

 

اإدارة �سوؤون ال�سجناء 
املتطرفني العنيفني 

د املف�سي  والوقاية من الت�سدُّ
اإىل العنف يف ال�سجون



اإدارة ال�سجناء املتطرفني العنيفني: 
م�سائل اأ�سا�سية

��ل في حد ذات��ه تهديدًا لإدارة ال�س��جن اأو  د ال�س��جناء ل يمثِّ •  اإنَّ ت�س��دُّ

ا اأو  د �س��لبيًّ المجتم��ع اإذا ل��م يك��ن مت�س��ًا بالعنف. ولي���س كلُّ ت�س��دُّ
دين  ا من المت�سدِّ ف العنيف. ذلك اأنَّ عددًا �سئيًا جدًّ دًا للتطرُّ ممهِّ

ي�سبح متطرفًاعنيفًا بالفعل.

•  ينبغي لإدارات ال�سجون اأن تكفل الحتجاز الماأمون والآمن لل�سجناء 

د المف�سي اإل��ى العنف في  المتطرفي��ن العنيفي��ن، واأن تمن��ع الت�س��دُّ
ال�س��جون، واأن ت�س��عى اإل��ى كفالة ف��ك ارتباط ال�س��جناء بالعنف في 

الم�ستقبل، واأن ُتِعدَّ الكثير منهم لإعادة اإدماجهم في المجتمع.

قاع��دة  لل�س��جون  الازم��ة  والإ�ساح��ات  ��دة  الجيِّ الإدارة  ُل  •  ُت�َس��كِّ

اأ�سا�س��ية م��ن اأج��ل الإدارة الفعال��ة لجمي��ع ال�س��جناء، بم��ن فيه��م 
ال�س��جناء المتطرف��ون العنيف��ون. وم��ن غي��ر المحتم��ل اأن ت�س��فر 
في��ن العنيفين  التدخ��ات القائم��ة بذاتها لفائدة ال�س��جناء المتطرِّ

ذ بمعزل عن ال�سياق الأو�سع لل�سجون عن نتائج اإيجابية. التي تنفَّ

ف��ون  •  يج��ب الت�س��دي للتحدي��ات الت��ي يطرحه��ا ال�س��جناء المتطرِّ

المتح��دة  الأم��م  لقواع��د  الت��ام  المتث��ال  اإط��ار  ف��ي  العنيف��ون 
النموذجي��ة الدني��ا لمعامل��ة ال�س��جناء )قواع��د نيل�س��ون ماندي��ا( 
 وغيره��ا م��ن القواع��د والمعايير الدولي��ة ذات ال�سلة، م��ع مراعاة

المنظور الجن�ساني. 

ف  •  يج��ب األَّ ت��وؤدي اأيُّ جه��ود ُتب��ذل ف��ي ال�س��جون للت�س��دي للتط��رُّ

العني��ف اإلى تقوي�س حقوق الإن�س��ان الأ�سا�س��ية لجميع الأ�س��خا�س، 
بمن فيهم ال�سجناء المتطرفون العنيفون، بما في ذلك كفالة حرية 

الفكر اأو الدين اأو المعتقد،وحظر التعذيب حظرًا مطلقًا.

•  يج��ب تنفي��ذ التدابي��ر الأمنية المنا�س��بة التي تحافظ عل��ى التوازن 

ال�س��ليم بي��ن العنا�س��ر الأمني��ة المادي��ة والإجرائي��ة والدينامي��ة. 
فين  ويج��ب اأن يك��ون لدى جميع ال�س��جون التي ت�سم �س��جناء متطرِّ
عنيفين نظام ا�س��تخبارات محكم بما يتفق مع الت�س��ريعات الوطنية 

والمعايير الدولية. 

•  ينبغي لإدارة ال�سجن اأن تتعاون مع غيرها من اأجهزة اإنفاذ القانون 

في��ن العنيفي��ن الذي��ن  والعدال��ة الجنائي��ة ب�س��اأن ال�س��جناء المتطرِّ
تحتجزه��م. وينبغ��ي اإط��اع بقي��ة الأجهزة عل��ى ما يت��م جمعه من 

ا�ستخبارات ومعلومات اأخرى ذات �سلة.

