع الريا�سة على التنمية والنمو 
ال�سخ�سيني—فالأن�سطة الريا�سية تبني ال�سخ�سية وتعزز الثقة بالنف�ض و�سبط الذات واحرتامها اإىل جانب كونها 
وت�سجع  الكتئاب.  ملنع  وو�سيلة  البدنية  بال�سحة  ال�سعور  وعلى  النف�سي  ال�سغط  من  التخل�ض  على  م�ساعدا  عامًل 
والإن�ساف  اجلماعي  العمل  يف  املتمثلة  الإيجابية  القيم  ذلك  وي�سمل   - الجتماعيني  وال�سلوك  التفكري  الريا�سة 
واإدارة  احلدود  واحرتام  نزاع،  دون  واملناف�سة  الآخرين  واحرتام  والكيا�سة  بالقواعد  والتقيد  املتبادل  والحرتام 
الغ�سب. ومن هذا املنطلق، فهي تغر�ض يف الفرد القيم املتفق عليها باعتبارها حت�سريًا اأ�سا�سيًّا لتدخلت نف�سية ذات 

اأهداف اأكرث حتديدًا. 

فر�سة  وهي  للموؤ�س�سة،  اليومي  الروتني  عن  بعيدا  النظام،  مل�ساركة  حمايدا  اإطارا  اأي�سًا  الريا�سية  الأن�سطة  وتوفر 
ميكن خللها لل�سجناء واملوظفني اأن يعلقوا خلفاتهم موؤقتا، بحيث يتفاعلون كم�ساركني ولعبني وريا�سيني. ويتطلب 
برنامج فعال للتدخلت الريا�سية توافر املرافق الريا�سية الكافية، وطائفة من الفر�ض الريا�سية واملوظفني املهنيني 
دا والذين يكونون على علم تام بفوائد الريا�سة والألعاب يف معاجلة الحتياجات املت�سلة باملخاطر.  بني تدريبًا جيِّ املدرَّ

5-10- الإبلغ عن التدخلت ور�سدها وتقييمها
التدخلت،  الر�سد، ومتكني مواءمة  وتي�سري عملية  امل�ساءلة،  ل�سمان  الرتباط �سروري  اأن�سطة فك  الإبلغ عن  اإنَّ 
ولأغرا�ض امليزنة، وكاأ�سا�ض للتقييم، ومن اأجل احلماية املهنية وال�سخ�سية جلميع املعنيني. وميكن اأن يكون عملية 

ذا وفقًا لذلك.  ما ومنفَّ متكينية اإذا كان م�سمَّ

دا واأن ُيحتفظ ب�سجلت  قا توثيقا جيِّ فني العنيفني موثَّ وتي�سريا لعملية الإبلغ، من املهم اأن يكون العمل مع فرادى املتطرِّ
�ساملة ودقيقة. وينبغي تدريب جميع املوظفني الذين ُيتوقع اأن ي�ستكملوا التقارير على �سكل تلك التقارير وم�سمونها. 
وُتَعدُّ الوثائق املواد الأ�سا�سية لت�سجيل تقدم التدخلت اخلا�سة بالأفراد، والإبلغ ومن ثم الر�سد يف نهاية املطاف. 
هوا الوثائق التي يعدها الفريق امل�سوؤول عن تنفيذ التدخلت ويجمعها ويحفظها واأن يدعموا  وينبغي للمديرين اأن يوجِّ

تلك الوثائق ويتحققوا منها ويقدموها اإىل مقر اإدارة ال�سجون وفقًا للربوتوكولت املو�سوعة. 
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اأو حوادث  تغيريات  اأيَّ  ي�سجل  اأنه  كما  العك�ض.  اأو  التدخلت  وفعالية  لأثر  املوثَّق  الت�سجيل  هو  النتائج  والإبلغ عن 
تاأثري  لها  التي  الأخرى  امل�سائل  اأو  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  لدى  ال�سلوكي  التغري  مثل  التدخلت  باأغرا�ض  ترتبط 
التدخل  لفريق  ذلك  ويتيح  مثًل.  �سهريا  زمنية،  فرتات  مدى  على  النتائج  عن  الإبلغ  ويجب  النتائج.  على  مبا�سر 
الأ�سا�سية  املعلومات  م�سادر  و�ستتمثل  الزمن.  مر  على  والتغريات  الأمناط  يو�سح  للمعلومات  بنكا  يبني  اأن 
فني  املتطرِّ ال�سجناء  مبجموع  اخلا�ض  وال�سجل  احلالة  مناق�سة  واجتماعات  الفردية  املخاطر  تقييم  ملفات  يف 
للفعالية  للقيا�ض  وقابلة  وا�سحة  موؤ�سرات  و�سع  اأي�سًا  ال�سروري  ومن  الزمنية.  الفرتة  تلك  خلل   العنيفني 

لتوجيه النتائج.

وميكن اأن ت�سمل املوؤ�سرات على اأثر التدخلت ما يلي: التغريات يف �سلوك ال�سجناء، وم�ستوى امل�ساركة يف التدخلت، 
ر اأي�سًا اأنه حتى اإذا  وعدد احلوادث املوؤ�س�سية، وخف�ض م�ستوى الأمن لل�سجناء، وعدد التدخلت املنجزة. وينبغي تذكُّ
ن اإدارة ال�سجن من  مل يكن التدخل ي�سري اإىل اأيِّ تاأثري على �سلوك ال�سجني، فاإنَّ تقييمات املخاطر والتدخلت متكِّ

معرفة املزيد عن ال�سجناء واملخاطر التي ميثلونها. 

وينبغي ر�سد الأن�سطة والنتائج على ال�سواء عن كثب. وينبغي اأن يتم الر�سد اأي�سًا عن طريق امللحظة وت�سجيل تلك 
امللحظات. وينبغي للفريق الإ�سرايف يف املقر القيام بزيارات منتظمة اإىل ال�سجون التي جتري التدخلت بها ملراقبة 
ويقدمها  املعلومات  يعد  اأن  الإ�سراف  لفريق  وينبغي  للتدخلت.  الفعال  بالتنفيذ  املتعلقة  ال�سلة  امل�سائل ذات  جميع 
اأن يتخذوا قرارات  العليا(  ال�سجون )وال�سلطات  اإدارة  ال�سيا�سات يف مقر  القرارات و�سانعي  تتيح ملتخذي  بطريقة 
م�ستنرية ومدرو�سة ب�ساأن التدخلت. وتقع على مقر اإدارة ال�سجون م�سوؤولية حتليل م�ستوى التقدم املحرز اأو العك�ض، 

وينبغي اأن يحتفظ بقاعدة بيانات لأن�سطة التدخل وما لها من اأثر. 

ذت تنفيذًا  وب�سفة عامة، ي�سمل تقييم التدخل حتديد ما اإذا كانت الأهداف ملئمة، وما اإذا كانت الأن�سطة قد ُنفِّ
نا من حتقيق النتائج املرجوة  نت تدخل معيَّ اًل، ومدى حتقيق الأهداف. وي�ساعد التقييم على فهم الأ�سباب التي مكَّ فعَّ
ومدى ذلك. وهو يقدم اأي�سًا معلومات عن الأثر الأو�سع لتلك التدخلت على اأ�سحاب امل�سلحة واملوؤ�س�سات. واإ�سافة 
ا للأدلة ب�ساأن النتائج املحققة وهو بذلك ي�سكل اأداة  اإىل دعم اآليات امل�ساءلة، فاإنَّ التقييم ال�سليم ُيَعدُّ م�سدرًا مهمًّ

لتعلم الدرو�ض ت�سهم يف بناء املعرفة ب�ساأن اأف�سل ال�سبل لتحقيق بع�ض اأهداف التدخل. 

د املف�شي اإىل العنف كندا: برن�مج اأبح�ث تطبيقية ب�ش�أن املجرمني املعتنقني للت�شدُّ

دين.  اأبحاثا مركزة على املجرمني املت�سدِّ التابع لدائرة ال�سجون يف كندا منذ عام 2012  يجري فرع البحوث 
دين لدى الدائرة والفرق بينهم وبني ال�سجناء  ويدر�ض برناجمه البحثي يف هذا املجال ملمح ال�سجناء املت�سدِّ
املمار�سات  اأف�سل  ويجمع  د،  الت�سدُّ لتاأثري  عر�سة  يكونوا  اأن  ميكن  من  خ�سائ�ض  وي�ستك�سف  دين،  املت�سدِّ غري 
دين—كل ذلك يف حماولة لتوجيه ال�سيا�سات  والدرو�ض الدولية امل�ستفادة ب�ساأن الإدارة الفعالة للمجرمني املت�سدِّ
التي  التعاونية  ال�سراكة  على  العمل  ويتوقف جناح هذا  ال�سجون.  الأدلة يف  على  والقائمة  الفعالة  واملمار�سات 
َد الإجراء املتمثل يف �سم خبري متخ�س�ض عملياتي اإىل  اأقيمت مع فرع الأمن لدى اإدارة ال�سجون يف كندا. وُحدِّ
اإقامة علقة داخلية اأكرث تبادلية  اأ�سفر عن  الفريق البحثي باعتباره من املمار�سات التنظيمية الف�سلى، مما 
نتائج  ترجمة  يف  والإ�سراع  باملو�سوع،  وارتباطًا  حتديدًا  اأكرث  بحثية  اأ�سئلة  وطرح  املعلومات،  لتبادل  وانفتاحا 

البحوث اإىل ممار�سات تنفيذية.

فني العنيفني التابع ملكتب  درا�سة �ساهمت بها دائرة ال�سجون يف كندا خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. الأمم املتحدة املعني باملخدِّ



فون العنيفون ارتباطهم بالعنف اأحد  وي�سكل تقييم جناح التدخلت التي ت�سعى اإىل �سمان اأن يفك ال�سجناء املتطرِّ
التحديات العاملية التي تكاد تواجهها جميع �سلطات ال�سجون والأكادمييون واملمار�سون واملراقبون. وعلى الرغم من 
ا�ستثمار موارد �سخمة يف هذا املجال، فاإنَّ قلة من الدول الأع�ساء واملنظمات املتعددة الأطراف و�سعت منهجيات 
التدخلت  فعالية  ب�ساأن  الأكادميية  املوؤلفات  فاإنَّ  وباملثل،  العك�ض.  اأو  التدخلت  لتقييم جناح هذه  حمكمة وموجزة 
ل تزال عمومًا يف مراحلها الأوىل، والتدخلت التي جرى تقييمها ل ت�ستويف املعايري العلمية يف كثري من الأحيان.)139( 
فقد وجد ا�ستعرا�ض لـ135 درا�سة اأنها يف الغالب مبنية على الأقوال وتخلو من اأيِّ اإ�سارة �سريحة اإىل النظرية ومن 

اأيِّ بيانات كمية اأو نوعية جتريبية.)140(

احلال  وكذلك  اآخر،  اإىل  مكان  من  تختلف  وغاياتها  الربامج  تلك  مثل  اأهداف  اأنَّ  تعقيدا  التحدي  يزيد  ومما 
اآليات  اإىل و�سع  الأع�ساء  الدول  ت�سعى  اأن  ينبغي  للتنفيذ. ومع ذلك،  �سة  املكرَّ الدول ومواردها  اإىل قدرات  بالن�سبة 
ومقايي�ض ب�سيطة تتيح لها قيا�ض فعالية تدخلتها.)141( كما يجب على احلكومات اأن تفرج عن تلك البحوث يف �سوء 
ت�سبح  اأن  دون  الأدلة  على  القائمة  التدخلت  تطوير  ول ميكن  ذلك.  �سيوفره  الذي  والأكادميي  التعليمي  الهتمام 
 الأدلة علنية. وينبغي للحكومات، لدى جعل التقييمات علنية، اأن حتدد ما اإذا كانت هذه التقييمات اأجنزتها هيئات 

بحثية م�ستقلة.

د. و�سوف  ل بد من تخ�سي�ض موارد كافية لإجراء البحوث العلمية وتقييم الربامج القائمة التي تتناول الت�سدُّ
تكون تلك الربامج قائمة على املعرفة و�سيتم ا�ستعرا�سها ب�سورة منتظمة.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,
.Principle 40

وعلى امل�ستوى الب�سيط، فاإنَّ التوقف عن العنف هو النتيجة املرجوة من تدخلت فك الرتباط واإعادة الإدماج، وهو 
عادة ما يقا�ض مبوؤ�سر مثل معاودة الإجرام اأو معاودة الإدانة اأو معاودة دخول ال�سجن عن جرمية ذات �سلة بالإرهاب. 
بيد اأنَّ معدلت معاودة الإجرام ميكن اأن تكون م�سللة. وغالبا ما تكون غري دقيقة بحيث ل جت�سد �سوى ما هو معروف 
من  اأي�سًا  التدخلت  اأثر  قيا�ض  ويعاين  حمدودا.  يكون  اأن  ميكن  ما  وهو  اجلنائية،  العدالة  ونظام  الأمنية  للدوائر 
الإجرام،  ومعاودة  العنيف  ف  التطرُّ حوادث  معدلت  انخفا�ض  مثل  املوؤ�سرات،  حت�سن  ربط  اأْي  الإ�سناد"،  "مع�سلة 
بالتدخلت ذاتها. وهناك العديد من العوامل الأخرى )ذات الطبيعة املحلية والوطنية والدولية( التي ميكن اأن توؤثر 

على العمليات وعلى جناح التدخلت اأو ف�سلها.)142( 

ف العنيف مبدة طويلة، فمن املهم  وحيث اإنَّ معاودة الإجرام ل ميكن حتديدها اإلَّ بعد الإفراج عن ال�سجني املتطرِّ
 النظر فيما اإذا كان من املمكن قيا�ض تقدم ال�سجني بينما ل يزال رهن الحتجاز. وكما نوق�ض �سابقا يف هذا الف�سل، 

 Horgan, J. and Braddock, K. (2010) “Rehabilitating the terrorists?: challenges in assessing املثال:  �سبيل  )139(انظر على 

 the effectiveness of de-radicalisation programs”, Terrorism and Political Violence, 22, 267-291; Dalgaard-Nielsen, A. (2010).
“Violent Radicalization in Europe: What we know and what we do not know”. Studies in Conflict and Terrorism, 33, 797-
 814; Carline, A. (2011) Report to the home secretary of independent oversight of Prevent review and Strategy. London:
 HM Government; Christmann, K. (2012). Preventing religious radicalisation and violent extremism: A systematic review of
the research evidence. UK: Youth Justice Board; Lindekilde, L. (2012) “Introduction: assessing the effectiveness of counter-

 .radicalisation policies in northwestern Europe”. Critical Studies on Terrorism, 5, 335-344

 Feddes, A. and Gallucci, M. (2015) “A Literature Review on Methodology used in Evaluating Effects of Preventive)140(

.and De-radicalisation Interventions”, Journal for de-radicalization, winter 15/16, No. 5

 Global Counterterrorism Forum: Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of)141(

.Violent Extremist Detainees (2012), Internal Challenge 9

.Internal Challenge 6 ،142(املرجع نف�سه(
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املوارد  من  كبريًا  قدرًا  ذلك  ويتطلب  املخاطر.  تراجع  على  دلياًل  يقدم  اأن  للمخاطر  منتظم  تقييم  لإجراء  ميكن 
فني العنيفني بال�ستعانة  والهتمام الفردي، وهو اأمر �سعب ب�سكل خا�ص عند العمل مع عدد كبري من ال�سجناء املتطرِّ
بقليل من املوظفني. ولكن على الرغم من اأنَّ تنقيح اأدوات التقييم تلك اأمر حا�سم الأهمية )حيث اإنها تدل على التغري 
ف العنيف لن  ا لنجاح التدخل و�سمانا مطلقا باأنَّ ال�سجني املتطرِّ ال�سلوكي(، فاإنها لن تتيح مطلقا قيا�سا اآنيًّا مثاليًّ

ف العنيف بعد اإطالق �سراحه.)143( يوا�سل م�ساركته يف التطرُّ

   لالطالع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن الفرتة الالحقة لالإفراج عن ال�سجني ور�سده، انظر الف�سل الثامن

وعالوة على ذلك، ينبغي األَّ يكون تدفق املعلومات اأحادي الجتاه. ذلك اأنه ينبغي اإن�ساء حلقة فعالة للتعقيبات بحيث 
نهم ذلك من �سقل  ُترجتع املعلومات اإىل اأع�ساء فريق التدخل ب�ساأن النتائج امل�ستخل�سة من الر�سد والتقييم. و�سيمكِّ

وتعديل التدخالت يف �سوء الأدلة ب�ساأن "ما جنح". 

ويتمثل اأحد العنا�سر الرئي�سية ل�سمان تطوير التدخل وتعلُّمه ومنا�سرته يف البحوث امل�ستقلة واملت�سمة باأعلى م�ستويات 
ع الدول الأع�ساء على النظر يف التكليف باإجراء البحوث اأو النظر يف املقرتحات البحثية. و�سيتعني اأن  اجلودة. وُت�سجَّ
ه ب�سورة مبا�سرة التدخالت التي �سُتجرى يف امل�ستقبل �سواء يف الولية  تكون لأيِّ بحث منفعة متكينية وعملية، كاأن يوجِّ
الق�سائية اأو يف اأيِّ مكان اآخر. واإ�سافة اإىل ذلك، يجب اأن تكون جميع الأن�سطة البحثية متوافقة متاما مع املعايري 

الأخالقية والأمنية.

 .Stern, J. and Porges, M. (2010, 1 May) Getting Deradicalization Right, Council on Foreign Relations)143(



مة 6-1- مقدِّ
فني العنيفني بفك ارتباطهم بالعنف مهمة �سعبة. ذلك اأنَّ ن�ساط فك الرتباط �سيلزم  اإنَّ تي�سري قيام ال�سجناء املتطرِّ
ف عنيف طائفة من التدخلت املختلفة، على النحو املبني يف الف�سل  تنظيمه واإدارته. و�سيتطلب كل �سجني متطرِّ
واإن�ساء  زمني،  جدول  و�سع  يلزم  و�سوف  ي�سكلها.  التي  باملخاطر  تتعلق  التي  املتعددة  باحتياجاته  للوفاء  اخلام�ض، 

مرافق لإدارة التدخلت فيها، واكت�ساب املواد واملوارد، واإ�سراك ال�سجناء بفعالية. 

العنف.  بنبذ  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  اإقناع  يف  منفرد  تخ�س�ض  اأو  واحد  �سخ�ض  ينجح  اأن  ا  جدًّ امل�ستبعد  ومن 
ويكمن الحتمال الأقوى مل�ساعدة ال�سجناء على التغري يف اعتماد نهج الفريق وال�ستفادة من جمموعة من الأفراد 
ف  املتطرِّ واحتياجات  معا ملعاجلة خماطر  الأفراد  العديد من  فيه  يعمل  نهج  اعتماد  ُيعترب  و�سوف  والتخ�س�سات. 
العنيف تطورا جديدا يف بع�ض الوليات الق�سائية. ولذا من املهم اأن يتم اعتماد منهجية قائمة على العمل اجلماعي، 
واأدوات ومعايري  اإجراءات  العمل اجلماعي املتكامل، يلزم اعتماد  الفريق على نحو متكامل. ولدعم هذا  واأن يعمل 

اأخلقية م�سرتكة. 

 6-2-  الإدارة املتكاملة للق�سايا وعملية
فك الرتباط

مع  العمل  على  وقائم  ال�سجناء  على  ز  يركِّ التخ�س�سات  متعدد  نهج  باأنها  للق�سايا  املتكاملة  الإدارة  و�سف  ميكن 
واإجراء  للتدخلت،  برنامج  وتنفيذ  الأهداف،  وو�سع  الحتياجات،  وحتديد  اأويل،  تقييم  اإجراء  وي�سمل  ال�سجناء، 
ا�ستعرا�ض دوري �سامل لقيا�ض التقدم املحرز. ويتم الت�سديد على ا�سطلع ال�سجناء مب�سوؤولية �سخ�سية اأكرب عن 
تطورهم من خلل امل�ساركة الن�سطة يف اخلدمات املتخ�س�سة وغري املتخ�س�سة على ال�سواء يف ال�سجن. وت�ستخدم 
املحرز  التقدم  ور�سد  الحتياجات  وحتديد  للتقييم  م�سرتكة  ولغة  واأدوات  ونهجا  اإطارا  للق�سايا  املتكاملة  الإدارة 
فني العنيفني وانتقالهم اإىل فرتة الإفراج عنهم والإ�سراف املجتمعي  وحتديث النتائج اأثناء احتجاز ال�سجناء املتطرِّ
عليهم. وميكن لعتماد نهج متكامل لإدارة الق�سايا اأن ي�سهم اإ�سهامًا كبريًا يف فك الرتباط بالعنف بنجاح حيث اإنه 
اإطار فريق،  بفعالية يف  والعمل  وامل�سوؤوليات،  الأدوار  التدخلت، وحتديد  تنفيذ  اأجل:  م من  اتباع نهج منظَّ ي�سمن 

وت�سجيل املعلومات وكفالة معاجلتها على النحو املنا�سب.
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اإدارة  -6 
تنفيذ تدخلت   
فك الرتباط   
  بالعنف 
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ويتمثل عن�سر رئي�سي للإدارة املتكاملة للق�سايا يف �سمان تنفيذ ا�سرتاتيجية مت�سقة و�ساملة لإدارة املخاطر طوال 
بغية  ال�سلة،  ذات  الوكالت  جميع  وم�ساركة  اإ�سراك  مع  عنه،  الإفراج  وبعد  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  عقوبة  مدة 
حت�سني الفعالية واآفاق النجاح يف اإعادة توطينه. وتكت�سي الإدارة املتكاملة للق�سايا اأهمية خا�سة بالن�سبة اإىل اإدارة 
فني العنيفني الذي ي�سكلون خماطر �سعبة ومعقدة ويحتاجون اإىل موجزات تتطلب م�ساهمات دوائر  ال�سجناء املتطرِّ

ذات تخ�س�سات خمتلفة للتعامل معهم على النحو الأكرث فعالية. 

وميكن تلخي�ض املراحل الأربع يف عملية فك الرتباط على النحو التايل:

اإيجابية  واإقامة علقة مهنية  العنيف،  ف  املتطرِّ بال�سجني  املوظف  تعريف  الأوىل  املرحلة  ت�سمل    امل�ساركة: 
بينهما، واإر�ساء الثقة بينهما، ودخولهما يف حوار بّناء. و�سوف يتمثل جزء من عملية امل�ساركة يف كفالة اأن 
فني العنيفني �سروط معقولة مثل اأماكن الحتجاز والطعام واملاء والك�ساء ولوازم  يكون لدى ال�سجناء املتطرِّ

الفرا�ض وم�ساحات ملمار�سة التمرينات الريا�سية وما اإىل ذلك.

  املخاطر: ينبغي اأن يخ�سع جميع ال�سجناء اجلدد الذين ي�سلون اإىل املوؤ�س�سات لعملية فرز اأويل عام عند 
فني عنيفني اإىل تقييم تف�سيلي للمخاطر  دون باعتبارهم �سجناء متطرِّ الدخول مع �سرورة اإحالة من ُيحدَّ
والحتياجات. وينبغي اأن يركز تقييم املخاطر على عدد من املكونات الرئي�سية، على النحو املبني يف الف�سل 

الرابع.

ف العنيف، ينبغي للموظفني  ف العنيف يف التطرُّ   الحتياجات: بعد حتديد الأ�سباب وراء �سلوع ال�سجني املتطرِّ
اأن يحددوا الحتياجات املت�سلة باملخاطر. وي�سري ذلك اإىل الن�ساط الذي �سي�ساعد على احلد من خطر اأن 

ف عنيف، اأو يدعو اإليه، يف امل�ستقبل. ف العنيف يف ن�ساط متطرِّ ينخرط ال�سجني املتطرِّ

ماهية  التدخلت على  فريق  يتفق  اأن  ُيفرت�ض  باملخاطر،  املت�سلة  الحتياجات    ال�ستجابة: مبجرد حتديد 
لتلبية تلك الحتياجات وعلى توقيت تقدميها. ولن يكون العديد من ال�سجناء، عند  التدخلت ال�سرورية 
و�سولهم اإىل ال�سجن لأول مرة، م�ستعدين للبوح مب�سكلتهم، وقد يلزم مزيد من الوقت قبل اأن يكونوا على 
اأي�سًا على من �سيقوم بتنفيذ التدخل  اأن يتفق فريق التدخلت  ا�ستعداد للم�ساركة يف التدخلت. وينبغي 
ذ اأول. وقد  وتوقيت ذلك. وقد ي�سمل ذلك احلاجة اإىل ترتيب التدخلت ح�سب الأولوية لتحديد اأيها �سُينفَّ

تلزم تدخلت جديدة اأو اإ�سافية مع تغري املخاطر والحتياجات. 

تهيئة بيئة عمل داعمة للتدخلت  -3-6
مة. وي�سهم جميع املمار�سني،  ُيفرت�ض اأن يوفر مكان الحتجاز الفعال �سياقا ت�سغيليا داعما لتقدمي التدخلت املنظَّ
مبا�سر  دور  لهم  لي�ض  الذين  والإداريون،  والإ�سرافيون  املعاونون  واملوظفون  والحتجاز  الأمن  اأفراد  فيهم  مبن 
يف  املحرز  التقدم  ودعم  التدخلت  تنفيذ  على  امل�ساعدة  الظروف  على  احلفاظ  يف  مة،  املنظَّ التدخلت  تنفيذ   يف 

فك الرتباط. 

ل ال�سياق اأي�سًا. وهو ميار�ض، باعتباره موؤ�س�سة معقدة ترمي  ويوفر ال�سجن ما هو اأكرث بكثري من اخللفية - اإذ اإنه ي�سهِّ
فني العنيفني على نبذ التوجه العنيف، تاأثريا مهيمنا قويا على احلياة اليومية للمقيمني فيه وعلى  اإىل م�ساعدة املتطرِّ
با�ستمرار  وُي�سكك فيهما  للمراقبة  املوؤ�س�سي  ال�سياق  و�سلوكه يف  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  اأفكار  مواقفهم. وتخ�سع 
مبا�سرا  يكون  األَّ  ينبغي  الت�سكيك  اأنَّ  بيد  يوميا.  املوظفني  مع  ال�سجناء  هوؤلء  فيها  يتفاعل  التي  املجالت  يف جميع 
اإنه يعني الت�سجيع على  اأن يعزز ب�سهولة املواقف الكامنة. بل  اإنَّ ذلك ميكن  ر، حيث  وا�ستفزازيا على نحو غري مربَّ
اإعادة النظر يف املعتقدات والقيم بحيث ميكن حتقيق املكا�سب املرجوة يف �سكل الحتياجات والأهداف ال�سخ�سية 



فيما يتعلق باملعنى واملكانة والنتماء والعدالة بطرق خمتلفة. وي�سبح الإ�سهام يف م�ساعدة ال�سجناء على فك الرتباط 
بالعنف م�سوؤولية جميع املوظفني يف ال�سجن.

تعقد  اأن  الرتباط  لفك  تدخلت  فيها  ق  ُتطبَّ التي  ال�سجون  جلميع  ينبغي  داعمة،  بيئة  حتقيق  على  امل�ساعدة  وبغية 
ن�ساط فك  ي�سهم يف  اأن  ال�سجن  يعمل يف  لكل من  وينبغي  واإذكاء وعيهم.  واإفهامهم  املوظفني  لتثقيف  دورات عامة 
فني  املتطرِّ ال�سجناء  مواقف  معاجلة  يف  ذلك  و�سي�سهم  الجتماعي.  لل�سلوك  موؤيد  نحو  على  بالت�سرف  الرتباط 
ذلك  وينطبق  الإيجابي.  التغيري  تعزيز  على  و�سي�ساعد  للمجتمع،  املعادية  �سلوكهم  واأ�سكال  واأفكارهم  العنيفني 
البيئات يف  وكذلك  والأفنية  الإيواء  مناطق  يف  العنيفني  فني  املتطرِّ وال�سجناء  املوظفني  بني  والتوا�سل  التفاعل   على 

الأكرث تنظيما.

فني العنيفني.  وميكن لأ�سكال �سلوك ب�سيطة من جانب املوظفني اأن ترفع نوعية التفاعل بني املوظفني وال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني باإن�ساف واحرتام، واإبداء مواقف  وهي ت�سمل ما يلي: منح الوقت لل�ستماع، ومعاملة ال�سجناء املتطرِّ
البيانات  ومكافاأة  وت�سجيع  اإيجابية  كقدوة  )بالت�سرف  املهني  ال�سلوك  ومعايري  الجتماعي  ال�سلوك  مع  متما�سية 
ف العنيف،  والت�سرفات املتفقة مع ال�سلوك الجتماعي(، وتوجيه ر�سائل اإيجابية قوية ب�ساأن اإمكانية التوقف عن التطرُّ
وجتنب الو�سم، وتوجيه امل�سكلت العملية والجتماعية وكذلك املواقف والتفكري وال�سلوك، والتعبري عن الدافع والأمل 
وت�سجيعهما. ومن املهم اأي�سًا اأن تكون العلقة بني موظفي الحتجاز والأمن وفريق العلج اإيجابية وبناءة وداعمة، اإذا 

اأريد لل�سجن والتدخلت اأن يعمل بفعالية. 

اأ�ساليب وُنُهج تنفيذ التدخلت   -4-6
اأنَّ ما ميكن  التي تواجهها الدول الأع�ساء. ذلك  اإزاء تنفيذ التدخلت حجم امل�سكلة  اأن يج�سد النهج املتبع  ينبغي 
فني العنيفني املحتجزين يف ال�سجون يف بع�ض البلدان �سوف يكون  من الناحية الواقعية تقدميه اإىل حفنة من املتطرِّ
فني  املتطرِّ ال�سجناء  من  الآلف،  احلالت  بع�ض  ويف  عديدة،  مئات  اإىل  تقدميه  ميكن  عما  الختلف  كل  خمتلفًا 
حجم  ت�سميم  وينبغي  املتاح.  الدعم  من  املثلى  ال�ستفادة  وينبغي  اأخرى.  ق�سائية  وليات  يف  املحتجزين  العنيفني 
فني العنيفني املحتجزين يف كل  د من ال�سجناء املتطرِّ  التدخلت ونوعها ومنهجية تنفيذها لتتنا�سب مع العدد املحدَّ

دولة ع�سو. 

وهناك بع�ض التدخلت، مثل التدريب املهني، التي �سيلزم تنفيذها يف ور�سة عمل اأو �سف درا�سي بالطريقة التقليدية. 
وهناك تدخلت اأخرى، ل �سيما التدخلت املعرفية-ال�سلوكية والدينية، ينبغي اأن تاأخذ املعايري الثقافية يف العتبار. 
الو�سائل اخلطية.  ولي�ض من خلل  �سفويا  م  ُتقدَّ اأكرث جناحا عندما  التدخلت  تكون  اأن  ح  ُيرجَّ البلدان،  بع�ض  ويف 
و�سيكون التقدمي ال�سفوي، من خلل ا�ستخدام املناق�سات الفردية واجلماعية وامل�سرحيات وال�سعر والفنون واحلرف، 

اأكرث فعالية يف بع�ض الثقافات حيث ل تكون القراءة مهيمنة. 