•  يقع على عاتق �س��لطات ال�س��جون التزام باأن تكفل اأن تكون ال�سجون 

مي الخدمات  اأماك��ن اآمنة ويمكن فيها لل�س��جناء والموظفي��ن ومقدِّ
وال��زوار اأن يمار�س��وا اأعماله��م اليومي��ة دون خ��وف على �س��امتهم 
البدني��ة. وُيعتب��ر الحف��اظ عل��ى ال�س��يطرة ف��ي ال�س��جن م��ن خال 
اأ�س��اليب المراقب��ة الظرفي��ة والجتماعي��ة اأم��را اأ�سا�س��يا ل�سم��ان 

ال�سامة والنظام.



الت��زام حماي��ة وحف��ظ  ال�س��جن  عات��ق موظف��ي  عل��ى  •  يق��ع 

واإعاء كرامة جميع المجرمين كب�س��ر، بمن فيهم ال�س��جناء 
ال�س��جون  وينبغ��ي اختي��ار موظف��ي  العنيف��ون.  ف��ون  المتطرِّ
الذين ُيفتر�س اأن يعملوا مع هذه الفئة ال�سعبة من ال�سجناء 
بعناية لن زاهتهم واإن�س��انيتهم وقدراتهم المهنية وماءمتهم 

ال�سخ�سية وقدراتهم.

•  ينبغي اأن تكون لدى اإدارات ال�سجون �سيا�سة وا�سحة لت�سجيع 

الأفراد المنا�سبين على التقدم للعمل في ال�سجون التي ت�سم 
فين عنيفين. وينبغي اأن تج�س��د �سروط خدمة  �س��جناء متطرِّ
ه��وؤلء الموظفي��ن م��ا ينطوي علي��ه دورهم م��ن تحديات وما 

يكت�سيه من اأهمية. 

•  ينبغ��ي اأن يتلق��ى جمي��ع الموظفين تدريب��ًا متخ�س�سًا للعمل 

مع ال�سجناء المتطرفين العنيفين. وعاوة على ذلك، ينبغي 
ل�سم��ان  المائم��ة  الخط��وات  تتخ��ذ  اأن  ال�س��جون  لإدارات 
ال�س��امة ال�س��خ�سية للموظفين العاملين في ال�س��جون التي 
فين عنيفين، �س��واء اأثن��اء وجودهم في  ت�س��م �س��جناء متطرِّ

الخدمة داخل ال�سجن اأو خارجه، وكذلك لأفراد اأ�سرهم.

•  ينبغي اأن يحافظ موظفو ال�س��جون على م�س��تويات عالية من 

المعايي��ر والأخاقيات المهنية في جميع الأوقات عند العمل 
فين العنيفين. وينبغي و�سع اآليات دعم  مع ال�س��جناء المتطرِّ
منا�س��بة لتمكي��ن الموظفين م��ن التعامل مع الإجه��اد الناتج 
فين عنيفين. عن العمل في ال�سجون التي ت�سم �سجناء متطرِّ

�س��جن  ل��كل  الموظفي��ن  م��اك  م�س��توى  د  ُيح��دَّ اأن  •  ينبغ��ي 

عن��د الم�س��توى المطل��وب لكفال��ة اأمن الموؤ�س�س��ة و�س��امتها 
الكاف��ي م��ن  الع��دد  تعيي��ن  ال�س��روري  وا�س��تقرارها. وم��ن 
ل�سم��ان  وكذل��ك  وال�س��امة،  الأم��ن  ل�سم��ان  الموظفي��ن 
ف��ي ذل��ك تدخ��ات بم��ا  البن��اءة،  النظ��ام  اأن�س��طة   تنفي��ذ 

فك الرتباط. 

•  ل ب��د م��ن تعيين ما يكفي من الموظفين المتخ�س�سين، مثل 

الأخ�سائيي��ن النف�س��يين والجتماعيين، والق��ادة الدينيين، 
لقي��ادة تدخ��ات ف��ك الرتب��اط. وقد يك��ون لم��وارد اأخرى، 
مث��ل ال�سحايا ومنا�س��ري ال�سحاي��ا والمتطرفي��ن العنيفين 
ال�س��ابقين واأفراد الأ�س��رة وغيرهم من الأ�س��خا�س المهمين 
واأف��راد المجتم��ع المحل��ي والمنظم��ات غي��ر الحكومية، دور 

مهم في التنفيذ الناجح لتدخات فك الرتباط.

 اإدارة موظفي ال�سجون والأ�سخا�س املرجعيني الآخرين 
فني العنيفني الذين يعملون مع ال�سجناء املتطرِّ



ف عني��ف ال�س��جَن، اأن يق��وم  •  ينبغ��ي، عن��د دخ��ول �س��جين متط��رِّ

ا باإج��راء تقييم �س��امل وقائم على  ب��ون تدريب��ًا خا�سًّ موظف��ون مدرَّ
الأدل��ة للمخاط��ر والحتياج��ات فيم��ا يخ�س ذلك ال�س��جين. وعلى 
عك���س تقيي��م المخاط��ر والحتياج��ات ال��ذي ل ُيج��رى �س��وى عن��د 
فين  الدخ��ول، ينبغي اأن ُيج��رى التقييم الخا�س بال�س��جناء المتطرِّ

العنيفين على اأ�سا�س م�ستمر ومنتظم.

•  ينبغ��ي اأن تراع��ى عند تقييم واإدارة المحتجزي��ن رهن المحاكمة 

نة  حال��ة �سعفهم الخا�سة، التي قد تنط��وي كذلك على قابلية معيَّ
فين العنيفي��ن. ومع ذلك، يجب  للتاأث��ر بجه��ود المجندين المتطرِّ
اأي�سًا على اإدارات ال�سجون اأن تدرك اأنَّ اأيَّ تدخل ي�سمل ال�سجناء 
في��ن العنيفي��ن المحتجزي��ن ره��ن المحاكمة ق��د يكون له  المتطرِّ
تاأثي��ر عل��ى ق�ساياهم المعرو�س��ة على المحاكم، مم��ا قد يثنيهم 

عن الم�ساركة.

��م لدى اإج��راء التقييمات  •  ينبغ��ي ا�س��تخدام التقيي��م المهني المنظَّ

في��ن العنيفي��ن. ول بد من ا�س��تحداث  الخا�س��ة بال�س��جناء المتطرِّ
وا�ستخدام اأدوات تقييم معدة خ�سي�سًا لتحديد المخاطر الفردية 
د المف�س��ي اإل��ى العن��ف، وكذلك  والم�س��تويات الحالي��ة م��ن الت�س��دُّ
ف العني��ف ف��ي  مخاط��ر ال�سط��اع باأن�س��طة ذات �سل��ة بالتط��رُّ
الم�س��تقبل، بم��ا ف��ي ذلك بعد الإفراج عن ال�س��جناء، وفقًا لل�س��ياق 
والقدرات المتاحة على الم�ستوى الوطني. وينبغي اأن ُت�ستخَدم هذه 
د المف�سي  الأدوات اأي�سًا لتقييم مخاطر ا�ستمالة اآخرين اإلى الت�سدُّ

اإلى العنف.

ف عني��ف اأن يح��دد  •  ينبغ��ي للتقيي��م الخا���س ب��كل �س��جين متط��رِّ

الرت��كاب  ف��ي  �س��اهمت  الت��ي  والظرفي��ة  ال�س��خ�سية  الظ��روف 
ح اأن ت��وؤدي اإلى ارتكاب مثل هذه  )المزع��وم( لجريمته، والتي يرجَّ
الجريم��ة في الم�س��تقبل. وينبغي ا�س��تخدام نتائ��ج تقييم المخاطر 
لتحدي��د احتياج��ات ال�س��جناء والتدخ��ات الت��ي �ست�س��اعد في فك 

دًا في المجتمع. ارتباطهم بالعنف، وتمكينهم من الندماج مجدَّ

ال�س��جناء  جمي��ع  يخ���س  فيم��ا  التالي��ة  التدابي��ر  اتخ��اذ  •  ينبغ��ي 

في��ن العنيفي��ن: )اأ( ف�سله��م بح�س��ب نوع الجن���س والو�سع  المتطرِّ
القانون��ي وال�س��ن؛ و)ب( ت�سنيفه��م ح�س��ب المعلومات المكت�س��بة 
��ا  م��ن خ��ال تقيي��م المخاط��ر والحتياج��ات؛ و)ج( ترتيبه��م فئويًّ
و�س��ع  وينبغ��ي  لحتجازه��م.  المائ��م  الأمن��ي  الم�س��توى  ح�س��ب 
فين العنيفين في اأقل الظروف التقييدية الازمة  ال�س��جناء المتطرِّ

لحتجازهم على نحو اآمن وماأمون.