رْين  اأ�سا�ض مي�سِّ اأ�سا�ض �سخ�سي )اأو على  التدخلت على  الكافي من املوظفني، ميكن تقدمي  العدد  يتوافر  وعندما 
م�ساعدة  اأهمها  اجلماعية،  بال�سيغة  مقارنة  الوا�سحة  الفوائد  من  عدد  الفردية  ولل�سيغة  م�سارك(.  لكل  اثنني 
املفرط  التاأثر  من  بدًل  ال�سخ�سية  ومعتقداتهم  بقيمهم  الت�سال  على  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  من  امل�ساركني 
التغيري  تي�سري  يف  الأهمية  حا�سمة  وامل�ساركني  رين  ر/املي�سِّ املي�سِّ بني  العلقة  وُتعترب  زملئهم.  ومعتقدات  بقيم 
واملئات من  املوظفني  قليل من  يوجد عدد  واقعيا حيث  يكون  الفردي قد ل  التفاعل  اأنَّ  بيد  بالعنف.  الرتباط  وفك 
فني العنيفني. ويف تلك احلالت، ينبغي ا�ستخدام التدخلت اجلماعية، مبا يف ذلك الن�ساط القائم   ال�سجناء املتطرِّ

على ال�سرد. 
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 6-5-  الأدوار وامل�سوؤوليات والعمل اجلماعي عند 
تنفيذ التدخلت

يف الوليات الق�سائية التي يكون فيها عدد املوظفني قليًل، قد ل تكون هناك القدرة على اإن�ساء اأفرقة م�ستقلة لتقدمي 
اإىل  اإ�سافة  الرتباط  فك  باأن�سطة  املوجودون  املوظفون  ي�سطلع  اأن  ع  توقُّ ميكن  الظروف،  تلك  ظل  ويف  التدخلت. 
واخلربات  واملعارف  املهارات  ا�ستخدام  ينبغي  الظروف،  هذه  ويف  التدخل.  فريق  ي�سبحوا  واأن  العادية  واجباتهم 
ال�سجون  ملوظفي  ميكن  املثال،  �سبيل  فعلى  املتاحة.  التدخلت  نوع  ت�سكيل  يف  دا  جيِّ ا�ستخداما  للموظفني  القائمة 
بني ميكن ا�ستخدامهم لتنفيذ تدخلت التدريب املهني، اأو فنانني اأو  العامني اأن يكونوا: جنارين اأو ميكانيكيني مدرَّ
حّكام ريا�سيني ميكنهم اإدارة التدخلت ذات ال�سلة، اأو اأخ�سائيني نف�سيني جامعيني ميكن ال�ستعانة بهم يف ت�سيري 

التدخلت املتعلقة باإدارة الغ�سب. 

وعندما تتوافر موارد تكميلية، ميكن اإن�ساء اأفرقة منف�سلة معنية بالتدخلت للرتكيز على تنفيذها. وينبغي اأن ي�سم 
ف العنيف اأنَّ التدخلت تتطلب، يف معظم  د التطرُّ الفريق جمموعة من الأفراد ذوي التخ�س�سات املتعددة. ويعني تعقُّ
احلالت، �سبكة متعددة الخت�سا�سات من املهنيني، مبن فيهم الأخ�سائيون النف�سيون والأطباء النف�سانيون والقادة 
واملعلمون  املهني  الإر�ساد  وموظفو  الجتماعيون  والأخ�سائيون  بالفن  واملعاجلون  الريا�سيون  بون  واملدرِّ الدينيون 
فون مهارات ومنهجيات ومنظورات خمتلفة ومن  واملوظفون الطبيون. ومن خلل العمل معا ويف �سراكات، فاإنهم يوظِّ

ثم يكونون قادرين على حتقيق نتائج ناجحة. 

اإىل  وبالنظر  ال�سلة.  ذات  الإدارة  واأ�ساليب  والتقنيات  الأدوات  على  التدخل  اأفرقة  لأع�ساء  التدريب  توفري  وينبغي 
دة اأن يتم تدريب وتثقيف  املهمة ال�سعبة املتمثلة يف دعم ال�سجناء يف عملية فك الرتباط، فاإنَّ من املمار�سات اجليِّ
تدريب  وميكن  الإدماج.  اإعادة  وجهود  الرتباط  فك  تعقيدات  مع  للتعامل  مهني  نحو  على  املعنيني  املوظفني  جميع 
العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ علمات  متييز  على  التاأهيل  اإعادة  برامج  يف  امل�ساركني  واملهنيني  ال�سجون  موظفي 
العنف.  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ املنا�سب لحتمالت  النحو  وال�ستجابة على  للنـزاع،  بناءة ومتفادية  والتوا�سل بطريقة 

ويتم تناول مو�سوع تعيني املوظفني وتدريبهم يف الف�سل الثالث.

فني العنيفني، وحتديد  دة لفريق التدخلت ما يلي: اإجراء تقييم اأويل لل�سجناء املتطرِّ وينبغي اأن ت�سم الواجبات املحدَّ
املخاطر والحتياجات والتدخلت املنا�سبة، وا�ستكمال وحتديث القيود اخلا�سة مبلفات احلالت، وتنفيذ التدخلت، 
مة  وامل�ساركة يف موؤمترات مناق�سة احلالة، وا�ستكمال عمليات اإعادة التقييم، وا�ستخدام املواد والأدوات واملعدات املقدَّ

من اأجل تدخلت فك الرتباط. 

املوارد  على  ذلك  يتوقف  و�سوف  التفرغ.  عدم  اأ�سا�ض  على  اأو  كامل  بدوام  ا  اإمَّ التدخل  اأفرقة  اأع�ساء  تعيني  وميكن 
اأداء  وينبغي جت�سيد  املطلوب.  التدخل  وتواتر  وم�ستوى  التدخلت،  امل�ساركني يف  العنيفني  فني  املتطرِّ املتاحة، وعدد 
ال�سجناء  يكون هناك عدد كبري من  وحيثما  ال�سنوية.  الأداء  تقييمات  التدخلت، يف  فريق  كاأع�ساء يف  الواجبات، 
اأفرقة  اأع�ساء  كاٍف من  يكون هناك عدد  اأن  ال�سروري  �سيكون من  موؤ�س�سة،  املحتجزين داخل  العنيفني  فني  املتطرِّ
التدخل ل�سمان اأن تتم التقييمات والتدخلت بالتواتر اللزم. وقد يتطلب هذا اأن يكون هناك اأكرث من فريق تدخل 

واحد يف املوؤ�س�سة، اإذا كانت املوارد متاحة. 

فني العنيفني، من املهم اأن يوجد يف كل فريق  ولكي يتمكن اأع�ساء فريق التدخل من التوا�سل بفعالية مع ال�سجناء املتطرِّ
فون  فني العنيفني. ويف بع�ض احلالت، قد ل يتكلم ال�سجناء املتطرِّ ع�سو اأو اأكرث ممن يتحدثون لغة ال�سجناء املتطرِّ
نة، اأو كانوا من الرعايا الأجانب.  العنيفون اللغة الر�سمية للدولة، وخ�سو�سا اإذا كانوا ينتمون اإىل قبيلة اأو جماعة معيَّ



فون العنيفون اأي�سًا امل�ساركة يف الأن�سطة التي ُت�ستخدم فيها اللغة الر�سمية للدولة. وقد  وقد يرف�ض ال�سجناء املتطرِّ
يلزم كذلك لأع�ساء الفريق اأن يراعوا م�ساألتي نوع اجلن�ض والأ�سل العرقي. 

د اأثناء عملهم يف اإطار تدخلت فك الرتباط. وينبغي لهذا الدعم اأن يتخذ  وينبغي اأن يحظى اأع�ساء فريق التدخل بدعم جيِّ
ه ميكنهم اللجوء اإليه عند مواجهة مواقف �سعبة.  ب و/اأو موجِّ �سكل الإ�سراف الفردي والدعم اجلماعي وتوافر مدرِّ

ويظل مدير كل �سجن توجد به تدخلت م�سوؤول عن �سمان الرتتيبات املنا�سبة من اأجل التنفيذ الفعال للتدخلت امل�سطَلع بها 
حتت قيادته. وعادة ما يكون املدير هو كبري �سباط الأمن يف ال�سجن، وتقع عليه امل�سوؤولية النهائية عن �سلمة واأمن املوظفني 
وال�سجناء. وينبغي لفريق التدخل اأن يعمل ب�سكل وثيق مع املدير ل�سمان اأن يكون هذا الأخري على وعي تام مبتطلبات واأن�سطة 

التدخل، واأن تكون تلك املتطلبات والأن�سطة ملئمة للرتتيبات الأمنية داخل ذلك ال�سجن.

وعلى م�ستوى املقر، ينبغي اأن يكون هناك فريق اإدارة اإ�سرايف يتوىل امل�سوؤولية ال�ساملة عن و�سع التدخلت والإ�سراف 
اأن ي�سم  بال�سجن. وينبغي  التدخل املوجود  التوجيه والدعم لفريق  على تطويرها وتنفيذها وتقييمها وكذلك توفري 
لفريق  وينبغي  التدخلت.  تنفيذ  يف  امل�ساركة  الرئي�سية  واملهن  التخ�س�سات  جميع  من  ممثلني  الإ�سرايف  الفريق 
الإ�سراف اأو، يف بع�ض الوليات الق�سائية، فريق الإدارة العليا اأن يحدد ال�سيا�سات، ويكفل و�سع الرتتيبات اللزمة 

لتقدمي التدخلت، وين�سق مع الوكالت احلكومية الأخرى من اأجل التنفيذ. 

من  جمموعة  ودعم  م�ساركة  �سيتطلب  الناجح  الرتباط  فك  باأنَّ  العرتاف  اإىل  املتكاملة  الق�سايا  اإدارة  وت�ستند 
املتعدد  النهج  ز  ويعزِّ الأدوار.  خمتلف  ويف  امل�ستويات  من  م�ستوى  كل  عند  اجلماعي  العمل  تطوير  وينبغي  الأفراد. 
الرتباط  فك  جوانب  خمتلف  على  عملهم  اأْي  بالتوازي،  املوظفني  عمل  عن  النا�سئة  املتميزة  املنافع  التخ�س�سات 
بالعنف من منظورات خمتلفة يف نف�ض الوقت. ول يتطلب العمل يف اإطار فريق تبادل املعلومات، مبا يف ذلك خطة 
احلالة كما هي مو�سوعة وب�سكلها املتغري على مر الزمن، فح�سب، بل اأي�سًا و�سع ا�سرتاتيجيات م�سرتكة وفهٍم لكيفية 
 التعاون كاأع�ساء يف فريق. وُيعترب نق�ض التعاون والتاآزر والثقة املتبادلة من القيود الرئي�سية التي توؤثر على فعالية

التدخلت الناجحة. 

 6-6-  اجتماعات مناق�سة احلالة وحفظ ال�سجلت و�سرية املعلومات
فيما يخ�ض التدخلت 

والت�سيري  اليومية  الأعمال  ملناق�سة  نحو منتظم  الأفرقة على  اجتماعات  يرتبوا عقد  اأن  التدخل  اأفرقة  لقادة  ينبغي 
من  الفريق،  اجتماعات  من  الغر�ض  حتديد  وينبغي  املاثلة.  والتحديات  مة  املقدَّ والتقارير  املوظفني  واإدارة  واملوارد 
ن حما�سر لكل اجتماع. وينبغي مراجعة ملفات الق�سايا مرة  خلل و�سع جداول اأعمال وا�سحة وتر�سيح رئي�ض ومدوِّ
اإجراء  اأي�سًا  ال�سلة. وميكن  الإ�سرافيني ذوي  املوظفني  عة من  �سليمة وموقَّ الوثائق  اأنَّ جميع  للتاأكد من  كل �سهرين 
ا�ستعرا�سات موجزة للحالت خلل اجتماعات الفريق. وتختلف اجتماعات الأفرقة عن اجتماعات مناق�سة احلالة، 

ويجب اأن ُتعقد ب�سورة منف�سلة. 

اأنَّ  كما  التدخلت.  �سعيد  على  املحرز  التقدم  ل�ستعرا�ض  �سرورية  م�ستمرة  ب�سفة  احلالت  ا�ستعرا�سات  وُتعترب 
ا�ستعرا�سات احلالت من �ساأنها: اإتاحة الفر�سة لتبادل اجلوانب الناجحة والدرو�ض امل�ستفادة، وو�سع ا�سرتاتيجيات 
اإبداعية وفعالة للتعامل مع احلالت املعقدة، وت�سكيل عملية اآمنة للبناء على املهارات واملعارف القائمة، وا�ستك�ساف 
خمتلف املنظورات واحللول للتحديات، والتاأكد مما اإذا كانت هناك حاجة اإىل امل�سي قدما يف عقد اجتماع ر�سمي 

ملناق�سة حالت معيَّنة. 
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ُيعقد الجتماع  اأن  دة، على  التدخلت على فرتات زمنية حمدَّ ُيعقد اجتماع مناق�سة احلالة فيما يخ�ض  اأن  وينبغي 
يتوخى  اأن  وميكن  املوؤ�س�سة.  اإىل  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  و�سول  بعد  اأ�سابيع  �ستة  تتجاوز  ل  فرتة  خلل  الأول 
اأفرقة  اأع�ساء  جميع  يجريها  التي  املخاطر  تقييمات  درا�سة  التالية:  الأهداف  حتقيق  احلالة  مناق�سة  اجتماع 
الرئي�سية  املجالت  من  عدد  نطاق  على  ال�سجني  احتياجات  م�ستوى  من  والتاأكد  ومقارنتها،  وا�ستخدامها  التدخل 
اإدارتها،  اأو  رة  املقدَّ املخاطر  �سبل احلد من  ب�ساأن  اآرائه  والتما�ض  لل�سجني  اأعله  و�سرح ما جاء  املت�سلة مبخاطره، 
خطة  و�سع  يف  ال�سجني  واإ�سراك  املنا�سبة،  التدخلت  خلل  من  رة  املقدَّ الحتياجات  تلبية  خلل  من  �سيما  ل 
اجتماعات  وُتعقد  املنا�سب.  النحو  على  املت�سل�سلة  التدخلت  اإىل  الإحالت  ذلك  املقبلة، مبا يف  الإبلغ  لفرتة  عمل 
اأنظمة  بع�ض  وت�سم  اجلديدة.  الأفكار  اأو  امل�ساعدة  لطلب  وكذلك  والنجاحات،  التدخلت  لتبادل  احلالة  مناق�سة 
اجتماع  يف  العنيف،  ف  املتطرِّ ال�سجني  اأ�سرة  القت�ساء،  ح�سب  وكذلك،  اخلارجية  الوكالت  من  موظفني   ال�سجون 

مناق�سة احلالة. 

ف العنيف  وينبغي اإعداد ملف حالة فيما يت�سل بالتدخل يت�سم بكونه وحيدًا وديناميا مبجرد دخول ال�سجني املتطرِّ
ال�سجن، على اأن يتم حتديثه وتعديله مع تقدم ال�سجني داخل املوؤ�س�سة. وينبغي اأن ي�سم ملف حالة التدخل: تقرير 
واأ�سماء  التقييمات،  وتاريخ  العنيف،  ف  املتطرِّ لل�سجني  الرئي�سية  ال�سخ�سية  للبيانات  وموجزا  القبول،  جمل�ض 
والحتياجات  للمخاطر  عليه  متفقا  اأوليا  وتقييما  الأفراد(،  )من  الأويل  التقييم  و�سجلت  التدخل،  فريق  اأع�ساء 
ا�ستعرا�ض  وملحظات  احلالة(،  مناق�سة  اجتماع  )من  العمل/العلج  وخطة  احلالة(،  مناق�سة  اجتماع  )من 
مناق�سة  )اجتماع  التقييمات  واإعادة  احلالة(،  مناق�سة  اجتماع  )من  اللزمة  الإ�سافية  والإجراءات  احلالة، 
التدخل  اأفرقة  اأع�ساء  يحتفظ  اأن  وينبغي  الأخرى.  والتو�سيات  والتعليقات  املقبل(،  الفردي  التقييم  اأو  احلالة 
هذه  ت�سمل  اأن  وينبغي  عنيف.  ف  متطرِّ �سجني  كل  مع  ات�سال  كل  ب�ساأن  احلالت  عن  ثة  وحمدَّ وا�سحة  مبلحظات 
املهمة  املدَخلة/النتائج، واحلوادث  والتغيريات  واملوا�سيع،  الدورات  التدخلت، وعدد  م يف  التقدُّ الت�سجيلت: حال 
فريق  اأع�ساء  بني  العلقة  وديناميات  والتقييمات،  القوة،  ومواطن  العلجية(،  الأحداث  و/اأو  احلياة   )اأحداث 

التدخل وال�سجناء.

ومن املهم اأن يتم اإبلغ ال�سجناء بقواعد ال�سرية، واأن يطبَّق مبداأ "املوافقة امل�ستنرية". وينبغي اأن ُت�سرح قيود ال�سرية 
لل�سجناء بو�سوح قبل الدخول يف التقييم و/اأو التدخلت. وينبغي فهم وتقييم عواقب الك�سف بعناية، على �سبيل املثال 
فيما يخ�ض ال�سجناء الذين ينتظرون املحاكمة اأو �سدور احلكم ويف احلالت التي قد توؤدي فيها املعلومات ال�سخ�سية 
فني العنيفني عمومًا يف  اإىل انعدام الأمن بالن�سبة اإىل اأفراد اأ�سرهم. وُيحتفظ باملعلومات اخلا�سة بال�سجناء املتطرِّ
ف  املتطرِّ ال�سجني  من  به  حا  م�سرَّ يكون  اأن  يجوز  الك�سف  اأنَّ  بيد  بال�سرية.  والأخلقية  القانونية  اللتزامات  اإطار 
مة العتبارات.  العنيف اأو احلكومة اأو لوائح املوؤ�س�سة اأو القانون، مع مراعاة اأنَّ ال�سلمة العامة يجب اأن تظل يف مقدِّ
ف العنيف بقدر  ل عليها من ال�سجني املتطرِّ وينبغي اإطلع الأع�ساء الآخرين يف فريق التدخلت على املعلومات املتح�سَّ
ما يوؤثر ذلك على تقييم املخاطر والحتياجات. وينبغي األَّ يتم الك�سف عن املعلومات خارج نطاق فريق التدخلت 
ف العنيف، اأو �سلمة ال�سجناء الآخرين اأو املوظفني، اأو اأمن  اإلَّ عندما يكون هناك خطر على �سلمة ال�سجني املتطرِّ

ال�سجن اأو ح�سن النظام فيه اأو الأمن الوطني.

 6-7-  مدونات الأخلقيات ومعايري املمار�سة ودعم اأع�ساء
 اأفرقة التدخل

خللها،  من  يعملوا  اأن  التدخل  فريق  لأع�ساء  ينبغي  دة،  اجليِّ املمار�سة  اإىل  ا�ستنادًا  اأخلقية،  مبادئ  اأربعة  هناك 
فني  وهي: الحرتام والكفاءة وامل�سوؤولية والنـزاهة. ويجب على اأع�ساء اأفرقة التدخل، يف عملهم مع ال�سجناء املتطرِّ
العنيفني، اأن يت�سرفوا وفقًا ملبداأ "منع ال�سرر" من خلل تدخلهم. وينبغي اأن ير�سوا ثقافة بناءة وعلجية تعزز النمو 



النف�سي لل�سجني مع توفري الفر�سة لإقامة علقات �سليمة بني املوظفني وال�سجناء ميكن فيها لل�سجني اأن يك�سف عن 
املعلومات ذات ال�سلة لتمكني التدخلت املنا�سبة. 

التدخل  اأفرقة  لأع�ساء  وينبغي  املتبادل.  الحرتام  من  بروح  التدخل  اأفرقة  اأع�ساء  بني  العلقات  تدار  اأن  وينبغي 
اأن  التدخل  اأفرقة  لأع�ساء  وينبغي  عملهم.  تعزز  ات�سالت  ونظم  دة  جيِّ عمل  علقات  على  احلفاظ  اإىل  ي�سعوا  اأن 
املهنية  علقاتهم  تت�سرر  باأن  ي�سمحوا  األَّ  وينبغي  الفر�ض.  تكافوؤ  زوا  يعزِّ واأن  باإن�ساف  الزملء  جميع  يعاملوا 
اأ�س�ض  اأيِّ  اأن يتم التمييز بني الزملء على  اأو الأخلقي  اأنَّ من غري املقبول  بالزملء باأيِّ �سكل من الأ�سكال. ذلك 
التدخل  اأفرقة  اأع�ساء  اأنَّ  اأخلقي  اأ�سا�ض  العمل على  املتمثل يف  التحدي  ويعني  اأو مهنية غري ذات �سلة.  �سخ�سية 
اأفرقة  لأع�ساء  ينبغي  احلالت،  تلك  مثل  ويف  متناف�سة.  التزامات  على  تنطوي  حالت  حتما  يواجهون  �سوف 
الإ�سراف  فريق  على  القت�ساء،  عند  يعر�سها،  الذي  التدخل  فريق  قائد  مع  امل�ستجدة  امل�سائل  يناق�سوا  اأن   التدخل 

اأو الإدارة.

فني العنيفني. ذلك  وهناك قدر من املخاطر البدنية والنف�سية والربناجمية املتاأ�سلة عند العمل مع ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني، قد تظهر عليهم اأعرا�ض ت�سبه كثريًا ا�ستجابة  اأنه لدى عمل اأع�ساء فريق التدخل مع ال�سجناء املتطرِّ
اإجهاد ما بعد ال�سدمة نتيجة ل�سماع التجارب ال�سلبية لل�سجناء اأو ل�سماع ما اأحلقوه بال�سحايا من اأ�سرار. وينبغي 
فني العنيفني. ومن ال�سروري اأن ير�سد كل من قائد  توفري الدعم والإ�سراف للعاملني ب�سكل مكثف مع ال�سجناء املتطرِّ
فريق التدخل وفريق الإ�سراف اأيَّ اأعرا�ض لل�سدمات البديلة وي�سعا ا�سرتاتيجيات للحد من الآثار ال�سلبية املحتملة 

لهذا العمل. 

 6-8-  و�سع جداول زمنية للتدخلت وزيادة ال�ستفادة من املرافق 
اإىل اأق�سى حد

بفعالية.  تعمل  اأن  للتدخلت  اأريد  اإذا  الأقل  على  املرافق  من  دنيا  جمموعًة  تدخلت  ذ  تنفِّ موؤ�س�سة  اأيُّ  �ستتطلب 
)للمقابلت  الجتماعات  غرف  التالية:  املرافق  توفر  اأن  التدخلت  تقدم  التي  للموؤ�س�سات  ينبغي  اأدنى،  وكحد 
والور�ض  العبادة،  ومرافق  واملحا�سرات(،  والعرو�ض  اجلماعي  )للعمل  الدرا�سية  والف�سول  الفردية(،  وامل�سورة 
الإبداعي العلج  ومرافق  البدنية،  والتمارين  الريا�سة  ومرافق  الأخرى،  والأغرا�ض  املهني  للتدريب   املخ�س�سة 

 والعلج بالفن. 

وبغية ال�ستفادة املثلى من املرافق، ينبغي اأن يكون هناك جدول زمني اأ�سبوعي وا�سح بالأن�سطة. واجلدول الزمني 
اأداة اإدارية قوية، وميكن اأن يوفر بعدا هيكليا ملئما للأن�سطة اللزمة للتدخلت الفعالة. كما ي�سهم اجلدول الزمني 
فني العنيفني. ويوؤدي اجلدول الزمني املهمة املتمثلة يف تخ�سي�ض ن�سبة  يف زيادة ال�سعور بالنظام لدى ال�سجناء املتطرِّ
ال�سجناء  التدخل ووقت  ب�سكل مبا�سر يف عمل فريق  الزمني  اأن يتحكم اجلدول  وينبغي  املوؤ�س�سة.  كبرية من موارد 
وتوافر املرافق. كما يتم التحكم ب�سكل غري مبا�سر يف املوارد املادية للمعدات والتجهيزات، التي تتعلق بالتدخلت 

اأ�سا�سًا، من خلل و�سع اجلداول الزمنية الفعالة. 

 6-9-  اإ�سراك ال�سجناء وحتفيزهم على امل�ساركة 
يف التدخلت 

فني العنيفني الذين �سريف�سون اأو يقاومون امل�ساركة يف التدخلت، على الأقل يف البداية.  هناك بع�ض الأ�سرى املتطرِّ
وقد ي�ستبهون يف اجلهود التي يبذلها امل�سوؤولون ودوافعهم من وراء تنفيذ التدخلت، ويرف�سون التوا�سل مع �سلطات 
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فني  ال�سجن.)144( ومن ثم فاإنَّ التحدي الذي تواجهه اإدارة ال�سجون يتمثل يف التغلب على املقاومة واإقناع ال�سجناء املتطرِّ
فني  العنيفني بامل�ساركة يف التدخلت. ويف بع�ض الظروف، قد يكون من املنا�سب تاأجيل التوا�سل مع ال�سجناء املتطرِّ
واإدراك عواقب  للت�سالح مع �سجنهم  اأم�سوا وقتا يف ال�سجن، وذلك ملنحهم الوقت  اأن يكونوا قد  اإىل بعد  العنيفني 

فة العنيفة، وكذلك اإعطاء الوقت حلدوث اأيِّ فك ارتباط "طبيعي" حمتمل. م�ساركتهم يف الأن�سطة املتطرِّ

اإىل  ال�سعي  يف  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  مع  علقة  يبنوا  اأن  للموظفني  بها  ميكن  التي  ال�سبل  اأحد  ويتمثل 
العامة  ال�سكن  ظروف  الأ�سا�سية  الحتياجات  وت�سمل  الأ�سا�سية.  احتياجاتهم  تلبية  املوؤ�س�سة  اإدارة  تتوىل  اأن 
باملخاطر،  تت�سل  ل  الحتياجات  هذه  اأنَّ  ومع  ال�سحية.  والرعاية  بالأ�سرة،  ول �سيما  باخلارج،  والت�سال 
احتجازية  بيئة  �سمن  عندئذ  العلقات  مت�سي  حيث  التدخلت  لنجاح  فر�سة  اأف�سل  تتيح  تلبيتها  فاإنَّ 
اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  فيها  وحُترتم  د  جيِّ ب�سكل  ويتم ت�سغيلها  املنا�سبة  املوارد  لها  وتتوفر  و�سليمة   اآمنة 

بال�سجناء.)145(

ر  وتي�سِّ الإيجابي  التغرَي  املوظفني  اإجراءات  م�سروعية  يف  والثقة  بال�سلمة  ال�سجناء  م�ساعُر  حتفز  اأن  ُيحتمل 
اإعادة تاأهيلهم واإعادة توطينهم. ولذلك ينبغي بذل كل جهد للحفاظ على علقات الثقة تلك والبناء عليها بغية 

م�ساعدة املجرمني على بدء حياة خالية من اجلرمية.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,

.Principle 12

فون العنيفون ملمني بالغر�ض من التدخلت وطريقة عملها. وينبغي للموظفني اأن  ومن املهم اأن يكون ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني اأنَّ امل�ساركة يف الربنامج طوعية واأن باإمكانهم �سحب موافقتهم على امل�ساركة  ي�سرحوا لل�سجناء املتطرِّ
فون العنيفون مبا يلي: اأهداف التدخل، ودور اأع�ساء فريق  واخلروج يف اأيِّ وقت. وينبغي كذلك اأن ُيبلَّغ ال�سجناء املتطرِّ
ع يف  التدخل، وعمل التدخلت، واجلدول الزمني، وال�سرية، وحدود التدخلت. وُي�ستخدم منوذج موافقة مكتوب وموقَّ
بع�ض الوليات الق�سائية. واإذا مل يكن ذلك ممكنًا، ينبغي لع�سو الفريق اأن ي�سري خطيا اإىل اأنَّ ال�سجني قد اأُبلغ بجميع 

هذه امل�سائل واأنه وافق على امل�ساركة.

فني العنيفني من اأيٍّ من ال�ستحقاقات الأ�سا�سية املبينة يف قواعد الأمم  ول يجوز باأيِّ حال حرمان ال�سجناء املتطرِّ
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل( كو�سيلة لل�سغط عليهم للم�ساركة يف ن�ساط فك 
فني العنيفني على امل�ساركة يف  الرتباط. بيد اأنه ميكن للدول اأن تنظر يف ا�ستخدام حوافز لت�سجيع ال�سجناء املتطرِّ
التدخلت. وُت�ستخدم احلوافز يف كثري من اأنظمة ال�سجون بالن�سبة اإىل جميع ال�سجناء للت�سجيع على ح�سن ال�سلوك 
فني العنيفني عندما  وامل�ساركة يف الربامج. وهناك طائفة من احلوافز التي ميكن للدول اأن تقدمها اإىل ال�سجناء املتطرِّ
العائلية، وزيادة الن�ساطات الرتفيهية،  ي�ساركون ب�سكل تعاوين يف التدخلت، مبا يف ذلك ما يلي: تعزيز الزيارات 
ومنح فر�ض احل�سول على اأجر مقابل العمل، وزيادة الأ�سياء امل�سموح بحيازتها، وتلّقي امتيازات اأو منافع اأخرى اأثناء 
فرتة ال�سجن. وينبغي للدول اأن تنظر يف اإلغاء هذه احلوافز والمتيازات يف حال انتهاك القوانني والأنظمة التي حتكم 
 ال�سلوك يف ال�سجن اأو وجود دليل على امل�ساركة يف ن�ساط اإجرامي اأثناء فرتة ال�سجن، مع التم�سك بالتزامات حقوق 

.Sydney Memorandum, Internal Challenge 7 144(انظر(

)145(انظر مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 2.



العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  انطباق احلوافز على  اأي�سًا على �سمان عدم  وينبغي احلر�ض  املنطبقة.)146(  الإن�سان 
وحدهم واإلَّ ف�سوف ينظر اإليهم ال�سجناء الآخرون باعتبارهم "جمموعة خا�سة" مما قد يوؤدي اإىل العداوة اأو تطلع 

فني عنيفني.  ال�سجناء الآخرين اإىل اأن ي�سبحوا متطرِّ

وينبغي للدول الأع�ساء اأن ت�سجع �سلطات ال�سجون فيها على النظر يف حتديد �سبل من اأجل تقدير اإجناز ال�سجناء 
من  متنوعة  جمموعة  يف  للإجناز  الر�سمي  التقدير  اأنَّ  ذلك  بنجاح.  التدخلت  يكملون  الذين  العنيفني  فني  املتطرِّ
التدخلت )مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني والريا�سة والأن�سطة الدينية والتدخلت ال�سلوكية املعرفية( ي�سجع 
ن الآفاق امل�ستقبلية بعد الإفراج  الثقة بالنف�ض، ويزيد الإح�سا�ض بقيمة الذات وامل�ساركة يف الربامج املوؤ�س�سية، ويح�سِّ
عن ال�سجناء. وت�سمل طرق اإبداء التقدير احتفالت التخرج ومنح ال�سهادات وامليداليات ودعوة اأفراد الأ�سرة وكبار 
اأن ُيطلب اإىل ال�سجناء، يف مراحل خمتلفة  ممثلي املجتمع والوكالت املجتمعية للح�سور. واإ�سافة اإىل ذلك، ميكن 
دة يف جمالت الدرا�سة والتدريب املهني  اأثناء عملية فك الرتباط، احل�سول على ت�سديق باأنهم اأوفوا مبتطلبات حمدَّ

والتقييم واخلربة ك�سرط م�سبق للح�سول على املزيد من احلرية اأو املزايا.)147( 

6-10- ترويج التدخلت لدى املجتمع اخلارجي
والتلفزيون(  الإعلم )ال�سحف  و�سائط  بعمل منتظم مع  ال�سطلع  ينبغي  وفهمه،  بغية �سمان اطمئنان اجلمهور 
على  والأدلة  منها  والغر�ض  مة  املقدَّ التدخلت  واأنواع  ال�سجن،  الرتباط احلا�سل يف  لفك  الإيجابي  الن�ساط  ل�سرح 
فني العنيفني.)148( وينبغي اأن يتم ذلك بح�سا�سية ومع مراعاة  جدواها ونتائجها املمكنة فيما يخ�ض ال�سجناء املتطرِّ

الراأيني ال�سيا�سي والعام احلاليني. 

ويتيح تزايد �سعبية و�سائط التوا�سل الجتماعي العديد من الفر�ض للدعاية لأن�سطة فك الرتباط وق�س�ض النجاح 
وتعريف اجلمهور بها. وت�سيف و�سائط التوا�سل الجتماعي، كو�سيلة ات�سال، قيمة عن طريق ا�ستخدام جمموعة 
متنوعة من التكنولوجيات القائمة على الإنرتنت من اأجل تعزيز احلوار وتبادل املحتوى الذي يقدمه امل�ستخدمون. 
وعادة ما ي�سمل املحتوى ن�سو�سا اأو مقاطع �سوتية اأو مرئية ُتن�سر على الإنرتنت وُتتداول يف بيئة تتيح للم�ستخدمني 
اأدوات و�سائط  اإدارات ال�سجون جمموعة متنوعة من  اأن يتفاعلوا بع�سهم مع بع�ض. وي�ستخدم عدد متزايد من 
التوا�سل الجتماعي من اأجل زيادة اإبراز براجمها وح�سد الدعم ملبادراتها. وُت�ستخدم املواقع ال�سبكية والو�سلت 
للأن�سطة  للرتويج  يوتيوب جميعها  على  الفيديو  واأ�سرطة  الإلكرتونية  واملدونات  الفي�سبوك  و�سفحات  تويرت  على 

الإيجابية اجلارية يف ال�سجن.)149(

.Sydney Memorandum, Solution Strategy 5146(انظر مذكرة روما، املمار�سة اجليدة، رقم 19؛ و(

)147(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة 18.