في��ن  •  ينبغ��ي النظ��ر ف��ي الطريق��ة المثل��ى لإي��واء ال�س��جناء المتطرِّ

العنيفي��ن �سم��ن كل نظ��ام لل�س��جون. و�س��وف تتوقف ماءم��ة ُنُهج 
الف�س��ل اأو التركي��ز اأو التفري��ق اأو الإدم��اج )اأو مزي��ج منه��ا( على 
دة داخ��ل البل��د، بم��ا ف��ي ذل��ك اأع��داد ال�س��جناء  العوام��ل المح��دَّ
وقدراته��ا  لل�س��جون  الأ�سا�س��ية  والهي��اكل  العنيفي��ن،  في��ن  المتطرِّ
الم��وارد،  الموظفي��ن ومهاراته��م، وكذل��ك  واأع��داد  ال�س��تيعابية، 

والقدرة على تقديم برامج فك الرتباط.

لها   تقييم واإدارة املخاطر التي ي�سكِّ
فون العنيفون ال�سجناء املتطرِّ



•  ينبغ��ي اأن ي�س��تند نه��ج تدخات ف��ك الرتب��اط اإلى مفه��وم اأنه اإذا 

كان يمك��ن للف��رد اأن يعتم��د المعتق��دات والمواقف المت�س��ددة التي 
ف العني��ف، ف��اإنَّ باإمكان��ه اأي�س��ًا اأن يتخل��ى ع��ن  ت��وؤدي اإل��ى التط��رُّ
 ا�س��تخدام العن��ف م��ن خ��ال تغيي��ر المعتق��دات والمواق��ف الت��ي 

ت�سوغ ا�ستخدامه.

•  ل يوج��د نم��وذج وحي��د لف��ك الرتباط ينطب��ق على الجمي��ع. ولكي 

مة بدق��ة وفقًا لمتطلبات  تك��ون الجه��ود فعالة، يجب اأن تكون م�سمَّ
البل��د والثقاف��ة المعنيي��ن، وفرادى ال�س��جناء الم�س��اركين، والبيئة 
فين العنيفين ال�سابقين  التي �س��ُيطلق فيها �سراح ال�س��جناء المتطرِّ

في نهاية المطاف.

•  ق��د تتاأل��ف التدخات المت�سلة بفك الرتباط من اأن�س��طة متنوعة، 

منها: الم�س��ورة والدعم النف�س��يان، والبرامج المعرفية-ال�سلوكية، 
وتدخ��ات العم��ل الجتماع��ي، والمناق�س��ات والح��وارات الديني��ة، 
والتعلي��م، والتدري��ب المهن��ي، والع��اج الإبداعي، والع��اج البدني 
)مثل اليوغ���ا والري���ا�سة وممار�س��ة التمارين(، والن�ساط الأُ�سري، 

والأن�سطة الجتماعية والثقافية والترفيهية.

الإدم��اج  واإع��ادة  الرتب��اط  بف��ك  المعني��ة  للتدخ��ات  •  ينبغ��ي 

الجتماعي، كي تكون فعالة، اأن تراعي كذلك الجوانب الجن�س��انية 
دة  وتعال��ج التج��ارب المتباينة، وكذلك العقب��ات والتحديات المحدَّ

التي قد تواجهها المراأة.

•  ينبغ��ي، مع مراعاة توافر الم��وارد،األَّ يكون لتدخات فك الرتباط 

فين العنيفين  واإع��ادة الإدماج الجتماعي لفائدة ال�س��جناء المتطرِّ
اأثر �س��لبي على تنفيذ برامج اإعادة تاأهيل ال�س��جناء "العاديين"، بل 
ا  اأن تقت��رن به��ا، وذل��ك تفاديًا لمن��ح مكانة "الجماع��ة الخا�سة" اأيًّ
كان �س��كلها، مم��ا ق��د يوؤدي اإلى حال��ة من العداء اأو تطلُّع ال�س��جناء 

فين عنيفين. الآخرين اإلى اأن يكونوا متطرِّ

•  يج��ب اأن يك��ون هدف جمي��ع التدخات داخ��ل ال�س��جون المذكورة 

فين العنيفين هو تغيير �سلوكهم  اأعاه والمت�سلة بال�سجناء المتطرِّ
بحيث يتخلون عن ا�ستخدام العنف لتحقيق اأهدافهم. ويج�سد ذلك 
حقيق��ة اأنَّ وجود نظام اعتقادي مت�س��دد ل ي�س��كل وحده بال�سرورة 

تهديدا ل�سامة واأمن ال�سجن )اأو المجتمع(.

•  ُيعتبر الإباغ عن ن�ساط فك الرتباط من ال�سمات المهمة من اأجل 

كفال��ة الم�س��اءلة، وتي�س��ير تكيي��ف التدخ��ات، وكاأ�سا���س للتقييم. 
وينبغ��ي ر�سد التدخل وتقييمه اأي�س��ًا من اأجل تحديد مدى ماءمة 

الغايات ومدى كفاءة تنفيذ الأن�سطة ومدى تحقيق الأهداف.

•  ُتَع��دُّ البح��وث الم�س��تقلة والت��ي تت�س��م باأعلى ج��ودة اأح��د العنا�سر 

الرئي�س��ية ل�سم��ان التطوي��ر الم�س��تمر للتدخات والتعل��م والدعوة 
فين العنيفين. فيما يتعلق بفك ارتباط ال�سجناء المتطرِّ

تدخات فك الرتباط بالعنف يف ال�سجون



•  ينبغي اعتماد نهج قائم على الإدارة المتكاملة للق�سايا فيما يخ�س ال�سجناء 

فين العنيفين ي�س��تخدم اإطارًام�ستركًا واأدوات ولغة م�ستركة للتقييم  المتطرِّ
ث النتائج اأثناء احتجاز  م المحرز، ويحدِّ وتحدي��د الحتياجات ور�سد التقدُّ
فين العنيفين واأثناء الفترة النتقالية الموؤدية اإلى الإفراج  ال�سجناء المتطرِّ

عنهم ومن ثمَّ الإ�سراف المجتمعي عليهم.
•  ينبغي لجميع الممار�سين، بمن فيهم اأفراد الأمن والحتجاز والموظفون 

المعاونون والم�س��رفون والإداريون الذين لي�س لهم دور مبا�سر في تنفيذ 
مة، اأن ي�س��اهموا في الحفاظ على الظروف الم�س��اعدة  التدخات المنظَّ

على تنفيذ التدخات ودعم التقدم المحرز في فك الرتباط.
دة  •  ينبغ��ي اأن ي�س��م فري��ق التدخل، حيثم��ا يكون متاح��ًا، مجموع��ة متعدِّ

�س��ات م��ن الأخ�سائيين الذين ينفذون تدخ��ات فك الرتباط،  التخ�سُّ
بم��ن فيه��م: الأخ�سائيون النف�س��يون، والأطب��اء النف�س��انيون، والزعماء 
بالف��ن،  الع��اج  واأخ�سائي��و  الريا�سي��ون،  ب��ون  والمدرِّ الديني��ون، 
والأخ�سائي��ون الجتماعي��ون، وموظف��و التوجي��ه المهن��ي، والمعلم��ون، 

واأخ�سائيو الرعاية ال�سحية.
•  م��ن المه��م فيمايخ�س اأفرق��ة التدخل، من اأجل كفال��ة التوا�سل بفعالية 

فين العنيفين، اأن ي�سم كل فريق ع�سوا اأو اأكثر ممن  مع ال�سجناء المتطرِّ
يتحدث��ون لغ��ة ال�س��جناء المتطرفي��ن العنيفين المحتجزين في ال�س��جن 

الذي يعمل فيه.
دة لفريق التدخل ما يلي: اإجراء تقييم  •  ينبغ��ي اأن ت�سم الواجب��ات المحدَّ

في��ن العنيفي��ن لتحدي��د المخاط��ر والحتياجات  اأول��ي لل�س��جناء المتطرِّ
والتدخ��ات المنا�س��بة، وا�س��تكمال وتحدي��ث القي��ود الخا�س��ة بملف��ات 
الحالت، وتنفيذ التدخات، والم�س��اركة في موؤتمرات مناق�س��ة الحالة، 
وا�س��تكمال اإع��ادة التقييم��ات على فت��رات منتظم��ة، وا�س��تخدام المواد 

مة من اأجل تدخات فك الرتباط. والأدوات والمعدات المقدَّ
•  ينبغي لفريق التدخل اأن يعمل ب�س��كل وثيق مع مدير ال�س��جن الذي يعمل 

في��ه ل�سم��ان اأن يكون المدير على وعي تام بمتطلبات واأن�س��طة التدخل، 
واأن تك��ون تل��ك المتطلب��ات والأن�س��طة مائم��ة للترتيب��ات الأمنية داخل 

ذلك ال�سجن.