 Council of Europe: Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism,)148(

.Principle 41

. Rakis, J. (2012) Using social media to publicize reentry success)149(
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الفلبني: الرتويج لربامج التدخل 

فني العنيفني اأ�سا�سية اإذا  اإن فوائد ا�ستخدام و�سائط الإعالم للرتويج لربامج التدخل لفائدة ال�سجناء املتطرِّ
اأراد مديرو ال�سجون حتقيق نتائج جيِّدة. ويف كل مرة توجد فيها منا�سبة مهمة مقبلة، ت�سدر الوكالة بيانات 
�سحفية اإىل و�سائط الإعالم قبل احلدث بثالثة اأيام. ويف معظم الأحيان، اإذا راأت و�سائط الإعالم اأنَّ احلدث 
ي�ستحق الن�سر، فاإنها تن�سر مقالت وتقارير عن برامج التدخل. وُتدعى �سخ�سيات بارزة مثل رئي�س البلدية اأو 
رئي�س اجلهاز التنفيذي والرعاة الآخرين اإىل ت�سريف احلدث لالإعراب لهم عن المتنان للدعم الذي قدموه. 

فني العنيفني.  ونحن نقوم بذلك يف �سجوننا العادية، وناأمل اأن نقوم به يف من�ساآتنا التي ت�سم ال�سجناء املتطرِّ

فني  مة من مكتب اإدارة ال�سجون وعلم الإجرام، الفلبني، خالل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
و3-1   ٢01٥ كانون الأول/دي�سمرب   18-16 النم�سا؛  )فيينا،  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب  التابع  العنيفني 

حزيران/يونيه ٢016(.

التدخل  اأنه ينبغي لأع�ساء فريق  اأنه ينبغي توخي احلذر عندما يتعلق الأمر بالت�سال بو�سائط الإعالم. ذلك  بيد 
ال�سجون.  اإدارة  مقر  من  م�سبق  اإذن  على  احل�سول  بعد  �سوى  التدخالت  ب�ساأن  الإعالم  و�سائط  اإىل  األَّ يتحدثوا 
واإذا اأعطيت املوافقة، ينبغي النظر فيما اإذا كان ينبغي حتديد املوظف بال�سم يف املقالة اأو الربنامج التلفزيوين. ذلك 

�س املوظف اأو اأ�سرته للخطر. اأنَّ ثمة خطرًا يتمثل يف اأنَّ التعريف العلني قد يعرِّ



مة 7-1- مقدِّ
كثريًا ما تعزى اإىل ال�سجون اأدوار بارزة يف ظهور وانت�سار حركات التطرُّف العنيف، وقد ُزعم اأنَّ العديد من الأيديولوجيات 
فة العنيفة ن�ساأت وراء الق�سبان.)150( وهناك قلق من اأنَّ ال�سجون قد تكون، اإذا ما ُتركت دون �سابط، مواقع ميكن اأن  املتطرِّ
فني العنيفني  د املف�سي اإىل العنف اأو ميكن فيها لل�سجناء املتطرِّ يزدهر فيها التطرُّف العنيف ويعتنق فيها ال�سجناء الت�سدُّ
فة العنيفة على نحو متبادل. غري اأنَّ  املوجودين معا اأن يقيموا علقات اأوثق و�سبكات اأكرث متا�سكا ويعززوا املعتقدات املتطرِّ
البحوث الأخرية ت�سري اإىل اأنَّ هذه املخاطر مبالغ فيها، واأنه لي�ض هناك اأدلة ُتذكر على اأنَّ اأعدادًا كبرية من ال�سجناء يعتنقون 

فة العنيفة عند الإفراج عنهم.  د املف�سي اإىل العنف ومي�سون اإىل ارتكاب الأعمال املتطرِّ الت�سدُّ

فة بني ال�سجناء الآخرين مع املحافظة على  ... وينبغي اتخاذ تدابري وقائية ملنع انت�سار الأيديولوجيات املتطرِّ
املعايري  احرتام  ذلك  يف  مبا  حريتهم،  من  املحرومني  للأ�سخا�ض  الدويل  القانون  مبوجب  املمنوحة  احلماية 

والقواعد الدولية املتعلقة باحلب�ض النفرادي.

ف العنيف - تقرير الأمني العام، الوثيقة A/70/674 (2015)، الفقرة 31. خطة عمل ملنع التطرُّ

نوا �سبكات يف ال�سجون، وي�سلوا اإىل جمموعة  فني العنيفني ميكن اأن يكوِّ وعلى الرغم مما �سبق، فاإنَّ ال�سجناء املتطرِّ
فة العنيفة خارج ال�سجن. وقد ت�سمل الأن�سطة، يف جملة اأمور:  قوا اجلرمية املتطرِّ دين املحتملني، وين�سِّ كبرية من املجنَّ
اإنتاج وتوزيع الكتابات و/اأو الدعاية الأيديولوجية داخل اأو�ساط ال�سجناء وخارجها، وا�ستخدام الزيارات اإىل ال�سجون 
للتوا�سل مع الأتباع يف العامل اخلارجي، وتقدمي التعزيز والدعم اإىل زملئهم من ال�سجناء الذين يعاَقبون ب�سبب 
التعاون  الفعلية ل�سلطات ال�سجن من خلل رف�ض  باأن�سطة تخريبية يف ال�سجون، وامل�ساركة يف املقاومة  ال�سطلع 
ب�ساأن نظام ال�سجن، وترهيب موظفي ال�سجن واإدارته، والتحري�ض على امل�سادمات العنيفة مع موظفي ال�سجن.)151( 

)150(انظر: Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating Behind Bars, p. 1. متاح على العنوان: 

 www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf; International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence
 (2009): “Prisons and Terrorism: Radicalisation and Deradicalisation in 15 countries”, p. 7: Cilluffo, F. and Saathoff, G.
 (2006). Out of the shadows: Getting ahead of prisoner radicalization. Report by George Washington university, Homeland
 Security policy Institute, and university of Virginia, critical Incident analysis Group, pi: HM Government (2013) Tackling

.extremism in the UK - Report from the Prime Minister’s Task Force on Tackling Radicalisation and Extremism

 RAND Corporation Europe (2008), Radicalization or Rehabilitation: Understanding the challenge of )151(انظر 

.extremist and radicalised prisoners, pp. 27-36
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الأ�سا�سية  الأهداف  اأحد  اأي�سًا  �ض  تقوِّ ولكنها  فح�سب،  ال�سجون  وال�سلمة يف  الأمن  ال�سيناريوهات  تلك  تقو�ض  ول 
يف املبنيَّ  الرتباط  فك  هدف  تقو�ض  فاإنها  ذلك،  على  وعلوة  اجلرمية.  من  املجتمع  حماية  اأْي   للحب�ض، 

الف�سول ال�سابقة. 

د املف�شي اإىل العنف يف ال�شجن ال�ش�م�ل: الت�شدُّ

ي�سكل عنا�سر حركة ال�سباب الأغلبية العظمى من ال�سجناء املوجودين يف �سجن مقدي�سو املركزي يف ال�سومال. 
ويوجد بينهم قادة للحركة ي�ستخدمون هيمنتهم وخربتهم لإعادة تعبئة ال�سباب امل�سجونني من اأع�ساء احلركة 
زون، من  وجتنيد النـزلء الآخرين الذين يكونون يف حالة من ال�سعف والعاطفية لتباع امل�سار الإرهابي. وهم يركِّ
مة يف ال�سجن، على ت�سجيع واإعادة تن�سيط اأتباعهم من ال�سباب امل�سجونني و�سمان اإخل�سهم  خلل اأفرقة منظَّ
لق�سيتهم الإرهابية. كما ي�ستهدفون النـزلء ال�سباب الذين يكونون �سعفاء داخل بيئة ال�سجن القا�سية اأو يعانون 
د. ويتولون تهديد اأو م�سايقة كل من ل يتبع م�سارهم بينما  من اإجهاد مزمن مما يجعلهم عر�سة لدعاية الت�سدُّ
فة خارجية على اخرتاق نظام ال�سجون من  مينحون اآخرين حوافز لتليينهم حتقيقا لهذا الغر�ض. وتعمل �سبكة متطرِّ
د داخل ال�سجن. وتطبق هذه العنا�سر جميع اأنواع التكتيكات  اأجل تزويدهم باملواد الدعائية من اأجل اأن�سطة الت�سدُّ
لتحقيق هدفها. ويتجلى ذلك يف �سجن مقدي�سو املركزي حيث ُعرِثَ على هواتف خلوية تت�سمن حما�سرات دعائية. 

وي�ستمع النـزلء اإىل هذه الت�سجيلت ال�سوتية الدعائية يف جمموعات �سغرية يف اأوقات معيَّنة.

فني العنيفني التابع  مة من اإدارة ال�سجون يف ال�سومال خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
حزيران/يونيه  و3-1   2015 كانون الأول/دي�سمرب   18-16 النم�سا؛  )فيينا،  واجلرمية  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  الأمم  ملكتب 

.)2016

د املف�سي اإىل العنف، ونفذت  وقد ا�ستجابت البلدان يف خمتلف اأنحاء العامل للتهديد املحتمل باعتناق ال�سجناء الت�سدُّ
فة العنيفة. غري اأنَّ هذا النهج القائم على "الأمن  جمموعة من التدابري الرامية اإىل احتواء انت�سار الأيديولوجية املتطرِّ
ه نحو حتقيق ال�سيطرة الفورية، ويجب احلر�ض على �سمان األَّ يتحقق ذلك على ح�ساب حقوق ال�سجناء اأو  اأول" موجَّ

العتبارات الأطول اأجل، مثل اإعادة الإدماج الجتماعي.

فة العنيفة هي فريو�ض ميكن اأن ي�سيب  وقد بداأت البحوث الأخرية يف حتدي الفكرة القائلة باأنَّ الأيديولوجيات املتطرِّ
التالية:  الفرتا�سات  �سككت يف  التحديد، فقد  وعلى وجه  اآخر.  اإىل  النت�سار من �سجني  ال�سجناء من خلل   جميع 
لون خطرًا متزايدا من حيث جتنيد زملئهم ال�سجناء، و)ب( الزملء من  فني العنيفني ميثِّ )اأ(جميع ال�سجناء املتطرِّ
فة العنيفة يوؤججه احلرمان من احلريات  ال�سجناء عر�سة ملثل ذلك التاأثري، و)ج( النفتاح على نظم املعتقدات املتطرِّ

الفردية املتاأ�سلة يف جتربة ال�سجن.)152( 

د املف�سي اإىل العنف حيث يرون اأنَّ الدعاءات باأنَّ  وهناك بع�ض الكتاب الذين مييزون خطر اعتناق ال�سجناء للت�سدُّ
د املف�سي اإىل العنف زائفة، اأو على الأقل مبالغ فيها وتقودها املخاوف اأكرث من الأدلة التجريبية. ال�سجناء يعتنقون الت�سدُّ
بال�سجناء )ال�سابقني(، العنيف  ف  التطرُّ فيها  ارتبط  التي  قليل من احلوادث  �سوى عدد  يوجد  الواقع، ل   )153( ويف 

 Veldhuis, T. (2015), Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy, PhD thesis, University of)152(

.Groningen

 Jones, C.R. (2014). “Are prisons really schools for terrorism? Challenging rhetoric on prisoner :153(انظر على �سبيل املثال(

 radicalization”. Punishment & Society, 16, 74-103; Klein, G.C. (2007). “An investigation: Have Islamic fundamentalist made
 contact with white supremacists in the  United States?” Journal of Police Crisis Negotiations, 7, 85–101; Useem, B. (2012). “U.S.
 prisons and the myth of Islamic Terrorism”. Contexts, 11, 34-39: Marsden, S. (2015) Little evidence to show that prisons
 https://theconversation.com; Ilardi, J. (2010). Prison radicalisation: The :متاح على العنوان .have become ‘universities of terror’
 devil is in the detail. Paper presented at the ARC Linkage Project on Radicalisation – Conference, Understanding Terrorism
 .from an Australian Perspective: Radicalisation, De-Radicalisation and Counter Radicalisation, Monash University, Australia



د اأو ت�ستند اإىل معلومات غام�سة. ويبدو اأنَّ بع�ض املعلقني  ويف حالت كثرية تكون هذه احلالت غري موثقة ب�سكل جيِّ
لو كان هناك م�سار حتمي  العنيفة، كما  فة  املتطرِّ بالأن�سطة  د  اإىل دين حمدَّ ال�سجناء  ا�ست�سلموا لإغراء ربط حتول 
ف العنيف امل�ستبه فيه  ف العنيف. ويفرت�ض اآخرون اأنَّ جتربة ال�سجن لدى املتطرِّ ي�سل بني التحول يف ال�سجن والتطرُّ
فة العنيفة لدى ذلك ال�سخ�ض، حتى عندما قد ل تكون  اأو املدان لها دور يف تنمية املعتقدات واأ�سكال ال�سلوك املتطرِّ

ل اأثناء وجوده يف ال�سجن.  هناك اأدلة دامغة ت�سري اأ�سا�سًا اإىل اأنه حتوَّ

د املف�سي اإىل العنف على نطاق وا�سع يف ال�سجن اإىل معلومات  وي�ستند عدد من الدرا�سات التي توؤكد انت�سار الت�سدُّ
ا، ومن ثم اإىل حتليل م�سكوك فيه بالدرجة نف�سها، ب�ساأن اأن�سطة الفرد يف ال�سجن، والأ�سخا�ض الذين  حمدودة جدًّ
تفاعل معهم، وطبيعة معتقداته الروحية اأو غري ذلك وتطورها، ول تراعي تاأثري التجربة التي مير بها بعد الإفراج 
د  ر اأي�سًا اأنَّ ال�سجون )اأو ظروف ال�سجن( لي�ست يف حد ذاتها ما يدعو ال�سجناء اإىل اعتناق الت�سدُّ عنه. وينبغي تذكُّ
د املف�سي اإىل العنف هو القاعدة ولي�ض ال�ستثناء. والأ�سح اأنَّ  املف�سي اإىل العنف: فلو كان ذلك �سحيحا لكان الت�سدُّ
اأفرادًا  وفيما يخ�ض  التي قد حتفز، يف ظروف معيَّنة  والنف�سية  الآليات الجتماعية  ل  تفعِّ اأن  ال�سجن ميكن  اأو�ساع 
مف�سيًا  دًا  ت�سدُّ باعتبارها  ر عندئذ  تف�سَّ التي  العنيفة  فة  املتطرِّ ال�سلوك  واأ�سكال  املواقف  نحو  اإىل العنف. معينني، حدوث حتول 

حماولت  اأنَّ  كما  كبرية،  اأهمية  ذات  م�ساألة  ال�سجن  يف  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ فاإنَّ  �سبق،  مما  الرغم  وعلى 
فون العنيفون قد  التجنيد، �سواء الناجحة اأو غري الناجحة، تقع بالفعل. وب�سرف النظر عما اإذا كان ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني، ول �سيما القادة،  جرى ف�سلهم اأو تفريقهم اأو تركيزهم، يظل هناك خطر باأنَّ بع�ض ال�سجناء املتطرِّ
د املف�سي اإىل العنف، واإىل موا�سلة دفع ال�سجناء املوجودين يف  قد ي�سعون اإىل جعل ال�سجناء الآخرين يعتنقون الت�سدُّ
فني العنيفني ل  ف العنيف. واأ�سارت درا�سات اإىل اأنَّ اأ�ساليب جتنيد املتطرِّ ال�سجن نحو ارتكاب اإحدى جرائم التطرُّ
فة العنيفة اإىل العديد من ال�سجناء  دين. ويجوز تقدمي الر�سائل املتطرِّ ُيتوقع دائمًا اأن ت�سفر عن عدد كبري من املجنَّ
د  د املف�سي اإىل العنف.)154( بيد اأنَّ من �ساأن جعل �سجني واحد يعتنق الت�سدُّ من منطلق اأنَّ معظمهم �سيقاوم الت�سدُّ

املف�سي اإىل العنف اأن ي�سكل خطرًا كبريًا على ال�سلمة العامة. 

د املف�سي اإىل العنف دورة الت�سدُّ  -2-7
د املف�سي اإىل العنف. وت�سري اإحدى النظريات البارزة اإىل  هناك العديد من النظريات املتعلقة بعملية اعتناق الت�سدُّ
د املف�سي اإىل العنف،  د املف�سي اإىل العنف تتاألف من اأربع خطوات، هي: )اأ( فرتة ما قبل اعتناق الت�سدُّ اأنَّ دورة الت�سدُّ
ف العنيف  و)ب( التماثل، و)ج( التلقني الأيديولوجي، و)د( العمل.)155( وُتعترب كل مرحلة متميزة، وقد ل َيبلغ املتطرِّ
د املف�سي اإىل العنف باملرونة بحيث اإنها ل تنطوي  اخلطوة النهائية على الإطلق. وتت�سم عملية جعل فرد يعتنق الت�سدُّ
د املف�سي اإىل العنف اأو يخرجوا  على جدول زمني ول توؤدي بال�سرورة اإىل الفعل. وقد ين�سم الأفراد اإىل عملية الت�سدُّ
منها، بل وقد يعاودوا الن�سمام اإليها يف اأيِّ مرحلة. ومن املهم الإ�سارة اإىل اأنَّ هذه املراحل لي�ست مت�سل�سلة زمنيا، 
وميكن للأفراد اأن يتخطوا مراحل لي�سلوا اإىل اأعمال العنف على نحو اأ�سرع. ويعني هذا اأي�سًا اأنَّ الأفراد قد يوقفون 
د  د املف�سي اإىل العنف؛ ويف املقابل، حتى اإذا اعتنقوا الت�سدُّ العملية، وقد ل يتحولون ب�سكل كامل اإىل اعتناق الت�سدُّ

املف�سي اإىل العنف اعتناقا كامل، فاإنهم قد ل ي�سطلعون بال�سرورة بعمل من اأعمال العنف.

 Gerwehr, S. and Daly, S. (2006) “Al-Qaida: Terrorist Selection and Recruitment” in, McGraw-Hill Homeland)154(

.Security Handbook, p. 84

دورة  ب�ساأن  التفا�سيل  من  مزيد  على  وللطلع  اأخرى.  نظريات  اأي�سًا  ُو�سعت  ولكن  املهيمنة،  النظرية  هي  الأربع  اخلطوات  )155(دورة 

 Federal Bureau of Investigation Counterterrorism Division. The radicalization process: From conversion :اخلطوات الأربع، انظر
 Silber M, Bhatt A. Radicalization in the West: The homegrown threat. New York. New York City Police :وانظر اأي�سًا .to Jihad

.Department; 2009; Al-Lami M. (2009), Studies of radicalization: State of the field report. London, England
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ كتيِّب ب�ساأن اإدارة �سوؤون ال�سجناء املتطرِّ 110

اأن يكون ال�سجن البيئة التي توفر الدوافع واحلوافز والفر�ض  د املف�سي اإىل العنف: ميكن  )اأ( ما قبل الت�سدُّ
د املف�سي اإىل العنف. وميكن اأن يكون مدفوعا بدوافع داخلية اأو خارجية. وميكن اأن تكون الدوافع  لتبّني الت�سدُّ
بالإحباط  الأفراد  ي�سعر  قد  اأو  الإق�ساء،  و/اأو  التمييز  يف  جتارب  اأو  �سخ�سية،  اأزمة/�سدمة  نتيجة  الداخلية 
وال�ستياء جتاه دينهم احلايل مما يوؤدي بهم اإىل تغيري نظامهم العتقادي. ومن ناحية اأخرى، ميكن اأن تكون 
الدوافع اخلارجية عبارة عن اأيِّ عوامل خارجية )مثل احلرمان القت�سادي اأو الإثني اأو العرقي اأو القانوين اأو 

ال�سيا�سي اأو الديني اأو الجتماعي( مما قد يوؤثر �سلبا على مواقف الفرد ومعتقداته جتاه املعنيني.

ال�سابقة، وي�سجعه على اعتماد وقبول هوية  اأن يزيد من عزلة الفرد عن حياته  )ب( التماثل: ميكن لل�سجن 
فة العنيفة.)156(   اجتماعية جديدة، ويوفر تعليما دينيا قائما على العنف، ويقدم فر�سا للتدريب على الأن�سطة املتطرِّ
فة عنيفة، ويغريِّ اأ�سا�سًا معتقده اأو �سلوكه الديني. وقد  ويف هذه املرحلة، يتماثل ال�سجني الفردي مع ق�سية متطرِّ
ويعزز  العنيفة.  فة  املتطرِّ الأيديولوجيات  الدين ودعم  قائمة على  بناء �سخ�سية جديدة  الأفراد يف  يبداأ هوؤلء 
ال�سجني  فاإنَّ حاجات  العموم،  وجه  وعلى  واللتزام.  بالهوية  �سعورهم اجلديد  امل�سرفون  يقدمه  الذي  التوجيه 

املنفرد ورغباته تتل�سى ب�سكل متزايد وحتل حملها احلاجات والرغبات اجلماعية.

د اجلديد من النغما�ض يف بيئة من "التفكري اجلماعي" مما يعزز الهوية  ن ال�سجن املجنَّ )ج( تلقني املبادئ: ميكِّ
الفردي  ال�سجني  ن  وُيلقَّ واختباره.  ور�سده  ال�سخ�ض  فح�ض  الآخرين  العنيفني  فني  للمتطرِّ ويتيح  الجتماعية، 
فة العنيفة. وُيعترب حتول  تلقينا حمكما بحيث ي�سبح مقتنعا باأنَّ القيام بعمٍل اأمٌر مطلوب لدعم الق�سية املتطرِّ
اإىل م�سارك ن�سط جزءا من هذه املرحلة. وي�سمل ذلك امل�ساركة يف جمموعة �سغرية وامل�ساركة الفردية  املرء 
ف عنيف. والأمر املهم يف هذه املرحلة هو معارف كبار ال�سجناء  د التعرف على اإمكاناته كمتطرِّ مبا يتيح للمجنَّ
دين. وتزداد الثقة  ومهاراتهم وقيادتهم. وتت�سم هذه املرحلة بكونها �سديدة التقلب والعاطفية بالن�سبة اإىل املجنَّ
فة العنيفة. وي�سبح احلل الوحيد مل�سكلتهم  مبرور الوقت، وي�سبح عقل ال�سجني م�سبعا بالأيديولوجيات املتطرِّ

هو الدفاع عما يعتقدونه من خلل العمل العنيف.

قد  ال�سجن،  يف  وجوده  واأثناء  العنيف.  ف  املتطرِّ الن�ساط  يف  علم  عن  الفردي  ال�سجني  ينخرط  )د( العمل: 
الأن�سطة  وتي�سري  الآخرين،  ال�سجناء  جتنيد  ذلك:  يف  مبا  العملياتية،  الأن�سطة  من  متنوعة  مبجموعة  ي�سطلع 
فة العنيفة  فة العنيفة، والإعداد للأن�سطة املتطرِّ فة العنيفة يف ال�سجن اأو خارجه، ومتويل الأن�سطة املتطرِّ املتطرِّ

وتخطيطها وتنفيذها.

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجن 7-3- العوامل التمكينية والتمهيدية للت�سدُّ
�سعى عدد من الباحثني اإىل حتديد العوامل املوجودة يف �سياق ال�سجن التي قد جتعل ال�سجناء اأكرث عر�سة لعتناق 
هذا  يف  ويرد  و"اجلذب".  "الدفع"  عوامل  من  العديد  حتديد  ذلك  و�سمل  العنيف.  التطرُّف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ
توجد اأو  ال�سجن  العنف يف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ اعتناق  تدفع باجتاه  اأن  التي ميكن  الرئي�سية  للعوامل   الق�سم و�سف 

الفر�ض لعتناقه.

  الأيديولوجية: التعر�ض اإىل اأيديولوجية يبدو اأنها جتيز العنف اأو ت�سفي امل�سروعية عليه اأو تتطلبه، وذلك 
يف كثري من الأحيان من خلل تقدمي رواية مقنعة ولكنها ملفقة يف ال�سيا�سة املعا�سرة والتاريخ احلديث. 

فة عنيفة—حيث ُيعزل عن جماعته املوؤثرة  )156(مع ذلك، ُينظر اإىل ذلك باعتباره اإيجابيًّا/واقيا عندما يعود الفرد باأيديولوجيات متطرِّ

داخل املجتمع.



ا غري عنيف    املظامل: طائفة من املظامل املت�سورة، بع�سها حقيقي والبع�ض الآخر خيايل، ل يبدو اأنَّ ثمة ردًّ
فة  متطرِّ اأيديولوجيات  ال�سجني  اعتناق  قابلية  تزيد  قد  التي  العوامل  ومن  عليها.  م�سداقية  وذا  اًل  وفعَّ
عنيفة خو�سه جتربة تنطوي على معاملة غري من�سفة اأو جمحفة، فعلية اأو مت�سورة. وقد ي�سعى ال�سجناء 
وقد  التمييزية،  ال�سيا�سات  اإىل  ال�سجن  يلقونها يف  التي  املعاملة  اأو  �سجنهم  اإىل عزو  العنيفون  فون  املتطرِّ
كان  وقد  جماعتهم.  اأفراد  اإذلل  اإىل  ت�سعى  احلكومة  اأنَّ  على  اأخرى  علمة  باعتبارها  حالتهم  يف�سرون 
فة العنيفة.)157( ومن ثم  لظروف ال�سجن واحلب�ض اأهمية اأ�سا�سية بالفعل يف روايات بع�ض احلركات املتطرِّ
املعاملة غري املن�سفة  ال�سجناء مع  يتعامل  فة عنيفة قد يكون و�سيلة كي  اإىل جماعة متطرِّ فاإنَّ الن�سمام 
الحتياجات  تلبية  اإىل  وي�سعون  ال�سجن،  الناجم عن  اإىل احلرمان  اإ�سافة  تاأتي  التي  املت�سورة  الظاملة  اأو 

الجتماعية اأو املعرفية يف مواجهة املحن.

اإي�ساح  مقنعة  وب�سورة  مبا�سر  ب�سكل  ميكنهم  الذين  اجلماعات  اأو  بالأفراد  الحتكاك  امللهمون:    القادة 
د  د الأدبيات املتعلقة بالت�سدُّ تلك الأيديولوجية ومن ثم ربطها بجوانب خلفية ال�سخ�ض وتاريخ حياته. وتوؤكِّ
الآخرين  ال�سجناء  جتنيد  يف  امللهمني  الأفراد  اأهمية  على  با�ستمرار  ال�سجناء  لدى  العنف  اإىل  املف�سي 
ف العنيف.)158( وُيحتمل اأن يعتمد حدوث ذلك من عدمه على جمموعة من العوامل الظرفية  لأغرا�ض التطرُّ
ف العنيف وال�سجناء الآخرين و�سياق ال�سجن. ويكون القادة امللهمون قادرين  مثل خ�سائ�ض ال�سجني املتطرِّ
زات العاطفية مثل الكراهية والنتقام والإحباط. وميكنهم اأن يوؤدوا وظيفة اأ�سا�سية يف  على ا�ستغلل املحفِّ
ل هوية جماعية تدور حول  ت�سخري الإهانة املت�سورة اأو املتعر�ض لها خلدمة رواية اأيديولوجية وتوجيه ت�سكُّ

ال�سرتاك يف املهانة واللتزام الأيديولوجي.)159( 

ي�ستهدف القادة امللهمون الأ�سعَف—اأْي النـزلء الذين ق�سوا اأو �سيق�سون اجلزء الأكرب من حياتهم حمبو�سني 
النـزلء، الذين ينتابهم  باأُ�سرهم. وكثريًا ما يتخذ هوؤلء  اأمنية ق�سوى ومل يعد لهم ات�سال  اإجراءات  يف ظل 
الع�سابات  اإحدى  اإىل  للن�سمام  دفعهم  وي�سهل  لل�سلطات،  معادية  مواقف  ب�سبب ظروفهم،  واملرارة  الغ�سب 
حيث يلتقون بزعيم �سجني يعدهم بالأمل. ويف الواقع، لقد اكت�سفُت اأنَّ القيادة امللهمة اأهم من العوامل الأخرى 

د ال�سجناء. التي ي�سيع ال�ست�سهاد بها باعتبارها مرتبطة بت�سدُّ

 Hamm, M.S. (2008). Prisoner radicalization: Assessing the threat in U.S. correctional institutions. NIJ Journal, 261:
.17-18

 Gormally, B., McEvoy, K. & Wall, D. (1993). “Criminal justice in a divided society: Northern :157(انظر على �سبيل املثال(

 Ireland Prisons”. Crime and Justice, 17, 51-135, and Kepel, G. (2002). Jihad: the Trail of Political Islam. Cambridge: Harvard
.University Press

 Brandon, J. (2009b). Unlocking al-Qaeda: Islamist extremism in British prisons. London: املثال:  �سبيل  على  )158(انظر 

 Quilliam Foundation; Warnes, R. and Hannah, G. (2008). “Meeting the challenge of extremist and radicalised prisoners:
 The experiences of the United Kingdom and Spain”. Policing, 4, 402–411; Hamm, M.S. (2012). “Prisoner radicalization
 in the United States”. Prison Service Journal, 203, 4-8; Hamm, M.S. (2013). The spectacular few: Prisoner radicalization and
 terrorism in the post-9/11 era. New York: New York University Press; Hofmann, D.C. & Dawson, L. (2014). The neglected role

.of charismatic authority in the study of terrorist groups and radicalization. Studies in Conflict & Terrorism, 37, 348-368

 Emrich, C. G., Brower, H. H., Feldman, J. M., & Garland, H. (2001). “Images in words: Presidential rhetoric,)159(

 charisma, and greatness”. Administrative Science Quarterly, 46, 527–557, Klein, K. & House, R.J. (1995). “On fire: Charismatic
.leadership and levels of analysis”. Leadership Quarterly, 6, 183-198
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"كان لدينا �سجني [اإرهابي] عبارة عن داعية من الطراز الرفيع. فقد كان بارعا يف هذه املهمة. كان يت�سيد 
�سعاف ال�سجناء، ل ال�سجناء املتمر�سني، ويقدم لهم احلماية والدعم من خلل الدين. كان يبني علقة حميمة 
على مدى فرتة طويلة: هذا ما كان يعي�ض من اأجله. وانطلقا من تلك النقطة، يبداأ بن�سر اأفكاره ب�ساأن ما يعنيه 
اأن يكون املرء م�سلما... كان ما يقوم به فعليا هو الوعظ، لي�ض على اأ�سا�ض اأ�سبوعي واإمنا على اأ�سا�ض يومي، اأْي 
التجنيد يف الِفناء. كان يحث النا�ض على الن�سمام اإىل القتال يف اأفغان�ستان خارج ال�سجن - وا�ستمر يف القيام 

بال�سيء نف�سه هنا."