•  ينبغي اأن يكون هناك فريق اإ�س��رافي اأو اإداري على م�س��توى المقر يتولى 

الم�س��وؤولية ال�س��املة ع��ن و�س��ع التدخات والإ�س��راف عليه��ا وتطويرها 
 وتنفيذه��ا وتقييمه��ا، وكذل��ك توفي��ر التوجي��ه والدع��م لأفرق��ة التدخ��ل 

داخل ال�سجون.
•  ينبغ��ي اإع��داد مل��ف دينام��ي ووحي��د بالحال��ة بمج��رد دخ��ول ال�س��جين 

ف العني��ف ال�س��جن، على اأن يت��م تحديثه وتعديل��ه تبعًا لمراحل  المتط��رِّ
م ال�سجين داخل الموؤ�س�سة. وينبغي اأن يح�سر اأع�ساء اأفرقة التدخل  تقدُّ
اجتماع��ات الأفرق��ة العادية، واأن ي�س��اركوافي ا�س��تعرا�س الحالت، واأن 

ي�سهموا في اجتماعات مناق�سة الحالت.
ذ تدخات وجود مجموعة م��ن المرافق، ومنها:  •  تتطل��ب اأيُّ موؤ�س�س��ة تنفِّ

والف�س��ول  الفردي��ة(،  والم�س��ورة  )للمقاب��ات  الجتماع��ات  غ��رف 
الدرا�سية )للعمل الجماعي والعرو�س والمحا�سرات(، ومرافق العبادة، 
والور���س المخ�س�س��ة للتدري��ب المهن��ي والأغرا���س الأخ��رى، ومراف��ق 

الريا�سة والتمارين البدنية، ومرافق العاج الإبداعي والعاج بالفن.
فين العنيفين على الغر�س من التدخات  •  ينبغي اإطاع ال�سجناء المتطرِّ

وطريق��ة عمله��ا. وينبغ��ي للموظفي��ن اأن يو�سح��وا لل�س��جناء المتطرفين 
العنيفي��ن اأنَّ الم�س��اركة ف��ي البرنام��ج طوعي��ة. وينبغي تقدي��م الحوافز 
الم�س��اركة  عل��ى  العنيفي��ن  في��ن  المتطرِّ ال�س��جناء  لت�س��جيع   المائم��ة 

في التدخات.
•  ينبغ��ي للموؤ�س�س��ات اأن تنظ��ر في �س��تى ال�س��بل الكفيل��ة باإظه��ار التقدير 

للم�س��اركة في التدخات واإنجازها، بما في ذلك مرا�س��م التخرج ومنح 
ال�س��هادات والميداليات ودعوة اأفراد الأ�سرة وكبار ممثلي المجتمع و/اأو 

الوكالت المجتمعية للح�سور.
•  بغي��ة �سمان طماأنة الجمهور وتفهمه، ينبغي ال�سطاع بعمل منتظم مع 

و�س��ائط الإعام ل�س��رح الن�س��اط الإيجاب��ي لفك الرتب��اط الحا�سل في 
مة والغر�س منه��ا، وما يمكن اأن يكون  ال�س��جن، واأن��واع التدخات المقدَّ

فين العنيفين.  لها من اأثر اإيجابي على ال�سجناء المتطرِّ

 اإدارة تنفيذ تدخات 
فك الرتباط بالعنف



•  رغ��م محدودي��ة الأدل��ة التجريبي��ة الت��ي ت�س��ير اإلى ارتفاع م�س��توى 

الت�سدد المف�سي اإلى العنف في ال�سجون، قد يوؤدي عدد من العوامل 
والمظالم )الفعلية اأو المت�سورة( الفريدة في �س��ياق ال�سجون، في 
د  ن��ة، اإل��ى جعل ال�س��جناء اأكث��ر عر�سة لعتناق الت�س��دُّ ظ��روف معيَّ

المف�سي اإلى العنف.