 Rose, D. (2012) “Inside Britain’s terror cells: A chilling insight into how gangs of يف:  ال�سجن  موظفي  اأحد  عن  نقل 
”convicted terrorists recruit prisoners for Al Qaeda - and the courageous men and women sent in to ‘turn’ them. متاح على 

. www.dailymail.co.uk :العنوان

  احلاجة اإىل تلبية الحتياجات املادية والعامة الأ�سا�سية: عندما تكون احلياة يف ال�سجن عبارة عن كفاح من اأجل 
فة عنيفة للح�سول  ز ال�سجناء )اأو ُيجربون( على الن�سمام اإىل جماعة متطرِّ البقاء على قيد احلياة، قد ُيحفَّ
فة العنيفة  على الطعام ومكان للمبيت واحلماية، بغ�ض النظر عما اإذا كانوا يتماثلون مع الأيديولوجية املتطرِّ
د واعتمدوا مواقف  للجماعة اأو يوؤمنون بها يف داخلهم. وبينما قد يبدو اأنَّ هوؤلء ال�سجناء حتولوا اإىل الت�سدُّ
فة عنيفة، فاإنَّ مظاهر التطرُّف تلك قد جت�سد كفاحا كامنا من اأجل البقاء على قيد احلياة  ومعتقدات متطرِّ
يف ال�سجن ولي�ض التزاما اأيديولوجيا �سادقا. ذلك اأنَّ الظروف املعي�سية ال�سيئة والكتظاظ يف ال�سجون ميكن اأن 

ف العنيف.)160(  ر اخلطاب املتطرِّ يولِّدا ال�ستياء وميهدا لتجذُّ

د املف�شي اإىل العنف يف ال�شج�ن - لبن�ن خطر الت�شدُّ

الرئي�سية  والتحديات  ال�سجون اخل�سائ�ض  الأمنية يف  التدابري  و�سوء  الظروف غري امللئمة والكتظاظ  متثل 
د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون. التي تواجه نظام ال�سجون يف لبنان والتي تعزز يف حد ذاتها خطر الت�سدُّ

فني العنيفني التابع ملكتب  مة من اإدارة ال�سجون يف لبنان خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجن اأثرا جانبيا ملحاولت ال�سجناء تلبية احتياجاتهم  وعلوة على ذلك، قد ُيعترب الت�سدُّ
العامة. وميكن لل�سجن نف�سه اأن يكون تهديدًا للحتياجات الفردية حيث ُيحتمل اأن ي�سهد ال�سجناء حرمانا يف عدة 
جمالت من حياتهم. وقد و�سفت البحوث املبكرة كيف اأنَّ "اآلم ال�سجن"، مثل احلرمان من احلرية وال�سلع واخلدمات 
والعلقات اجلن�سية بني اجلن�سني وال�ستقلل والأمن، ميكن اأن تكون م�سدرًا للإحباط والنحراف بني ال�سجناء.)161( 
وميكن لذلك احلرمان اأن ي�سكل خطرًا على جمموعة متنوعة من الحتياجات الفردية الأ�سا�سية اأو يت�سبب يف نق�ض 

فة العنيفة مللء الفراغ.  فيها، وقد يتطلع ال�سجناء ال�سعفاء اإىل اجلماعات املتطرِّ

اإبداء  اإىل  اأن تقود بع�ض النا�ض    الدين: ميكن للتجربة املتمثلة يف الإدانة اجلنائية وق�ساء فرتة يف ال�سجن 
اهتمام اأكرب بالدين مما كانوا ُيبدون من قبل. وميكن للدين اأن ي�ساعدهم على تغيري حياتهم نحو الأف�سل. 

 Global Center on Cooperative Security (2015): Countering Violent Extremism and Promoting Community :160(انظر(

 Resilience in the Greater Horn of Africa: An Action Agenda, Action 83; Useem, B.  and Clayton, O.,  “Radicalization of U.S.
.Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3(August 2009), pp. 586-587

Sykes, G.M. (1958) The society of captives, Princeton, NJ: Princeton University Press.)161(



ا اأثناء ال�سجن.)162( بيد اأنه مبا اأنَّ من يتحولون قد  ا اأو روحيًّ ولذا لي�ض م�ستغربا اأن ي�سهد ال�سجناء حتوًل دينيًّ
د الذين ي�سعون لفر�ض  يكونون يف البداية اأقل اإملامًا باأمور دينهم، فاإنهم قد يكونون عر�سة ملفاحتات دعاة الت�سدُّ
ن�سخة م�سوهة من الدين عليهم. فعلى �سبيل املثال، اأظهرت البحوث اأنَّ ال�سجناء )مبن فيهم املتحولون حديثا( 
فة العنيفة اأن  يجهلون الدين الإ�سلمي ولديهم �سورة م�سو�سة عنه واأنَّ باإمكان الأ�سخا�ض ذوي الآراء املتطرِّ
ي�سّدوا هذه الفجوة باملعلومات امل�سللة و�سوء التف�سري.)163( ومع ذلك، فاإنَّ التحول نادرًا ما يف�سي اإىل نتائج 
فني العنيفني  عنيفة.)164( وينبغي ملوظفي ال�سجون اأن يدركوا اأنه كانت هناك حالت من قيام ال�سجناء املتطرِّ
باإجبار ال�سجناء الآخرين اأو اإكراههم على التحول لزيادة اأعدادهم وتعزيز قب�ستهم على الإتاوات الإجرامية. 
فني العنيفني باإنفاذ قوانني دينية �سارمة يف بع�ض ال�سجون  ث بع�ض ال�سجناء عن قيام ال�سجناء املتطرِّ وحتدَّ

ر الأجهزة املو�سيقية.)165( ق �سور الن�ساء وتدمَّ حيث مُينع ال�سجناء من اأكل حلم اخلنـزير ومُتزَّ

7-4- ال�سعف ومناذج التجنيد يف ال�سجون
فة العنيفة.)166( ويتناول هذا  توفر ال�سجون جممعًا دائم التجدد للمر�سحني املحتملني للتجنيد يف اجلماعات املتطرِّ
اإىل  الن�سمام  على  وت�سجيعهم  وتقييمهم  امل�ست�سعفني  املجنَّدين  ر�سد  دون  املجنِّ بها  ي�ستطيع  التي  الكيفية  الق�سم 

ف العنيف.  اإحدى ق�سايا التطرُّ

د م�ساألة �ساخنة ومهمة بالن�سبة اإىل ال�سجناء  رًا اأنه على الرغم من اأنَّ الت�سدُّ وجدت البحوث التي اأجريت موؤخَّ
د طائفة متنوعة من  جو الت�سدُّ واملوظفني على حد �سواء، فاإنه من الأمور التي يندر م�ساهدتها. وي�ستخدم مروِّ
البيئات  ينطبق على  ال�سجون كما  وينطبق ذلك على  والتخويف.  الإكراه  والتاأثري، مبا يف ذلك  الإقناع  و�سائل 
د اأو يكون غريه من  الأخرى. ويف ال�سجون، لي�ض من الوا�سح دائمًا متى يكون ال�سلوك امللَحظ دليًل على الت�سدُّ

اأ�سكال �سلوك ال�سجناء، مثل تكوين التحالفات، كاآليات للتكيف اأو الت�سلط اأو التجمع الإجرامي.

.United Kingdom - Prevent Strategy (June 2011) para. 10.157

تعر�ض  لفهم  والعرق(  والإثنية  اجلن�ض  ونوع  ال�سن  )مثل  الدميغرافية  املتغريات  على  الدرا�سات  معظم  ركزت  وقد 
فة العنيفة، وخ�سو�سا لأنَّ الو�سول اإليها اأ�سهل بكثري من الو�سول اإىل متغريات  الأفراد للتجنيد خلدمة الق�سايا املتطرِّ
اأخرى.)167( بيد اأنَّ العديد من الدرا�سات التجريبية تبني اأنَّ املتغريات يف احلالة ال�سخ�سية والنف�سية، مثل املواقف 
والعواطف والت�سورات امل�سبقة والدوافع، تبدو اأكرث اأهمية فيما يتعلق مبعدل النجاح.)168( ويف بع�ض احلالت، تكون 

 Clear, T. and Sumter, M. (2002). “Prisoners, prison, and religion: religion and adjustment to prison”. Journal of)162(

 Offender Rehabilitation, 35, 127-159. Clear, T.R., Hardyman, P.L., Stout, B., Lucken, K. & Dammer, H.R. (2000). “The value
.of religion in prison: an inmate perspective”. Journal of Contemporary Criminal Justice, 16, 53-74

 Liebling, A., Arnold, H., & Straub, C. (2012). Staff-prisoner relationships at HMP Whitemoor: 12 years on.)163(

.London: National Offender Management Service

 Hamm, M.S. (2009). “Prison Islam in the age of sacred terror”. British Journal of Criminology, 49, 667-685. Hamm,)164(

 M.S. (2011b). Locking up terrorists: Three models for controlling prisoner radicalization: Hamm, M. (2013) the Spectacular
 .Few, New York University Press

 Porter, T. (2013) “Muslims ‘Force UK Prison Inmates to Convert’ With Bullying and Intimidation”, International)165(

.Business Times, October 20, 2013

 Mulcahy, E., Merrington, S. Bell, P. “The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and)166(

.Prisoner Vulnerability”, Journal of Human Security (2013), Volume 9, Issue 1, pp. 4-14

 Gerwehr S. and Daley S., (2006) “Al-Qaida: Terrorist selection and recruitment” (chapter 5 in The homeland security)167(

.handbook. New York, USA; McGraw-Hill; p. 73-89

 Ash S. (1985): “Cult-induced psychopathology, part one: Clinical picture”, Cultic Studies Journal. Vol. 2(1),)168(

.pp. 31-90
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فة العنيفة، مثل املهند�سني واملتخ�س�سني يف جمال تكنولوجيا  د املحتمل هي ما ت�سعى اإليه اجلماعات املتطرِّ خربة املجنَّ
املعلومات والت�سالت. 

لر�سد  خرباتهم  ي�ستخدموا  اأن  للأفراد  وميكن  عنيف.)169(  ف  متطرِّ تنظيم  اأيِّ  يف  مهم  بدور  التجنيد  وي�سطلع 
التجنيد باعتبارها  اإىل عملية  النظر  اتباع امل�سار نف�سه.)170( وميكن  املجنَّدين املحتملني وتقييمهم وت�سجيعهم على 
عن  تنمُّ  فردية  اآفاق  عن  للبحث  ا�سرتاتيجية  يتبعون  بالتجنيد  القائمني  اأنَّ  مبعنى  الر�سيد"،  "التوقع  عمليات  من 
الفرد  عن  معلومات  على  احل�سول  اإىل  د  املجنِّ ي�سعى  الأوىل،  املرحلة  ويف  املحتملة".)171(  "امل�ساركة  من  قدر  اأكرب 
خ�سائ�ض،  الفرد  لدى  كان  اإذا  ما  اأي�سًا  د  املجنِّ م  ويقيِّ ال�سابق(.  يف  فيها  �سارك  التي  الأن�سطة  )مثل  امل�ستهدف 
املرحلة  ويف  العنيفة.  فة  املتطرِّ الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اإىل  مّيال  جتعله  قد  ال�سيا�سية،  ال�سواغل  اأو  امل�سالح  مثل 
ن�سطًا(. ومن  د وي�سبح ع�سوًا  املجنَّ الفرد  َيقبل  اأن  اإيجابية )اأي  نتيجة  اأن يح�سل على  اإىل  د  املجنِّ الثانية، يحتاج 
والك�ساء  الطعام  مثل  احلوافز،  اأو  املكافاآت  مبختلف  املجنَّد  باإغراء  د  املجنِّ يقوم  قد  ذلك،  حتقيق  يف  النجاح   اأجل 

واحلماية.)172( 

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون منع واكت�ساف الت�سدُّ  -5-7
د املف�سي اإىل العنف.)173(   يف بع�ض الوليات الق�سائية، يقع على مديري ال�سجون الواجب القانوين املتمثل يف منع الت�سدُّ
ال�سجون  مديري  فاإنَّ  ال�سجون،  يف  العنف  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ ملنع  �سريح  قانوين  واجب  هناك  يكن  مل  اإذا  وحتى 

د يف �سجونهم. املهنيني ي�سعون اإىل منع وك�سف ذلك الت�سدُّ

وكما هو مبني يف الف�سل الثالث، ينبغي عدم ال�ستهانة بتدريب املوظفني يف هذا ال�سدد. وينبغي ملوظفي ال�سجون اأن: 
د  ف اأو املجنَّ يفهموا طبيعة التهديد، ويدركوا ا�ستخدام الروايات املختلفة، ويفهموا اأنه ل توجد �سورة منطية للمتطرِّ
العنيف، ويتعرفوا على �سجنائهم، ويثريوا ال�سواغل التي قد توجد لدى املوظفني ب�ساأن الأمناط ال�سلوكية. ويجب على 

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجن وك�سفه وتعطيله.  مديري ال�سجون اأن يعتمدوا جمموعة من الأن�سطة ملنع الت�سدُّ

وقد  العنف.  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ نحو  التحول  خللها  يقع  اأن  ميكن  التي  املجالت  اأحد  الدينية  التجمعات  ومتثِّل 
اأُبرزت يف الف�سل الثاين اأهمية فح�ض املعلومات املتعلقة بالزعماء الدينيني قبل ال�سماح لهم باإدارة ال�سعائر الدينية 
ال�سجون،  لإ�سراف موظفي  فعليا  الدينية فقط يخ�سع  ال�سعائر  اأنَّ ن�سف  اإىل  ال�سجون. وخل�ست درا�سة وطنية  يف 
نف�سها  الدرا�سة  ووجدت  املرئي.  اأو  ال�سمعي  الر�سد  قدرات  من  نوع  اأيَّ  ي�ستخدم  بقليل  الن�سف  على  يزيد  ما  واأنَّ 
القادة  يكون  املوؤ�س�سات.)174( وحتى عندما  روحيني يف ن�سف  قادة  اأنف�سهم  يكونوا هم  باأن  لهم  ُي�سمح  ال�سجناء  اأنَّ 
فني العنيفني الذين ي�سطلعون  الدينيون الداخليون اأو اخلارجيون متاحني، قد يخ�سع بع�سهم لتخويف ال�سجناء املتطرِّ
مي اخلدمات الدينية املوؤهلني، ميكن لل�سجناء  مي اخلدمات الدينية لأنف�سهم. ويف غياب مقدِّ تبعًا لذلك بدور مقدِّ

 Stys, Y., Gobeil, R., Harris, A. J.  R., & Michel, S. (2014).  Violent extremists in federal institutions: Estimating)169(

 radicalization and susceptibility to radicalization in the federal offender population (Research Report R-313). Ottawa, ON:
.Correctional Service of Canada

 .Federal Bureau of Investigation Counterterrorism  Division. The radicalization process: From conversion to Jihad)170(

 Brady H., Schlozman K., Verba S. “Prospecting for participants: Rational expectations and the recruitment of)171(

.political activities”, American Political Science Review. 1999; 93, pp. 53-168

 Gerwehr S. and Daley S., (2006) “Al-Qaida: Terrorist selection and recruitment” (chapter 5 in The homeland security)172(

.handbook. New York, USA; McGraw-Hill; p. 73-89

 United Kingdom: Counter-Terrorism and Security Act 2015 (article 26) “The governor of a :173(انظر على �سبيل املثال(

.prison… must, in the exercise of its functions, have due regard to the need to prevent people from being drawn into terrorism.”

 A Review of the Federal Bureau of Prisons’ Selection of Muslim Religious Services Providers, Department of)174(

.Justice, Office of The Inspector General April 2004, p. 17



فة العنيفة والر�سائل ال�سيا�سية والدينية القادمة من ال�سجناء الآخرين الذين يتولون  اأن ينجذبوا اإىل الآراء املتطرِّ
منا�سب الزعامة الدينية ب�سفة غري ر�سمية. وينبغي و�سع اإجراءات للر�سد ل�سمان اإقامة ال�سعائر الدينية على النحو 

املنا�سب. 

واأنها من بني الأماكن  اأنَّ قاعات ال�سلة مكان حمبَّب لنقل الر�سائل،  ال�سجون  د يف  الت�سدُّ اإنَّ مما قد ي�سهل 
القليلة التي ميكن اأن تلتقي فيها جمموعات النـزلء، وغالبا دون اإ�سراف احلر�ض. وحتى اإذا توافر الإ�سراف، 

فاإنَّ حواجز اللغة والفتقار اإىل الوعي الثقايف قد يحولن دون تعرف موظفي ال�سجون على ال�سلوك امل�سبوه.

 Handbook on Violent Radicalisation: Recognition of and Responses to the Phenomenon by Professional Groups Concerned
.(2008) Austria - France – Germany

وينبغي تبادل املعلومات وال�ستخبارات املنا�سبة، مبا يف ذلك مع ال�سركاء اخلارجيني املعنيني باإنفاذ القانون، لفهم ما 
ف العنيف ي�سكل م�سكلة يف ال�سجن وحتديد واإدارة اأيِّ اأ�سكال �سلوك مثرية للقلق. وعلى م�ستوى اإدارة  اإذا كان التطرُّ
ال�سجون الوطنية، هناك حاجة اإىل اإن�ساء فريق ا�ستخباري لر�سد وحتليل وت�سنيف اأيِّ معلومات ب�ساأن جعل ال�سجناء 
د املف�سي اإىل العنف من جميع ال�سجون داخل الولية الق�سائية. وينبغي اأن يعمل هذا الفريق ب�سكل  يعتنقون الت�سدُّ

وثيق اأي�سًا مع الوكالت اخلارجية املعنية باإنفاذ القانون. 

ال�لي�ت املتحدة الأمريكية: برن�مج ال�شتخب�رات يف ال�شج�ن

ا�سرتك املكتب الحتادي لل�سجون ومكتب التحقيقات الحتادي يف الوليات املتحدة يف و�سع برنامج ال�ستخبارات 
م لتي�سري التن�سيق ب�ساأن م�سائل  يف ال�سجون. والربنامج عبارة عن م�سروع خا�ض على ال�سعيد الوطني م�سمَّ
الإرهاب بني جميع اأفرقة العمل امل�سرتكة املعنية بالإرهاب وجميع اإدارات ال�سجون على ال�سعيد الوطني. وقد 
تبادل  لتن�سيق  بالإرهاب  املعنية  امل�سرتكة  الوطنية  العمل  فرقة  لدى  موظفني  لل�سجون  الحتادي  املكتب  عنيَّ 

املعلومات ال�ستخبارية املتعلقة بال�سجون واإدارة برنامج ال�ستخبارات يف ال�سجون.

الفعال  التبادل  وت�سجيع  اخل�سو�ض،  وجه  على  ال�سجون  يف  د  الت�سدُّ منع  يف  للم�سروع  الرئي�سي  املحور  ويتمثل 
ع جميع اإدارات  لل�ستخبارات ب�ساأن م�سائل الإرهاب ب�سفة عامة. وي�سطلع املكتب بدور قيادي رئي�سي، وُت�سجَّ
ال�سجون على امل�ستوى املحلي اأو م�ستوى الوليات على امل�ساركة. ويركز الربنامج على: حت�سني جمع ال�ستخبارات، 
اأو جتنيد  دة  املت�سدِّ الأفكار  لن�سر  الراديكالية  اأو  فة  املتطرِّ اأو  الإرهابية  وتعطيل جهود اجلماعات  وك�سف وردع 
اأو  القبلية  اأو  الإقليمية  اأو  املحلية  ال�سجون  اأو  الوليات  م�ستوى  على  ال�سجون  اأو  الحتادية  ال�سجون  يف  الأتباع 
اخلا�سة، وتوفري التدريب ومواد الدعم التي ميكن اأن ت�ستخدمها املكاتب امليدانية واأفرقة العمل امل�سرتكة املعنية 

بالإرهاب للتدريب والتوعية يف املوؤ�س�سات الإ�سلحية املحلية وعلى م�ستوى الوليات. 

د والتجنيد يف ال�سجون.  وت�ساعد كل هذه العنا�سر على حتديد العديد من العوامل امل�سوؤولة عن انت�سار الت�سدُّ
وعلى  حملي  اإ�سلحي  مرفق   3  000 من  يقرب  ملا  ا�ستق�ساء  اإىل  ا�ستنادًا  العهد  حديث  �سامل  تقييم  وحدد 
والتجنيد.  د  الت�سدُّ انت�سار  ملكافحة  الإ�سلحية  املوؤ�س�سات  تتبعها  كي  ف�سلى"  "ممار�سات  الوليات  م�ستوى 
املتقدمني  املتعلقة بجميع  املعلومات  لفح�ض  املنظومة  نطاق  بروتوكولت على  و�سع  املمار�سات:  ومن بني هذه 
كمتعاقدين ومتطوعني )يقدم مكتب التحقيقات الحتادي امل�ساعدة باإجراء فحو�ض للتاريخ اجلنائي ا�ستنادًا 
الإ�سلحية، املرافق  يدخلون  الذين  والنظاميني  واملتطوعني  املتعاقدين  للموظفني  املكتب  موؤ�سرات  اإىل جميع 

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجنالف�سل 3  منع الت�سدُّ 115الف�سل 7 الف�سل1
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قواعد  واإن�ساء  املنا�سبة(،  الإجراءات  لتخاذ  الإ�سلحيات  يف  امل�سوؤولني  اإىل  ال�سلة  ذات  املعلومات  وحتال 
بيانات على نطاق املنظومة للمتعاقدين واملتطوعني الذين يقدمون خدمات مبا�سرة للنـزلء، وحت�سني قدرات 
الإ�سلحيات  وموظفي  القانون  اإنفاذ  موظفي  بني  املعلومات  وتبادل  النـزلء،  نقل  عمليات  وتن�سيق  الر�سد، 
ر   بجميع م�ستوياتهم. وميكن لأفرقة العمل امل�سرتكة املعنية بالإرهاب التابعة ملكتب التحقيقات الحتادي اأن تي�سِّ

هذه العملية. 

مة من املكتب الحتادي لل�سجون، الوليات املتحدة الأمريكية، خلل اجتماعي فريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء  م�ساهمة مقدَّ
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016(. املتطرِّ

على  قادرين  يكونوا  حتى  القرارات  اتخاذ  من  بال�سجناء  يومي  ات�سال  على  يكونون  الذين  املوظفني  متكني  وينبغي 
د املف�سي اإىل العنف والتعامل مع النـزاعات بني الأ�سخا�ض.  ال�ستجابة ب�سرعة وعلى النحو املنا�سب لإ�سارات الت�سدُّ
د املف�سي اإىل  وعلى وجه اخل�سو�ض، ينبغي اأن مُينح املوظفون اأدوات للإبلغ عن ال�سواغل املتعلقة بعلمات الت�سدُّ
العنف، وينبغي تطبيق اإجراءات منا�سبة من اأجل تقييم هذه املخاطر ب�سرعة ومهنية.)175( كما ينبغي مراعاة اإن�ساء 
د املف�سي اإىل العنف  بني ومتحم�سني للتحقيق يف حالت الت�سدُّ جمموعة اأ�سا�سية خم�س�سة من اأفراد موثوقني ومدرَّ

امل�ستبه فيها داخل كل �سجن وتقدمي امل�سورة اإىل املوظفني الذين لديهم �سواغل اإزاء �سجناء معينني.

 UNODC Handbook on Dynamic انظر  ال�سجون،  يف  ال�ستخبارية  املعلومات  ب�ساأن  التفا�سيل  من  مزيد  على    للطلع 
Security and Prison Intelligence (2015)

فة  وينبغي ملوظفي ال�سجون اأن يدركوا اأي�سًا اأنَّ ال�سجناء الذين ي�سطلعون بجهود التجنيد اأو يقودون اجلماعات املتطرِّ
ال�سجن.  بنظام  الأقل،  على  ظاهريًّا  يتقيدون،  ما  وكثريًا  بارزين،  يكونوا  اأن  بال�سرورة  يلزم  ل  ال�سجن  يف  العنيفة 
وي�ستطيع القادة جتنب النك�ساف عن طريق ا�ستخدام بدلء لإدارة الأعمال بحيث تظل هويتهم احلقيقية غري معلومة 

ل�سلطات ال�سجن.)176(

وهناك عدد من املوؤ�سرات التي قد ت�سري اإىل التعر�ض للتطرف العنيف، ولذلك قد تكون مفيدة يف ك�سف حماولت 
تعني  اأدناه  املبينة  والتجارب  اخل�سائ�ض  اأنَّ  ُيفرت�ض  األَّ  وينبغي  العنيف.  ف  التطرُّ اإىل  بالتحول  �سجني  اأيِّ  اإقناع 

فًا عنيفًا. بال�سرورة اأنَّ �سخ�سًا قد التزم باأن ي�سبح متطرِّ

  الآراء املعَرب عنها: ميكن اأن ت�سمل تقدمي الدعم للعنف والإرهاب، وقيادة املنظمات الإرهابية، والرف�ض 
اأخرى  جلماعة  الوا�سح  التحديد  اأو  ما،  بلد  يف  منتخبة  حكومة  اأيِّ  ول�سلطة  القانون  �سيادة  ملبداأ  القطعي 
باعتبارها تهدد القيم املداَفع عنها واإلقاء اللوم على تلك اجلماعة عن جميع العلل الجتماعية اأو ال�سيا�سية، 
ال�سرر من  وقوع  اأو احلديث عن قرب  اأخرى،  رة جلماعة  اأو حمقِّ مهينة  م�سميات  اأو  اأ�سماء  ا�ستخدام  اأو 
اجلماعة الأخرى واأهمية العمل الآن، اأو الإعراب عن املواقف التي تربر العنف با�سم اجلماعة اأو الق�سية 
التاآمر  اأو  التخطيط  اأو  دعمهما،  اأو  الآخرين  جتاه  ال�سرر  اأو  العنف  عن  التغا�سي  اأو  الأيديولوجية،   اأو 

مع الآخرين.

 Useem, B.  and Clayton, O., (2009) “Radicalization of U.S. Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3)175(

.(August 2009), pp. 586-587

 Liebling, A., Arnold, H., & Straub, C. (2012). Staff-prisoner relationships at HMP Whitemoor: 12 years on.)176(

 London: National Offender Management Service. Central intelligence Agency (2002) Terrorists: Recruiting and Operating
.www.fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf :متاح على العنوان .Behind Bars, p. 4

https://fas.org/irp/cia/product/ctc082002.pdf


اأو رقمي، وحماولت  فة العنيفة يف �سكل مطبوع    املوؤ�سرات املادية: حيازة املوؤلفات والرموز وال�سور املتطرِّ
فة العنيفة وغرف الدرد�سة املحمية بكلمة �سر املرتبطة بها اأو الن�سمام  الدخول اإىل املواقع ال�سبكية املتطرِّ
اإىل ع�سويتها اأو الإ�سهام فيها )حيثما يكون الدخول اإىل �سبكة الإنرتنت م�سموحا به يف ال�سجن(، وحيازة 
املواد املتعلقة بالأ�سلحة و/اأو املتفجرات، وحيازة املوؤلفات املتعلقة بالتدريب الع�سكري واملهارات والتقنيات 

الع�سكرية.

  ال�سلوك والتغريات ال�سلوكية: فقدان الهتمام بالأ�سرة والأقران والأ�سدقاء وقطع الت�سال بهم، وال�سعور بالعداء 
فني العنيفني يف ال�سجون وبالأفراد الذين يعتنقون اآراء  جتاه ال�سركاء ال�سابقني يف ال�سجن، والرتباط باملتطرِّ
فة تكاد تدعو اإىل العنف، وتغيري منط اللبا�ض اأو املظهر ال�سخ�سي مبا يتوافق مع اجلماعة، وتزايد تركيز  متطرِّ
فة عنيفة، واملحاولت الرامية اإىل جتنيد  اأمناط ال�سلوك اليومي حول اأيديولوجية اأو جماعة اأو ق�سية متطرِّ

اآخرين يف �سف اجلماعة/الق�سية/الأيديولوجية. 

ف  التطرُّ �سوب  وحيد  م�سار  يوجد  ول  اأخرى.  بطرق  ال�سعف  يتجلى  وقد  ح�سرية،  لي�ست  اأعله  املذكورة  والأمثلة 
العنيف، كما ل يوجد منط ب�سيط ملن ي�سلعون فيه. ولهذا ال�سبب، فاإنَّ اأيَّ حماولة ل�ستخل�ض "موجز منطي" قد تكون 
فني عنيفني،  م�سللة. ويجب األَّ ُيفرت�ض اأنَّ هذه اخل�سائ�ض والتجارب �ستوؤدي بال�سرورة اإىل اأن ي�سبح الأفراد متطرِّ

اأو اأنَّ هذه املوؤ�سرات هي امل�سدر الوحيد للمعلومات اللزمة لإجراء تقييم منا�سب ب�ساأن ال�سعف.

و�سوف يتعني على موظفي ال�سجون مراعاة مدى موثوقية الإ�سارات اأو اأهميتها وما اإذا كانت هناك عوامل اأو م�سائل 
اأخرى ميكن اأن ت�سري اإىل ال�سعف. وينبغي ملوظفي ال�سجون اأن يراقبوا عن كثب اأيَّ تغريات يف �سلوك ال�سجناء واأن 

يتحدثوا اإىل ال�سجناء ب�ساأنها، ول �سيما يف حال حدوث تغريات يف عدة جمالت. 

تلك  تناول  بعدم  العنف،  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ وجود  تثبت  التي  املوؤ�سرات  و�سع  لدى  املوظفني،  على  التنبيه  وينبغي 
جتنب  بغية  معيَّنة  حلالة  دة  املحدَّ والظروف  ال�سخ�سية  اخل�سائ�ض  �سياق  يف  واإمنا  منف�سلة  ب�سفة  املوؤ�سرات 
ممار�ساتها  اّتباعه  اأو  بعينها  ديانة  ال�سجني  اعتناق  جمرد  يعني  ل  املثال،  �سبيل  فعلى  اخلاطئة.)177(  ال�ستنتاجات 
ف العنيف. وقد و�سعت بع�ض البلدان وثائق ي�سهل و�سول املوظفني  على نحو اأكرث اجتهادا اأنه على الطريق اإىل التطرُّ
د املف�سي اإىل  اإليها لتذكريهم بالعوامل الرئي�سية التي يتعني تتبُّعها لدى ك�سف العلمات الدالة على احتمالت الت�سدُّ
ع على املوظفني بطاقة تذكريية بحجم اجليب ي�ستطيعون حملها يف  العنف. ويف اإنكلرتا وويلز، على �سبيل املثال، ُيوزَّ

جميع الأوقات.)178( 

ف العنيف واإمنا هي  ويجب الت�سديد على املوظفني باأنَّ هذه الأنواع من املوؤ�سرات لي�ست يف حد ذاتها دليًل على التطرُّ
د املف�سي اإىل العنف. و�سوف  جمرد اإ�سارات قد تدل على اأنَّ ال�سجني ي�سري على الطريق املوؤدية اإىل اأن يعتنق الت�سدُّ
ا التاأ�سري الآيل على قائمة مرجعية فلن  يلزم اإجراء املزيد من التحريات وجمع املزيد من الأدلة لإثبات احلقيقة. اأمَّ

فًا عنيفًا. يثبت، يف حد ذاته، اأنَّ ال�سجني قد اأ�سبح متطرِّ

 Council of Europe (2015): Guidelines for the Prison and Probation Services Facing Radicalisation and Violent)177(

.Extremism, Principle 25

 National Offender Management Service (NOMS) – England and Wales, Extremism and Radicalisation - Guidance)178(

واأحدث  تف�سيل  اأكرث  قوائم  لديها  التي  الق�سائية  الوليات  من  عدد  وهناك   .www.lemosandcrane.co.uk العنوان:  على  متاح   .for Staff
باملوؤ�سرات لفائدة املوظفني ولكن ل تتاح هذه القوائم للطلع العام لأ�سباب اأمنية.
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د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون  7-6- تعطيل الت�سدُّ
د املف�سي اإىل  فني العنيفني يحاول اإقناع �سجناء اآخرين باعتناق الت�سدُّ عند وجود اأدلة على اأنَّ اأحد ال�سجناء املتطرِّ
اأو اإىل  اآخر  اإىل �سجن  العنف، ينبغي اتخاذ اإجراءات �سريعة. ويف بع�ض احلاالت، قد ينطوي ذلك على نقل الفرد 
منطقة اإيواء خمتلفة داخل ال�سجن نف�سه. وينبغي النظر اأي�سًا يف منع ال�سجني من االجتماع بحرية بال�سجناء ال�سعفاء 
ويف االإ�سراف على جميع تعامالته. وميكن اأن ت�سمل االإجراءات االإدارية اأي�سًا تخفي�ض م�ستوى االمتياز اأو توجيه التهم 

التاأديبية اأو الف�سل. ويف املقابل، قد يكون من املالئم تقدمي تدخالت دينية وحتفيزية و�سلوكية. 