ذوا تدابير تمنع تحوُّل ال�س��جون اإلى  •  ينبغي لمديري ال�س��جون اأن ينفِّ

ف العني��ف ويعتنق ال�س��جناء  اأماك��ن يمك��ن فيه��ا اأن يزده��ر التطرُّ
د المف�س��ي اإل��ى العنف. وُتَع��دُّ معالجة الأو�س��اع والكتظاظ  الت�س��دُّ
ف��ي ال�س��جون جزءًا اأ�سا�س��يًّا من الجهود المبذول��ة لتجنب ان�سمام 
ال�سجناء اإلى جماعة متطرفة عنيفة للحماية اأو للوفاء بالحتياجات 

المادية الأ�سا�سية.

المحتملي��ن  ال�سعف��اء  دي��ن  المجنَّ تحدي��د  ��دون  المجنِّ •  ي�س��تطيع 

ف  وتقييمه��م وت�س��جيعهم على الن�سم��ام اإلى اإح��دى ق�سايا التطرُّ
العنيف، وي�س��تخدمون مجموعة متنوعة من النُُّهج للتجنيد. وينبغي 
دين ل يكونون بال�سرورة  اأن تدرك اإدارات ال�سجون اأنَّ هوؤلء المجنِّ
م��ن ال�س��خ�سيات الب��ارزة، وكثي��رًا م��ا يبدو اأنه��م يمتثل��ون لنظام 
ال�س��جون. ومن ناحي��ة اأخرى، ي�س��تطيع القادة الملهمون ا�س��تغال 
الدواف��ع العاطفي��ة، مث��ل الكراهي��ة والنتق��ام والإحب��اط، وتوجي��ه 
ل هوية جماعي��ة حول التزام اأيديولوجي م�س��ترك ل�س��تخدام  ت�س��كُّ

العنف من اأجل تحقيق الأهداف.

•  حيثم��ا يوج��د دليل عل��ى اأنَّ �س��جينًا يح��اول اإقن��اع �س��جناء اآخرين 

د المف�س��ي اإل��ى العن��ف، ينبغ��ي اتخ��اذ اإج��راءات  باعتن��اق الت�س��دُّ
�سريعة وحا�سمة )مثل فر�س قيود على حقه في الجتماع بال�سجناء 
ال�سعفاء، اأو مراقبة ات�سالته، اأو نقله اإلى جناح اآخر داخل ال�سجن 

اأو اإلى �سجن اآخر(.

عنه��ا؛  المع��رب  الآراء  )اأ(  فئ��ات  ف��ي  تن��درج  موؤ�س��رات   •  ثم��ة 

و)ب( حيازة مواد ذات �سلة؛ و)ج( ال�س��لوك/التغيرات ال�سلوكية، 
د المف�سي اإلى العنف. و�س��وف  ق��د تدل على اإمكانية التاأثر بالت�س��دُّ
يتعي��ن عل��ى موظف��ي ال�س��جون مراع��اة م��دى موثوقية ال��دللت اأو 
 اأهميتها وما اإذا كانت هناك عوامل اأو م�سائل اأخرى يمكن اأن ت�سير

اإلى ال�سعف.

م للح��د م��ن التعر�س  •  اإذا اعتب��رت اإدارة ال�س��جن اأنَّ الدع��م المق��دَّ

د المف�س��ي اإل��ى العن��ف مطلوبًا، ف��اإنَّ عليه��ا اأن ت�سع حزمة  للت�س��دُّ
دعم مائمة لل�سجين الذي يجري تجنيده.