فة العنيفة والرتويج للكيفية التي ميكن بها اال�ستماع  وعلى موظفي ال�سجن اأن يحاولوا الطعن يف االأيديولوجية املتطرِّ
ر حرية التعبري واحلرية من االأذى. وينبغي اأن يتيح نهجهم  اإىل اآراء متنوعة وحتليلها واالعرتا�ض عليها على نحو يقدِّ
فيها  يكون  التي  احلاالت  ويف  االإيجابية.  واملواطنة  النـزاعات  حل  دور  واإظهار  وا�ستك�سافها  املظامل  عن  التعبري 
املوظفني  لدى  يكون  ال  قد  التعليم،  من  عالية  درجة  على  يكون  اأو  ب�سكل خا�ض  متزمتة  اآراء  العنيف  ف  املتطرِّ لدى 
 دائمًا املهارات الالزمة لتفنيد اآراء ال�سجني. ويف ظل تلك الظروف، ينبغي طلب امل�ساعدة من موظفني اأكرث خربة 

وكفاءة ومعرفة. 

فون العنيفون دهم املتطرِّ �سني الأن يجنِّ 7-7- دعم االأفراد املعرَّ
اإذا راأت اإدارة ال�سجن اأنَّ الدعم مطلوب للحد من التعر�ض للتطرف العنيف، فاإنَّ عليها اأن ت�سع حزمة دعم مالئمة 
لل�سجني املقابل. وقد يتخذ ذلك �سكل خطة عمل اأو خطة الإدارة احلاالت حتدد من �سيقود تقدمي ذلك الدعم. وينبغي 
دة التي يتعنيَّ معاجلتها. و�سوف ي�ساعد ذلك يف  خلطة العمل اأن ت�سلط ال�سوء على اأ�سكال ال�سلوك واملخاطر املحدَّ

ا�ستعرا�سات احلالة وتقييم فعالية حزمة الدعم. 

�سبيل  وعلى  املحلية.  واملوارد  ال�سعف  ومدى  املخاطر  على  الدعم  حزمة  يف  املدرجة  االأن�سطة  نوع  يتوقف  و�سوف 
د املف�سي  التو�سيح، قد يكون الن�ساط التحويلي كافيا بالن�سبة اإىل ال�سجني الذي يوجد يف املراحل املبكرة من الت�سدُّ
د  اإىل العنف، بينما قد يلزم برنامج توجيهي اأكرث تركيزا وتنظيما بالن�سبة اإىل ال�سجناء الذين اعتنقوا فعاًل الت�سدُّ
املف�سي اإىل العنف. وينبغي النظر يف و�سع برامج الدعم التالية: تقدمي امل�سورة، والتوجيه الديني، وامل�ساركة املدنية، 
املعريف/ والعالج  التوجيهي،  والدعم  واملهارات احلياتية،  ال�سجون،  نظام  وامل�ساركة يف  الدعم،  �سبكات  مع  والعمل 
ال�سلوكي، والعمل العام ب�ساأن املواقف وال�سلوك، والتوعية ال�سحية، وتقييم ومعاجلة اأيِّ م�سائل تخ�ض ال�سحة البدنية 
اأو العقلية. وميكن حلزمة الدعم اأن تتخذ اأي�سًا �سكل نقل ال�سجني ال�سعيف بعيدا عن التاأثري ال�سلبي اأو توفري التوجيه 

له من الزعيم الديني اأو االأخ�سائي االجتماعي ذي ال�سلة. 

اأنَّ التقدم الذي  اأ�سهر على االأقل للتاأكد من  وينبغي اإعادة تقييم ال�سجناء الفرديني الذين يتلقون الدعم كل ثالثة 
د املف�سي اإىل العنف.  ُيحَرز يف تقدمي الدعم لهم ياأتي باالأثر املن�سود واأنَّ ال�سجني ال ينجرف اأكرث نحو الت�سدُّ



مة 8-1- مقدِّ
فني العنيفني �سوف ُيفرج عنهم، يف مرحلة ما، ليعودوا مرة اأخرى اإىل املجتمع ما مل يق�سوا نحبهم  اإنَّ الأ�سرى املتطرِّ
فني  وا كامل عقوبتهم بال�سجن مدى احلياة.)179( ومن ثم فاإنَّ عملية اإعادة اإدماج ال�سجناء املتطرِّ داخل ال�سجن اأو يوؤدُّ

ف العنيف ومكافحته.  العنيفني يف املجتمع ينبغي اأن تكون عن�سرًا رئي�سيًّا يف اأيِّ ا�سرتاتيجية مت�سلة مبنع التطرُّ

وُتعترب فرتة النتقال من ال�سجن اإىل العي�ض يف املجتمع اأمرًا �سعبًا بالن�سبة لأيِّ �سجني. ذلك اأنَّ ال�سجن نف�سه قد 
يكون خلَّف عدة اآثار �سلبية على قدرة ال�سجني على عي�ض حياة تت�سم باخللو من العنف واحرتام القانون والعتماد 
على الذات. ورمبا يكون ال�سجناء قد فقدوا م�سدر رزقهم واأمتعتهم ال�سخ�سية و�سكنهم، ورمبا يكونون قد خ�سروا 
�سهدوا  قد  يكونون  ورمبا  والأ�سرية،  الجتماعية  ب�سبكتهم  اأ�سر  قد  ال�سجن  يكون  ورمبا  مهمة،  �سخ�سية  علقات 
فني العنيفني الذين ُيطلق �سراحهم  �سعوبات يف جمال ال�سحة العقلية. ول يختلف الأمر بالن�سبة اإىل ال�سجناء املتطرِّ
ويعودون اإىل املجتمع. وبغ�ض النظر عن مدى فعالية تدخلت فك الرتباط التي تقع يف ال�سجن، فاإنَّ خماطر عودة 

اأوا للندماج يف املجتمع من جديد.  ف العنيف ال�سابق اإىل الإجرام تزداد ب�سكل كبري اإذا مل ُيهيَّ ال�سجني املتطرِّ

اأنَّ العديد منهم ل ميلكون  د والتجنيد، وُيعزى تعر�سهم للتجنيد اإىل  يكون الأفراد املفرج عنهم عر�سة للت�سدُّ
فة قد ت�ستند  ا ُيذكر عندما يغادرون ال�سجن. وبالنظر اإىل اأنَّ اجلماعات املتطرِّ ا اأو اأُ�سريًّ ا اأو عاطفيًّ دعمًا ماليًّ
دًا، فاإنها ت�ستطيع اأن توفر قدرًا اأكرب بكثري من الدعم  لني متويًل جيِّ فني املموَّ اإىل التمويل من الداعمني املتطرِّ
الجتماعي واملايل لل�سجناء املفرج عنهم مقارنًة بربامج الدعم املجتمعي امل�سروعة الأخرى ... وعندما يكون 
فة الفراغ من خلل  م من اأجل انتقال ال�سجناء غري كاف، قد متلأ اجلماعات الدينية املتطرِّ الدعم الر�سمي املقدَّ
تقدمي الدعمني املايل والعاطفي على ال�سواء. وميكن لهذه التنظيمات، من خلل التكفل بال�سجناء عند اأم�ضِّ 
حاجاتهم، اأن تبني على الولء املتولد اأثناء الفرتة التي اأم�ساها الفرد يف ال�سجن. واإذا اأقيمت روابط بجماعة 
فة، فقد يظل ال�سجني الذي اأُفرج عنه حديثًا عر�سة للتجنيد اأو امل�ساركة امل�ستمرة يف ال�سبكات  جمتمعية متطرِّ

الإرهابية. ذلك اأنَّ للنـزلء املفرج عنهم قيمة حمتملة كبرية بالن�سبة اإىل ال�سبكات الإرهابية التي جندتهم.
Cilluffo, F. and Saathoff, G. (2006). Out of the shadows: Getting ahead of prisoner radicalization. Report by George Wash-

.ington university, Homeland Security policy Institute, and university of Virginia, critical Incident analysis Group, p. 7

�ساأنها: )1( �سمان  �سيا�سات عقابية من  ت�سع  اأن  الأع�ساء  للدول  ينبغي  اأنه  مفادها  التي  الدولية  الهيئات  بتو�سيات  ذلك  يخل  )179(ل 

األَّ ُتفَر�ض عقوبة ال�سجن املوؤبد �سوى على املجرمني الذين ارتكبوا اأ�سد اجلرائم خطورة، واألَّ يكون ذلك �سوى عند ال�سرورة الق�سوى حلماية 
املجتمع، و)2( �سمان اأن يكون لكل �سخ�ض ُيحكم عليه بال�سجن املوؤبد احلق يف ال�ستئناف اأمام حمكمة اأعلى وال�سعي اإىل تخفيف العقوبة، و)3( 
 United Nations (1996), The Life اأقل من 18 عاما )انظر على �سبيل املثال اأي من هم  اأحكام بال�سجن املوؤبد على الأطفال،  عدم فر�ض 

 .)Sentence, Report of the Criminal Justice Branch of UNOV, United Nations Publication Geneva
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8-2- التقدم املحرز من خلل النظام
فون  املتطرِّ ال�سجناء  فيها  ُيحتجز  التي  والظروف  ال�سجن  نظام  يعتمد  اأن  ُيفرت�ض  الرابع،  الف�سل  كما هو مبني يف 
العنيفون على نتائج تقييم املخاطر والحتياجات فيما يتعلق بهم. ومن ال�سمات املهمة لتقييم املخاطر والحتياجات 
ح اأن ي�سكلوا تهديدًا كبريًا  فني العنيفني الذين ُيرجَّ اأنه ُيفرت�ض اأن ُي�ستخدم لتحديد العدد ال�سغري من ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني الذين  ومتوا�سًل للأمن اأو ال�سلمة اأو ح�سن النظام يف ال�سجن، واأن مييزهم عن اأغلبية ال�سجناء املتطرِّ
ل ُي�سرتط، رغم كونهم ارتكبوا جرائم خطرية، اأن ي�سكلوا تهديدًا داخل ال�سجن والذين قد يرتاجع م�ستوى خطورتهم 

مع مرور الوقت، ا�ستجابة ملختلف التدخلت يف ال�سجن. 

فني العنيفني اإىل بيئات اأقل تقييدًا تدريجيًّا، ا�ستنادًا اإىل تقييمات  وُيفرت�ض اأن يتمثل الهدف يف نقل ال�سجناء املتطرِّ
الذي  ال�سجن  العقوبة يف  الأخرية من  املرحلة  يتم ق�ساء  اأن  ُيفرت�ض  املثالية،  الناحية  للمخاطر. ومن  فردية دورية 
ف العنيف اأف�سل  تكون فيه الإجراءات الأمنية عند م�ستواها الأدنى، وهو ما �سيوفر لإدارة ال�سجن وال�سجني املتطرِّ
اإدارة  تكفل  اأن  يجب  الأمنية،  الإجراءات  اأدنى من حيث  �سجن  اإىل  �سجني  ُينقل  وعندما  عنه.  الإفراج  لتهيئة  بيئة 
دًا، واأنَّ هناك اأهدافًا جديدة جرى حتديدها لل�سجني عند و�سوله اإىل   ال�سجن اأن يكون الغر�ض من كل انتقال حمدَّ

ال�سجن اجلديد. 

وتدعو قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو( البلدان اإىل و�سع وتطبيق 
طائفة عري�سة من التدابري البديلة اللحقة ل�سدور احلكم لكي ُيتلفى اإيداع اجلاين يف موؤ�س�سة احتجازية وم�ساعدته 
على عودة اندماج مبكرة يف املجتمع. وميكن اأن ت�سمل تلك التدابري الت�سريح بالغياب، ودور التاأهيل، واإطلق ال�سراح 

من اأجل العمل اأو تلقي العلم، والإفراج املبكر اأو امل�سروط مبختلف اأ�سكاله، واإ�سقاط العقوبة.)180( 

مبغادرة  لل�سجني  بال�سماح  ا  تدريجيًّ الإدماج  اإعادة  تي�سري  بها،  املعمول  القوانني  باأحكام  رهنًا  امل�ست�سوب،   ومن 
ر البيوت  املوؤ�س�سة —ملدة يوم اأو عدة اأيام—من اأجل تهيئته للعودة اإىل املجتمع. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، توفِّ
ال�سجناء  مل�ساعدة  للإ�سراف  �سكنية خا�سعة  بيئات  ال�سجناء  الإفراج عن  قبل  ما  لفرتة  ة  املعدَّ املراكز  اأو  النتقالية 
على املرور عرب مرحلة انتقالية خمطط لها من الحتجاز اإىل العي�ض يف املجتمع. وهي تتيح لل�سجناء قدرًا كبريًا من 

التفاعل مع العامل اخلارجي، اإىل جانب الت�سالت باأُ�سرهم واأرباب عملهم )املحتملني(.

ال�لي�ت املتحدة الأمريكية: مركز انتق�ل ديني ووحدة ع�دة، اإندي�ن� 

اإن اأحد الدوافع الرئي�سية جلهود اإدارة ال�سجون يف اإنديانا مل�ساعدة النـزلء يف انتقالهم من ال�سجن اإىل املجتمع 
د. وت�سمل جهود اإنديانا  يتمثل يف روؤيتها القائمة على اأنَّ تعزيز اآفاق عملهم قد يكون اأف�سل طريقة لتجنب الت�سدُّ

اإقامة مركز انتقال ديني ووحدة عودة تتيح للنـزلء التنقل احلر يف حماولة خللق ثقافة حتاكي املجتمع املدين.

 Useem, B. and Clayton, O., “Radicalization of U.S. Prisoners,” Criminology & Public Policy, vol. 8, no. 3 (August 2009),
.pp. 585-6. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-9133.2009.00574.x/pdf

فني العنيفني املوؤهلني لأن ُينظر يف الإفراج املبكر اأو امل�سروط عنهم، يجب و�سع ترتيبات  ويف حالة ال�سجناء املتطرِّ
لإجراء تقييم للمخاطر وخطة للإفراج لتوجيه قرار ال�سلطات املعنية بالإفراج امل�سروط )على �سبيل املثال، جمل�ض 
فني العنيفني مبعلومات عن عملية التطبيق و�سنع القرار واإمكانات  الإفراج امل�سروط(. وينبغي تزويد ال�سجناء املتطرِّ
اأهليتهم مبوجب القانون القائم. وقد يحتاجون اإىل امل�ساعدة يف اإعداد اأو تقدمي طلبهم اخلا�ض بالإفراج امل�سروط، 

)180(انظر قواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية  للتدابري غري الحتجازية )قواعد طوكيو(، القاعدة 9.



وقد يحتاجون اإىل م�ساعدة من امل�ست�سارين اأو امل�ساعدين القانونيني من اأجل طرح ق�سيتهم. وقد يحتاجون اأي�سًا اإىل 
م�ساعدة يف �سياغة خطة اإفراج قابلة للتطبيق. 

فون العنيفون قد �ساركوا يف  وغالبًا ما ت�ستند قرارات الإفراج امل�سروط مبختلف اأ�سكاله اإىل ما اإذا كان ال�سجناء املتطرِّ
التدخلت الرامية اإىل معاجلة عوامل اخلطر والتحديات الأخرى اخلا�سة بهم. وميكن اأن ت�ستند هذه القرارات اأي�سًا 
ف العنيف ميكن تدبُّرها يف املجتمع. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، يكون  اإذا كانت خماطر ال�سجني املتطرِّ اإىل ما 
عوا على وثيقة ت�سهد بالتخلي عن املعتقدات ال�سابقة. كما قد يلزم اأن  فني العنيفني اأن يوقِّ مطلوبًا من ال�سجناء املتطرِّ

يكفلهم اأفراد الأ�سرة والقبيلة بحيث يكونون م�سوؤولني عن �سلوكهم يف امل�ستقبل.)181( 

ف العنيف، ينبغي اأن ُيعقد اجتماع ر�سمي م�سرتك بني الوكالت ي�سمل ال�سرطة  وقبل الإفراج عن ال�سجني املتطرِّ
لتقييم املخاطر وتوجيه قرارات ما بعد الإفراج  العنيف، حيثما ُوجد،  ف  ال�سلوك املتطرِّ وكذلك م�سوؤول مراقبة 
الوكالت  اأن تعمل  املوؤقت. و�سي�سمن ذلك  الإفراج  اأي�سًا على فرتات  اأن تنطبق  ينبغي  اآلية  ال�سجني - وهي  عن 
ال�سريكة معا لتبادل املعلومات ذات ال�سلة واتخاذ اللزم لإدارة املخاطر اأو اأيِّ �سواغل عالقة. ويجب اأن ي�ستند اأيُّ 
تعاون وتبادل للمعلومات مع ال�سرطة اأو غريها من اأجهزة اإنفاذ القانون اإىل اإجراءات �سارمة ووا�سحة من حيث 

اخل�سو�سية وحماية البيانات. 

وميكن مل�ساألتي ال�سرية واخل�سو�سية اأن تعيقا التعاون املتعدد الوكالت. وقد توؤدي امل�سوؤولية امل�سرتكة اإىل عدم �سعور 
ف العنيف ال�سابق، يكون الت�سال  اأيِّ طرف بامل�سوؤولية يف بع�ض احلالت. فعلى �سبيل املثال، بعد الإفراج عن املتطرِّ
واملراقبة  ال�سجون  ودوائر  الأمن(  حيث  من  الرئي�سية  امل�سوؤولية  تتحمل  )التي  وال�ستخبارات  ال�سرطة  دوائر  بني 
ا لتفادي �ستى اأ�سكال ال�سلوك والتدخل جتاه ذلك ال�سجني ال�سابق.  )امل�سوؤولة عن اإعادة الإدماج بفعالية( اأمرًا اأ�سا�سيًّ

ويتطلب ذلك قواعد وا�سحة ب�ساأن ملكية املبادرات والتدخلت وتبادل املعلومات.)182( 

التدخلت داخل ال�سجون من اأجل اإعادة الإدماج   -3-8
ل بد من تنفيذ تدخلت داخل ال�سجون لتهيئة ال�سجناء للإفراج عنهم وعودتهم اإىل املجتمع من جديد. ويكت�سي هذا 

فني العنيفني الذين رمبا يكونون قد ق�سوا فرتة طويلة قيد الحتجاز.  الأمر اأهمية خا�سة لدى ال�سجناء املتطرِّ

الدامنرك: برن�مج التدريب امل�شمى "الع�دة اإىل امل�ش�ر ال�شحيح"

َم برنامج "العودة اإىل امل�سار ال�سحيح" مل�ساعدة ال�سجناء الذين اتُّهموا اأو اأدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب،  مِّ �سُ
د. وي�ستخدم الربنامج تعريفا وا�سعا للتطرف، ول يقت�سر اهتمامه  اأو الذين مت تقييمهم بو�سفهم عر�سة للت�سدُّ

ف العنيف الي�ساري واليميني وجرائم الكراهية.  على الإرهاب ذي الدوافع الدينية، اإذ اإنه ُيعنى اأي�سًا بالتطرُّ

 Boucek, C., Beg, S. and Horgan, J., (2009) “Opening up the jihadi debate: Yemen’s Committee for Dialogue.” In:)181(

 T. Bjorgo and J. Horgan, ed. 2009. Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement. Abingdon: Routledge.
.Ch.11

 Radicalisation Awareness Network (2016) Dealing with radicalisation in a prison and probation context,)182( 

.RAN Prisons and Probation - practitioners working paper, p. 3
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هني بالعمل ب�سكل وثيق مع ال�سجني لتقدمي امل�ساعدة يف امل�سائل العملية  وي�ستند الربنامج اإىل قيام اأحد املوجِّ
من قبيل العثور على العمل وال�سكن بعد الإفراج عنه، والت�سال باأ�سرة ال�سجني والعمل معها، وامل�ساعدة على 
هني الذين ميكنهم  حتفيز ال�سجناء على تغيري اأ�سلوب حياتهم. ويركز الربنامج اأ�سا�سًا على تدريب وتوجيه املوجِّ
بوهم اإىل خلفيات متنوعة، مبا يف  عندئذ العمل على اأ�سا�ض �سخ�سي مع متلّقي التوجيه. وينتمي املوجهون ومدرِّ
هون على تطوير  ب املوجِّ ذلك �سباط ال�سرطة وموظفو ال�سجون واملر�سدون الجتماعيون واملحامون، اإلخ. وُيدرَّ

مهاراتهم يف املجالت املتعلقة بالتدريب واإدارة النـزاعات واأ�ساليب اإقامة احلوار. 

هني على مدى 12 يوما. وهو يتاألف من خم�ض دورات، مدة كل منها يومان، لتطوير املهارات  م التدريب للموجِّ وُيقدَّ
الطفل  �سوؤون  وزارة  تقدمها  ف  والتطرُّ د  الت�سدُّ ب�ساأن  يومان  مدتها  دورة  ذلك  اإىل  وي�ساف  اللزمة.  املختلفة 
وامل�ساواة بني اجلن�سني والإدماج الجتماعي وال�سوؤون الجتماعية ودائرة الأمن وال�ستخبارات الدامنركية. ويف 
وتبادل  اللتقاء  لهم  تتيح  هني  املوجِّ بني  للت�ساور  اأيام  تنظيم  اأي�سًا  الربنامج  ر  يي�سِّ الر�سمي،  التدريب  اأعقاب 

اخلربات والروؤى العامة. 

وهذا الربنامج عبارة عن م�سروع حكومي و�سعته اأ�سل وزارة ال�سوؤون الجتماعية والإدماج الدامنركية بالتعاون 
مع دوائر ال�سجون ومراقبة ال�سلوك الدامنركية. وقد بدئ يف و�سع الربنامج يف عام 2011، واأُطلق لأول مرة 
يف عام 2012. ويف البداية، كان الربنامج يتلقى الدعم من الأموال الواردة من الحتاد الأوروبي اأ�سا�سًا، ولكن 

اعتبارًا من عام 2014، اعُتمد الربنامج باعتباره برناجما عاما لدائرة ال�سجون.

اإي�ست  جامعة  اجلرمية،  علم  اأ�ستاذ  �سيلكه،  اأندرو  اأعده  العنيفني  فني  املتطرِّ بال�سجناء  املت�سلة  الإدارية  للممار�سات  جتميع 
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ لندن، من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015(.

فني  وهناك عدد من الأن�سطة التي ينبغي تقدميها يف اإطار برنامج التدخلت ال�سابقة للإفراج مل�ساعدة ال�سجناء املتطرِّ
العنيفني على التهيوؤ لإعادة الندماج يف �سوق العمل. ذلك اأنَّ العمل يحافظ على ان�سغال النا�ض، ويقيم الروابط مع 
م�ستقل عن  نحو  على  للدخل  ويوفر م�سدرًا  العنيفني(،  فني  املتطرِّ املجرمني )وغري  التاأثري غري  واأ�سحاب  الأقران 
اجلماعة.)183( كما اأنَّ الدخل يزيد من احتمال متكني ال�سجناء املفرج عنهم من اأداء دور هادف داخل اأُ�سرهم. ومن 
فني العنيفني من قبل الإفراج عنهم. وينبغي اأن  املهم اأن تبداأ اجلهود الرامية اإىل اإيجاد عمل منا�سب لل�سجناء املتطرِّ
ي�سمل ذلك تقييما ملهارات ال�سجني وحتديد فر�ض العمل املمكنة. ويجوز اأن ت�سمل التدخلت خدمات ت�ساعد ال�سجناء 
ب�ساأن  م�سرتكة  مناق�سات  واإجراء  املقابلت،  واإجراء  العرو�ض  وتقدمي  الوظائف  عن  البحث  مهارات  تطوير  على 
ال�سرية  واإعداد  العمل،  �سوق  املعلومات عن  وتوفري  الوظائف،  البحث عن  بعملية  املرتبط  القلق  التوقعات، ومعاجلة 
الذاتية وطلبات التقدم للعمل، واملعلومات وبيانات الت�سال اخلا�سة بوكالت التوظيف العامة واخلا�سة، والت�سالت 

بالأفراد اأو اأرباب العمل ال�سابقني الذين قد يكونون قادرين على تقدمي امل�ساعدة يف البحث عن عمل. 

عمًل  ال�سابقون  العنيفون  فون  املتطرِّ يجد  باأن  �سئيًل  الحتمال  يكون  ما  كثريًا  املتدنية،  املوارد  ذات  البلدان  ويف 
الهيئات  التوظيف، ووجود روابط وثيقة مع  اأو  العمل  الوزارات احلكومية املخت�سة، مثل وزارة  بدون دعم كبري من 
الأخرى ذات ال�سلة، مثل غرف التجارة. وقد يكون توفري التدريب املهني على املهارات املطلوبة يف حالت ما بعد 
فني العنيفني ال�سابقني من العثور  اأي�سًا ب�سكل خا�ض يف متكني املتطرِّ  النـزاع، مثل الت�سييد والبناء واللحام، مفيدا 

على عمل.

 Disley, E. et al (2011) Individual disengagement from Al Qa’ida-influenced terrorist groups: A Rapid Evidence)183(

 Assessment to inform policy and practice in preventing terrorism, Office for Security and Counter-Terrorism, UK Home
.Office, pviii



الفرتة  يف  ال�سابقني  العنيفني  فني  املتطرِّ لل�سجناء  بالن�سبة  اأخرى  مهمة  مهنة  احلر  العمل  يكون  اأن  املمكن  ومن 
وهناك  الأجر.  مدفوع  عمل  على  احل�سول  يف  يواجهونها  قد  التي  التحديات  اإىل  بالنظر  عنهم،  الإفراج  تلي  التي 
ال�سغرية وحتقيق  التجارية  من�ساآتهم  تكوين  من  ال�سجناء  لتمكني  برامج  و�سعت  التي  الق�سائية  الوليات  من  عدد 
ر برامج تنظيم امل�ساريع داخل ال�سجون فر�سة واقعية للحد من معاودة   الكتفاء الذاتي بعد الإفراج عنهم. ويعد توفُّ

الإجرام.)184( 

وميثل غياب ال�سكن اللئق اأحد التحديات الرئي�سية التي تواجه جميع ال�سجناء ال�سابقني عند العودة، وهناك بع�ض 
اأو  اأفراد الأ�سرة  اأحد  اأنَّ العي�ض مع  اإىل الإجرام.)185( كما  اأن يكون ذلك مرتبطا بخطر العودة  الأدلة على احتمال 
التدخلت  فاإنَّ  ولذا  اخلا�سة.  مب�سكلته  مقرتنا  يكون  قد  فاإنه  ممكنًا،  يكون  وعندما  دائمًا،  ممكنًا  لي�ض  �سديق 
فني العنيفني يجب اأن تت�سمن خطة لتاأمني ال�سكن امللئم لهم. ويف الظروف  ال�سابقة للإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ
املثالية، ينبغي اأن يتوجه كل فرد مفرج عنه مبا�سرة اإىل ال�سكن امللئم. وكثريًا ما يكون العمل مع املنظمات املجتمعية 

اأف�سل ال�سبل لتهيئة جمموعة كاملة من خيارات ال�سكن املتاحة. 

ال�سابق  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  اأنَّ  مبعنى  املايل  الأمن  يف  الجتماعي  الإدماج  باإعادة  متعلق  اآخر  جانب  ويتمثل 
اأمواله  اإدارة  بكيفية  اأ�سا�سية  معرفة  اإىل  احلالت  جميع  ويف  م�سريف  ح�ساب  اإىل  املجتمعات،  معظم  يف  �سيحتاج، 
فني  ال�سجناء املتطرِّ اإىل  اأن تقدم تدخلت  ال�سجون  املالية. ولذا ينبغي لإدارات  امل�سوؤولية عن �سوؤونه  وكيفية حتمل 
اأو توفري تلك الإيرادات يف ال�سجن. وهناك  اإدارة �سوؤونهم املالية وتوفري الفر�ض لك�سب املال  العنيفني ب�ساأن كيفية 
اأعمال يعملون  اأو رجال  فني العنيفني الذين ل يحتاجون اإىل مثل ذلك الدعم رمبا لأنهم كانوا مهنيني  بع�ض املتطرِّ
اأنه يف بع�ض الظروف، عندما تكون املوجودات واحل�سابات امل�سرفية اخلا�سة  حل�سابهم اخلا�ض قبل ال�سجن. بيد 
ف العنيف ال�سابق قد جرى جتميدها، على �سبيل املثال، فاإنه قد يحتاج اإىل الدعم للعمل مع ال�سلطات على  باملتطرِّ

رفع التجميد عن موجوداته، ح�سب القت�ساء. 

فني العنيفني الذين ي�ستعدون للإفراج عنهم الوثائق املنا�سبة  ومن املهم اأي�سًا �سمان اأن يكون لدى ال�سجناء املتطرِّ
لإثبات الهوية وغريها من الوثائق املدنية. ومن �ساأن غياب مثل تلك الوثائق وقت الإفراج عنهم اأن يعرقل ح�سولهم 
على اخلدمات وال�سكن والوظيفة. كما ينبغي تزويد ال�سجناء مبعلومات عن الكيفية التي يجوز بها اأن يح�سلوا على 
الأ�سكال املختلفة من اخلدمات والدعم داخل املجتمع املحلي. ويف بع�ض احلالت، قد ي�سمل التخطيط للإفراج عنهم 

التقدم بطلب للح�سول على تلك اخلدمات قبل الإفراج عنهم.

8-4- اإ�سراك املنظمات املجتمعية
فاإنَّ  ولذا  الإفراج عنهم.  بعد  ال�سجن  العنيفون يف  فون  املتطرِّ ال�سجناء  اأحرزه  الذي  التقدم  تعزيز  ي�ستمر  اأن  يجب 
فني العنيفني للتاأكد من اأنهم �سوف يتلقون خدمات ودعمًا  من املهم اأن يتم التخطيط للإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ
متوا�سلني لدى عودتهم اإىل املجتمع. ومن املمكن حتقيق ا�ستمرارية الرعاية من خلل الروابط الوثيقة والتعاون بني 

مي اخلدمات املجتمعية. موظفي ال�سجون ومقدِّ

 Cooney, T. (2012) Reducing Recidivism Through Entrepreneurship Programmes in Prisons. :184(انظر على �سبيل املثال(

 .Dublin Institute of Technology

 Metraux and Culhane, “Homeless shelter use and reincarceration following prison release”, Criminology and Public)185(

.Policy, vol. 3, No. 2 (2004), pp. 139-160
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اأقدامهم  اإعادة تثبيت  اأو اخلا�سة، التي ت�ساعد اخلارجني من ال�سجن على  على الأجهزة والهيئات احلكومية 
الهوية  واأوراق  الوثائق  على  �سراحهم  املطَلق  ال�سجناء  ح�سول  واللزم  املمكن  بالقدر  ت�سَمن  اأن  املجتمع،  يف 
ر لهم من الو�سائل  ال�سرورية، وعلى امل�سكن والعمل املنا�سبني، وعلى ثياب لئقة تنا�سب املناخ والف�سل، واأن توفِّ
ما يكفي لو�سولهــم اإلــى وجهتهم ولتاأميــن اأ�سبــاب العيــ�ض لهم خــلل الفرتة التـي تلــي مبا�سرة اإطلق �سراحهم. 

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

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 108)1(.

مي اخلدمات من املجتمع املحلي  فني العنيفني، ينبغي اأن ُتدعى طائفة من مقدِّ ومع اقرتاب الإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ
ال�سلوك واخلدمات  ال�سجناء بنجاح )مثل خدمات مراقبة  اإعادة توطني هوؤلء  اأن ي�سطلعوا بدور يف  ممن ميكنهم 
الجتماعية والإ�سكان وخدمات الرعاية ال�سحية( اإىل اجتماعات ملناق�سة احلالة ل�ستك�ساف املخاطر والحتياجات 
ذة داخل ال�سجن والتدخلت  وا�ستمرارية الرعاية يف املجتمع املحلي. ويجب اأن تكون هناك روابط بني التدخلت املنفَّ

املجتمعية من اأجل �سمان ا�ستمرارية الدعم.)186(

ل بد من ربط التدخلت الرامية اإىل منع معاودة الإجرام ربطا وا�سحا بتقييم املخاطر اجلاري فيما يخ�ض 
فرادى املجرمني. وينبغي التخطيط له فيما يخ�ض بيئتي ال�سجن واملجتمع على ال�سواء، مبا ي�سمن ال�ستمرارية 

بني ال�سياقني.

ق اإجراءات خمتلف الوكالت وتدعم التعاون املتعدد الوكالت  ر الت�سال الفعال وتن�سِّ وينبغي لتلك اخلطة اأن تي�سِّ
بني اإدارة ال�سجون وموظفي املراقبة واخلدمات الجتماعية والطبية وال�سلطات املكلفة باإنفاذ القوانني.