منع الت�سدد املف�سي اإىل العنف يف ال�سجن



•  ف��ي الغالبي��ة العظم��ى من الح��الت، يج��ري الإفراج عن ال�س��جناء 

في��ن العنيفي��ن في مرحلة ما تمهيدًا لعودتهم اإلى المجتمع.  المتطرِّ
فين العنيفين في  وم��ن ث��م فاإنَّ دعم اإعادة اإدماج ال�س��جناء المتطرِّ
المجتم��ع ينبغ��ي اأن يك��ون عن�سرًا رئي�س��يًّا في اأيِّ ا�س��تراتيجية من 

ف العنيف ومكافحته. اأجل منع التطرُّ

د الحتياج��ات والظ��روف  •  ينبغ��ي و�س��ع خط��ة اإف��راج فردي��ة تح��دِّ

د نوع  ف العنيف، وتح��دِّ الخا�س��ة باإع��ادة اإدم��اج ال�س��جين المتط��رِّ
التدخات التي ينبغي لل�سجين الو�سول اإليها من اأجل زيادة فر�س 

اإعادة اإدماجه بنجاح اإلى اأق�سى حد.

فين  •  ينبغي و�سع تدخات داخل ال�س��جون لإعداد ال�س��جناء المتطرِّ

العنيفين لاإفراج عنهم وعودتهم اإلى المجتمع. وُيفتر�س اأن يتمثل 
في��ن العنيفي��ن اإل��ى بيئ��ات اأقل  اله��دف ف��ي نق��ل ال�س��جناء المتطرِّ

تقييدًا تدريجيًّا، ا�ستنادًا اإلى تقييمات فردية دورية للمخاطر.

فين العنيفين  •  تتطلب اإع��ادة الإدماج الجتماع��ي لل�س��جناء المتطرِّ

د التخ�س�سات، مع التن�س��يق الوثيقبين  اعتم��اد نهج �س��امل ومتع��دِّ
مختل��ف اأ�سح��اب الم�سلح��ة المعنيي��ن، بم��ا ف��ي ذل��ك منظم��ات 
الخا���س  والقط��اع  العمومي��ة  والموؤ�س�س��ات  المدن��ي  المجتم��ع 
والمنظم��ات غير الحكومية والأ�س��ر والمجتمع��ات المحلية. ول بد، 
اإذا لزم الأمر، اأن ي�س��تمر تقديم الم�س��ورة النف�س��ية والدينية و/اأو 

ه لاأ�سرة. الم�ساعدة في مجال التوظيف و/اأو الدعم الموجَّ

ا ف��ي عملية اإع��ادة الإدماج،  •  يمك��ن لاأُ�س��رة اأن تك��ون �س��ريكًا حيويًّ

ف العنيف.  وينبغ��ي اأن ُت�س��َرك قب��ل الإفراج عن ال�س��جين المتط��رِّ
ويمك��ن لاأُ�س��رة اأي�س��ًا اأن ت�سطل��ع بمهام ر�سد مهمة بع��د الإفراج 
عن ال�س��جين. ومع ذل��ك، ينبغي مراعاة اأنَّ الأُ�س��رة يمكن اأن تكون 

في بع�س الحالت جزءًا من الم�سكلة وتعيق عملية فك الرتباط.

•  من اأجل تهيئة بيئة ترحيبية وتمكينية، وبغية الحد من الو�سم، فاإنَّ 

تثقي��ف المجتم��ع والراأي العام �س��روري لإذكاء الوع��ي الجتماعي 
فين  ومحاول��ة ك�س��ر الحواج��ز والتحيزات ب�س��اأن ال�س��جناء المتطرِّ

العنيفين ال�سابقين.

•  ينبغ��ي النظر في اأمر توفي��ر تدابير للحماية عندما تتوفر معلومات 

ف العنيف الذي ت��م اإ�ساحه قد يواجه  جدي��رة بالثق��ة باأنَّ المتطرِّ
تهديدات لحياته اأو حياة اأفراد اأ�سرته اأثناء اأو لدى الإفراج عنه.

•  يمك��ن اأن يك��ون ر�س��د ال�س��جين والإ�س��راف عليه ب�سفة ر�س��مية اأو 

غي��ر ر�س��مية بع��د الإفراج عن��ه طريقة فعال��ة لردع اأو وق��ف عودته 
اإلىالإجرام. ويمكن لاإ�سراف والتوجيه الوثيقين اأن يدعما ويعززا 
ف العنيف  اأيَّ اتفاقات اأو عقود �سابقة لاإفراج عن ال�سجين المتطرِّ
يكون هذا ال�سجين ال�سابق قد وافق على تنفيذها عند الإفراج عنه.

V.
16
-0
92
79

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

فني العنيفني   اإعداد ال�سجناء املتطرِّ
من اأجل اإعادة اإدماجهم يف املجتمع