 Recommendation Cm/Rec(2014)3 of The Committee of Ministers to Member States Concerning Dangerous Offenders,
 Adopted by the Committee of Ministers on 19 February 2014 at the 1192nd meeting of the Ministers’ Deputies,

.recommendations 34 and 36

8-5- اإقامة ات�سالت قوية بالأُ�سر
ف العنيف، ويبدو كذلك اأنها ما يتيح على  ميكن للعلقات اأن تكون وا�سطة رئي�سية من اأجل فك الرتباط بالتطرُّ
ف ال�سابق يف جمالت اأخرى يف املجتمع.)187( ومن ثم ينبغي عدم ال�ستهانة  النحو الأمثل امل�ساركة اللحقة للمتطرِّ
بتاأثري زيارات اأفراد الأ�سرة والأ�سدقاء على ال�سحة النف�سية لل�سجناء، ودوافعهم للتوقف عن ارتكاب اجلرائم 
فني  يف امل�ستقبل، واآفاق العثور على اأماكن للإقامة والعمل بعد الإفراج عنهم. ومن املهم م�ساعدة ال�سجناء املتطرِّ
العنيفني على �سون، اأو اإعادة تاأ�سي�ض، ات�سالهم باأُ�سرهم خلل فرتة وجودهم يف احلب�ض، وخ�سو�سا يف املراحل 

ال�سابقة للإفراج عنهم. 

 Griffiths, C., Dandurand, Y. and Murdoch, D. (2007) The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention,)186(

.The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR), p. 6

 Barrellea, K. (2015) “Pro-integration: disengagement from and life after extremism”, Behavioral Sciences of Terrorism)187(

 and Political Aggression, Volume 7, Issue 2, 2015, pages 129-142;  Jacobson, M. (2008) “Why Terrorists Quit - Gaining From
.Al-Qa`ida’s Losses”, CTC Sentinel, July 15, 2008



فني العنيفني من وقت الإفراج عنهم، ينبغي اأن تتحول الزيارات يف ال�سجن اإىل فر�ض  ومع اقرتاب ال�سجناء املتطرِّ
منظمة مل�ساعدتهم على ال�ستعداد للعودة اإىل املجتمع. وميكن للزيارات العائلية القريبة من وقت الإفراج عن ال�سجني 

اأن توفر فر�سا مل�ساعدته وم�ساعدة اأ�سرته على و�سع بع�ض اخلطط الواقعية للفرتة النتقالية. 

ف العنيف مع اأ�سرته قد يكون له اأي�سًا اأثر  ومع ذلك، ينبغي ل�سلطات ال�سجن اأن تدرك اأنَّ ملَّ �سمل ال�سجني املتطرِّ
�سلبي على ال�سجني، وقد يزيد من خطر العودة اإىل ارتكاب اجلرمية. وينبغي مراعاة ذلك يف تقييم املخاطر ال�سابق 
فة العنيفة اأو تدعمها،  ف العنيف ترتبط باجلماعات اأو الأيديولوجيات املتطرِّ للإفراج. واإذا كانت اأ�سرة ال�سجني املتطرِّ

ينبغي احلر�ض على تفادي اإعادة الت�سال اأو التاأكد من خ�سوع ذلك الت�سال للر�سد عن كثب.)188( 

فني العنيفني واأ�سرهم، من املهم اأحيانًا تقدمي اخلدمات والدعم  واإىل جانب تي�سري الت�سالت بني ال�سجناء املتطرِّ
لأفراد اأُ�سر ال�سجناء. فرمبا يكون اأفراد الأ�سرة قد �سهدوا �سائقة كبرية خلل فرتة ال�سجن. ورمبا يكون بع�سهم قد 
ل علقات جديدة. ومن ثم فاإنَّ ملَّ �سمل ال�سجني مع اأفراد الأ�سرة قد يكون له اأثر �سلبي  انتقل اإىل اأماكن اأخرى اأو �سكَّ
ال�سجني.  اإطلق �سراح  ب�ساأن  املنا�سب  الوقت  اإخطارات ومعلومات يف  الأ�سرة  اأفراد  يتلقى  اأن  الأ�سرة. وينبغي  على 
وينبغي تعبئة وكالت اخلدمات الجتماعية لتقدمي امل�ساعدة لأفراد الأ�سرة ومتكينهم من مواجهة امل�سائل العاطفية 

واملالية وال�سخ�سية املت�سلة بعودة اجلاين اإىل اأ�سرته واملجتمع املحلي. 

لبن�ن: حتدي�ت اإع�دة الإدم�ج 

)الأ�سرة  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  من  بة  املقرَّ الأو�ساط  بع�ض  بها  حتتفظ  التي  الأبطال"  "�سورة  ت�سكل 
والكيانات الدينية وال�سيا�سية( حتديات خا�سة عندما يتعلق الأمر باإعادة اإدماج هوؤلء ال�سجناء يف لبنان. ويف 
الواقع، يزداد الإدماج الجتماعي لهوؤلء ال�سجناء �سعوبة اإذا كان املجتمع يوفر جميع اخلدمات واأ�سكال الدعم 
اللزمة اأثناء احتجازهم وبعد الإفراج عنهم )امل�ست�سار القانوين والنقل وتكاليف الزيارات اإىل ال�سجن والدعم 

املايل للأ�سرة، وما اإىل ذلك(.

فني العنيفني التابع ملكتب  مة من اإدارة ال�سجون يف لبنان خلل اجتماعي فريق اخلرباء ب�ساأن اإدارة ال�سجناء املتطرِّ م�ساهمة مقدَّ
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015 و1-3 حزيران/يونيه 2016( الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

8-6- تهيئة ال�سحايا واملجتمع 
فون العنيفون، بعد الإفراج عنهم اأمر  اإن توفري مناخ ترحيبـي واإيجابي يف املجتمع لل�سجناء، مبن فيهم ال�سجناء املتطرِّ
ف العنيف ال�سابق،  �سروري للنجاح على املدى البعيد. واملجتمع، علوة على اأفراد الأ�سرة املبا�سرة لل�سجني املتطرِّ
دًا يف املجتمع. وي�سدق هذا الأمر ب�سكل خا�ض يف البلدان التي  مهم اأي�سًا يف و�سعهم على درب الندماج الناجح جمدَّ
ت�سطلع فيها القبائل والع�سائر بدور مهم يف املجتمعات املحلية، وحيثما يكون العمل مع احلكام التقليديني، وكذلك 

ال�سلطات التقليدية، عن�سرًا حا�سمًا يف اأيِّ برنامج لإعادة الإدماج. 

 Abuza, Z. (2009) “The Rehabilitation of Jamaah Islamiya detainees in South East Asia”. املثال:  �سبيل  على  )188(انظر 

 In Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement, Bjørgo, T. and Horgan, J. (eds), pp. 193-211. London:
.Routledge

فني العنيفني للندماج من جديد يف املجتمعالف�سل 3  تهيئة ال�سجناء املتطرِّ 125الف�سل 8 الف�سل1
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مل�سالح  الواجب  العتبار  اإيلء  ومع  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  املحلي  املجتمع  ومعاونة  مب�ساركة  العمل،  ينبغي 
ال�سحايا، على تهيئة الظروف املوؤاتية لإعادة اإدماج ال�سجناء املطلق �سراحهم يف املجتمع يف ظل اأح�سن الظروف 

املمكنة.

املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء، املبداأ 10.

وقد يواجه اأيُّ �سجني �سابق و�سمات �سلبية تعيق عملية اإعادة الإدماج وتت�سبب يف �سعوبات يف اإيجاد ال�سكن اأو العمل. 
فة  ومن البديهي اأنَّ اآثار ذلك الو�سم ل تقل قوة، اإن مل تكن اأقوى، لدى النـزلء ال�سابقني ممن ينتمون اإىل خلفية متطرِّ
عنيفة. ومن اأجل زيادة فر�ض النجاح اإىل اأق�سى حد، ل بد من اتخاذ تدابري اإ�سافية ملعاجلة الدوافع الإجرامية يف 
فني العنيفني ال�سابقني ولإن�ساء �سبكة اجتماعية اآمنة وتت�سم بالثقة للعودة اإليها. ومن الأهمية  البيئة املبا�سرة للمتطرِّ
مبكان اأن يتم تن�سيط البيئة املتلقية بو�سفها عامًل وقائيًّا �سد العودة اإىل اجلرمية وت�سجيع املجتمعات املحلية على 

دعم عملية العودة واإعادة الإدماج.)189(

ف العنيف عملية �سعبة.)190( ويف كثري  دًا بال�سحايا واآخرين ممن ت�سرروا ب�سلوك ال�سجني املتطرِّ وُيَعدُّ الت�سال جمدَّ
من احلالت، تكون العلقات والثقة قد ت�سررتا ب�سورة ج�سيمة ول ميكن اإ�سلحهما ب�سهولة اأو على الفور. وميكن 
لعمليات العدالة الت�ساحلية وامل�ساحلة والتدخلت الأخرى التي تنتهي اإليها اإجراءات الو�ساطة، والتي تبداأ بينما ل 
فون العنيفون يف ال�سجن، اأن ت�ساعدهم على اإيجاد مكانهم يف املجتمع. وهذا ما ي�سار اإليه اأحيانًا  يزال ال�سجناء املتطرِّ
اإعادة  لتي�سري  الت�ساحلية  املمار�سات  ل�ستخدام  متزايدة  وهناك حركة  الت�ساحلية".  الإدماج  اإعادة  "عملية  با�سم 

الإدماج الجتماعي لل�سجناء العائدين اإىل املجتمع.

ف العنيف  وميكن التخطيط للتدخلت بحيث يتم اإخطار ال�سحايا واأفراد املجتمع ذوي ال�سلة بعودة ال�سجني املتطرِّ
اإىل املجتمع وتهيئتهم لذلك وتوفري احلماية وخدمات امل�سورة والدعم لهم. وقد يختار ال�سحية عدم امل�ساركة يف اأيِّ 
ف العنيف، ولكن قد يلزم مع ذلك اأن يظل على علم بالإفراج عنه، وينبغي اإخطاره بتوقيت  قرار يتعلق بال�سجني املتطرِّ
ف العنيف اإىل املجتمع. ويف الظروف املثالية، يحتفظ ال�سجن الذي ُيفَرج عن ال�سجني  وظروف عودة ال�سجني املتطرِّ
ف العنيف ال�سابق منه بقيد برغبة ال�سحية )اأو عدم رغبته( يف اأن ُيخَطر. وعند الإمكان، يجب اإتاحة امل�سورة  املتطرِّ

والدعم ل�سحايا اجلرائم العنيفة، ح�سب القت�ساء، لتهيئتهم لعودة ال�سجني اإىل املجتمع.

ويف بع�ض الوليات الق�سائية، يكون دور املجتمعات املحلية وقادتها حا�سم الأهمية يف دعم اإعادة الإدماج. وينطبق 
اإدارة املجتمع  ذلك بوجه خا�ض عندما يكون لروؤ�ساء الأحياء املحلية وزعماء القبائل وجمموعات املواطنني دور يف 

املحلي ب�سكل ر�سمي اأو غري ر�سمي. 

8-7- تدابري احلماية عند الإفراج عن ال�سجناء 
بها  ُي�ستقبل  اأن  ُيتوقع  التي  الكيفية  اأي�سًا  ال�سجناء  عن  للإفراج  ال�سابقة  بالفرتة  اخلا�سة  اخلطة  تراعي  اأن  يجب 

فة العنيفة ال�سابقة واأفراد املجتمع العدائيني.  فون العنيفون من الأع�ساء يف جماعتهم املتطرِّ ال�سجناء املتطرِّ

 Veldhuis,T. (2012) “Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes for Violent Extremist Offenders: A)189(

”Realist Approach, International Centre for Counter Terrorism Research Paper؛ ومذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 24.

)190(انظر على �سبيل املثال: Miller, R. (2010) Terror, Religion, and Liberal Thought, Columbia University Press، ب�ساأن الكيفية 

التي ميكن بها للعنف الديني اأن يثري م�ساعر النفور والزدراء جتاه املجتمع، وخ�سو�سا يف جمتمع ي�سجع على الت�سامح والحرتام، بيد اأنَّ الرف�ض 
ف النظام الدميقراطي وقيمه الأخلقية الأ�سا�سية. يتعار�ض مع مبادئ ال�سمول التي تعرِّ



مت  الذي  العنيف  ف  املتطرِّ باأنَّ  بالثقة  جديرة  معلومات  تتوفر  عندما  للحماية  تدابري  توفري  اأمر  يف  النظر  وينبغي 
فني  اإ�سلحه قد يواجه تهديدات حلياته اأو حياة اأفراد العائلة اأثناء اأو لدى الإفراج عنه.)191( ذلك اأنَّ بع�ض املتطرِّ
العنيفني ال�سابقني قد يكونون معر�سني خلطر النتقام منهم عند العودة اإىل املجتمع. ولتقييم ذلك اخلطر واأخذه 
ف العنيف ال�سابق اإىل املجتمع، من املهم ال�ستفادة على اأف�سل وجه  يف العتبار لدى التخطيط لعودة ال�سجني املتطرِّ
ممكن من جميع املعلومات املتاحة عن اأيِّ تاريخ من النـزاعات اأو اأعمال العنف اأو التهديدات ال�سادرة عن الفرد اأو 
�سده. وت�ستخدم بع�ض الوليات الق�سائية ا�ستبيانات �سابقة للإفراج من اأجل ال�ستف�سار عما اإذا كانت هناك م�سائل 

تنطوي على تهديد للحياة تواجه الفرد اأو اأفراد الأ�سرة. 

ف العنيف ال�سابق  ويف حال وجود مثل تلك التهديدات، ينبغي للدول الأع�ساء اأن تنظر يف احتمال نقل ال�سجني املتطرِّ
وعائلته اإىل مناطق اأكرث اأمانا. كما ميكن اإ�سداء امل�سورة اإىل ال�سخ�ض واأفراد الأ�سرة حول تدابري ال�سلمة الحرتازية 
ف  مة للحد من املخاطر يف امل�ستقبل. ويف بع�ض احلالت، قد ينطوي ذلك على تزويد املتطرِّ واملمار�سات الأمنية امل�سمَّ
الطوارئ، من قبيل خط هاتف  الدعم يف حالت  النظر يف تقدمي  اأي�سًا  ال�سابق بهوية جديدة.)192( وينبغي  العنيف 
فني العنيفني ال�سابقني الو�سول اإليه اإذا واجهوا تهديدًا اأو كانوا  �ساخن يعمل على مدار ال�ساعة، ميكن لل�سجناء املتطرِّ
ف العنيف. ويف معظم الوليات الق�سائية، فاإنَّ تنفيذ التدابري الوقائية  عر�سة ملعاودة النخراط يف الن�ساط املتطرِّ
وال�سلمة  ال�سلوك  مراقبة  ودوائر  ال�سرطة  مع  وثيق  ب�سكل  ق  تن�سِّ اأن  لها  ينبغي  ولكن  ال�سجن،  اإدارة  م�سوؤولية  لي�ض 

العامة والأمن ل�سمان مراعاة امل�سائل املتعلقة بال�سلمة. 

ف العنيف، فاإنَّ الإبقاء عليه يف ال�سجن حفاظا على �سلمته بعد انتهاء مدة  واأيا كان التهديد املحتمل لل�سجني املتطرِّ
عقوبته اأمر ل ميكن اأبدا تربيره من الناحية القانونية.

فون العنيفون ال�سابقون قادرين على الطعن يف الإجراءات التي  كما ينبغي اتخاذ ما يلزم بحيث يكون ال�سجناء املتطرِّ
ب�سبب  التمييز  اأو  امل�سايقة  اأو  للرتهيب  ال�سلطات تخ�سعهم  اأنَّ  اعتقدوا  اإذا  الإفراج عنهم،  ال�سلطات عند  تتخذها 

جرائمهم العنيفة ال�سابقة. ويف بع�ض الوليات الق�سائية، ميكن حتقيق ذلك عن طريق اأمني املظامل. 

8-8- التدخلت والدعم بعد الإفراج عن ال�سجناء
ف العنيف  ح اأن تكون الأ�سعب بالن�سبة اإىل ال�سجني املتطرِّ تكت�سي الفرتة التالية للإفراج مبا�سرة اأهمية حا�سمة، وُيرجَّ
ال�سابق واأ�سرته واملجتمع املحلي. ففي احلالت التي يكون فيها ال�سجناء متزوجني، رمبا يكون روتني الأ�سرة وديناميتها 
قد تغريا اأثناء وجود ال�سجني يف ال�سجن مع ا�سطلع الأزواج والأطفال مب�سوؤوليات اأكرب من تلك التي كانوا ي�سطلعون 
ف العنيف ال�سابق بينما يجتاز طريق  بها يف املا�سي. و�ستكون هناك فرتة تكيُّف طويلة عند الإفراج عن ال�سجني املتطرِّ

عودته اإىل هيكل الأ�سرة واملجتمع. 

)191(مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 21.

 Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)192(

.Routledge, p. 253
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ل ينتهي واجب املجتمع باإطلق �سراح ال�سجني. ولذلك ينبغي اأن تكون هناك هيئات حكومية اأو خا�سة قادرة 
ة مواقف  اإىل تخفيف حدَّ اإطلق �سراحه، تهدف  ا�سرتدَّ حريته رعايًة ناجعًة بعد  الذي  ال�سجني  ُتعري  اأن  على 

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

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء )قواعد نيل�سون مانديل(، القاعدة 90.

ومن �ساأن و�سع عملية حمكمة وفعالة لإعادة الإدماج، بالعمل من خلل �سراكات وثيقة مع منظمات املجتمع املدين 
ا�ستمرار ح�سن  اإىل املجتمع، ويثبت  دًا  ال�سابق جمدَّ العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  انتقال  ر  يي�سِّ اأن  واملجتمعات املحلية، 

ف العنيف ال�سابق يف فرتة ُيحتمل اأن تكون خطرة.)193(  النية، ويوفر بنية دعم مهمة لل�سجني املتطرِّ

فني العنيفني ال�سابقني يف �سكل عمل م�سمون  وهناك بع�ض الوليات الق�سائية التي تقدم امل�ساعدة اإىل ال�سجناء املتطرِّ
املايل  الدعم  الزواج، مبا يف ذلك  على  امل�ساعدة  نادرة،  وكذلك، يف حالت  بل  اجتماعية جديدة،  و�سبكات  و�سكن 
اللزم للقيام بذلك.)194( وينبغي اأن ت�سمل الأن�سطة يف الفرتة اللحقة للإفراج عن ال�سجني التعليم امل�ستمر والتدريب 
ُي�سمى  ما  يوجد  البلدان،  القت�ساء. ويف عدد من  الرتباط، ح�سب  بفك  والتدخلت اخلا�سة  املهنية  املهارات  على 
اأن تتوىل  اإدارة ال�سجون والهيئات احلكومية الأخرى وتتطلب  اإعادة الإدماج"، وهي عقود ر�سمية مربمة بني  "عقود 
تلك الهيئات امل�سوؤولية عن م�ساألة اإعادة الإدماج، مثل التوظيف والتدريب والإ�سكان. ويف الإمارات العربية املتحدة، 
على �سبيل املثال، اأن�سئ برنامج �سوق العمل بني ال�سجون والكليات التقنية املحلية لكفالة ا�ستمرار التدريب والدعم يف 
العثور على عمل، مبا يف ذلك الدعم املايل ملدة �سنتني اإىل ثلث �سنوات لإن�ساء موؤ�س�سة �سغرية للأعمال التجارية. 
ويف ماليزيا، مت التو�سل اإىل �سراكة بني اإدارة ال�سجون واإدارة النقل يتم من خللها تعليم ال�سجناء القيادة ومنحهم 

رخ�ض قيادة، مما ميكنهم من العثور على عمل عند الإفراج عنهم. 

تركي�: دعم ال�شجن�ء بعد الإفراج عنهم

َل 137 جمل�سا للحماية. وتهدف  اأن�سئ نظام مراقبة ال�سلوك يف تركيا يف عام 2005. ومبوجب هذا النظام، �ُسكِّ
هذه املجال�ض اإىل م�ساعدة ال�سجناء الذين اأُفرج عنهم من ال�سجن على ك�سب مهنة واإقامة املن�ساآت التجارية اأو 
نوا من�ساآت جتارية �سغرية ويريدون اأن ي�ساركوا  احل�سول على عمل. كما ت�ساعد هذه املجال�ض ال�سجناء الذين كوَّ
يف الأعمال التجارية الزراعية من خلل توفري الأدوات والئتمان. وتتاألف هذه املجال�ض من م�سوؤولني حمليني، 
مبن فيهم: كبري املدعني العامني وممثل اجلهاز الق�سائي ومدير ال�سجن ومدير املراقبة ومدير التعليم الوطني 
ومدير اخلدمات الجتماعية وامل�سرف الزراعي وامل�سرف ال�سعبي واأع�ساء اآخرون. ومنذ عام 2006، ا�ستفاد 

520 7 �سجينًا من الدعم الذي تقدمه جمال�ض احلماية.

ال�سجناء  اإدارة  ب�ساأن  فريق اخلرباء  اجتماعي  تركيا خلل  الحتجاز يف  ومراكز  لل�سجون  العامة  املديرية  من  مة  مقدَّ م�ساهمة 
رات واجلرمية )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/دي�سمرب 2015  فني العنيفني التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ املتطرِّ

و1-3 حزيران/يونيه 2016(.

 Council of Europe (2016): Guidelines for prison and probation services193(انظر: مذكرة روما، املمار�سة اجليدة رقم 20، و(

.regarding radicalisation and violent extremism, Principle 37

 Bjorgo, T. and Horgan, J. (2009) Leaving Terrorism Behind: Individual and collective disengagement, London:)194(

.Routledge, p. 253



فني العنيفني ال�سابقني وقتا لختبارهم بينما يطبقون عمليا  وميكن اأن تكون فرتة ما بعد الإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ
ح  د كون املرء مواطنا ملتزما بالقانون. ومن املهم اأن تتم معاجلة اأيِّ عوامل خطر يرجَّ القيم الجتماعية التي جت�سِّ

اأن ت�ستمر عند الإفراج عن هوؤلء ال�سجناء يف اأقرب وقت ممكن يف املجتمع املحلي بحيث ل توؤدي اإىل انتكا�ض مبكر.

اململكة العربية ال�شع�دية: برن�مج دعم ال�شجن�ء بعد اإطالق �شراحهم

النهج  الأخرية. وقد كان  العقود  تاأثريا يف  د  الت�سدُّ برامج اجتثاث  اأكرث  اأحد  ال�سعودية  العربية  اململكة  و�سعت 
ال�سعودي م�سدر اإر�ساد واإلهام لدى ت�سميم وتنفيذ برامج مماثلة يف طائفة وا�سعة من البلدان الأخرى. وتت�سم 
بكونها  وتركيزها،  اإرهابيني، من حيث هيكلها  نزلء  ت�سم  التي  ال�سجون  لفائدة  املو�سوعة  ال�سعودية  الربامج 
متعددة اجلوانب وب�سعيها اإىل اعتماد نهج كلي يف اإ�سلح ال�سجناء واإعادة تاأهيلهم. وحتى الآن، ا�ستفاد اأكرث 

من 000 3 �سجني من بع�ض عنا�سر الربامج املتاحة. 

وُتوا�سل ال�سلطات ر�سد ال�سجناء ال�سابقني بعد الإفراج عنهم من مرافق الحتجاز، ويطاَلبون اأي�سًا مبوا�سلة 
الإدماج  اإعادة  على  امل�ساعدة  يف  الربنامج  جوانب  اأحد  ويتمثل  د.  الت�سدُّ باجتثاث  اخلا�ض  العمل  يف  امل�ساركة 
الفرد  يتلقاها  �سهرية  دفعة  عادة  وي�سمل ذلك  ال�سابقني.  لل�سجناء  املايل  الدعم  بتوفري  ال�سعودي  املجتمع  يف 
ملدة ت�سل اإىل �سنة واحدة اأو حتى ي�سبح م�ستقل من الناحية املالية. واإ�سافة اإىل ذلك، يقدم الربنامج اأي�سًا 

امل�ساعدة على تاأمني الوظائف. 

ال�سلطات دفع ر�سومه. ويف حالت قليلة،  اأي�سًا على موا�سلة تعليمهم الذي تتوىل  ال�سابقون  ال�سجناء  ع  وُي�سجَّ
م امل�ساعدة املالية اأي�سًا لتي�سري زواج ال�سجناء ال�سابقني. ويكمن الأ�سا�ض املنطقي لهذا الدعم يف ت�سجيع  ُتقدَّ
معظم  ويف  د.  الت�سدُّ ق�سايا  النتباه عن  و�سرف  الأ�سرية  واللتزامات  احلياة  على  اأكرث  الرتكيز  على  الرجال 
م بعد الإفراج عن ال�سجناء، اإىل جانب ر�سدهم املتوا�سل،  احلالت، يقرتن الدعم العملي واملايل القوي املقدَّ

ف العنيف ب�سكل دائم.  بالبتعاد عن التطرُّ

اإي�ست  جامعة  اجلرمية،  علم  اأ�ستاذ  �سيلكه،  اأندرو  اأعده  العنيفني  فني  املتطرِّ بال�سجناء  املت�سلة  الإدارية  للممار�سات  جتميع 
فني العنيفني )فيينا، النم�سا؛ 16-18 كانون الأول/ لندن، من اأجل الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني باإدارة ال�سجناء املتطرِّ

دي�سمرب 2015(.

 وينبغي اتخاذ ترتيبات منا�سبة ملوا�سلة امل�ساعدة يف �سكل هياكل الإر�ساد والدعم بحيث ميكن منع خماطر النتكا�ض.)195( 
هني اأو املمار�سني على اعتبار اأنَّ هناك العديد من ال�سعوبات واملخاطر  كما ينبغي احلر�ض على �سمان �سلمة املوجِّ

املحتملة. 

فني العنيفني املفرج عنهم وت�سجعهم  م حوافز مالية لدعم ال�سجناء املتطرِّ وهناك بع�ض الوليات الق�سائية التي تقدِّ
على المتناع عن القيام باملزيد من الأن�سطة العنيفة. وقد ي�سمل توفري احلوافز والدعم املايل تقدمي الدعم اإىل اأ�سر 
ال�سجناء )�سواء عن طريق املعا�سات اأو امل�ساعدة يف جمال التعليم اأو التوظيف( وتوفري م�سدر دخل مبا�سر عدا ذلك 
لتهم غري امل�سروعة. وينبغي النظر بعناية يف احلجم "املنا�سب" للحوافز املالية، �سواء اأكانت يف �سكل  امل�ستمد من �سِ
مبالغ نقدية اأو اإعانات عينية من قبيل الإ�سكان. ذلك اأنه ميكن اأن يكون هناك خطر من اأنَّ تقدمي احلوافز املالية قد 
ف العنيف مبجرد �سحب تلك املنافع.  يوؤدي اإىل نتائج غري م�ستدامة: على �سبيل املثال، لأنَّ الفرد قد يعود اإىل التطرُّ
"مكافاآت"  املالية قد يكون مثريا للجدل—حيث تعتربها املجتمعات املحلية  فاإنَّ توفري احلوافز  وعلوة على ذلك، 
للتطرف العنيف. وينبغي توخي احلذر جتاه مثل ذلك النهج ل�سمان األَّ ُتعترب امل�ساعدة املالية مكافاأة للتطرف العنيف. 

.Sydney Memorandum, Suggested Strategy 8)195(
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اإندوني�شي�: فك الرتب�ط ب�لعنف 

الأ�سدقاء  بديلة من  �سبكة اجتماعية  اإن�ساء  تي�سري فك الرتباط بنجاح هو  الأهم يف  الثالث ورمبا  العامل  اإن 
هني. وميكن للعلقات وال�سداقات اجلديدة اأن تتيح �سرودا جديدة  واأفراد الأ�سرة وال�سركاء التجاريني واملوجِّ
لت�سوُّر العدو، وت�سلط ال�سوء على احلالت التي يكون فيها خطاب الكبار متناق�سا مع اأعمالهم، وتتحدى الآراء 

املعتَنقة م�سبقا، وتعيد تركيز الأولويات بعيدا عن اجلهاد و/اأو القتل النتقامي و�سوب الأ�سرة.

اأو الزوج عامل دعم رئي�سيًّا لتي�سري فك الرتباط. وينطبق ذلك ب�سكل  اأن يكون ال�سغط من الوالدين  وميكن 
خا�ض على جهاديي تانه رونتوه يف بو�سو. بيد اأنَّ العك�ض هو اأي�سًا �سحيح. ففي احلالت التي يعلن فيها الوالدان 

دين وغري نادمني. تاأييدهما للإرهاب، يظل الأفراد مت�سدِّ

واأخريا، ي�سهم التحول يف الأولويات من اجلهاد والأن�سطة ال�سرية اإىل الزواج والأ�سرة والعمل املربح اأي�سًا يف 
تي�سري فك الرتباط. وتبعت ذلك التحولُت يف الأولوية. ففي حالت الأع�ساء يف تانه رونتوه الذين اأُفرج عنهم من 
ال�سجن، اأدت حاجتهم اإىل ك�سب العي�ض والبحث عن الطعام لأ�سرهم اإىل اأن يكون لإيجاد فر�سة عمل واحلفاظ 
الإدماج بني  واإعادة  الأمثلة على فك الرتباط  اأجنح  ال�سابقة. فكانت  اأن�سطتهم اجلهادية  الأولوية على  عليها 
[�سوغيارتو] تخ�ض  �سوبور  الأزمات] وخلية  اإدارة/منع  [جلنة  الإ�سلمية وجماهدي كومباك  اأع�ساء اجلماعة 
ي التدريب ب�ساأن التنمية املهنية واأ�سبحوا معلمني  ا ملوا�سلة تعليمهم اأو تلقِّ ال�سبان الذين اأتيحت لهم الفر�سة اإمَّ

اأو رجال اأعمال عن جدارة.

 Chernov Hwang (2016) Jihadist Disengagement from Violence: Understanding Contributing Factors, RSIS Commentary
.No. 139 – 9 June 2016

وينبغي بعد الإفراج عن ال�سجني مكافاأة وتعزيز تعلمه واملهارات التي اكت�سبها خلل فرتة احلب�ض، مبا يوؤدي اإىل قبول 
الفرد كع�سو ملتزم بالقانون يف املجتمع، لديه مكان للعي�ض وعمل مربح. ويتطلب ذلك التعاوَن بني وكالت متعددة، 
ال�سجناء، وكذلك اجلماعات غري  الإفراج عن  بعد  الدعم  تقدم  التي  القانونية  واملنظمات  وال�سرطة  ال�سجون  منها 

النظامية الأخرى واملنظمات غري احلكومية. 

�شنغ�ف�رة: برن�مج دعم ال�شجن�ء بعد اإطالق �شراحهم 

ُتوا�سل ال�سلطاُت ر�سد ال�سجناء ال�سابقني بعد الإفراج عنهم من مرافق الحتجاز، وُي�سرتط اأي�سًا اأن يوا�سلوا 
د. ويوا�سل م�ست�سارو جمموعة اإعادة التاأهيل الديني الذين عملوا مع  امل�ساركة يف العمل اخلا�ض باجتثاث الت�سدُّ
مة املتمثلة يف  ال�سجني بينما كان قيد الحتجاز العمل معه بعد الإفراج عنه. وقد اأتاح ذلك للربنامج امليزة القيِّ

ال�ستمرارية.

ويف البداية، ُيطَلق �سراح ال�سجناء يف اإطار نظام اأوامر التقييد الذي يفر�ض جمموعة متنوعة من القيود على 
دة. ويجب اأن يثبت ال�سجني  الفرد. فهو يخ�سع حلظر التجول، ويجب اأن يوجد يف مكان اإقامته يف اأوقات حمدَّ
دة، واأن يكون حا�سرا للم�ساركة  ال�سابق ح�سوره لدى اإدارة الأمن الداخلي يف �سنغافورة يف اأوقات وتواريخ حمدَّ
يف جل�سات امل�سورة ولإجراء املقابلت. وينبغي لل�سجني املفرج عنه، قبل تغيري عنوانه اأو عمله، اأن يح�سل على 
موافقة من الإدارة. كما ل ُي�سمح لل�سجني ال�سابق بالإدلء ببيانات عامة اأو الظهور الإعلمي اأو الن�سمام اإىل 

اأيِّ منظمة دون موافقة م�سبقة من الإدارة. 

ومن العنا�سر الأخرى للربنامج الذي ينفذ يف الفرتة اللحقة للإفراج عن ال�سجناء جمموعُة الرعاية اللحقة 
امل�سرتكة بني الوكالت. وقد اأن�سئت املجموعة خ�سي�سا للعمل مع اأُ�سر ال�سجناء حيث مت الت�سليم باأنَّ الأ�سرة من 
فة. ولذا فاإنَّ �ساأنها اأن ت�سطلع بدور مهم يف امل�ساعدة على اإبقاء ال�سجناء املفرج عنهم بعيدا عن الأن�سطة املتطرِّ



تي�سري ا�ستقرار الأ�سرة له دور مهم يف الربنامج. وتهدف املجموعة اإىل تقدمي الدعم اإىل الأُ�سر، مبا يف ذلك 
توفري امل�ست�سارات للعمل مع زوجات ال�سجناء ال�سابقني، بتوفري امل�ساعدة املالية املبا�سرة، وم�ساعدة الزوجات 
املدر�سية  الر�سوم  �سداد  على  وامل�ساعدة  الأ�سرة  يف  الأطفال  تعليم  دعم  وكذلك  عمل،  على  احل�سول   يف 

وامل�سروفات الأخرى.

وتتمثل العنا�سر القوية ب�سفة خا�سة التي ينطوي عليها برنامج الفرتة اللحقة للإفراج عن ال�سجناء يف الدعم 
اأي�سًا الدور الذي يوا�سل املوظفون وامل�ست�سارون  اأ�سرة ال�سجناء ال�سابقني. ومما له اأهميته  م اإىل  القوي املقدَّ
مة اإىل  الذين عملوا مع ال�سجني اأثناء الحتجاز اأداءه بعد الإفراج عنه. ويوفر ذلك ا�ستمرارية قوية للرعاية املقدَّ

ال�سجناء ال�سابقني ويزيد من احتمال اإدراك املوظفني لأيِّ عودة اإىل الإجرام العنيف.
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كما ميكن للأخ�سائيني الدينيني املوجودين يف ال�سجون اأن يقوموا بدور كبري خارج ال�سجون، وذلك يف امل�ساعدة على 
ف العنيف ال�سابق يف املجتمع.)196( وينبغي للأخ�سائيني الدينيني اأن ي�سعوا اإىل اإقامة علقات  تي�سري اإعادة اإدماج املتطرِّ
مع اأُ�سر ال�سجناء. وميكن اأي�سًا للزعماء الدينيني العاملني يف املجتمعات املحلية، واإن مل يرتبطوا ر�سميا باأن�سطة اإعادة 
الإدماج، اأن ي�سطلعوا بدور مفيد ب�سورة خا�سة. وقد يحظون بالفعل بثقة املجتمع املحلي و�سبكة جهات الت�سال التي 
الذين  الدينيون  الزعماء  اأن يكون  ُيفرت�ض  املثالية،  واأُ�سرهم. ويف الظروف  لل�سجناء  اأن تقدم م�ساعدة كبرية  ميكن 
نوا علقات مع الزعماء الدينيني املوجودين يف املجتمعات املحلية. وميكنهم، من خلل  يعملون يف بيئات ال�سجون قد كوَّ
فني العنيفني ال�سابقني وانتقالهم مرة اأخرى اإىل املجتمعات  العمل معا، اأن ي�ساعدوا على اأن يت�سم حتوُّل ال�سجناء املتطرِّ

املحلية بالي�سر وال�سل�سة، واأن ي�ستفيدوا ا�ستفادة كاملة من ال�سبكة الجتماعية، ول �سيما الأ�سرة.

   للطلع على مزيد من التفا�سيل ب�ساأن م�ساعدات الرعاية اللحقة والعودة اإىل املجتمع، انظر الكتيِّب الذي اأ�سدره مكتب 
 Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بعنوان
Offenders (2012)، مبا يف ذلك فيما يتعلق بامل�ساعدة ب�ساأن العودة اإىل �سوق العمل وال�سكن وامل�ساعدة املالية، واحل�سول 

على الرعاية ال�سحية وال�سمان الجتماعي، ودعم الأ�سرة

8-9- الر�سد والإ�سراف بعد الإفراج عن ال�سجناء
فني العنيفني ال�سابقني، ول �سيما بني النموذج القائم  ميكن التمييز بني خمتلف مناذج الإ�سراف على ال�سجناء املتطرِّ
اأنَّ  افرتا�ض  اإىل  املخاطر  على  القائمة  ال�سرتاتيجيات  وت�ستند  الحتياجات.  على  القائم  والنموذج  املخاطر  على 
ا ا�سرتاتيجيات  ف العنيف ال�سابق ُيحتمل اأن يكون خطريًا وينبغي ال�سيطرة عليه ومراقبته عن كثب. اأمَّ ال�سجني املتطرِّ
وتدعم  ال�سابقني  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  احتياجات  على  اأكرث  فرتكز  الحتياجات  على  القائمة  الإ�سراف 

م�ساركتهم يف التدخلت امل�ستمرة املنا�سبة. 

كما ميكن للر�سد اأن يوفر معلومات وبيانات قيِّمة ميكن ا�ستخدامها لتحديد فعالية تدخلت فك الرتباط. 

فني العنيفني قبل انتهاء مدة عقوبتهم،  ق �سروط على الإفراج عن ال�سجناء املتطرِّ ويف بع�ض الوليات الق�سائية، تطبَّ
ب�سرف النظر عما اإذا كانوا �سُيو�سعون فعًل حتت الإ�سراف بعد الإفراج عنهم اأم ل - وكثريًا ما ي�سار اإىل هذا با�سم 

 United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (2013) Additional Guidance on the Role of)196(

.Religious Scholars and other Ideological Experts in Rehabilitation and Reintegration Programmes
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"الإفراج امل�سروط". ويف بع�ض الأحيان تكون تلك ال�سروط عند حدها الأدنى. بيد اأنَّ معظم نظم الإفراج امل�سروط 
ال�سروط  تكون  ما  وعادة  العنيف.  ف  املتطرِّ ال�سجني  على  خا�سة  �سروطا  وكذلك  اإلزامية/معيارية  �سروطا  تفر�ض 
ا ال�سروط  الإلزامية هي تلك التي ين�ض عليها القانون وُتفر�ض على جميع ال�سجناء املفرج عنهم قبل نهاية العقوبة. اأمَّ
اأ�سا�ض كل حالة على حدة. ويف بع�ض احلالت، تكون لدى ال�سلطات �سلحية تقديرية  اخلا�سة فت�ساف عادة على 

كبرية يف حتديد مثل تلك ال�سروط اخلا�سة. 

فني العنيفني م�ليزي�: ترتيب�ت الإفراج عن املتطرِّ

تتوىل جلنة مكونة من ثلثة من كبار امل�سوؤولني كل �ستة اأ�سهر تقييم ال�سجناء للوقوف على مدى التقدم املحرز. 
وُتِعدُّ اللجنة تقريرا عن كل �سجني ي�ستعر�سه فريق من ال�سجن كما ت�ستعر�سه وزارة الداخلية. وميكن للجنة اأن 
د ومل يعد ي�سكل تهديدًا. ويف املتو�سط، مي�سي  تو�سي بالإفراج عن ال�سجني اإذا اقتنعت باأنه قد تخلى عن الت�سدُّ

ال�سجناء ثلث �سنوات يف احلب�ض قبل الإفراج عنهم. 

وُيفَرج عن ال�سجناء عادة مبوجب اأمر اإ�سراف يفر�ض قيودا على اأن�سطتهم، مبا يف ذلك حظر التجول وقيود 
م اأي�سًا امل�ساعدة  م امل�سورة والتعليم الديني ب�سفة م�ستمرة. وُتقدَّ على �سفرهم وات�سالتهم ال�سخ�سية. كما ُتقدَّ
م  العملية لإعادة الإدماج يف املجتمع، ويف بع�ض احلالت، ت�ساعد ال�سلطاُت ال�سجني يف احل�سول على عمل اأو تقدِّ

له الدعم املايل. 
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عادة  ت�سمل  وهي  امل�سروط،  الإفراج  تنظم  التي  اللوائح  اأو  الت�سريعات  للإفراج يف  موحدة  �سروط  د  حُتدَّ ما  وكثريًا 
ما يلي: الت�سال الأويل باأحد امل�سرفني، والت�سال امل�ستمر باأحد امل�سرفني، واإخطار امل�سرف باأيِّ تغيري يف ظروف 
املعي�سة اأو العمل، والقيود على ال�سفر، وارتداء "و�سم اإلكرتوين"، والتزام "ح�سن ال�سلوك" و/اأو الت�سرف ب�سكل قانوين 

يف جميع الأوقات. 

كما ميكن فر�ض �سروط خا�سة اأو اإ�سافية يف احلالت التي يعتربها �سانعو القرار �سرورية لإدارة املخاطر اأو تلبية 
حتديدًا  اأكرث  ا�ستجابة  تقدم  اأن  ال�سروط  بهذه  وُيق�سد  املجتمع.  يف  ال�سابق  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  احتياجات 
اأو ا�ستجابة اأكرث تف�سيل لحتياجاته على �سعيد  ف العنيف ال�سابق  للمخاطر الفريدة التي ي�سكلها ال�سجني املتطرِّ
ف  اأن يكون ا�ستخدام ال�سروط اخلا�سة مرتبطا بدرجة اخلطر الذي ي�سكله ال�سجني املتطرِّ اإعادة الإدماج. وينبغي 
اأو  املناطق اجلغرافية  اأو  املباين  بع�ض  يلي: جتنب  ما  ال�سروط  ت�سمل  اأن  املثال، ميكن  �سبيل  فعلى  ال�سابق.  العنيف 
، اأو امل�ساركة يف تدخل  نة اأو الت�سال بها، اأو الإقامة يف مكان معنيَّ الأقاليم، اأو عدم خماطبة اأ�سخا�ض اأو منظمات معيَّ

، اأو المتثال حلظر جتول، اأو عدم ا�ستخدام الإنرتنت، اأو عدم ال�سفر اإىل خارج البلد. معنيَّ

فني العنيفني ال�سابقني لإ�سراف مكثف، على الأقل  ويف بع�ض احلالت، قد ي�ستدعي الأمر اإخ�ساع ال�سجناء املتطرِّ
الإ�سراف املكثف �سرورة خ�سوعهم للإ�سراف عن  الإفراج عنهم. وقد يعني  الأوىل بعد  ال�سنوات  اأو  الأ�سهر  يف 
اأوقات  كثب، مبا يتطلبه ذلك من اجتماعهم ب�سكل مبا�سر ومتواتر بامل�سرف عليهم واللتزام بحظر التجول يف 
الطبيعة  تختلف  وقد  بع�ض احلالت.  الإلكرتونية يف  املراقبة  وكذلك  بال�سرطة  احتكاكهم  ور�سد حالت  دة  حمدَّ
املحلية  املجتمعات  دور  يكون  الق�سائية،  الوليات  بع�ض  ففي  اآخر.  اإىل  �سخ�ض  من  املكثف  للإ�سراف  دة  املحدَّ

ف العنيف ال�سابق. والقادة املجتمعيني بالغ الأهمية يف ر�سد ال�سجني املتطرِّ

ف العنيف ال�سابق �سروط الإفراج امل�سروط، ينبغي اتخاذ تدابري منا�سبة  ويف احلالت التي ينتهك فيها ال�سجني املتطرِّ
اإلغاء الإفراج امل�سروط واإعادة ال�سخ�ض اإىل  للتعامل مع حالت عدم المتثال. ويف اأ�سد حالت عدم المتثال، ينبغي 



ال�سجن. ويف حالة م�ستويات عدم المتثال الأقل حدة، ينبغي اعتماد نهج اأكرث ات�سامًا بالطابع ال�سرتاتيجي، ي�ستند اإىل 
املحاولت املنهجية لتعزيز احتمالت جناح الإ�سراف، حيث ُت�ستخدم النتهاكات كفر�ض للتدخل فيما يخ�ض املجرمني 
فني العنيفني واإعادة توجيه �سلوكهم.)197( وللقيام بذلك، كثريًا ما يكون من ال�سروري تنفيذ جزاءات  من ال�سجناء املتطرِّ

و�سيطة عن عدم المتثال ل تنطوي على العودة اإىل ال�سجن، مثل امل�ساركة يف تدخلت يف اإطار املجتمعات املحلية.

وُيَعدُّ الإ�سراف على ال�سجني بعد الإفراج عنه عن�سرًا حا�سمًا يف حتديد جناح عودته اإىل املجتمع واإعادة اإدماجه فيه. 
ف العنيف ال�سابق لل�سروط املرتبطة باإطلق �سراحه.  بيد اأنَّ الإ�سراف هو اأكرث من جمرد ر�سد ملدى امتثال املتطرِّ
وهو ي�سمل اإدارة املخاطر التي ميثلها الفرد، وحيازة و/اأو تنظيم املوارد لتلبية احتياجات الفرد، واإقامة و�سون علقة 
ف العنيف ال�سابق مبا يولد الثقة �سمن احلدود املنا�سبة. وهو يت�سمن اأعمال املراقبة وتقدمي القدوة والإر�ساد  باملتطرِّ
ال�سلبي. وهو ي�سمل، لدى تنفيذه على نحو  ال�سلوك  العواقب فيما يخ�ض  واإنفاذ  الإيجابي  ال�سلوك  والدعم، وتعزيز 
ف العنيف ال�سابق ويف الوقت نف�سه الإدارة الن�سطة للمخاطر  مهني، يف جوهره دعم اإعادة الإدماج الجتماعي للمتطرِّ

املتمثلة يف اإمكانية معاودته الإجرام. 

فني العنيفني ال�سابقني "مكانة خا�سة"، فاإنَّ نوع اجلرمية التي  وبينما يجب احلر�ض على عدم منح ال�سجناء املتطرِّ
العن�سر  فاإنَّ  ثم  ومن  نوع خا�ض.  اهتماما من  يتطلبون  اأنهم  يعنيان  امل�ستقبل  ُترتكب يف  اأيِّ جرمية  واأثر  ارتكبوها 
يكون  اأن  يجب  ال�سابقني  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  عن  للإفراج  اللحقة  الرتتيبات  يف  النظر  لدى  الرئي�سي 
ا�ستمرار  تراجع خطر  اإىل  الإ�سارة  �سوى  اإر�سادية، ول ميكنها  املخاطر  تقييمات  وُتعترب  العامة.  ال�سلمة واحلماية 
ف عنيف اأو يدعمه ف العنيف، ولي�ض التنبوؤ على وجه اليقني باأنَّ الفرد لن ينخرط مطلقا يف ن�ساط متطرِّ يف امل�ستقبل.  اإجرام املتطرِّ
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.probation violations”, Public Safety Policy Brief, No. 3, November, (Washington, D.C., Pew Center on the States)
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فني العنيفني:   الف�سل الثاين-  اإدارة ال�سجناء املتطرِّ
م�سائل اأ�سا�سية

د ال�سجناء لي�ض يف حد ذاته تهديدًا لإدارة ال�سجن اأو املجتمع اإذا مل يكن مت�سل بالعنف. ولي�ض كل    اإن ت�سدُّ
فًا عنيفًا  دين ي�سبح متطرِّ ا من املت�سدِّ ا اأو متهيدًا للتطرف العنيف. ذلك اأنَّ عددًا �سئيًل جدًّ د �سلبيًّ ت�سدُّ

بالفعل.
فني العنيفني، واأن متنع الت�سدد    ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تكفل الحتجاز املاأمون والآمن لل�سجناء املتطرِّ
املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون، واأن ت�سعى اإىل كفالة فك ارتباط ال�سجناء بالعنف يف امل�ستقبل، واأن ُتِعدَّ 

الكثري منهم لإعادة اإدماجهم يف املجتمع. 
اإطار المتثال التام ملعايري وقواعد  فون العنيفون يف    يجب الت�سدي للتحدي الذي ي�سكله ال�سجناء املتطرِّ
فون  الأمم املتحدة ذات ال�سلة مبعاملة ال�سجناء، مبا يف ذلك من منظور جن�ساين. ويعاَمل ال�سجناء املتطرِّ

العنيفون، �ساأنهم �ساأن جميع ال�سجناء، مت�سيا مع املعايري املعرتف بها دوليا. 
جلميع  الفعالة  الإدارة  اأجل  من  اأ�سا�سية  قاعدة  لل�سجون  اللزمة  والإ�سلحات  دة  اجليِّ الإدارة  ُل    ُت�َسكِّ
فون العنيفون. ومن غري املحتمل اأن ت�سفر التدخلت القائمة بذاتها  ال�سجناء، مبن فيهم ال�سجناء املتطرِّ

ذ مبعزل عن ال�سياق الأو�سع لل�سجون عن نتائج اإيجابية. فني العنيفني التي تنفَّ لفائدة ال�سجناء املتطرِّ
  يجب األَّ توؤدي اأيُّ جهود ُتبذل يف ال�سجون للت�سدي للتطرف العنيف اإىل تقوي�ض حقوق الإن�سان الأ�سا�سية 
فون العنيفون، مبا يف ذلك حظر التعذيب حظرا مطلقا وكفالة  جلميع الأ�سخا�ض، مبن فيهم ال�سجناء املتطرِّ

حرية الفكر اأو الدين اأو املعتقد.
املادية  الأمنية  العنا�سر  بني  ال�سليم  التوازن  على  حتافظ  التي  املنا�سبة  الأمنية  التدابري  تنفيذ    يجب 
نظام  عنيفني  فني  متطرِّ �سجناء  ت�سم  التي  ال�سجون  جميع  لدى  يكون  اأن  ويجب  والدينامية.  والإجرائية 

ا�ستخبارات حمكم مبا يتفق مع الت�سريعات الوطنية واملعايري الدولية. 
ال�سجناء  ب�ساأن  اجلنائية  والعدالة  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  من  غريها  مع  تتعاون  اأن  ال�سجن  لإدارة    ينبغي 
ا�ستخبارات  من  جمعه  يتم  ما  على  الأجهزة  بقية  اإطلع  وينبغي  حتتجزهم.  الذين  العنيفني  فني  املتطرِّ

ومعلومات اأخرى ذات �سلة.
لل�سجناء  فيها  وميكن  اآمنة  اأماكن  ال�سجون  تكون  اأن  تكفل  باأن  التزام  ال�سجون  �سلطات  عاتق  على    يقع 
البدنية.  �سلمتهم  على  خوف  دون  اليومية  اأعمالهم  ميار�سوا  اأن  والزوار  اخلدمات  مي  ومقدِّ واملوظفني 
اأ�سا�سيًّا  اأ�ساليب املراقبة الظرفية والجتماعية اأمرًا  وُيعترب احلفاظ على ال�سيطرة يف ال�سجن من خلل 

ل�سمان ال�سلمة والنظام.
135
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الف�سل الثالث-  اإدارة موظفي ال�سجون والأ�سخا�ض املرجعيني الآخرين الذين يعملون 
فني العنيفني مع ال�سجناء املتطرِّ

فيهم  مبن  كب�سر،  املجرمني  جميع  كرامة  واإعلء  وحفظ  بحماية  التزام  ال�سجن  موظفي  عاتق  على    يقع 
الفئة  هذه  مع  يعملوا  اأن  ُيفرت�ض  الذين  ال�سجون  موظفي  اختيار  وينبغي  العنيفون.  فون  املتطرِّ ال�سجناء 

ال�سعبة من ال�سجناء بعناية لنـزاهتهم واإن�سانيتهم وقدراتهم املهنية وملءمتهم ال�سخ�سية وقدراتهم.
  ينبغي اأن تكون لدى اإدارات ال�سجون �سيا�سة وا�سحة لت�سجيع الأفراد املنا�سبني على التقدم للعمل يف ال�سجون 
فني عنيفني. وينبغي اأن جت�سد �سروط خدمة هوؤلء املوظفني ما ينطوي عليه دورهم  التي ت�سم �سجناء متطرِّ

من حتديات وما يكت�سيه من اأهمية. 
وعلوة  العنيفني.  فني  املتطرِّ ال�سجناء  مع  للعمل  �سًا  متخ�سِّ تدريبًا  املوظفني  جميع  يتلقى  اأن    ينبغي 
على ذلك، ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تتخذ اخلطوات امللئمة ل�سمان ال�سلمة ال�سخ�سية للموظفني 
فني عنيفني، �سواء اأثناء وجودهم يف اخلدمة داخل ال�سجن  العاملني يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ

اأو خارجه.
  ينبغي اأن يحافظ موظفو ال�سجون على م�ستويات عالية من املعايري والأخلقيات املهنية يف جميع الأوقات 
فني العنيفني. وينبغي و�سع اآليات دعم منا�سبة لتمكني املوظفني من التعامل  عند العمل مع ال�سجناء املتطرِّ

فني عنيفني. مع الإجهاد الناجت عن العمل يف ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ
املوؤ�س�سة و�سلمتها  اأمن  لكفالة  املطلوب  امل�ستوى  لكل �سجن عند  املوظفني  د م�ستوى ملك  ُيحدَّ اأن    ينبغي 
وكذلك  وال�سلمة،  الأمن  ل�سمان  املوظفني  من  الكايف  العدد  تعيني  يتم  اأن  ال�سروري  ومن  وا�ستقرارها. 

ل�سمان تنفيذ اأن�سطة النظام البناءة، مبا يف ذلك تدخلت فك الرتباط. 
  ل بد من تعيني ما يكفي من املوظفني املتخ�س�سني، مثل الأخ�سائيني النف�سيني والقادة الدينيني، لقيادة 
العنيفني  فني  واملتطرِّ ال�سحايا  ومنا�سري  ال�سحايا  مثل  اأخرى،  ملوارد  يكون  وقد  الرتباط.  فك  تدخلت 
ال�سابقني واأفراد الأ�سرة وغريهم من الأ�سخا�ض املهمني واأفراد املجتمع املحلي واملنظمات غري احلكومية، 

دور مهم يف التنفيذ الناجح لتدخلت فك الرتباط.

فون العنيفون  الف�سل الرابع- تقييم واإدارة املخاطر التي ي�سكلها ال�سجناء املتطرِّ
تقييم  باإجراء  ا  خا�سًّ تدريبًا  بون  مدرَّ موظفون  يقوم  اأن  عنيف،  ف  متطرِّ �سجني  دخول  عند    ينبغي، 
�سامل وقائم على الأدلة للمخاطر والحتياجات فيما يخ�ض ذلك ال�سجني. وعلى عك�ض تقييم املخاطر 
فني  والحتياجات الذي ل ُيجرى �سوى عند الدخول، ينبغي اأن ُيجرى التقييم اخلا�ض بال�سجناء املتطرِّ

العنيفني على اأ�سا�ض م�ستمر ومنتظم.
فني العنيفني. ول بد من  م لدى اإجراء التقييمات اخلا�سة بال�سجناء املتطرِّ   ينبغي ا�ستخدام التقييم املهني املنظَّ
د املف�سي اإىل العنف، وكذلك خماطر  ا�ستحداث وا�ستخدام اأدوات تقييم معدة خ�سي�سا لتحديد خماطر الت�سدُّ

ال�سطلع باأن�سطة ذات �سلة بالتطرُّف العنيف يف امل�ستقبل، وفقًا لل�سياق والقدرات املتاحة على امل�ستوى الوطني. 
التي �ساهمت  والظرفية  ال�سخ�سية  الظروف  اأن يحدد  ف عنيف  للتقييم اخلا�ض بكل �سجني متطرِّ   ينبغي 
يف جرميته وُيحتمل اأن ت�سهم يف ذلك الإجرام يف امل�ستقبل. وينبغي اأن ُت�ستخدم نتائج هذا التقييم اخلا�ض 
اإعادة  التي �ست�ساعده على فك ارتباطه بالعنف ولتمكني  ال�سجني والتدخلت  باملخاطر لتعيني احتياجات 

الإدماج الجتماعي. 



التي �ساهمت  والظرفية  ال�سخ�سية  الظروف  اأن يحدد  ف عنيف  للتقييم اخلا�ض بكل �سجني متطرِّ   ينبغي 
يف جرميته وُيحتمل اأن ت�سهم يف ذلك الإجرام يف امل�ستقبل. وينبغي اأن ُت�ستخدم نتائج هذا التقييم اخلا�ض 
اإعادة  التي �ست�ساعده على فك ارتباطه بالعنف ولتمكني  ال�سجني والتدخلت  باملخاطر لتعيني احتياجات 

اإدماجه الجتماعي.

نوع  بح�سب  ف�سلهم  )اأ(  العنيفني:  فني  املتطرِّ ال�سجناء  جميع  يخ�ض  فيما  التالية  التدابري  اتخاذ    ينبغي 
املخاطر  تقييم  خلل  من  املكت�سبة  املعلومات  ح�سب  ت�سنيفهم  و)ب(  وال�سن،  القانوين  والو�سع  اجلن�ض 
ال�سجناء  و�سع  وينبغي  لحتجازهم.  امللئم  الأمني  امل�ستوى  ح�سب  فئويا  ترتيبهم  و)ج(  والحتياجات، 

فني العنيفني يف اأقل الظروف التقييدية اللزمة لحتجازهم على نحو اآمن وماأمون. املتطرِّ

فني العنيفني �سمن كل نظام لل�سجون. و�سوف تتوقف    ينبغي النظر يف الطريقة املثلى لإيواء ال�سجناء املتطرِّ
دة داخل البلد،  ملءمة ُنُهج الف�سل اأو الرتكيز اأو التفريق اأو الإدماج )اأو مزيج منها( على العوامل املحدَّ
فني العنيفني، والهياكل الأ�سا�سية لل�سجون وقدراتها ال�ستيعابية، واأعداد  مبا يف ذلك اأعداد ال�سجناء املتطرِّ

املوظفني ومهاراتهم. 

الف�سل اخلام�ض- تدخلت فك الرتباط بالعنف يف ال�سجون
  ينبغي اأن ي�ستند نهج تدخلت فك الرتباط اإىل مفهوم اأنه اإذا كان ميكن للفرد اأن يعتمد املعتقدات واملواقف 
ف العنيف، فاإنَّ باإمكانه اأي�سًا اأن يتخلى عن ا�ستخدام العنف من خلل تغيري  دة التي توؤدي اإىل التطرُّ املت�سدِّ

املعتقدات واملواقف التي ت�سوغ ا�ستخدامه.

مة    ل يوجد منوذج وحيد لفك الرتباط ينطبق على اجلميع. ولكي تكون اجلهود فعالة، يجب اأن تكون م�سمَّ
بدقة وفقًا ملتطلبات البلد والثقافة املعنيني، وفرادى ال�سجناء امل�ساركني، والبيئة التي �سُيطلق فيها �سراح 

فني العنيفني ال�سابقني يف نهاية املطاف. ال�سجناء املتطرِّ

  قد تتاألف التدخلت املت�سلة بفك الرتباط من اأن�سطة متنوعة، منها: امل�سورة والدعم النف�سيان، والربامج 
والتدريب  والتعليم،  الدينية،  واحلوارات  واملناق�سات  الجتماعي،  العمل  وتدخلت  املعرفية-ال�سلوكية، 
املهني، والعلج الإبداعي، والعلج البدين )مثل اليوغا والريا�سة وممار�سة التمارين(، والن�ساط الأُ�سري، 

والأن�سطة الجتماعية والثقافية والرتفيهية.

كذلك  تراعي  اأن  فعالة،  تكون  كي  الجتماعي،  الإدماج  واإعادة  الرتباط  بفك  املعنية  للتدخلت    ينبغي 
دة التي قد تواجهها املراأة. اجلوانب اجلن�سانية وتعالج التجارب املتباينة، وكذلك العقبات والتحديات املحدَّ

فني العنيفني اأثر �سلبي    ينبغي األَّ يكون لتدخلت فك الرتباط واإعادة الإدماج الجتماعي لفائدة ال�سجناء املتطرِّ
على تنفيذ برامج اإعادة تاأهيل ال�سجناء "العاديني"، بل اأن تقرتن بها، وذلك تفاديا ملنح مكانة "اجلماعة اخلا�سة" 

فني عنيفني.  اأيًّا كان �سكلها، مما قد يوؤدي اإىل حالة من العداء اأو تطلُّع ال�سجناء الآخرين اإىل اأن يكونوا متطرِّ

فني العنيفني    يجب اأن يكون هدف جميع التدخلت داخل ال�سجون املذكورة اأعله واملت�سلة بال�سجناء املتطرِّ
هو تغيري �سلوكهم بحيث يتخلون عن ا�ستخدام العنف لتحقيق اأهدافهم. ويج�سد ذلك حقيقة اأنَّ وجود نظام 

د ل ي�سكل وحده بال�سرورة تهديدًا ل�سلمة واأمن ال�سجن )اأو املجتمع(. اعتقادي مت�سدِّ

  ُيعترب الإبلغ عن ن�ساط فك الرتباط من ال�سمات املهمة من اأجل كفالة امل�ساءلة، وتي�سري تكييف التدخلت، 
وكاأ�سا�ض للتقييم. وينبغي ر�سد التدخل وتقييمه اأي�سًا من اأجل حتديد مدى ملءمة الغايات ومدى كفاءة 

تنفيذ الأن�سطة ومدى حتقيق الأهداف.
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  ُتَعدُّ البحوث امل�ستقلة والتي تت�سم باأعلى جودة اأحد العنا�سر الرئي�سية ل�سمان التطوير امل�ستمر للتدخلت 
فني العنيفني.  والتعلم والدعوة فيما يتعلق بفك ارتباط ال�سجناء املتطرِّ

الف�سل ال�ساد�ض- اإدارة تنفيذ تدخلت فك الرتباط بالعنف 
فني العنيفني ي�ستخدم    ينبغي اعتماد نهج قائم على الإدارة املتكاملة للق�سايا فيما يخ�ض ال�سجناء املتطرِّ
النتائج  ث  التقدم املحرز، ويحدِّ للتقييم وحتديد الحتياجات ور�سد  واأدوات ولغة م�سرتكة  اإطارا م�سرتكًا 
ثمَّ  ومن  عنهم  الإفراج  اإىل  املوؤدية  النتقالية  الفرتة  واأثناء  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  احتجاز  اأثناء 

الإ�سراف املجتمعي عليهم. 

والإداريون  والإ�سرافيون  املعاونون  واملوظفون  والحتجاز  الأمن  اأفراد  فيهم  املمار�سني، مبن    ينبغي جلميع 
مة، اأن ي�ساهموا يف احلفاظ على الظروف امل�ساعدة  الذين لي�ض لهم دور مبا�سر يف تنفيذ التدخلت املنظَّ

على تنفيذ التدخلت ودعم التقدم املحرز يف فك الرتباط. 

  ينبغي اأن ي�سم فريق التدخل، حيثما يكون متاحا، جمموعة متعددة التخ�س�سات من الأخ�سائيني الذين 
والزعماء  النف�سانيون،  والأطباء  النف�سيون،  الأخ�سائيون  فيهم:  مبن  الرتباط،  فك  تدخلت  ينفذون 
بون الريا�سيون، واأخ�سائيو العلج بالفن، والأخ�سائيون الجتماعيون، وموظفو التوجيه  الدينيون، واملدرِّ

املهني، واملعلمون، واأخ�سائيو الرعاية ال�سحية.

فني العنيفني، اأن    من املهم فيما يخ�ض اأفرقة التدخل، من اأجل كفالة التوا�سل بفعالية مع ال�سجناء املتطرِّ
فني العنيفني املحتجزين يف ال�سجن الذي  ي�سم كل فريق ع�سوًا اأو اأكرث ممن يتحدثون لغة ال�سجناء املتطرِّ

يعمل فيه.

فني العنيفني  اأويل لل�سجناء املتطرِّ دة لفريق التدخل ما يلي: اإجراء تقييم  اأن ت�سم الواجبات املحدَّ   ينبغي 
لتحديد املخاطر والحتياجات والتدخلت املنا�سبة، وا�ستكمال وحتديث القيود اخلا�سة مبلفات احلالت، 
وتنفيذ التدخلت، وامل�ساركة يف موؤمترات مناق�سة احلالة، وا�ستكمال اإعادة التقييمات على فرتات منتظمة، 

مة من اأجل تدخلت فك الرتباط. وا�ستخدام املواد والأدوات واملعدات املقدَّ

  ينبغي لفريق التدخل اأن يعمل ب�سكل وثيق مع مدير ال�سجن الذي يعمل فيه ل�سمان اأن يكون املدير على وعي 
تام مبتطلبات واأن�سطة التدخل، واأن تكون تلك املتطلبات والأن�سطة ملئمة للرتتيبات الأمنية داخل ذلك 

ال�سجن.

  ينبغي اأن يكون هناك فريق اإ�سرايف اأو اإداري على م�ستوى املقر يتوىل امل�سوؤولية ال�ساملة عن و�سع التدخلت 
داخل  التدخلت  لأفرقة  والدعم  التوجيه  توفري  وكذلك  وتقييمها،  وتنفيذها  وتطويرها  عليها  والإ�سراف 

ال�سجون. 

يتم  اأن  على  ال�سجن،  العنيف  ف  املتطرِّ ال�سجني  باحلالة مبجرد دخول  ووحيد  دينامي  ملف  اإعداد    ينبغي 
حتديثه وتعديله تبعًا ملراحل تقدم ال�سجني داخل املوؤ�س�سة. وينبغي اأن يح�سر اأع�ساء اأفرقة التدخل اجتماعات 

الأفرقة العادية، واأن ي�ساركوا يف ا�ستعرا�ض احلالت، واأن ي�سهموا يف اجتماعات مناق�سة احلالت.

)للمقابلت  الجتماعات  غرف  ومنها:  املرافق،  من  جمموعة  وجود  تدخلت  تنفذ  موؤ�س�سة  اأيُّ    تتطلب 
العبادة،  ومرافق  واملحا�سرات(،  والعرو�ض  اجلماعي  )للعمل  الدرا�سية  والف�سول  الفردية(،  وامل�سورة 



ومرافق  البدنية،  والتمارين  الريا�سة  ومرافق  الأخرى،  والأغرا�ض  املهني  للتدريب  املخ�س�سة  والور�ض 
العلج الإبداعي والعلج بالفن.

العنيفني على الغر�ض من التدخلت وطريقة عملها. وينبغي للموظفني  فني  ال�سجناء املتطرِّ اإطلع    ينبغي 
فني العنيفني اأنَّ امل�ساركة يف الربنامج طوعية. وينبغي تقدمي احلوافز امللئمة  اأن يو�سحوا لل�سجناء املتطرِّ

فني العنيفني على امل�ساركة يف التدخلت.  لت�سجيع ال�سجناء املتطرِّ

  ينبغي للموؤ�س�سات اأن تنظر يف �ستى ال�سبل الكفيلة باإظهار التقدير للم�ساركة يف التدخلت واإجنازها، مبا يف 
ذلك مرا�سم التخرج ومنح ال�سهادات وامليداليات ودعوة اأفراد الأ�سرة وكبار ممثلي املجتمع و/اأو الوكالت 

املجتمعية للح�سور.

الن�ساط  ل�سرح  الإعلم  و�سائط  مع  منتظم  بعمل  ال�سطلع  ينبغي  وتفهمه،  اجلمهور  طماأنة  �سمان    بغية 
مة والغر�ض منها، وما ميكن اأن يكون  الإيجابي لفك الرتباط احلا�سل يف ال�سجن، واأنواع التدخلت املقدَّ

فني العنيفني. لها من اأثر اإيجابي على ال�سجناء املتطرِّ

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجن الف�سل ال�سابع- منع الت�سدُّ
د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجون، قد    رغم حمدودية الأدلة التجريبية التي ت�سري اإىل ارتفاع م�ستوى الت�سدُّ
يوؤدي عدد من العوامل واملظامل )الفعلية اأو املت�سورة( الفريدة يف �سياق ال�سجون، يف ظروف معيَّنة، اإىل 

د املف�سي اإىل العنف.  جعل ال�سجناء اأكرث عر�سة لعتناق الت�سدُّ

ذوا تدابري متنع حتوُّل ال�سجون اإىل اأماكن ميكن فيها اأن يزدهر التطرُّف    ينبغي ملديري ال�سجون اأن ينفِّ
د املف�سي اإىل العنف. وُتَعدُّ معاجلة الأو�ساع والكتظاظ يف ال�سجون جزءا  العنيف ويعتنق ال�سجناء الت�سدُّ
للوفاء  اأو  للحماية  عنيفة  فة  متطرِّ جماعة  اإىل  ال�سجناء  ان�سمام  لتجنب  املبذولة  اجلهود  من  اأ�سا�سيًّا 

بالحتياجات املادية الأ�سا�سية.

اإحدى  اإىل  الن�سمام  على  وت�سجيعهم  وتقييمهم  املحتملني  ال�سعفاء  دين  املجنَّ حتديد  دون  املجنِّ   ي�ستطيع 
اإدارات  تدرك  اأن  وينبغي  للتجنيد.  النُُّهج  من  متنوعة  جمموعة  وي�ستخدمون  العنيف،  ف  التطرُّ ق�سايا 
اأنهم ميتثلون  يبدو  ما  وكثريًا  البارزة،  ال�سخ�سيات  بال�سرورة من  ل يكونون  دين  املجنِّ هوؤلء  اأنَّ  ال�سجون 
الكراهية  مثل  العاطفية،  الدوافع  ا�ستغلل  امللهمون  القادة  ي�ستطيع  اأخرى،  ناحية  ومن  ال�سجون.  لنظام 

ل هوية جماعية حول التزام اأيديولوجي م�سرتك. والنتقام والإحباط، وتوجيه ت�سكُّ

د املف�سي اإىل العنف، ينبغي    حيثما يوجد دليل على اأن َّ�سجينًا يحاول اإقناع �سجناء اآخرين باعتناق الت�سدُّ
اأو مراقبة  اإجراءات �سريعة وحا�سمة )مثل فر�ض قيود على حقه يف الجتماع بال�سجناء ال�سعفاء،  اتخاذ 

ات�سالته، اأو نقله اإىل جناح اآخر داخل ال�سجن اأو اإىل �سجن اآخر(. 

  ثمة موؤ�سرات تندرج يف فئات)اأ( الآراء املعَرب عنها، و)ب( حيازة مواد ذات �سلة، و)ج( ال�سلوك/التغريات 
د املف�سي اإىل العنف. و�سوف يتعني على موظفي ال�سجون مراعاة  ال�سلوكية، قد تدل على اإمكانية التاأثر بالت�سدُّ

مدى موثوقية الدللت اأو اأهميتها وما اإذا كانت هناك عوامل اأو م�سائل اأخرى ميكن اأن ت�سري اإىل ال�سعف.

د املف�سي اإىل العنف مطلوبا، فاإنَّ عليها  م للحد من التعر�ض للت�سدُّ   اإذا اعتربت اإدارة ال�سجن اأنَّ الدعم املقدَّ
اأن ت�سع حزمة دعم ملئمة لل�سجني الذي يجري جتنيده.

د املف�سي اإىل العنف يف ال�سجونالف�سل 3  فني العنيفني والوقاية من الت�سدُّ موجز املبادئ الرئي�سية لإدارة ال�سجناء املتطرِّ 139الف�سل 9 الف�سل1
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فني العنيفني لالندماج من جديد يف املجتمع الف�سل الثامن- تهيئة ال�سجناء املتطرِّ
ما متهيدًا  العنيفني يف مرحلة  فني  املتطرِّ ال�سجناء  الإفراج عن  يجري  العظمى من احلالت،  الغالبية    يف 
فني العنيفني يف املجتمع ينبغي اأن يكون  لعودتهم اإىل املجتمع. ومن ثم فاإنَّ دعم اإعادة اإدماج ال�سجناء املتطرِّ

ف العنيف ومكافحته.  عن�سرًا رئي�سيًّا يف اأيِّ ا�سرتاتيجية من اأجل منع التطرُّ

ف  املتطرِّ ال�سجني  اإدماج  باإعادة  اخلا�سة  والظروف  الحتياجات  حتدد  فردية  اإفراج  خطة  و�سع    ينبغي 
العنيف، وحتدد نوع التدخالت التي ينبغي لل�سجني الو�سول اإليها من اأجل زيادة فر�ص اإعادة الإدماج بنجاح 

اإىل اأق�سى حد.

اإىل  وعودتهم  عنهم  لالإفراج  العنيفني  فني  املتطرِّ ال�سجناء  لتهيئة  ال�سجون  داخل  تدخالت  و�سع    ينبغي 
اأقل تقييدا تدريجيًّا،  بيئات  اإىل  العنيفني  فني  ال�سجناء املتطرِّ الهدف يف نقل  يتمثل  اأن  املجتمع. وُيفرت�ص 

ا�ستنادًا اإىل تقييمات فردية دورية للمخاطر. 

التخ�س�سات،  ومتعدد  �سامل  نهج  اعتماد  العنيفني  فني  املتطرِّ لل�سجناء  الجتماعي  الإدماج  اإعادة    تتطلب 
مع التن�سيق الوثيق بني خمتلف اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني، مبا يف ذلك منظمات املجتمع املدين والقطاع 
تقدمي  ي�ستمر  اأن  الأمر،  لزم  اإذا  بد،  ول  املحلية.  واملجتمعات  والأ�سر  احلكومية  غري  واملنظمات  اخلا�ص 

ه لالأ�سرة. امل�سورة النف�سية والدينية و/اأو امل�ساعدة يف جمال التوظيف و/اأو الدعم املوجَّ

  ميكن لالأُ�سرة اأن تكون �سريكًا حيويًّا يف عملية اإعادة الإدماج، وينبغي اأن ُت�سَرك قبل الإفراج عن ال�سجني 
ف العنيف. وميكن لالأُ�سرة اأي�سًا اأن ت�سطلع مبهام ر�سد مهمة بعد الإفراج عن ال�سجني. ومع ذلك،  املتطرِّ

ينبغي مراعاة اأنَّ الأ�سرة ميكن اأن تكون يف بع�ص احلالت جزءا من امل�سكلة وتعيق عملية فك الرتباط. 

  من اأجل تهيئة بيئة ترحيبية ومتكينية، وبغية احلد من الو�سم، فاإنَّ تثقيف املجتمع والراأي العام �سروري 
فني العنيفني ال�سابقني.  لإذكاء الوعي الجتماعي وحماولة ك�سر احلواجز والتحيزات ب�ساأن ال�سجناء املتطرِّ

ف العنيف الذي    ينبغي النظر يف اأمر توفري تدابري للحماية عندما تتوفر معلومات جديرة بالثقة باأنَّ املتطرِّ
مت اإ�سالحه قد يواجه تهديدات حلياته اأو حياة اأفراد اأ�سرته اأثناء اأو لدى الإفراج عنه.

  ميكن اأن يكون ر�سد ال�سجني والإ�سراف عليه ب�سفة ر�سمية اأو غري ر�سمية بعد الإفراج عنه طريقة فعالة 
اأو  اتفاقات  اأيَّ  ويعززا  يدعما  اأن  الوثيقني  والتوجيه  لالإ�سراف  الإجرام. وميكن  اإىل  عودته  وقف  اأو  لردع 
ف العنيف يكون هذا ال�سجني ال�سابق قد اتفق على تنفيذها عند   عقود �سابقة لالإفراج عن ال�سجني املتطرِّ

الإفراج عنه. 



التع�ريف ال�اردة يف هذا امل�شرد هي لأغرا�ص هذا الكتيِّب فقط.

د قيم اجتث�ث الت�شدُّ ي  وتبنِّ ف  املتطرِّ الفكر  ورف�ض  العتقادات  منظومة  تغيري  عملية 
د اأ�سا�سًا اإىل الرف�ض املدرك لبع�ض  الجتاه ال�سائد. وي�سري اجتثاث الت�سدُّ
القيم واملواقف والآراء - اأْي بعبارة اأخرى، اإىل تغري يف العقلية. وهو ي�سري 
اإىل حتول اإدراكي - اأْي اإىل تغريُّ اأ�سا�سي يف الفهم نتيجة اأن�سطة ترمي 
واجلماعات  واملعتقدات  الأفكار  عن  التخلي  على  الأفراد  م�ساعدة  اإىل 

فة. دة اأو املتطرِّ املت�سدِّ

ي�سري اإىل اأن�سطة امل�ساعدة التي تقوم بها ال�سلطة اأو الوكالة املنفذة اأو ُيقام الإ�شراف
ف  بها با�سمها وكذلك الإجراءات املتخذة ل�سمان اأن يفي ال�سجني املتطرِّ
املراقبة  ذلك  املفرو�سة، مبا يف  اللتزامات  اأو  ال�سروط  بجميع  العنيف 
فون العنيفون لإ�سراف وثيق  عند القت�ساء. وقد يخ�سع ال�سجناء املتطرِّ
مبا�سرة  اجتماعات  بعقد  ا�سرتاطات  ذلك  يف  مبا  عنهم،  الإفراج  بعد 
د، ور�سد حالت  متواترة مع امل�سرف عليهم، واللتزام بحظر جتول حمدَّ

احتكاكهم بال�سرطة، وكذلك املراقبة الإلكرتونية يف بع�ض احلالت.

حتدث اإعادة الإدماج يف نهاية ال�سجن، اأحيانًا حتت الإ�سراف الر�سمي، اإع�دة الإدم�ج
ينتقل  عملية  اإىل  الإدماج  اإعادة  ت�سري  كما  م�ساعدة.  اأيِّ  بدون  واأحيانًا 
العي�ض  اإىل  الحتجاز  من  خللها  من  العنيفون  فون  املتطرِّ  ال�سجناء 

يف املجتمع.

فون العنيفون. ويختلف اأم�كن الحتج�ز املكان )ال�سجن( الذي يوجد فيه ال�سجناء املتطرِّ
عامة  عن  الف�سل  وي�سمل:  اأخرى  اإىل  ق�سائية  ولية  من  املكان  هذا 
ال�سجناء، وعزل بع�سهم عن بع�ض، والرتكيز يف مكان واحد، والتفريق 

على نطاق عدد قليل من ال�سجون، والإدماج يف عامة ال�سجناء.

تغريُّ ملحوظ يف هوية املرء الدينية اأو العقائدية؛ حتوُّل ي�ستند اإىل وعي ذاتي التح�ل الديني
قد يتخذ �سكل: التغري من دين ر�سمي اإىل اآخر، اأو التغري من معتقد اإحلادي 

اإىل معتقد اإلهي، اأو عودة اللتزام بدين قائم.
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فني العنيفني من اأجل التدخل كل اإجراء ُيتَّخذ مل�ساعدة اأو توجيه ال�سجناء املتطرِّ
على  وم�ساعدتهم  العنيفة،  اجلرائم  من  املزيد  ارتكاب  عن  حتويلهم 
اإدماجهم يف  اإعادة  القانون، وامل�ساعدة على  عي�ض حياة تت�سم باحرتام 
الآخر  وبع�سها  ال�سجن  التدخلت يف  بع�ض  تقع  وقد  املحلي.  جمتمعهم 
ومدرو�ض  هادف  ن�ساط  هو  التدخل  وهذا  ال�سجناء.  عن  الإفراج  بعد 
ال�سجني )مواقفه ومهاراته وطريقة تفكريه  اإىل تغيري خ�سائ�ض  يرمي 
الإدراكية و�سخ�سيته اأو �سحته العقلية ومهاراته الجتماعية اأو التعليمية 
اأو املهنية( التي ُيعتقد اأنها �سبب �سلوك الفرد العنيف، بق�سد التقليل من 

فة عنيفة يف امل�ستقبل. احتمالت ارتكاب الفرد جرائم متطرِّ

د فًا الت�شدُّ تطرُّ اأكرث  واأهدافًا  اأفكارًا  بها  يعتمد  اأن  للفرد  ميكن  دينامية  عملية 
من اأيِّ وقت م�سى. وميكن اأن تكون الأ�سباب الكامنة وراء هذه العملية 
اأو �سخ�سية  اأو اقت�سادية  اأو اجتماعية  اأو دينية  اأو �سيا�سية  اأيديولوجية 
د الذي  د اإىل حتقيق احلل املت�سدِّ اأو كل ذلك اأو بع�سه. وقد ي�سعى املت�سدِّ
و�سائل  خلل  من  واملجتمع  احلكومة  اأجل  من  النظام  يف  حتوًُّل  يحدث 
عنيفة اأو غري عنيفة )على �سبيل املثال، الو�سائل الدميقراطية با�ستخدام 

الإقناع والإ�سلح(.

د املف�شي اإىل العنف اأو الت�شدُّ دة  العملية التي يكت�سب النا�ض من خللها معتقدات اأو مواقف مت�سدِّ
فة والتي تنطوي على ا�ستخدام تدابري عنيفة لتحقيق الأهداف. متطرِّ

ف العنيف وتقييم خماطر ذلك ال�سجني التقييم عملية ا�ستبانة ال�سجني املتطرِّ
واحتياجاته قبل ت�سنيفه، والتخطيط لتدخل يرمي اإىل احلد من خماطر 
العنف يف امل�ستقبل و/اأو تقدمي امل�سورة اإىل ال�سلطات املخت�سة الق�سائية 
اأو غري الق�سائية. وينبغي اأن ت�ستبني التقييمات اأي�سًا الأ�سخا�ض الذين 
وينبغي  العنف.  اإىل  املف�سي  د  الت�سدُّ فكر  اعتناق  يكونون عر�سة خلطر 
اأن جُترى هذه التقييمات عند الو�سول اإىل ال�سجن وعلى فرتات منتظمة 

بعد ذلك.

حريته ال�شجن/ال�شجني من  ال�سخ�ض  فيه  ُيحَرم  احتجاز  مكان  اأيِّ  اإىل  ال�سجن  ي�سري 
�سد اإرادته. وي�سري ال�سجناء اإىل الأفراد املحتَجزين الذين: �سدر حكم 
بحقهم، اأو اأدينوا ولكن مل ي�سدر حكم بحقهم، اأو يوجدون يف مرحلة ما 

قبل املحاكمة، اأو يوجدون يف مرحلة ما قبل توجيه التهمة.

ف العنيف فك الرتب�ط عملية اجتماعية ونف�سية ُيقلَّ�ض مبوجبها التزام الفرد بالتطرُّ
وم�ساركته فيه بحيث ل يعود عر�سة ملخاطر ال�سلوع اأو امل�ساركة يف اأن�سطة 
ا�ستخدامه  بدعم  اأو  العنف  با�ستخدام  الرتباط  فك  يعني  ول  العنف. 
فة. وينطوي فك  دة اأو متطرِّ بال�سرورة تغريًا يف التزام فرد بق�سية مت�سدِّ
الرتباط على تغري يف ال�سلوك )نبذ ا�ستخدام العنف( ولي�ض على تغري 

يف املعتقدات الأ�سا�سية.
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ف العنيف لتحقيق املتطرِّ يرتكبها  اأو  يي�سرها  اأو  يدعمها  اأو  العنف  لأعمال  ج  يروِّ �سخ�ض 
ويف  اجتماعي.  تغري  اإدخال  اأو  �سيا�سية  اأو  دينية  اأو  اأيديولوجية  اأهداف 
ف العنيف موجودًا يف ال�سجن  بع�ض احلالت، قد ل يكون ال�سجني املتطرِّ
ولكن  العنيف،  ف  بالتطرُّ مت�سلة  مزعومة(  جرمية  )اأو  جرمية  ب�سبب 
فًا عنيفًا وفقًا للتعريف الوارد اأعله. جرى مع ذلك تقييمه باعتباره متطرِّ

ف�ن يف املتطرِّ والتعددية  امل�ساواة  رف�ض  اإىل  مييلون  اأ�سخا�ض  باأنهم  و�سفهم  ميكن 
اإىل  ي�ستند  متجان�ض  جمتمع  خلق  اإىل  جاهدين  فون  املتطرِّ وي�سعى  املجتمع. 
مبادئ اأيديولوجية عقائدية جامدة، وهم ي�سعون اإىل جعل املجتمع من�ساعًا 

من خلل قمع كل اأ�سكال املعار�سة واإخ�ساع الأقليات.





الدولية  واملب�دئ  واملع�يري  ال�شك�ك  اإىل  الت�لية  الدولية  واملب�دئ  واملع�يري  ال�شك�ك  ق�ئمة  ت�شري 
املذك�رة يف هذا الكتيِّب فقط:

الإن�ش�ن وال�شع�ب )ميثاق باجنول( )اعُتمد يف 27 حزيران/يونيه 1981، ودخل حيز  امليث�ق الأفريقي حلق�ق 
النفاذ يف 21 ت�سرين الأول/اأكتوبر 1986(

التف�قية الأمريكية حلق�ق الإن�ش�ن )ميثاق �سان خو�سيه، كو�ستاريكا( )اعُتمدت يف 22 ت�سرين الثاين/نوفمرب 
1969، ودخلت حيز النفاذ يف 18 متوز/يوليه 1978(

املب�دئ الأ�ش��شية ب�ش�أن ا�شتخدام الق�ة والأ�شلحة الن�رية من ج�نب امل�ظفني املكلفني ب�إنف�ذ الق�انني )اعتمدها 
موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، 27 اآب/اأغ�سط�ض اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990(

املب�دئ الأ�ش��شية ملع�ملة ال�شجن�ء )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 111/45 املوؤرخ 14 كانون 
الأول/دي�سمرب 1990(

جمم�عة املب�دئ املتعلقة بحم�ية جميع الأ�شخ��ص الذين يتعر�ش�ن لأيِّ �شكل من اأ�شك�ل الحتج�ز اأو ال�شجن 
)اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 173/43 املوؤرخ 9 كانون الأول/دي�سمرب 1988(

مدونة ق�اعد ال�شل�ك للم�ظفني املكلفني ب�إنف�ذ الق�انني )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
169/34 املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 1979(

اتف�قية من�ه�شة التعذيب وغريه من �شروب املع�ملة اأو العق�بة الق��شية اأو الالاإن�ش�نية اأو املهينة )اعُتمدت 
مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 46/39 املوؤرخ 10 كانون الأول/دي�سمرب 1984، ودخلت حيز النفاذ يف 

26 حزيران/يونيه 1987(

جمل�ص اأوروب�
 Resolution (76)2 of the Committee of Ministers to member states on the  -
 treatment of long-term prisoners (Adopted by the Committee of Ministers on

 17 February 1976)

 Recommendation No. R (82)17 of the Committee of Ministers to member states  -
 concerning custody and treatment of dangerous prisoners (Adopted by the Committee

of Ministers on 24 September 1982)
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 Recommendations CM/Rec(2003)23 of the Committee of Ministers to member states on  -
 the management by prison administrations of life-sentence and other long-term prisoners

 (Adopted by the Committee of Ministers on 9 October 2003)

 Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the  -
European Prison Rules (Adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006)

 Recommendation CM/Rec(2012)5 of the Committee of Ministers to member states on  -
 the European Code of Ethics for Prison Staff (Adopted by the Committee of Ministers

on 12 April 2012)

 Recommendation CM/Rec(2014)3 of the Committee of Ministers to member  -
 states concerning dangerous offenders (Adopted by the Committee of Ministers on 19

February 2014)

 Guidelines for prison and probation services regarding radicalisation and violent extremism  -
 (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 2016, at the 1249th meeting of the

Ministers’ Deputies

املنتدى الع�ملي ملك�فحة الإره�ب
ف العنيف )2013( - مذكرة اأنقرة ب�ساأن املمار�سات احل�سنة للنهج املتعدد القطاعات ملكافحة التطرُّ

الإرهاب  ملكافحة  العدالة اجلنائية  فعالة يف قطاع  لإجراءات  املمار�سات اجليِّدة  ب�ساأن  الرباط  -  مذكرة 
)2012(

فني امل�ستخدمني للعنف  تاأهيل ودمج املجرمني املتطرِّ -  مذكرة روما اخلا�سة باملمار�سات اجليِّدة لإعادة 
)2012(

 Sydney Memorandum on Challenges and Strategies on the Management of Violent  -
باإدارة  اخلا�سة  وال�سرتاتيجيات  التحديات  ب�ساأن  �سيدين  )مذكرة   Extremist Detainees (2012)

فني العنيفني(. �سوؤون املحتجزين املتطرِّ

Guidelines on the Conditions of Arrest, Police Custody and Pre-Trial Detention in Africa )املبادئ 
لواندا  اأفريقيا )مبادئ  للمحاكمة يف  ال�سابق  والحتجاز  الحتياطي  واحلب�ض  العتقال،  املتعلقة بظروف  التوجيهية 
التوجيهية(( )اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الن�سان وحقوق ال�سعوب اأثناء دورتها العادية اخلام�سة واخلم�سني، 

28 ني�سان/اأبريل اإىل 12 اأيار/مايو 2014(

 Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas
)املبادئ واملمار�سات الف�سلى املتعلقة بحماية الأ�سخا�ض املحرومني من حريتهم يف الأمريكتني( )اعُتمدت مبوجب 

القرار 08/1 للجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان، 13 اآذار/مار�ض 2008(

اأفريقي�  يف  الإره�ب  مك�فحة  اأثن�ء  وال�شع�ب  الإن�ش�ن  حق�ق  ب�ش�أن  الت�جيهية  واملب�دئ  الأ�ش��شية  املب�دئ 
)اعتمدتها اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب خلل دورتها العادية ال�ساد�سة واخلم�سني يف باجنول، غامبيا 

)21 ني�سان/اأبريل اإىل 7 اأيار/مايو 2015(

العهد الدويل اخل��ص ب�حلق�ق املدنية وال�شي��شية )اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب القرار 2200 
األف )د-21( املوؤرخ 16 كانون الأول/دي�سمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 23 اآذار/مار�ض 1976( 

)اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة  العهد الدويل اخل��ص ب�حلق�ق القت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية 
األف )د-21( املوؤرخ 16 كانون الأول/دي�سمرب 1966، ودخل حيز النفاذ يف 3 كانون الثاين/ مبوجب القرار 2200 

يناير 1976(



املتحدة  للأمم  والجتماعي  القت�سادي  املجل�ض  قرار  )مرفق  اأفريقي�  يف  ال�شج�ن  اأح�ال  ب�ش�أن  كمب�ل  اإعالن 
36/1997، املوؤرخ 21 متوز/يوليه 1997(

Recommendations on Life Imprisonment )التو�سيات املتعلقة بال�سجن مدى احلياة، ال�سادرة عن فرع منع اجلرمية 
)1994 ،)ST/CSDHA/24  وثيقة الأمم املتحدة ،Life Imprisonment( والعدالة اجلنائية لدى مكتب الأمم املتحدة يف فيينا

 (United Nations Office at Vienna Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Life Imprisonment
(1994 ,(UN Document) قواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري الحتجازية للمجرمات )قواعد 

بانكوك( )اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب القرار 229/65 املوؤرخ 16 اآذار/مار�ض 2011(

العامة  نيل�سون مانديل( )اعتمدتها اجلمعية  ال�شجن�ء )قواعد  ملع�ملة  الدني�  النم�ذجية  املتحدة  الأمم  ق�اعد 
للأمم املتحدة مبوجب القرار 175/70 املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 2015(

ق�اعد الأمم املتحدة الدني� النم�ذجية للتدابري غري الحتج�زية )اعُتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم 
املتحدة 110/45 املوؤرخ 14 كانون الأول/دي�سمرب 1990(

ف العنيف - تقرير الأمني الع�م  ا�شرتاتيجية الأمم املتحدة الع�ملية ملك�فحة الإره�ب: خطة عمل ملنع التطرُّ
A/70/674 ،2015(، الدورة ال�سبعون(

املوؤرخ  )د-3(  األف   217 املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  )اأُعلن  الإن�ش�ن  حلق�ق  الع�ملي  الإعالن 
10 كانون الأول/دي�سمرب 1948(

املرفق- ال�سكوك واملعايري واملبادئ الدولية )املذكورة يف الكتيِّب( الف�سل 3  147الف�سل1





250

*1605039*



V.
16
-0
50
39

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org


	المحتويات
	1- المقدِّمة والسياق
	1- 1- المستهدفون  بالكتيِّب ونطاقه
	1- 2- السياق العام للتطرُّف العنيف
	1- 3- السجون والسجناء المتطرِّفون العنيفون
	1- 4- التوجيهات

	2- إدارة شؤون السجناء المتطرِّفين العنيفين: مسائل أساسية
	2- 1- مقدِّمة
	2- 2- تعزيز حقوق الإنسان
	2- 3- كفالة الاحتجاز الآمن
	2- 4- أهمية الاستخبارات في السجون
	2- 5- المؤسسات الآمنة والمنظمة

	3- إدارة موظفي السجون والأشخاص الآخرين الذين يعملون مع السجناء المتطرِّفين العنيفين
	3- 1- مقدِّمة
	3- 2- صفات موظفي السجن
	3- 3- حشد الموظفين واختيارهم
	3- 4- تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم
	3- 5- شروط الخدمة
	3- 6- المعايير والأخلاقيات المهنية
	3- 7- مساهمة الموظفين المتخصصين والأشخاص الآخرين

	4- تقييم وإدارة المخاطر التي يشكلها السجناء المتطرِّفون العنيفون
	4- 1- مقدِّمة
	4- 2- القبول والتصنيف والترتيب الفئوي
	4- 3- التوزيع وأماكن الاحتجاز
	 4- 4- تقييم مختلف أنواع المخاطر: الأدوات والنُّهُج
	4- 5- فهم أسباب سلوك السجناء المتطرِّف العنيف
	4- 6- الحاجة إلى إعادة التقييم المنتظمة للمخاطر
	4- 7- السجناء المتطرِّفون العنيفون ذوو الاحتياجات الخاصة

	5- تدخلات فك الارتباط بالعنف في السجون
	5- 1- مقدِّمة
	5- 2- تحديد أهداف التدخلات ونتائجها
	5- 3- فهم أسباب وعملية فك الارتباط
	5- 4- تأثير التدخلات وأنواعها
	5- 5- التعليم
	5- 6- التدريب المهني
	5- 7- التدخلات الدينية
	5- 8- التدخلات النفسية والمعرفية
	5- 9- الأنشطة الإبداعية والثقافية والترويحية	
	5- 10- الإبلاغ عن التدخلات ورصدها وتقييمها

	6- إدارة تنفيذ تدخلات فك الارتباط بالعنف
	6- 1- مقدِّمة
	6- 2- الإدارة المتكاملة للقضايا وعملية فك الارتباط
	6- 3- تهيئة بيئة عمل داعمة للتدخلات
	6- 4- أساليب ونُهُج تنفيذ التدخلات
	6- 5- الأدوار والمسؤوليات والعمل الجماعي عند تنفيذ التدخلات
	6- 6- مدونات الأخلاقيات ومعايير الممارسة 
	6- 7- مدونات الأخلاقيات ومعايير الممارسة ودعم أعضاء أفرقة التدخل
	6- 8- وضع جداول زمنية للتدخلات وزيادة الاستفادة من المرافق إلى أقصى حد
	6- 9- إشراك السجناء وتحفيزهم على المشاركة في التدخلات
	6- 10- ترويج التدخلات لدى المجتمع الخارجي

	7- منع التشدُّد المفضي إلى العنف في السجن
	7- 1- مقدِّمة
	7- 2- دورة التشدُّد المفضي إلى العنف
	7- 3- العوامل التمكينية والتمهيدية للتشدُّد المفضي إلى العنف في السجن
	7- 4- الضعف ونماذج التجنيد في السجون
	7- 5- منع واكتشاف التشدُّد المفضي إلى العنف في السجون
	7- 6- تعطيل التشدُّد المفضي إلى العنف في السجون
	7- 7- دعم الأفراد المعرَّضين لأن يجنِّدهم المتطرِّفون العنيفون

	8- تهيئة السجناء المتطرِّفين العنيفين للاندماج من جديد في المجتمع
	8- 1- مقدِّمة
	8- 2- التقدم المحرز من خلال النظام
	8- 3- التدخلات داخل السجون من أجل إعادة الإدماج
	8- 4- إشراك المنظمات المجتمعية
	8- 5- إقامة اتصالات قوية بالأُسر
	8- 6- تهيئة الضحايا والمجتمع
	8- 7- تدابير الحماية عند الإفراج عن السجناء
	8- 8- التدخلات والدعم بعد الإفراج عن السجناء
	8- 9- الرصد والإشراف بعد الإفراج عن السجناء

	9- موجز المبادئ الرئيسية والتوصيات
	مسرد المصطلحات الرئيسية
	المرفق- الصكوك والمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة بالموضوع



